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چکیده
مقاله حاضر به تحلیل سیستم شهری استان همدان طی سال های 1390 
– 1335 می پردازد؛ در این پژوهش از روش های نخست شهری، رتبه 
روش  است.  شده  استفاده  جینی  و ضریب  لورنز  منحنی  آنتروپی،  اندازه، 
پژوهش در این مقاله کمی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطالعات اسنادی، 
تحلیل  تجزیه  و  محاسبات  انجام  برای  می باشد.  میدانی  و  کتابخانه ای 
اطالعات از نرم افزارهای Excel و Spss و GIS استفاده شده است. نتایج 
حاصل از تحقیق، نشان می دهد که شاخص نخست شهری در دوره مورد 
مطالعه در نظام شهری استان همدان وجود داشته و روند آن به صورت 
افزایشی بوده است. ضریب آنتروپی در سال 1335 تا سال 1385 به سوی 
توزیع متعادل تر تعداد شهرها در نظام شهری بوده است. با توجه به منحنی 
لورنز توزیع درصد تراکمی تعداد و جمعیت شهرهای استان همدان طی 
سال های 1335 تا 1390 با خط نرمال فاصله بیشتری پیدا کرده است و 
علی رغم افزایش تعداد شهرها در استان ضریب جینی بهبود نیافته است. 
بررسی نظام شهری استان همدان طی 55 سال گذشته نشان می دهد که 
نظام شهری استان همدان فاقد هماهنگی الزم در ساختار، کارکرد و سلسله 
ایجاد  ارائه یک ساز و کار  با  توان  مراتب شهری است. در مجموع، می 
فرصت برابر و خدمات برتر برای شهرهای استان می توان سلسله مراتب 

بهینه نظام شهری را پدید آورد.
واژگان کلیدی: نخست شهری، ضریب آنتروپی، ضریب جینی، منحنی 

لورنز، نظام شهری
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Analysis of the Urban System of Hamadan Province 
during 1335 - 1390

Abstract
The current study analyzing the urban system of province 
Hamadan during 1335-1390; in this research use from 
prime urban methods, rank-size, entropy, Lorenz curve 
and Gina coefficient; The research method in this study 
is quantitative-analytical and the tools of collecting of 
documenting information, library and scoping. To do 
the calculating and analyzing the information used from 
Excel, SPSS, and GIS software. The result of searching 
are show that the prime urban index in the studying pe-
riod was in the urban system of province Hamadan and 
it ۥs process was additive. The entropy coefficient during 
1335_1385 has been towards a more balanced distribu-
tion of the number of cities in the urban system. Accord-
ing to the Lorenz curve , administering the aggregation 
percentage of number and the population of cities of 
province Hamadan during 1335_1390 had more distance 
from the normal line and despite the increasing the num-
ber of cities in the province , the Gini coefficient didn’t tۥ 
have improvement. Surveying the urban system of prov-
ince Hamadan during 55 years ago show that the urban 
system of province Hamadan don tۥ have the necessary 
coordination in structure, function and urban hierarchy; 
The total , with a feasible way of making equal oppor-
tunity and superior services for province sۥ cities we can 
bringing the optimal hierarchical urban system.
Keywords: Prime City, Coefficient of Entropy, Gini coef-
ficient, Lorenz curve, urban system
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مقدمه
انقـالب صنعتی و به دنبال آن تحوالتـی که به انقالب در امر 
شهرنشـینی در نیمه دوم قرن نوزدهم انجامید اسـتقرار انسان 
در شـهرها را به گونه دیگری نمایان سـاخت )شـیعه، 1375، 
ص 14(؛ از طرفی همگام با توسـعه شـهر نشـینی و تحوالت 
اجتماعـی و اقتصـادی شـهرها، چـه از نظر اجتماعـی و چه از 
نظـر اقتصـادی در زمینـه زندگـی در شـهرها، نارسـائی هایی 
بـه چشـم مـی خـورد کـه در بسـیاری از مـوارد بـه صـورت 
مسـائلی حـاد جلـوه گر شـده اسـت )شـیعه، 1375، ص 20(؛ 
به طوری کـه عـدم ارتبـاط منطقـی بیـن توزیـع و تخصیص 
سـرمایه گذاری هـا بـا عامـل مـکان و فضـا از یـک طرف و 
توزیـع منابـع به صورت بخشـی از سـوی دیگر، آثـار فضایی 
ناخواسـته ای را در پـی داشـته اسـت )محمـد زاده تیتکانلـو، 
1381، ص 34(. این آثار در کشـورهای توسـعه یافته و درحال 
توسـعه متفـاوت بوده اسـت به طوری که در سیسـتم شـهری 
و منطقـه ای کشـورهای صنعتـی عمدتاً هماهنـگ با مراحل 
رشـد و توسـعه صنعتـی بـوده و دارای الگوی متعادلی اسـت. 
امـا در کشـورهای در حـال توسـعه رشـد سـریع شهرنشـینی 
و  عدم-هماهنگـی آن بـا مراحل توسـعه صنعتی، مشـکالت 
جدیـدی در نظـام شـهری این کشـورها به وجود آورده اسـت 
)پارتـو و ایوانـز، 1384، ص 26(. برآیند چنین رشـد شـتابانی، 
تمرکـز بخش عظیمی از جمعیت شـهری در یک یا دو شـهر 
اصلـی این کشـورها  شـده اسـت )هـال و فایفـر، 1388، ص 

.)66
در مقایسـه بـا نـرخ متوسـط رشـد شهرنشـینی در جهان طی 
40 سـال اخیر، جمعیت شهرنشـین ایران به سـرعت افزایش 
یافته)توسـلی، 1374، ص 37(؛ این در حالی اسـت که کشـور 
ایـران بـه عنـوان یکـی از کشـورهای در حال توسـعه تا قبل 
از قـرن حاضر دارای نظام شـهری نسـبتاً متعادلی بوده اسـت 
)علـی اکبـری و دارابخانـی، 1385، ص 155(. امـا اصالحات 
ارضـی و در پـی آن افزایـش درآمـد نفـت و سیاسـت هـای 
دولـت بـر توزیـع جمعیـت و فعالیـت هـای اقتصـادی مؤثـر 
بـوده ؛ بـه گونـه ای کـه تمرکز زدایـی و اداره کشـور با روش 
دسـتور از بـاال بـه پائیـن موجـب شـکاف در تعـادل منطقـه 
 .)5  :1991,Sharbatoghlie( شـد  کشـور  شـهری  و  ای 
همچنیـن مهاجـرت هـای روسـتایی ضمن کاهـش جمعیت 

روسـتاها زمینـه توسـعه شـهرهای بـزرگ را فراهـم سـاخته 
اسـت )مجتهـد زاده، 1383، ص 128(. پیامـد فضایـی چنیـن 
تحوالتـی، افزایـش تعـداد جمعیـت شـهرها، بر هـم خوردن 
تعـادل شـبکه شـهری و پیدایش الگوی نخسـت شـهری در 

ایـران مـی باشـد )نظریـان، 1377، ص 151(.
بررسـی نظـام شـهری اسـتان همدان طی 55 سـال گذشـته 
فاقـد  اسـتان همـدان  نشـان می دهـد کـه نظـام شـهری 
هماهنگی الزم در سـاختار، کارکرد و سلسـله مراتب شـهری 
اسـت؛ همچنیـن عـدم ارتبـاط منطقـی شـهرهای سـطوح 
مختلـف اسـتان بـا یکدیگـر باعـث ناکارآمدی سیسـتم های 
شـهری در مقیـاس ناحیـه ای و منطقـه ای شـده اسـت. بـا 
توجـه بـه مطالـب ذکـر شـده در بـاال هـدف عمـده ایـن 
پژوهـش، شـناخت تحـوالت کمـی و جمعیـت نظام شـهری 
اسـتان همـدان طـی سـال هـای 1335 تـا 1390 با اسـتفاده 
مـدل هـای مختلـف اسـت، تـا میـزان تعـادل نظام شـهری 
همـدان مشـخص گـردد. هـدف از ایـن پژوهـش، شـناخت 
تحـوالت کمـی و جمعیتی نظام شـهری اسـتان همدان طی 
سـال هـای 1335 تـا 1390 با اسـتفاده از مدل هـای ضریب 
آنتروپـی، رتبـه- انـدازه، نخسـت شـهری، ضریـب جینـی و 
منحنـی لورنـز اسـت تـا میـزان تعـادل نظام شـهری اسـتان 

همدان مشـخص گـردد.
سواالت تحقیق عبارتند از:

1. افزایـش تعـداد شـهرها از سـال 1335 تـا 1390 در نظـام 
شـهری اسـتان همـدان چگونـه تعـادل ایجـاد کرده اسـت؟

2. آیـا شـاخص های نخسـت شـهری، رتبه- انـدازه، ضریب 
آنتروپـی، ضریـب جینـی و منحنی لورنـز طی 55 سـال اخیر 

بهبـود پیدا کرده اسـت ؟
روش تحقیق

روش پژوهـش در ایـن مقاله »کمیـ  تحلیلی« اسـت. ابتدا با 
رجـوع به آمار نامه جمعیت اسـتان و نتایج سرشـماری نفوس 
و مسـکن در دوره هـای مختلف سرشـماری، آمارهـای مورد 
نیـاز اسـتخراج مـی گردد. آنـگاه ضمن طبقه بنـدی  جمعیتی 
نقاط شـهری به بررسـی نظام شـهری اسـتان با بهـره گیری 
از مدل هـای تمرکز و نخسـت شـهری، رتبهـ  انـدازه، ضریب 
آنتروپـی، ضریـب جینـی و منحـی لورنـز و همچنیـن نـرم 
افزار هـای رایانـه ای )Matlab, Excel( مـورد بررسـی و 
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تجزیـه تحلیـل قرار مـی گیرد.  
پیشینه تحقیق

مطالعـه الگوهـای نظری سیسـتم  های شـهری معطـوف به 
بررسـی الگوهایـی اسـت که تاکنـون در کشـورهای مختلف 
جهـان در برنامـه ریـزی ملـی و منطقـه ای مـورد آزمـون و 
اسـتفاده قـرار گرفته اند )تقوایـی و صابـری، 1389، ص 58(. 
در حقیقـت نظـام سلسـله مراتـب و سیسـتم شـهرها، منتـج 
از نظریـه مـکان مرکزی)کریسـتالر، لـوش و کاپلیـن( اسـت 
)عابدیـن درکـوش، 1380، ص 88(. البتـه قبـل از کریسـتالر 
در سـال 1913 جغرایفـدان آلمانی فیلیکـس اورباخ به صورت 
تجربـی بـه بررسـی نظـام شـهری آلمـان پرداختـه اسـت 
)Nitsch,2005:86(. در دهـه 1960 برایان بـری با اسـتفاده 
از مـدل هـای کمی به بررسـی سیسـتم های شـهری کشـور 
 .)2005:41, Caves( هـای امریـکا و هندوسـتان پرداخـت
269 مطالعـه در مـورد قانـون تجربـی رتبـه انـدازه شـهر هـا 
بیـن سـال هـای 1969 تـا 2002 در سـطح جهانـی انجـام 
پذیرفته اسـت. در کشـور ایران اعتماد 1363 و 1375، بهفروز 
1371، نظریـان 1376، رفیعیـان 1375، تقوایی 1379، اکبری 
و همـکاران 1385، زبردسـت 1386، فرهـودی و همـکاران 
1388بـه بررسـی نظـام شـهری ایـران و زیـاری و موسـوی 
1384، حسـین زاده دلیـر و هوشـیار 1386، تقوایی و گودرزی 
1388، بقایـی و همـکاران 1390، آنامرانژاد 1390 به بررسـی 
نظام شـهری در سـطح اسـتانی با اسـتفاده از مدل های کمی 

پرداختـه اند.
شرح مدل

سیسـتم شـهری، شـبکه ای از شـهرهای بـزرگ، کوچـک و 
حـوزه نفـوذ آنهاسـت کـه از لحاظ جریـان نیـروی کار، تبادل 
کاالهـا، خدمـات و سـرمایه در ارتبـاط بـا هـم عمـل مـی 
ایـن  در   )2007:77,Kotlyakov Komarova( کننـد 
پژوهـش بـه منظور بررسـی سیسـتم شـهری اسـتان همدان 
از مدل هـای مختلفـی اسـتفاده شـده اسـت کـه در ذیـل بـه 

توضیـح آنهـا پرداخته شـده اسـت.
نخست شهری

مـارک جفرسـون  جغرافیـدان آمریکایـی در سـال 1939، در 
مقالـه ای تخصصـی و نوگرایانـه »قانـون نخسـت شـهر«  
را ارائـه نمـود. بـر اسـاس ایـن قانـون، نخسـت شـهر در هر 

کشـور همیشـه به صورت یک شـهر مسـتقل و بـزرگ مورد 
توجـه بـوده و اسـتثناً بیان کننـده توانایی و احسـاس ملی آن 
کشـور می باشـد )بهفروز، 1374، ص 319(. بـه عبارت دیگر 
نخسـت شـهر عبـارت اسـت از تسـلط جمعیتـی، اقتصـادی، 
اجتماعـی و سیاسـی یـک شـهر بـر تمامـی شـهرهای دیگر 
در داخـل یـک نظـام شـهری )دراکاکیـس، اسـمیت، 1377، 
ص13(. مارک جفرسـون برای تعیین نخسـت شـهر در چهل 
و چهـار کشـور پیشـرفته جهـان از »روش نسـبی«  اسـتفاده 
نمود، که محاسـبه بر اسـاس نسـبت شـهر نخسـت به شـهر 
. کالرک پیشـنهاد کرد که بهتر 

، حسين زاده 1384به بررسي نظام شهري ايران و زياري و موسوي 1388ان فرهودي و همكار
به  1390، آنامرانژاد 1390همكاران  ، بقايي و1388، تقوايي و گودرزي 1386دلير و هوشيار 

 اند. بررسي نظام شهري در سطح استاني با استفاده از مدل هاي كمي پرداخته
 شرح مدل

است كه از لحاظ جريان رگ، كوچك و حوزه نفوذ آنهسيستم شهري، شبكه اي از شهرهاي بز
 Kotlyakov( تبادل كاالها، خدمات و سرمايه در ارتباط با هم عمل مي كنند نيروي كار،

Komarova,2007:77(  در اين پژوهش به منظور بررسي سيستم شهري استان همدان از
 خته شده است.هاي مختلفي استفاده شده است كه در ذيل به توضيح آن ها پردامدل

 نخست شهري
1Fمارك جفرسون

قانون «، در مقاله اي تخصصي و نوگرايانه 1939جغرافيدان آمريكايي در سال  1
شهر در هر كشور هميشه به صورت  ئه نمود. بر اساس اين قانون، نخسترا ارا 2F2»نخست شهر

ملي آن كشور بيان كننده توانايي و احساس  ل و بزرگ مورد توجه بوده و استثناًيك شهر مستق
). به عبارت ديگر نخست شهر عبارت است از تسلط جمعيتي، 319ص ، 1374مي باشد (بهفروز، 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك شهر بر تمامي شهرهاي ديگر در داخل يك نظام شهري 
). مارك جفرسون براي تعيين نخست شهر در چهل و چهار 13، ص1377(دراكاكيس، اسميت، 

استفاده نمود، كه محاسبه بر اساس نسبت شهر نخست  3F3»روش نسبي«هان از كشور پيشرفته ج
𝑃𝑃1�به شهر دوم انجام مي گرفت 

𝑃𝑃2
. كالرك پيشنهاد كرد كه بهتر است به جاي دو شهر، چهار �
شاخص چهار «و اصطالح حاسبه انتخاب گردد. از همين رو اشهر اول نظام شهري براي م

ه در آن نسبت شهر نخست به سه شهر بعدي نظام شهري (مجموعاً را پيشنهاد كرد ك 4F4»شهر
 شد به صورت زير:چهار شهر) به كار گرفته مي

𝑃𝑃1
𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3 + 𝑃𝑃4

 

به ترتيب شهرهاي بعدي به حساب مي  P4و  P3و P2 جمعيت بزرگترين شهر و  P1كه در آن 
فرمول كالرك، بهترين روش براي تشخيص نخست  ) با اصالح5F5 )1964»مهتا«آمدند. سرانجام 

 شهري را نسبت اندازه شهر نخست به چهار شهر اول نظام شهري به صورت زير پيشنهاد كرد:

                                                            
1 Mark. Jefferson 
2 The Law of Primate City 
3 Proportion Technique 
4 Four-City Index 
5 Mehta 

دوم انجـام مـی گرفت 
اسـت به جـای دو شـهر، چهار شـهر اول نظام شـهری برای 
محاسـبه انتخـاب گـردد. از همیـن رو او اصطالح »شـاخص 
چهار شـهر«  را پیشـنهاد کرد که در آن نسـبت شـهر نخست 
به سـه شـهر بعـدی نظام شـهری )مجموعـاً چهار شـهر( به 

کار گرفتـه می شـد بـه صـورت زیر:

، حسين زاده 1384به بررسي نظام شهري ايران و زياري و موسوي 1388ان فرهودي و همكار
به  1390، آنامرانژاد 1390همكاران  ، بقايي و1388، تقوايي و گودرزي 1386دلير و هوشيار 

 اند. بررسي نظام شهري در سطح استاني با استفاده از مدل هاي كمي پرداخته
 شرح مدل

است كه از لحاظ جريان رگ، كوچك و حوزه نفوذ آنهسيستم شهري، شبكه اي از شهرهاي بز
 Kotlyakov( تبادل كاالها، خدمات و سرمايه در ارتباط با هم عمل مي كنند نيروي كار،

Komarova,2007:77(  در اين پژوهش به منظور بررسي سيستم شهري استان همدان از
 خته شده است.هاي مختلفي استفاده شده است كه در ذيل به توضيح آن ها پردامدل

 نخست شهري
1Fمارك جفرسون

قانون «، در مقاله اي تخصصي و نوگرايانه 1939جغرافيدان آمريكايي در سال  1
شهر در هر كشور هميشه به صورت  ئه نمود. بر اساس اين قانون، نخسترا ارا 2F2»نخست شهر

ملي آن كشور بيان كننده توانايي و احساس  ل و بزرگ مورد توجه بوده و استثناًيك شهر مستق
). به عبارت ديگر نخست شهر عبارت است از تسلط جمعيتي، 319ص ، 1374مي باشد (بهفروز، 

اقتصادي، اجتماعي و سياسي يك شهر بر تمامي شهرهاي ديگر در داخل يك نظام شهري 
). مارك جفرسون براي تعيين نخست شهر در چهل و چهار 13، ص1377(دراكاكيس، اسميت، 

استفاده نمود، كه محاسبه بر اساس نسبت شهر نخست  3F3»روش نسبي«هان از كشور پيشرفته ج
𝑃𝑃1�به شهر دوم انجام مي گرفت 

𝑃𝑃2
. كالرك پيشنهاد كرد كه بهتر است به جاي دو شهر، چهار �
شاخص چهار «و اصطالح حاسبه انتخاب گردد. از همين رو اشهر اول نظام شهري براي م

ه در آن نسبت شهر نخست به سه شهر بعدي نظام شهري (مجموعاً را پيشنهاد كرد ك 4F4»شهر
 شد به صورت زير:چهار شهر) به كار گرفته مي

𝑃𝑃1
𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3 + 𝑃𝑃4

 

به ترتيب شهرهاي بعدي به حساب مي  P4و  P3و P2 جمعيت بزرگترين شهر و  P1كه در آن 
فرمول كالرك، بهترين روش براي تشخيص نخست  ) با اصالح5F5 )1964»مهتا«آمدند. سرانجام 

 شهري را نسبت اندازه شهر نخست به چهار شهر اول نظام شهري به صورت زير پيشنهاد كرد:

                                                            
1 Mark. Jefferson 
2 The Law of Primate City 
3 Proportion Technique 
4 Four-City Index 
5 Mehta 

کـه در آن P1 جمعیـت بزرگتریـن شـهر و P2و P3 و P4 بـه 
ترتیـب شـهرهای بعـدی بـه حسـاب مـی آمدنـد. سـرانجام 
»مهتـا«  )1964( بـا اصـالح فرمـول کالرک، بهتریـن روش 
برای تشـخیص نخسـت شهری را نسـبت اندازه شهر نخست 
بـه چهـار شـهر اول نظـام شـهری بـه صـورت زیر پیشـنهاد 

کرد:
𝑃𝑃1

𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3 + 𝑃𝑃4
 

 با همان مفهوم در فرمول كالرك جمعيت شهر اول تا چهارم بود.  Pكه در آن 
اندازه تطبيق داد. بدين صورت  -را با معيارهاي قاعده رتبه بعدها ريچاردسون شاخص چهار شهر

اندازه شهري، اندازه مطلوب شهرها در نظام شهري اين گونه باشد  -كه اگر بر اساس قاعده رتبه
دو برابر شهر دوم، سه برابر شهر سوم و چهار برابر شهر چهارم باشد، بنابراين نسبت  لكه شهر او

 باشد.  48/0نخست نظام شهري بايد برابر  شهر اول به مجموع چهار شهر
]1+0/5+0/33+0/25)=0/48÷(1[( 

كه اين توزيع بهترين و عادي ترين شكل برتري شهري خواهد بود. بر پايه چنين معياري، درجه 
تسلط و برتري شهر اول بر نظام شهري بر اساس جدول زير پيشنهاد شده است، كه در آن دامنه 

فرض شده است و براي فوق  54/0تا  41/0نخست بين شاخص  تسلط و برتري مطلوب شهر
 ).5-67 ، ص1381پيشنهاد شده است (عظيمي،  1تا  65/0برتري، شاخص بين 

، 1381منبع: عظيمي،  ؛درجه نخست شهري در نظام شهري بر پايه شاخص چهارشهر .1جدول 
 .67 ص

 شاخص چهار شهر نوع برتري شهري
 1تا  65/0 فوق برتري

 65/0تا  54/0 برتري
 54/0تا  41/0 برتري مطلوب
 41/0كمتر از  حداقل برتري

 
 شاخص تمركز هرفيندال

هاي چهارگانه قبلي ميزان نخست شهري و يا تسلط شهر نخست بر با توجه به اينكه شاخص
نظام شهري را بررسي مي كردند،  شاخصي نيز الزم است تا ميزان تمركز در كل نظام شهري و 

در مقاطع مختلف زماني از شدت تمركز كاسته شده و نظام شهري به سمت تعادل  اينكه آيا
 استفاده مي شود: »هرفيندال«نسبي پيش مي رود يا نه را بررسي كند. براي اينكار از شاخص 

 Hi = ∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑃

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ) 
، 1386(زبردست، كل جمعيت شهري منطقه مورد مطالعه است  Pو  iجمعيت شهر  𝑃𝑃𝑖𝑖كه در آن 

 .)35 ص
هاي دو شهر اول و دوم به مجموع نيز از تقسيم مجموع جمعيت »موماو و الوصابي«شاخص 

 جمعيت هاي دو شهر سوم و چهارم به دست مي آيد: 

کـه در آن P بـا همـان مفهـوم در فرمـول کالرک جمعیـت 
شـهر اول تـا چهـارم بود. 

بعدها ریچاردسـون شـاخص چهار شـهر را با معیارهای قاعده 
رتبـه- انـدازه تطبیـق داد. بدیـن صـورت کـه اگر بر اسـاس 
قاعـده رتبـه- اندازه شـهری، انـدازه مطلوب شـهرها در نظام 
شـهری این گونه باشـد که شـهر اول دو برابر شـهر دوم، سه 
برابـر شـهر سـوم و چهـار برابر شـهر چهـارم باشـد، بنابراین 
نسـبت شـهر اول بـه مجمـوع چهـار شـهر نخسـت نظـام 

شـهری بایـد برابر 0/48 باشـد. 
[1÷)48/0=)25/0+33/0+5/0+1)]
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کـه ایـن توزیـع بهترین و عادی ترین شـکل برتری شـهری 
خواهـد بـود. بـر پایـه چنین معیـاری، درجـه تسـلط و برتری 
شـهر اول بـر نظـام شـهری بر اسـاس جـدول زیر پیشـنهاد 
شـده اسـت، کـه در آن دامنـه تسـلط و برتری مطلوب شـهر 
نخسـت بیـن شـاخص 0/41 تـا 0/54 فـرض شـده اسـت و 
بـرای فـوق برتری، شـاخص بیـن 0/65 تا 1 پیشـنهاد شـده 

اسـت )عظیمـی، 1381، ص 5-67(.

شاخص تمرکز هرفیندال
بـا توجـه بـه اینکـه شـاخص های چهارگانـه قبلـی میـزان 
نخسـت شـهری و یا تسـلط شـهر نخسـت بر نظام شهری را 
بررسـی می کردند،  شـاخصی نیز الزم اسـت تا میزان تمرکز 
در کل نظـام شـهری و اینکـه آیا در مقاطع مختلـف زمانی از 
شـدت تمرکـز کاسـته شـده و نظام شـهری به سـمت تعادل 
نسـبی پیـش مـی رود یا نـه را بررسـی کند. بـرای اینـکار از 

شـاخص »هرفیندال« اسـتفاده می شـود:

𝑃𝑃1
𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 + 𝑃𝑃3 + 𝑃𝑃4

 

 با همان مفهوم در فرمول كالرك جمعيت شهر اول تا چهارم بود.  Pكه در آن 
اندازه تطبيق داد. بدين صورت  -را با معيارهاي قاعده رتبه بعدها ريچاردسون شاخص چهار شهر

اندازه شهري، اندازه مطلوب شهرها در نظام شهري اين گونه باشد  -كه اگر بر اساس قاعده رتبه
دو برابر شهر دوم، سه برابر شهر سوم و چهار برابر شهر چهارم باشد، بنابراين نسبت  لكه شهر او

 باشد.  48/0نخست نظام شهري بايد برابر  شهر اول به مجموع چهار شهر
]1+0/5+0/33+0/25)=0/48÷(1[( 

كه اين توزيع بهترين و عادي ترين شكل برتري شهري خواهد بود. بر پايه چنين معياري، درجه 
تسلط و برتري شهر اول بر نظام شهري بر اساس جدول زير پيشنهاد شده است، كه در آن دامنه 

فرض شده است و براي فوق  54/0تا  41/0نخست بين شاخص  تسلط و برتري مطلوب شهر
 ).5-67 ، ص1381پيشنهاد شده است (عظيمي،  1تا  65/0برتري، شاخص بين 

، 1381منبع: عظيمي،  ؛درجه نخست شهري در نظام شهري بر پايه شاخص چهارشهر .1جدول 
 .67 ص

 شاخص چهار شهر نوع برتري شهري
 1تا  65/0 فوق برتري

 65/0تا  54/0 برتري
 54/0تا  41/0 برتري مطلوب
 41/0كمتر از  حداقل برتري

 
 شاخص تمركز هرفيندال

هاي چهارگانه قبلي ميزان نخست شهري و يا تسلط شهر نخست بر با توجه به اينكه شاخص
نظام شهري را بررسي مي كردند،  شاخصي نيز الزم است تا ميزان تمركز در كل نظام شهري و 

در مقاطع مختلف زماني از شدت تمركز كاسته شده و نظام شهري به سمت تعادل  اينكه آيا
 استفاده مي شود: »هرفيندال«نسبي پيش مي رود يا نه را بررسي كند. براي اينكار از شاخص 

 Hi = ∑ (𝑃𝑃𝑖𝑖
𝑃𝑃

𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 ) 
، 1386(زبردست، كل جمعيت شهري منطقه مورد مطالعه است  Pو  iجمعيت شهر  𝑃𝑃𝑖𝑖كه در آن 

 .)35 ص
هاي دو شهر اول و دوم به مجموع نيز از تقسيم مجموع جمعيت »موماو و الوصابي«شاخص 

 جمعيت هاي دو شهر سوم و چهارم به دست مي آيد: 

که در آن Pi جمعیت شـهر i و P کل جمعیت شـهری منطقه 
مورد مطالعه اسـت )زبردست، 1386، ص 35(.

مجمـوع  تقسـیم  از  نیـز  الوصابـی«  و  »مومـاو  شـاخص 
جمعیت هـای دو شـهر اول و دوم بـه مجمـوع جمعیـت های 

دو شـهر سـوم و چهـارم بـه دسـت مـی آیـد: 
𝑝𝑝1+𝑝𝑝2 = = شاخص موماو و الوصابی

𝑝𝑝3+𝑝𝑝4
 شاخص موماو و الوصابي 

داراي نخست شهري  هر چه مقدار عددي اين شاخص بزرگتر باشد، نظام شهري مورد نظر
 ).Moomaw and Alwosabi,2004:158به نقل از  35 ، ص1386(زبردست، بيشتري است

 آنتروپي
پارامتري براي نشان دادن تعادل يك سيستم در توزيع است و هر چه ميزان  آنتروپي يك معيار نا

 ).35 ، ص1386(زبر دست، اين شاخص بيشتر شود توزيع به سوي تعادل در حركت است
توزيع جمعيت و  مثالً ،ش آنتروپي روشي است براي سنجش يكنواخت بودن متغير مورد نظررو

شهر هاي يك منطقه كه با كاربرد اين مدل مي توان به ميزان تعادل فضاي استقرار جمعيت در 
)؛ در اين روش هرچه Wheeler&Muller,1998:386-385سطح شبكه شهري پي برد(

، 1387 (مومني، يشتر باشد، آن شاخص اهميت بيشتري داردپراكندگي در مقادير يك شاخص ب
 ).14 ص

 آنتروپي از فرمول زير بدست مي آيد: مقدار
𝐺𝐺 = H

LnK
  ,    𝐻𝐻 = −∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛

1 
H،آنتروپي مطلق : 
Pi،فراواني نسبي : 

Ln Pi،لگاريتم نپري فراواني : 
Kتعداد طبقات : 
Gآنتروپي نسبي : 

باشد نشانگر توزيع  ن صفر و يك است؛ هر چه اين مقدار به يك نزديكترمقدار آنتروپي نسبي بي
 چه به صفر نزديكتر باشد نشان دهنده عدم تعادل در توزيع جمعيت استعادالنه و هر

)Tasi,2005:145  190 ، ص1385 موسوي، ،حكمت نياو.( 
 مدل رتبه اندازه 

است كه كشورهاي زيادي از  پيشرفت هاي جديد و مداوم در روش هاي تحقيق باعث گرديده
 :Nishiyama et al, 2008( ع اندازه شهرهايشان استفاده كننداين مدل براي بررسي توزي

ترين مدل براي تبيين چگونگي آرايش فضايي نظام هاي شهري استفاده از سلسله مؤثر ).698
اولين ؛ )Fallman,2007:407( بندي بر پايه اندازه و كاركرد آنهاستمراتب شهري و رتبه

كسي كه الگويي مفيد در رابطه با نظام سلسله مراتبي سكونتگاه ها ارائه داد، فليكس اورباخ 
وي به صورت تجربي كشف كرد . )184 ، ص1375بود (هاگت،  1913جغرافيدان آلماني در سال 

 )Nitsch , 2005: 86كه بين اندازه جمعيتي و رتبه شهرها رابطه معكوس وجود دارد (

 
هـر چـه مقـدار عـددی ایـن شـاخص بزرگتـر باشـد، نظـام 
شـهری مـورد نظـر دارای نخسـت شـهری بیشـتری اسـت 
 Moomaw and از نقـل  بـه  )زبردسـت،1386، ص 35 

.)2004:158,Alwosabi
آنتروپی

آنتروپـی یـک معیـار نا پارامتـری بـرای نشـان دادن تعـادل 
یـک سیسـتم در توزیـع اسـت و هر چـه میزان این شـاخص 
بیشـتر شـود توزیـع بـه سـوی تعـادل در حرکـت اسـت )زبر 

دسـت،1386، ص 35(.
روش آنتروپـی روشـی اسـت برای سـنجش یکنواخـت بودن 
متغیـر مـورد نظـر، مثـاًل توزیـع جمعیـت و شـهر هـای یک 
منطقـه کـه بـا کاربرد ایـن مدل مـی توان بـه میـزان تعادل 
W(فضای اسـتقرار جمعیت در سـطح شـبکه شـهری پی برد

heeler&Muller,1998:386-385(؛ در ایـن روش هرچه 
پراکندگی در مقادیر یک شـاخص بیشـتر باشـد، آن شـاخص 

اهمیت بیشـتری دارد )مومنـی، 1387، ص 14(.
مقدار آنتروپی از فرمول زیر بدست می آید:

 = 𝑝𝑝1+𝑝𝑝2
𝑝𝑝3+𝑝𝑝4

 شاخص موماو و الوصابي 
داراي نخست شهري  هر چه مقدار عددي اين شاخص بزرگتر باشد، نظام شهري مورد نظر

 ).Moomaw and Alwosabi,2004:158به نقل از  35 ، ص1386(زبردست، بيشتري است
 آنتروپي

پارامتري براي نشان دادن تعادل يك سيستم در توزيع است و هر چه ميزان  آنتروپي يك معيار نا
 ).35 ، ص1386(زبر دست، اين شاخص بيشتر شود توزيع به سوي تعادل در حركت است

توزيع جمعيت و  مثالً ،ش آنتروپي روشي است براي سنجش يكنواخت بودن متغير مورد نظررو
شهر هاي يك منطقه كه با كاربرد اين مدل مي توان به ميزان تعادل فضاي استقرار جمعيت در 

)؛ در اين روش هرچه Wheeler&Muller,1998:386-385سطح شبكه شهري پي برد(
، 1387 (مومني، يشتر باشد، آن شاخص اهميت بيشتري داردپراكندگي در مقادير يك شاخص ب

 ).14 ص
 آنتروپي از فرمول زير بدست مي آيد: مقدار

𝐺𝐺 = H
LnK

  ,    𝐻𝐻 = −∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃 ∗ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑃𝑃𝑃𝑃𝑛𝑛
1 

H،آنتروپي مطلق : 
Pi،فراواني نسبي : 

Ln Pi،لگاريتم نپري فراواني : 
Kتعداد طبقات : 
Gآنتروپي نسبي : 

باشد نشانگر توزيع  ن صفر و يك است؛ هر چه اين مقدار به يك نزديكترمقدار آنتروپي نسبي بي
 چه به صفر نزديكتر باشد نشان دهنده عدم تعادل در توزيع جمعيت استعادالنه و هر

)Tasi,2005:145  190 ، ص1385 موسوي، ،حكمت نياو.( 
 مدل رتبه اندازه 

است كه كشورهاي زيادي از  پيشرفت هاي جديد و مداوم در روش هاي تحقيق باعث گرديده
 :Nishiyama et al, 2008( ع اندازه شهرهايشان استفاده كننداين مدل براي بررسي توزي

ترين مدل براي تبيين چگونگي آرايش فضايي نظام هاي شهري استفاده از سلسله مؤثر ).698
اولين ؛ )Fallman,2007:407( بندي بر پايه اندازه و كاركرد آنهاستمراتب شهري و رتبه

كسي كه الگويي مفيد در رابطه با نظام سلسله مراتبي سكونتگاه ها ارائه داد، فليكس اورباخ 
وي به صورت تجربي كشف كرد . )184 ، ص1375بود (هاگت،  1913جغرافيدان آلماني در سال 

 )Nitsch , 2005: 86كه بين اندازه جمعيتي و رتبه شهرها رابطه معكوس وجود دارد (

H: آنتروپی مطلق،
Pi: فراوانی نسبی،

Ln Pi: لگاریتم نپری فراوانی،
K: تعداد طبقات

G: آنتروپی نسبی
مقـدار آنتروپـی نسـبی بیـن صفـر و یک اسـت؛ هر چـه این 
مقـدار به یک نزدیکتر باشـد نشـانگر توزیع عادالنـه و هرچه 
بـه صفـر نزدیکتر باشـد نشـان دهنده عـدم تعـادل در توزیع 
جمعیـت اسـت )Tasi,2005:145 و حکمـت نیـا، موسـوی، 

1385، ص 190(.
مدل رتبه اندازه 

تحقیـق  هـای  روش  در  مـداوم  و  جدیـد  هـای  پیشـرفت 
باعـث گردیـده اسـت کـه کشـورهای زیـادی از ایـن مـدل 
کننـد  اسـتفاده  انـدازه شهرهایشـان  توزیـع  بررسـی  بـرای 
)Nishiyama et al, 2008: 698(. مؤثرتریـن مـدل بـرای 
تبیین چگونگی آرایش فضایی نظام های شـهری اسـتفاده از 
سلسـله مراتـب شـهری و رتبه بندی بـر پایه انـدازه و کارکرد 
آنهاسـت )Fallman,2007:407(؛ اولیـن کسـی که الگویی 
مفید در رابطه با نظام سلسـله مراتبی سـکونتگاه ها ارائه داد، 
فلیکـس اورباخ جغرافیدان آلمانی در سـال 1913 بود )هاگت، 

شاخص چهار شهرنوع برتری شهری

0/65 تا 1فوق برتری
0/54 تا 0/65برتری

0/41 تا 0/54برتری مطلوب
کمتر از 0/41حداقل برتری

جدول 1. درجه نخست شهری در نظام شهری بر پایه 
شاخص چهارشهر؛ منبع: عظیمی، 1381، ص 67.
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1375، ص 184(. وی بـه صـورت تجربـی کشـف کـرد کـه 
بیـن اندازه جمعیتی و رتبه شـهرها رابطه معکـوس وجود دارد 

)86 :2005 , Nitsch(
 به دنبال اورباخ، در سـال 1926 لوتکا و سـپس در سـال های 
1941 تـا 1949 ژرژ کینـگ زیپـف بـه طـور کامـل فرمـول 
بنـدی نمـود. زیپف بیـان می کنـد جمعیت شـهر n ام حدود 
n/1  جمعیـت شـهر اول خواهـد بـود. او معتقـد اسـت وجود 
همبسـتگی بیـن جمعیت شـهرها و مرتبـه آن ها بـه صورت 
خـط مسـتقیم یا همبسـتگی خطی مطـرح اسـت بنابراین هر 
اندازه سیسـتم شـهری یک کشـور توسـعه پیدا کند به توزیع 
نرمـال نزدیـک تـر اسـت )clark , 2000: 25-28( به اعتقاد 
زیپـف اگـر انـدازه و رتبه شـهرهای نظـام شـهری را در یک 
کاغـذ لگاریتمـی دو محـوری ترسـیم کنیـم، خـط راسـتی با 
شـیب 1- تشـکیل خواهد شـد. این خط شـاخص اسـتاندارد 
توزیـع انـدازه شـهری تلقـی شـده اسـت و بنابرایـن انحراف 
از ایـن خـط در واقـع انحـراف از انـدازه مطلـوب شـهری بـه 
حسـاب آمده اسـت )عظیمی، 1381، صص 54-55 و زیاری، 
موسـوی، 1384، ص 169( زیپـف ضمـن آزمایش قانون رتبه 
اندازه مشـاهده کرد که توزیع شـهرها همیشـه در حالت پارتو 
نیسـت )Fragkias & seto , 2008 :190( هـر چـه توزیع 
شـهرها یکنواخت تـر باشـد، شـیب نمـودار منظم تر اسـت و 
بهتریـن حالـت، شـیب 45 درجه اسـت که q مسـاوی با یک 
خواهـد بـود؛ بدیـن معنی کـه موقعیـت مرتبـه ای و جمعیتی 
شـهرها همخوان می گـردد )نورتمـن، 1371، صص 91-90(

 فرمـول کلـی توزیـع رتبه انـدازه به شـرح زیر اسـت )زیاری، 
موسـوی، 1384، ص 168(: 

ژرژ كينگ زيپف به  1949تا  1941هاي لوتكا و سپس در سال 1926ل اورباخ، در سال به دنبا 
1ام حدود  nطور كامل فرمول بندي نمود. زيپف بيان مي كند جمعيت شهر 

𝑛𝑛
جمعيت شهر اول   

خواهد بود . او معتقد است وجود همبستگي بين جمعيت شهرها و مرتبه آن ها به صورت خط 
خطي مطرح است بنابراين هر اندازه سيستم شهري يك كشور توسعه پيدا  مستقيم يا همبستگي

به اعتقاد زيپف اگر اندازه و رتبه  )clark , 2000: 25-28كند به توزيع نرمال نزديك تر است (
 -1شهرهاي نظام شهري را در يك كاغذ لگاريتمي دو محوري ترسيم كنيم، خط راستي با شيب 

ص استاندارد توزيع اندازه شهري تلقي شده است و بنابراين تشكيل خواهد شد. اين خط شاخ
به حساب آمده است (عظيمي،  انحراف از اين خط در واقع انحراف از اندازه مطلوب شهري

) زيپف ضمن آزمايش قانون رتبه اندازه 169 ، ص1384، زياري، موسويو  55-54 ، صص1381
 Fragkias & seto , 2008نيست (مشاهده كرد كه توزيع شهرها هميشه در حالت پارتو 

تر باشد، شيب نمودار منظم تر است و بهترين حالت، شيب هر چه توزيع شهرها يكنواخت )190:
اي و جمعيتي بدين معني كه موقعيت مرتبه؛ مساوي با يك خواهد بود qدرجه است كه  45

 )91-90 ، صص1371 گردد (نورتمن،شهرها همخوان مي
 : )168 ، ص1384، (زياري، موسوي ه اندازه به شرح زير استفرمول كلي توزيع رتب 

= 𝑃𝑃𝑖𝑖 / 𝑅𝑅𝑏𝑏  𝑃𝑃𝑅𝑅 
 

𝑃𝑃𝑟𝑟𝑟𝑟ℎ = ∑ − Rrth𝑃𝑃
    1−n

∑ 1
 R1

+ 1
R2
+⋯+ 1

Rn

 

 منحني لورنز و ضريب جيني
ي يكي از روش هاي اندازه گيري سلسله مراتب شهري و چگونگي توزيع جمعيت در شهرها

منطقه استفاده از منحني لورنز است؛ براي رسم منحني لورنز از درصد تجمعي تعداد شهرها از هر 
استفاده مي  oyو درصد تجمعي جمعيت شهرها در محور  oxكدام از طبقات جمعيتي در محور 

ي رسم مي ). سپس براي هر يك از دوره هاي سر شماري يك منحن87 ، ص1383 (زياري، شود
كه منحني به طرف خط نرمال سوق يابد جمعيت يابي نقاط شهري منطقه مطلوب  قدركنيم، هر

ط قدر كه جمعيت يابي نقاط شهري در منطقه نا متعادل باشد منحني لورنز از خهر تر بوده است و
در توزيع جغرافيايي  ).199 ، ص1385 (حكمت نيا و موسوي، نرمال فاصله بيشتري خواهد گرفت

شود، در غير اين صورت حالت ي لورنز به صورت خط مستقيم ظاهر ميمنحن ،موزون و هماهنگ
 كماني دارد كه در بخش تقعر منحني نشان دهنده باالترين درجه تمركز جغرافيايي در ناحيه است

براي نمايش عددي منحني لورنز از ضريب جيني استفاده مي شود؛ اين  ).11 ، ص1387 (مومني،
، 1389 (تقوايي و صابري، ي بر مساحت مثلث بدست مي آيدضريب از تقسيم مساحت زير منحن

 ).kirkb et al, 2009به نقل از  7 ص

منحنی لورنز و ضریب جینی
یکـی از روش هـای انـدازه گیـری سلسـله مراتـب شـهری 
و چگونگـی توزیـع جمعیـت در شـهرهای منطقـه اسـتفاده 

از منحنـی لورنـز اسـت؛ بـرای رسـم منحنـی لورنـز از درصد 
تجمعـی تعـداد شـهرها از هـر کـدام از طبقـات جمعیتـی در 
 oy و درصـد تجمعـی جمعیت شـهرها در محـور ox محـور
اسـتفاده مـی شـود )زیـاری، 1383، ص 87(. سـپس بـرای 
هـر یـک از دوره هـای سـر شـماری یـک منحنی رسـم می 
کنیـم، هرقـدر کـه منحنـی به طـرف خـط نرمال سـوق یابد 
جمعیـت یابـی نقاط شـهری منطقه مطلـوب تر بوده اسـت و 
هرقـدر کـه جمعیت یابـی نقاط شـهری در منطقه نـا متعادل 
باشـد منحنـی لورنـز از خـط نرمـال فاصلـه بیشـتری خواهد 
گرفـت )حکمـت نیـا و موسـوی، 1385، ص 199(. در توزیـع 
جغرافیایـی مـوزون و هماهنگ، منحنی لورنـز به صورت خط 
مسـتقیم ظاهـر می شـود، در غیر ایـن صورت حالـت کمانی 
دارد کـه در بخـش تقعر منحنی نشـان دهنـده باالترین درجه 
تمرکـز جغرافیایـی در ناحیه اسـت )مومنـی، 1387، ص 11(. 
بـرای نمایـش عددی منحنـی لورنز از ضریب جینی اسـتفاده 
مـی شـود؛ ایـن ضریـب از تقسـیم مسـاحت زیـر منحنی بر 
مسـاحت مثلـث بدسـت می آیـد )تقوایـی و صابـری، 1389، 

.)2009 ,kirkb et al ص 7 بـه نقـل از

= 
          𝐴𝐴      (مساحت بين منحني لورنز و خط نرمال)

𝐴𝐴+𝐵𝐵                             (مساحت مثلث)
    J (ضريب جيني) 

 
 ميزان تعادل در ضريب جيني .2جدول 

 75/0 – 1 5/0  – 75/0 25/0 – 5/0 0 - 25/0 ضريب جيني
 نامتعادل(بحراني) نيمه متعادل تقريباً متعادل متعادل ميزان تعادل

 
مقدار ضريب جيني بين صفر يا يك است، ضريب جيني نزديك به يك بيانگر توزيع نا متعادل و 

 ، ص1385 ،و عباس زاده (رهنما ضريب جيني نزديك به صفر بيانگر توزيع عادالنه جمعيت است
110.( 

 
تا  1335تحوالت تعداد و جمعيت نظام شهري استان همدان در طي سال هاي 

1390 
طبقه  6بر اساس تقسيم بندي شهرها از نظر طبقات جمعيتي، شهرهاي استان را مي توان به 

 تقسيم نمود:
 ؛»كالن شهر«هزار نفر 500شهرهاي با جمعيت باالتر از  -1
 ؛»شهر بزرگ«هزار نفر 500تا  250شهرهاي با جمعيت بين  -2
 ؛»شهر متوسط بزرگ«هزار نفر 250تا  100شهرهاي با جمعيت بين  -3
  ؛»كوچك متوسط شهر«هزار نفر 100تا  50شهرهاي با جمعيت بين  -4
 ؛ و»كوچك شهرهاي«نفر هزار 50 تا 25 بين جمعيت با شهرهاي -5
 » شهرها روستا«نفر  هزار 25از كمتر جمعيت با شهرهاي -6

در شهرهاي استان اين سطوح به  1385تا  1335با بررسي سطوح جمعيتي در طول سال هاي 
شهر استان هيچ شهري در سطح شهر بزرگ و  8از مجموع  1335اين صورت است: در سال 

 99909شهر متوسط در استان وجود نداشته است . بزرگترين شهر استان با جمعيتي معادل  حتي
ي شهرهاي  استان در دسته هايشهر مابقيي دوم قرار دارد ،  ك در طبقهنفر به عنوان شهر كوچ

بسيار كوچك قرار داشته اند. بدين ترتيب نظام توزيع طبقاتي شهرها بسيار ناقص بوده و فقط دو 
 سطح را در برگرفته است.

افزايش  شهر افزايش يافته و شهر همدان با اندكي 10تعداد شهرهاي استان به  1345در سال 
است. شهر  ي شهرهاي متوسط قرار گرفته جمعيت به يك سطح باالتر ارتقاء يافته و در طبقه

 8مالير نيز با يك پله صعود به سطح شهرهاي كوچك ارتقا يافته است و ساير شهرها كه شامل 
هزار نفر (بسيار كوچك) قرار داشته اند، در  25شهر مي شده، در سطح شهرهاي كوچك تر از 

مقـدار ضریـب جینی بیـن صفر یا یـک اسـت، ضریب جینی 
نزدیـک بـه یـک بیانگـر توزیـع نـا متعـادل و ضریـب جینی 
نزدیـک به صفـر بیانگر توزیـع عادالنه جمعیت اسـت )رهنما 

و عبـاس زاده، 1385، ص 110(.
تحـوالت تعـداد و جمعیت نظام شـهری اسـتان 

همـدان در طی سـال هـای 1335 تـا 1390
بـر اسـاس تقسـیم بنـدي شـهرها از نظـر طبقـات جمعیتي، 

شـهرهاي اسـتان را مـي تـوان بـه 6 طبقـه تقسـیم نمود:
1- شـهرهاي بـا جمعیـت باالتـر از 500 هـزار نفـر»کالن 

؛ » شهر
2- شـهرهاي بـا جمعیـت بیـن 250 تـا 500 هزار نفر»شـهر 

بزرگ«؛
3- شـهرهاي بـا جمعیـت بیـن 100 تـا 250 هزار نفر»شـهر 

1 – 0/750/75 –  0/50/5 – 0/250/25 - 0ضریب جینی
نامتعادل)بحرانی(نیمه متعادلتقریباً متعادلمتعادلمیزان تعادل

جدول 2. میزان تعادل در ضریب جینی
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بزرگ«؛ متوسـط 
4- شـهرهاي بـا جمعیـت بیـن 50 تـا 100 هـزار نفر»شـهر 

متوسـط کوچک«؛ 
5- شـهرهاي بـا جمعیت بیـن 25 تا 50 هزار نفر»شـهرهاي 

و کوچک«؛ 
6- شـهرهاي بـا جمعیـت کمتـر از25 هـزار نفـر »روسـتا 

شـهرها« 
بـا بررسـي سـطوح جمعیتـي در طـول سـال هـاي 1335 تـا 
1385 در شـهرهاي اسـتان این سـطوح به این صورت اسـت: 
در سـال 1335 از مجمـوع 8 شـهر اسـتان هیـچ شـهري در 
سـطح شـهر بـزرگ و حتـي شـهر متوسـط در اسـتان وجـود 
نداشـته اسـت. بزرگتریـن شـهر اسـتان بـا جمعیتـي معـادل 
99909 نفـر بـه عنـوان شـهر کوچـک در طبقـه ي دوم قـرار 
دارد، مابقـی شـهرهای اسـتان در دسـته ي شـهرهاي بسـیار 
کوچـک قـرار داشـته اند. بدیـن ترتیب نظـام توزیـع طبقاتي 
شـهرها بسـیار ناقـص بـوده و فقـط دو سـطح را در برگرفتـه 

ست. ا
در سـال 1345 تعـداد شـهرهاي اسـتان به 10 شـهر افزایش 
یافتـه و شـهر همـدان بـا اندکـي افزایـش جمعیـت بـه یک 

سـطح باالتر ارتقاء یافته و در طبقه ي شـهرهاي متوسـط قرار 
گرفتـه اسـت. شـهر مالیـر نیـز بـا یک پلـه صعود به سـطح 
شـهرهاي کوچک ارتقا یافته اسـت و سایر شـهرها که شامل 
8 شـهر مي شـده، در سـطح شـهرهاي کوچک تر از 25 هزار 
نفـر )بسـیار کوچـک( قرار داشـته انـد، در این سـال نیز نظام 
توزیـع شـهرهاي اسـتان چندان مطلـوب به نظر نمي رسـد و 

تنهـا سـه سـطح را در بر مـی گیرد.
در سـال 1355 شـهر همـدان همچنان در سـطح شـهرهاي 
متوسـط قرار داشـته اسـت. شـهر نهاوند با یک سـطح صعود 
بـا مالیـر در یـک طبقه قـرار داشـته انـد. در این سـال تعداد 
شـهرها به 13 شـهر رسـیده که 10 شـهر از این شـهرها جزو 
شـهرهای بسـیار کوچـک بـه شـمار  مـي رفتـه انـد )نقشـه 
شـماره 5-3(. در سـال 1365، بـا توجـه بـه تعریـف جدیدي 
که از شـهر، تعداد و نام شـهرها دسـت خوش تغییراتي شـده 
و تعداد کل شـهرها نسـبت به سـال 55 کاهش یافته اسـت، 
ضمـن ایـن که تعـدادي شـهر جدید نیـز به مجموع شـهرها 
افزوده شـده در ایـن دوره توزیع شـهرها بین طبقات جمعیتي 
از تعـادل نسـبتاً مطلـوب تـر از دوره هاي قبل برخـوردار بوده 
اسـت. در این دوره شـهر همدان همچنان در سطح شهرهاي 

نقشه 1. جمعیت شهرهای استان همدان در سال 1335 و نقشه 2. جمعیت شهرهای استان همدان در سال 1345
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متوسـط باقـی مانـده و شـهر مالیـر بـا یـک پلـه صعـود به 
سـطح شـهرهاي متوسـط، و نهاونـد و اسـدآباد و تویسـرکان 
در سـطح شـهرهاي کوچـک قـرار گرفتـه اند. 7 شـهر نیز در 
سـطح شـهرهای بسـیار کوچک قـرار گرفتنـد. در این سـال 
بـراي اولیـن بـار یـک شـهر بـا جمعیـت زیـر 5 هزار نفـر در 

اسـتان ایجاد شـده است. 
در سـال 1375 تعـداد شـهرهاي اسـتان به 21 شـهر رسـیده 
کـه پنـج شـهر از ایـن شـهرها زیـر 5 هـزار نفـر جمعیـت 
داشـته انـد. در ایـن دوره شـهر همـدان و مالیـر در سـطح 
شـهرهاي متوسـط قرار گرفته اند، شـهرهاي نهاوند، اسدآباد، 
تویسـرکان، و بهـار درسـطح شـهرهاي کوچـک و 15 شـهر 
دیگر اسـتان در طبقه ي شـهرهای بسـیار کوچک قرار داشـته 
انـد. در دوره ي سرشـماري عمومـي نفـوس و مسـکن 1385 
شـهر همـدان و مالیـر کماکان به عنوان یک شـهر متوسـط 
ایفـاي نقش نموده، شـهرهاي نهاوند، اسـدآباد، تویسـرکان، و 
بهار در سـطح شـهرهاي کوچک و21 شـهر دیگر اسـتان در 

ردیـف شـهرهای بسـیار کوچک قـرار گرفتـه اند.
در این دوره 11 شـهر زیر 5 هزار نفر در نظام شـهري اسـتان 
شـکل گرفتـه و تغییـر سیاسـت ها و تعاریف وزارت کشـور در 

ایجـاد نقـاط جدیـد شـهري کامـاًل تأثیرگـذار بـوده اسـت. از 
مجمـوع 27 شهراسـتان، 17 شـهر در ایـن دوره کم تـر از 10 
هـزار نفـر جمعیت داشـته انـد و این امـر نشـان دهنده توزیع 
بسـیار نامتـوازن و نامتعـادل جمعیـت بین شـهرهاي اسـتان 
اسـت. در ایـن دوره حتـي یک شـهر زیر 1000 نفـري هم به 
مجموع شـهرهاي اسـتان اضافه شـده است که بسـیار جالب 
توجـه مـي باشـد. فاصله بیـن پر جمعیت ترین شـهر اسـتان 
کـه 473149 نفـر جمعیت دارد و کوچک ترین شـهر اسـتان 
بـا 844 نفـر جمعیت نشـان مـي دهد کـه بزرگ ترین شـهر 
اسـتان حـدوداً 560 برابر کوچک ترین شـهر اسـتان جمعیت 

دارد و ایـن مسـئله در نـوع خود بسـیار حائز اهمیت اسـت.
در سرشـماری سـال 90 شـهر همـدان بـه یک سـطح باالتر 
ارتقـاء یافتـه و جزء شـهرهای بزرگ محسـوب شـده اسـت. 
مالیـر در رده شـهرهای متوسـط قـرار گرفتـه، در سـطوح 
شـهرهای کوچـک و بسـیار کوچک تغییری نسـبت بـه دوره 

قبـل صـورت نگرفته اسـت. 
در تحلیـل نظـام فضایـي شـهرهاي اسـتان همـدان، رونـد 
گذشـته جابجایـي هاي جمعیت بیـن مناطق مختلف اسـتان 
هماننـد دیگـر نواحی کشـور بین جوامع شـهري و روسـتایي 

نقشه 3. جمعیت شهرهای استان همدان در سال 1355و نقشه 4. جمعیت شهرهای استان همدان در سال 1365
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همـواره حاکـي از حرکتـي یک سـویه از طـرف مناطق کمتر 
توسـعه یافتـه بـه مناطـق توسـعه یافته تـر و یـا از سـوي 
مناطـق روسـتایي بـه سـمت مناطـق شـهري بـوده اسـت. 
ایـن حرکت هـاي جمعیتـي رونـدي اجتنـاب ناپذیـر و حاصل 
رفتارهـاي اقتصـادي - اجتماعـي، نارسـایي هـاي موجود در 
سـاختار فضایي و توزیـع نامتعادل امکانـات در مراکز و کانون 
هـای شـهری و توان محـدود محیط هـاي روسـتایي و عدم 
تنـوع فعالیت هـاي اقتصادي در پذیـرش جمعیت هاي جدید و 

نگهداشـت جمعیت اسـت. 
بررسـی شـاخص های تمرکز و نخسـت شـهری 

اسـتان همدان
در ایـن نوشـتار شـاخص نخسـت شـهری بـا دیـدگاه هـای 
مختلـف بررسـی شـده که نتایـج آن در جدول 4  آمده اسـت.

برای بررسـی میزان نخسـت شـهری در اسـتان همـدان طی 
اطالعـات سرشـماری  و  آمـار  از  هـای 1335-1390  دوره 
مربـوط به جمعیت شـهرها اسـتفاده شـده اسـت. در بررسـی 
انجـام شـده از 6 روش بـرای اندازه گیری  شـاخص نخسـت 
شـهری اسـتفاده شـده اسـت و مقادیر عددی به دسـت آمده 

نقشه 5. جمعیت شهرهای استان همدان در سال 1375 و نقشه 6. جمعیت شهرهای استان همدان در سال 1385

نقشه 7. جمعیت شهرهای استان همدان در سال 1390
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از ایـن روش ها در جدول شـماره )4( منعکس گردیده اسـت. 
نتایـج بـه دسـت آمـده از ایـن مقادیر حاکـی از آن اسـت که:

نتایـج کلیـه شـاخص هـا ی بررسـی  شـده نشـان از وجـود 
پدیده نخسـت شـهری در نظام شـهری اسـتان همـدان بوده 

ست.  ا
میـزان نخسـت شـهری در اسـتان همـدان از سـال 1335 تا 
سـال 1365 در تمامـی شـاخصها بـه غیـر از شـاخص موماو 
و الوصابـی کاهـش پیـدا کـرده اسـت ولـی از سـال 1365 تا 
سـال 1390 رونـد صعـودی داشـته اسـت. در شـاخص موماو 
و الوصابی میزان نخسـت شـهری در اسـتان همدان از سـال 

طبقات شهری  نوع سکونتگاه
)هزار نفر(

دوره های سرشماری
1335134513551365137513851390

شهرهای بسیار 
کوچک

0-5000151111
5 -104573864
10 -253333246

500122322- 25شهرهای کوچک
50 -1000001122

2501111111- 100شهرمتوسط
250 -5000001110

10000000001- 500شهربزرگ
8101312212727-مجموع

جدول 3. طبقه بندی تعداد شهری استان همدان طی سال های 1335 تا1390؛ منبع: نگارندگان بر اساس 
یافته هاي تحقیق.

نمودار 1. طبقه بندی تعداد شهری استان همدان طی 
سال های 1335 تا1390

سال       
شاخص  تعریف

1335134513551365137513851390

UPI0/5580/5380/5020/4840/4950/4960/506
4/7344/3673/5192/6292/7793/0773/289دو شهر
1/8711/8601/7421/4311/5561/7061/811سه شهر
0/6520/6500/6350/5890/6090/6310/644چهار شهر
0/3490/3240/2890/2860/2880/2890/291هرفیندال

3/754/254/434/334/855/085/26موماو و الوصابی

جدول 4. محاسبه شاخص های نخست شهری و تمرکز در نظام شهری استان همدان؛ منبع: نگارندگان.
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1335 تـا سـال 1355 برخـالف 5 شـاخص دیگـر افزایـش 
داشـته ولـی از سـال 1355 بـه بعـد مشـابه سـایر شـاخص 
هـا بـوده اسـت. نسـبت جمعیت شـهر همـدان به عنـوان پر 
جمعیت ترین شـهر اسـتان به کل جمعیت شـهر های اسـتان 
طی سـال هـای 1335 تـا 1390 همواره بیـن 48/4  و 55/8 
درصـد بـوده اسـت کـه ایـن نشـان دهنده تسـلط زیاد شـهر 
همـدان بـر نظـام شـهری اسـتان در ایـن بـازه زمانـی بـوده 

است.
شـاخص نخسـت شـهری بـر پایـه دو شـهر نشـان می دهد 
که جمعیت شـهر اول )شـهر همـدان( در سـال 1335، 4/73 
برابر شـهر دوم اسـتان )مالیر( بوده اسـت که در سـال 1390 
ایـن شـاخص بـه 3/28 برابـر کاهـش یافتـه اسـت. می توان 
نتیجـه گرفـت کـه علی رغـم برتـری شـهر همـدان طی 55 
سـال گذشـته شـهر دوم در نظام شهری اسـتان نقش پررنگ 

تری پیـدا کرده اسـت.
بر اسـاس شـاخص سـه شـهر، نسـبت جمعیت شـهر همدان 
بـه مجموع سـه شـهر پر جمعیـت بعـد از آن در فاصله سـال 
هـای 1335 تـا 13365 کاهـش یافتـه اسـت کـه این نشـان 
دهنـده کاهـش برتری شـهر همدان به سـه شـهر دیگر بوده 
اسـت امـا  از سـال 1365 تـا 1390 ایـن رونـد افزایـش پیـدا 

کرده اسـت.
درجه نخسـت شـهری در نظام شهری اسـتان همدان بر پایه 
نظر ریچاردسـون و شـاخص چهار شـهر طی سـال 1335 تا 
1390، شـهر همـدان همـواره در درجـه برتـری قـرار داشـته 
اسـت. مطابق شـاخص تمرکز هرفیندال، نظام شـهری استان 
همـدان تـا سـال 1365 بـا کاهـش چشـمگیری بـه سـمت 
تمرکـز زدایـی پیـش رفتـه اسـت و از سـال 1365 تـا سـال 

1390 بـا شـدت کمـی تمرکـز افزایش یافته اسـت.
بررسـی ضریـب آنتروپـی نظام شـهری اسـتان 

ن ا همد
بـا توجـه به مقادیر به دسـت آمده از محاسـبه ضریب آنتروپی 
در سـال 1335 تـا سـال 1385 بـه سـوی توزیـع متعادل تـر 
تعـداد شـهر ها در نظام شـهری بوده اسـت اما ایـن میزان در 
سـال 1390 کاهش ناچیزی داشـته اسـت. به عبارت دیگر از 
تمرکز شـهری در انتظام شـهری استان کاسـته شده است. در 
سـال 1335 بیشـترین عدم تعادل و در سـال 1385 بیشترین 

میـزان تعـادل در توزیـع پراکندگـی جمعیت در نظام شـهری 
اسـتان همـدان وجـود داشـته اسـت. ایـن در حالی اسـت که  
میـل بـه سـوی تعـادل از سـال 1335 تـا 1365 بـا سـرعت 
بیشـتری نسـبت به سـال های 1365 تا 1385 داشـته اسـت.

در بررسـی مقـدار q  همـان گونـه کـه جـدول شـماره 13 
مالحظـه مـي شـود مقادیـر q در تمامـی دوره هـای مـورد 
بررسـی بزرگ تر از یک مي باشـند، بنابراین در نظام شـهري 
اسـتان همدان تسـلط شـهر برتر بسـیار زیاد بوده و به تدریج 
از سـال 35 تـا 85 بـه ایـن برتري اضافه شـده اسـت به گونه 
اي که میانگین q در سـطح شـهرهاي اسـتان از سـال 1335 
تـا 1385 افزایش تدریجي داشـته و از 1/092 در سـال 1335 

به  1/193 در سـال 85 رسـیده اسـت.
بر این اسـاس در سـال 1335جمعیت وضع موجود شـهرهاي 
اسـتان نشـان مـي دهد کـه جمعیت شـهر اول اسـتان حدود 
پنـج برابـر جمعیـت شـهر دوم اسـت در حالي که بایـد2 برابر 
ایـن رقـم را داشـته باشـد. بنابراین نظام نخسـت شـهري در 
ایـن سـال در اسـتان وجـود دارد. بـه منظور اطالعات بیشـتر 
تغییـرات جمعیتـي، نرخ رشـد جمعیت، جمعیت نرمـال، مقدار 
q و سـطح جمعیتـي در نقـاط شـهري اسـتان در بـازه هـاي 
زمانـي 1335 الـي 1390 در جـداول و نقشـه هـاي زیـر ارائه 

شـده است.
بررسـی منحنـی لورنـز و ضریـب جینـی در نظام 

شـهری اسـتان همدان
یکـی از بهتریـن روش هـای انـدازه گیری گرافیکـی در مورد 
توزیـع جمعیـت در شـهر های یک کشـور اسـتفاده از منحنی 

لورنـز و بدسـت آوردن مقـدار ضریب جینی اسـت.
بـرای تشـخیص میزان تعـادل از تراکـم جینی که از تقسـیم 
مسـاحت ناحیه قـوس زیر منحنی به مسـاحت مثلث بدسـت 
مـی آیـد اسـتفاده شـده اسـت. ضریـب هـای جینی بدسـت 
آمـده بـرای نظـام شـهری اسـتان همـدان در جدول شـماره 

)14( آورده شـده اسـت.
بـا توجـه به منحنی لورنز شـماره های 16 تـا 22 توزیع درصد 
تراکمـی تعداد و جمعیت شـهرهای اسـتان همدان طی سـال 
هـای 1335 تـا 1390 بـا خـط نرمـال فاصلـه بیشـتری پیدا 
کرده اسـت بطوریکه میـزان ضریب جینی در ایـن بازه زمانی 
از 0/53 بـه 0/78 رسـیده اسـت. ایـن افزایـش ضریب جینی 
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نمودار 2. شاخص دو شهر در استان همدان و نمودار 3. شاخص UPI  در استان همدان 

نمودار 4. شاخص سه شهر در استان همدان و نمودار 5. شاخص چهار شهر در استان همدان 

نمودار 6. شاخص هرفیندال در استان همدان و نمودار 7. شاخص موماو و الوصابی در استان همدان 

جدول 5. مقدار ضریب آنتروپی در استان همدان طی سالهای 1335 تا 1390؛ منبع: نگارندگان.
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نمودار 8. مقدار ضریب آنتروپی در استان همدان طی 
سالهای 1335 تا 1390؛ منبع: نگارندگان.

نمودار 10. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري 
استان در سال 1345  

نمودار11. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري 
استان در سال 1355

نمودار 9. اطالعات تغییرات استان در جمعیتي در نقاط 
شهري استان در سال 1335

جدول6. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري سال 1335؛ منبع: نگارندگان 

مرتبهLog RLog PQجمعیت سال 1335شهرردیف
جمعیت مورد 

انتظار
999090,0005,000همدان1
211050,3014,3241,087549955مالیر2
209720,4774,3221,046533303نهاوند3
113230,6024,0541,085924977تویسرکان4
96150,6993,9831,0801019982بهار5
54680,7783,7381,1291816652اللجین6
53670,8453,7301,1141914273سرکان7
51900,9033,7151,1031912489اسد آباد8

-1,092--178949میانگین
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شهرردیف
جمعیت سال 

1345
Log RLog PQمرتبه

جمعیت مورد 
انتظار

1241670,0005,094همدان1
284340,3014,4541,076462084مالیر2
239220,4774,3791,054541389نهاوند3
119540,6024,0781,1021031042تویسرکان4
118430,6994,0731,0791024833بهار5
70430,7783,8481,1221820695اللجین6
67140,8453,8271,1101817738اسد آباد7
64940,9033,8131,0991915521کبودرآهنگ8
51480,9543,7121,1152413796مریانج9
51151,0003,7091,1042412417سرکان10

--1,096---میانگین

جدول 7. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري استان در سال 1345؛ منبع: نگارندگان.

جدول 8. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري استان در سال 1355؛ منبع: نگارندگان

جمعیت مورد انتظارمرتبهLog RLog PQجمعیت سال 1355شهرردیف
1657850,0005,220همدان1
471110,3014,6731,053482893مالیر2
295090,4774,4701,061655262نهاوند3
185730,6024,2691,082941446تویسرکان4
144890,6994,1611,0861133157بهار5
120830,7784,0821,0881427631اسدآباد6
80510,8453,9061,1202123684اللجین7
78930,9033,8971,1082120723کبودرآهنگ8
57940,9543,7631,1332918421مریانج9
54661,0003,7381,1293016579جورقان10
53811,0413,7311,1203115071صالح آباد11
53611,0793,7291,1103113815فامنین12
50551,1143,7041,1093312753قروه درجزین13

--1,100---میانگین
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جمعیت مورد انتظار مرتبهLog RLog PQجمعیت سال 1365شهرردیف
2724990,0005,435همدان1
1036400,3015,0161,0243136250مالیر2
522650,4774,7181,051590833نهاوند3
345160,6024,5381,065868125اسدآباد4
281450,6994,4491,0651054500تویسرکان5
216780,7784,3361,0741345417بهار6
130270,8454,1151,1162138928کبودرآهنگ7
122610,9034,0891,1092234062اللجین8
82420,9543,9161,1443330278مریانج9
قروه 10

درجزین
67081,0003,8271,1594127250

56831,0413,7551,1704824773سرکان11
46521,0793,6681,1885922708سامن12

--1,106---میانگین

جدول شماره 9. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري؛ منبع: نگارندگان

نمودار شماره 12. اطالعات تغییرات استان در سال 1365 
جمعیتي در نقاط شهري استان در سال 1365

نمودار شماره 14. اطالعات تغییرات استان در سال 1385 
جمعیتي در نقاط شهري استان در سال 1385

  نمودار شماره 13. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط 
استان در سال 1375 شهري استان در سال 1375

نمودار شماره 15. اطالعات تغییرات استان در سال 1390 
جمعیتي در نقاط شهري استان در سال 1390
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جدول شماره10. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري؛ منبع: نگارندگان

جمعیت مورد انتظارمرتبهLog RLog PQجمعیت سال 1375نام شهرردیف
4012810,0005,603همدان1
1443730,3015,1591,0283200641مالیر2
651640,4774,8141,0656133760نهاوند3
483860,6024,6851,0688100320اسداباد4
378860,6994,5781,0711180256تویسرکان5
258650,7784,4131,0931666880بهار6
183270,8454,2631,1162257326کبودر اهنگ7
139630,9034,1451,1342950160اللجین8
95230,9543,9791,1694244587مریانج9
91931,0003,9631,1614440128جورقان10
88511,0413,9471,1564536480ازندریان11
87851,0793,9441,1474633440فامنین12
83501,1143,9221,1454830868صالح اباد13
83251,1463,9201,1374828663رزن14
78251,1763,8931,1375126752قروه درجزین15
54221,2043,7341,1787425080سرکان16
47501,2303,6771,1898423605سامن17
37071,2553,5691,21810822293دمق18
27571,2793,4401,25714621120قهاوند19
24151,3013,3831,27216620064فیروزان20
15511,3223,1911,34225919109فرسنج21

--1,154---میانگین
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نام شهرردیف
جمعیت سال 

1385
Log RLog PQمرتبه

جمعیت 
مورد انتظار

4731490,0005,675همدان1
1537480,3015,1871,0363236575مالیر2
722180,4774,8591,0707157716نهاوند3
513040,6024,7101,077911827اسدآباد4
425200,694,621,071194630تویسرکان5
272710,7784,4361,1041778858بهار6
192160,8454,2841,1282567593کبودراهنگ7
146890,9034,1671,1453259144اللجین8
140190,9544,1471,1383452572فامنین9
113901,0004,0571,1524247315رزن10
94421,0413,9751,1665043014مریانج11
93351,0793,9701,1585139429قروه درجزین12
88511,1143,9471,1565336396جورقان13
86851,1463,9391,1505433796ازندریان14
80621,1763,9061,1525931543گیان15
77081,2043,8871,1506129572صالح آباد16
45571,2303,6591,21510427832سرکان17
40541,2553,6081,22511726286فیروزان18
40251,2793,6051,22011824903سامن19
28471,3013,4541,26616623657دمق20
27291,3223,4361,26717322531برزول21
24071,3423,3811,28119721507قهاوند22
22801,3623,3581,28520820572شیرین سو23
22091,3803,3441,28421419715جوکار24
18761,3983,2731,30725218926گل تپه25
16081,4153,2061,32929418198فرسفج26
8441,4312,9261,45056117524زنگنه27

--1,192---میانگین

جدول شماره 11. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري؛ منبع: نگارندگان                     
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نام شهرردیف
جمعیت سال 

1390
Log RLog PQمرتبه

جمعیت مورد 
انتظار

5257940,0005,721همدان1
1598480,3015,2041,0423262897مالیر2
754450,4774,8781,0757175265نهاوند3
550250,6024,7411,08010131449اسداباد4
445160,6994,6491,08012105159تویسرکان5
276450,7784,4421,1131987632بهار6
203490,8454,3091,1322675113کبودراهنگ7
152910,9034,1841,1513465724اللجین8
144780,9544,1611,1463658422فامنین9
137111,0004,1371,1413852579رزن10
102311,0414,0101,1675147799قروه درجزین11
102071,0794,0091,1585243816مریانج12
93241,1143,9701,1615640446ازندریان13
92621,1463,9671,1535737557جورقان14
81021,1763,9091,1636535053گیان15
78301,2043,8941,1606732862صالح اباد16
44261,2303,6461,23211930929سامن17
42711,2553,6311,23012329211سرکان18
40541,2793,6081,23113027673فیروزان19
37831,3013,5781,23513926290دمق20
31151,3223,4931,25916925038قهاوند21
30601,3423,4861,25617223900شیرین سو22
26951,3623,4311,27119522861برزول23
26951,3803,4311,26519521908گل تپه24
24251,3983,3851,27721721032جوکار25
17211,4153,2361,33130620223فرسنج26
7251,4312,8601,50072519474زنگنه27

--1,193---میانگین

جدول شماره 12. اطالعات تغییرات جمعیتي در نقاط شهري؛ منبع: نگارندگان
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1335134513551365137513851390سال
1,0921,0971,1001,1061,1541,1921,193میانگین

جدول شماره 13. میانگین مقدار q طی سال های 1335 تا 1390)منبع: نگارندگان(

1335134513551365137513851390سال
0/530/560/600/630/720/770/78ضریب جینی

جدول شماره 14. مقدار ضریب جینی شهرهای استان همدان بین سال های 1390- 1335
)منبع: نگارندگان(

نمودار شماره 17. توزیع و تعداد جمعیت شهری استان همدان با  استفاده از منحنی لورنز سال 1335 و نمودار شماره 
16. توزیع و تعداد جمعیت شهری استان همدان  با استفاده از منحنی لورنز سال 1345

نمودار شماره 19. توزیع و تعداد جمعیت شهری استان همدان با استفاده از منحنی لورنز سال 1355 و نمودار شماره 
18. توزیع و تعداد جمعیت شهری استان  همدان با استفاده از منحنی لورنز سال 1365
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و بـا نزدیـک شـدن بـه عـدد 1 نشـان از افزایش عـدم تعادل 
و توزیـع نامتعـادل جمعیـت شـهرها در نظام شـهری اسـتان 
همـدان در 55 سـال اخیـر دارد. بنابرایـن، علی رغـم افزایش 
تعـداد شـهر ها در اسـتان ضریـب جینی بهبود نیافته اسـت و 
نظـام شـهری به سـوی عـدم تعادل بیشـتر پیش رفته اسـت 
و افزایـش 0/25 در مقـدار ضریـب جینـی در ایـن سـال هـا 

است. حاصل شـده 
نتیجه گیری

سلسـله مراتـب شـهری اسـتان همـدان متأثـر از تحـوالت 

جمعیتی نظام شـهری بوده اسـت که این تحـوالت در نتیجه 
سـاختار سیاسـی و سیاسـت گذاری های اقتصادی در سـطح 
کالن طـی 50 سـال اخیـر مـی باشـد. تمرکـز فعالیـت هـا و 
بـه طبـع آن نیـاز بـه نیـروی کار در شـهرهای بـزرگ، زمینه 
افزایش جمعیت و گسـترش شـهرها را فراهم سـاخته اسـت. 
در ایـن رابطـه شـهر همـدان بـه علـت زمینه های سیاسـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی سـبب جـذب مهاجریـن به این شـهر 
شـده و سلسـله مراتب شـهری اسـتان را تا حدودی از توزیع 
پارتـو )مرتبه-اندازه( دور کرده اسـت. جمعیت شـهری اسـتان 
همـدان در سـال 1335 برابـر بـا 178949 نفـر بـوده کـه در 

سـال 1390 بـه 1040028  نفـر افزایـش یافته اسـت. 
بـا توجـه بـه سـواالت تحقیـق مـی تـوان گفـت شـاخص 
نخسـت شـهری وجـود داشـته اسـت و میـزان آن در اسـتان 
همـدان از سـال 1335 تـا سـال 1365 در تمامی شـاخص ها 
بـه غیر از شـاخص مومـاو و الوصابی کاهش پیدا کرده اسـت 
ولی از سـال 1365 تا سـال 1390 روند صعودی داشـته است. 
در شـاخص موماو و الوصابی میزان نخسـت شهری در استان 
همـدان از سـال 1335 تـا سـال 1355 بـر خالف 5 شـاخص 
دیگر افزایش داشـته ولی از سـال 1355 به بعد مشـابه سـایر 
شـاخص هـا بوده اسـت. همچنین درجه نخسـت شـهری در 
نظـام شـهری بر پایه شـاخص چهارشـهر همواره بیـن 0/54 
تـا 0/65 بـوده لـذا شـهر همـدان در کلیـه دوره هـا برتـری 

داشـته است.

نمودار شماره 21. توزیع و تعداد جمعیت شهری استان همدان با استفاده از منحنی لورنز سال 1375      
 نمودار شماره 20. توزیع و تعداد جمعیت شهری استان همدان با استفاده از منحنی لورنز سال 1385

نمودار شماره 22. توزیع و تعداد جمعیت شهری استان 
همدان با استفاده از منحنی لورنز سال 1390
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در بررسـی ضریـب آنتروپی نظام شـهری اسـتان همـدان، به 
علـت افزایـش تعداد شـهرها در طبقات  شـهری توزیع نرمال 
تری تا سـال 1385 را شـاهد هسـتیم و مقدار ضریب آنتروپی 
از 464/. در سـال 1335 بـه 737/. در سـال 1385 رسـیده 
اسـت. امـا ایـن مقـدار بـرای سـال 1390 بـا کاهشـی اندک 
بـه 723/. رسـیده اسـت که رو به عـدم تعادل میـل می کند. 
در بررسـی توزیـع پارتـو، مقـدار q در تمامـی دوره های مورد 
بررسـی بزرگ تر از یک مي باشـند بنابراین در نظام شـهري 
اسـتان همدان تسـلط شـهر برتر بسـیار زیاد بوده و به تدریج 
از سـال 35 تـا 85 بـه ایـن برتري اضافه شـده اسـت به گونه 
اي که میانگین q در سـطح شـهرهاي اسـتان از سـال 1335 
تـا 1385 افزایش تدریجي داشـته و از 1/092 در سـال 1335 
به  1/193 در سـال 85 رسـیده اسـت. مرتبه شـهر همدان در 
سـال 1335 نسـبت به شـهر دوم ) مالیر ( 5 برابر بوده اسـت 
کـه ایـن میـزان در سـال 1390 به 3 برابر رسـیده اسـت. این 
امـر نشـان دهنده کاهش اختالف جمعیتی شـهر اول نسـبت 

به شـهر دوم است.
از نظـر ضریـب جینی و منحنـی لورنز، توزیـع درصد تراکمی 
تعـداد و جمعیـت شـهرهای اسـتان همـدان طی سـال های 
1335 تـا 1390 بـا خـط نرمـال فاصلـه بیشـتری پیـدا کرده 
اسـت کـه این امر نشـان دهنـده افزایش عدم تعـادل و توزیع 
نا متعادل تعداد شـهرها در نظام شـهری اسـتان همدان در 55 
سـال اخیـر اسـت. بنابر نتایـج به دسـت آمده، پیشـنهاد هایی 

در راسـتای متعـادل سـازی نظام شـهری ارائه مـی گردد :
 تمرکـز زدایـی خدمـات و فعالیـت هـای جـاذب جمعیـت در 

زمینـه هـای مختلـف اداری، صنعتـی، تجـاری و...
 ایجـاد خدمـات منطقه ای در شـهرهای کوچک در راسـتای 
خدمـت رسـانی بـه حوزه نفـوذ این شـهرها شـامل بخش ها 

و روسـتاهای مرتبط
 ایجـاد و توسـعه صنایع کوچک در شـهرهای کوچک در جهت 

رسـیدن بـه اهداف آمایش سـرزمین و برنامـه ریزی فضایی
 ایجاد شـهرهای جدیـد برای جلوگیری از تمرکز تک هسـته 

ای در شـهر نخست استان
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رهيافتي انتقادي بر تبارشناسي جنسيت زدگي شهر در رويكردهاي فمنيستي 
با تاكيد بر ارتقاء جايگاه زنان 
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چكيده
امـروزه مباحـث مربـوط بـه حضـور اقشـار اجتماعـي در 
فضاهـاي شـهري و برخـورداري از تعامالت شـهروندي که 
از ابعاد اساسـي توسـعه انسـاني پايدار بشـمار مـي رود، از 
مقـوالت مهـم مديريت شـهري بوده کـه تاثیـرات خود را 
در مداخـالت معطـوف بـه مسـاله در نظـام برنامه-ريـزي 
و جامعه شناسـي شـهري داشـته اسـت. از سـويي ديگـر، 
رويکردهاي فمنیسـتي به شهر و جنسـیت زدگي فضاهاي 
شـهر، نیازمند بررسـي ابعـاد و مولفه هاي مربـوط به خود 
در حـوزه نظـري اسـت کـه در ايـن مقالـه موردنظـر قرار 
گرفته اسـت. روش تحقیق مقاله توصیفي و تحلیلي اسـت 
کـه از ابـزار گـردآوري مشـتمل بـر مطالعـات کتابخانه اي 
و اسـنادي اسـتفاده شـده اسـت. در پايان ضمن اشـاره به 
انواع رويکردها، گرايشـها، نظريه هاي فمنیسـتي شـهر، به 
تحلیـل و نقـد آنهـا پرداختـه شـده و در راسـتاي ارتقـاء 
حضـور زنـان در فضاهـاي شـهري و تحقـق موانـع موجود 
بـراي رفـع اين ابعـاد جنسـیت زدگي فضايـي، راهکارها و 

پیشـنهاداتي مورد اشـاره قرار داده شـده اسـت.
واژگان كليدي: جنسـیت زدگي، فضاي شـهري، فمنیسـم، 

زنان و مديريت شـهري.

faryal.siadati@gmail.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 33594950-021، رايانامه  *

Gender rejection of feminist critical approach to 
genealogy with emphasis on promoting the status 
of women

Abstract
Today, issues related to the presence of social strata in 
urban areas and the enjoyment of fundamental aspects of 
citizen interaction that is considered sustainable human 
development; The most important issues of urban manage-
ment, the effect of interventions focused on the issue of 
urban planning and sociology have. On the other hand, the 
gender feminist approaches to the city and damaged areas 
of the city, need to examine the dimensions and charac-
teristics of the area in question is no, in this article. The 
research is descriptive and analytical study of the collec-
tion consists of library studies and documents have been 
used. Finally, referring to a variety of approaches, trends, 
feminist theories of the city, has been analyzed and criti-
cized. In order to promote the presence of women in urban 
areas and the realization of obstacles to overcome gender 
dimensions of space and freezing guidelines and recom-
mendations have been discussed.
Key words: jender, rejection, urban space, feminism, 
women and urban management.
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مقدمه
زنـان به عنـوان نيمـی از جمعيـت فعـال کشـور دارای نقـش 
روزافـزون و فزآينـده ای در فعاليت های اقتصادی، سياسـی و 
اجتماعی هسـتند و نقـش تعيين کننده ای در بهبـود و ارتقای 
رشـد و توسـعه اقتصـادی ايفـا می کننـد. در جامعه اسـامی 
حضـور زنـان و برخـورداري از حقـوق شـهروندي يکـی از 
حقـوق اجتماعـی اوليـه زنـان به شـمار می آيـد؛ به گونـه ای 
کـه آنـان بـا انتخاب شـغل مناسـب با ظرفيتهـای خـود، آزاد 
باشـند عـاوه بـر بهره منـدی از مزايـای حاصـل از تـاش 
خـود، در سـازندگی اجتمـاع نيـز سـهيم باشـند. حضورپذيري 
زنـان در فضاهاي جمعي اثرات مثبت بسـياری بـرای خانواده 
و اجتمـاع دارد؛ به طوری کـه ضمـن فراهـم نمـودن رضايـت 
روحـی و روانـی، افزايش رفاه و ارتقاء سـطح فرهنگی، موجب 
بهره منـدی جامعـه از تـوان و تخصـص زنـان نيز می شـود؛ 
امـا دسـتيابی بـه اين مهـم نيازمنـد برنامه ريزی دقيق اسـت 
کـه به طـور يقين توجـه بـه آموزه هـای دينـی و بهره گيری 
از تعاليـم اسـامی، می توانـد راه گشـای بسـيارخوبی جهـت 
موفقيت هرچه بيشـتر زنـان در عرصه فعاليت هـای اجتماعی 
از  الهـی، 1381(.  آيـت  )ر. ك:  باشـد  و فضاهـاي شـهري 
سـويي ديگـر، فضاهـاي شـهري امـروز تاحـدودي فضاهايي 
جنسـيت زده و مردسـاالر هسـتند کـه امـکان حضور سـازنده 
بـه  و  مي دهنـد  کاهـش  را  جمعـي  عرصه هـاي  در  زنـان 
برخـي از چالشـهاي مورد نظـر برخي رويکردهاي فمنيسـتي 
دامـن مي زننـد؛ چنانچـه آثار و نوشـته های متعـددی در باب 
»فمنيسـم« بـه نـگارش درآمده انـد. در زبـان فارسـی، علـی 
رغـم تأليفـات انـدك در ايـن موضـوع، ترجمه ده هـا کتاب و 
مقالـه، کـه توسـط فمنيسـتها يا درباره فمنيسـتها بـه نگارش 
درآمـده انـد، موجودند. نوشـته های نويسـندگان ايرانـی غالبًا 
دوم«  زنـان«1، »جنـس  »انقيـاد  ماننـد  آثـاری  از  برگرفتـه 
بـا تبعيـض جنسـی«2،  )سـيمون دوبـووار، بی تـا(، »پيـکار 

»درآمـدی بـر جامعـه شناسـی« )نگرش هـای فمنيسـتی(3 ، 
و »ايدئولـوژی های سياسـی«4 هسـتند. در ايـن مقاله، عاوه 
بـر اسـتفاده از آثـار مذکـور، تـا حد امکان سـعی شـده اسـت 
بـه منابعـی مراجعـه شـود کـه بـه دليـل جديـد بودنشـان، تا 
بـه امـروز در نوشـته های فارسـی مورد اسـتفاده قـرار نگرفته 
انـد؛ منابعـی کـه هـر يـک بـا برخـورداری از غنـای علمـی، 
بخشـهای متعدد اين مقالـه را شـکل داده اند. همچنين مقوله 
جنسـيت زدگي در فضاهاي شـهري و رويکردهاي فمينيستي 
در حـوزه انديشـه فضايـي مورد بحث قـرار گرفتـه و در پايان 
راهکارهايـي بـراي ارتقـاء جايگاه زنـان در فضاهاي شـهري 
و شـهر و خاصـه مديريـت شـهري مـورد اشـاره قـرار گرفته 

است.
مباني و ادبيات نظري

ريشه شناسي )اتيمولوژي( فمنيسم 
فرانسـوی  واژه ای  اصـل  در   )Feminism( »فمنيسـم« 
)Feminisme( اسـت کـه از ريشـه التينـی femina بـه 
معنـای زن )woman( اخـذ شـده اسـت. حالـت وصفی اين 
واژه در زبـان انگليسـی و در زبان فرانسـه Feminin اسـت 
کـه از کلمه التينـی femininus به معنـای »زنانه« گرفته 
شـده اسـت. در زبـان فارسـی، »طرفـداری از حقـوق زن«، 
آزادخواهـی«  »زن  »زن بـاوری«،  زنـان«،  آزادی  »جنبـش 
و ماننـد آن معادلهايـی هسـتند کـه بـرای واژه »فمنيسـم« 
ارائـه شـده انـد. در اصطـاح، انديشـمندان تعريـف و معنـای 
واحـدی از فمنيسـم ارائـه نـداده . برخـی از آنهـا معتقدنـد: به 
دليـل آن که فمنيسـم جنبش واحدی نيسـت، امـکان تعريف 
واحـد از ايـن مکتب وجود نـدارد. آنان معتقدنـد: »اگرچه تمام 
فمنيسـتها در اين باره که زنان فرودسـتند و بـرای آزادی آنان 
بايـد راهکارهايـی اتخـاذ کـرد، هم عقيده اند، اما دربـاره علل 
سـتم ديدگی زنـان و راهکارهای رسـيدن بـه آزادی، بين آنان 
اختـاف نظرهـای اساسـی وجـود دارد« )پامـا ابـوت و کلر 
1. براي مطالعه بیشتر ر.ك: جان استوارت میل، انقیاد زنان، ترجمه عالءالدين طباطبائی، تهران، هرمس، 9731. )اين کتاب 

پیش از اين، تحت عنوان کنیزك کردن زنان توسط آقای خسروريگی نیز ترجمه شده است.(
2. براي مطالعه بیشتر ر.ك: آندره میشل، پیکار با تبعیض جنسی، ترجمه محمدجعفر پوينده، تهران، نگاه، 6731.

3. براي مطالعه بیشتر ر.ك: پامال ابوت و کلر واالس، درآمدی بر جامعه شناسی )نگرش های فمنیستی(، ترجمه مريم خراسانی 
و حمید احمدی، تهران، دنیای مادر، 6731. )اين کتاب در سال 0831 تحت عنوان جامعه شناسی زنان با ترجمه خانم منیژه 

نجم عراقی، توسط انتشارات نی و با افزودن ترجمه سه بخشی که در کتاب قبلی نیامده بود، منتشر شد.(
4. براي مطالعه بیشتر ر.ك: يان مکنزی و ديگران، ايدئولوژی های سیاسی، ترجمه م. قائد، نشر مرکز، 5731، مقاله »فمنیسم«، 

نوشته ويک ويلفورد.
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واالس، 1376، ص 15(.
واژه »فمنيسـم« از نوآوری هـای قـرن بيسـتم در دهه 1960 

بـوده که بـا دو اعتقاد اساسـی در ارتباط اسـت1:
1. اول آن کـه زنـان بـه دليـل جنسيتشـان دچـار محروميت 

و هستند، 
2. دوم ايـن کـه ايـن محروميـت بايـد از ميـان بـرود )انـدرو 

هـی وود، 1379، ص 409(.   
در ديدگاه ديگر، فمنيسـت کسـی اسـت که معتقد باشـد زنان 
به دليـل جنسـيت، گرفتـار تبعيـض هسـتند. زنـان نيازهـای 
مشـخصی دارنـد کـه ناديـده و ارضـا نشـده باقی مانده انـد و 
الزمـه ارضـای اين نيازهـا، تغيير اساسـی در نظـام اجتماعی، 
اقتصادی و سياسـی اسـت )يان مکنزی و ديگران، 1375، ص 
346(. بـا مراجعـه به فرهنگ هـای معتبر انگليسـی، می توان 

دو مفهـوم اساسـی و مهم از فمنيسـم برداشـت کرد:2  
1.فمنيسـم آموزه ای اسـت که از حقوق مسـاوی برابر زنان با 
مـردان در امـور اجتماعی، اقتصادی و سياسـی دفاع می کند. 

2.فمنيسـم جنبش سـازمان يافته ای اسـت که برای به دسـت 
آوردن حقـوق اجتماعـی، اقتصـادی و سياسـی زنـان شـکل 

گرفته اسـت. 
رکـن خاصـه  دو  در  را  خـود  معرفت شناسـی  فمنيسـت ها 

کرده انـد:
1.يکـی انتقـاد از اصالـت فـرد و ديگـری نقـش و جايـگاه 
معرفـت. تمـام تاش فمينيسـت ها معطوف به اين اسـت که 

اواًل معرفـت زنانـه بـا معرفـت مردانـه متفاوت اسـت، 
2.ثانيـاً معرفـت زنانـه امتيـاز و ويژگـی خاصـی بـه معرفـت 
مردانـه دارد. بنابرايـن ادعـای اول آنها در باب معرفت شناسـی 

ايـن اسـت کـه معرفت بـا جنسـيت متفاوت اسـت.
پيشينه شناسي فمنيسم 

فمنيسـم يا انديشـه فمنيسـتی از چه زمانی آغاز شـده اسـت؟ 
انـدرو وينسـنت معتقـد اسـت: چهـار ديـدگاه مهـم در بـاب 

خاسـتگاه انديشـه فمنيسـتی وجـود دارند3:  

1.تاريـخ فمنيسـم بـه سـپيده دم آگاهـی بشـر برمـی گـردد. 
»سـوزان گريفيـن« در کتـاب »زنـان و طبيعـت« و »آنـدره 
ميشـل« در کتـاب »فمنيسـم«، بـه نوعـی بـه ايـن ديـدگاه 
گرايـش دارنـد. آنـان سـعی می کننـد فمنيسـم را از زمـان 

ماقبـل تاريـخ مـورد مطالعـه قـرار دهنـد. 
2.تاريـخ فمنيسـم به آغاز قـرن پانزدهم ميـادی برمی گردد. 
ايـن نوع نـگاه متأثر از کتاب »شـهر بانوان« )1405(، نوشـته 

»کريسـتينا دوپيزان« است. 
3.تاريـخ فمنيسـم بـه قـرن هفدهـم تعلّـق دارد. »آفرابـن« 
)1680ـ 1640( تأثيـر بسـزايی در شـکل گيری ايـن نوع نگاه 

است.  داشـته 
4. تاريـخ فمنيسـم بـه اواخـر قـرن هجدهـم پـس از انقاب 
فرانسـه برمـی گـردد. مشـهورترين ديـدگاه هميـن ديـدگاه 
چهارم اسـت؛ ديدگاهی که »وينسـنت« معتقد اسـت احتماال 
ولسـتون  خانـم »مـری  باشـد.  نظرهـا  جـزو صحيح تريـن 
کرافـت« بـا نوشـتن کتـاب »حقانيـت حقـوق زن« )1792( 
شـاخص ترين فردی اسـت که توانسـته اسـت در ايـن دوران 
فمنيسـم را مطرح نمايـد )اندرو وينسـنت، 1378، ص 248 تا 

.)251 ص 
پـس از انقاب فرانسـه، فمنيسـم دارای سـه مـوج مهم بوده 
اسـت؛ امواجـی کـه بـا اعتـدال و حالت ميانـه آغـاز و پس از 
رسـيدن بـه اوج افـراط، امـروزه با رويکـرد تعديلی بـه اهداف 

خويـش ادامه مـی دهند:
1.مـوج اول: مـوج اول در سـال 1830 شـروع شـد. »مری 
ولسـتون کرافـت« بـا نوشـتن کتـاب »حقانيت حقـوق زن« 
)1792( تأثيـر اصلـی را بـر ايـن مـوج گذاشـت. پـس از وی، 
»جـان اسـتوارت ميـل« بـا همـکاری همسـر اولـش، هـری 
تيلـور، کتـاب »انقيـاد زنـان« )1869( را نوشـت کـه تأثيـر 
مهـم بعـدی را بـر ايـن مـوج گذاشـت. نـگارش ايـن کتـاب 
در حالـی صـورت گرفت کـه زنـان در دوره ويکتوريـا، در اوج 
سـرکوب بـه سـر می بردنـد. می تـوان گفت: اساسـاً انديشـه 

1.براي مطالعه بیشتر ر.ك: اندرو هی وود، درآمدی بر ايدئولوژی های سیاسی، ترجمه محمدرفیعی مهرآبادی، تهران، وزارت 
امورخارجه، 1379، ص 409. 

 Random House, Webster's Dictionary, 1999; Microsoft Bookshelf  0002; Merriam Webster's Collegiate Dictionary  
 399; The American Heritage Dictionary, 7991

1.براي مطالعه بیشتر ر.ك: اندرو وينسنت، ايدئولوژی های مدرن سیاسی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، ققنوس، 1378ص 
248 تا ص 251.
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حقـوق ليبـرال سـنتی، زمينـه اصلی بـروز اين موج به شـمار 
می رود؛ ديدگاهی که برخاسـته از انديشـه »جـان الك« بود. 
گسـترش حقوق مدنی و سياسـی، بـه ويژه اعطـای حق رأی 
بـه زنـان، خواسـته و هـدف اصلـی ايـن مـوج بـود. البتـه در 
کنـار هـدف اصلی، اهـداف فرعی نيز وجـود داشـتند. ازجمله 
ايـن اهـداف می تـوان به دسـت يابی زنـان بـه کار، آموزش، 
بهبـود موقعيـت زنان متأّهـل در قوانيـن، حق برابر بـا مردان 
بـرای طـاق و متارکـه قانونـی و مسـائل پيرامـون ويژگـی 
هـای جنسـی اشـاره کرد )پاما ابـوت و کلر واالس، پيشـين، 

ص209(.
2. مـوج دوم: مـوج دوم فمنيسـم از دهـه 1960 آغـاز مـی 
شـود. »سـيمون دوبـووار« بـا نوشـتن کتـاب »جنـس دوم« 
)1949( و »بتـی فريـدن« بـا نـگارش کتـاب »زن فريـب 
خـورده«، )1963( تأثيـر اصلـی را در برانگيختـن ايـن مـوج 
داشـتند. از ديگـر متفکـران مهـم در ايـن مـوج، مـی تـوان 
بـه »کيت ميلـت«، نويسـنده »سياسـت جنسـی« )1970( و 
»جرمايـن گرييـر«، نويسـنده »خواجـه زن« )1970( اشـاره 
کـرد. مـوج اول تا حّدی توانسـت وضعيت زنـان را در رابطه با 
برخی از مسـائل بهبود بخشـد. گسـترش آمـوزش و پرورش، 
شايسـتگی زنـان برای ورود به مشـاغل متعدد، قانونی شـدن 
سـقط جنيـن، پرداخت دسـت مزد برابـر به زنـان، برخورداری 
از حقـوق مدنـی برابـر و گسـترش امکانـات تجديـد مواليد از 
جملـه نتايـج مهم تـاش ها در مـوج اول بودنـد. موفقيت در 
ايـن زمينـه هـا موجب شـد برخـی از فمنيسـت ها بـه دنبال 
برداشـتن گام های بعدی باشـند )اندرو وينسـنت، 1378، ص 

.)251
3. مـوج سـوم: مـوج سـوم فمنيسـم از اوايل دهـه 1990 
آغاز می شـود. فمنيسـم، کـه در دهه هـای 1960 و 1970 در 
اوج خـود به سـر می بـرد، در اواخر قرن بيسـتم با مشـکات 
زيـادی مواجـه شـد و در نتيجه، در سـرازيری انحطـاط افتاد. 
جنبـش  درون  در  آشـکاری  دسـته بندی های  و  شـکافها 
زنـان بـه وجـود آمدنـد. دولـت هـای تاچـر و ريـگان در دهه 
1980، آشـکارا بـا ايـن نهضـت سـتيز کـرده، خواسـتار اعاده 
از دسـت رفته »ارزشـهای خانوادگـی« شـدند. فمنيسـت هـا، 
کـه به بسـياری از اهداف اصلی شـان دسـت يافتـه بودند، آن 
قـدر بـه سـمت افراط پيش رفتنـد که حتی نهضت مـردان در 

حال شـکل گيری بود. اين مسـائل باعث شـدند فمنيسـم در 
اوايـل دهـه 1990 يـک فراينـد اعتـدال را تجربه کنـد. جناح 
مبارز و انقابی آن کنار گذاشـته شـد و به سـتايش و اهميت 
بـه دنيـا آوردن فرزنـد و نقش مـادری پرداخته انـد )اندرو هی 

وود، پيشـين، ص 44(.
گرايش هاى فمنيستى و جامعه شناسي شهر

تبعيـض  »رفـع  و  »برابـری«  ليبرالـى«:  1.»گرايـش 
جنسـی« مهم تريـن محـور مطالعـات فمنيسـم ليبـرال بوده 
اسـت. ليبرال هـا، به مقتضای فردگرايـی معتقدند که تمايزی 
ميـان زن و مـرد وجـود نداشـته و جنسـيت زنـان هيـچ گونه 
ارتباطـی بـا برخـورداری يـا عدم برخـورداری از حقـوق مدنی 
نـدارد. زنـان از قابليت قدرت تعقـل کامل برخوردار بـوده و از 
ايـن رو، اسـتحقاق برخـورداری از تمـام حقوق انسـانی را دارا 

هسـتند )پامـا ابـوت و کلـر واالس، 1376، ص 246(.
2. »گرايـش مارکسيسـتى«: محـور عمـده مطالعـات 
فمنيسـم مارکسيسـتی در زمينه »برابری« و »حذف سـرمايه 
داری« اسـت. بـه نظـر ايـن دسـته از فمنيسـت ها، سـرمايه 
داری مشـکل عمـده نابرابـری ميـان زنـان و مـردان اسـت. 
سـرمايه داری اساسـاً باعـث دو سـتم بـر زنـان شـده اسـت: 
اول آن کـه زنـان را از کارمـزدی بـاز داشـته و سـپس نقـش 
آنـان را در حـوزه خانگی تعيين کرده اسـت. به عبـارت ديگر، 
کار بـی مـزد زنـان در مراقبت از نيـروی کار و پرورش نسـل 
بعـدی کارگـران، بـه سـرمايه داری سـود مـی رسـاند و برای 
بقـای آن ضـرورت دارد )پامـا ابـوت و کلر واالس، پيشـين، 

صـص 249-248(. 
»حـذف  و  زنـان«  »نجـات  راديکالـى«:  »گرايـش   .3
مردسـاالری« محـور اصلی مطالعات و مطالبات اين دسـته از 
فمنيسـت ها هسـتند. اين گرايش در مطالعات فمنيسـتی آن 
قـدر حايز اهميت اسـت که حتـی برخی از محققـان معتقدند: 
جنبـش اصلـی فمنيسـم در واقـع هميـن گرايـش راديکالـی 
اسـت. بـر اسـاس اين نگرش، بـه دليل آن که هيـچ حوزه ای 
از جامعـه از تبييـن مردانـه برکنـار نيسـت، نابرابـری هـای 
جنسـيتی ناشـی از نظـام مسـتقل مردسـاالری اسـت )انـدرو 

وينسـنت، پيشـين، ص 286(. 
4.»گرايش سوسياليستى«: حذف نظام »سـرمايه داری« 
و »مردسـاالری« محـور مطالعـه فمنيسـتها در ايـن نگـرش 
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هسـتند. فمنيسـتهای سوسـيال معتقدند: برای فهم مشکات 
زنـان و رهايـی از آنهـا بايـد هـر دو نظـام سـرمايه داری و 
مردسـاالری را بـه طـور همزمـان مـورد مطالعـه و ارزيابـی 
قـرارداد، کـه از ايـن نظـر ايـن يـک نگرشـی »دوگانه گـرا« 

ست. ا
نيـز »حـذف  گرايـش  ايـن  5. »گرايـش پسـانوگرا«: 
مردسـاالری« را محـور عمـده مطالعـات خويـش قـرار داده 
اسـت. پسـانوگراها بـه دليـل آن کـه با ارائـه هرگونه تفسـير 
واحـد و جهـان شـمول از جهـان مخالفـت می کننـد، در باب 
مسـائل زنان نيـز معتقدند: همه نگرش های فمنيسـتی چون 
در جهت ارائه تفسـيری واحد و جهان شـمول از زنان برآمدند، 
دچار مشـکل هسـتند. به نظر اين دسـته از فمنيسـتها، اساسًا 
ارائه تفسـيری واحـد و کلی در باب واقعيـت، حقيقت، معرفت 
اخاق و سياسـت، در واقع تداوم فرهنگ مردسـاالرانه اسـت، 
در حالـی کـه در مقابـل ايـن گونـه تفسـيرها، چندگانگـی و 

کثـرت امـری مطلـوب و ضـروری بـه نظر می رسـد. 
6.»گرايـش اسـامى«: فمينيسـم اسـامی اصطاحـی 
اسـت کـه در چنـد سـال اخيـر، بـه ادبيـات دفـاع از حقـوق 
بخشـی  اسـامی  کشـورهای  برخـی  در  و  راه يافتـه  زنـان 
از زنـان را بـه خـود جـذب نمـوده اسـت. از اواخـر قـرن 19 
ميـادی، انديشـه های زن گرايانـه غربی توسـط آثـار مکتوب 
نويسـندگان مسـلماِن آشـنا به غرب، به کشـورهای اسـامی 
راه يافت. شـايد کشـور مصر اولين کشـور اسـامی باشـد که 
انديشـه های فمينيسـتی بـه آن راه يافتـه باشـد. از مهم ترين 
آثـار زن پژوهـی ايـن دوره می توان بـه کتاب »المـرأة والمرأة 
الجديدة«، نوشـته قاسـم امين، اشـاره کرد. وی سـعی نمود بر 
اسـاس ديـدگاه تجددگرايانـه، بـه تفسـير و تأويـل آموزه های 
دينـی بپـردازد؛کاری کـه امـروزه بسـياری از فمينيسـت های 
اسـامی به آن مشـغولند؛ يعنـی بخش مهمـی از تاش خود 
را صـرف مبـارزه درون دينی بـرای حاکميت نـگاه زن گرايانه 
می کنـد. در ايـران، انديشـه دفـاع از حقـوق زنـان همزمان با 
مشـروطه مطرح شـد. در ابتدا، نويسـندگان ضرورت بهداشت 
زنـان را بـه عنـوان اولويـت و حقـوق زنـان را در رتبـه بعدی 
مطـرح کردنـد. پديـده فمينيسـم اسـامی کـه خـود را دارای 

مبانـی تئوريـک خاصـی می داند و بر اسـاس يـک جهان بينی 
تعريـف شـده بـه تحليـل ديـن و آموزه هـای می پـردازد، در 
ايـران عمـری کمتـر از دو دهـه دارد و بـه دو دليـل قـوت 

گرفت:
1. بافـت دينـی و مذهبـی جامعـه که نگرشـی خـاص درباره 

زن دارد؛
2. نظـام حکومـت دينـی که بـه مقتضای آن حقوق اسـامی 
ماننـد حقـوق جزايـی، مدنـی و سياسـی اعمال می گـردد؛ که 
اجـرای ايـن قوانيـن در نظـام اجتماعـی چالش هايـی را بيـن 
نگـرش سـنتی و نويـن دربـاره مسـائل زنـان به وجـود آورده 
اسـت. بعـد از پيـروزی انقـاب اسـامی، گروهـی از ايرانياِن 
مخالـف نظـام بـه غـرب مهاجـرت کردنـد. از ميـان آنـان، 
عـده ای سـلطنت و عده ای مخالـف حکومت دينـی بودند. در 
دهـه 60، تعـدادی از گروه هـای چـپ و مارکسيسـت به آنان 
ملحـق شـدند. در ابتـدا، بيش تـر فعاليـت آنها مقابله سياسـی 
بـا انقـاب اسـامی بـود؛ امـا به مـرور و به تبـع تحليلگـران 
غـرب، بـه ايـن نتيجه رسـيدند که بايـد راه کارهـای فرهنگِی 

بلنـد مـدت را بـرای مقابلـه برگزينند. 
واژگان شناسي جنسيت و شهر

فمنيسـتها از دهـه 1960 بـه بعـد، مباحـث متعـددی را مورد 
بحـث قـرار دادنـد. در ايـن ميـان، بـه نظـر می رسـد برخـی 
از آن مباحـث جلـوه بيش تـری نسـبت بـه ديگـر مباحـث 
داشـته اسـت. بحث از جنسيت، مردسـاالری، حوزه عمومی و 
خصوصـی، خانـواده و دين از جمله مباحثی هسـتند که تقريبًا 
همـه گرايش هـای فمنيسـتی، بـه ويـژه گرايـش افراطی، در 

بـاب آن مطالبـی را بيان داشـتند:
1.»جنسـيت«: جنسـيت قوی ترين و مهم ترين تقسيم بندی 
اجتماعـی اسـت. از نظـر فمنيسـتها، جنسـيت هماننـد طبقـه 
اجتماعـی، نـژاد و يـا ديـن، يـک طبقه بنـدی مهـم اجتماعی 
شـان  آمـوزه  در  هـا  سوسياليسـت  کـه  همچنـان  اسـت. 
»سياسـت طبقاتـی« را بـه کار مـی برنـد، فمنيسـتها نظريـه 
»سياسـت جنسـی« را ارائـه مـی دهنـد. به نظر فمنيسـت ها 
»جنسـيت گرايـی« بـه عنـوان شـکلی از ظلم محسـوب می 
گـردد کـه مشـابه »نژادپرسـتی« اسـت1 )انـدرو هـی وود، 

1.فمنیستها معتقدند: اساساً بايد بین Sex و Gender )جنس و جنسیت( فرق گذاشت. »سکس« يا »جنس« فقط مربوط به 
جنبه های زيستی است در صورتی که »جندر« يا »جنسیت« چارچوب نقش زنان را از نظر اجتماعی مشخص می سازد. در 
چارچوب اجتماعی است که هر چیزی مربوط به زن يا مرد منهای اعضای جنسی آنان با تغییر و تعديل محیط اجتماعی و 

فرهنگی، می تواند در زنان تغییرات و تحوالت بسیاری ايجاد کند.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

34

پيشـين، ص417(.
نگاهـی  هـا  فمنيسـت  خانـواده«:  و  2.»دين گرايـي 
بدبينانـه به ديـن و خانواده دارنـد. به نظر آن ها، دين سـاخته 
و پرداختـه مـردان بـوده اسـت تـا از طريـق آن بتواننـد زنان 
را تحـت سـلطه خويـش قـرار دهنـد. خانـواده نيـز موجـب 
تحقيـر و تبعيـض زنـان اسـت. خانـم مارتـا ناسـبام معتقـد 
اسـت: بی رحمانه تريـن تبعيـض هـا نسـبت بـه دختـران از 
محيط خانواده شـروع می شـود. همچنين »سـيمون دوبووار« 
می گويـد: بـه هيـچ زنی نبايد اجـازه داد تا در خانـه بماند و به 
امـر پرورش کودکانـش بپـردازد. جامعه بايد بکلـی تغيير کند 
و بـه زنـان اجـازه ندهد کـه فقط وظيفه پـرورش فرزنـدان را 

بـر عهده گيرنـد )رابـرت اچ. بـورك، پيشـين، ص466(.
3.»حـوزة عمومى و خصوصى«: تقسـيم حـوزة عمومی 
و خصوصـی يکـی از عوامل مهم نابرابری جنسـيتی در جامعه 
اسـت. »جيـن بتکـه الشـتين« در کتـاب »مرد عمومـی، زن 
خصوصـی« ايـن مسـأله را بـه طور مفّصـل مورد بحـث قرار 
داده اسـت. بـه نظـر وی معمواًل قلمرو عمومـی زندگی که در 
برگيرندة سياسـت، کار، هنر و ادبيات اسـت در انحصار مردان 
بـوده اسـت در حالی کـه زنان محـدود به يک زندگی اساسـًا 
خصوصـی شـده اند کـه متمرکز بـر خانـواده و مسـئوليتهای 
خانگـی اسـت. اگـر سياسـت فقـط در درون قلمـرو عمومـی 
صـورت ميگيرد، پس نقش زنان و مسـأله نابرابری جنسـيتی، 
مسـائلی کـم اهمّيت به لحاظ سياسـی يا اساسـاً فاقد اهمّيت 
هسـتند. زنـان نيـز کـه محـدود بـه ايفـای نقـش خصوصی 
خانـم خانـه دار و مادر شـده اند، در واقع از سياسـت محرومند. 
بنابراين فمنيسـتها کوشـيدند تا تقسـيم بندی »مرد عمومی« 

و »زن خصوصـی« را درهم شـکنند.
4.»ديـن و خانـواده«: فمنيسـتها نگاهی بدبينانـه به دين 
و خانـواده دارنـد. بـه نظـر آنها دين سـاخته و پرداخته دسـت 
مـردان بـوده تـا از طريـق آن بتواننـد زنـان را تحـت کنتـرل 
وسـلطه خويـش قـرار دهنـد. خانـواده نيـز موجـب تحقيـر و 
تبعيـض زنان اسـت. خانم مارتا ناسـبام معتقد اسـت بيرحمانه 
تريـن تبعيضهـا نسـبت به دختـران از محيـط خانواده شـروع 
ميشـود. همچنيـن سـيمون دوبـووار ميگويـد بـه هيـچ زنـی 
نبايـد اجـازه داد تـا در خانـه بماند و به امر پـرورش کودکانش 
بپـردازد. جامعـه بايـد بـه کلّـی تغييـر کنـد و بـه زنـان اجازه 

ندهـد کـه فقـط وظيفه پـرورش فرزنـدان را بر عهـده گيرند. 
نقد و ارزيابى تحليلي فمنيسم 

تعـدد گرايش ها در فمنيسـم نشـانگر ناسـازگاری، اختافات، 
عدم تحّمـل و نقـد درونـی حاميـان آن در ايـن مکتب اسـت. 
راديکالـی  »فمنيسـم  فمنيسـتی،  هـای  گرايـش  ميـان  در 
)افراطـی(« مخّرب تريـن و عقـب افتـاده تريـن جنبـش دهه 
اگرچـه   .) پيشـين، ص439  بـورك،  اچ.  )رابـرت  اسـت   60
ديگـر گرايش هـا همگـی نيازمنـد نقـد هسـتند، امـا آنچـه 
امـروزه نقـد آن از اهميـت الزم برخـوردار اسـت، »فمنيسـم 
راديکالـی« اسـت. نقد اين جنبـش نيازمند کاوشـی عميق در 
برخی حوزه های معرفتی همچون هسـتی شناسـی، شـناخت 
شناسـی و انسـان شناسـی اسـت. امـا ديگـر گرايـش هـای 
فمنيسـتی عمومـاً نيازمنـد نقدی سـطحی و رويين در مسـأله 
فمنيسـم هسـتند؛ چراکه اساسـاً نقدهايی که در حوزه معرفتی 
و انديشـه ای بر مکاتب ليبراليسـم، مارکسيسـم، سوسياليسم 
مسـأله  طبيعـی  ای  گونـه  بـه  می شـوند  وارد  پسـانوگرا  و 
فمنيسـم را نيـز در برخواهنـد گرفـت، امـا وضعيت فمنيسـم 
راديـکال بدين گونـه نيسـت. »فمنيسـم راديـکال« مکتب يا 
بـه عبـارت بهتـر، جنبشـی اسـت کـه اصـًا در باب زنـان و 
رهايـی آنـان شـکل گرفتـه اسـت. از ايـن نظـر، شـايد بتوان 
حـق را بـه کسـانی داد کـه معتقدنـد: فمنيسـم واقعـی همان 
»فمنيسـم راديـکال« اسـت. بـه برخـی از ابعـاد و معضـات 
سياسـی، اجتماعـی و فرهنگی اين جنبش، کـه عموماً از زبان 

غربی هـا بيـان شـده انـد، فهرسـتوار اشـاره می شـود: 
1. جنبـش فمنيسـم منظـری تک بعـدی به تمـام جنبه های 
زندگـی انسـان دارد. ايـن جنبـش تمـام بدبختـی ها و شـرور 
جهـان را در اثـر تسـلط مردهـا بـر زنـان دانسـته و خواهـان 
حـذف مـردان در تمـام عرصه هـای اجتماعی اسـت، درحالی 
کـه زندگـی در ايـن جهـان و بقا و تـداوم آن ناگزيـر از تعامل 
زن و مـرد در زندگـی اجتماعی اسـت. بنابرايـن، عدم توجه به 
مکّمـل بـودن زن و مرد و برتری يا فرودسـتی هـر يک از دو 
جنـس بـزرگ ترين خطای اين دسـته از فمنيسـت هاسـت.

2. روح حاکـم بـر جنبـش فمنيسـتی همـان روح ديکتاتوری 
اسـت. فمنيسـم به فرد اجازه نمـی دهد تا بـرای خود تصميم 
گيـری نمايـد و بينديشـد؛ حتـی در تفکر خصوصی اشـخاص 
هـم مداخلـه می کنـد. به فـرد اجازه ابـراز وجود نمـی دهد و 
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کوچـک تريـن فعاليت هـای افـراد را تحت نظـر دارد؛ چراکه 
اساسـاً ايـن جنبـش مدعـی مهـار تمام بخـش هـای زندگی 
بشـر اسـت. فمنيسـت هـا در آن واحـد، ضـد بـورژوا، ضـد 
کاپيتاليسـت، ضـد خانـواده، ضـد ديـن و ضـد روشـن فکرند 

)رابـرت اچ. بـورك، پيشـين، ص 346(. 
تحميـل  زنـان  بـر  سـنگينی  مسـؤوليت های  فمنيسـم   .3
کـرده اسـت. زنی کـه در گذشـته، روش و شـيوه زندگی اش، 
انتخابـش و اصـوال برنامـه ادامـه حياتش در ايـن جهان برای 
وی مشـخص و معلـوم بـود، امـروز بايـد در کليه مـوارد، تنها 
خـودش تصميـم گيرنده اصلی باشـد و اين همه مسـؤوليت و 
تصميـم، کـه هر زنـی در جامعه امـروزی با آن مواجه اسـت، 
بـه حدی سـنگين می باشـد کـه برای عـده بسـياری از زنان 

در غـرب بـه مـرز غيرقابل تحّملی رسـيده اسـت.
4. بهـا نـدادن به شـريف ترين حرفـه زنان يعنی »مـادری« و 
»خانـه داری«، يکـی از کريه تريـن و زشـت ترين چهره های 
فمنيسـت هاسـت؛ حرفه ای که اساسـاً به لحـاظ توانايی های 
جسـمی و روحـی، تنهـا زناننـد کـه می تواننـد بـه خوبـی از 

عهـده آن برآينـد و مـردان هرگز قـادر به اداره آن نيسـتند. 
5.مبـارزه بـا فمنيسـم امری بسـيار مشـکل اسـت. فمنيسـم 
حقيقتـاً اسـتعداد مؤثری در تهديد و ايجاد وحشـت در ديگران 
دارد. بـرای مـردان جلوگيـری از رشـد فمنيسـم و برشـمردن 
حرف هـای خـاف واقـع آنـان بسـيار مشـکل اسـت. اگـر 
مـردان خطـر رويارويـی بـا فمنيسـت ها را ناديـده بگيرنـد و 
مشـت بسـته آنـان را باز کنند، مسـلماً مـورد اتهام دشـمنی و 
خصومـت بـا زنـان و حقـوق آنـان قـرار خواهند گرفـت. آنان 
مـردان را متهـم خواهنـد کـرد کـه بـا ناديـده گرفتـن حقوق 
زنـان، قصدشـان خوارشـماری آنـان و بازپس گيـری حقوقی 
اسـت کـه تـا به حـال به آنـان تفويـض کرده انـد. آنـان ادعا 
خواهنـد کـرد کـه مـردان عاقه مندنـد تا زنـان را دوبـاره به 
موقعيـت گذشـتهـ  يعنی فرمانبـرداری از مـردانـ  بازگردانند. 
مردانـی کـه از ايـن اتهامات وحشـت دارند، حـزم و احتياط را 

اند. برگزيـده 
نقد و ارزيابي تحليلي فمنيسم اسامي

فمينيسـم، حتی در بهترين نوع برداشـت )فمينيسم اسامی(، 

در مـوارد زيـادی بـا اصول اسـامی همخوانی نـدارد و از نظر 
جامعه ايراني مطرود اسـت. مشـکل زنان در جوامع اسـامی، 
بـه ويـژه ايـران، از يـک طرف بـه فرهنگ اجتماعی و سـنت 
ناصـواب و عـدم اجـرای صحيح قوانينی اسـام بـر می گردد 
و از سـوی ديگـر، بـه سـبب عـدم شـناخت زنـان از حقـوق 
اجتماعـی و اسـامی خودشـان اسـت. زنـان به دليـل اين که 
ابـزار و امکانـات الزم بـرای اجرای قوانين را در دسـت ندارند، 
دچـار محروميـت و ظلـم می گردنـد. ايـن بديـن معنا نيسـت 
کـه زن مسـلمان بـرای احقاق حقوق خـود به فمينيسـم پناه 
ببـرد؛ چون اسـام از نظـر محتوا و اصول، غنی اسـت و برای 
حفـظ و صيانـت زن، نيازی به فمينيسـم نمی بيند. فمينيسـم، 
حتـی فمينيسـم اسـامی، بـا وضعيـت اعتقـادی و فرهنگـی 
زن مسـلمان سـنخيتی نـدارد و نمی توانـد بـه دفـاع از حقوق 
آنـان بپـردازد. فمينيسـت های اسـامی بجـای کشـف و حل 
مسـائل و معضـات جامعـه زنـان، به دنبـال مسئله سـازی و 
ايجاد شـبهه برای زن مسـلمان هسـتند. فمينيسم اسامی به 
عنـوان يـک جنبـش، بـه طـور کلـی از دو ناحيه رنـج می برد 
و نمی توانـد پاسـخ گوی نيازمندی هـای زنان مسـلمان باشـد: 

1. از لحاظ بينش و ايدئولوژی و بنيه علمی ضعيف است؛
2. از يـک مکانيسـم مناسـب بـرای موضع شناسـی مسـائل 

اسـت.  جديـد محروم 
زنان و مديريت شهر

مطالعـات و منابـع گوناگـون از کشـورهای مختلـف نشـان 
می دهـد کـه افزايـش زنـان در جايگاه هـای مديريتـی، بـه 
ويـژه در مقايسـه با تعـداد زنان شـاغل، هنوز نامتعادل اسـت 
)»کرافـورد« ، 1933؛ »کوتيـس« ، 1993؛  بنقل از کجباف و 
همـکاران، 1387، ص 134(. در حـال حاضـر جامعـه صنعتی 
چـون در تمـام حـوزه هـا متکی بـه حاکميـت مردانه اسـت، 
در برخـی عرصه هـا کـه نياز بـه روحيـات غالب زنان اسـت، 
ضعيـف عمـل مـی کنـد؛ لـذا می تـوان در آن زمينه هـا از 
مديريـت زنانه بهـره گرفت؛ لذا با بررسـی و ارزيابـی اقدامات 
شـهرداری کانشـهر تهـران در ايـن رابطـه بـه راهکارهايی 
چنـد در راسـتای توسـعه و ارتقاء حضـور کارآمد اين قشـر در 
سـطوح مشـارکت پذيری و مديريتـی امـور شـهری پرداختـه 
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می شـود. 1
زنـان اغلب نسـبت بـه محيـط زندگی خـود حسـاس تر بوده 
و بيشـتر بـه دنبـال تحوالت مثبت آن هسـتند، ايـن در حالی 
اسـت کـه مـردان بـه خاطـر سـطحی نگـر بـودن نسـبت به 
برخـی مسـائل، ديرتـر واکنش نشـان می دهند. حضـور زنان 
در فضـای شـهری نـا خـودآگاه آن فضـا را بـه لحـاظ روانـی 
قابـل اطمينـان تـر می کنـد و ايـن اطمينـان زمينـه را بـرای 
بـروز سـاير اتفاقـات سـازنده شـهری فراهـم مـی آورد و در 
پاکسـازی رفتـاری- ادراکـی محيـط ميسـر بوده و مـی تواند 
بـه حذف گـروه هـا و رفتارهای ناهنجـار بيانجامد. از سـويي 
ديگـر، فضـای شـهری، جايی اسـت که سـاکنين يک شـهر 
را بی بهانـه کنـار هـم قـرار داده و بـه ارتبـاط وجـودی شـهر 
و انسـان شـهری معنـا  می بخشـد و بـه سـبب آن، حافظـه 
اجتماعی هر شـهروند مملو اسـت از خاطره های شـهری که 
در آن زندگی می کند و به آن احسـاس تعلق خاطر دارد. حال 
اگـر اين شـهر تنها نيازهای شـهری قشـر و يـا جنس خاصی 

از سـاکنين را بـرآورده سـازد، از لحـاظ عملکـردی تبديـل به 
فضايـی تک بعدی می شـود که بسـياری از اتفاقـات مثبت و 
سـازنده از آن حذف می شـود. بـرای جلوگيـری از اين حادثه، 
اوليـن قـدم سـاماندهی شـهر و فضاهای شـهری بـه نحوی 
اسـت کـه پذيرای تمامی زنـان و مردان باشـد؛ چراکه هريک 
از ايـن دو گـروه، بـه واسـطه ويژگـی های جسـمی، روحی و 
رفتـاری خـود، خصوصيـات ويژه ای را به محيط می بخشـند. 
از ايـن روی، توجـه به مسـائلی که زنـان را وادار بـه دوری از 
عرصه هـای همگانـی و حضـور کمرنـگ در شـهر می کننـد 
و چـاره جويـی بـرای آن، بسـيار حائـز اهميـت مـی باشـد. از 
ديـدگاه نظريه نيازهای انسـانی و نقـش آن در تأمين رضايت 
و سـعادت شـهروندان دو متغير اساسـی وجود دارد که عبارت 
اسـت از »جنـس« و »سـن«. اگر چـه نيازهای اساسـی همه 
انسـانها مشترك اسـت ولی در واقع شـيوه بروز و ارضای آنها 
کامـا يکسـان نيسـت. بديهی اسـت کـه الگوهـای رفتاری 
زنـان و مـردان در مکانهـا و فضاهـای شـهری يکـی نيسـت 

1.جايگاه زنان در سطوح مديريتی و بررسی و آسیب شناسی عدم مشارکت پذيری آنها در سطوح مديريتی از جمله مهمترين 
مواردی است که انتظار می رود در فرآيند برنامه ريزی راهبردی سطوح مديريتی شهر مورد بررسی قرار گیرد، در ادامه به برخی 

از تحقیقات در اين رابطه به اختصار اشاره می شود: 
)*( از بررسی اطالعات 40 کشور راجع به توسعه انسانی بر اساس آخرين آمار بین المللی سال 1998 و تاثیر آن بر میزان 
فعالیت زنان چنین نتیجه گیری می شود که کشورها می توانند در زمینه فعالیت اقتصادی زنان در سطوح باالی شغلی سرمايه 
گذاری کنند و شاهد رشد توسعه انسانی باشند. مواردی که مورد آزمون و تايید قرار گرفته عبارتند از: عدم دسترسی زنان به 
تخصص های باال، حضور فیزيکی در محل کار، ساعت های کار، مشکل اياب و ذهاب، مشکل ترکیب نقشهای مادری- همسری 

با کار بیرون خانه )بابايی زکلیلی، 1385، ص 59(. 
)*( اسفیدانی موانع دستیابی زنان به پست های مديريت در وزارت خانه های کشور را مورد بررسی قرار داده است. طبق نتايج 
تحقیق عدم قرارگیری زنان در پست های مديريتی، به مردساالرِی فرهنگ سازمانی و همچنین نگرش مديران مرد در وزارتخانه 

های مستقر در تهران معطوف می باشد« )لهسايی زاده و بوستانی، 1385(.
السادات زاهدی مسئولیت های  ايران توسط دکتر شمس  ارتقای مشارکت زنان در سطوح مديريتی  نتايج مقاله   )*( طبق 
احراز مشاغل  ها، شرايط  و روش  ها  رويه  مقررات  و  قوانین  انسانی،  منابع  و عوامل سازمانی شامل سیاست های  خانوادگی 
مديريتی، در اقلیت بودن زنان، سبک های مديريتی، موانع ارتباطی، جو و فضای سازمانی، عوامل فرهنگی، مانع ارتقای زنان 

در سطوح مديريتی در ايران است )زاهدی، 1382، ص 17(. 
)*( تحقیقی تحت عنوان بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مديريت زنان و موانع ارتقای زنان 
به جای گاه های مديريتی در سال  1387 توسط محمد باقر کجباف و ملیحه سادات کاظمی انجام شده است. نتايج نشان داد 

که مردان نسبت به مديريت زنان نگرشی منفی دارند و عوامل فردی و شخصیتی را از موانع مديريت آنان می دانند.
  )*( محمد علی بابايی زکلیکی پژوهشی با عنوان چالش های زنان برای دستیابی به مشاغل مديريتی در سازمانهای دولتی در سال 
1387 انجام داده است. طبق بررسی ها در سالهای اخیر تعداد زنان ارتقا يافته به مشاغل مديريتی افزايش يافته است ولی هنوز 

آنان سهم اندکی از کل مشاغل مديريتی برخوردارند. 
)*( تحقیقی تحت عنوان مشارکت اجتماعی در ايران توسط منوچهر محسنی و عذرا جاراللهی انجام گرفته است. طبق اين 
تحقیق بیشترين مشارکت با گروهها نزد میانساالن مشاهده می شود که به اقتضای سن معموال بیشترين فعالیتهای اقتصادی- 

اجتماعی را به عهده دارند )محسنی و جاراللهی، 1382، ص 147-145(. 
نتیجه گرفت  کرمان«،  در  زنان  اجتماعی  بر مشارکت  موثر  عوامل  »بررسی  عنوان  تحت  را  پژوهشی   فاطمه صمديان،   )*(

متغیرهای زمینه ای وضعیت تاهل و تحصیالت با مشارکت رسمی رابطه معنی دار دارد. 
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و به هميـن دليـل نمـی تـوان به شـيوه يکسـان بـه نيازهای 
آنـان در هنـگام کار، رفـت و آمـد، حمـل و نقـل، ورزش، 
تفريـح و اسـتراحت پاسـخ گفـت. اما مسـئله بسـيار شـگفت 
آور و در عين حال تأسـف انگيز اين اسـت که در شهرسـازی 
مـدرن- با وجـود حضور وسـيع زنان در عرصـه های عمومی 
و فضاهـای شـهری- خيلی کم بـه تفاوت و تنـوع اين نيازها 
توجـه شـده اسـت. گويـا در دل »منشـور شهرسـازی مدرن« 
منشـور نانوشـته ديگـری وجود دارد که شـهر را بـرای مردان 
مجـرد و ميانسـال طراحی می کند. بيشـتر الگوها، سـاختارها 
و معيارهـای شهرسـازی مـدرن خصلتـی »مردانـه« دارنـد و 
آگاهانـه يـا ناآگاهانـه بـرای زنان همـان نقش »جنـس دوم« 

در نظـر گرفته شـده اسـت )مهديـزاده، 1387(. 
اين درحالی اسـت که زنها در شـهرهای سـنتی جايگاه خاص 
و پـر رنگ تـری داشـتند. زن ها هنـگام خريـد، ماقات های 
روزانه و دور هم جمع شـدن ها آزادی بيشـتری برای انتخاب 

مـکان و انجـام فعاليت هـای شهری شـان داشـتند. اغلب در 
مراکـز محـات فضايـی هر چند سـاده و محقر وجود داشـت 
کـه مهـر پاتـوق زنـان آن محله بـر آن خـورده بـود. کودکان 
بـه واسـطه دلگرمی حضـور مادرانشـان در محات بـه بازی 
مشـغول می شـدند و اين ترکيب سنی و جنسی از شهروندان، 
فضايـی گـرم، خودمانـی و در عين حال با ضريـب امنيت باال 
را فرآهـم مـی آورد. جـای خالـی ايـن فضاهـا و تعاماتی که 
بـه واسـطه وجـود آن شـکل می گيـرد؛ در شـهرهای امـروز 
و از جملـه شـهر همـدان بسـيار محسـوس اسـت. امـروزه با 
وجـود اينکـه زنـان زيـادی در رشـته هـای مهندسـی مربوط 
بـه شهرسـازی دارای تحصيات عاليه هسـتند، کمتـر از ايده 
و ديـدگاه زنـان در سـاماندهی شـهری بهره گرفته می شـود. 
شـهری کـه اغلـب از دريچـه ديـد مردان مـورد بررسـی، نقد 
و برنامه ريـزی و طرح ريـزی قـرار گيـرد، ناخواسـته رنگـی 
مردانـه نيـز به خـود می گيرد و ايـن در تضاد بـا مقوله عدالت 

جدول 1. جايگاه زنان در اسناد فراملى؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق بر اساس اسناد جهانى.
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شـهری اسـت. طبيعی اسـت کـه تواناتريـن شهرسـازان مرد 
هـم نمی تواننـد از تمامـی نيازهـای و خواسـته های شـهری 
زنـان آگاهـی يابند، حسـی که توسـط يک زن هنـگام حضور 
در فضاهـای مختلـف شـهری درك و برداشـت مـی شـود، 
هرگـز بـه طـور کامل توسـط يـک مـرد قابـل درك نخواهد 
بـود. لـذا رسـيدگی بـه ايـن امـر بايـد در رأس امـور مديريت 
شـهر هـا قـرار گيـرد چراکـه ترکيب نيـروی ذهنـی- ادراکی 
زن و مـرد در سـاختار مديريـت شـهری، تحـوالت مثبتـی را 
بـه دنبـال خواهد داشـت. پيـش بـردن چنين رويکـردی می 
توانـد از جدايـی گزينـی زنان بـا عرصه های عمومی شـهری 
کاسـته و بـه برقراری دوبـاره پيوند همه جانبه شـهر با روحيه 

شـهروندان زن بيانجامد.
زنان و توسعه شهري

»سـارا النگـه« )1372( مسـاوات بين زنان و مـردان را محور 
تعريـف توسـعه امور زنان دانسـته و فرايند توسـعة امـور زنان 
را در پنـج مرحلـه از برابـري می دانـد. او تأکيـد مي کنـد کـه 
توانمندسـازي نـه تنهـا ناشـي از کسـب برابـري اسـت، بلکه 
بـه همـان ميزان بـراي تعقيب اهـداف برابري ضـرورت دارد. 
مراحـل برابـري از نظـر او عبارتند از: رفاه، دسترسـی، آگاهی، 
مشـارکت، کنتـرل. ايـن مراحـل نشـان مي دهند کـه مدارج 
بـاالي برابـري خـود به خـود به عنوان مـدارج باالي توسـعه 

و توانمندسـازی بـه شـمار می آيند:
1. »دسترسـي«: »فواصـل جنسـيتي« در مرحلـه رفاهـی 
به طور مسـتقيم از مسـأله نابرابري دسترسـي به منابع ناشـي 
مي گـردد؛ فواصـل جنسـيتي در اينجـا بـه معنـي دسترسـي 
کمتـر زنـان به منابع اسـت. برابـري در اين مرحلـه به معناي 

اين اسـت که زنان داراي حق مسـاوي در دسترسـي بر طبق 
اصـول برابـري باشـند؛ دسترسـي به عوامـل توليـد، آموزش، 
کارهاي دسـت مزدسـاز، خدمـات، آموزش هاي مهـارت زا که 
اسـتخدام و توليـد را ممکـن مي سـازند، حتـي دسترسـي بـه 

دسـترنج خود. 
2. »رفـاه«: در ايـن مرحلـه، مسـايل رفـاه مـادي زنـان در 
مقايسـه با مـردان در مواردي مانند وضعيـت تغذيه، تهيه مواد 
غذايـي و درآمـد مـورد بررسـي قـرار مي گيرد. زنـان به عنون 
افـرادي تصـور مي شـوند کـه قـادر نيسـتند در وضـع خـود 
تغييراتـي بدهنـد و فقط از مزاياي برنامه هاي رفاهي اسـتفاده 
مي کننـد. ايـن مرحلـه، مرحلة صفـر از مراحل توانمندسـازي 

زنـان به شـمار می آيـد.
3. »مشـارکت«: مشـارکت در اينجـا بـه معنـي مشـارکت 
برابـر زنان در تصميم گيري اسـت يعني حضور زنـان در تمام 
مراحـل، بررسـي نيازهـا، شناسـايي مشـکات، برنامه ريـزي 
مديريـت، اجـرا و ارزشـيابي. برابـري در مشـارکت بـه معنـي 
شـرکت زنـان در تمامـي پروژه هايي که به آنان مربوط اسـت 
و دخالـت دادن آنهـا بايـد نسـبت به تعدادشـان باشـد. چنين 
افزايـش حضوري به منزله توانمندسـازي و يـک عامل بالقوه 

مشـارکت به سـوي افزايش سـطح توانمندسـازي اسـت.
4. »آگاهـي«: ايـن مرحلـه از برابـري شـامل اين اسـت که 
زنـان نابرابري هـاي سـاختاري را درك کنند. زنـان بايد درك 
کنند که مشـکات آنها ناشـي از بي کفايتي هـا و کمبودهاي 
شـخصی آنان نيسـت، بلکه اين سيسـتم اجتماعي اسـت که 
ايـن تبعيض-هـا را بر آنها تحميل کرده اسـت. در اين مرحله 
زنـان بايـد تشـخيص دهنـد و بدانند که نقش هاي جنسـيتي 

ديدگاه ها و نظريات مرتبطخاصه يافته ها
ديدگاه فرصت برابر: »نظريه بونيک«نابرابري فرصتهاي جنسيتي

ديدگاه حاشيه اي شدن: »نظريه تيانو«محدود شدن زنان در ورود به قلمرو فعاليتهاي اجتماعي
ديدگاه بهره کشي: »نظريه تيانو«سوء استفاده از نيروي کار ارزان زنانه

ديدگاه زنان و توسعهعدم توجه به جايگاه زنان در فرهنگهاي گوناگون
ديدگاه جنسيت و توسعهتفکيک جانبدارانه جنسيتها

جمعبندي ديدگاه هاي مشارکتياستفاده ابزاري و اسمي از مشارکت زنان در برنامه هاي مشارکتي

جدول 2. تبيين عوامل تحديد کننده مشارکت زنان در توسعه شهري؛ ماخذ: ماجدي و ديگران، 1394، ص 9.
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جدول 3. دسته بندى برخى موانع ارتقاى جايگاه زنان در شهر؛ ماخذ: نگارنده.

مصداق هاى به دست آمده از تحقيقاتانواع موانع

موانع محيطى و 
موانع اجتماعى 

حاکـم بـودن روابـط بـه جای ضوابـط، نابرابـری در تخصيص امکانـات و منابع )عدم تفويـض جای گاه هـای مديريتی يا 
بورسـيه، اعـزام بـه خـارج، و مانند اينهـا(، نبودن و يا فعال نبودن تشـکياتی منسـجم بـرای دفـاع از حقوق زنان 

موانع فرهنگى 
چنـد مسـئوليته بـودن زنـان )همسـرداری، بچـه داری، رسـيدگی بـه امـور خانه و ماننـد اين هـا(، حاکميـت فرهنگ مرد 
سـاالری، وضعيت فرهنگی از جمله باور نداشـتن توان زنان، باورهای قالبی نسـبت به کاسـتی های فيزيکی و جسـمانی 

زنان

موانع مذهبى 
باورهای سـنتی دينی )زن نبايد با نامحرم نشسـت و برخاسـت کند و سـاير معذورات شـرعی(، تعابير نادرسـت سـهوی و 

عمدی از شـرع و مسـائل شرعی 

سوابق تاريخى 
عـدم وجـود مدلهـای مديريتی برای زنـان از جنس خودشـان در ايران )نبود سـابقه تاريخی مانند اينديـرا گاندی، بی نظير 
بوتـو، مـارگات تاچـر، و مادليـن آلبرايـت(، ضعـف در اثبـات کفايت زنان در صـورت پذيرش مسـئوليت )به نظر می رسـد 

هـر زمـان کـه زنان بـه جای گاه مديريت رسـيده انـد کفايت الزم را از خود نشـان نـداده اند( 

موانع فردى و موانع 
شخصيتى 

پاييـن بـودن ريسـک پذيـری زنـان )پذيـرش مخاطـرات جـای گاه مديريتـی(، بـی عاقگـی زنـان بـه پذيـرش جايگاه 
مديريـت و خـود را شايسـته مديريـت ندانسـتن، زنـان فکـر می کننـد نمـی توانند از عهـده مديريت بـر آينـد )اعتماد به 

نفـس پاييـن(، حسـاس بـودن بيـش از حـد زنـان )برخورد کـردن احساسـی به جـای برخـورد منطقی( 

روابط بين فردى 
ضعـف در پذيـرش مخاطـرات روابط غير سـازمانی حاکم بر گزينش مدير )عضويت نداشـتن انجمن، گـروه، گرايش های 
فکـری و هـم سـويی بـا گرايـش فکری مديـر(، عدم ارتقای شـغلی زنـان به دليل تنـش ميان مديـران زن با سـاير زنان 

بـه ويـژه پرسـنل تحـت نظارت خود، عـدم هم کاری بين زنان )مانند حسـادت و چشـم و هم چشـمی( 

دانش و آگاهى 
پاييـن بـودن آگاهـی و معلومـات زنـان از نظـر اجتماعـی و مسـائل جـاری، پايين بـودن آگاهـی و معلومات زنـان از نظر 

علمـی، حرفـه يـی، تخصصـی، و اجرايـی بـاال بـودن ضريب خطـای حرفـه ای زنان 

عوامل سازمانى 
)سياست هاى 
منابع انسانى، 

قوانين و مقررات 
رويه ها و روش ها(

چالشـهاي موجـود در حـوزه سـازماني باالخص سياسـتهاي جـذب و اسـتخدام مسـتخدمين در قالب قوانيـن و مقررات و 
روشـهاي حاکـم در حـوزه مديريتي

 در اقليت بودن 
زنان

زنـان در جـای گاه مديريتـی سـازمان هـا بـه طوری متناسـب حضـور نيافتـه و در اقليت انـد، در اين جـای گاه ها معموال 
نقشـی جزئـی  دارنـد و آسـيب پذيرند و همراهـان  و مربيان کمتـری دارند

نگرشى منفى 
مردان نسبت به 

مديريت زنان 

پيشـگيری از سـويه گيری های مردان نسـبت به مديريت زنان، تغيير نگرشـی که الگوی رهبری موفق را شـکل گرفته 
بر پايـه ی صفات مردانـه می داند

تبعيض شغلى 
عمودى براى زنان 

تجزيه شدن بازار کار
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به فرهنگ وابسـته و قابل تغيير اسـت. در اين سـطح برابري 
به معناي باور داشـتن به برابري اسـت. تقسـيم کار بر حسـب 
جنسـيت در جامعـه مي بايسـت مطلـوب هر دو طرف باشـد. 
توانمندسـازي يعنـي ديدن جامعه از وراي فواصل جنسـيتي و 

پـس زدن آنها.
5. »کنتـرل«: افزايش مشـارکت زنان در حـد تصميم گيری، 
آنها را به سـوي توسـعه فزاينده سـوق داده و تواناتر مي نمايد، 
بـه گونـه ای کـه اين مشـارکت براي کسـب افزايـش کنترل 
عوامـل توليـد و تضميـن برابري دسترسـي به منابـع و توزيع 
عادالنـة منافـع باشـد. برابـري در کنتـرل بـه معنـاي تـوازن 
قـدرت بيـن زنـان و مـردان اسـت و اين بـه معناي آن اسـت 
کـه هيـچ کـدام از آنهـا در مقـام فرمان روايـي نخواهنـد بود. 
»فواصـل جنسـيتي« شـکلي از قـدرت نابرابـر بيـن زنـان و 
مـردان تلقـي مي شـود؛ بـه عنـوان مثـال در اينجـا، کنتـرل 
شـوهر بـر کار و درآمد همسـرش، به اين معناسـت که قدرت 
توليـد زن ممکـن اسـت افزايش يابـد ولي صـرف تأمين رفاه 
خـود و فرزندانـش نشـود. منظـور از توانمندسـازي تعويـض 
مردسـاالري به زن سـاالري نيسـت بلکه بيشـتر براي معرفي 
برابـري جنسـيتي در فرآيند توسـعه اسـت. برابـري در کنترل 
براي اسـتفاده از سـود بردن زنان الزم اسـت )النگـه، 1372، 

صـص 32 - 27(.
زنان و تک جنسيتى بودن فضاهاى شهرى

پديـده ای  بـا  بيـن »جنسـيت و فضـا«  رابطـه  بررسـی  در 
»فضاهـای  و  جنسی شـده«  »فضاهـای  عنـوان  تحـت 
خـاص  مکان هـای  کنيـم.  مـی  برخـورد  جنسيتی شـده« 
ممکـن اسـت بر اسـاس جنـس زيست شـناختی افـرادی که 
آنهـا را اشـغال می کننـد خصوصيات جنسـی داده شـوند يا بر 
اسـاس جنسـيت فعاليت هـای مختلف کـه در آنهـا انجام می 
شـود، جنسـيت داده شـوند. از ايـن رو جنسـيتی شـدن فضـا 
زمانـی بعنـوان مشـکل مطـرح مـی شـود کـه بنا بـه داليلی 
يکـی از دو جنـس )زن/ مـرد( مجبـور بـه ترك يـک فضای 
عمومـی شـده و از حـق بهـره بـرداری از آن فضـا محـروم 
شـوند، درحالی کـه امـکان بهـره منـدی مطلـوب از فضاهای 
شـهری و عمومـی از حقـوق اوليه شـهروندی محسـوب می 

شـود )کاظمـی، 1388(:
1. »زنانگي احسـاس شـهروندي«: درگيرکردن حس 

شـهروندی زنـان بـا نگرانی هـا و دغدغه هـای مادرانـه آنها، 
شـهر را بـرای هـر شـهروند ديگـری ايمـن و سـامت مـی 
کنـد. زنـان به لحاظ احساسـات زنانـه و مادرانه ای کـه دارند 
بيشـتر از مـردان درگيـر مسـائلی چـون ايمنـی و سـامت 
فضـای بـازی کـودکان، پاتـوق هـای شـهری جوانانشـان و 
غيره هسـتند. اين موضوع به وسـيله »مارشـال برمن« مطرح 
می شـود. به نظر مارشـال برمـن در کتاب »تجربـه مدرنيته« 
يکـی از عوامـل اساسـی در شـکل گيری انديشـه های جيـن 
جکوبـز، احسـاس زنانـه و مادرانه ای اسـت که او را به سـوی 
نوعـی شهرسـازی انسـانی هدايت می کـرد. احساسـی که از 
جنـب و جـوش زندگـی روزمـره مثـل خريـد زنـان خانـه دار، 
دلهـره مـادران بچـه دار، بـازی کـودکان، تجمع کهنسـاالن، 
سرخوشـی جوانـان، گفتگـوی همسـايگان و خـرده فروشـان 

محلـی سرچشـمه می گرفـت )مهديـزاده، 1387(.  
2. »نابرابـرى جنسـيتى«: اين موضوع مسـئله ای اسـت 
کـه در تمامـی عرصه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی 
و غيـره قابـل مشـاهده اسـت و از آنجايـی کـه تمامـی ايـن 
عرصه هـا در بسـتر يـک شـهر شـکل می گيرند، لذا شـهرها 
آينـه تمـام نمايـی از ايـن نابرابـری هسـتند. شـرايط حاکـم 
بـر پـارك، فضـای روانـی را بـه گونـه ای سـازمان داده کـه 
شـهروندان زن، موفـق بـه برقـراری ارتباط با آن نمی شـوند. 
مردسـاالرانه بـودن فضـا و يا بـه عبارت ديگر تسـلط فضايی 
مـردان بـر فضـای پـارك از مهم تريـن داليـل ايـن عـدم 

هسـتند.  ارتباط 
پنهـان،  کنج هـای  وجـود  جنسـيتي«:  »ناامنيتـي   .3
فضاهـای سـايه گير و تاريـک کـه روشـنايی مناسـبی ندارند 
همـواره در مقابـل حضورپذيـری زنـان در پـارك بـه عنـوان 
يـک عامـل دافعـه عمـل می کننـد. بنابراين بيشـتر اسـتفاده 
کننـدگان از ايـن فضـا شـهروندان مـرد هسـتند. از طـرف 
ديگـر، بـه دليـل مشـغله هـای روزانـه، مـردان نيز بـه ندرت 
ايـن فرصـت را پيـدا مـی کننـد که بـه همـراه خانـواده خود، 
بـرای گـذران اوقات فراغت، رهسـپار پارك شـوند؛ در نتيجه، 
فضـای پـارك در طـول روز اغلـب مورد اسـتفاده گـروه های 
ناهنجـار شـهری قـرار می گيـرد و تـرس و دلهـره حاصل از 
ايـن رونـد، در زن گريـز بـودن فضـای پـارك مزيد بـر علت 
شـده اسـت و فضـا هـر چـه بيشـتر به سـمت تک جنسـيتی 
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شـدن پيش مـی رود. 
4.»انحصارزدگي فضايي- جنسيتي«: تک جنسيتی شدن 
فضاهـای شـهری، پديـده غالـب در شـهرهای امـروز اسـت. 
فضاهايـی کـه کامـًا در انحصـار مردان قـرار گرفتـه و زنان 
ناخواسـته مجبـور بـه تـرك آن فضـا می شـوند. فضاهـای 
مردسـاالرانه ای کـه همـواره زنـان را از خود می رانـد. اين در 
حالـی اسـت کـه اغلـب عابرين پيـاده شـهر را زنان تشـکيل 
مـی دهنـد و کـودکان نيز توسـط مـادران خـود بـرای تفريح 
بـه پـارك آورده مـی شـوند و در مقابل مردان بيشـتر مايل به 
سـفرهای سـواره در سطح شـهر هسـتند. تک جنسيتی شدن 
ايـن فضـای شـهری، زنـان را سـرخورده می کنـد، آنـان را از 
شـهر دلگيـر کـرده و چـون فضای مناسـب خـود را در شـهر 
نمـی يابنـد هرگز شـهر را از آن خـود  نمی داننـد. اين بدبينی 
گاهـی نسـبت بـه محيـط های سـالم موجـود در بطن شـهر 
نيـز حـس می شـود، زيرا ايـن نوع برداشـت زنـان در حافظه 
ادراکيشـان ثبـت شـده و حـذف آن کار آسـانی نيسـت. زنانی 
کـه بارهـا در فضاهای شـهری دچـار ترس و دلهره شـده اند، 
بـه راحتـی حاضر به تجربه دوبـاره آن فضا نيسـتند و با عقب 
کشـيدن خـود از آن محيـط، آن را بيشـتر در انحصـار مـردان 
درآورده و بـر تـک جنسـيتی شـدن آن مهر تأکيدمـی زنند. 

زنان و ناپذيرندگى حضور در فضاهاي شهري
عوامـل محدودکننـده ای ماننـد خطـر و تـرس، مهم تريـن 
عناصر در تجربه زنان در فضای شـهری هسـتند که اسـتفاده 
زنـان از فضای شـهری را محدود می نماينـد. ترس به عنوان 
عامـل مهمـی در عـدم حضـور زنـان در فضاهـای عمومـی 
مطـرح مـی شـود. در تعريـف تـرس در فرهنـگ لغـت آمـده 
اسـت: نگرانـی و اضطرابـی که بوسـيله حضـور و يـا احتمال 
خطـر بوجـود می آيـد. عامـل تـرس و امنيت شـبانه موضوع 
بسـيار مهمی اسـت که بر کاهـش ميزان حضور زنان نسـبت 

بـه مردان در شـب تأثيـر می گـذارد )رضـازاده، 1388(. 
زنان و مردساالري شهر

اسـتفاده و مناسـب بـودن فضاهـای عمومی، موضـوع مهمی 
اسـت کـه بايـد در هر مطالعـه ای کـه زندگی روزمـره زنان و 
مـردان را مـد نظر قـرار می دهد، مـورد توجه قرار گيـرد. نياز 
بـه حضـور در فضا برای همه گروه ها فارغ از جنسـيت، سـن، 
سـطح درآمد، شـغل و غيـره امری ضـروری اسـت. فضاهای 

عمومـی بـه طـور اعـم و فضاهـای شـهری بـه طـور اخص 
بدليـل سـاختار کالبـدی و کارکـرد اجتماعيشـان مهم-تريـن 
وسـيله در جهـت تقويـت جامعه مدنـی هسـتند. جامعه مدنی 
عرصـه ای را فراهـم مـی آورد کـه امـکان مشـارکت بـرای 
تمامـی گروه هـا در آن بـه وجـود می آيـد )رضـازاده، 1388(. 
انسـان برای رشـد شـخصيت فرهنگـی و اجتماعی خـود، نياز 
بـه حضـور در عرصـه هـای اجتماعـی شـهر دارد. در واقـع 
بخشـی از شـخصيت هـر فرد به وسـيله شـخصيت اجتماعی 
او تکميـل شـده و چنانچـه فـرد جايـگاه مناسـب خـود را در 
اجتمـاع نيابـد، دچـار سـرخوردگی و بحـران هويت می شـود. 
ايـن مسـئله نقـش مهمی در شـکل گيـری شـخصيت روانی 
افـراد هر جامعه بـازی می کند. از اين روی، ريشـه معضاتی 
چـون اجتماع گريـزی، فردگرايی و افسـردگی را نيز در همين 
مسـئله مـی تـوان يافـت. هنگامـی کـه فضاهـای شـهری، 
بـه واسـطه شـرايط نامسـاعدی که دارنـد )همچـون ناامنی(، 
شـهروند زن را از خـود مـی رانند، فـرد به مرور زمان با شـهر 
غريبگـی مـی کنـد، گويی شـهر بـرای همه هسـت، بـه غير 
از او؛ در نتيجـه ترجيـح مـی دهـد تـا در چهارديـواری خانـه 
خـود بمانـد. ايـن در حالی اسـت کـه امـروزه روز، اکثـر زنان 
شـاغل بوده و بيشـتر وقت خود را در محيـط کار می گذرانند. 
بنابرايـن از لحـاظ روحـی نيـاز بـه حضـور در فضاهـای باز و 
عمومـی شـهر دارنـد و اغلـب پاسـخی بـرای ايـن نيـاز نمی 
يابنـد. ايـن موضوع حتـی بر ميـزان اعتماد به نفس سـاکنين 

يک شـهر تأثيـر گذار اسـت. 
زنان و شهرگريزى جنسيتي

بطـور کلـی دو بعد برای امنيت وجـود دارد: يکی بعد »عينی« 
)objective( کـه بـا پارامترهـای عينـی محيطـی و رفتاری 
 )subjective( »ارزيابـی می گـردد و ديگری بعـد »ذهنـی
اسـت که بر اسـاس احسـاس امنيـت از جمع درك می شـود. 
نگرش جنسـيتی به مسـأله امنيـت نمی توانـد تبعيض و خط 
مشـی محسـوب شـود زيـرا در صـورت ايجـاد يـک فضـای 
امـن بـرای زنـان بـه صـورت متعاقـب کـودکان و مـردان 
نيـز احسـاس امنيـت و آرامـش خواهنـد داشـت. همچنين از 
بعـد عدالـت اجتماعـی و عدالـت شـهروندی، زنان نيـز مانند 
مـردان بايد در فضای شـهری که شـهروند آن محسـوب می 
شـوند احسـاس راحتـی و امنيت داشـته باشـند و حضـور آنان 
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در شـهر بدليـل نـا امنـی ناشـی از ضعـف هـای شهرسـازی 
محـدود نشـده باشـد )ضابطيان و رفيعيـان، 1387(. بسـياری 
از کارشناسـان معتقدنـد شـهرها بـرای اينکـه ايمـن باشـند 
بايـد بـرای همه گروه های سـنی - جنسـی سـاخته شـوند و 
برنامـه ريـزان شـهری بايـد تفاوت های سـنی و جنسـيتی را 
در سـاخت آنهـا مـورد توجه قـرار دهنـد. در حالی کـه جامعه 
مـا روز بـه روز بيـش از گذشـته شـهری مـی شـود، بايـد به 
نيازهـای ملمـوس و محسـوس شـهروندان نيـز بـا تأکيـد بر 
جمعيـت، سـن و طبقه توجه کـرد. امنيت اجتماعـی و به طور 
کل امنيت، ارتباط مسـتقيمی با فضا و سـاخت وسـاز شـهری 
دارد. يـک فضای شـهری مناسـب تا حد زيـادی تامين کننده 
امنيـت و فضـای نامناسـب از بين برنده آن و زمينه سـاز انواع 
آسـيب هـا و معضـات اجتماعـی اسـت. فضاهای نامناسـب 
شـهری، فضاهـای بـی دفـاع، محـات ناامـن، شـهرهايی با 
معمـاری صرفـا مردانـه همـه و همـه از عوامـل تهديدکننده 
امنيـت شـهری و اجتماعـی هسـتند )پارسـا، 1387(. در واقع 
احسـاس عـدم امنيـت افـراد در يک جامعـه می توانـد تبعات 
فراوانی داشـته باشـد. فقدان اعتماد يا احسـاس نگرانی نسبت 
بـه چيزهـا و مسـائل مختلـف، سـبب رفتارهای خـاص کناره 
گيـری نيـز می شـود. شـهروندان بيمنـاك خـود را از خيابان 
هـا دور نگـه مـی دارند، از محـات خاصـی دوری می جويند 
و فعاليـت هـای عـادی و ارتبـاط شـان را محـدود مـی کنند. 
همـان گونـه کـه به طـور فيزيکی کنـاره گيری مـی کنند، از 
نقـش هـای حمايـت متقابـل با همشـهريان خـود نيـز کناره 
مـی گيرنـد و بدين سـان کنترل هـای اجتماعی را که سـابقًا 
بـه حفـظ مدنيـت در اجتمـاع محلـی کمـک می کـرد، رهـا 
می کننـد )گيدنـز، 1378(. بنابرايـن، تأميـن امنيـت در تمامی 
فضاهـای شـهری از جملـه فضاهـای تفريحـی- عمومـی، 
محـات مسـکونی و خيابان هـا اصلـی اسـت کـه موفقيـت 
يـک شـهر در گـرو تحقق آن   می باشـد. شـهری کـه مورد 

اسـتفاده تمامـی شـهروندان در تمامـی رده های سـنی بوده و 
حافظـه فرهنگـی- اجتماعـی سـاکنين آن مملـو از خاطـرات 

مثبت شـهری باشـد.
زنان و مشارکت پذيري اجتماعي

ارزش انسـانی افـراد، احترام بـه آزادی و اختيار انسـان، اصول 
زيرسـاختی مشـارکت هسـتند کـه متضمـن موفقيـت فراگرد 
مشـارکت می شـوند. بطورکلی زنان در گذشـته در سـه نظام 
بازتوليـدی يعنـی بازتوليـد زيسـت شـناختی، بازتوليـد نيروی 
کار و بازتوليـد اجتماعی مشـارکت داشـته اند، اما امـروزه اين 
نقـش متحـول شـده اسـت. ايـن مشـکات را مـی تـوان به 

چنـد گروه عمـده تقسـيم کرد:
1. موانعی که زنان خود برای خويش ايجاد کرده و می کنند؛ 

2. مشکات ناشی از حاکميت تفکر مردساالر؛
3. مسـائل شـرعی، مـواردی چـون: »1. ممانعـت از اشـتغال 
زنـان بـه بهانـه پرداخـت نفقه از سـوی همسـر، 2. اسـتقال 
مالـی زن عامـل تمـرد از همسـر، 3. وجـود ارتبـاط زيـاد بين 
زن و مـرد در بـازار کار، زنـان را از حضور در بازار کار واداشـته 

است.
4. نابرابری تحصيلی؛ 

5. فرهنـگ حاکـم بـر سـاختار ذهنـی جامعـه؛ تعبيرهـای 
نادرسـت از مديريـت ماننـد: »زنـان تـوان انجـام کارهـای 
سـخت را ندارنـد«، »نرمـش خانـم هـا مانـع تصميـم گيری 

.)60 1385، ص  )نادعلـی،  اسـت 
از ايـن رو ذکـر عواملـی کـه مشـارکت زنـان در حـوزه هـای 
اجتماعـی اقتصـادی، فرهنگی و سياسـی را دچار مشـکل می 

سـازد، ضـروری می سـازد:
1. »موانـع اقتصادى«: امکانات محدود اشـتغال، حاکميت 
ديـدگاه خـاص فرهنگی و تأييد تقسـيم کار جنسـيتی سـنتی 
و همچنيـن عـدم حاکميـت عقانيـت در سيسـتم اقتصـادی 
موجـب حضـور کـم رنـگ زنـان در عرصـه هـای اقتصـادی 

1.از سويی نگرش مردساالنه حاکم بر جامعه، موجب اختصاص عالی ترين سطح مسئولیت ها به مردان و اشتغال زنان در مشاغل 
سطح پايین، ساده و کمتر تخصصی به اين تقسیم کار جنسیتی دامن می زند )افشاری و شیبانی، 1380، ص 36(.

2. گذشته از توجه به ساز و کارهای موجود در عرصه سیاست خود زنان نیز دارای رفتار سیاسی ويژه ای هستند: »1. نگرش 
زنان نسبت به سیاست خوش بینانه نیست؛ 2. گرايش زنان به شرکت در احزاب سیاسی به مراتب کمتر از مردان است؛ 3. 
موفقیت زنانی که در عرصه سیاست ظهور می يابند بیشتر مرهون مردان سیاسی است که در  کنار آنان بوده اند مانند سنت 
گرايی و محافظه کاری زنان؛ 4. زنان از درگیر شدن در کارهايی که آمیخته به اضطراب و خشونت و... است دوری می جويند. 

)بشیريه، 1387، ص 295(
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اسـت )کمالـی، 1378، ص 13-12(.1 همچنيـن در زمينـه 
عوامـل اقتصـادی مـی تـوان بـه نـرخ صعـودی بيـکاری در 
ميـان زنـان در دهـه 75 تـا 85 کـه بيشـتر ناشـی از رشـد 

جمعيـت در بعـد از انقـاب اسـت، اشـاره کـرد. 
2. »موانـع اجتماعـى و فرهنگـى«: زنـان و مـردان در 
خلـق الگوهـا و اشـکال گوناگـون فرهنگی هيچگونـه تفاوت 
ذاتـی ندارنـد )موسـوی، 1381، ص 124(. بدين ترتيب برخی 
محدوديتهـا و موانع مهم مشـارکت اجتماعی زنان را می توان 
چنيـن خاصه کرد: الـف: جامعه پذيری جنسـيتی؛ دوم: غلبه 
فرهنـگ دنياگريـزی و آخرت طلبی؛ سـوم: ضعـف آموزش و 
پاييـن بودن سـطح عمومی تحصيـات )بيابانـی، 1385، ص 
296(. بـه نظـر دورژه »دسترسـی زنـان به مشـاغل اقتصادی 
بيشـتر باشـد، دسترسـی به قـدرت سياسـی هم امـکان پذير 

تـر اسـت« )دوورژه، 1358، ص 139(.
3. »موانع سياسـى«: دولتهاي متمرکز همواره ساختارهاي 
اداري متمرکـز را تشـويق مـي کننـد، چنيـن سـاختاري مانع 
عمده در برابر مشـارکت مردمي اسـت )بختياري زاده، 1380، 
ص 29(. آنتونـي گيدنـز مشـارکت سياسـي را بـه مثابـه يک 
حـق سياسـي مـورد توجـه قرار مـی دهـد )بيـرو، 1366، ص 
257(. از ايـن رو در مسـير توسـعه، مشـارکت سياسـی زنـان 
يکی از عوامل مهم در تواناسـازی آنان اسـت  )مصفا، 1373، 

ص 375(.
نتيجه گيري و جمعبندي

زنـان نيـز ماننـد مـردان حـق اسـتفاده از تمامـی عرصه های 
همگانـی موجـود در شـهر را دارنـد، در حالی که بيشـتر مواقع 
شـرايط حاکـم  بـر فضاهـای عمومی شـهرها، اين حـق را از 
آنـان صلـب می کنـد. شـهر متعلـق به تمامـی شـهروندان و 
سـاکنينش اسـت کـه با وجـود آنهـا معنـا گرفته و به سـمت 
موفقيـت پيـش مـی رود؛ در ايـن وادی نبايـد حضـور زنان را 
ناديـده انگاشـت. پايـداری اجتماعـی شـهر زمانـی بـه تحقق 
می پيونـدد کـه در زندگی شـهری شـهروندانش واجـد ارزش 
و اهميـت باشـد و زمانـی کـه شـهر قادر بـه تأميـن نيازهای 
شـهری شـهروندان زن نباشـد، در واقع نيمی از اين ارزش را 
از دسـت خواهد داد. بسـياری از فضاهای شهری در شهرهای 
امـروز مـا بـدون توجـه بـه نيازهـای جسـمی و روحـی زنان 
طراحـی شـده و به ايـن دليل تنها مورد اسـتفاده مـردان قرار 

گرفته اسـت. نبـود امنيتی که زنـان در زندگی شـهری روزانه 
خـود خواهـان آن هسـتند، اغلـب فضاهـای شـهری را زن 
گريـز کـرده اسـت. توجـه به آنچـه که زنـان از محيـط های 
عمومـی و مسـکونی خود می خواهند در اثبـات جايگاه زن در 
شـهر نقش بسـزايی دارد. بنابرايـن، دخيل نمـودن ديدگاه ها، 
نظـرات و البتـه مهـارت های بانـوان در امر مديريت شـهری 
بـه منظور بهبود شـرايط مردسـاالرانه حاکم بر شـهر ها، بايد 
در رأس طـرح هـا و برنامـه هـای شـهری قرار گيرد تا شـهر 
به واسـطه حس تعلق تمامی شـهروندانش و نـه تنها نيمی از 
انـان، در شـرايط پايداری از الگوهای رفتار شـهری قرار گيرد. 
در رابطـه بـا مفهـوم فمنيسـم و ارتبـاط فعلـي آن بـا شـرايط 

معاصـر ايـران و جهـان بايد اشـاره کرد:
1.فمينيسـم، جنبشـی سـازمان يافته اسـت کـه بـر اسـاس 
مبانـی فلسـفی غـرب پی ريـزی شـده و هـدف آن رفـع هـر 
گونـه ظلـم و سـتم بـه زنـان و احقـاق حقـوق آنـان در نظام 

اجتماعـی اسـت. 
2. فمينيسـم از آن جـا کـه فاقـد ايدئولـوژی و پشـتوانه علمی 
طـرح  بـه  غـرب،  جهان بينـی  از  متأثـر  اسـت،  مشـخص 
راه کارهايـی مختلـف کـه عمدتـاً بـا مبانـی وحيانـی در تضاد 
اسـت می پـردازد. از اين جهت، فمينيسـم جريانی انسـان مدار 

و اومانيسـتی اسـت. 
3. فمينيسـم در غـرب بـه علـت دوری از معنويـت و اخاق، 
دچـار ناکامی شـده اسـت؛ چون به درسـتی هدايـت و تئوريزه 
نشـده اسـت. اکنون شـاهد باالترين رکورد خشـونت و تحقير 
عليـه زنـان در غـرب هسـتيم. اهانـت، اسـتثمار اقتصـادی، 
عريـان سـاختن و ابـزاری کـردن جنـس مونـث شـواهدی 

هسـتند کـه هويـت فمينيسـم را زيـر سـؤال می برند. 
و  خشـونت  غربـی،  کهـن  تمدن هـای  تحقيـر  و  ظلـم   .4
انسـان مدار  الحـادِی  تفکـرات  کليسـا،  اربابـان  کژانديشـی 
و نظـام سـرمايه  داری، از جملـه عواملـی هسـتند کـه سـب 

خيـزش زنـان و ايجـاد نهضـت فمينيسـم شـد. 
5. علـل تنوع گرايشـات فمينيسـتی را بايسـتی در وابسـتگی 
آنهـا بـه انديشـه های سياسـی و فلسـفی غـرب بدانيـم. هـر 
گرايـش فمينيسـتی طبق همان انديشـه وابسـته، بـه تحليل 

مسـائل زنـان می پـردازد. 
آرمـان، تمـام نحله هـای فمينيسـتی  ايـده و  6. در مرحلـه 
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اقدامات شـهرداری تهران در راسـتای ارتقاء جايگاه مشـارکت پذيری زنـان در اداره 
امور شـهری و منجمله سـطوح مديريتی در کانشـهر تهران

مولفه های مورد نظر 

تعييـن مشـاوران امـور بانـوان در سـازمانها، شـرکتها و واحدهـای تابعه شـهرداری؛ 
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکيل اداره کل امور بانوان؛ تشـکيل اداره 
امـور بانـوان در مناطق 22 گانه شـهرداری تهـران؛ تعيين نمايندگان امـور بانوان در 

تمامـی واحدهای تابعه شـهرداری

عـدم دسترسـی زنـان بـه تخصص 
باال  هـای 

انتصـاب مشـاور شـهردار در امـور بانـوان؛ تعييـن نمايندگان امـور بانـوان در تمامی 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ تعييـن مشـاوران امـور بانوان در سـازمانها، شـرکتها و 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه شـهرداری 

تهـران در امـور بانوان

مردسـاالری در فرهنگ سـازمانی و 
همچنيـن نگـرش مديـران مـرد در 
وزارتخانـه هـای مسـتقر در تهران 

تشـکيل اداره کل امـور بانـوان؛ تشـکيل اداره امـور بانـوان در مناطـق 22 گانـه 
شـهرداری تهـران؛ انتصـاب مشـاور شـهرداران مناطـق 22 گانه شـهرداری تهران 
در امـور بانـوان؛ تشـکيل شـورای راهبـردی امـور بانـوان و کميته هـای تخصصی؛ 
اقدامـات صـورت گرفتـه در زمينـه تغييـر سياسـتهای منابـع انسـانی شـهرداری در 

حـوزه امـکان دهـی بـه زنـان در حـوزه سـطوح مديريتـی در شـهرداری تهران 

سياسـت های منابع انسـانی، قوانين 
و مقـررات رويه هـا و روش ها 

انتصـاب مشـاور شـهرداران مناطـق 22 گانـه شـهرداری تهـران در امـور بانـوان؛ 
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکيل ستاد توانمندسـازی زنان سرپرست 

خانوار

مديريتـی،  احـراز مشـاغل  شـرايط 
در اقليـت بـودن زنان، سـبک های 

مديريتـی، موانـع ارتباطـی
تشـکيل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار؛ تشکيل شـورای راهبردی امور 

بانـوان و کميتـه های تخصصی 
بـه  نگـرش مـردان نسـبت  تغييـر 

زنـان  مديريـت 
طـرح مداخلـه در بحـران خانـواده در کانشـهر تهـران زيـر نظـر اداره امـور بانوان 
شـهرداری تهـران؛ طـرح پيشـگيری از آسـيب هـای اجتماعـی، طـرح کاهـش 
خطرپذيـری؛ تشـکيل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت خانوار؛ اجـرای طرح نذر 

فرهنگـی در سـطوح محلـی کانشـهر تهران

پذيـری  مسـئوليت  روحيـه  وجـود 
مشـورت و همفکـری در خانـواده، 
گيريهـای  تصميـم  در  زن  نقـش 

خانـواده
انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه 
شـهرداری تهـران در امـور بانوان؛ تشـکيل شـورای راهبـردی امور بانـوان و کميته 

هـای تخصصی 

جـو و فضـای سـازمانی، و عوامـل 
فرهنگـی 

تشـکيل و راه انـدازی خانـه هـای تسـنيم در سـطح محـات؛ ايجـاد کانـون های 
بانـوان و شناسـايی و جلب مشـارکت ذينفعان محلی، سـازمان هـای اجتماع  محور 
و گـروه هـای همياری اجتماعـی بانوان محـات؛ برگزاری مجموعه نشسـت های 
حجـاب و عفـاف در مناطـق 22 گانـه، طـرح گوهـر رحمـت )آموزش مهـارت های 
زندگـی، بـه خصـوص مهارت هـای پيـش از ازدواج به دختـران(، برگـزاری 4 دوره 
همايـش احياگـران نور )ويژه بانوان مبلغ شـهر تهران(، برگـزاری 5 دوره گردهمايی 
زنـان عاشـورايی )ويـژه هيات مذهبی بانوان شـهر تهـران(، برگزاری 5 دوره جشـن 
عبوديـت دختران 9 سـاله، برگزاری مراسـم و مناسـبت هـای ويژه بانـوان )روز زن، 

روز دختـران، روز ملـی حجـاب و عفاف(

جـو و فضـای سـازمانی، و عوامـل 
فرهنگـی

جدول 4. مقايسه مبانى نظرى و پيشينه تحقيق با اقدامات و عملکرد شهردارى تهران؛ ماخذ: نگارنده بر اساس گزارش مرکز امور بانوان شهردارى تهران؛ 

1392-1391
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خواهـان برابـری زن در تمام عرصه های سياسـی و اجتماعی 
هسـتند و رفـع سـلطه جويی جنسـی، مبـارزه با مردسـاالری، 
پايان بخشـيدن به تبعيض و خشـونت عليه زنـان را از اهداف 
خـود می داننـد؛ امـا بيش تر اين اهـداف تنها در حـد يک ايده 

و ذهنيـت باقـی مانـده و در عمل پياده نشـده اسـت. 
7. فمينيسـم اسـامی پديـده ای نـو در جوامـع اسـامی، بـه 
ويـژه ايـران، اسـت که بر پايـه سکوالريسـم و تجـدد گرايی 

بنـا شـده و به تفسـير و تأويـل آموزه های دينـی و تطبيق آن 
بـا فرهنگ غرب پرداخته و سـعی کرده اسـت با ايجاد شـبهه 
و طـرح سـؤال های واهـی، بنيـاد خانـواده و اجتماع مسـلمين 

را از بيـن ببرد. 
8. مهم تريـن اهـداف فمينيسـم، تـاش بـرای رفـع انـواع 
تبعيـض عليـه زنـان، کسـب برابـری حقوقـی، تسـاوی زن 
و مـرد، تشـابه در حقـوق، برابـری جنسـی و بـه رسـميت 

ايجـاد، تجهيـز و توسـعه مجموعـه هـای شـهربانو و پـارك هـای بانـوان، تجهيـز 
کتابخانـه هـای تخصصی بانوان، طراحی، راه اندازی و بروزرسـانی سـايت اداره کل 
امـور بانـوان، و سـايت همراز ياس ويژه زنان شـهيده، جانباز و ايثارگـر، طراحی و راه 
اندازی سـامانه بانک اطاعات بانوان؛ تشـکيل سـتاد توانمندسـازی زنان سرپرسـت 
خانـوار؛ تشـکيل و راه انـدازی خانـه هـای تسـنيم در سـطح محات؛ ايجـاد کانون 
هـای بانـوان و شناسـايی و جلـب مشـارکت ذينفعان محلی، سـازمان هـای اجتماع  
محـور و گـروه هـای هميـاری اجتماعـی بانـوان محـات؛ طـرح نـذر فرهنگی در 

کانشـهر تهـران زيـر نظـر اداره فرهنگی امـور بانوان شـهرداری تهران 

ضعـف آموزش و پايين بودن سـطح 
تحصيات  عمومی 

طـرح ظرفيت سـازی اجتماعـی بانوان، تهيـه نيمرخ اسـتعدادهای بانـوان محات، 
تشـکيل گـروه هـای همياری اجتماعـی، جلب مشـارکت ذينفعان محلـی، برگزاری 
کارگاه هـای آموزشـی، طراحی و تسـهيلگری پـروژه های کوچک محلـی در زمينه 
ارتقـاء ظرفيـت های بانوان؛ تشـکيل اداره کل امور بانوان؛ تشـکيل اداره امور بانوان 
در مناطـق 22 گانـه شـهرداری تهـران؛ تعييـن نماينـدگان امـور بانـوان در تمامـی 
واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ تعييـن مشـاوران امـور بانوان در سـازمان ها، شـرکت 
هـا و واحدهـای تابعـه شـهرداری؛ راه انـدازی خانه های تسـنيم، اسـتقرار مديريت 
امـور بانـوان در محـات، هماهنگی و هـم افزايی ابتکارات و توانمنـدی های بانوان 
و کانـون هـای محلـی محـات، حمايـت و هدايـت شـبکه هـای اجتماعـی بانوان 
محـات، هـم  افزايـی بـا سـاير خانـه ها و کانـون های محلـی سـراهای محات، 

تشـکيل کانـون هـای 9 گانه بانـوان در محات

و  زنـان  ارتقـاء مشـارکت سياسـی 
اراده  سـطوح  در  آنـان  تواناسـازی 
پذيـرش  و  احـراز  بـه  انگيـزش  و 

مديريتـی پسـتهای 

انتصاب مشـاور شـهردار در امور بانوان؛ تشـکيل ستاد توانمندسـازی زنان سرپرست 
خانوار؛ انتصاب مشـاور شـهرداران مناطق 22 گانه شـهرداری تهـران در امور بانوان

نبـود نفوذ زنـان در گروه و سـازمان 
اجتماعی 

ايجـاد کانـون هـای بانـوان و شناسـايی و جلب مشـارکت ذينفعان محلی، سـازمان 
هـای اجتمـاع  محور و گروه های همياری اجتماعی بانوان محات؛ تشـکيل سـتاد 
توانمندسـازی زنـان سرپرسـت خانـوار؛ تشـکيل و راه انـدازی خانه های تسـنيم در 
سـطح محـات؛ برگزاری جشـنواره سراسـری خوشنويسـی کوثر، برگـزاری کارگاه 
های آموزشـی و جشـنواره و نمايشـگاه، جشنواره سراسـری بهترين ها از دوريختنی 
هـا، برگـزاری کارگاه هـای جشـنواره سراسـری عکـس زنـان و زندگـی شـهری، 

شـرکت 1650 هنرمنـد عـکاس با ارائـه آثار در جشـنواره.

افزايـش مهارت فردی زنـان و ارايه 
دوره هـای آمـوزش مديريـت برای 
زنـان و تجهيز آنان بـه مهارت های 

خـاص مديريتی 
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شـناختن همجنس گرايـی و سـقط جنين می باشـد. بسـياری 
از خواسـته های آنـان بـا مبانی اسـام و اديان الهـی ديگر در 
تضـاد اسـت و حاصلـی جز نابـودی خانـواده و اجتمـاع ندارد. 
9. فمينيسـم بعلـت فقـدان ايدئولـوژی و مکانيسـم مناسـب 
بـرای موضوع شناسـی مسـائل زنـان و از آنجا که بـا وضعيت 
مذهبی، فرهنگی و اجتتمای جوامع اسـامی ناسـازگار اسـت 

هرگـز نمی توانـد پاسـخگوی نيازهای زن مسـلمان باشـد.
10. اسـام از نظـر محتـوا و اصـول آن چنان غنـی، محکم و 
مسـتدل اسـت که بـرای حفظ و صيانت زن دفـاع از کرامت و 

شـرافت و حقـوق او، نيـازی به فمينيسـم نمی بيند. 
11. فمينيسـم از لحـاظ جهان بينـی، هرگـز قابـل قيـاس بـا 
اسـام نيسـت. اسـام و فمينيسـم دو مقولـه کامـًا جـدا از 
هـم، بـا مبانـی مختلـف ايدئولوژيکـی، اهـداف، کارکردهـا و 
آرمان هـای متفاوتنـد و هيـچ گاه بـا هـم تلفيـق نمی شـوند و 
مولـودی به نام فمينيسـم اسـامی را به وجـود نخواهند آورد.

فضايـي  جنسـيت زدگي  عـدم  راهکارهـاي  بـا  رابطـه  در 
کـرد: اشـاره  زيـر  مـوارد  بـه  مي تـوان 

1. »نظـارت و کنتـرل اجتماعـي«: افزايش نظـارت اجتماعی 
و مديريـت مناسـب عملکردهـای موجـود در فضـا، می تواند 
بـه تعديل شـرايط حاضـر کمک کنـد و امکان اسـتفاده از آن 
توسـط زنـان را نيـز فراهـم آورد. حضـور زنـان در اين عرصه 
همگانـی بـه نوبـه خـود می تواند بـر امنيت روانی و سـامت 

الگوهـای رفتاری تأثيرگذار باشـد. 
2. »بهينه سـازي کاربريهـاي شـهري«: عامـل ديگـری کـه 
شـهری  فضـای  يـک  شـدن  تک جنسـيتی  بـه  می توانـد 
بيانجامـد، کاربری هـا، فعاليـت هـا و عملکردهـای موجود در 
آن فضـا اسـت. در صورتی که تمامی فعاليـت های موجود در 
يـک عرصه شـهری، تنها مـورد اسـتفاده مردان باشـد، ديگر 
بهانـه ای بـرای حضـور زنـان در آن محيـط وجـود نخواهـد 
داشـت. در فرهنـگ مـا، چايخانـه ها، گيـم نت ها، فروشـگاه 
های ابزار آالت بيشـتر توسـط مـردان مورد اسـتفاده قرار می 
گيـرد. ترکيـب فعاليـت هـا و خـرده فضاهـای زنانـه بـا ايـن 
ريزفعاليتهـا، می توانـد بـه راحتی زمينـه را برای حضـور زنان 
محيـا کرده و از تک جنسـيتی شـدن فضا جلوگيـری به عمل 

آورد.  
3. »بي زمانگـي جنسـيتي«: از مسـائلی کـه امـروز در علـم 

شهرسـازی در کانون توجه قرارگرفته اسـت، بحث شـهرهای 
24 سـاعته اسـت کـه بـه منظـور رسـيدن بـه سـرزندگی و 
هياهوی هـای مثبـت شـهری مطـرح می شـود. از مهم ترين 
راهبردهـا بـرای نيـل به ايـن هدف، فراهـم آوردن شـرايطی 
اسـت کـه شـهر در شـب را بـرای پذيرابـودن تمامـی گـروه 
هـای سـنی زن و مـرد آمـاده کنـد. در شـرايط فعلـی، زنـان 
از شـب های شـهر فـراری هسـتند. گاهـی تنها يـک تجربه 
بـد از فضـای شـهری برای نهادينـه کردن تـرس و اضطراب 
بـرای حضـور دوبـاره در آن فضـا کافی اسـت. تصـور حضور 
در شـب هـای شـهر بـرای اغلـب زنان اسـترس آور اسـت و 
بـه محـض مواجه شـدن بـا اين حادثـه، به فکـر فـرار از اين 
شـرايط اسـترس زا مـی افتنـد. مشـکل زمانی دو چنـدان می 
شـود کـه مسـائل مربوط بـه حمل و نقـل شـبانه وارد صحنه 
مـی شـود. نبـود سيسـتم مديريتی حمـل و نقـل همگانی در 
شـب و حضـور سـواری هـای شـخصی کـه بـه دنبـال پـر 
کـردن جـای خالـی ايـن ضـرورت هسـتند! از مواردی اسـت 
کـه مزيـد بـر علـت شـده و بـه واسـطه جمـع بـودن تمامی 
شـرايط الزم بـرای شـب گريز کـردن زنـان از شـهر، زنان به 
محـض تاريکـی هـوا، روانـه خانه هـای خـود می شـوند. اين 
در حالـی اسـت که تجربه شـب های شـهر، تجربـه ای کامًا 
متفـاوت اسـت و در صـورت فراهـم بـودن شـرايط آسـايش 

روانـی- ادراکـی می توانـد بسـيار لذت بخـش باشـد. 
4. »زنانگـِي اعتمـاد بـه نفـس«: منشـاء اعتماد بـه نفس، در 
بهـا دادن بـه افراد اسـت. زمانی که فرد از بيشـتر عرصه های 
عمومـی کـه بهـره بـردن از آنهـا، طبيعی ترين حق شـهروند 
بودنـش اسـت محـروم می شـود، اعتمـاد بـه نفس خـود را از 
دسـت داده و همـواره حقـوق خـود را متعلـق به ديگـران می 
دانـد. بـا توجه بـه جايـگاه زن در خانـواده و تربيـت فرزندان، 
بـه جـرأت مـی تـوان گفـت زمانـی مـی تـوان بـه داشـتن 
شـهروندانی سـالم اميد داشـت، که زنان آن شـهر از سـامت 
جسـمانی و روانـی کامـل برخـوردار باشـند و ايـن موضوع در 
گـرو تقويـت جايگاه شـهروند زن در جامعه شـهری اسـت. 

5. »زنانگـِي طراحـي فضاهـاي شـهري«: ايـن جايـگاه بـه 
قـدری در جوامـع شـهری ما ناديده انگاشـته شـده اسـت که 
بيشـتر مـردان، خـود را مالکيـن اصلـی خيابان هـا، مياديـن 
و سـاير عرصـه هـای عمومـی شـهر می داننـد و اسـتفاده از 
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پارك هـا و فضاهـای بـاز بـرای زنـان اغلـب، کاری خـاف 
عـرف تلقـی می شـود. اين مشـکلی اسـت که بـرای دختران 
جـوان در شـهرهای کوچـک جلـوه پررنگ تـری دارد و کليد 
حل اين مشـکل در وهله نخسـت، در دسـت مديران شـهری 
و شهرسـازان اسـت. اختصاص خرده فضاهايـی در دل عرصه 
هـای همگانی که برای اسـتفاده زنان در بيشـتر سـاعات روز 
مناسـب باشـد، راهبردی مناسـب برای دسـتيابی به اين مهم 

است.       
منابع و ماخذ

ماجـدي و ديگـران )1394( شناسـايي شـاخصهاي موثـر بـر 
مشـارکت زنـان در طـرح هـاي توسـعه شـهري، بـاغ نظـر، 

شـماره 32.
افشـاری، زهـرا و ابراهيم شـيبانی )1380( »تجزيه جنسـيتی 

بـازار کار ايـران«، پژوهـش زنان، شـماره 1.
بابايـی زکليلـی، محمد علـی )1385( چالش هـای زنان برای 
ارتقاء به مشـاغل دولتـی، فصلنامه مدرس علوم انسـانی ويژه 

مديريت.
البـرزی، شـها و خيـر، محمـد، )1387( راهکارهـای اجرايی 
حضـور زنـان در برنامـه ريـزی هـای کان کشـور از ديدگاه 

زنـان توانمنـد دانشـگاهی، مجلـه پژوهـش زنان شـماره 1.
بشـيريه، حسـين )1387( جامعه شناسی سياسـی، تهران: نشر 

نی.
بيابانـی، جهانگير )1385( کار زنان و پديده بيکاری سـاختاری 

در کشـور، اطاعات سياسـی اقتصادی، شماره 231 و 232.
بيـرو، آلـن )1366( فرهنـگ علـوم اجتماعـی، ترجمـه باقـر 

سـاروخانی، تهـران: انتشـارات کيهـان.
دوورژه، موريـس )1358( جامعـه شناسـی سياسـی، ترجمـه 

ابولفضـل قاضـی، تهـران: انتشـارات دانشـگاه تهـران.
زاهـدی، شـمس السـادات )1382( ارتقای مشـارکت زنان در 
سـطوح مديريتـی ايـران، مجله دانـش مديريت شـماره 62. 

کمالـی، افسـانه )1380( »رهيافت مشـارکت زنان در توسـعه: 
پيـش شـرط هـا و موانـع«، فصلنامه پژوهـش زنـان، تهران، 

دوره 1، شـماره 1.
مديـری، آتوسـا )1385( جـرم خشـونت و احسـاس امنيت در 
فضاهـای عمومی شـهر، فصلنامـه رفاه اجتماعی، شـماره 22. 
مرکـز امور مشـارکت زنان )1380( بررسـی آمار وضعيت زنان 

بـر مبنـای رويکرد توسـعه انسـانی، معاونت امـور اجتماعی و 
مشارکتها. توسعه 

مصفـا، نسـرين )1373( نقـش مشـارکت سياسـی در توانـا 
سـازی زنان، مجله سياسـت خارجی، سـال هشـتم، شماره 3.

موسـوی، سـيد يعقـوب )1381( مشـارکت زنـان در گفتگوی 
تمدنهـا، فصلنامـه مطالعات ملی، سـال سـوم، شـماره 12.

مهديـزاده، جـواد )1387( درآمـدی بـر نظريـه هـای شـهر 
مجلـه  انسـانی تر،  شـهرهای  جسـتجوی  در  جنسـيت  و 

1387  ،25 شـماره  شهرسـازی،  جسـتارهای 
نادعلـی، ليـا )1385( مديريت زنـان، مجله مديريت شـماره 

.116
انـدرو هـی وود )1379( درآمـدی بر ايدئولوژی های سياسـی، 
ترجمـه محمدرفيعـی مهرآبـادی، تهـران، وزارت امورخارجـه، 

1379، ص 409. 
روابـط  تهـران،  خانـواده،  و  )1381( زن  زهـرا  الهـی،  آيـت 

تهـران. زنـان،  اجتماعـی  فرهنگـی  شـورای  عمومـی 
بامـداد، شـيدا، )1376( بررسـي عوامـل مؤثـر بر ميـزان هاي 
سـال 1375،   - کشـور  در 252 شهرسـتان  زنـان  اشـتغال 
مجموعـه مباحـث و مقـاالت همايـش تدويـن برنامـه سـوم 

توسـعه کشـور، سـازمان برنامـه و بودجـه، تهـران.
حسـينی، زهـرا )1381( ضـرورت و محدوديتهـای اشـتغال 

زنـان، نشـرجامعه، تهـران.
حکيم پـور، محمـد )1383( حقـوق زن در کشـاکش سـنت و 

تجـدد، انتشـارات نقمـه نوازش، ايـران چـاپ، تهران. 
جهانگيـر  و  زاده  لهسـايي  عبدالعلـي  بيـژن،  خواجه نـوري، 
زنـان  اقتصـادي  مشـارکت  بررسـي   )1384( جهانگيـري 
روسـتايي، مطالعـه مـوردي اسـتان فـارس، مجلـه ي جامعـه 
شناسـي ايـران، دوره ي ششـم، شـماره ي 3، ص.145-124.

دعايـی، حبيـب اهلل و مردانـه، کريـم )1377( بهسـازی منابع 
انسـانی، موسسـه چاپ و انتشارات دانشـگاه فردوسی، مشهد.

رابينـز، اسـتيفن )1374( مديريـت رفتـار سـازمانی، ترجمـه 
پژوهش هـای  و  مطالعـات  موسسـه  پارسـائيان،  و  اعرابـی 

تهـران. بازرگانـی، 
سـفيري، خديجـه )1377( جامعـه شناسـي اشـتغال زنـان، 

. ن تبيا
سـعيد زاده، سـيد محسـن )1374( مشـاغل زنـان، پيـام زن، 
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شـماره 383.
شـادي طلـب، ژالـه و عليرضـا گرائي نـژاد )1383( فقـر زنان 
سرپرسـت خانـوار، فصلنامه پژوهـش زنان، دوره 2، شـماره1، 

تهران، صـص 70-49.
   طالبيـان، احمدرضـا و وفايـی، فاطمـه )1385( الگوی جامع 

تـوانمندسازی منـابع انــسانی، مجله تدبير، تهران.
فتاحي زاده ، فتيحه )1383( زن در تاريخ و انديشـه اسـامي، 

مرکز پژوهشـهاي اسـامي صدا و سـيما، قم.
و  پايـدار  توسـعه  در  زنـان  نقـش   )1381( طاهـره  فرخـي، 
تواناسـازي زنـان، ماهنامـه تعـاون، دوره جديـد، ش 74، ص 

.79-76
فـروزان، سـتاره و اکبـر بيگلريـان )1382( زنـان سرپرسـت 
خانـوار: فرصتهـا و چالشـها، فصلنامـه پژوهش زنـان،دوره 1، 

شـماره 5، تهـران، صـص 82-35.
فـروزان، سـتاره )1379( طـرح بررسـي شـاخص هـاي فقـر 
انسـاني در زنـان سرپرسـت خانـوار خدمت گيرنده از سـازمان 

بهزيسـتي کشـور، سـازمان بهزيسـتي کشـور، تهران.
قديـر، محسـن)1380( اشـتغال زن از منظـر غـرب و اسـام، 
مجموعـه مقاالت هم انديشـی بررسـی مسـايل و مشـکات 

زنـان، قـم، دفتر مطالعـات و تحقيقـات زنـان، تهران.
فرخـي  زهـرا  و  بهجـت  يزدخواسـتي،  محمـود،  کتابـي، 
در  مشـارکت  بـراي  زنـان  توانمندسـازي  راسـتابي)1382( 
توسـعه، فصلنامـه پژوهـش زنان، دوره 1، سـال3 ، شـماره 7، 

صـص30-5. تهـران، 
النگـه، سـارا )1372( معيارهايی برای تواناسـازی زنان، نقش 

زنان در توسـعه، انتشـارات روشـنگران، تهران، چاپ اول.
انـدرو وينسـنت )1378( ايدئولـوژی هـای مـدرن سياسـی، 
ترجمـه مرتضی ثاقـب فر، تهـران، ققنـوس، 1378 ص 248 

تـا ص 251.
پارسـا، غفـار )1387( زنـان وفضای شـهری، روزنامـه اعتماد 

ملـی، شـماره 698، صص 7.
پامـا ابوت و کلـر واالس )1376( درآمدی بر جامعه شناسـی 
)نگـرش هـای فمنيسـتی(، ترجمـه مريـم خراسـانی و حميد 

احمدی، تهـران، دنيای مـادر، 1376. 
جـان اسـتوارت ميـل )1379( انقيـاد زنان، ترجمـه عاءالدين 
طباطبائـی، تهـران، هرمـس، 1379. آنـدره ميشـل، پيـکار با 

تبعيـض جنسـی، ترجمـه محمدجعفـر پوينـده، تهـران، نگاه، 
.1376

رضـا زاده، راضيـه )1388( بررسـی عوامـل محـدود کننـده 
حضـور زنـان در فضاهـای شـهری، نشـريه هنرهـای زيبـا، 

.114-105 38، صـص  شـماره 
بـر  رفيعيـان، مجتبـی )1387( درآمـدی  الهـام،  ضابطيـان، 
فضاهای امن شـهری با رويکرد جنسـيتی، مجله جسـتارهای 

شهرسـازی، شـماره 25-24، صـص 55-48.
مقولـه  بـه  تحليلـی  رويکـرد   )1388( مهرنـوش  کاظمـی، 
جنسـيت و تأثيـر آن بـر کيفيـت فضـا، نشـريه هويت شـهر، 

شـماره 4، صـص 47- 58.
مهديزاده، جواد )1387( در جسـتجوی شـهرهای انسـانی تر، 
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چکيده
شـهرها در گذشـته از قابلیـت پیاده مـداری بااليـی بهـره می برده انـد كـه به 
موجـب انقـالب صنعتـی و گسـترش حركت اتومبیـل موضوع حركـت پیاده 
در شـهرها بـه فراموشـی سـپرده شـد. پیـاده روی به دلیـل كم هزينـه بودن، 
در دسـترس بـودن و عـدم وابسـتگی بـه عنصـری خـاص بـه عنـوان اصلـی 
تريـن الگـوی جابجايـی در داخـل كانونهـای زيسـتی به شـمار مـی رود. بـه 
دنبـال آلودگی های زيسـت محیطی، كاهش سـوخت فسـیلی و پايین آمدن 
كیفیت فضاهای شـهری، سیاسـت اسـتفاده از حمل و نقل عمومی و كاهش 
اسـتفاده از اتومبیل شـخصی رواج يافت و در اين راسـتا رويکـرد برنامه ريزی 
و طراحی شـهری در جهـت احیـاء حركـت و حضـور عابـر پیـاده در فضاهای 
شـهری در چنـد دهـه اخیر شـکل گرفته اسـت. در ايـن پژوهش به بررسـی 
عناصـر تصويـری و چگونگـی تاثیرگـذاری آنهـا بـه عنـوان عناصـر پوياسـاز 
فضاهـای شـهري پرداختـه مي شـود. هدف دسـتیابی بـه دركـی عمیق تر از 
تصاويـر و تاثیـر آنها بـر روی انسـان و برخوردی مفهومی تر بـا مقوله طراحی 
عناصـر شـهری در محیـط بـا توجه به روانشناسـی رفتـار اجتماعـی و ادراک 
جمعـی اسـت كـه بتـوان آن را در قالـب طراحـی معمـاری و طراحـی منظر 
شـهری را مدنظـر قـرار داد. پرسـش اين پژوهش اين اسـت كـه تاثیر عناصر 
گرافیك محیطی بر انسـان در راسـتاي پوياسـازي فضاهاي شـهري چیست؟ 
نکاتـی كـه مـورد بررسـی قـرار گرفته شـامل انـواع عناصـر تصويری بـوده و 
همچنیـن تاثیرگـذاری طراحی منطقی بر اسـاس روان شناسـی و فیزيولوژی 
انسـان بـرای پوياسـازی شـهری بـا توجـه بـه اطـالع رسـانی لحظـه ای و 
بررسـی اهـداف ادراک جمعـی در طوالنـی مـدت می باشـد. نتايـج پژوهـش 
نشـان می دهـد كـه با طراحـی منطقـی عناصر تصويـری مبتني بر اسـتفاده 
مناسـب از گرافیك محیطي و بررسـی درک روانشـناختی از انسـان  و حافظه 
جمعـی در فضاهـای شـهری )در سـطوح كوچك يـا بزرگ( تاثیـرات عمیقی 
را بـر شـهروندان و عابريـن پیـاده در محیط و فضاهای شـهری طراحی شـده 

می تـوان گذاشـت كـه بـه پوياسـازي فضاهاي شـهري منجر مي شـود.
واژگان كليدي: پوياسازي، معابر شهري، گرافیك محیطي. 

omidebrahim@hotmail.com : :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس  09378897075 ، رايانامه  *

Activating walkways and urban streets with emphasis 
on the application of environmental graphics
Abstract:
Ancient cities had a high level of walking accessibility, afterwards 
following that industrial revolution and dominance of personal 
cars over transport systems the idea of walking faded away. Walk-
ing as a cheap and available way of transportation that has no 
need to specific device is always popular with all social classes 
in any kind of living contexts. When urban atmospheres were af-
fected by air pollution and lack of fossil fuels, reducing quality 
level of urban spaces usage of public transportation and avoid-
ing personal became popular among citizens.  In this study, the 
visual elements and how they influence as activating elements of 
the urban spaces. Achieve a deeper understanding of sounds, im-
ages and their impact on human and contextualized approach to 
the issue of urban design elements in the environment due to the 
collective perception psychology and social behavior in the en-
vironment that can be in the form of architectural and landscape 
design considered. The questions of the environmental impact of 
the graphic elements are in line with the activating urban spaces? 
The points discussed include a variety of visual elements as well 
as the effectiveness of rational design based on human psychology 
and physiology city for activating According to the notification 
the moment and review the purposes of collective perception in 
the long term. The results show that the rational design of visual 
elements and check on the proper use of environmental graphics 
psychological understanding of human and collective memory in 
the urban areas (at micro and macro levels) and citizens profound 
effects on the environment and urban spaces pedestrians which 
was designed to lead to activating urban spaces.
Keywords: activating, urban streets, environmental graphics.
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مقدمه
موضـوع علم »طراحي شـهري« خلـق فضاهاي عمومي 
با كیفیت در سـطح شـهر مي باشـد، آن جا كـه زندگي 
عمومـي افـراد در جريـان اسـت و در خیابـان و میـدان 
و پـارک، مـردم بـا ويژگي هـا و كیفیت هـاي مطلـوب 
و نامطلـوب آن در تمـاس مسـتقیم قـرار مي گیرنـد. 
»سـرزندگي و پويايـي« بـه عنـوان يکـي از مولفه هاي 
كیفیـت طراحي شـهري بـه  همراه 16 مولفـه ديگر در 
خلـق فضاهـاي باكیفیت مطرح اسـت )گلـکار، 1387، 
ص 11(. همچنین، شـهر مجموعـه ای از تركیب عوامل 
مختلـف طبیعـی، اجتماعـی و محیطـی سـاخته شـده 
توسـط انسـان اسـت. اهمیت طراحی مناسـب »عناصر 
و المانهـاي گرافیکـي شـهری«، امـری اسـت كـه بايـد 
توجـه ويژه ای به آن داشـت تا در نهايت سـبب افزايش 
كیفـی وكمـی محیـط زيسـت شـهر و ايجـاد امنیـت و 
آسـايش بـرای شـهروندان گـردد. بايـد درنظـر داشـت 
شـهری  زندگی-هـای  صنعتی شـدن  بـا  امـروزه  كـه 
كمتـر حـس تعلـق بـه مـکان و خاطره انگیـزی را در 
شـهروندان می تـوان جسـتجو كـرد، چراكه در شـهرها 
مکانـی و يـا عناصـری به ايـن منظور طراحـی نگرديده 
اسـت. همچنیـن عوامـل تأثیرگـذار بـر كیفیـت فضای 
شـهری و میـزان پاسـخ دهندگی محیط گوناگـون بوده 
دسـته بندی های  ارائـۀ  بـا  مختلـف  نظريه پـردازان  و 
متفـاوت بـه آنها اشـاره نموده انـد. اين عوامـل عبارتند 
از: »پويايي و سـرزندگي، خوانايی، تنوع، انعطاف پذيری 
دسترسـی،  سـهولت  و  نفوذپذيـری  امنیـت،  محیـط، 
و  شـهری  فضـای  تشـکیل دهندۀ  اجـزای  هماهنگـی 
...« )بنتلـی و همـکاران 1389، تیبالـدز 1387، پامیـر 
1389( كه توسـط برنامه ريزی و طراحی شـهری قابل 

هستند.  دسـتیابی 
امـروزي شـهرها فضاهـاي  آن جـا كـه در شـرايط  از 
عمومـي آن معـرف هويـت و شـخصیت و میـزان رونق 
رقابـت  صحنـه  در  هسـتند،  شـهر  يـك  جذابیـت  و 
شـهرهاي مختلـف بـه لحاظ جـذب سـرمايه ها، جذب 
نیـروي انسـاني، جذب توريسـم و غیـره »ارتقاء كیفیت 
بصـري محیـط« از مهم ترين امور اسـت. تغییر شـرايط 

در جوامع شـهري، توسـط تغییـرات اخیـر در الگوهاي 
توضیـح  مي توانـد  واضحتـر  و  بهتـر  زندگـي خیابـان 
مراكـز شـهري  دنیـا  امـروزه در سرتاسـر  داده شـود. 
تبديـل  »پیاده راه هـا«  سیسـتم  بـه  »سـواره محور« 
شـده انـد؛ زندگـي در فضاهـاي عمومـي چـه نزديك و 
چـه دور از فعالیت هـاي تجـاري، به طـور برجسـته اي 
افزايـش يافته اسـت و زندگي شـهري كامـاًل تفريحي و 

اجتماعـي نیـز رشـد يافته اسـت.
از سـويي ديگـر، »عناصـر تصويـری« يکـی از عناصـر 
مهـم طراحـی فضاهـای شـهری هسـتند كـه بی شـك 
در بسـیاری از مـوارد نیـز جـزء نشـانه-های يك شـهر 
محسـوب می شـوند كه متاسـفانه مـورد توجـه نبوده و 
به دسـت فراموشـی سـپرده شـده اسـت. شـهر يك اثر 
هنـری بـزرگ اسـت كـه آفرينندگانـی به وسـعت خود 
و بـه تعـداد جمعیتـش دارد. امـروز يکـی از بزرگتريـن 
مشـکالت مطـرح شـده در جوامـع رو بـه رشـد، فاصله 
بیـن انسـان و طبیعـت و عدم شـناخت صحیح انسـان 
زندگـی  در  آن  درونـی  و خواسـته های  ذات خـود  از 
شـهری اسـت. بـا توجه به گسـتردگی موضـوع مطمئناً 
نمی شـود راه حـل قطعـی بـرای آن پیـدا كـرد امـا بـا 
روشـهای بسـیار سـاده می تـوان آن را در جهـت مثبت 
هدايـت نمود؛ برای مثـال می توان با اسـتفاده از عناصر 
صوتـی و تصويـری مکان هايـی بـرای مکـث، خالقیت، 
پـرورش و نزديـك شـدن بـه ذات جسـتجوگر و فعـال 
بشـر طراحـی گـردد تـا فضاهـای شـهری كـه قابلیـت 
پذيـرش و نیـاز ايـن عناصـر را دارا می باشـند، شـکل 
گیرنـد. هـدف نهايـی يك شـهر ايجـاد محیطـی خاّلق 
بـرای انسـان هايی اسـت كـه در آن زندگـی می كننـد 
و محیطـی اسـت كـه بـا توجـه بـه سـالئق و تفکـرات 
مختلـف و زمینه هـای خالقیـت و رشـد افـراد را آزادانه 
بـرای افـراد جامعه محیا می سـازد. محیط های شـهری 
فضاهايـی هسـتند كـه بیشـترين ارتبـاط را با انسـان و 
ايـن  ايجـاد می كننـد و  فضـای زندگـی پیرامونشـان 
بهتريـن بهانـه بـرای سـازماندهی فضاهايی برای رشـد 
و پـرورش خالقیـت، ايجـاد ارتباط و مکانی برای شـکل 
گیـری خاطـره و در ادامـه آن ايجـاد حـس تعلـق بـه 
َبـًۀ در آيه 97 سـوره  1. سـوره نحـل آيـات 95 تـا 100 ناظـر بـه مفهـوم حیـات طیبه قرآنی اسـت. ضمـن آنکـه واژه قرآنی َحَیـوًۀ طِیّ

نحل ذكر شـده اسـت.
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اسـت. مکان 
موضـوع مـورد بررسـی در ايـن پژوهش تاثیـر تصويری 
در طراحـی محیطی و طراحی شـهری بـه منظور ايجاد 
مکان هايـی پويـا و خاطـره انگیـز در پیـاده راه هـای 
شـهری اسـت كـه در ادامه بـه تفصیل مورد اشـاره قرار 

مـي گیرد.
ادبيات نظري

پياده راه ها
»تیبالـدز« پیاده راه  هـا را چیـزی بیـش از مجموعـه 
مغازه هـا می دانسـت. از نقطـه نظـر وی ايـن مکان هـا 
زمینه هـای فرهنگـی، تفريحـی، فراغتـی، گردشـگری، 
زندگـی مدنـی و تبـادل ديدگاه هـا، عقايـد و نظـرات 
جامعـه را فرآهـم می آورنـد )تیبالـدز، 1385، ص76(. 
»رابـرت كـوآن« بـر ايـن بـاور اسـت كـه: »پیـاده مدار 
كـردن عبـارت اسـت از ايجـاد خیابان هـا يـا فضاهـای 
 .)p285,2005,Cowan( آمدوشـد سـواره«  از  رهـا 

»روبرتـو برامبیال« و »جیانی لونگـو« خیابان های پیاده 
را خیابان هـای منفـردی می داننـد كـه بـر روی جريان 
ترافیك بسـته شـده و دسترسـی وسـايل نقلیه موتوری 
در شـرايط اضطـراری وجـود دارد و بـه سـرويس های 
خدماتـی و حمـل بار در سـاعات محدودی اجـازه تردد 
در  وی  )p638,2003,Brambilla(؛  شـود  مـی  داده 
بحـث برنامه ريـزی پهنه هـای پیـاده بیـان می كند كه 
موفقیـت پهنـه پیاده بـه برنامه جامع سیسـتم ترافیك 
وابسـته اسـت. برنامـه بايـد مشـکالت بالقـوه افزايـش 
ترافیـك و نیـاز به فضای توقـف در خیابان های همجوار 
را در نظـر داشـته باشـد و شـرايط حمل بـار و خدمات 
 .)p639,2003,Brambilla( شـود  فرآهـم  رسـانی 
»هالپريـن« از خیابـان پیـاده بـه عنـوان سـاده تريـن 
بخـش چندمنظـوره و حیاتـی فضـای بـاز شـهری نـام 
می بـرد. بـه بـاور او طراحان شـهری بايـد كیفیت های 
زيباشناسـانه خیابانهای قديمـی، از جمله آرامش، حس 
همسـايگی و مقیاس شـهری را با عبارات مدرن امروزی 
باززنـده سـازند )p15,1963,Halprin(. وی همچنین 
در طراحـی فضاهـای شـهری مناسـب برای عابـر پیاده 
تأكیـد می كند كـه برنامه ريـزی و طراحی می بايسـت 

 .)p194,1963,Halprin( از ديـد پیاده صورت پذيـرد
»يـان گهـل« معتقد اسـت كاسـتن فواصل، كـم كردن 
سـرعت حركـت از سـواره بـه پیـاده، كاهـش تعـداد 
طبقـات و اختـالف ارتفـاع هـا و جهت گیـری روياروی 
كانـون های فعالیتی راهکارهايی هسـتند كـه می تواند 
امـکان بالقـوه تماس افـراد و حضور آن هـا در فضا را تا 

 .)p64,1987,Gehl( سـطح بالفعل بـاال ببـرد
از سـوي ديگـر، »يـك عده افـرادی هسـتندكه به قصد 
تفريـح وارد فضاهـای شـهری مـی شـوند و بـه دنبـال 
كسـب تجربه ای لـذت بخش از فضا هسـتند. برای اين 
گـروه معنـای تفريـح  در واقع يـك تجربۀ احساسـی و 
لذت بخـش اسـت كه بـا تمايل افـراد در هنـگام فراغت 
به آنها دسـت می دهـد« )مجنونیـان، 1374، ص 16(. 
 از آنجـا كـه تجربـۀ لـذت توسـط كلیۀ حـواس صورت 
می گیـرد و يکـی از ايـن حـواس حس باصره اسـت كه 
بعنـوان رشـد يافته تريـن حـس در انسـان، نقـش قابل 
توجهی در احسـاس لذت انسـان از فضای شـهری دارد، 
زيبايی هـای بصـری- كـه بـه طور مسـتقیم بـا طراحي 
ارتبـاط دارد- گرافیـك شـهري و گرافیـك محیطـي 

، بـرای ايـن گـروه حائـز اهمیـت مـی باشـد. از طرفـی 
لَنـگ  زيبايی بصری را جز نیاز انسـان دانسـته )پاكزاد، 
1388، ص 39( و »كامیلوسـیت«  زيبايی-هـای بصري 
كالبـد شـهر را موجـب حـس غـرور و افتخار مـردم آن 

شـهر می دانـد )شـماعی، 1389، ص 169(. 
افـرادی هسـتند كـه بـه قصـد انجـام فعالیـت هـای 
اجبـاری وارد فضای شـهری می شـوند و معمـوالً دارای 
زمـان كافـی نبـوده و بـه دنبـال اهـداف خود هسـتند. 
ايـن افـراد واقعـا بـه اشـیاء نـگاه نمی كننـد بلکـه تنها 
میزانـی از آن را مـی بیننـد تـا حـدی كـه تشـخیص 
دهنـد ايـن اشـیاء بـه كدام نـوع يا گـروه تعلـق دارند و 
 .)194.P , 2009 Taylor,( سـپس از آنهـا می گذرنـد
بـه همیـن جهت پويايـي و خوانايي فضا بـرای اين افراد 

اهمیـت ويـژه ای می يابـد. 
سرزندگي و پويايي فضايي

مهم تريـن عامـل در خلـق فضاهـاي پويـا و سـرزنده، 
تامیـن شـرايطي اسـت كـه در آن ارتبـاط اجتماعـي، 
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زمان هـاي حضـور مـردم و نیـز امکاناتـي بـراي مکث و 
توقـف تشـويق گردنـد. حال بـا دانسـتن ايـن نکته كه 
بـراي خلـق يـك محیـط سـرزنده بايسـتي بـه تامیـن 
شـرايط دعـوت كنندگـي در فضاهاي شـهري پرداخت، 
سـوال بعـدي ايـن اسـت كـه چـه چیـزي يـك فضاي 
شـهري را بـه مکانـي گیـرا بـراي مانـدن تبديـل مـي 

كنـد؟ پاسـخ ايـن سـوال مکانـي اسـت كـه در آن: 
1- مکانـي كـه از مـردم محافظـت بـه عمـل آمـده و 

تامیـن كننـده امنیـت و ايمنـي مـردم باشـد.
2- مکانـي كه در آن مردم از آسـايش و راحتي فیزيکي 

و اجتماعي برخوردار شوند.
3- در نهايـت بتواننـد در آن فضـا لذت بـرده و تجاربي 

از بـودن كنـار مـردم را تجربه كنند. 
پاسـخ پیـش فـرض ايـن تحقیـق بـه جايـگاه گرافیك 

محیطـي در ايـن رابطـه نظـر دارد.
پياده راه ها و تداوم و سرزندگي زندگی شهری

بايـد گفـت كـه مسـئله مهمـي كـه باعث شـده اسـت 
زندگـي شـهري در مقیـاس محـالت مسـکوني جريان 
نیابـد، فقـدان فضاهـاي مناسـب برنامه ريـزي شـده و 
طراحي شـده در فاصله میان سـاختمان ها و مسیرهاي 
سـواره اسـت. عـدم رابطه منسـجم میـان سـاختمان با 
معابـر و فضاهـاي عمومـي باعـث ايجـاد اختـالل در 
زندگـي اجتماعـي و نیـز وجهـه زيبايي شناسـانه شـهر 
مي شـود. »در بعـد اجتماعـي، فقدان فضاي مناسـب يا 
به عبـارت ديگـر، بي مـکان شـدن شـیوه هاي مختلـف 
زندگـي اجتماعـي و محبـوس شـدن آن هـا در حريـم 
خانه هـا، رابطـه متقابـل بیـن انسـان و شـهر را عمیقـاً 
مختـل كـرده و موجـب تنـزل كیفیـت زندگي شـهري 

 
 

4 
 

 پاسخ پيش فرض اين تحقيق به جايگاه گرافيك محيطي در اين رابطه نظر دارد.

. ارتباط سرزندگي مكاني، پياده روها و گرافيك محيطي؛ ماخذ: نگارندگان.1نمودار 

 ايجاد پويايي و سرزندگي فضايي؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان. . ارتباط طراحي شهري با ساير هنرهاي مرتبط با2نمودار 

سرزندگي 
 فضا

پياده روها 
 و معابر

گرافيك  
 محيطي

نمودار 1. ارتباط سرزندگي مکاني، پياده روها و گرافيك محيطي؛ ماخذ: نگارندگان.

نمودار 2. ارتباط طراحي شهري با ساير هنرهاي مرتبط با ايجاد پويايي و 
سرزندگي فضايي؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.
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و تجريدي شـدن كامل آن خواهد شـد« )افشـارنادري، 
1376، ص 68(. 

معابـر پیـاده يـا پیاده راه هـا، معابـری بـا باالتريـن حد 
نقـش اجتماعـی هسـتند كـه تسـلط كامـل بـا عابـر 
پیـاده بـوده و تنها از وسـايل نقلیـه موتوری بـه منظور 
سـرويس دهی بـه زندگی جـاری در معبر اسـتفاده می 
شـود. ايـن معابـر می تواننـد بـه صـورت كوچـه، بـازار، 
بازارچـه، مسـیری در میـدان، پـارک يـا فضـای يـك 
مجتمـع شـکل بگیرنـد. پیاده راه هـا بـا از میـان بـردن 
ترافیـك عبـوری سـواره در بخشـی از شـهر ايجـاد می 
شـوند، و بـه داليـل معمارانـه، تاريخی يا تجاری شـکل 
مـی گیرنـد. پیاده راه هـا، محل حضور همه شـهروندان 
و مشـاركت آنـان در زندگـی جمعـی شـان مـی باشـد. 
ايـن فضاها در مقیاس همه شـهر عمل كـرده و پذيرای 
گـروه هـای مختلفی از شـهروندان می باشـد. پیـاده راه 
هـا عالوه بـر نقش ارتباطی و دسترسـی، مکانـی امن و 
راحـت بـرای تمـاس اجتماعی، گـردش و تماشـا فراهم 
مـی آورد. در پیاده راه هـا، آزادی عمـل انسـان پیـاده 
بـرای توقـف، مکـث، تغییـر جهـت و تمـاس مسـتقیم 
بـا ديگـران بسـیار زياد اسـت. از ايـن رو شـهروندان به 
تدريـج بـه حضـور در شـهر و انجام فعالیت هـای مدنی 
عادت كرده و زمان بیشـتری را در فضاهای شـهری می 

گذراننـد و ايـن به نوبه خـود به بهبـود و ارتقاء فرهنگ 
و عـادات شهرنشـینی؛ از جملـه رعايت حقـوق ديگران 
و احسـاس مسـئولیت در برابـر جامعـه كمـك می كند 
كـه بـه خصـوص بـرای جوانـان و كـودكان می توانـد 
نمونـه زنده آموزشـی محسـوب شـود. »سـرزندگی« از 
ويژگی های اساسـی و اصلی پیاده راه هاسـت، از اين  رو 
مـی بايسـت در پیاده-راه هـا همواره زندگـی اجتماعی 
در جريـان باشـد. اين فضا همچنین می بايسـتی بتواند 
جـاذب طیـف وسـیعی از شـهروندان بـوده و خـود را 
همـواره بـا رويدادهـای درون خود هماهنگ سـازد. لذا 
»انعطـاف پذيـري« نیـز از ويژگـی هـای مهـم در پیاده 
راه هاسـت و در نهايـت آنچـه كه متضمـن حضور همه 
شـهروندان و زندگی دايمی در پیاده راه هاسـت، ايمنی 

ايـن فضا می باشـد. 
بـر اسـاس ديـدگاه لینچ كه در كتاب »سـیمای شـهر« 
در  شـهری  پیاده روهـاي  جداره هـای  اسـت،  آمـده 
صـورت خوانـا بـودن می توانند به مسـیر يابـی و ايجاد 
تصويـر ذهنی از شـهر در ذهن شـهروندان كمك نمايد 
)لینـچ، 1387(؛ هرچنـد در خوانايـی فضاهای شـهری 
عوامـل مختلفـی نقـش دارنـد كـه لینـچ آنهـا را در 5 
گـروه »لبه هـا، نشـانه ها، محله هـا، گره هـا و راه هـا« 
دسـته بندی نمـوده اسـت )لینـچ، 1387(. از طرفـی 

تصوير 1 و 2. استفاده از حجمها و مجسمه هاي شهري براي ايجاد سرزندگي و پويايي فضاهاي پياده؛ ماخذ: سايت شهر 
فلوريدا، آمريکا.
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خوانايـی جـداره صرفـاً بـه دلیـل زيبايی نمی باشـد. به 
عنـوان مثـال تاريخـی يا نوسـاز بـودن سـاختمان های 
يـك جـداره نیـز ممکـن اسـت در ذهـن افـراد نقـش 
اسـتنباط  اينگونـه  طرفـی  از  )لینـچ، 1387(.  ببنـدد 

سـاير  همـراه  بـه  جداره هـا  خوانايـی  كـه  می شـود 
پارامترهـای خوانايـی می توانـد موجـب كاهـش فشـار 
روانـی محیـط شـده و در نتیجـه در كاهـش عواقب آن 
از جملـه بیماری هـای جسـمی و روحـی )مـك انـدرو، 

تصوير 3 و 4. نورپردازي و استفاده از طراحي هاي خاص گرافيکي در انها مي تواند 
سبب گيرايي و جذابيت فضايي و در نتيجه پويايي و سرزندگي پياده روهاي شهري 

گردد؛ ماخذ تصوير: آرشيو نگارندگان.

تصوير 5 و 6. توجه به جداره، بدنه، كفسازي و جزييات المانها و عناصر ثابت فضا 
منجمله مبلمان شهري و اثربخشي طراحي گرافيك در طراحي آنها مي تواند باعث 
ايجاد پويايي و سرزندگي فضايي در پياده روها و معابر شهري گردد؛ ماخذ: آرشيو 

نگارندگان.
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1387، ص 114( و حتـی كناره گیری هـای اجتماعـی 
مؤثـر باشـد )مـك انـدرو، 1387، ص 229(؛ چـرا كـه 
فشـار روانـی محیـط در برخی مـوارد ناشـی از بار بیش 
از حـد محیطی اسـت كه فراتر از ظرفیـت های محدود 
توجـه فـرد بوده و منجـر به برانگیختگی بیـش از حد و 

خسـتگی ذهنـی افـراد می گـردد. 
نظريه هاي پويايي و سرزندگي طراحي شهري

اين نظريه ها عبارتند از:
1. »نظريه ظرفيـت توجه«: بر طبـق الگوی ظرفیت 
توجـه »كاهنمـن«  همـۀ فعالیت هايـی كـه بـه توجـه 
پـردازش مركـزی  انـدازۀ ظرفیـت  دارنـد  نیـاز  فعـال 
ذهـن را محـدود مـی نماينـد. بـار محرک های شـديد 
و غیرقابـل پیش بینـی )مـك انـدرو، 1387، ص 251( 
و نیـز پیچیدگی هـای محیطـی )مـك انـدرو، 1387، 
ص 79( توجـه بیشـتری را طلـب نمـوده و ظرفیـت در 
دسـترس ذهـن را محدود مـی نمايد؛ بنابرايـن تکالیف 
مشـکل و نـا آشـنايی كـه بـه توجـه زيـادی نیـاز دارند 
بـا افزايـش سـطح برانگیختگـی دچـار مشـکل مـی-

شـوند )مك انـدرو، 1387، ص 251(. همچنیـن پیـش 
بینـی ناپذيـری و كنتـرل ناپذيـری تصـور محیطی نیز 
كـه شـخص را بـه حالـت درمانـده و ناتـوان در انطباق 
بـا محیـط رهـا مـی سـازد مـی توانـد منجـر به فشـار 
روانـی محیـط گـردد )مك انـدرو، 1387، ص 114(. 

برانگیختگـی و تسـلط همچنیـن بـر تعییـن واكنـش 
هیجانـی افـراد مؤثـر می باشـند. 

2.»نظريـه عاملـي هيجـان«: بـر اسـاس »نظريـۀ 
سـه عاملـی هیجـان« كه توسـط روانشناسـان محیطی 
»آلبـرت محرابیـان«   و »جیمـز ای راسـل«   عنـوان 
گرديـده اسـت، سـه بعـد در تعییـن واكنـش هیجانـی 
افـراد و كیفیـت عاطفی محیط نقش دارنـد كه عبارتند 

از:
• »بعـد خوشـايندی- ناخوشـايندی« كه نشـانگر 
مقـدار احسـاس شـادی، رضايتمنـدی و خرسـندی در 

مقابـل ناراحتـی، نارضايتـی و ناخرسـندی فرد اسـت.
• »بعـد تسـلط- فرمانبـرداری« كه نشـانگر حدی 
اسـت كه در يك طرف آن شـخص در محیط احسـاس 
محـدود، مرعـوب يا كنتـرل شـدن از طرف ديگـران را 

دارد.
•»بعـد برانگيختگـی- آرميدگـی« كـه بـه صورت 
تركیبـی از فعالیـت )هیجانـی در مقابـل غیرهیجانی( و 
هشـیاری )بیـداری كامـل در مقابـل خواب آلودگی( در 
نظـر گرفته می شـود. نمـرات برانگیختگـی در اين بعد 
وقتـی بـاال خواهد بـود كه هـم فعالیت و هم هشـیاری 
بـاال باشـند، وقتـی درحـد متوسـط انـد كـه يکـی باال 
و ديگـری پايیـن باشـد و زمانـی پايیـن هسـتند كـه 
احساسـات فعالیت و احساسـات هشـیاری هر دو پايین 
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باشند. 
هركـدام از ايـن ابعـاد مسـتقل از يکديگرنـد، بنابرايـن 
ممکـن اسـت احساسـات مربـوط بـه يـك بعـد كامـال 
ديگـر  ابعـاد  احساسـات  كـه  حالـی  در  كنـد  تغییـر 
همانگونـه باقـی باشـد. تركیبـات متفاوت اين سـه بعد 
بـه تجـارب هیجانـی متفاوتـی مـی انجامد. بـرای مثال 
احساسـات خوشـايندی و برانگیختگـی پايیـن همراه با 
تسـلط بـاال بـه خسـتگی، احسـاس خوشـايندی كـم، 
برانگیختگـی بـاال و تسـلط پايیـن بـه اضطـراب منجـر 
مـی شـود )مك انـدرو، 1387، ص 77(. بـا توجـه بـه 
نظريـۀ سـه عاملی هیجـان اينگونه اسـتنباط می شـود 
كـه در میـان عوامـل مختلـف محیطـی، پیاده روهـا از 
جملـه مـواردی هسـتند كـه در تعییـن ايـن سـه بعـد 
نقـش ايفـا می كننـد. ايـن ابعـاد بـا توجـه بـه اهـداف 
شـهروندان می توانـد بـه طـرق مختلفی تفسـیر شـود. 
بـه عنوان مثـال زيبايـی پیاده روها برای افـرادی كه به 
قصـد تفريـح وارد فضـای شـهری می شـوند می  توانـد 
بر خوشـايندی آنهـا تأثیر بگـذارد. همچنین پیچیدگی 
هـای فضـا بـرای ايـن افـراد بـه ايجـاد سـطح باالتـری 
از برانگیختگـی مـی انجامـد كـه بـا توجـه بـه ظرفیت 
آزاد ذهـن افـراد جذابیـت بیشـتری بـرای آنـان خواهد 
داشـت. از طـرف ديگـر برای كسـانی كه به قصـد انجام 
شـوند،  مـی  پیاده روهـا  وارد  اجبـاری  هـای  فعالیـت 
باتوجـه بـه اينکـه ظرفیـت ذهنـی ايـن افـراد بـا توجه 
بـه نـوع تکالیف و اهـداف آنها محدودتر اسـت، خوانايی 
محیـط بـه دلیل سـهولت مسـیريابی و افزايش تسـلط 
بـر محیـط و نیـز كاهـش برانگیختگـی بی مورد ناشـی 
از يافتـن مسـیر و يـا كاربـری مـورد نظـر مـی تواند بر 
خوشـايندی و رضايتمندی افراد تأثیر بگـذارد. بنابراين 
بـا توجـه به اهمیت اين سـه بعـد و نوع هدف افـراد در 
فضـا مـی بايسـت پیاده روهـا شـهری دو اصـل زيبايی 
و خوانايـی را بـه صـورت همزمـان بـرآورده سـازند كـه 
ايـن امر نیازمنـد گرافیك محیطي كارآمـد در فضاهاي 

شـهري خواهـد بود.
پياده راه ها و گرافيك محيطي

از ديـدگاه »گرافیـك محیطـي« می تـوان المان هـای 

صوتـی و تصويـری را عنصـر مناسـب و گويايـی بـرای 
ايـن نوع ارتباط ها دانسـت. مـی توان با اسـتفاده از اين 
عناصـر، فضايـی را در مسـیر پیاده راه  هـا طراحی نمود 
تـا توجـه عابرانـی كـه با سـرعت هرچـه تمام تـر برای 
جانمانـدن از زندگـی ماشـین از ايـن مسـیرها در حال 
عبـور هسـتند بی آنکـه به اطـراف خود توجهی داشـته 
باشـند، تـا لحظـه ای از سـرعت خـود كاسـته، حتـی 
بـرای چنـد لحظـه هم كـه شـده به منظـور كنجکاوی 
نیـز جـذب ايـن المان هـا شـده، و در نتیجـه حادثه ای 
رخ دهـد و خاطـره ای ثبـت شـود. هويـت كه خـود نیز 
نقـش بـه سـزايی در تعامـالت اجتماعـی دارد اينگونـه 
تعريف می شـود: حسـها و تعلـق خاطرهايی كـه فرد از 
محیـط اطراف خـود دارد و كیفیتهـا و توقعات متفاوتی 
را در ذهـن بوجـود مـی آورد كه دسـت آوردی همچون 
خاطـرات را دارد و نقـش مهمـی را در طراحـی مبلمان 
شـهری ايفـا می كنـد، چراكـه ايـن هويـت اسـت كـه 
طراحـی هريـك از المان هـای شـهری را منحصـر بـه 
فـرد می كنـد و بـه آن كالبـد معنـا مـی بخشـد. ايـن 
المانهـای صوتـی و تصويـری هسـتند كـه می توانند به 
گونـه ای طراحی شـوند كـه خاطره ای را كه می سـازند 
بـا مـکان طراحـی شـده موضوعیتـی داشـته و بعدها با 
شـنیدن آن صداهـا و يـا ديـدن گونـه ای از رنگ هـا و 
تصاويـر، خاطراتـی بـا موضوعیـت مکانی مشـخص ياد 
آوری گـردد. بـا توجـه بـه سـاختار محـالت قديمـی و 
عناصـر موجـود در آنهـا ثبـت خاطـرات بـرای انسـان 
بی گمـان آسـان تر از محـالت جديـد اسـت ولـی در 
بعضـی محـالت كـه عناصـر قديمـی وجـود نـدارد بـا 
احـداث يـك پیـاده روی جديـد يـا به كارگیـری نوعی 
كفپـوش خـاص، يا يك نور پردازی متنـوع، و با طراحی 
المـان هـای صوتـی و تصويری خـاص آن محلـه باعث 
هويت بخشـی بـه آن محله شـده به طوری كـه به دلیل 
داشـتن چنیـن خصايصـی از ديگـر محالت شـاخص تر 
بـه نظـر می آيـد و همیـن عامل سـبب به وجـود آمدن 
حـس تعلـق در افـراد آن محلـه شـده اسـت. پیـاده 
راه هـا در برخـي از مناطـق جـذب سـفر براي اسـتفاده 
اختصاصـي عابريـن پیاده و يـا اولويت دهي به اسـتفاده 
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از عابريـن پیـاده طراحـی مـی شـوند. وجـود مناطـق 
اختصاصـي بـراي عابريـن پیـاده، باعـث ترغیـب پیاده 
روي مـي گـردد. ايجـاد پیاده راههـا يکـي از روشـهاي 
اعمـال محدوديـت هاي ترافیك مي باشـد. پیاده راه ها، 
تسـهیالت خـاص و جاذب سـفر بـراي عابران پیـاده در 
نظـر گرفته مي شـود. سـاخت پیـاده راه يـا خیاباني كه 
بـه عابريـن پیـاده اختصـاص داده شـود در شـهر هـاي 
بـزرگ جهـان متداول مي باشـد. هـدف از ايجـاد پیاده 
راه در مناطـق تجـاري مركـزي توجـه بـه ايـن اولويت 
قـرار مي گیـرد، ايجاد مناطـق مخصوص عابريـن پیاده 
در مراكـز تجاري باعث رونق اقتصادي شـده و آلودگیها 
را در ايـن مناطـق كاهش مي دهد. بطور كلـي پیاده راه 
عبـارت اسـت از خیابانـي كه قباًل توسـط وسـايل نقلیه 
موتـوري مـورد اسـتفاده قـرار مي گرفتـه و از طريـق 
بـراي  مـرور  و  عبـور  شـديد  محدوديت هـاي  اعمـال 
وسـايل نقلیـه موتـوري محیـط مناسـبي جهـت تـردد 

عابريـن پیـاده بوجـود آمده اسـت. 
پياده راه هـا، طراحي گرافيك و زيبايي شناسـي 

ي شهر
 »زيبايـی شناسـی در معمـاری«، توسـط افـراد زيادی 
»تركیـب مناسـب اجـزای متضـاد در كنـار يکديگـر يا 
هماهنگی« تعريف شـده اسـت. به عنوان مثـال »آندره 
پاالديـو«   زيبايـی را نتیجۀ شـکل و رابطۀ متقابل آن با 
كل تلقی می كند. »الکسـاندر پوپ«  نیز نظری مشـابه 
داشـته و معتقـد اسـت زيبايـی دقـت اجـزای خاصـی 

نیسـت، بلکـه نیرويـی به هم پیوسـته اسـت كـه نتیجۀ 
توازن و انسـجام همۀ اجزاء می باشـد )شـماعی، 1389، 
ص 166(. »گروتـن«  نیـز معتقـد اسـت »هماهنگی يا 
هارمونـی نظمـی اسـت كـه بین اجـزاء تشـکیل دهندۀ 
يـك پديـده وجـود دارد« )گروتـر، 1386، ص 355(. او 
بـر اين باور اسـت كـه »مـواد، رنگ ها، و طـرح ظاهری 
همگـی بايـد بـا يکديگر هماهنگی داشـته باشـند و نیز 
الزم اسـت كـه تابـع نظمـی برتـر و فراگیـر تر باشـند« 

)گروتـر، 1386، ص 356(. 
بـا توجـه بـه نظريـات گفتـه شـده اينگونـه اسـتنباط 
می شـود كـه در بررسـی پیاده روهـا ويژگی هـای انواع 
اجـزای تشـکیل دهندۀ جـداره از جملـه؛ ابعـاد بدنـه، 
موقعیـت بدنـه، جنس، بافت سـطوح، رنگ، بازشـوها و 
گشـايش ها و خلـل و فرج هـای داخـل آن می بايسـت 
بـا يکديگـر هماهنـگ باشـند و كلیتی را ايجـاد نمايند. 
طبـق نظر پاكزاد، شـرط اساسـی تشـخیص چیـزی به 
عنـوان كل دسـت كم وجـود شـباهتی میان اجـزاء آن 
اسـت. برای اينکه چیزی به صورت يك كل ديده شـود 
بايسـتی بیـن اجـزاء آن حداقـل در يکـی از زمینه های 
شـکل، اندازه، جنس، رنگ و يا محتوا شـباهتی موجود 
باشـد. هرچه نـوع اجزاء از شـباهت بیشـتری برخوردار 
باشـند زودتـر در جمـع بـه صـورت يـك كل به چشـم 
خواهنـد آمد و هرچـه هر جزء به تنهايی كاملتر باشـد، 
مجموعـه به مجموعه ای نامتجانس شـبیه خواهد شـد 
و كلیـت موردنظـر فاصلـۀ بیشـتری را از يـك واحـد 

تصوير 7 و 8. التفات به معيارها، نمادها و فرهنگ ايراني در طراحي مبلمان شهري مي تواند سبب ارتباط شهروندان با فضاهاي 
پياده و درنتيجه پويايي موجود در آنها گردد.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

58

همگـون پیـدا خواهـد كـرد )پاكـزاد، 1388، ص 61(؛ 
زمانـی كـه هیچگونه قاعده ای بـرای ارتباط بیـن اجزاء 
مختلـف وجـود نداشـته باشـد آنچـه بـه نظر می رسـد 

تنها آشـفتگی اسـت )همـو، 1388، ص 112(. 
از طرفـی در هنـگام ديدن يك شـیء انسـان بـه دنبال 
انسـان  ذهـن  اسـت، چراكـه  آن شـیء  كلیـت  درک 
تمايـل دارد هـر تركیبـی را تا حد امکان، سـاده كرده و 
تنش هـای موجـود را كاهش دهـد. جهت درک اشـیاء 
انسـان يـا بـه كل بینـی )گشـتالت( و يـا به جـزء بینی 
مـی پـردازد. در كل بینـی يـا گشـتالت در وهلـۀ اول 
كلیـت شـیء درک شـده و سـپس جزئیـات آن درک 
می گـردد و در جـزء بینـی فـرد سـعی می كنـد كـه از 
طريـق بررسـی تك تـك اجـزاء بـه درک كلیـت نائـل 
كلیـت  )پاكـزاد، 1388، ص 11(. درصورتی كـه  آيـد 
درک نشـود بـه ذهن سـپاری فضا مشـکل شـده و فرد 
مـی بايسـت هـر دفعـه در هنـگام مواجهـه بـا آن فضـا 
مجـددا بـا صرف انـرژی فکـری و زمان به بررسـی فضا 
پرداختـه و پـردازش از پايین به باال صـورت گیرد )مك 
انـدرو، 1387، ص 37(، چراكـه نمی توانـد كلیـت فضا 
را بـه ذهـن بسـپارد. هرچنـد در اغلـب اوقـات افـراد از 
بـه ذهن سـپاری فضـا خـودداری نمـوده و تنهـا برخی 

سـاختمان های مشـخص جـداره را به عنوان نشـانه در 
نظـر می گیرنـد. بنابراين آشـفتگی جداره های شـهری 
نـه تنهـا زيبايـی محیـط را تحـت تأثیـر قـرار می دهد 
بلکـه از خوانايـی جـداره هـا و فضاهای شـهری نیز می 

كاهد. 
در نهايـت می تـوان چنیـن نتیجـه گرفـت كه بـا توجه 
بـه نحـوۀ درک محیط توسـط حس بینايی در انسـان و 
نیـاز بـه درک سـريع كلیت فضا توسـط افراد، اسـتفاده 
از نظمـی سـاده كه بـه راحتی قابل درک بـوده و خاص 
يك فضای شـهری باشـد، بـرای كلیت جـداره و اعمال 
نظمـی پیچیـده تـر در جزئیـات هـر يـك از نماهـا كه 
موجـب خوانايـی تك تـك آنهـا شـده و از يکنواختـی 
جـداره می كاهـد، در قالـب نظـم كلـی جداره مناسـب 
بـه نظـر می رسـد. بديـن طريـق می تـوان دو كیفیـت 
»زيبايـی شـناختی« و »خوانايـی« را بـه طـور همزمان 
در پیاده روهـا تأمیـن نمود. اسـتفادۀ مناسـب از اين دو 
پارامتـر بـر حس مـکان و هويت فضا، احسـاس رضايت 
شـهروندان از فضـای شـهری خـود، غرور شـهروندی و 
حـس تعلـق بـه مـکان تأثیرگـذار خواهـد بـود كـه در 
معیـار زيبايـي شناسـي گرافیك محیطي نقشـي عمده 

خواهد داشـت.
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مبلمان شهري و گرافيك محيطي
مبلمـان شـهري بـه قدمـت شـهرها در ادوار مختلـف 
تاريخـي وجـود داشـته اند. اما آنچه كه مسـلم اسـت تا 
پیـش از ورود مدرنیتـه بـه ايران ارتباط میـان فضاهاي 

شـهري كه بیشـتر به منظور توقف و اسـتراحت طراحي 
شـده بودنـد و همین طـور مبلمـان موجـود در آن هـا 
هماهنگـي و يکپارچگـي قابـل توجهـي ديـده مي شـد 
كـه بـا ورود مدرنیتـه بـه كلي ايـن ارتباط دچـار تزلزل 

تصوير 9. بهره گيري از طراحي گرافيکي جذاب در بدنه ها، كفسازي و طراحي منظر 
www.streetlife.com پياده روها؛  ماخذ: سايت

تصاوير 11. بهره گيري از حجمها و مجسمه هاي شهري براي ايجاد جذابيت و گيرايي در فضاهاي پياده كه پويايي فضايي 
را بهمراه دارد؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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گرديـد. در دوره قبـل از معمـاري و شهرسـازي مـدرن 
)تا اواسـط قاجاريه(  شـامل پاخوره ها، سـکوها، ساباط، 
مي شـده  حـوض  و  سـنگاب ها  آالچیقهـا،  انبـار،  آب 
اسـت. تمامـي ايـن مبلمـان سـاده در فضاهاي شـهري 
آن دوران نقـش بسـیار مهمي در ايجـاد فضاهايي براي 
سـکون و اسـتراحت و يـا انجـام تعامـالت اجتماعـي 
و شهرسـازي  معمـاري  دوره  مي-شـده اند.  محسـوب 
مـدرن )اواسـط قاجاريـه به بعد(، تشـکیل دولـت قاجار 
با تحوالت وسـیع اجتماعي-اقتصـادي و فرهنگي همراه 
شـد كه تار و پود سـازمان كهن زيسـت و تولید در اروپا 
را بـه هـم ريخـت. »در فضاي شـهري آن دوران خیابان 
مهمتريـن عاملي اسـت كه اين نقش را ايفا كرده اسـت 
و بیشـترين تاثیـر را بر حـذف يا تغییر مبلمـان گزارده 
اسـت. در دوره قاجـار بـا ظهـور پديـده خیابـان، نمـاي 
سـاختمان ها نیـز مهم گرديد و درحالي كه در گذشـته 
خانه ها به صورت درونگرا سـاخته شـده و كمتر بازشـو 
بـه فضـاي خارجي داشـتند در بعد از قاجـار خانه ها به 
صـورت بـرون گـرا و با نما سـاخته مي شـدند. البته در 
نمـاي سـاختمان ها از كاهگل و اجر اسـتفاده مي شـد 
كـه هماهنگـي و يکنواختـي را در سـطح شـهر بوجـود 
آورد. در برخـي از فضاهـاي ورودي و درگاه هـا همـان 
طـور كـه قبـال ذكر شـد، سـکوهايي تعبیه مـي گرديد. 
ايـن سـکوها به كار نشسـتن مي آمدنـد. در دوران پس 
از قاجـار گاهي اين سـکوها سـطح كافي براي نشسـتن 

نداشـتند و تنهـا بـراي ايجـاد تركیب شـکلي و فضايي 
سـاخته مي شـدند، و همچنیـن مـواردي وجود داشـت 

كـه فاقد سـکو بـود« )سـلطانزاده، 1371، ص44(.
نـوع  انـواع و  بـا  مبلمـان موجـود در فضـاي شـهري 
چیدمانـش، مي توانـد پیغام هاي اجتماعـي مخابره كند. 
بـا برقـراري امکاناتي بـراي برقراري ارتبـاط اجتماعي و 
تعامـالت جمعـي مبلمـان در واقـع حمايـت خـود را از 
اجتمـاع شـهري اعالم مـي دارد. بـراي برقـراري ارتباط 
متحـرک،  از صندلي هـاي  مختلفـي  انـواع  اجتماعـي 
صندلي هـاي ثابتـي كـه دور يـك میـز چیده شـده اند، 
يـا نیمکت هـاي ثابتـي كه رو بـه يکديگـر جهت گیري 
كـرده انـد و در نهايـت صندلي هايـي كـه بـا زاويـه اي 
امـا در فاصله اجتماعـي )1,30-3,9 متـر، 4-12 فوت( 
نسـبت در كنـار يکديگـر قرار گرفتـه اند. انـواع ديگري 
از مبلمـان ماننـد ديوارهـاي كوتـاه يـا نیمکت هايي كه 
در كنج هـا و بـا زاويه نسـبت به يکديگر قـرار گرفته اند 
نیـز بـه نوبه خود بـراي برقراري تعامالت مفید هسـتند 

)میـن، گريت هانـا، 2010 ، ص 93(.
بيان يافته ها و بحث

چگونگـي  و  پیـاده  مسـیرهاي  بررسـي  راسـتاي  در 
تاثیرگـذاري طراحـي گرافیکـي در ايـن محورهـا، چند 
نمونـه موردي مشـتمل بـر: خیابـان سپهسـاالر تهران، 
گـذر مـروي، چهارباغ اصفهان، و خیابان كشـاورز تهران 
بـه عنـوان بسـتر مـورد مطالعه قـرار گرفـت. روش كار 

تصاوير 12. بهره گيري از گرافيك محيطي در طراحي مبلمان شهري موجود در پياده راه ها در راستاي افزايش ارتقاء 
پويايي فضايي؛ ماخذ: ترسيم نگارندگان.
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بـر اسـاس مطالعـات میداني و مشـاهده مسـتقیم بوده 
كـه در نهايـت بـراي هريـك از آنهـا در راسـتاي تدوين 
جايـگاه طراحـي گرافیـك در طراحي محورهـاي پیاده 
پیشـنهاداتي در قالب جدول شـماره 1 مورد اشـاره قرار 
گرفتـه اسـت مثاًل بـه عنوان مثـال، خیابان سپهسـاالر 
در گـذر زمـان بـه پاتـوق كفـش فروشـان بـدل شـد و 
فروشـگاه های كفـش انـدک انـدک بـه جـای درختان 
بـاغ، از زمیـن رويیـد. ازدحـام زيـاد جمعیـت، تـردد 
خودروهـا و موتـور سـیکلتها و آلودگي هـای محیطـی 
در ايـن بخـش تاريخـی، شـهرداری تهـران و سـازمان 
زيباسـازی را بـرآن داشـت كـه بـا تبديـل ايـن محـور 
بـه پیـاده راه، زمینـه رونـق آن بـه عنـوان يـك محـور 
پیـاده شـهری را فراهـم كنـد. پـس از ايـن تصمیـم، 
مسـیر عبـوری خودروهـا و موتورسـیکلتها حـذف شـد 
و سـازمان زيباسـازی به كف سـازی و بهسـازی جداره 
هـا و نصـب مبلمـان جديد اقـدام كرد. خیابـان آصف و 
خیابان سپهسـاالر، تصادفاً دارای عناصر شـاخصی بوده 
اسـت كـه مي توانسـت در طراحـی منظر آن بـه عنوان 
نمادهـای خاطره انگیـز و هويت بخش دسـتمايه اصلی 
طراحـی قـرار گیـرد. رواق جلـوی بدنه خیابـان، هويت 
ويـژه و زيبايـی بـه منظـر آن  مي بخشـد؛ در عین حال 
مي توانسـت محـل تمركـز اثاثیـه شـهری باشـد. بدنـه 
خیابـان، بخـش اصلی فضای آن اسـت. خاطرۀ بصری و 
مفهوم ادراک شـده توسـط شـهروندان، بیش از هر چیز 
وابسـته بـه مقطـع خیابـان اسـت كـه بدنه، جـزء مهم 
تشـکیل دهنده آن اسـت. در خیابان سپهساالر، احتماالً 

بـه دلیل تنگناهـای مالکیتـی، توجه اصلـی معطوف به 
كـف خیابـان بوده اسـت.

نتيجه گيری و جمعبندي
بـا ايجـاد قابلیت پیاده روی در شـهر می توان شـهرهای 
سـرزنده تری را بـه وجـود آورد. اين رويکـرد، فضاهايی 
سـالم، پايـدار، پويـا و سـرزنده بـه وجـود مـی آورد كه 
كیفیـت  و  داده، سـالمتی  قـرار  اولويـت  در  را  پیـاده 
عمومـی  امنیـت  و  داده  ارتقـا  را  شـهروندان  زندگـی 
محیط هـای شـهری را بـاال مـی بـرد. در ايـن شـهرها 
روزانـه در محیـط جامعـه  فعالیـت  و  امـکان حضـور 
و فرصـت لـذت بـردن از فضاهـای شـهری و كسـب 
اطالعـات محیطـی فراهـم می گـردد و بـه مـردم اجازه 
داده می شـود كـه بدون نیـاز به اتومبیل در شـهر رفت 
و آمـد نمـوده و بـه مکانهـای مـورد نظرشـان برونـد. 
فضاهـای پیـاده، بسـته بـه نیـاز مـردم و نـوع و ويژگی 
خیابانهـا و فضاهـای شـهری در چهـار الگـوی متفـاوت 
می تواننـد شـکل گیرنـد: 1. خیابانهای زنـده؛ 2. قلمرو 
پیاده؛ 3. محدوده های مشـترک؛ 4. سـاماندهی خیابان 
اصلـی بـرای پیـاده.  زندگـی شـهری بـرای بسـیاری از 
مـردم وقتـی بـه خوبـی جريـان می يابد كـه حركت در 
مقیـاس پیـاده و در واحدهـای محله ای تعريف شـود و 
فضای شـهر تنهـا در خدمت عبور و مرور وسـايل نقلیه 
و متاثـر ازاصـول ترافیـك و مهندسـی محض نباشـد و 
بـا  منطبـق  راه حل هـای  و  زيبايی شناسـانه  كیفیـات 
اصـول انسـانی و اخالقی در سـازماندهی محیط مدنظر 
قـرار گیـرد. كلیـد موفقیـت در برنامه ريـزی و طراحی، 

تصوير 12 و 13. طراحي گرافيکي پيشنهادي پياده راه آصف؛ تصوير اول. قبل از طراحي و تصوير پايين. بعد از طراحي.
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تبديـل پتانسـیل بالقوه محورهـا به ديدهاي بصـري تولید كننده 
پويايـي فضايي با طراحي مناسـب گرافیکي؛

ارتقـاء میـزان كیفیت بصري مسـیرهاي پیـاده از طريق گرافیك 
محیطـي و عناصر مبلمان شـهري؛

التفـات بـه قرارگیـري بناهـاي شـاخص در مسـیرهاي بصـري 
مطلـوب و دوري از اجـراي طراحي هـاي گرافیکـي از بیـن برنده 

كريدورهـاي بصـري؛
بهره گیـري از نشـانه ها و نمادهـاي ملـي و هويتـي در طراحـي 

محیطي؛ المانهـاي 
و  طراحـي  در  معمـاري  زمینه گرايـي  جنبه هـاي  بـر  تاكیـد   

ارتباطـي. محورهـاي  محیطـي  گرافیـك 

ران
 ته

ورز
شا

ر ك
لوا

ب

بهره گیـري از محور آب در وسـط پیـاده راه و درختان در طرفین 
آن؛

بهره گیـري از سرسـبزی و طـراوت هـوای اين محـور و پويايي و 
سـرزندگي فضايي آن؛

تاكیـد بـر مبدأ و مقصد بـرای محور پیـاده راه از طريـق گرافیك 
شـهري با ايجـاد و طراحـي المانهاي جـذاب و گیرا؛

توجـه به پیوسـتگی مسـیر و يکنواختی آن و تقويـت حس عبور 
از طريـق طراحـي گرافیکي محیط؛

ايجـاد نقـاط مکث و يـا المان های جذاب شـهری با بهـره گیري 
از طراحي گرافیکي؛

ران
 ته

وی
 مر

ذر
گ

بهـره گیـري از احسـاس تعلـق سـاكنین بـه محـور در طراحـي 
گرافیکـي مربوط به آن با مشـاركت مـردم در انتخاب طرح-هاي 

گرافیکـي مربوطه؛
بهره بـرداري از پتانسـیل تاريخـی محـور جهت باال بردن سـطح 
كیفـی بصـري محیطـی و تقويت و تـداوم خاطره های شـهری از 

آن؛ طريق 
اسـتفاده از برندهـاي تبلیغاتـي و طراحي گرافیکـي مبتني بر آن 

بـا توجـه به تسـلط عامل اقتصـادی در محـور ارتباطي؛
احیـای بدنه هـا، ايجـاد رواق ها و تقويـت كاربری هـای تجاری از 

طريـق طراحـي گرافیکي خالق؛

الر
سا

سپه
ن 

یابا
خ

بهره برداري زياد از نقش اندک ترافیکی محور در جابه جايی؛
بهره گیـري از برندهـا و تبلیغـات جـذاب بـا توجـه بـه قرارگیري 

بـورس كفـش زنانـه در محور؛
طراحـي المانهـاي جـذاب و گیـرا با توجـه به خالی بودن سـطح 

از هـر المـان محیطي؛ 
بهره گیـري از معیارهـاي ايرانـي- اسـالمي در طراحـي گرافیـك 

محیطـي محور؛
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مشـاركت فعـال جوامـع محلی از همـان ابتـدای پروژه 
بسـط آن و بهره گیـری از دانش بومـی منطبق با اصول 
توسـعه پايـدار اسـت كـه نیازمنـد بینشـی همـگام بـا 
ارزشـهای اكولوژيکـی و همـراه بـا طبیعت و نـه بر ضد 

آن اسـت. 
امـروزه آلودگی  صوتـی، ازدحام، بی هويتـی، عدم حس 
تعلـق بـه مـکان، وجـود زوائـد بصـری در جداره هـای 
فضاهـای  نبـود  طبیعـت،  كـردن  فرامـوش  شـهری، 
خاطره انگیـز بـه عنـوان اصلی تريـن مشـکالت شـهرها 
درآمده انـد و بـرای مقابلـه بـا چنین معضلـی، فضاهای 
شـهری بايـد از نـو بـا يـك برنامه ريـزی شـهری دقیق 
هزينه هـای  امـا  شـوند.  بازآفرينـی  شـده  حسـاب  و 
سرسـام آور چنین امری، انجام آن را غیرممکن سـاخته 
آلترناتیوهـای  از  می تـوان  جهـت  همیـن  بـه  اسـت. 
ديگـری مثـل عناصـر صوتـی و تصويـری و طراحـی 
مکان هايـی بـه منظـور ايجـاد فضايـی پاسـخگو بهـره 
جسـت كه اجرای آنها مشـکالت چندانی ندارد و دارای 
كاربردهـای بصـری و رفتـاری، در طراحـی فضاهـای 
شـهری هسـتند. بطوركلـي درنظرگرفتـن پیاده راههـا 
در مراكـز تجـاري شـهرها يکـي از روشـهاي مديريـت 
ترافیـك بـه منظـور كاهـش وسـايل نقلیـه شـخصي 
مي باشـد و بـا توجـه بـه ايـن كـه در اغلـب شـهرهاي 
بـزرگ كشـور مراكـز تجـاري آنهـا بـا مشـکل تـردد و 
توقـف وسـايل نقلیـه همـراه اسـت در خصـوص ايجـاد 
پیاده راه هـا همـراه بـا تسـهیالت مناسـب مي توانـد در 
كاهـش مشـکالت ترافیکـي و آلودگـي هـوا موثـر واقع 
شـود. احـداث پیـاده راههـا بـه منظـور افزايـش ايمني 
دسترسـي حیـاط اقتصـادي در مناطق مركـزي تجاري 
مـورد توجـه قـرار مي گیـرد و در كنـار اين مسـايل به 
عنـوان يـك راه كار مديريـت ترافیك بـه منظور كاهش 
اسـتفاده از وسـايل نقلیه و شـخصي در مناطق با تراكم 
زياد مورد اسـتفاده قـرار مي گیرد. اين راه كار شـايد در 
ابتـدا از نظر تجار و كسـبه منطقـه بعنوان عاملي  جهت 
كاهـش در آمـد آنهـا باشـد. ولي طـي بررسـي هاي در 
كشـورهاي مختلـف دنیـا از احـداث ايـن مسـیرهاي 
ويـژه تـردد عابران پیـاده شـده و موجب افزايـش رونق 

و حیـات اجتماعـي در شـهرهاي مـورد اجرا مي شـود. 
در ادامـه داليـل مختلـف احـداث پیاده روهـا در مراكز 
تجـاري شـهرها عنوان مي شـود: »1. جذب شـهروندان 
بـه منطقـه مركزي تجـاري و در نتیجـه افزايش فروش 
و تشـويق سـرمايه گذاريهاي جديـد؛ 2. كاهش الودگي 
ايجـاد  تجـاري شـهرها؛ 3.  مركـزي  مناطـق  در  هـوا 
محیـط ايمـن براي تـردد عابـران پیـاده بـدون تداخل 
بـا حركـت وسـايل نقلیـه موتـوري؛ 4. افزايـش حیـات 
و رونـق اقتصـادي در مناطـق مركزي تجاري شـهر؛ 5. 
اختصـاص خـط ويـژه اتوبـوس و پیـاده رو و در نتیجـه 
افزايش حجم جابجايي مسـافران؛ و 6. كاهش اسـتفاده 
از وسـايل نقلیه شـخصي و توسـعه اسـتفاده از وسـايل 

نقلیـه عمومـي و پیـاده روي.« 
بـراي  پياده راه هـا  گرافيکـي  طراحـی  اصـول 
ايجـاد پويايـي و سـرزندگي فضايـي عبارتند از:

1. »مقياس و تناسـبات انسـاني«: توجه به مقیاس 
انسـانی در كلیـه مراحـل طراحی و در تمامـی جزيیات 

آن در مراحـل طراحـي گرافیکي؛
2. »قلمـروي جغرافيايي و فرهنگـي«: توجه كافی 
بـه قلمـروي جغرافیايـي و فرهنگي يك محـدوده پیاده 
و  فرهنگـي  معیارهـاي  بـا  ارتبـاط  براسـاس حداكثـر 

اجتماعـي در طراحـي گرافیك؛
3. »جدايـي محـدوده پايـده و سـواره«: طراحـي 
جهـت  پیـاده راه  اطـراف  در  الزم  لبه هـاي  و  عناصـر 
جلوگیـری از اخـالل در حركت سـواره از طريق طراحي 

گرافیکي؛ خـالق 
4. »تنـوع و گسـترش كاربريهـا«: بیشینه سـازي 
پويايـي و سـرزندگي در تنـوع كاربريهـا در محـدوده 
پیـاده بـا رعايـت اصـل سـازگاری از طريـق راهکارهاي 

طراحانـه گرافیکـي؛
اندازهـاي  و منظـر چشـم  بـه ديـد  5.»توجـه 
و  طبیعـی  اندازهـای  چشـم  بـه  توجـه  طبيعـي«: 
محـدوده  در  انتهايـی  منظـر  دور  بويـژه  و  مصنوعـی 
پیاده روهـاي داراي شـرايط ويـژه مثـل سـبز راه هـا به 
عنـوان مثـال بلوار كشـاورز و محـور چهاربـاغ اصفهان؛  
6.»بهـره گيري از پتانسـيلهاي موجود در بسـتر 
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طـرح«: حداكثـر اسـتفاده از گیاهـان، آب و عناصـر و 
مصالـح طبیعـی در هنـگام طراحي گرافیـك محیط در 

ابعـاد بهسـازی و مبلمان پیشـنهادی؛
7.»نگهداشـت بناهـا و ابنيـه تاريخـي«: حفاظت 
گرافیـك  طراحـي  در  تاريخـی  بـاارزش  بناهـای  از 
پیاده راه هـا و يـا توسـعه محدوده های پیـاده حول اين 

؛  بنیه ا
8.»مصالـح بـوم اورد طبيعـي«: اسـتفاده از مـواد و 
مصالـح بومـی و همسـاز بـا اقلیـم در جزيیـات مصنوع 
طرحهـاي بدسـت امـده از طراحي گرافیکـي مربوط به 

راه؛ پیاده 
9.»نورپـردازي و بهـره گيـري از آن در طراحـي 
گرافيـك«: طراحـی اجـزای محـدوده پیـاده جهـت 
اسـتفاده بهینـه از نـور طبیعـی بـا توجـه به نـوع اقلیم 

در طراحـي؛
10.»توجـه بـه ضوابـط و اسـتانداردهاي طراحي 
شـهري در طراحـي گرافيـك«: طراحی بدنـه های 
پیـاده راه همسـاز بـا بناهای همجـوار و خط آسـمان و 

اقلیم و تغییـرات آن؛
11.»توجـه به توسـعه اتـي طرحهـاي مربوط به 
پياده روها و معابر شـهري«: توجه به زيرسـاختهای 
موجـود بـا درنظـر گرفتـن توسـعه هـای آتی و چشـم 

اندازهـای بصـری در گرافیـك محیطي؛
گرافيـك  طراحـي  در  مـردم  »مشـاركت   .12
محيطـي«: رعايـت نقطـه نظـرات اكثريـت كاربـران 
محـدوده از طريـق نظرسـنجی و مشـاركت دادن آنـان.
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چکیده
امـروزه در سـطح  برنامه ريزی های اقتصادی- اجتماعی و توسـعه 
روسـتايی، ميـزان مشـاركت زنـان از اهميـت بااليـی برخـوردار 
بـوده، بـه طـوری كـه از آن بـه عنـوان هدف و وسـيله توسـعه نام 
می برنـد. در حـال حاضـر نقـش حياتـي زنـان در بسـياري از امور 
مربـوط بـه توسـعه ماننـد تأميـن امنيت غذايـي، پايـداري محيط 
زيسـت، ريشـه  كنـي فقـر، كنتـرل جمعيـت و توسـعه اجتماعـي 
بـراي جامعـه جهانـي روشـن گرديـده اسـت، در حالـي كـه خود 
زنـان آن را بـاور داشـته و به حسـاب آورده انـد. در ايـن راسـتا 
پژوهـش حاضـر با اسـتفاده از روش توصيفی- تحليلـی، و با توزيع 
پرسشـنامه در بيـن افـراد روسـتاهای بخـش لوندويـل آسـتارا، به 
بررسـی مؤلفه هـای اثرگـذار بر ميـزان مشـاركت زنان در توسـعه 
روسـتايی پرداختـه اسـت. جهـت تعييـن نمونـه آمـاری از فرمول 
كوكـرن 374 نفـر بـا توجـه بـه حجـم جامعـه بـه عنـوان نمونـه 
انتخـاب شـدند و با روش  نمونه گيری خوشـه ای برگزيده شـدند. 
نتايـج نشـان داد فعاليـت زنـان در بخـش اجتماعـی نسـبت بـه 
فعاليت زنان در بخشـهای كشـاورزی، صنايع روسـتايی و خدمات 
از تاثيـر بيشـتری در توسـعه يافتگـی روسـتايی بخـش لوندويـل 

آسـتارا برخوردار اسـت.
واژگان کلیـدی: مشـاركت، توسـعه روسـتايی، زنـان روسـتايی، 

لوندويل آسـتارا. بخـش 
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The role of factors in the participation of women 
in rural development (Case Study: Lavandevil 
Astara)

Abstract
Today, at the level of socio-economic planning and 
rural development, women’s participation has been very 
important.  And use it as a target and the development of 
the brand name. Women already play a vital role in many 
aspects of development such as food security, environmental 
sustainability, eradication of poverty, population control and 
social development for the international community is clear. 
While the women themselves believe it has been taken into 
account. In this research using descriptive and analytical 
methods, and by distributing questionnaires among the 
villages of Astara Lavandevil, to study the factors affecting 
women’s participation in rural development is discussed. To 
determine the sample from the sample of 374 people were 
chosen ccording to population size cluster sampling method 
were selected. The results showed that women in social 
activities than women in agriculture, rural industry and 
services have a greater impact on rural development is part 
Lavandevil Astara.
Key words: partnership, rural development, rural women, 
Lavandevil Astara section.
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1.مقدمه 
1.1. طرح مساله

دگرگون سـازي نظـام كنونـي بـه سـود نظامـي پايـدار 
كـه تغييـر گسـترده اقتصـادي، زيسـتي و اجتماعـي را 
در دسـتور كار داشـته باشـد، تنها در سـايه ي مشاركت 
همـه مـردم جامعه انجام شـدني اسـت. از ايـن رو هرگز 
نمـي تـوان نيمـي از جمعيـت كشـور، آن هـم نيمـي 
ناديـده  را  زنـان  يعنـي  بي پايـان،  توانمندي هـاي  از 
انگاشـت. در ايران بسـته بـه كاركرد زنان در توسـعه دو 
گـروه صاحـب نظـر وجـود دارد. گروهـي بر ايـن باورند 
كـه زنـان از راه كاركـرد واسـطه اي و پنهـان، بـا فراهـم 
آوردن زمينـه اي دل پذيـر بـراي مـردان و ديگـران در 
خانـواده، نقش برجسـته اي در پيشـرفت جامعـه دارند؛ 
ولـي گـروه ديگـر بيشـتر بـه نقـش مسـتقيم زنـان در 
جامعـه نگريسـته و بـا كمك آمـار، پافشـاري مي كنند 
كـه سـهم زنـان در كاركردهاي اجتماعي ناچيز اسـت و 
بايـد دگرگـون گردد. اين گـروه با آگاهي از اين جسـتار 
كـه زنـان نيمـي از جمعيت هسـتند، بـر ايـن باورند كه 
بهـره نگرفتـن از نيـروي كار آنـان، زمينـه آن مي گردد 
كه پيشـرفت جامعه كنـد گردد. بنابرايـن بايد زمينه اي 
را فراهـم آورد تـا زنـان بتواننـد هر چه بيشـتر بـه انجام 
و  )ميـرک زاده  بپردازنـد  خـود  اجتماعـي  نقش هـاي 
همـکاران، 1389، ص 150(. بـا وجـود تـالش زيـاد در 
جوامـع روسـتايي، نقـش ايـن گـروه بيشـتر زمان هـا 
گرفتـه  ناديـده  اقتصـادي  و  توليـدي  كاركردهـاي  در 
مي شـود. از اين روسـت كـه امـروزه، در اهداف توسـعه 
روسـتايي، از ميـان گروه هـاي ويـژه روسـتايي، زنـان و 
جوانـان بـه سـبب ويژگي هايـي كـه دارنـد در كانـون 
توجه هسـتند )غنيان، 1387، ص 132(. با پديدارشدن 
چالش توسـعه پايدار، انسان مشـاركت جو كانون فرآيند 
توسـعه به شـمار آمـده و توسـعه درون زا در دسـتوركار 
قـرار گرفتـه اسـت. در چنيـن توسـعه هايي، مشـاركت 
متغيـري بنيـادي اسـت و درون زايـي و دادگرانـه بودن، 
زنـان كـه نيمي از جامعه مي باشـند را به مشـاركت فرا 
مي خوانـد )صفـري شـالي، 1387، ص 142(. از ايـن رو 
در ايـن پژوهـش به دنبـال شناسـايي ويژگي هـاي كارا 

بـر ميـزان مشـاركت و شـناخت رابطـه ايـن ويژگـي ها 
با ميزان مشـاركت زنان در روسـتا هسـتيم. رسـيدن به 
توسـعه اي برابر و پايدار در جامعه بدون در نظر داشـتن 
زنان روسـتايي كشـور، امري دسـت نيافتني خواهد بود. 
بيشـتر پژوهشـگران توسـعه بر اين رأي اند كه شناخت 
جايگاه زنان در روسـتاها از ضروريات رسـيدن به توسعه 
روسـتايي دلخـواه، در جوامـع به شـمار مي آيـد. ايـن 
پژوهـش نيـز با آگاهي از اين جسـتار به بررسـي سـطح 
پايـگاه اقتصادي- اجتماعي زنان در روسـتاهاي لوندويل 
آسـتارا مي پـردازد. بـه نظـر مي رسـد كـه مي تـوان بـا 
بررسـي متغيرهايـي ماننـد ميـزان تحصيـالت همسـر، 
ميـزان اعتمـاد به نفـس، ميـزان پس انـداز، مهارت هاي 
اقتصادي، خود اثربخشـي، نگرش جنسـيتي، مشـاركت 
اقتصادي و مشـاركت اجتماعـي، اثر مثبت و معني داري 
در سـطوح گوناگون بر احتمال بهبـود پايگاه اقتصادي- 

اجتماعـي زنان روسـتايي گذاشـت.
2.1. ضرورت و هدف از تحقیق

بـا توجـه به ضـرورت ها ذكر شـده در ايـن مقاله تالش 
شـده اسـت تا ويژگي هاي زنـان روسـتايي و ارتباط آن 
بـا انـواع مشـاركت در جامعـه روسـتايي مـورد تجزيه و 
تحليـل قـرار گيـرد و در كنـار آن توزيع فضايـي ارتباط 
بيـن ايـن دو متغيـر را در سـطح محدوده مـورد مطالعه 
ارزيابـي نمـوده تـا بتـوان از نتايـج آن به عنـوان پايه اي 
بـراي بررسـي هـاي بيشـتر، برنامـه ريـزي  و سياسـت 
گـذاري در حـوزه هـاي روسـتاي و به ويـژه ناحيه مورد 
مطالعه يعني بخش لوندويل آسـتارا اسـتفاده نمود. اهم 
اهـداف مـورد نظـر در مقاله حاضر به شـرح ذيل اسـت:

1. بررسـی ميـزان مشـاركت زنـان در توسـعه يافتگـی 
روسـتاهای لوندويـل آسـتارا؛ و

2. بررسـی عوامـل مؤثـر در ميـزان مشـاركت زنـان در 
توسـعه روسـتای بخـش لوندويـل آسـتارا.

3.1. پیشینه پژوهش 
در زمينـه بررسـي مشـاركت زنـان روسـتايي در فرايند 
سـطح  در  ان  بـر  موثـر  عوامـل  و  روسـتايي  توسـعه 
روسـتا هاي كشـور تحقيقـات متعـددي صـورت گرفته 
اسـت  بـر هميـن اسـاس در ادامـه نتايـج تعـدادي از 
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ايـن تحقيقـات مورد بررسـي قـرار مي گيـرد. همچنين 
مطالعـات خارجـي قابـل توجهـي در اين حـوزه صورت 
پذيرفتـه كـه اهـم آنهـا بررسـي  و اشـاره خواهـد شـد.

1-3-1 مطالعات داخلی
1. محمدلـو، فريبا در پايان نامه كارشناسـی ارشـد خود 
تحـت عنـوان بررسـی نقـش زنـان در توسـعه نواحـی 
روسـتايی )مطالعـه مـوردی شهرسـتان نميـن( كـه در 
سـال 1393 در دانشـگاه آزاد اسـالمی آسـتارا دفاع كرد 
بـه اين نتيجه دسـت يافـت كه بين نرخ اشـتغال زنان و 
درجه توسـعه يافتگی روسـتاها ارتباط مستقيمی وجود 

دارد.       
در   ،)154-137  ،1391( همـکاران  و  شاهنوشـی   .2
مقالـه ای چـاپ شـده در ماهنامـه جهـاد شـماره 234 
بـه بررسـی عوامـل موثر بر مشـاركت زنان روسـتائی در 
حفاظت از منابع آب كشـاورز در اسـتان خراسان رضوی 
پرداختنـد. بـرای جمـع آوری اطالعـات از پرسشـنامه 
اسـتفاده كـرده و نتايـج تحقيـق نشـان داد كـه زنـان 
روسـتائی در فعاليـت آبيـاری فعاليـت نمی كننـد كـه 
مهمتريـن علـت آن فرهنگ منطقه، سـختی كار و عدم 
آشـنائی بـا انجـام آن توسـط زنـان روسـتاهای منطقـه 

ست. ا
3. عنابسـتانی و احمـدزاده )1390(، در مقالـه ای در 
مجلـه مطالعـات و پژوهشـهای شـهری و منطقـه ای 
شـماره دوازده بـه بررسـی ارتبـاط بيـن ويژگی هـای 
مکانـی- فضايـی و عوامـل مؤثـر بـر مشـاركت زنـان در 
سـطح جامعـه روسـتايی  دهسـتان درزآب شهرسـتان 
مشـهد پرداختنـد. نتايـج آزمون همبسـتگی پيرسـون 
نشـان داد كـه ارتبـاط معنی داری بيـن جمعيت، فاصله 
روسـتا از مركز دهسـتان و عوامل مؤثر برمشـاركت زنان 

روسـتايی وجـود دارد.
 ،)78-61 صـص   ،1390( همـکاران  و  عنابسـتانی   .4
در مقالـه ای در مجلـه مطالعـات و پژوهشـهای شـهری 
و منطقـه ای شـماره دوازده، بـه بررسـي رابطـه بيـن 
ويژگي هـاي فـردي زنـان و مشـاركت آنـان در فراينـد 
توسـعه روسـتايي )مطالعه مـوردي: دهسـتان درزآب – 
شهرسـتان مشـهد( پرداختنـد. يافتـه  هـاي مطالعـه بر 

اسـاس نتايـج به دسـت آمـده از آزمو نهاي همبسـتگي 
بيـن  داري  معـن   ارتبـاط  كـه  داد  نشـان  پيرسـون 
ويژگي هـاي فـردي و مشـاركت پذيري زنان روسـتايي 
وجـود نـدارد، امـا بر اسـاس آزمـون ويلکاكسـون رابطه 
معنـي داري بين سـن، درآمـد ماهيانه و انواع مشـاركت 
زنـان روسـتايي در منطقـه مـورد مطالعـه وجـود دارد.

5. كوشـکی و همـکاران )1390، 15-33(، در مقالـه ای 
چاپ شـده در فصلنامه روسـتا و توسـعه شـمار يك، به 
بررسـی عوامل مؤثر بر بهبود مشـاركت زنان در توسـعه 
صندوق های اعتبارات خرد روسـتايی اسـتان كرمانشـاه 
پرداختنـد. نتايـج ايـن تحقيق نشـان داد كه بـه ترتيب 
برخـی عوامـل مؤثـر بـر مشـاركت زنـان در صنـدوق 
اعتبـاری بـه ترتيب اولويت عبارتنـد از: برنامه ريزی توأم 
بـا مشـاركت زنـان، فراهـم نمـودن آموزش هـای الزم و 
مسـتمر، ايجـاد حـس تعلـق و افزايش اعتمـاد به نفس 

زنان روسـتائی.
6. ميـرک زاده و همـکاران )1389، صـص 165-147(، 
در مقاله ای به بررسـی موانع مشـاركت زنان در توسـعه 
روسـتايی در برنامه های آموزشی و ترويجی پرداختند و 
نتيجـه گرفتند كه بين ديدگاه زنان روسـتايي برحسـب 
سـواد و سن نسـبت به سـازه هاي مؤثر، در بعضي موارد 

اختالف معنـي داري به چشـم مي خورد.
در   ،)10-2 صـص   ،1386( شـهيدی  و  ميرزائـی   .7
مقالـه چاپ شـده در فصلنامه روسـتا و توسـعه شـماره 
دو بـه بررسـی عوامـل مؤثـر بـر حضـور زنان روسـتائی 
در  كشـاورزی  آموزشـی  و  ترويجـی  فعاليت هـای  در 
سـطح شهرسـتان زرنـد و بافـت پرداختنـد. بـر اسـاس 
نتايـج عواملي مانند سـطح سـواد، سـن، تعـداد اعضاي 
خانـوار و سـاير عوامـل اجتماعـي تأثيـر معنـي داري در 
ميزان اسـتقبال زنان روسـتايي در منطقـة مورد مطالعه 

داشتند.
مقالـه  در   ،)53-39 صـص   ،1387( حسـيني نيا   .8
چـاپ شـده در ماهنامـه علمـی جهاد به بررسـي عوامل 
دموگرافيـك مؤثر بر مشـاركت در فعاليتهاي آموزشـي، 
ترويجـي و مشـاركتي بـا تأكيـد بـر مشـاركت زنـان 
روسـتايي پرداختـه اسـت. به بـاور وي امروزه مشـاركت 
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روسـتائيان در امور مربوط به توسـعه روستايي به عنوان 
تبلور عيني رفتارهاي مطلوب انسـاني، جهت دسـتيابي 
به اهداف توسـعه مطرح مي باشـد. مشـاركت در برنامه 
هـاي آموزشـي و ترويجـي بـه عنـوان يکـي از عوامـل 
انکارناپذيـر فرآينـد توسـعة روسـتايي، ضـرورت مهمي 
اسـت كه پيش نيـاز بهره-مندي از مزايـاي آموزش هاي 
ترويجـي، جهت دسـتيابي به اهداف  توسـعه محسـوب 
مي شـود. عوامـل دموگرافيك مؤثر بر مشـاركت در اين 
مقالـه مفصـاًل بررسـي شـده اند كـه عبارتنـد از مرحلة 
چرخـة حياتي، جايگاه اقتصادي- اجتماعي، مشـخصات 
اجتماعـي- فيزيکـي، گـروه و وابسـتگي هاي سـازماني، 
روابـط غيررسـمي بيـن افـراد، قـرار گرفتـن در معرض 

وسـايل ارتبـاط جمعـي و سـاير فعاليت ها.
9. محبوبـي )1376، صـص 128-149(، در مقالـه ای 
)مجموعـه مقاالت توانسـازی دختـران جوان روسـتايی 
در مشـاركت های اجتماعی كردسـتان( به بررسـي انواع 
آموزش هاي مطلوب و مناسـب براي دختران روسـتايي 
مهمتريـن  وي  مطالعـات  طبـق  بـر  اسـت.  پرداختـه 
زميـن  هـاي آموزش هـاي عملـي و امکان پذيـر بـراي 
دختـران روسـتايي شـامل زراعـت، باغبانـي، دامـداري، 
صنايـع دسـتي، صنايـع تبديلـي، آموزشـهاي عمومـي، 
سـوادآموزي، آموزشـهاي دينـي، آموزشـهاي فرهنگـي، 
آموزشـهاي اقتصادي -اجتماعي، آمـوزش كودک ياري، 
تغذيه، بهداشـت و تنظيم خانواده، حفظ محيط زيست، 
حفـظ منابـع طبيعي و آموزشـهاي سياسـي مي باشـد.

1-3-2- مطالعات خارجی
1. آزاهـاری  )2008، صـص 1-10(، بـر عدم دسترسـي 
زنـان به سـرمايه ها ي توليـدي در اندونـزی تأكيد كرده 

و آن را بـه عنـوان مانع مشـاركت قلمـداد می كند.
2. شـنايانگ و چی هونـگ  )2008، صـص 673-665(، 
بـه بررسـی اعتبـارات خـرد و ارتقـاء نقـش گروه هـای 
زنان و مشـاركت آنـان جهت كاهش فقر در روسـتاهای 
گامبيـا پرداختـه و نتيجـه گرفتنـد كه توانمندسـازی و 
حمايـت زنـان روسـتايی بـا رهيافـت اعتبـارات خـرد 
مسـتلزم اجـرای سياسـت ها و راهبردهـای حمايتـی 

گروه هـای زنـان در روستاهاسـت.

3. هـوگ و ايتوهـورا  )2008، صـص 229-236(، در 
تحقيقـی به بررسـي نقـش مشـاركت در فعاليـت هاي 
اقتصـادي زنـان در كشـور بنـگالدش پرداختـه اسـت. 
متغيرهـاي ميـزان درآمـد، ميـزان آمـوزش، مهـارت ها 
و مشـاركت نهـادي زنـان نقـش اساسـي را در افزايـش 

مشـاركت آن هـا در فعاليـت هـاي اقتصـادي دارنـد.
4. داميسا و يوهانا  )2007، 543-546(، در تحقيقی در 
كشـور نيجريه، ويژگي هـا ي اجتماعي -اقتصـادي زنان 
را در ميـزان مشـاركت آنـان در امور روسـتا بسـيار مؤثر 

مي داند.
5. چمبـرز  )1378( اعـالم مـی دارد كـه  مشـاركت، 
علي رغم گسـتردگي تعاريف و مفاهيـم و وجود ابهامات 
در تبيين مفهوم آن، شـرط اساسـي براي توسـعه است.

4- 1. سوال و فرضیه ها 
سـواالت اصلـي تحقيـق حاضـر اين اسـت كه آيـا زنان 
در توسـعه روسـتايِي بخـش لوندويل آسـتارا مشـاركت 
دارنـد؟ همچنيـن مهمتريـن عوامـل مؤثـر در ميـزان 
مشـاركت زنـان در توسـعه روسـتايی بخـش لوندويـل 
آسـتارا كدام انـد؟ و فرضيـه هـاي زير براي پاسـخگويي 

بـه سـواالت تحقيـق طراحي شـده اسـت:
1. بـه نظـر می رسـد درصـد زيـادی از زنان روسـتاهای 
بخـش لوندويل آسـتارا در توسـعه روسـتايی مشـاركت 

دارند.
2. بـه نظـر می رسـد عوامـل اجتماعـی )ميـزان سـواد، 
نزديکـی روسـتاها بـه مراكـز شـهری و ...( در ميـزان 
مشـاركت زنـان در توسـعه روسـتايی روسـتاهای بخش 

لوندويـل آسـتارا نقـش مهـم تـری دارند. 
1-5- روش تحقیق

روش تحقيـق در اين مطالعه  تحقيق توصيفی- تحليلی  
اسـت. باتوجـه به نـوع پژوهـش، در گـردآوری داده ها و 
اطالعات از روش كتابخانه ای و اسـنادی اسـتفاده شـده 
اسـت و برای تحليل و اسـتنتاج نهايی تمامـی داده های 
گردآوری شـده شـامل مقاالت، پايان نامه و كتب مرتبط 
بـا موضوع تحقيق، مورد تحليل و بررسـی قرارگرفته اند. 
در ادامـه داده هاي الزم براي انجـام پژوهش از راه توزيع 
پرسشـنامه ميـان مـردم روسـتايي در لوندويـل آسـتارا  
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به دسـت آمد. در اين پرسشـنامه از مردم خواسـته شده 
كـه شـماري از متغيرهـا را كه نشـانگر ميزان مشـاركت 
زنـان در انجـام كارهاي كشـاورزي و غيره مي باشـند را 
بگونـه كمـي پاسـخ دهنـد. تعـداد پرسشـنامه هايي كه 
بـرای  توزيـع در بيـن پرسش-شـوندگان الزم بـود، بـا 
كمـك جـدول مـورگان بدسـت آمد. بـرای اينـکار ابتدا 
الزم بـود تـا تعـداد جمعيـت روسـتاها منطقـه لوندويل 
مشـخص شـود كـه  12071 نفـر می باشـند در ادامه از 
طريق جـدول مورگان و تعداد جامعـه )12071(، حجم 
نمونـه 374 نفـر تعييـن شـد. در ادامه پرسشـنامه های 
تکميـل شـده جمـع آوری شـده و بـا خالصه سـازی، 
نتايـج مـورد تجزيـه و تحيلـل قـرار گرفـت. پـس از 
خالصه سـازی نتايـج، اطالعات در قالـب بانك اطالعات 
در محيـط نرم افزارهـای اكسـل وSPSS قـرار گرفـت و 

اشـکال و نمودارهـای مربوطه تهيه شـد. 
1-6- قلمرو پژوهش

بخـش لوندويـل در 12 كيلومتـري جنـوب شهرسـتان 
آسـتارا در وسـعتي به مسـاحت 189.10 كيلومتر مربع 
از كنـاره دريـاي گيـالن تـا ارتفاعـات رشـته كوه هـاي 
تالش و اسـپيناس گسـترده شـده اسـت. ايـن بخش در 
محـدوده 48 درجـه و 38 دقيقه و 52 ثانيه تا 48 درجه 
و 52 دقيقـه و 53 ثانيـه طول شـرقی و  38 درجه و 14 

دقيقـه و 23 ثانيـه تـا 38 درجـه و 22 دقيقـه و 6 ثانيه 
عرض شـمالی واقع اسـت؛ و ارتفاع متوسـط آن از سطح 
درياهـاي آزاد 10- متـر اسـت. همچنيـن از نظـر زمانی 
نيـز تحقيق حاضـر در فصلهای بهـار و تابسـتان 1394 

می شـود.  انجام 
2- مباني نظري

يکـي از مسـائلي كـه مـي بايسـت امـروزه دولتهـا و 
حکومتهـاي دنيـا بـدان توجـه نماينـد بحـث توسـعه 
روسـتايي بخصوص در كشـورهاي توسـعه نيافته است. 
در ايـن كشـورها به جهت عـدم سياسـتگذاري و برنامه 
ريـزي صحيـح در ارتقاء سـطح كيفي زندگـي مردم اين 
مناطـق، مهاجـرت روسـتائيان به شـهرها به طـور قابل 
مالحظه اي افزايش و موجبات رشـد شهرنشـينی و بروز 
مسـائل و ناهنجـاري هـاي رواني،اجتماعـي، فرهنگي و 
و  كشـاورزي  هـاي  بخـش  در  بخصـوص  اقتصـادي 
دامداري را فراهم مي آورد و همچنين راهکارهاي رشـد 
و توسـعه روسـتايي، نيازمند مطالعه و تحقيقات عميقي 
در ايـن زمينـه مـي باشـد كه مي توانـد حکومتهـا را در 
برنامه ريـزي و سياسـتگذاري هاي اقتصـادي، اجتماعي 
و فرهنگـي يـاري نمايـد )مطيعـی، 1382، ص 32(. در 
سـالهای اخيـر بويـژه از اوايـل دهـه 1970، رويکردهای 
مشـاركتی به توسـعه مورد توجه فزاينـده ای قرار گرفته 

نقشه 1. موقعیت بخش لوندويل در استان و کشور
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اسـت. در سـطوح ملـی و بين المللـی روز به روز بيشـتر 
دربـاره اهميـت مشـاركت، هم بـه عنوان يك وسـيله و 
هـم بـه عنـوان يکـی از هدف هـای توسـعه، اتفـاق نظر 
پيدا شـد )ملك محمـدی و همـکاران، 1378، ص 41(. 
مشـاركت در توسعه روسـتايی امروزه يك امر مهم تلقی 
شـده و فـرض بـر اين اسـت كه مشـاركت بيشـتر، بهتر 
از عـدم مشـاركت و مشـاركت كمتـر اسـت و شکسـت 
اسـتراژی هـای سـنتی توسـعه روسـتايی نيـز ناشـی از 
عـدم مشـاركت همـه مـردم روسـتايی در برنامـه هـای 
توسـعه عنـوان مـی شـود )ازكيـا و ايمانـی، 1386، ص 
229(. واژه مشـاركت  از حيث لغوی به معنای درگيری 
و تجمـع بـه منظوری خاص می باشـد. در مـورد معنای 
اصطالحـی آن بحث های فراوانی شـده ولـی در مجموع 
و  فعاليـت  درگيـری،  را  آن  اصلـی  جوهـره  می تـوان 
 .)17 ص   ،1379 )علوی تبـار،  دانسـت  تاثيرپذيـری 
مفهـوم مشـاركت در تعاريـف جديـد از نوعـی رابطه ی 
همـکاری به بنيادی اساسـی بـرای برنامه های توسـعه، 
و از عملـی منفعالنـه و خـود به خودی به كنشـی فعال 
و آگاهانـه تغييـر كرده اسـت )شـادی طلب، 1382،  ص 
156(. نقـش حياتـی زنـان در بسـياری از امـور مربـوط 
به توسـعه، مانند فراهـم نمودن امنيت غذايـی، پايداری 
محيـط زيسـت، ريشـه كنی فقـر، كنتـرل جمعيـت و 
توسـعه اجتماعـی برای جامعه بی الملل روشـن گرديده 
اسـت. در حالـی كـه نه خـود زنـان آن را باور داشـته اند 

و نـه ديگـران آن را بـه حسـاب آورده انـد )عبداللهـی، 
1383، ص 63(. جـدول شـماره 1 ميـزان مشـاركت 
زنـان، در كشـورهای در حـال توسـعه 1991 تـا 2001 
را نشـان می دهـد. همانطـور كـه مشـاهده می گـردد، 
مشـاركت زنـان ايـران در بـازار كار از زنـان كشـورهای 
نظيـر الجزايـر، مصـر، پاكسـتان و تركيه پايين تراسـت. 
سـهم ايران در بين اين كشـورها 20.4 در سـال 1980 
و 26.7 در سـال 1998 اسـت كـه رقـم پايينـی اسـت. 
متاسـفانه تاخـره تحـوالت فرهنگی و اجتماعی نسـبت 
به تغييرات اقتصادی سـبب شـده اسـت تا نقش تعيين 
كننـده زنـان روسـتايی در جامعـه و در فراينـد توسـعه 
اقتصـادی كشـور مـا ماننـد اغلـب كشـورهای در حـال 
توسـعه چنـدان آشـکار نباشـد و پوشـيده مانـدن كار 
زنان روسـتايی در توليدات بخش كشـاورزی و اقتصادی 
جامعـه روسـتايی موجب بهره مند نشـدن آنهـا از نتايج 
به دسـت آمـده در برنامه های توسـعه اسـت )ميرترابی 

و همـکاران، 191، ص 153(.     
همان گونـه كـه )در جدول 1( مشـاهده می شـود آنچه 
اهميت دارد، رشـد قابـل توجه حضور زيـان در بازار كار 
در بيـن سـال های 1980 و 1990 اسـت. سـهم زنـان 
روسـتايی در نيـروی كار كشـورهای جهـان سـوم بـه 
دليـل سـنتی بودن سـاختار توليـد و روابط كار، بيشـتر 
از مردان و همچنين بيشـتر از زنان و مردان كشـورهای 
توسـعه يافتـه اسـت. بـا اين حـال بـا توجه به سـاختار 

كشور
ميزان مشاركت زنان

كشور
ميزان مشاركت زنان

1980199919801999
22.728.1پاكستان21.427.1الجزاير
35.137.7فيليپين28.435.4برزيل
7.615.5عربستان26.530.1مصر
23.526.7سوريه32.233.7هند

47.446.3تايلند35.240.6اندونزی
35.537.3تركيه20.426.7ايران

48.149.1ويتنام26.923.9مکزيك

جدول 1. میزان مشارکت زنان در بازارهای کار کشورهای درحال توسعه؛ منبع: عماد زاده، .1386
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تسـلط  و  كشـور  كشـاورزی  بهره بـرداری  نظام هـای 
بهره برداری-هـای كوچك و متوسـط و مزارع خانوادگی 
كـه عمـده نيـروی كار آن هـا را زنـان و كـودكان بـدون 
مـزد تشـکيل مـی دهند، هنـوز آمـار رسـمی و جامعی 
از ميزان مشـاركت آن هـا در مراحل گوناگـون توليد در 

ديـت نيسـت )عمـادزاده، 1386، ص 118(.
2-1- موانع مشـارکت زنان در توسـعه روسـتايی 

مناطــق 
گرچـه تمـام جوامع زنان روسـتايی به عنـوان يك عامل 
مهـم در نيـل بـه اهداف توسـعه روسـتايی مطـرح بوده 
و در واقـع نيمـی از نيـروی انسـانی مـورد نيـاز توسـعه 
روسـتايی می باشـند، اما بنا به داليل مختلف اقتصادی، 
اجتماعـی و فرهنگـی در عمل كمتر مـورد توجه برنامه 
ريزان و دسـت اندر كاران مسـايل روسـتايی واقع شـده 
انـد. زنـان به عنوان يکی از عوامل غير مشـهود و نامرئی 
در اقتصـاد كشـاورزی، سـهم عظيمـی از كل نيـروی 
انسـانی مـورد نيـاز بخـش كشـاورزی در سـطح جهـان 
را تشـکيل ميدهنـد. زنـان روسـتايی چـه بـه صـورت 
مسـتقيم در توليـد محصـوالت زراعی و دامـی و صنايع 
روسـتايی و چـه از لحـاظ كمك به بخش كشـاورزی به 
عنـوان نيروی كار، پتانسـيل قابل توجهـی در جامعه به 
حسـاب می آيند و سـهم اين افراد در كشـورهای جهان 
سـوم به مراتب بيشـتر از سـاير كشـورها اسـت. معموالً 
آمـار و ارقامـی كـه در خصوص سـهم زنـان در توليدات 
كشـاورزی ارايـه مـی شـود بسـيار كمتـر از حـد واقعی 
اسـت چـرا كه در اين آمـار ها غالباً اشـتغال فصلی، پاره 
وقـت، بـدون مـزد و فعاليـت هـای خانـه داری منظـور 
نشـده اسـت؛ معهـذا آنـان نيرويی بـرای ايجـاد تحول و 
منبعـی بالقوه برای پيشـبرد اقتصادروسـتايی و افزايش 
هـر چـه بيشـتر نرخ رشـد توليـد مـواد غذايی هسـتند 
)سـهايی زاده،1390، ص 21(. به عبارتی زنان روسـتايی 
عمدتـاً در جوامـع مردسـاالر نـه تنهـا كليـه وظايـف 
مربـوط بـه خانـه و خانـه داری را بـه عهـده دارنـد بلکه 
بـه جـرات می تـوان ادعا كـرد كـه در بسـياری از نقاط 
كشـور بـدون مشـاركت زنـان روسـتايی، امـکان تـداوم 
بعضـی از فعاليتهـای اقتصـادی و توليـدی روسـتا غيـر 

ممکـن مـی باشـد و يـا حداقل با بحـران جـدی مواجه 
خواهـد شـد. مطالعـات حاكی از اين اسـت كـه زنان در 
فعاليت هـای فـردی فعال بـوده ولی متاسـفانه هنوز در 
فعاليـت هـای اجتماعی، آن چنان كه بايد و شـايد، وارد 
نشـده انـد. زنان روسـتايی الگوی فعاليت هسـتند، دائم 
در تـالش و كوشـش بـوده و می تـوان از آنان بـه عنوان 
يـك مديـر و برنامـه ريز خانوار روسـتايی ياد كـرد .زنان 
روسـتايی و محـور صميميـت و بقـای خانـواده خويش 
بـوده و در خـارج از خانـه پـا بـه پـای مـردان و حتـی 
گاهـی بيشـتر در كليه فعاليت ها كوشـش مـی نمايند. 
نقـش زنان در زندگی خانـوار و فعاليت اقتصادی جوامع 
عشـايری بـه مراتـب بيشـتر از نقـش زنـان در جوامـع 
روسـتايی اسـت و متناسـب با آن نقـش اجتماعی زنان 
عشـاير كمتـر از فعاليت هـای اجتماعی زنان روسـتايی 
اسـت. فعاليت هـای توليـدی زنـان نقش موثـری در بقا 
افزايـش درآمد، رفاه و آسـايش خانوار روسـتايی داشـته 
و پيامـد آن بهبـود وضعيت تغذيه، بهداشـت، جلوگيری 
از مهاجـرت بی رويـه، افزايـش سـواد و ارتقـای منزلـت 
اجتماعـی خانـوار روسـتايی می باشـد. با وجود روشـن 
بـودن نقـش سـازنده زنـان در توليـد و اقتصاد روسـتا و 
كشـور، آنان از پايگاه اجتماعی مناسـبی برخوردار نبوده 
و بـه خصوص در مناطق روسـتايی و عشـايری از برنامه 
هـای آموزشـی و رفاهـی محروم گشـته اند. لـذا بايد به 
زنـان و نقـش آنان در توسـعه توجه خـاص صورت گيرد 
تـا زنـان دريابنـد كـه اوالً مهم و كارسـاز هسـتند، ثانياً 
نيازهـای آموزشـی و خالءهای فنی زيـادی دارند و ثالثاً 
تـالش جهت تقويت و تواناسـازی خـود را نبايد فراموش 
در  كـه  به گونـه ای  67(؛  ص   ،1388 كنند)كاظمـی، 
بعضـی از جوامـع زنان فقط وظيفه توليـد مثل و تربيت 
فرزنـدان را به عهـده دارنـد و حداكثـر به عنـوان نيروی 
كار بـه حسـاب می آينـد و از هرگونـه حـق اظهـار نظر 
و تصميـم گيـری در محيط خانـواده و اجتمـاع محروم 
هسـتند. در ايـران بـه دليـل سـنت و آداب و روسـومی 
كـه از گذشـته به ارث رسـيده اسـت، عدالـت اجتماعی 
در خصـوص زنان روسـتايی به خوبی اجرا نشـده اسـت 
و رفـاه و آسـايش ايـن گـروه را با مشـکل مواجـه كرده 
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خيلي زيادزيادكمخيلي كمزير بخشبخش

كشاورزي

4773153101زراعت
4787134106دامداري
3651161126باغداري

3016373زنبورداري
424143203ماكيان

112989371صيفي جات

صنايع روستايي

192135407فرش بافي
قالي  و گليم 

292511714بافي

لحاف دوزي  و 
فروش صنايع 

دستي
1611752315

توليد و فروش 
222236114مواد لبني

30258104سفالگري

فعاليت هاي 
خدماتي

821213132خياطي
3650186102آرايشگري

1211755127لباس فروشي
خدمات 
29652188كشاورزي

1131824039مغازه داري

فعاليت هاي 
اجتماعي

گردهمايي 
3471153116مذهبي

صندوق قرض 
911539931الحسنه

264623513ورزش همگاني
5611114661جشن ها

جدول 2. توزيع فعالیت ها در بخش هاي کشاورزي، صنايع روستايي، فعالیت هاي خدماتي  فعالیت هاي اجتماعي؛ منبع: 
يافته هاي تحقیق 1394
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اسـت. مطالعات اقتصادی - اجتماعی نشـان داده اسـت 
كـه موانـع متعـددی در مسـير نقـش زنـان در توسـعه 
وجـود دارد كـه عمـده آن هـا بـه شـرح ذيل می باشـد 

)سهايی زاده،1390، ص 35(. 
2-2- تواناسازی زنان روستايی

تواناسـازی فرآيندی اسـت كـه طی آن افـراد برای غلبه 
بـر موانـع پيشـرفت، فعاليت هايـی انجـام می دهند كه 
باعث تسـلط آن ها در تعيين سرنوشـت خود شـود. در 
ايـن راسـتا مهارت هـای الزم بـرای تواناسـازی زنـان به 
سـه دسـته كلی قابل تقسـيم می باشـد. فرآيند توسعه 
شـامل مشـاركت گروه های هـدف نيز می باشـد و افراد 
قابليـت های توسـعه ای خويش را در مورد تشـخيص و 
فائـق آمـدن بر مشـکالت تقويت مـی نماينـد. چنانچه 
مسـاوات بين زن و مـرد محور تعريف توسـعه امور زنان 
باشـد، اين مسـاله به همراه خود لزوم تفويض اختيارات 
بـه زنـان را بـرای فائق آمـدن بـر تنگناهايی كـه در امر 
مسـاله برابری زنان در جوامع مردسـاالری وجود دارد را 
دربـر می گيـرد. در يك بحث كلـی می تـوان اختيارات 
زنـان را در پنـج مرحلـه برابری نشـان داد و بايد در نظر 
داشـت كـه مسـاله اختيـارات زنـان يك بخش اساسـی 
از فرآينـد توسـعه در هـر مرحلـه می باشـد؛ بـه عبارتی 
فرآيند توسـعه امور زنـان در پنج مرحلـه از برابری قابل 
تعييـن اسـت. اين پنج مرحلـه منجر به افزايـش برابری 
و نهايتـاً بـه افزايـش توانايـی زنـان منجـر می شـود كه 
عبارتنـد از: رفـاه، دسترسـی بـه عوامـل توليـد، آگاهی 
)دانـش(، مشـاركت و كنترل )كاظمـی، 138، ص 38(:

1. مرحله اول: رفاه؛
2. مرحله دوم: دسترسی؛
3. مرحله سوم: آگاهی؛ 

4. مرحله چهارم: مشاركت؛ و
5. مرحله پنجم: كنترل.

3. يافته هاي پژوهش
3-1  فعالیـت زنـان در بخـش هـاي کشـاورزي، 

صنايـع روسـتايي و خدمـات اجتماعي 
نظـر بـه بررسـي صـورت گرفتـه و نتايـج حاصـل از 
پرسـش نامه هاي توزيـع شـده در بيـن مـردم در حـوزه 
كشـاورزي صنايـع روسـتايي، فعاليـت هـاي خدماتيـو  
فعاليـت هـاي اجتماعـي ميـزان فعاليـت مـردم طبـق 
چهـار طيـف خيلي كـم، كم، زيـاد و خيلي زيـاد در زير 
بخـش هـاي فعاليت هـاي مذكور مشـخص گرديـد. در 
بخش كشـاورزي بيشـترين فعاليت در زيربخش ماكيان 
و كمتريـن فعاليـت در زير بخـش زنبورداري قـرار دارد. 
همچنيـن در بخش صنايع روسـتايي بيشـترين فعاليت 
توليـد و فـروش مـواد لبنـي و كمتريـن فعاليـت بـه 
سـفالگري تعلـق دارد. در بخـش فعاليت هـاي خدماتي 
بيشـترين فعاليـت در زير بخش آرايشـگري  و كمترين 
در زيـر بخـش خدمـات كشـاورزي اسـت. در بخـش 
فعاليـت هاي اجتماعي بيشـترين فعاليت در گردهمايي 
هـاي مذهبـي و كمتريـن در ورزش همگانـي اسـت 
)جـدول شـماره 2(. بـا توجه به بررسـي صـورت گرفته 
اطالعـات و آمـار بـه دسـت آمـده نشـانگر آن اسـت كه 
فعاليـت ها در سـه بخش ذكر شـده به صورت همسـان 
توزيـع نگرديـده و از لحـاظ توزيـع فعاليـت بـه ترتيـب 
بخـش صنايـع روسـتايي، كشـاورزي و فعاليـت هـاي 

اجتماعـي قـرار دارد.
3-2-مشکل پیش روي اشتغال زنان

بـر اسـاس نتايـج، فرهنگ جامعـه و نبود امنيت شـغلی 
مهمتريـن مشـکل پيـش روی اشـتغال زنـان معرفـی 
شـدند )جـدول 3(. در نمـودار )1( وضعيـت مربوطـه 

نشـان داده شـده اسـت.

مخالفت مردان گزينه ها
نبود امنيت فرهنگ جامعهخانواده

شغلی 
ماشينی شدن 

امور ديگركارها

62159113328تعداد

جدول3. مشکل پیش روی اشتغال زنان
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3-3-راهکارهـای حمايـت دولـت از مشـارکت 
بیشـتر زنـان در جامعه

بـر اسـاس نتايـج اعطـای وام هـای كم بهـره بـه عنوان 
مناسـبترين را جهت حمايت دولت از مشـاركت بيشـتر 
زنـان در جامعـه معرفـی شـد )جـدول 4(. در نمـودار 2 

وضعيـت مربوطه نشـان داده شـده اسـت.

3-4-تحلیل داده هاي آماري
3-4 -1 آزمون توزيع داده ها

غيـر  يـا  پارامتريـك  آزمونهـای  نـوع  انتخـاب  بـرای 
پارامتريـك مـی بايسـت ابتدا مشـخص می شـد كه آيا 
توزيـع داده هـا نرمـال می باشـد يا خيـر. در مرحله بعد 
بـا در نظـر گرفتـن ايـن اصـل، نـوع آزمون انتخـاب می 

۹ 
 

مار به دست آمده نشانگر آن است كه فعاليت ها در سه بخش ذكر شده به صورت همسان توزيع نگرديده و از گرفته اطالعات و آ
 قرار دارد.و فعاليت هاي اجتماعي تايي، كشاورزي لحاظ توزيع فعاليت به ترتيب بخش صنايع روس

 
 مشكل پيش روي اشتغال زنان-3-2

) 1). در نمودار (3 مهمترين مشكل پيش روي اشتغال زنان معرفي شدند (جدولبر اساس نتايج، فرهنگ جامعه و نبود امنيت شغلي 
 وضعيت مربوطه نشان داده شده است.

 مشكل پيش روي اشتغال زنان .3جدول
ــت  گزينه ها مخالفــ

مــــــردان 
 خانواده

فرهنـــگ 
 جامعه

ــود  نبــــ
امنيــــت 

 شغلي 

ــيني  ماشـ
ــدن  شـــ

 كارها

ــور  امـ
 ديگر

 8 32 113 159 62 تعداد
 

 
 روي اشتغال زناننمودار مشكل پيش .1نمودار 

 

 راهكارهاي حمايت دولت از مشاركت بيشتر زنان در جامعه3-3
هاي كم بهره به عنوان مناسبترين را جهت حمايت دولت از مشاركت بيشتر زنان در جامعه معرفي شد بر اساس نتايج اعطاي وام

 وضعيت مربوطه نشان داده شده است. 2). در نمودار 4(جدول 
 

 راهكارهاي حمايت دولت از مشاركت بيشتر زنان در جامعه  .4 جدول

 راهكارها
ــزاري  برگـــــــ
كــــالس هــــاي 

ــاي  اعطـــ
وام هــــاي 

عضــويت يـــك زن  
در شـــــــــوراي  

امـــــور 
 ديگر

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰

مخالفت مردان 
خانواده

فرهنگ جامعه نبود امنيت 
شغلی

ماشينی شدن 
کارها

امور ديگر

 مشكل پيش روي اشتغال زنان                     

نمودار 1. نمودار مشکل پیش روی اشتغال زنان

برگزاری كالس های راهکارها
آموزشی

اعطای وام های كم 
بهره

عضويت يك زن در 
امور ديگرشورای روستا

87259253تعداد

جدول 4.  راهکارهای حمايت دولت از مشارکت بیشتر زنان در جامعه

۱۰ 
 

 روستا كم بهره آموزشي
 3 25 259 87 تعداد

 

 
 نمودار راهكارهاي حمايت دولت از مشاركت بيشتر زنان در جامعه .2نمودار 

 
 آماري هايتحليل داده -3-4

 آزمون توزيع داده ها 1- 3-4
براي انتخاب نوع آزمونهاي پارامتريك يا غير پارامتريك مي بايست ابتدا مشخص مي شد كه آيا توزيع داده ها نرمال مي باشد يا خير. 

اسميرنوف داده -لموگروفدر مرحله بعد با در نظر گرفتن اين اصل، نوع آزمون انتخاب مي شود. در اين تحقيق با استفاده از آزمون كو
 هاي آزمون مورد بررسي قرار گرفتند كه نتيجه به شرح زير است.

 آزمون نرمال بودن داده ها .5جدول 
 سطح معني داري )Zاسميرنوف ( متغيرها

 003/0 88/2 فعاليت هاي كشاورزي
 005/0 31/2 صنايع روستايي

 007/0 90/1 فعاليت هاي خدماتي

 001/0 2.09 فعاليت هاي اجتماعي
 فرض صفر: داده ها از جامعه نرمال آمده اند.

 فرض يك: داده ها از جامعه غيرنرمال آمده اند.
% داده ها از جامعه 99، به احتمال 0.01با توجه به نتايج جدول فوق مي توان عنوان نمود به دليل پايين بودن سطح معني داري از 

 بايستي از آزمونهاي ناپارمتريك استفاده گردد.غير نرمال به دست آمده اند. بنابراين 
 

۰
۵۰

۱۰۰
۱۵۰
۲۰۰
۲۵۰
۳۰۰

برگزاری 
کالسهای 
آموزشی

اعطای وام 
های کم بهره

عضويت يک 
زن در شورای 

روستا

امور ديگر

 راهكارهاي حمايت دولت از مشاركت بيشتر زنان در جامعه

نمودار 2. نمودار راهکارهای حمايت دولت از مشارکت بیشتر زنان در جامعه
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شـود. در اين تحقيق با اسـتفاده از آزمون كولموگروف-
اسـميرنوف داده هـای آزمون مورد بررسـی قرار گرفتند 

كـه نتيجـه به شـرح زير اسـت.
بـا توجـه بـه نتايـج جدول فـوق می تـوان عنـوان نمود 
بـه دليـل پاييـن بـودن سـطح معنـی داری از 0.01، به 
احتمـال 99% داده هـا از جامعـه غيـر نرمال به دسـت 
آمـده انـد. بنابرايـن بايسـتی از آزمونهـای ناپارمتريـك 

گردد. اسـتفاده 
3-4 - 2بررسـی همبسـتگی بیـن متغیرهـای 

مسـتقل و وابسـته
همبسـتگی بين مشـاركت زنان در فعاليتهای كشاورزی 

و اثر گذاری آن بر توسـعه روسـتايی
        همبستگی و سطح معناداری در مقياس 0.01 در 

دو آيتـم فوق مورد تاييد اسـت.

از آنجاييکـه داده هـای آزمـون از نـوع ناپارامتريـك می 
باشـند لذا جهت بررسی همبسـتگی بين مشاركت زنان 
در فعاليت های كشـاورزی و توسـعه يافتگی روستاها از 
آزمون اسـپيرمن اسـتفاده گرديد. ضريب محاسـبه شده 
برابر 0.718 و سـطح معنی داری برابر 0.002 می باشـد 
بنابرايـن مـی تـوان اذعان نمـود بين مشـاركت زنان در 
روسـتاها  يافتگـی  توسـعه  و  كشـاورزی  فعاليت هـای 
ارتبـاط مسـتقيمی وجـود دارد. شـدت همبسـتگی هم 
71% می باشـد كه سـطح مناسـبی به شـمار مـی رود.

3-4 - 3 همبستگی بين مشاركت زنان در فعاليت های 
صنايع روسـتايی و اثرگذاری آن بر توسعه ی روستايی 

ناپارامتريـك  نـوع  از  آزمـون  داده هـای  آنجاييکـه  از 
می باشـند لذا جهت بررسـی همبسـتگی بين مشاركت 
زنان در فعاليت های صنايع روسـتايی و توسـعه يافتگی 

سطح معنی داریاسميرنوف )Z(متغيرها
2/880/003فعاليت های كشاورزی

2/310/005صنايع روستايی
1/900/007فعاليت های خدماتی
2.090/001فعاليت های اجتماعی

جدول 5. آزمون نرمال بودن داده ها

فرض صفر: داده ها از جامعه نرمال آمده اند.
فرض يک: داده ها از جامعه غیرنرمال آمده اند.

مستقلوابسته

وابسته

ضريب همبستگی 
1.000.718اسپيرمن

0.000.002سطح معناداری
374374جمع

مستقل

ضريب همبستگی 
0.7181.00اسپيرمن

0.0020.00سطح معناداری
374374جمع

جدول 6. بررسی همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته
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روسـتاها از آزمـون اسـپيرمن اسـتفاده گرديـد. ضريب 
محاسـبه شـده برابـر 0.659 و سـطح معنـی داری برابر 
0.003 می باشـد؛ بنابرايـن می تـوان اذعـان نمـود بين 
مشـاركت زنـان در فعاليـت هـای صنايـع روسـتايی و 
توسـعه يافتگی روسـتاها ارتباط مسـتقيمی وجود دارد. 
شـدت اين ارتباط مسـتقيم 65% می باشـد كه مناسب 

است.
3-4- 4 همبسـتگی بیـن مشـارکت زنـان در 
فعالیت هـای خدماتـی و اثرگذاری آن بر توسـعه 

يی روستا
از آنجايـی كـه داده هـای آزمـون از نـوع ناپارامتريـك 

بيـن  همبسـتگی  بررسـی  جهـت  لـذا  می باشـند؛ 
مشـاركت زنـان در فعاليـت هـای خدماتـی و توسـعه 
يافتگـی روسـتاها از آزمـون اسـپيرمن اسـتفاده گرديد. 
ضريب محاسـبه شـده برابر 0.778 و سطح معنی داری 
برابـر 0.001 مـی باشـد بنابراين مـی توان اذعـان نمود 
بين مشـاركت زنـان در فعاليت های خدماتی و توسـعه 
يافتگـی روسـتاها ارتباط مسـتقيمی وجود دارد. شـدت 
اين ارتباط مسـتقيم 77% می باشـد كه بسـيار مناسب 

است.

مستقلوابسته

وابسته
1.000.659ضريب همبستگی اسپيرمن

0.000.003سطح معناداری
374374جمع

مستقل
0.6591.00ضريب همبستگی اسپيرمن

0.0030.00سطح معناداری
374374جمع

جدول 7. بررسی همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته

مستقلوابسته

وابسته

ضريب همبستگی 
1.000.778اسپيرمن

0.000.001سطح معناداری
374374جمع

مستقل

ضريب همبستگی 
0.7781.00اسپيرمن

0.0010.00سطح معناداری
374374جمع

 همبستگی و سطح معناداری در مقیاس 0.01 در دو آيتم فوق مورد تايید است.

جدول 8. بررسی همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته

همبستگی و سطح معناداری در مقیاس 0.01 در دو آيتم فوق مورد تايید است.
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ايـن ارتبـاط نيز 81% می باشـد كه بـا توجه به نزديکی 
به 1+ بسـيار مناسـب است.

3-4 – 6 اثرپذيـری توسـعه يافتگـی روسـتاها 
از مولفـه هـای کشـاورزی، صنايـع روسـتايی، 

خدماتـی، اجتماعـی
همانگونـه كـه مالحظـه مـی شـود در مـدل ارئه شـده 
ديگـر  عبـارت  بـه  می باشـد.  برابـر 0.42   R2 ميـزان 
چهـار فعاليـت كشـاورزی، صنايـع روسـتايی، خدمـات 
و اجتماعـی مـی تواننـد 42 درضـد در توسـعه يافتگـی 
روسـتايی نقـش ايفا كننـد. ولی تعيين ايـن موضوع كه 
كـدام يـك از عوامـل فـوق بيشـترين اثـر را در توسـعه 
روسـتايی بخـش لوندويـل آسـتارا دارد مـی تـوان بـه 

3-4-5  همبسـتگی بیـن مشـارکت زنـان در 
فعالیتهـای اجتماعـی و اثر گذاری آن بر توسـعه 

يی روستا
از آنجاييکـه داده هـای آزمـون از نـوع ناپارامتريـك می 
باشـند لذا جهت بررسی همبسـتگی بين مشاركت زنان 
در فعاليـت هـای اجتماعـی و توسـعه يافتگی روسـتاها 
از آزمـون اسـپيرمن اسـتفاده گرديـد. ضريب محاسـبه 
شـده برابـر 0.815 و سـطح معنـی داری برابـر 0.009 
مـی باشـد. باتوجه به اينکه سـطح معنـی داری از 0.01 
كوچکتـر اسـت اسـت، بنابرايـن می تـوان اذعـان نمود 
بين مشـاركت زنان در فعاليت های اجتماعی و توسـعه 
يافتگـی روسـتاها ارتباط مسـتقيمی وجود دارد. شـدت 

مستقلوابسته

وابسته
1.000.815ضريب همبستگی اسپيرمن

0.000.009سطح معناداری
374374جمع

مستقل
0.8151.00ضريب همبستگی اسپيرمن

0.0090.00سطح معناداری
374374جمع

جدول 9. بررسی همبستگی بین متغیر مستقل و متغیر وابسته

همبستگی و سطح معناداری در مقیاس 0.01 در دو آيتم فوق مورد تايید می باشد.

سطح معنی داریRR2Fمدل
0.660.4287.130.001رگرسيونی

سطح معنی داریtبتامولفه ها
0.418.860.00فعاليتهای كشاورزی

0.276.490.00صنايع روستايی
0.4410.970.00فعاليتهای خدماتی
0.4712.110.00فعاليتهای اجتماعی

جدول 10. معادله رگرسیونی میزان بیشترين اثر پذيری توسعه يافتگی روستاها از 
مولفه های مربوط به مشارکت زنان
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فعاليـت هـای اجتماعـی با بتا 0.47 اشـاره نمـود. يعنی 
اينکـه هـر واحـد افزايـش فعاليـت اجتماعی مشـاركت 
زنـان مـی توانـد مـی توانـد بـه ميـزان 0.47درتوسـعه 
يافتگـی روسـتاها موثر باشـد. ضمـن اينکـه متغيرهای 
ديگـر نيـز بـه ميـزان 0.44، 0.27، 0.41 اثرگـذار مـی 

باشند. 
4. نتیجه گیری و جمعبندي

بدون شـك توسـعه هـر كشـوری بـه مشـاركت همـه 
عوامـل آن بـه ويـژه عوامـل انسـانی آن بسـتگی دارد. 
امـروزه تمامـی صاحبنظـران و برنامـه ريـزان بـه ايـن 
نتيجه رسـيده اند كه سطح توسـعه تابعی از شاخصهای 
كيفيت گروه جمعيتی آنها اسـت و در اين ميان زنان به 
دليـل مسـئوليت و وظايفی كه در زمينه هـای گوناگون 
دارنـد دارای نقش بسـياز قابل توجهی هسـتند. اهميت 
موضـوع زنـان در ايـران و بـه ويـژه در جوامع روسـتايی 
بـا محدوديـت امکانـات و منابـع توليـدی از يك سـو و 
از سـوی ديگر با رشـد سـريع جمعيـت و انبـوه بيکاران 
در فرايند دسـتيابی به رشـد و توسـعه روسـتايی مواجه 
می باشـند. از آنجاييکه روسـتاها به عنوان بخش سازنده 
و خودكفـا بسـياری از پايه هـای اقتصـادی از مهمترين 
اجزای جامعه محسـوب می شـوند و زنان روسـتايی هم 
به جهت سـاختار و بافت روسـتاها از قابليت های زيادی 
در حـوزه های اقتصادی، اجتماعـی و ... برخوردارند ولی 
متاسـفانه بـا وجـود نقشـهای چندگانـه آنـان در عرصه 
هـای مختلـف هنـوز جايـگاه زنـان در برنامه-ريزی ها و 
سياسـت گذاری ها بسـيار كم ارزش و حاشـيه ای تلقی 
ميشـود و بسـياری از برنامـه ريزان و مسـئولين اجرايی 
كشـور تنهـا نقـش پشـتيبان مـردان را به زنان نسـبت 
مـی دهنـد و نقـش آنـان را توسـعه هـای اقتصـادی و 
اجتماعـی ناديـده مـی گيرنـد و نيمی از جمعيـت را در 
بهـره منـدی از مواهـب توسـعه محروم مـی دارنـد. لذا 
بـه نظر می رسـد انجـام مطالعاتـی در خصـوص زنان و 
جمـع آوری اطالعـات كافی در اين زمينـه  می تواند در 

تددويـن برنامـه هـای خاص زنان كارگشـا باشـد.
در بررسـی انجـام شـده مشـخص شـد كـه %56.41 
و  می دهنـد  تشـکيل  زنـان  را  شـوندگان  پرسـش 

53% پرسش شـوندگان در محـدوده سـنی 20 تـا 35 
سـال قـرار دارنـد. همچنيـن مشـخص شـد كـه %91 
پرسش شـوندگان متاهـل می باشـند ضمـن آنکه %63 
پرسـش شـوندگان دارای تعـداد اعضـای 5 تـا 8 نفر در 
خانواده می باشند و به لحاظ تحصيالت نيز 71% دارای 
مـدرک ديپلم هسـتند. به لحاظ نگرش پاسـخگويان به 
ميـزان فعاليت زنان در بخش های كشـاورزی، خدماتی، 
اجتماعـی و صنايع روسـتايی، پرسش شـوندگان اعتقاد 
دارنـد كـه 79 درصـد از زنان مناطق روسـتايی لوندويل 
در فعاليت هـای اجتماعـی فعاليت زياد يا بسـيار زيادی 
دارنـد. همچنيـن پرسش شـوندگان اعتقـاد دارنـد در 
بخـش فعاليت های كشـاورزی 76 درصـد زنان فعاليت 
زيـاد يـا خيلـی زياد مـی باشـند. در بخش خدمـات 46 
درصـد زنـان دارای نقـش زياد يا خيلی زيـاد و در بخش 
صنايـع روسـتايی 72 درصـد زنـان دارای فعاليت كم يا 
بسـياركم باشـند. از طرفـی ديگر 69 پرسش شـوندگان 
اعطـای وام كم بهـره مهمتريـن و  اعتقـاد دارنـد كـه 
بهتريـن راهـکار دولت جهـت حمايت از زنان روسـتايی 

بخـش لوندويـل آسـتار برای حضـور در جامعه اسـت.
4-1 پیشنهادها

1. فراهم نمودن بسـتر مشـاركت زنان در سـطح روسـتا 
از طريق گسـترش دسترسـی به وسـايل ارتباط جمعی.

2. ايجـاد و تقويـت تشـکل زنان روسـتايی )بـه ويژه در 
قالـب تعاونی هـا و انجمـن هـای زنـان(. وجـود چنيـن 
تشـکل هايی باعث گسترش مشـاركت های اقتصادی و 

اجتماعـی در سـطح جامعه روسـتايی می شـود.
3. فرهنگ سـازی مشـاركت در سـطح روستا با توجه به 
سـنتهای حاكـم بر منطقـه و تالش بـرای تغيير نگرش 

مردان روسـتا نسـبت به مشـاركت بيشتر زنان.
4. برگزاری كالسـهای آموزشـی مناسـب با سطح سواد 
و تحصيالت زنان روسـتايی  برای درک و شـناخت بهتر 

از مشاركت
5. تدويـن طـرح هـا وبرنامـه های توسـعه روسـتايی بر 
اسـاس نيازها و اولويتهای زنان روسـتايی و تشـويق آنان 

بـه مشـاركت در اين طـرح ها.
6. افزايـش اعتماد به نفس زنان روسـتايی و آگاه سـازی 
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آنـان نسـبت بـه حقـوق، اسـتعداد و توانايی هـای خود 
و نقشـی كـه در مسـايل اقتصـادی اجتماعـی دارنـد 

به گونـه ای كـه آسـيبی بـه بنيـان خانواده نرسـد.
7. توجـه ويـژه سياسـت گذاران و برنامه ريزان آموزشـی 

بـه تحقـق برابری حقوق زنـان و مـردان در جامعه.
منابع و ماخذ

آسايش، حسـين )1382( مقدمه ای بر اقتصاد روستايی 
ايران: اتشـارات دانشگاه كرمانشاه. صص 67-33.

اداره كل جنگلها )1394( مراتع و آبخيزداری شهرستان 
آسـتار، بخش مطالعات و برنامه ريزی، تاريخ دسترسـی.

بخـش  آسـتار،  شهرسـتان  زيسـت  محيـط  كل  اداره 
دسترسـی 1394. تاريـخ  ريـزی،  برنامـه  و  مطالعـات 

اداره كل هواشناسـی شهرسـتان آسـتارا )1394( بخش 
آمـار و اطالعات، تاريخ دسترسـی.

انصـاری، حميـد )1388( تعاونيهـای زنـان روسـتايی 
منبـع،ص122،123،125. همـان  مـوج،  يـا  ضـرورت 

از كيـا، م، ايمانـی، ع. )1386( توسـعه پايدار روسـتايی، 
تهـران، انتشـارات اطالعات.

اشـرف حامـدی، ع.  )1385( چگونگـی مشـاركت زنان 
در تشـکل هـای اقتصـادی اجتماعی روسـتايی اسـتان 
گلسـتان، ماهنامـه جهاد، شـماره 275، صـص 1-125.

بـدري، سـيد علـي. ركـن الديـن افتخـاري عبدالرضـا 
) 1382( ارزيابـي پايـداري: مفهـوم و روش،  تحقيقـات 

جغرافيايـي  ،  2 ،  69 ،   34   -   9 .   
بدري، سـيد علي   ) 1376( توسـعه پايدار: مفهوم ،  ارزش ، 
عمـل،  فصلنامه علمي پژوهشـي تحقيقـات جغرافيايي ،    

صص  44 .
تركمانـی، ج.، ميرزائـی، م. )1378( تحليـل اقتصـادی 
عوامل موثر بر مشـاركت زنان روسـتايی در فعاليت های 
توليدی همراه با دسـتمزد، فصلنامه روسـتا و توسعه، 3، 

.98-81
جمشـيدی، م. )1382( زنان و توسعه روستايی. ماهنامه 

جهاد، شـماره 257، سال 23، صص 64-57.
چمبـرز، ر. )1378( توسـعه روسـتايی اولويـت بخشـی 
بـه فقـرا، ترجمـه مصطفـی ازكيـا، انتشـارات دانشـگاه 

تهران،تهـران.

حسـينی نيـا، غ.) 1378( بررسـی عوامـل دموگرافيـك 
موثـر بر آمـوزش زنان روسـتايی. ماهنامـه علمی جهاد، 

.249-225 ،19
خسـروی پور، ب.، فروشـانی، ن. )1390( مشاركت زنان 
و توسـعه پايـدار روسـتائی. كار و جامعـه. شـماره 133-

132، صـص 57-68.
خضرلـو، ب. )1379( فرهنـگ هـای متفـاوت مصلحان 
توسـعه در توسـعه روسـتايی، ماهنامـه جهـاد، شـماره 

229-228، سـال 19، صـص 17-12.
دهياری، )1390( ماهنامه پژوهشـی، آموزشـی و ترويجی، 

سال 6، شـماره 33، 84 صفحه.
رحيمـی، ح. )1380( نقـش توانمندسـازی مالـی زنـان 
در توسـعة پايـدار روسـتايی، مجموعه مقـاالت همايش 
اعتبارات خرد زنان روسـتايی و عشـاير: معاونت ترويج و 
مشـاركت مردمـی وزارت جهاد كشـاورزی، صص 319-

333
رسـول زاده، م  )1387( ارائه الگوی مفهومی از شـاخص 
هـای پايـداری در توسـعه روسـتايی. مجموعـه مقاالت 
اوليـن همايش ملی مديريت و توسـعه كشـاورزی پايدار 

در ايـران  5- 3 دی مـاه، اهـواز، صص 17-22.
ركن الديـن افتخـاری، عبدالرضـا و مهـدی طاهرخانـی 
)تابسـتان 1381( اسـتقرار صنعـت در روسـتا و نقـش 
آن در رفـاه مناطق روسـتايی، فصلنامه مـدرس، دوره 6، 

شـماره 2، صـص1- 22.
رضوانـی، م. )1381( برنامـه ريـزی توسـعه روسـتايی 
)مفاهيـم، راهبردها و فرايندها، مجله دانشـکده ادبيات و 

علوم انسـانی دانشـگاه تهـران. صـص 240-221.
رهنمـا، م . )1377(.نگاهی نو به مفاهيم توسـعه، تهران: 

نشـر مركز. 126 صفحه.
روسـتايی در حفاظـت از منابـع آب كشـاورزی، مطالعه 
مـوردی: اسـتان خراسـان رضـوی. فصلنامـه روسـتا و 

توسـعه، سـال 15، شـماره 4، صفحـات 154-135.
سـلطانی، م. )1378( زنـان و ضرورت مشـاركت آنان در 
حفـظ محيط زيسـت و توسـعه پايـدار، فصلنامه علمی 

محيط زيسـت، شـماره 29، صـص 81-59.
شـادی طلـب، ژ. )1382( مشـاركت اجتماعـی زنـان. 
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پژوهشـهای زنـان، سـال 3، دوره 1، شـماره 7، 156 
. صفحه

صابـری فـر، ر.) 1385( توسـعه پايدار و مقولـه پايداری 
در توسـعه روسـتايی. ماهنامه جهاد، شـماره 273، سال 
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بررسی و نقد گرايش ها و روش هاي هرمنوتيكي به فهم مندي معماري و شهر 
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چكيده
موضـوع ايـن مقاله، بررسـی و نقـد گرايش ها و روش هـاي هرمنوتيكي 
بـه فهم منـدي معمـاري و شـهر اسـت. در ايـن مقالـه، ضمـن مـرور 
معاصـر(،  و  مـدرن  )پيشـامدرن،  هرمنوتيـک  تاريخچـه  بـر  مختصـر 
گرايشـها و روش منـدي هرمنوتيكـي معاصـر بـه مقولـه فـم زيبايـي 
شناسـي معمـاري شـهري معاصـر بـه طـور اخـص مـورد توجـه قـرار 
انتقـادي  گرفتـه اسـت. سـپس، از خـال روش شناسـی هرمنوتيـک 
بـه كاسـتيها و نارسـاييهاي نظريـه هـا و روشـهاي هرمنوتيكـي در نقد 
معمـاري و شـهر اشـاره مي شـود. روش تحقيـق ايـن مقالـه توصيفـي 
و تحليلـي در مرحلـه مباني نظـري و روش تحليـل اسـتدالل منطقـي 
كـه  مي دهـد  نشـان  تحقيـق  يافته هـاي  اسـت.  ارزيابـي  مرحلـه  در 
هرمنوتيـک فلسـفي بـا طـرح مفاهيـم جديـدي چـون پيش فهم ها در 
ادراك معمـاري، حلقـة فهـم در مفهوم شـناخت شـهري، زبـان و تاريخ 
منـدي طراحي شـهرها، ادغـام افقهـا و متمركز سـاختن هرمنوتيک بر 
آنهـا، بـه مقولـه معماري شـهري و زيبايي شناسـي وابسـته بـه آن نظر 
داشـته اسـت؛ چنانچـه به نظـر مي رسـد كـه ديدگاه هـاي دوره تجدد 
دربـارة پيشـداوري، حجيـت و سـنت، كانـون انتقـادات دوره فراتجـدد 
جريانـي  تجـدد  دوره  هرمنوتيـک  فراتجـدد  رويكردهـاي  در  اسـت. 
محافظه كارانـه اسـت، زيـرا اين هرمنوتيـک نمي تواند خـود را از اقتدار 
موجـود در سـنت رهـا نمايـد. در انتهـا نيـز بـه ايـن مهم اشـاره شـده 
اسـت كـه فهـم معمـاري و معيارهـاي شناخت شـناختي دوران جديد، 
مقولـه پـر از اغتشـاش مفهومـي و سرشـار از تناقضهـاي بنيادي اسـت.

واژگان کليـدي: معمـاري شـهري، هرمنوتيـک انتقـادي، هرمنوتيک 
فلسـفی، تاريخمنـدي، گرايش هـاي نظـري هرمنوتيكـي.

s.shirmohammadi@ut.ac.ir :نويسنده مسئول  مكاتبات، شماره تماس: 09128981108، رايانامه *

Review hermeneutic methods to understand 
usage trends and aesthetics of urban architecture

Abstract
This article aims to review trends and hermeneutic 
methods to Fhmmndy urban architectural aesthetics. 
In this article, we review the history of hermeneutics 
(pre-modern, modern and contemporary), trends and 
contemporary hermeneutical approach to the issue of 
access to feminist aesthetics of contemporary urban 
architecture in particular is considered. Then, through 
the shortcomings and failures of critical hermeneutics 
theory and criticism of architecture and town are 
mentioned in the hermeneutical methods. Descriptive 
and analytical methods of this research in the theoretical 
and logical analysis in the evaluation. The results 
show that the philosophical hermeneutics with new 
concepts such as the understanding of the perception 
of architecture, urban circle of understanding the 
concept of cognition, language and historicity of urban 
design, integration hermeneutic horizons and focus on 
them, the issue of urban architecture and beauty it is 
dependent of mind. If it seems that opinion in renewable 
period of about prejudice, authority and tradition, is the 
focus of criticism Fratjdd period. Fratjdd approaches 
hermeneutics Renaissance movement is conservative, 
because the hermeneutics can not be left to the 
authority of tradition. Finally, the important point 
is that understanding the architectural and aesthetic 
standards of modern concept of conceptual confusion 
and full of contradictions is fundamental.
Keywords: urban architecture, critical hermeneutics, 
philosophical hermeneutics, historicity, hermeneutic 
trends.
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خـود بـا انشـقاق ها و دسـته بنديهاي گوناگونـي مواجه 
بـوده اسـت، امـا پرداختـن بـه تمـام نحله ها و شـقوق 
ايـن سـنت نظـري و روش شـناختي، خـارج از تـوان 
يـک مقالـه اسـت، در ايـن مقالـه تـاش مـي شـود در 
روش توصيفـي و تحليـل اسـتداللي بـه بررسـی و نقـد 
گرايش هـا و روش هـاي هرمنوتيكـي بـه فهم منـدي 
زيبايـي شناسـي معمـاري شـهري نظري افكنده شـده 
و مـواردي چنـد در رابطـه بـا تناقضهـا و پيچيدگيهاي 
مفهـوم زيبايي شـناختي در زيبايي شناسـي معماري و 

شهرسـازي معاصـر مـورد اشـاره قـرار گيرد.
پيشينه نظري 

شناخت و شناخت شناسي معماري
»شناخت شناسـی«  يـا »نظريـه شـناخت«؛ شـاخه ای 
از فلسـفه اسـت كـه بـه »پرسشـهايی دربـاره ماهيـت 
شـناخت و مكانيـزم دسـتيابی بـه آن« می پـردازد. از 
سـويی ديگـر، آن را مطالعـه و تحليـل فرآينـدی كـه 
در آن، واقعيـت معرفتهـا )معرفتهـای واقعـی و عينـی( 
سـاخته و پرداخته می شـوند، تلقی می كننـد )عليزاده 

و ديگـران، 1385، ص 30(. 
آگاهی يا شناخت دو مرحله دارد:

1. »مرحله شناخت حسی« و 
2. »مرحلـه شـناخت منطقـی«. در مرحلـه شـناخت 
بـر  حـواس  طريـق  از  محيـط  تحريكهـای  حسـی 
اُرگانيسـم ها تاثيـر مـی گذارنـد، در مرحلـه شـناخت 
منطقـی ادراكهـا يـا انـگاره هـای ذهنـی كـه نماينـده 
صريـح نمودهـای جزئـی جهـان بيرونـی هسـتند، بـه 
ذهنـی  هـای  انـگاره  يـا  ادراكات  بـا  برخـورد  سـبب 
پيشـين، مقايسـه و سنجيده می شـوند )آگ برن و نيم 

 .)40 ص   ،1380 كـوف، 
بـه نظـر »اسـكات اسـتراجن«، شـناخت را مـی تـوان 
»بـاور صـادق موجـه« دانسـت؛ بـه چنـد دليـل ايـن 
تعريـف مهـم و اساسـی اسـت؛ بنابرايـن بهتراين اسـت 

كـه  فضـای مفهومـی ايـن تعريـف را بكاويـم: 
1. فـرد )شـخصی يـا جمعـی( بـرای آگاهـی و علـم به 
يـک امـر )خـواه دانشـی و تخصصـی، خـواه تجربـی و 

متعـارف( بايـد بـه آن بـاور داشـته باشـد؛

مقدمه
تاريـخ زندگي بشـر حاكي از تفسـير و تبييـن جهان در 
قالـب روايات اسـاطيري اسـت. ماهيت متفاوت انسـانها 
از هسـتي اش و  نشـان مي دهـد كـه تفاسـير آدمـي 
جهـان، متكثـر اسـت. اين تكثـر مبـداء تفاوت افـكار و 
فرهنگهـا و سـنن و تمـدن آدمـي در تاريخ بوده اسـت، 
تـا جايـي كـه عرصـه تاريـخ را عرصه تفسـير و انسـان 
را موجـودي تاريخ منـد در عرصـه تفسـير ناميده انـد. 
موجـودي كـه بـا آفرينش هـاي نظـري و عملـي، خود 
و جهـان را معنـي مي كنـد و پيوسـته در جسـتجوي 
معانـي پديده هـاي قابـل فهـم اسـت. انسـان، چيـزي 
بـه جـز لحظـه هـاي پيوسـته تفسـير و تحقـق فهـم 
نيسـت. از سـويي ديگـر، »واقعيـت را كيفيتـی مرتبـط 
را دارای وجـودی مسـتقل  آنهـا  بـا پديده هايـی كـه 
از خواسـت و اراده خـود ميدانيـم )و نمـی توانيـم آن 
هـا را كنـار بگذاريـم( و »شناسـايی« را اطمينـان بـه 
ايـن كـه پديده هـا واقعيت انـد و از خصوصياتـی ويـژه 
برخوردارنـد، تعريـف می كنيـم. عاقه جامعه شناسـانه 
بـه پرسشـهای مربـوط بـه واقعيـت و شناسـايی اصوالً 
بـه اعتبار »نسـبيت اجتماعـی« آنها قابل توجيه اسـت. 
بايـد خاطـر نشـان كـرد كـه جامعه شناسـی شـناخت 
برخاف بسـياری از رشـته های فرعی جامعه شناسـی، 
دارای تعريـف و قلمرو معين نيسـت و بـه عقيده برخی 
از نويسـندگان، نمـی تـوان آن را يكـی از رشـته های 
بررسـی  بـه  كـه  دانسـت  شناسـی  جامعـه  فرعـی 
پديدارهـای اجتماعـی مـی پـردازد، بلكـه بيشـتر آن را 
بـه يـک برنامـه علمی شـبيه دانسـته انـد« )عليـزاده و 
ديگـران، 1385، ص 25(. همچنيـن علـم هرمنوتيـک 
بنيـان تمـام دانش هايي اسـت كه با فهم پديده ها سـر 
و كار دارد و عرصـه فراگيـر آن سـاختار وجـودي آدمي 
پيـدا  توسـعه  تـا معرفـت شناسـي و هستي شناسـي 
كـرده اسـت. سـنت هرمنوتيـک يـا تفسـيري در علوم 
اجتماعـي، در طي دهه هاي گذشـته همـواره به عنوان 
يكـي از سـنت هـاي جايگزيـن مكتـب پوزيتيويسـتي 
مطـرح بـوده اسـت. در ايـن مـدت متفكـران مختلفـي 
بـه ايـن عرصـه پا گذاشـته انـد و ايـن سـنت در درون 
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2. باورفـرد بايـد صـادق باشـد؛ يعنـی مـا بـه ازای آن 
وجـود داشـته باشـد و او بتوانـد »متعلـق شـناخت را 

تجربـه يـا حـس« كـرده باشـد؛
3. و باالخـره ايـن كـه دليل فـرد برای داشـتن اين باور 
صـادق بايـد موجه باشـد؛ يعنی بنای آن بـر معيارهايی 
گذاشـته شـده باشـد كه برايـش رضايت بخـش بوده و 
ضمنـا بتوانـد آن را بـرای ديگران مدلل و مسـتند كند.

پـس بـا توجـه بـه اين سـه معيـار، می تـوان »هـر نوع 
بـاور صـادق موجهی« را شـناخت ناميد. حـال بايد ديد 

اين شـناخت چـه پراكنش هايـی دارد:
1. اوليـن نوع شـناخت، »شـناخت حاصل از آشـنايی«  
اسـت؛ يعنـی شـناختی كـه به صورت شـهودی ناشـی 
از آشـنايی مـا بـا اشـخاص، چيزهـا، مكانها، واقعـه ها و 

ماننـد آنها اسـت.
2. دوميـن نـوع شـناخت، »شـناخت مهارتـی«  اسـت؛ 
يعنـی شـناخت نسـبت بـه نحـوه انجـام دادن كارهای 

گوناگون؛
3. سـومين نوع شـناخت، »شـناخت گزاره ای«  اسـت؛ 
يعنـی علـم و آگاهـی و دانـِش عام بـه امـور و چيزها بر 

اسـاس تجربـه منتظم و تعقـل و تفكر1.
هرمنوتيك و مفهوم شناسي

هرمنوتيـک بـه معنـاي مـدرن آن در دوران رومانتيـک 
)1798-1870( بـه اوج بلـوغ و تكامـل خـود رسـيد. 
در هرمنوتيـک مـدرن پرسـش از فهـم اين يـا آن متن 
نيسـت، بلكـه پرسـش اصلـي ايـن اسـت كـه »خـوِد 
تفسـير يعنـي چـه؟« مي تـوان ايـن پرسـش اصلـي را 
نقطـه عطفـي در انتقـال از هرمنوتيک سـنتي به مدرن 
دانسـت. هرمنوتيک مدرن كه توسـط »شـاير ماخر« و 
»ويلهلم ديلتاي« بسـط و گسـترش يافته اسـت، معني 
هـر متـن را در پيونـد بـا عمل ذهنـي مورد نظـر مولف 
مشـخص مي سـازد. لذا رسـالت درك و فهميدن معني 
هـر متـن را مي توان همـان بازيافت يا از نـو زنده كردن 

نيـت اصلـي و حقيقي مولـف يا خالق آن متن دانسـت، 
و بديـن ترتيب تفسـير يک متن اساسـاً مسـتلزم نوعي 
خـود جـا بـه جايـي و فرافكني تخيلي از سـوي مفسـر 
اسـت. بديـن معنـي كـه مفسـر بايد بـه لحـاظ فاعلي، 
زمانـي و مكانـي خـود را جاي مولف قرار دهـد )نوذري، 
1379، ص 654(. همچنيـن بايـد گفـت كـه اصطـاح 
Hermeneutice از فعـل يونانـي  hermeneuin به 
معنـاي »تفسـير كـردن« گرفتـه شـده اسـت و معناي 
اسـمي آن  hermeneia يعني »تفسـير« است. اشكال 
مختلـف ايـن كلمـه متضمن بـه فهـم در آوردن چيز يا 
موقعيتـي مبهم اسـت. ايـن واژه را مرتبـط با »هرمس« 
خـداي پيام رسـان يونانيـان مي داننـد كـه واسـطه اي 
بـه عنـوان مفسـر و شـارح بـود و پيـام خدايـان را كـه 
محتـواي آن فراتـر از فهـم آدميـان بـود بـراي آنهـا به 
صـورت قابـل درك در مي آورد. در حقيقت مفسـر، كار 
هرمـس را انجـام مي دهد و مي كوشـد تـا هرمس گونه 
معنـاي سـخن را كشـف كنـد )احمـدي، 1377، صص 
4-6(. هرمنوتيـک پيش از مدرن بيشـتر به شـرح معنا 
Exegesis و تفسـير متـون دينـي پيونـد مي يابـد تا به 

فلسـفه. بطوريكـه كتـاب مقـدس بـه عنـوان مهمترين 
قـرون  و  باسـتاني  هرمنوتيـک  توجـه  مركـز  متـن، 
وسـطايي را شـكل مي دهد )علمي، 1385، ص 128(.

بديـن ترتيب مفسـر با دورسـاختن هرگونه پيشـداوري 
قبلي و نقطه نظرات شـخصي يا كنار گذاشـتن هرگونه 
ذهنيـت خـودي و دخالـت نـدادن زمينه هـاي فكري- 
عقيدتـي قبلي خـود و پذيرش يا اخـذ قالب هاي ذهني 
مولـف و تطبيـق خـود بـا آن شـرايط بـر فاصلـه اي كه 
وي را از مولـف دور مي سـازد، فايـق مي آيـد. بنابرايـن 
از ديـدگاه متفكـران رومانتيـک متن داراي معنا اسـت؛ 
معنـاي واحـدي كه قابل دسـتيابي اسـت و مي بايسـت 
روش هايـي نيـز بـراي نيـل به معنـاي متـن ارائـه نمود. 
كاربـرد هرمنوتيـک فـوق در مباحـث هستي شناسـي 

1. برای اطاعات بيشتر در اين زمينه می توانيد رجوع كنيد به: 1. عليزاده، عبدالرضا و ديگران )5831( جامعه شناسی معرفت، 
چاپ 2، تهران، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ 2. برن، آگ و نيم كوف )0831( زمينه جامعه شناسی، ترجمه: آريان پور، 
تهران، انتشارات نگاه؛ در ضمن اين مطالب از درس گفتارهای دكتر سيد محمود نجاتی حسينی در كارباگهای درسی ايشان 

انتخاب و ويرايش شده است.
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و معرفـت شناسـي سـبب مي شـود كـه هسـتي را بـا 
همـه زير مجموعـه آن يعني جامعه، سياسـت، اقتصاد، 
فرهنـگ، و طبيعـت داراي معنـا و نيت منـد بدانيـم. 
معنايـي كـه واحد بـوده و مي توان بـا اسـتفاده از روش 
 ,grondin( و ابزارهـاي صحيـح، بـه آن دسـت يافـت
1995, 6(. هرمنوتيـک مـدرن دو رسـالت ويژه برعهده 

داشت:
 الـف- بسـط و گسـترش هرمنوتيـک پيشـامدرن كـه 
خـود را در چارچـوب محـدود مذهبـي محصـور كـرده 

بود؛
 ب- تبديل هرمنوتيک به روشـي كه شـكل و سـاختار 
علـوم اجتماعي تجربـيSocial sciences و نيز رشـته 

نمودار 1. روش شناسي هرمنوتيكي در فهم مفاهيم درگير جوامع اسالمي با رويكردهاي 
هرمنوتيكي؛ ماخذ: آزاد، 1393.
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هـاي علوم انسـاني را معيـن مي كند؛ بنابرايـن اين نوع 
هرمنوتيـک داراي اسـتلزام »پوزيتويسـتي« اسـت زيرا 
مطابـق با ايـن نظريه، نيـت و منظور اصلـي مولف چيز 
خاصـي اسـت، تفسـري كـه آن نيـت اصلي را آشـكار و 
عرضه كند، تفسـير صحيحي اسـت كه ديگر تفاسـير را 
بـه عنوان تفسـيرهاي غلط و نادرسـت باطل مي سـازد 

.)5 ,1976 ,Linge and trans(
در رابطـه بـا دوره های پيشـينی اين مفهـوم بايد گفت؛ 
كليـت شناخت شناسـِی »قرون وسـطای مسـيحی« را 

مـی تـوان در قالب سـه نسـخه اصلی تشـريح كرد: 
1.»نسـخه آگوسـتينی و اكويناسـی«: عينی گرايـی و 

شـناختی؛   واقع گرايـی 
مفهوم گرايـی  و  ذهنی گرايـی  آبـاری«:  2.»نسـخه 

شـناختی؛ 
3.»نسخه اوكامی«: سازه گرايی و نام گرايی شناختی؛  

البتـه شـايان ذكـر اسـت كـه برخـی ديگـر حوزه های 
اختصاصـی معرفـت را ديگرگونـه تقسـيم بندی كـرده 

انـد. برخـی از متفكـران، سـه معرفـت عمـده، يعنی
1.»معرفت دينی«، 

2.»معرفت فلسفی« و 
3.»معرفـت علمـی« را از هـم متمايـز كرده انـد. بر اين 
سـه معرفـت، بايـد معرفت سياسـی )ايدئولـوژی( را نيز 

بايـد افزود )عليـزاده و ديگـران، 1385، ص 72(. 
همچنين برای شـناخت، تقسـيم بندی هـای گوناگونی 
وجـود دارد كـه بنا به ماهيـت با هم تفاوتهـای ويژه ای 
دارنـد؛ در هـر حـال يكـی از اين انواع تقسـيم بندی ها، 
»شـناخت علمـی«، »شـناخت هنـری« و »شـناخت 
فلسـفی« می باشـد )ر.ك: آگ برن و نيم كوف، 1380، 

 .)48-43 صص 
کرونولوژي شناخت و معماري

بـرای فلسفه شـناخت و فيلسـوفان شـناخت، شـناخت 
گـزاره ای مهـم تريـن نـوع شـناخت بـرای بحـث های 
بـرای  امـا  اسـت؛  فلسـفی  پيچيـده  البتـه  و  دقيـق  
»شناخت شناسی اجتماعی« و »جامعه شناسـی شناخت«  
از  بـاال )شـناختهای حاصـل  نـوع شـناخت  هـر سـه 
آشـنايی؛ مهارتـی و گزاره ای( از منظـر زمينه اجتماعی 

آن هـا قابـل توجـه و بحـث انـد. تاريخ معرفت شناسـی 
می توان در قالب چند اپيسـتمه )نظام دانايی و دانشـی 
يعنـی حـاوی نـوع نـگاه و نوع پرسـش ها و پاسـخ ها و 
مفروضـات منحصربفـرد و متمايـز از ديدگاه های پيش 
و پـس از خـود اسـت(؛ مرتـب كـرد. ايـن كار البتـه 
توسـط هامليـن صـورت نگرفتـه؛ وی تنهـا بـر اسـاس 
كرونولـوژی )زمان شناسـی تاريخـی شـكل گيری آرای 

شناخت شناسـی( بـه طـرح ايـن آرا پرداختـه اسـت.
لـذا در پايـان می تـوان گفـت كـه؛ مراحـل تاريخـی 
يونانـی؛  اپيسـتمه   .1« از:  عبارتنـد  شناخت شناسـی 
2. اپيسـتمه قـرون وسـطايی؛ 3. اپيسـتمه رنسانسـی 
مدرنيتـه )مجموعـه ای از تنوعـات درون مدرنيتـه ای 
مـدرن؛  ليـت  پسـت مدرن؛  اُپيسـتمه های  منجملـه: 
فمنيسـتی و ماننـد آنهـا(. امـا در قـرن بيسـتم، شـاهد 
هسـتيم.  هرمنوتيـک  در  فلسـفي  رهيافتـي  ظهـور 
گئـوگ  هانـس-  دوره،  ايـن  كليـدي  شـخصيت هاي 
گادامـر، مارتيـن هايدگـر، و پـل ريكور اسـت. در حالي 
كه مسـئله هرمنوتيكـي در آثار هرمنوتيـک  رومانتيک 
بـا مسـئله »معرفـت« مرتبط اسـت، اين بحـث در آثار 
هايدگـر با مسـئله »وجـود« پيوند مي خورد )تامسـون، 

 .)170 ص   ،1379
در واقع، هرمنوتيک فلسـفي چرخشي بود از روش شناسي 
و  هستي شناسـي  بـه  هرمنوتيـک  معرفت شناسـي  و 
پديدارشناسـي فهـم )واعظـي، 1382، ص 127(. مطـرح 
كردن پرسـش فراموش شـدة وجـود و نظريه-پـردازي در 
بـاب ايـن امر كـه آدمي نمي تواند از جايـگاه تاريخي خود 

نمودار 1. انواع حوزه های اختصاصی معرفت؛ ماخذ: 
نگارنده بر اساس عليزاده و ديگران، 1385.
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در جهـان بيـرون بـرود، از گـزاره هـاي بنيـادي اين نحله 
اسـت )جمشـيديها و شـالچي، 1387، ص 161(.

رسـالت  هايدگـر  از  پيـش  هرمنوتيـک  فيلسـوفان 
هرمنوتيـک را تحليـل پديـده  فهـم در تقابـل بـا ديگـر 
اعمـال انسـاني همچون شـناخت يـا زبان مي دانسـتند. 
از ايـن رو، ميـان علـوم طبيعـي و علـوم انسـاني تمايـز 
قايـل بودنـد. آنـان پديده ي فهـم و تأويـل را مخصوص 
علـوم انسـاني مي دانسـتد كـه نمي تواننـد بسـان علوم 
طبيعـي از راهـي عينـي بـه شـناخت برسـند، و لـذا به 
تأويـل پديده هـا مي پردازنـد، اين جريان فلسـفي كه در 
»هرمنوتيک رومانتيک از شـايرماخر« )1768 1834( 
تـا »ويلهلم ديلتـاي« )1833 1911( را در برمي گرفت، 
يـک نقطـه ي ضعـف داشـت و آن اين كه فهـم را تابعي 
فرعـي از شـناخت مي دانسـت. تحليـل »هايدگـر« از 
دازايـن )Dascin( بـه مثابـه ي بـودن در جهـان، فهـم 
مـا از فهـم را تغييـر داد و آن را از پديـده اي فرعـي بـه 
مشـخّصه ي اصلـي يـا اسـاس تجربـه ي انسـاني تبديل 
كـرد. چنـان كـه گادامر گفتـه اسـت: تحليـل زمانمند 
هايدگـر از دازايـن، بـه نحـو قانـع كننـده اي نشـان داد 
كـه فهـم فقط يكـي از انـواع متنـوع رفتارهـاي ممكن 
ذهن يا سـوژه نيسـت، بلكه وجه هسـتی دازاين اسـت. 
و از ايـن رو تماميـت تجربـه  او از جهـان را دربرمي گيرد 
)ربانـي گلپايگانـي، 1381، ص 19(. بايـد گفـت كـه 
هرمنوتيـک فلسـفي »مفسـرمحور« اسـت و ذهنيـت و 
مـراد مولـف را ناديده مـي گيرد و هدف تفسـير را فهم 
مـراد مولف نمـي داند )نوروزي طلـب، 1386، ص 64(.

مبانی هرمنوتيك و فهم معماري
علـوم طبيعـی و علوم انسـانی، بـه داليل زيـر، از لحاظ 

روش شناسـی دو دانـش متمايزند: 
1. الـف: ارادی بـودن جهان انسـانی و غيـر ارادی بودن 

جهـان طبيعی؛ 
2. ب: موجبيت علوم طبيعی بر خاف علوم انسانی؛

3. ج: تجانس محقق - موضوع تحقيق در علوم انسـانی 
بر خاف علـوم طبيعی؛ و 

4. د: آگاهی انسان به عنوان خصيصه ممتاز. 
خاصـی  ذهنـی  ابعـاد  دارای  اجتماعـی  پديده هـای 

هسـتند و با دنيـای خاص ارزش ها پيونـد دارند و بدون 
اطـاع از ايـن ارزش هـا قابـل فهـم نيسـتند. ادراك كه 
در روش هايی چون رفتارگرايی، اسـاس شـناخت اسـت 
در رويكردهـاي هرمنوتيكـي  با مشـكاتی چنـد مواجه 

اسـت. از جمله: 
1. ادراك، تفاضلـی يـا تفاوتـی اسـت. يعنـی هركـس 
بـا توجـه بـه دنيـای خـاص ضميـر خويـش، جهـان و 
پديده هـای پيرامـون خـود را ادراك می كند، هر انسـان 

كتابـی خـاص، ممتـاز و منحصـر بـه فـرد اسـت. 
2. ادراك، گزينشی )selective( است. 

3. ادراك، انسـانی - ارزشـی اسـت؛ يعنی بر ارزش های 
مثبـت  يا منفـی متكی اسـت و شـناخت واقعيت حيات 
مجموعـه  يـا  متـن  گرفتـن  نظـر  در  بـدون  انسـانی 

نيسـت.  امكان پذيـر   )Ensemble(
»هرمنوتيكـي  نظريـة  فلسـفي،  هرمنوتيـک  كنـار  در 
»هرمنوتيـک  عنـوان  بـا  كـه  كـرد  رشـد  انتقـادي«  
منفي« شـناخته مي شـود. در هرمنوتيـک منفي هدف 
از تفسـير، روشـن سـاختن ايـن نكته اسـت كـه متون 
داراي تضادنـد و انسـجام ندارنـد. هرمنوتيـک منفـي 
تحـت تأثيـر نظريـة پساسـاختارگرايي »بـر شـكافتها، 
گسسـتها و بن بسـت هايي كـه در درون متـن وجـود 
وظيفـة  نگـرش  ايـن  در  و  مي كنـد«  تأكيـد  دارد، 
هرمنوتيـک رمززدايـي و كاهـش توهـم آگاهـي اسـت. 
در ايـن مكتـب كـه »مكتب شـبهه« ناميده مي شـود و 
متأثـر از آراي ماركس، نيچه و فرويد اسـت، هرمنوتيک 
ديگـر در پـي احيـاي معانـي مسـتور در متـن نيسـت، 
بلكـه در پـي »كاهـش دروغهـا و توهمـات آگاهـي« 
اسـت )جمشـيديها و شـالچي، 1387، 161(. صاحـب 
نظـران مكتـب هرمنوتيـک منفي معتقدنـد بايد مفهوم 
انسـجام را رهـا كـرد و عـدم انسـجامي را برمـا نمـود 
كـه متـن سـعي دارد آن را پنهـان كنـد. در واقـع آنچه 
در متـن مسـكوت گذاشـته شـده اسـت، بيـش از آن 
كـه اظهـار شـده اسـت، مـورد توجـه قـرار مي گيـرد و 
بـه شـيوه هايـي كـه متـن مـي كوشـد از طريـق آنهـا 
وحدتـي تصنعـي وراي تضادهاي اجتماعـي تصوير كند 
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توجـه مي شـود )همـان، 162(. »يورگـن هابرماس«1 و 
كارل اوتوآپـل كـه نمايندگان اصلي گرايـش علم تاويل 
انتقـادي بـه شـمار مي روند، بـه تاثير عوامل غيـر زباني 
در امـور فرهنگـي پرداختنـد. هابرمـاس و آپـل در دهه 
1960 انتقـادات مهمـي را بـه مباني اصلـي هرمنوتيک 
از گادامـر،  نقـد هابرمـاس  بـه طوريكـه  وارد كردنـد. 

مهمتريـن متـن نظـري ايـن نحله اسـت. 
روش های هرمنوتيكی و فهم معماري

هرمنوتيـک در يـک سـير طوالنـی، پنج مرحلـه طولی 
اساسـی را پشـت سـر گذاشـته است:

1. »هنرمنوتيـك کالسـيك و فهـم معمـاري«: 
نخسـت، هرمنوتيک كاسـيک كـه درصـدد ارائه روش 
تفسـير متـون مقدس و مطلـق متون بوده اسـت. »دان 
هـاوردر« سـال 1654، نخسـتين كسـی بـود كـه در 
عنـوان كتـاب خـود از نـام هرمنوتيـک اسـتفاده نمـود 
تفسـير متـون  يـا روش  را هرمنوتيـک قدسـی  و آن 
مقـدس ناميـد. داوری در بـاب صـدق معنـای متـن را 
نيازمنـد دو مرحلـه دانسـت؛ در مرحله نخسـت بايد به 
مـدد هرمنوتيـک معنـای متـن را دريافـت، در مرحلـه 
بعـد با تمسـک بـه تحليل منطقـی، از صادق يـا كاذب 
بـودن آن خبـر يافـت. كه ايـن ايده ی او مورد اسـتقبال 
عقل  گرايـان عصـر روشـنگری و عقل گرايی قـرار گرفت. 
آخريـن نظريه پـرداز هرمنوتيكـی در عصـر روشـنگری، 
 می يـر اسـت. از نظـر وی هيـچ مفسـری بهتـر از خـود 
مؤلـف نمی توانـد قصـد و مـراد او را تشـخيص دهـد؛ 
پـس بهتريـن مفسـر متـن، نويسـنده آن اسـت )متقی 

فـر، 1359(.
2. »هرمنوتيـك رومانتيك و فهـم معماري«: دوم، 
هرمنوتيـک مـدرن يـا رمانتيک كه در صـدد ارائه روش 
جلوگيـری از بدفهمـی و سـوء فهم بوده اسـت. چرا كه 

شـاير ماخر بـه عنوان بنيانگذار هرمنوتيـک، اصل را بر 
نقصـان و سـوءفهم قرار داده بـود از ايـن رو هرمنوتيک 
بـه عنـوان مجموعـه قواعـدی روش منـد و روش آمـوز، 
بايـد بـرای رفـع سـوء فهم بـه اسـتخدام درآيـد. ماخـر 
بـر خاف سـابق كـه از ماهيـت فهم بحـث نمی كردند، 
مسـأله ماهيـت فهـم را در زمـره مباحـث هرمنوتيكـی 
درآورد و فهـم و تفسـير را »بازسـازی« و »بازتوليـد« 
دانسـت؛  يعنـی مفسـر وقتی به فهـم متن نائـل می آيد 
كـه فراينـد اصلـی ذهن مؤلـف را كه منجر بـه آفرينش 
متـن شـده، بازآفرينـی كنـد و بـه درك فضـای ذهنی 

حاكـم بـر مؤلف، حيـن توليـد متن واقف شـود.
3.»هرمنوتيـك معرفت شـناختي و فهم معماري«: 
سـوم، هرمنوتيـک روشـی اسـت كـه در عرصـه علـوم 
انسـانی تعميـم يافـت. ويلهلـم ديلتـای هرمنوتيـک را 
دانشـی می دانسـت كـه عهـده دار ارائـه روش شناسـی 
علوم انسـانی اسـت. هدف اصلی تـاش هرمنوتيكی او، 
ارتقـاء اعتبـار و ارزش علـوم انسـانی و هم طـراز كردن 
آن بـا علوم تجربی بـود. وی تحليل معرفت شناسـانه ای 
از علـوم انسـانی و بطـور خـاص از تاريـخ ارائـه كـرد 

)واعظـی، ص 110-75(.
4.»هرمنوتيك فلسـفي و فهم معمـاري«: چهارم، 
هرمنوتيـک فلسـفی كـه بـا هايدگر آغاز شـد و توسـط 
گادامـر، ريكور و دريدا اسـتمرار يافـت و تبيين حقيقت 
از  هـدف  ص19(.  )خسـروپناه،  كـرد  دنبـال  را  فهـم 
اسـت.  فهـم  ماهيـت  توصيـف  فلسـفی،  هرمنوتيـک 
هرمنوتيـک فلسـفی برخـاف هرمنوتيكهـای گذشـته 
نـه بـه مقولـه فهـم متـن منحصـر می شـود و نـه خود 
را در چهارچـوب فهـم علـوم انسـانی محـدود می كنـد. 
هرمنوتيـک فلسـفی به مطلـِق فهم نظـر دارد و درصدد 
تحليـل واقعـه فهـم و تبييـن شـرايط وجـودی حصول 

1. هابرماس از فلسفه سياسي اجتماعي ارسطو، كانت و هگل و ماركس و همچنين آرنت و راولز؛ فلسفه وجودي، پديدارشناسي و 
هرمنوتيک هوسرل، هايدگر، ديلتاي و گادامر؛ فلسفه زبان ويتگنشتاين، آستين، استراوسون، سرل و چامسكي؛ و سرانجام فلسفه 
علم پوپر بهره برده است. حاصل اين بهره وري پردازش تئوريک تزها و مقوله هاي كليدي مندرج در اين فلسفه ها است كه با 
استفاده از رويه بازسازي عقاني هابرماسي بازتاب تئوريک نوآورانه اي در شبكه تئوريک فلسفه وي پيدا كرده است )منوچهري 
رويكرد  مي نامد.  اثبات گرايي  يا  پوزيتويستي  شناخت  را  شناخت  نوع  اولين  هابرماس   .)11 5831، ص  حسيني،  نجاتي  و 
پوزيتويسم با ادعاي درك علمي از قواعد و رويدادهاي سياسي – اجتماعي همراه است. اين جريان با استفاده از روش هاي علوم 

  .)995 ,0002 ,kciwegdeS dna ragdE(طبيعي سعي در تدوين علوم اجتماعي نويني دارند
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آن اسـت )واعظـی، ص27-28( و فهـم متن را حاصل و 
برآينـد افـق معنايی مفسـر و افق معنايی متـن می داند 

)عباسـی، ص 325(.
5. »هرمنوتيـك نئوکالسـيك و فهـم معماري«: 
از  پـس  اسـت كـه  نئوكاسـيک  پنجـم، هرمنوتيـک 
واقـع  نـوع هرمنوتيـک در  ايـن  گادامـر شـروع شـد. 
بازگشـتی به انديشـه های كاسـيک هرمنوتيک اسـت. 
برخـی از دانشـمندانی كه به گرفتاری امثـال گادامر در 
دام نسـبی گرايی پی بردنـد، به نوعـی عينی گرايـی در 
هرمنوتيـک روی  آوردنـد. »هرش« كه يكـی از متفكران 
هرمنوتيـک  در  عينی گرايـی  و  نئوكاسـيک  مكتـب 
معرفـی می كنـد  نظريـه ای  بنيـان  را  اسـت، هدفـش 
كـه اعتيـار متـن را در ارزيابـی نيـت متـن می دانـد. او 
ايـن امـر را شـرط اصلـی يافتن معيـاری برای درسـتی 
تفاسـير و يافتـن چنيـن معيـاری را امـری ضـروری در 
قبـال نسـبی گرايی معاصـر می شـمارد )هادوی تهرانـی، 

.)238 ص 
مفاهيم هرمنوتيكي و فهم معماري 

اين مفاهيم عبارتند از:
ازنظـر  )Lived experience(؛  زنـده«  1.»تجربـه 
ديلتـای، عمـل انسـانی مبيـن تجربـه زيسـته اسـت و 
تحليلـی خـاص را طلـب می كنـد. مفسـر می كوشـد تا 
خـود را بـه جای موجـد يـا پديدآورنده اثر قـرار دهد تا 

علـت فعـل و عملـش را بفهمد. 
 .)Lantent constellations( »2.»منظومه های نهان
بـه معنـی در نظـر گرفتـن امـور مفـروض يـا بديهيات، 
يعنـی تمامـی آن داشـته هايی كـه در راه فهـم رفتـار 
يـا عمـل ديگـری الزمنـد و انسـان ها در هنگام تفسـير 

بـدان توجـه ندارند. 
كوشـش   .)verstehen( معمـاري«  و  3.»انسـجام 
اساسـی پيـروان مكتـب تاويـل، فهـم مجموعه هـای به 
هـم پيوسـته و سـيال انسـانی اسـت؛ چنانچـه ديلتای 
می گويـد: مـا طبيعـت را تبييـن می كنيـم، امـا انسـان 

می فهميـم. را 
 .)Indexical( »4. »شاخص و نمادگرايي در معماري
يعنـی هـر فعـل يـا عمـل و يـا حركـت انسـانی، بعدی 

شـاخص - نمـادی دارد و آن ايـن كـه هـر نمـاد )فعـل 
يـا عمـل انسـانی( در هـر متن يـا مجموعـه ای معنايی 

دارد. ويژه 
5.»شـرح و سـناريو نويسـي در طراحي شهري« 
)Glossing(. بـرای شـناخت معنـای هر عمـل بايد به 
متـن يـا مجموعه ای توجه كـرد كه در آن اتفـاق افتاده 
اسـت )شـاخص - نمـاد( چـون احصـای كل اطاعـات 
)منظومـه يـا شـبكه ای كـه رفتـار در آن جـای گرفته( 
معنايـی ويژه می يابـد و در يک آن ممكن نيسـت، پس 
فـرد ناچار اسـت  خطوط اصلـی آن را در ذهن نگاه دارد 
و بـا مراجعـه سـريع بـدان، فهم رفتـار ديگـری صورت 
می پذيـرد. ايـن جريـان ظريـف و عجيـب فكر را شـرح 

می خواننـد. 
بينـش   .)Holism( معمـاري«  در  6.»کلی نگـری 
هرمنوتيـک بيش از هـر بينش ديگری تاميـت را هدف 
قـرار می دهد. شـناخت تاميـت در مكتـب تاويل متكی 

بـر مفاهيم زير اسـت:
 Hermeneutic( دايـره هرمنوتيـک يا حلقـه تاويـل•
circle(. شـناخت اجـزاء تشـكيل دهنده يـک مجموعه 
ممكـن نيسـت، مگـر بـا توجـه و بـا درنظرگرفتن محل 
يـا مجموعـه و يـا منظومه ای كـه در آن جـای دارد. در 
عيـن حـال، شـناخت كل نيـز بـدون توجـه بـه اجـزاء 
صورت پذيـر نخواهـد بـود. پـس حركـت ديالكتيكـی از 
كل بـه جـزء و از جـزء به كل، فرآينـدی طبيعی در كار 

پژوهش انسـانی اسـت. 
دور  بـر  عـاوه  كليـت  شـناخت  در  تاريخـی.  بعـد   •
هرمنوتيكـی بايـد هـر پديـده را در مجموعه ای وسـيع 
كـه با امتداد تاريخی آن مرتبط اسـت، ديد و شـناخت. 
از ايـن ديـدگاه تاميـت  بعـد طولـی می يابـد و توالـی 
پديـده مـورد نظـر را به صـورت پيوسـتار از گذشـته تا 

زمـان حـال مدنظـر دارد.
• روح عينـی. منظـور نمودهـای حيات انسـانی، از زبان 
گرفته تا دين اسـت. بدين ترتيب، آثار سياسـی، هنری، 
اقتصـادی و خـود علـم و خاصه، همـه موضوعات علوم 

روحی )انسـانی( در آن دخيلند.
• معنـای اسـنادی. مثـًا معنـای اسـنادی يک نقاشـی 
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اسـت به عبـارت ديگـر »مؤلف محـور« اسـت )واعظی، 
ص96-95(. احمـد، 

روش  اصلـی  شـاخصه  فلسـفی:  هرمنوتيـک  2.روش 
هرمنوتيـک فلسـفی كـه بـه وسـيله هيدگـر پايه ريزی 
شـد و با گادامر اوج گرفت »مفسـرمحوريت« است. اين 
نكتـه تالی فاسـدی بـه نـام تفسـير بـه رأی دارد كه در 
آموزه های اسـامی بسـيار مورد نهی قرار گرفته اسـت. 
عـاوه بر اينكه روش هرمنوتيک فلسـفی شـاخصه های 
ديگـری نيـز دارد كـه عمـًا باعـث تفـاوت و تقابـل بـا 
اينكـه:  از جملـه  سـنت تفسـيری اسـامی می شـود. 
هرمنوتيـک فلسـفی خصلتـی تاريخـی برای فهـم قائل 
اسـت. گادامـر بـر ايـن نكتـه تأكيـد می كند كه مفسـّر 
در فهـم خـود، از سـنت، پيش داوری هـا و پيش فرض ها 
متأثـر می شـود. يعنی مفسـران و عالمان بـا زمينه هايی 
از سـنت پيونـد خـورده و بـا پيش دانسـته های خـود به 
تفسـير موضوع می پردازنـد. بدين ترتيـب، درك دنيای 
ذهنـی مؤلـف و مـراد و مقصـود او بـرای گادامر اهميت 
نـدارد و هـدف تفسـير متـن تنهـا توليد معنـای جديد 
اسـت نه بـاز توليـد ذهنيت و قصـد مؤلف. اشـكال اين 
حـرف ايـن اسـت كـه: از آن جـا كـه پيـش داوريی هـا، 
سـنت ها و موقعيت هـای مفسـران با يكديگـر متفاوتند، 
را  از متـن، تفسـير خـاص خـود  پـس هـر مفسـری 
دريافـت می كنـد و قرائت هـای مختلـف از متـن پديـد 
می آيـد. بنابرايـن هرمنوتيـک فلسـفی بـر ايـن دعاوی 

دارد: اصرار 
o فهم عينی و مطابق با واقع وجود ندارد.

o معيـار دادرسـی در بـاب صـدق و كـذب فهـم متون 
منتفـی اسـت يعنـی بايد بـه نسـبيت فهم تـن داد.

o هـر تفسـيری بـه ناچـار، تفسـير بـه رأی و مبتنی بر 
انتظارهـا و پيش فرض هاسـت.

ترجيـح  هيـچ  واحـد،  متـن  از  مختلـف  فهم هـای   o
.)66 سـبحانی، ص  ندارنـد   يكديگـر  بـر  منطقـی 

 اسالم و روش هرمنوتيكی
هرمنوتيـک در جهـان اسـام، گرچه به گونه مسـتقلی 
مطـرح نشـد، اّمـا مـورد غفلـت نيـز نبـوده اسـت؛ بلكه 
انديشـمندان علـوم قرآنـی و اصولی در آثـار خود جهت 

زمانـی فهميـده می شـود كـه در چارچـوب جهان بينی 
جامعـه يـا گروهی كه در آن توليد و تهيه شـده اسـت، 

مـورد توجه قـرار گيرد.
هـدف   .)Mental transfer( ذهنـی«  7.»انتقـال 
نويسـنده  ذهنـی  كليـت  بازسـازی  تاويـل،  در  غايـی 
بتوانـد  بايـد  اسـت. مفسـر  تاويلگـر  و  توسـط مفسـر 
شـرايط روحـی، ذهنـی و بـه طـور كلـی جهـان درون 
صاحـب اثر )نقاشـی، نوشـته و معمـاري( را دقيقاً درك 
كنـد تـا هـركام يـا پيـام را بـه طـور عميـق بفهمـد و 
روش خـاص در تحقـق ايـن هـدف، همدلـی يـا درك 
ديگـری و يـا بـه تعبيـر ديگر، خـود را به جـای ديگری 

نهـادن اسـت )سـاروخانی، 1370، ص 908(. 
گرايش های هرمنوتيكی و فهم معماري

در ايـن مقالـه همـت اصلـی معطـوف بـه معرفـی اهـم 
يعنـی؛  كاربـرد،  لحـاظ  بـه  هرمنوتيكـی  گرايشـهای 
هرمنوتيـک متـن و هرمنوتيـک فلسـفی می باشـد. كه 
از هرمنوتيـک متـن بـه هرمنوتيـک ما قبل فلسـفی نيز 
تعبيـر می شـود. سـعی بـر اين اسـت كه با بيان اسـاس 
مقبوليـت  هركـدام،  هرمنوتيكـی  روش  خمير مايـه  و 
يـا عـدم مقبوليـت آن روش نزد دانشـمندان مسـلمان 

گردد. بررسـی 
1.»روش هرمنوتيـك متـن )ماقبـل فلسـفی(«: 
در روش هرمنوتيكـِی امثـاِل كادينـوس، شـاير ماخر، 
می ير و  ديلتای، نكته بسـيار مهم اين اسـت كه ايشـان 
هماننـد پيشـينيان خـود بـه امـكان فهـم عينـی متن 
معتقدنـد؛ يعنـی درك مقصـود و مـراد واقعـی صاحـب 
سـخن را امـری ممكـن و قابـل دسـترس می داننـد و 
بـه امـكان مطابقـت فهم مفسـر بـا معنـای واقعی متن 
بـاور دارنـد. ايـن نكتـه يكـی از وجـوه تفـاوت ايشـان 
هرمنوتيـک  بنابرايـن  اسـت.  فلسـفی  هرمنوتيـک  بـا 
از ايـن حيـث بـا هرمنوتيـک فلسـفی  ماقبل فلسـفی 
هرمنوتيـک  زيـرا  دارد.  اساسـی  و  جوهـری  تفـاوت 
فلسـفی، »مفسـرمحور« اسـت و ذهنيـت و مـراد مؤلف 
را ناديـده می گيـرد و هـدف تفسـير را فهم مـراد مؤلف 
نمی دانـد؛  حال آنكـه از نظر هرمنوتيک ماقبل فلسـفی، 
رسـالت هرمنوتيـک بازسـازی ذهنيـت و فرديت مؤلف 
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اهـداف فقهـی و تفسـيری، بـه مباحثـی می پرداختنـد 
كـه همگـی فهـم كتـاب و سـّنت را قانونمنـد می كنـد 
)خسـروپناه، ص 96(. مباحـث پژوهشـگران دينـی مـا 
در زمينه هـای مختلـف، از جملـه تفسـير و علـم اصول 
)بـا وجـود تفاوتهايـی(، مشـابه نظريـات هرمنوتيكـی 
ماقبل فلسـفی اسـت؛ گرچه نام هرمنوتيک برآن ننهاده 
باشـند. امـا چنانكـه گفتيم در ميـان مباحث اسـامی، 
ديدگاه هايـی كه با هرمنوتيک فلسـفی تناسـب داشـته 

باشـد، يافـت نمی شـود )واعظـی، ص70(.
هرمنوتيك فلسفي 

گادامر تاش فلسـفي خود را با كانت مقايسـه مي كند؛ 
همان گونـه كـه كانـت به دنبال شـرايط امـكان معرفت 
بود، وي نيز در جسـتجوي دسـتيابي به شـرايط امكان 
فهـم اسـت. بـه بيان ديگـر اگر پرسـش بنياديـن كانت 
ايـن بود كـه شـرايط معرفت چيسـت تا علـم جديد بر 
مبناي آن امكان پذير باشـد، پرسـش اصلـي گادامر هم 
ايـن اسـت كـه فهم چگونـه امـكان پذير اسـت؟ از نظر 
وي امـوري كـه فهـم را امكانپذيـر مـي سـازد در همـة 
تفسـيرها حضور داشـته و رسـالت فيلسـوف آن است تا 

بـه ماهيت مشـترك فهـم ها دسـت يابد.
از نظـر گادامـر، در فهم متـن چند عامـل دخالت دارند 

كـه عبارتند از: 
1.»واقعـه فهـم معمـاري«: گادامـر فهـم را واقعه اي 
مي دانـد كـه وراي خواسـت و عمـل مـا براي مـان رخ 
مي دهـد. فهـم از نظـر گادامـر وراي آنچـه مـا انجـام 
مي دهيـم يـا انجـام دادن آن را اراده مي كنيـم، وراي 
اراده معطـوف بـه قـدرت، و وراي ضبـط و مهـار روش 
رخـدادي  فهـم  مي افتـد.  اتفـاق  مـا  بـراي  شناسـانه 
اسـت كـه بـه گونـه اي عـام و فراگيـر بـراي انسـان 
حـادث مي شـود، رخـدادي كـه نمي توانيـم كاري در 
مـورد آن انجـام بدهيـم. فهـم از نظرگاه فلسـفي، ايجاد 
يـا برسـاختن نيسـت. فهـم عمـل سـوبژه بـر روي ابژه 
نيسـت و اساسـاً بـه هيـچ نحـوي از انحـا آن چيـزي 
نيسـت كـه مفسـران انجـام مي دهنـد )وايسـنهايمر، 
1381، ص 57(. بنابرايـن از نظر گادامر واقعه فهميدن، 
تنهـا توسـط فاعل شناسـا صـورت نمي پذيـرد و يا اين 

كـه تنها بـه موضـوع شناسـايي اختصـاص نـدارد بلكه 
محصول گفت وگوي فاعل شناسـا و موضوع شناسـايي 

 .)465  ,1989,Gadamer( اسـت 
گادامـر با پيـروي از نظريـه هايدگر بدين مطلب اشـاره 
مي كنـد كه سوبژكتيويسـم ارمغان دنياي جديد اسـت 
و در برابـر سـنت فيلسـوفان يونانـي قـرار دارد كـه نـه 
فاصلـه پـر نشـدني ميـان ذهن و عيـن مي ديدنـد و نه 
بـر اصالـت فاعل شناسـا مي كوشـيدند. فهم بـراي آنها 
عمـل فاعـل شناسـا يا همـان ذهن بـه شـمار نمي آمد 
فهـم واقعـه اي بـود كـه از تعامـل و گفتگو ميـان خارج 
و ذهـن پديـد مـي آمـد. روش ديالكتيكـي افاطـون 
نمونـه اي از چنيـن تفكر اسـت. در اين شـيوه، نه فاعل 
شناسـا و نـه موضـوع شناسـايي هيـچ كـدام فاقد نقش 
نيسـتند. نقـش آنان در واقع نقـش دو طرف يک گفتگو 
اسـت. بـه گفته گادامـر ديالكتيـک عنواني اسـت كه از 
زمـان فيلسـوفان يونـان براي اشـاره به چنيـن منطقي 
از تفكـر، انتخـاب شـد. در اين راسـتا، گادامر بر اسـاس 
بهره گيـري از امكانـات افاطـون و سـقراط، بـر اين باور 
بـود كـه در جريـان مهـم هرمنوتيكـي، بـا يـک متـن 
بايـد به گفتگـو پرداخـت و همانند ديالـوگ دو متكلم، 
آنقـدر گفتگـو را ادامـه داد تـا طرفيـن به نوعـي توافق 
برسـند وي در توصيـف فرآينـد تفسـير، براين بـاور بود 
كـه هـر فهمـي، يک تفسـير اسـت زيـرا هر فهمـي در 
وضعيـت خاصـي، ريشـه دارد پـس نمايانگـر نقطه نظر 
و دورنمايـي ويـژه اي اسـت. هيچ ديـدگاه مطلقي وجود 
نـدارد كـه بتـوان از آن، تمامـي دور نماهـاي ممكـن را 
نگريسـت. تفسـير ضرورتـاً يـک فرآينـد تاريخي اسـت 
امـا صرف تكرار گذشـته نيسـت بلكه در معنـاي حاضر 
و موجـود، مشـاركت دارد. از ايـن رو »يگانـه تفسـير 
صحيـح«، گمـان باطلـي اسـت. از نظـر گادامر، تفسـير 
يـک متـن نمي توانـد بـه بررسـي قصـد مؤلف يـا درك 
عصـر مؤلـف، محـدود شـود زيرا متـن، تجلـي ذهنيت 
مؤلـف نيسـت بلكـه تنهـا بـر پايه گفـت و گويـي ميان 
مفسـر و متـن هسـتي، واقعيتـش را باز مي يابـد )هوي، 

1379، ص 14(.
2.»تاريخمنـدي فهـم معماري شـهري«: گادامر با 
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اتـكا بـر اين مبانـي اعتقاد داشـت كه حقيقـت اليه اليه 
اسـت و از راه گفت وگـو تنهـا بـه پـاره اي از آن مي توان 
دسـت يافـت. به نظـر او، چون هـر فهمـي در وضعيتي 
خاص ريشـه دارد، پس هر فهمي نوعي تفسـير است، از 
 ,1990,gadamer(اين رو، هيـچ تأويلي قطعي نيسـت
اجتناب ناپذيـر،  بـه صورتـي  فهـم  او  بـاور  بـه   .)579
تاريخـي اسـت و فـرد هرگـز از موقعيـت تاريخـي اش 
رهايـي نمي يابـد. چـرا كه پيشـداوري هاي ما بـا تاريخ 
گـره خورده انـد و صرفـاً زاييـده خصوصيـات شـخصي 
مـا نيسـتند. وي مي نويسـد: »آغـاز و انجـام فهـم در 
درون خـود فـرد اسـت و ريشـه در گذشـته اي دارد كه 
مخلوق او نيسـت و به سـوي آينده اي اسـت كـه بر آن 
كنترلـي ندارد.« )پالمـر، 1377، ص 297(. در حقيقت، 
هرمنوتيـک گادامر زاييـدة مباني شناخت شناسـانه وي 
بـود. البتـه ايـن به آن معنا نيسـت كه متـن را مي توان 
بـه هـر شـكل تاويـل كـرد. »فهـم هرمنوتيكـي نتيجه 
گفتگويـي اصيل ميان حال و گذشـته اسـت و اين فهم 
هنگامـي رخ مي-دهـد كه ميـان حال و گذشـته ادغام 
افق ها وجود داشـته باشـد. در نهايت اين كنشـي اسـت 
مبتنـي بـر فهـم خويشـتن، فهـم واقعيت تاريخـي ما و 
پيوسـتگي آن بـا گذشـته« )احمـدي، 1377، ص 13(. 
گادامـر بـه پيـروي از هايدگـر هـدف تاويـل متـن را نه 
نيـات مولـف، بلكـه خـود متـن مي دانـد. هرمنوتيـک 
تاشـي اسـت بـراي غلبـه بـر »فاصله گـذاري بيگانـه 
سـاز« يعنـي حل اين مسـاله كـه چگونه يک اثـر، جدا 
از فرهنـگ اصلـي و شـرايط تاريخـي اش مي توانـد بـا 
مخاطـب امـروزي خـود ارتبـاط برقـرار كند و از سـوي 
او فهميـده شـود. »بـه اعتقـاد گادامـر پـس از اينكـه 
يـک واقعـه روي مي دهـد يـا يـک متـن يـا اثـر هنري 
پديـد مي آيـد برداشـت ها و فهم هايـي از آن صـورت 
مي گيـرد. ايـن برداشـت ها و فهم هـا تاريـخ فهـم آن 
حادثـه يـا متـن را مي سـازد و تاريـخ فهـم در قرائت و 
داوري آينـدگان نسـبت بـه آن تاثير تام خواهد داشـت. 
ايـن تاريـخ فهـم را تاريـخ اثر گـذار آن متـن مي نامند. 
تاريـخ اثرگـذار هرگـز بـه صـورت كامـل تحـت كنترل 
هيـچ گاه  مفِسـر  نمي گيـرد.  قـرار  مفِسـر  اختيـار  و 

را كـه در گذشـته رخ داده اسـت  امـوري  نمي توانـد 
مسـتقيماً مشـاهده كنـد، بلكه آنهـا را از افـق فهم ها و 
برداشـت هايي كـه قبا حاصل كرده اسـت، مشـاهده و 

.)181  ,1985,weinsheimer(»مي كنـد درك 
3.»سـنت و فهم معماري شـهري«: گادامـر همانند 
»لودويک ويتگنشـتاين«، يكي از اهـداف هرمنوتيک را 
رابطـه ميان »فهم« و »پراكسـيس« مي دانسـت به اين 
معنـا كه فهـم بـر زمينـه و چارچوبهـاي معنايي خاص 
متكي اسـت كه توسط آن شـكل مي يابد. به عقيده وي 
فهـم و كاربـرد نمي توانـد به طور قطعـي از يكديگر جدا 
شـوند )هـوي،  1379، صص 12-16(. بـه همين دليل 
اسـت كـه گادامر بر سـنت ها تاكيد مي كنـد. بر خاف 
گفتـه روشـنگري كه فـرد مي بايد از نقطـه اي خنثي به 
جهـان بنگـرد، از نظـر گادامـر هميـن سـنت اسـت كه 
بـه فـرد اجـازه مي دهند سـنتهاي ديگـر را بفهمد. پس 
سـنت مند بـودن، پيـش فـرض فهم سـنت هـاي ديگر 
اسـت. گادامـر بـراي توضيح آراي خود، سـه نـوع رابطه 
 ,1976 ,Gadamer(مـن و تو« را مشـخص مي كنـد«
321-325(. البتـه »مـن« و »تـو« لزومـاً اشـاره بـه دو 
فرد نيسـت، بلكه هدف بيشـتر اين اسـت كه »من« به 
عنـوان يـک سـنت مي خواهـد »تو« بـه عنوان سـنتي 
ديگـر را بفهمـد يـا »مـن« به عنـوان يک نسـل يا يک 
قشـر مي خواهـد »تـو« يعنـي نسـلي ديگـر و قشـري 

ديگـر را بفهمد.
4.»پيش فهم هـا و دور هرمنوتيك در فهم معماري«: 
بـا كمـي تعمـق در نوشـته هاي گادامـر مي تـوان بـه 
وضـوح، تعريـف او از حلقـه فهـم را نيـز درك كـرد و 
دريافـت كـه او نيـز همچـون هايدگـر بـه حلقـه فهـم 
معتقـد بـوده و فهـم را دسـتاورد دور هرمنوتيكـي يـا 
حلقـه فهـم مي دانـد. دور هرمنوتيكـي يعنـي اينكـه 
بـراي دسـتيابي بـه فهـم، هيـچ نقطـه شـروع حقيقـي 
وجـود نـدارد؛ زيـرا هـر فهمـي دربردارنـده يـک فهـم 
قبلـي اسـت. هيـچ فهمـي بـدون پيـش فـرض نيسـت 
)منوچهـري، 1387، ص 57(. گادامـر ادعاهـاي ديلتاي 
را قبـول نـدارد كـه مـورخ بايـد تـاش كند تـا ذهنيت 
يـا پيشـداوري ها و تعصبـات خـود را بـه نفـع عينيـت 
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كنـار بگـذارد. بـه عقيـده گادامـر ذهنيت مفسـر پيش 
شـرط ضـروري هرگونـه درك و فهم اسـت. همين طور 
افـق خـاص فرهنگـي يـا تاريخـي هـر مفسـر چيـزي 
نيسـت كه مانـع درك و فهـم گردد بلكـه برعكس پايه 
و مبنـاي اصلـي هـر نـوع درك و فهـم بشـمار مي آيد. 
از نظـر گادامـر زيسـتن در چارچـوب يک افـق تاريخي 
شـرط هستي شـناختي يـا وجودشـناختي اسـت و نـه 
يـک معضـل معرفت شـناختي. زمان، شـكاف يا خأليي 
نيسـت كـه بايسـتي آن را پـر نمـود يـا بـر آن پـل زد، 
بلكه بسـتر دايمي عرف و عادات و آداب و سـنن اسـت 
كـه گذشـته از طريـق آن و در درون آن خـود را عرضه 
مي كنـد. بدين ترتيب تفسـير و تاويـل متضمن تداخل 

)7 ,1976 ,Linge, and trans(افق هـا اسـت
5.»ادغـام افق ها در فهم شـهر«: از ديـدگاه گادامر، 
فهـم يـک حادثـه اسـت. اتفاقي كـه پيش بينـي ناپذير 
اسـت و نمي تـوان آن را هدايـت كـرد. رخـدادي اسـت 
غيـر ارادي و تكـرار ناپذيـر كـه در پـي يـک گفتگو، در 
لحظـه خاصـي رخ مي دهـد و آن لحظـه از نظـر گادامر 
لحظـه امتـزاج يافتن افق هـا و لحظه اي سرنوشت سـاز 
اسـت. امتـزاج افق هـا در پي پرسـش و پاسـخ مفسـر و 
اثـر و فهـم در پـي ايـن امتـزاج و گفتگـوي پيش بيني 
ناپذيـر آنهـا حاصـل مي شـود و همـراه با ايجـاد فهمي 
جديـد، افقـي جديـد هـم شـكل مي گيـرد. بـه همين 
جهـت اسـت كـه گادامـر فهـم را فعاليتـي توليـدي 
مي دانـد نـه بازسـازي كننـده؛ چـرا كـه بازسـازي بـه 
معنـاي دقيـق آن امكان پذيـر نيسـت. »يكـي از نقـاط 
عطـف در هرمنوتيـک گادامـر، بحث ادغام افقها اسـت. 
از نظـر گادامـر، پيـش داوري هـا آن قـدر مهم انـد كـه 
موقعيـت هرمنوتيكـي خواننـده، برگرفته از آنها اسـت. 
وي موقعيـت هرمنوتيكـي خواننـده را افـق  مـي نامـد. 
از آن جـا كـه هـر فـرد داراي موقعيتـي هرمنوتيكـي 
اسـت، پـس داراي افـق اسـت و چـون فـرد همـواره در 
حال آزمودن پيشـداوريهاي خود اسـت، افـق او همواره 
در حـال تغييـر و شـكل گيري اسـت و ثبـات نـدارد« 

)واعظـي، 1381، 262(.
6.»زبانمنـدي فهم معماري«: در بسـياري از الگوهاي 

پوزيتويسـتي، زبان به عنوان پديده اي تعريف مي شـود 
كـه نقـش بازنمايـي واقعيـت را دارد؛ يعنـي كار و نقش 
زبـان در سـايه ايـن الگوهـا بازنمايـي آن چيـزي اسـت 
كـه واقعيـت ناميـده مي شـود. ايـن مـدل تا انـدازه اي 
تحـت تاثيـر مـدل دكارتـي اسـت كـه در آن، ارتبـاط 
ميان شـيء با شـيء يـا مدرك بـا مـدرك در گفتمان-

هـاي خاصـي مـورد تحليـل قـرار مي گيـرد. امـا بنا به 
اسـتدالل گادامر، ويژگـي ذاتي كل پديـده فهم، ارتباط 
آن با زبان اسـت. همانطور كه اشـاره شـد فهم از سـنت 
نشـأت مي گيـرد؛ همچنيـن بايـد گفت كه »سـنت در 
زبـان وجـود دارد ]و در زبـان وجـود مي يابـد[ و ايـن 
 ,Edgar and Sedgewick(»جز ماهيت سـنت اسـت
2000, 389(. از ايـن رو ، زبـان و فهم ارتباط تنگاتنگي 
بـا هم دارنـد. يعني »آنچـه درباره فهم صـدق مي كند، 
بـه همان انـدازه دربـاره زبان نيـز صدق مي كنـد. هيچ 
يـک از آنهـا صرفـاً بـه مثابـه امـري كـه بتواند بـه طور 
تجربـي مـورد پژوهـش قـرار گيـرد، درك نمي شـوند. 
هيـچ يـک از آنهـا مطلقـاً ابژه نيسـتند بلكـه هرآنچه را 
 Edgar(»كـه مي توانـد ابـژه باشـد احاطـه كرده انـد

.)404 ,2000 ,and Sedgewick
هرمنوتيك انتقادي هابرماس

نظريـه انتقـادي رهيافـت جديـدي بـه علـوم انسـاني- 
اعضـاي  بنيان گذارانـش  همـه  كـه  اسـت  اجتماعـي 
مكتـب فرانكفـورت كه در 1923 تاسـيس شـد، بودند. 
ايـن مكتب تفسـيري نـو از جامعه، فرهنگ، سياسـت و 
اقتصـاد ارائـه مي كـرد. متفكران اين مكتـب در مواجهه 
سـرمايه داري،  دنيـاي  در  آمـده  پيـش  معضـات  بـا 
مجموعـه دسـتاوردهاي ايـن جوامـع را از دسـت رفتـه 
مي پنداشـتند و معتقـد بودنـد كـه سـرمايه داري در 
بن بسـت كامـل قـرار گرفتـه اسـت. البته انديشـه هاي 
اول ايـن مكتب در يک نااميدي مطلق حاكم بر شـرايط 
آلمـان و خـود آنهـا تكوين يافت. اما در سـال 1969 كه 
موسسـه تحقيقاتـي مكتـب فرانكفورت با مـرگ آدورنو 
و بعـد هوركهايمـر، منحـل گرديـد، نظريه انتقـادي در 
شـكل جديـد و بـه صورتـي مفصل تـر بـا ديدگاه هـاي 
هابرماس تـداوم يافت )نـوذري، 1381، صص 69-68(. 
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بـه طـور خاصه منطـق چندمرحله اي روش شـناختي 
در فلسـفه سياسـي هابرمـاس را مي تـوان بصـورت زير 
بازسـازي كـرد )منوچهـري و نجاتي حسـيني، 1385، 

ص 10(.
الـف( صورت بندي و طرح مفروضـات اخاقي، حقوقي، 
سياسـي، اجتماعـي و فرهنگي بر اسـاس منطق صوري 

و فلسـفه تحليلي و فلسـفه علوم اجتماعي؛
ب( آزمـون و واكاوي ايـن مفروضـات و اسـتدالالت بـا 
داده هـا و يافته هـاي علـوم انسـاني اجتماعـي مـدرن؛

پ( تكميل اسـتنتاجات آزمون شـده با بينش شـهودي 
عقاني هنجاري اصيـل و ابداعي؛

ت( كاربسـت اسـتنتاجات نهايـي در يک الگـوي مثالي 
نـاب )تيپ ايـده آل كانتـي- وبري(؛

ث( نقـد تحليلـي وضـع موجود بـر مبنـاي هم گرايي يا 
واگرايي نسـبت به تيـپ ايده آل؛

ج( تجويـز الگـوي هنجـاري )تصريحـي و تلويحـي( در 
جهـت انطبـاق دادن وضـع موجـود بـا الگـوي مثالي.

نقـد هرمنوتيكـي فهـم معمـاري )از فلسـفی گادامـر تا 
ديـدگاه هرمنوتيـک انتقـادی هابرماس(

يكـی از مهم تريـن مكالمـه هـای فكـری در چنـد دهه 
اخيـر بحثـی اسـت كـه ميـان گادامـر و هابرمـاس از 
1967 آغاز شـد. هابرمـاس در »منطق علوم اجتماعی« 
بـا ديـدی انتقـادی بـه هرمنوتيـک پرداخـت. او در نقد 
گادامـر از منـش »خردگريز« ديدگاه پوزيتيويسـتی در 
علـوم اجتماعـی جانب گادامـر را گرفت, امـا در گرايش 
خـود او به »نسـبيت« و انكار ضـرورت وجود ضابطه ای 

قطعـی در داوری و نيـز كمبـود ديدگاهـی انتقـادی در 
مـورد مبنای هستی شناسـانه نظريه انتقـاد كرد. گادامر 
در مقالـه اي تحـت عنـوان »خطابـه، هرمنوتيـک و نقد 
ايدئولـوژي« بـه اعتراضـات هابرماس جـواب مي دهد1؛  
هابرمـاس متقابـا در مقالـه اي بـا نـام »مـروري بـر 
حقيقـت و روش گادامـر« انتقـاد خـود از هرمنوتيـک 
گادامـر را تكـرار مي كنـد. به طور كلـی، انتقادات اصلی 

هابرمـاس از گادامـر شـامل مـوارد ذير می شـود:
الف- مفهوم سنت در معماري شهري

اوليـن نقـد هابرمـاس بر پيامدهـاي انديشـة گادامر، در 
خصوص عمل سياسـي رهايي بخش اسـت. مشـاجرات 
ضـد روشـنگري گادامـر دربـارة پيشـداوري، حجيـت 
و سـنت، كانـون انتقـادات هابرمـاس اسـت. از ديـدگاه 
گادامـر تفسـيرگر و موضوع تفسـير هر دو جـزء فراگرد 
واحدي هسـتند و سـنت نه به عنـوان مجموعة معارفي 
كـه در اختيـار ماسـت، بلكـه بـه عنـوان زبـان بـه ارث 
تصـور  مي كنيـم،  زيسـت  آن  درون  كـه  رسـيده اي 
مي شـود. وي گادامـر را متهـم مي كنـد كـه زبـان را 
نظـام مبادلـة نـاب و خالصـي مي بينـد كـه از جانـب 
قـدرت و فراگردهـاي اجتماعي خدشـه نمي بيند. حال 
آن كـه از نظـر هابرمـاس بايـد بـه بررسـي كژتابي هـا 
و سـلطة ايدئولوژيكـي كـه از طريـق ميـراث عمومـي 
فرهنـگ هـا انتقـال مي  يابـد، پرداخت )هـوي، 1379، 
ص 100(. بنابرايـن هابرمـاس نقـد اول خود بـه گادامر 
را در پاسـخ به كتاب حقيقت و روش او اظهار مي دارد. 
بحـث اصلـي او در اينجـا آن بود كـه هرمنوتيک گادامر 

از طريق پيوندهای عينی و واقعی خود با زبان، كار و  1. هابرماس، تحت تاثير پياژه، معتقد است كه اعمال اجتماعی صرفاً 
بخصوص قدرت ادراك می شود. كوشش او در هرمنوتيک انتقادی خود، معطوف به اين است تا عينيت جريانهای تاريخی را به 
دعاوی كسانی كه درگير آن جريانها هستند پيوند دهد. به همين جهت جای هيچ گونه شگفتی نيست كه می بينيم او روانكاوی 
را نمونه ای از يک علم االجتماع ديالكتيكی- هرمنوتيكی می داند و  بر آن است تا از قدرت آزادسازی و سلطه زدايی آن استفاده 
كند؛ زيرا در نظر او مقصود از طرح و پيش  نهادن يک چنين هرمنوتيكی، همانا بازكردن راه است تا توان سلطه زدايی افراد 
نمايان شود و مقاصد و نيات كسانی كه فراموش يا سركوب شده اند، فاعليت پيدا كند و تاريخ را رقم بزند. او درصدد آن است تا 
از عقايد جديد و از انتقاد سود جويد و با يكپارچه كردن همه آنها بر هرمنوتيک غلبه يابد و آن را به انتقاد از ايدئولوژی مسلط، 
مبدل سازد. اين كار مستلزم قبول و اخذ هرمنوتيک و همراه كردن آن با مذهب انتقاد است. در نظر او وقتی انتقاد به ميان 
آمد می توان بر هرمنوتيک غلبه كرد و از دور مربوط به آن رهايی يافت. بنابراين هابرماس در كتاب »شناخت و عايق بشري«، 
معتقد است كه مدل روانكاوي مي تواند به درون حوزه هاي اجتماعي توسعه يابد. زيرا به نظر هابرماس، زبان ما بدون امكان 
رهايي از زور و اجبار از طريق مراقبت روانكاوانه، به فريب ما ادامه خواهد داد. البته فرويد به مشكات بسط روان كاوي به حوزه 
هاي اجتماعي كامًا واقف بود. به همين دليل او در پايان كتاب »تمدن و محتواي آن« مساله شباهت ميان حوزه هاي فردي 

 .)19 ,2691 ,duerF( و گروههاي فرهنگي را به چالش مي كشد
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جريانـي محافظـه كارانـه اسـت، زيـرا ايـن هرمنوتيک 
نمـي توانـد خـود را از اقتـدار موجـود در سـنت رهـا 

)169  ,1988  ,Habermas(.نمايـد
همانطور كه قبًا اشـاره شـد، گادامر مدعـي بود كه هم 
بررسـي سـوژه دانـش و هم ابـژه تحت بررسـي آن بايد 
بـه عنـوان بخشـي از سـنت فهميده شـوند. بـه همين 
جهـت، قضـاوت دربـاره يـک كار هنـري يا يـک رويداد 
تاريخـي، هرگـز در يـک فضـاي آزادي مطلق به دسـت 
نمـي آيـد. فهـم از طريـق پيـش داوري هاي سـنت به 
دسـت مـي آيـد. هيـچ گونـه فهـم آزاد از پيـش داوري 
وجـود نـدارد؛ زيـرا محتـواي همه ايـده هـا هويت خود 
را مديـون سـنت هسـتند. بنابرايـن حتـي يـک انقاب 
نيـز ايده هـاي خـود را مديون سـنت اسـت، و آن صرفاً 
بـه صـورت تغييـر و تعديـل اتفاق مـي افتد و نـه تغيير 
راديـكال )Hedberg, 2003, 4(. به نظر مي رسـد كه 
ديـدگاه گادامـر در اينجا كامًا تحت تاثير نظريات هگل 
قـرار دارد. امـا سـوال اصلـي ايـن اسـت كـه آيـا مفهوم 
گادامري از سـنت با ايده هگلي از تاريخ سـازگار اسـت 
يـا نـه؟ يعنـي آيـا گادامـر نيـز بـه فهـم كارويـژه هاي 
آزادي به عنوان بخشـي از خودآگاهي در بسـتر تاريخي 
مـي پـردازد؟ در ديـدگاه هگل، آزادي نه تنهـا به عنوان 

بخشـي از پيشـرفت تاريخـي عمـل مي كنـد، بلكـه آن 
همچنيـن ابزاري ضـروري براي خود-آگاهي محسـوب 
مـي شـود. همچنيـن، آزادي بـه عنوان ارزشـي عقاني 
درك مـي شـود كـه وجـود آن مديـون توجيـه شـدن 
توسـط عقـل مي باشـد. در همـان زمان، ايـن توجيه به 
صـورت توجيـه آزادي به عنوان ارزشـي باالتر مي شـود 

كـه نمـي تواند توسـط ارزش هـاي ديگر باطل شـود.
 از نظـر گادامـر، آزادي بـه عنـوان بخشـي از سـنت 
محسـوب مـي شـود. بـه هميـن جهـت، سـنت اسـت 
كـه آزادي را بـه مفهومـي واال تبديـل مـي كنـد. امـا با 
ايـن توجيـه قـراردادي  آزادي توسـط سـنت، آزادي به 
ارزشـي در ميـان ارزش هـاي ديگـر تبديـل مي شـود. 
ايـن اسـتدالل جايـگاه آزادي را سسـت مـي كنـد، زيرا 
صرفـاً فقـدان ارزش هـاي رقيـب اسـت كـه مـي تواند، 
 ,Hedberg( كنـد  توجيـه  را  آزادي  واالي  موقعيـت 
2003, 4(. از ديـدگاه هابرمـاس، گادامـر نقـش بيـش 
از حـد مهمـی بـه سـنت و مكالمـه بـا آن داده اسـت و 
ضابطـه ای بـرای شـناخت دقيـق احـكام ارائـه نكرده و 
بـا طـرح مفهـوم مكالمه با سـنت، اعتبـار هـر تاويلی را 
تقليـل داده يا يكسـره از ميان برده اسـت. بـه گمان او، 
مـا همـواره سـنت يـا افق گذشـته را بـا جهـان كنونی 

تصوير 1. مفهوم سنت در معماري به تعبير شولتز چگالي فهم هرمنوتيكي سنت معماري، 
لحظه رويارويي و ورود به مكان را به لحظه اي مهم بدل ميسازد که خود، محصول ارتباط 

موضوعي متن )معماري( و زمينه )محيط( است.
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خويـش همخـوان مـی كنيـم و زمانـی آن هـا را مـی 
شناسـيم كه تسخيرشـان كرده باشـيم. يعنـی از آن ما 
)يـا امـروزی( شـده باشـند. امـا به نظـر هابرمـاس، كار 
اصلـی مـا در علـوم اجتماعـی اين اسـت كه در زيسـت 
جهـان خـود معيـار ضابطـه يـا دسـتاويزی بيابيـم كـه 
بـه يـاری آن بتوانيـم پديدارهـای سـنتی و پيشـين را 
امـروزی كنيـم. از ايـن رو گادامـر پيـش از آن كـه بـا 
سـنت مكالمـه كنـد تسـليم منطـق آن مـی شـود. در 
حالـی كه انديشـه نقادانه مـا می تواند سـنت را بپذيرد 
يـا رد كند. اسـاس بحـث هابرماس گذر از زبان اسـت و 
رسـيدن به ارتباط مسـتقل از هـر گونه ابـزار )احمدی، 

1372، ص 570(.
بديـن ترتيـب، هرمنوتيـک هابرمـاس در پـي احيـاي 
معانـي مسـتور در متـن نيسـت، بلكـه در پـي »كاهش 
دروغ هـا و توهمـات آگاهـي« اسـت. گادامـر كـه در 
پـي كشـف حقيقـت در متـن بـود، از سـوي هابرمـاس 
مـورد انتقـاد قـرار گرفـت كـه نقـش ايدوئولـوژي را در 
رسـيدن بـه تفاهم نديده اسـت، حـال آن كـه حقايقي 
كـه مورد تفاهـم قرار مي گيرند، ممكن اسـت ناشـي از 
سـلطه باشـند و گادامـر بـه گونه هـاي تلويحي بـه آنها 
مشـروعيت مي بخشـد )جمشـيديها، شـالچي، 1387، 

.)176
البته، پاسـخ گادامر اين است كه اوال تجربه هرمنوتيكي 
به شـكلي هستي شناسـانه و نه معرفت شناسـانه است. 
زبان مندي شـيوه اصلي تجربه انسـاني اسـت. از اين رو 
ممكـن نيسـت كـه زبـان تحـت تاثيـر كار و ايدئولوژي 
قـرار گيـرد، زيـرا خـود ايـن »شـرايط« از طريـق زبان 
وسـاطت شـده و معني مي يابند. به عبـارت ديگر، همه 
ابـژه هـاي دانش و روش شناسـي آنها توسـط افق هاي 
انـد. بـه هميـن دليـل، از فهـم  زبانـي احاطـه شـده 
تاريخمنـد و زبانمنـد انتظـار نقـد ايدئولـوژي نمـي رود 
زيرا سـنت بـه شـكلي غيرانتقـادي مورد پذيـرش واقع 
مـي شـود. بنابرايـن، تفكـر انتقـادي، كـه بـه ايده آليزه 
كـردن عقانيـت مي پـردازد، نمي تواند اسـتقال خود 
از سـنت تاريخـي را اعـام كنـد و نمـي توانـد از حلقه 
.)19-18 ,1976 ,Gadamer(هرمنوتيـک جـدا شـود

ب- گستردگي حوزه علوم درگير با معماري شهري
در نظـر گادامر، همين كه شـخص بـرای تفهم در كليت 
آن، شـان تفسيری قائل شـود و آن را هرمنوتيكی بداند 
و بديـن  نكتـه توجـه كنـد كـه در تفهـم، حقيقـت در 
نمی توانـد  ديگـر  می رسـد،  ظهـور  بـه  زبـان  مرتبـه 
هرمنوتيـک را صرفـاً متكفـل تبييـن و توضيـح مبنای 
روش شناسـی علـوم انسـانی در مقابـل روش شناسـی 
علـوم طبيعـی )تقابـل معناي هنـري و فنـي معماري( 
تفهـم  صـور  همـه  در  كـه  می بينيـم  وقتـی  بدانـد؛ 
حقيقـت  بـه ظهـور می رسـد، مـا بـا كليـت هرمنوتيک 
روبـه رو هسـتيم و تفكيـک روش شناسـی علوم انسـانی 
از روش شناسـی علـوم طبيعـی از ميـان برمی خيـزد. 
گادامـر در ايـن قـول خود مسـتظهر به مبانـی وجودی 
)هستی شناسـی( تفهـم آدمی بود. به اعتقـاد او، ديلتای 
بـا تفكيـک روشـهای علـوم طبيعـی از علـوم انسـانی و 
تاريخـی ، را برمبنـای مسـتحكمی اسـتوار سـازد و از 
ايـن نظـر نتوانسـته بود كليـت و عموميـت هرمنوتيک 
را نشـان بدهـد. امـا گادامـر بـه متابعـت از هايدگـر بـه 
نفـس تفهم توجه می كنـد و می خواهد ببينـد در تفهم 
آدمـی بـه طـور كلی، چگونـه وجود ظهور پيـدا می كند 
و در ايـن راه اگـر چـه بـر اصـول ديلتايـی وقـع تمـام 
می نهـد، امـا تفكـر او، از حيث آنكه ناظر بـه بنيانگذاری 
يـک هرمنوتيـک عام و كلی اسـت، بيشـتر صبغه تفكر 
 ,1989,Gadamer( شـايرماخر را بـه خـود می گيـرد

 .)19-18
گادامـر نيـز در اين راسـتا، مفهوم اجتمـاع عقاني فارغ 
از سـلطه اي كـه هابرمـاس آن را مطـرح مـي كند را به 
نقد مي كشـد، زيـرا اين تئوري از تفـاوت هاي بنيادين 
ميـان حـوزه هاي شـخصي و اجتماعي غفلـت مي كند. 
گادامـر معتقد اسـت كه در روانكاوي بيمـار مي تواند از 
انحرافـات موجود مراقبت شـود امـا در تعامل اجتماعي 
بيـن گروه ها بـا عايق متفـاوت، انحـراف از هنجارهاي 
يـک گـروه نمـي تواند نشـانه بيماري باشـد، زيـرا خود 
 Couzens(هنجـار موضوعـي مورد مناقشـه مي باشـد

.)126 ,1982 ,Hoy
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ج- نسبي گرايي
همانطـور كه اشـاره شـد از نظـر هابرمـاس، هرمنوتيک 
گادامـر معـرف نوعـي انتقـاد از خصلـت غيرتأملـي و 
خردگريز نظرية پوزيتويسـتي علوم اجتماعي اسـت و از 
ايـن نظـر، ديـدگاه او قابل قبول مي باشـد. اما از سـوي 
ديگـر، هابرمـاس بر اين باور اسـت كـه در نظرية گادامر 
گرايشـي بـه نسـبي گرايي وجـود دارد و بنيان هسـتي 
شـناختي نظرية او نيز كه از فلسـفة هايدگر اخذ شـده 
اسـت، آن چنـان كـه بايـد بشـود، بازانديشـي انتقادي 
نمي شـود. هابرمـاس سـعي مي كنـد تا بـه تكميل اين 
اسـتدالل گادامـر كـه سـنت را تنهـا امـر بوجودآورنده 
فهـم مي دانـد، بپردازد، زيرا سـنت نياز به ايـن دارد كه 
توسـط يـک تئـوري و معيـار جهان شـمول بـه منظور 
رهايـي از نسـبي گرايي تكميـل شـود. بنابرايـن كانـون 
مباحثـه او ايـن اسـت كـه آيا انديشـه مي توانـد خود را 
 ,Habermas( از شـرايط تاريخـي خويـش آزاد كنـد؟
1971, 291-294(. در ايـن راسـتا، هابرمـاس بـا تكيه 
بـر پژوهش هـای »آلفـرد لورنتـر«  نظريـه ای در بـاب 
تأويـل عمقـی عرضه می كند كـه نه بر وفاداری نسـبت 
بـه سـنت بلكـه بـه مفروضـات نظـری خاصـی متكـی 
اسـت. ايـن مفروضات ايـن واقعيت را در نظـر می آورند 
كـه زبـان بـه شـيوه ای عمومی بـكار بـرده نمی شـود و 
هيچگونـه هماهنگـی ضـروری و الزمـی ميـان نيـات، 
نيسـت.  كار  روانـی در  بيمـار  و گفته هـای   كنش هـا  
لـذا بايسـتی بـه جای »فهـم تأويلـی ابتدايی« بـه آنچه 
لورنتـر »فهـم صحنـه ای« می نامـد روی بياوريـم كه با 
توضيـح صحنـه ی اوليـه، معنـای گفته هـا و نمادهـا را 
روشـن می سـازد. بـه عبـارت ديگر معنـا را می تـوان به 
كمـک تأويلـی عمومی كـه چارچوبـی را جهت توصيف 
تاريـخ توسـعه يافتگـی فـرد يا يـک نظـام اجتماعی در 
تماميـت آن فراهـم مـی آورد،  بازگرداند تـا بدين طريق 
حـوادث و عوامـل پنهـان »ارتبـاط تحريـف شـده« را 

نشـان داد )باشـر، 1380، 99(.

نتيجه گيري و جمعبندي
از آنجـا كـه معماري هـم به عنوان واقعيـت عينی و هم 
بـه صـورت واقعيـت ذهنـی وجـود دارد، هرگونـه درك 
نظـری كافـی دربـاره آن بايـد هـر دو جنبـه را شـامل 
باشـد. ماهيـت ايـن جنبه هـا در صورتـی به درسـتی 
شـناخته خواهـد شـد كـه معمـاري بـر حسـب فرآيند 
ديالكتيكی پيشـرونده ای متشكل از سـه عامل اساسی: 
فهميـده  درونی سـازی  و  عينی سـازی،  برونی سـازی، 
شـود. در ايـن راسـتا گادامـر با طـرح مفاهيـم جديدي 
چـون پيش فهم هـا، حلقـة فهـم، زبـان و تاريخ منـدي 
فهـم، ادغـام افق هـا و متمركـز سـاختن هرمنوتيک بر 
آنهـا، نقش مهمـی در هرمنوتيک فلسـفی و فهم مندي 
فلسفي معماري شـهري دارد. از ديدگاه گادامر معماري 
سـنتي  بـه عنـوان زبـان بـه ارث رسـيده اي كه مفسـر 
درون آن زيسـت مي كنـد، تصور مي شـود )نقـد درون 
سيسـتمي بـه معمـاري و شـهر(. بررسـي سـوژه دانش 
و هـم ابـژه تحـت آن بايـد بـه عنوان بخشـي از سـنت 
معمـاري تا معمـاري سـنتي فهميده شـوند. هيچ گونه 
فهـم آزاد از پيـش داوري وجـود نـدارد و همـه ايده هـا 
هويـت خـود را مديـون سـنت هسـتند كـه چالـش 
اساسـي در »درك ماهيـت معمـاري« دوران نو و مقوله 
خاقيـت طراحـي در معمـاري و شهرسـازي اسـت. بـا 
وجـود وجـوه مثبـت روش هرمنوتيک، بعضـی از نكات 

را بايـد مـورد توجـه قـرار داد؛ از جمله: 
باالخـره غرق شـدن محقـق  و  اشـراق  1.درون نگـری، 
يـا مفسـر در ژرفـای انديشـه خويـش به جـای تحليل 
واقع بينانـه واقعيـت اجتماعی، ورطه هـای گمراه كننده 
ايـن روش هسـتند كـه بايـد بـدان توجـه نمـود؛ البته 
منظـور ايـن نيسـت كـه نبايـد از جنبـه هـاي عرفـان 
شـناختي بـه معمـاري و شـهر نظر كـرد ولـي بهرحال 
اسـارت در مفاهيـم سـنتي و مولفه هاي ديكتـه وار آن 

بيـش از حـد مطلوب نيسـت. 
عنـوان  بـه  هرمنوتيـک  دايـره  پارادوكسـی  2.حالـت 
مشـكل اساسـی روش تاويل مطـرح اسـت. درحالی كه 
معانـی كلمـات فردی بـه زمينـه احاطه كننده وابسـته 
اسـت، ايـن زمينه تنها بـا نتيجه تركيـب معانی كلمات 
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بنابرايـن، تفسـير چگونـه  بـه وجـود می آيـد.  فـردی 
ممكن اسـت؟ همچنيـن اين دايره با تركيب اسـتثنايی 
می شـود.  تبديـل  تسلسـل  بـه  كلمـات  همنشـينی 
بنابرايـن، در چنيـن مـواردی آشـكار اسـت كـه مفسـر 
هرگـز نمی توانـد معنـای نهايـی يـک كلمـه را قبـل از 
ايـن كـه بـه جلـو رفتـه و كلمـات ديگـر را ببينـد، بـه 
دسـت آورد. در ايـن رابطـه هـم واضح اسـت كـه درك 
معمـاري بدون شـناخت كامل زمينه متـن معماري در 
رويكـرد نحـوي بـه اثـر، و باالخـص شـناخت محيـط و 
زمينـه گرايـي در معمـاري اصلي ضروري و مهم اسـت.

3.زمانـی كـه بـر فهـم و تاويـل رفتـار ديگـری تاكيـد 
می شـود همـواره ايـن خطـر هسـت كـه نتيجـه هـر 
تحقيـق بـا ديگـری و در مـورد يـک موضـوع معيـن و 
در يـک زمـان مشـخص، يكسـان نباشـد و ايـن امـر به 
بنـای دانش آسـيب می رسـاند. در اين رابطـه بايد گفت 
كـه تجربـه فضاهـاي زيسـتي از فـردي به فـرد ديگر، و 
از فرهنگـي بـه فرهنـگ ديگـر متفـاوت اسـت و نبايـد 
بـه دنبـال يـک طراحـي خشـک و مصنـوع بـر اسـاس 
معيارهـاي واحـد بـراي معمـاري مناطـق و كشـورهاي 
مختلـف بـود؛ چراكـه يـک اثـر معمـاري شـايد حتـي 

بوسـيله يـک فـرد واحـد در دو زمـان متفـاوت حـاوي 
تجربـه اي جديـد فـرض و حتـي واقعـي شـود.

4.تكيـه بـر فهم و رسـوخ بـه درون، نبايد مانـع از جمع 
آوری داده هـای دقيـق آمـاری باشـد. يعنـي عمـًا فهم 
معمـاري نسـبتي بـا تكيـه صرف بـه هرمنوتيـک ندارد 
و بايـد از روشـهاي تحليلـي و زبـان رياضـي در تحليـل 

هـاي مربـوط بـه ادراك معماري و شـهري بهـره برد.
5.نهايت سـخن اين كـه نتيجه اين روش، تنـوع فهم ها، 
تفاسـير و تعابيـر بـه تعـداد مفسـران و تاويلگـران بوده 
و ايـن امـر بـدون داشـتن معيـاری بـرای واقـع نمايـی 
يـا صـدق آن هـا بـه نوعـی آنارشيسـم علمـی منجـر 
می گـردد. ايـن مـورد هم عمـًا باعـث تكثـر ديدگاه ها 
بـه فهـم اثـر معمـاري و عـدم انسـجام در يكپارچگـي 
معنايـي بـه مفهـوم معمـاري و شـهر خاصـه در دوران 

باشـد. فراتجدد 
بيـن هرمنوتيـک در دوران  احتمالـي  نقـد  در حـوزه 
تجـدد و فراتجـدد باالخـص بـر اسـاس قابليـت تعميم 
معمـاري،  نقـد  رايـج  رويكرئهـاي  و  معمـاري  بـه  آن 
بايـد اشـاره كـرد كـه هابرمـاس در سـه بخـش مفهوم 
سـنت، گسـتردگي حـوزه علـوم و نسـبي گرايي به نقد 

گروه نمايندهويژگي آموزشي در طراحيكانون توجهنحله هاي نقد
اغلب شيوه هاي سنتيشناخت نقشمايه هاي فرهنگينشانه ها و رمزگانكاسيک

ايده هاي معنوي و تقويت نيت اهداف و شخصيت معماررومانتيک
اغلب شيوه هاي مدرنسازنده

تقويت توانمندي در خلق تناسبات فرم بنا و تناسبات بصريفرماليسم
فرماليستهاي روسيچشمنواز

توجه به مردم و مقاومت در برابر طبقه مخاطب و اقتصادزمينه اي
ماركسيستها و فمنيستهاتبليغات تجاري

استفاده از نظرات مردم و استفاده برداشتهاي مخاطبپديدارشناسانه
شيوه هاي پست مدرنكنندگان بنا

تقويت خاقيت در انتخاب روش و روش ساخت بنارسانه اي
اغلب شيوه هاي جديدتكنولوژي ساخت

جدول 1. مقايسه گرايشها و روشهاي نقد معماري، ماخذ: مهدوي نژاد، 1384.
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سـعي  انتقـادي  هرمنوتيـک  مثابـه  بـه  هابرمـاس 
مي كنـد ظرفيت هـاي تفكـر انتقـادي را تقويـت كنـد 
برداشـت  ببـرد.  بيـن  از  را  سـنت  جزميت هـاي  تـا 
هابرماس از شـناخت، ريشـه در سـنت و حجيت ناشـي 
از سـنت نـدارد. بلكـه مبتنـي بـر »بينـش و تصميـم 
عقانـي« اسـت كـه بـه موجـب آن مي تـوان آنچـه را 
كـه از گذشـته بـه ارث رسـيده، به چالش كشـيد و نقد 
كـرد. بـه بيـان ديگـر، در پـي آن اسـت تـا هرمنوتيک 
را بـه نقـد ايدئولـوژي مبـدل سـازد. در اينجـا گادامر از 
جهان شـمولي زبان بـه جهان شـمول بودن هرمنوتيک 
مي رسـد. البته اين جهان شـمولي به دو شـيوه صورت 

مي گيـرد: 
1. در حالـت اول، جهان شـمولي از ايـن حقيقت ناشـي 
مي شـود كـه فهـم سـاختاري زبانـي دارد و هـرگاه كه 
مـا بـا سـنت در تمـاس هسـتيم، آن خـود را بـر مـا 
آشـكار مي كنـد )در ايـن حالـت معماري از سـاختاري 
زبانـي و متنـي برخـوردار مي شـود كه تنهـا در صورت 
آشـناگرايي بـا سـنت بر مفسـر بنـاي معمـاري نمايان 

شـود(. مي 

هرمنوتيـک فلسـفي گادامـر مي پـردازد:
1. انتقـاد هابرمـاس ايـن اسـت كـه در تمـام شـئون 
كنـش بشـری هرمنوتيـک يـا تاويل بـرای ايجـاد تفهم 
نمی توانـد اطـاق عـام و جهان شـمول داشـته باشـد. 
ايـن امـر در تحليل و تفسـير معماري به اين معناسـت 
كـه لزومـاً فهـم اثـر از طريق تفسـير بنا ممكـن حاصل 
نشـود و هيچگونـه قاعـده كلـي در جـواب واحـد بـر 

تفسـير بنـاي معماري ميسـر نيسـت.
بـا طـرح  كـه  اسـت  ايـن  گادامـر،  ديگـر  2. مشـكل 
تاثيرگـذاري افـق معنايي مفسـر و موقعيت هرمنوتيكي 
فراينـد  بـر  او  داوري هـاي  پيـش  و  پيـش فرضهـا  و 
فهـم، نسـبي گرايي را ترويـج مي كنـد، امـا تاكيـد بـر 
صاحـب  برخـود  را  آسـيب  اوليـن  نيـز  نسـبي گرايي 
نظريـه وارد مي سـازد؛ زيرا معياري بـراي اثبات مدعاي 
خـود بـه جا نمي گـذارد. بدين معنا كه معمـاري و فهم 
آثـار و ابنيـه موجود دچار نوعي نسـبيت گرايي اسـت و 
معانـي چندگانـه اي به دسـت مي دهد كـه ماهيت فهم 
را دچـار اختال و آشـفتگي در فهم پذيـري و معنايابي 

تاريخـي مي كنـد.

گرايش 
هرمنوتيكي

بهترين مفسر 
اثر

بهترين كاربرد 
ابزار خوانش مراحل فهمديدگاه گرايش

آثار قدسي و معمار اثركاسيک
كاسيک

ارزش شناسي 
بنا

درك معنا و صدق 
يابي اثر معماري

تحليل منطقي 
معماري

دوران مدرن و ذهن بازآفرينرومانتيک
آثار

روش شناسي 
طراحي معماري

بازسازي و بازتوليد 
در فهم اثر

بازآفريني فرايند 
طراحي اثر

معرفت شناسي فرقي نداردحس و اشراقعلوم انساني
اثر

شناخت معرفت 
وجودي اثر

معرفت و 
بنيان هاي عرفاني

فلسفي
افق معنايي اثر 
و افق معنايابي 

مفسر

تمام آثار 
ماهيت فهم اثر حقيقت فهم اثرمعماري

مطلق فهم اثرمعماري

كاسيک و گاهاً معمار اثرنئوكاسيک
اكلكتيزميک

ارزيابي نيت در 
طراحي

عيني گرايي در فهم 
اثر معماري

گريز از نسبي 
گرايي در فهم 

بنا

جدول 2. گرايش هاي هرمنوتيكي و ارتباط آن با معماري؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق.
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2. در حالت دوم، جهان شـمولي ناشـي از اين امر اسـت 
كـه موجـودات انسـاني بـه شـكل »بـودن-در- جهان« 
تحقـق مي يابنـد. بـه ايـن معنـي كـه از طريـق زبـان، 
مـا بـه تجربـه جهـان مي پردازيـم. بـه عبـارت ديگـر، 
چـون جهان به شـكلي مسـتقيم بـر ما ارائه نمي شـود، 
بنابرايـن بايد جهـان را از طريق زبان درك كنيم. در هر 
دو مـورد، جهـان شـمولي هرمنوتيـک از طريق ماهيت 
جهـان شـمولي زبانـي اتفـاق مـي افتـد، بـه گونـه اي 

كـه هرمنوتيـک، نه بـر بنيـان متدلوژيک علوم انسـاني 
مصطلـح، بلكـه بـه جنبـه اي جهان شـمول از فلسـفه 

تبديـل مي شـود.
 منابع و ماخذ

احمدي، بابک. )1372(، سـاختار و تأويل متن: شـالوده 
شـكني و هرمنوتيک، نشـر مركز. تهران.

احمـدي، بابک؛ مهاجر، مهران؛ نبـوي، محمد. )1377(، 
هرمنوتيک مدرن، تهران: انتشـارات مركز.

روش شناسيمصداق يابي معمارانهمفهوم هرمنوتيكي

قرارگيري در جايگاه معمار و فهم اثر تجربه فضاهاي زيستاتجربه زنده
معماري

درنظرگيري نمادها و نشانه ها در فهم اثر فضاهاي مذهبي و قدسيمنظومه نهان
معماري

درنظرگيري مولفه هاي انساني و جامعه شهر و جوامع مدنيانسجام و پيوستگي
شناختي

معنايابي ابعاد نمادين در هر محيط شهريمعماري سمبوليکشاخص سازي و نمادگرايي

رويكرد گشتالتي، تاريخ مداري، نمودهاي ابعاد روان شناسي محيط شهريكلي نگري
حيات انسان شهري

درك كامل جهان درون معمار و شرايط تمام آثار معماريانتقال ذهني
روحي و ذهني وي

جدول 3. مفاهيم هرمنوتيكي و نسبت آن با معماري و شهر؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقيق.

نمودار 2. مراحل فهم اثر معماري در تلفيق منطقي گرايشها به عنوان تكمله؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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آزاد، عليرضـا )1393( نگاهـی بـه رويكـرد هرمنوتيكی 
پروفسـور »فضل الّرحمـان« در تفسـير قـرآن، وبـاگ 

بامـداد ايمـان، زمـان برداشـت: 1394/1/2.
بـرن، آگ و نيم كـوف )1380( زمينـه جامعه شناسـی، 

ترجمـه: آريان پـور، تهران. 
بشـيريه، حسـين. )1383(، عقـل در سياسـت، تهـران: 

نشـر نـگاه معاصر.
باشـر،  ژوزف. )1380(؛ گزيـده ی هرمنوتيـک معاصـر، 
ترجمـه ی سـعيد جهانگيـری،  نشـر پرسـش، آبـادان، 

 چـاپ اول. 
ترجمـه  هرمنوتيـک،  علـم   ،)1377( ريچـارد.  پالمـر، 
انتشـارات  تهـران:  كاشـاني,  حنايـي  سـعيد  محمـد 
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تبیین چگونگی ارتباط هنرمند و مخاطب در اثر معماری 
به عنوان خالق عامل معرفت
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چکیده
پرسش از مأموریت معماری و نسبتی که با انسان به عنوان هنرمند 
یا مخاطب دارد، بدون پرداختن به مسأله واقعیت و چگونگی معرفت 
ممکن نیست. معماري اسالمی به عنوان پدیده اي انساني محصول 
و  مهندسي،  علمي،  مختلف  هاي  جنبه  کلیه  درباره  انسان  آگاهي 
و  آگاهي  چگونگي  و  چیستي  کردن  روشن  بنابراین  است.  هنري 
معرفت  و روش ها و  ابزار  هاي فهم آن مي تواند کمك شایاني به 
فهم و ادراك اثر کند. بدین سان این پژوهش با حرکت از مفهوم به 
مصداق، شناختي از معرفت، انسان، جهان و واقعیت ارائه مي کند. 
در ادامه  به واکاوي چگونگي ظهور و ادراك دانایي در اثر معماري 
استدالل  پژوهش  این  تحقیق  روش  می شود.  پرداخته  اسالمی 
منطقي است. بنابراین در ابتدا جهان بیني اسالمي  براساس  حکمت 
به عنوان آخرین و مهمترین تحول عمده حکمت اسالمی  متعالیه 
طرح مي شود، این رویکرد سامانه ای  قوي با روشی منطقی است 
و از شفافیت  نظري  قوي جهت تفهیم تعریف مؤلفه هایي همچون 
جهان شناسي  و  معرفت شناسي  انسان شناسي،  هستي شناسي، 
طبق  ذهني  هاي  ساختار  اصول  تبیین  از  پس  است.  برخوردار 
جهان بیني اسالمی طرح شده، به نحوه پیدایي اثر معماري توسط 
خالق اثر و چگونگي ادراك آن بوسیله مخاطب و ارتباط اثر با واقعیت 
بر اساس علل چهارگانه و پنچ گانه، غایی و مثالي،  فاعلي، مادي 
و صوري که در مقام صوري بحث لحاظ شده اند، پرداخته مي شود. 
نحوه ایجاد معماري اسالمی به عنوان علت فاعلي و ظهور اندشیه و 
خیال به عنوان  علت غایي و مثالي و فعلیت توده و فضا به عنوان 
علت هاي مادي در قالب صورت مکان به عنوان علت صوري، هدف 
این پژوهش است. چگونگی خلق و درك اثر و نحوه حضور و ظهور 
واقعیت در معماری با مشخص کردن چیستی و چگونگی احساس، 
ادراك و شناخت بررسی می شود. نتیجه مهم این تحقیق پرداختن 

به مأموریت اصلی معماری به عنوان خالق عامل معرفت است.  
واژگان کلیدی: معرفت، تخیل خالق، واقعیت، معمار، مخاطب.
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Explaining the Priority of Place to Treatment Based on Existentialist 
Analysis of islamic-Iranian Architecture 

Abstract
The question of the mission architecture and the human relationship with the 
artist or the audience, without addressing the question of how knowledge 
is possible. Knowledge of art always has discussed various thinkers. When 
architecture is placed below art, recognition of its scientific, engineering and 
artistic aspects is questioned due to its nature. As a human phenomenon, 
architecture is a product of human awareness of various aspects such as 
scientific, engineering, and artistic aspects. Therefore, clarifying the nature of 
awareness and cognition, as well as the methods and tools to understand them, 
can contribute to understanding the work of art. The nature of the entity and the 
creator are also questions to be answered. This started happening place. Place 
recognition ability for humans to recognize their exictence example. Because a 
human being who knows existence and he is different from other creatures. The 
evolution of human movement in architecture in relation to word of similitudes 
and imagination events. This link will explain the awareness of movement and 
time. Thus the presence of light quality firstly, as a symbol of existence and 
origin of movement. That is appearance and revealing secondly, combined 
with moving  shodows to show the time and movement, harmony and rhythm 
perception. Reinforced by the imagination of the masses geometric layout 
occurs. Thus the spase with the help of geometry can be directed and appeared. 
In such as space, the human who knows where. This means that architectural 
thought and imagination by opening communication between the audience 
and the architect, and create a new world of thinking. Architect indices have 
sensory perception of the three worlds, imaginary and intellectual world of 
architecture for the audience to feel, experience and understanding of it. The 
audience is given the ability to self-discovery and knowledge components in 
contact with the imagination and create your own world. Therefore, in this 
study architecture not as a place of shelter and comfort, but also as a link man 
and the world is introduced. Architecture is what human ability to connect 
with reality and being a single resides upgrade to discuss the artist and the 
audience. The studies included in this study was carried out contrary to modern 
researchers that humans efficient cause, the cause of building material, building 
form and building formal cause as shelter and the comfort to know the ultimate 
cause, the efficient cause of creative imagination, because formal place, due to 
the mass of material and space and create an atmosphere of ultimate cause of 
thought and imagination has been introduced.
Keywords: the Priority of Place, Treatment, Analysis of islamic-Iranian 
Architecture
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مقدمه
نسـبت هنـر بـا دانایـی همـواره مـورد بحث و بررسـي 
متفکـران مختلـف بـوده اسـت. معمـاري هنگامـي که 
ذیـل هنـر قـرار میگیـرد، نـه تنهـا بـا چنین پرسشـي 
ایجابیـش،  خاصیـت  به دلیـل  بلکـه  اسـت،  مواجـه 
چگونگي  تشـخیص وجوه علمي، مهندسـي، هنري آن 
نیـز مـورد سـوال قـرار می گیـرد. معمـاري اسـالمی به 
عنوان پدیده اي انسـاني محصول آگاهي انسـان )آگاهي 
معنـي عـام دارد و شـامل آگاهـي تجربـي، اعتقـادي، 
کلیـه  دربـاره  غیـره مي شـود(  و  آگاه  غریـزي، خـود 
جنبـه هـاي مختلف علمي، مهندسـي، هنري و...اسـت. 
بنابرایـن روشـن کـردن چیسـتي و چگونگـي آگاهي و 
معرفـت  و روش هـا و  ابـزار  هـاي  فهـم  آن مي تواند 
کمـك شـایاني به فهـم و ادراك اثر کنـد. در مفهوم آیه 
شـریفه 56 از سـوره ذاریـات »ما خلقت الجـن و االنس 
االلیعبـدون« معرفـت بـه عنوان علـت آفرینش انسـان 
معرفـی شـده اسـت، چـرا کـه عبـادت بـدون معرفـت 
بـی معنـی اسـت. در تفسـیر کلمـه لیعبـدون از کلمـه 
لیعرفون اسـتفاده میشـود. کیسـتي شناسـا و چیسـتي 
متعلـق شناسـایي از دیگر پرسـش هایي اسـت که باید 
بـدان پرداخـت. بدین-سـان ایـن پژوهـش در راسـتاي  
پاسـخ گویـي بـه پرسشـهاي فـوق، در ابتـدا بـا حرکت 
از مفهـوم بـه مصـداق از دسـتگاه  فکـري- فلسـفي 
مالصـدرا بـه عنـوان آخریـن تحـول عمـده حکمـت 
اسـالمی در جهـت یـك پژوهـش منطقی، شـناختي از 
معرفـت، انسـان، جهـان و واقعیـت ارائـه مـي کنـد. در 
ادامـه بـه واکاوي چگونگـي ظهـور و حضـور واقعیـت و 
خلـق و درك اثـر هنـری با تقسـیم دانایی به احسـاس، 

ادراك و شـناخت پرداختـه مـی شـود.
روش تحقیق

روش تحقیـق در این مقاله اسـتدالل منطقی اسـت که 
سـعی شـده اسـت بـا اتکا بـه یك جهـان بینـی و بیان 
مسـتدل و منطقـی مفاهیـم آن و اسـتفاده از شـفافیت 
نظـری وبیـان قـوی حکمـت متعالیـه بـه عنـوان جمع 
نظـر حکیمـان اسـالمی بـا اسـتفاده از زبانـی گفتمانی 
و تحلیـل و تبییـن قاعده منـد، ادعاهـای خـود را بـر 

تکیه گاهـی متعالـی اسـتوار سـازد؛ بنابرایـن مـی توان 
از آن بصـورت راه فهـم وجوهی از روابط متقابل انسـان 
و محیـط بهـره جسـت )گـروت و وانـگ، 1388، ص 

.)302
پیشینه تحقیق

در گذشـته و حـال محققان و متفکـران در مورد ارتباط 
ادراك مؤلـف، اثـر هنـری، مخاطـب و ارتبـاط آن بـا 
معمـار، معمـاری،  مـکان و مخاطـب و همچنیـن علوم 
رفتـاری،  تـوده و فضـا بحث کـرده اند، که ذیـال به آنها 
اشـاره می شـود: کریسـتین نوربـرگ شـولتز در آثـاری 
چـون معمـاری، معناو مکان، مفهوم سـکونت: به سـوی 
معماری تمثیلی،  روح مکان: به سـوی پدیدار شناسـی 
معمـاری و جـان لنـگ در  آفرینـش نظریـه معمـاری:  
نقـش علوم رفتاری در طراحی محیط، گاسـتن باشـالر 
در معرفـت شناسـی و بوطیقـای فضا، آمـوس راپاپورت 
در فرهنـگ، معمـاری و طراحـی، نـادر اردالن و اللـه 
بختیـار در حـس وحـدت، ادوارد رلـف در مـکان و بـی 

مکانی.  
آنچـه همگـی بـه عنـوان اصـل پذیرفته انـد این اسـت 
کـه: اوالً علـت فاعلـی معمـاری انسـان، علـت مـادی 
مصالـح سـاختمانی و علـت صـوری تـوده و فضاسـت. 
امـا آنچـه ایـن تحقیـق را یگانـه می سـازد، ایـن فرض 
اساسـی اسـت کـه اوالً علـت فاعلی تخیل خالق اسـت 
نـه انسـان، علـت مـادی تـوده و فضاسـت نـه مصالـح 
سـاختمانی، علـت صـوری مکان اسـت نه تـوده و فضا. 
ثانیـاً معمـاری خالق عامـل معرفت اسـت و دنیایی تازه 
مـی سـازد تـا مخاطب بـا مفهوم سـازی خـود را در آن 

بیابـد و بیانگـر مفهوم نیسـت. 
تبییـن اصـول سـاختارهای ذهنـی بـر اسـاس 

حکمـت متعالیـه
هستی شناسی

اصـل واقعیـت، موضـوع فلسـفه از نظـر همـه فالسـفه 
اسـت. چیـزی کـه فالسـفه را از هـم متمایز مـی کند، 
از »  انتقـال واقعیـت  از واقعیـت اسـت.  آنهـا  تفسـیر 
موجـود « بـه » وجـود« وصـف ویـژه حکمـت متعالیـه 
مـی باشـد .در فلسـفه صدرایـی برخالف نظر ابن سـینا 
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و ارسـطو کـه بـر مبنـای آن موجـود  نقش اساسـی در 
تحلیـل واقعیـت دارد، اصالـت بـا وجـود اسـت. تمایـز 
درسـتی  بـه  هنگامـی  »وجـود«  و  »موجـود«  میـان 
فهمیـده مـی شـود کـه مـا بـه تمایـز دقیـق بیـن دو 
صـورت وصفـی هسـتی، یعنـی »موجـود« )آن چیـزی 
کـه هسـت( و صـورت فعلی هسـتی، یعنی »بـودن« یا 
»وجـود داشـتن« بـه عنوان نکتـه ای مهـم در حکمت 
متعالیـه توجه کنیـم. )مالصـدرا، 1391، صص 7-25( 
درحکمـت متعالیـه، ماّلصـدرا هـر پدیـده را دارای دو 
بعـد وجـودی و ماهـوی مـی دانـد. در نظـرگاه وی از 
طریـق شـناخت ایـن دو بعـد می تـوان ادراك بهتـری 
از پدیده هـای پیرامـون بدسـت آورد. بـه بیـان دیگر هر 
پدیـده عبارتسـت از: هسـتی آن بدان گونـه کـه حضور 
دارد و ذات آن کـه آن را در تعریـف از دیگـر پدیـده هـا 
متفـاوت مـی سـازد و ماهّیـت نامیـده مـی شـود. نـزد 
ماّلصـدرا وجـود، روشـن ترین بدیهّیـات اسـت و معنای 
آن کامـال روشـن و آشـکار اسـت و از ایـن رو تعریـف 
ناشـدنی اسـت: در نتیجـه، غیر قابـل تعریف بـودن آن 
همـراه روشـنی و آشـکاری آن اسـت. در واقـع بـه هـر 
شـیء از دو وجـه می تـوان نظـر کـرد و در مـورد هـر 
پدیـده بـه دو پرسـش بایـد پاسـخ داد: یکی پرسـش از 
هسـتی آن و دیگری پرسـش از چیسـتی پدیده. وجود، 
پاسـخ پرسـش اول اسـت که تائید کننده هسـتی شیء 
اسـت و بـر هسـت بودنـش داللت مـی کنـد و ماهّیت، 
پاسـخ پرسـش دّوم اسـت کـه بـه بیـان ویژگی هـای 
شـیء می پـردازد و چیسـتی اش را توصیـف مـی کنـد. 
صدرالمتألّهیـن، مدعی اسـت کـه آنچه در عالـم خارج، 
حقیقتـا واقعـی اسـت، وجـود اسـت و ماهیـات امـوری 
اعتباری هسـتند که بـر حدود و مراتب وجـود  دریافت 
مـی شـود. بنابراین ماهیـات به عنوان »معانـی اعتباری 
عقلـی« توصیـف می شـوند، یعنـی آن کیفیـات ذهنی 
کـه عقـل در وجـود خـاص درك مـی کنـد و از آن هـا 
انتـزاع مـی نمایـد. در واقـع آنچـه تقـدم دارد، »وجود« 
اسـت و ماهیـت در هسـتی تابـع آن به شـمار مـی آید. 
سـّر اتحـاد میـان وجـود وماهیت ایـن گونه آشـکار می 
شـود کـه »وجـود« بالـذات و ماهیـت بالعـرض موجود 

اسـت. پـس آن چـه در نظر صدرا حقیقت عینـی دارد و 
مسـتقیما معلـوم انسـان واقع می شـود »وجود« اسـت 
و ماهیـت جـزو اعتبارات عقلی اسـت )مالصدرا، 1315، 
ص 395 و سـبزواری، 1380، صـص 1590- 1563(.

انسان شناسي
انسـان بـا ایسـتادن در آخریـن مرتبـه وجـود در قوس 
نـزول و اّولیـن مرتبـه در قوس صعـود، مهم ترین حلقه 
وجـود در نظـام خلقـت اسـت. البتـه این جایـگاه ثابت 
نیسـت و انسـان دائماً مسافر از سـمت حق به خلق و از 
خلـق بـه حق اسـت، الزمه این سـفر معرفتی اسـت که 
خداونـد در وجـود انسـان قـرار داده اسـت و باتوجـه به 
همیـن قابلیت اسـت که می توانـد از پایین ترین مراتب 
وجـود تـا باالترین آن سـیر کنـد )مددپـور، 1377، ص 
24(. آیـه هـای شـریفه 30 تـا 39 از سـوره بقـره »و اذ 
قـال ربـك للمالئکـه انـی جاعل فـی االرض خلیفتـه ... 
اتجعـل فیهـا من یفسـد فیها و یسـفك .... ما ال تعلمون 
و علـم آدم االسـماء ......فتلقـی آدم مـن ربـه کلمـات 
و...... خالـدون.« اشـاره بـه جایـگاه انسـان دارد. از آنجـا 
کـه فیـض رحمانـی یـك لحظـه هم قطـع نمی شـود، 
عشـق موجـودات بـرای یکی شـدن بـا اسـماء الهـی، و 
هـر چـه بیشـتر تجلـی گاه حضور الهـی بـودن حرکت 
قـوس صعـودی را قـوام می-بخشـد. در قـوس نزول هر 
مرتبـه عالـی علـت آغازین مرتبـه دانی خود بـوده و در 
قـوس صعـودی هر مرتبه دانـی در حکم قوه واسـتعداد 
اسـت بـرای مرتبه عالـی، و در ایـن مرتبه اسـت که در 
اثـر حرکت جوهـری و تجـدد امثال، جمـادی به کمال 
خویـش یعنی بـه علت غایـی وجودش که همـان نامی 
اسـت می رسـد، نامی بـه حیوانـی وحیوانی به انسـانی، 
کـه بـه نوبـه خویش بایـد به کمال انسـان کامل برسـد 

)صالحـی1388، ص 24(.
معرفت شناسی 

از نظـر مالصـدرا علـم ومعرفـت از سـنخ وجـود اسـت. 
بنـا بـه تعریـف: علـم قسـمتی از وجـود چیـزی بـرای 
چیـز دیگر اسـت کـه کمال آن نیز محسـوب می شـود 
معرفـت  منابـع   .)391 ص  )صدرالمتألهیـن1357، 
عبارتنـد از: عالم طبیعت، یعنی عالم جسـمانی و مادی، 
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عالـم مثـال و عالـم عقـل. نفـس در حکمـت متعالیه با 
طـی مـدارج هسـتی و اتصـال بـه منابـع معرفـت بـه 
شـناخت حقایـق هسـتی نایـل می گـردد. پنـج حـس 
ظاهـری )المسـه و باصـره و غیـره( و پنج حـس باطنی 
شـامل خیـال و وهـم و متخیلـه، عقـل حس مشـترك 
بـه عنـوان ابزارهای کسـب معرفت شـناخته شـده اند. 
نفـس معلومـات حسـی را از حـواس دریافت کـرده و با 
انجـام تصرفاتـی روی آن هـا به ادراکات دیگـر نائل می 
آیـد. مالصـدرا معتقـد اسـت مراحـل و درجـات ادراك 
منطبـق بـا عوالـم و درجـات هسـتی اسـت. زیـرا علـم 
از سـنخ وجـود اسـت، پـس باید خـواص آن را نیـز دارا 
باشـد؛ یعنـی هم ارز سـه دنیـای طبیعت، ُمُثـل و عقل 
کـه عوالـم مترتـب بـر هـم در هسـتی اند، ادراك نیـز 
دارای همیـن سـه مرحلـه حـس و خیال و عقل اسـت. 
همچنیـن انسـان بایـد معرفـت الزم جهـت حضـور در 
هریـك از عوالـم را، متناسـب بـا آن عالم  کسـب کرده 
مطهـری  و   138 ص   ،1360 )صدرالمتألهیـن،  باشـد 
1377،89(؛ در حالـی که سـه مرحله بـرای ادراك ذکر 
مـی شـود، امـا چهـار نـوع حسـی، خیالـی، وهمـی، و 
عقلـی  بـر شـمرده می شـود. احسـاس ادراك و تجرید 
صـورت موجـود مـادی همـراه بـا ویژگیهای مـادی آن 
)زمـان، مـکان، وضـع، ...( اسـت. ایـن مرحله تجـرد تام 
و کامـل نیسـت، بلکـه محـدود بـه حـد تجـرد حسـی 
اسـت. تخیـل، ادراك صـورت همان شـیئ اسـت که با 
همان ویژگیها احسـاس می شـود. توهـم ادراك معنای 
معقـول، بـه نحـو اضافه بـه جزئئ محسـوس اسـت. اما 
تعقل که باالتر از همه اقسـام قبلی اسـت، ادراك شـیئ 
اسـت به لحـاظ حقیقت و ماهیت آن، بـدون اینکه چیز 
دیگـری مد نظر باشـد. هـر چهار قسـم ادراك مرتبه ای 
از تجّردنـد کـه در حقیقـت سـه نوعنـد، چراکـه وهـم 
همـان عقلی اسـت کـه از رتبه خـود تنزل کرده اسـت. 
اتحـاد عاقـل و معقول، همچنین علـم و عالم و معلوم به 
عنـوان ارکان معرفت، از نتایج معرفت شناسـی صدرایی 
اسـت، که جدایی بین فاعل شناسـا و موضوع شناسایی 
را از بیـن می بـرد )صدرالمتالهیـن 1410، صص 362-

 .)469-293-291-89-360

جهان شناسی
طـرح جهان شـناختی، از نظر مالصدرا، عالـم ذومراتب 
اسـت کـه بـه واسـطه »مبـدأ الهـی« متجلـی شـده و 
پیوسـته باقـی اسـت. واقعیـت بـرای او جهانـی خلـق 
شـده در مراتـب گوناگـون اسـت، کـه از یك اصـل آغاز 
می شـود و بـه همـان اصـل بـاز می گـردد. آیه شـریفه 
165 از سـوره بقـره »انـا هلل و انـا الیـه راجعون« اشـاره 
بـر ایـن دارد کـه معارف اسـالمی به صـورت حکم کلی 
رجـوع مبـدأ و معـاد جمیع اشـیاء را به یـك اصل بیان 
مـی کنـد. بنابرایـن خلقـت تدرج وجـود اسـت از عالی 
بـه دانـی طبق قـوس نزول و طبـق قوس عـروج ازدانی 
بـه عالـی، یعنی بازگشـت به آغاز اسـت )نصـر، 1380، 
ص 394(. تجلـی خلقـت کار تخیـل خـالق اسـت، بـه 
بـا  عبارت دیگـر ربوبیـت دارای تخیـل اسـت و خـدا 
تخیـل ورزیـدن اسـت کـه عالـم را آفریده، یعنـی میان 
عالـم روح نـاب و محسـوس، جهـان برزخی و واسـطی 
قـرار داده کـه جهـان عالم مثال باشـد )کربـن، 1373، 
ص 391( عالـم تخیـل چـه در مرتبه تکویـن عالم اکبر 
بـه صـورت عمـاء، چـه در مرتبه تکویـن عالـم اصغر به 
صـورت تخیـل انسـان کـه پـا به پـای آن پیـش مـی 
رود، مسـتلزم تصـور جهانـی واقعـی، عینی، مسـتقل و 
میانجـی روح و عالـم محسـوس اسـت. انـدام معرفتـی 
ایـن جهـان برزخـی همـان تخیـل خـالق اسـت و بـا 
همیـن انـدام  انسـان بـه عالـم مثالـی راه می یابـد کـه 
رویدادهـای مربـوط به واقعیات بینشـی و سرگذشـت-

هـای رمـزی در آن می گـذرد، را می یابـد.             
پرسش از حقیقت و ماهیت اثر معماری   

حکمت و هنر اسالمی و شناسايی معماری
نظـرگاه اصلـی حکمـت اسـالمی بـه وجـود واقعیـت و 
نـوع خلقـت، به عنـوان منشـأ دانایـی و معرفـت اصیل 
در کانـون حکمـت و اندیشـه اسـالمی قـرار دارد. براین 
اسـاس  انسـان دل آگاهی )حق القیـن و عین حقیقی(  
و قـرب بی واسـطه )حضـور شـدید در مراتب هسـتی( 
بـا اسـمی پیـدا می کند که مظهـر آن اسـت. در ادبیات 
اسـالمی چنیـن مراتبی  به معماری تعبیر شـده اسـت. 
حـال پـس از ایـن مقدمـۀ خالصـه، بـه طـرح مبانـی 
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نظـری هنـر اسـالمی و بنیادهـای معرفت شناسـی آن 
به مثابـه  معمـاری،  اثـر  پیدایـی  می شـود.  پرداختـه 
حاصـل کار فکـری- عملی و پیـش از آن معرفت اصیل 
و حضـوری، مقتضـی گـذار از قـوه به فعـل و حرکت در 
مراتـب باالتـری از وجـود و بـه تعبیـری از نیسـتی بـه 
هسـتی اسـت. گذار از نظرگاه ارسـطویی بـه چهار علت 

و از نظـرگاه افالطونـی بـه پنـج علت نیازمند اسـت.
علل پنجگانه معماری

پرسـش از حقیقـت یك اثـر معمـاری همـواره موضوع 
بحث و بررسـی متفکـران مختلفی بوده اسـت. افالطون 
مبـدع  نظریـه پـردازی هنـر غـرب بـوده امـا در اصـل  
ارسـطو  مفّصلتریـن مباحـث عقـل نظـری را دربـاره 
هنـر ارائـه کرده اسـت. همـان طور کـه مـا بعدالطبیعه 
ارسـطو، در حقیقـت بسـط فلسـفه افالطونـی به شـمار 
مـی رود، آراء او در بـاب هنـر نیـز تفضیـل آراء افالطون 
اندیشـی در مبـادی متافیزیـك یونانـی اسـت.  بـاز  و 
امـا بحـث حاضـر در واقـع بـر اسـاس علـل چهارگانـه 
غائـی،  و  مثالـی  فاعلـی،  پنجگانـه مـادی، صـوری،  و 
افالطونـی- ارسـطویی کـه در نظـر آنها مبنای پرسـش 
از علـل و مبـادی وجـودی موجودات بوده تنظیم شـده 
اسـت. تفکـر افالطونـی، ارسـطویی هنر، صرفـاً در مقام 
صـورت بحـث در کار آمـده اسـت، درحالی کـه اصـل و 
اسـاس معنوی آن، بـر تئوری ابداع اثـر معماری مطابق 
» حکمـت و هنـر اسـالمی« و مبانـی نظـری هنر دینی 

مبتنـی اسـت )مددپـور، 1390، صـص 343-344 (.
تخیل خالق و علت فاعلی معماری

در دایـره وجـود، بـر طبـق حکمـت اسـالمی وجـود 
جهانـی مثالـی و واقعـی چـه در قوس نـزول و آفرینش 
جهـان و چـه در قـوس صعـود و حرکت به سـوی مبدأ 
ضـروری اسـت. خیـال بـه عنـوان واسـط بیـن حس و 
عقـل یـا جهـان جسـمانی و روحانـی ابـزار ادراك ایـن 
جهـان مثالـی بـه شـمار میـرود. خیـال بـه عنـوان امر 

میانجـی سـاحتی دو گانـه دارد: 
• الـف( سـاحت تخیل خـالق که به تخیـل خلقتی که 

از آن بـر می خیـزد می پردازد، 
•  ب( سـاحت تخّیـل آفریـده که به تخّیـل آفریدگار یا 

همـان  صـورت مخّیل آن، می نشـیند )کربـن، 1373، 
ص 392(. 

از آنجـا کـه  خـدا جهـان را آفریـده، خلقـت بـا دوبـاره 
آفریـدن جهـان از راه تخّیل بنا بـر اعتقادات خاص خود 
بـاز آفرینـی خدایـش را بـاز مـی یابـد. حدیث قدسـی 
»کنـت کنـزا مخفیـا فاحببـت ان اعرف فخلقـت الخلق 
لکـی اعرف« اشـاره به دلیـل و چگونگـی آفرینش دارد. 
بنابرایـن هنـر ومعمـاری مظهـر فعلیـت ایـن اعتقادات 
در جهـان قبـل از مـرگ اسـت و محـّرك آن تخّیـل 
خـاّلق اسـت. معمـاری محل مـکان شـدن و عبـور از 
زمـان فانـی بـه مـکان باقـی اسـت. )مـدد پـور 1377، 
صـص 105-104(. انسـان در معمـاری جهـان خـود را 
مـی سـازد و به دنیای خود شـکل می دهـد. جهان یك 
اثـر معمـاری همان سـاخته شـدن بـر زمینـه زمینی و 
محـل ظهـور و میـزان تجلی معرفـت انسـان درحرکت 
به سـوی مبـدأ اسـت. اثـر معمـاری میعادگاهی اسـت 
که در آن عنصر ماوراء محسـوس و عنصر محسـوس در 
منزلگـه واحدی همنشـین می شـوند. در اینجاسـت که 
معماری نمایش اینجهانی آن جهان می شـود. سـاختن 
جهـان وشـکل گرفتـن دو منـش اصلی معماری اسـت. 
هـم چنـان که خلقـت مظهر تجلـی الهی اسـت و آینه 
ای اسـت کـه خـدا خـود را در آن بـه صفـات جـالل و 
جمـال مشـاهده می کنـد، معمـاری نیز مظهر انسـانی 
اسـت کـه بنـا بـر اعتقـادات خویـش جهانی تـازه خلق 
مـی کنـد. ابزار ایـن آفرینش تخّیل خاّلق اسـت. تخّیل 
خـاّلق، بـه عنوان علّـت فاعلی، اندامی اسـت کـه از راه 
آن بـه نوعـی جغرافیـای مکاشـفه ای پی مـی بریم که 
برجهـا کوهسـتان های جادویی و رودخانـه های خود را  
دارد )احمـدی، 1378، صـص 532- 531 و مـدد پـور، 
1377، صص 97- 96(؛ بنابراین در معماری سـه عنصر 
معرفـت، ابـداع و اندیشـه به یکدیگر مرتبـط می گردند 
و همگـی از سـنخ وجودنـد. تخّیـل خـاّلق می توانـد 
معرفـت و شـناخت را از عالـم طبیعـت، عالـم مثـال و 
عقـل بـه عنـوان منابـع معرفـت دریافـت کنـد و آن را 
در عینیـت معمـاری به ظهـور آورد و به ابـداع بپردازد. 
همچنیـن جایگاهـی جهت باال بـردن امکان اندیشـه و 
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خیـال، متناسـب بـا شـدت وجـودی انسـان بـه عنوان 
خالـق معمـاری  یا مخاطـب آن ایجـاد کند.

علت صوری و مادی معماری 
صـورت و مـاده و نسـبت میـان آن دو از مباحث نظری 
اساسـی اسـت کـه سـابقه آن بـه آغـاز فلسـفه یونانی، 
بـاز می گـردد. از مباحث اساسـی تفکر ارسـطویی قول 
بـه ترکیـب شـیئ از صـورت و هیـوال یا صـورت و ماده 
اسـت. صـورت فعلیـت ماده اسـت و ماده محـل صورت 
اسـت. بنابرایـن متناظـر با صورت و مـاده می توان علت 
صـوری و علـت مادی را تشـخیص داد )تایلـور، 1392، 
صـص 56 و 54(. آنچـه انسـان بالفعـل می یابـد، درك 
می کنـد و مـی تواند بـا آن ارتبـاط برقرار کنـد صورت 
اسـت و دلیل ایجادش علّت صوری اسـت. آنچه قابلّیت 
محل شـدن صـورت را دارا سـت ماده و دلیـل ایجادش 
علّـت مـادی اسـت. در حرکـت از قـوه به فعـل همواره 
مـاده صورتهـای جدیـدی را مـی پذیـرد و ایـن حرکت 
»مـالزم اسـت بـا پیوسـتگی، اتصـال، و وحـدت صورت 
پیشـین و صـورت پسـین، همچنیـن اتصـال و وحـدت 
امـکان قبلـی و فعلیـت بعـدی، بـه طـوری کـه میـان 
امـکان و فعلیـت فاصله نیسـت و فعلیتهـا مجموعاً یك 
فعلّیـت را تشـکیل می دهند« )طباطبایـی، 1377، ص 

.)46
حـال جهـت روشـن شـدن مفهوم صـورت و مـاده و به 
تبـع آن علـت صـوری و مـادی در معماری باید روشـن 
کنیـم چه چیز در معمـاری به عنوان صـورت به فعلیت 
رسـیده و قابـل احسـاس و ادراك اسـت و مـاده ای کـه 

ایـن امکان را بالقوه داراسـت چیسـت؟
معمـاری در مـکان ایجـاد می گردد. یعنـی مکان، محل 
معمـاری اسـت و معمـاری مظهـر فعلّیت مکان اسـت. 
مـکان در لغـت بـه معنی »امـر یا چیزی اسـت که چیز 
دیگر بر آن نهاده ویا تکیه کند« )سـجادی، 1386، ص 
470(. باتوجـه بـه این تعریف می-تـوان در مکان بودن 
را )حالـی( درنظـر گرفت کـه چیزی را بر چیـزی نهاده 
باشـند. در تکمیـل معنی فـوق از تعریـف صدرایی بهره 
می جوییم: »مکان عبارتسـت از سـطح باطن از جسـم 
حـاوی که مشـتمل بر سـطح ظاهـر از جسـم محو می 

باشـد«. بنابرایـن می تـوان گفت: »مکان یك جسـم آن 
مقـدار از صورت آن جسـم اسـت که بر همـان مقدار از 
صورت جسـم دیگر سـابیده شـود و قسمت سـابیدن را  
»محـل مـکان« می گوییم. مثـاًل مکان یـك مکعب که 
روی یك سـطح هموار قرار گرفته اسـت، کل آن سـطح 
وجهـی اسـت کـه در محـل سـطح همـوار قـرار گرفته 
اسـت. بنابرایـن مکان یك جسـم در )محـل( مکان می 
شـود؛  یعنی محل مکان شـدن یك جسـم حالی اسـت 
که جسـم در آن دارای مکان اسـت. پس جسـم میتواند 
در ایـن محـل یـا آن محـل، مکان شـود. پـس حالی را 
کـه در آن مکان جسـم متعین و متشـخص می شـود و 
جسـم بالفعـل دارای مکان می شـود را )صـورت مکان( 
می گوییـم و مـاده مـکان چیزی اسـت که محـل مکان 
شـدن آن اسـت؛ مـاده مـکان حالـی اسـت کـه سـبب 
قـوام محـل مکان اسـت و محـل بی او متقـوم و موجود 
بالفعـل نیسـت. بنابرایـن بـا توجه بـه آنچه گفته شـد، 
مـکان ، چنـان جوهر یـا سوبسـتانس مـادی از ترکیب 
مـاده مـکان و صـورت مکان به وجـود می آیـد )دیباج، 
1378، ص 41(، امـا ایـن صـورت خـاص مکانی اسـت 
کـه مـاده را به حیز تشـخیص و تشـخص در مـی آورد. 
از آن جـا کـه خاصیت شـیئی جسـمانی این اسـت که 
درمـکان قـرار گیـرد، پـس عالـم مـادی مکان اجسـام 
اسـت و چـون خـال محال اسـت، مـی توان عالـم مادی 
را پـر از تـوده و فضـا که هـر دو از جنس ماده هسـتند،  
بدانیـم پـس توده و فضا بـدون در مکان بودن به صورت 
عینـی وجـود نـدارد و مکان شـرط الزم عالم جسـمانی 
اسـت. ارتبـاط انسـان بـا عالـم جسـمانی نه به واسـطه 
صـورت بـه عنـوان فعلیت مـاده بلکه به واسـطه صورت 
مـکان بـه عنـوان فعلیـت مـاده امـکان اتفاق مـی افتد. 
بنابرایـن مـی تـوان علت مـادی معماری را تـوده و فضا  
بـه عنـوان مـاده هـای مـکان و علـت صـوری معماری 
را صـورت مـکان معرفـی کـرد. پـس آنچـه در عالـم 
جسـمانی بـرای انسـان قابـل شناسـایی اسـت صـورت 
مـکان اسـت و شـیئی منفـرد بـدون ارتبـاط با اشـیای 
دیگـر در جهـان خـارج قابـل تصـور نیسـت. همچنین 
صـورت مـکان کلیتـی قابـل ادراك متشـکل از عناصـر 
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مرتبـط بـا یکدیگـر ایجـاد می کنـد. در بعـد معرفتـی 
صـورت مـکان نمایـش اینجهانـی آن جهـان و جلـوه  
محسـوس نامحسـوس می شـود. در معماری ماده های 
مکانـی به واسـطه تخیل خـالق دائمـاً از مرتبه وجودی 
خـود در عالـم جسـمانی ارتقـاء یافتـه و باعـث ایجـاد 
معرفتـی در سـطح وجـودی باالتـر مـی شـوند. صورت 
مـکان همـواره شـناختی در مراتـب مختلـف هسـتی 
ارائـه می کنـد، یعنـی عملکردی متناسـب با سـه اندام 
معرفتـی حـس و خیـال و عقـل دارد. در مرتبـه حـس 
صـورت مـکان مظهـر فعلیـت امتدادهای جهـان مادی 
اسـت و عینیـت کامـل دارد، امـا در مرتبـه خیـال و 
عقـل مـکان از امتدادهـای مادی رها شـده و در جایگاه 
وجـودی باالتر قـرار می گیرد. چنین برداشـتی از مکان 
هماننـد تعریـف اشـراقیون از مـکان می باشـد: مکان از 
قـول اشـراقیون بـه عنـوان بعدی مجـرد ماننـد جایگاه 
موجـودات مثالـی در آفرینش تعریف می گـردد. در این 
مرحله اسـت که معمـاری در قالب صـورت مکان عامل 
معرفـت می شـود. ایـن عاملیـت نـه بـه عنـوان بیـان 
مفاهیـم خـاص، بلکه به عنوان گشـودن امـکان معرفت 
و شـناخت در سـطوح مختلف با قابلیت های شـناختی 
مختلـف عمل مـی کند؛ بنابراین بنا بـه تعریف صدرایی 
مـکان وجود مـادی دارد و خارج از ذهن می باشـد و بنا 
بـه تعریف اشـراقیون مـکان وجودی ذهنی مـی یابد. با 
توجـه بـه جهان شـناختی ایـن نوشـتار کـه واقعیت را 
ظهـور وجـود در سلسـله مراتـب هسـتی مـی دا نـد و 
معرفـت را از سـنخ وجـود مـی بینـد، کـه بـا واقعیـت 
دوری و حرکـت جوهـری کامـاًل همخـوان اسـت، پس 
مـی تـوان هر دو تعریف را در کل یکی دانسـت اما یکی 
در وجـودی مـادی و دیگـری در وجود مجـرد. مکان در 
دنیـای مادی عینیت دارد و منطبـق بر تعریف صدرایی 
اسـت .امـا هنگامـی که ادراك شـد وجـودی مجرد می 
یابـد و در ذهـن حاضـر مـی گـردد. وجود عامـل اتحاد 
وجـه مـادی و مجـرد مکان اسـت، زیـرا بنا بـه معرفت 
شناسـی مال صـدرا میان ذهـن و عین، اندیشـه و عمل، 
سـوژه و ابژه جدایی نیسـت و عاقل و معقول، همچنین 
علـم و عالـم و معلـوم بـا یکدیگـر اتحاد وجـودی دارند.

علت غايی و مثالی معماری 
علـت غایـی معمـاری فعلّیـت مـکان جهـت معرفـت و 
گشـایش فضای اندیشـه وخیال اسـت و علّت مثالی آن 
توصیف بهشـت اسـت. مهم ترین خاصّیت اثـر معماری 
ایـن اسـت کـه درحرکـت از بیـرون بـه درون جهانـی 
تـازه مـی سـازد، ایـن جهان تـازه که منشـأ آشـکارگی 
حقیقـت در قالـب اثـر معمـاری اسـت درعیـن حفـظ 
ارتبـاط بیـرون و درون )بیـرون بـه عنـوان ریشـه های 
شـناخت و درون بـه عنـوان فضایـی جهت بـروز تخیل 
خـالق( و ماهیـت هرکـدام، دارای هویتـی منحصـر بـه 
فرد اسـت. علـت غایی معمـاری تمثیل جهـان و زمین 
و نسـبتی میـان آن دو اسـت. از ثبات جهـان بر زمین و 
از جـای گرفتن زمین درجهان رخدادی سـر برمی آورد 
کـه چـون واقعه های دیگـر نیسـت. برای نخسـتین بار 
یکـی از شـکل های حقیقـت پدیـد مـی آیـد و اثـر بـه 
حقیقـت تبدیـل می شـود، آشـکار مـی شـود. حقیقت 
نـه بـه معنـای متافیزیکـی توافـق بیـان و چیـز، بلکـه 
بـه معنـای برداشـتن اصیـل حجـاب. اثـر حقیقـت را 
بـاز می نمایانـد و در آن هسـتی و حقیقـت، جهـان و 
زمیـن یکـی مـی شـود. ایـن همـان هنرشـکل گیری 
 ،1378 )احمـدی،  اسـت  معمـاری  توسـط  حقیقـت 
صـص 534،536(. بنابرایـن اثـر معماری با اندیشـیدن 
و معرفـت یکـی اسـت. بدینسـان انسـان سـنتی بر آن 
اسـت تـا از رهگـذر هنـری کـه نمایشـگر تعـادل، صفا، 
صلح و سـلم اسـت، جهانی بنا کند. تمامـی تنش میان 
زمیـن و آسـمان را نادیـده می گیـرد تـا آرامـش وضـع 
ازلـی وجـود یك بار دیگـر تجربه و برقرار شـود. از میان 
آفرینش هـای آدمـی، معمـاری ارائـه گـر حیاتی تریـن 
میـان  در  ایـن رو،  از  و  ساخته هاسـت  جامع تریـن  و 
هنرهـا موقعیتـی محـوری به خـود می گیـرد. معماری 
نمایشـگر کثرت وسـایل و متنوع تریـن راه های نیل به 
وحـدت اسـت. اسـتاد معماری خـود هنروری اسـت که 
در فرآینـد آفرینش سـهیم می شـود. معمار با اسـتفاده 
از شـعائر سـنتی کـه آمـاده اش مـی سـازند، می توانـد 
آثـار هنـری بیافرینـد کـه بـاز تابـی از صـور در ملکوت 
یـا »عالـم مثـال« اسـت. هـدف ایـن شـعائر ذاتـاً یکی 
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اسـت؛ خلـق یـك حالـت آگاهـی که بـه تفکـر در چند 
وچـون بهشـت راه دهـد. شـیئی کـه بدینسـان خلـق 
مـی شـود، زیبایـی درونـی مـاده را،  بـه درجـه همتراز 
احاطـه تجربـی هنرورز یا اسـتادش، از تعلّـق می رهاند 
و آزادی اش مـی بخشـد )اردالن و بختیـار، 1379، ص 

13(. )نمـودار 1(
چگونگـی خلـق و درک اثـر هنـری و حضـور و 

واقیعت ظهـور 
در بخـش اول بـر اسـاس فلسـفه کلـی صدر المتالّهیـن 
علت هـای  و  محتـوا  عنـوان  بـه  اسـالمی  حکمـت  و 
صـورت  عنـوان  بـه  ارسـطویی   - افالطونـی  اعـدادی 
بحـث بـر تبییـن اصـول سـاختار های ذهنـی پرداختـه 
شـد. اسـتفاده از دو فلسـفه کلـی بـه دلیل مورد سـوال 
قـرار دادن کیسـتی و چیسـتی انسـان و جهـان با طرح 
پرسـش های اساسـی و بنیادین می باشـد. چون فلسـفه 

کلـی بـه دنبـال ذات و حقیقـت پدیده هاسـت، لـذا در 
چنیـن اندیشـه ای زمـان و مکان خاّصی مدنظر نیسـت 
و می تـوان از تفکرشـان در هـر زمـان و مـکان بهره برد 
)اسـالمی، 1392، ص 75(. حضـور و شـناخت واقیعـت 
در معمـاری و نسـبتی کـه بـا خالـق اثـر و مخاطـب 
دارد بـه عنـوان نتیجـه بخـش اول پـس از تشـریح بـه 
عنـوان پایـه تحلیـل وجـودی معمـاری قـرار می گیرد. 
همچنین جایگاه معرفت شناسـی در ارتباط سـه سـویه 
مابیـن هنرمنـد- اثـر معمـاری- مخاطب بدیـن ترتیب 
روشـن خواهـد شـد، کـه اوالً هنرمنـد بـدون آگاهـی و 
شـناخت واقعیـت قادر بـه آفرینـش اثر هنری نیسـت. 
ثانیـاً مخاطـب بدون آن که از شـناخت بهره ای داشـته 
باشـد نمی توانـد بـا اثـر هنـری ارتبـاط برقرار کنـد. آن 
چـه پـس از ایـن بررسـی خودنمایـی می کنـد، ایـن 
بـا چـه مشـخصاتی می توانـد  اثـر هنـری  اسـت کـه 

نمودار 1. پرسش از ماهیت و حقیقت معماري؛ ماخذ: نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

115
مخاطـب بـه حیطـۀ شـناخت در می آیـد. معمـاری بـه 
عنـوان مظهـر فعلّیت مکان بین سـه جهان یاد شـده و 
انسـان پیونـدی پـر معنـا ایجادمی کند. هنرمنـد معمار 
بـا حاضـر کردن سـه جهان یادشـده در اثر متناسـب با 
میـزان معرفـت خویـش، جهانی تـازه جهت آشـکارگی 
حقیقـت ایجـاد می کنـد. این جهان تـازه مکان انسـان 
می شـود. انسـان در معمـاری بـر سـر منـزل مقصـود 
می رسـد و آرامـش می گیـرد. هنرمنـد و مخاطـب در 
منزلگـه واحـدی کـه تخّیـل خـاّلق آفریـده و فضـای 
اندیشـه و خیـال نامیده می شـود، همنشـین می گردند. 
صـورت مـکان در معمـاری ابـزار ایجـاد ایـن فضاسـت. 
معمـاری به عنـوان عامل معرفـت، توانایی معمـار را در 
حضـور بخشـی هسـتی آشـکار مـی کنـد و مخاطب را 
به هسـتی پیونـد می دهد. بـرای مخاطب مکان منشـاء 
معرفـت شـده و بـه عنـوان معلـوم از ارکان معرفت قرار 

حضـور و نمـود واقعیـت باشـد و بـه عنـوان واسـطه ای 
معرفت شـناختی عمـل کند.    چگونگی خلـق و درك اثر 
هنـری و نحـوه ارتباط این دو در تحلیل وجودی، اشـاره 
بـه ایجـاد معمـاری بـه عنـوان آئینـه وجـود انسـان بر 
مـی کنـد. تخّیـل خـاّلق به عنـوان علّـت فاعلـی ایجاد 
اثـر، حقیقـت را با گشـایش فضـای اندیشـه و خیال به 
عنـوان علّـت غایـی بـه حضـور مـی آورد و معمـاری را 
بـه عنـوان خالـق عامل معرفـت معرفـی می کنـد. ابزار 
ایجـاد  معمـاری تـوده و فضا بـه عنـوان ماده های مکان 
و مسـئله معرفـت در آن بـه واسـطه صـورت مـکان رخ 
می دهـد. منابـع معرفـت سـه عالـم وجـودی جسـم و 
نفـس و عقل می باشـد. تخّیـل خاّلق محـّرك مخاطب 
در چگونگـی درك اثـر اسـت. منشـا معرفـت در ادراك 
اثـر معماری صـورت مکان بـوده و با ابزار هـای معرفتی 
حـّس و خیـال و عقـل، متناسـب بـا درجـه وجـودی 

نمودار 2. چگونگي خلق و درک اثر هنري و معماري، ماخذ: نگارندگان.
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انسـان در بـدو تولـد ماننـد لـوح سـفیدی اسـت کـه 
هیـچ گونـه آگاهـی نـدارد و معرفـت در طـول زندگـی 
بـرای او حاصـل میگـردد. نفـس بـا پیوسـتن بـه مـاده 
محسـوس بـه عنـوان طفل نوپـای انسـان پا بـه عرصۀ 
وجـود می گـذارد، در ایـن هنـگام صورتی اسـت قائم به 
بـدن ولـی پـس از اسـتکمال و خـروج از قوه بـه فعل با 
طی مراحل احسـاس، ادراك و شـناخت، قائم به ذات و 
فاعل بدون آالت و ادوات جسـمانی می شـود )سّجادی، 
1375، ص 263(. حرکـت از احسـاس به ادراك به نقل 
از ابن سـینا بدین ترتیب اسـت: محسوسات به واسطه ی 
اعضـای حسـی احسـاس می شـود نـه ادراك حقیقـی. 
بـرای ادراك حقیقـی، داده هـای حـواس بـه نحـوی به 
هـم می پیوندنـد و حّس مشـترك را تشـکیل می دهند 
و در واقع، حس مشـترك قّوه ای اسـت کـه ادراك صور 

می گیرد. علم توسـط سـه ابـزار معرفتی حـس و خیال 
و عقـل نـزد عالـم یعنـی مخاطـب حاضـر می گـردد. 
بدیـن ترتیـب معماری محـل ظهور واقعیت سـه جهان 
می گـردد و امـکان شـناخت واقعیـت را فراهـم می کند 

)نمـودار 2(.
چیستی احساس و ادراک و شناخت

انسـان متناسـب با وجود سـه دنیای جسـمانی، خیالی 
و عقلـی بـه عنـوان منشـأ معرفـت، دارای سـه انـدام 
معرفتـی حـس و خیـال و عقل بـه عنوان ابـزار معرفت 
میباشـد. احسـاس عالـم مـادی و جسـمانی بـه عنوان 
مقدمـه ادراك عالـم خیـال اسـت و در ادامـه، ادراك 
مقدمـه شـناخت عالـم عقـل میشـود. بنابرایـن ادراك 
واسـطهای مـا بین احسـاس و شـناخت اسـت. )نمودار 

                                                                                                    )3

نمودار 3. چیستي احساس، ادراک و شناخت در فهم معماري، ماخذ: نگارندگان.
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جزئّیـه را بـه عهـده دارد. یعنی هرچـه از طریق حواس 
در  آن  از  هـم  صورتـی  می شـود،  احسـاس  پنج گانـه 
حـس مشـترك منعکـس می گردد. قـّوه ای کـه مدرك 
معانـی جزئّیـه اسـت، قّوه واهمـه نامیده می شـود. برای 
هـر یـك از ایـن دو حـس، خزانـه ای در مجـاورت آن ها 
قـرار گرفتـه اسـت: خزانۀ حـس مشـترك را »خیال« و 
خزانـۀ قـوه واهمـه را »حافظـه« می نامنـد. قـوه ای که 
هـم مـدرك و هـم متصرف اسـت قوه ای اسـت که صور 
جزئّیـه موجـود در خیـال یا معانـی جزئّیـه محفوظ در 
قـوه حافظـه را تجزیـه و یـا بـا هـم ترکیـب می کنـد و 
صورتـی در ذهـن می سـازد کـه وجـود خارجی نـدارد، 
ماننـد تصویـر انسـانی بـا دو بـال پرنـده. ایـن قـّوه کـه 
خیـال نـام دارد گاهـی در خدمـت قـّوه واهمـه و گاهی 
در خدمـت قـّوه ناطقـه اسـت. هـرگاه در خدمـت قـّوه 
واهمـه باشـد آن را قـّوه متخّیلـه می گوئیـم کـه تولیـد 
تصاویـر وهمـی و دروغیـن می کنـد و اگـر در خدمـت 
قـّوه ناطقـه باشـد آن را قـّوه متفّکـره می گوئیـم کـه 
تبدیـل به اندیشـۀ نظاره گر می شـود )ابن سـینا 1363، 
ص 60(. در پـس احسـاس و ادراك، شـناخت اتفـاق 
می افتـد. تفـاوت ادراك و شـناخت در ایـن اسـت کـه 
ادراك تجربـی اسـت ولـی شـناخت عقلی اسـت. یعنی 
در مرتبـه ادراك انسـان بـا صورت هایـی سـروکار دارد 
کـه می توانـد صورت هـای حّسـی آن هـا را تصـور کند. 
در ایـن مرحلـه صورت وجود دارد حـال آن که می تواند 
جزئـی  و دارای مـا بـه ازای خارجـی باشـد مانند تصّور 
شـخص مجیـد. یـا ایـن کـه کلـی و دارای مـا بـه ازای 
خارجـی نباشـد، ماننـد تصـّور شـکل کلـی انسـان. اّما 
شـناخت بـا مفاهیم کلـی و معقـوالت تجریـدی رابطه 
دارد. در مرحلـۀ شـناخت صورتـی جهـت تصـّور وجود 
نـدارد. تفـاوت بین ادراك تجربی و شـناخت عقلی را  از 

زبـان امانوئـل کانـت بیـان می کنیم: 
»در ایـن جـا بحـث دربـاره نشـانه ای اسـت کـه از آن 
طریـق بتوانیـم شـناخت محـض )عقلی( را از شـناخت 
تجربـی )ادراك(، بـا اطمینـان متمایـز کنیـم. درسـت 
اسـت کـه تجربـه بـه مـا آمـوزش می دهـد کـه چیزی 
بـه این یا به آن شـکل سـاخته شـده اسـت، امـا نه این 

کـه آن چیـز نمی توانـد به شـکل دیگـر باشـد. بنابراین 
در وهلـۀ اّول، اگـر گـزاره ای پیـدا شـود. کـه هـم زمان 
بـا ضـرورت خویـش تعّقـل گـردد، آن گـزاره یك حکم 
پیشـین اسـت. امـا اگر عـالوه بر آن گـزاره از گـزاره ای 
دیگـر مشـتق نشـده باشـد مگـر از گـزاره ای کـه خود 
نیـز بـه مثابه یك گـزاره ضروری معتبر باشـد، گزاره ای 
خواهیـم داشـت که مطلقـاً پیشـین اسـت. دّوم، تجربه 
هرگـز بـه احـکام خـود کلّیـت حقیقی یـا کلّیـت اکید 
نمی دهـد، بلکـه فقـط کلّیـت نسـبی یـا فرضی بـه آن 
می بخشـد. )از طریـق اسـتقراء( چنان کـه در حقیقـت 
بایـد گفته شـود، تـا  آن جا که مـا تا به حـال دیده ایم، 
در ایـن یـا آن قاعـده اسـتثنایی وجـود نـدارد. بنابراین 
اگـر حکمـی در کلیـت دقیق تعقل شـود، یعنـی چنان 
کـه هیـچ اسـتثنایی بـه مثابـه ممکـن در آن مجـاز 
نباشـد، آن حکـم از تجربـه مشـتق نشـده اسـت، بلکه 
مطلقـاً بـر نحـوه پیشـینی اعتبـار دارد. بنابرایـن کلّیت 
تجربـی فقـط ارتقـاء اختیاری نوعـی اعتبـار آن چیزی 
اسـت که در بیشـتر مـوارد معتبر اسـت. طـوری که در 
همـه مـوارد معتبر اسـت. اما بر عکس، اگـر کلیت اکید 
بـرای یـك حکـم ذاتـی باشـد، ایـن امـر به سرچشـمه 
خاصـی از شـناخت آن حکـم بـر می گـردد، یعنـی بـه 
قوه شـناخت پیشـین. بـه همیـن ترتیب اگـر از مفهوم 
تجربـی خـود از هـر چیـزی که باشـد، چه جسـمانی و 
چـه غیـر جسـمانی، همـۀ خاصیت هایـی کـه تجربه به 
شـما آموختـه اسـت را کنـار بگذارید، باز یـك خاصیت 
وجـود دارد کـه آن را نمی توانیـد جـدا کنیـد و آن این 
اسـت کـه متعلق تجربه را بـه منزله جوهر یـا مرتبط با 
جوهـر مـورد تعّقل قرار دهیـد )با آن کـه مفهوم جوهر 
از مفهـوم یـك عیـن کلـی، متعّین تـر اسـت(. بنابراین 
در اثـر اعتقـاد بـه ضرورتـی کـه از  آن طریـق مفهـوم 
جوهـر خـود را بـه شـما تحمیل می کنـد، بایـد اعتراف 
کنیـد کـه جایـگاه این مفهوم در قّوه شـناخت پیشـین 

شماسـت« )کانـت، 1390، ص 67(.
بنابرایـن معقـوالت پیشـینی هسـتند بدیـن مفهوم که 
مـا بـه ازای خارجـی ندارند اما سرچشـمه شـکل گیری 
آن هـا ادراك تجربی اسـت. معقوالت جـزو مفاهیم کلی 
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هسـتند. ذهـن انسـان چه در بخـش تصـّورات و چه در 
بخـش تصدیقـات، ابتـدا مفاهیم کلی را انتـزاع می کند، 
آن گاه آن هـا را در تبییـن پدیده هـای عالـم و تعریـف 
مفاهیـم دیگـر بـه کار می گیرد و با مقایسـه و سـنجش 
ادراکات  و  می رسـد  جدیـد  احـکام  بـه  آن هـا  میـان 
یـا  بـه دسـت مـی آورد. معقـوالت  تصدیقـی متعـدد 
مفاهیـم کلـی به سـه دسـته تقسـیم می شـود. ویژگی 
هـر یـك از آن هـا را در زیر بـه اختصار بیـان می کنیم:

مسـتقیم  صـورت   کـه  ماهـوی:  کلـی  مفاهیـم   -1
اشـیای محسـوس هسـتند و به دسـته معّینی از اشـیاء 
اختصـاص دارنـد مانند: سـفیدی و سـیاهی، انسـانّیت،  

چـوب بـودن.
2- مفاهیم فلسـفی: اّعم از مفاهیم دسـته اول هسـتند 
و بـه دسـته معّینـی و یا نـوع معّینی اختصـاص ندارند. 
صـورت حّسـی و خیالـی ندارنـد بلکـه مفهـوم عقلی و 
کلـی دارنـد ماننـد: وجـوب و امـکان، نظـام علّـت و 

معلـول، وحـدت و کثـرت، حـدوث و قـدم و غیـره؛
3- مفاهیـم منطقـی: هیـچ ربطـی بـه خـارج از ذهـن 
ندارنـد و ذهنـی محـض هسـتند. مانند: کلـی و جزئی، 
نـوع، جنس و فصل و غیـره )معلمی، 1388، ص 171(.

چگونگی احساس و ادراک و شناخت
موضـوع این قسـمت به چگونگـی انتقال علـم از معلوم 
بـه عالـم مربـوط اسـت. از آن می تـوان بـه چگونگـی 
»دریافـت« نیـز تعبیر کـرد. دریافت عبـارت از مفهومی 
اسـت که هم به اطالعات مکتسبه از محرك های حسی 
اشـاره دارد و هـم می تواند به اطالعاتـی که از پرتو تفکر 
و اسـتدالل و بـا توجـه بـه تجـارب و علـم و آگاهـی به 
دسـت می آیـد و به عبـارت دیگر به اطالعـات دریافتی 
از محیـط اشـاره داشـته باشـد. )نقـی زاده، 1389، ص 
149(؛ بنابرایـن بـه واسـطۀ دریافـت انسـان علـم را از 
بیـرون بـه درون انتقـال می دهـد. ایـن فرآینـد فعال و 
هدفمنـد اسـت، نقطه ای اسـت کـه شـناخت و واقعیت 
را بـه یکدیگـر می رسـاند. برای شـرح و تبیین چگونگی 
دریافـت تالش هـای زیـادی شـده اسـت. دو نظریـه ی 
کلـی در مـورد دریافـت وجـود دارد، یکـی بـر دریافـت 
تجربـۀ حّسـی، و دیگـری به حواس به عنـوان نظام های 

اّول چگونگـی  فّعـال و مرتبـط مّتکـی اسـت. دسـته 
مفـروض  واحدهـای  و  حّسـی  داده هـای  قرارگیـری 
ادراك را در مغـز توضیـح می دهنـد. تجربه گرایـی ایـن 
ترکیـب و قرارگیـری را نتیجـۀ تداعـی می داند. مکتب 
کنـش متقابـل کـه افـکار و نوشـته های افـرادی چـون 
والترگروپیـوس، لوئیـس مامفـورد  و گیفـورد مولـر را 
تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت، بـر نقـش تجربـه تأکیـد 
می کنـد. نظریه هـای فطرت گـرا و خرد گـرا بـر نقـش 
انگاره هـای درونی و اسـتنتاج های منطقی از احساسـات 
تأکیـد دارنـد. بحث هـای گریسـتین نوربرگ شـولتر در 
مـورد طراحـی، بـه شـّدت تحـت تاثیـر ایـن رویکـرد 

نظـری ادراك اسـت )لنـگ،1390، ص 70(.
نظریـۀ گشـتالت چگونگـی سـازمان یافتـن پدیده هایی 
ماننـد »ثبـات ادراکـی« و »خطاهای ادراکی« را نشـان 
می دهـد. بنابر ایـن نظریـه، ادراك هـر چیـز جـدای از 
مجموعـۀ در برگیرندة آن مسـیر نیسـت، زیرا مجموعه 
عناصر تشـکیل دهنده میدان ادراکی گشـتالتدر ادراك 
تأثیـر می گذارنـد. یعنـی هر )جـزء( به تبـع )کل( خود 
ادراك می شـود. مکتـب )ایمـز( و پیـروان آن، ادراك را 
حاصـل تأثیـر متقابـل فـرد ادراك کننده و شـئ ادراك 
شـده می داننـد و در چارچوب »روان شناسـی تعاملی« 
بـه آزمایش هـای متعـددی در خصـوص آمادگی هـای 
روانـی و ذهنـی فرد ادراك کننـده، ارزش های اجتماعی 
در تعامـل بـا واقعیت و چگونگی سـازمان عناصر میدان 
ادراکـی، دسـت زده اند. )ایروانـی و خداپناهـی، 1389، 
صـص 2-1(؛ درحالی کـه نظریـۀ تحلیـل - اطالعـات 
معتقـد اسـت کـه در مغـز فرآیندهـای شـبه رایانـه ای 
وجـود دارد، نظریـه گشـتالت مبانـی نظـری طراحی را 
بیـش از هـر نظریـه دیگر ادراك تحـت تأثیر قـرار داده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت کـه نظریه هـای تحلیـل - 
اطالعـات اسـاس نوشـته های زیبایی شناسـی افـرادی 
چـون آبراهـام مولـس )1966( هسـتند. در مقابـل این 
نظریه هـا، رویکـرد اکولوژیـك جیمز گیبسـون و الینور 
گیبسـون اسـت کـه دریافـت را مبتنـی بـر اطالعـات 
بـا مدل هـای دریافتـی  نبایـد  ایـن رویکـرد  می دانـد. 
سـایبرنتیك کـه اسـاس آن تحلیـل اطالعـات اسـت 
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اشـتباه شود. 

گیبسـون واقعیـت تجربـۀ حّسـی را معرفـی می کنـد، 
دریافـت«  سـازنده  »واحدهـای  جـای  بـه  را  آن  امـا 
محصـول دریافـت قلمـداد کـرده اسـت. اولر یخ نیسـر 
مفهـوم طرحـوارة ذهنـی را بـه عنـوان »پیونـد ادراك 
و فرآیند هـای عالـی ذهنـی« بـه ایـن نظریـه افـزوده 
اسـت )لنـگ، 1390، ص 97(.  طبـق مـدل اکولوژیك، 
ادراك و شـناخت دو مفهـوم متمایـز هسـتند. ادراك 
مکانیـزم برونی فرآیندی اسـت که مربـوط به چگونگی 
اطالعـات  آوری  و جمـع  اعضـای حسـی  تحریـکات  
اسـت و شـناخت یـك مکانیـزم درونـی فرآینـد و نحوه 
تأثیـر تجـارب پیشـین، عوامـل روان شـناختی )ماننـد 
انگیزه هـا، ارزش هـا و غیـره( وشـخصّیتی )درونگـر یـا 
برون نگـر بـودن( افـراد، در تعبیر و تفسـیر آن اطالعات 
حسـی اسـت. در روان شناسـی محیـط بر مرتبـط و در 

هـم تنیـده بـودن ادراك، شـناخت و شـرایط محیطی، 
تأکیـد مـی شـود و ایـن پیوسـتگی بـه ویـژه هنگامـی 
آشـکار می شـود کـه ادراك اشـیاء را از ادراك محیـط 

تفکیـك کنیـم )مرتضـوی، 1380، صـص 60-66(.  
میـزان اطالعات و آگاهی های دریافتـی ما از محیط، به 
تنـّوع و درجـه تّضـاد اطالعات حّسـی به دسـت آمده و 
چگونگـی تفکیك آن هـا از یکدیگر، یعنـی به چگونگی 
ردیابـی الگو هـا بسـتگی دارد. بـه طور خالصـه می توان 
گفـت نظریـه اکولوژیـك ادراك، اطالعـات دریافتـی از 
نیـز ویژگی هـای  محیـط توسـط حـواس پنج گانـه و 
نظام هـای جهـت دهنـده و حرکتی اصلـی در محیط را 
مبنای اصلی نظام ادراکی انسـان می داند )شـاه چراغی، 
ادراك  اکولوژیـك  مـدل  براسـاس   .)161 1391، ص 
معنـی و مفهـوم آن چـه احسـاس و ادراك می شـود، 
پیـش از آن در عـرف فرهنگـی اجتماعـی هـر محیـط 

نمودار 4. مدل مفهومي چگونگي احساس معماري و شهر؛ ماخذ: نگارندگان.
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آموختـه شـده اند. بـه بیانـی دیگـر ویژگی هـای الگـوی 
محیـط سـاخته شـده،  با حـواس پنـج گانه و بـا توجه 
بـه نظـام جهت دهنـده احسـاس و ادراك می شـود، اما 
معانـی آن کـه مبتنی بـر طرحواره های ذهنی هسـتند 
بایـد آموختـه شـوند. در علوم ادراك و شـناخت محیط 
نظریـه اکولوژیـك ادراك بـر اهمیـت نظام هـای جهـت 
دهنـده محیـط و نظـام ادراکـی حـواس پنـج گانـه در 
محیـط تأکیـد می کنـد. بنابرایـن تحلیـل محیـط بـا 
توجـه بـه یافته های نظریـه اکولوژیـك ادراك بر مبنای 
توجـه مناسـب بـه نظـام ادراکـی حـواس پنـج گانـه و 
نظام هـای جهـت دهنده و پدید آوردن غنای حسـی در 
محیـط، می توانـد از یـك سـو قابلّیت و کیفّیـت دعوت 
کنندگـی بـرای محیـط پدیـد آوردن و فرد را بـه تأّمل، 
خودسـنجی، خودارزیابی و براسـاس مدل انسـانی مازلو 

بـه خـود شـکوفایی دعـوت کنـد )شـاهچراغی 1391، 
صـص 62و 161(.

 بـا توجـه بـه یافته هـای نظـرات بیـان شـده در مـورد 
بـا چیسـتی  تطبیقـی  مقایسـه  و  دریافـت  چگونگـی 
دریافت هـای حّسـی، تجربی و عقلـی می توان چگونگی 
ارتبـاط بـا سـه دنیـای حّسـی، خیالـی و عقلـی را بـه 
عنـوان منشـاء معرفـت و وجـود واقعّیـت تبییـن نمود:

1- ارتبـاط با دنیای حّسـی از طریـق پدید آوردن غنای 
حّسـی در محیط بـا حاضر کردن پدیده هـای طبیعی و 
انسـانی در راسـتای تقویت تمرکز حـواس بیرونی ایجاد 
می گـردد. تقویـت تمرکـز حـواس بـه وسـیله ی حضور 
مکان هـای اجتماعـی، بینابینـی و خلـوت بـه عنـوان 
انداز هـا،  چشـم  و  انسـانی  هـای  پدیـده  مؤلّفه هـای 
خورشـید، زمین، آسـمان، نور، خاك، گیاهـان، آب، باد، 

نمودار 5. مدل مفهومي چگونگي ارتباط با دنیاي خیالي؛ ماخذ: نگارندگان.
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بـه عنـوان مؤلّفه هـای پدیده هـای طبیعـی قابـل ایجاد 
)نمودار4(. اسـت 

2- ارتبـاط بـا دنیـای خیالـی از طریق تجربـه و صورت 
بـرداری از تماس های حّسـی ایجاد می گـردد، که از آن 
بـا عنـوان ادراك یـاد کردیـم. بنابرایـن ادراك از طریق 
حرکت در فضا - زمان تجربه می شـود )چینگ، 1373، 
صـص 13-12(. حرکـت در ایـن جـا تنها بـه معنی جا 
بـه جایـی نیسـت بلکـه معانـی تغییـر، شـدن و تبـّدل 
را نیـز دربـر می گیـرد. ادراك شـامل تجربـۀ پدیده های 
اجتماعـی،  مکان هـای  در  حضـور  طریـق  از  انسـانی 
بینابینـی و خلـوت بـه عنـوان مؤلفه هـای انسـانی و 
جهت یابـی،  طریـق  از  طبیعـی  پدیده هـای  تجربـۀ 
نمایش زمـان، تجربـه سـایه، جابه جایـی، درون و برون، 
مـرز و محصوریـت، مرکز، فصول و چشـم انداز به عنوان 
مولفه هـای طبیعـی می باشـد. تمامـی مؤلفه هـای فوق 
بـا حضـور در فضـا- زمـان و حرکـت در مسـیرها و 

دسترسـی ها قابـل تجربـه می شـوند )نمـودار 5(.
3-ارتبـاط بـا دنیای عقـل از طریق نظام هـای مفهومی 
تبییـن می گـردد. ایـن نظام هـا کـه در قالـب مفاهیـم 
ماهوی، فلسـفی و منطقی آورده شـده اند شـامل الگوها 
می باشـند. الگوها نوعـی ارتباطات منطقـی بین اجزای 
یـك پدیـده می باشـند کـه کلیتـی یکپارچـه ایجـاد 
می کننـد. ایـن کل دارای ویژگی های خاصی اسـت که 
از اجـزاء آن متفـاوت اسـت. این مفاهیـم تجریدی بوده 
و خـارج از ذهـن حضـور ندارنـد. معنـای الگـو از زبـان 
کریستوفرالکسـاندر چنیـن اسـت: »هـر بنـا یا شـهر از 
عناصـر مشـّخصی تشـکیل  می شـود کـه مـن آن ها را 
الگـو می نامـم. شـناخت روند پدیـد آورندة ایـن الگو ها، 
یعنـی شـناخت منبعـی کـه مؤلّفه هـای اصلـی بنـا از 
آن ناشـی می شـوند. ایـن الگوهـا همـواره از روندهـای 
ترکیـب کننـده معّینـی نشـأت می گیرنـد کـه از لحاظ 
الگوهـای خاّصـی که پدیـد می آورند متفاوت هسـتند. 
اما همیشـه سـاختار کلـی و نحوه عملشـان شـبیه هم 
اسـت. ایـن روندهـا در اصـل ماننـد زبان انـد. از منظـر 
ایـن زبان هـای الگو نیز همـه راه های سـاختمان  کردن 
بـه رغـم تفاوتشـان در جزئیات در سـاختار کلی شـبیه 

هم-انـد« )الکسـاندر، 1381، صـص 10-11(؛ پس الگو 
عامـل صـورت بخش اسـت کـه تمامـی اجـزاء را در بر 
می گیـرد کـه خـود اجزاء نیسـت. الگوها همـه جزئیات 
تـوده فضـا و ارتباطـات میـان آن هـا و نحـوة ارتبـاط با 
محیـط پیرامونـی و همـه را در بـردارد. پـس الگوهـا 
در قالـب مفاهیـم منطقـی می باشـند کـه می تواننـد 
همچـون کلّیتـی یکپارچه عمـل کنند. ایده سـاختمان 
بـه مثابـه کلّیتـی یکپارچـه بـه ایـن معنی اسـت که ما 
آن را بـه عنـوان بخشـی از زنجیـره ای ممتـد و بـه هم 
پیوسـته می بینیـم. یـك سـاختمان، بـه خـودی خـود 
باقـی مانـده ای مجـزا وپـس مانـده نیسـت. اّما بخشـی 
و  درخـت  خیابان هـا،  باغ هـا،  کـه  اسـت  جهانـی  از 
سـاختمان های دیگـر را آن سـوی مرزهـای خـود در 
بـر می گیرد. همچنیـن کلّیت هـای گوناگونـی را درون 
خـود جـای می دهـد. مـا می توانیـم کلّیـت یکپارچه را 
کـه جـزو مفاهیـم فلسـفی اسـت دقیقـاً به عنـوان یك 
سـاختار تعریـف کنیـم )الکسـاندر1390، صـص 64- 
63( کلّیـت یکپارچـه از اجـزای مختلـف شـکل گرفته 
اسـت، اجـزای درون کلّیـت نیـز توسـط خـود کلّیـت 
شـکل گرفته انـد. بـه ایـن معنی کـه در هر یـك از این 
موجودیت هـا ایـن واقعّیـت نهفتـه اسـت کـه هـر یك 
بـه مثابـه مرکزیّتـی موضعـی درون کلّیتـی بزرگ تـر 
ظاهـر شـده و حیـات می یابـد. ایـن پدیـده مرکزیّـت 
در فضاسـت. مجموعـه ای مجـزا از نقـاط در فضـا کـه 
بـه دلیـل نحـوة سـاختار مندی اش کـه ناشـی از بهـم 
پیوسـتگی درونـی و رابطـه اش با بسـتری اسـت که در 
آن حضـور یافته اسـت، نوعـی )) مرکزیّت یافتگـی (( را 
بـه نمایـش می گذارد و نسـبت به سـایر بخش های فضا 
محـدوده ای از )) مرکزیّت نسـبی (( را شـکل می دهد، 
نظامـی  فیزیکـی،  بـه مجموعـه ای  اشـاره  واژه مرکـز 
مسـتقل اسـت، کـه حجـم مشـخصی از فضا را اشـغال 
می کنـد و از بـه هم پیوسـتگی بـارزی برخوردار اسـت. 
)الکسـاندر1390، 69- 68(  الکسـاندر پانزده خصلت را 
جهـت ایجـاد کلّیتـی یکپارچـه به ترتیـب نـام می برد: 
مقیاس هـای مختلـف، مراکـز نیرومنـد، مرزهـا، تکـرار 
متنـاوب، فضـای معّیـن، شـکل خـوب، تقـارن موضعی 
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،انسـجام و ابهام عمیـق، تّضاد، درجه بنـدی، ناهمگونی، 
پژواك، فضای خالی، سـادگی و آرامـش درونی، جدایی 

ناپذیـری . ) الکسـاندر،1390( )نمـودار6(
نتیجه گیری

• مهمتریـن دسـتاورد ایـن پژوهـش تبییـن مأموریـت 
معمـاری بـه عنوان خالـق عامـل معرفت اسـت. به این 
مفهـوم کـه معماری با گشـایش فضای اندیشـه و خیال 
بیـن مخاطـب و معمـار ارتباط ایجاد می کنـد و دنیایی 
تـازه جهـت تفکـر بوجـود مـی آورد. معمـار بـا حاضـر 
کـردن شـاخصهای ادراك سـه دنیای حسـی، خیالی و 
عقلـی دنیـای معمـاری را برای مخاطب قابل احسـاس، 
تجربـه و شـناخت مـی کنـد. مخاطـب در این حـال با 
توجـه به توانایی شـناخت خود و در اثـر تماس با مؤلفه 
هـای دانایـی به تخیـل پرداخته و دنیای شـخصی خود 
را میسـازد. لـذا در ایـن پژوهـش معماری نه بـه عنوان 
سـرپناه و محـل آسـایش بلکه بـه عنوان پیونـد دهنده 
انسـان و عالم معرفی شـده اسـت. معماری عاملی است 
کـه توانایـی انسـان را در جهـت ارتبـاط بـا واقعیـت و 
هسـتی ارتقـاء داده و منزلگـه واحـدی جهـت بحـث و 

گفتگـوی هنرمنـد و مخاطـب ایجاد مـی کند.
●طبـق مطالعاتـی کـه در ایـن پژوهـش انجـام شـد بر 
خـالف نظر محققیـن امروزی که انسـان را علت فاعلی، 
مصالـح سـاختمانی را علـت مـادی، فـرم سـاختمان را 
علـت صـوری و سـاختمان بـه مثابـه سـرپناه و محـل 
آسـایش را علـت غایـی مـی داننـد، علت فاعلـی تخیل 
خـالق، علـت صوری مـکان، علت مـادی تـوده و فضا و 
علـت غایـی ایجاد فضای اندیشـه و خیال معرفی شـده 

است.    
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رابطه فرهنگ دانش با رفتار شهروندی سازمانی؛ مورد مطالعه: يکی از مراکز 
آموزشی درمانی شهر تهران
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چکیده
امروزه در اکثر جوامع زندگی اجتماعی شـهروندان با مراکزآموزشـی 
درمانـی عجیـن شـده اسـت. مراکز مذکـور حـوزه مهمـی از اصالت 
شـهروندی و انسـانی هـر جامعه ای محسـوب می شـوند. لـذا توجه 
بـه ابعـاد و آمـوزه هـای فرهنگـی و مالحظـات شـهروندی مناسـب 
جهـت ارائـه خدمـات بـا کیفیـت ضـروری و منطقـی می باشـد. در 
ايـن راسـتا پژوهـش حاضر با هـدف مطالعه وضعیـت فرهنگ دانش 
و رفتـار شـهروندی سـازمانی و همچنین سـنجش رابطه میـان آنها 
در مرکـز آموزشـی درمانـی مورد مطالعه در شـهر تهران انجام شـد. 
تحقیـق حاضـر از نـوع توصیفی بـوده و بـه روش همبسـتگی انجام 
گرديـد. جامعه آماری کلیه پرسـتاران شـاغل در بیمارسـتان مذکور 
بـوده اسـت کـه مطابـق آمارهـای ارائـه شـده تعـداد آنهـا 205 نفر 
بـوده انـد. از جامعـه آمـاری 153 نفر بعنـوان نمونه انتخاب شـدند. 
بـرای جمـع آوري داده هـای مـورد نیـاز، از دو پرسشـنامه اسـتفاده 
گرديـد کـه به ترتیـب دارای ضريب پايائـی 0/89 و 0/93 بـوده اند. 
بـرای تجزيـه و تحلیـل داده هـا عالوه بر روشـهای آمـاری توصیفی 
از آزمونهـاي اسـتنباطي از جملـه؛ آزمـون t تـک گروهـی، تحلیـل 
واريانـس يـک طرفـه )F( و تحلیـل رگرسـیون گام به گام اسـتفاده 
شـد. يافته هـای حاصـل از تجزيـه و تحلیـل داده هـا نشـان داد که 
فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی  سـازمانی همبسـتگی مثبـت و 
معنـی دار وجـود دارد کـه مقدار آن Rxy   =0/67 می باشـد. بعالوه 
وضعیـت فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی  سـازمانی در مجموع 

مناسـب ارزيابـی گرديد.
واژگان کلیـدی: رفتار شـهروندی، مديريت دانـش، فرهنگ دانش، 

بیمارستان

The relationship between knowledge culture and 
organizational citizenship behavior (Case study: A 
hospital in Tehran)

Abstract
Today, in most societies social life of citizens is associated with 
medical centers. These centers is considered important area 
of citizenship and humanity originality. Therefore due to the 
cultural aspects and   citizenship considerations is necessary 
and logical in order to provide more quality services. In this 
view, the goal of current research is the study of knowledge 
culture and organizational citizenship behavior situation as 
well as assessing the relationship between them. The present 
study is descriptive type and performed by correlation method. 
The statistical population including all of the nurses in the 
studied hospital that according to provided statistics they are 
205. Among them 153 persons were selected as sample. Tow 
questionnaires were used to collect required data. Cronbach’s 
α was used to determine the reliability of the questionnaires 
that the reliability coefficient were 0/89 and 0/93. Descriptive 
statistical methods were used for classification, producing 
tables, drawing charts, and calculating the means and standard 
deviations. To examine the statistical assumptions, inferential 
tests were used. The tests used were the one-sample t-test for 
mean significance of each variable, one-way ANOVA (F) for 
integrity or compatibility of member answers based on their 
personal and organizational specifications. The tests was done 
by SPSS. Data analysis revealed that, there is positive and 
significant correlation knowledge culture and organizational 
citizenship are appropriate. Finally the conclusions and 
suggestions of the research were between knowledge culture 
and organizational citizenship that is Rxy= 0/67. Moreover the 
situation of presented.
KeyWords: knowledge management, knowledge culture, 
organizational citizenship behavior, Hospital
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1- مقدمه
در شـرايط فعلـی جهـان تمامـی سـازمانها بايـد بطـور 
آينـده  هـای  افـق  و  کارهـا  فراينـد  مـورد  در  مـداوم 
ص   ،2012 )پتـوکان،  کننـد  نوگرايـی  و  بازانديشـی 
291(. دانـش سـازمانی و بـکار گیـری آن مـی توانـد 
چنیـن روندی را تسـهیل نمايد. در اين راسـتا مديريت 
دانـش، اعضـاء سـازمان را بـه تسـهیم دانـش و بهبـود 
کارآيـی، عملکـرد  و رقابـت پذيـری تشـويق مـی کند 
)لـی و همـکاران، 2010، ص 10(. مديريـت مناسـب 
دانـش مـی توانـد ظرفیـت تغییـر سـازمانی را تقويـت 
کنـد )جـاد و داگالس، 2010، ص 635( و فرهنـگ 
دانـش نیز يکـی از ابعاد زيرسـاختی مديريت دانش می 
باشـد )کنجـکاو منفـرد و همـکاران ، 1392، ص 75(. 
رفتـار اعضـاء سـازمان در خصـوص اينکـه آيـا تسـهیم 
دانـش انجـام دهنـد يـا نـه، براسـاس فرهنـگ دانـش 
تعییـن خواهد شـد )گیـرداس کیـن و سـاوان ويچین، 
2007، ص 57(. از طـرف ديگـر از مهمترين عواملی که 
مـی توانـد رفتارها، نگرشـها و تعامالت پرسـتاران را در 
جهـت ارائـه خدمات با کیفیـت تر بکارگیـرد رفتارهای 
داوطلبانـه يا شـهروندی سـازمانی اسـت )سـیدجوادين 
و همـکاران، 1392، ص 106(. لـذا در صـورت مناسـب 
بـودن وضعیـت فرهنـگ دانـش و  رفتـار شـهروندی 
سـازمانی، سـاز مـان مـی توانـد بـه تدريـج بـه مزيـت 

رقابتـی دسـت يابد. 
»در گذشـته بطـور سـنتی بـرای اطمینـان از کیفیـت 
تکنیکـی متخصصـان  دانـش  بـه  بهداشـتی  خدمـات 
پزشـکی و پرسـتاری کـه انتظـار مـی رفت ايـن دانش 
را بـه بهتريـن وجـه در مـداوای بیمـار مـورد اسـتفاده 
قـرار دهند تکیه می شـد. ولـی امروزه مراکز بهداشـتی 
مراقبتهـای  و  بـوده  پیچیـده ای  سـازمانهای  درمانـی 
بهداشـتی درمانی مناسـب نیازمند حمايـت مديريتی و 
اجرايی هسـتند« )ملکی و همکاران، 1390، ص 580(. 
در عیـن حـال پرسـتار يک عضـو مهم در تیم سـالمت 
بـه شـمار مـی آيـد و دارای نقـش هـای گسـترده ای 
از جملـه نقش مراقبتـی، حمايتی، درمانـی، هماهنگی، 
مشـورتی، مديريتـی، آموزشـی و تحقیقاتـی می باشـد 

)يوسـفی و همـکاران، 1389،  ص. 586(. لـذا توجـه به 
دو مقولـه فرهنـگ دانـش و رفتار شـهروندی سـازمانی 
در رابطـه با منابع انسـانی مراکز آموزشـی، بهداشـتی و 
درمانـی از اهمیـت شـايانی برخوردار می باشـد. چرا که 
ايـن دو مـی تواننـد ظرفیتهـا و زمینه های مناسـبی را 
برای مشـاوره، رهبری، پژوهش، تفکر سیسـتمی و ارائه 
خدمـات درمانـی در بیمارسـتان بوجـود آورنـد. بديـن 
ترتیـب هـدف اصلـی تحقیـق حاضـر مطالعـه وضعیت 
فرهنـگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی و همچنین 

سـنجش رابطـه میـان آنها می باشـد. 
2- مفاهیم تحقیق

رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شـهروندی سـازمانی ريشـه در نوشتارهای 
چسـتر بارنـارد  )1938( در مـورد تمايـل بـه همکاری 
دارد و همچنیـن مطالعات کتـز وکان  )1966 و1964( 
در مـورد عملکـرد و رفتارهـای خودجـوش و فراتـر از 
انتظـار ناشـی شـده اسـت ) دانايـی فـرد و همـکاران، 
1390، ص 69( باتمـان و ارگان )1983(. بـرای اولیـن 
بـار از اصطـالح رفتـار شـهروندی سـازمانی  اسـتفاده 
کردنـد )صنوبـری، 1387، ص 80(. در سـالهای بعـد 
مطالعـات زيـادی بـر روی ايـن مفهـوم صـورت گرفـت 
کـه هـر کـدام از واژه های جديـدی بـرای توصیف اين 
مفهـوم اسـتفاده کـرده انـد )دانايـی فـرد و همـکاران، 
1390، ص69( امـروزه مطالعـات انجام شـده در زمینه 
رفتـار شـهروندی سـازمانی گويـای ايـن واقعیت اسـت 
کـه وجـود اين نـوع رفتارها در سـازمان هـای دولتی و 
خصوصـی اثرات مثبت و قابل توجهی دارد )شـیرازی و 

همـکاران، 1391، ص 142(. 
رفتـار شـهروندی سـازمانی، رفتـاری  منحصـر بـه فرد، 
اختیـاری و فرا وظیفه ای اسـت کـه در افزايش عملکرد 
اثربخشـی سـازمان موثـر اسـت و بـه طـور مسـتقیم يا 
غیرمسـتقیم از طريق سیسـتم پاداش رسـمی سازمان، 
سـازماندهی نمی شـود )حسـینی و دانايی فرد، 1391، 
عنـوان  بـه  را  رفتـار شـهروندی سـازمانی  ص 113(. 
رفتـاری اختیـاری تعريـف کـرده انـد که فراتـر از نقش 
رسـمی يـک فـرد اسـت و در جهـت کمـک بـه افـراد 
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ديگـر در سـازمان يـا نشـان دادن وجـدان و حمايـت 
از سـازمان اسـت )شـیرازی و همـکاران، 1391، ص 
136(. ايـن نـوع رفتـار نوعی رفتار فرانقشـی اسـت که 
مکمـل رفتارهـای درون نقشـی قرار می گیرد )طبرسـا 
و همـکاران، 1389، ص 94(. در مجمـوع رفتارهـای 
شـهروندی سـازمانی اختیـاری و غیررسـمی هسـتند و 
پـاداش رسـمی بـه آنهـا تعلـق نمی گیـرد. امـا اينگونه 
رفتارهـا در کیفیـت خدمـات ارائـه شـده و اثربخشـی 

سـازمانی تأثیـر بـه سـزايی دارند. 
مـرور ادبیـات موجـود مويـد آن اسـت کـه در رابطـه با 
مفهـوم رفتـار شـهروندی سـازمانی دو رويکـرد اصلـی 
وجـود دارد کـه عبارتنـد از: الـفـ  رفتارهايـی در نقش 
و فرانقـش: در ايـن رويکـرد عمدتـاً بر »گسـتره شـغلی 
درک شـده« تأکیـد مـی شـود و بـ  تمـام  رفتارهـای 
رفتـار  رويکـرد  ايـن  در  سـازمان:  داخـل  در  مثبـت 
شـهروندی سـازمانی بـه عنـوان مفهومـی کلی شـامل 
تمام رفتارهای مثبت و سـازنده افراد در داخل سـازمان 
همراه با مشـارکت کامل و مسـئوالنه در نظر گرفته می 
شـود )دانايـی فرد و همـکاران، 133، ص 70، شـیرازی 
و همـکاران ، 1391، ص. 136(. از هنگامـی که مطالعه 
رفتار شـهروندی سـازمانی بوجـود آمد، همـواره فقدان 
اجمـاع مشـترک در مـورد ابعـاد آن نیـز در ادبیـات و 
ابعاد آن وجود داشـته اسـت )سـیدجوادين و همکاران، 
1392، ص 107(. فـرا تحلیـل پادسـاکف و همـکاران 
)2000( نشـان داد کـه تقريبـاً 30 نوع متفـاوت از ابعاد 
شـهروندی سـازمانی شناسـايی شـده اسـت )واعظی و 
همـکاران ، 1390، ص 20(. امـا ابعـادی کـه بیشـترين 
توجـه را میـان پژوهشـگران به خـود جلب کـرده اند 5 
مـورد می باشـد )سـیدجوادين و همـکاران، 1392، ص  
107؛ شـیرازی و همـکاران، 1391، ص 136( کـه در 

ادامـه بطـور اجمالـی مـورد اشـاره قرار مـی گیرند:
الـف- نوع دوسـتی: بـه معنی کمک کردن بـه همکاران 
و سـاير افـراد در انجـام وظايفشـان اسـت. ب- وجـدان 
کاری: رفتـاری اسـت کـه فراتـر از الزامات تعیین شـده 
بوسـیله سـازمان در محیـط کار مـی باشـد. ج- نزاکت: 
بـه معنـای مالحظـه گـری و بـا احتـرام رفتـار کـردن 

بـا ديگـران اسـت. د- رفتـار مدنـی: عالقـه يـا تعهد به 
سـازمان بـه عنوان يک کل اسـت. نظارت بـر محیط به 
منظـور شناسـايی فرصت ها و تهديـدات حتی با هزينه 
شـخصی نمونه ای از اين رفتارهاسـت. نهايتـاً تمايل به 
مشـارکت و مسـئولیت پذيـری در زندگـی سـازمانی و 
نیـز ارائـه تصويـری مناسـب از سـازمان می باشـد. ه - 
جوانمـردی: تمايـل بـه تحمـل شـرايط اجتنـاب ناپذير 
ناراحـت کننـده در کار، بدون شـکايت و ابـراز ناراحتی. 

3-پیشینه های تحقیقی
در خصوص پیشـنه پژوهشـی تحقیق بررسـی ها مويد 
آنسـت کـه در رابطـه با موضـوع تحقیـق پژوهش های 
مختلفی انجام شـده اسـت. اما پژوهشـی که مسـتقیماً 
همزمـان دو متغیـر فرهنـگ دانـش و رفتار شـهروندی 
سـازمانی را مـورد مطالعـه قـرار دهد مشـاهده نگرديد. 
در ادامـه برخـی از پژوهـش هـای مربـوط بـه موضـوع 
ارائـه مـی شـود. اولیـور و ردی  )2006( تحقیقـی را 
تحـت عنـوان » چگونگـی ايجـاد فرهنـگ دانـش در 
سـازمان هـا: مطالعـه مـوردی چنـد سـازمان بـزرگ« 
انجـام داده انـد. هـدف تحقیـق شناسـايی عوامـل موثر 
بـر فرهنـگ دانـش بـوده اسـت. يافتـه هـای تحقیـق 
نشـان داده اسـت که رهبری، ساختار سـازمانی، تبلیغ، 
زيرسـاخت هـا، ويژگی های فیزيکی، پـاداش، تخصیص 
زمـان، مديريت فرايندها، اسـتخدام و گـروه های کاری 
تحقیـق  موثرانـد.  دانـش  فرهنـگ  گیـری  بـر شـکل 
ديگـری را وانـگ و همـکاران   )2010( تحـت عنـوان 
»تأثیـر فرهنـگ سـازمانی بـر ظرفیت خلـق دانش« در 
212 موسسـه چینـی بـا اسـتفاده از مصاحبـه چهره به 
چهـره انجـام و نتايـج نشـان داده اسـت کـه فرهنـگ 
سـازمانی نقشـی اساسـی در ظرفیت خلق دانـش دارد. 
بخصـوص جمعگرايـی بـر ظرفیـت خلـق دانـش تأثیـر 
مثبـت و معنـی دارد. امـا وجـود تفـاوت های قـدرت و 
عـدم اطمینـان بـر ظرفیـت خلـق دانـش تأثیـر منفی 
دارد. همچنیـن پژوهشـی توسـط مرادی و همـکاران ) 
2012( تحـت عنـوان »ارتبـاط  بین فرهنگ سـازمانی 
بـا کارکنـان دانشـگاه  رابطـه  و مديريـت دانـش« در 
تکنولوژی مالزی انجام شـده اسـت. يافتـه های تحقیق 
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نشـان داده اسـت کـه بیـن فرهنـگ سـازمانی ترجیح 
داده شـده و مديريـت دانـش رابطه مثبـت و معنی دار 

وجـود دارد. 
تحقیـق ديگـری را مايـل افشـار و همـکاران )1391( 
تحـت عنـوان »بررسـی ارتبـاط بیـن رفتار شـهروندی 
ديـدگاه  از  انسـانی  نیـروی  وری  بهـره  و  سـازمانی 
کارکنـان در بیمارسـتان هـای آموزشـی شـهر تهران« 
انجـام و نتايـج پژوهـش نشـان داده اسـت کـه بیـن 
رفتـار شـهروندی سـازمانی و بهـره وری رابطـه معنـی 
دار وجـود دارد. تحقیـق صادقـی و همـکاران )1390( 
تحـت عنـوان رابطه بیـن مؤلفه های فرهنگ سـازمانی 
و مديريـت دانـش مـورد مطالعـه: بیمارسـتان شـهید 
هاشـمی نژاد تهـران« انجام و يافته های تحقیق نشـان 
داده اسـت کـه افـراد تحـت بررسـی وضعیـت فرهنگ 
را مناسـب )72%( و وضعیـت   بیمارسـتان  سـازمانی 
مديريـت دانـش را متوسـط ) 63%( ارزيابـی نمـوده و 
بیـن فرهنگ سـازمانی و مديريـت دانـش رابطه معنی 
دار نشـان داده شـده اسـت. تحقیق خالصی و همکاران 
)1391( که در بیمارسـتان های دانشـگاه علوم پزشکی 
تهـران انجام شـده اسـت نشـان می دهد بین سـالمت 
سـازمانی و ابعـاد پنجگانـه رفتـار شـهروندی سـازمانی 
ارتبـاط معنـادار وجـود دارد.  تحقیـق  قربانـی زاده و 
همـکاران )1390( نیـز تحـت عنـوان »عوامـل حیاتی 
موفقیـت مديريـت دانـش در سـازمان هـای عمومـی« 
نشـان داده اسـت کـه فرهنـگ سـازمانی، نقـش هـا و 

رفتارهـای مديران، سـاختار سـازمانی، منابع انسـانی و 
فنـاوری در موفقیـت مديريـت دانـش تأثیـر معنـی دار 

دارند.
4-مدل نظری

رفتـار  ظهـور  و  بـروز  گذشـته  پژوهشـهای  براسـاس 
شـهروندی سـازمانی بـا عوامـل و متغیرهـای گوناگونی 
همچـون نـوع شـخصیت کارکنـان، فرهنـگ سـازمان، 
سـبک رهبری، حمايتهای سـازمانی و ويژگیهای شغلی 
در ارتبـاط بـوده و از آنهـا متاثـر اسـت )سـیدجوادين و 
همکاران، 1392، ص 106؛ شیرازی و همکاران، 1391، 
ص. 137؛  صنوبـری، 1387، ص 90(. فرهنـگ دانـش 
نیـز بعنـوان بخشـی از فرهنگ سـازمانی بـوده و جزئی 
از آن مـی باشـد. فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی 
سـازمانی هـر کـدام دارای ابعـاد خاصی می باشـند که 
در چارچـوب مفهومـی تحقیـق مشـخص گرديـده اند.

بـا توجـه به مبانـی نظری و پیشـینه پژوهشـی موضوع 
فرضیـه هـای تحقیـق به شـرح زير می باشـند:

فرضیـه اصلـی: بیـن فرهنگ دانـش و رفتار شـهروندی 
سـازمانی رابطـه معنی وجـود دارد.

فرضیه های فرعی:
بیـن فرهنـگ دانـش و وجـدان کاری رابطـه معنـی دار 

وجـود دارد.
بیـن فرهنـگ دانـش و نـوع دوسـتی رابطـه معنـی دار 

وجـود دارد.
بیـن فرهنـگ دانـش و  رفتـار مدنـی رابطـه معنـی دار 

۴ 
 

). فرهنگ 90، ص 1387؛  صنوبري، 137، ص. 1391؛ شيرازي و همكاران، 106، ص 1392(سيدجوادين و همكاران، 
رهنگ سازماني بوده و جزئي از آن مي باشد. فرهنگ دانش و رفتار شهروندي سازماني هر دانش نيز بعنوان بخشي از ف

 كدام داراي ابعاد خاصي مي باشند كه در چارچوب مفهومي تحقيق مشخص گرديده اند.
 با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهشي موضوع فرضيه هاي تحقيق به شرح زير مي باشند:

 انش و رفتار شهروندي سازماني رابطه معني وجود دارد.: بين فرهنگ دفرضيه اصلي
 :فرضيه هاي فرعي

 دار وجود دارد.بين فرهنگ دانش و وجدان كاري رابطه معني
 بين فرهنگ دانش و نوع دوستي رابطه معني دار وجود دارد.
 بين فرهنگ دانش و  رفتار مدني رابطه معني دار وجود دارد.

 رابطه معني دار وجود دارد.بين فرهنگ دانش و جوانمردي 
 بين فرهنگ دانش و نزاكت رابطه معني دار وجود دارد.

 

 . مدل نظري1نمودار 
 

 روش تحقيق-5
بوده و به روش پيمايشي انجام شد. نوع تحقيق از نظر هدف كاربردي بود. جامعه آماري   تحقيق حاضر از نوع توصيفي

 227عداد آنها تحقيق شامل كليه پرستاران بيمارستان شهيد مصطفي خميني بوده است كه مطابق آمارهاي ارائه شده ت
نفر برآورد شد. به منظور انتخاب نمونه كافي و تامين  148نفر بوده اند. حجم نمونه مورد نياز با استفاده از فرمول كوكران 

با توجه به پراكندگي متفاوت  پراكندگي مناسب نمونه آماري، اعضاء نمونه از تمام بخشهاي بيمارستان انتخاب شدند.
گيري نسبي انجام شد. براي جمع آوري داده ها و  آماري به روش نمونه بيمارستان انتخاب نمونهجامعه آماري در بخشهاي 

اطالعات مورد نياز تحقيق، از پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه در بخش فرهنگ دانش از نوع محقق ساخته و شامل 
شهروندي سازماني از پرسشنامه پادساكف و سوال اصلي بود. اما براي جمع آوري داده هاي مربوط به وضعيت رفتار  30

سئواالت مربوط  -در نهايت پرسشنامه شامل سه قسمت سوال بود؛ اول سوال اصلي بود. 24همكاران استفاده گرديد كه 
سئواالت اصلي؛ سئواالت اين بخش به صورت بسته پاسخ  و بر  -به مشخصات فردي و سازماني اعضاء نمونه، دوم

 سئوال باز پاسخ. -حي شده بود. سومخيلي كم  تا خيلي زياد طرا مبناي طيف ليكرت از
براي تعيين و اطمينان از روائي پرسشنامه، پس از تدوين و جمع آوري مصاديق مربوط به هريك ازمتغير هاي تحقيق، 

استفاده شد. ضمن استفاده از منابع علمي، از راهنمائيها و نظرات اساتيد و افراد مجرب در حوزه مديريت و پرستاري 
پايائي پرسشنامه با استفاده از  بعالوه با اجراي آزمايشي، نكات مبهم و نامفهوم سواالت تا حد امكان اصالح گرديد.

 مدل نظري

 رفتار شهروندي سازماني

 وجدان كاري

 نوع دوستي

 رفتار مدني

 جوانمردي

 نزاكت

 فرهنگ دانش

:در رابطه با  

 خلق، تعميم و بكارگيري دانش

نمودار 1. مدل نظری
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وجـود دارد.
بیـن فرهنـگ دانـش و جوانمـردی رابطـه معنـی دار 

دارد. وجـود 
بیـن فرهنـگ دانـش و نزاکـت رابطـه معنـی دار وجود 

دارد.
5-روش تحقیق

بـه روش  و  بـوده  توصیفـی   نـوع  از  تحقیـق حاضـر 
هـدف  نظـر  از  تحقیـق  نـوع  شـد.  انجـام  پیمايشـی 
کاربـردي بـود. جامعـه آمـاری تحقیـق شـامل کلیـه 
پرسـتاران بیمارسـتان شـهید مصطفـی خمینـی بـوده 
اسـت کـه مطابق آمارهـای ارائه شـده تعـداد آنها 227 
نفـر بـوده انـد. حجـم نمونـه مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از 
بـه منظـور  بـرآورد شـد.  نفـر  فرمـول کوکـران 148 
انتخـاب نمونـه کافی و تامین پراکندگی مناسـب نمونه 
آمـاری، اعضـاء نمونـه از تمـام بخشـهای بیمارسـتان 
انتخاب شـدند. بـا توجه بـه پراکندگی متفـاوت جامعه 
آماری در بخشـهای بیمارسـتان انتخاب نمونه آماري به 
روش نمونه گیـري نسـبی انجام شـد. بـرای جمع آوري 
داده هـا و اطالعـات مـورد نیـاز تحقیـق، از پرسشـنامه 
اسـتفاده گرديـد. پرسشـنامه در بخـش فرهنـگ دانش 
از نـوع محقـق سـاخته و شـامل 30 سـوال اصلـی بود. 
امـا بـرای جمـع آوری داده هـای مربـوط بـه وضعیـت 
رفتـار شـهروندی سـازمانی از پرسشـنامه پادسـاکف و 
همـکاران اسـتفاده گرديـد کـه 24 سـوال اصلـی بـود. 
در نهايـت پرسشـنامه شـامل سـه قسـمت سـوال بود؛ 
اول- سـئواالت مربوط به مشـخصات فردی و سـازمانی 
اعضـاء نمونـه، دوم- سـئواالت اصلـي؛ سـئواالت ايـن 
بخـش بـه صـورت بسـته پاسـخ  و بـر مبنـاي طیـف 
لیکـرت از خیلـی کم  تا خیلـی زياد طراحي شـده بود. 

سـوم- سـئوال باز پاسـخ.
بـراي تعییـن و اطمینـان از روائـي پرسشـنامه، پـس 
از تدويـن و جمـع آوري مصاديـق مربـوط بـه هريـک 
ازمتغیـر هـای تحقیق، ضمـن اسـتفاده از منابع علمی، 
از راهنمائیهـا و نظرات اسـاتید و افراد مجـرب در حوزه 
مديريـت و پرسـتاری اسـتفاده شـد. بعـالوه بـا اجـراي 
آزمايشـي، نـکات مبهـم و نامفهـوم سـواالت تـا حـد 

امـکان اصـالح گرديـد. پايائي پرسشـنامه با اسـتفاده از 
ضريـب آلفـاي کرونبـاخ تعیین شـد که ضريـب پايايی 
پرسشـنامه فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی 

بـه ترتیـب 0/89 و 0/93 بـرآورد گرديـد. 
از  بـرای تجزيـه و تحلیـل داده هـا  ايـن تحقیـق  در 
روشـهای آمـاری توصیفـی بـراي طبقه بنـدي، تنظیـم 
جـداول، رسـم نمودارها و محاسـبه میانگیـن و انحراف 
اسـتاندارد اسـتفاده شـد و همچنیـن به منظـور آزمون 
فرضیـه هـاي تحقیـق از آزمونهـاي آمـار اسـتنباطي از 
جملـه؛ آزمـون t تـک گروهي برای تعییـن معنی داری 
میانگیـن هر يک از متغیرهـای تحقیق، تحلیل واريانس 
يـک طرفـه )F( بـرای بـرآورد میـزان يکپارچگـی يـا 
همخوانی پاسـخهای اعضاء نمونه بر حسـب مشـخصات 
فـردی و سـازمانی و همچنین از تحلیل رگرسـیون گام 
بـه گام اسـتفاده شـد. تمامـي عملیات تجزيـه و تحلیل 
داده هـا و اجـراي آزمونهـای آمـاری بـا اسـتفاده از نرم 

افـزار SPSS انجـام گرفت.
6-يافته های تحقیق

جـدول 1 توزيـع متغیرهـای اصلـی تحقیـق را نشـان 
می دهـد.

طبـق آمـاره هـای جدول شـماره 1 بیشـترين میانگین 
امتیـاز مربـوط بـه متغیر فضای بـاز )3/67(  می باشـد 
و کمتريـن مقدار مربوط به تعامـالت اجتماعی )3/01( 
اسـت. همچنیـن میانگیـن متغیـر تعامـالت اجتماعـی 
)3/01( و حمايـت مديريـت )3/09( علـی رغـم اينکـه 
بیشـتر از میانگیـن نظـری )3( می باشـد اما در سـطح 
آلفـای 0/05 معنـی دار نیسـتند. میانگیـن مربـوط بـه 
فرهنـگ دانـش )متغیـر پیـش بیـن(  3/35 اسـت و 
میانگیـن مربـوط به رفتـار شـهروندی سـازمانی 3/42 
t محاسـبه شـده در خصـوص  مقـدار  بعـالوه  اسـت. 
فرهنـگ دانـش و  رفتار شـهروندی سـازمانی به ترتیب 
10/1 و 9/4 مـی باشـد کـه هـر دو میانگیـن در سـطح 
آلفـای 0/05 معنـی دار مـی باشـند. بنابرايـن يافتـه 
هـای تحقیـق مويد آنسـت کـه فرهنگ دانـش و  رفتار 
شـهروندی سـازمانی از ديـدگاه پرسـتاران بیمارسـتان 
مـورد مطالعـه در سـطح معنی دار مناسـب می باشـد. 
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امـا بايسـتی توجـه کـرد کـه وضعیـت هیـچ کـدام از 
متغیرهـای مـورد پژوهش در سـطح عالی نمی باشـند. 
حسـب  بـر  مـاک  متغیـر  وضعیـت  تحلیـل 

سـازمانی و  فـردي  مشـخصات 
آماره هـاي جـدول 2 مويد آنسـت که بر اسـاس تحلیل 
واريانـس در رابطـه بـا رفتـار شـهروندی سـازمانی بـر 
حسـب شـرايط اسـتخدامی اعضـاء نمونه، F محاسـبه 
 F مي باشـد. بـا توجـه بـه اينکه مقـدار F=0/11 شـده
محاسـبه شـده در سـطح آلفاي 0/05 معنی دار نیست. 
لـذا فـرض صفـر رد نمـی شـود. بنابراين يافته هـا مويد 
آنسـت کـه وضعیـت رفتـار شـهروندی سـازمانی بـر 
حسـب شـرايط اسـتخدامی نمونـه هـا، داراي تفـاوت 
معنـي دار نمي باشـد. بديـن معنی که رفتار شـهروندی 

سـازمانی از ديـدگاه پرسـتاران بـا شـرايط اسـتخدامی 
مختلـف مشـابه بوده اسـت. 

اسـاس  بـر  کـه  آنسـت  مويـد   3 جـدول  آماره هـاي 
تحلیـل واريانس در رابطه با رفتار شـهروندی سـازمانی 
بـر حسـب مـدرک تحصیلـی نمونـه هـا، F محاسـبه 
 F مي باشـد. بـا توجـه بـه اينکه مقـدار F=3/04 شـده
محاسـبه شـده در سـطح آلفاي 0/05 معنی دار اسـت 
لـذا فرض صفـر رد می شـود. بنابراين رفتار شـهروندی 
سـازمانی بر حسـب مـدرک تحصیلـی نمونه هـا داراي 
تفـاوت معني دار مي باشـد. آزمون تعقیبی شـفه نشـان 
داد کـه میانگیـن نمـرات نمونـه هـا برحسـب مـدرک 
تحصیلی فـوق ديپلـم)3/36(، لیسـانس )3/49( و فوق 
لیسـانس )3/76( بـا همديگـر تفاوت معنـی دار دارند و 

عنوان متغیر
درصدتوزيع انتخاب گزينه ها

XSt sig خیلی 
خیلی کممتوسطزيادزياد

کم
14/832/730/310/711/53/280/784/40/000باورهای شخصی

15/931/130/913/98/23/310/745/10/000قدرت
11/925/336/113/712/93/110/562/10/035اعتماد

11/131/229/412/615/73/090/781/490/139حمايت مديريت
5/97/432/539/714/63/580/848/50/000فضای باز

5/411/832/932/514/43/410/776/60/000سیستم پاداش
4/89/831/138/116/23/571/16/30/000آزادی عمل

5/28/536/63415/73/010/830/250/796تعامالت اجتماعی
15/233/332/110/88/73/350/4810/10/000فرهنگ دانش
7/68/527/939/216/73/490/787/80/000وجدان کاری
129/6303513/33/330/735/50/000نوع دوستی
6/96/928/536/321/43/490/748/20/000رفتار مدنی
14/334/130/31110/23/320/636/30/000جوانمردی

9/427/234/91315/53/460/787/30/000نزاکت
رفتار شهروندی 

15/434/330/39/810/23/420/439/40/000سازمانی

 جدول 1. توزيع متغیرهاي وابسته و مستقل
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131 مقاديـر میانگیـن نشـان می دهـد که با افزايش سـطح 
تحصیـالت وضعیت رفتار شـهروندی نیز بیشـتر برآورد 

است.  شـده 
تحلیل همبستگی بین متغیرهای تحقیق 

شـاخصهای جدول 4 مويد آنسـت که مقدار همبستگی 
بین فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی 0/72= 
Rxy مـی باشـد کـه در سـطح آلفـای 0/05 معنی دار 
اسـت. لـذا فـرض صفـر )Rxy =: H0 0( رد و فـرض 
مقابـل 0Rxy =  :H1 تايیـد مـی شـود. بنابرايـن بیـن 
فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی همبسـتگی 
مثبـت و قـوی وجـود دارد. همچنیـن يافتـه ها نشـان 
مـی دهد فرهنـگ دانش با وجدان کاری، نوع دوسـتی، 
جوانمـردی و نزاکـت همبسـتگی مثبـت و معنـی دار 
دارد. از طـرف ديگـر رفتـار شـهروندی سـازمانی بـا دو 
بعـد فرهنـگ دانش شـامل قـدرت و حمايـت مديريت 
همبسـتگی ضعیـف و غیـر معنـی دار نشـان داد، اما با  

باورهای شـخصی، اعتمـاد متقابل، تعامـالت اجتماعی، 
فضـای باز، سیسـتم پـاداش و آزادی عمل همبسـتگی 

مثبـت و معنی دار نشـان داد 
تحلیل چندمتغیری

آمـاره هـای جـداول 5 و 6 مويد آنسـت کـه طبق يافته 
هـای حاصـل از رگرسـیون چنـد متغیـره گام بـه گام 
متغیرهـای؛ سیسـتم پـاداش، باورهای شـخصی، آزادی 
عمـل و اعتمـاد متقابل با رفتار شـهروندی سـازمانی در 
سـطح آلفـای 0/05  همبسـتگی چندگانـه معنـی دار 
دارنـد. در واقع متغیرهای مسـتقل ياد شـده با همديگر 
0/62 واريانس رفتار شـهروندی سـازمانی را پیش بینی 
و تبییـن مـی کنند. با توجه به اينکه F محاسـبه شـده 
در سـطح آلفـای 0/05 معنـی دار می باشـد لـذا فرض 
صفـر )Rxy =: H0 0( رد و فـرض مقابـل پذيرفتـه 
مـی شـود. لـذا همبسـتگی متغیرهـای پیـش بیـن و 
مـالک )رفتـار شـهروندی سـازمانی( مورد تايید اسـت. 

جدول 2. تحلیل واريانس يک راهه رفتار شهروندی سازمانی بر حسب وضعیت استخدامی اعضاء نمونه

SSdfMSFSigمنابع تغییرات

0/06820/034بین گروه ها
0/110/896 46/36150درون گرو ها

0/309
46/432152کل

SSdfMSFSigمنابع تغییرات

1/8020/9053/0410/05بین گروه ها
44/621500/297درون گرو ها

46/42152کل

جدول 3. تحلیل واريانس يک راهه رفتار شهروندی سازمانی بر حسب مدرک تحصیلی اعضاء نمونه

ssdfMSFsig

28/4347/1رگرسیون
58/20/000 17/93147باقی مانده

0/12
46/36151کل

جدول 5. رگرسیون چند متغیره گام به گام بین فرهنگ دانش و رفتار شهروندی 
سازمانی 
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جدول 4. مقادير همبستگی بین فرهنگ دانش و رفتار شهروندی سازمانی
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همچنین طبق نتايج رگرسـیون سیسـتم پـاداش دارای 
بیشـترين تـوان تبییـن رفتار شـهروندی سـازمانی می 
باشـد و بعـد از آن بـه ترتیب، باورهای شـخصی، آزادی 
عمـل و اعتمـاد متقابـل دارای قدرت پیـش بینی رفتار 

شـهروندی سـازمانی می باشند. 
7-بحث

بیـن  رابطـه  سـنجش  حاضـر  تحقیـق  اصلـی  هـدف 
فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی سـازمانی در مرکز 
آموزشـی درمانـی مـورد مطالعـه بـوده اسـت. يافتـه 
فرهنـگ  ابعـاد  بیـن  کـه  داد  نشـان  تحقیـق  هـای 
مثبـت  رابطـه  سـازمانی  شـهروندی  رفتـار  و  دانـش 
و معنـی دار وجـود دارد. ايـن يافتـه بـا نتايـج تحقیـق 
صادقـی و همـکاران )1390(، قربانـی زاده و همـکاران 
)1390(، مايـل افشـار و همـکاران )1391( و خالصـی 
و همـکاران )1391( همخوانـی دارد. پژوهـش مايـل 
افشـار و همـکاران )1391( نشـان داده اسـت کـه در 
بیمارسـتانهای آموزشـی شـهر تهران بهـره وری نیروی 
انسـانی بـا رفتار شـهروندی سـازمانی رابطـه معنی دار 
دارد. در ايـن تحقیـق نیـز رابطـه بین فرهنـگ دانش و  
رفتـار شـهروندی سـازمانی تايید شـد. تحقیـق صادقی 
و همـکاران )1390( نیز نشـان داده اسـت که کارکنان 
بیمارسـتان مـورد بررسـی وضعیـت فرهنـگ سـازمانی 
را مناسـب ارزيابـی کـرده انـد. مطابـق يافته هـای اين 
تحقیـق نیـز پرسـتاران وضعیـت فرهنـگ دانـش را در 

بیمارسـتان مـورد مطالعه مناسـب برآورد کـرده اند. اما 
بعد »حمايت مديريت« را در سـطح معنی دار مناسـب 
ارزيابـی نکـرده اند ايـن موضوع مـی تواند ناشـی از آن 
باشـد که مرکز آموزشـی درمانـی مورد مطالعـه در اين 
تحقیـق، از نظـر مالـی خودگـران اسـت و ايـن امر می 
توانـد شـرايط و چالشـهای خاصـی را بـرای مديريـت 
مطـرح نمايد. تحقیـق خالصی و همـکاران نیز )1391( 
مويـد آنسـت کـه در بیمارسـتان های دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تهران بین سـالمت سـازمانی و ابعـاد پنجگانه 
رفتار شـهروندی سـازمانی ارتبـاط معنادار وجـود دارد. 
در ايـن تحقیـق نیز رابطه بیـن فرهنگ دانش بـا  ابعاد 
پنجگانـه رفتـار شـهروندی سـازمانی تايیـد شـد. امـا 
رابطـه رفتـار شـهروندی سـازمانی با حمايـت مديريت 
و تسـهیم دانـش بعنـوان قـدرت تايیـد نشـد. اين مهم 
مـی توانـد بديـن خاطـر باشـد کـه رفتـار شـهروندی 
سـازمانی بنوعـی اختیـاری و داوطلبانه اسـت. بنابراين 
نتیجـه گیری می شـود کـه تقويت فرهنـگ دانش می 
توانـد زمینـه سـاز بـروز رفتـار شـهروندی سـازمانی در 

باشد.  بیمارسـتان 
بیمارسـتان بـه عنـوان رکـن اساسـی نظام بهداشـت و 
درمـان، نقش مهمـی در ارائه خدمات مـورد نیاز جامعه 
بر عهده دارد. در اين میان برخورداری از فرهنگ دانش 
کارآمـد، مـی توانـد زمینه سـاز دانـش گرايـی و تعالی 
سـازمانی باشـد. فرهنـگ دانـش يکـی از عواملی اسـت 

مدل
ضرايب غیر استاندارد

BetaRRStsig
Bخطای معیار

4/10/000---0/800/192عدد ثابت
0/340/0410/4850/680/468/30/000سیستم پاداش

باورهای 
0/180/0390/2590/740/554/60/000شخصی

0/090/0270/190/760/583/40/001آزادی عمل

0/1650/0540/1680/780/623/060/003اعتماد متقابل

جدول 6. ضرايب رگرسیونی
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کـه در دراز مـدت منجـر بـه مزيـت رقابتـی می شـود. 
يافتـه هـای تحقیـق نشـان داد کـه در مرکز آموزشـی 
درمانـی مـورد مطالعـه وضعیـت فرايندهـای تخصصی 
دانـش، باورهـای شـخصی، تسـهیم و بکارگیـری دانش 
بعنـوان قـدرت، اعتمـاد متقابـل، فضـای کاری و آزادی 
عمـل در حـد مناسـبی وجـود دارد. همچنیـن وجدان 
کاری، نزاکـت، نـوع دوسـتی، رفتـار مدنی نیـز در میان 
پرسـتاران در حـد زيـاد وجـود دارد. چنیـن شـرايطی 
بخشـی از دارائیهـای معنوی بیمارسـتان محسـوب می 
شـود. »پیـش بینی می شـود رفتـار شـهروندی بر نوع 
نگـرش و رفتارهـای پرسـتاران اثـر داشـته و فعالیتهای 
آنهـا را در جهـت اهـداف بیمارسـتان هدايـت می کند 
و در نهايـت بـر کیفیـت خدمات ارائه شـده بـر بیماران 
اثرگـذار باشـد« )سـید جواديـن و همـکاران، 1392، 
ص 106(. رفتارهـای شـهروندی سـازمانی موجـود در 
بیمارسـتان محصول عوامل مختلفـی مانند تحصیالت، 
تجربیـات، آموزش هـای مداوم و خصايص و نگرشـهای 
فـردی اعضاء بیمارسـتان اسـت. اگر زمینه هـا و تدابیر 
الزم بـا رويکـرد علمـی جهـت تقويـت و بهـره منـدی 
از آنهـا تامیـن نشـود ممکـن اسـت در درازمـدت دچار 
افـول شـوند. بنابرايـن تـا حد امـکان برنامه ريـزی الزم 
بمنظـور اشـاعه  رفتـار شـهروندی سـازمانی و غنـای 
فرهنـگ دانـش بايـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. »وقتی 
جنبـه های دانشـی سـازمان ماننـد مديريـت اطالعات، 
مديريـت دانـش و يادگیـری اسـتراتژيک بـا همديگـر 
همگرا و متقارب می شـوند سـازمان به سـمت آفرينش 
فرهنـگ دانـش حرکـت مـی کنـد« )گیـرداس کین و 
سـاوان ويچین، 2007، ص. 66(. اساسـاً فرهنگ دانش 
و رفتار شـهروندی سـازمانی بستر مناسـبی برای ارتقاء 
بهـره وری و تعالـی کیفیت مسـتمر قلمداد می شـوند.

8-نتیجه گیری و پیشنهادات 
تحقیـق حاضـر بـه دنبال سـنجش و تعییـن رابطه بین 
فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی سـازمانی در يکـی 
از مراکـز آموزشـی درمانـی شـهر تهـران بـوده اسـت. 
يافتـه هـای تحقیق نشـان داد کـه بین فرهنـگ دانش 
و رفتـار شـهروندی سـازمانی رابطـه مثبـت و معنـی 

دار وجـود دارد. بعـالوه بیـن فرهنـگ دانـش و وجـدان 
کاری، نـوع دوسـتی، رفتـار مدنی، جوانمـردی و نزاکت 
نیـز رابطـه مثبت و معنـی دار وجـود دارد. بنابراين می 
تـوان نتیجـه گیـری نمـود کـه فرهنـگ دانـش و رفتار 
شـهروندی سـازمانی در کنـار هـم و بطور توامـان الزم 
بـوده و مکمـل هـم مـی باشـند. بديـن معنـی کـه می 
تـوان از طريـق تقويـت و اشـاعه فرهنگ دانش شـامل؛ 
باورهای شـخصی مناسـب، تلقی تسـهیم دانش بعنوان 
قـدرت، اعتمـاد متقابـل میان همـکاران، وجـود فضای 
بـاز، برخـورداری از آزادی در بکارگیـری دانـش، وجـود 
حمايـت مديريـت، زمینـه مناسـبی را برای بـروز رفتار 
شـهروندی بوجـود آورد. از طـرف ديگـر وجـود رفتـار 
شـهروندی سـازمانی مناسـب نیز مـی تواند شـرايط را 
بـرای برخـورداری از حمايـت مديريـت، فضـای کاری 
مناسـب، اعتمـاد متقابـل و تسـهیم دانش مهیا سـازد. 
نتیجـه مهـم ديگر اينکه توجـه کارکنان بیمارسـتان به 
فرهنـگ دانـش و همچنین رفتار شـهروندی سـازمانی 
مناسب بوده و ضرورت دارد. زيرا از آنجا که بیمارستانها 
بـا انسـانهايی سـر و کار دارند که  مسـتقیما از خدمات 
تخصصـی آنهـا اسـتفاده می کننـد، لذا توجـه همزمان 
و مسـتمر به وجوه انسـانی، ارزشـی و دانشـی در انجام 
وظايـف حرفـه ای اجتنـاب ناپذيـر بـه نظـر می رسـد. 
لـذا وضعیـت موجـود از حیـث فرهنـگ دانـش و رفتار 
شـهروندی سـازمانی بطـور مسـتمر بايد پايش شـده و 
ارتقـاء داده شـود. اگر زمینه هـای مذکور بطـور کارآمد 
مديريـت و مـورد بهـره بـرداری قـرار گیرنـد می توانـد 
موجـب افزايـش يادگیـری، نـوآوری، رقابـت پذيـری، 
تقويـت  شـود.  بیمارسـتان  عملکـرد  بهبـود  و  تغییـر 
فرهنـگ دانـش زمینه سـاز تعامل و تبـادل اطالعاتی و 
دانشـی بوده و شـرايط مسـاعدی را برای افزايش دانش 
و مهارتهـای پرسـتاران بوجـود مـی آورد و بـروز رفتـار 
شـهروندی سازمانی جو و احساس خوشـايندی را برای 
مراجعیـن بوجود مـی آورد. تعامل، جو و روابط انسـانی 
مناسـب مـی توانـد رضايـت مراجعیـن را تعالـی دهد و 
در نتیجـه کارآئی و اثربخشـی بیمارسـتان بطـور مداوم 
محقـق گردد. همچنین نظر باينکـه بین فرهنگ دانش 
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و رفتـار شـهروندی سـازمانی رابطـه مسـتقیم و معنـی 
دار وجـود دارد، لـذا نتیجـه گیـری می شـود که ضمن 
توجـه همزمـان بـه هـر دو بخـش و در عیـن حـال بـه 
سـاير عوامـل و زمینـه هـای موثر بـر رفتارهای شـغلی 
پرسـتاران ماننـد سـبکهای مديـت، تناسـب شـغل و 
شـخصیت، ارتباطـات، تعارضـات بیـن فـردی و غیـره 
مـی توانـد در بهـره وری بیمارسـتان موثـر باشـد. چـرا 
کـه از منظـر رويکـرد سیسـتمی کنـش و واکنش های 
انسـانی  متاثـر از علـل مختلـف و متعـدد هسـتند و به 
تبـع آن رفتارهـای شـغلی پرسـتاران نیز از ايـن قاعده 
مسـتثنی نیسـتند. بنابرايـن زمینـه ها و شـرايط بالقوه  
موثـر بـر رفتـار اعضـاء بیمارسـتان مـی تواننـد بطـور 
پیونـدی و يکپارچـه بـر عملکرد پرسـتاران تاثیـر گذار 
باشـند. بعـالوه فرهنـگ دانش و بـروز رفتار شـهروندی 
سـازمانی بايـد در رابطـه بـا سـاير گروههـای کاری از 
جمله پزشـکان، مديـران، بهیـاران و کارکنـان اداری تا 
حـد امـکان مـورد توجـه قـرار گیـرد. بديـن ترتیـب با 
توجـه بـه يافته هـا و مباحث قبلی پیشـنهادات اجرايی 

زيـر ارائـه می شـود:
- راهبردهـای الزم بـه منظـور توجـه و تقويـت فرهنگ 

دانـش و رفتار شـهروندی سـازمانی اتخـاذ گردد. 
- بـه منظـور اشـاعه و ترويـج مناسـب فرهنـگ دانـش 
از مشـاوران تخصصـی  رفتـار شـهروندی سـازمانی  و 

اسـتفاده گـردد. 
فعالیتهـای  بـا  رابطـه  در  مديريتـی  - حمايتهـای 

يابـد. بهبـود  بیمارسـتان  اعضـاء  دانشـگرايانه 
- همچنیـن زمینـه هـا و سـاز و کارهـای موثـر ماننـد 
نشسـتهای هـم انديشـی، نظـام پیشـنهادات، تشـکیل 
تیمهـای تخصصی دانشـی بـه منظور افزايـش تعامالت 
اجتماعـی کارآمـد بـرای مديريـت دانش کارآمـد مورد 

توجـه قـرار گیرد. 
- بعـالوه بـا توجه بـه خودگردانی بیمارسـتان اسـتفاده 
بیشـتر از پاداشـها و تشـويق های نماديـن و اجتماعی، 

در کنـار مصاديـق مـادی مـورد توجه قـرار گیرد. 
- فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی در اسـناد 
اسـتراتژيک  برنامـه  ماننـد سـند  بیمارسـتان  رسـمی 

بعنـوان ارزشـهای رسـمی تعريف شـوند. 
 منابع و مأخذ

 )1391( علـی  صالحـی،  و  اکبـر  سـیدعلی  احمـدی، 
مديريـت دانـش، انتشـارات دانشـگاه پیـام نـور ، چـاپ 

دوم.
حسـینی، سـید مجتبـی و دانايی فرد، حسـن )1391( 
تأثیـر رفتـار شـهروندی سـازمانی بـر تسـهیم دانـش: 
مطالعـه نقـش میانجـی فرهنـگ سـازمانی، فصلنامـه 
ايـران، دوره. 7، شـماره. 28، صـص.  علـوم مديريـت 

.130-109
 خالصـی، نـادر. شـمس، لیـدا. يگانـه، سـمیه. جعفری 
و  نرگـس  نصیـری، طـه. روسـتايی،  ابراهیـم.  پويـان، 
مـرادی طیبـه )1391(، ارتبـاط سـالمت سـازمانی بـا 
رفتـار شـهروندی سـازمانی در تهران، دوره 60، شـماره 

6، صـص 422-412.
دانايـی فـرد، حسـن. خائـف اللهـی، احمد و حسـینی، 
سـید مجتبـی )1390( تأملـی بـر ارتقاء تسـهیم دانش 
در پرتـو رفتـار شـهروندی سـازمانی )مـورد مطالعـه: 
و  راه  وزارتخانـه  و  شهرسـازی  و  مسـکن  وزارتخانـه 
ترابـری(، پژوهـش های مديريت، سـال چهارم، شـماره 

 .14
زاهدی، سـیدمحمد و انتظاری هرسـینی، علی )1387( 
فرهنـگ دانايـی )ابعـاد، شـاخص هـا و مقايسـه چنـد 
سـازمان( فصلنامـه مطالعـات مديريـت شـماره 560. 

صـص 45- 70.
يزدانـی.  احسـان،  عابـدی،  سـیدرضا.  سـیدجوادين، 
نقـش  بررسـی   )1392( بهـروز  پورولـی،  حمیدرضـا، 
میانجـی اعتماد و تعهد سـازمانی در رابطـه بین عدالت 
سـازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی در بیمارستان 

هـا، دوره. 5، شـماره. 1، صـص.118-105.
شـیرازی،  علـی. خداورديـان، الهـام و نعیمـی، محمـد 
)1391(، تاثیـر اعتمـاد سـازمانی بـر بـروز رفتارهـای 
شـهروندی سـازمانی مورد مطالعه: شـرکت گاز اسـتان 
خراسـان شـمالی، پژوهـش نامـه مديريت تحول، سـال 

پنجـم، شـماره 7، صـص. 154-133.
 صادقـی، احمـد. جعفـری، حسـن. خدايـاری، رحیـم. 
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پاکدامـن، محسـن. محمـدی، رامیـن و احـدی نـژاد، 
دهـم،  سـال  بیمارسـتان،  فصلنامـه   ،)1390( بهمـن 

شـماره 2، صـص 7-1.
صنوبـری، محمـد )1387(، رفتار شـهروندی سـازمانی 
دو  آن،  بـر  موثـر  عوامـل  و  ابعـاد  تعاريـف،  )مفاهـی، 
ماهنامـه توسـعه انسـانی پلیـس، سـال پنجـم، شـماره 

.97-79 صـص   ،16
طبرسـا، غالمعلـی. اسـمعیلی، محمدرضـا. اسـمعیلی 
رفتـار  بـر  موثـر  عوامـل   )1389( گیـوی، حمیدرضـا 
شـهروندی سـازمانی در يـک بیمارسـتان نظامی، مجله 

طـب نظامـی ، دوره 12، شـماره 2 ص 99-93.
مولـوی،  علـی.  سـید  سـیادت،  ابوالقاسـم.  فرهنـگ، 
حسـین. هويـدا، رضـا )1389( بررسـی سـاختار عاملی 
اعتمـاد سـازمانی و رابطـه مؤلفه هـای آن بـا يادگیـری 
سـازمانی در دانشـگاههای دولتی جنوب شـرق کشـور، 
فصلنامـه پژوهـش و برنامـه ريـزي در آمـوزش عالـي، 

. دوره. 16، شـماره.1، صـص.130-111 
قربانـی زاده، وجـه اهلل. نوربخـش، مهـدی. منصوريـان، 
مديريـت  موفقیـت  حیاتـی  عوامـل   )1390( احسـان 
دانـش در سـازمان هـای عمومـی،  فصلنامـه مطالعات 
انتظامـی« سـال ششـم، شـماره 3، صـص.  مديريـت 

 .486  -470
اردکانـی، سـعید.  امیررضـا. سـعیدا  منفـرد،  کنجـکاو 
سـید  زنجیرچـی،  محمـد.  سـید  نسـب،  طباطبايـی 
محمـود )1392( نـوآوری فنـی و اجرايـی در دانشـگاه 
يـزد بـا تأکید بـر زيرسـاختهای پیـاده سـازی مديريت 
دانـش، فصلنامـه پژوهـش و برنامـه ريـزي در آمـوزش 

.2، صـص. 90-69. عالـي، دوره.،19 شـماره 
مايـل افشـار، مهنـاز. رجـب زاده ، علـی و معمارپـور، 
مهـدی )1391(، بررسـی ارتبـاط بین رفتار شـهروندی 
سـازمانی و بهره وری نیروی انسـاين از ديدگاه کارکنان 
در بیمارسـتانهای آموزشـی شـهرتهران، مجله دانشکده 
پیراپزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران، دوره 6، 

شـماره 2 ص 169-157. 
گوهـری،  و  آزاده   ، پنـاه  فاتـح  محمدرضـا،  ملکـی، 
بیمارسـتان  عملکـرد  ارزيابـی   )1390( محمودرضـا 

هاشـمی نـژاد بـر اسـاس معیـار سـنجش ، تحلیـل و 
مديريـت دانـش الگوهای آمـوزش و بهداشـت ـ درمان 
Malcolm – Baldrige،  مديريـت سـالمت، سـال 

.584-580 ص   ،20 شـماره  هشـتم، 
واعظـي، رضـا . مايـل افشـار، مهنـاز. معمارپـور، مهدي 
)1390(، نگـرش کارکنـان نسـبت به رفتار شـهروندي 
در  کارکنـان  وري  بهـره  بـا  آن  ارتبـاط  و  سـازماني 
بیمارسـتانهاي دانشـگاههاي علوم پزشکي شـهرتهران، 
فصلنامـه بیمارسـتان، سـال دهـم، شـماره .2، صـص. 

.8 -1
و صفـاری  منصـوره  پورمیـری،  رضـا،  علـی  يوسـفی، 
انارکـی، عفـت )1389(، بررسـی رابطـه میـان اعتمـاد 
سـازمانی کارکنـان پرسـتاری بـا میزان رضايت شـغلی 
پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  بیمارسـتانهای  در  ايشـان 
اصفهـان، مجله ايرانی آموزش در علوم پزشـکی ، سـال 
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درآمدی بر مفهوم هويت محیط انسان ساخت بوسیله مولفه های مکان، فضا و کالبد
مهسا جوادی*- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقي، دانشگاه آزاد اسالمی، 

تبريز، ايران
مهرناز بوداغ- مربی، گروه آموزشی معماری، واحد تبريز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبريز، ايران

ويدا مکانی- مربی، گروه معماری، دانشگاه مازندران، مازندران، ايران

چکیده
بشری،  معرفت  حوزه های  اغلب  در  کلی  و  عام  موضوعی  از  نظر  صرف  هويت، 
مقوله ای کيفي است که به واسطه نيازهای انسان بر ساختار محيط تأثير می گذارد، 
در واقع هويّت به مقوله کيفی مابين انسان و محيط می پردازد. کيفيتی که کمبود 
يا نبود آن سبب عدم ارتباط انسان با محيط و ايجاد محيطی فاقد خوانايی و معنا 
می گردد. بنابراين ايجاد خوانايی و پاسخگويی به نيازهای اساسی انسان براساس 
کيفيتهای فضايی او، مهمترين عامل مداخله انسان در محيط است. بدين ترتيب، 
که الزمه شناخت محيط به عنوان رهيافتی در جهت درک هويت محيط مصنوع، 
انسان  بر  آن  تاثيرات  و  کالبدی  و  مکانی  فضايی،  هويت  هويت،  معنای  شناخت 
و رفتار او می باشد. از اين رو در اين پژوهش، با هدف شناخت هويت جمعی و 
به محيط  با توجه  الگوهای عينی و ذهنی مکان، فضا و کالبد و  شهری بوسيله 
انسان ساخت به تببين مفهوم هويت محيطی بوسيله مولفه های مکان، فضا، کالبد و 
تاثيرات آن پرداخته می شود. بدين منظور براساس روش تحقيق توصيفی، تحليلی 
و مطالعات کتابخانه ای معيارهای مشترک هويت محيطی با هويت فضايی، مکان 
و کالبد شناسايی می شوند تا اطالعاتی در رده ذهنيت با در نظر گرفتن اشتراکات 
معنايی، خوانايی و تصورات ذهنی )غيرمادی( مابين هويت مکان و محيط حاصل 
گردد. عالوه بر اين، اطالعاتی نيز در رده عينيت همچون اشتراکات فرم و عملکرد 
)مادی( مابين هويت مکان و فضا حاصل می شود، که می توان آنها را طبق سه مولفه 
اصلی و مشترک مابين هويت محيط، هويت مکان، هويت فضا و هويت کالبدی و 

مطابق با عوامل کارکردی، ادراکی و کالبدی شناسايی و دسته بندی نمود.
واژگان کلیدی: هويت، محيط، انسان، هويت فضايی، مکان، هويت مکان، کالبد.

mj_mahsaa@ymail.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 33318681-041، رايانامه  *
اين مقاله از پايان نامه کارشناسی ارشد نويسنده اول با عنوان »طراحی دانشکده هنر و معماری در بافت قديم اردبيل، طراحی پوسته ای برگرفته از معماری بومی اردبيل« 
استخراج شده است که با راهنمايی خانم دکتر مهرناز بوداغ در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات آذربايجان شرقی به انجام رسيده است که بدينوسيله از معاونت 

پژوهشی دانشگاه قدردانی می گردد.

Introduction to the identity of the built environment by ele-
ments of location, space and body

Abstract
Identity, regardless of the issue in most areas of general human 
knowledge, the issue of quality is due to the structure of the en-
vironment affects human needs. In fact, the issue of qualitative 
identity between man and the environment. The lack of quality 
of the human relationship with the environment and create an 
environment where failure is lack of legibility and meaning. So 
create readability and meet the basic human needs according 
to His spatial resolution, the most important factor is human 
intervention in the environment. Thus, we need to understand 
the environment as an approach to understand the identity of the 
built environment, understanding the meaning of identity, space 
and physical space and its impact on man and his behavior is. 
Therefore, in this study, with the aim of collective urban iden-
tity by both objective and subjective patterns of location, space 
and body and due to the built environment to explain the con-
cept of identity by environmental component location, space, 
body, and its effects will be discussed . Therefore, on the basis 
of descriptive, analytical and environmental studies identified 
common standards library with spatial identity, location and 
identification of the body so that the information in the category 
mentality by taking common sense, readability and imagery 
(immaterial) between the identity of the setting sure. In addi-
tion, information on the level of objectivity as a common form 
and function (physical) identity between place and space can be 
achieved that-be shared between the three major components of 
the identity, the identity of place, identity and physical identity 
and space in accordance with the functional factors, cognitive 
and physical identification and categorized.
Key words: identity, environment, human, spatial identity, loca-
tion, location, identity, body.
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مقدمه
مسـائل  تريـن  اساسـي  و  مهمتريـن  از  يکـي  هويـت 
اصطـالح  اسـت.  بشـري  نيـاز  و  معرفـت  حوزه هـاي 
هويـت مفهومـی انتزاعی اسـت کـه در عين سـادگی از 
پيچيدگی هـا و حوزه هـای معنايـی بسـياری برخوردار 
اسـت. هنگامـی کـه از هويـت سـخن به ميـان می آيد، 
بسـته بـه آن کـه از چـه دريچـه ای و در حـوزه چـه 
علمی به آن نگريسـته شـود، تعاريف گوناگونی بدسـت 
خواهـد آمـد )کاميـار،  1393، ص 92(؛ لـذا که هويت 
مقوله ای ارزشـی و هنجاری اسـت و بحـث در مورد آن 
مسـتلزم ارزش گـزاری و موضع گيـری هنجـاری اسـت 
)ميرمقتدايـی، 1385، ص 10(. هويـت دارای مفاهيـم 
در  می تـوان  را  هويـت  مفهـوم  اسـت،  پيچيـده ای 
حوزه هـای واژه شناسـی، جامعه شناسـی، روانشناسـی، 
فلسـفه، فرهنگ و... جسـتجو کرد )کاميـار، 1393، ص 
92(؛ چنانچـه کـه هويـت در نظام هـاي مختلف فکري 
نيـز بـا محک هايی متفـاوت سـنجيده می شـود؛ بدين 
ترتيـب کـه در جامعه اي بـا معيارهـاي پايدار ارزشـی، 
همچـون جامعه سـنتی- مکتبـی، محک هايی متعين1، 
و در جامعـه اي بـا معيارهاي ارزشـی ناپايـدار، همچون 
جامعـه مـدرن- مدنـی، محک هايـی نامتعيـن مـالک 
ارزيابـی هويـت قـرار می گيرنـد )حجـت، 1384، ص 
57(. بررسـی و مـرور کلـی مطالعات مربـوط به موضوع 
هويت در سـطح سـکونتگاه های انسـانی نشان می دهد 
کـه هويـت از چنـد بعـد مـورد توجـه و تاکيـد قـرار 
گرفتـه اسـت کـه از آن جمله می تـوان به ابعـاد هويت 
محيطـی، هويت فضايی، هويـت مکانی، هويت کالبدی، 
هويت شـهری و.... اشـاره نمود. هويـت محيطی در اين 
پژوهـش با مطالعات روانشـناختی و جامعه شـناختی و 
بـا اشـرافيت بـر هويـت جمعی و شـهری مورد بررسـی 
محيـط  در  هويـت  مفهـوم  واقـع  در  می گيـرد.  قـرار 
مصنـوع بيشـتر بـا توجـه بـه نظريه هـا و رويکردهـای 
ادراک محيـط و علـوم رفتـاری در بسـياری از متـون و 
پژوهش هـا، دنبال شـده اسـت. لـذا پژوهـش حاضر، با 
توجـه بـه وجـود الگوهای عينـی و ذهنی فضـا، مکان و 

کالبـد بدنبـال تعييـن مفهـوم هويت محيطی اسـت. از 
ايـن رو بـا توجه بـه رويکـرد پژوهش، هويت در سـطح 
سـکونتگاههای انسـانی و در حوزه هـای واژه شناسـی، 
روانشناسـی و علـوم رفتـاری )ماننـد تاثيـر الگوهـای 
جامعه شناسـی  و  محيطـی  ادراک  غيـره(،  و  رفتـاری 
)ماننـد: فضـای اجتماعـی و مفاهيـم کالبـدی و ادراکی 
يـا هويـت شـهری و موارد مشـابه( با تکيه بـر مطالعات 
کتابخانـه ای و از ديـدگاه پديدارشناسـی مـورد مطالعه 
قـرار می گيـرد. تـا بـا هـدف شـناخت هويـت محيطی 
بوسـيله الگوهـای عينـی و ذهنـی مـکان، فضـا و کالبد 
و بـا توجـه بـه محيـط انسان سـاخت به تببيـن مفهوم 
هويـت محيطـی بوسـيله ريـز مولفه هـای آن پرداخت. 
در واقـع لزوم توجه به هويت در سـطح سـکونتگاههای 
انسـانی را می تـوان در نابسـامانی های هويتـی امـروز 
کـه تهديـدی بـرای بقـا و پايـداری محيـط مصنـوع 
اسـت، يافـت. لـذا که ايـن نابسـامانی ها می نوانـد تمام 
ارزشـهای ميـراث فرهنگـی را از بيـن ببـرد. و محيـط 
پيرامـون را فاقـد هويـت و تصويـر ذهنـی آن بنمايـد.و 
عواقب ناخواسـته ای را بر پيکره حياتی شـهر وارد آورد. 
بنابرايـن در پژوهـش حاضـر، ابتـد بـا بررسـی مفهـوم 
هويـت در حوزه هـای مرتبط بـا، واژه شناسـی و ارتباط 
آن با انسـان و محيط پرداخته می شـود سـپس هويتی 
جامـع در قالـب هويـت محيطـی  )شـهری( در سـطح 

سـکونتگاههای انسـانی تبييـن می گردد.
مباني نظري تحقیق
واژه شناسی هويت

هويّـت، کلمـه ای عربـی بـه معنای تشـّخص اسـت که 
کيسـتی فـرد و جامعـه را مشـخص و آن را از ديگـران 
متمايـز می سـازد و بـه جهـت نقشـی که در شـناخت 
افـراد، اشـيا، اجتماعـات و مکان هـا دارد، حائـز اهميت 
فراوانی اسـت )چنگيـزی و احمديـان، 1392، ص 54(. 
در لغـت نامـه دهخدا هويّت چنين تعريف شـده اسـت: 
»هويّـت عبـارت اسـت از تشـخص کـه گاه بـر وجـود 
خارجـی اطـاق می شـود و گاه بـر ماهّيـت بـا تشـخص 
کـه عبـارت از حقيقت جزئيه اسـت. هويّـت مرتبه ذات 

 1. لغتی عربی در معنای ظاهر و آشکار است )عميد،235،1352(.
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نـاب را گوينـد و مرتبـه احديت و الهوت اشـارت اسـت 
از آن« )دهخـدا، 1334، ص 49(.

 فرهنـگ عميـد هويّـت را حقيقـت شـیء يـا شـخص 
مـی دانـد کـه مشـتمل بـر صفـات جوهـری او باشـد 
)قطبـی،78،1387( فرهنـگ معيـن نيـز واژه هويـت را 
چنيـن تعريـف کرده اسـت: آنچه که موجب شناسـايي 
شـخص باشـد. يعنـي آنچه را کـه باعث تمايـز يک فرد 
فرهنـگ  )معيـن،1014،1384( در  باشـد.  از ديگـري 
لغـات و اصطالحـات فلسـفی »هويـت اشـاره بـه ذات و 
تشـخص و ايـن همانـی موجـودات« اسـت و نيـز ذکـر 

که: شـده 
 »واژه عربـی هويـت دارای کاربـرد فلسـفی اسـت کـه 
عبـارت اسـت از دو چيز کـه با هم در وجـود و حقيقت 
يکـی باشـند هرچنـد کـه دارای بعضـی وجـوه افتـراق 

باشـند« )قطبـی، 1387، صـص 79-78(. 
در سـاير فرهنگهـای لغـات فارسـی نيـز کـم و بيـش 
ويژگـی يـا کيفيتـی کـه موجـب تمايـز يـا شناسـايی 
کسـی يـا چيـزی از ديگـران شـود از تعاريف مشـترک 
هويت اسـت. بـه عبارت ديگر در واژه شناسـی فارسـی، 

هويـت نوعـی تعيـن يافتن اسـت.
بـه  آکسـفورد  واژگان  فرهنـگ  در   ”identity  ” کلمـه 
همـان  يـا چيـزی هسـت،  کـه کسـی  آنچـه  معنـی 
، و مبحثـی در مـورد چيسـتی پديـده اسـت  بـودن 
)Oxford,2007,770( ريشـه  Identity از واژه التيـن 
 Entitas به معنی همان و Idem .مـی باشـد Identitas

  Identity بـه معنی موجود بودن اسـت. به عبارت ديگـر
بـه معنـی همـان موجـود بـودن و همانی مطلق اسـت 
)قطبی،  1387، ص 79(. در انگليسـی و فرانسـه، لفظ  
identity بـه عنـوان معـادل هويـت بـه کار مـی رود که 

در فرهنـگ بريتانيـکا واجد دو معنـی منطقی به معنی 
»ايـن همانی« و در روانشناسـی به معنای »شـخصيت، 
تشـخص و خـود واقعـی« اسـت )آريانپـور، 1375، ص 
1035(. بـا توجـه بـه تعريـف فـوق تاکيـد بـر »ايـن 
همانـی« و هماننـدی بـا خـود و تشـخص و تمايـز بـا 
غيـر خـود مشـخص اسـت. اصطـالح »ايـن همانـی« 
يکـی از اصطالحات معرفی اسـت که در بسـياری موارد 
متعـارف واژه هويـت بـه کار گرفتـه می شـود. از اين رو 
واژه »همـان« نيـز در فرهنگهـای فارسـی مـورد توجـه 
قـرار گرفـت، در فرهنـگ معين در معنـی همان چنين 
آمـده اسـت »آنچـه قبـاًل ذکر شـده آنچه کـه در خاطر 
گوينـده و شـنونده معهـود اسـت« )معيـن، 1384، ص 
5168(. لغتنامـه دهخـدا نيـز همـان را »چيـزی کـه 
مخاطـب و متکلـم بتوانـد از طريـق آن ارتبـاط برقـرار 
کنـد« معنـی می کنـد. )دهخـدا، 1334، ص 20279(. 
واژه شناسـی  از  خالصـه ای  می تـوان  ترتيـب  بديـن 

هويـت را در جـدول زيـر مشـاهده نمود.
بنابرايـن هويـت بـه معنـای تشـخص، هسـتی و وجود 
و آنچـه موجـب شناسـايی شـخص باشـد- همچـون 
شـخصيت يـا کيفيـت - بيانگـر ويژگيهـای هـر فـرد يا 
پديـده ای اسـت. در واقـع هويـت وابسـتة الجـرم هـر 

معنا و مفهوم واژه »هويت«

لغت نامه ها و فرهنگهای 
فارسی معاصر

مرتبه ذات ناب، مرتبه احديت و الهوتلغت نامه دهخدا
حقيقت شخص+ صفات جوهری ویفرهنگ عميد
متمايز کننده افراد از يکديگرفرهنگ معين

فرهنگ لغات و 
اصطالحات فلسفی

اشاره به ذات و تشخص و اين همانی موجودات و از 
منظر فلسفه اشارتی است از وحدت در کثرت

لغت نامه-های انگليسی
کسی يا چيزی بودن، همان موجود بودن، همانیلغت نامه آکسفورد
اين همانی، شخصيت، تشخص و خود واقعیفرهنگ آريانپور

جدول 1. واژه شناسی هويت، ماخذ: نگارندگان.
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چيـزی اسـت کـه وجـود دارد. بـا توّجـه بـه ايـن کـه 
هويّـت يـک مقولـه کيفـي اسـت که بر سـاختار شـهر 
تأثيرگـذار اسـت بحـث هويّت بـه مقوله انسـان، محيط 

بـر مي گـردد )نقـی زاده، 1378، ص 29(.
رابطه هويت و انسان

انسـان موجود پيچيده ای اسـت که دارای انگيزش های 
مـادی و معنـوی گوناگـون در هـر عصـری می باشـد. 
»انگيـزش، نيـروی هدايتگـر رفتـار اسـت، رفتارهـا در 
می گيـرد«  شـکل  انسـانی  نيازهـای  ارضـای  جهـت 
نيازهـای  بنابرايـن شـناخت  )لنـگ، 1381، ص 96(. 
انسـانی در طراحـی بـر مبنـای ايجـاد رابطـه مناسـب 
بـا زندگـی مـردم و محيـط اطـراف و طرحهـای از ايـن 
دسـت کـه مبانـی روانشناسـانه دارنـد و بـه طـور ويژه 
بـه مباحـث کيفی فضا مربـوط می شـوند، اهميت قابل 
توجهـی دارد. نيازهای ذکر شـده از سـوی آبراهام مازلو 
، سلسـله مراتبـی را تشـکيل می دهنـد کـه از نيازهای 
متعالـی تـا نيازهـای اوليـه در 6 رده  قـرار گرفته انـد. 
سلسـله مراتـب پيشـنهادی مازلـو بـه ترتيـب تصويـر 

مجاور می باشد.   
جدول  شـماره 2 برگردان نيازهای انسـان به کيفيتهای 
فضايـی اسـت، چنانچـه که فضای سـاخته شـده دارای 
کيفيت هـای مذکـور باشـد می-توانـد ارتبـاط طوالنی 
مـدت بـا کاربرانـش برقرار کنـد. )احمـدی، 1389، ص 
51(؛ ماننـد: وجود حس تعلق پذيـری به مکان )هويت، 
حـس مـکان، تسـهيالت اجتماعـی و...( کـه از نيازهای 

غيرمـادی اسـت کـه می تـوان با تحقـق آن مانـدگاری 
ايجـاد نمود. فضايی 

مفهوم هويت نزد انسان سنتی و مدرن
در نـگاه سـنتي »انسـان در جهانـي ميزيـد کـه فقـط 
يـک مبـدا و يـک مرکز دارد. او نسـبت بـه آن مبداء در 
آگاهـي کامـل به سـر مي بـرد. او روي دايـره اي زندگي 
مي کنـد کـه پيوسـته از مرکـز آن باخبـر اسـت و در 
زندگـي، اعمـال و انديشـه هاي رو بـه سـوي آن مرکـز 
دارد« )نصـر، 1380، صص 133-134(؛ بنابراين هويت 
براي انسـان سـنتي )مذهبي( باوري اسـت. کـه به مدد 
ايمـان بـه غيـب شـکل مي گيـرد و سـازنده و پردازنده 
پنـدار، کـردار و رفتـار اوسـت. ايـن اصـول پاينـده، بـر 
معمـاري بـه مثابـه هنجـاري اجتماعـی اثـر گذاشـته 
و آن را سـمت و سـويی خـاص می بخشـد. معمـاري 
سـنتی از آن روي داراي هويـت دانسـته می شـود کـه 
مظهـر و محـل تجلـی اصـول پايـداري اسـت؛ اصولـی 
چـون وحـدت، حکمت، صداقـت، قناعت  کـه معماران 
می دهنـد  سـو  و  جهـت  را  معمـاری  آنـان  بواسـطه 

)حجـت، 1384، ص 58(.
در صورتی که هدف انسـان مدرن1 )سـکوالر( از زيستن 
در ايـن جهـان، کام گرفتن از آن اسـت )نصـر،  1376، 
ص 224(؛ انسـان مـدرن هدفـي خارج از جهـان مادي 
نمي شناسـد و بـه رياضـت، عقوبـت و معـاد اعتقـادي 
نـدارد )حجـت، 1384، ص 58(. وی بـراي زيسـتن در 
جهـان از قوانينـی پيـروي می کند که خود سـازنده آن 
اسـت؛ قوانينـی که بر سـر آن با سـاير انسـانهاي مدرن 
به توافق رسـيده اسـت. انسـان مدرن تابع »قراردادهاي 
اجتماعـی« اسـت. ايـن قراردادهـا سـاخته و پرداختـه 
 .)163 ص   ،1366 )فروغـی،  هسـتند  انسـانی  خـرد 
خـرد انسـان مـدرن بـراي معمـاري نيز، همچون سـاير 
هنجارهـاي اجتماعی، پيوسـته قراردادهايی را منعقد و 
لغـو، و شـيوه ها و سـبک هايی را جـاري و باطـل مـی-

نمايـد. معماري مـدرن -به معناي عـام- محصول تکثر 
اصـول و قراردادهاي عصر جديد اسـت کـه هر از گاهي 

تصوير 1. هرم نیازهای انسان براساس مدل مازلو، 
)1943,Maslow( :ماخذ

در حوزه  است. هويت  روانشناسی  باشد، حوزه  انسان مدرن  متکثر  از حوزه های که می تواند رهگشای درک مسئله هويت  يکی  دنيای مدرن،  در    .1  
مفهوم  دو  هويت  و  است. شخصيت  تبين شخصيت  مشخصات  از  يکی  هويت  احساس  می پردازد.  هويت  و  به شکل گيری شخصيت  فردی  روانشناسی 

جداگانه اند، حال آن که در بسياری از تعاريف يکی انگاشته می شوند.
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تحـت تاثيـر مولفه هاي متغييـر و پويـاي روزگار مدرن 
شـکلي نـو و تـازه بـه خـود مي گيـرد و سـاخت وسـاز 
جديـدي را طلـب مي کنـد )حجـت، 1384، ص 59(. 
نگاهـي بـه معمـاري غـرب پـس از رنسـانس و تامل در 
فراوانـي سـبک ها و شـيوه ها، حکايـت از تـالش معمار 
غربـي براي هدف سـازي و هدف يابي مـدام دارد. فوکو 
مي گويـد: »مـا بايـد سـرپيچي کنيـم از آن چيـزي که 
هسـتيم« )احمـدي، 1377، ص 64(؛ بنابرايـن انسـان 
مـدرن )سـکوالر( خـود بـه مـدد خـود، هويـت خويش 
را مي سـازد )حجـت، 1384، ص 58(. از ايـن رو هويت 
انسـان مدرن  متکثر و نشـات گرفته از عوامل متعددی 
اسـت که ايـن عوامل در قالب 3 مدل کلـی، خود آدمی 
را بـه عنـوان واحد کل می شناسـاند. تعريفـی از هويت 
انسـان زيسـته در جامعـه مـدرن و ارتبـاط بـا محيـط 
خـارج، کـه تاکنون تحـت عنـوان هويت متکثـر عنوان 
گرديـد، بـا توجـه بـه ديدگاههـا و موضوعـات مطـرح 

مطابـق جدول شـماره 3 ريشـه يابی شـده اسـت.
بـه ايـن ترتيـب در يـک جمع بنـدی می تـوان رابطـه 
هويـت بـا انسـان زيسـته در جامعه سـنتی و مـدرن را 

مطابـق جـدول 4 مشـخص نمـود.
بـا توجـه بـه مـوارد پيـش گفتـه تصاويـر 2 و 3 مدلـی 
شـماتيک از انسـان زيسـته در جامعـه مـدرن و جامعه 

سـنتی و مفهـوم هويـت در نـزد او می باشـد.
بنابرايـن بـه طـور کلـی می تـوان گفـت کـه محيـط 
سـاخته شـده هـر چه هسـت، )اعـم از محيط مـادی و 
اجتماعـی يـا محيـط درون و بيرون( بر شـخصيت فرد 
تاثيـر می گـذارد و از آن تاثيـر می پذيـرد در واقع ميان 
فـرد و مـکان رابطـه ای متـوازن و عميق تـر از صـرف 

بـودن يـا تجربـه کـردن آن مـکان برقرار اسـت. 
رابطه هويت و محیط 

بـراي ايـن کـه محيـط را بتـوان درک کرد محيـط بايد 
خوانـا و آشـنا باشـد )لينـچ، 1374، ص 12(. به عبارت 

کيفيتهای طراحی مربوطهنيازهای انسانی

تسـهيالت و تجهيـزات کافـی، آسـايش )دمـا، آفتـاب، بـاران، تنظيم اقليمـی خرد( نيازهای فيزيولوژيک
اسـتحکام تعـادل مبتنـی بر بوم شناسـی

ايمنی معابر، نظارت و مراقبت، محرميت، نفوذپذيری و انعطاف پذيرینيازهای ايمنی
هويت، حس مکان، تسهيالت اجتماعی، خوانايی، تناسب بصرینياز به تعلق داشتن
حس تعلق به فضا، فرديت و تعلق داشتن به گروهنياز به قدر و احترام
فرصت های برای شخصی سازی فضا و مشارکت در طراحی، تنوعنياز به خود شکوفايی

نما و منظر، غنانياز به زيبايی

جدول 2. برگردان نیازهای انسان به کیفیت های طراحی، ماخذ: گلکار، 1380، ص 52.

شکل گيری شخصيت و هويت فردی
نوع نگرشانواع هويتهای متکثر انسان مدرن

رفتار انسان تاثيرگذار بر محيطجنبه های درونی و غريزی فرد شکل دهنده به مفهوم هويت انسان مدرن
محيط تاثيرگذار بر رفتار انسانمحيط مادی و اجتماعی شکل دهنده به مفهوم هويت انسان مدرن
توازن انسان و محيطمحيط درون و بيرون شکل دهنده به مفهوم هويت انسان مدرن

جدول 3. نگرش ها در شکل گیری شخصیت و هويت فردی در ارتباط با محیط خارج، ماخذ: با برداشتی از )پورجعفر و 
همکاران، 1390، ص 13.
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ديگـر خوانايـي »يعنـي ايـن کـه شـهر تـا چـه انـدازه 
مي توانـد بـه وضـوح درک شـود، و از نظـر ذهنـي قابل 
شناسـايي باشـد، سـاکنين آن، آن را در زمـان و مـکان 
بـه تجسـم درآورنـد و تـا چه انـدازه آن سـاختار ذهني 
بـا ارزشـها و مفاهيـم جامعـه در ارتبـاط اسـت. يعنـي 
انطبـاق محيـط بـا توانايی هـای احساسـي و ذهنـي و 
سـاختارهاي فرهنگـي« )لينـچ، 1376، ص 152( کـه 
منظـور همـان سـنجش با ذهنيات اسـت که اگـر با آن 
معيارهـا قابل شناسـايي نباشـد قابـل ادراک نيسـت يا 
بـي هويّتي اسـت. راپاپورت در تعريفـی جامع  از محيط 
آن را حاصـل برقـراری ارتبـاط معنـادار می دانـد. در 
نظـر او »محيـط ممکـن اسـت بـه عنـوان يکسـری از 
ارتبـاط - بيـن اشـيا و اشـيا، اشـيا و انسـان و انسـان و 
انسـان- ديده شـود. ايـن ارتباطات منظـم و دارای الگو 

و سـاختار هسـتند« )راپاپـورت، 1384، ص 34(. 
گيفـورد محيـط را بررسـی متقابل بيـن فرد و قـرارگاه 
فيزيکـی وی تعريـف می کنـد. به عقيـده وی در چنين 
تاثيـر متقابلـی، فـرد محيـط را دگرگـون می کنـد. و 

هم زمـان، رفتار و تجـارب وی بوسـيله محيط دگرگون 
می شـود. )مرتضـوی، 1380، ص 46(.

تعامـل  برقـراری  حاصـل  را  محيـط  نيـز  پارکينسـن 
افـراد و مـکان کالبـدی می دانـد و می گويـد:  ميـان 
»محيـط سـاخته شـده چيـزی بيـش از سـاختمانها را 
در برمی گيـرد. ايـن امـر نتيجـه تعامل بسـيار پيچيده 
ميـان مـردم و مـکان اسـت« )پارکينسـن، 1380، ص 
77(؛ بـه عقيـده هيـوم تمـام اقدامـات بشـر در مراحل 
مداخلـه و شـکل دادن بـه محيـط مصنـوع بـه گونه ای 
در جهت پاسـخ گويی به نيازهای انسـانی اسـت. هويت 
محيـط بيشـتر متوجـه ارضـای ذهنـی و عاطفی بشـر 
هسـتند تـا نيازهـای که بـه جسـم وی سـروکار دارند. 
وقتـی چيـزی در محيـط وجـود نداشـته  باشـد، نيـاز 
بـه هويـت محيـط بيشـتر احسـاس می شـود. بعـد از 
نيازهـای فيزيولوژيکـی، امنيت يکی از نيازهای اساسـی 

است. انسـان 
بازنمـود نيـاز بـه امنيـت در طراحـی محيـط در قالـب 
نشـانه های در فرم هـای مصنـوع ظاهـر می شـوند، اين 

مولفه های مشترک انسان 
انسان زيسته در جامعه مدرنانسان زيسته در جامعه سنتیجامعه سنتی و مدرن

يک مبدا و يک مرکز مشتمل بر کمال، هستی و غايت جهان
پاکی، ازلی و تماميت

برهه ای ميان تولد و مرگ بدون هيچ 
غايت و فرجام و وعده و معادی

دست يابی به بهشت موعود و جهان غير اهداف زيست
مادی

کام گرفتن از جهان مادی )زيرا هدفی 
جز آن نمی شناسد(

اصول زيست )شخصيت و 
هنجارهای اجتماعی(

پيروی از اصول الهی با سمت و سوی 
آميخته به رياضتها، رعايتها، خودداری ها 

و بردباری ها 

پيروی از اصول مطابق با توافق 
انسان ها و تابع قراردادهای اجتماعی و 

عدم اعتقاد به رياضت، عقوبت 

هويت
ذات الهی مقدم بر وجود انسان + هويت 

در جامعه سنتی واحد، پايدار و الهی 
)ايمان به غيب(

وجود انسان مقدم بر هر پديده ای 
+ هويت در جامعه مدرن متکثر و 

اکتسابی

هويت معماری
مظهر و محل تجلی اصول پايداری نظير: 
وحدت، حکمت، صداقت، قناعت و موارد 

مشابه.

مظهر اصول پويا، متکثر و گذرای عصر 
جديد نظير: اختالط ها و غيره.

جدول 4. مقايسه رابطه هويت با انسان زيسته در جامعه سنتی و جامعه مدرن، ماخذ: نگارندگان.
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فرم هـای مصنـوع1 نيازهـای را کـه بـه آن اشـاره دارند 
)يزدانـی و همـکاران،19،1387(  بـرآورده می سـازد.  
يـا  و  ديگـر  برداشـتی  تعبيـری  بـه  هويـت محيطـی 
ترکيبـی از هويـت کالبـدی و هويـت مکانی اسـت. اين 
مفهـوم عمدتـاً سـيمای بصـری سـکونتگاه ها، شـهر و 
بسـتر طبيعـی را مـد نظـر قـرار می دهـد. در برخـی از 
مطالعـات، مفهـوم هويـت محيطـی منحصـر بـه حفظ 
شـرايط طبيعـی بسـترهای مکانـی اسـت و کمتـر بـه 

ساير ابعاد سکونتگاه ها می پردازد.   
بنابرايـن بـا توجه بـه ديدگاههـا و نظريـات پيش گفته 
الزمـه شـناخت هويـت محيطی شـناخت محيـط، فضا 
و مـکان و تاثيرات آن بر انسـان و رفتـار او، رهيافتی در 
جهـت درک هويـت در کالبد و شـهر )محيـط مصنوع( 
می باشـد. زيـرا، »هـر فضـا و مـکان، بـه عنـوان يـک 
منبـع هويـت اسـت و گـروه هايـي را کـه در آن قـرار 
مي گيرند هويت مي بخشـد« )ربانـی، 1381، ص 37(. 
مـکان و فضـا بـه سـبب خصلتهـای مرز پذيـری، قابـل 
تحديـد بـودن، تمايز و ثبات داشـتن و تعلـق به گروه از 
مهمتريـن عواملی هسـتند کـه نيازهای هويتی انسـان 
را از طريـق القـای امنيـت و آرامـش تاميـن می کننـد 
)دريايی لعـل و حوصله دارصابـر، 1389، ص 15(؛ بنابرايـن، 

بـه بررسـی مولفه هـای هويت سـاز در محيـط يعنـی 
فضـا، مـکان و تاثيـرات آن بـر انسـان و رفتارهـای او 

پرداختـه می شـود.
فضا

در يـک جمع بنـدی کلـی می تـوان فضـا را قسـمتی از 
واقعيـت محيط دانسـت کـه در رده عينيت قـرار گرفته 
اسـت و ماننـد سـاير پديده هـای در رده عينيـت، واجد 
فـرم و عملکرد اسـت و نه تنهـا در تعامل با انسـان قرار 
می گيرد بلکه انسـان توسـط فرآيند ادراک مشـخصات 
عينيـت مزبـور را بـه کمـک حـواس بـه مغـز منتقـل 
می کنـد و پـس از انطبـاق بـا اندوخته هـای قبلـی در 

تصوير 2. مدل شماتیک از انسان زيسته در جامعه مدرن و 
هويت متکثر او، ماخذ: نگارندگان.

تصوير 3. مدل شماتیک از انسان سنتی و هويت واحد او؛ 
ماخذ: نگارندگان.

تصوير 4. محیط خوانا و بی هويت از منظر طراحی محیط، 
ماخذ: نگارندگان.

 1. در اين بيان مفهوم امنيت با مفهوم نشانه گذاری فضا به منظور تسهيل در درک فضا و خوانايی و در نتيجه شناخت و تاثيرش در حس امنيت مترادف 
)2003,11,wong( .بيان شده است
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حافظـه خـود بـه ارزيابـی و شناسـايی آن می پـردازد. 
)مباحـث مربـوط بـه هويـت در روانشناسـی فـردی( 
سـپس بـا تعاملی ميـان انسـان و محيط )يعنـی ادراک 
و رفتـار( آن را تجربـه نمـوده تـا ذهنيتی از آن بدسـت 
آورد. و واجـد ذهنيتـی در قالـب يـک تصويـر ذهنـی 

گردد. 
مفهـوم فضـا از ديـدگاه پديدارشناسـانه1 بديـن گونـه 
اسـت کـه؛ محيـط اطـراف انسـان توسـط پديده هـای 
فراوانـی تحـت عنوان »واقعيت« اشـغال شـده اسـت. و 
انسـان تنهـا بخشـی از ايـن واقعيتهـا را درک می-کند. 
و بـه ايـن واقعيتهای قابـل درک »عينيـت« می گويند. 
بديـن ترتيـب کـه اگـر واقعيـت همـان محيـط فـرض 
شـود و محل يا جـا را اطالعاتی از رده واقعيت دانسـت. 
فضـا بخـش گزينش شـده ای از اطالعات محيط اسـت 

که به آن محل خاص مرتبط است.  
تعامل انسان و فضا

بـه طـور کلـی رابطـه بيـن انسـان و فضـا يـک رابطـه 
متقابـل اسـت و از دو جنبـه دارای اهميـت می باشـد: 
1- تاثيـرات رفتـار بـر فضـا، 2- تاثيـرات فضا بـر رفتار.

1. »تاثیـرات رفتـار بـر فضـا«: از آنجـا کـه فضـا 
بـا مـردم و رفتارهايشـان  بايـد  پديـده ای اسـت کـه 
در نظـر گرفتـه شـود. رفتـار مـردم در فضـا اصـوال بـر 
کيفيـت  می گـذارد.  تاثيـر  فضـا  کيفـی  خصوصيـات 

واژه ای اسـت کـه در ارتبـاط بـا انسـان معنـی پيـدا 
می کنـد. )وحيـد،75،1387( بنابرايـن می تـوان بيـان 
کـرد کـه فضـا بخشـی از ويژگيهای خـود را که شـامل 
خصوصيـات کيفی آن می باشـد، از تاثيـرات رفتار مردم 

در آن فضـا بـه امانـت می گيـرد.
2.»تاثیـرات فضـا بر رفتـار«: ترديـدی نيسـت که 
فضـا به عنـوان بخش عينی محيـط، می تواند بـر رفتار 
اثـر بگـذارد. اگـر چـه تاثيـرات فضا بـر رفتـار، قطعی و 
منحصـر نيسـت )بروز رفتـار در فضا به شـرايط ديگری 
نيـز وابسـته اسـت1( ولـی قطعا فضـا می توانـد تاثيرات 
غيرقابـل انکاری بـر رفتار بگذارد )وحيـد، 1387، صص 

.)76-75
دريافـت  محيـط  از  کـه  پاسـخی  براسـاس  رفتارهـا 
می کننـد، می تواننـد تقويـت يـا تضعيـف شـوند. ايـن 

نوع نگرشنظريه پردازان
محيط حاصل ارتباطات منظم، الگومند و ساختاریراپاپورت
محيط متاثر از فرد و قرارگاههای فيزيکی اوگيفورد

محيط حاصل برقراری تعامل فرد با مکان کالبدیپارکينسن
محيط برآورده کننده نيازهای انسانهيوم

جدول 5. نگرشها در شکل گیری هويت و محیط از ديدگاه نظريه پردازان، ماخذ: 
نگارندگان.

 گان.پردازان، ماخذ: نگارندگيري هويت و محيط از ديدگاه نظريهنگرشها در شكل. 5جدول 
 نوع نگرش پردازاننظريه
 محيط حاصل ارتباطات منظم، الگومند و ساختاري راپاپورت

 قرارگاههاي فيزيكي اومحيط متاثر از فرد و  گيفورد
 محيط حاصل برقراري تعامل فرد با مكان كالبدي پاركينسن

 محيط برآورده كننده نيازهاي انسان هيوم
 

فضا و مكان و تاثيرات آن بر انسان و  محيط،بنابراين با توجه به ديدگاهها و نظريات پيش گفته الزمه شناخت هويت محيطي شناخت 
 هويت منبع يك عنوان به مكان، و فضا هر« زيرا،. باشددرك هويت در كالبد و شهر (محيط مصنوع) مي رفتار او، رهيافتي در جهت

پذيري، مكان و فضا به سبب خصلتهاي مرز ).37، ص 1381 (رباني، »بخشدمي هويت گيرندمي قرار آن در كه را هايي گروه و است
از مهمترين عواملي هستند كه نيازهاي هويتي انسان را از طريق القاي امنيت قابل تحديد بودن، تمايز و ثبات داشتن و تعلق به گروه 

ساز در محيط يعني فضا، هاي هويت، به بررسي مولفهبنابراين )؛15، ص 1389 دارصابر،لعل و حوصله(دريايي كنندو آرامش تامين مي
 شود.مكان و تاثيرات آن بر انسان و رفتارهاي او پرداخته مي

 
 فضا
هاي در توان فضا را قسمتي از واقعيت محيط دانست كه در رده عينيت قرار گرفته است و مانند ساير پديدهبندي كلي ميك جمعدر ي

گيرد بلكه انسان توسط فرآيند ادراك مشخصات عينيت قرار ميرده عينيت، واجد فرم و عملكرد است و نه تنها در تعامل با انسان 
-هاي قبلي در حافظه خود به ارزيابي و شناسايي آن ميكند و پس از انطباق با اندوختهز منتقل ميمزبور را به كمك حواس به مغ

پردازد. (مباحث مربوط به هويت در روانشناسي فردي) سپس با تعاملي ميان انسان و محيط (يعني ادراك و رفتار) آن را تجربه نموده 
 ب يك تصوير ذهني گردد. تا ذهنيتي از آن بدست آورد. و واجد ذهنيتي در قال

 
6Fمفهوم فضا از ديدگاه پديدارشناسانه

بدين گونه است كه؛ محيط  1
» واقعيت«هاي فراواني تحت عنوان اطراف انسان توسط پديده

اشغال شده است. و انسان تنها بخشي از اين واقعيتها را درك 
گويند. بدين مي» عينيت«كند. و به اين واقعيتهاي قابل درك مي

كه اگر واقعيت همان محيط فرض شود و محل يا جا را  ترتيب
اي از اطالعاتي از رده واقعيت دانست. فضا بخش گزينش شده

 اطالعات محيط است كه به آن محل خاص مرتبط است. 
ه واقعيت، محيط، فضا و مكان اطالعاتي در رد .5تصوير 

 گان.نيت و ذهنيت، ماخذ: نگارندعي

                                                            
باشد. (يعني چگونگي وجود انسانها در ارتباط با نقطه تمركز پديدارشناسي، مفهوم جدايي ناپذير انسان (ذهن) و جهان (عين) مي  1

است. زيرا  محيطي، زيست جهان و مكان از اهميت بسزايي برخوردار -باشد) براي محققان پديدار شناس حوزه علوم رفتاريجهان مي
هر دو آنها به طور همزمان انسان و جهان را در كنار يكديگر قرار داد و وجوه فضايي، فيزيكي و محيطي وقايع و زندگي انسان را بيان 

 ).14، ص 1390 كنند. (پورجعفر و همكاران،مي

تصوير 5. محیط، فضا و مکان اطالعاتی در رده واقعیت، 
عینیت و ذهنیت، ماخذ: نگارندگان.

 1. نقطه تمرکز پديدارشناسی، مفهوم جدايی ناپذير انسان )ذهن( و جهان )عين( می باشد. )يعنی چگونگی وجود انسانها در ارتباط با جهان می باشد( برای 
محققان پديدار شناس حوزه علوم رفتاری- محيطی، زيست جهان و مکان از اهميت بسزايی برخوردار است. زيرا هر دو آنها به طور همزمان انسان و جهان 

را در کنار يکديگر قرار داد و وجوه فضايی، فيزيکی و محيطی وقايع و زندگی انسان را بيان می کنند. )پورجعفر و همکاران، 1390، ص 14(.
2. اگرچه محيط امکان بروز يا تجديد رفتارهای را فراهم می آورد، ولی تعيين کننده نهايی رفتار فرد و جامعه است. بنابراين رفتار فرد و جامعه از نحوه 
تعامل با ديگران و محيط شکل می گيرد و در يک جريان خوب اين محيط می تواند زمينه ای به وجود آورد تا فرد به بهترين شکل رنگ و بوی تعلق  گيرد. 

)پورجعفر و همکاران،13،1390(
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بـدان معنـا اسـت که کيفيـت و کميـت فضـا می تواند 
بـرای مـردم الگـوی رفتـاری تعييـن نمايـد. از ايـن رو 
از زمينـه رفتـار اسـت و می توانـد در  فضـا قسـمتی 
کنتـرل رفتـار، يعنـی القـا يا حـذف رفتار نقش داشـته 
باشـد. بنابرايـن می تـوان بـرای فضا نقشـی القـا کننده 
يـا تشـويق گر قائـل شـد.1 از آنجـا کـه محيـط شـامل 
در  کـه  اسـت  رفتـاری  قرارگاههـای  از  مجموعـه ای 
درون يکديگـر قـرار گرفتـه و بـا هـم فصول مشـترکی 
دارنـد. عناصـر اصلـی ايـن قرارگاه های رفتـاری، الگوی 
شـاخص رفتـار و محيط فيزيکی اسـت )لنـگ، 1391، 

.)117 ص 
 الکسـاندر پـس از اشـاره بـه »کيفيتـی بی نـام« کـه 
موجـب زنـده مانـدن بناهـا و شـهرها می شـود چنيـن 
عنـوان می کنـد کـه »بـرای تعريـف ايـن کيفيـت در 
بناهـا و شـهرها، بايـد کار را بـا درک اين مطلب شـروع 
کـرد کـه هويـت هـر فضـا از تکـرار مسـتمر الگوهـای 
خاصـی از رويدادهـا در آن مـکان حاصـل می شـود.« 
)الکسـاندر، 1385، ص 65(؛ بنابرايـن از آنجـا کـه هـر 
فضـا بـراي سـاکنانش از يک هويـت و سـاختاری واحد 
برخـوردار اسـت )فيالکـوف، 1382، ص 62(؛ می تـوان 
تاثيـر متقابـل آنهـا را بـه صـورت شـماتيک در تصويـر 

3-3 مشـاهده نمـود.  
مکان

مـکان عنصـر اصلـی هويـت سـاکنان آن در محيـط 
بـه  می توانـد  مـکان  شـناخت  بـا  انسـان  می باشـد. 
شـناخت خـود نايـل شـود. يکـی از علـل سـرگردانی 
انسـان امـروز نپرداختن به مفهوم مـکان و از آن ره نبود 

هويت مکانی اسـت )سـادات حبيبـی، 1387، ص 39(. 
مفهوم مکان از ديدگاه پديدارشـناختی )پديده شناسـی 
هوسـرل ( بدين گونه اسـت کـه؛ براسـاس تعريف فضا، 
و  فـرم  دارای  و  قـرار می گيـرد،  کـه در رده عينيـت 
عملکـرد می باشـد. چنانچـه فضـا بـرای انسـان معنای 
خاصـی به همراه داشـته باشـد و در ذهـن، خاطراتی را 
ايجـاد کنـد، ذهنيت جـای خود را باز می کنـد و فضا از 
پديـده ای عينـی به موجـودی ذهنی، تبديـل می گردد 
کـه »مـکان« نـام دارد، نکتـه مهم اين اسـت که ذهنی 
بـودن مـکان به معنای آن نيسـت که مـکان فاقد فرم و 
عملکـرد اسـت، بلکه مکان عينيتی اسـت کـه عالوه بر 
فـرم و عملکـرد دارای ويژگيهـای معنايی نيز می باشـد 
در واقـع مـکان محـل تالقـی فـرم، عملکـرد و معنـای 
فضـا می باشـد )وحيـد، 1387، ص 77(. رلـف معتقـد 
اسـت کـه يـک مـکان موقعـی فراتـر از يک فضا اسـت 
کـه واجد سـه خصوصيـات محدوده کالبـدی، فعاليت و 
معنـا باشـد. و در ايـن ميان معنا را جـز اصلی و الينفک 
 1976,Relph( .و صعب الوصـول ايـن گـروه می دانـد
بـه  آن می تـوان  از مشـخصه های  کـه   )1974,tuan
حضـور انسـان و واجـد معنـا کـردن يک فضـا در ذهن 
ناظـر اشـاره نمـود که ايـن تعريف بـه صـورت »مکان= 
 Harrison &( می شـود.  بيـان  نيـز  معنـا«   + فضـا 

.)1996,6,Dourish
بنابرايـن مشـخصه مکان خـاص تر بودن آن نسـبت به 
فضـا و در هـم تنيدگـي آن با ارزشـهاي انسـاني اسـت. 
)رحمانـی، 1389، ص 88(؛  کارمونـا  نيـز در کتـاب 
خـود مـکان را يـک مثلـث سـه قطبـی حاصـل برآيند 

تصوير 6. تاثیرات فضا بر رفتار و برعکس و ارزيابی مفهوم هويت فضايی، ماخذ: 
نگارندگان.

 1. قاسمی، مرواريد، 1390، اهل کجا هستم، پايان نامه کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه شهيد بهشتی تهران )مشخصات کامل کتاب در قسمت فهرست 
منابع موجود می باشد(
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سـه عامـل فعاليت، فـرم و تصـور ذهنی می داند. شـهر 
نيـز همچـون هر پديـدة و محيط ديگـری دارای همين 
سـه مؤلفـه فـرم، عملکـرد و معنـا می باشـد. مـکان بـا 
سـاختار فـرم و عملکـرد کـه در آن رخ می دهد تعريف 
مـادی پيـدا می کند و با شـکل گرفتن تصويـر و خاطره 
آن در ذهـن انسـان و در طـول زمـان معنـا و روح پيـدا 

می کند )سادات حبيبی، 1387، ص 49(.   
همچنين تبديل سـه مولفه مذکور مـکان به کيفيتهای 

طراحی در جدول 6 مشـخص گرديده است.
هـر يـک از مولفه های مذبـور مـکان، کيفيتهای خاص 
مکانـی را ايجـاد می کنـد. بـه عنوان مثـال اسـتفاده از 
فهـم  و  ادراک  در  نمادهـا  و  نشـانه های خاطره انگيـز 
انسـان از مـکان بـه عنـوان تصويـر ذهنـی موثر اسـت. 
از ايـن رو ايـن نشـانه ها می تواننـد عالئـم آشـنا و يـا 
خاطره انگيـز بـرای مـردم باشـد و سـبب ايجـاد مفهوم 
مـکان )بـه معنـای احساسـات و درک فضـا( گردنـد 
)سـادات حبيبـی، 1387، ص 43(؛ شـولتز نيز مکان را 
فضـای احسـاس و درک شـده و با خاطره عجين شـده 

تلقـی می کند و بخشـی از معنای مـکان را در تجربه ها 
و حـاالت روحی انسـان جسـت و جـو می نمايـد. برای 
او مـکان همـان فضای زنده اسـت. )شـولتز، 1383، ص 

.)73
تعامل انسان و مکان )هويت مکان(

رابطه انسـان و مکان غيرقابل تفکيک و عجين شـده با 
هـم می باشـند. از نظـر کانتر مـکان نمی تواند مسـتقل 
و جـدای از انسـان در نظر گرفته شـود. )لنـگ، 1391، 
ص 15(. و وجـود انسـان بـه عنـوان مهم تريـن عامـل 
معنـا دهنـده بـه مـکان محسـوب می شـود. بـر ايـن 
اسـاس انسـان در اثـر پيونـد و ارتبـاط با مـکان، خود را 
جزئـی از مکان می داند و براسـاس تجربـه های خود از 
نشـانه ها، معانـی، عملکردها و شـخصيتها تصويرذهنی 
از آن مـکان بـرای خود می سـازد و مکان بـرای او قابل 

درک و فهـم می شـود )رحمانـی، 1392، ص 87(.
از ايـن رو مطابـق بـا تصويـر 8 مـکان تعييـن کننـده 
معنـای فضـا و جهـت دهنـده بـه رفتار انسـانی اسـت. 
رلـف ارتبـاط ميـان انسـان و مـکان را بـا عنـوان روح 

تصوير 7. مدل مفهومی مکان و اجزا آن، ماخذ: 
)1977a,Canter(

معيارهای سنجشمکان

خاطره و نمادگرايی، خوانايی و نمايانی، تجربه های حسی، ارتباطات روانی، ادراک، تصوير ذهنی
شخصی، جهانی

گوناگونی، سرزندگی، زنده بودن خيابان، نظاره کردن مردم، کافه فرهنگی، سرگرمی-های فعاليت
محلی- سنتی، ساعتهای فعاليت، فعاليتهای جاذب، معامله و اقتصاد

مقياس، مرکزگرايی، نفوذپذيری، نشانه ها، فضاهای ساخته شده، نسبتها، فضاهای عمومیفرم

)2006,Carmona( :جدول 6. مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و مونتگمری، ماخذ

تصوير 8. میزان تاثیر عینیت و ذهنیت بر رفتار انسان، 
ماخذ: نگارندگان.
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مـکان يـاد می کنـد و شـولتز آن را عاملـی می دانـد 
آن  نمـود  و  می گـردد  سـبب  را  روحـی  حالـت  کـه 
از  بسـياری  )Carmona,2006,99(؛  اسـت  ادراکـی 
رفتارهـای انسـان در محيـط بيـش از آنکـه در تاثيـر 
عينيـت محيـط »فضـا« قـرار گيرنـد، متاثـر از معنـای 
فضـا »مـکان« می باشـد. بنابرايـن پيوند ميان انسـان و 
مکان غيرگسسـتنی اسـت و در اين ميان حلقه اتصالی 

وجـود دارد کـه بـه آن  هويـت گوينـد.
پس هم انسان به مکان هويت می بخشد و هم مکان به 
انسان. از اين رو انسان را با مکان پيوند می زند و مکان 
و انسان دو جزء جدايی ناپذير از هم می شوند. بدين 
ترتيب مکانی، که با ذهن انسان رابطه برقرار می کند 
و قابل به ياد آوردن و جزئی از ذهن او می شود حتی 
اگر ديگر بازگشتی به آن صورت نپذيرد. طبق نظريات 
مکتب گشتالت ذهن انسان متشکل از ادراکات کلی 
معناداری می شود که اين ادراکات از طريق تداعی با 
يکديگر ارتباط يافته و بدين گونه پديده ها را تفسير 
می کنند. )سادات حبيبی، 1387، ص 44(.  

بـر عناصـر کالبـدي شـامل فعاليـت و  مـکان عـالوه 
تصـورات ذهنـی بـا پيام هـا، معانـي و رمزها کـه مردم 
براسـاس نقـش هـا، توقعـات، انگيزههـا و ديگـر عوامل 
آن را رمزگشـايي و درک مـي کننـد و در مـورد آن 
بـه قضـاوت مـي پردازنـد. ايـن حـس کلـي کـه پـس 
از ادراک و قضـاوت نسـبت بـه محيـط خـاص در فـرد 
بـه وجـود مـي آيـد هويـت مـکان  ناميـده مي شـود. 

لينـچ حـس مـکان )بـه مثابـه هويـت مـکان( را عاملی 
ارتبـاط  مـکان  و  انسـان  ميـان  کـه  می شـمارد  بـر 
برقـرار کـرده و وحـدت بـه وجـود مـی آورد. او اعتقـاد 
دارد کـه فضـا بايـد هويـت قابـل ادراکی داشـته و قابل 
شناسـايی و بـه يـاد ماندنـی و نمايـان باشـد تـا حـس 
مـکان ايجـاد شـده و ارتباط انسـان و مکان بـه وحدت 
انجامـد )لينچ،1376(. از نظر نوربرگ شـولتز، نيز حس 
مـکان در مکانهايی يافت می شـود که دارای شـخصيت 
مشـخص و متمايز هسـتند )دارای هويت مـکان( و اين 
شـخصيت مشـخص از چيزهايـی ملمـوس کـه دارای 
مصالـح، شـکل، بافـت و رنـگ هسـتند، سـاخته شـده 
اسـت. )کاشـی و بنيـادی، 1392، ص 45(؛ بنابرايـن با 
در نظـر گرفتـن اين موضـوع که حس مـکان، تنها يک 
راه سـاده بـراي توضيـح نحـوه ادراک يـا دريافت مکان 
توسـط فرد نيسـت بلکه مفهومي ارزشـي و چند بعدي 
اسـت )Stefanovic,44-31,1998(. بنابرايـن هويـت 
بـه عنـوان يکـی از راهکارهـای ايجـاد و برقـراری حس 
مـکان در مکانهـا و فضاهـا و بوجود آورنـده وحدت بين 

انسـان و مـکان می باشـد.
و  ذهنـی  تصويرهـای  در  را  مـکان  معنـای  رلـف 
خاطره هـای مـردم آن را موثرتريـن عامـل در هويـت 
در  مکانهـا  معنـای  کـه  زمانـی  »تـا  می دانـد.  مـکان 
سـاختار فيزيکـی و فعاليتهايـی کـه در آن رخ می دهد 
جسـتجو شـود، چيزی يافت نمی شـود، بلکـه بايد معنا 
را در تصويرهـای ذهنـی و تجربه هـای انسـانها از مکان 

تصوير 9. مثلث تعامالت انسان و مکان، 
ماخذ:نگارندگان.

تصوير 10. مدل مفهومی حس مکان و اجزاء آن، ماخذ: 
)1998,97,Montgomery(
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 .)43 حبيبـی، 1387، ص  )سـادات  کـرد«  جسـتجو 
ادوار رلـف بـرای هـر مـکان سـه نشـانه هويـت مکانـی 
می دانـد کـه معـرف حـس مـکان نيـز هسـتند گرچه 
بـرای او حـس مـکان چيـزی فراتـر از ايـن سـه حـس 
)سـاختار فيزيکـی، فعاليـت، معنـا( اسـت امـا اين سـه 
را در ايجـاد حـس مـکان در مـردم تاثيرگـذار می دانـد 

 .)2006,99,Carmona(
بنابـر جـدول فـوق بـا قرارگيری مفهـوم معنا بـه جای 
تصويـر ذهنـی، که رلف آن را بيشـترين عامل تاثيرگذار 
ماننـد  عواملـی  می دانـد،  مـکان  هويـت  و  حـس  در 
خاطـره و نمادگرايـی، خوانايـی و نمايانـی، تجربه هـای 
حسـی، ادراک و ارتبـاط روانـی با مـکان را در دو جنبه 
شـخصی و جهانـی يا فـردی و گروهی مطـرح می کند. 
رويدادهـا،  گوناگونـی  ماننـد  عواملـی  فعاليـت،  در 
سـرزندگی کـه لينـچ هـم در عوامل شـکل خوب شـهر 
بـه آن اشـاره می کنـد. بـا در نظـر گرفتـن عملکردهـا 
و توانايی هـای انسـان در طراحـی شـکل شـهر تفسـير 
می شـود. همچنين فعاليتهای ماننـد بازی-های محلی 
و سـنتی و خرده فروشـی ها و ميـزان کسـب درآمـد را 
از عوامـل تاثيـر گـذار در زنـده بـودن مـکان و از طرفی 

هويـت آن می داننـد. 
از نظـر فـرم نيز، ميـزان نفوذپذيری و فضاهـای عمومی و 
نسـبت فضای سـاخته شـده به فضاهای بـاز و مرکزگرا 
يـا همـان گره هـای لينـچ می تواننـد در ايجـاد حـس 
مـکان در مـردم تاثيرگـذار باشـد. شـولتز نيـز در ايـن 
خصـوص بيـان مـی دارد کـه مکانهـای بـا معنا سـبب 
ايجـاد تصاويـر ذهنی روشـن و بـا هويت برای شـخص 
فعاليتهـای  و  می گـردد. شـولتز همچنيـن مشـارکت 
گروهـی را، موجـب بـا کيفيت شـدن مـکان می داند. و 
فـرم را نيز رابطه بيـرون با درون به معنای اهميت دادن 

بـه ويژگی هـای محيـط و توجـه داشـتن بـه عناصـری 
ماننـد سـقف، ديـوار و کف که بوجـود آورنـده ی درون 
و در عيـن حـال سـامان-دهنده بيرون هسـتند را اصل 
قـرار می دهـد. او معتقد اسـت که اين عوامـل می تواند 
بسـتر الزم را بـرای ارتبـاط برقـرار کـردن بـا انسـان و 
زنـده شـدن پيـدا کنـد )سـادات حبيبـی، 1387، ص 

 .)43
مولفه های هويت مکان

ايـن مولفه هـا بـه صـورت عوامـل کالبدی، احساسـات 
و معانـی و فعاليتهـا می باشـند کـه عوامـل کالبـدی 
از نظـر فريتـز اسـتيل عوامـل مؤثـر در ادراک و حـس 
مـکان، اندازه مـکان، درجه محصوريت، تضـاد، مقياس، 
تناسـب،مقياس انسـاني فاصلـه، بافت، رنگ، بـو، صدا و 
تنـوع بصـری اسـت )Steele,1981( و عوامـل معنايی 
بـر طبـق نظريه هـای شـولتز، رلـف و لينـچ می بايد در 
خاطـره و نمادگرايـی، خوانايـی و نمايانـی، تجربه هـای 
حسـی، ارتباطـات روانـی، ادراک فـردی و گروهـی و 
فهميـدن جسـتجو نمـود )سـادات حبيبی، 1387، ص 
45(؛ لـذا کـه در واقع مـکان، زماني معنا پيـدا مي کند 
کـه درک حسـي از آن صورت گرفتـه و تصويري ذهني 
از خـود بر جاي گذاشـته باشـد. بدين ترتيـب فضاهايی 
در ذهـن شـهروندان مانـدگار می شـود کـه از خوانايـی 
مسـير يـا اماکـن موجـود و امـکان بـه خاطـر سـپردن 
آنهـا توسـط ناظـر در عيـن حـال بازشناسـی مسـير 
تـا تشـخيص  باشـند  برخـودار  و جهت يابـی درسـت 
آن بـراي مـردم سـخت نباشـد. در واقـع اينهـا عواملی 
هسـتند کـه همـه و همـه در ايجـاد يک تصويـر ذهني 
در شـهروندان کمـک می نماينـد )بازوندی و شـهبازی، 

1393، صـص 38-37(.
از ديگـر ويژگيهـای مـکان کـه سـبب ارتقـای حـس 

معيارهای سنجشحس مکان
همکاری فرهنگی، عملکردهای ادراکی، تشخيص و ارزيابی کيفیمعنا

استفاده از مکان، روانی پياده رو، روانی نقليه، رفتار، الگو، خوانايی، بو و صدافعاليت
منظر شهری، چشم انداز، نفوذپزيری، شکل ساخت، مبلمانساختار فيزيکی

)2006,Carmona( :جدول 7. حس مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و مونتگمری ماخذ
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می تـوان از مفهـوم »هويـت کالبـدی« نيـز اسـتفاده 
نمـود )اصانلـو، 1391، ص 85(.

بررسـی مفهـوم هويـت و کالبـد بـه صـورت جداگانـه 
در حوزه هـای معنـای عـام )ادبيـات غيـر تخصصـی( و 
خـاص )ادبيـات تخصصـی معمـاری و طراحی شـهری( 

دارای معانـی زيـر می باشـد:
1-تمايز/ تشـابه؛ بـه معنای تمايـز از غير و تشـابه با 
خـودی؛ در ادبيـات معمـاری و طراحی شـهری معاصر، 
هويـت جايـگاه خاصـی دارد و مفهـوم آن را می تـوان 
بـه طـور ضمنـی يـا بـه صراحـت در تعريـف مهمترين 
)نظيـر:  شـهر  کالبـدی  کيفيـت  ارزيابـی  معيارهـای 
زمينه هـای تاريخـی، کالبـدی و اجتماعـی- فرهنگـی( 
جسـتجو نمـود. مفاهيمی چـون خوانايـی، معنی، حس 
مکان و شـخصيت مسـتقيماً بـه مفهوم تمايـز و تفاوت 
مکانـی مربـوط شـده، بـر حفـظ آن تاکيـد داشـته اند 
و آن را يکـی از صفـات مهـم کيفـی شـهر می داننـد 

)ميرمقتدايـی، 1383، ص 32(.
2-تـداوم/ تحـول؛ بـه معنـای پيونـد بـا گذشـته و 
عـدم انقطاع )تداوم معنی و ارزشـهای خـودی( در عين 
نـوآوری و خالقيـت بـا توجـه بـه شـرايط زمانـه )خود 
مانـدن ولـی همـان نمانـدن(؛ مفهـوم تـداوم در عيـن 
تحـول را می تـوان بـه خوبـی در يافته های کريسـتين 
نوربـرگ شـولتز مشـاهده کـرد. بـه اعتقاد او مـکان هم 
ثبـات دارد و هـم برخوردار از تغييرپذيری اسـت، و اين 
نکتـه ای نيسـت کـه بـه آسـانی دريافتنی باشـد. ثبات 
همـان روح مـکان اسـت و بـه تعبيـری همـان ارتبـاط 
ويـژه آن مـکان بـا فضا، فرم و صورتهای بـه کار رفته در 

مـکان می گـردد، فعاليتهـا و تعامـالت بيـن انسـان- 
 )1976,Relph( اسـت.  انسـان  انسـان-  و  مـکان 
بـه  مـکان  بـا  مرتبـط  اجتماعـی  تعامـالت  بنابرايـن 
می شـود  تلقـی  فعاليتهـا  از  زيرمولفـه ای  عنـوان 
)turner,2006,204-217( جنيفـر کـراس نيز عوامل 
مؤثـر بـر حـس مـکان را چگونگـي رابطـه بـا مـکان و 
حـس اجتمـاع مي دانـد و رابطـه بـا مکان را بـه صورت 
روايتـي،  عقيدتـي،  معنـوي،  نامـه اي،  زندگـي  هـاي 
مي کنـد  دسـته بندي  اجبـاري  وابسـتگي  و  مـادي 
کـه بـا عواملـي ماننـد هويـت، درونيـت و رضايتمندي 
پنـج تـراز مختلـف از حـس مـکان را ايجـاد مي کننـد 

 .)115-1998,93,Montgomery(
عـالوه بـر مطالـب گفتـه شـده، بـا توجـه بـه نظـرات 
کرمونـا، طريقـی کـه مکان هـا در طول زمان به وسـيله 
آن اداره شـده و کنتـرل می شـوند، نيـز موثـر بـر حس 
بديـن  )Carmona,2007,102(؛  می باشـد.  مـکان 
ترتيـب تأميـن فعاليـت هـا از فضـا بـا رضايتمنـدي از 
ويژگيهـاي متغيـر محيـط ماننـد دمـا، صـدا و امـکان 
انجـام فعاليت هاي فـردي و تعامالت اجتماعي توسـط 
عناصـر ايسـتاي محيط ماننـد ابعاد، تناسـبات و فرم ها 

بـه وجـود مـي آيد.
هويت کالبدی  

 يکی از روشـهای مطالعه هويت محيط مصنوع روشـی، 
صرفـاً کالبـدی اسـت. از آن جـا کـه هويـت در مباحث 
کالبـدی، بـه مفهوم نوعـی حس و درک انسـانی مطرح 
نيسـت، ولـی در عيـن حـال در برگيرنـده انديشـه هـا، 
باورهـا، فعالّيتها و سـطح فرهنگ جامعه اسـت. بنابراين 

تصوير 11. مفاهیم و مولفه های مشترک مکان و هويت 
مکان، ماخذ: نگارندگان.

تصوير 12. حس مکان و حوزه های معنايی آن، ماخذ: 
نگارندگان.
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آن، و تغييرپذيـری و بی ثباتـی مـکان بـه دليـل نياز به 
تاويـل و بـاز تاويـل مکان به شـيوه های مختلـف و چه 

بسـا متضـاد. )ميرمقتدايـی، 1383، ص 33(.
اجـزاء  ميـان  پيونـد  معنـای  بـه  3-وحدت/کثـرت 
متفـاوت، ناهمگـون و حتـی متضـاد، به گونـه ای که در 
کنـار هـم يـک کل را بـه وجـود بياورنـد، دسـت يافته 
اسـت؛ )ميرمقتدايـی،1383، ص 33(. تعبيـر وحـدت 
در کثـرت در بسـياری از متـون تخصصـی آمده اسـت. 
در ايـن متـون، بـر لـزوم شـکل گيری يـک کل واحـد 
از اجـزا متکثـر تاکيـد شـده اسـت. الکسـاندر در کتاب 
»روش بی زمـان سـاختن« تمـام تاکيـد و توجـه خـود 
را بـه شـکل گيری يـک کل مبـذول مـی دارد. کلی که 
در اثـر ميليون هـا عمـل ساختمان سـازی بـه وجـود 
می آيـد و تبلـور کالبـدی آن »کيفيـت بی نـام« اسـت 

.)1979,Alexander(
هويـت  پيش گفتـه  مفاهيـم  بـه  توجـه  بـا  بنابرايـن 
کالبـدي بـه معنـاي صفت هـا و ويژگي هايي اسـت که 
جسـم شـهر را از غير آن، متمايز کرده و شـباهتش را با 
خـودي آشـکار مي کند. ايـن صفت ها بايد بـه گونه اي 
باشـد کـه جسـم شـهر، در عين تـداوم زمانـي، در حال 
تحـول و تکامـل نيـز باشـد و در نهايـت بـه پيدايـش 
يـک کل منجـر شـود. بنابرايـن مطالعه هويـت کالبدی 
مسـتلزم بررسـی خصوصيات متمايز کننده شـکل شهر 
و بسـتر محيـط مصنوع براسـاس شـکل 13 می باشـد.

هويت جمعی- شهری
تعريـف هويت در حـوزه جامعه شناسـی از مرتبط ترين 
تعاريـف مربـوط بـه هويت جمعی و شـهری می باشـد. 

همچنيـن مباحـث مربـوط بـه روانشناسـی اجتماعی و 
تاثيـر الگوهای رفتاری بر شـکل گيری فضاهای شـهری 
نيـز، بـه نظريـات جامعه شناسـی بسـيار نزديک اسـت. 
در جامعه شناسـی »هويـت جمعـی« را تالشـی بـرای 
تـداوم و تمايـز حيـات مـادی و معنـوی افـراد جامعـه 
دانسـته، مـکان و محيـط پيرامـون را در شـکل گيری 
هويـت اجتماعـی بسـيار موثـر قلمـداد می نماينـد. در 
واقـع مـکان و گـروه را موجب انجـام کنش های متقابل 
بيـن فـرد و فضـا بـر می شـمرند )بهزادفر و همـکاران، 
1387، ص 54-55(. در واقـع هويّـت شـهري، هويّـت 
جمعـي اسـت که در کالبـد، محتوا و معني شـهر تجلّي 
مي يابـد و بـه واسـط تداعـي خاطـرات جمعـي، حـس 
تعلّـق خاطر به مـکان را بر مي انگيزد و شهرنشـينان را 
به سـوي شـهروند شـدن هدايت مي کنـد )چنگيزی و 

احمديـان، 1392، ص 54(.
بنابرايـن آنچـه اثري را در نـگاه عموم بـا -يابی- هويت 
جلـوه می دهـد، تعلـق يـا عـدم تعلـق آن بـه هويتـی 
جمعـی و پايـدار اسـت. در اين نـگاه، اثر بـا هويت اثري 
اسـت که هويت آن در راسـتاي هويت جمعی )مذهبی، 
سـرزمينی، نـژادی و غيـره( باشـد، همچـون يـک بناي 
تاريخـی در يـک بافـت تاريخـی؛ و اثـر بی هويـت اثري 
اسـت کـه هويـت آن در تعـارض بـا هويـت جمعـی و 
پايـدار اسـت. ماننـد يـک بنـاي مـدرن در يـک بافـت 
تاريـخ. )حجـت، 1384، ص 57(. همچنيـن از آنجايـی 
کـه هويـت هر پديـده از دو جزء اساسـي عينی و ذهنی 
تشـکيل شـده اسـت. در شـناخت هويـت شـهري بايد 
هـر دو سـويه عينـي آن يعنـي شـهر، سـاختار و کالبد 

تصوير 13. هويت کالبدی و حوزه های معنای آن، ماخذ: نگارندگان.
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و  فضاهـاي عمومـي  آن،  اقتصـادي  کارکـرد  شـهري، 
غيـره، و نيـز عامـل ذهنـي يعنـي گروههـاي اجتماعي 
سـاکن، سـطح ادراک و شـعور اجتماعـي و توقعـات و 
مطالبـات آنهـا، وضعيت شـهروندي، گروههاي همگن و 
نظايـر آن مـورد بررسـي و مطالعـه قرار گيرنـد )صبري 
و مشـارزاده مهرابـي، 1385، ص 267(. از ايـن رو موارد 

مذبـور بـه صـورت زيـر تفکيک مـی گردد:
عوامل ادراکی- شناختی 

فضاهـاي شـهري، مکان هايـي هسـتند کـه بـه عمـوم 
شـهروندان تعلّـق دارنـد، منحصـر بـه جنبـه کالبـدي 
و فيزيکـي نيسـتند و در حقيقـت بـا حضـور انسـان و 
فعالّيـت او معنـا مي يابند. )مدنی پـور، 1387، ص 13(. 
در احيـای خاطرات جمعی شـهر نيز اهميـت فعاليت و 
معنـا نسـبت به جنبه هـای کالبـدی و فيزيکی بيشـتر 
رخ می نمايـد. از عوامـل و مولفه هـای موثـر فعاليتـی 
و معنـای در ايجـاد هويـت جمعـی توجـه بـه  هويـت، 
فرهنگ1، خاطره، زندگی هر روزه شـهری و جهت دهی 
آنهاسـت. در واقـع حافظه جمعـی از طريق ايجاد مکان، 
منظـره سـازی، بازاريابـی شـهر، اقدامـات فسـتيوالی و 
مداخلـه در خاطـرات جمعـی شـهر بـا پررنـگ نمودن 
لحظاتـی خـاص از تاريخ شـهر از طريـق تاکيد فيزيکی 
و فعاليتی و برندسـازی نشـانه های آن و حذف ترومايی 
وقايـع و پيشـامدهای ناگـوار بـا پاکسـازی يـا تغييرات 
عمـده کالبـدی نشـانه های بـارز کـه خوانـش واقعـه را 
ممکـن می سـازند، صـورت می پذيرد. همچنيـن ايجاد 
شاخص سـازی  بـا  می توانـد  کـه  خاطـره  تئاترهـای 
يـا حـذف بخشـهای نامطلـوب سـبب پيدايـش حـس 
نوسـتالژی برای شـهروندان و گردشگران شود )سلطانی 
و همـکاران، 1392،  ص 90(. از ديگـر عوامـل ادراکـی- 
شـناختی احسـاس تعلـق اسـت، کـه دارای معيارهـای 
چـون احسـاس امنيـت، خاطره انگيـزی، حـس تعلق و 
وابسـتگی بـه منظـور ارزيابـی هويـت تدويـن شـده در 
ارتبـاط بـا محيـط می باشـد. کـه ارزيابـی ايـن گونـه 

معيارهـا اغلـب از طريـق مصاحبـه بـا مـردم و بررسـی 
در  و   )1391 )لنـگ،  می گيـرد  انجـام  آنهـا  نظـرات 
صـورت مشـارکت شـهروندان در امـور شـهري، تفکـر 
»شـهر مـا« بـه وجـود خواهد آمـد و شهرنشـينان را به 
سـوي شـهروند شـدن که گسـتره اي فعال تر از ساکن 
شـدن صـرف دارد، هدايـت  می کنـد. بنابرايـن مطابق 
آنچـه کـه گفتـه شـد، نمونـه ای از معيارهـای ارزيابـی 
هويت انسـانی شـامل احسـاس امنيت، خاطره انگيزی، 
حـس تعلـق و وابسـتگی می باشـند کـه بـه صورتهـای 
گوناگـون روی می دهنـد ماننـد: رويدادهـا و اتفاقـات 
روزانـه و ايجـاد فضاهـاي دلنشـين و خودمانـي )وارثی 
و همـکاران، 1389، ص 26(. هويـت در بررسـی های 
علـوم ادراکـی- رفتاری انسـان بـه معنای ابعـاد معنايی 
و تداعـی آن نيـز در نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ يکـی از 
معيارهـای هفتگانـه ای که کوين لينچ در نظريّه شـکل 
خـوب شـهر برای سـنجش شـکل خـوب شـهر مطرح 
می کنـد معنـا اسـت به باور لينـچ معنای شـهر تنها در 
محدودة کالبدی و نقشـه آن نيسـت، بلکه شـهر بر پاي 
زندگـي سـاکنان آن، ديـدگاه آنان نسـبت به شهرشـان 
و زندگـي شـهري معنـا مي يابـد. )پاکـزاد،169،1386( 
از ايـن رو تداعـی ايـن معانـی وابسـته بـه حـس تاريخ، 
پيشـرفت ارتبـاط خاطـره ای، عناصـر هويـت سـاز و يا 
تصويـر، فعاليتهـا و عواملـی کـه موجب هويت بخشـی 
و  )سـلطانی  می گيـرد  شـکل  می شـود  محيـط  بـه 

همـکاران، 1392، ص 93(.
عوامل کالبدی- محیطی

اين عوامل عبارتند از:
داراي  شـهر  مقـر  و  مـکان  طبیعـی«:  1-»بسـتر 
از  بخشـي  کـه  اسـت  خاصـي  طبيعـي  ويژگي هـاي 
هويـت شـهر را به تصوير مي کشـد کـه در غالب هويت 
طبيعـي شـهر قابـل توصيـف اسـت. )يزدانـی و يـاری، 
1386، ص 220(؛ مشـخصات طبيعـی از قبيـل عنصـر 
آب طبيعـی، نهـر، رودخانـه يـا درياچه پهنه های سـبز 

 1. اساساً هويّت شهری توسط فرهنگ شهری و خرده فرهنگ های متعلّق به آن، در بستر تاريخ و در دل ساختار اجتماعی وسيعتری که جامعه را در ب 
می گيرد، در روند تحّوالت اقتصادی و سياسی آن، شکل می گيرد و دگرگون می شود. بدين دليل نگاه ايستا به مقوله-های هويّت و از جمله هويّت شهری 
قادر به درک آن نيست. فرهنگ را می توان مجموعه ای پيچيده از دانش ها، باورها، هنر و آداب و رسوم جامعه دانست که مبتنی بر ارزش هايی است که 

گروهی به آن پايبندی دارند و در ساختار اجتماعی از آن پيروی می کنند )گيدنز، 1379، ص 55(. 
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)باغـات يا جنـگل( و گونه هـاي جانـوري مختص نقاط 
ويـژه، ارتفاعـات و کوههـا، نـوع اقليم و هـر گونه عنصر 
مهـم يـا نشـانه طبيعی که بـه عنـوان نمـاد اصلي يک 
شـهر در مـي آيند )سـلطانی و همـکاران، 1392، صص 
93-92( و خـود را بـه عنـوان عناصـر اصلـي هويـت 
بخشـي در شـهر معرفـي مي کننـد، نقش مهمـي را در 
شـناخته شـدن شـهر و سـاکنين آن ايفـا مـي نمايند.

2-»بسـتر مصنوع«: هر شـهری از نقطـه نظر هويت 
سـاختاری- کالبـدی در اليه هـای مختلـف زمانی قابل 
بررسـی می باشـد. اين هويـت از زمانی کـه احتماالً آن 
شـهر بصـورت يک روسـتا بوده تـا امروز که بـه صورت 
يـک شـهر بـزرگ عمـل می کند، قابـل پيگيری اسـت. 
ابعـاد بررسـی هويـت مصنـوع هـر شـهری از تعمق در 
عناصـر خطی- کانونـی، مياديـن، دروازه هـا )بهزادفر و 
همـکاران، 1387، ص 58(. سـاختمانها، شـبکه راههـا، 
فضاهـاي عمومـي و بـه طـور کلـي محيـط مصنـوع 
تشـکيل يافته است.)هاشـمی زاده، 1373، ص 223(. از 
اين رو بررسـی نفوذپذيری، ريزدانگـی، تنوع و جذابيت، 
تعـدد و کيفيـت عرصه هـا و فضاهای عمومی، اسـتفاده 
از فضای سـبز و عنصر آب، المانهـای معماری به عنوان 
تصويـر، نشـانه ها، تحريک بصـری و توجه بـه جزئيات، 
جدارهـای فعال خيابـان و کيفيت تسـهيالت و مبلمان 
شـهری در مطالعـه خصوصيـات بسـتر مصنـوع حائـز 
اهميت اسـت )سـلطانی و همـکاران،1392، صص 93-

92(. بررسـی ايـن عوامـل و يافتـن عناصـر هويـت دار، 
منظـر و سـيماي متفاوتـي را از کالبـد هـر شـهر بـه 
نمايـش می گذارنـد. در ايـن ميان بايد عنـوان نمود که 
نماهـا و فضاهـاي شـهري در هر دوره تاريخی براسـاس 
ويژگيهـاي کالبـدي و نقـش کارکـردي ويـژه خـود بـه 
عنـوان اوليـن رکـن هويـت بخـش شـهری محسـوب 
می گردنـد. ايـن شـاخصها می توانـد در تعييـن نـوع 
معمـاري، کاربـري اراضـي و کالبدهـاي شـهري مؤثـر 
باشد.)هاشـمی زاده، 1373، ص 223(. بنابرايـن مطابق 
آنچـه بيـان گرديـد، بافـت کالبـدی و سـاختار مکانی- 
کالبـدی شـهری از ابعـاد مهـم هويّتی در شهرهاسـت، 
لـذا کـه شـکل گيری بافـت کالبـدی شـهر متأثـر از 

فرهنـگ  سـطح  و  هـا  فعالّيـت  باورهـا،  هـا،  انديشـه 
جامعـه اسـت. در واقـع کالبـد شـهر امکان بازشناسـی 
هويّـت شـهری را بـه صـورت بصـری فراهـم می کند و 
بـه هميـن دليـل از ميـان سـاير ابعـاد هويّتـی اهمّيت 
بيشـتری دارد )چنگيزی و احمديـان، 1392، ص 25(. 

عوامل کارکردی- فعالیتی
يان گهـل فعاليتهـای شـهری را بـه سـه دسـته عمـده 
فعاليتهـای انتخابـی )تفريحـی(، اجتماعـی و اجبـاری 
فعاليتهـای   :)1987,Gehl( می کنـد  دسـته بندی 
اجبـاری )نظيـر: کارکردهـا شـغلی، مراجعـات اداری، 
عبـور و مـرور هدفمنـد و ديگـر عملکردهـای که جنبه 
اجتماعـی يـا تفريحـی ندارنـد( نظيـر فعاليـت هـاي 
بـه  مي تواننـد  نيـز  اقتصـادی  فعاليتهـای  اقتصـادي؛ 
عنـوان شـاخص هويـت بخـش فضاهاي شـهري مطرح 
شـوند »چـه بسـيارند برخـي از فعاليت هـا که بـه طور 
ويـژه در مکان ها و يا شـهرهاي خاصي وجـود دارد و به 
عنـوان يکـي از ارکان هويتي شـهر خودنمايي مي کنند 
و چـه بسـيارند برخـي ويژگيهـا و فعاليتهـاي اقتصادي 
کـه ريخـت شـهري را تحـت تأثيـر قـرار مي دهنـد« 
)يزدانـی و يـاری، 1386، ص 223(. در واقـع تجلـي 
نـوع فعاليـت اقتصـادي در ريخـت شناسـي، سـيماي 
شـهر و سـاير عناصر شـهري، مي تواند به شـکل گيري 
حـس مـکان کمـک نمايـد. همچنين بـه عنـوان مثال، 
تقويـت فعاليتهاي ويـژه و بومي منطقه، صنايع دسـتي 
و گردشـگري از نمونـه هـاي عينـي اين بخـش از ابعاد 
هويـت شـهري اسـت )وارثـی و همـکاران، 1389، ص 

.)27
فعاليتهـای اجتماعـی که شـامل کارکردهـای اجتماعی 
نيـز می باشـد )نظيـر: مالقـات دوسـتان، شـرکت در 
فسـتيوالها، جشـنها، نمايشـها و يـا مناسـبتهای مهـم 
محلـی يـا ملـی، پياده روی هـا و يـا تجمعـات گروهی، 
اجتماعـات خانوادگـی، شـرکت در مراسـم مذهبـی و 
انـواع ديگر تعامـالت اجتماعـی( و فعاليتهـای تفريحی 
)انتخابـی( )نظيـر: ورزش يـا بـازی، خلـوت کـردن يـا 
قدم زدن، نشسـتن و اسـتراحت، اسـتفاده از رسـتوران 
يـا کافه وجـود کاربريها و اقتصاد شـبانگاهی، فعاليتهای 
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يـا  و  محلـی  عمومـی،  تفريحـات  ديگـر  و  فرهنگـی 
موقعيتی و فصلی( )سـلطانی و همـکاران، 1392، صص 
93-92( بقيـه عملکردها نظير عملکردهـای اقتصادی، 
فرهنگـی و سياسـی بـه صـورت پراکنـده و مختلـط در 

درون فعاليتهـای مذکـور جاسـازی شـده اند.
نتیجه گیری و جمعبندي 

هويـت در واژه شناسـی معنـای واژه ای مابين انسـان و 
محيـط می باشـد. در بررسـی هويـت انسـانی )انسـان 
زيسـته در جامعـه سـنتی: توجـه بـه يـک مبـدا و يک 
مرکـز مشـتمل بـر کمـال، پاکـی، ازلـی و تماميـت و 
پيـروی از اصـول الهـی بـا سـمت و سـوی آميختـه بـه 
پايـداری  اصـول  بـا  خودداری هـا  رعايتهـا،  رياضتهـا، 
نظيـر: وحـدت، حکمت، صداقـت، قناعت و ... و انسـان 
زيسـته در جامعـه مدرن: توجـه به برهـه ای ميان تولد 
و مـرگ بـدون هيـچ غايـت و فرجام با توجـه به هويتی 
متکثـر و اکتسـابی و محيـط مـادی و پيـروی از مظاهر 
اصـول پويـا، متکثر و گـذرای عصر جديـد( نيز می توان 
بـا تحقـق اولين نيـاز غيرمادی انسـان يعنـی هويت به 
مانـدگاری فضايـی دسـت يافـت. در واقـع ميان انسـان 
و محيـط رابطـه ای متـوازن و تاثيرگـذار بـر هـم برقرار 
اسـت. ايجاد خوانايی و پاسـخگويی به نيازهای اساسـی 
انسـان براسـاس کيفيتهـای فضايـی او مهمترين عامل 
مداخلـه انسـان در محيـط اسـت. در واقـع رابطـه بين 
انسـان و فضـا که به هويـت فضايـی )خصوصيات کمی 
و کيفـی فضـا و الگوهـای رفتـاری انسـان( می انجامـد. 
اطالعاتـی در رده ی عينيـت و واجـد فـرم و عملکردند. 
در حالـی کـه رابطـه بيـن انسـان و مـکان در صـورت 
بی هويتـی  و  سـرگردانی  سـبب  آن  بـه  نپرداختـن 
می گـردد. از ايـن رو دارای درهم تنيدگـی بيشـتری بـا 
ارزشـهای انسانی اسـت. مکان اطالعاتی در رده ذهنيت 
ذهنـی  تصـورات  و  )مـادی(  عملکـرد  فـرم،  واجـد  و 
)غيرمـادی( اسـت و از آنجـا کـه اوليـن نياز غيـر مادی 
انسـان نيـز هويـت می-باشـد. از اين رو مفهـوم هويت، 
ذهنيـت، معنا و انسـان مفاهيـم نزديک بـه يکديگراند. 
يعنـی ايجـاد هويـت در وهلـه اول توجـه بـه تصـورات 
ذهنـی انسـان حائـز اهميـت اسـت. بديـن ترتيـب بـه 

جهـت ايجـاد وحـدت بيـن انسـان و مـکان بـه هويـت 
کالبدی در بسـتر مصنـوع )مانند: تمايز از غير و تشـابه 
آن بـا خـودی، حفـظ تـداوم در عيـن تحـول و حفـظ 
وحـدت در عيـن کثـرت( توجـه می گـردد؛ چنانچه که 
تصـورات ذهنـی در انسـان بوجـود آيـد محيـط تبديل 
بـه مـکان می شـود و رابطـه انسـان و مـکان بواسـطه 
هويـت )هويـت کالبـدی( شـکل می گيـرد. ايـن رابطه 
جهـت دهنـده رفتـار وی و در عيـن حـال متاثـر بـر 
هويـت فضايـی و کيفيتهـای فضايـی می باشـد. هويت 
مـکان )در سـاختارهای  فيزيکـی نظيـر: منظر، چشـم 
انـداز، نفوذپزيـری، شـکل و فـرم، انـدازه، بافـت، روابط 
و چيدمـان، در فعاليـت نظير: اسـتفاده از مـکان، روانی 
پيـاده رو و نقليـه، رفتـار، الگـو، خوانايـی، بـو و صـدا، 
تعامـالت اجتماعـی، رضايتمنـدی و...، در معنـا نظيـر: 
همـکاری فرهنگـی، عملکردهـای ادراکـی، تشـخيص 
توجـه  بـا  نمادگرايـی(  و  زيبايـی  کيفـی،  ارزيابـی  و 
بـه سـه عامـل فـرم، عملکـرد و معنـا )کالبـد، کارکـرد 
و ادراک( و هويـت فضايـی براسـاس فـرم و عملکـرد 
)کالبـد و کارکـرد( محيـط را واجـد خوانايـی و سـپس 
هويـت می نماينـد. در واقـع مکانهايـی با امـکان ايجاد 
تصاويـر ذهنی )خوانايی، به خاطر سـپردن، بازشناسـی 
و جهت يابـی( نفوذپزيـری بيشـتری در ذهـن دارنـد. و 
بـرای انسـان باهويـت می باشـند. بديـن جهـت بـرای 
افزايـش کيفيـت و مانـدگاری فضـا در ذهـن، عـالوه بر 
معنـا می بايـد از فعاليتهـا و مشـارکتها و فـرم )کالبـد( 
بـرای برقـراری ارتبـاط انسـان بـا محيـط بهـره گرفته 

 . شود
و  معنايـی  اشـتراکات  گرفتـن  نظـر  در  بـا  ايـن رو  از 
خوانايـی مابيـن هويت مکان و هويـت محيط همچنين 
اشـتراکات فـرم و عملکـرد مابين هويت مـکان و هويت 
فضايـی می تـوان بـر طبق سـه مولفه اصلی و مشـترک 
مابيـن هويت محيط، هويت مـکان، هويت فضا و هويت 
و فشرده سـازی  بـه دسـته بندی، جمع بنـدی  کالبـد 
واژه هـای عوامـل  قالـب کليـد  مـوارد پيش گفتـه در 

کالبـدی، کارکـردی و ادراکـی پرداخت. 
بنابرايـن مطابـق جـدول زيـر شـناخت هويـت شـهری 
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جنبه هـای  مصنوعـی،  مولفه هـای  )نظيـر:  محيطـی 
فيزيکـی- سـاختاری کالبـد شـهر- فرم و سـاختارهای 
فيزيکـی- و تعمـق در عناصـر خطی، کانونی، هندسـی 
و...(، مولفه هـای ادراکـی- شـناختی )نظيـر: خاطـرات 
رفتـاری  علـوم  بصـری،  نظـام  و  ارتباطـات  جمعـی، 
احسـاس  تعلـق-  احسـاس  فضايـی،  کيفيتهـای  و 
وابسـتگی-  و  تعلـق  حـس  خاطره انگيـزی،  امنيـت، 
و  شـهروندان  وضعيـت  و  ادراک  سـطح  مشـارکت، 
گروههـای اجتماعـی(، مولفه های کارکـردی- فعاليتی 
فرهنگـی-  اقتصـادی،  مولفه هـای  و  )نظير:کارکردهـا 
سـنتها-  و  رسـوم  و  آداب  باورهـا،  دانشـها،  ارزشـها، 
اجتماعـی، سياسـی(، مولفه های هويتـی )نظير: هويت 
کالبـدی، هويت مـکان، هويت طبيعـی- عوامل طبيعی 

منطقـه بـه صـورت نمادهـا- شـخصيت( می باشـد. 

منابع و ماخذ
احمـدی، الهـه )1389( تـاالر شـهر تهـران )بـا رويکرد 
ارشـد  کارشناسـی  نامـه  پايـان  اجتماعـی(،  پايـداری 
معمـاری، دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد تهـران مرکزی، 

دانشـکده هنـر و معمـاری، تهـران.
احمـدی، بابـک )1377( معماری مدرنيته، نشـر مرکز، 

تهران.
آريانپـور کاشـانی، عبـاس و منوچهـر )1375( فرهنگ 

فارسـی بـه انگليسـی، اميرکبيـر، تهران.
هويـت  مفهـوم  بازشناسـی   )1391( حسـن  اصانلـو، 
کالبـدی و تعامـل معمـاری کهنـه و نـو در سـاماندهی 
محلـه تاريخـی جلفا اصفهـان، فصلنامه مطالعات شـهر 

ايرانـی اسـالمی، شـماره10، صـص95-85
بازونـدی، فرشـاد و شـهبازی، مهـرداد )1393( نقـش 
سـرزندگي در ايجـاد تصويـر ذهني شـهروندان و ميزان 

تصوير 14. مولفه ها و عوامل هويت بخش شهری و جمعی، ماخذ: نگارندگان.
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بهـره گيـري از فضاي شـهري )مطالعـه مـوردي: پياده 
راه خيابان سپهسـاالر تهران(، دو فصلنامه »پژوهشهاي 

منظر شـهر«، سـال اول، شـماره 1، صـص 33 – 43
بهزادفـر، مصطفـی و مـرادی مسـيحی، واراز و مقـدم 
شـناخت  بـر  »مقدمـه ای   )1387( مريـم  قارويـری، 
هويـت شـهری بافت قديـم کرمـان«، دوماهنامه شـهر 

نـگار، سـال هشـتم، شـماره47، صـص67-54
معمـاری  دموکراسـی،   )1380( جـان  پارکينسـن، 
قاسـميان، مجلـه  ترجمـه سـحر  فضـای همگانـی،  و 

 30-29 شـماره  ايـران،  معمـاری 
پورجعفـر، محمدرضـا، پورمنـد، حسـن علـی، ذبيحی، 
حسـين، سـادات هاشـمی دمنـه، ليـال، تابان، محسـن 
بافتهـای  )1390( پديدارشناسـی هويـت و مـکان در 
اسـالمی،  ايرانـی  مطالعـات شـهر  فصلنامـه  تاريخـی، 

شـماره سـوم، صـص11 تـا 20
بررسـی   )1392( رضـا  احمديـان،  و  نـگار  چنگيـزی، 
شـاخص های هويـت فضـای شـهری در بافـت تاريخی 
)نمونـه مـوردی: بازار کرمـان(، فصلنامه مطالعات شـهر 

ايرانی اسـالمی، شـماره11، صـص63-53
حجـت، عيسـی )1384( هويـت انسـان سـاز، انسـان 

هويـت پـرداز، نشـريه هنرهـای زيبـا، شـماره 24
ريحانـه  حوصله دارصابـر،  و  بهرنـگ  دريای لعـل، 
معاصـر  معمـاری  در  مفهـوم  يـک  بازنگـری   )1389(
ايـران »هويـت«، فصلنامـه فـن و هنر، سـال چهاردهم، 

صـص18-14 شـماره28، 
دهخدا، علی اکبـر )1334(”لغتنامه فارسـی"، چاپخانه 

مجلس شـوراي ملـی، تهران.
راپاپـورت، آموس )1384( معنی محيط سـاخته شـده، 
ترجمـه فـرح حبيـب، شـرکت پـردازش و برنامه ريزی 

شـهری، تهران.
شـهري،  شناسـي  جامعـه   )1381( رسـول  ربانـي، 
اصفهـان. اول،  چـاپ  اصفهـان،  دانشـگاه  انتشـارات 

در  آن  مفهـوم  و  مـکان   )1389( محبوبـه  رحمانـی، 
معمـاري سـنتي و هويـت مـکان در معمـاري امـروز، 
ماهنامـه راه و سـاختمان، سـال هشـتم، شـماره 71، 

صـص92-85

ذهنـی  تصويرهـای   )1387( رعنـا  حبيبـی،  سـادات 
زيبـا، شـماره35،  هنرهـای  نشـريه  مـکان،  مفهـوم  و 

صـص50-39
سـلطانی، علـی؛ زرگـری مرنـدی، ابراهيـم و نامداريان، 
مانـای  و  تقويـت  شـکل گيری،   )1392( احمد علـی، 
خاطـره در فضاهای شـهری نمونه موردی محور شـهيد 
چمران شـيراز، مجله مسـکن و محيط روسـتا، شـماره 

صص98-87  ،141
شـولتز، نوربـرگ کريسـتيان )1383( معمـاری: معنا و 
مـکان، ترجمه برازجانی، انتشـارات جان جهـان، تهران.

صبـري، سـهيل و مشـارزاده مهرابـي، زهـرا )1385( 
جايـگاه مفهـوم هويـت در شـهرهاي جديـد، مجموعـه 
جديـد،  شـهرهاي  المللـي  بيـن  همايـش  مقـاالت 
انتشـارات شـرکت عمران شـهرهاي جديد، چـاپ اول، 

تهـران، شـماره صفحـه267
)جيبـی(،  عميـد  فرهنـگ   )1352( حسـن  عميـد، 

تهـران. پنجـم،  چـاپ  جاويـدان،  انتشـارات 
)1382( جامعـه شناسـي شـهري،  يانـکل  فيالکـوف، 
ترجمـه عبدالحسـين نيـک گهـر ، نشـر آگـه، مشـهد.

هسـتم  کجـا  اهـل   )1390( مرواريـد  قاسـمی، 
)هويت بخشـی به بافتهای مسـکونی(، انتشـارات روزنه، 

تهـران.
قطبـی، علـی اکبـر )1387( مفهـوم هويّـت و معماری 

امـروز ايـران، ماهنامـه آينـه خيال، شـماره 10.
کاشـي، حسـين و بنيـادي، ناصـر )1392( تبيين مدل 
هويـت مـکان- حـس مـکان و بررسـی عناصـر و ابعـاد 
مختلـف آن نمونـه موردی: پياده راه شـهر ری، نشـريه 
هنرهای زيبا - معماری و شهرسـازی دوره 18، شـماره 
3

کاميـار، سـجاد )1393( رابطـه وجـوه ادراکـی انسـان 
بـا عوامـل هويت بخـش در معمـاري، مسـکن و محيط 

روسـتا، شـماره 146 
الکسـاندر، کريسـتوفر )1385( زبان الگـو، ترجمـه رضا 
کرباليـی نـوری، ويراسـتار حميد خادمی، چـاپ پنجم، 
مرکـز مطالعـات و تحقيقـات معمـاری و شهرسـازی، 

تهران.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

158

گلـکار، کـوروش )1380( مولفـه  های سـازنده کيفيت 
صفـه،  پژوهشـی  علمـی-  نشـريه  شـهری،  طراحـی 
شـماره 32، انتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتی تهران، 

صص65-38
ترجمـه  شناسـی،  )1379(جامعـه  آنتونـی  گيدنـز، 

نـی. نشـر  صبـوری،  منوچهـر 
لنـگ، جـان )1381( آفرينـش نظريـه معمـاری: نقش 
علـوم رفتـاری در طراحـی محيـط، ترجمـه عليرضـا 

عينی فـر، انتشـارات دانشـگاه تهـران.
لنـگ، جـان )1391( آفرينـش نظريـه معمـاری: نقش 
علـوم رفتـاری در طراحـی محيـط، ترجمـه عليرضـا 

عينی فـر، انتشـارات دانشـگاه تهـران، چـاپ ششـم.
شـهر،  خـوب  شـکل  تئـوری   )1376( کويـن  لينـچ، 
دانشـگاه  انتشـارات  بحرينـی،  ترجمـه سـيد حسـين 

تهـران. تهـران، 
لينـچ، کويـن )1374( سـيماي شـهر، ترجمـه دکتـر 
چـاپ  تهـران  دانشـگاه  انتشـارات  مزينـي،  منوچهـر 

تهـران. چهـارم، 
مدنی پـور، علـی )1387( فضاهای عمومـی و خصوصی 
شـهر، ترجمه فرشاد نوريان، انتشـارات شرکت پردازش 

و برنامه ريزی شـهری.
مرتضـوی، شـهرناز )1380( روان شناسـی محيطـی و 
کاربـرد آن، انتشـارات دانشـگاه شـهيد بهشـتی، تهران

معيـن،  فارسـی  فرهنـگ   )1384( محمـد  معيـن، 
تهـران. دوم،  چـاپ  سـاحل،  انتشـارات 

ميرمقتدايـي، مهتـا )1383( معيارهاي شـناخت هويت 
کالبـدي شـهرها، مجلـه هنرهـاي زيبـا، شـماره 19، 
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جايگاه نقاشي ديواري )ديوارنگاشت( در مديريت منظر شهري و نقش 
آن بر زيبايي شناخت شهر 

منيره نادري*-گروه گرافيك، واحد فارسان، دانشگاه آزاد اسالمي، فارسان، ايران.

چکيده
امروزه »مديريت بصري« و منظر شهرها از موضوات اساسي در 
نقشي  كه  شهرهاست  سياستي  كالن  و  برنامه ريزي  فرايندهاي 
اساسي در ابعاد زيبايي شناسي شهري و ايجاد خوانايي و نماياني 
شهري دارد؛ چنانچه نمي توان انتظار داشت كه شهرها بدون نگاه 
مديريتي در حوزه منظر و نظام بصري شهرها بتوانند به جايگاه 
متناسب با خود با مديريت نظام منظري شهري دست يابند. در 
اين مقاله مروري بر جايگاه نقاشي هاي ديواري )ديوارنگاشت ها( 
زيبايي شناسي شهرها  در  آن  نقش  و  منظر شهري  مديريت  بر 
اسنادي  و  توصيفي  روش  پژوهش  روش  است.  بوده  موردتوجه 
تكنيك هاي  و  كتابخانه اي  مطالعات  ابزار  به  رجوع  با  كه  است 
مرتبط تالش داشته است تا اهداف تحقيق ممكن شود. در پايان 
نيز عالوه بر اشاره به نقش نقاشي ديواري و جداره هاي شهرها بر 
نظام زيباشناخت شهرها، به راهكارهايي در راستاي ارتقاء نظام 
مديريت منظر و بطور خاصه مديريت بصري شهرها در ارتباط با 

ديوارنگاشتها پرداخته شده است.
واژگان کليدی: نقاشي ديواري، منظر شهري، مديريت منظر شهري، 

زيبايي شناخت شهر.

Monire.naderi@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09133824531، رايانامه *

The position of wall painting (wall map) in the 
management of the urban landscape and the 
role of the aesthetic of the city

Abstract
Today, “visual management” and the urban landscape of the 
main issues in urban planning processes and macro-policy a 
central role in creating the legibility and visibility of urban 
and urban aesthetics. If it can be expected that cities without 
looking at management in the field of landscape and urban 
visual system can achieve the status of their corresponding 
management of the urban landscape. In this review of the 
position of graffiti on the management of the urban land-
scape and its role in the aesthetics of the cities have been 
addressed. The research is descriptive and reference docu-
ments to library research tools and techniques related to the 
research objectives may be tried.
Finally, in addition to the aesthetic of graffiti on the walls of 
cities, towns, strategies to improve the management system 
of landscape and visual management of cities, especially in 
connection with wall paintings has been paid.
Keywords: Graffiti, urban landscape, urban landscape man-
agement, aesthetic town.
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مقدمه
و  شـهری  فضـای  كيفيـت  بـر  تأثيرگـذار  عوامـل 
بـوده و  بـه محيـط گوناگـون  ميـزان پاسـخ دهندگی 
دسـته بندی های  ارائـۀ  بـا  مختلـف  نظريه پـردازان 
متفـاوت بـه آنها اشـاره نموده انـد. اين عوامـل عبارتند 
از؛ »خوانايـی، تنـوع، انعطاف پذيـری محيـط، امنيـت، 
نفوذپذيـری و سـهولت دسترسـی، هماهنگـی اجـزای 
)بنتلـی و  تشـكيل دهنـدۀ فضـای شـهری و غيـره« 
همـكاران 1389، تيبالـدز 1387، پاميـر 1389( كـه 
توسـط برنامه ريـزی و طراحی شـهری در يـك رويكرد 
ميان رشـته اي قابـل دسـتيابی هسـتند. در ايـن مقاله، 
از ميـان عوامـل فـوق الذكـر، دو اصـل اساسـی زيبايی 
شناسـی و مديريـت منظـر و نظـام بصري شـهر در نظر 
گرفته شده و از ميان پارامترهای مختلفی كه در تأمين 
ايـن اصـول دخيـل هسـتند، تأثيـر نحـوۀ نقاشـي هاي 
ديـواري بـر طراحـی جداره هـای شـهری بـر آنهـا و در 
نهايـت بهبـود كيفيـت زندگی شـهری بررسـی گرديده 
اسـت. در عين حـال بايد اشـاره داشـت كـه، »مديريت 
بصـري شـهر« بايـد به گونـه اي عمـل كنـد كـه ضمـن 
حفـظ هويت اوليـه، تحوالت جديـد را در جهـت ارتقاء 
ارزشـهاي كيفـي آن راهبـري نمايـد. »سـيما و منظـر 
شـهري« پديـده اي ماهوي اسـت كـه از جوهـره و ذات 
موجوديت شـهر منشـاء مي گيرد و در فرهنگ و ادراک 
مـردم ريشـه دارد. ابعـاد ذهني منظر شـهر يـا آنچه كه 
افـراد در مواجهه با منظر شـهري از آن ادراک مي كنند، 
بخـش مهمـي از محتـواي منظـر را تشـكيل مي دهـد. 
انسـجام ايـن بعد از منظر شـهري بـا ابعاد عيني اسـت 
كـه بـه شـكل گيري هويـت بصـري شـهر منجـر شـده 
و بـه آن معنـا مي بخشـد. بـه هميـن لحاظ الزم اسـت 
برجسته سـازي ابعـاد ماهوي شـهر كه موجب تشـخص 
بصـري آن مي گـردد، مـورد تأييـد عمـوم قـرار گيرد و 
اهميـت حفـظ و ارتقـاء آن بـراي شـهروندان روشـن و 
مسـجل باشـد و ايـن موضـوع نيازمنـد يـك چارچـوب 
مديريتـي جامـع و فراگيـر بـراي جهت دهـي و كنتـرل 
نظـام منظـر شـهر اسـت.  از سـويي ديگر، »نقاشـی بر 
ديـوار« سـابقه ای طوالنـی در تاريـخ دارد. از نزديـك به 

40 هزارسـال پيش تا پايان دوره غارنشـينی انسان های 
نخسـتين، خاطـرات و يـا آرزوهايشـان را بـر ديوارهـا و 
سـقف غارها حـك می كردنـد. و با زبان تصويـر روايتگر 
روحيـات و اتفاقـات گذشـته بودنـد. نقش هايـی كه هم 
روايتگـر و هـم هنرمندانه انـد. امـروزه بعـد از گذشـتن 
قرن هـا از آن زمـان و بـا پيدايـش و گسـترش جوامع و 
ملـل مختلف و شـكل گيری شـهرهای بـزرگ همچنان 
نقـش كردن برديوار خانه )شـهر( ادامـه دارد. ديوارهای 
سـنگی غارها جايشـان را به جداره ها و نماهای شـهری 
داده انـد. ايـن سـطوح وسـيع و پرمخاطب همچـون بوم 
بـزرگ نقاشـی هم می توانند وسـيله ای بـرای هنرنمايی 
و هـم دفترخاطراتـی گشـوده از شـهر و رويدادهايـش 
طـی دوره هـای مختلـف باشـند. در ايـن مقالـه ابتدا به 
مفهـوم و تعاريـف پايـه اشـاره شـده و در نهايـت تاثيـر 
آنهـا بـر زيبايي شـناخت شـهرها موردنظـر بوده اسـت.

ادبيات نظري
مديريت منظر شهري

بصـری  سـازمان  مطالعـات  وظائـف  مهمتريـن  از 
و  سـيما  هويـت  تشـخيص  اسـتراتژيك  مقيـاس  در 
منظـر از سـطح كالن تـا هويـت ويـژه فضاهـای شـهر 
می باشـد. ايـن مطالعـات حـاوی شناسـايی حوزه های 
حسـاس بـه احـداث ابنيـه بلندمرتبه نيـز خواهـد بود. 
تشـخيص حساسـيت به ابنيـه بلند برمبنای تشـخيص 
كريدورهـای بصـری بـه مناظـر اسـتراتژيك و حوزه ها 
اشـراف بـه مناظـر گسـترده صـورت می گيـرد. سـاير 
مالحظـات درخصـوص تشـخيص حوزه هـای حسـاس 
بـه ابنيـه مربوط به خط آسـمان و سـيلوئت شهريسـت 
كـه طی آن حضور و تسـلط نشـانه ها و خوانايی عناصر 
سـازمان فضايـی نبايـد تحـت تاثير قـرار گيـرد. تحول 
تدريجـی كـه موجـب تفاوتهايـی در هويـت مناطـق 
نسـبت بـه يكديگـر گرديـده عمدتـاً توسـط دانه بندی 
بافـت و شـكل گيری مرفولوژی هـا، بسـتر توپوگرافـی، 
عملكـرد و فعاليـت و در نتيجـه سـيمای مناطـق ايجاد 
شـده اسـت. از ديـدگاه »لينـچ«1  ارزشـهاي بصـري 
در محيـط بـه صـورت مـداوم در حـال تغييـر و تحـول 
مي باشـند و ايـن تغييـرات ضروری سـت تحـت كنترل 
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درآيـد. بسـياري از ارزشـهاي محيطـي جايـگاه هويتي 
اسـتراتژيك  اهميـت  جايـگاه  از  بعبارت ديگـر  دارنـد، 
برخوردارنـد. ايـن ارزشـهاي الزم اسـت بـه هـر قيمـت 
حفـظ شـوند و شـامل منظـر به محيـط مصنـوع مانند 
نمادهـاي سـازنده هويت شـهر همچون حضور مسـلط 
ابنيـه فرهنگـي، مذهبـي و يـا حكومتـي مي باشـند كه 
حاكي از اهميت و اقتدار شـهر اسـت1. همچنين برخي 
مناظـر مانند مناظر گسـترده ارزشـمند و يا »سـيلوئت 
نمادهـاي  تسـلط  حـاوي  كـه  شـهر  از  هويت منـد« 
شـاخص و معـروف مي باشـند، نيـز از جملـه مناظـر 

اسـتراتژيك شـهر محسـوب مي گردنـد. 
رويکردهاي مديريت منظر شهري

»رويكـرد پازتيـو«  بـه دانـش طراحـي شـهري و نظـام 
بصـري شـهري بـه منزلـه نـگاه متفـاوت به تشـخيص 
ارزشـهاي محيطي اسـت كـه نيازمند فرآينـد متفاوتي 
از اقداماتـي در جهـت توليـد راه حل هـاي كيفـي بـه 
مسـئله و نگرشـي متفـاوت به خصاص مـكان در جهت 
تشـخيص جوهـره و ماهيـت ويـژه آن اسـت. بـر ايـن 
بعـد  نگرشـي در  اثبات گـرا« داراي  اسـاس »رويكـرد 

»ماهيـت«  و در بعـد »رويـه«  مي باشـد:
1.»رويکـرد رويـه اي«: مفهـوم بعـد رويه بـه رويكرد 
اثبات گـرا، تعييـن قدم ها و مراحلـي از اقدامات در روند 
و فرآينـد تصميم سـازي و اولويت بخشـي بـه آنهـا در 
جهـت دسـتيابي بـه محصول طراحي اسـت. ايـن روند 
حاوي سلسـله مراتبي از اقدامات در خصوص تشـخيص 
مسـئله، تحليل مسـئله و ارائه تسلسـلي از تصميمات و 
راه حل ها مي باشـد. ليكن مهمترين بخـش از فرآيند در 
بعـد رويه تشـخيص مقياس و سـطح تفصيـل محصول 
موردانتظـار اسـت. بـه عبارت ديگـر، حيطـه كار و نحوه 
ارجـاء آن بـه تصميمات سـطوح فرادسـت و فرودسـت 
مهمتريـن بخشـي از تصميمـات بعـد رويـه را تشـكيل 
مي دهـد. بديهـي اسـت كه هر سـطح از محصـول مورد 
انتظـار تعيين كننـده عرصـه و حيطـه عمـل ، ميـزان 
تفصيـل برداشـت اطالعـات، ماهيـت و ميـزان تفصيـل 

محصـوالت را در تصميـم  سـازي رقـم مي زند.  
در  دانـش طراحـي شـهري  2.»رويکـرد ماهـوي«: 
فرآينـد بلـوغ خود تحـوالت بنياني را در ابعـاد مفهومي 
شـاهد بـوده اسـت. بخشـي از ايـن تحـوالت تعميـم 
تأكيدهـاي سـنتي ايـن دانـش از ابعـاد صـرف كالبدي 
بـه زمينه هـاي معنـي و عملكـرد اسـت.  در اين راسـتا 
»ماتيوكرمونـا«  )1998( موضوعـات و مؤلفه هاي كيفي 
قابـل توجه در ابعاد ماهـوي را در 8 موضوع طبقه بندي 
مي نمايـد ليكـن برخي از آنهـا مانند موضوعـات بصري 
و زمينـه اي عمـاًل در يكديكـر قابـل ادغـام مي باشـند 
نظـم  فضايـي،  نظـم  چهارگانـه  مؤلفه هـاي  نهايتـاً  و 
بصـري، نظـم كالبـدي و عرصه عمومـي مؤلفه هاي پايه 
چهارگانـه را در بعـد ماهوي تشـكيل مي دهنـد. بديهي 
اسـت كليـه مؤلفه هـاي پايـه چهارگانه كيفيـت محيط 
فضـا  بهره بـرداران  منظـر  از  ادراكـي  مفاهيـم  حـاوي 
مي باشـند كـه همزمـان جنبه هـاي مضاعـف مميـزي 

مـكان را تشـكيل مي دهـد )ذكاوت، 1391(.
ديوارنگاري

در  كـه  نيسـت  زيـادي  مـدت  ديـواري  نقاشـي  واژه 
فرهنگهـاي ايتاليايـي، انگليسـي، فرانسـوي و امريـكاي 
التيـن پيـدا شـده اسـت )كفشـچيان مقـدم، 1383، 
ص 69(. ديوارنـگاری يـا گرافيتـی بـه تصويـر كـردن 
نقش هـا، اشـكال، حرف هـا، نشـانه ها، نمادهـا، الگوها و 
كلمه هـا بـر روی ديوارهـا و يـا هر مـكان عمومی ای كه 
بتـوان از آن بـه عنـوان مكانـی بـرای نوشـتن، نقاشـی، 
كنـده كاری و خط كشـی كـردن اسـتفاده كـرد، گفتـه 
می شـود. ديوارنگاشـته ها، هرگونـه عالمت گـذاری ای به 
حسـاب می آينـد كـه می تواننـد در شـكل های نوشـتن 
سـاده حرف هـا تـا نقاشـی های اسـتادانه ظاهـر شـوند. 
ديـوار نوشـته ها از دوران باسـتان به عنوان مثـال يونان 
ايـران وجـود  و  روم، چيـن  امپراطوری هـای  باسـتان، 
داشـته اند. لـذا در لغـت نامه فرانسـوي روبرت، نقاشـي 

ديـواري را چنيـن تعريـف نمـوده اند:
»هـر نـوع نقاشـي كـه مسـتقيم بـر روي ديوار ترسـيم 

1. الزم به ذكر است كه تشخص بصری شامل موضوعات و مفاهيم زيباشناختی نيز می گردد؛ ليكن اين بعد نيز فراتر از مباحث مورد بررسی كنونی است. 
مفاهيم دقيق زيباشناختی را می توان در جزئيات كامل و مثال های موردی در كتاب »راهبری حس منطقه«  مالحظه نمود. 
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شـود و يـا در جـاي ديگـري كار گـردد و سـپس روي 
ديـوار نصـب شـود، نقاشـي ديـواري گفتـه مي شـود و 
تفـاوت آن بـا نقاشـي سـه پايه در آن اسـت كه نقاشـي 
ديـواري در تناسـب بـا معمـاري و فضـاي اطـراف خود 
ربـط و تناسـب پيدا مـي كنـد« )كرامتـي، 1378، ص 

.)261
در دوران مـدرن نگارگـری بـه ويژه نگارگری با افشـانه 
يا رنگ پاش و قلم موها بيشـترين كاربرد را در ترسـيم 
ديوارنگاشـته ها دارند. در بيشـتر كشـورها نقاشی كردن 
و يـا كشـيدن هر عالمـت و تصويری بـر روی ديوارها و 
يـا امـالک متعلـق به افـراد بـدون جلـب رضايـت آنان 
كاری غيرمجـاز و جرمـی دارای پيگرد قانونی به شـمار 
می آيـد. برخـی از اوقات، ايـن كار دربردارنـده پيام های 
سياسـی و اجتماعـی و حتـی فرهنگـی و ژانـری كامل 
از بيـان هنـری مبتنـی بر سـبك نقاشـی روی ديـوار با 
رنگ پـاش اسـت. برای برخـی از افراد شـايد كار هنری 
فقـط هنگامـی از ارزش برخـوردار اسـت كـه در يـك 
نگارخانـه يـا نمايشـگاه هنـری در معرض ديـد همگان 
قـرار گيرد و برای كسـانی ديگر شـايد ديوار نگاشـته ها 
گونـه ای از ابـراز احساسـات قانون گريزانه به شـمار آيد 
كـه عامـل و اقدام كننـده بـه آن، حالتـی اعتراض آميـز 
بـه خـود گرفته اسـت. ديوارنـگاری در سـال های اخيـر 
در قلمـرو فرهنـگ عاميانه تحول يافته و در شـكل های 
سـبك  و  غيـره  و  هيپ هـاپ  زيرزمينـی  موسـيقی 
زندگـی ای كـه از ديـد همگانـی پنهـان اسـت، پديـدار 
شده اسـت. ديوارنگاری هـا می تواننـد به عنـوان عالمتی 
از كارهـای تبـه كاران به شـمار آينـد كـه محدوده هـای 
همچنيـن  می كنـد.  جـدا  يكديگـر  از  را  آن هـا  نفـوذ 
بايـد گفته شـود كـه اختالف نظـر و مشـاجره پيرامون 
ديوارنـگاری ميـان مقامـات حقوقـی و قانونگـذار و نيـز 
مسـئوالن شـهری از يك سـو با كسـانی كه ديوارنگاری 
شـهروندان  احساسـات  ابـراز  از  گونـه ای  شـايد  را 
تلقـی می كننـد، ادامـه دارد. بـا ايـن وجـود گونه هـا و 

سـبك های متفاوتـی از ديوارنگاری هـا بـا سـرعت زيـاد 
درحـال تبديـل شـدن به شـكلی ويـژه از هنر هسـتند 
درحالـی كـه بحـث و گفتگـو دربـاره ارزش آنهـا ميـان 
هـواداران و مخالفانشـان ادامـه دارد؛ مثـاًل ديوارنـگاری 
از عناصـر اصلـی  از هنرهـای خيابانـی ونيـز  بخشـی 
فرهنـگ هيپ هـاپ بشـمار می آيـد. از جملـه خطـوط 
نوشـتاری بـرای شـعار و تصوير سـازی برای زيباسـازی 
شـهری يـا تبليغـات فرهنگـی و بطـور كلـی رسـم هـر 
گونـه اثـر هنـری شـامل بـر متـن، تصويـر و برجسـته 
نـگاری كه توسـط طراح صـورت پذيرفته باشـد. منظور 
از هنـر خيابانـی آن بخـش از گرافيـك اسـت كـه در 
كوچـه و خيابان و سـطح شـهر با آن برخـورد می كنيم. 
ايـن هنـر تاريخچـه ای بسـيار كهـن دارد و ريشـه در 
سنگ نبشـته های تاريخـی غارها و كتيبه های باسـتانی 
نقاشـی های ديـواری در ابعـاد گوناگـون ديده ايـد كه از 
همين دسـته اند. در سـده بيسـتم و كمابيـش هم زمان 
با جنگ جهانی دوم، مشـاهده درج نام و نشـان گروه ها 
بـر روی ديوارهـا تبديـل به امـری عادی شـد. در برخی 
مواقـع ايـن ديوارنگاری ها بسـيار بـا دقـت و هنرمندانه 
به خـود  متعـددی  سـبك های  و  می شـوند  اجـرا 
می گيرنـد. برخـی از ايـن آثـار بـار معنايـی بيش تـری 
را بـه دوش می كشـند كـه ممكـن اسـت حـاوی يـك 
پيـام اجتماعـی يا سياسـی باشـد كـه حتی با اسـتفاده 
از افشـانه های رنگـی بـر روی ديوارهـا، سـاختمانها و 
قطارهـا رسـم می شـوند. شـايد شـما هـم تصاويـری از 
ديـوار برليـن را ديـده باشـيد كه لبريـز از اين آثـار بود 
يـا نگاره هـای ديگـر اينترنتـی را كه دسـت به دسـت يا 
بهتـر بگويـم ايميـل بـه ايميـل می چرخنـد كـه حاوی 
بـر كـف خيابان هـا  بعـدی  نقاشی شـده سـه  تصاويـر 

هسـتند. اين هـا تمامـاً هنرهـای خيابانی هسـتند.
لـذا مـي تـوان به ايـن تعريف نسـبتاً منطقي رسـد كه: 
»واژه گرافيتـی )ديوارنـگاری( از واژه »گرافيـو« در زبان 
ايتاليايـی مشـتق شده اسـت كـه بـه معنـی اثرگـذاری 
1. نقش پايتختی تهران، فضاهای گسترده ای را برای اعمال حاكميت ملی در صنعت معماري در اختيار دولت مركزی قرار داده است. پايتخت بودن، شهر 
تهران را محل تجمع و استقرار نمايندگی های سياسی، فرهنگی و اقتصادی كشورهای جهان ساخته و موجب شده تا بسياری از زمين های سطح شهر خارج 
از دسترس شهروندان قرار گيرد و نتيجتاً معماري را به عنوان صنعت رايج دستخوش تغييرات تدريجي كند. همچنين جايگاه تهران به عنوان مركز اقتصادی 
كشور، موجب استقرار نهادهای تصميم گير در موضوع های اقتصادی در آن شده است. فعاليت اين نهادها مستلزم ارتباط با نهادها و موسسات اقتصادی 

داخل و خارج كشور شده است كه ضرورت انطباق يافتن ساختار فضايی شهر با نيازهای نوين جهانی شدن را نشان می دهد. 
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سـريع يا خط خطی اسـت و ممكن اسـت اصل اين واژه 
بـه »گرافير« )نوشـتن ]با قلم فلـزی[( در التين عاميانه 
باز گـردد« ]گرافيون: نوشـتن بر اسـاس ريشه شناسـی 
لغـوی ايـن واژه از مدت هـا پيـش بـه معنـی نوشـتن يا 
حـك خطوط روی سـطوح مـورد اسـتفاده بوده اسـت[ 

)لغت نامـه امريكن هريتيـج، 1993(.
روش اجراي نقاشی ديواری )ديوارنگاره(

نقاشـی بـرای آرايـش ديـوار، كـه ممكـن اسـت بـه دو 
طريـق اجرا شـود )ويكيپدياي فارسـي، زمان برداشـت: 

 :)1394/2/3
1.»اجراي مسـتقيم«: مسـتقيماً بر روی سـطح ديوار 

)مانند فرسـكو(؛ يا 
2.»اجـراي غيرمسـتقيم«: بـر روی تختـه يا بـوم به 
منظـور نصـب دايمـی بـر ديـوار )در ايـن طريـق دوم، 
تركيب بنـدی ممكـن اسـت دو بعـدی يـا سـه بعـدی 

باشد(.
فرسکو )فرانسوی: فرسك(

 در تعريـف فرسـك بـه طـور رايج آمده اسـت: اسـلوب 
نقاشـی ديـواری يـا سـقفی بـر روی اندود گچـی كه بر 

دو نـوع غالب اسـت:
1. در روش فرسـكو راسـتين، اليه های گچ و آهك روی 
ديـوار گسـترده می شـود؛ و مـادام كه اليـه نهايی هنوز 
خشـك نشـده اسـت، نقاش با رنگ ماده رقيق روی آن 
كار می كنـد تـا رنـگ به خورد ديـوار رود. بـا اين روش 
كـه در دوران رنسـانس در ايتاليـا به حد كمال رسـيد- 
می تـوان نقاشـی هايی مقـاوم در برابـر تغييـرات جوی 
به دسـت آورد. مشـهورترين نمونه آن، سقف نگاره های 

»نمازخانه سيسـتين«، كار »ميكالنژ« اسـت. 
2. در روش فرسـكو خشـك )سـكو( -كـه نقاشـی روی 
اليـه گـچ و آهك خشـك اجرا می شـود- هـم احتمال 
ورآمـدن نقاشـی هسـت و هـم محدوديت رنگـی وجود 
دارد؛ ولـی بـا ايـن روش، نقـاش می توانـد رنگ هـای 
تابنـاک و رنگمايه هـای لطيـف ايجـاد كنـد. ايـن روش 
از دوران تمـدن  بـود.  دوم در دوران ركوكـو متـداول 
رومی اسـتفاده از تكنيك »فرسـك« در نقاشـی ديواری 
رايـج گشـت و كليه آثار نقاشـی ديواری بـا اين تكنيك 

ايجـاد مـی شـد. در تكنيـك فرسـك، رنگهـای آبرنگی 
بـر روی بسـتری از آهـك كـه بـا خاكه سـنگ مخلوط 
گشـته اجرا می شـود. بعد از آن كه ديوار خشـك شـد، 
بـه دليـل واكنشـی كه آهـك با اكسـيژن هـوا می دهد 
اليه ای نازک بر روی نقاشـی تشـكيل می شـود كه به 
دليـل ضـد آب بـودن و مقاومت در برابـر رطوبت، باعث 
مانـدگاری طوالنی مدت نقاشـی می شـود )ويكيپدياي 

فارسـي، زمان برداشـت: 1394/2/4(. 
متاسـفانه هنرمنـدان ايرانـی بـا ايـن تكنيـك آشـنايی 
»تمپـرا«  تكنيـك  از  فرسـك  جـای  بـه  و  نداشـتند 
اسـتفاده كـرده انـد. در تكنيـك تمپـرا ، رنـگ بـا تخم 
مـرغ )سـفيده( مخلوط و سـپس بر روی اليـه ای از گچ 
اجـرا می شـود. به هميـن دليل هيچ گونـه مقاومتی در 
برابـر رطوبـت و آب نـدارد، عـالوه بر آن قابل شستشـو 
نيسـت بـه هميـن دليـل نقاشـی هـای اجـرا شـده در 
كاخ هـای دوره صفوی در معرض فرسـايش شـديد قرار 
دارنـد. تعريـف برخـي از اصالحـات مشـابه هـم جالـب 

ست: ا
1.موزاييـک )پتينه(: يكی از گرايشـات نقاشـی اسـت 
كـه بجای رنگ از سـنگ ريزه های رنگين اسـتفاده می 
شـود، ايـن هنر برای كـف سـازی داخل سـاختمانها يا 
ديـوار و سـطوحی كـه در فضـای باز و نمای سـاختمانه 

هسـتند كاربرد دارد )دوره ساسـانی و بيزانس رم(.
2.»کاشـی کاری معـرق«: در ايـن شـيوه از قطعـات 
كاشـی و چيدمـان آنهـا و تركيـب آنهـا كنـار يكديگـر 
نقـش تزيينـی يـا تصويـری بـدون سـايه روشـن ايجاد 
مـی شـود. اين هنـر مانند اماكـن مذهبی اسـالمی می 
توانـد در نمـای ابنيـه ،ديوارها و يا داخل سـاختمانها به 

كار گرفته شـود.
انواع ديوارنگاري در ايران

در ايران ديوارنگاری به دو دسته بخش می گردد: 
1.»ديوارنـگاری مردمی«؛ ديوار نويسـی های مردمی 
به دو دسـته تقسـيم می شـود. تبليغاتی و پياده سـازی 
طرح ها و اشـكالی تقريباً جذاب. دسـته نخسـت بيشـتر 
گويای مسـائل سياسـی روز مخالفت با سـامانه حاكم و 

يا تبليغات مشـاغل و آگهی هاسـت. 
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2.»ديوارنـگاری حکومتـی«؛ دسـته دوم در خدمت 
تبليغـات عقيدتـی حاكـم و نمايان سـاختن برنامه های 
ايدئولوژيكـی حكومـت فعلی اسـت. گرافيتی در دسـته 
دوم از ديـوار نويسـی مردمـی جايی ميگيـرد. در ده 90 
ميـالدی يا ده 70 خورشـيدی هيپ هاپ توسـط رقص 
بريـك در ايران متولد شـد و مورد توجـه جوانان ايرانی 
قـرار گرفـت، می تـوان گفـت كـه هيپ هـاپ از طريق 
رقـص بريـك بـه ايـران تزريـق شـد و زمينـه را بـرای 
ديگـر اركان هيپ هـاپ فراهـم كـرد، بطـوری كه چند 
سـال بعـد يعنی در اواخر ده 70 خورشـيدی موسـيقی 

رپ در ايـران ديده شـد.
پيشينه شناسي نقاشي ديواري در تاريخ

ازآنجـا كـه اجـرای اين آثار نـه فردی بلكه بطور دسـته 
جمعـی توسـط انسـان های غارنشـين اوليـه كار شـده 
اسـت، بـر روی هيـچ كـدام از ايـن آثـار بـه جـا مانده، 
اثـری از امضاء يا نشـانی از هويت فردی هيچ هنرمندی 
ديـده نمی شـود. البته به جـز موارد اسـتثنايی كه مثاًل 
اثـری از پنجـه دسـت بـر ديـوار نقاشـی شـده، به جای 
مانـده كـه شـايد بتـوان آن را از هنرمنـد سـاحر يـا 
جادوگـر آن دسـته از غارنشـينان بـه عنـوان جزيـی از 
ادای آيين شـان دانسـت. جالب توجه ترين آثار نقاشـی 
ديـواری مربـوط بـه دوره پارينـه سـنگی را بـا قدمتـی 
حـدود 30 هـزار سـال مربـوط بـه غارهـای »آلتاميرا« 
واقـع در شـمال اسـپانيا و غارهـای )السـكو( واقـع در 
جنوب فرانسـه اسـت . نقاشـی ديواری به عنوان يكی از 
اشـكال هنـری انسـان در طول تاريخ همـواره از اهميت 
خاصـی برخـوردار بـوده، و تآثيـر آن بـر زندگی انسـان 
از ديربـاز تاكنـون آنچنـان پايـدار و ماندنـی اسـت كـه 
می تـوان گفـت كمتـر رشـته هنـری چنين تآثيـری را 
داشـته اسـت، زيراكـه خيلـی از رشـته های هنـری در 
مقاطعـی از تاريـخ بنـا بـه ضـرورت و مجموعه شـرايط 
خاصـی شـكل گرفتـه و در مقاطعـی ديگـر از بين رفته 

يـا كاربـرد الزم خـود را از دسـت داده اند.   
امـا نقاشـی ديـواری را می تـوان اوليـن زايش راسـتين 
دانسـت؛  هنـر  تاريـخ  سـپيده دم  در  انسـان  هنـری 
بطوری كـه همچنـان تاكنـون تـداوم و تآثيـر خـود را 

در بطـن زندگـی جوامع بشـری حفـظ كرده اسـت. در 
تبييـن دسـتاورد بزرگ انسـان عصر سـنگ- كه جهان 
را بـا تصويـر مجسـم می سـاخت تـا برآن تسـلط يابد- 
نبايـد از يـاد ببريـم كـه هنر وی، بـه معنی واقعـی واژه 
هنـر بـوده اسـت. آنچـه اهميـت دارد ايـن نيسـت كـه 
او تصويرآفرينـی می-كـرد بلكـه اين اسـت كـه تصاوير 
مزبـور را ماهرانـه و زيبـا مـی آفريـد. امـروزه نقاشـی 
ديـواری از نظـر ايجاد تآثيـرات قوی بصـری و آفرينش 
زيبايـی و هماهنگـی فـرم و ريتـم، نقـش ارزشـمندی 
در آثـار معمـاری و زيباسـازی شـهری دارد. اين رشـته 
هنـری اگـر به درسـتی شـناخته شـود و به درسـتی به 
اجـرا درآيـد، بـا توجـه به فضاهـای زيبـا و با شـكوهی 
كـه بوجـود مـی آورد می توانـد بـا هنر معمـاری تلفيق 
شـود، همچنيـن اين توان و اهميـت را در خود دارد كه 
بـا مايـه های فرهنـگ و هنر و قـوم و ملتـی درآميخته 
و بـه آن ارزش و اعتبـار وااليـی دهـد. هـزاران سـال 
پيـش، انسـان نخسـتين، تصويـر حيواناتی را كـه برای 
احتياجـات خـود شـكار مـی كـرده و تصاويـر آنهـا را 
بـر ديـواره محل سكونتشـان، يعنـی در انتهـای صخره 
غـار نقاشـی مـی كردنـد. آنـان با اجـرای اعمالـی چون 
مراسـم حملـه بـه آن تصاويـر، انگيـزه خـود را جهـت 

شـكار فردايشـان بـاال می بردنـد.
»از ايـن منظر نقاشـي ديواري را نبايد به عنوان روشـي 
منحـط كـه تنهـا رسـالتش تزيين و يـا ابالغ يـك پيام 
ويژي هـاي  بـه  توجـه  بلكـه ضمـن  پنداشـت،  اسـت 
نقاشـي ديـواري و اصالتهـاي ارزشـمند آن در ارتباط با 
محيـط و مخاطـب، بايسـتي آن را بـه عنـوان يـك هنر 
چندوجهـي و همگانـي كه توانسـته گرايشـهاي هنري 
ديگـر هنـري را در خـود تجربـه نمايـد، فـرض نمـود« 

)كفشـچيان مقـدم، 1383، ص 69(.
اينبـاره »هلـن گاردنـر« ، محقـق و تاريـخ نويـس  در 

می گويـد: چنيـن  معاصـر 
»شـكارگر- هنرمند آن روزگار، غالبأ از سـطوح نامنظم 
و طبيعـی ديوارهای غـار، برجسـتگی ها، فرورفتگی ها، 
شـكافها و لبه هـای تيـز آنها بـرای ايجـاد تصوير حضور 
واقعـی شـكل های خـود در آنجـا به طـرز ماهرانـه ای 
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توانسـته اسـت در چارچـوب خطـوط كنـاری يـك گاو 
وحشـی مهاجـم بـرای نشـان دادن بزرگـی بـدن ايـن 

جانـور اسـتفاده كند.«
پيشينه نقاشي ديواري در ايران

قديمی تريـن آثـار نقاشـی يافت شـده در ايـران مربوط 
بـه دوران نوسـنگی حـدود 8 هزارسـال قبـل از ميـالد 
بـوده كـه بـر صخـره هـای غـار »دوشـه«  و در » دره 
ميرمـالس« در منطقـه كوهدشـت لرسـتان می باشـد. 
ايـن صخره نگاره هـا صحنه هـای رزم وشـكار بـا تيـر 
و كمـان و حيواناتـی چـون اسـب، بـز كوهـی و سـگ 
را نشـان می دهـد كـه بـه شـيوه ای سـاده و ابتدايـی و 
بـا تركيبـات مـواد رنگـی قرمز اخرايـی، سـياه و اندكی 
زرد توسـط انسـان هـای غار نشـين با انگيـزه اعتقادات 
جادويی آن منطقه كار شـده اسـت. پرفسـور گرشـمين 
در ايـن بـاره چنيـن می گويد: »نقاشـی هـای مزبور به 

وسـيله سـاكنين لرسـتان در دورانی كه بشـر به حالت 
گردآورنده آذوقه می زيسـته اسـت ترسـيم شـده است 
و ايـن دوران مربـوط اسـت به چندين هزار سـال پيش 
ازآنكه دره ها خشـك شـود و انسـان بتواند از كوهسـار 

پاييـن آمـده و بيـرون ازكوهسـتان زندگـی كند.«
نقاشی ديواری در دوره اموی

هرچنـد از دوره پيامبـر )ص( و خلفـای راشـدين )41-
11هــ.ق( هيچ گونه اثر نقاشـی شـناخته نشـده اسـت 
امـا بـا گذشـت زمـان و روی كار آمـدن خانـدان بنـی 
اميـه )132-41 هــ.ق( و سـاخت كاخ ها، هنر نقاشـی 
نيـز برای تزييـن آنها مجـددا رونق يافـت. در دوره بنی 
اميـه نقاشـی های ديـواری با تكنيك فرسـك براسـاس 
سـنت های قبلی ادامه يافت. كاخ الحير، كاخ المشـتی، 
عمـرا و سـاير كاخ هـای معـروف بنی اميـه مزيـن بـه 
نقاشـی بـا صحنه های شـكار، اشـكال آسـمانی، نقوش 
نوازنـدگان، رقاصـان و غيـره گرديد. نخسـتين منابع از 

.CFZ شکل 1 و 2. سمت چپ: غار آلتاميرا و سمت راست: غار السکوا؛ اولين ديوارنگاره هاي بشري؛ ماخذ: درگاه معمار

تصاوير 1 و 2. نقاشي ديوارهاي غار »دوشه«  در » دره ميرمالس« در منطقه کوهدشت لرستان؛ ماخذ: پايگاه تحليل خبري 
کاشکان.
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هنـر تصويرگری دوران اسـالم تابلوهـای موزاييكی قبه 
الصخـره در شـهر بيت المقدس، مسـجد اموی دمشـق 
و نقاشـی هـای ديـواری كاخ هـا امـوری سـوريه و اردن 
امـروزی اسـت، در حاليكـه از نقاشـی بـر روی كاغذ در 
عصـر امـوی هيـچ نمونـه ای بـه دسـت نيامـده اسـت. 
نقاشـي ديـواري ايـن دوران به مـوارد زير مشـمول مي 

شود:
1.»نقاشـی های ابنيه مذهبـی«: تزيينات مسـاجد 
امـوی مناظر طبيعی و نقوش هندسـی بـوده و از نقوش 
جانـداران اسـتفاده نشـده اسـت. بنای قبـه الصخره كه 
در زمـان عبدالملـك مروان در سـال 72هـ.ق به صورت 
هشـت ضلعی سـاخته شـده اسـت، دارای قديمی ترين 
دارای  درداخـل  بنـا  ايـن  اسـت.  تصويـری  تزيينـات 
تزيينـات موزاييكـی بـا موضـوع گياهـی ماننـد گل و 
بوتـه به شـيوه قبل از اسـالم اسـت. تزيينـات موزاييك 
كاری مسـجد اموی دمشـق نيـز دارای تزيينات گياهی 
ماننـد برگهـای آكانتـوس و نيـز تصاويـر سـاختمان ها 
اسـت. تزيينات مسـاجد امـوی مناظر طبيعـی و نقوش 
هندسـی بوده و از نقوش جانداران اسـتفاده نشده است. 
بنـای قبـه الصخـره كـه در زمـان عبدالملك مـروان در 
سـال 72هــ.ق بـه صورت هشـت ضلعی سـاخته شـده 
اسـت، دارای قديمـی تريـن تزيينـات تصويـری اسـت. 
ايـن بنـا درداخـل دارای تزيينـات موزاييكی بـا موضوع 
گياهـی مانند گل و بوته به شـيوه قبل از اسـالم اسـت. 
تزيينـات موزاييـك كاری مسـجد امـوی دمشـق نيـز 
دارای تزيينـات گياهـی ماننـد برگهای آكانتـوس و نيز 

تصاوير سـاختمان ها اسـت.
2.»نقاشـی های قصرهـا«: اتاق ها و حمـام كاخ عمرا 
در كشـور اردن كنونـی مزيـن بـه نقاشـی های ديواری 
هسـتند و نقاشـی های هر اتـاق نيـز دارای خصوصيات 
تزيينـی خاص خود می باشـد. در يكـی از اتاق های اين 
قصر مجلسـی نشـان داده شـده اسـت كه در آن شـش 
نفـر بـا لباس هـای زرنـگار و در نهايت شـكوه در مقابل 
يـك امير نمايانده شـده انـد. اين گروه احتماالً شـاهان 
شكسـت خورده از اعراب هسـتند. در بـاالی تصوير اين 
افـراد، نـام آن هـا به زبـان يونانی و عربی نوشـته شـده 

اسـت. ايـن گروه تصاويـر شـامل امپراتور بيزانس، شـاه 
)پادشـاه  نگوسـی  )شـاه گوت ها(،  رودريـك  ساسـانی، 
حبشـه( و دو تصوير كوچك ناشـناخته می باشـد. افراد 
در ايـن مجلـس به صـورت تمـام رخ، نيم رخ و سـه رخ 
ايـن  »هرتسـفلد«  عقيـده  بـه  شـده اند.  داده  نشـان 
مجلـس تقليـدی از يـك نمونـه كهن تر دوره ساسـانی 
اسـت كـه در آن چهـره پادشـاهان جهان كه بـه درگاه 
خسـروپرويز آمـده انـد نگاشـته شـده بـود. قصـر الحير 
غربـی ميـان شـهر دمشـق و تدمـر قـرار دارد و تاريـخ 
سـاخت آن بـه 112هـ.ق و زمان هشـام بـن عبدالملك 
بـر می گـردد. اين قصـر دارای تزيينات نقاشـی ديواری 
بـا نقوش انسـانی، حيوانـی، گياهی، شـكارچيان و زنان 
نوازنـده اسـت. قصـر خربـه المفجر كـه در حـال حاضر 
ويرانـه ای بيـش نيسـت در نزديـك شـهر اريحـا قـرار 
داد. ايـن قصـر و حمـام دارای تزيينات موزاييكی سـالم 
بـا اشـكال هندسـی و غيـر هندسـی اسـت )زنگـي و 
ديگـران، 1393(. در سـاير نقاشـی هـای ديـواری ايـن 
كاخ بـه تصاويـری از برجهـای دوازده گانـه، جانـوری 
شـبيه خـرس در حـال نواختـن سـاز و نقوش انسـانی، 
تصاويـر حيوانـات، صحنـه هـای شـكار، و پيكره هـای 
زنـان و مـردان بـر می خوريـم. منشـا بسـياری از ايـن 

نقش مايـه هـا را مـی تـوان در هنـر بيزانـس يافت. 
نقاشی ديواری عهد صفويه

نـوع برخـورد با نقاشـي ديـواري در ايـران در دوره هاي 
مختلف متفاوت بوده اسـت؛ به طور مثال، نقاشـان دوره 
قاجـار بـا توجه به شـكل گيری و نو در هنر نقاشـی اين 
دوران، شـايد ضرورتی برای اليه سـازی هاي احساسـي 
زيرسـازيهای خـاص، جهـت ارتقاء كيفيـت و ماندگاری 
اثـر وجـود داشـت، بـه جـز نقاشـی های دربـاری كه با 
توجـه بيشـتری نقاشـي می شـدند، در نمونه هايـی از 
نقاشـی های كوچـه و بازار و نقاشـی چندانـی در منازل 
مسـكونی و بقـاع متبركـه و  غيـره ديده نمي شـود كه 
ايـن امر از اهميت برخوردار نبوده اسـت )وطن دوسـت 

و ديگـران، 1392، ص 72(.
بـا  ابنيـه  ديوارهـای  آراسـتن  هنـر  صفويـه  دوران   
نقاشـی های ديواری بـار ديگر رونق يافـت. از توصيفات 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

169

 Christian ؛ اثرOctopus :تصوير 4. عنوان اثر
  Skaterpark :؛ مکانPaolo Togni و  Rebechi

کاليفرنيا؛ يک نقاشی محيطی که با استفاده از اسپری رنگ 
درون استخر نقاشی شده است.

تصوير 6. عنوان اثر: Endless Conversation ؛ اثر 
Robert Proch؛ اين نقاشی ديواری در برلين آلمان انجام 

شده است.

 Matt W. ؛ اثر Freeform Flow :تصوير 8. عنوان اثر
Moore؛ اين نقاشی به مناسبت جشن هندسه، عدم 

تقارن و جريان و روند غير منتظره طراحی شده است.

 HiepHD ؛ اثر FPT Arena II:تصوير 3. عنوان اثر
؛ اين نقاشی در موسسه نقاشی شده است. ابزار به کار 

رفته برای کشيدن اين نقاشی قلم مو و رنگ های صنعتی 
است.

تصوير 5. عنوان اثر: Piecing it Together ؛ اثر 
AaronLi-Hill؛ اين قطعه هنری يکی از جذابيت های 

منحصر به فرد گالری Solo Show 2009 بود.

تصوير 7. عنوان اثر: Traffic؛ اثر Yocheved؛ اين نقاشی 
ديواری در يک مرکز پيش دبستانی طراحی شده است.
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سـياحان اروپايی و غربی معلوم می شـود كه در شـيراز 
صحنه هايـی از جنـگ وجـود داشـته كه »فتـح هرمز و 
بيـرون رانـدن پرتقاليهـا« را تصويـر كرده بـود و نيز در 
جلفـا صحنه های عاشـقانه به تصوير در آمـده و در كاخ 
»هـزار جريـب« اصفهـان هم صحنـه هايی از روسـتا و 
ماهيگيری نقاشـی شده بود. »تامس هربرت« )1634م( 
و »گارسـيا دو سـيلوا فيگوئـروا« )1667م( و »پـی يترو 
دالوالـه«، جزييات نقاشـی های كاخ »اشـرف« و »عالی 
قاپـو« را توصيـف كرده انـد و از توصيفات آنهـا تاثيرات 
نقاشـی غربـی بـر هنـر نقاشـی ايرانـی كامـاًل مشـهود 
اسـت. بقايـای ايـن نقاشـی ها همـراه بـا نقاشـی های 
كاخ »چهـل شـتون« اصفهـان و»چهل سـتون« قزوين 
و برخـی از نقاشـی هـای اتاقهـای »خانقـاه اردبيـل«، 
نشـان از ماهيـت كامـاًل تزيينی ايـن تركيـب بنديهای 
هنـری دارد و در آنهـا جوانان و دوشـيزگان و خنياگران 
بـا چهـره هـای گـرد و چشـمان المـاس گون همـراه با 
سـاغرهای شـراب و آالت موسـيقی در برابر پس زمينه 
ای از باغـات و مناظـر تصوير شـده انـد. تاثيرات مكتب 
هنـری اصفهـان كـه بعـد از مكاتبی چـون تبريـز دوم، 
مكتـب قزويـن و مكتـب مشـهد در اصفهـان بـه بـار 
نشسـت كامـاًل در اين تصويرپردازی ها مشـهود اسـت. 
در واقـع مـی تـوان گفـت هنـر نقاشـی ديـواری دوران 
صفويـه، مرهـون هنر نگارگـری، خاصه مكتـب اصفهان  

تلفيـق بـا هنـر اروپايـی رايـج در آن دوران اسـت كه از 
طريـق اروپاييانـی كه به دربار ايران رفت و آمد داشـتند 
وارد هنـر اين سـرزمين شـده بـود. برخـی از هنرمندان 
مكتـب نوظهور غربـی در ايران از نظـر اصليت، خارجی 
بـودن ماننـد »عليقـی جبـه دار« كـه از روی امضـای 
خارجـی وی در پـای آثـارش صحـت اين نكته مشـهود 
اسـت؛ هرچنـد كـه بعـد از آمدن بـه ايران و آشـنايی با 
فرهنـگ غنـی ايرانـی دلباختـه اين مـرز و بوم شـده و 
ايـن دلباختگـی در آثارشـان نمايـان اسـت كمـا اينكه 
علـی قلـی جبـه دار در آثـار اوليـه اش كامال به سـبك 
اروپايـی نقاشـی می كرد امـا در آثار متاخرتـر با تكيه و 
الهـام از هنـر نگارگری ايرانی، نوعی حذف پرسـپكتيو و 
رواج تزيينـات ريـز و ظريف در آثـارش راه يافت. برخی 
از هنرمنـدان مكتـب نوظهـور غربـی در ايـران از نظـر 
اصليـت، خارجـی بـودن مانند »عليقی جبـه دار« كه از 
روی امضـای خارجـی وی در پـای آثـارش صحـت اين 
نكتـه مشـهود اسـت؛ هرچند كه بعـد از آمدن بـه ايران 
و آشـنايی بـا فرهنـگ غنی ايرانـی دلباخته ايـن مرز و 
بـوم شـده و ايـن دلباختگـی در آثارشـان نمايان اسـت 
كمـا اينكـه علی قلـی جبـه دار در آثار اوليـه اش كامال 
به سـبك اروپايی نقاشـی مـی كرد اما در آثـار متاخرتر 
بـا تكيـه و الهـام از هنـر نگارگـری ايرانـی، نوعی حذف 
پرسـپكتيو و رواج تزيينـات ريـز و ظريـف در آثارش راه 

تصوير 9. نقاشی ديواری سفارشی؛ اثر pennyroad؛ 
 Infospace, اين نقاشی ديواری سفارش داده شده، برای

Inc در لوس آنجلس طراحی شده است.

 Matt W. ؛ اثرInstallations :تصوير 10. عنوان اثر
Moore؛ اين نقاشی برای Casemate HQ در آتالنتا 

طراحی شده است.
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يافـت )وطن دوسـت، 1392(. 
از ديگـر عوامـل موثـر در هنـر نقاشـی ديـواری دوران 
صفويـه، حضور نقاشـان ارمنـی جلفا در اصفهان اسـت. 
ارمنيان جلفا به دسـتور شاه عباس به اصفهان مهاجرت 
كرده و در منطقه جلفای كنونی سـاكن شـدند. ايشـان 
بعـد از سـاخت كليسـای وانگ بـه تزيين آن بـا تصاوير 
نقاشـی شـده از كتـاب مقـدس پرداختنـد. بـا توجه به 
تاثيراتـی كـه در سـاخت ايـن كليسـا از معمـاری رايج 
دوران صفويـه ديـده مـی شـود جای شـكی نيسـت كه 
هنرمنـدان مسـلمان ايرانـی بـا هنرمندان ارمنـی جلفا 
رفـت و آمد داشـته و بالطبع هنرمندان نقاش مسـلمان 
نيـز اين آثار هنری و نقاشـی هـای ديـواری را ديده اند 
و از آن متاثـر گشـته انـد. واقع گرايـی، تكنيـك رنـگ 
و روغـن، تمايـل بـه پرسـپكتيو و عمق نمايـی كـه در 
بی شـك  داشـته  وجـود  جلفـا  ارمنيـان  نقاشـی های 
بـر هنـر هنرمنـدان اصفهـان تاثيـرات خـاص خـود را 
گذاشـته اسـت. عـالوه بـر آن در تاريخ دربـار صفوی از 
نقاشـی ارمنـی بـه نـام »ميناس نقـاش« نام برده شـده 
كـه بـه نقاشـی در دربـار می پرداختـه اسـت. از ديگـر 
عوامـل موثـر در هنر نقاشـی ديـواری دوران صفوی می 
تـوان بـه حضـور هنرمنـدان هنـدی در دربـار صفـوی 
اشـاره كـرد. در تاريـخ از هنرمندانی مانند »بشـنداس« 
نـام برده شـده كه از دربـار تيموريان گوركانـی به دربار 
شـاهان صفـوی اصفهـان آمد و بـه هنرپروری مشـغول 
شـدند. بـا توجـه به آنكـه هنر هنـدی، به دليـل حضور 
افـراد انگليسـی در دربـار و جامعه، به طـور قطع با هنر 
اروپايـی آشـنا و بالطبـع متاثر از آن بـود و نوعی در هم 
آميختگـی ميـان هنـر كهـن هنـدی و هنـر اروپايی در 
آثـار هنـری ايـن دوره مشـهود اسـت، می تـوان نتيجه 
گرفـت كـه شـايد بـا ورود هنرمنـدان هنـدی بـه دربار 
ايـران، ايـن تاثيـرات وارد هنـر ايرانـی نيز شـده باشـد. 
عـالوه بـر تمامـی عوامـل نـام بـرده شـده، حضـور آثار 
هنرمنـدان غربـی در دربار صفـوی را نمی تـوان ناديده 
گرفـت. آثـاری از هنرمنـدان غربـی و اروپايـی به عنوان 
پيشـكش بـه دربـار شـاهان صفـوی وارد مـی شـد كه 
كـم كـم باعـث تغيير سـليقه عمومـی دربار و شـخص 

شـاه بـه عنـوان حامـی ممتاز هنـر گشـت و هنرمندان 
ايرانـی نيـز به فراخـور دوران به تقليد از هنـر غربی تن 

دردادند.
پيشينه نقاشي ديواري در جهان

همـان گونـه كـه مـی دانيـم در برخـی از رشـته هـای 
هنـری مانند نقاشـی ديـواری، هنرمند بايد بـه گونه ای 
هماهنـگ بـا نظـام حكومتی باشـد؛ زيرا زيبايی سـازی 
هـر شهرنشـان دهنده آرای آن نظـام حكومتـی اسـت. 
پـس دخيـل بـودن دولـت در سرنوشـت هنرمنـد، او را 
تبديـل بـه كارمنـد دولـت و در عين حال بـا يك ذهن 
خـالق مـی كند، امری كه نقاشـی را شـامل نمی شـود. 
او مركـز جهـان اسـت، درنتيجـه  بـرای  اتـاق نقـاش 
جريـان تـوده هـای همگـرا هنر مردمـی و جمعـی و يا 
Public Art را بـه وجـود مـی آورد ماننـد ايـران پس 
از انقـالب، مكزيـك، فرانسـه. امـا نكتـه ای كـه حايـز 
اهميـت اسـت آن مـی باشـد كه ايـن هنر بايـد همدل 
و همقـدم بـا آنهـا باشـد و مـردم درآن دخيـل و از آن 
سـردربياورند. پـس از نظـر پرفسـور گرشـمين، هياتی 
مركـب از باسـتان شناسـان خارجی و ايرانـی به منطقه 

لرسـتان اعـزام شـدند و اظهار داشـتند:
نقـوش  شـبيه  لرسـتان  هـای  صخـره  روی  »نقـوش 
مكشـوفه در شـرق اسـپانيا در دوره های اخير و مربوط 
بـه دروه مـا قبـل تاريـخ اسـت كـه عمدتـا بـه صـورت 
صخـره های دسـته جمعـی و درزير صخـره های عظيم 
كـه بـه حالت برجسـته، بـر ديـوار غار قـرار گرفتـه اند 
نقـش شـده اسـت . خـرده سـفال هـای پيـدا شـده در 
آنجـا داللت بر سـكونت در جـوار اين برجسـتگی ها در 
غـار دارد. سـبك ايـن نقـوش اكثـرأ ذهنـی كارشـده و 
صراحـت اغـراق آميز در نشـان دادن پيكرهـا و حركات 
آنهـا در عيـن سـادگی، بـه بيـان روشـن موضـوع كـه 
جنـگ و گريـز شـكارچيان بـا حيوانـات اسـت يـاری 

است.« رسـانده 
نقاشی ديواری آمريکاي التين

 وقـوع حادثه بـزرگ انقـالب در سـرزمينهاي آمريكاي 
التيـن و خاصـه مكزيك سـبب شـكل گيری انقالبی در 
زمينـه نقاشـی ديـواری در جهـان معاصـر شـد. طاليه 
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 Anna ؛ اثرGdansk :تصوير 12. عنوان اثر
 GDansk ؛ اين نقاشی ديواری برایTaut

Commercial طراحی شده است.

تصوير 16. عنوان اثر: Atlantis؛ اثر highraff؛ 
 Panasonic عکس اين اثر هنری با يک دوربين

DMC-LX5 گرفته شده است.

تصوير 18. عنوان اثر: ژانويه 2011 خارج از دفتر 
کار؛ اثر Threadless 365؛ اين عکس با يک 
دوربين Canon مدل 7D EOS  گرفته شده 

است.

تصوير 11. عنوان اثر: بينام؛ اثر TurkesART؛ 
يک نقاشی ديواری پر از جزييات جذاب. 

تصوير 15. عنوان اثر: Fashion Illustration ؛ اثر 
 House ؛ اين نقاشی روی ديوارNani Puspasari

of Rotten Apple  کشيده شده است.

 Tats Cru in the South :تصوير 17. عنوان اثر
Bronx؛ اثر Tara Murray؛ عکس اين اثر 
 Canon PowerShot هنری با يک دوربين

A470  گرفته شده است.
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سـيكيه  و  ورا  ری   ، اوروزكـو  مكزيـك  نقاشـی  داران 
روس مـی باشـند كـه در فرهنـگ مكزيـك بـه )گـروه 
سـه بـزرگ( مشـهور هسـتند. آنهـا بانقاشـی سـه پايه 
را  ديـواری  نقاشـی  و سـرانجام  ورزيـده  مخالفـت  ای 
جايگزيـن آن نمونـد. ايـن هنرمنـدان بـا اسـتفاده از 
عناصـر هنـر كالسـيك اروپـا - هنـر نوين قرن بيسـتم 
و هنـر بومـی سـرزمين خويـش موفـق به خلـق هنری 
زيبـا - شـكوهمند و موثـر در عرصـه نقاشـی ديـواری 
را جايگزيـن آن نمودنـد. ايـن هنرمنـدان با اسـتفاده از 
عناصـر هنر كالسـيك اروپـا - هنر نوين قرن بيسـتم و 
هنـر بومی سـرزمين خويش موفق به خلـق هنری زيبا 
- شـكوهمند و موثـر در عرصـه نقاشـی ديـواری فضای 
بـاز گرديدنـد. هنرمنـدان مكزيكـی سـعی در انتقـال 
مفاهيـم و آرمانهـای انقـالب در قالـب نقاشـی نمودنـد 
و در ايـن راه عـالوه بـر اسـتفاده از سـبكهای گوناگـون 
هنـری از فنون و شـيوه هاي سـنتی و تكنولوژی جديد 
در خلـق آثـار خويـش بهـره جسـتند. مكزيكی هـا بـا 
تبييـن سياسـت و انتخـاب مفاهيـم و موضوعاتـی كـه 
بـه عهـده هنرمنـد نقـاش بـود، آغازگـر هويتـی نويـن 
در نقاشـی های ديـواری و هنـر خـود شـدند. در يـك 
تعريـف كلـی ميتـوان گفـت، هنـر مكزيـك، بـا تالش 
سـه هنرمنـد بـزرگ كـه در راس آن ديه گو ريـورا قرار 
دارد بـا هم كيشـانش- اوروسـكو- »ميكـه روس« بـه 
اوج خـود رسـيد. در نـوآوری مكزيـك می توان سـبك 
بـاروک اسـپانيايی را چه از لحـاظ روايتی و چه از لحاظ 
تجسـمی به طور افراطی مشـاهده كـرد، اين هنرمندان 
افراطـی بـه نسـخه بـرداری از آثـار اصيل اسـپانيايی و 
هنرمنـد  سـه  اسـتثنای  بـه  پرداختنـد.  ايتاليايـی 
تجربه گـر كـه در شـكل گيـری نقاشـی ديـواری هـای 
انقالبـی نقـش بـه سـزايی داشـته اند و بـه غيـر از اين 
هيـچ چيز بيشـتر در هنـر مكزيك و در ابتـدای نوآوری 
نمی توان مشـاهده كـرد. در همين زمان نقاشـان جوان 
بـرای نوآمـوزی نـزد هنرمندانـی چـون »پيكاسـو« و 
»موديليانـی« می رفتند و يا در فرانسـه به بررسـی آثار 
»امپرسيونيسـتها« و »نئوامپرسيونيسـتها« پرداختند و 
آثارشـان نشـان دهنـده ايـن تاثيرات بـود. اما بسـياری 

هـم بـه منابـع سـنتی روی آوردنـد كه همين گـروه در 
بـه وجودآمـدن هنـر نويـن مكزيـك نقـش به سـزايی 
داشـتند. انقـالب مكزيـك در 1915 و در زمـان دكتـر 
آتـل ايـن نخسـتين نقـاش بومی مكزيـك اتفـاق افتاد. 
وی درباره كمونيسـم سـخن می گويد و از تالقی پيوند 
هنـر بومـی و كمونيسـم در مكزيـك غير از كمونيسـم 
روسـيه كـه عمدتـاً از طريـق مـرز آمريـكا وارد مكزيك 
شـد، انـواع تفكـر كمونيسـتی نيـز وجود داشـته اسـت 
كـه فـرآورده هايـی محلـی بودنـد نـه انديشـه ماركس 
در واقـع می تـوان آن را بـه جريـان توده هـای مردمـی 
نسـبت داد و سنتهای رسـمی اسپانيايی و شيوه زندگی 
سرخپوسـتان، وی بـه سوسياليسـم شـاعرانه انجيلـی 
اعتقـاد داشـت. خصيصـه ای كـه مكزيكی هـا بسـيار 
هوشـمندانه بـه آن رسـيدند، و البتـه همزمـان بـا ايـن 
اتفـاق در فرانسـه كوبيسـت ها سـاز خـود را می زدنـد 
و ملهـم از »سـزان« نقـاش »پسـت امپرسيونيسـت« 
بودنـد و نظريـات فيزيكی در جهانی فـارغ از هياهوهای 
اجتماعـی داشـتند .در ميـان اين نقاشـان »ری ورا«  از 
مطـرح ترين نقاشـان مكزيـك و تبديل به اسـطوره ای 
شـد كـه بايـد آن را مديـون حمايت های بـی دريغ هم 
عصـران سياسـيش و طرفـداران هنـر مردمـی مكزيك 
دانسـت. در نـوآوری مكزيـك مـی تـوان سـبك باروک 
از لحـاظ  از لحـاظ روايتـی و چـه  اسـپانيايی را چـه 
تجسـمی به طور افراطی مشـاهده كـرد، اين هنرمندان 
افراطـی بـه نسـخه برداری از آثـار اصيـل اسـپانيايی و 
ايتاليايـی پرداختنـد. به اسـتثنای سـه هنرمنـد تجربه 
گـر كـه در شـكل گيری نقاشـی ديـواری هـای انقالبی 
نقـش به سـزايی داشـته انـد و به غيـر از ايـن هيچ چيز 
بيشـتر در هنـر مكزيـك و در ابتدای نـوآوری نمی توان 

كرد. مشـاهده 
نقاشي ديواري دوران انقالب اسالمي

ارتـش  تهاجـم  و  اسـالمی  جمهـوری  نظـام  تثبيـت 
متجـاوز عـراق بـه ايـران، مرحلـه جديـدی را در حوزه 
هنرهـای تجسـمی و هنرمنـدان نقـاش ايجـاد نمـود. 
در ايـن دوره كـه فضـای سياسـی و اجتماعـی كشـور 
عليرغـم تهاجمات كشـورهای بيگانه بـه مرزهای غربی 
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ايـران ثبات نسـبی خـود را پيدا نموده بـود و جناحهای 
سياسـی در داخـل كشـور مواضـع خـود را نسـبت بـه 
حكومـت تـازه پـا تبييـن نمـوده بودند1. هنر تجسـمی 
ايـران كـه بـه لحـاظ جوان بـودن نتوانسـته بود تـا اين 
زمان متناسـب قابليتهای بيانی و بصـری فرهنگش، راه 
خـود را بيابـد، با بحـران جديد )قبل از اينكـه بتواند در 
ترنـم فضـای پـس از طاغـوت بـر عملكرد هنـری خود 
تامـل نمايـد(. در وضعيت ويـژه ای قرار گرفـت. بدنبال 
ايـن تحوالت، هنرمندان تجسـمی كشـور اعـم از پيش 
كسـوتان ايـن حـوزه و جوانترهـا نسـبت بـه ارزشـهای 

جديـد بـه دو گـروه كلی تقسـيم شـدند.
آموختـگان  دانـش  عمومـاً  هنرمنـدان،  از  1.گروهـی 
جـوان بعنـوان پيش قـراوالن هنـر تجسـمی انقـالب با 
تمـام ايمـان و بـاور خود پـا به ايـن عرصه گذاشـتند و 
سـعی در نمايـش مبانـی و ارزشـهای نظام نوپـا كردند. 
ايـن گـروه، عمومـاً بـا هماهنگـی بخش هـا و نهادهای 
مردمـی و دولتـی بـا برنامـه ريـزی هـای كوتـاه مـدت 
اقـدام بـه ايجـاد و تدوين نهادهـای هنـری نمودند، كه 
بيشـتر كاركرد واحدهـای فرهنگی تبليغاتـی در نهادها 
و مراكـز را بعهـده داشـت. بديـن ترتيـب او در پاسـخ 
بـه ضرورتهـای درونـی و بيرونـی اش، بـا وام گرفتـن از 
الگوهايـی سـاختاری هنـر ديگـران، سـعی در نمايـش 
جنبه هـای بيانـی رفتارهـای آئينی سياسـی گرفت كه 

بـا تمـام باورهايشـان بـه حضورشـان ايمان داشـتند.
2.گـروه ديگـر، هنرمندانـی بودنـد كـه جمـع كثيـری 
از آنهـا را هنرمنـدان پيـش كسـوت كشـور تشـكيل 
ميدادنـد، اين گروه كـه دارای تجربيـات كافی و ميراث 

متفـاوت  داليـل  بـه  بودنـد،  تجسـمی  تجربيـات  دار 
نتوانسـتند ارزشـهای نوين جـاری در جامعه را همراهی 
نماينـد و مسـيرهای متفاوتی را بـرای فعاليتهای هنری 
خـود انتخـاب كردند. چنان كـه گواه می دهـد فعاليت 
ايـن بخـش از هنرمندان را می توان در چهار شـكل، در 

دو اراده: »تـرک وطـن و مانـدن« دنبـال نمـود.
o هنرمندانـی كـه ايـران را بـه قصـد كشـورهای خارج 

تـرک كردنـد تـا در موقعيـت مناسـب تر برگردند.
o هنرمندانـی كـه ترجيح دادنـد در ايـران باقی بمانند 
امـا خـود را بـدور از تحـوالت جامعـه نگـه داشـته و 
فعاليتهـای هنـری خود را محـدود به ارزشـهای بصری 

هنـری متوجه سـازند.
o هنرمندانـی كـه در ايران ماندند و مسـتقال سـعی در 

ارائه ارزشـهای هنری- سياسـی خـود نمودند.
o هنرمندانـی كـه در ايـران ماندنـد و جهـت مقابلـه با 
ارزشـهای جـاری انقـالب بـه يـك برنامـه ريـزی بلنـد 
مـدت رو آوردنـد و بـا ورود بـه سيسـتم های آموزشـی 
و هنـری كشـور بصـورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم زيـر 
سـاخت هـای فرهنگـی-  هنـری نوپـای نظـام را هدف 

دادند. قـرار 
بـا  ايـن دوره معمـوالً  گرايش هـاي سياسـي نقاشـان 
نـدارد.  ارتباطـي  نقاشـي  حـوزۀ  در  آنهـا  فعاليتهـاي 
ترتيـب  بـه  ميـدان  در  آنهـا  سـرمايۀ  اصلي تريـن 
سـرمايه هاي اقتصـادي و فرهنگـي اسـت. مهمتريـن 
هـدف آنهـا پـس از كسـب سـرمايۀ فرهنگـي رقابت بر 
سـر كسـب سـرمايۀ نماديـِن اعتبـار اسـتاد، هنرمند و 
روشـنفكر اسـت. اگر خاسـتگاه هنرمند در حـدود دهۀ 

1.براي اطالعات بيشتر ر. ک:  پايگاه خبري جشنواره جهاني هنر مقاومت، به ادرس: http: resistart.ir؛ زمان برداشت: 1394/2/3.
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انقـالب« نمـوده انـد، امـا تـالش هنرمنـدان انقـالب با 
تمـام فـراز و نشـيب خـود، نقطه عطفـی ارزشـمند در 
نقاشـی ايـران، ميان تقليـد كوركورانـه و آگاهانه بوجود 

آورد.
 ايـن نـگاه را می تـوان در دو جريـان فكـری در حـوزه 

تجسـمی بـه ترتيب زيـر دنبـال نمود.
1.هنرمندانـی كـه تحـت عنـوان هنرمنـدان انقـالب، 
اسـالمی  انديشـه  مـوازات  بـه  را  تجسـمی  پژوهشـی 
پيگيـری می نمودنـد كـه فعاليـت هـای آنهـا را مـی 
تـوان در سـه گـروه مـورد مطالعه قـرار داد )گـودرزي، 
1387(: »1. اوليـن مسـير تحقيقـی مبتنـی بر ضرورت 
»هماهنگـی قالـب و محتـوای اثـر هنری« بـود چنانكه 
هـر انديشـه ای، قالـب متناسـب خـود را مـی طلبـد 
تـا بتوانـد معنـا در آن بدرسـتی تبلـور يابـد. بنابرايـن، 
گروهـی از هنرمنـدان موسـوم بـه هنرمنـدان انقـالب، 
نتيجـه گرفتند كـه قالبهای موجود هنرهای تجسـمی، 
قابليـت حمـل نگـرش دينـی آنهـا را نداشـته و بايـد 
قالبـی متناسـب آن انديشـه جسـت. لـذا فعاليتهـای 
هنـری خود را در اين مسـير متمركز نمودند؛ 2. مسـير 
پژوهشـی ديگـری كـه هنرمنـدان انقـالب در سـه دهه 
گذشـته طی نمودنـد در مبنا با گروه اول توافق داشـته 
و هماننـد آنهـا معتقـد بـه هماهنگـی بنياديـن ميـان 
قالـب و محتـوای اثـر هنـری بـوده امـا تفـاوت از آنجـا 

اول انقـالب نوعـي خدمـت، همراهي و تعهـد اجتماعي 
دينـي بـود، در سـالهاي بعـد و درواقـع در دهـۀ دوم 
انقـالب بـه اين سـو، پذيـرش و مقبوليـت در جامعـۀ 
هنـري بهعنوان هنرمند بـراي او اصالت يافـت )زنگي و 

.)99 ص   ،1391 ديگـران، 
جريـان نقاشـی ديـواری انقـالب تـا اواخر دهه شـصت 
بـا همـان حـدت و شـدت روزهـای اوليـه انقـالب، بـا 
تجلـی باورهـای مردمـی ادامه يافـت. ويژگيهـای بيانی 
ايـن آثـار گرچه بلحـاظ تكنولـوژی فنی و زيباشناسـی 
هنـر ديـواری معاصـر، فقيـر و توسـعه نيافتـه بنظـر 
اصـول  و  مبانـی  گذشـته،  هماننـد  لكـن  می رسـيد، 
نگرشـی- بصـری خـود را بـا بـه گزينـی از شـيوه های 
بيانـی مكاتـب نقاشـی و صورتهـای جريان هـای هنری 
كشـورهايی با وضعيت مشـابه انقالب ايران، در اشـكال 
هنـری بـه نمايـش مـی گذاشـت1. قبـل از بلند شـدن 
زمزمه هـای مذاكـرات بـرای پايـان جنـگ، هنرمنـدان 
انقـالب پيـش تـر در مصـاف با شـعار و شـعور خـود به 
نتايج ارزشـمندی رسـيده بودند. نتايج مهمی كه شـايد 
مـی توانسـت بـا برنامه ريـزی و توجـه به گذشـته هنر 
ايـران، بارقـه هايـی از آنچه در رويا بدنبالش هسـتيم را 
برايمـان بـه ارمغان بيـاورد. گرچه منتقدين يكسـو نگر 
و مغرض و حاشـيه نويسـان تاريخ معاصـر ايران آگاهانه 
و يا ناآگاهانه هميشـه سـعی در كتمـان حقيقت، »هنر 

1.براي اطالعات بيشتر ر. ک: خيال شرقی؛ شماره سوم: كتاب تخصصی هنرهای تجسمی، پژوهش، گفتگو، نقد و گزارش علمی، به اهتمام دكتر مصطفی 
گودرزی.

تصوير 19. نقاشي ديواري، اثر ايرج اسکندري؛ ماخذ: زنگي و ديگران، ص 90.
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شـروع مـی شـد كـه گـروه فـوق بـر خـالف گـروه اول 
ماهيتـی فرامكانـی و فرازمانی برای اسـالم قائـل بوده و 
جوهـره آن را مبـرا از نسـبتهای كمـی و كيفـی دنيوی 
دانسـته و بـا توجـه به هميـن مبنـا، مسـير متفاوتی را 
بـرای پژوهـش هنـری خـود قائـل بودند. بديـن ترتيب 
كه انسـان وارث تمامی تجربيات انسـانی اسـت بنابراين 
هـر فـرم هنری و هـر شـيوه ای از هنر می توانـد مانند 
زبـان در ترجمـان انديشـه بـكار آيـد و ناكارآمديهـای 
ابتدايـی زبـان در بيـان ظرايـف و دقايـق انديشـه پـس 
از اشـراف بـر قابليتهـا و اسـتعدادهای زبـان قابـل حل 
مـی باشـد؛ 3. مسـير سـومی كـه در ايـن دوره مـورد 
توجـه هنرمنـدان انقالب قـرار گرفت. نگاهـی بود كه بر 
آثـار نگارگـری گذشـته ايرانی )اعـم از بخـش تذهيب، 
تشـعير و تصويرگـری( متمركـز شـده بـود. اين دسـته 
از هنرمنـدان ضمـن اعتقـاد بـه اصـل هماهنگـی ميان 
فـرم و محتـوا، بـر ايـن باورنـد كـه نيـازی به جسـتجو 
بـرای يافتـن قالب تازه نبوده، و مسـير فـوق قبال تجربه 
شـده و اصول و مبانی فرم متناسـب با معارف اسـالمی 
توسـط هنرمنـدان نگارگـر تبييـن و تدويـن گرديـده 
اسـت. بنابرايـن اصل جسـتجوگری خـود را معطوف به 
قابليتهـای بيانـی و كيفيات مسـتتر در آثـار فوق نموده 
بودنـد. لـذا از نظـر آنها برای بازشناسـی اصـول و مبانی 

ايـن هنـر بايـد حلقه های گمشـده ای را پيـدا نمود كه 
در فاصلـه حـدود چهارصـد سـال در انحرافات سـاليق 
فـردی مفقـود شـده و در غبـار جلـوه های بصـری هنر 

غـرب پنهان شـده اند1.
2.گـروه ديگـری از هنرمنـدان كـه بايـد جريـان حاكم 
در حـوزه تجسـمی محسـوب نمـود؛ متعلق بـه جريان 
فكـری اسـت كـه خـود را وارث تجربيـات هنرمنـدان 
گذشـته مـی دانـد. بنابرايـن، فـارغ از هر تعهـدی خود 
را در جريـان پـر تالطـم و پـر از فراز و نشـيب تحوالت 
جهانـی قـرار داده و پيروی از نگرش، قالب، شـيوه اجرا، 
نحـوه بيـان و گاهـاً موضـوع، از حركتهـای آوانـگارد و 
سـرلوحه  ناآگاهانـه  و  آگاهانـه  را  جهـان  در  پيشـرو 

فعاليتهـای هنـری خـود قـرار داده اند. 
نقاشی ديواري در شهر تهران 

در ايـران نيـز كشـيدن تصويـر بـر ديوارهـا سـابقه ای 
بـر  مانـده  جـای  بـه  حجاری هـای  از  دارد:  طوالنـی 
ديوارهـای سـنگی كاخ ها، نقاشـی ها و كاشـيكاری های 
نماهـای  بـر  نقاشـی ها  تـا  قاجاريـه  و  صفويـه  زمـان 
شـهری امـروز. ديوار هـای شـهر تهـران هـم از سـال ها 
پيـش فرصـت بـوده بـرای هنرنمايـی. بـا آمـدن و يـا 
تشـكيل شـركت های بزرگ تبليغاتـی ديوارهای بيرونی 
خانه هـای تهـران در زمـان پهلـوی دوم مكانـی شـده 

تصوير 20. نقاشي ديواري بعد از انقالب، ماخذ تصوير: زنگي و ديگران، ص 92.

1. براي اطالعات بيشتر ر. ک: خيال شرقی؛ شماره سوم: كتاب تخصصی هنرهای تجسمی، پژوهش، گفتگو، نقد و گزارش علمی، به اهتمام دكتر مصطفی 
گودرزی.
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بودنـد بـرای تبليغـات تجـاری محصـوالت و كاال هـای 
عمدتـاً وارداتـی. در زمـان انقـالب و چندسـالی بعـد 
از آن، ايـن ديوارهـا بـه محلـی بـرای شعارنويسـی و 
زمـان  در  ويـژه  بـه  شـخصيت ها  نقل قـول  و  تصويـر 
جنـگ و يـا انتخابـات شـدند1. در ايـن سـال ها هنـر 
مردمـی هـم بـه روی ديوارهـا و ميدان هـا آمـد و بـه 
تدريـج تهرانی هـا شـاهد نقاشـی های ديـواری بزرگـی 
و نقـش برجسـته هايی بودنـد كـه گروهـی از مـردم را 
بـه تصويـر می كشـيد. حتـی می تـوان گفت كـه آمدن 
مجسـمه های نـو بـه خيابان هـا و ميدان هـا از هميـن 
راه شـروع شـد. شـيوه و شـكل و شـمايل اين نقاشی ها 
شـيوه  نقاشـی های  از  بيشـتر  و  نبـود  بومـی  اغلـب 
رئاليسـم سوسياليسـتی شـوروی سـابق و نيـز نقاشـان 
چپ گـرای مكزيكـی الهـام می گرفـت كـه بـه هـدف 
در سـال های  می شـد.  نقاشـی  ايدئولوژيـك  تبليغـات 
بعـد نيـز نقاشـانی كه بـا نهاد  »حـوزه هنری« وابسـته 
تبليغـات اسـالمی همـكاری می كردنـد،  بـه سـازمان 
نمونـه ديگـری از ايـن زنـان و مـردان و تصاويـری از 
حـوادث انقـالب را بـاز با همين شـيوه ولی با شـمايلی 
اسـالمی در سـطح شـهر نقاشـی كردند. تا دهـه هفتاد 
خورشـيدی عـالوه بـر حـوزه هنـری، چندين سـازمان 
تبليغـات متولـی نقاشـی ديـواری در تهـران بودنـد از 
وزارت ارشـاد گرفته تا سـازمان تبليغات جنگ و وزارت 
ارشـاد، و همين طـور »بنيـاد شـهيد« كـه بـا نقاشـی 
»شـهدای جنـگ« بـر ديوارها سـعی در پاسداشـت راه 
آنهـا را داشـت. پـس از پايان جنگ و در سـال های دهه 
70 و 80 شمسـی شـهرداری ها شـروع بـه زيباسـازی 
بـرای  را  نقش هايـی  و  و مجسـمه ها  كردنـد،  شـهرها 
خيابان هـا و ميدان هـای شـهر در نظـر گرفتنـد. كاری 
كـه پيشـتر بـرای يـك جامعه درگيـر انقـالب و جنگ، 
تجملـی، غيرضـروری و حتی ممنوع به نظر می رسـيد. 
از ايـن سـال ها بـه بعد تنـوع بيشـتری در نقاشـی های 
ديـواری تهـران بـه چشـم می خـورد و اسـتعدادهای 
زيـادی در ايـن زمينـه خودنمايـی كـرد. يكـی از ايـن 

اسـتعدادها مهـدی قديانلو نقـاش ديواری جوانی اسـت 
كـه چندسـالی اسـت ديوارهـای تهـران را تبديـل بـه 

نمايشـگاه بزرگـی از كارهـای خـود كـرده اسـت. 
نقاشي ديواري و زيبايي شناخت شهر

در طراحـي شـهري و مديريـت نظـام بصري شـهرهي، 
اعتقـاد بـر اينسـت كـه، هـر فضايـی توسـط عناصـر 
محدودكننـده و مسـتقر در آن قابـل شناسـايی بـوده 
و كيفيـت آن تابـع عناصـر متشـكلۀ آن و ارتبـاط ايـن 
عناصـر بـا هـم اسـت، هـر چنـد فضـا اثـری بيـش از 
دارد  انـد  كـرده  تعريـف  را  آن  كـه  فيزيكـی  عناصـر 
)پاكـزاد، 1388، ص 9-87(. از ميـان اجـزاء و عناصـر 
تشـكيل دهندۀ فضـای شـهری از جملـه كـف، بدنـه، 
سـقف و عناصـر مسـتقر در فضـا، جـداره ها بـه عنوان 
عناصـر عمودی محدودكننـده و تعريف كنندۀ فضاهای 
شـهری از جملـه مياديـن و خيابانهـا )پاكـزاد 1388، 
ص 9-87(، اوليـن چيزهايـی هسـتند كـه در فضـای 
شـهری توجـه هـر كسـی را به خـود جلب مـی نمايند 

  .).P  73-4  ,2009,   Romana(
در بررسـی نحـوۀ طراحـی جـداره هـا توسـط نظريـه 
پـردازان شهرسـازی بـه نـكات مختلفـی اشـاره شـده 
اسـت كـه در ايـن ميـان می تـوان بـه دو اصل اساسـی 
)بنتلـی  نمـود  اشـاره  خوانايـی  و  شـناختی  زيبايـی 
 ،1389 پاميـر    ،1387 تيبالـدز   ،1389 همـكاران  و 
گروتـر 1386(. هـر يـك از ايـن دو اصـل بـه نوبۀ خود 
حائـز اهميـت بـوده و مسـتقل از يكديگـر مـی باشـند 
),P 192 , 2009 Taylor.(، هرچنـد مـی تـوان آنهـا 
را بـه طـور همزمـان نيز فراهـم نمود. اهميـت توجه به 
ايـن دو اصـل از آنروسـت كـه با توجـه به نـوع فعاليتی 
كـه در فضای شـهری صورت می گيرد، اعـم از اجباری 
و يـا اختيـاری، می تـوان  مردمـی كـه در شـهر تـردد 
مـی كننـد را بـه دو گروه عمده تقسـيم نمـود. توجه به 
ايـن نكتـه الزامی اسـت كـه ايـن فعاليت ها بـا يكديگر 
عجيـن بـوده و فعاليت هـای روزمره معمـوال تركيبی از 

هـر دوی آنهاسـت )گل، 1387، ص3-8(. 

www.persian-star.org/painting  :1.براي اطالعات بيشتر ر. ک: سايت تحليلي خبري پرشين استار؛ به ادرس
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 بـر طبـق مطالـب فـوق، يـك عده افـرادی هسـتندكه 
بـه قصـد تفريـح وارد فضاهـای شـهری می شـوند و به 
دنبـال كسـب تجربـه ای لذت بخـش از فضـا هسـتند. 
بـرای ايـن گـروه معنـای تفريـح در واقـع يـك تجربـۀ 
احساسـی و لذت بخـش اسـت كـه بـا تمايـل افـراد در 
هنـگام فراغـت بـه آنهـا دسـت مـی دهـد )مجنونيان، 
16، ص1374(. لـذا از آنجـا كـه تجربـۀ لـذت توسـط 
كليـۀ حـواس صـورت می گيـرد و يكـی از ايـن حواس 
حـس باصـره اسـت كـه بعنـوان رشـديافته ترين حس 
در انسـان، نقـش قابل توجهی در احسـاس لذت انسـان 
از فضـای شـهری دارد، زيبايی هـای بصـری بـرای ايـن 

گـروه حائـز اهميـت می باشـد:
1. از طرفـی افـرادي ماننـد »لَنـگ« زيبايـی بصـری را 
جـزو نيازهای انسـان دانسـته )پاكـزاد، 1388، ص 39( 
و »كاميلوسـيت« زيبايـی هـای كالبـد شـهر را موجب 
حـس غـرور و افتخار مردم آن شـهر می داند )شـماعی، 

1389، ص 169(؛ و
2. گـروه دوم، افـرادی هسـتند كـه بـه قصـد انجـام 
فعاليـت هـای اجبـاری وارد فضـای شـهری می شـوند 
و معمـوالً دارای زمـان كافـی نبـوده و به دنبـال اهداف 
خود هسـتند. ايـن افراد واقعاً به اشـياء نـگاه نمی كنند 
بلكـه تنهـا ميزانـی از آن را مـی بيننـد تـا حـدی كـه 
تشـخيص دهنـد اين اشـياء به كـدام نوع يا گـروه تعلق 
 , 2009  Taylor,( دارنـد و سـپس از آنهـا می گذرنـد
P.194( كـه بـه هميـن جهـت خوانايی فضا بـرای اين 

افـراد اهميـت ويـژه ای مـی يابد. 
بـر اسـاس ديـدگاه »لينـچ« كـه در كتـاب »سـيمای 
شـهر« آمده اسـت، جداره های شـهری در صورت خوانا 
بـودن می توانند به مسـيريابی و ايجـاد تصوير ذهنی از 
شـهر در ذهن شـهروندان كمك نمايد )لينـچ، 1387(، 
هرچنـد در خوانايـی فضاهای شـهری عوامـل مختلفی 
نقـش دارنـد كه لينچ آنهـا را در 5 گروه »لبه ها، نشـانه 
هـا، محله هـا، گره هـا و راه هـا« دسـته بنـدی نمـوده 
اسـت )لينـچ، 1387(. از طرفـی خوانايـی جـداره صرفا  
بـه دليـل زيبايـی نمی باشـد. به عنـوان مثـال تاريخی 
يا نوسـاز بودن سـاختمان هـای يك جـداره نيز ممكن 

اسـت در ذهـن افراد نقـش ببندد )لينـچ،  1387(.
خوانايـی  كـه  می شـود  اسـتنباط  اينگونـه  طرفـی  از 
خوانايـی  پارامترهـای  سـاير  همـراه  بـه  جداره هـا 
می توانـد موجـب كاهـش فشـار روانـی محيط شـده و 
در نتيجـه در كاهـش عواقـب آن از جملـه بيماری های 
جسـمی و روحی )مك انـدرو، 1387، ص 114( و حتی 
كناره گيری هـای اجتماعـی مؤثـر باشـد )مـك انـدرو، 
1387، ص 229(. چرا كه فشـار روانی محيط در برخی 
مـوارد ناشـی از بـار بيش از حد محيطی اسـت كه فراتر 
از ظرفيـت هـای محـدود توجـه فـرد بـوده و منجـر به 
برانگيختگـی بيـش از حد و خسـتگی ذهنـی افراد می 
گـردد. بـر طبـق الگوی ظرفيـت توجه كاهنمـن   همۀ 
فعاليـت هايـی كـه بـه توجـه فعـال نيـاز دارنـد انـدازۀ 
ظرفيـت پـردازش مركزی ذهـن را محدود مـی نمايند. 
بـار محـرک هـای شـديد و غيرقابـل پيش بينـی )مك 
انـدرو، 1387، ص 251( و نيـز پيچيدگی های محيطی 
)مـك انـدرو، 1387، ص 79( توجـه بيشـتری را طلـب 
نمـوده و ظرفيـت در دسـترس ذهـن را محـدود مـی 
نمايـد؛ بنابرايـن تكاليـف مشـكل و ناآشـنايی كـه بـه 
توجـه زيـادی نياز دارند بـا افزايش سـطح برانگيختگی 
دچار مشـكل می شـوند )مك اندرو، 1387، ص 251(. 
همچنيـن پيش بينـی ناپذيـری و كنترل ناپذيری تصور 
محيطـی نيـز كه شـخص را بـه حالت درمانـده و ناتوان 
در انطبـاق بـا محيـط رهـا می سـازد مـی توانـد منجر 
بـه فشـار روانـی محيـط گـردد )مـك انـدرو، 1387، 
ص 114(. برانگيختگـی و تسـلط همچنيـن بـر تعيين 

واكنـش هيجانـی افـراد مؤثر می باشـند. 
بـر اسـاس »نظريـۀ سـه عاملـی هيجـان« كـه توسـط 
روانشناسـان محيطـی »آلبـرت محرابيـان«   و »جيمز 
ای راسـل«   عنـوان گرديده اسـت، سـه بعـد در تعيين 
محيـط  عاطفـی  كيفيـت  و  افـراد  هيجانـی  واكنـش 
و  ديـواري  هـاي  نقاشـي  ادراک  حـوزه  در  باالخـص 

ديوارنگاشـتها نقـش دارنـد كـه عبارتنـد از:
1. »بعـد خوشـايندی-  ناخوشـايندی«؛ كـه نشـانگر 
مقـدار احسـاس شـادی، رضايتمنـدی و خرسـندی در 
مقابـل ناراحتـی، نارضايتـی و ناخرسـندی فـرد اسـت.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

179

2. »بعـد تسـلط- فرمانبـرداری«؛ كـه نشـانگر حـدی 
اسـت كه در يك طرف آن شـخص در محيط احسـاس 
محـدود، مرعـوب يا كنتـرل شـدن از طرف ديگـران را 

دارد.
3. »بعـد برانگيختگـی- آرميدگی«؛ به صـورت تركيبی 
از فعاليـت )هيجانی در مقابل غير هيجانی( و هشـياری 
)بيـداری كامل در مقابل خـواب آلودگی( در نظر گرفته 
مـی شـود. نمـرات برانگيختگـی در ايـن بعـد وقتی باال 
خواهـد بـود كه هم فعاليت و هم هشـياری باال باشـند، 
وقتـی در حد متوسـطند كـه يكی باال و ديگـری پايين 
باشـد و زمانـی پاييـن هسـتند كـه احساسـات فعاليت 
و احساسـات هشـياری هـر دو پاييـن باشـند. هركـدام 
از ايـن ابعـاد مسـتقل از يكديگرنـد، بنابرايـن ممكـن 
اسـت احساسـات مربـوط بـه يـك بعـد كامـال تغييـر 
كنـد در حالـی كـه احساسـات ابعـاد ديگـر همانگونـه 
باقـی باشـد. تركيبـات متفاوت اين سـه بعد بـه تجارب 
هيجانـی متفاوتـی مـی انجامد. بـرای مثال احساسـات 
خوشـايندی و برانگيختگـی پاييـن همراه با تسـلط باال 
بـه خسـتگی، احسـاس خوشـايندی كـم، برانگيختگی 
بـاال و تسـلط پاييـن به اضطـراب منجر می شـود )مك 

انـدرو، 1387، ص 77(. 

نتيجه گيری و جمعبندي
»طراحـی شـهری« يـك فرآينـد خـاّلق اسـت كـه بـا 
تخصص هـای  و  رشـته ها  قابليت هـای  از  اسـتفاده 
مختلـف منجملـه هنرهـاي بصـري و گرافيكـي بـرای 
خلـق محيط هـای زيبا و دلنشـين بكار گرفته می شـود. 
بنابراين طراحان شـهر بايد كل نگر باشـند و در راستاي 
زمينه هـای  در  كارشناسـان  و  متخصصـان  گـرد آوری 
مختلـف هنـري بـرای ايجـاد يـك طـرح شهرسـازی 
موفـق عمـل كنند. لـذا با توجـه به نحـوۀ درک محيط 
توسـط حـس بينايـی در انسـان و نيـاز به درک سـريع 
كليـت فضـا توسـط افـراد، اسـتفاده از نظمی سـاده كه 
بـه راحتـی قابل درک بـوده و خاص يك فضای شـهری 
باشـد، بـرای كليـت طراحـي جـداره و اعمـال نظمـی 
پيچيده تـر در جزئيـات هـر يـك از نماهـا كـه موجـب 
خوانايـی تك تـك آنهـا شـده و از يكنواختـی جـداره 
می كاهـد، در قالـب نظـم كلی جـداره از طريق نقاشـي 
ديـواري و ديوارنگاشـتها مناسـب بـه نظـر می رسـد. 
بديـن طريـق می تـوان دو كيفيـت زيبايی شـناختی و 
مديريـت بصـري را بـه طور همزمـان در جـداره تأمين 
نمـود. اسـتفادۀ مناسـب از ايـن دو پارامتـر بـر حـس 

نمودار 1. نقش ديوارنگاشتها در ابعاد زيبايي شناختي- ادراکي منظر شهري؛ ماخذ: 
نگارنده.
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مـكان و هويـت فضـا، احسـاس رضايـت شـهروندان از 
فضـای شـهری خـود، غـرور شـهروندی و حـس تعلـق 
بـه مـكان تأثير گـذار خواهد بود. همچنيـن از آن جايی 
كـه ذات طراحـی شـهری و شهرسـازی ميان رشـته ای 
اسـت، ايجـاب می كند كه بسـياری اوقات شـركت های 
تيم هـای  از  تركيبـی  در طراحـی شـهری  متخصـص 
معمـاران، معمـاران منظـر و مهندسـين و برنامه ريـزان 
شـهری و طراحـان هنري و »گرافيسـت هاي شـهري« 
باشـند. از سـويي ديگـر، بايد گفـت كه نقاشـی و نقش 
برجسـته ديواری در ايران قدمت زيـادی دارد. آثار دوره 
هخامنشـی در تخـت جمشـيد و برخـی آثـار به دسـت 
آمـده از دوره ساسـانيان و نيـز آثـار پـس از اسـالم در 
دوره سـلجوقيان و سـامانيان و همچنيـن نقاشـی های 
ديـواری دوره صفويـه در اصفهـان و تزئينـات ديـواری 
ابنيـه دوره قاجـار تمامـاً حكايـت از تبحـر هنرمنـدان 
ايـران و عالقـه دولت هـای وقت نسـبت به هنر شـهری 
و ديوارنـگاره های درون سـاختمانی بـرای ايجاد فضای 
دلنشـين و جذاب از يكسـو و نمايش قدرت سياسـی و 
فرهنگی از سـوی ديگر داشـته اسـت. نكتـه قابل توجه 
اينكـه ايـن آثـار بـا باالتريـن شـيوه هـای هنرمندانه و 
بهتريـن كيفيـت الزم اجرايـی كـه حكايـت از نبـوغ و 
مهـارت و تسـلط هنرمنـدان آن زمان ها در اسـتفاده از 
ابزارهـای مناسـب بـرای بيـان مفاهيم و مضاميـن با به 
كارگيـری نمادهـای تصويری دوران خويش بوده اسـت 
دارد، همچنيـن نشـان دهنـده شـعور و درک هنـری و 
فرهنگـی بـاالی سـفارش دهنـده و خواهنـده اثـر مـی 
باشـد چرا كـه هنگامی كه توقع سـفارش دهنـده برای 
توليـد يـك اثـر هنری مانـدگار زيـاد باشـد هنرمند نيز 
متناسـب با خواسـت او و بـه ميزان هزينه كـرد او اثری 
جـذاب و هنرمندانـه خلـق خواهد نمـود. امـا در دوران 
انقـالب، نقاشـی های ديـواری  از  معاصـر بويـژه پـس 
شـهری بـه بيراهه رفتند. اگرچـه در دوران دفاع مقدس 
ايـن نقاشـی هـا كـه برگرفتـه از جامعه ملتهـب درگير 
جنـگ بـود اجتناب ناپذيـر می نمـود و با نـگاه فرهنگی 
تـازه ای كه ريشـه در انقالب اسـالمی داشـت زاده شـد 
ولـی نتوانسـت به عنـوان يك مكتب هنـری مانند آنچه 

در انقـالب مكزيـك بـا هنرمندانی چون سـيكه ايروس 
و ريـورا بـه وجـود آمده عميـق و هنری باشـد. البته در 
ايـن زمينـه اسـتثنائاتي هـم وجـود داشـته اسـت مثاًل 
ضـرورت پرداختـن به مضامين فرهنگ ايثار و شـهادت 
كـه الزمـه جامعـه آن زمـان بـود حركتـی خودجـوش 
در ميـان برخـی هنرمنـدان انقـالب بـه وجـود آورد كه 
منتـج بـه تعـدادی محـدود از نقاشـی هـای ديـواری 
گرديـد كـه ارزشـمند بودند امـا پس از آن بنياد شـهيد 
و امـور ايثارگـران بـه عنـوان متولی و سـفارش دهنده، 
ايـن مسـئوليت را بـه عهـده گرفـت و بـه يـك جريـان 

دولتـی نـه چندان سـاماندهی شـده تبديـل نمود. 
از سـوی ديگـر شـهرداری هـا پـس از پايـان جنـگ 
تحميلـی بـرای بازسـازی و زيباسـازی شـهرها بويـژه 
شـهر تهـران اقدام به نقاشـی برخـی ديوارهـا كه جنبه 
تزئينـی داشـتند نمود، با اين انديشـه كـه روحيه مردم 
تلطيـف شـود و نمـای زيبايـی نيـز در شـهر بـه وجود 
آيـد ولـی ايـن اقدام اصـوالً هيچ انطباقی بـا طرح جامع 
شـهر تهـران نداشـت زيرا روند توسـعه شـهر تهـران با 
طـرح جامـع شـهر تناسـبی نـدارد. همچنين ايـن آثار 
كـه بـا الگـو گرفتـن از سـازمان زيباسـازی بـه متروهـا 
نيـز ورود پيـدا كـرد هيـچ تناسـبی بـا معمـاری شـهر 
تهـران نـدارد و براسـاس يـك نقشـه راه بـا برنامـه از 
پيـش طراحـی شـده كـه بـا فرهنـگ و بافـت شـهری 
هماهنگـی و همخوانـی داشـته باشـد )بجـز تعـدادی 
انـدک( نيـز نبوده اسـت و اين رويه متأسـفانه همچنان 
ادامـه دارد ودليـل آن هـم نبـودن شـورای متخصـص 
دائمـی اسـت يـا مسـئول ثابتـی كـه بدانـد بـرای يك 
برنامـه بلندمدت 20 سـاله مـی تواند روی شـهر تهران 
برنامه ريـزی كنـد. متأسـفانه مديران به سـرعت عوض 
مـی شـوند و در دوران كوتـاه مسـئوليت خـود بـرای 
ارائـه بيـالن كار بـه صـورت سـليقه ای اقدام بـه اجرای 
و  نمـوده  مناسـبتی  و  غيرمانـدگار  كارهـای  يكسـری 
بالطبـع تعامـل كمتـری بـا هنرمنـدان و متخصصـان 
خواهند داشـت. سـؤال اينجاسـت كه چـه الزامی وجود 
دارد كه تمامی ديوارها و شـهرها نقاشـی شـود؟ و اصوالً 
چـرا سـازمان زيباسـازی و نواحـی مختلـف شـهرداری 
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و همچنيـن سـاير مسـئوالن مرتبـط بـا فضای شـهری 
اصـرار بـر انجـام كارهـای ديـواری در تمـام ديوارهـا را 
دارنـد؟ چـه بسـا بسـياری از ديوارها بهتر اسـت دسـت 
نخـورده و يـا با يك رنگ سـاده بسـيار زيباتـر و آرام تر 
شـود. حتـی اگـر بپذيريم هميـن تعريف نادرسـت را از 
نقاشـی ديواری در ايران كه اصوالً تفاوت فاحشـی دارد 
بـا تعريفـی كـه تحت عنـوان نقاشـی ديـواری در تاريخ 
هنـر بـا آن آشـنا هسـتيم و حتی گرافيـك محيطی در 
جهـان امـروز، باز هـم ضرورتی بـرای پركـردن ديوارها 
بـه شـيوه هـای نازيبـا و غيرهنـری و ناهماهنـگ بـا 
فضای شـهری توسـط نقاشـی هـای نه چندان همسـو 
بـا نيازهای جامعه شـهری احسـاس نمی شـود. نقاشـي 
هنـري واالسـت كـه در كنـار بيـان واقعيت هـا وظيفه 
زنـده نگـه داشـتن آرمان ها يـك ملت را برعهـده دارد. 
هنـر نقاشـي بـه خصـوص نقاشـي ديـواري در جهـان 
معاصـر كاركردهـاي ارزشـمندي دارد از اين طريق يك 
هنرمنـد مـي توانـد روشـنگر و بيدارسـاز ارزش هـاي 
خفتـه اي باشـد كـه در برهـه اي از زمـان بـه وجـود 
آمـده و بيـم آن مي رود كه به فراموشـي سـپرده شـود. 
نحـوه ارائـه ايـن آثـار بـه ارتقـاي فرهنـگ و بينـش و 
آگاهـي مخاطبـان منجـر مي شـود. ايـن هنرمنـدان با 
نقـش و نگارهايـي كـه روي ديوار شـهرها ميـآ فرينند، 
ايثـار و دفـاع مقـدس را بـا بهـره گيـري از هنـر خـود 
نشـان مـي دهنـد. البتـه بايد ايـن را در نظـر گرفت كه 
اگـر يـك اثر هنري بـه زيبايـي و مفهوم وااليـي آفريده 
شـود، مـي توانـد درک مخاطبـان را از مفهـوم وااليـي 
همچـون ايثـار و شـهادت را افزايـش داده و اين مفهوم 
را در جامعـه مخاطبان پوياسـازي كنـد. هنرمنداني كه 
در روزگار رشـادت و فـداكاري هـاي رزمنـدگان حضور 
داشـتند و يـا اصال حضور نداشـتند، نمي توانند نسـبت 
بـه اين مفهـوم ايثار و شـهادت بي تفاوت باشـند، البته 
هنرمنـدان بسـياري آثار ديـواري در اين زمينـه آفريده 
شـده اسـت. هنرمند اين روش نقاشـي مـي تواند اثري 
را بـه مخاطـب ارائـه دهـد كـه ارزش ايثـار را در دنياي 
مـدرن امـروز بـراي او زنـده كنـد تا بـراي نسـل جديد 
آن  رزمنـدگان  ايثارگري هـاي  و  هـا  رشـادت  بيانگـر 

روزهـا باشـد. از ديـد هنرمنـدي كـه ارائـه دهنـده يك 
مفهـوم واالسـت، بازتـاب داشـته هـاي ذهنـي اسـت 
كـه بايـد مانـدگار شـود و ايـن هنر ابـزاري اسـت براي 
پايـداري و توسـعه ارزشـها و فرهنـگ ايثـار بـه معناي 
كلـي در جامعـه اي اسـت كه خـود دائم با اين رشـادت 
هـا در ارتباط بوده و مي باشـد. مسـاله اساسـي ديگري 
كـه براي هنرمنـدان عرصه نقاشـي ديـواري كه مرتبط 
بـا مفهـوم ايثـار و شـهادت هسـتند، تعهـد نسـبت بـه 
ايـن مفهوم اسـت. ايـن هنرمنـدان برهـه اي تاريخ اين 
كشـور را بـه تصوير مي كشـند كـه با ارائـه اثري هنري 
و پرمحتـوا مـي تواننـد اثـري مانـدگار از خـود بر جاي 
بگذارنـد. نقاشـی های ديـواری و نقـش برجسـته هـای 
سـفالين و موزائيـك و برخـی مجسـمه هـا و يادمـان 
شهرسـتان ها  بويـژه  و  تهـران  در  كـه  شـهری  هـای 
اجـرا مـی شـود هيـچ سـنخيتی بـا هنـر ايـران معاصر 
و پيشـينه غنـی فرهنگـی هنـری آن نـدارد و چهره ای 
»جهان سـومی« و توسـعه نيافته را از شـهر تهران ارائه 
مـی دهـد و بـا توجـه بـه اينكه بافـت معماری شـهری 
نابسـامان اسـت و به طور كلی مناظر شـهری نازيباست 
و بخـش هايـی نيـز بافـت فرسـوده دارد كـه اصـوالً 
قابـل بازسـازی بـرای نقاشـی ديـواری نيسـت و الگوی 
شهرسـازی نيـز از يـك طـرح جامـع پيـروی نمی كند 
در نتيجـه نقاشـی های ديـواری هم لزوماً بـا اين فضای 
نامطلـوب كنـار آمـده و انتظـار می رود سـاختمان ها و 
ديوارهـای زشـت را نقاشـی های ديـواری زيبـا كند كه 

ايـن امـر غيرممكن اسـت.
در سـالهاي اخيـر نيز جريانات رسـمی حوزه تجسـمی 
كشـور، بـه دور از هياهـوی جنجالـی و روشـنفكرانه بـا 
حمايتهـای بخـش هـای تبليغاتی بنياد شـهيد، بسـيج 
هـای ادارات و نهادهـای دولتـی و مسـاجد منطقـه بـا 
بـزرگ كـردن تصاويـر شـهدا بـر روی ديوارهای شـهر، 
تولـد يافـت، و فعاليتهـای آن در سـال هـای ميانـی 
دهـه 80 بـه اوج خـود رسـيد. هـواداران و نقاشـان اين 
جريـان، بـا تاسـيس شـركت ابتكار نـور در ايـن رابطه، 
فعاليتهـای سـازمان يافتـه خـود را رسـميت داده و بـا 
توسـعه آثارشـان بـر روی ديوارهـای شـهر، توانسـتند 
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چهـره شـهر را بصـورت جدی متاثر سـازند. تـا جاييكه 
عمـوم هنرمنـدان و دسـت انـدركاران حـوزه تجسـمی 
و مبلمـان شـهری را وادار بـه موضـع گيـری در مقابـل 
آنهـا كردنـد. موضـع گيـری منتقديـن، كارشناسـان و 
هنرمندان نسـبت به جريان جديـد، قبل از اينكه نقدی 
زيباشناسـانه نسـبت بـه آثار ايـن جريان هنری باشـد، 
نگاهـی كاربردی و جامعه شناسـانه به زيباسـازی شـهر 
و كيفيـت ارتبـاط آثـار بـا مخاطـب خـاص و عـام بود. 
ناگفتـه نمانـد كه اين جريـان نوپا با نگرشـی اجتماعی، 
مذهبـی- سياسـی مـی توانسـت بـه لحـاظ نگرشـی با 
جنبـش هنـر پـاپ دهـه 70 و هنـر نقاشـی گرافيكـی 
دهه 80 در اروپا و امريكا، مورد مقايسـه و بررسـی قرار 
گيـرد. برخـورد غيرجـدی، منفعالنـه و عجوالنه دسـت 
انـدركاران حـوزه هنرهـای تجسـمی كشـور بـا جريان 
فـوق، )كـه توانسـته بـود بـا كاركـرد تبليغاتی خـود به 
جريـان غالـب هنـر شـهری در سراسـر كشـور تبديـل 
گردد(، نه تنها كمكی به سـاختار زيباشناسـانه شـهری 
نكـرد بلكـه بـا ارائه الگوهـای بيگانه و ناآشـنا با فرهنگ 
مخاطـب عام بـه توسـعه غيراصولی اين هنر شـهری يا 

هنر شـهدا نيـز كمـك نمود.
در بهتريـن شـرايط اگـر بخواهيـم بـا هميـن فرهنـگ 

موجـود ديكتـه شـده در رابطه بـا برخـی عناصر بصری 
در نقاشـی ها و يادمان هـای شـهری كنـار بياييـم بايـد 
تعـداد بسـيار محدود از ديوارهايی كـه فراتر از يك قاب 
مربع مسـتطيل سـاده باشـد كه در رابطه سـاختاری با 
ديوارهـای اطـراف و همجوار و حتی غيرهمسـطح بوده، 
انتخـاب شـود و طرحـی مناسـب بـا همـه ابعـاد علمی 
و هنـری اسـتاندارد و تعريـف شـده در نقاشـی شـهری 
و گرافيـك محيطـی و سـاير عوامـل مؤثـر در يـك كار 
خـوب ديـواری اجرا شـود. از جمله مـوارد مؤثر عبارتند 

از:
»فاصلـه، عمـق ميدان، ارتفـاع، عناصـر و عوامل محيط 
پيرامـون، بافـت و نمای سـاختمان های مجاور، نسـبت 
موضوعـی نقاشـی بـا سـليقه مـردم آن منطقـه، رعايت 
اصـول زيباشناسـانه معاصر، اسـتفاده از مـواد ماندگار و 

نيـز در بردارنـده هويت ايرانی اسـالمی.«
 در مجمـوع بـه نظر می رسـد الزم اسـت يـك بازنگری 
در آثـار اجـرا شـده بـه عمـل آيـد و نسـبت بـه آنهـا 
نظرسـنجی  يـك  بـا  و  شـده  جـدی  آسيب شناسـی 
كارشناسـانه و حتـی مردمـی نسـبت بـه بازخـورد اين 
آثـار از نـگاه مـردم و زيرنظـر يـك شـورای تخصصـی 
ثابـت حداقـل بـرای 10 سـال آثـار جديـدی طراحی و 

نمودار 2. ساختار ارتباطي- کنشي پيشنهادي براي ايفاي  نقش 
نقاشي ديواري ها در مديريت نظام بصري منظر شهرها، ماخذ: 

ترسيم نگارنده.
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اجـرا شـود كـه در آن نـكات زير مـورد توجه باشـد. لذا 
سياسـتها و راهكارهـاي زيـر الزم بنظـر مـي رسـد:

1. توجـه بـه ارزشـهاي دينـي و مذهبـي در محتـوا و 
فحـواي نقاشـي هـاي ديـواري شـهرها؛

2. پرهيـز و جلوگيـري از نقاشـي ديواريهاي ناخواسـته 
خـارج از عـرف هويتـي و ملـي و باالخـص وانداليسـم 

شهري؛
3. موضوعـات نقاشـی هـا مـی بايسـت موجـب زيبايی 
فضـای شـهری گرديـده و در شـهروندان روحيه نشـاط 

نمايد. ايجـاد 
4. نـگاه شـهروندان را نسـبت بـه عناصـر بصـری تغيير 

دهد.
5. در تثبيت تفكر و انديشه های خاص مؤثر باشد.

6. بـه تقويـت هنجارهـا و رفتارهـای درسـت اجتماعی 
كند. كمـك 

7. از هنرمندان برجسـته شـناخته شده با سـابقه انجام 
كارهـای شـهری و بـا نـگاه جامع و كامل دعوت شـود.

8. سـفارش دهنـده بهتريـن و باالترين آثـار را با هزينه 
مورد نياز انتظار داشـته باشـد و توقع و سـطح خواسـته 

خود را بـاال ببرد.
9. محيـط پيرامون نقاشـی ديـواری به جذابيـت و بيان 

تصويری كمـك كند.
10. عناصـر اصلی ديوار و سـازه و بنای مورد نقاشـی در 

فضای نقاشـی مورد اسـتفاده قرار گيرد.
11. عناصر تزئينی بيشتر مورد توجه قرار گيرد.

12. بـه هويـت تصويـری و فرهنگ معاصر كشـور توجه 
داشـته باشد.

13. بـه عمق نمايی با اسـتفاده از سـطوح غيرهمسـطح 
سـاختمان توجه داشـته باشد.

14. پرسـپكتيو و سـه بعدنمايـی را در برخی از نقاشـی 
هـا مدنظر قـرار دهد.

15. محدوديتـی برای اسـتفاده از مصالـح و متريال الزم 
بـرای سـاخت و اجـرای نقاشـی و يادمان های شـهری 

باشد. نداشـته  وجود 
16. برخی ديوارها بازسازی و برخی تعويض شود.

مسـائل  برخـی  بـه  نسـبت  سـازی  فرهنـگ  17. در 

باشـد. مؤثـر  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
18. همچنيـن از نظـر سـاختاری و فنـی نـكات زيـر 
می بايسـت در نقاشـی های ديـواری مورد توجه باشـد.

19. مخاطـب را در فضـای نقاشـی وارد كنـد و او را بـا 
خـود درگيـر كند.

20. در برخـی از مـكان ها از سـطوح وسـيع و فضاهای 
خالی بيشـتر اسـتفاده كند.

غيرخوانـا  و  بصـری شـلوغ  عناصـر  ميـان  21. روابـط 
نباشـد.

در پايـان چنـد نكتـه زيابيي شـناخت هـم الزم به نظر 
مي رسـد:

»از فيگورهـای انسـانی به صورت ديناميـك و پرتحرک 
اسـتفاده كنـد، بـا بهتريـن مصالـح و مـواد اجـرا شـود. 
هنرمنـد طراح مسـئوليت اجرای اثر را بـه عهده بگيرد. 
رويكرد سـازمان زيباسازی و ساير سـازمان های ذيربط 
بـه سـمت آثـار مانـدگار و در جهـت هماهنگـی با ذوق 
و سـليقه مـردم و فضـای شـهری باشـد و به طـور كلی 
طراحـی و اجـرای تمامـی آثـار هنـری كـه قـرار اسـت 
بـه صـورت آزاد در معـرض ديد مـردم در خيابـان ها و 
انظـار عمومـی قـرار گيرد می بايسـت با نهايـت دقت و 
حساسـيت انجـام شـود و بـرای انجام اين مهـم با توجه 
بـه مـوارد فـوق نياز به يـك آئيـن نامـه الزم االجرا می 
باشـد. نقاشـی ها و يادمان های شـهری می بايسـت به 
گونـه ای اجـرا شـود كه در آن افراط نشـود الزم اسـت 
برخـی آثـار كـه جنبـه تبليغاتـی دارد در مكان هايـی 
بخصـوص ماننـد »بيلبوردهـا« و يـا ديوارهايـی كـه بـا 
»بنـر« قابـل تعويض اسـت انجام شـود و پـس از مدت 
كوتاهـی تعويـض گـردد و نهايتـاً الزم اسـت به سـمت 
انجـام كارهـا و آثـار مانـدگار و بـا كيفيـت و در شـأن و 

سـطح فرهنگ و هنـر ايرانـی رفت.«
منابع و كتاب شناسي

بحرينی، سـيد حسـين )1377( فرآيند طراحی شهری، 
انتشارات دانشـگاه تهران، تهران. 

هـای  محيـط   )1389( همـكاران  و  يـن  ای  بنتلـی، 
پاسـخده، ترجمـه مصطفـی بهزادفـر، تهـران، دانشـگاه 

علـم و صنعـت ايـران.
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و  شـهری  مجسـمه های   )1382( محمـد  بهرامـی، 
مياديـن تهـران، پايـان نامه كارشناسـی ارشـد پژوهش 

هنـر، دانشـگاه هنـر.
بهزادفر، مصطفي و امير شـكيبامنش )زمسـتان 1387( 
جايـگاه راهنمـاي طراحـي در فرآيند طراحي شـهري و 
نقـش آنهـا در ارتقـاء كيفيت فضـاي شـهري، فصلنامه 

آرمانشـهر، شماره 1.
بيشـارت، كيـث )1389( گرافيـك در سـاخت و سـاز، 
خدمـات  انتشـارات  تهـران،  قرايـي،  سـمانه  ترجمـه 

فرهنگـي پارسـه نـو.
 پاكـزاد، جهانشـاه )1385( مبانـي نظـري و فرآينـد 

شـهيدي.  انتشـارات  شـهري،  طراحـي 
فرآينـد  و  نظـری  مبانـی   )1388( جهانشـاه  پاكـزاد، 

شـهيدی. تهـران،  شـهری،  طراحـی 
پاميـر، سـای )1389( آفرينش مركز شـهری سـرزنده، 
ترجمـه مصطفـی بهزادفـر و اميـر شـكيبامنش، تهران، 

دانشـگاه علـم و صنعـت ايران.
پـور اصغريـان، مهتـاب )1387( مجسـمه سـازی در 

فضاهـای شـهری، فصلنامـه نگـره، شـماره 7 و 8 
 )1390( محسـن  موسـيوند،  و  حسـنعلی  پورمنـد، 
مجسـمه سـازی در فضاهـای شـهری، نشـريه هنرهای 

زيبـا، شـماره 44 
تيبالـدز، فرانسـيس )1387(  شـهرهای انسـان محـور، 
ترجمـه حسـن علـی لقايـی و فيـروزه جدلـی، تهـران، 

تهران. دانشـگاه 
شهرسـازی  گـروه  ايـران،  مشـاور  مهندسـان  جامعـه 
)1386( اسـتانداردهای برنامه ريـزی و طراحی شـهری، 
جلـد اول، تهيـه طـرح و انواع طرح ها، چـاپ اول، تهران

حامـد فاميل نوروزي، شـهرام شـريفي، آيلين شـيدايي، 
ارزيابـي گردشـگري شـهري  شـيدا فالحـت )1394( 
و  گردشـگري  زيرسـاختهاي  توسـعه  بـر  تاكيـد  بـا 
رقابت پذيـري شـهري؛ موردپژوهـي: كالنشـهر تهـران، 
نشـريه مديريت شـهري، شـماره 39، تابسـتان 1394.

حق شـناس، مهـدی )1390( بررسـی نقـوش انسـانی 
محيطـی،  گرافيـك  در  آن  كاربـرد  و  ايـران  اسـاطير 
پايان نامـه كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه هنـر، تهـران.

تصميمـات  اتخـاذ   )1386 )پاييـز  كامـران  ذكاوت، 
عباس آبـاد  شـهری  طراحـی  چارچـوب  در  راهبـردی 

شـماره56 آبـادی  فصلنامـه  تهـران، 
رابـرت، كـوان )1386( اسـناد هدايت طراحي شـهري، 

ترجمـه كـورش گلكار، انتشـارات نقـش پيراوش  
رضوانی نراقی، اشـكان )1389( تهيـه راهنمای طراحی 
شـهری بـرای طراحی نمای سـاختمان های نـو در كنار 
جداره هـای بـا ارزش تاريخـی، پايان نامـه كارشناسـی 

ارشـد طراحی شـهری، دانشـگاه تهـران، تهران
 زنگـی آبادی، علی و ديگـران )1383( طراحی و برنامه 

ريزی مبلمان شـهری، نشر شـريعه توس، تهران. 
موقعيـت  بررسـي   )1391( ديگـران  و  بهنـام  زنگـي، 
نقاشـي ديـواري بعد از انقالب اسـالمي در ايـران، نگره، 

شـماره 24.
سـعيد نيـا، احمـد )1383( طراحـی فضـا و مبلمـان 
شـهری، انتشـارات سـازمان شـهرداری هـا و دهيـاری 

هـای كشـور، تهـران.
سـعيدی رمضانـی، نويـد )1385( مجسـمه هـا هنـر را 
بـه ميـان مـردم ميآورنـد، تهـران، ويـژه نامه نخسـتين 

سـمپوزيوم بيـن المللـی مجسـمه سـازی تهران.
شـانس، حميـد )1385( كلياتـی در اصـول و ضوابـط 
مجسـمه های شـهری، نشـريه مجسـمه، تهران شماره 

.4
بهسـازی   )1389( احمـد  پوراحمـد،  علـی؛  شـماعی، 
و نوسـازی شـهری از ديـدگاه علـم جغرافيـا، تهـران، 

تهـران. دانشـگاه 
صالحی، اسـماعيل )1379( اهميت فضاهای شهری در 
راهبـری كنش هـای فرهنگـی و مشـاركتهای مردمی، 

نشـر موئسسـۀ فرهنگ، هنر و ارتباطـات، تهران.
عبـداهلل زاده، اكبـر و علـی خيابانيـان )خـرداد 1386( 
لـزوم فراينـد در طراحـی شـهر، هفتـه نامـه نقـش نـو

فهيمی فـر، اصغر )1370( از كالسيسـيزم تا مدرنيسـم، 
تهران انتشـارات شفق.

كامـران ذكاوت )1380( پايـداري هويـت در محـالت 
مسـكوني، نشـريه شـهرداريها.

كامـران ذكاوت )1381( )طراحـي شـهري وتاكيدهـاي 
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محتوايـي در نظـام هدايت(، فصلنامه مديريت شـهري، 
شماره9. 

كامران ذكاوت )1384( فرصت هاي توسـعه مركز شـهر 
تهـران )طراحـي شـهري اراضـي عبـاس آبـاد(، انجمن 
صنفي مهندسـان مشـاور معمار وشهرسـاز- نشريه بن.
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 تبيين مولفه هاي زيبايی شناختی منظر شبانه شهر
گودرز سهرابيان- دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ايران.

فرح حبيب*- استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ايران.

چکيده
افزايـش سـريع جمعیـت در چنـد دهـه اخیر و بـه دنبال 
آن رونـد شـتابان سـاخت و سـازهای بـدون توجـه بـه 
معیارهـای زيباشناسـانه مقیاس شـهری، منظر شـهرها را 
بـا چالـش جـدی مواجـه کـرده اسـت. از طرفـی ديگر در 
زمـان تاريکـی شـب، در اليـه منظـر شـبانه، ايـن مناظـر 
ناخوشـايند کـه در نـور روز قابـل رويـت بودنـد از نظرهـا 
پنهان گشـته و منظرشـبانه شـهر بـا تاکید بـر معیارهای 
زيبايـی شناسـی بـه کمک نـور، چهـره متفاوتـی را از روز 
خـود بـه عینیـت می رسـاند. بدين منظـور در ايـن مقاله 
ابتـدا منظـر شـبانه شـهر تشـريح و بـه دلیل گسـتردگی 
تعاريـف پیرامـون مباحـث زيباشناسـی، ايـن مفهـوم بـه 
عنـوان يکـی از مولفـه هـای کیفـی منظـر شـبانه تعريف 
گرديـده اسـت. در ادامـه رنـگ نـور بـه عنـوان يکـی از 
موضوعـات موثـر در پیـام هـای زيباشناسـی منظرشـبانه 
معرفـی می گـردد. نقـش هريک از عناصر منظـر در منظر 
شـبانه زيباشناسـانه ذکـر گرديـده و در ايـن راسـتا در 
ابتـدای بحـث، نقـش عناصـر مصنـوع اليه منظـر تعريف 
شـده و بدنه های شـهری و سـاير عناصر مصنوع مسـتقر 
در فضـا، بـه عنـوان مهمتريـن موضوعـات، اجمـاال بیـان 
گرديـده اسـت. عناصـر طبیعـی منظـر شـبانه بـه عنوان 
عامـل هويـت طبیعی شـهر معرفـی و نقش و جايـگاه آن 
در منظـر شـبانه زيباشناسـانه تعريـف شـده و در نهايت، 
انسـان و فعالیت هايـش بـه عنـوان حـس پاسـخ از لـذت 
بـه يـک قـرارگاه رفتاری و ديـدن فعالیت های انسـانها در 
اليه منظرشـبانه تشـريح گرديده اسـت. در انتهـای مقاله 
در بخـش نتیجه گیـری اهداف اصلی منظر شـبانه زيبايی 
شناسـانه شـهر به همراه نقـش هريک از عناصـر منظر در 

جدولـی گـردآوری و جمـع بندی شـده اسـت.
واژگان كليـدي: منظـر شـبانه شـهر، زيبايـی شناسـی، 

نورپـردازی، رنـگ.

f.habib@srbiau.ac.ir :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09122159142، رايانامه *
اين مقاله برگرفته از رساله دکتری تحت عنوان »مولفه های منظر شبانه شهر« به راهنمايي دکتر فرح حبیب و نگارش گودرز سهرابیان بوده که در آن 

مطالعه زيبايی شناسی به عنوان يکی از مولفه های منظر شبانه شهر معرفی گرديده است.

Aesthetics Component of Urban Night Scape
Abstract
In recent decades especially in developing countries, rapid population growth especially fol-
lowed by rapid constructions, exclusive of urban scale aesthetics criterions in meeting the needs 
of the excessive population, has made the urban scape facing serious challenges and has turned 
urban scape, a controversial subject in urban design studies. In day light, people moving across 
the public realm of the city are able to observe all the corners and details. On the other hand by 
starting darkness during every night, at which the majority of people tend to spend some quality 
time for leisure across urban spaces, urban night scape has made the unpleasant views, which 
were visible during daylight, disappear by emphasizing the aesthetics standards and bring a 
different face to people sights than it used to be during day time. At this time, criterions of the 
aesthetics component as one of night scape components, could fulfill the sense of pleasance for 
people having nocturnal strolls. Therefore in this paper, urban night scape is defined through 
the ‘Light’ at the heart of darkness in the night as the first layer of human touch with the urban 
form. Components such as built and natural components and human and their activities as the 
premium factors for sense of place have been introduced as the main urban scape constituents. 
Following what we mentioned above, due to great variety in defining Aesthetics topics, it is 
being considered as one of the qualitative component of the night scape and its role in human 
perception process is explained. We also discuss the expectations from night scape regarding 
aesthetics components and its relation with lighting. In the following, light color is defined as 
one of the qualitative issues affecting the aesthetics messages of night scape and it is introduced 
as a robust quantity in the urban night scape layer. Then each of urban scape elements is de-
scribed according to aesthetics night scape. In this context, at the beginning of the debate, built 
elements of urban scape layer are expressed and we briefly discussed the role of urban facades 
during night scape as the most important built issue in urban space structures and spatial se-
quences and it is followed by other built components based in our space. Lighting accents on 
architectural achievements are described in this topic, and also the concept of Gestalt Reversal 
and changes occurred in urban facades which are derived from changes in modern architecture 
contemplation, during the night scape are defined. Night scape natural factors are described as 
the natural identical and shaping factors of urbanscape as well as role of water, green masses, 
topographies, hills and valleys are expressed in aesthetics night scape. Eventually man and his 
activities as a sense of response to pleasure from behavior settings, observing activities and 
social interactions during night scape layer are described. In the end we concluded the main 
objectives of the aesthetics night scape of the city and also the role of each of the components 
of urban scape was collected in a table. 
Keywords: Night Scape, Aesthetics, Lighting, Color
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مقدمه
شـهر مـکان پیدايی شـکل برونی يـا چهره شناسـاننده 
رويدادهـا و نهضتها و شـکوفايی های اجتماعی و هنری 
و تحوالتـی اسـت کـه در پی به میان آمدن شـیوه های 
جديـد تولیـد رخ نمـوده اند و می نمايند. شـکل شـهر 
بازگـو کننـده زندگانـی يکايـک شـهروندان آن اسـت، 
کسـانی کـه هـر يـک زندگـی فـردی و شـخصی خـود 
را پـی می گیرنـد و  به تناسـب تـوان و نـوع پیوندهايی 
کـه بـا محیـط شـهری برقرار مـی کننـد، شـکلی دگر 
بـه فضـای زندگی انسـان میدهـد )نوينـی، 1373، ص 
63(. شـهر عبـارت اسـت از کالبـدی بـرای فعالیتهـای 
ايـن تعريـف سـاده عناصـر  اجتماعـی سـازمان يافته، 
و  اجتماعـی  فعالیتهـای  کالبـد،  يعنـی  شـهر،  اصلـی 
بـا  را  ايـن عوامـل  باالخـره سـازمان يافتگی و روابـط 
يکديگـر بیان می کنـد )فريد، 1368، ص 4(. تماشـای 
شـهر، هـر چقدر که مناظـر آن معمولی باشـد می تواند 
دلپذيـر باشـد. عوامـل متحرک هر شـهر، خاصـه مردم 
و فعالیـت هـای آنـان، همـان قـدر در ايجـاد تصويـر 
شـهر در ذهـن موثرانـد کـه عوامـل ثابت جسـم شـهر، 
و آدمیـان نـه تنهـا ناظـر مناظـر شـهر انـد بلکـه خـود 
نیـز جزئـی از آن هسـتند. درحـال حاضـر شـهری کـه 
محیطـش زيبـا و دلنواز باشـد، نادر اسـت و يـا حتی به 
گمـان برخـی اصال وجـود ندارد. شـهری زيبا آن اسـت 
کـه تمـام مظاهر آن نیکو باشـد. تنها پاره ای از شـهرها 
اجزائـی خـوش دارنـد واکثـر مردم زشـتی شـهری که 
در آن سـاکن هسـتند برايشان آشکار اسـت و از تراکم، 
دود ، آشـفتگی و يکنواختـی بسـیار آن شـکايت دارنـد 
بـه  رسـیدن  راسـتای  در   .)10 ص   ،1387 )مزينـی، 
شـهری بـا مناظـر و سـیمای سـامان در شـهرها نیاز به 
الگويـی مناسـب بـرای زيباسـازی وجـود دارد. الگويـی 
آشـفتگی های  بـه  بتـوان  آن  اعمـال  در صـورت  کـه 
کالبـدی و بصـری شـهرها خاتمه داد. فضاهاي شـهري 
بـا فعالیت هـاي درونـي آن تعريـف مي شـود و همیـن 
فعالیت هـا و روابـط مابیـن انسـان ها، تصاويـر ذهنـي 
و از سـوي ديگـر خاطـره شـهري را سـبب مي شـود؛ 
بديـن معنـی کـه هرچـه قدر يـک مـکان داراي بسـتر 

مناسـب بیشـتري بـراي فعالیت هـاي مختلف باشـد به 
میـزان حافظـه جمعـي آن جامعه افـزوده مي شـود. بر 
اسـاس فعالیت هايـي کـه در يک مکان انجام مي شـود، 
خاطره هايـي در ذهن اسـتفاده کننـدگان آن فضا نقش 
مـکان  از  آنهـا  ذهنـي  تصويـر  از  جزئـي  و  مي بنـدد 
مي شـود. لـذا جهـت بهبـود حیـات شـبانه اجتماعـی 
نیـاز بـه وجـود فضاهـاي عمومـی غنـی در شـب حس 
از  ارتقـاء تصاويـر ذهنـی خوانـا و مطلـوب  می شـود. 
فضاهاي شـهري در شب میتواند به سرزندگی و کیفیت 
آن فضاهـا در شـب و در نهايـت باالبردن حیات شـبانه 
اجتماعـی شـهر بیانجامـد. پرداختـن به تصاويـر ذهني 
سـاکنان از آن جهـت اهمیـت بیشـتري مي يابـد که به 
دنبـال آن، کیفیاتـي نظیـر »معني، هويـت و خوانايي« 
مطـرح مي شـود. اکثـر مديـران و کارشناسـان مـا در 
عمـل بین ذهنیـت و عینیـت تفاوتـي نمي گذارند و به 
آنچـه در ذهـن شـهروند مي گـذرد اهمیـت نمي دهند. 
ايشـان در تئـوري و عمـل، بـه تصاويـري کـه شـهروند 
ايرانـي بـر اسـاس تجربیـات فـردي و جمعـي خـود در 
طـول تاريـخ، در ذهـن خـود از مکان هـاي زندگـي اش 
پرورانـده اسـت، بي توجه انـد. تصوير ذهنی شـهروندان 
از شـهر در شـب متفـاوت میباشـد، بنابراين میتـوان با 
در نظـر گرفتـن معیارهاي شـکل گیـري تصوير ذهنی 
در شـب و بـا تاکیـد بـر عناصر عمـده تاثیر گـذار بر آن 
در طراحـی فضـاي شـهري موجب ارتقـاء تصوير ذهنی 
شـهر در شـب و خوانايی و پويايی هرچه بیشـتر فضاي 

شـهري در شـب شد.
از سـويي ديگر، شـهر بـه عنوان بسـتر زندگی انسـانها، 
جهـت  طبیعـی  محیـط  در  آنهـا  مداخـالت  حاصـل 
تامیـن نیازهايشـان در مقاطـع مختلـف تاريخـی بـوده 
و از نحـوه ترکیـب محیـط انسـان سـاخت بـا محیـط 
طبیعـی بر اسـاس فعالیت های انسـانها شـکل شـهرها 
حاصـل می گـردد. افزايـش مداخالت انسـان در محیط 
طبیعـی باالخـص در کشـورهای در حـال توسـعه بـه 
دلیـل بـاال رفتـن جمعیت و رشـد سـريع شهرنشـینی 
و تسـلط محیط انسـان سـاخت حاصل از روابط انسـان 
معاصـر، چهـره شـهرها را دگرگـون کـرده و در معرض 
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تهديـد قـرارداده و يکـی از موضوعـات اصلـی طراحـی 
شـهری را مطالعـه پیرامـون منظـر شـهر مبـدل کـرده 
اسـت. منظـر شـهر به عنـوان اولیـن اليه سـطح تماس 
انسـان بـا شـکل شـهر، تصويـری از خـود را در معرض 
نمايـش گذاشـته و در نور طبیعی شـرايطی را به وجود 
مـی آورد کـه تمامـی جلـوه هـا و زوايايش قابـل رويت 
بـوده و انسـان  بـا حرکـت  در فضا، محیـط را با تمامی 
ويژگـی هـای بصـری اش درک مـی کنـد. مناظری که 
گاه دارای ارزش زيباشناسـانه و بالطبع دلچسـب بوده و 
گاه آزاردهنـده می باشـند. بـا فرا رسـیدن شـب و زمان 
تاريکـی قـدرت بینايی کاهـش يافته و مناظـری که در 
روشـنايی روز تمام رخ جلـوه نمايی می کردند از نظرها 
پنهـان می گردند. اين در حالی اسـت که با فرارسـیدن 
ايـن لحظـه از شـبانه روز، زمـان اوقـات فراغـت عمـوم 
افراد جامعه نیز فرارسـیده و حضور انسـانها در فضاهای 
شـهری افزايـش يافتـه و پرسـه زدن هـای شـبانگاهه 
آغـاز می گـردد. در زمـان تاريکی، محیط های شـهری 
منظـر شـبانه خـود را بـا اسـتفاده از نـور در معـرض 
نمايـش گذاشـته و اجزاء خـود را نمايان می سـازند. در 
ايـن زمـان منظـر شـبانه شـهر به عنـوان يـک فرصت 
می توانـد شـرايطی را بـه وجـود آورد کـه زشـتی های 
روز قابـل رويـت نبـوده و زيبايی هـا جلوه گـر شـوند و 
مناظـری کـه در زمان روشـنايی روز کامـاًل قابل رويت 
و شـايد آزاردهنـده بودنـد، در تاريکی شـب از ديد افراد 
پنهـان گشـته و چهـره متفاوتـی از خـود را جلوه گـر 
می سـازند و از طرفـی ديگـر مناظـری کـه در زمـان 
روشـنايی روز دارای ارزش هـای زيباشناسـی و مطلوب 
بـوده انـد، در زمان تاريکی و در اليه منظر شـبانه شـهر 
از طريـق نورپـردازی مناسـب، زيباتـر از روز خود جلوه 

نمايـی می کننـد.
چنانچـه فرصـت بـه وجـود آمـده بـرای منظـر شـبانه 
شـهرها کنترل نشـده و اسـتفاده مطلوب نگـردد منظر 
شـبانه شـهر می تواند به شـکل ناخوشـايندی جلوه گر 
گشـته و تهديد  بصری جدی تری نسـبت بـه زمان روز 
خـود نیـز باشـد. اتفاقـی که در حـال حاضـر گريبانگیر 
بسـیاری از شـهرهای بـزرگ کشـورمان بـوده و منظـر 

شـبانه شـهر به صحنه نمايش قدرتمندان و ثروتمندان 
تبديـل گرديـده اسـت. پیشـرفت تکنولـوژی و سـاخت 
انـواع لـوازم روشـنايی شـرايطی را به وجـود آورده کـه 
منظر شـبانه شـهرها صحنـه نمايش قـدرت ثروتمندان 
شـده و اسـتفاده ابـزاری از نـور اغلـب بـدون توجـه بـه 
موضوعـات کیفـی تنهـا جهت بـه رخ کشـیدن اموال و 
دارايی های افرادی باشـد. منظر شـبانه شـهر می تواند 
شـرايطی را بـه وجـود آورد کـه نیـاز زيباشناسـی افراد 
تامین شـده و در زمان تاريکی شـب تجربـه متفاوتی از 
خود را عینیت بخشـايد. در اين مطالعه زيباشناسـی به 
عنـوان يکـی از مولفـه هـای منظر شـبانه شـهر معرفی 

و نقـش آن در منظر شـبانه شـهر تشـريح مـی گردد.
روش تحقيق 

در ايـن مطالعـه روش توصیفی- تحلیلـی جهت تدوين 
مقالـه اسـتفاده گرديـده اسـت. بديـن منظـور جهـت 
شفاف سـازی متون  و رسـیدن به هـدف اصلی مطالعه، 
معیارهـای مولفـه زيبايی شناسـی منظـر شـبانه شـهر، 
منابـع در ارتبـاط با منظر شـهر و جايـگاه آن در فرآيند 
طراحـی شـهری و همچنین مولفـه زيبايی شناسـی به 
عنـوان يکـی از مهمتريـن نیـاز هـای انسـان مطالعـه و 
بررسـی شـده اسـت. بدنبـال آن جهـت نیـل بـه تالیف 
معیارهـای مولفـه زيبايی شناسـی منظـر شـبانه شـهر، 
متون تخصصی پیرامون منظر شـبانه شـهر و نورپردازی 
فضاهـای شـهری مطالعه و همچنین نمونـه های موفق 
جهانـی در ارتبـاط با اين موضـوع، دسـتاوردها و اصول 
اصلـی آنها مـورد بررسـی قرار گرفتـه اسـت. در نهايت 
هـدف اصلـی ايـن مطالعـه تدويـن معیـار هـای مولفه 
کیفـی منظـر شـبانه شـهر بـوده و در بخـش نتیجـه 

گیـری در قالـب جدولی بیـان گرديده اسـت.
ادبيات تحقيق

»رويکـرد پازتیـو«  بـه دانش طراحي شـهري بـه منزله 
نگاه متفاوت به تشـخیص ارزشـهاي محیطي اسـت که 
نیازمنـد فرآينـد متفاوتـي از اقداماتـي در جهـت تولید 
راه حل هـاي کیفـي بـه مسـئله و نگرشـي متفـاوت بـه 
خصـاص مـکان در جهـت تشـخیص جوهـره و ماهیت 
ويـژه آن اسـت. بـر ايـن اسـاس رويکـرد پازتیـو داراي 
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نگرشـي در بعد »ماهیت«  و در بعد »رويه«  مي باشـد: 
1-»رويکـرد رويـه اي«: مفهوم بعـد رويه بـه رويکرد 
پازتیـو تعییـن قدم هـا و مراحلـي از اقدامـات در رونـد 
و فرآينـد تصمیم سـازي و اولويت بخشـي بـه آنهـا در 
جهـت دسـتیابي بـه محصول طراحي اسـت. ايـن روند 
حاوي سلسـله مراتبي از اقدامات در خصوص تشـخیص 
مسـئله، تحلیل مسـئله و ارائه تسلسـلي از تصمیمات و 
راه حل ها مي باشـد. لیکن مهمترين بخـش از فرآيند در 
بعـد رويه تشـخیص مقیاس و سـطح تفصیـل محصول 
موردانتظـار اسـت. بـه عبارت ديگـر حیطـه کار و نحوه 
ارجـاء آن بـه تصمیمات سـطوح فرادسـت و فرودسـت 
مهمتريـن بخشـي از تصمیمـات بعـد رويـه را تشـکیل 
مي دهـد. بديهـي اسـت که هر سـطح از محصـول مورد 
انتظـار تعیین کننـده عرصـه و حیطـه عمـل ، میـزان 
تفصیـل برداشـت اطالعـات، ماهیـت و میـزان تفصیـل 

محصـوالت را در تصمیم سـازي رقـم مي زنـد.  
2-»رويکـرد ماهـوي«: دانـش طراحـي شـهري در 
فرآينـد بلـوغ خود تحـوالت بنیاني را در ابعـاد مفهومي 
شـاهد بـوده اسـت. بخشـي از ايـن تحـوالت تعمیـم 
تأکیدهـاي سـنتي ايـن دانـش از ابعـاد صـرف کالبدي 
بـه زمینه هـاي معنـي و عملکـرد اسـت.  در اين راسـتا 
ماتیوکرمونـا  )1998( موضوعـات و مؤلفه هـاي کیفـي 
قابـل توجه در ابعاد ماهـوي را در 8 موضوع طبقه بندي 
مي نمايـد لیکـن برخي از آنهـا مانند موضوعـات بصري 
و زمینـه اي عمـاًل در يکديکـر قابـل ادغـام مي باشـند 
مؤلفه هـاي چهارگانـه »نظـم فضايـي، نظـم  و نهايتـاً 
بصـري، نظـم کالبـدي و عرصـه عمومـي« مؤلفه هـاي 
پايـه چهارگانـه را در بعـد ماهـوي تشـکیل مي دهنـد. 
بديهـي اسـت کلیـه مؤلفه هاي پايـه چهارگانـه کیفیت 
محیـط حـاوي مفاهیـم ادراکـي از منظـر بهره بـرداران 
مضاعـف  جنبه هـاي  همزمـان  کـه  مي باشـند  فضـا 

ممیـزي مـکان را تشـکیل مي دهـد.
زيبايي

مطابـق تعريـف فرهنگ فارسـی عمیـد، زيبا بـه معنی: 
زيبنـده، نیکـو، خـوب، خوبرو، خـالف زشـت. و زيبايی: 
زيبـا بـودن، و خوبـی. مـي باشـد. افالطـون زيبايـی را 

برداشـت انسـان  از زيبايی در کیفیت اعمال انسـانی يا 
وجـه کاربـردی زندگی مـی داند: »هـرکاری که به وجه 
زيبايـی انجام داده شـود زيباسـت و اگر به طرز زشـتی 
انجام شـود زشـت اسـت.« او زيبايی را اين گونه تعريف 
مـی کند: »زيبايی همیشـه هسـت نـه از بیـن می رود، 
نـه بزرگتـر و کوچکتـر مـی شـود.« طبیعـت آن چنین 
نیسـت کـه از يـک لحـاظ زيبـا باشـد و از لحـاظ ديگر 
زشـت، يـا اکنـون زيبـا باشـد و وقـت ديگر زيبا نباشـد 
يـا در مقايسـه بـا يک چیـز زيبا باشـد و در مقايسـه با 
ديگـری زشـت باشـد يـا در يک مـکان زيبا باشـد و در 
مکانـی ديگـر زشـت يا به نظـر يک عـده زيبـا وبه نظر 
عـده ديگـر زشـت. زيبايـی چیـزی اسـت که باخـود و 
بـرای خـود، ابـدی و مطلـق وجـود دارد. هـر امـر زيبـا 
بـه نحـوی از زيبايی بهـره ای دارد. افالطـون در همین  
قیـاس عشـق را تعريـف مـی کنـد: بـه هـر خوا سـتی 
عشـق نمـی گويیم، عشـق خواسـتی غیرمعمول اسـت 
بـه همیـن علـت نیز مـا يک عـده معـدود را کـه از راه 
ويژه ای در جسـتجوی خوب هسـتند، عشـق می نامیم 
همـۀ کسـانی  راسـتی  بـه  )دريايـی،1386، ص 12(. 
کـه دريـک شـهر تـالش مـی کننـد تـا زيبايی چشـم 
نـوازی را بـرای شـهروندان بیافريننـد، چـه معمـار چه 
شهرسـاز و چـه هنرمنـد عاشـق اسـت میـل بـه خوبی 
دارد و ايـن عشـق و خوبـی او را بـه وادی نامحدود هنر 
آفرينـی زيبايـی هـا رهنمـون مـی سـازد. اگـر زيبايـی 
را صرفـاً کیفیتـی سـاده انگاريم تنهـا بـه راه درک آن 
از طريـق شـهود اکتفـا کرديـم در حالیکـه مـا در قبال  
موضوعـات زيبـا شناسـانه و مقايسـه آنهـا بـه احتجاج 
و داليلـی بـرای اسـتدالل و توجیه منطقـی نیازمنديم. 
يعنـی مـا مالکهايـی را در نظـر بگیريـم تا توسـط آنها 
بتوانیـم نازيبايـی را در میـان عوامـل زيبـا تشـخیص 
دهیـم.در درک زيباشناسـانه هنـر هم عوامـل عاطفی و 
هـم عوامـل عقلـی در آن دخالت دارند.يعنـي موضوعي 
مرکب اسـت. کانـت در کتاب نقد داوری دربـاره داوری 
زيبـا شـناختی بیـن داوری ذوقـي و داوری موضوعـات 
مطبـوع تفـاوت مـی گـذارد. داوری ذوقـی را فـارغ از 
تعلقـات منفعـت طلبانه و داوری مطبـوع به بهره مندی 
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حـواس ظاهری مـا مربوط مـی داند. وی حتـی زيبايی 
را به دو قسـم آزاد و وابسـته تقسـیم می کند. همچنین 
بـه نقـش قـوه تخیـل و فاهمـه در درک زيبائـی تأکید 
مـی ورزد )دريايـي، 1386، ص 25(. در همیـن حـال 
شـوپنهاور تجربه شناختی اشـیاء را درحالت آزاد و فارغ 
از خواسـتها و محدوديـت هـای فـردی مـورد تأمل قرار 
مـی دهـد. ولـی نکتـه قابـل تأمـل و اساسـی آن اسـت 
کـه برای دريافـت معیارهای زيبا شـناختی بايد در بارۀ 
جامعـه و زمانـه ای که اثـر هنری يا شـهردر آن آفريده 
شـده اسـت آگاهـی کسـب کنیم. بـه عبارت ديگـر اگر 
شـهر را همچـون اثر هنـری زنده ای بدانیـم که گروهی 
از اجتماعـات در آن زاده شـده، بلـوغ يافتـه، زندگـی 
کردنـد و رفتنـد و بـر ايـن اثـر، اثـری گذارده انـد، پس 
شـناخت آن جوامـع و دوره هـای مختلفـی کـه  ايـن 
شـهر را متحـول کـرده اسـت و يـا حتـی اثـر منفـی و 
مخـرب بـر آن داشـته انـد مـی توانـد در قضـاوت زيبـا 
شناسـانۀ ما مؤثر افتـد. کانت در تعريـف زيبا می گويد: 
زيبـا چیـزی اسـت کـه  رهـا ازغـرض و بهـره موجـب 
لـذت گـردد بـه عبـارت ديگـر زيبا آن اسـت کـه لذت 
را بیافرينـد. »کانـت معتقـد اسـت کـه با ديـدن پديده 
ای زيبـا لذتـی در مـا بوجـود مـی آيـد. وی در بیانـات 
خـود از دوحـس زيبائـی و واالئـی ياد می کنـد. زيبايی 
بـه ادراک حسـی ارتبـاط می يابـد ولـی درک وااليی با 
مفاهیـم عقلـی در ارتباط اسـت. خود وااليـی به وااليی 
رياضـی و وااليـی پويـا تقسـیم مـی شـود. در همیـن 
ارتبـاط زيبايـی هنـری و زيبايـی طبیعـی را جداگانـه 
بررسـی مـی کند، زيبايـی هنری را موضوعـی و زيبايی 
طبیعـی را عینـی می دانـد« )دريايـي، 1386، ص 25(. 
ما در برسـی زيبايی منظر شـهری می توانیـم از اين دو 
تقسـیم بندی بهره جسـته و در شـهر با توجه به اقلیم 
و موقعیـت جغرافیايـی کـه دارد، دسـت بـه اقدامـات 
زيبـا سـازی بزنیـم. همچنیـن بـا توجـه بـه ويژگیهای 
فرهنگـی و تاريخی و پیشـینۀ آن شـهر و با اسـتفاده از 
زيبايـی طبیعـی، زيبايی هـای هنری موضوعـی را خلق 
کنیـم کـه در ايجـاد لـذت در شـهروندان نقـش مهم و 

حساسـی را ايفـا می کنـد. 

 زيبايي شناسي شهري 
رفتـار زيباشـناختی عبارتسـت از قابلیت آنکه از اشـیاء 
چیـزی درک کنیـم بیـش از آنچـه کـه اشـیاء هسـتند 
)پاکزاد، 1388، ص 93(. لغت زيباشـناختی )استتیک(  
در اصـل يونانـی اسـت و بـه معنـی ادراک اسـت. علـم 
زيباشـناختی بـه معنـای وسـیع کلمـه بـه بررسـی و 
روشـهای احسـاس محیـط و موقعیـت فـرد در داخـل 
انـواع  شناسـائی  زيبايـی،  شـناختن  می پـردازد.  آن 
زيبايی هـا، علمـی کـه دربـاره زيبايـی و احساسـاتی 
کـه از مشـاهده زيبايـی در انسـان پیدا می شـود بحث 
می کنـد و علـم الجمـال می باشـد )دريايـي، 1386(؛ 
يعنـی مـا مالکهايـی را در نظـر بگیريـم تا توسـط آنها 
بتوانیـم نازيبايـی را در میـان عوامـل زيبـا تشـخیص 
دهیـم )دريايـي، 1388، ص 25(. ايـن مالکها در شـهر 
بـا توجه بـه مولفه اي مختلفي بررسـي مي شـود؛ يعني 
مـا قواعـدي دررابطـه بـا ابعـاد، فـرم، رنـگ، طراحـي و 
مکان يابـي عناصـر شـهري وضـع نموده و زيبايي شـهر 
را بـر ايـن اسـاس بسـنجیم. بیشـترين شـهرهايی کـه 
هم اکنـون زيباتريـن فـرض میشـوند نتیجـه متراکـم 
ممنوعیت هـا و راهنمائیهـا در مـورد سـاخت، اندازه ها، 
کاربردهـا و ويژگی هـا هسـتند ايـن منجر می شـود به 
امتیـازات اساسـی، درعیـن حـال سـبک ها، ايمنـی و 

اغلـب مـوارد روشـهای عملـی را بهبـود می بخشـد.
زيباسازي شهري

مطابـق مصوبه کمیته زيباسـازي کالنشـهرهاي کشـور 
در سـال 1380، زيباسـازي به کلیه اقدامات آگاهانه اي 
گفتـه مي شـود کـه توسـط شـهرداري ها بـراي ارتقـاء 
کیفیـت محیط شـهري صورت پذيرفته و شـهر را براي 
زندگـي سـاکنانش مناسـب تر مـي سـازد )سـعیدي، 
1386(. زيباسـازی عبارتسـت از فرايند بهبود، بهسازی 
و يا پیشـرفت  بصـری )ديداری( که برای يک شـخص، 
مـکان و يـا چیـزی انجام می شـود. زيباسـازی با توجه 
بـه شـهرک، شـهر، و يا منطقه شـهری شـامل: کاشـت 
درخـت، بوته زار و سـاير گیاهان سـبز و همچنین اغلب 
شـامل افـزودن چراغ هـا و کـف سـازی بـا آجر و سـاير 
مـواد و مصالـح طبیعـی، بعضی اوقـات اسـتفاده از قلوه 
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سـنگ برای پیـاده روها و تامیـن امکانـات و تجهیزاتی 
پروژه هـای  باشـد.  مـي  سـواره  ماشـین های  بـرای 
زيباسـازی توسـط شـورای شـهر تصمیم گیـری بـرای 
افزايـش  بـه منظـور  پائیـن شـهر،  نوسـازی، مناطـق 
بازرگانـی  و  تجـاری  امـور  سـاير  بهبـود  و  توريسـت 

می شـود. 
هـدف زيباسـازي فراهـم آوردن محیطـي اسـت کـه 
تمامـي شـهروندان در آن احسـاس لـذت کننـد. نـگاه 
زيباسـازي به شـهر ارتقاء کیفیت محیط شـهري اسـت 
و بـراي رسـیدن بـه اين اهـداف از 4 روش بصورت کلي 

اسـتفاده مـي نمايد:
1-رفع نازيبايي ها؛

2-وضـع قوانیـن، ضوابط و مقررات شـهري بـراي ايجاد 
و حفـظ زيبايي ها؛

3-احداث و بهبود فضاهاي شهري مناسب و متنوع؛
4-بـه کارگیـري مبلمان شـهري مناسـب و اسـتاندارد 

)سـعیدي، 1386(.
چهـره شـهر با رفـع نازيبائیها اصالح و بـا رعايت قوانین 
و مقـررات شـکل واقعـي خـود را پس از گذشـت مدتي 
بـاز مـي يابـد. همچنیـن نیازهـاي فیزيکـي و روانـي 
ايجـاد  بـا  بـزرگ  خانـواده  ايـن  اعضـاء  و  شـهروندان 
مبلمـان  بکارگیـري  و  شـهري  فضاهـاي  گسـترش  و 
مناسـب بـر طرف مي گـردد؛ بنا بـر نص صريـح قانون، 
شـهرداري ها موظـف بـه رفـع نازيبائـي از چهره شـهر 
هسـتند. رفـع نازيبائـي اولیـن و کم هزينه-تريـن اقدام 
در رسـیدن به شـاخصه هاي زيباسـازي شـهري اسـت.

منظر شهري 
منظـر شـهری هنـر يکپارچگـی بخشـیدن بصـری و 
و  خیابان هـا  سـاختمانها،  مجموعـه  بـه  سـاختاری 
مکان هايـی اسـت کـه محیـط شـهری را مـی سـازند. 
مفاهیـم منظـر شـهری اولین بـار بـه وسـیله گـوردون 
عنـوان شـد.  آرشـیتکتورال ری ويـو  کالـن در مجلـه 
دورنمـای شـهر )منظـر شـهر( را هـر روز مـی بینیـم و 
لـذت بصـری مـا از شـهر درگـروی وجـود يـک منظـر 
شـهری خـوب مـی باشـد. از يـک منظر خوب شـهری 
وقتی آگاه می شـويم که آنرا به چشـم ببینیم- شـکل، 

مقیـاس و زيبائـی سـاختمانهائی کـه شـريک در ايجاد 
ايـن منظر هسـتند ، مـورد تمجیـد قرار مـی دهیم- از 
تغییـرات غیرمنظره در آن پرهیـز می کنیم و در مقابل 
از دسـت دادن سـاختمانهای آشـنا و ارزشـمند در شهر 
مقاومـت مـی کنیـم و خطر ناشـی از ترافیک کـه ما را 
از خیابان هـا و کوچـه هـا بـه انـزوا مـی کشـاند، جائی 
کـه زمانـی در آن  در امنیـت کامـل قـدم مـی زديـم، 
درک میکنیـم و بـه دلیـل ايـن درک و حساسـیت در 
حفـظ فضـای شـهری در فکر اعتـالی منظر شـهری از 
وضعیـت موجـود به يـک وضعیت برتر هسـتیم. گر چه 
منظـر شـهری هیچوقـت کامـل نبـوده و نخواهـد بود، 
ولـی پهلـوی هم گذاری اجزاء سـازنده آن، سـاختمانها، 
خیابـان هـا و فضاهايـی کـه در فـرم وشـکل فضائی آن 
موثـر هسـتند، بـه مثانـه جملـه ای اسـت کـه دارای 
سـاخت علمی بوده، و معنی کامل وقتی از آن اسـتنتاج 
مـی شـود که قواعـد و ارتباط الزم بین کلمـات مراعات 
شـده باشـد )طبیبیـان، 1377، مقدمـه(. در واقع منظر 
شـهري، مجموعـه ای از هماهنگی و تناسـبات فیزيکی 
اشـیاء و سـاختمانها در يـک شـهر و تاثیر بصـری آن بر 
روی حواس انسـان را بررسـي مي کنـد. در ترکیب يک 
منظـر شـهری عوامل مختلفـی دخالت دارنـد، از جمله 
آنهـا مـی توان بـه راههـای پیـاده رو، کف، موانـع )آب، 
درختـان، تغییر سـطح، نرده کشـی(، درختان، خطاطی 
روی ديوارهـا، تبلیغـات، نرده کشـی ها، حصارهـا، پله ها، 
جـاده، روشـنايی خیابان ها، ديـوار، بازدارنده ها، نشـانه ها، 
آب، تغییر سـطح، اشـاره کرد. چینش اشـکال و عناصر 
شـهر، سـاختمانها و عوامل موثر در منظر شهری فضاها 
و احساسـهای مختلفـی را در بیننـده بوجـود مـی آورد. 
فضاهايـی مثـل: فضاهـای نیـم محصـور، بسـته، فضای 
غیرواقعـی  تودرتـو، فضاهـای  بسـته  بـرون، فضاهـای 
و  محصـور  فضاهـای  تعريف شـده،  فضـای  )واهـی(، 
بـودن،  اسـرارآمیز  بی پايانـی،  نظیـر:  احسـاس هايی 
انتظـار، اينجـا و آنجـا بـودن، مالکیـت، خاطـره برانگیز 

صمیمیت.  بـودن، 
منظر شبانه شهر 

در زمـان حضـور انسـان در عرصه های عمومی، شـکل 
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شـهر واقعیتـی مسـتقل از ناظـر بـا تمـام ويژگی هـا و 
اجـزاء ملمـوس خـود در ارتبـاط بـا وی قرار مـی گیرد. 
اجـزا و ويژگـی هايـی کـه از طريـق حـواس پنجگانـه 
انسـان قابـل درک بـوده و بـر اسـاس نظريـه اطالعات، 
محیـط، واقعیتی مسـتقل از ناظـر، فرسـتنده اطالعات 
می باشـد. انسـان بـه عنـوان مخاطب فضای شـهری از 
طريـق حـواس پنجگانـه خود بخشـی از ايـن اطالعات 
را دريافـت کـرده و اطالعـات ارسـال شـده از شـکل 
شـهر شـامل عناصـر طبیعـی، عناصـر مصنوع و انسـان 
)حبیـب، 1391، ص  باشـند  مـی  هايـش  فعالیـت  و 
119(. عناصـر مصنـوع شـکل شـهر شـامل اقدامـات 
کالبـدی می باشـند که انسـان هـا در دوره هـای زمانی 
مختلـف بـرای تامیـن نیاز هـای خود در بسـتر طبیعی 
انجـام داده انـد و عناصـر طبیعـی شـکل شـهر عامـل 
هويـت بخـش بـه منظـر شـهرها بـوده و وجـه تمايـز 
منظـر شـهرها نسـبت بـه يکديگـر می باشـند. انسـان 
و فعالیت هايـش وجـه اصلـی روح بخشـیدن بـه منظر 
شـهرها بـوده کـه بر اسـاس تفاوت رفتـاری انسـانها در 
فرهنـگ هـای مختلـف، متفـاوت می باشـند. انسـان با 
توجـه به موقعیـت، زمـان و توانايی هـای فیزيولوژيکی 
خـود بخشـی از ايـن اطالعـات ارسـال شـده  از اجزای 
شـکل شـهر را ادراک مـی کنـد. اين پیام ها که توسـط 
حـواس انسـان دريافـت مـی گردنـد چنانچـه معنـای 
مشـترک در ذهـن انسـان داشـته باشـند، درک شـده، 
عینیـت يافتـه و اليه منظر شـهر را تشـکیل می دهند. 
در ايـن اليـه بخشـی از اطالعـات محیـط بـه کیفیتـی 

مسـتقیما محسـوس تبديل می شـود )پاکـزاد، 1385، 
ص 101(. حـس بینايـی بـه عنوان حس غالـب در اين 
مرحلـه بیشـترين اطالعـات را دريافـت کـرده و تقريبـاً 
هشـتاد درصـد اطالعـات دريافتـی از طريـق اين حس 

)2009,bartenbach( .انجـام مـی گیـرد
 در زمـان تاريکـی شـب در انتقـال پیـام هايـی کـه از 
طريـق حـس بینايـی دريافـت مـی گرديد، اختـالل به 
وجـود آمـده و اليـه منظـر شـهر بـه کمـک نـور قابـل 
ادراک مـی گـردد. در ايـن زمـان فیزيـک نور مشـخص 
مـی کند که منظر شـبانه شـهر بـرای چـه موضوعاتی، 
از چـه فاصلـه ای، بـه چـه شـکلی و بـرای چـه افرادی 
عینیـت يافتـه و اليـه منظر شـهری با اهداف مشـخص 
را متفـاوت و يـا مشـابه بـا روز خـود نمايان می سـازد. 
بـه عبارتـی ديگـر، منظـر شـهر در زمـان تاريکـی خود 
بـا سـناريوهای مختلـف بـه صحنـه تئاتری مبـدل می 
گـردد که اجـزای و شـخصیت های آن از طريـق نور به 
ايفـای نقش خود مـی پردازند. در مرحلـه بعد اطالعات 
دريافـت شـده از محیط در ذهن مـورد تجزيه و تحلیل 
قـرار گرفتـه و انسـان بـر اسـاس ماهیت وجـودی خود 
کـه متشـکل از تجـارب، آموخته هـا، خاطـرات و طـرح 
واره هـای ذهنـی اش می باشـد بخشـی از اين اطالعات 
را در ذهـن خـود ثبـت کـرده، معنای معینی بـرای آنها 
بـه وجـود مـی آورد و تصويـر ذهنـی7 خود را تشـکیل 
مـی دهـد. اين تصوير ذهنـی می تواند در منظر شـبانه 
شـهر به کمک نور نسـبت بـه تصوير روز خـود، قوی تر 
شـده و ذهنیـت منسـجم تـری را بـرای افراد از شـکل 

نمودار 1. نقش اجزای منظر شهر؛ ماخذ: نگارندگان.
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شـهر تشـکیل دهد.         
دکتـر کـورش گلـکار در مقاله اي تحت عنـوان »محیط 
بصري شـهر« روند تکاملي شـهر را بـه مثابه زنجیره اي 
متشـکل از چهـار حلقـه، کـه هـر حلقه الگـوي خاصي 
از مفهـوم منظـر شـهري را نمايندگي مي کند، تشـبیه 

نموده اسـت:
و  هندسـه  شـهري  محیـط  نخسـت  مرحلـه  در   .1
ويژگي هـاي ملمـوس خود، نظیـر ويژگي هـاي بصري، 
صوتـي، بـو و غیـره را در معرض حواس پنجگانه انسـان 
قـرار مي دهـد، در ايـن مرحله اصطالحاً محیط شـهري 

توسـط فـرد مـورد »ادراک«  قـرار مي گیـرد؛
2. در مرحلـه دوم، محیـط شـهري توسـط فـرد مـورد 
»شـناخت«  قـرار مي گیـرد. در ايـن مرحلـه ذهن فرد 
بـر اسـاس داده هـاي محیطـي، طرحـواره هـاي ذهني، 
تجـارب و خاطـرات قبلـي تصويري از محیط سـاخته و 

معنـاي معینـي را بـه محیـط الصـاق مي نمايد. 
3. در مرحله سـوم، ذهن فرد بر اسـاس شـناختي که از 
محیـط به دسـت آورده و بـر مبناي فرآيندهـاي تاثري 
و ارزيابانـه نسـبت بـه محیـط واکنـش مثبت يـا منفي 

مي نمايد.  پیـدا 
الگو هـاي مختلفـي کـه تا کنـون مفهوم منظر شـهري 

بـه خـود گرفته انـد عبارتند از:
1- منظر شهري آرايشي- تزئیني؛

2- منظر شهري عملکردي- برنامه محور؛
3- منظر شهري ادراکي- زمینه گرا؛

4-منظر شهري پايدار )گلکار، 1387، ص 102(.
مفهـوم تصوير ذهنـي اولیـن بـار در رويکـرد ادراکـي- 

زمینه گـرا و در نظريـات پسـت مدرنیسـت ها مطـرح 
مي شـود و »کیفیـت منظـر شـهري در ايـن دوره بـه 
مثابـه رويـدادي اسـت که در جريـان داد و سـتد میان 
خصوصیـات کالبـدي و محسـوس محیط از يک سـو و 
الگوهـا، رمزهـاي فرهنگـي و توانايي هـاي ذهنـي فـرد 
ناظـر از سـوي ديگر، شـکل مي گیرد« )گلـکار، 1387، 

.)106 ص 
منظر شبانه زيباشناسانه

نظريه هـا و ديدگاه هـای  متعـددی پیرامـون زيبايـی 
شناسـی در علـوم مختلف مطرح بـوده و همین موضوع 
آن را بـه يکـی از ناشـناخته تريـن نیازهـا تبديـل کرده 
اسـت. بر طبـق نظريـه اطالعـات، اطالعات سـمانتیک 
يـک پیـام ذهـن انسـان را مشـغول کـرده و در مقابـل 
اطالعـات زيبا شـناختی عواطف انسـان را مخاطب قرار 
مـی دهـد. براين اسـاس يک پیـام زمانی زيبايـی را القا 
می کنـد کـه پـرت اطالعاتی کافی داشـته باشـد و اين 
پـرت اطالعاتـی آن قـدر باشـد کـه میـزان بداعـت آن 
يعنـی محتوا زيبا شـناختی آن حداکثـر دريافت ذهنی 
انسـان باشـد تـا گیرنـده مجبور به تشـکیل طـرح واره 
شـود و ذهـن اجباراً خـود را معطوف بـه ادراک باالتری 
کنـد )گروتـر، 1388،  ص 96(. میـزان بداعت بايسـتی 
در هـر سـطح ادراکـی کمی بیشـتر از ظرفیـت حداکثر 
دريافـت ذهـن باشـد. ارضـای حـس زيبايـی شناسـی 
- الاقـل تـا حـدی- زمانـی بـه دسـت مـی آيـد کـه 
ذهـن در مجموعـه ای از تحريـکات ظاهـراً غیـر منظم 
و مغشـوش موفـق بـه کشـف يـک نظـم نسـبی گـردد 
)گروتـر، 1388، ص 97(. اين اطالعات در منظر شـبانه 

نمودار 2. فرآيند ادراک منظرشبانه؛ ماخذ: نگارندگان.
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از طريـق حـس بینايـی درک شـده و منظر شـبانه زيبا 
را محصـول هنری برانگیزاننده حواس انسـان بخصوص 
حـس بینايـی تعريـف می کنیـم. محیطی که بـه تعبیر 
»سـانتايانا« بـرای نظاره گـر خـود لـذت بخش اسـت و 
بـار ارزشـی مثبت آن بـر گرفتـه از رويکـرد اکولوژيکی 
ادراک انسـان بـوده و در ذات شـیء يا رويداد می باشـد 

)لنـگ، بـه نقـل از سـانتايانا، 1383، ص 208(.

منظـر شـبانه شـهر همانطـور که ايمـن بـوده  و امکان 
حضـور انسـانها را فراهم می سـازد، بدنبال آن بايسـتی 
لـذت بخـش بـوده و دارای ارزش هـای زيبـا شناسـی 
باشـد. منظـری کـه حـس عمومـی خوشـايندی کـه 
برگرفتـه از راحتـی و آسـايش بصـری اسـت را بـرای 
اسـتفاده کننـدگان خـود در زمـان حضـور در فضاهای 
شـهری تامیـن مـی کنـد )casciani,2012(. اهمیـت 

نمودار 3.  سيستم منظر شهري در فرايند تعامل انسان و محيط؛ ماخذ: گلکار، محيط 
بصري شهر.

 
 ..  سيستم منظر شهري در فرايند تعامل انسان و محيط؛ ماخذ: گلكار، محيط بصري شهر3نمودار 

 اند عبارتند از:هاي مختلفي كه تا كنون مفهوم منظر شهري به خود گرفتهالگو

 تزئيني؛ -منظر شهري آرايشي-1
 ؛برنامه محور -منظر شهري عملكردي-2
 ؛گرازمينه -شهري ادراكيمنظر -3
 ).102 ، ص1387 منظر شهري پايدار (گلكار،-4

كيفيت منظر شهري «شود و ها مطرح ميگرا و در نظريات پست مدرنيستزمينه -ذهني اولين بار در رويكرد ادراكيمفهوم تصوير
محسوس محيط از يك سو و الگوها، در اين دوره به مثابه رويدادي است كه در جريان داد و ستد ميان خصوصيات كالبدي و 

 ).106 ، ص1387 (گلكار، »گيردهاي ذهني فرد ناظر از سوي ديگر، شكل ميرمزهاي فرهنگي و توانايي
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .ماخذ: نگارندگان ؛هاي برخورد با محيط بصريرويكرد .4 نمودار

رويكردهاي برخورد  
 با محيط بصري

تزئيني/ آرايشي  

برنام/عملكردگرا
 ه محور

زمينه /ادراكي
 گرا

عناصر متوالي و  (اپل يارد 
 )فضايي

نوربرگ  
 )مكان،راه،قلمرو(شولتز

)مكان،ارتباط،منطقه(كولج  

 )نقطه،حريم،راه،مانع(استيا

 )راه،گره،لبه، نشانه(لينچ 

)معنا،فعاليت،فرم(رلف  

 پايدار

نمودار 4. رويکرد های برخورد با محيط بصری؛ ماخذ: نگارندگان.
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تامیـن ايمنـی در زمـان تاريکـی شـب در عرصـه های 
عمومـی تا آنجا می باشـد کـه بسـیاری از حرفه مندان 
از روشـنايی زمـان شـب، مشـابه بـا نـور روز صحبـت 
کـرده انـد. موضوعـی کـه کالـن از نیـاز بـه مهندسـین 
بـرق و محاسـبه میـزان روشـنايی توسـط آنهـا و نبـود 
نقطـه کـور در شـب صحبت می کنـد )کالـن، 1382(؛ 
بـه عبـارت ديگـر منظـر شـبانه اطالعـات کافـی را در 
اختیـار انسـانها قـرار داده تـا آنهـا بدون تـرس و واهمه 
بـه دريافـت اطالعـات خـود عکـس العمـل نشـان داده 
و در فضـا حضـور پیـدا کننـد و ايـن حضـور انسـانها 
بايـد بـا تامیـن نیـاز زيباشناسـی آنهـا همراه باشـد. در 
منظر شـبانه زيباشناسـانه عناصر مصنـوع امکان قرائت 
اطالعـات بصـری برای مخاطبـان فضا را فراهم سـاخته 
و بدنبـال آن اسـتفاده کننـدگان فضـا اسـتفاده ايمن و 
 .)1965,lam( لـذت بخـش از فضا را تجربـه می کننـد
معنـی  بـه  شـب  در  محیـط  از  لذت بخـش  اسـتفاده 
ايجـاد فضايـی صرفـاً بـرای بازديـد کننـدگان نبـوده و 
طـرح نورپـردازی موفق بايسـتی بتواند فضايـی را خلق 
کنـد که بـه خوبی روشـن )و نه افراطی روشـن( باشـد 
 Jarvis and( باشـد  مطلـوب  آن  سـاکنان  بـرای  تـا 
charnley,2012(. از طرفـی ديگـر افـراط و تفريـط 
در نورپـردازی مـی توانـد در ايجـاد تنش های حسـی، 
افزايـش اضطراب و نیز مشـکالت جسـمی ناشـی از آن 
نقـش بسـیار مهمـی داشـته باشـد و يـک نورپـردازی 

آرام  ايجـاد محیـط  در  منطقـی می توانـد  و  مناسـب 
و جـذاب مشـارکت کنـد. بـه نظـر مـی رسـد بـا تغییر 
نورپـردازی بسـیاری از مکان هـا و فضاهايـی کـه از آنها 
اسـتفاده می گـردد، نـه تنها مـی توان آشـفتگی مناظر 
شـب را کاهـش داد بلکـه جنبـه هـای سـالمت انسـان 
و آسـايش او در منظـر شـب نیـز تاکیـد نمـود و تاثیـر 
مثبـت بـر شـیوه زندگـی انسـان مـدرن داشـت )امین 
زاده، 1387(. بـرای رسـیدن بـه ايـن موضـوع، مفهـوم 
نورپـردازی شـهر چیـزی فراتـر از تنهـا نـور پاشـیدن 
بـه يـک المـان يـا سـاختمان شـهری بـوده و مفهـوم 
نورپـردازی در برگیرنده تمامی شـهر يا منطقه شـهری 
مـی باشـد و ايـن مفهـوم مـی بايـد توسـط ابزارهـای 
نورپـردازی معمارانـه، بتواند طراحـی هماهنگ و خوش 
آهنـگ در درون خـود و همچنین با کل سـاختار نوری 
خلـق کننـد. در ايـن مقیـاس، موضـوع تعامـل محیـط 
غیـر کالبدی و طبیعـی، نقش عناصر حیاتـی مانند آب 
و درختـان و نورپـردازی آنهـا در کنار عناصـر مصنوع و 
تعامـل زيبـای میان آنهـا  موجب جذابیـت  محیط می 

.)2002,litcht( شـود 
در فرآينـد تدويـن و تحلیل منظر شـبانه زيباشناسـانه 
می تـوان تمايـزی میان نورهـای عملکـردی و نورهايی 
کـه بـا مقاصد زيبـا شناسـانه اجـرا و طراحی شـده اند 
قائل شـد. همانطور که هدف عملکردی و زيباشناسـانه 
نورپـردازی حفـظ هويـت متمايـز يک محیـط و قلمرو 

نظريه پردازان رويکرد ادراكي- زمينه گرا
عوامل سازمان دهنده تصوير ذهني

ديويد نوربرگ شولتزاپل ياردلينچ
رلفكولجاستيا

راه، گره، لبه، 
نشانه، حوزه

عناصر متوالي 
)راه،گره(

عناصر فضايي )نشانه، 
حوزه، لبه(

مکان، راه ،قلمرو

نقاط، 
حريم ها
راه ها
موانع

مکان ها
ارتباطات
مناطق

معنا
فعالیت

فرم

جدول 1. عوامل سازمان دهنده تصوير ذهني از ديدگاه نظريه پردازان رويکرد ادراكي- زمينه گرا؛ ماخذ: نگارندگان.
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اسـت، در تغییـر نـوع نـور روز به شـب، موضـوع حفظ 
هويـت نـه تنهـا نبايد از بیـن برود بلکـه بايد موکـداً بر 
آن تاکیـد و تشـديد نیـز شـود و هماهنگـی و هارمونی 
اسـت کـه می توانـد  نورپـردازی  رويکـرد در  ايـن دو 
منظـر شـبانه بـا مولفـه زيباشناسـانه را پديـدار گرداند 

 .)2009,bartenbach(
راهبردهـای طراحـی سـايه يکـی از موضوعـات اصلـی 
مولفه زيبايی شناسـی منظرشـبانه می باشـد. روی هم 
پوشـانی سـايه ها می توانـد بـه انـدازه میزان روشـنايی 
 Jarvis( در ايجـاد حـس مـکان مهـم و موثـر باشـد
ايـن موضـوع  تامیـن  بـرای   .)2012,and charnley
حس سـه بعـدی )شـامل بیرون زدگـی و تورفتگی( که 
موضـوع سـايه ها می باشـند، بسـیار مـورد توجـه قـرار 
می گیـرد. از آنجايـی کـه معمـاری و طراحـی شـهری 
عمدتـاً شـامل تـوده و فضـا می باشـند، ايـن موضـوع 
يکـی از اصـول اصلـی کار بـوده و در طـرح هـا عـالوه 
بـر اينکـه نماها نورپـردازی می شـوند، به عمـق ها نیز 
بايـد تاکیـد شـود )santen,2007(.  انتخـاب صحیـح 
تکنیـک نورپـردازی در ايـن مرحلـه از کار بسـیار  مهم 
می باشـد. تکنیک هايـی کـه هر کـدام با میزان شـدت 

نـور، جهـت تابـش نـور و موقعیـت منبع نوری شـمايل 
متفاوتـی را از نورپـردازی جلـوه گـر مـی نمايند.

رنگ در منظر شبانه شهر
رنـگ بخشـی از ادراک بینايـی مـی باشـد کـه بتـوان 
توسـط مشـاهده بـا يـک چشـم )و بـدون حرکـت آن( 
مجـاور  ای  لکـه  از  را  سـاختارش  از  مجـرد  لکـه ای 
تمیـز داد. در يـک سـبک با نظـم پیچیده، در مقايسـه 
بـا يـک نظـم سـاده، رنـگ بـه نسـبت فـرم از اهمیـت 
بیشـتری برخـوردار اسـت. بـه عبـارت ديگـر در يـک 
پیـام، اجـزاء مربوط به رنگ بیشـتر بخشـی از اطالعات 
زيباشـناختی بـوده و اجـزاء وابسـته بـه فـرم بیشـتر به 
بخش سـمانتیک )تعبیری( آن هسـتند )گروتر، 1388، 
ص 489(. رنگ هـای متفـاوت هـر کـدام دارای يک اثر 
ويـژه روانـی بـر روی بیننده هسـتند و اين اثـر بیش از 

هـر چیـز تابع سـه عامل اسـت:
1.اول مکانی که رنگ در آن بکار رفته است؛

2.دوم فرهنـگ و يـا بـه عبارتـی ديگـر واحـد مقیـاس 
ذهنـی و 

3.سـوم عوامـل اجتماعـی- روانـی کـه بـر بیننـده اثـر 
)گروتـر، 1388، ص 488(. دارنـد 

 .ماخذ: نگارندگان؛ شب. معيارهاي ارزيابي تصوير ذهني در 5نمودار 
 

 رنگ در منظر شبانه شهر
اي مجرد از ساختارش را از ) لكهآن حركتو بدون توسط مشاهده با يك چشم ( بتوان كه مي باشدرنگ بخشي از ادراك بينايي 

بيشتري رنگ به نسبت فرم از اهميت  در مقايسه با يك نظم ساده،در يك سبك با نظم پيچيده، . جاور تميز دادملكه اي 
ء وابسته به به عبارت ديگر در يك پيام، اجزاء مربوط به رنگ بيشتر بخشي از اطالعات زيباشناختي بوده و اجزا. برخوردار است

هاي متفاوت هر كدام داراي يك اثر ويژه رنگ). 489، ص 1388 (گروتر،) آن هستند مانتيك (تعبيريفرم بيشتر به بخش س
 :اين اثر بيش از هر چيز تابع سه عامل استرواني بر روي بيننده هستند و 

 ؛اول مكاني كه رنگ در آن بكار رفته است.1
 دوم فرهنگ و يا به عبارتي ديگر واحد مقياس ذهني و .2
 ).488، ص 1388 (گروتر، كه بر بيننده اثر دارند رواني -سوم عوامل اجتماعي.3

ار است. انرژي بر عملكرد بدن، ذهن و احساسات انسان تاثير گذرنگي كه توسط نور ايجاد مي شود نوعي از انرژي است و اين  
ند) و كه سيستم داخل بدن را كنترل مي كلكرد دستگاه عصبي خود مختار ()، عمرنگ بر فعالسازي غشايي (موج هاي مغزي

 Vetch and( انگيزدت زيبا شناسانه را بر ميگذار است و به دنبال آن رنگ احساسافعاليت هاي هورموني تاثير
Newsham,1998(. 

اصلي موضوع و موضوعي كه نياز به رنگ هاي خاص دارند  آن رنگ نور و مكانصحيح در نورپردازي فضاهاي شهري، انتخاب  
به دنبال آن حس خوشايندي  و بوجودآوردهتعادلي ميان اتحاد و پيچيدگي نور و رنگ محيط ساخته شده بتوان تا  بوده رنگ نور 

هاي العملهاي مختلف و عكس. بسياري از روانشناسان معتقدند كه ارتباط بين رنگتامين كرددم را و دلپذيري عموم مر

 كالبدي

 خوانايي•

 روشنايي مناسب•

ــوير  • ــر تص ــورپردازي عناص ن
 ذهني

-عملكردي
 اجتماعي

 وجود عملكردهاي متنوع•

 فعاليت هاي شبانه•

ــاري و • ــاي اختيـ ــت هـ فعاليـ
 اجتماعي

-ذهني
 معنايي

 خاطره جمعي•

 پاتوق شبانه•

 معنايي -نشانه ذهني•

 هويت مثبت •

مولفــــه هــــاي  

ــر   ــي منظــ كيفــ

شهري در شب

نمودار 5. معيارهای ارزيابی تصوير ذهنی در شب؛ ماخذ: نگارندگان.
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 رنگـی کـه توسـط نـور ايجاد می شـود نوعـی از انرژی 
اسـت و ايـن انرژی بـر عملکرد بدن، ذهن و احساسـات 
انسـان تاثیـر گـذار اسـت. رنـگ بر فعالسـازی غشـايی 
)مـوج هـای مغـزی(، عملکـرد دسـتگاه عصبـی خـود 
مختـار )کـه سیسـتم داخـل بـدن را کنترل مـی کند( 
و فعالیـت هـای هورمونـی تاثیرگذار اسـت و بـه دنبال 
آن رنـگ احساسـات زيبـا شناسـانه را بـر می انگیـزد 

.)1998,Vetch and Newsham(
در نورپـردازی فضاهـای شـهری، انتخـاب صحیح رنگ 
نـور و مـکان آن و موضوعـی کـه نیـاز بـه رنگ هـای 
خـاص دارنـد موضـوع اصلـی رنـگ نور  بـوده تـا بتوان 
تعادلـی میـان اتحـاد و پیچیدگـی نـور و رنـگ محیط 
سـاخته شـده بــوجــــود آورده و بـه دنبـال آن حس 
خوشـايندی و دلپذيـری عمـوم مـردم را تامیـن کـرد. 
بیـن  ارتبـاط  کـه  معتقدنـد  روانشناسـان  از  بسـیاری 
رنگ هـای مختلـف و عکس العمل هـای احساسـی در 
مـردم، در نتیجـه آموزه هـای فرهنگـی می باشـد. رنگ 
محیط سـاخته شـده در مقیاس هـای گوناگـون معانی 
مختلفـی دارنـد. ايـن معانی اغلـب تابعی از عـرف رايج 
در جوامـع هسـتند. مـردم اگـر در مـورد مفاهیم عرفی 
حتی سـابقه و شـناخت روشـنی نداشته باشـند، بازهم 
آن را درک کـرده و عـرف و مفاهیـم رنـگ در جوامـع 
مختلـف متفاوت مـی باشـد )لنـگ، 1383، ص 273(.

 رنگ هـا در فرهنـگ هـای مختلـف، نمـاد فعالیت ها و 
عملکردهای خاصی بوده و در منظر شبانه زيباشناسانه، 
اسـتفاده مناسـب از رنـگ نـور در هماهنگـی و تعـادل 
عملکـرد فضـا مـی باشـد. از طرفـی ديگر منظر شـبانه 
زيباشناسـانه در تقابـل انعطاف پذيری بـا رنگ نور خود 
قـرار مـی گیـرد. اين بديـن معنی می باشـد کـه منظر 
شـبانه شـهر به تجربیات مختلف انسـان ها و احساسات 
آنهـا در زمان هـای مختلف احتـرام گذاشـته و همراه با 
نیـاز مخاطبـان خود تغییـر می يابد. نورپـردازی و رنگ 
نـور ويژگـی بـرای منظـر شـبانه بوجـود مـی آورند که 
همـراه بـا نیازهـای مخاطبانـش قابـل تغییر بـوده و در 
طـی زمـان تجربه هـای متفاوتـی از خود را بـه عینیت 
مـی رسـاند. تغییـرات زمانـی بـا دو مقیـاس بیـان می 

گـردد. اولیـن مقیـاس تغییـرات دراز مـدت و دومیـن، 
در کوتـاه مـی باشـد. بعضـی از وقايـع و رويدادهـا در 
طـی فواصـل زمانـی طوالنـی رخ داده و نیازمنـد پیش 
بینـی در زمـان خاصـی از سـال يـا مـاه يا حتـی هفته 
مـی باشـند. بـه عنـوان مثـال يکبـار در سـال، تحويـل 
سـال نـو و يا مراسـم عـزاداری خاصـی اتفاق مـی افتد. 
نورپـردازی و رنـگ آن در فضاهای شـهری می بايسـت 
در برابـر ايـن ايـام انعطـاف پذيـر بـوده و متناسـب بـا 
نیـاز شـهروندان عینیـت يابـد. از طرف ديگـر فضاهای 
شـهری ماهیتـا غیر منقول بوده و اين انسـان اسـت که 
بـا حرکـت در فضا آن را درک می کنـد. و از آنجايی که 
هـر حرکتـی نیز نیاز به زمـان دارد، لـذا تجربه فضاهای 
شـهری نیازمنـد زمان بوده و بخشـی از اين بـازه زمانی 
بـرای گـذران اوقـات فراغـت انسـانها در زمـان تاريکی 
اتفـاق افتـاده و انسـانها تـا پاسـی از شـب در فضاهـای 
شـهری در حال رفت و آمد هسـتند. منظر شـبانه شهر 
بـه کمـک نور و رنگ آن شـرايطی را فراهـم می آورد تا  
از زمان شـروع تاريکی تا پاسـی از شـب، بسـته به نیاز 
اسـتفاده کننـدگان تجربه هـای متفاوتی را بـرای افراد 

عینیت ببخشـاند.
عناصر مصنوع منظر شبانه زيبا شناسانه 

موضـوع اصلـی عناصـر مصنـوع در منظـر شـبانه زيبـا 
مـی  هايـی  واره  انـدام  و  کالبـدی  احجـام  شناسـانه 
باشـد کـه سـاختار فضاهـای شـهری را شـکل داده اند. 
بـرای رسـیدن به کیفیـت زيبا شناسـی، دسـتاوردهای 
معمـاری شـامل تاکید بر سـطوح شـهر )کـف خیابانها، 
سـاختمان هـا، بدنـه های پلهـا و....(، اجزای مسـتقر در 
فضـا )المـان هـا، مجسـمه هـا، مبلمـان و ...(، جزئیات 
معمارانـه در نماهـا و ارتبـاط آنهـا بـا مصالـح ، فرم هـا 
کار  اصلـی  موضـوع  روشـنايی  ابزارهـای  موقعیـت  و 
می باشـند. )casciani,2012( در ايـن راسـتا جهـت 
تامیـن کیفیـت موردنظـر در خصـوص نماهـا و بدنـه 
هـای شـهری، همگـرا کـردن مناطـق مختلف شـهری 
کـه هرکـدام مشـخصات و خصوصیـات معمارانـه خود 
را دارنـد موضـوع اول عناصـر مصنـوع منظر شـبانه می 

.)2002,Litcht( باشـند 
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تغییـرات فرمی در ديدگاه مدرنیسـت، موجب تغییر در 
نماهای سـاختمانها شـده و  اسـتفاده بیشـتر از شیشـه 
در آنهـا بـه عنـوان يکی از محصـوالت معمـاری مدرن، 
موجب شـفاف شـدن بدنه های شـهری گرديده اسـت. 
ايـن موضـوع در شـب موجب شـده تا روشـنايی داخل 
بـه راحتـی به خـارج نیـز انتقال يابـد و وارونگی شـکل 
و زمینـه از طريـق ديوارهـای سـاختمان ها طـی روز  با 
پنجره هـای روشـن زمـان تاريکـی، موجـب وارونگـی 
 ،1391 هـارا،  )نوباآشـی  گـردد  شـب  در  گشـتالت 
ص110(. بـه عبـارت ديگـر، می تـوان بیان داشـت که 

منظر شـبانه شـهر ساختارشـکن بوده ودر زمان تاريکی 
ساختارشـکلی خـود را متفـاوت با روز خـود در معرض 
نمايـش قـرار مـی دهـد. ايـن رويـداد در منظـر شـبانه 
موجـب مـی گردد کـه نورپـردازی نمای  سـاختمان ها 
شـامل دو پارامتـر گردنـد. اول نورهـای از داخـل بـه 
بیـرون و دوم نورهايـی کـه از بیـرون مـی تابنـد. منظر 
شـبانه زيباشناسـانه ترکیب بندی هماهنـگ برای  اين 
دو موضـوع را برقـرار کرده و شـهر زمانی زيبـا و جذاب 
مـی شـود که نور )به شـکل طبیعـی( از داخـل خانه ها 
و سـاختمانها بـه بیـرون تابیـده شـود. نور تابیده شـده 

تصوير 1. وارونگی شکل و زمينه در منظر شبانه شب نسبت به 
روز آن؛ ماخذ: نوباآشی هارا، 1391، ص 111.

تصوير 2. القای حس سه بعدی در بدنه های شهری از طريق نور 
)url:1( تابيده شده از داخل به بيرون
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از داخـل سـاختمان هـا بـه بیـرون آنهـا در ترکیـب بـا 
فضـای خارجـی کـه آن نیـز نورپـردازی شـده اسـت، 
خـود بـه تنهايـی کافی بـوده تا بتوانـد جلـوه ای زيبا از 
معمـاری را بـه تصويـر بکشـد، و ايـن موضـوع از طريق 
بدنـه هـای شـفاف بـا القـای يـک حـس سـه بعـدی، 
زيبايـی معماری هـا را چنـد برابـر کـرده و بـا رويـت 
فضـای پشـت نمـا، حـس مـکان را افزايـش مـی دهـد 
از بیـرون بـه  )santen,2007(. در مـورد نورپـردازی 
نمـای سـاختمان قسـمت هايـی از سـاختمان که مهم 
اسـت و شـمايل معمارانـه دارند مـی تواننـد نورپردازی 
شـوند.  موضوع سـايه اندازی در اين مرحله بسـیار موثر 
بـوده و هـر چقدر منابع نـوری به سـاختمان نزديک تر 
باشـد، امکان ايجاد سـايه هـای عمیق کـه برانگیزاننده 
احساسـات بیننـده باشـد بیشـتر بـوده و غنـای بصری 
را افزايـش مـی دهـد. در ايـن نـوع نورپـردازی کلیـت 
نمـای سـاختمان حفـظ شـده  و نورپـردازی بـا تاکیـد 
بـر جزئیـات، نبايـد باعـث حـواس پرتـی بیننده شـود. 
در سـاختمان هايـی کـه در روز شـفاف مـی باشـند، 
نورپردازی شـبانه آنها نبايسـتی به کلیت شـفافیت آنها 
خللـی وارد کـرده و در طـول شـب نیز همانقدر شـفاف 
ظاهرگردند. نورپردازی سـاختمان بايد متعادل باشـد و 
در غیـر ايـن صـورت ارتباط آن با محیـط اطراف مختل 
خواهـد شـد. روشـن کـردن بیـش از حـد جزئیـات نما 
نیـز اطالعـات را مبهـم و غیـر قابـل درک مـی کنـد و 
چنانچه از نورهای رنگی بیشـتر از اندازه اسـتفاده شود، 
نورپـردازی خـود باعـث جلـب توجـه شـده و معمـاری 
سـاختمان مغفـول واقع می شـود.محل اتصـاالت نوری 
در نورپـردازی سـاختمان ها  مهـم بـوده و بايسـتی در 
جايـی نصـب شـوند کـه ديـده نشـده و حـواس پرتـی 

 .)2007 ,Santen( ايجـاد نکنـد
موضـوع مـورد توجـه ديگـر در عناصـر مصنـوع مولفـه 
زيبـا شناسـانه منظـر شـبانه، امکانـی مـی باشـد کـه 
تکنولـوژی جديـد بـا اختـراع انـواع تجهیـزات نـوری 
بـرای نمايـش جلـوه هـای ويـژه بوجـود آورده اسـت. 
بدنـه هـای شـهری خصوصـاً عناصـر نشـانه ای مقیاس 
شـهری شـرايطی را فراهـم مـی آورنـد که ايـن بدنه ها 

در شـرايط و زمـان هـای خـاص هیجـان و لـذت مردم 
را برانگیختـه و تصاويـر زيبايـی را از خـود بـه نمايـش 
گذارنـد و در ذهن مـردم به عنوان مناظر زيبای شـبانه 
ثبـت گردنـد. در منظر شـبانه زيباشناسـانه المان های 
روشـنايی به عنـوان عناصرمسـتقر در فضا مـورد توجه 
مـی باشـند. ايـن المـان هـا از دو نظر قابل بررسـی می 

باشند:
1.اول موقعیـت آنهـا نسـبت بـه يکديگر و جلـوه ای که 
در روز از خـود بـه نمايـش مـی گذارنـد. ايـن عناصـر 
کـه در نـور روز در اليـه منظـر به روشـنی قابـل ادراک 
هسـتند، بايـد هـم از لحـاظ معمـاری و هـم از لحـاظ 
موقعیـت و زمینـه خـود هوشـیارانه مورد اسـتفاده قرار 
گیرنـد و بـه تعبیـر کالـن وحـدت در مقیـاس داشـته 
و میـزان رويـت آنهـا و بـه جـا بودنشـان لحـاظ گـردد 

)کالـن، 1382، ص 144(؛ و 
2.موضـوع دوم شـکل نـور، جهـت و هندسـه ای مـی 
باشـد کـه روشـنايی حاصـل از ايـن المانها پديـدار می 

سازند. 
ديده نشـدن منبـع نـوری، روشـنايی يکنواخت حاصل 
از ايـن منابـع و ارتبـاط آنهـا در ديـد و توجـه بـه خـط 
تـراز پرسـپکتیو ديـد ناظر و هندسـه نـور تابیده شـده 
مـی توانـد تجـارب زيبـا شناسـانه متفاوتی بـرای افراد  

بـه دنبال داشـته باشـد.      
عناصر طبيعی منظر شبانه زيبا شناسانه

عناصـر طبیعـی منظـر شـهر عامـل هويـت طبیعـی 
شـهرها بـوده و وجـه تمايـز يـک شـهر از شـهر ديگـر 
مـی باشـد. ايـن عناصـر چنانچه بـا اسـتفاده صحیح از 
رنـگ نـور، راهبردهـای مناسـب نـور و سـايه در کنـار 
نورپـردازی، معمارانـه  تکنیک هـای  و همچنیـن  هـم 
و هنرمندانـه  نورپـردازی شـوند، مـی تواننـد مناظـری 
آرامـش بخـش و زيبا خلـق نمايند. آب يکـی از عناصر 
طبیعـی مـی باشـد کـه زيبايـی و خوشـايندی منحصر 
بـه فـردی بـه منظر شـهر مـی افزايـد. يک سـاختمان 
نورپـردازی شـده بـا تمامـی زيبايـی خود، يـک تصوير 
ثابـت ايجـاد می کنـد، ولیکـن بسـتر آب جـاری و يـا 
سـاختار آبنماهـا سـرزندگی بوجـود آورده و موجب می 
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گـردد تـا محیـط اطـراف فرحبخش شـود. نورپـردازی 
آبنماهـا زمانی زيبا می باشـند که پشـت زمینـه آنها تا 
حـد امـکان تاريک بـوده و خصوصـاً زمانی کـه نورهای 
مـورد اسـتفاده رنگـی باشـد ايـن جلـوه چنـد برابر می 
گـردد. میـدان هـای بـزرگ و بلوارهـای پهـن بهتريـن 
محیـط بـرای ايـن منظـور هسـتند. فـوران آب در هـوا 
نـور را جـذب کـرده و آن را بـه شـکل زيبايـی پراکنده 

  .)2007,Santen( مـی کنـد
تـوده هـای سـبز عناصـر طبیعی، موضـوع ديگـر مورد 
بحـث در مولفه زيبايی شناسـانه منظر شـبانه هسـتند. 
نورپـردازی مناسـب بايسـتی پاسـخگوی منظـر آنهـا 
بخصـوص ويژگـی هـا و رنـگ هـای گیاهـان موجـود 
باشـد. نورپـردازی ايـن فضاهـا بسـیار واجـد اهمیـت 
بـوده چـرا کـه از يـک طـرف نیـاز بـه دعـوت کنندگی 
مخاطـب بـه تامـل و مکـث و جذابیـت بخشـیدن بـه 
محیـط بـوده و از طـرف ديگر شـدت نورپـردازی بیش 
از حـد و کنتراسـت هـای ديـد در ايـن فضاهـا مـی 
تواننـد باعـث خیرگـی شـده و علـی رغـم اينکـه ايـن 
عناصـر سـطح مناسـبی از نورپـردازی و زيبايـی را دارا 
می باشـند، باعـث بوجـود آمـدن فضاهـای متـروک و 
غیرقابل اسـتفاده گردنـد )bartenbach, 2009(. اين 
لکه های سـبز کـه نیازمند توجه ويژه ای هسـتند، بايد 
بعـد از غـروب نیز فعـال بوده و مـردم بدانند چه چیزی 
و در کجـا اتفـاق مـی افتد. در انتخاب نـوع گونه گیاهی 
نورپـردازی درختـان برگ ريز نسـبت بـه در ختان کاج 
و مخروطـی شـکل نورهای متفاوتی را نیـاز دارند و بايد 
توجـه داشـت که همـه عناصر نبايـد نورپردازی شـوند. 
بـه عنـوان مثـال درختانـی که ظاهـر جـذاب و زيبايی 
را دارا می باشـند، می تـوان در تاريکـی قـرار داد و از 
آنهـا فقـط بـرای ظاهری شـبه گونه جهـت القای حس 
عمق، اسـتفاده کـرد. نورپردازی درختـان عموماً از کف 
زمیـن مـی باشـد و احتیاجـی به سـتون و پايـه ندارند، 
در نتیجـه اين تکنیـک نورپردازی بـه جذابیت فضا می 
افزايـد و ترکیـب هنرمندانـه نـور و سـايه باعـث خلـق 
 .)2002,Litcht( منظـری منحصـر به فـرد مـی شـود
توپوگرافی هـای شـاخص شـامل تپه هـا و يـا دره هـای 

شـهر، عناصر طبیعی ديگری می باشـند کـه می توانند 
جلوه هـای زيبايی برای منظر شـبانه بوجـود آورند. اين 
عناصـر بـه دلیـل پسـتی بلندی هايـی کـه دارنـد و  از 
دور قابـل رويت هسـتند، از طرفی قابلیت اسـتتار منبع 
نـور را داشـته و از طرفـی ديگـر موجـب پديـد آمـدن 
تصاويـری بـا سـايه و عمق های متعدد شـده کـه ابهام 
انگیـز بـوده و جلـوه هـای زيبايـی را برای منظر شـبانه 

شـهرها پديد مـی آورند.
انسـان و فعاليـت هايـش در منظـر شـبانه زيبـا 

شناسـانه
از آنجايـی کـه تجربـه زيبـا شـناختی بايسـتی  از تمام 
مقاصـد طراحـی بدسـت آيـد، حـس لـذت از ارضـای 
مجموعـه ای از ايـن مقاصـد حاصـل مـی شـود. بنابـر 
ايـن انسـان هـا لـذت را از محیطـی کسـب مـی کنند 
آسـايش  و  رفتـار  جـاری  الگوهـای  آن  سـاختار  کـه 
فیزيولوژيکـی مـورد نیـاز آنهـا را در کنـار يکديگـر بـه 
خوبـی تامین کنـد )جـان لنـگ،1383(. در کنار حس 
لـذت تجربیات حسـی بـر گرفته از ويژگی هـای فرمی، 
حـس لـذت از پاسـخ به سـاختار يـک قـرارگاه رفتاری 
باشـد کـه موجـب تجربـه زيبـا  موضـوع ديگـر مـی 
شناسـی برای اسـتفاده کننـدگان می گـردد. موضوعی 
کـه برگرفتـه از نظريـات رويکـرد تجربـی بـه زيبايـی 
شناسـی محیـط بـوده و در جنبـش هـای برگرفتـه از 
زيبايـی شناسـی فرمـی لحـاظ نمـی گرديـد. چنانچـه 
محیـط بسـتری را فراهـم آورد تـا نیازهـای انسـان در 
تمامـی سـطوح ديـده شـده باشـند آن محیـط بـرای 
مـردم لـذت بخـش و زيبـا خواهـد بـود. منظـر شـبانه 
فضاهـای شـهری هـر چقـدر نیازهـای زيبايی شناسـی 
فرمـی انسـانها را تامیـن کننـد ولـی خالـی از حضـور، 
هیاهو و فعالیت های انسـانی باشـند، انسـان ها میل به 
حضـور و مانـدن در آن فضاهـا را نداشـته و تجربـه زيبا 
شناسـی افراد را پاسـخگو نبوده اسـت. ديـدن تعامالت 
اجتماعی انسـانها در منظر شـبانه شـهر و قـرارگاه های 
رفتاری آن ها در سـطوح مختلف بر حسـب نیاز آنها از 
میـزان روشـنايی، همانقدر موضوع تجربه زيبا شناسـی 
از محیـط مـی باشـد که ديـدن بدنه هـای نورپـردازی 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

202

جدول 2. جمع بندی اهداف و معيارهای منظرشبانه زيباشناسانه و نقش اجزای آن؛ ماخذ: نگارندگان. 
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شـده زيبـا، توقـع انسانهاسـت. تعامـالت اجتماعـی که 
هـر کدام بسـته به نـوع قلمـروی رفتاری خـود نیازمند 
تامیـن حـدود  بـوده و  از روشـنايی  سـطوح مختلـف 
مختلـف روشـنايی موجب شـکل گیـری ايـن تعامالت 
اجتماعـی و بدنبـال آن حضـور پذيـری انسـانها مـی 

گردد.
نتيجه گيری و جمعبندي

يکـی از مولفـه ای کیفـی منظـر شـبانه شـهر، مولفـه 
زيبايـی شناسـی آن می باشـد. عناصـر منظـر شـبانه 
شـهر شـامل عناصر مصنـوع، عناصر طبیعـی و فعالیت 
هـای انسـانی مـی تواننـد هرکـدام شـرايطی را فراهـم 
زمـان  در  انسـانها  زيبايـی شناسـی  تـا حـس  آورنـد 
تاريکی شـب و در اليه منظر شـهر در زمان پرسـه زدن 
هـای شـبانه و گذرانـدن اوقـات فراغـت تامین شـده و 
بدنبال آن تصوير ذهنی مطلوب از شـب شـهر در ذهن 
افـراد ثبـت گردانند. در جدول ذيل اهـداف و معیارهای 
اصلـی مولفـه زيبايی شناسـی منظر شـبانه و  نقش هر 
يـک از  عناصـر منظـر شـبانه شـهر به صـورت خالصه 

بیـان گرديده اسـت.
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Abstract
The advanced traveler information systems (ATIS) are de-
signed to be efficient in many aspects such as helping users 
in making travel route choice decisions, alleviating road 
congestion and enhancing network performance. These 
systems can propose a variety of information to users due 
to their criteria and objectives. In this paper, to enhance 
the performance of the network, it is assumed that all of 
the vehicles in Tehran network are equipped with ATIS and 
the information of system optimal (SO) routs is proposed 
to the users. By noting that the travel times of some sug-
gested paths are more than those of the shortest paths of 
the network, simply a portion of the users follows the in-
formation while the other uses the shortest paths. Accord-
ingly, users are divided into two groups, and assigned to 
the network based on system optimal and user equilibrium, 
respectively. An iterative method is presented for assigning 
the demand of both groups simultaneously based on ex-
tending the well-known Frank-Wolf algorithm. Moreover, 
a sensitivity analysis of total travel time and average travel 
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using the information of routes.
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چکیده
سيستــم هاي پيشرفته  اطالع رسـاني به راننده )ATIS( می توانند 
در زمينه هـای مختلفـی نظير کمک بـه اسـتفاده کنندگان براي 
تصميم گيـري در انتخـاب مسـير، کاهـش تراکـم ترافيكـی در 
سيسـتم ها  ایـن  باشـند.  موثـر  آن  عملكـرد  بهبـود  و  شـبكه 
اطالعـات  اهـداف مختلـف،  و  معيارهـا  پایـه ي  بـر  مي تواننـد 
متفاوتـي را بـه اسـتفاده کنندگان ارائـه دهنـد. در ایـن مقالـه، 
جهـت بهبـود عملكـرد شـبكه، فرض مي شـود که کليه وسـایل 
نقليه شـهر تهران مجهز به ATIS  هسـتند و به کاربران شـبكه 
اطالعـات مسـيرها برمبنـاي تعـادل سيسـتم ارائـه مي شـود. 
بـا توجـه بـه ایـن کـه زمـان سـفرهاي برخـي از مسـيرهاي 
پيشـنهادي از زمان سـفر کوتاه ترین مسـير هاي شـبكه بيشـتر 
اسـت، تنها گروهـي از اسـتفاده کنندگان از آن اطالعات پيروي 
اسـتفاده  مسـيرها  کوتاهتریـن  از  دیگـر  گـروه  و  مي کننـد 
مي کننـد. بنابرایـن، اسـتفاده کنندگان بـه این دو گروه تقسـيم 
و بـه ترتيـب بـر مبناي تعادل سيسـتم و تعادل اسـتفاده کننده 
بـه شـبكه تخصيص داده مي شـوند. بـا تعميـم الگوریتم مطرح 
فرانـک- ولـف، روش حلـي تكـراري بـراي تخصيـص همزمـان 
تقاضـاي هر دو گروه ارائه شـده، و تحليل حساسـيتي روي کل 
زمان سـفر و سـرعت متوسـط شـبكه براي درصدهـاي مختلف 

اسـتفاده از اطالعـات مسـيرها  انجـام مي شـود.  
واژگان كلیـدي: سيسـتم هاي پيشـرفته ي اطالع رسـاني بـه 
راننـده، انتخاب مسـير، تعادل اسـتفاده کننده، بهينه سيسـتم.

 amir.fani@ut.ac.ir :نویسنده مسوول مكاتبات، شماره تماس: 09124855545، رایانامه  *
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مقدمه
پدیـده تراکـم ترافيكـی یكی از مشـكالت حمـل و نقل 
درون شـهری بـه خصـوص در شـهرهای بـزرگ اسـت. 
نقليـه  وسـيله  مالكيـت  و  جمعيـت  روزافـزون  رشـد 
شـخصی و متعاقـب آن هـا افزایـش تقاضـاي سـفر و 
همچنيـن عدم توزیـع بهينه جریان ترافيكی در سـطح 
شـبكه معابـر عالوه بـر افزایـش تراکـم، می تواند منجر 
بـه افزایـش آلودگی هـای زیسـت محيطـی، آلودگـی 
اسـتفاده کنندگان  وقـت  اتـالف  و  تصادفـات  صوتـی، 
شـود. بنابرایـن یكـی از اهـداف مطالعـات حمـل و نقل 
ارائـه سياسـت های مدیریتـی جهـت توزیـع  شـهری 
کـه  اسـت  شـبكه  در  جریـان  بهينـه ی  بـه  نزدیـک 
می توانـد تـا حـدودی اثـرات نامطلـوب حمـل و نقـل 
شـهری را کاهش دهـد. یكي ازجدیدتریـن و موثرترین 
راهكارهـاي مدیریـت ترافيک که از فـن آوري اطالعات 
نشـأت مي گيـرد، ایـده بكارگيـري سيسـتم هاي حمل 
و نقـل هوشـمند )ITS(  اسـت کـه مي توانـد بـراي 
دسـتيابي بـه تحـرك پویـا و روان ارتباط مناسـبی بين 
کاربر و مسـير انتخاب شـده توسـط او برقرار کند )آدلر 

و بلـو، 1998، ص 157(.
سيسـتم حمـل و نقـل هوشـمند )ITS( بـه کاربـرد 
ترکيبی پـردازش اطالعات، ارتباطـات و تكنولوژی های 
حسـاس بـه سـاختار حمـل  و نقـل و عملكـرد آن بـه 
منظـور دسـتيابی بـه حمـل و نقـل روان، کارا و ایمـن 
بهبـود  طریـق  از   ITS ابزارهـای  می شـود.  اطـالق 
عملكـرد سيسـتم باعث صرفـه جویی در وقـت، کاهش 
تصادفـات، بهبـود کيفيـت زندگـی و محيط زیسـت و 
افزایـش کارایـی فعاليت هـای اقتصـادی می شـود. بـه 
بـه  اطالع رسـاني  پيشـرفته  سيسـتم هاي  کارگيـری 
راننده  )ATIS( یكی از روش های اسـتفاده از ابزارهای 
ITS می باشـد کـه مطالعات گسـترده ای بـرای اجرای 
مناسـب آن انجـام شـده اسـت )هـال، 1992، ص 89(.

در سـال هاي اخيـر، تالش هـاي زیـادي براي گسـترش 
سيسـتم هاي پيشـرفته اطالع رسـاني بـه راننـده هـم از 
سـوي گرداننـدگان سيسـتم هاي حمـل و نقـل و هـم 
 ATIS .از سـوي مجامـع علمـي صـورت گرفتـه اسـت

بـه اسـتفاده کنندگان )راننـدگان( کمـک مي کنـد تـا 
اطالعـات محـدود خـود از شـبكه را بهبـود ببخشـند و 
از ایـن طریـق هـم بهتـر انتخاب مسـير کننـد و هم از 
اسـترس و نگراني ناشـي از مسيریابي بكاهند. همچنين 
از فوایـد ATIS براي گردانندگان سيسـتم حمل ونقل 
مي تـوان بـه کاهش تاخير، زمان سـفر، مصرف سـوخت 
و انتشـار گازهـاي آالینده در سيسـتم نام بـرد. )کروس 

و همـكاران، 2006، ص 127(
تاکنـون تحقيقـات زیـادي بـر روي مدلسـازي تاثيرات 
ATIS و ارزیابـي آن روي شـبكه هاي شـهري انجـام 
شـده اسـت. در این تحقيقات عموماً از سـه نـوع تعادل 
شـامل تعـادل اسـتفاده کننده  )UE(، تعـادل سيسـتم  
)SO(، و تعـادل اسـتفاده کننده تصادفـي  )SUE( یـا 
 ATIS ترکيبـي از آنهـا براي مدلسـازي شـبكه هاي بـا
اسـتفاده شـده اسـت. زیـرا واضـح اسـت کـه رانندگان 
داراي وسـایل نقليـه مجهـز به ATIS نسـبت به سـایر 
رانندگان رفتـار متفاوتي در تصميم گيري براي انتخاب 
مسـير خواهنـد داشـت، و بـه عـالوه کيفيـت اطالعات 
داده شـده نيـز بـر ایـن تصميم گيـري مؤثـر خواهد بود 
در  همچنيـن  همـكاران، 2014، ص 121(.  و  )سـان 
دسـته مطالعات دیگری بـر روی موضوع اطالع رسـانی 
بـه راننـدگان، تأثيـر اطالعـات داده شـده بـه کاربـران 
شـبكه در مـدل انتخـاب مسـير  آن هـا مـورد بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت )ممسـنی و ليـو، 1999، ص 91( 
)لـو و همـكاران، 2011، ص 89( )بـن اليـا و همكاران، 

2013، ص 146( )وو و هوانـگ، 2010، ص 271(.
کنافانـي و الدیک )1991، ص 191( کارایي سيسـتم هاي 
اطالع رسـاني را با مقایسـه ي کل زمان سـفر شـبكه در 
دو حالـت UE و SO تخمين زدند. هارکر )1988، ص 
39( و بنت )1993، ص 177( اسـتفاده کنندگان مجهز 
بـه ATIS را بر اسـاس SO و سـایر اسـتفاده کنندگان 
را بـر اسـاس UE مـدل کردنـد. بـن اکيوا و همـكاران 
)1991، ص 251( و کوتسـپولوس و لوتان )1990، ص 
145( بـا در نظـر گرفتـن ایـن نكتـه کـه بـا پيشـرفت 
اطالعـات،  کيفيـت  و  اطالع رسـاني  سيسـتم هاي 
رانندگان داراي این سيسـتم ها مسـيرهاي مناسـب تري 
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را انتخـاب مي کننـد، آن هـا را بر اسـاس تعـادل UE و 
سـایر راننـدگان را بر مبناي تعـادل SUE مدل کردند.

لـو و زتـو )2002، ص 113(، یيـن و یانگ )2003، ص 
165( و هانـگ و لـي )2007، ص 1464( بـراي هـر 
دو گـروه مجهـز و غيرمجهـز بـه ATIS  از دو مـدل 
مختلـف تعـادل SUE بـر مبنـاي لوجيـت اسـتفاده 
کردنـد. روش آن هـا نزدیكي بيشـتري بـه واقعيت رفتار 
تصادفـي اسـتفاده کنندگان دارد، زیـرا هيچيـک از آن 
دو گـروه نمي تواننـد محاسـبه ي کامال دقيقـي از زمان 
سـفر مسـيرها داشـته باشـند. همچنيـن اخيـرا اجرای 
تخصيـص دیناميكـی بـرای بررسـی وضعيت شـبكه با 
توجـه بـه وجود سيسـتم های اطالع رسـانی در شـبكه 
مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت )ژانـگ و همـكاران، 
و همـكاران، 2014، ص  )بيفولكـو  2013، ص 118( 
30( )ميتسـاکيس و همـكاران، 2015، ص 866( )زتو، 

.)323 2014، ص 
تعريف مسأله

اسـتفاده کنندگان  بـه  اطالع رسـاني  سيسـتم هاي 
مي تواننـد بر پایه ي معيارهـا و اهداف مختلف، اطالعات 
متفاوتـي را بـه کاربـران ارائـه دهنـد. بـه عنـوان مثال، 
برخـي از سيسـتم ها اطالعـات مربـوط بـه کوتاه تریـن 
مسـيرها را در دسترس اسـتفاده کنندگان قرار مي دهند 
و در نتيجـه آن هـا را بـه سـمت تعـادل اسـتفاده کننده 
اسـتفاده کننده  هـر  ایـن حالـت  در  سـوق مي دهنـد. 
مجهـز بـه ATIS ، از مسـيرهاي پيشـنهادي راضـي 
مي باشـد، زیـرا زمـان سـفرش کمتـر یـا مسـاوي زمان 
سـفر مسـيرهاي دیگـر بـوده و در نتيجـه تغيير مسـير 
بـه نفعـش نيسـت )واردراپ، 1952، ص 325(. بـا این 
وجـود، این وضعيـت براي گردانندگان شـبكه نامطلوب 
اسـت، زیـرا آن هـا تمایـل دارنـد بـا برقرارکـردن تعادل 

SO کل زمـان سـفر در شـبكه را مي نيمـم کننـد. 
مسـيرها  اطالعـات  سيسـتم ها،  از  دیگـر  برخـي  در 
جهـت برقـراري SO بـه اسـتفاده کنندگان مجهـز ارائه 
مي شـود. در ایـن نـوع سيسـتمها هميشـه ایـن نگراني 
وجود دارد که بعضي از اسـتفاده کنندگان از مسـيرهاي 
پيشـنهادي اسـتفاده نكنند )ممسنی و پيتا، 1993، ص 

83(. زیرا در این حالت، زمان سـفر برخي از مسـيرهاي 
پيشـنهادي از زمـان سـفر کوتاه تریـن مسـير ها بيشـتر 
اسـت، و در نتيجـه رانندگانـي کـه آشـنایي بيشـتري 
بـا شـبكه دارنـد بـه خاطـر منفعـت فـردي خـود آن 

پيشـنهادات را منصفانـه نمي داننـد. 
جـان و همـكاران )2005، ص 600(، بـا اضافـه کـردن 
 ATIS شـبكه هاي با ،SO محدودیت هایـي بـه مسـأله
را طـوري مـدل کردنـد کـه اوال کل زمـان سـفر در 
شـبكه نسـبت بـه حالـت UE کمتـر باشـد، و در عين 
حـال مسـيرهاي پيشـنهادي ATIS نسـبت بـه حالت 
SO منصفانه تـر شـوند. اعمـال ایـن محدودیت هـا بـه 
مسـأله از افزایـش بيـش از حـد زمان سـفر مسـيرهاي 
پيشـنهادي نسـبت بـه کوتاه تریـن مسـيرها جلوگيري 

مي کنـد.
در ایـن مقالـه فـرض مي شـود کـه تمـام وسـایل نقليه 
معـادل سـواري شـهر تهـران مجهز بـه ATIS باشـند 
بـه   SO برقـراري  فـرض  بـا  مسـيرها  اطالعـات  و 
اسـتفاده کنندگان ارایـه شـوند. بـه عـالوه، بـا توجـه به 
توضيحـات ارایـه شـده در فـوق، فـرض مي شـود کـه 
پيشـنهادي  از اطالعـات  اسـتفاده کنندگان  از  بخشـي 
پيـروي مي کننـد و مابقـي بـه دالیل مختلـف )از جمله 
شـناخت کافـي نسـبت کوتاهتریـن مسـيرهاي شـبكه 
بـر اسـاس تجارب کسـب شـده در اسـتفاده هاي قبلي( 
ایـن پيشـنهادات را نپذیرفتـه و از همـان کوتاهتریـن 
مسـيرهاي مربـوط بـه UE اسـتفاده مي کننـد. بر این 
اسـاس، شـبكه معابر تهـران براي سـناریوهایي مختلف 
از درصـد پذیـرش اطالعـات SO مدل شـده و سـپس 
کل زمان سـفر و سـرعت شـبكه نسـبت به آن درصدها 

تحليـل حساسـيت مي شـوند. 
الگوريتم حل مسأله 

همانطـور کـه در بخـش قبـل اشـاره شـد، در تعریـف 
مسـأله این مقاله اسـتفاده کنندگان شـبكه بـه دو گروه 
تقسـيم مي شـوند. گروه اول کـه از اطالعات ارائه  شـده 
پيـروي نمي کننـد و در نتيجـه در حالـت UE مـدل 
مي شـوند، و گـروه دوم کـه از ایـن اطالعـات اسـتفاده 
مي کننـد و در حالـت SO مـدل مي شـوند. بـراي حـل 
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مسـأله UE از الگوریتـم معروف فرانـک- ولف  )فرانک 
و ولف، 1956، ص 95( اسـتفاده مي شـود. این الگوریتم 
روشـي تكـراري اسـت کـه در آن از نوعـي جسـتجوي 
خطـي بـراي یافتـن انـدازه ي گام حرکـت در هـر تكرار 
اسـتفاده مي شـود. در هـر تكـرار ایـن الگوریتـم، جهت 
نـزول برابـر بـا تفاضـل بين جـواب حاصـل از تخصيص 
همـه یـا هيـچ و جـواب مرحله قبل بـه دسـت مي  آید. 
مسـأله ي UE بـراي گـروه اول بـه صـورت زیـر تعریف 

مي شـود:

                                  

 ٤ 
 

را  ATISهاي با  ، شبكهSOهايي به مسأله  )، با اضافه كردن محدوديت600، ص 2005جان و همكاران (
كمتر باشد، و در عين حال مسيرهاي  UEكه اوال كل زمان سفر در شبكه نسبت به حالت  طوري مدل كردند

ها به مسأله از افزايش بيش از حد  تر شوند. اعمال اين محدوديت منصفانه SOنسبت به حالت  ATISپيشنهادي 
 كند. ترين مسيرها جلوگيري مي زمان سفر مسيرهاي پيشنهادي نسبت به كوتاه

باشند و اطالعات  ATISشود كه تمام وسايل نقليه معادل سواري شهر تهران مجهز به  رض ميدر اين مقاله ف
كنندگان ارايه شوند. به عالوه، با توجه به توضيحات ارايه شده در فوق،  به استفاده SOمسيرها با فرض برقراري 

و مابقي به داليل مختلف (از كنند  كنندگان از اطالعات پيشنهادي پيروي مي شود كه بخشي از استفاده فرض مي
هاي قبلي) اين  جمله شناخت كافي نسبت كوتاهترين مسيرهاي شبكه بر اساس تجارب كسب شده در استفاده

كنند. بر اين اساس، شبكه  استفاده مي UEپيشنهادات را نپذيرفته و از همان كوتاهترين مسيرهاي مربوط به 
مدل شده و سپس كل زمان سفر و سرعت  SOپذيرش اطالعات  معابر تهران براي سناريوهايي مختلف از درصد

 شوند.  شبكه نسبت به آن درصدها تحليل حساسيت مي
 الگوريتم حل مسأله 

كنندگان شبكه به دو گروه تقسيم ف مسأله اين مقاله استفادههمانطور كه در بخش قبل اشاره شد، در تعري
شوند، و گروه  مدل مي UEكنند و در نتيجه در حالت  شده پيروي نمي شوند. گروه اول كه از اطالعات ارائه  مي

از الگوريتم  UEشوند. براي حل مسأله  مدل مي SOكنند و در حالت  دوم كه از اين اطالعات استفاده مي
7Fولف -معروف فرانك

شود. اين الگوريتم روشي تكراري است كه در  ) استفاده مي95، ص 1956(فرانك و ولف،  1
شود. در هر تكرار اين  ي گام حركت در هر تكرار استفاده مي آن از نوعي جستجوي خطي براي يافتن اندازه

الگوريتم، جهت نزول برابر با تفاضل بين جواب حاصل از تخصيص همه يا هيچ و جواب مرحله قبل به دست 
 شود: براي گروه اول به صورت زير تعريف مي UEي  . مسألهآيد  مي

0

u
ax

s
u a a

w
Min Z t ( x w )dw= +∑ ∫ )1                                                               (              

rs u
k rs

k
s .t .      f q r ,s= ∀∑)1-1                                                                    ( 

0rs
k            f r ,s , k≥ ∀)1-2                                                             ( 

u rs rs
a k ak

r ,s k
            x f δ=∑∑)1-3                                                                                 ( 

uدر آنكه 
rsq  تقاضاي گروه اول (تقاضايUE ،(u

ax جريان در كمانa حاصل از تقاضايUE ،s
ax  جريان

SO ،(rsحاصل از تقاضاي گروه دوم (تقاضاي  aدر كمان
kf  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs 

UE ، rsمربوط به تقاضاي 
akδ  اگر كمان  1برابر است باa سيرروي مk  ازr  بهs  واقع باشد، و در غير اين

                                                            
1 Frank-Wolfe (FW) 

 ٤ 
 

را  ATISهاي با  ، شبكهSOهايي به مسأله  )، با اضافه كردن محدوديت600، ص 2005جان و همكاران (
كمتر باشد، و در عين حال مسيرهاي  UEكه اوال كل زمان سفر در شبكه نسبت به حالت  طوري مدل كردند

ها به مسأله از افزايش بيش از حد  تر شوند. اعمال اين محدوديت منصفانه SOنسبت به حالت  ATISپيشنهادي 
 كند. ترين مسيرها جلوگيري مي زمان سفر مسيرهاي پيشنهادي نسبت به كوتاه

باشند و اطالعات  ATISشود كه تمام وسايل نقليه معادل سواري شهر تهران مجهز به  رض ميدر اين مقاله ف
كنندگان ارايه شوند. به عالوه، با توجه به توضيحات ارايه شده در فوق،  به استفاده SOمسيرها با فرض برقراري 

و مابقي به داليل مختلف (از كنند  كنندگان از اطالعات پيشنهادي پيروي مي شود كه بخشي از استفاده فرض مي
هاي قبلي) اين  جمله شناخت كافي نسبت كوتاهترين مسيرهاي شبكه بر اساس تجارب كسب شده در استفاده

كنند. بر اين اساس، شبكه  استفاده مي UEپيشنهادات را نپذيرفته و از همان كوتاهترين مسيرهاي مربوط به 
مدل شده و سپس كل زمان سفر و سرعت  SOپذيرش اطالعات  معابر تهران براي سناريوهايي مختلف از درصد

 شوند.  شبكه نسبت به آن درصدها تحليل حساسيت مي
 الگوريتم حل مسأله 

كنندگان شبكه به دو گروه تقسيم ف مسأله اين مقاله استفادههمانطور كه در بخش قبل اشاره شد، در تعري
شوند، و گروه  مدل مي UEكنند و در نتيجه در حالت  شده پيروي نمي شوند. گروه اول كه از اطالعات ارائه  مي

از الگوريتم  UEشوند. براي حل مسأله  مدل مي SOكنند و در حالت  دوم كه از اين اطالعات استفاده مي
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را  ATISهاي با  ، شبكهSOهايي به مسأله  )، با اضافه كردن محدوديت600، ص 2005جان و همكاران (
كمتر باشد، و در عين حال مسيرهاي  UEكه اوال كل زمان سفر در شبكه نسبت به حالت  طوري مدل كردند

ها به مسأله از افزايش بيش از حد  تر شوند. اعمال اين محدوديت منصفانه SOنسبت به حالت  ATISپيشنهادي 
 كند. ترين مسيرها جلوگيري مي زمان سفر مسيرهاي پيشنهادي نسبت به كوتاه

باشند و اطالعات  ATISشود كه تمام وسايل نقليه معادل سواري شهر تهران مجهز به  رض ميدر اين مقاله ف
كنندگان ارايه شوند. به عالوه، با توجه به توضيحات ارايه شده در فوق،  به استفاده SOمسيرها با فرض برقراري 

و مابقي به داليل مختلف (از كنند  كنندگان از اطالعات پيشنهادي پيروي مي شود كه بخشي از استفاده فرض مي
هاي قبلي) اين  جمله شناخت كافي نسبت كوتاهترين مسيرهاي شبكه بر اساس تجارب كسب شده در استفاده

كنند. بر اين اساس، شبكه  استفاده مي UEپيشنهادات را نپذيرفته و از همان كوتاهترين مسيرهاي مربوط به 
مدل شده و سپس كل زمان سفر و سرعت  SOپذيرش اطالعات  معابر تهران براي سناريوهايي مختلف از درصد

 شوند.  شبكه نسبت به آن درصدها تحليل حساسيت مي
 الگوريتم حل مسأله 

كنندگان شبكه به دو گروه تقسيم ف مسأله اين مقاله استفادههمانطور كه در بخش قبل اشاره شد، در تعري
شوند، و گروه  مدل مي UEكنند و در نتيجه در حالت  شده پيروي نمي شوند. گروه اول كه از اطالعات ارائه  مي

از الگوريتم  UEشوند. براي حل مسأله  مدل مي SOكنند و در حالت  دوم كه از اين اطالعات استفاده مي
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را  ATISهاي با  ، شبكهSOهايي به مسأله  )، با اضافه كردن محدوديت600، ص 2005جان و همكاران (
كمتر باشد، و در عين حال مسيرهاي  UEكه اوال كل زمان سفر در شبكه نسبت به حالت  طوري مدل كردند

ها به مسأله از افزايش بيش از حد  تر شوند. اعمال اين محدوديت منصفانه SOنسبت به حالت  ATISپيشنهادي 
 كند. ترين مسيرها جلوگيري مي زمان سفر مسيرهاي پيشنهادي نسبت به كوتاه

باشند و اطالعات  ATISشود كه تمام وسايل نقليه معادل سواري شهر تهران مجهز به  رض ميدر اين مقاله ف
كنندگان ارايه شوند. به عالوه، با توجه به توضيحات ارايه شده در فوق،  به استفاده SOمسيرها با فرض برقراري 

و مابقي به داليل مختلف (از كنند  كنندگان از اطالعات پيشنهادي پيروي مي شود كه بخشي از استفاده فرض مي
هاي قبلي) اين  جمله شناخت كافي نسبت كوتاهترين مسيرهاي شبكه بر اساس تجارب كسب شده در استفاده

كنند. بر اين اساس، شبكه  استفاده مي UEپيشنهادات را نپذيرفته و از همان كوتاهترين مسيرهاي مربوط به 
مدل شده و سپس كل زمان سفر و سرعت  SOپذيرش اطالعات  معابر تهران براي سناريوهايي مختلف از درصد

 شوند.  شبكه نسبت به آن درصدها تحليل حساسيت مي
 الگوريتم حل مسأله 

كنندگان شبكه به دو گروه تقسيم ف مسأله اين مقاله استفادههمانطور كه در بخش قبل اشاره شد، در تعري
شوند، و گروه  مدل مي UEكنند و در نتيجه در حالت  شده پيروي نمي شوند. گروه اول كه از اطالعات ارائه  مي

از الگوريتم  UEشوند. براي حل مسأله  مدل مي SOكنند و در حالت  دوم كه از اين اطالعات استفاده مي
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را  ATISهاي با  ، شبكهSOهايي به مسأله  )، با اضافه كردن محدوديت600، ص 2005جان و همكاران (
كمتر باشد، و در عين حال مسيرهاي  UEكه اوال كل زمان سفر در شبكه نسبت به حالت  طوري مدل كردند

ها به مسأله از افزايش بيش از حد  تر شوند. اعمال اين محدوديت منصفانه SOنسبت به حالت  ATISپيشنهادي 
 كند. ترين مسيرها جلوگيري مي زمان سفر مسيرهاي پيشنهادي نسبت به كوتاه

باشند و اطالعات  ATISشود كه تمام وسايل نقليه معادل سواري شهر تهران مجهز به  رض ميدر اين مقاله ف
كنندگان ارايه شوند. به عالوه، با توجه به توضيحات ارايه شده در فوق،  به استفاده SOمسيرها با فرض برقراري 

و مابقي به داليل مختلف (از كنند  كنندگان از اطالعات پيشنهادي پيروي مي شود كه بخشي از استفاده فرض مي
هاي قبلي) اين  جمله شناخت كافي نسبت كوتاهترين مسيرهاي شبكه بر اساس تجارب كسب شده در استفاده

كنند. بر اين اساس، شبكه  استفاده مي UEپيشنهادات را نپذيرفته و از همان كوتاهترين مسيرهاي مربوط به 
مدل شده و سپس كل زمان سفر و سرعت  SOپذيرش اطالعات  معابر تهران براي سناريوهايي مختلف از درصد

 شوند.  شبكه نسبت به آن درصدها تحليل حساسيت مي
 الگوريتم حل مسأله 

كنندگان شبكه به دو گروه تقسيم ف مسأله اين مقاله استفادههمانطور كه در بخش قبل اشاره شد، در تعري
شوند، و گروه  مدل مي UEكنند و در نتيجه در حالت  شده پيروي نمي شوند. گروه اول كه از اطالعات ارائه  مي

از الگوريتم  UEشوند. براي حل مسأله  مدل مي SOكنند و در حالت  دوم كه از اين اطالعات استفاده مي
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را  ATISهاي با  ، شبكهSOهايي به مسأله  )، با اضافه كردن محدوديت600، ص 2005جان و همكاران (
كمتر باشد، و در عين حال مسيرهاي  UEكه اوال كل زمان سفر در شبكه نسبت به حالت  طوري مدل كردند

ها به مسأله از افزايش بيش از حد  تر شوند. اعمال اين محدوديت منصفانه SOنسبت به حالت  ATISپيشنهادي 
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
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s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
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u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 
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~)(اي  حاشيه
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شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 
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هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
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اوليـه ي اوليـه: جـواب  مقادیـر  گام 0- 
را انتخـاب کنيـد.
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هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
a

u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 

زمان هـاي
برابـر بـردار طـول کوتاه تریـن مسـيرها بيـن زوج هـاي 
 را 
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)(به صورت تابع  aصورت برابر صفر است. در اين مدل زمان سفر متوسط هر كمان  aa xt  با
u
a

s
aa xxx  تعريف شده است. =+

شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
~x(t(با تابع زمان سفر  UEي  با حل مسأله aa ،(با تعريف ).1985(شفي(~

aa xt  به صورت
)()()( aaaaaaa xtxxtxt  شود. براي گروه دوم به صورت زير بيان مي  SOي  مسأله =+′
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
a

u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 

مبـدا- مقصـد قـرار دهيـد. شـكاف نسـبي 
کنيد: حسـاب 
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)(به صورت تابع  aصورت برابر صفر است. در اين مدل زمان سفر متوسط هر كمان  aa xt  با
u
a

s
aa xxx  تعريف شده است. =+

شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
~x(t(با تابع زمان سفر  UEي  با حل مسأله aa ،(با تعريف ).1985(شفي(~

aa xt  به صورت
)()()( aaaaaaa xtxxtxt  شود. براي گروه دوم به صورت زير بيان مي  SOي  مسأله =+′

)2                                                                                   (∑ ∫ +=
w

x
u
aas

s
a

dwxwtMinZ
0

)(~ 

)2-1                                                             (rs s
k rs

k
s .t .      g q r ,s ,= ∀∑ 

)2-2                                                               (0rs
k            g r ,s , k≥ ∀ 

)2-3                                                                               (∑∑=
k

rs
ak

rs
k

sr

s
a gx δ

,
 

) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
a

u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 

 به گام 5 بروید.
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)(به صورت تابع  aصورت برابر صفر است. در اين مدل زمان سفر متوسط هر كمان  aa xt  با
u
a

s
aa xxx  تعريف شده است. =+

شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
~x(t(با تابع زمان سفر  UEي  با حل مسأله aa ،(با تعريف ).1985(شفي(~

aa xt  به صورت
)()()( aaaaaaa xtxxtxt  شود. براي گروه دوم به صورت زير بيان مي  SOي  مسأله =+′
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
a

u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 

اگر 
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)(به صورت تابع  aصورت برابر صفر است. در اين مدل زمان سفر متوسط هر كمان  aa xt  با
u
a

s
aa xxx  تعريف شده است. =+

شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
~x(t(با تابع زمان سفر  UEي  با حل مسأله aa ،(با تعريف ).1985(شفي(~

aa xt  به صورت
)()()( aaaaaaa xtxxtxt  شود. براي گروه دوم به صورت زير بيان مي  SOي  مسأله =+′
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
a

u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 

گام 3- جهـت حرکـت UE : بـا تخصيص تقاضاي
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)(به صورت تابع  aصورت برابر صفر است. در اين مدل زمان سفر متوسط هر كمان  aa xt  با
u
a

s
aa xxx  تعريف شده است. =+

شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
~x(t(با تابع زمان سفر  UEي  با حل مسأله aa ،(با تعريف ).1985(شفي(~

aa xt  به صورت
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
a

u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 

به مسـيرهاي بدسـت آمده در گام 1 جواب کمكي 
را پيـدا کنيد.

 را از حل مسـأله ي 
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)(به صورت تابع  aصورت برابر صفر است. در اين مدل زمان سفر متوسط هر كمان  aa xt  با
u
a

s
aa xxx  تعريف شده است. =+

شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
~x(t(با تابع زمان سفر  UEي  با حل مسأله aa ،(با تعريف ).1985(شفي(~
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
a

u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
گام 4- اندازه گام  : اندازه ي گام  ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 

زیـر پيدا کن.
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u: قرار دهيد SOشرط توقف  -6گام 
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aa xxx ترين مسيرها را بر اساس  كوتاه a. براي هر كمان =+

~)(هاي  زمان
aa xt .حساب كنيد)( s
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s uu مقصد -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =

 را حساب كنيد: sRGقرار دهيد. شكاف نسبي 
s

s a aTC x t ( x )=∑ )7                                                                                                  ( 
s s

s s sRG (TC u d ) / TC= −)8                                                                                        ( 
 برويد. 9به گام  ε≤sRGاگر 

sجواب كمكي  5آمده در گام  به مسيرهاي بدست sd: با تخصيص تقاضاي SOجهت حركت  -7گام 
ay  را

 پيدا كن.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازه SOاندازه گام  -8گام 
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 برگرديد.  1پايان. وگرنه به گام  ε≤sRGو  ε≤uRGشرط توقف كلي: اگر  -10گام 
 

براي نوشتن الگوريتم فوق استفاده شده  )1390(ي نوشته شده توسط جواني  در اين مقاله از ساختار مشابه برنامه
 است.

 نتايج عددي

 MICROSOFTبه صورت يك برنامه كامپيوتري توسط كامپايلر  3الگوريتم ارائه شده در بخش     
VISUAL C++   ي تهران روي يك كامپيوتر نوشته و براي شبكه 6ويرايشIntel(R) Core(TM) 2 

Duo CPU    با سرعتGHz 53/2  و حافظهRAM  چهار گيگابايت و با در نظرگرفتن دقت نهايي برابر
 شد. اجرا  50و ماكزيمم تكرار برابر  2/0

:UE گام 5- حرکت
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~)(هاي  زمان
aa xt .حساب كنيد)( s

rs
s uu مقصد -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =

 را حساب كنيد: sRGقرار دهيد. شكاف نسبي 
s

s a aTC x t ( x )=∑ )7                                                                                                  ( 
s s

s s sRG (TC u d ) / TC= −)8                                                                                        ( 
 برويد. 9به گام  ε≤sRGاگر 

sجواب كمكي  5آمده در گام  به مسيرهاي بدست sd: با تخصيص تقاضاي SOجهت حركت  -7گام 
ay  را

 پيدا كن.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازه SOاندازه گام  -8گام 
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VISUAL C++   ي تهران روي يك كامپيوتر نوشته و براي شبكه 6ويرايشIntel(R) Core(TM) 2 

Duo CPU    با سرعتGHz 53/2  و حافظهRAM  چهار گيگابايت و با در نظرگرفتن دقت نهايي برابر
 شد. اجرا  50و ماكزيمم تكرار برابر  2/0
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شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
~x(t(با تابع زمان سفر  UEي  با حل مسأله aa ،(با تعريف ).1985(شفي(~

aa xt  به صورت
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
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aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
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u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 
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 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 
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شود، با اين تفاوت كه تابع زمان سفر  مياستفاده  ولف -فرانكنيز از همان الگوريتم  SOي  براي حل مسأله
~)(اي  حاشيه

aa xt  جايگزين)( aa xt ي  شود. زيرا حل مسأله ميSO  با تابع زمان سفر)( aa xt معادل است ،
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) معرف حالت u(به جاي  sاين فرق كه رونويسكه در آن تعريف نمادهاي رياضي شبيه تعاريف قبلي است با 
SO  بوده وrs

kg  جريان در مسيرk   از مبداr  به مقصدs  مربوط به تقاضايSO .دو مدل ارايه شده  است
)(در فوق با توجه به تعريف توابع  aa xt  و)(~

aa xt توانند به طور مستقل حل شوند. به همين منظور در  نمي
شود. در هر تكرار اين  روشي تكراري براي حل همزمان آنها ارايه مي ولف -فرانكاين مقاله با تعميم الگوريتم 

uروش، تقاضاهاي 
rsq  وs

rsq شوند تا جهات حركت و سپس  به صورت همه يا هيچ به شبكه تخصيص داده مي
هاي اين گام شود. تعادلي تكرار مي جوابهاي گام در آن تكرار به دست آيند و الگوريتم تا رسيدن به  اندازه

 است:زير الگوريتم به به شرح 
uي  مقادير اوليه: جواب اوليه -0گام 

ax  وs
ax  را تعيين و دقت جوابε .را انتخاب كنيد 

s: قرار دهيد UEشرط توقف  -1گام 
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u
aa xxx  ترين مسيرها را بر اساس كوتاه a. براي هر كمان=+

)(هاي  زمان aa xt  حساب كنيد و)( u
rs

u uu  -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =
 يد:را حساب كن uRGمقصد قرار دهيد. شكاف نسبي 

u
u a aTC x t ( x )=∑)3                                                                                                  ( 

u u
u u uRG (TC u d ) / TC= −)4                                                                                    ( 

 برويد. 5به گام  ε≤uRGاگر 

u جواب كمكي 1آمده در گام  به مسيرهاي بدست ud: با تخصيص تقاضاي UEجهت حركت  -3گام 
ay  را

 پيدا كنيد.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازهUEاندازه گام  -4گام 
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u: قرار دهيد SOشرط توقف  -6گام 
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aa xxx ترين مسيرها را بر اساس  كوتاه a. براي هر كمان =+

~)(هاي  زمان
aa xt .حساب كنيد)( s

rs
s uu مقصد -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =

 را حساب كنيد: sRGقرار دهيد. شكاف نسبي 
s

s a aTC x t ( x )=∑ )7                                                                                                  ( 
s s

s s sRG (TC u d ) / TC= −)8                                                                                        ( 
 برويد. 9به گام  ε≤sRGاگر 

sجواب كمكي  5آمده در گام  به مسيرهاي بدست sd: با تخصيص تقاضاي SOجهت حركت  -7گام 
ay  را

 پيدا كن.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازه SOاندازه گام  -8گام 
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 برگرديد.  1پايان. وگرنه به گام  ε≤sRGو  ε≤uRGشرط توقف كلي: اگر  -10گام 
 

براي نوشتن الگوريتم فوق استفاده شده  )1390(ي نوشته شده توسط جواني  در اين مقاله از ساختار مشابه برنامه
 است.

 نتايج عددي

 MICROSOFTبه صورت يك برنامه كامپيوتري توسط كامپايلر  3الگوريتم ارائه شده در بخش     
VISUAL C++   ي تهران روي يك كامپيوتر نوشته و براي شبكه 6ويرايشIntel(R) Core(TM) 2 

Duo CPU    با سرعتGHz 53/2  و حافظهRAM  چهار گيگابايت و با در نظرگرفتن دقت نهايي برابر
 شد. اجرا  50و ماكزيمم تكرار برابر  2/0

گام 6- شـرط توقفSO : قـرار دهيد. 
بـراي هـر کمـان a کوتاه تریـن مسـيرها را بـر اسـاس 
را برابر 

 ٦ 
 

10..

)()(
)(

0

≤≤

+= ∑∫
−+

α

α
α

ts

dwwxtMinZ
a

xyx s
aa

u
a

u
a

u
a

)5                                                               ( 

 :UEحركت  -5گام 
)( u

a
u
a

u
a

u
a xyxx −+= α)6                                                                                              ( 

u: قرار دهيد SOشرط توقف  -6گام 
a

s
aa xxx ترين مسيرها را بر اساس  كوتاه a. براي هر كمان =+

~)(هاي  زمان
aa xt .حساب كنيد)( s
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s uu مقصد -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =

 را حساب كنيد: sRGقرار دهيد. شكاف نسبي 
s

s a aTC x t ( x )=∑ )7                                                                                                  ( 
s s

s s sRG (TC u d ) / TC= −)8                                                                                        ( 
 برويد. 9به گام  ε≤sRGاگر 

sجواب كمكي  5آمده در گام  به مسيرهاي بدست sd: با تخصيص تقاضاي SOجهت حركت  -7گام 
ay  را

 پيدا كن.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازه SOاندازه گام  -8گام 
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براي نوشتن الگوريتم فوق استفاده شده  )1390(ي نوشته شده توسط جواني  در اين مقاله از ساختار مشابه برنامه
 است.
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 MICROSOFTبه صورت يك برنامه كامپيوتري توسط كامپايلر  3الگوريتم ارائه شده در بخش     
VISUAL C++   ي تهران روي يك كامپيوتر نوشته و براي شبكه 6ويرايشIntel(R) Core(TM) 2 

Duo CPU    با سرعتGHz 53/2  و حافظهRAM  چهار گيگابايت و با در نظرگرفتن دقت نهايي برابر
 شد. اجرا  50و ماكزيمم تكرار برابر  2/0

 حسـاب کنيـد.
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s uu مقصد -هاي مبدا ترين مسيرها بين زوج را برابر بردار طول كوتاه =

 را حساب كنيد: sRGقرار دهيد. شكاف نسبي 
s

s a aTC x t ( x )=∑ )7                                                                                                  ( 
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s s sRG (TC u d ) / TC= −)8                                                                                        ( 
 برويد. 9به گام  ε≤sRGاگر 

sجواب كمكي  5آمده در گام  به مسيرهاي بدست sd: با تخصيص تقاضاي SOجهت حركت  -7گام 
ay  را

 پيدا كن.
 ي زير پيدا كن. را از حل مسأله αي گام  : اندازه SOاندازه گام  -8گام 
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VISUAL C++   ي تهران روي يك كامپيوتر نوشته و براي شبكه 6ويرايشIntel(R) Core(TM) 2 
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 شد. اجرا  50و ماكزيمم تكرار برابر  2/0
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بـردار طـول کوتاه تریـن مسـيرها بيـن زوج هـاي مبدا-
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s a aTC x t ( x )=∑ )7                                                                                                  ( 
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 برويد. 9به گام  ε≤sRGاگر 

sجواب كمكي  5آمده در گام  به مسيرهاي بدست sd: با تخصيص تقاضاي SOجهت حركت  -7گام 
ay  را

 پيدا كن.
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مقصـد قـرار دهيـد. شـكاف نسـبي 
: کنيد
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 به گام 9 بروید.
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اگر  
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گام 7- جهـت حرکـت SO : با تخصيـص تقاضاي
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بـه مسـيرهاي بدسـت آمده در گام 5 جواب کمكي
را پيـدا کنيد.

حـل  از  را 
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گام انـدازه ي   :SO گام  انـدازه   -8 گام 
مسـأله ي زیـر پيـدا کنيـد.
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گام 10- شرط توقف کلي: اگر  
پایان. وگرنه به گام 1 برگردید. 

در ایـن مقاله از سـاختار مشـابه برنامه ي نوشـته شـده 

توسـط جوانـي )1390( بـراي نوشـتن الگوریتـم فـوق 
اسـتفاده شـده است.

نتايج عددي
بـه صـورت یـک  ارائـه شـده در بخـش 3  الگوریتـم 
 MICROSOFT برنامه کامپيوتري توسـط کامپایلـر
++VISUAL C  ویرایـش 6 نوشـته و بـراي شـبكه ي 
 )Intel)R( Core)TMکامپيوتـر یـک  روي  تهـران 
Duo CPU 2   بـا سـرعت GHz 2/53 و حافظـه 
RAM چهـار گيگابایت و بـا در نظرگرفتن دقت نهایي 

برابـر 0/2 و ماکزیمـم تكـرار برابـر 50 اجـرا  شـد. 
    جـدول 1 نتایـج حاصـل از الگوریتـم پيشـنهادي را 
بـراي درصدهاي مختلف اسـتفاده از اطالعـات SO در 
شـبكه تهـران نشـان مي دهـد. ایـن نتایـج شـامل کل 
زمان سـفر و سـرعت متوسـط، به عنوان شـاخص هایي 
از عملكـرد شـبكه هسـتند. مشـاهده مي شـود کـه کل 
زمـان سـفر با افزایـش درصـد اسـتفاده از اطالعات کم 
شـده، و مقدار ایـن کاهش در درصدهـاي بزرگتر کمي 
بيشـتر اسـت. این در حالي اسـت که سـرعت متوسـط 
تقریبـا به صورت خطـي با افزایش درصد اسـتفاده زیاد 
مي شـود. شـكل هاي 1 و 2 بـه ترتيـب رونـد کاهـش 
کل زمـان سـفر و افزایـش سـرعت را بـراي درصدهاي 

مختلـف اسـتفاده از اطالعـات نشـان مي دهند.
همانطـور کـه جـدول 1 نشـان مي دهـد، وقتـي هيـچ 
راننـده اي از ATIS اسـتفاده نمي کنـد، کل زمان سـفر 
شـبكه بيشـترین مقـدار خـود را دارد کـه ایـن حالـت 

سرعت متوسط )کيلومتر بر ساعت(کل زمان سفر )وسيله- دقيقه(درصد استفاده  از اطالعات سيستم

%0 )UE(1820256831.67
%101808211331.93
%201796757532.48
%301781903432.9
%401767272633.4
%501752954433.87

%100 )SO(1663447836.81

جدول 1.  كل زمان سفر و سرعت متوسط براي درصدهاي مختلف استفاده از اطالعات تعادل سیستم  در شبکه تهران
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نشـان دهنـده تعـادل UE مي باشـد. به هميـن ترتيب 
با افزایش تعداد رانندگاني که از مسـيرهاي پيشـنهادي 
پيـروي مي کننـد، کل زمـان سـفر شـبكه کاهـش پيدا 
کـرده و همـراه بـا آن سـرعت متوسـط وسـایل نقليـه 
افزایـش مي یابـد. در تئـوري، وقتـي همـه راننـدگان از 
مسـيرهاي SO اسـتفاده کنند، کل زمان سـفر شـبكه 
مينيمـم مي شـود. امـا ایـن اتفـاق هيچـگاه در واقعيت 
رخ نخواهـد داد، زیـرا در شـهرهایي مثـل تهـران، تنهـا 
اسـتفاده   ATIS تجهيـزات  از  راننـدگان  از  درصـدي 
مي کننـد. امـا، همانطـور کـه شـكل هاي 1 و 2 نشـان 
مي دهنـد، اگر بتـوان نيمـي از رانندگان شـهر تهران را 
تشـویق به برقـراري ارتباط بـا  ATISو اسـتفاده از آن 
کـرد، کل زمان سـفر شـبكه بـه اندازه 4 درصد نسـبت 
بـه وضـع موجـود کاهـش یافته و سـرعت متوسـط در 

شـبكه به انـدازه 2 کيلومتر بر سـاعت افزایش می یابد.. 
از سيسـتم هاي  اسـتفاده  اهميـت  مقالـه  ایـن  نتایـج 
اطالع رسـاني را بـه عنـوان یكـي از گزینه هـاي نویـن 
نشـان  شـهري  شـبكه هاي  ترافيكـي  مشـكالت  حـل 
مي دهـد. قطعـاً، طراحـي مناسـب نـوع و ميـزان اطالع 
مقبوليـت  موجـب  سيسـتم ها  ایـن  توسـط   رسـاني 
اجتماعـي و عملكـرد بهتـر آنها خواهـد بـود. از طرفي، 
این گزینه نسـبت به گزینه هاي سـاخت شـبكه بسـيار 
کـم هزینـه بـوده و بر خالف آنها مشـكالت اجـرا ندارد. 
لـذا سيسـتم هاي پيشـرفته ي اطالع رسـاني بـه راننـده 
مي توانـد بـه عنـوان گزینـه اي کارا، کـم هزینـه و قابل 

اجـرا مطرح باشـد.

 

 ۸ 
 

رساني به راننده  ي اطالع هاي پيشرفته بسيار كم هزينه بوده و بر خالف آنها مشكالت اجرا ندارد. لذا سيستم
 اي كارا، كم هزينه و قابل اجرا مطرح باشد. تواند به عنوان گزينه مي

 

 
 در شبكه تهران  روند كاهش كل زمان سفر براي درصدهاي مختلف استفاده از اطالعات تعادل سيستم .1شكل 

 

 
  در شبكه تهران   روند افزايش سرعت متوسط براي درصدهاي مختلف استفاده از اطالعات تعادل سيستم .2شكل 

 

16400000
16600000
16800000
17000000
17200000
17400000
17600000
17800000
18000000
18200000
18400000

0 50 100

فر  
 س

ان
 زم

كل
 

 درصد استفاده كننده از اطالعات سيستم

31

32

33

34

35

36

37

38

0 50 100

ط 
وس

 مت
عت

سر
)

عت
 سا

 بر
متر

يلو
ك

( 

 درصد استفاده كننده از اطالعات سيستم

 ۸ 
 

رساني به راننده  ي اطالع هاي پيشرفته بسيار كم هزينه بوده و بر خالف آنها مشكالت اجرا ندارد. لذا سيستم
 اي كارا، كم هزينه و قابل اجرا مطرح باشد. تواند به عنوان گزينه مي

 

 
 در شبكه تهران  روند كاهش كل زمان سفر براي درصدهاي مختلف استفاده از اطالعات تعادل سيستم .1شكل 

 

 
  در شبكه تهران   روند افزايش سرعت متوسط براي درصدهاي مختلف استفاده از اطالعات تعادل سيستم .2شكل 

 

16400000
16600000
16800000
17000000
17200000
17400000
17600000
17800000
18000000
18200000
18400000

0 50 100

فر  
 س

ان
 زم

كل
 

 درصد استفاده كننده از اطالعات سيستم

31

32

33

34

35

36

37

38

0 50 100

ط 
وس

 مت
عت

سر
)

عت
 سا

 بر
متر

يلو
ك

( 

 درصد استفاده كننده از اطالعات سيستم

شکل 1. روند كاهش كل زمان سفر براي درصدهاي مختلف استفاده از 
اطالعات تعادل سیستم  در شبکه تهران

شکل 2. روند افزايش سرعت متوسط براي درصدهاي مختلف استفاده از 
اطالعات تعادل سیستم  در شبکه تهران  
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نتیجه گیري و جمعبندي
بـه کمـک الگوریتـم فرانـک- ولـف تاثيـر اسـتفاده از 
راننـدگان  بـه  پيشـرفته ي اطالع رسـاني  سيسـتم هاي 
)ATIS( در بهبـود عملكـرد شـبكه تهـران نشـان داده 
شـد. ATIS بـا برقـراري ارتبـاط یكطرفـه یـا دوطرفه 
بـا راننـدگان، مسـيرهایي را بـراي سـفر آنها پيشـنهاد 
مي دهـد تـا از ایـن طریـق بتوانـد در جهـت هدفـي 
شـبكه  در  سـفر  زمـان  کل  کاهـش  مثـل  مشـخص 
حرکـت کنـد. بـراي بررسـي نحـوه تاثيـر ATIS بـر 
عملكـرد شـبكه معابـر، اسـتفاده کنندگان بـه دو گـروه  
UE و SO تقسـيم شـدند، بـه طـوري کـه گـروه اول 
از اطالعـات ATIS نمي کنـد و گـروه دوم مسـيرهاي 
پيشـنهاد شـده توسـط ATIS را مي پذیـرد. بـا تعميم 
الگوریتـم فرانـک- ولف روشـي تكراري بـراي تخصيص 
همزمـان تقاضـاي هـر دو گروه به شـبكه ارایـه، و براي 
ATIS روي شـبكه  از  اسـتفاده  درصدهـاي مختلـف 
تهـران آزمایـش شـد. نتایـج نشـان دادنـد کـه هـر چه 
نسـبت تقاضـاي SO  بـه UE بيشـتر شـود، عملكـرد 
سيسـتم هاي  بنابرایـن،  شـد.  خواهـد  بهتـر  شـبكه 
اطالع رسـاني در صـورت طراحـي مناسـب مي توانند به 
عنـوان گزینـه اي کارا بـراي کاهش مشـكالت ترافيكي 

شـهر تهـران مطرح باشـند.
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ارزيابی  نقش طرح ارتقاءکیفی میدان بهارستان تهران در توسعه پايدار شهری1
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چکیده
میـدان بهارسـتان بـه عنـوان يکـی از قديمـی تريـن 
میاديـن تهـران در جـوار بسـیاری از ابنیـه تاريخـی 
ارزشـمندترين  از  و  اسـت  گرفتـه  قـرار  فرهنگـی  و 
میاديـن شـهر می باشـد. اما فرسـودگی بافـت منطقه، 
آلودگـی هـای محیطـی، کاهـش تعلق خاطر و شـیوع 
آسـیب های اجتماعـی ايـن فرصـت را از بیـن بـرده و 
تهديدهايـی را جايگزيـن آن کرده اسـت. بنابراين الزم 
اسـت بـرای رفـع معضـالت فوق »طـرح ارتقـاء کیفی 
میدان بهارسـتان« بـا محوريت پیاده گسـتری و تغییر 
مبلمان شـهری اجرايی شـود. تجربه اجرای طرح های 
ارتقاء کیفی مشـابه با محوريت پیاده راه سـازی نشـان 
می دهـد کـه بعضـی از ايـن طرحهـا هرچند بـا هدف 
ارتقـای کیفیـت زندگـی سـاکنان شـهر اجرايی شـده 
اسـت اما در نهايت به پايداری توسـعه شـهری کمکی 
نکـرده اسـت. لـذا مسـأله تحقیـق »اين اسـت کـه آيا 
طـرح ارتقـاء کیفی میـدان بهارسـتان در ابعاد مختلف 
مـی توانـد بـه توسـعه پايـدار شـهری منجـر شـود؟« 
نظريه هـای  بـر  مبتنـی  تحقیـق  نظـری  چارچـوب 
توسـعه شـهری در چهـار بُعـد اجتماعـی، فرهنگـی، 
زيسـت محیطـی و اقتصـادی تدويـن شـد. داده هـای 
ايـن تحقیق بـه روش ترکیبی کمـی و کیفی از طريق 
مصاحبه و پرسشـنامه جمع آوری شـده اسـت. داده به 
کمـک نرم افـزاری آمـاری SPSS تحلیل شـده اسـت. 
بررسـی آزمـون فرضیـه ها نشـان مـی دهد کـه طرح 
ارتقـاء کیفی میدان بهارسـتان درصـورت اجرای کامل 
و همراسـتا بـا سـاير طـرح های مرکز شـهر مـی تواند 

منجـر به توسـعه پايدار شـهری شـود. 
توسـعه  اجتماعـی،  تأثیـر  ارزيابـی  کلیـدي:  واژگان 

کیفـی. ارتقـاء  بهارسـتان،  میـدان  شـهری،  پايـدار 

ho128z@yahoo.com  :نويسنده مسؤل مکاتبات، شماره تماس: 09125076150،  رايانامه *
اين مقاله بخشی از نتايج طرح تحقیقاتی بررسی تأثیرات اجتماعی و فرهنگی طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان می باشد که با حمايت مالی سازمان زيباسازی 

شهر تهران انجام شده است.

Parliament Square in Tehran to evaluate the role of qual-
ity improvement initiatives on sustainable urban develop-
ment

Abstract
Parliament Square as one of the oldest squares in Tehran in the 
vicinity of many historical and cultural monuments. It is the most 
valuable town squares. The area of tissue erosion, environmental 
pollution, reduce the incidence of injuries social belonging and the 
opportunity to eliminate the threats to replace it. Therefore it is nec-
essary to fix these problems, “the design quality of the Parliament” 
pedestrian-oriented development and urban furniture changes 
implemented. Similar experience with a focus on implementation 
projects improve the quality of road shows that some of these proj-
ects, however, with the aim of improving the quality of life of the 
inhabitants of the city administration, but ultimately the sustain-
ability of urban development not helped. The study “is whether the 
quality of the Parliament on various aspects of design can lead to 
sustainable urban development” theory-based research theoretical 
framework of urban development in four dimensions: social, cul-
tural, environmental and economic impacts were developed. This 
study combined quantitative and qualitative data through inter-
views and questionnaires have been collected. Data were analyzed 
using SPSS software. Check the quality of the design hypothesis 
suggests that Parliament should fully implement and comply with 
the other projects the city center can lead to the sustainable urban 
development.
Key words: social impact assessment, urban sustainable develop-
ment, Parliament Square, improve quality.
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مقدمه و بیان مسئله
هـدف بسـیاری از متخصصـان شـهری در درجـه اول 
ايـن اسـت کـه شـهر را به جـای بهتـری بـرای زندگی 
تبديـل کـرده و بـه اصطـالح کیفیـت زندگی سـاکنان 
شـهر را باالبـرده و در راسـتای  پايـداری شـهری قـدم 
بردارنـد. از ايـن رو، هـر يک از متخصصان بـا رويکردی 
ارتقـاء کیفـی محیـط شـهری مـی  خـاص در صـدد 
باشـند. مـروری بر تجربـه های بشـری در اين خصوص 
نشـان می دهـد که طرح هـای ارتقـاء کیفی بـه اهداف 
خـود دسـت نیافتـه و خود موجب آسـیب بـه فضاهای 
انـد. مشـاوران شـهرداری بـر ايـن  بـا کیفیـت شـده 
نظـر هسـتند که میـدان بهارسـتان بـه عنـوان يکی از 
قديمی تريـن میاديـن تهـران در جوار بسـیاری از ابنیه 
تاريخی و فرهنگی قرار گرفته اسـت و از ارزشـمندترين 
میاديـن شـهر می باشـد. اما فرسـودگی بافـت منطقه، 
آلودگی هـای محیطـی، کاهش تعلق خاطـر و مهاجرت 
سـاکنان قديمـی منطقه، حضـور کارگـران فاقد مهارت 
و افـراد بیـکار در منطقه، شـیوع آسـیب های اجتماعی، 
ناامنـی و... ايـن فرصـت را از بیـن بـرده و تهديدهايـی 
را جايگزيـن آن کـرده اسـت. بنابرايـن الزم اسـت برای 
میـدان  کیفـی  ارتقـاء  »طـرح  فـوق  معضـالت  رفـع 
بهارسـتان« با محوريـت پیاده گسـتری و تغییر مبلمان 
شـهری اجرايـی شـود. امـا تجربـه اجـرای طـرح هـای 
ارتقـاء کیفی مشـابه با محوريت پیاده راه سـازی نشـان 
می دهـد کـه بعضـی از ايـن طرحهـا هرچنـد بـا هدف 
ارتقـای کیفیـت زندگی سـاکنان و شـهر اجرايی شـده 
اسـت امـا در نهايـت به پايداری توسـعه شـهری کمکی 
نکـرده اسـت. لـذا، »مسـأله تحقیـق« اين اسـت که آيا 
طـرح ارتقـاء کیفـی میدان بهارسـتان در ابعـاد مختلف 

مـی توانـد بـه توسـعه پايدار شـهری منجر شـود؟ 
بنابرايـن، تحقیـق بـه دنبـال  پاسـخگويی سـؤال ذيـل 

مـی باشـد: آيا طـرح ارتقاء کیفـی میدان بهارسـتان در 
راسـتای پايـداری شـهری گام بر مـی دارد؟

اجـرای هـر طـرح  توسـعه ايـی پیامدهـای نیت نشـده 
و ناخواسـته ای دارندکـه ممکـن اسـت در آينده، کلیت 
طـرح را بـه چالـش کشـیده و مانـع از دسـتیابی بـه 
اهـداف اصلـی  طراحـان پـروژه شـود. ايـن امـر  منجر 
بـه شـکل گیری اين سـؤال می شـود که: اجـرای طرح 
ارتقاءکیفـی میدان بهارسـتان چه پیامدهـای اجتماعی 
و فرهنگـی  مثبـت و منفـی خواهـد داشـت؟ آيـا ايـن 
پـروژه می توانـد، آنچنـان کـه در طـرح آمـده اسـت، 
موجـب شـود تـا کیفیـت زندگـی در میدان بهارسـتان  
آن شـکل  در  پايـداری  و  پذيـری  زيسـت  و  افزايـش 
بگیرد؟يـا اينکـه خود اين پـروژه بیش از آنکـه بهبودی 
در وضـع موجـود دهـد، موجب شـکل گیری تنش ها و 

واکنش هـا شـود؟
اهداف تحقیق عبارتند از:

الف- اهـداف کلی: ارزيابـی تأثیر اجرای طـرح ارتقاء 
کیفی میدان بهارسـتان  توسـعه پايدار شهری1

ب- اهداف جزئـی: ارزيابی تاثیر اجـرای  طرح ارتقاء 
کیفـی میـدان بهارسـتان  زيسـت پذيـری اجتماعـی  
منطقـه؛ ارزيابی تأثیـر اجرای طرح ارتقـاء کیفی میدان 
بهارسـتان بر زيسـت پذيـری فرهنگی منطقـه؛ ارزيابی 
تأثیـر اجـرای طـرح ارتقـاء کیفی میـدان بهارسـتان بر 
زيسـت پذيـری اقتصادی منطقـه؛ ارزيابـی تأثیر اجرای 
طـرح ارتقـاء کیفی میدان بهارسـتان  بر زيسـت پذيری 
محیطـی؛ راهکارهـای کاهـش يـا تعديـل پیامدهـای 

منفـی طـرح ارتقـاء کیفی میـدان بهارسـتان کدامند؟
معرفی طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان2

میـدان بهارسـتان در محدوده مرکزی شـهر تهران قرار 
گرفته اسـت. سـابقه شـکل گیری اين میدان بـه دوران 
فتحعلیشـاه می رسـد. مجلـس شـورای ملـی در ايـن 

1.    ارزيابی طرح ارتقاء کیفی مربوط به  قبل از اجرا  يا فاز صفر می باشد. انجام ارزيابی تأثیر اجتماعی قبل از اجرا  می تواند به پرسش های زير 
پاسخ دهد: 1. در صورت تحقق و اجرا شدن اقدام موردنظر، چه اتفاقی، چرا، در چه زمانی و درکجا رخ می دهد؟؛ 2. چه کسی از آن تأثیر می پذيرد؟؛ 
3. چه کسی از آن سود يا ضرر می کند؟؛ 4. درصورت انتخاب گزينه های متفاوت، چه مواردی با تغییر روبه رو می شوند؟؛ 5. چگونه می توان فوايد 

را افزايش داد و تأثیرات نا مطلوب را کاست يا از بروز آنها جلوگیری کرد؟ )بارج و همکاران، 1391(.
2. اين طرح پیشنهادی حاصل مطالعات شرکت مشاور مهندسی طاش می باشد که به سفارش سازمان زيباسازی شهر تهران انجام شده است. 
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میـدان شـکل گرفت و امروزه مجلس شـورای اسـالمی 
در ضلـع شـرقی ايـن میـدان قـرار دارد. اين میـدان  تا 
قبـل از دوره پهلـوی دوم مهم تريـن میـدان پايتخـت 
بـه حسـاب می آمـد و ايـن میدان نمـاد مردم سـاالری 
ايـران و شـاهد تحـوالت بـزرگ تاريخـی مـی باشـد. 
ارزشـمندترين ابنیـه تاريخـی کشـور در محـدوه ايـن 
میـدان قـرار دارنـد. میـدان بهارسـتان کـه در گذشـته 
يکـی از میاديـن بـا کیفیـت شـهری از حیـث تاريخی، 
فرهنگـی و خاطـره شـهری بـود، امـروزه کیفیت هـای 
قبـل خـود را از دسـت داده اسـت. فرسـودگی بافـت، 
ناهماهنگی هـای  شـلوغی،  محیطـی،  هـای  آلودگـی 
بصـری و فقـدان جذابیـت، موجـب مهاجـرت سـاکنان 
قديمـی آن شـده اسـت. ايـن امـر نیـز موجب تشـديد 
مسـائل و معضـالت و بروز برخی آسـیب های اجتماعی 
)نظیـر حضـور افـراد معتـاد و...( را در پی داشـته اسـت 
کـه بـه نوبـه خود امنیـت و رفـاه اجتماعـی و در نهايت 
کیفیـت زندگـی در ايـن منطقـه را کاهش داده اسـت. 
از ايـن رو شـهرداری در نظـر دارد بـا ايجاد محـور پیاده 
و بازسـازی، بازپیرايـی و سـاماندهی میـدان بهارسـتان 
در قالـب »طـرح ارتقاءکیفی میدان بهارسـتان«، ضمن 
حـل برخـی از معضالت و مشـکالت اين میـدان، زمینه 
رونـق مجـدد میـدان را فراهم کـرده و اين میـدان را به  
يکـی از محورهـای گردشـگری تاريخـی  شـهر تهـران 
تبديـل کـرده  و  بديـن ترتیـب بتوانـد اين محـدوده و 
منطقـه را بـه فضای با کیفیتی مبدل سـازد. شـهرداری 
تهـران ايـن در صـدد اسـت، اين  اقـدام را در سـه  گام 

ذيـل عملـی کند.
الـف - گام اول اقـدام مداخله ايـی:- اختصـاص 
ضلـع شـمال میـدان بهارسـتان بـه حرکـت پیـاده؛ - 
انتقـال حرکـت سـواره ضلـع شـمالی میدان بـه جنوب 
جزيـره میانـی؛ - حـذف امـکان پـارک حاشـیه ای در 
طـول خیابـان جمهـوری و فراهـم کـردن مـکان هـای 
)پـارک اضطـراری و  بـا طـول هـای محـدود  خـاص 
بارگیـری و بـار انـدازی(؛ - حـذف امکان پارک حاشـیه 
ای در خیابـان هـای بهارسـتان و مصطفـی خمینـی و 
فراهـم کـردن آن در مکان هـای خـاص بـا طول هـای 

حـذف   - بارانـدازی(؛  و  اضطـراری  )پـارک  محـدود 
عملکـرد میـدان بهارسـتان بـه عنـوان انتهـای خطوط 
تاکسـیرانی و اتوبوسـرانی و سـاماندهی نظـام حمـل و 
نقـل عمومـی؛ - اختصـاص سـه خـط عبـور سـواره به 
خیابـان بهارسـتان و مصطفی خمینی؛ -اختصاص سـه 
خـط عبور سـواره بـه همراه مسـیر ويـژه اتوبـوس يک 
طرفـه مخالـف، جهـت چیدمـان سـواره به عـرض 4/5 
متـر؛ - تبديـل مسـیر يـک طرفه ضلـع جنـوب جزيره 
میانـی میـدان بهارسـتان بـه مسـیر دو طرفـه )جهـت 
شـرق بـه غـرب دارای دو خط سـواره و جهـت غرب به 

شـرق دارای سـه خـط سـواره اسـت(.
ب- گام دوم اقدام مداخله ايی:

1. شـکل گیـری ضلع غـرب لوپ جمـع و پخش کننده 
پیرامـون میـدان بهارسـتان و انتقـال حرکت سـواره به 

آن؛
2. اختصـاص جزيـره میانـی و فضـای پیرامـون آن بـه 

پیاده؛  مسـیر 
3. تغییر جهت حرکت سواره در خیابان امیرکبیر؛ 

4. اختصـاص دو بانـد حرکـت سـواره در خیابـان ملـت 
و تعريـف حرکـت سـواره در جهـت شـمال بـه جنوب؛

5. اختصـاص سـه بانـد حرکت سـواره بـه خیابان صفی 
علیشـاه در جهـت جنوب به شـمال )ضلـع غربی رينگ 

جمع و پخـش کننده(.
ج-  گام سوم اقدام مداخله ايی:

1.انتقـال جريان ترافیک سـواره در میدان بهارسـتان به 
رينـگ جمـع کننـده و پخش کننـده پیرامونـی )صفی 
علیشـاه، قائـدی، ايـن سـینا، مجاهدين اسـالم، آجانلو، 

امیـر کبیـر و ملت(.
2.تغییـر عملکرد خیابان جمهوری اسـالمی از شـريانی 
درجـه دو بـه جمـع  و  پخـش کننـده بعـد از تقاطع با 

خیابان سـعدی.
3.حـذف پیوسـتار حرکـت سـواره در خیابـان مصطفی 

خمینی و بهارسـتان.
4.حـذف پـارک حاشـیه ای سرتاسـری در خیابان های 

جمهـوری، مصطفـی خمینی و ابن سـینا.
5.سـاماندهی خطـوط تاکسـیرانی و اتوبـوس رانی ضلع 
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ايسـتگاه مترو. شمال 
6. اختصـاص خیابـان مصطفـی خمینی در حـد فاصل 

مجاهديـن اسـالم و امیـر کبیـر به حرکـت پیاده.
7. اختصـاص خیابان جمهوری اسـالمی بعـد از خیابان 
صفـی علیشـاه تـا خیابـان مصطفـی خمینی به مسـیر 

پیاده.
8. ارتبـاط خیابـان مجاهدين اسـالم وصفی علیشـاه در 

شمال ايسـتگاه مترو.
  و در گام نهايـی میدان بهارسـتان به شـکل ذيل مورد 

بـاز پیرايی قـرار خواهد گرفت. 
- بینش و چارچوب نظری 

همانطور که در طرح مسـأله اشـاره شـد، هدف اساسـی 
تحقیـق  بررسـی نقـش  ارزيابـی طـرح ارتقاءکیفـی 
میـدان بهارسـتان بـر توسـعه پايدار شـهری می باشـد. 
لـذا سـؤال اساسـی که در اينجـا بايد به کمـک مباحث 
نظـری بـدان  پاسـخ داد، اين اسـت که  ادبیـات علمی 
توسـعه پايـدار شـهری را چگونه تعريف و چه شـاخص 
هـای بـرای آن تعیین می کند؟ از ايـن رو در اين بخش 
ابتـدا نظريـه هـای مرتبط بـا توسـعه پايدار شـهری در 

ادامـه  چارچـوب نظـری معرفی خواهد شـد.
الف- نظريه فضاهای شهری پايدار شهرسازی جديد 

محیطـی،  پايـداری  راسـتای  در  نويـن  شهرسـازی 

بیـن محیـط طبیعـی و محیـط انسـان سـاخت ارتباط 
برقـرار می کنـد. نوشـهرگرايی و يـا طراحـی نئوسـیتی 
واحدهـای همسـايگی، مجموعـه اصولی را بـرای برنامه 
ريـزی فراهـم می کند کـه قابلیت پیاده روی و زيسـت 
پذيـری واحدهـای همسـايه و خلـق محیـط دوسـتانه 
بـرای عابـران از نـکات مهـم آن اسـت. البتـه هـدف، 
حـذف خـودرو از زندگی روزانه نیسـت، بلکه سـعی می 
شـود که پیـاده ها، بـا وجود خودروها در سـطح شـهر، 
احسـاس ايمنـی و آسـايش، راحتـی و رضايـت نمايند. 
لـزوم برخـورد مسـتقیم و نزديـک مـردم بـا يکديگر در 
نوشـهرگرايی کامـاًل مـورد توجه قرار مـی گیرد. نهضت 
نوشـهرگرايی در واحدهـای همسـايگی طراحـی شـده، 
کاربـری هـای مختلـف مسـکونی از آپارتمـان گرفته تا 
خانه هـای تـک نفـری و وياليـی را فراهم کـرده که می 
توانـد همـة اقشـار درآمـدی را پشـتیبانی کنـد. اهداف 
آن درصـدد حمايـت از محیط های طبیعی و مسـکونی 
واحدهـای  ارتبـاط  نوشـهرگرايی  نگـرش  در  اسـت. 
همسـايگی بـا محیط اطـراف مورد توجه قـرار می گیرد 
و همچنیـن از مراکز شـهری و فضاهای بـاز برای عموم 
شـهروندان حمايت می شـود. در رهیافت نوشهرگرايی، 
واحدهـای همسـايگی بايد در مقیاسـی طراحی شـوند 
کـه دسترسـی عابـران و دوچرخـه بـرای سـاکنان از 

3

اين   شهرداري تهران اين در صدد است، تبديل كرده  و  بدين ترتيب بتواند اين محدوده و منطقه را به فضاي با كيفيتي مبدل سازد.
 ذيل عملي كند.گام  اقدام را در سه 

انتقال حركت سواره ضلع شمالي  - ؛بهارستان به حركت پياده اختصاص ضلع شمال ميدان -ايي:گام اول اقدام مداخله -الف 
حذف امكان پارك حاشيه اي در طول خيابان جمهوري و فراهم كردن مكان هاي خاص با طول هاي  - ؛ميدان به جنوب جزيره مياني

تان و مصطفي خميني و فراهم كردن حذف امكان پارك حاشيه اي در خيابان هاي بهارس -؛ محدود (پارك اضطراري و بارگيري و بار اندازي)
حذف عملكرد ميدان بهارستان به عنوان انتهاي خطوط  -؛ هاي محدود (پارك اضطراري و باراندازي)هاي خاص با طولآن در مكان

- ؛نياختصاص سه خط عبور سواره به خيابان بهارستان و مصطفي خمي - ؛نقل عمومي تاكسيراني و اتوبوسراني و ساماندهي نظام حمل و
تبديل مسير يك  - ؛متر 5/4اختصاص سه خط عبور سواره به همراه مسير ويژه اتوبوس يك طرفه مخالف، جهت چيدمان سواره به عرض 

طرفه ضلع جنوب جزيره مياني ميدان بهارستان به مسير دو طرفه (جهت شرق به غرب داراي دو خط سواره و جهت غرب به شرق داراي سه 
 خط سواره است).

 گام دوم اقدام مداخله ايي: -ب
 ؛كننده پيرامون ميدان بهارستان و انتقال حركت سواره به آنغرب لوپ جمع و پخش عشكل گيري ضل.1
  ؛اختصاص جزيره مياني و فضاي پيرامون آن به مسير پياده.2
  ؛تغيير جهت حركت سواره در خيابان اميركبير.3
 ؛حركت سواره در جهت شمال به جنوباختصاص دو باند حركت سواره در خيابان ملت و تعريف .4
اختصاص سه باند حركت سواره به خيابان صفي عليشاه در جهت جنوب به شمال (ضلع غربي رينگ جمع و پخش .5

 كننده).
 ايي:گام سوم اقدام مداخله  -ج

اين  قائدي، ،انتقال جريان ترافيك سواره در ميدان بهارستان به رينگ جمع كننده و پخش كننده پيراموني (صفي عليشاه.1
 امير كبير و ملت). آجانلو، مجاهدين اسالم، سينا،

 تغيير عملكرد خيابان جمهوري اسالمي از شرياني درجه دو به جمع  و  پخش كننده بعد از تقاطع با خيابان سعدي..2
 خيابان مصطفي خميني و بهارستان. حذف پيوستار حركت سواره در.3
 مصطفي خميني و ابن سينا. هاي جمهوري،حذف پارك حاشيه اي سرتاسري در خيابان .4
 .ساماندهي خطوط تاكسيراني و اتوبوس راني ضلع شمال ايستگاه مترو.5
 اختصاص خيابان مصطفي خميني در حد فاصل مجاهدين اسالم و امير كبير به حركت پياده..6
 ر پياده.اختصاص خيابان جمهوري اسالمي بعد از خيابان صفي عليشاه تا خيابان مصطفي خميني به مسي.7
 ارتباط خيابان مجاهدين اسالم وصفي عليشاه در شمال ايستگاه مترو..8

 و در گام نهايي ميدان بهارستان به شكل ذيل مورد باز پيرايي قرار خواهد گرفت.  
 
چشم انداز كلي ميدان بهارستان از جانب غرب غلبه نقش  

عبوري و تداخل حركت سواره و پياده با نماهايي 

  مغشوش و نابسامان 

وضع پيشنهادي:فضاي شهري ايمن و پياده مدار،با تمركز 

همراه با ملمان  راستاي ديد به ساختمان قديمي مجلس،

  نماهاي زيبا و خظ آسمان هماهنگ مناسب،شهري 
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طريـق ايجـاد واحدهـای همسـايگی يـا قابلیـت پیـاده 
میسـر باشـد. نظريه نوشـهرگرايی مبتنی بر اصول ذيل 

باشـد: می 
1. قابلیت پیاده روی؛ 

2. ارتباط پذيری؛ 
3. کاربری مختلط و تنوع؛ 

4. مسکن مختلط؛ 
5. معماری و طراحی شهری با کیفیت؛  

6. برنامه ريزی دوسويه؛ 
7. تراکم افزايش يافته؛  

8. حمل و نقل هوشمند.  
ب- نظريه شـکل شـهر )شهر فشـرده در مقابل 

شـهر افقی( 
يکـی از موضوعات حیاتی قـرن 21 در ارتباط با کیفیت 
زندگی شـهر، شـکل يا فرم شـهر اسـت. شـکل يـا فرم 
شـهر، بـه عنـوان الگـوی توزيـع فضايـی فعالیت هـای 
انسـان در برهـه خاصـی از زمـان تعريـف می شـود. در 
اين راسـتا دو شـکل اصلی شـهر، شـهر فشـرده و شـهر 
گسـترده مـورد توجـه انديشـمندان مطالعـات شـهری 
اسـت. شـکِل شـهری مسـلط قـرن بیسـتم در اکثـر 
نقاط جهان، شـکل گسـترده يا گسـترش افقی شـهری 
اسـت کـه بـه دلیـل پیامدهـای نامطلـوب اقتصـادی، 
اجتماعـی، کاهـش اسـتانداردهای محیطـی و بـه ويژه 
و  زمیـن  از  بهینـه  اسـتفاده  عـدم  و  زيسـت محیطی 
وابسـتگی زيـاد به اتومبیل شـخصی، انتقادهـای زيادی 
بـر آن شـده و بـه عنـوان ناپايدارتريـن شـکل شـهری 
شـناخته شده اسـت. به دنبال آن دانشمندان در جست 
وجوی شـکل پايدار شـهری، شـکل فشـرده را پیشنهاد 
کردنـد کـه بـا الگوی هـای توسـعه پايـدار هـم خوانی 
بیشـتری دارد. ايده شـهر فشـرده سـعی دارد بـا تحول 
در عناصـر فـرم کالبـدی شـهر، زمینـه پايداری بیشـتر 
آن را فراهـم کنـد. بیشـتر تئوری های شـهر فشـرده بر 
ارتبـاط فرم شـهری و کیفیت زندگی تأکید داشـته اند. 
ادعـا شـده اسـت متراکم سـازی شـهری، سـبب ايجاد 
نواحـی شـهری امن تـر و سـرزنده تر می شـود و عـالوه 
بـر ايـن موجـب حمايـت از مشـاغل و سـرويس های 

محلی و روابط اجتماعی شـهری می شـود. اين گرايش 
بـه کیفیـت زندگی در حرکـت های معاصـر و جاری به 
سـوی طراحی فرم های شـهری و سـنتی جديد روسـتا 
شـهری، به عنوان گرايش مسـلط قابل مشـاهده اسـت. 
ايـده »شـهر فشـرده« مـی توانـد بـرای ارتقـاء کیفیت 
زندگـی شـهری شـهروندان با ايجـاد فضاهـا پُرتحرک، 
مناسـب و جـذاب از نظـر انـرژی مقـرون بـه صرفـه و 
مشـوق حمـل و نقل عمومی، سـودمند باشـد )مثنوی، 
1381: 31(. در فرم شـهر فشـرده، تأکید بر رشد مراکز 
شـهری موجـود و زمین هـای بازيافتـی و در عین حال 
دوری از گسـترش و پخش شـدن در حاشیه هاسـت که 

در مقابـل ايـده شـهر افقـی  قـرار می  گیرد.
چارچوب نظری

نـگاه به ادبیـات موجود در حوزه شـهر سـازی، حکايت 
از آن دارد کـه تمـام تالشـها در دسـت يابی بـه مفهـوم 
کیفیـت شـهری بـا مفهـوم پايـداری و زيسـت پذيـری 
شـهری پیونـد خورده اسـت. پايداری شـهری  و مفهوم 
پايدارشـدن در سـال های اخیـر از بُعدهـای مختلفـی 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت؛ از ايـن رو، يافتـن يک 
مفهـوم مشـترک برای آن تاحدی مشـکل شـده اسـت. 
بايسـتی توجه شـود کـه پايـداری حقیقی، تنهـا منجر 
بـه پايـداری منابع اکولوژيکی نمی شـود، بلکـه پايداری 
اجتماعـی و اقتصـادی را نیـز شـامل می شـود. پايداری 
هنگامی کـه بـه طراحـی شـهری مربوط می شـود، بايد 
تضمیـن کنـد که يک شـهر از زيـر سـاختاری حمايت 
می کنـد کـه انتخاب هـای سـالم و در حـال پیشـرو را 
بـرای شـهروندانش فراهـم خواهد کـرد تـا کار، زندگی 

و تفريـح کنند.
در بحـث انتخـاب رويکـرد نظـری، از بیـن رويکردهای 
مطـرح، رويکـرد تلفیقـی بـرای تحلیـل نقـش طـرح 
پايـدار  توسـعه  در  بهارسـتان  میـدان  کیفـی  ارتقـاء 
شـهری  انتخـاب شـده اسـت کـه هسـته اساسـی اين 
رويکـرد، فضاهـای کیفـی پايدار زيسـت پذير بـا تأکید 
بـر هويـت اجتماعی می باشـد. برای اين کـه معماری و 
طراحـی فضـای کالبدی بتوانـد تأثیر مثبتـی بر جريان 
اجتماعـی شـهر داشـته باشـد، بايسـتی کالبد مناسـب 
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برای تقويت سـاختارهای اجتماعـی و تقويت رفتارهای 
اجتماعی شـهروندان متناسـب با فرهنـگ بومی جامعه 
را فراهـم نمايـد. بـه عبـارت ديگـر، معمـاری اجتماعی 
در جهـت تأمیـن کیفیت باالتـر زندگی عمـل می کند 
و کیفیـت بـر اسـاس مجموعـه ای از خواسـته هـای 
اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگـی  و روانـی تعريـف مـی 
شـود و تنها بُعدی از آن را شـاخص های مادی تشـکیل 
مـی دهـد. در واقـع معمـاری و طراحـی شـهری بايـد 
در چارچـوب هويـت اجتماعـی هـر جامعـه باشـد و به 
آن غنـا بخشـد. هويـت  اجتماعـی معمـاری بر اسـاس 
عناصـر زيـر در چارچـوب يـک مـدل مفهومـی قابـل 
نمايـش اسـت. هويـت جامعه و افـراد بر اسـاس ارتباط 
)Relationship(، حضـور )Presence(، اشـتراک يـا 
 ،)Conversation( گفتگو ،)Sharing( سـهیم شـدن
 )Groups( و گروه ها ،)Reputation( شـهرت و اعتبـار

تبییـن می شـود. 
در معمـاری فضـای کالبـدی )ارتقاءکیفـی( از جنبـه 
اجتماعـی بايـد بـه اين مولفه هـا توجه نمـوده و فضای 
کالبـدی را در جهـت بسترسـازی بـرای شـکل گیری و 
تقويـت اجتماعـی مشـخص هدايـت نمايد. ايـن مولفه 
هـای کارکردهای اجتماعی يک جامعـه را منعکس می 
کنـد کـه بـر آينـد آن يـک جامعه بـا هويت مشـخص 
می باشـد. ايجاد فضـای کالبدی برای جريـان روان اين 
برآينـد بـه تقويت اين نقشـها و در نهايت تقويت هويت 
افزايـش  آن  نتیجـه  در  و  می کنـد  اجتماعـی کمـک 
همبسـتگی، امنیـت و مشـارکت اجتماعـی و پايـداری 
جامعـه خواهد بـود )Morvill,2007 بـه نقل از جمعه 
پـور،  1389(. در نهايـت اين کـه در معماری و طراحی 
شـهری در سـازگاری با ابعـاد اجتماعـی و ايجاد فضای 
زندگـی بـا کیفیـت مناسـب بايـد موضوعات زيـر را در 

نظر داشـته باشـد: 
»1- دسترسی؛  2- سالمت  و امنیت؛  3- ديد و چشم 
انـداز؛ 4- هويـت؛ 5- خوانايـی؛ 6- ارتبـاط بـا پیرامون؛ 
امنیـت  7- محلـه مـداری؛  8- منطقـه مـداری؛ 9- 
 Carolyn( »زيسـت محیطـی؛  10 - امنیت اجتماعـی

Stone,2008، بـه نقـل از جمعه پـور، 1389(.

از ايـن رو بـا توجـه به بـه مطالعـات پیشـین،چارچوب 
نظـری ايـن پـروژه  مبتنـی بـر فضاهـای کیفـی پايدار 
زيسـت پذيـر بـا تأکیـد بـر هويـت اجتماعی می باشـد 
کـه ايـن فضاهـای زيسـت پذيـر در چهـار بُعد زيسـت 
پذيـری اجتماعـی؛ زيسـت پذيـری فرهنگـی؛ زيسـت 
پذيـری اقتصـادی و زيسـت پذيـری محیطـی مـورد 
بررسـی قـرار خواهـد گرفـت و  میـزان  زيسـت پذيری 
پـروژه و نقـش آن در توسـعه پايـدار شـهری مشـخص 
خواهـد شـد.  نمـودار ذيل ُمدل نظری تحقیق را نشـان 

دهد.  مـی 
 

7

 
 

 روش شناسي 
با توجه به  طرح مسأله، اهداف و سؤاالتي كه مطالعات نظري براي اين تحقيق فراهم كردند از ابزار، تكينك و روش هاي گوناگوني 

15Fروش تركيبي در اين مطالعه استفاده شده است. بنابراين با توجه به اهداف و اقتضاي مطالعات ارزيابي اجتماعي،

 به نام  يا آنچه 16
 ادبيات علمي امروز مطرح است در اين تحقيق مورد توجه خواهد بود.مختلط در 

بخش اعظم مقوالت تحت بررسي نياز به  ارزيابي كمي و  همانطور كه مشاهده مي شود،: ابزار و شيوه سنجش متغيرها(*) 
بنابراين بر حسب نحوة سنجش  گيرند.لذا  ابزارهاي جمع آوري اطالعات اين مطالعه در دو دسته كيفي و كمي قرار مي  كيفي  دارند.

 ،هاي انجام گرفته  با مسئوالنمتغير از ابزارهاي كيفي و كمي استفاده شده است. ابزارهاي كيفي خود دو دسته اند: دسته اول مصاحبه
 باشد.نامه ميشود ابزار كمي نيز عمدتاً شامل پرسشهاي اسنادي را شامل ميكسبه و شهروندان  و دسته دوم بررسي كارشناسان،

هاي تحقيق اي است كه بايد اطالعات مرتبط با هدفگونهبهارزيابي تأثيرات اجتماعي هاي نوع بررسي :جامعه آماري مطالعه(*) 
صاحبان  جامعه آماري تحقيق ساكنان،رو از اين .آوري شوداز حوزه نفوذ سه گانه و به طور خاص حوزه نفوذ مستقيم و بالفصل جمع

 بالفصل و فراگير  مي باشد. رانندگان و مراجعان به سازمان هاي در محدوده مداخله، كسب،
بر اين مبنا  .مونه گويايي از جامعه آماري باشدن تحقيق بايد،نمونه  ، در تحقيقات علمي :گيري  و حجم نمونهشيوه نمونه(*) 

تواند نفر مي 76براي اين جمعيت بر اساس فرمول كوكران . مي باشند 9299با توجه به اينكه  جمعيت محدوده ميدان و بالفصل 
به عنوان  %50لذا در تعيين نمونه زنان  با توجه به اينكه يكي از متغيرهاي زمينه اي تحقيق جنسيت مي باشد، نمونه گويايي باشد.

P  به عنوان 50و مردان با %q .95نتايج حاصله را بتوان با  درنظر گرفته كه 96/1ضريب اطمينان را  در نظر گرفته شده است %
 اطمينان تعميم داد.

                                                            
16 Mixed Method 

فضاي با كيفيت   
  شهري

زيست پذير پايدار  
 فرهنگي 

زيست پذير  
پايدار 

 اقتصادي 

زيست پذير 
 پايدار محيطي  

زيست  پذير پايدار 
 اجتماعي 

روش شناسی 
بـا توجـه بـه  طـرح مسـأله، اهـداف و سـؤاالتی کـه 
مطالعـات نظـری بـرای ايـن تحقیـق فراهـم کردنـد از 
ابـزار، تکینـک و روش هـای گوناگونـی در ايـن مطالعه 
اسـتفاده شـده اسـت. بنابرايـن بـا توجـه بـه اهـداف و 
اقتضـای مطالعـات ارزيابی اجتماعـی، روش ترکیبی  يا 
آنچـه بـه نـام  مختلـط در ادبیـات علمی امـروز مطرح 

اسـت در ايـن تحقیـق مـورد توجـه خواهـد بـود.
)*( ابـزار و شـیوه سـنجش متغیرهـا: همانطـور 
کـه مشـاهده مـی شـود، بخـش اعظـم مقـوالت تحت 
بررسـی نیـاز بـه  ارزيابـی کمـی و کیفـی  دارنـد. لـذا  
ايـن مطالعـه در دو  اطالعـات  آوری  ابزارهـای جمـع 
دسـته کیفـی و کمـی قـرار مـی گیرنـد. بنابرايـن بـر 
حسـب نحـوة سـنجش متغیـر از ابزارهـای کیفـی و 
کمـی اسـتفاده شـده اسـت. ابزارهـای کیفـی خـود دو 
دسـته انـد: دسـته اول مصاحبه هـای انجـام گرفتـه  با 
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مسـئوالن، کارشناسـان، کسـبه و شـهروندان  و دسـته 
دوم بررسـی های اسـنادی را شامل می شـود ابزار کمی 

نیـز عمدتـاً شـامل پرسشـنامه می باشـد.
بررسـی های  نـوع  مطالعـه:  آمـاری  جامعـه   )*(
ارزيابـی تأثیـرات اجتماعـی به گونـه ای اسـت کـه بايد 
حـوزه  از  تحقیـق  هدف هـای  بـا  مرتبـط  اطالعـات 
نفـوذ سـه گانـه و بـه طـور خاص حـوزه نفوذ مسـتقیم 
و بالفصـل جمـع آوری شـود. از ايـن رو جامعـه آمـاری 
تحقیق سـاکنان، صاحبان کسـب، رانندگان و مراجعان 
به سـازمان های در محدوده مداخلـه، بالفصل و فراگیر  

باشـد. می 
در  نمونـه:  حجـم  و  نمونه گیـری   شـیوه   )*(
تحقیقـات علمـی ، نمونـه تحقیـق بايـد، نمونـه گويايی 
از جامعـه آمـاری باشـد. بـر اين مبنـا با توجه بـه اينکه  
جمعیـت محدوده میـدان و بالفصل 9299 می باشـند. 
بـرای ايـن جمعیت بر اسـاس فرمـول کوکـران 76 نفر 
می توانـد نمونـه گويايی باشـد. بـا توجه بـه اينکه يکی 
از متغیرهای زمینه ای تحقیق جنسـیت می باشـد، لذا 
در تعییـن نمونـه زنـان 50% بـه عنـوان P و مـردان با 
50% بـه عنـوان q در نظـر گرفته شـده اسـت. ضريب 
اطمینـان را 1/96 درنظـر گرفتـه کـه نتايـج حاصلـه را 

بتـوان بـا 95% اطمینان تعمیـم داد.
 

در تحقیقـات ارزيابـی تأثیـر محقـق بايـد بـا توجـه بـه 
متغیرهـای غیـر از مبانی نمونـه گیری تصمیـم بگیرد. 
از ايـن رو  نظـر به اهمیت نظرات کسـبه اطـراف میدان 
بهارسـتان کـه محـدوده مداخلـه می باشـد،30 نفـر از 
کسـبه اطـراف میـدان مـورد مطالعه قـرار گرفتنـد. در 
منطقـه بالفصـل و فراگیـر نیـز بـه شـکل نمونه گیری 
اصنـاف  از  کـه  ترتیبـی  بـه  شـد،  اقـدام  سـهمیه ای 
مختلـف30  نفـر مورد مطالعـه قرار گرفتند تـا هرکدام 
از اصنـاف نیـز  سـهمیه ايی در تحقیـق داشـته باشـند. 
در ايـن تحقیـق عـالوه بر نظـرات صاحبان کسـب وکار 
120 نفـر از سـاکنان حـوزه نفـوذ مـورد مطالعـه قـرار 

گرفتنـد. از ايـن 120 نفـر 60 نفـر در حـوزه مداخلـه 
مسـتقیم طـرح 60 نفـر نیز در حـوزه بالفصـل تحقیق 

شـدند.   انتخاب 
)*( روايـی و پايايی ابزارها: در خصـوص اعتبار داده 
مـی تـوان به ايـن نکته اشـاره کرد که اکثـر مصاحبه ها 
از طـرف محقـق انجـام شـده اسـت،بنابراين يافته های 
مرتبـط بـا مصاحبـه هـا از حیـث صحت در حد بسـیار 
بـاال مـی باشـد. در خصـوص داده هايـی کـه از طريـق 
پرسشـنامه جمـع آوری شـده اسـت نیـز می تـوان بـه 
ايـن مـالک کـه پرسشـگران در خصـوص طـرح کامـاًل 
توجیـه شـده و بعـد از آن داده ها را جمـع آوری کردند 
اشـاره نمـود، ضمـن اينکـه سـواالت تحقیـق از نظـر 
اعتبـار صـوری مورد تأيیـد افراد صاحـب صالحیت قرار 

گرفت.  
)*( متغیرها  

صـورت  در  سـرزنده  فضـای  پذيـری:  زيسـت   .1
پايـداری بـه فضـای زيسـت پذير منجـر خواهـد شـد. 
زيسـت پذيری بـه میزانـی از ظرفیـت جـذب سـرمايه 
بـرای بقا،بهبـود و تطابـق نیازهـای متغیـر فضـا اشـاره 
دارد. زيسـت پذيـری را مطابق با مطالعـات می توان به 
چهـار گونه زيسـت پذيری پايـدار اجتماعـی، فرهنگی، 

محیطـی و اقتصـادی مشـخص کـرد.
زيسـت پذيری  پايـدار محیطـی:  2. زيسـت پذير 
پايـدار محیطـی بـه نیازهـای فیزيکـی انسـان ماننـد 
تناسـبات، آسـايش اقلیمی، اسـتراحت؛ نحوة دسترسی 
بـه محـدودة پیـاده از راه ايجـاد پارکینـگ يـا بهبـود 
وضعیـت شـبکة حمـل و نقل عمومی؛ بهسـازی سـیما 
و منظـر شـهری، کاهـش منابـع آلودگـی هـوا و صـدا، 
افزايش ايمنی، توسـعه فضای سـبز و باز، کاهش تراکم 
و ازدحـام، آرام سـازی محله هـای مسـکونی و تحـرک 
رفـت و آمـد در مراکـز شـهری، تشـويق اسـتفاده از 
وسـايل حمـل و نقل عمومی، دگرگونـی در الگوی رفت 
و آمـد  و توسـعه پارکینگ هـای عمومـی اشـاره دارد. 
در فضاهـای زيسـت پذيـر ايمنـی شـاخص مهمـی می 
باشـد. اين شـاخص اشـاره به مـوارد و عوامـل محیطی 
دارد؛ کـه درصـورت عدم تأمین شـرايط مطلـوب، وقوع 
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حـوادث اجتنـاب ناپذيـر اسـت و خطـرات بـه صـورت 
بالقـوه و بالفعـل جان و مـال حاضران، عابـران و ناظران 

را تهديـد خواهـد کـرد )صالحـی، 1387، ص 112(.
3. زيست پذيـــری پــايدار اجتماعی: فضاهای 
زيسـت پذير پايدار اجتماعی، اجتمـاع پذيريند، اجتماع 
پذيـر شـهری بـر دعوت کنندگـی فضـا بیـش از سـاير 
شـاخصه های آن  تأکیـد می کند و جذابیت يک شـهر 
را بـا توجـه بـه انبـوه مردمی کـه در فضاهـای همگانی 
آن گـرد هـم مـی آيند و وقـت خودشـان را در آنجا می 
گذراننـد، مفهـوم مـی بخشـند؛ فضـای شـهری دعوت 
کننـده، فضايی اسـت کـه بتوانیم با همشـهری هايمان 
چهـره بـه چهره ديـدار کنیم و بـه طور مسـتقیم از راه 
 .)1987,Gehl( حواسـمان به تجربـه اندوزی بپردازيـم
4.زيسـت پذير پايدار اقتصادی: فضای زيسـت پذير 
پايـدار اقتصـادی بايد زمینه افزايش درآمد برای کسـبه 
و سـاکنان را فراهـم و موجـب گردشـگری اقتصـادی و 
تغییـر مشـاغل ناسـازگار باشـد. بنابرايـن در فضـای بـا 
کیفیـت زيسـت پذير پايـدار اقتصادی بايـد زمینه رونق 
اقتصـادی بـا نـگاه به گردشـگری اقتصـادی  بـه وجود 

آيد. 
5. زيسـت پذير پايدار فرهنگی: فضای زيسـت پذير 
پايـدار فرهنگـی فضايی اسـت که در آن افراد احسـاس 
هويـت فرهنگـی و تاريخـی کننـد. چنین فضايـی بايد 
زمینـه حضـور سـبک زندگـی فرهنگـی را در محیـط 
پايـدار  ايـن رو فضـای زيسـت پذيـر  از  فراهـم کنـد. 
فرهنگـی فضايـی اسـت کـه سـبک زندگـی فرهنگـی 
فعلـی در ايـن محـدوده تغییـر داده و موجـب افزايـش 

هويـت تاريخـی و فرهنگـی ايـن منطقه  باشـد. 
بیان يافته ها و نتايج 

در ايـن بخـش يافته های پیمايش از سـاکنان و کسـبه 
و مصاحبه هـای کیفـی مرتبـط بـا هر شـاخص معرفی 

می شـود:
سـیمای پاسخگويان: »سن«: میانگین سـنی پاسخگويان 
اين پیمايش 41 سـال اسـت؛ »جنسـیت«: مـردان 64 
درصـد و زنـان 36 درصـد از پاسـخگويان را تشـکیل 
می دهنـد؛ »وضعیـت تأهل«: از نظر وضعیت زناشـويی، 

68 درصـد از پاسـخگويان متأهـل و 32 درصـد مجـرد 
می باشـند؛ »میـزان تحصیالت«: از مجمـوع صددرصد 
پاسـخگويان 4 درصـد بی سـواد، 29 درصـد تـا سـوم 
راهنمايـی، 43 درصـد ديپلـم و 16 درصـد فوق ديپلـم 
و لیسـانس و 7 درصـد دارای تحصیـالت تکمیلـی مـی 
باشـند. در مجمـوع می توان گفت بخـش عمده )حدود 
دارای تحصیـالت سـطح  پاسـخگويان  از  55 درصـد( 

راهنمايـی و ديپلـم می باشـند. 

درآمـد: اطـالع از وضعیـت درآمـدی پاسـخگويان مـی 
توانـد بـه مـا در شـناخت جامعـه تحقیـق کمـک کند. 
يافته هـای ايـن متغیـر نشـان مـی دهـد، 65 درصـد 
دارای درآمـد کمتـر از 1 میلیـون تومـان ، 15 درصـد 
بیشـتر از 1,5 میلیـون، 8 درصـد بیـش از دو میلیـون 
اعـالم  را  نیـز درآمدشـان  دارنـد. 12 درصـد  مـاه  در 
نکردنـد؛ هزينـه زندگـی: يافته هـای ايـن متغیر نشـان 
می دهـد، 40 درصـد هزينه هـای زندگی شـان را کمتر 
از 1 میلیـون تومـان در مـاه عنوان کرده انـد. 35 درصد 
بیشـتر از 1,5 میلیـون، 16 درصـد بیـش از دو میلیون 
و 9 درصـد نیـز هزينـه زندگـی شـان را اعـالم نکردند.

آزمون فرضیه ها
1- بـه نظـر مـی رسـد، ارتقاء کیفـی میدان بهارسـتان  
واجـد شـرايط الزم برای زيسـت پذيـری پايدارمحیطی  

باشد.
ايـن فرضیـه از سـه فرضیـه جزئـی زير تشـکیل شـده 

درصدفراوانی سطح تحصیالت رديف

4,16  5بی سواد 1

3529,16تا سوم راهنمايی 2

5142,5ديپلم 3
1915,8فوق ديپلم و لیسانس 4

108,33فوق لیسانس و باالتر5

120100جمع 

جدول 1. توزيع ساکنان بر مبنای تحصیالت
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اسـت. ايـن فرضیات بر تأثیـر طرح ارتقـاء کیفی میدان 
بهارسـتان بـر کاهش آلودگـی محیطـی، زيبايی بصری 
و آسـايش سـاکنان وکسـبه تأکیـد دارنـد، با سـؤآالتی 
قسـمت  ايـن  در  اسـت؛  گرفتـه  قـرار  بررسـی  مـورد 

يافته هـای آن ارائـه می شـود. 
1-1- بـه نظـر می رسـد، اجـرای طـرح ارتقـاء کیفـی 
را  میـدان  محیطـی  آلودگی هـای  بهارسـتان  میـدان 

کاهـش خواهـد داد.
يافته ها نشـان می دهد، بیش از 57 درصد پاسـخگويان 
اجـرای طـرح ارتقاء کیفـی میـدان بهارسـتان را حامل 
تأثیـرات مثبـت بـر کاهـش آلودگـی محیطـی منطقـه 
می داننـد. 28 درصـد از پاسـخگويان بـه ايـن طـرح 
چنـدان خوشـبین  نیسـتند و معتقدنـد کـه ايـن طرح 
تأثیـری  درکاهـش آلودگـی محیطـی منطقـه نخواهد 
داشـت. عـده ای نیز نسـبت بـه اين طـرح بدبیـن بوده 
و عقیـده دارنـد اجـرای آن آلودگـی محیطـی میـدان 
بهارسـتان را افزايـش خواهـد داد. تعـداد ايـن گـروه 
از پاسـخگويان نسـبتاً کـم بـوده و 11 درصـد از کل 

پاسـخگويان را شـامل مـی شـود. 

1-2- بـه نظـر مـی رسـد، اجـرای طـرح ارتقـاء کیفی 
میـدان بهارسـتان موجـب بهبـود منظر  میدان  باشـد. 
بهبـود منظـر شـهری از نقـاط قـوت برجسـته و مـورد 
تأکیـد در طـرح ارتقـاء کیفـی میـدان بهارسـتان مـی 

باشـد. از نظر 66 درصد از سـاکنان و کسـبه، اين طرح 
موجـب بهبـود منظـر میـدان خواهد شـد. 

1-3- بـه نظـر مـی رسـد، طـرح ارتقـاء کیفـی میدان 
بهارسـتان شـلوغی ناشـی از  بارگیری را کاهش خواهد 

داد.
46 درصـد  از سـاکنان معتقدنـد، اجـرای طـرح ارتقـاء 
کیفـی میـدان بهارسـتان تأثیـرات مثبتـی بر شـلوغی 
ناشـی از بارگیـری در محـدوده خواهـد داشـت و بـا  
اجـرای  اين طرح شـلوغی ناشـی از بارگیـری در میدان 
بهارسـتان کاهـش خواهد يافـت. نزديک بـه 19 درصد 
از سـاکنین نیـز  نسـبت بـه ايـن طـرح بدبیـن بـوده و 
عقیـده دارنـد اجـرای آن شـلوغی ناشـی از بارگیری در 
میـدان بهارسـتان را افزايـش خواهـد داد. 15درصد نیز 
معتقدنـد اجـرای طـرح ارتقاء کیفـی میدان بهارسـتان 
تأثیـری بر شـلوغی ناشـی از بارگیری در ايـن محدوده 
بـر جـای نخواهـد گذاشـت. بررسـی نظرات کسـبه در 
ايـن خصـوص نشـان مي دهـد، بیـن نظرات سـاکنان و 
کسـبه در ايـن مـورد تفـاوت معنـی داری وجـود دارد. 
کسـبه در خصـوص تأثیـر طـرح بـر کاهـش شـلوغی 
ناشـی از بارگیـری هماننـد سـاکنین فکـر نمی کننـد. 
بیش از 56 درصد از کسـبه معتقدند شـلوغی ناشـی از 

بارگیـری از طريـق ايـن طـرح بیشـتر می شـود.

درصدفراوانیمواردرديف

53خیلی بیشتر  می شود1

158بیشتر می شود2

5028فرقی نمی کند3
7642کمتر می شود4

2715خیلی کمتر می شود5

74بی پاسخ6
180100جمع

جدول 2. تأثیر طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان برآلودگی 
محیطی

درصدفراوانیمواردرديف

4022خیلی بیشتر  می شود1

7944بیشتر می شود2

5028فرقی نمی کند3
74کمتر می شود4
42خیلی کمتر می شود5

1801004جمع
180100جمع

جدول 3. تأثیر طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان در بهبود 
منظر از نظر ساکنان و کسبه
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2- بـه نظـر مـی رسـد، ارتقاءکیفـی میـدان بهارسـتان 
واجد شـرايط الزم برای زيسـت پذيری پايدار اقتصادی 

باشد. 
2-1- بـه نظـر مـی رسـد اجـرای طـرح ارتقاءکیفـی 
میـدان بهارسـتان موجـب افزايـش درآمـد کسـبه  و 

رونـق میـدان شـود.
بـا توجـه  به اينکه يافته های  اين متغیر در بین کسـبه 
و سـاکنین تفاوت معنـی داری دارد، از اين رو يافته های 
ايـن بخـش به صـورت تفکیکـی ارائه می شـود. بیش از 
66 درصـد سـاکنان محـدوده معتقدنـد کـه ايـن طرح 
موجـب بهبود وضعیت کسـب و کار در محدوده خواهد 
شـد. امـا بخـش زيـادی )55 درصد( از صاحبان کسـب 

وکار کـه در میدان بهارسـتان فعالیت می کنند، سـاکن 
ايـن منطقـه نیسـتند و بـه ايـن میـدان تنها بـه عنوان 
محـل کار و مکانـی برای کسـب درآمد نـگاه می کنند، 
معتقدنـد کـه ايـن طـرح موجـب کسـادی بازارشـان 

خواهد شـد.
بررسـی مصاحبه هـا در اين خصوص نـکات قابل تأملی 
را نشـان می دهـد. بخشـی از کسـبه بـا رويکـرد رونـق 
از طريـق ايـن طـرح موافـق هسـتند و بخشـی ديگـر 
در صـورت برنامـه ريـزی دقیـق و انجـام کامـل پـروژه 
موافـق مـی باشـند. اما تعدادی نیز هسـتند کـه نظرات 
افراطـی در ايـن خصـوص دارنـد: »ايـن قسـمت مـرده 
اسـت. مـی خواهید مرده تـرش کنید. آنوقـت بارگیری 

درصدفراوانیموارد1

43خیلی بیشتر می شود 2
1916بیشتر می شود 3
1815فرقی نمی کند4
5546کمتر می شود 5
1412خیلی کمتر می شود6

108بی پاسخ 
120100جمع 

جدول 4. تأثیر طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان بر شلوغی 
ناشی از بارگیری )نظرات ساکنین(

درصدفراوانیمواردرديف

2622خیلی بیشتر  می شود1
5344بیشتر می شود2
3328فرقی نمی کند3
54کمتر می شود4
32خیلی کمتر می شود5

1201008جمع
120100جمع 

جدول 6. تأثیر طرح ارتقاءکیفی میدان بهارستان در رونق و 
درآمد کسبه از نظر ساکنان

درصدفراوانیشرحرديف

12خیلی بیشتر  می شود1
35بیشتر می شود2
2338فرقی نمی کند3
2237کمتر می شود4
1118خیلی کمتر می شود5

601008جمع
120100جمع 

جدول 7. تأثیر طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان در رونق و 
درآمد کسبه )از نظرکسبه(

درصدفراوانیموارد1

58خیلی بیشتر می شود 2
2847بیشتر می شود 3
1220فرقی نمی کند4
915کمتر می شود 5
47خیلی کمتر می شود6

23بی پاسخ 
60100100جمع 

جدول 5. تأثیر طرح ارتقاء کیفی میدان بهارستان بر شلوغی 
ناشی از بارگیری )نظرات کسبه(



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

223

چـی؟ وقتـی مـن کسـب و کار نـدارم پیـاده راه و پیاده 
رو بـه چـه درد می خـورد« يـا »اگر مثل خیابـان ناصر 
خسـرو شـود چـی ؟ کاسـبی مـا از 100 می شـود 10. 
آنوقـت نـه بـار مـی آيد نه بـار مـی رود. می شـود مثل 

بعضـی مغازه هـای هفده شـهريور«
2-2- بـه نظـر  مـی رسـد، اجـرای طـرح ارتقـاء کیفی 
میـدان بهارسـتان، گردشـگری در  منطقـه را افزايـش 

خواهـد داد.
يافتـه هـای تحقیـق، تفـاوت معنـی داری بیـن نظرات 
سـاکنان و کسـبه در ايـن خصـوص نشـان نمـی دهد. 
تحلیـل يافته هـا بیانگـر ايـن نکته اسـت، پاسـخگويان  
معتقدنـد طـرح ارتقـاء کیفی تا حدی مـی تواند موجب 

بهبود گردشـگری شـود. 
3- بـه نظـر مـی رسـد، ارتقاء کیفـی میدان بهارسـتان  
واجد شـرايط الزم برای  زيسـت پذيری پايدار فرهنگی  

باشد. 
3-1- بـه نظـر مـی رسـد، اجـرای طـرح ارتقـاء کیفی 

میـدان بهارسـتان، سـبک زندگـی فرهنگـی  سـاکنان 
منطقـه را تغییـر خواهـد داد.

از سـاکنین سؤال شـد، در صورت ايجاد مراکز تفريحی، 
همچون سـینما و تئاتر چه میـزان حاضريد، فراغت تان 
را در امـور هنـری و فرهنگـی بگذرانیـد. يافته ها نشـان 
مـی دهـد، بیـش از 36 درصـد از سـاکنین گزينه های 

زيـاد و خیلی زيـاد را انتخاب کـرده اند.        
3-2- بـه نظـر مـی رسـد، اجـرای طـرح ارتقـاء کیفی 
میـدان بهارسـتان، موجـب افزايـش هويـت  تاريخـی و 

باشـد. فرهنگی  
يافتـه هـای مربـوط بـه ايـن سـؤال نشـان مـی دهـد 
تفاوتـی بیـن نظـرات سـاکنان و کسـبه در خصـوص 
تأثیـر طـرح ارتقاء کیفـی بـر افزايش هويـت تاريخی و 
فرهنگـی منطقـه وجود نـدارد. تحلیـل يافته ها نشـان 
مـی دهـد، 48 درصد از پاسـخگويان تأثیر طـرح ارتقاء 
بـر افزايـش هويـت تاريخـی و فرهنگی را زيـاد و خیلی 
زيـاد مـی داننـد. 35 درصـد بر ايـن نظر هسـتند که تا 

12

 2 3 خيلي كمتر مي شود 5
 100 120 جمع

 
 (از نظركسبه) ارتقاء كيفي ميدان بهارستان در رونق و درآمد كسبهتأثير طرح . 7جدول 

 درصد فراواني شرح رديف
 2 1 خيلي بيشتر  مي شود 1
 5 3 بيشتر مي شود 2
 38 23 فرقي نمي كند 3
 37 22 كمتر مي شود 4
 18 11 خيلي كمتر مي شود 5

 100 60 جمع
 

موافق با رويكرد رونق از طريق اين طرح دهد. بخشي از كسبه را نشان ميها در اين خصوص نكات قابل تأملي بررسي مصاحبه
نظرات افراطي در اما تعدادي نيز هستند كه  هستند و بخشي ديگر در صورت برنامه ريزي دقيق و انجام كامل پروژه موافق مي باشند.

وقتي من كسب و كار ندارم پياده راه  بارگيري چي؟آنوقت  اين قسمت مرده است. مي خواهيد مرده ترش كنيد.«: اين خصوص دارند
آنوقت نه بار مي آيد نه  .10مي شود  100كاسبي ما از  اگر مثل خيابان ناصر خسرو شود چي ؟«يا  »به چه درد مي خوردو پياده رو 
 »ي هفده شهريورمي شود مثل بعضي مغازه ها بار مي رود.

 ي ميدان بهارستان، گردشگري در  منطقه را افزايش خواهد داد.به نظر  مي رسد، اجراي طرح ارتقاء كيف -2-2
ها بيانگر اين نكته تحليل يافته تفاوت معني داري بين نظرات ساكنان و كسبه در اين خصوص نشان نمي دهد. يافته هاي تحقيق،

 است، پاسخگويان  معتقدند طرح ارتقاء كيفي تا حدي مي تواند موجب بهبود گردشگري شود. 
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 تأثير طرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان بر هويت تاريخي و فرهنگي منطقه .8جدول 
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 كاهش خواهد داد.به نظر مي رسد اجراي طرح ارتقاء كيفي آسيب هاي اجتماعي را  -4-1
هاي اجتماعي به طور قابل توجهي درصد) بر اين باورند كه با اجراي طرح ياد شده از ميزان آسيب 65بخش زيادي از پاسخگويان (

هاي اجتماعي منطقه ايجاد اند كه اجراي طرح تغييري در وضعيت آسيبدرصد از پاسخگويان اظهار كرده 22كاسته خواهد شد. 
 هاي اجتماعي افزايش خواهد يافت.درصد نيز گفته اند كه با اجراي طرح آسيب 13 نخواهد كرد و
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حـدی تأثیـر مـی گـذارد و 17 درصـد نیز ايـن تأثیر را 
در حـد کـم و خیلـی کـم مـی دانند.

4- بـه نظـر مـی رسـد  ارتقاء کیفـی میدان بهارسـتان 
واجـد شـرايط الزم برای زيسـت پذيری پايـدار اجتماع 

باشد.
4-1- بـه نظـر مـی رسـد اجـرای طـرح ارتقـاء کیفـی 

آسـیب هـای اجتماعـی را کاهـش خواهـد داد.
بخـش زيادی از پاسـخگويان )65 درصد( بـر اين باورند 

کـه بـا اجـرای طـرح يـاد شـده از میـزان آسـیب های 
اجتماعـی بـه طـور قابـل توجهـی کاسـته خواهد شـد. 
22 درصـد از پاسـخگويان اظهـار کرده انـد کـه اجـرای 
اجتماعـی  آسـیب های  وضعیـت  در  تغییـری  طـرح 
منطقـه ايجـاد نخواهـد کـرد و 13 درصد نیـز گفته اند 
کـه بـا اجـرای طـرح آسـیب های اجتماعـی افزايـش 

يافت. خواهـد 
امـا  بررسـی متـن مصاحبـه های انجـام شـده هرچند 
بیانگـر تأيیـد کاهش آسـیب هـای اجتماعـی از طريق 
ايـن طـرح اسـت اماکسـانی هم بودنـد که خـالف  اين 
نظـر را داشـتند و بـر اين نظـر هسـتندکه چنانچه اين 
طـرح بـه شـکل کامـل اجـرا نشـود، زمینـه و بسـتری 
بـرای کارتـن خوابـی و محـل آرامـی برای فـروش مواد 
مخـدر خواهـد شـد. بنابرايـن ديـدگاه، ايـن طـرح می 

توانـد موجـب افزايـش آسـیب هـای اجتماعی شـود. 
 4-2- بـه نظـر مـی رسـد اجـرای طـرح ارتقـاء کیفی 
را  تعلـق خاطـر سـاکنان منطقـه  بهارسـتان،  میـدان 

افزايـش خواهـد داد.
از سـاکنین سـؤال شـد، اجـرای طـرح ارتقـاء کیفـی 
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اما  بررسي متن مصاحبه هاي انجام شده هرچند بيانگر تأييد كاهش آسيب هاي اجتماعي از طريق اين طرح است اماكساني هم 
زمينه و بستري براي كارتن  ،كل كامل اجرا نشودبودند كه خالف  اين نظر را داشتند و بر اين نظر هستندكه چنانچه اين طرح به ش

بنابراين ديدگاه، اين طرح مي تواند موجب افزايش آسيب هاي اجتماعي  خوابي و محل آرامي براي فروش مواد مخدر خواهد شد.
 شود. 

 د داد.تعلق خاطر ساكنان منطقه را افزايش خواه به نظر مي رسد اجراي طرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان، -4-2 
يافته  اجراي طرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان آيا تأثيري در تمايل به ماندگاري در اين منطقه خواهد داشت؟ از ساكنين سؤال شد،

درصد  3درصد گفته اند كه تأثيري نخواهد داشت و  27درصد بيان كردند كه تمايل به رفتن كم خواهد شد.  70ها نشان مي دهد،
لذا مي  بنابراين مي توان گفت كه با اجراي اين طرح احساس دلبستگي ساكنين به محله افزايش خواهد يافت. اند.نيز جوابي نداده 

  توان پيش بيني كرد جريان خروج ساكنان اصيل منطقه كند شود.
 

 
 

ادامه  در ها در اين خصوصمصاحبهبخشي از  ايي غير از اين امر مي باشد.ها بيانگر نتيجههاي پيمايشي با مصاحبهاما مقايسه يافته
اينجا  آيند،ها ميفقط افغاني همه خونه ها تبديل به انبار شده فقط فقرا اينجا مانده اند، اينجا همه مي خواهند بروند،« .آمده است
هر « ،»زندگي كندآيد اينجا اي نميهيچ خانواده كنند،آيد فقط پول الكي خرج ميكس نميكنند، بازسازي هم بشود هيچزندگي مي
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میـدان بهارسـتان آيـا تأثیـری در تمايـل بـه ماندگاری 
در ايـن منطقـه خواهـد داشـت؟ يافتـه هـا نشـان مـی 
دهـد،70 درصـد بیـان کردنـد کـه تمايل بـه رفتن کم 
خواهـد شـد. 27 درصـد گفته انـد که تأثیـری نخواهد 
داشـت و 3 درصـد نیـز جوابـی نـداده انـد. بنابراين می 
تـوان گفـت که با اجرای اين طرح احسـاس دلبسـتگی 
سـاکنین بـه محلـه افزايش خواهـد يافت. لـذا می توان 
پیـش بینی کـرد جريان خـروج سـاکنان اصیل منطقه 

کند شـود. 
مصاحبه هـا  بـا  پیمايشـی  يافته هـای  مقايسـه  امـا 
بیانگـر نتیجه ايـی غیـر از ايـن امـر می باشـد. بخشـی 
از مصاحبه هـا در ايـن خصـوص در ادامـه آمـده اسـت. 
»اينجـا همـه می خواهنـد بروند، همه خونـه ها تبديل 
بـه انبار شـده فقط فقـرا اينجا مانده انـد، فقط افغانی ها 
می آينـد، اينجـا زندگی می کنند، بازسـازی هم بشـود 
هیچ کـس نمی آيـد فقـط پـول الکـی خـرج می کنند، 
هیـچ خانـواده ای نمی آيـد اينجـا زندگـی کنـد«، »هر 
کـس امکانـش را داشـته باشـد، از ايـن محل مـی رود، 
مشـکل اصلـی ايـن منطقـه تولیدی هـا و انبارها اسـت 
کـه سـروصدا تولید می کننـد. هر خانـواده ای که توان 
رفتـن داشـته باشـد، يـک روز هـم اينجـا نمـی مانـد، 

بیشـتر انبار اسـت.« 
4-3- بـه نظـر مـی رسـد اجـرای طـرح ارتقـاء کیفـی 
میدان بهارسـتان سـرمايه اجتماعی  منطقـه را افزايش 

خواهـد داد.
موضـوع نقـش ارتقاءکیفـی میـدان در افزايش سـرمايه 
اجتماعی سـاکنان و کسـبه نشـان می دهد بیش از 70 
درصـد از سـاکنین تأثیـرات طـرح ارتقاء کیفـی میدان 
بهارسـتان بـر تعامالتشـان را مثبـت ارزيابـی می کنند. 
از نظـر ايـن گـروه از شـهروندان بـا اجـرای ايـن طـرح 
 26 داشـت.  خواهنـد  بیشـتری  تعامـالت  شـهروندان 
درصـد از سـاکنان  عنـوان کـرده انـد کـه اجـرای ايـن 
طـرح تأثیـری بـر تعامـالت آنهـا  نخواهـد داشـت و 
باالخـره 5 درصـد پاسـخگويان نیـز تأثیر اجـرای طرح 
را در تعامـالت اجتماعـی منفـی دانسـته و معتقدنـد 
اجـرای ايـن طـرح تعامـالت آنهـا را کمتر خواهـد کرد.

نظـرات کسـبه در ايـن خصـوص هماهنـگ با سـاکنان  
 35 می دهـد،  نشـان  کسـبه  يافته هـای  نمی باشـد. 
درصـد از آنـان  معتقدنـد که ايـن طـرح می تواند برای 
آنهـا تعامـالت بیـاورد ولـی 55 درصد نیـز معتقدند که 
تعامـالت را از آنهـا خواهـد گرفـت. اين در حالی اسـت 
کـه 8 درصـد نیـز بر ايـن نظرند کـه اين طـرح تأثیری 

در تعامـالت آنهـا نخواهد داشـت. 
4-4- بـه نظـر مـی رسـد اجـرای طـرح ارتقـاء کیفـی 
میـدان بهارسـتان، امنیـت اجتماعی منطقـه را افزايش 

خواهـد داد.
امنیـت اجتماعـی يکـی ديگـر از موضوعاتـی اسـت که 
تأثیـر اجـرای طـرح ارتقـاء کیفی میـدان بهارسـتان بر 

15

 مشكل اصلي اين منطقه توليدي ها و انبارها است كه سروصدا توليد مي كنند. از اين محل مي رود، كس امكانش را داشته باشد،
 » .بيشتر انبار است يك روز هم اينجا نمي ماند، هر خانواده اي كه توان رفتن داشته باشد،

 ميدان بهارستان سرمايه اجتماعي  منطقه را افزايش خواهد داد.به نظر مي رسد اجراي طرح ارتقاء كيفي  -4-3
درصد از ساكنين تأثيرات  70دهد بيش از موضوع نقش ارتقاءكيفي ميدان در افزايش سرمايه اجتماعي ساكنان و كسبه نشان مي

ز شهروندان با اجراي اين طرح از نظر اين گروه ا كنند.مثبت ارزيابي ميطرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان بر تعامالتشان را 
بر تعامالت آنها  درصد از ساكنان  عنوان كرده اند كه اجراي اين طرح تأثيري  26 شهروندان تعامالت بيشتري خواهند داشت.

 منفي دانسته و معتقدند اجراي اين طرحجراي طرح را در تعامالت اجتماعي درصد پاسخگويان نيز تأثير ا 5باالخره نخواهد داشت و 
 35 دهد،ي كسبه نشان ميهاباشد. يافتهتعامالت آنها را كمتر خواهد كرد.نظرات كسبه در اين خصوص هماهنگ با ساكنان  نمي

درصد نيز معتقدند كه تعامالت را از آنها خواهد  55تواند براي آنها تعامالت بياورد ولي درصد از آنان  معتقدند كه اين طرح مي
 درصد نيز بر اين نظرند كه اين طرح تأثيري در تعامالت آنها نخواهد داشت.  8ه گرفت. اين در حالي است ك

 

                   

 
 به نظر مي رسد اجراي طرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان، امنيت اجتماعي منطقه را افزايش خواهد داد. -4-4

 ارتقاء كيفي ميدان بهارستان بر آن مورد سؤال قرار گرفته است.امنيت اجتماعي يكي ديگر از موضوعاتي است كه تأثير اجراي طرح 
درصد از پاسخگويان تأثير طرح ارتقاء  67 بين نظرات ساكنين و كسبه تفاوتي در اين خصوص وجود ندارد. دهد،ها نشان مييافته

 اجراي اين طرح ناامني كاهش خواهد يافت،از نظر اين گروه با  اند.كيفي ميدان بهارستان بر امنيت اجتماعي را مثبت ارزيابي كرده
ز تأثير اجراي درصد ني 19 اند كه اجراي طرح ياد شده تأثيري بر اين موضوع نخواهد داشت و باالخره،درصد نيز عنوان كرده 12

 امني را افزايش خواهد داد.طرح را بر كاهش ناامني منفي دانسته و معتقدند نا

15 

42 

28 

8 
3 4 

 تأثير طرح ارتقاء كيفي بر سرمايه اجتماعي ساكنان. 5نمودار 
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آن مـورد سـؤال قـرار گرفتـه اسـت. يافته هـا نشـان 
می دهـد، بیـن نظـرات سـاکنین و کسـبه تفاوتـی در 
ايـن خصـوص وجـود نـدارد. 67 درصد از پاسـخگويان 
تأثیـر طـرح ارتقـاء کیفـی میدان بهارسـتان بـر امنیت 
اجتماعـی را مثبـت ارزيابـی کرده اند. از نظـر اين گروه 
بـا اجـرای اين طـرح ناامنی کاهـش خواهـد يافت، 12 
درصـد نیـز عنـوان کرده انـد که اجـرای طرح ياد شـده 
تأثیـری بـر ايـن موضوع نخواهد داشـت و باالخـره، 19 
درصـد نیـز تأثیـر اجـرای طـرح را بـر کاهـش ناامنـی 
منفـی دانسـته و معتقدند ناامنـی را افزايش خواهد داد.

 نتیجه گیری و جمعبندي
بررسـی يافتـه هـای تحقیـق نشـان مـی دهد،میـزان 
بـا  بهارسـتان  میـدان  کیفـی  ارتقـاء  طـرح  مطابقـت 
معیارهـای شهرسـازی نويـن و نـگاه انسـان گرايانـه به 
شـهر بسـیار بـاال می باشـد. اين طـرح از لحـاظ نظری 
مشـکالت هسـته مرکـزی شـهر را به خوبی تشـخیص 
داده و راه حل های مناسـبی را بهبود اين مشـکالت در 
نظـر گرفته اسـت. امـا آنچه در تحلیل نهايـی بايد مورد 
توجـه قـرار گیـرد، ايـن نکته اسـت کـه اقدامـات طرح 
ارتقـاء کیفی میدان بهارسـتان بايد در راسـتای زيسـت 
پذيـری پايدار محیطی، اقتصـادی، فرهنگی و اجتماعی 
و نهايتـاً کیفیـت زندگی شـهروندان منطقه ختم شـود.

بـر ايـن اسـاس بايـد اذعـان کنیـم کـه چنانچـه نکاتی 
را کـه سـاکنین و کسـبه میـدان بهارسـتان پیش بینی 
کـرده انـد،در اثـر اجـرای طـرح بهبـود يابنـد، می توان 
پیـش بینـی نمـود که شـرايط ارتقـای کیفیـت زندگی 
شـهروندان منطقـه فراهم خواهد شـد و  اين پـروژه در 
راسـتای فضاهای شـهری زيسـت پذير پايدار و توسـعه 

پايـدار شـهری گام خواهـد برداشـت. اما اگـر اين طرح 
به شـکل ناقـص اجرای شـده يعنی تنها بـه محدوديت 
در تـردد خودروهـا ختـم شـود، اين امر نـه تنها موجب 
مشـکل  بلکـه  نخواهـد شـد،  پايـدار شـهری  توسـعه 
مضاعفی را مشـکالت محدوده بهارسـتان و مرکز شـهر 

افزود. خواهـد 
منابع و ماخذ 

آزادی، الهـام )1391( توسـعه گردشـگری شـهری بـا 
تکیـه بر مرکز شـهر تهـران و رويکرد مديريت شـهری، 

تهران: نشـر تیسـا. 
اسـتفن، ام.ويلـر)1393( ايجـاد جامعـه زيسـت پذيـر، 
متعـادل و اکولوژيـک، مترجـم، محمـود جمعـه پـور، 

تهـران، انتشـارات علـوم اجتماعـی
 بـارج،  رابـل جـی )1391( ارزيابـی تأثیـر اجتماعـی، 
ترجمـه محمـد علـی زکريايـی، تهـران: نشـر جامعـه 
فرهنـگ و دفتـر مطالعـات اجتماعـی شـهرداری تهران 
هـای  محیـط   )1382( ديگـران  و  يـن  ای  بنتلـی، 
پاسـخده، مترجـم: مصطفـی بهزاد فـر تهران: دانشـگاه 

علـم و صنعـت.
رابطـه   )1391( همـکاران  و  سـاجد  بیـن،  راسـت 
همبسـتگی بیـن کیفیت هـای محیطی و تـداوم حیات 
شـهری در عرصه هـای عمومی )نمونه مـوردی :جلفای 

اصفهـان(، مجلـه بـاغ نظـر، شـماره 21، سـال نهـم.
جمعـه پـور )1387( »بررسـی ابعاد اجتماعـی معماری 
و شهرسـازی تهران« مرکز مطالعات برنامه ريزی شـهر 

تهران، شـهرداری تهران.
جمعـه پـور، محمـود )1389( »توسـعه پايدار شـهری؛ 
اسـتانداری،کیفیت زندگـی و پايـداری فضايـي« کتاب 

16

 
 و جمعبندينتيجه گيري  

يافته هاي تحقيق نشان مي دهد ،ميزان مطابقت طرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان با معيارهاي شهرسازي نوين و نگاه انسان بررسي 
اين طرح از لحاظ نظري مشكالت هسته مركزي شهر را به خوبي تشخيص داده و راه حل هاي  گرايانه به شهر بسيار باال مي باشد.

اين نكته است كه اقدامات  تحليل نهايي بايد مورد توجه قرار گيرد، آنچه دراما  ر گرفته است.مناسبي را بهبود اين مشكالت در نظ
كيفيت زندگي  نهايتاً اجتماعي و فرهنگي و محيطي، اقتصادي، زيست پذيري پايدار طرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان بايد در راستاي

ساكنين و كسبه ميدان بهارستان پيش بيني كرده  نكاتي را كهشهروندان منطقه ختم شود.بر اين اساس بايد اذعان كنيم كه چنانچه 
  و توان پيش بيني نمود كه شرايط ارتقاي كيفيت زندگي شهروندان منطقه فراهم خواهد شداند،در اثر اجراي طرح بهبود يابند، مي

اما اگر اين طرح به شكل ناقص  خواهد برداشت.گام توسعه پايدار شهري  ور راستاي فضاهاي شهري زيست پذير پايدار اين پروژه د
بلكه مشكل  اين امر نه تنها موجب توسعه پايدار شهري نخواهد شد، ها ختم شود،ا به محدوديت در تردد خودرواجراي شده يعني تنه

 ركز شهر خواهد افزود.مضاعفي را مشكالت محدوده بهارستان و م
  و ماخذ منابع

 
  .تيسا نشر توسعه گردشگري شهري با تكيه بر مركز شهر تهران و رويكرد مديريت شهري، تهران: )1391الهام ( آزادي،
 انتشارات علوم اجتماعي تهران، مترجم، محمود جمعه پور، متعادل و اكولوژيك، ايجاد جامعه زيست پذير، )1393ام .ويلر( استفن،

نشر جامعه فرهنگ و دفتر مطالعات اجتماعي شهرداري  تهران: ترجمه محمد علي زكريايي، ارزيابي تأثير اجتماعي، )1391رابل جي (  بارج، 
 تهران 
 صنعت. دانشگاه علم و مصطفي بهزاد فر تهران:: مترجم ) محيط هاي پاسخده،1382اي ين و ديگران ( بنتلي،

هاي محيطي و تداوم حيات شهري در عرصه هاي عمومي (نمونه رابطه همبستگي بين كيفيت )1391همكاران ( ساجد و راست بين،
 .سال نهم ،21شماره  مجله باغ نظر، موردي :جلفاي اصفهان)،

 مركز مطالعات برنامه ريزي شهر تهران، شهرداري تهران.» بررسي ابعاد اجتماعي معماري و شهرسازي تهران« )1387( عه پورجم
 كتاب ماه علوم اجتماعي: دوره جديد، »يداري،كيفيت زندگي و پايداري فضاياستان توسعه پايدار شهري؛« )1389( محمود جمعه پور،

 93-86از  32شماره  -آبان 
مركز مطالعاتي و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت  تهران:، هاي محيطي فضاهاي شهري امنويژگي )1387اسماعيل ( صالحي،
 شهرسازي. مسكن و

 ترجمه محمد تقي زاده مطلق، ،»از استاندارد زندگي تا كيفيت زندگي برنامه ريزي براي بهبود وضعيت زندگي؛« )2000رافائل ( فيشلر،
 .81بهار  شماره اول، مجله جستارهاي شهري،

2 
17 

12 

48 

19 
2 

 تأثير طرح ارتقاء كيفي ميدان بهارستان بر امنيت اجتماعي . 7نمودار 

خيلی بيشتر می شود 

بيشتر می شود

فرقی نمی کند

کمتر می شود

خيلی کمتر می شود

بی پاسخ



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

227

مـاه علـوم اجتماعـی: دوره جديـد، آبـان - شـماره 32 
93-86 از 

محیطـی  ويژگی هـای   )1387( اسـماعیل  صالحـی، 
و  مطالعاتـی  مرکـز  تهـران:  امـن،  شـهری  فضاهـای 
و  مسـکن  وزارت  معمـاری  و  شهرسـازی  تحقیقاتـی 

شهرسـازی.
فیشـلر، رافائـل )2000( »برنامـه ريـزی بـرای بهبـود 
کیفیـت  تـا  زندگـی  اسـتاندارد  از  زندگـی؛  وضعیـت 
مجلـه  مطلـق،  زاده  تقـی  محمـد  ترجمـه  زندگـی«، 

.81 بهـار  اول،  شـماره  شـهری،  جسـتارهای 
قربانـی، رسـول و جـام کـری، محمـد )1389( جنبش 
پیـاده گسـتری، رويکـردی نـو در احیاء مراکز شـهری، 
و  تبريـز، مطالعـات  تربیـت  راه  پیـاده  مـورد مطالعـه 
پژوهـش های شـهری و منطقه ای، سـال دوم، شـماره 

ششـم، صـص 55-72
گلـکار، کـورش )1380( مؤلفـه هـای سـازنده کیفیـت 

طراحـی شـهری، دو فصلنامـه صفـه )32(: 38-61
شـهر،  خـوب  شـکل  تئـوری   )1376( کويـن  لینـچ، 
انتشـارات  تهـران:  بحرينـی،  حسـین  سـید  ترجمـه 

تهـران دانشـگاه 
مثنـوی، محمـد رضـا )1381( »پاردايم جديد توسـعه 
پايدار و توسـه شـهری :شـهر فشـرده و شـهر گسترده« 
مجلـه مطالعات محیطی، شـماره 31، صـص 104-98. 
مهندسـین مشـاور طاش)1392( »ارتقای کیفی میدان 

بهارستان« سـازمان زيباسازی شهر تهران 
Dines,Nicholas,et all.(2006)Public spaces,social 
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Rowntree Foundation,pp.13-18. Could be found 

at: http://www.jrf.org.uk/sites/files/jrf/public-
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تاثیر مولفه های هويت کالبدی و فعالیتی بافتهای تاريخی در ايجاد تعامالت اجتماعی
رقیه عطائی*- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، گروه معماری، تبریز، ایران.

محمد رضا پورمحمدی- عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، گروه برنامه ریزی شهری، تبریز، ایران.

چکیده
بافـت تاریخـی شـهرها منعکـس کننـده شـخصیت مدنـی، فرهنـگ و 
تعامـالت شـهری اسـت. در ایـن بافـت ها عـالوه بـر کالبد به فضاسـازی 
بـر  عـالوه  می شـود.  پاسـخگوی  نیـز  عملکـرد  و  کارکـرد  بـا  مطابـق 
مؤثـر  مؤلفه هـاي  عنـوان  بـه  »کارکـرد«،  »کالبـد«و  انگاره هـاي  ایـن، 
ایـن  شـناخت  بنابرایـن  مطرح انـد.  تاریخـي  بافت هـاي  مداخـالت  در 
مولفه هـا هـم در جهـت مداخلـه در بافتهـای تاریخـی و هـم در جهـت 
تعمیـم انگارهـای آن بـه سـایر بخشـها حائـز اهمیت انـد بـا نگاهـی بـه 
بافـت تاریخـی، ایـن نکته مشـهود اسـت که شـکل گیری و حیـات آن ها 
در تداومـی تاریخـی، فرهنگـی، اجتماعـی، و محیطی به صورتی منسـجم 
و هماهنـگ عیـان گردیـده اسـت. سـاکنان ایـن بافـت هـا هویـت خـود 
را از طریـق ارتباطـات اجتماعـی و مشـارکت در ایجـاد ایـن فضاهـای 
مانـدگار دریافـت مـی نمـوده انـد. تاثیـر چنیـن مـکان هـای مانـدگاری 
در شـکل دهـی بـه هویـت فـردی و اجتماعـی و فرهنگـی اسـت. ایـن 
مقالـه مولفه هـای موثری نظیـر: تعامـالت اجتماعی، فعالیتها، دلبسـتگی 
را در پیونـد اجتماعـی افـراد بـا بافـت قدیـم موثـر ارزیابی می کنـد و در 
جهـت پاسـخگویی کالبـدی و معمـاری بـه آنهاسـت. در ایـن پژوهـش با 
روش تحقیـق توصیفـی، تحلیلـی و مطالعـات کتابخانـه ای و بـا چارچوب 
نظریـه پیونـد اجتماعـی و مولفه های  اصلـی آن درصدد بررسـی مفاهیم 
کالبـدی در بافتهـای تاریخـی، بـه بررسـی مفاهیمـی نظیـر مشـارکت، 
دلبسـتگی، تعهـد و بـاور و موضع گیـری جامعه شـناختی آن، از منظـر 
کالبـدی و شـناخت ویژگی هـای پیوند اجتماعـی و لزوم احیـای کالبدی 
آن در بافتهـای تاریخـی پرداختـه می شـود. تـا بدیـن طریق بـه تفکیک 
مولفه هـای کالبـدی و فعالیتـی کـه در پیونـد میـان مـردم  و بافت قدیم 

موثـر اسـت بینجامد.
واژه هـای کلیـدی: بافـت تاریخی، اجتمـاع، کالبـد، کارکـرد، تعامالت، 

مکان. هویـت، 

ataeiyn@gmail.com  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09141589063، رایانامه*

The impact of physical identity components and activity 
of the historical contexts in creating social interactions

Abstract
Historical context of cities reflects the civil character, culture and urban 
interactions. In these contexts, in addition to the physical, is answered to 
create an atmosphere in accordance with the function and performance. 
Moreover, the notions of “body” and function are raised as effective 
components in interventions of historical contexts. Therefore, under-
standingthese components are important both towards intervening in 
historical contexts and towards extending its notions toother sectors,  by 
looking at the historical context, it is obvious that forming and  their life 
in historical continuity, cultural, social, environmental has beenexplicit as 
coherent and coordinated. Residents ofthese contextshavereceived their 
identitythroughsocial interactions andparticipationin creating theseper-
manentatmospheres. The impact of such permanent places is in forming 
of individual and social and cultural identity. This paper evaluates effec-
tive components such as social interactions, activities, interests in social 
links of individuals with the old context and is in order to physical and 
architecture respond to them. In this study ,by research method of de-
scriptive, analytical and library studiesandthetheoryof social linksandits 
maincomponents, is tried to investigate the physical concepts in historical 
contexts, to investigate the concepts such as participation,  attachment, 
commitment, belief and the sociological positioning, in terms of physical 
and understanding the features of social links and the need for its physical 
restoration in historical contexts. So as, leads to theseparation ofthe com-
ponents of physical and the activity that is effective in the links between 
people and old context.
Keywords :historical context, social, physical,function, interactions,identity, 
location.
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1. مقدمه 
جسـت و جـوی معنـی در مـکان ها و فضاهای شـهری 
در دهه هـای اخیـر بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
اسـت. بـه دنبـال انقطـاع تاریخـی و بریـدن از آن چـه 
میراث گذشـته محسـوب می شـد، و در پی بیانیه های 
تقسـیم شـهر به نواحی عملکـردی با فضاهای سـیال و 
بی انتهـا و فرم هـای سـاده و احجـام خالـص و مکعـب 
شـکل، آن چـه حاصـل شـد مـکان هـای بـدون تفاوت 
در کیفیـت و رمـز و راز بـود. عملکردگرایـی خـود در 
زمینـه ای تاریخـی تحقـق یافتـه بـود که چنیـن نوعی 
از شهرسـازی و معمـاری را ناگریـز می کـرد. هویـت 
کالبـدی  بـر الگوهـای رفتـاری و نحـوه تعامـالت افراد 
در بافتهـای تاریخـی تاثیرگـذار بوده اسـت و مـردم نیز 
مشـتاقانه بـه حضـور و مشـارکت در چنیـن فضاهـای 
تاریخی  پاسـخ مثبت داده انـد )گهل،2004(؛ همچنین 
عـالوه بـر ابعاد کالبـدی و هویت کالبدی کـه در حضور 
و تعامـل اجتماعـی افـراد موثـر اسـت، پیش بینـی و 
خلـق رویدادهـای اجتماعـی اسـت کـه در عیـن ایجاد 
فرصت هـای مشـارکت در فعالیتها اجتماعـی می تواند 
باشـد  نیـز  مـکان  بـه  تعلـق  ارتقـا حـس  زمینه سـاز 
مولفـه  چهـار  هیروشـی«  »تراویـس  )لنـارد،1984(. 
را »مشـارکت،  افـراد  اجتماعـی  پیونـد  بـر  تاثیرگـذار 
دلبسـتگی، تعهـد و بـاور« معرفـی کرده اسـت و بر این 
عقیـده اسـت کـه رابطه معنـاداری بین ایـن مولفه ها و 
پیونـد افـراد بـا جامعـه برقرار اسـت. از این رو شـناخت 
ابعـاد کمـی و کیفـی فضاهـای سـنتی حائـز اهمیـت 
اسـت. امـروزه نابسـامانی های  در بافت هـای تاریخـی 
بوجـود آمـده اسـت، که تهدیـدی بـرای بقـا و پایداری 
کالبـدی آن محسـوب می شـود و می تواند تمـام ارزش 
ببـرد.  بیـن  از  را  شـهروندان  فرهنگـی  میـراث  هـای 
بنابرایـن در کالبـد بافـت هـای تاریخی، می بایسـت به 
مفاهیم هویت، دلبسـتگی، مشـارکت، تعهـد و باور تاکید 
بسـیاری گـردد؛ لـذا در بافت هـای تاریخـی هـر شـهر 
عـالوه بر مداخـالت بافت ها در جهت تعمیـم انگارهای 
آن بـه سـایر بخـش ها نیـز بایـد توجه کـرد. همچنین 
بی توجهـی بـه آن می توانـد عواقـب ناخواسـته ای را 

بـر پیکـره حیاتـی شـهر وارد آورد. و سـبب عـدم تمایز 
ویژگی هـای خـاص یک شـهر )نظیـر عناصـر کالبدی( 
از دیگـری گـردد. بنابرایـن در ایـن پژوهـش بـا هـدف 
بررسـی مفهوم کالبدی در بافتهای تاریخی، به بررسـی 
مفاهیمی نظیر هویت، مشارکت، دلبستگی، تعهد و باور 
و موضع گیـری جامعه شـناختی آن، از منظر کالبدی و 
شـناخت ویژگی هـای پیونـد اجتماعـی و لـزوم احیای 
کالبـدی آن در بافـت هـای تاریخی پرداخته می شـود.

ایـن مقالـه سـعی دارد با اسـتناد بـه مولفه هـای پیوند 
اجتماعـی به بررسـی میـزان هماهنگی آن بـا فضاهای 
سـنتی پرداختـه، عناصـر کالبـدی موثر در معمـاری از 
قبیـل دسترسـی، فضای مـورد نیاز، قابلیتهـای کالبدی 
الزم، امنیـت و کیفیـت فضـا را ارائه دهـد؛ بدین ترتیب 
حـس کلـي کـه پـس از ادراك و قضـاوت نسـبت بـه 
محیـط خـاص در فـرد بـه وجـود مي آید حـس مکانی 
می باشـد )رحمانـی، 1387، ص 78( کـه بـر میـزان 
دلبسـتگی بـه  مـکان تاثیر می گـذارد. و شـامل عوامل 
کالبـدی، احساسـات و معانـی و فعالیت هـا می باشـند. 
هویـت در محیـط مصنـوع در ایـن پژوهـش بـا رویکرد 
رابطـه میـان کالبد و معنا، از این منظـر که »ویژگیهای 
تعریـف و تمایزهـای بـا دیگـران، چـه وجه اشـتراکی با 
کالبـد و معنـا دارنـد؟« قابـل طـرح و بررسـی اسـت. 
بقـا  بـرای  تهدیـدی  هویتـی  نابسـامانی های   امـروزه 
می توانـد  و  می شـود  محسـوب  کالبـدی  پایـداری  و 
تمـام ارزشـهای میـراث فرهنگـی شـهروندان را از بین 
ببـرد. بنابرایـن در کالبـد مـکان و حس مـکان در بافت 
تاریخـی،  می بایسـت بـه مفهـوم هویـت و تبعـات آن، 
تاکیـد بسـیاری گـردد؛ لـذا بی توجهـی به هویت شـهر 
می توانـد عواقـب ناخواسـته ای را بـر پیکـره حیاتـی 
شـهر وارد آورد. تاکیـد ایـن مقالـه بـر روی مولفه هـای 
پیونـد اجتماعـی و اهمیـت ان در مـکان هـای سـنتی 
هـای  مولفـه  تحقیـق  ایـن  نظـری  چارچـوب  اسـت. 
پیونـد اجتماعـی در فضای سـنتی اسـت که با اسـتناد 
بـه مطالعـات کتابخانـه ای و باتکیـه بـر کتـب ومقاالت 
برگرفتـه از آن مـی توان مولفه های مصنوع و ارزشـهای 
نهفتـه در ناحیـه تاریخـی را طبقـه بنـدی نمـوده و بـا 
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روش تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی مابـه ازای معمـاری 
ایـن مفاهیـم را در فضاهـای سـنتی ارائـه نمود. 

بافت های تاريخی و ارزش های نهفته آن
بـا نگاهـي به بافتهاي تاریخي1 این نکته مشـهود اسـت 
کـه شـکل گیـري و حیـات آن هـا برپایه اصـول خاص 
انسـانی، کالبـدی و طبیعـی بـوده اسـت؛ ازایـن رو، از 
شـخصّیت و هویّـت ویـژه اي برخوردار اسـت. بـا وجود 
ایـن، در چنـد دهـه اخیـر بـر اثرتحـّوالت اقتصـادي، 
و  )چنگیـزی  مشـابه  مـوارد  و  فرهنگـي  و  اجتماعـي 
احمدیـان، 1392،ص54(. نابسـامانی های  در مداخالت 
بافـت قدیـم بوجود آمده اسـت، این تحوالت و سـاخت 
وسـازها در درون شـهر و بافتهـای قدیـم- که به صورت 
ناهنجـار و بدون احترام به کیفیتهـای موجود، فضاهای 
شـهری و سـیمای شـهری اتفـاق می افتـد- تهدیـدی 
بـرای بقـا و پایـداری کیفیت محیط شـهری بافت قدیم 
محسـوب می شـود و می توانـد تمـام ارزشـهای میراث 
فرهنگـی شـهروندان را از بیـن ببـرد. احیـا بافت هـای 
تاریخـی هـر شـهر عـالوه بـر مداخـالت بافت هـا در 
جهـت تعمیم انگارهای آن به سـایر بخشـهای طراحی- 
بافت هـای  در  معمـاری  و  شـهری  طراحـی  قبیـل  از 
جدیـد- بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در این قسـمت با 
بررسـی مفهـوم پیوند اجتماعـی مرتبط با روانشناسـی 
اجتماعـی و جامعـه شناسـی-که مرتبط تریـن حوزه به 
مفاهیـم کالبـدی اسـت- پرداختـه می شـود. »ناحیـه 
طبـق  شـهر  مرکـز   )Historic Region( تاریخـی 
نمونه هـای پیش گفتـه و تاکیـد بـر این تعریـف مبتنی 
بـر: محـدوده ای از بخـش مرکـزی شـهر، کـه شـامل 
اصلی تریـن محـالت قدیمـی اسـت کـه دارای ارزش 
هویتـی- فرهنگـی بـوده و از بخش هـای دیگـر شـهر 
متمایـز می باشـد« )خلیل آباد و پوراحمـد، 1384، ص 
32(؛ بعـالوه فضایی اسـت عمومی که ضمـن دارا بودن 
شـخصیت و هویتـی ویـژه، آن را بـه مقصـدی یگانـه 
بـرای شـهروندان مبـدل سـاخته و نیز منعکـس کننده 
شـخصیت مدنـی کل شـهر در خـود اسـت. چنانچـه 
کـه گفتـه شـد کالبـد بـه مفهـوم نوعـی حـس و درك 

انسـانی مطـرح نیسـت، ولـی در عین حـال دربرگیرنده 
اندیشـه ها، باورهـا، فعالّیتها اسـت. بنابراین در بافت های 
قدیمی شناسـایی ارزش هـای زیبایی شناسـی، فرهنگی 
و بومـی از طریـق مفاهیـم زیـر امـکان پذیر می باشـد. 

ارزش زيباشناختي در تنوع معماری
مناطق تاریخي داراي کیفیت هاي خیره کننده اي هسـتند. 
آنهـا عطـر و بـوي دوره مهارت هاي اصیـل و فردیت هایي 
را بـرون مي تراونـد کـه در دوران فرآورده هـاي صنعتـي 
و نظـام هـاي سـاخت و سـازهاي مهـم ازدسـت رفتـه 
اسـت. احتمـاالً نوعـي هویت غریـزي در مصالـح و مواد 
طبیعـي یافت مي شـود که حـال و هوایي بهتـر از مواد 
اپلیـارد  بـه عقیـده  آن هـا مي دهـد.  بـه  ماشین سـاز 
و  ارزان  تولیـدات  عینـي،  »راحتـي   )Appleyard(

ایمنـي، بـه بهـاي فردیت زدایـي کسـب شـده اند«.
تشـخص،  و  فردیـت  انسـاني،  مقیـاس  بنابرایـن 
اهمیـت دادن و مهـارت از عناصـر کالبـدی از لحـاظ 
زیبایی شناسـی در بافـت قدیـم می باشـند کـه اکنـون 
و  تکـراري  اجـزاي  بـا  مـدرن  ماشین سـاز  شـهر  در 
نمي خـورد  چشـم  بـه  آن  مقیـاس  کالن  پروژه هـاي 

الری،1390( )امینـی 
ارزش تـداوم خاطـره فرهنگـي؛ ارزش میـراث:  
از اواسـط دهـه 1960 بـه ایـن سـو، ایـن توجیـه براي 
حفاظـت مناطـق تاریخـی، اهمیـت فزاینـده اي یافـت 
و پرداختـن بـه مقولـه اصالـت فرهنگـي، بـه صـورت 
گسـترده مطـرح شـد. شـواهد رویت پذیـر گذشـته بـه 
لحـاظ آموزشـي و تربیتـي بـه هویت فرهنگـي و حفظ 
یـاد و خاطره مـردم و مکانهاي خاص یاري مي رسـانند 
و جامعـه امـروز را بـا سـنت گذشـته پیونـد مـي دهند 
و بـا تداخـل گذشـته در زمـان حـال، معنـا و مفهومـي 
بـه حـال مـي بخشـد. ایـن ایـده در پیشـگفتار »قانون 
حفاظـت تاریخـي ملـي امریـکا« )1996( نیـز عنـوان 

گردیـده اسـت )امینـی الری، 1390(.
کالبـد  مطالعـه  منطقـه ای:  و  بومـی  ارزش هـای 
مسـتلزم بررسـی خصوصیات متمایزکننده شـکل شهر 
و بسـتر طبیعـی آن دو اسـت کـه لزوماً متفاوت اسـت. 

1. آن بخش از شهرهای ایران را که تا عهد قاجار شکل گرفته اند،  بافت قدیم یا تاریخی می نامند.
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ازآنجـا کـه معمـاري بومـی داراي ویژگی هایـی اسـت 
کـه بـا تمـام وجـوه انسـانی در ارتبـاط اسـت و از نظـر 
محیطـی نیز بـا محیط طبیعـی و طبیعـت در ارتباطی 
از نـوع سـازگاري و هماهنگـی اسـت )کامیـار، 1393، 

.)92 ص 
رويکردی به مقوله هويت

شـاید اولیـن مرحلـه از شـناخت هـر مفهـوم، به ویـژه 
مفهـوم پیچیـده اي ماننـد هویّـت، تحقیـق در معنـي 
آن از دیـدگاه واژه شـناختي یـا بـه اصطـالح فقـه اللغه 
باشـد؛ بدیـن منظور در این قسـمت از بحـث، معاني  و 
تعاریـف واژه شـناختي هویّت در واژه  نامه هاي فارسـي 
و التیـن مطرح مي گردد. هویت عبارتسـت از تشـخص 
و همیـن معنـي میـان حکیمـان ومتکلمـان مشـهور 
اسـت، هویّـت گاه بـر وجـود خارجي اطالق مـي گردد، 
هویّـت گاه بـر ماهیت با تشـخص اطالق مـي گردد که 
عبارتسـت از حقیقـت جزئیه. اصطـالح و مرتبه احدیت 
و الهـوت اشـارت اسـت از آن. در انسـان کامـل گویـد 
صوفیـه هویّـت مرتبـه ذات حجت را گوینـد هویّت حق 
تعالي عین او اسـت که ممکن نیسـت ظهور آن. هویّت 
از لفـظ هـو گرفته شـده که اشـاره به غایب اسـت و آن 
دربـاره خدایتعالي اشـاره اسـت به کنـه ذات او به اعتبار 
اسـماء و صفـات او بـا اشـعار بـه غیبوبـت آن )دهخـدا،  
1377، ص 35(. هویّـت به معناي احسـاس تعلّق و این 
همانـي با محیـط و معیارهایـي چون احسـاس امنّیت، 
خاطـره انگیـزي، حـس تعلّـق و وابسـتگي نیزتعریـف 
بـا  مفهومـي  نظـر  از  کالبـدي  هویّـت  اسـت«.  شـده 
اصطالحـات »شـخصیت« و »حـس مـکان« متـرادف 

اسـت )میرمقتدایـي، 1383، ص 29(.
در ترجمه هایـي کـه از زبان هـاي اروپایـي انجام شـده 

اسـت، اغلـب واژه هویّـت را در برابـر واژۀ Identity در 
زبـان انگلیسـي برگزیده انـد. واژۀ Identity  انگلیسـي 
از زمـان پیدایـش تـا کنـون بر پنـج معنا داللـت کرده 

است:
1.کیفیـت یـا وضعّیـت »همان« بـودن؛ همانـي مطلق 

وجـودي؛ یا 
2. فردیـت، شـخصّیت )از سـال 1638 م(؛ وجود فردي 

)از سـال 1682 م(؛
3. )در جبـر( معادلـه یا عبارتي که بـه ازاي همه مقادیر 

متغّیرهاي خود ثابت باشـد؛
4. بازشناخته شـدن از نظر احسـاس و عالئق، )از سـال 

1868، کاربـرد ایـن معنا محدود اسـت(؛
5. آنچه مالک خود را بشناسـاند، مانند کارت شناسـایي 

)از سال900م( )رحیم زاده، 1387(.
طبـق تعالیـم اسـالم، اهـداف حیـات انسـان اصـوالَ در 
مقـوالت معنـوي و روحانـي خالصـه مي شـود و وجـه 
مـادي حیـات وي تنهـا به عنوان وسـیله وصـول به آن 
آرمانهـا معرفـي مـي گـردد. عمده تریـن اهـداف حیات 
انسـان عبارتنـد از: عبودیّـت و عبـادت حضـرت حـق، 
حضـور در معـاد، تمرکـز بر توحیـد و وحدانّیـت الهي و 
انجـام اعمـال بـراي او، قیام بـراي برپایي عـدل، خروج 
از ظلمـات بـه سـوي نـور، و در نهایـت وصول بـه قرب 
الهـي )نقـي زاده، 1382، ص 23(. هویّـت اجتماعي، در 
حقیقـت شـناخت و آگاهي انسـان نسـبت بـه جایگاه و 
منزلـت خـود در گـروه هـا و نهادهـاي اجتماعي اسـت 
و عـالوه بـر شـناخت خـود در جامعه، شـامل شـناخت 
نحـوۀ ارتبـاط و تعامـل عناصرجامعه نسـبت به یکدیگر 
اسـت. در تعریـف هویّـت اجتماعـي ریچـارد جنکینـز 
معتقـد اسـت کـه »هویّـت اجتماعـي درك مـا از ایـن 

تمايز/
تشابه

تمایز از غیر و تشابه با خودي

تداوم/
تحّول

پیونـد بـا گذشـته و عـدم انقطـاع )تـداوم معنـي و ارزش هـاي خـودي( در عیـن نـوآوري و 
خالقّیـت بـا توّجـه بـه شـرایط زمانـه )خـود مانـدن ولي همـان نمانـدن(.

وحدت/
کثرت

پیونـد میـان اجـزاي متفـاوت، ناهمگـون و حتي متضادبـه گونه اي کـه در کنار هـم یک کل 
را بـه وجـود بیاورند.

)Physical Identity( جدول 1. معیار ارزيابی هويت کالبدی
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مطلب  اسـت که چه کسـي هسـتیم و دیگران کیستند 
و از آن طـرف درك دیگران از خودشـان و افراد دیگر از 
جمله خود ما چیسـت« )چنگیـزی و احمدیان، 1392، 
ص 45(. هویّـت اجتماعـي در کنـار هویّـت شـخصي، 

مکمـل هویّـت انسـان به شـمار مـي آید.
هویّـت جمعـي، جایگاهي از زندگي اجتماعي اسـت که 
طـي فرآینـد اجتماعـي شـدن حاصـل مي شـود و طي 
آن افـراد جامعـه معموالً بـا ضمیر »ما« خـود را متعلّق 
و مدیـون بـدان مي داننـد و در برابر آن نوعي احسـاس 
تعّهـد و تکلیـف مي نماینـد. ایـن نـوع هویّت که شـیوۀ 

اسـت،  گـروه  تمایـالت  و  احساسـات  تفّکـر،  نحـوۀ  و 
نوعـي احسـاس تعّهـد مشـترك و تکلیـف بـه گـروه را 
بـر مي انگیـزد. این احسـاس، تـا حد به شـّدت و میزان 
فراواني روابط اجتماعي افراد در سـطح کشـور وسـیعي، 
بسـتگي دارد. هرچـه این نوع هویت، در سـطح کشـور، 
قـوي تـر باشـد، شـخصّیت اجتماعـي شـهروندان نیـز 

منسـجم تـر و جـدي تـر پـي ریزي مـی گردد. 
در نـگاه سـّنتي هویّت انسـان مقـدم بر وجود اوسـت و 
در نـگاه مـدرن وجود انسـان مقدم بر هویّت او. زیسـتن 
انسـان سـّنتي در ایـن جهـان آمیختـه بـا ریاضت هـا، 

پیوستگی 
وتمرکز

تمرکـز ایجـاد هویّـت مـي کنـد و ایـن از مضـارب شـهرهاي کهـن اسـت )مزینـي، 
.)66 1377، ص 

شـهر بي شناسـه شـهري بـدون تاریـخ و بـدون هویّـت اسـت؛ چـون هویّـت عامل 
محدودکننـده و مقـاوم در برابر تغییر و تمرکزطلب و متعلّق به گذشـته اسـت اما در 

عین حـال سـیر معکـوس شـهر را نفـي نمي کنـد )مزینـي، 1377، ص 7(.

تمايز

هویّـت کالبـدي بـه معنـاي صفـات و خصوصّیاتـي اسـت که جسـم شـهر را از غیر 
متمایـز و شـباهتش را بـا خـودي آشـکار مـي کنـد. ایـن صفـات بایـد بـه گونه اي 
باشـند کـه جسـم شـهر، در عین تداوم زمانـي، در حال تحـّول و تکامل نیز باشـد و 

در نهایـت بـه پیدایـش یک کل منجـر شـود )میرمقتدایـي، 1383، ص 35(.

تداوم

حـس انقطـاع از گذشـته و الگوبـرداري از مدلهـاي دیگـران بـراي مسـکن کـه بـه 
گسسـتگي تـداوم تجربـه هـای معماران انجامیده اسـت، نشـانه هاي امـروزي بودن 
را در خـود داشـته و همچـون راه حلـي آمـاده و آسـان در دسـترس بـود )اقبالـي، 

1372، ص 37(.

خاطره

خاطـره محفـوظ در حافظـه در مفهوم گسـترده آن، همانا بازسـازي گذشـته اسـت. 
هـر فـرد اجتماعـي، دو حافظـه دارد؛ یکـي درونـي و دیگـري بیرونـي. حافظـه، چه 
فـردي و چـه جمعـي، بـه معنـي حفـظ گذشـته درحـال یـا حفـظ زمـان حـال در 

گذشـته اسـت )هالبـواش، 1983، ص 45(.

مذهب

عاشـورا عامل بسـیار مهمي در حفظ هویّت ایراني و اسـالمیبوده و هسـت )بلخاري، 
1391(. محیـط شـهري عامل مهمـي در تجلّي دادن هویّت فرهنگـي بهره گیري از 
هنرهـاي بومـي و ملّـي در معمـاري و فضاهاي خاص یک شـهر اسـت که نمایشـگر 
هویّـت جامعـه واجـد آن فرهنـگ نیـز مـي باشـد )نقـي زاده،26،1387(. احتـرام 
گذاشـتن بـه نیاکان و گذشـتگان کـه این فرهنگ سـازي از تخریب بافـت قدیمي و 

سـّنتي جلوگیـري مي کند.

جدول 2. شناسايی ارکان هويت
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رعایت هـا، خودداري هـا، و بردباري هاسـت. او مي داند 
کـه غایـت او فراتـر از ایـن قلمرو ناسـوتي اسـت که به 
او داده شـده تـا بـر آن حکومـت کنـد )نصـر، 1376، 
ص 224(. هدف انسـان مدرن )سـکوالر( از زیسـتن در 
ایـن جهـان، کام گرفتن از این جهان اسـت. فرانسـیس 
بیکـن )1526-1568 میـالدي( در واقع به دنبال ایجاد 
علـم جدیدي بود که بتواند انسـان را برطبیعت مسـلط 
سـازد و بـه او قـدرت و تفـوق بـر محیط بدهـد؛ چنین 
فـردي زندگـي را یـک فروشـگاه بـزرگ مي دانـد که او 
در آن آزاد اسـت تـا پرسـه زنـد و هرچه را مي پسـندد، 

انتخـاب کند )نصـر، 1380، ص 31(.
مکان

بـا نگاهـی بـه بافـت تاریخـی، این نکته مشـهود اسـت 
کـه شـکل گیری و حیـات آن هـا در تداومـی تاریخـی، 
فرهنگـی، اجتماعـی، و محیطـی بـه صورتـی منسـجم 
ایـن  سـاکنان  اسـت.  گردیـده  عیـان  هماهنـگ  و 
بافت هـا هویـت خـود را از طریـق ارتباطـات اجتماعی 
و مشـارکت در ایجـاد ایـن فضاهـای مانـدگار دریافـت 
می نمـوده انـد. تاثیـر چنین مـکان های مانـدگاری در 
شـکل دهی بـه هویـت فـردی و اجتماعـی و فرهنگـی 
زیـاد اسـت سرچشـمه می گیـرد. کانون ایـن تحقیقات 
بـه صـورت ذهنـی و عینـی و نـوع مطالعات بـه صورت 
پژوهشـی و میدانـی می باشـد. صاحـب نظـران حـوزه 
مذکـور رلـف )1976(، نوربـرگ شـولتز )1983(، وایت 
)1988(، هیـس )1990( بوده انـد. کـه بـا ایـن ایـده 
اصلـی: »مـردم چگونه محیـط اطراف خود را مشـاهده، 
احسـاس و اسـتفاده می کننـد و ایـن دو چگونـه بـر 
هـم تاثیـر می گـذارد« بـه جسـتجوی مفهـوم مـکان 
)Place(، حـس مکان )Sense of place( و احسـاس 
 )Sense of belonging to place( تعلـق بـه مـکان
را  مـکان  شـولتز   .)2006  R.Cuthbert(پرداختنـد
فضـای احسـاس و درك شـده و با خاطره عجین شـده 
تلقـی می کند و بخشـی از معنای مـکان را در تجربه ها 
و حـاالت روحی انسـان جسـت و جـو می نمایـد. برای 
او مـکان همـان فضای زنده اسـت. )شـولتز، 1383، ص 
73(. اسـتفاده از نشـانه های خاطره انگیـز و نمادهـا در 

ادراك و فهـم انسـان از مـکان موثـر می-باشـد. ایـن 
خاطره انگیـز  یـا  و  آشـنا  عالئـم  می تواننـد  نشـانه ها 
بـرای مـردم باشـد. و در کل احساسـات و درك فضـا به 
مفهوم مکان اسـت )سـادات حبیبـی، 1387، ص 43(.
عوامـل شـکل دهنده بـه هويت مـکان در بافت 

يخی ر تا
تجربه مکان از نحوه ارتباط بین شخص و محیط حاصل 
می شـود. پس شـناخت مـکان در لحظه حضـور در آن 
صـورت می گیرد که سـاختار کالبدی بـا خصوصیاتش، 
تجـارب مـا از مکان، خاطره ها و احسـاس های وابسـته 
بـه مـکان را بـرای مـا زنـده مـی کنـد و شـناخت ما از 
مـکان را ممکـن می سـازد. خصوصیات مـکان در بافت 
هـای تاریخـی کـه مـا را بـه سـوی درك هویـت مکان 
رهنمـون مـی سـازد، بـه صـورت سـیما و چشـم انداز، 
نظـم فضایـی، رویـداد، خاطـره، جهـت گیـری و یگانـه 
پنـداری قابـل تفکیک اسـت ، اگر هر یـک از این وجوه 
در مکان حضور نداشـته باشـد، وضوح و روشـنی مکان 
بـرای شـهود ناظـر از میـان خواهـد رفـت و معنایـی از 

پـس این مـکان بـه او متبادر نخواهد شـد.
پیکـره وسـیما )چشـم انـداز بـه عنـوان نمـاد 

هويـت(
بـه صـورت کلی هر مـکان دارای خصوصیاتی اسـت که 
بازگوکننده شـخصیت اسـتفاده کنندگان و زیستندگان 
در آن مـکان اسـت. بـرای درك و سـپس توصیف نقش 
مـکان در زیسـت جهـان مـی تـوان موقعیتـی را درنظر 
آورد کـه در آن، محیط بـرای فرد اهمیت بیش از اندازه 
می یابـد و آن لحظـه ورود به هر شـهری اسـت. ورود و 
رسـیدن بـه هـر شـهر تنهـا زمانی معنـی مـی یابد که 
آن شـهر پیشـتر هویتی به دسـت آورده باشـد.، هویتی 
کـه بـاز گـو کننـده ویژگی هـای سـاکنان نیز هسـت. 
هویت پذیرفتـن هرجـا منـوط به نزدیک شـدن ما بدان 
اسـت و منظـره اطـراف، بـه تدریـج کـه بـه آن نزدیک 
مـی شـویم، هسـتی می پذیـرد )زیـد، 1367، ص 20(. 
پـس می تـوان گفت کـه هویت مـکان در نـگاه اول در 
لحظـه رویارویـی بـا آن شـناخته میشـود و بدین سـان 
مـی تـوان گفت کـه در ایـن لحظه مکان جدید کشـف 
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می شـود. درسـت بـه ایـن دلیل که مـا بـرای رویارویی 
بـه مـکان نیـاز داریـم، می بایـد ایـن مـکان سرشـار از 
تنـوع و چندگانگـی باشـد. در ایـن رویارویی، شـناخت، 
زمانـی رخ می دهـد کـه شـخص پیـش تر بـا آن مکان 
آشـنایی داشـته باشـد، از ایـن رو، سـیمای شـهر هـای 
تاریخـی دارای ویژگـی هـای اسـت که به شـکل گیری 

تصویـر ذهنـی مشـخص کمک مـی نماید:
1. عناصر شهری در ارتباط با محیط اطراف هستند؛

2. توالـی و تـداوم در دیدهـای پیاپـی بـه وضـوح دیده 
می شـود؛

3. روشن، زنده و پیوسته است؛
4. یادآور خاطرات و سمبل هاست؛

5. عناصـر نشـانه هـای دارد کـه بـر ذهـن ناضـر تاثیـر 
گـذار اسـت. احسـاس امنیت در هـم نهشـتی عناصر و 

کاربردهـا  را نمایـان می سـازد؛
6. واضح و مشخص است؛

7. بـر معنـا، فـرم نیـک، تفـرح خاطـر ریتـم، محـرك 
احسـاس و وسـعت دامنـه اختیـار تاثیـر مـی گـذارد.

وجـود نظـم فضایی در بافت هـای  تاریخی، نویـد توحید 
اسـت. تمامـی پدیده هـای طبیعی و همچنیـن امرهای 
واقـع اجتماعـی، مجموعـه ای پویا از عناصری هسـتند 
کـه در ایـن مجموعـه هـای در حرکـت همسـاز مـی 
شـوند و بـه یـک هویـت مـی رسـند. بدیـن سـان کـه 
عناصـر ترکیـب پذیـر بـا حفـظ هویت ویـژه خـود، در 
ترکیـب بـا یکدیگر نیـز یک کل واحد ملموس را شـکل 

مـی دهند. 
نظم فضايی

هـر مکانـی به حکـم ماهیت خود در فضا متحقق اسـت 

و چـون چنیـن بوده و هسـت بـه نظم فضایـی که خود 
حاصل نظم ادراکی اسـت، نیازمند اسـت. »اتمسـفر هر 
مکانـی بـا یـک فـرم یکپارچه و انسـجام فضایـی تناظر 
برقـرار مـی کنـد و تک تک عناصـر این مـکان به یاری 
ایـن کلیـت متناظـر توصیـف و شـناخته مـی شـوند« 
)شـولتز، 1385، ص 43(. در بیـن عناصـر مجموعه، در 
بافـت تاریخـی پیونـد فضـای وجـود دارد و ایـن پیوند 
از طریـق گذرهـا بـا مراکـز محله هـای دیگر و بـا مرکز 
شـهر در پیوسـتگی تمـام قابـل مشـاهده اسـت. نحـوه 
ارتبـاط فضاها با فضای شـهری، با رعایـت مقیاس های 
مختلـف عملکـردی، بـه صورتـی متناسـب و همخـوان 
رعایـت شـده اسـت. در بافـت هـای قدیـم فضاهـا نـه 
آنقـدر بزرگ اسـت که تمـاس بصری با اطـراف ضعیف 
شـود و نـه آن قـدر کوچک که به انسـان تـرس از مکان 
محصور دسـت دهـد. و محصوریت هـا در بافت تاریخی 
بـا اسـتفاده از رنگ هـای روشـن در بدنه هـا به گونه ای 
تعدیل شـده اسـت و احسـاس ناخوشـایندی به انسـان 

دسـت نمـی دهد.
رويداد

رسـیدن بـه مـکان بعـد از رویارویـی رخ می دهـد و 
شـناخت مـکان کـه پـس از کشـف نظـم فضایـی آن 
رخ می دهـد، بـه مانـدن، تعمـق و فهـم رویـداد مـکان 
می انجامـد. هم رویـداد از فهم بیننده حاصل می شـود 
و هـم مـکان دیـدار می توانـد به سـادگی، محلـی برای 
ژرف اندیشـی و تامـل بـرای فهم رویداد مکان باشـد که 
در ایـن حالـت دوری و فاصلـه ای میـان دیدارکنندگان 
مقـدس  امـر  بـا  کـه  مکان هـای  بـه وجـود می آیـد. 
مرتبـط هسـتند، جایـگاه خاصـی را برای خـود تعریف 

معیارهای سنجشمکان

تصوير ذهنی
خاطـره و نمادگرایـی، خوانایی و نمایانی، تجربه های حسـی، ارتباطات روانی، ادراك، شـخصی، 

جهانی

فعالیت
گوناگونـی، سـرزندگی، زنـده بـودن خیابان، نظـاره کردن مـردم، کافه فرهنگی، سـرگرمی های 

محلی- سـنتی، سـاعنهای فعالیـت، فعالیتهای جاذب، معاملـه و اقتصاد
مقیاس، مرکزگرایی، نفوذپذیری، نشانه ها، فضاهای ساخته شده، نسبتها، فضاهای عمومیفرم

)2006,Carmona( :جدول 3. مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و مونتگمری ماخذ
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می کننـد. مکان هـای مقـدس، نـه تنها بیانگـر پذیرش 
هسـتند، بلکـه خبـر از روشـنی و پاالیشـی می دهنـد 
کـه آن مـکان را بـه عرصـه کیهانی وصـل می کند. این 
حالـت در مسـاجد بـه کمال خویـش می رسـد: به این 
معنـا کـه آدمـی با گشـت میـان داخـل و خـارج، میان 
وحـدت و کثـرت، و خلوت و جلوت سـیر مـی کند. هر 
فضـای داخلـی خلـوت گاه و محـل توجـه بـه داخـل و 
هـر فضـای خارجی، جلـوت گاه و مکان توجـه به ظاهر 
می شـود. نما و سـردر مسـجد، دروازه آسـمان و داخل 
آن تصویـری از بهشـت را نمایـان می کنـد )پـور جعفر، 

 .)1389
هويت فردی 

»در هـر کالبـدی در خـود حسـی از گوشـه گیری و انزا 
هنگامـی پدیـدار مـی شـود کـه تـک و تنهـا به مـاوای 
خـود پنـاه می بریـم. تنها هنگامـی که از آسـتانه ماوا و 
مسـکن خـود در می گذریم، بـه واقع خو را در کاشـانه 
مـی یابیـم. در خانـه اسـت کـه مـا در جهـان آن گونـه 
کـه هسـتیم معنـی پیـدا مـی کنـد و سـکنی گزینی 
تعریـف مـی شـود« )شـولتز، 1385، ص 46(. معلـوم و 
مشـخص بـودن حد و مـرز یا قلمـرو فضایی که انسـان 
در آن حضـور می یابـد، از تمایـالت فطری اوسـت. این 
قلمروهـا معمـوالً بـه دو صـورت عمومـی و خصوصـی 
قابـل تفکیـک اسـت. در معماری بافت هـای تاریخی به 
قلمرو واسـط و حد میانی فضاهـای عمومی و خصوصی 
توجـه بسـیاری شـده اسـت. قلمروهـا بـه صـورت یک 
واحـد محلـه ای )مجموعـه همسـایگی(، و قلمـرو یـک 
واحـد مسـکونی تفکیک شـده اسـت )پرتـوی، 1387، 

ص 144(.
خاطره

شـرط الزم بـرای کاربـرد هـر مکانـی به معنـای واقعی 
کلمـه خاطـره اسـت کیفیـت هـای بصـری و هنـری و 
مالحظـات زیبایـی شناسـی از عوامـل تجزیـه ناپذیـر 
مـکان هسـتند. کلیتـی که ایـن کیفیت ها می سـازند، 
بـاز گـو کننـده چیسـتی مـکان هسـتند. گاه محیـط 
طبیعـی و مصنـوع چنـان در قالب موجودیتـی وحدت 
یافتـه در هـم مـی آمیزند کـه همچون تصویـری یگانه 

بـه خاطر سـپرده می شـوند. ایـن تجربه را یـم توان به 
زیبایـی بـا حضـور در مکانـی قدیمـی یا بافـت تاریخی 
شـهرهایمان درك کـرد. بـا چنیـن مـکان ملموسـی به 
سـادگی می تـوان یگانـه پنداری کـرد و خـود را جزئی 
از آن دیـد. مکانـی که فاقد نشـانه های آشـنای شـکلی 
و تصویـری باشـد، هویـت کمرنگـی خواهـد داشـت و 
خوگیـری بـا آن ممکـن نخواهـد بـود )شـولتز، 1385، 

ص 49(.
جهت گیری

خاطـره مسـتلزم جهت گیـری اسـت، بـه عبـارت دیگر 
بـرای رفتـن به هرجایی نخسـت باید از هـدف و مقصد، 
دانسـته ای در ذهـن باشـد. نـه تنهـا مکان مـورد بحث 
بایـد کیفیت هـای بصری داشـته باشـد، باید مشـخص 
و دریافتـی نیـز باشـد تـا چگونگی حرکت به سـوی آن 
واضـح باشـد. وضـوح بصـری بسـیار زیـادی در معابر و 
گذرهـای بافت هـای تاریخـی وجـود دارد کـه حـس 
حرکـت و تمایـل به سـمت هـدف مشـخص را بروز می 
دهـد. ایـن امر بـا سـایه اندازی ها، عقی نشـینی عناصر 
و ورودی هـا و تعریـف انتهـای مسـیرها ایجـاد گشـته 
اسـت. نشـانه ها عوامـل نمـادی هسـتند کـه در شـهر 
هـای قدیـم در مقیاس هـای مختلف کالن و خـرد و با 
کارکردهـای مختلـف فعال و غیرفعال شـکل گرفته اند. 
نظـام تقسـیم بندی محله هـا و کارکردها نیـز معناهای 
مشـخصی به محـدوده ها داده اند که می تـوان از آن ها 
بـه عنـوان نشـانه هـای ذهنی یـاد کـرد. این نشـانه ها 
جهـت یابی آسـان، تصویر خوانا، آسـایش شـهروندان و 

حرکـت آسـان را در شـهر بـه دنبال خواهند داشـت.
يگانه پنداری 

خاطـره، کارکـرد بنیادیـن در یگانـه پنـداری بـا محیط 
دارد. در بافـت هـای تاریخـی شـخصیت منحصر به فرد 
خصوصیت مشـخص آن، به شـکلی خـود انگیخته ثبت 
و ضبط شـده اسـت، حتی پیش از آشـنایی ما با نشـانه 
هـای شـاخص آن، یعنـی نقـش مایـه هـای معنـاداری 
کـه پیکربنـدی کالبد بـدان معناداری می بخشـد. پس 
بـرای شـناخت هویـت هـر مـکان ابتـدا بایـد شـکلی 

عینـی، چگونگـی و چیسـتی مـکان را فهمید.
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هویـت معمـاري را همـان ارزش هایي رقم مـي زند که 
تنهـا در بسـتر ابنیـه سـنتي ادراك مي شـود، چـرا که 
معمـاري بـه آن دلیـل شـکل مـي گیـرد تـا ارزشـها را 
در خویـش بپرورانـد و صورتـي کالبدي بـر آنها متصور 
شـود کـه اگـر چنیـن نبـود و معمـاري سـنتي ایرانـي 
فاقـد ارزش مـي نمـود، معمـاري ابنیـه کهـن چیـزي 
ایـن  نمي نمـود.  خـاك  و  خشـت  مشـتي  از  بیشـتر 
نکتـه بـر ایـن داللـت دارد کـه معمـاري و شهرسـازي، 
واجـد رسـالتي اسـت تـا ارزش هـاي کهـن فرهنگـي 
را در درون ذات خویـش پـاس دارد و بـر ایـن اسـاس 
عنصـري هویت بخـش بـه سـاختار فرهنگـي شـمرده 
شـود، چنانچـه التـزام همگونـي هویـت و معمـاري در 

آثارمعمـاري جهـان مشـاهده مي شـود.
فضاهای جمعی و عمومی

فضـای جمعی، هـر گونه فضـای سرپوشـیده و محصور 
یا سـرباز شـهری به منظور برپایـی فعالیت های جمعی 
)مثـل صحـن یـا شبسـتان مسـاجد، سـالن نمایـش و 
امثـال هم( اسـت. افرادی کـه در فضا گردهـم می آیند 
و بـا هـم در ارتبـاط هسـتند )نقـی زاده، 1386، ص 
182(. اهمیـت فضاهای عمومـی و جمعی بر هیچ کس 
پوشـیده نیسـت. فضـای جمعـی فیزیـک و عرصـه ای 
اسـت کـه نقـش معنایـی و محتوایـی را ایفـا می کنـد. 
در فضاهـای جمعـی موقعیت هایـی برای ایجـاد خاطره 
فضـای  می آیـد.  پدیـد  مشـترك  ذهنیـت  و  جمعـی 
جمعی جایی اسـت کـه حیات اجتماعـی در آن جریان 
دارد و بـه دلیـل یـک واقعـه تاریخـی و اجتماعـی یـا 
برنامـه از پیش تعریـف شـده در خاطـر جمعـی مـردم 
جـای دارد. ایـن فضاهـا مکانهایـی انـد کـه بیشـترین 

نمودار 1. مدل مفهومی برای عوامل شکل دهنده به هويت مکانی در بافت تاريخی؛ ماخذ: نگارندگان.
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برخوردهـا و کنـش میـان افـراد در آن ها بـه وقوع می 
پیونـدد و شـامل تمام بخـش هایی از شـهرند که مردم 
بـه آن ها دسترسـی فیزیکـی و بصیری دارنـد. بنابراین 
مرزهـای ایـن فضاهـا، خیابان هـا، پارك هـا، میدان هـا 
بـا بناهایـی کـه آن هـا را محـدود می سـازد، تعییـن 

می شـوند )تیبالـدز، 1385(.
تقویـت حـس باهـم بـودن از طریـق ایجـاد انواعـی از 
مثـال،  بـرای  اسـت.  پذیـر  امـکان  فضاهـای عمومـی 
فضـای عمومـی یعنـی » زمینه مشـترکی که مـردم در 
آن بتواننـد فعالیـت هـای عملکـردی را کـه منجـر بـه 
پیوند بینشـان می شـود، انجام دهند« )کـر، 1992، ص 
1(. تقویـت فضـای عمومـی به عنوان نقطـه گردهمایی 
مجـدد افـرادی کـه از هـم جـدا افتـاده انـد بـه خوبـی 
بـر اهمیـت بـا هـم بـودن تاکیـد دارد. عرصـه عمومـی 
قـوی )یعنـی جایـی که زندگـی عمومـی در آن متجلی 
شـده و از قلمـرو خصوصـی بـه وضـوح جداسـت( بـه 
عنـوان عنصـری اساسـی بـرای سـالمت یـک جامعـه 
مطـرح اسـت )مدنی پـور، 1389، ص 247(. در طـول 
تاریـخ، فضاهـای عمومی شـهرها همیشـه نقـش اصلی 
در زندگـی اجتماعـی شـهرها بـازی می کـرده اند لکن 
اهمیـت خـود را از دسـت داده و دیگـر بـه عنـوان گره 
هـای اصلی در شـبکه های اجتماعی تلقی نمی شـوند. 
طراحـان شـهری مکان های فضایی بسـته را پیشـنهاد 
مـی کننـد کـه مثبـت تلقـی شـده و مخلوطـی از انواع 
مـردم و فعالیـت هـا را در خـود جای می دهنـد. ایجاد 
ایـن گـروه هـای درون نگـر و انحصـاری مـی تواند قدم 
مثبتـی باشـد در جهـت کاهـش تضادهایـی کـه منتج 
از برداشـت ها و انتظـارات گوناگونـی اسـت کـه دربـاره 
فضـای شـهری وجـود دارد و می تواند به شـهرگرایی با 
نـگاه تحمل بیشـتر یکدیگـر و افزایش پیونـد اجتماعی 

منجـر شـود )مدنی پـور، 1389، ص 257(.

عرصـه عمومـی صحنه ای اسـت کـه در آن شـهروندان 
در شـکل دادن به افکار و عقاید مشـترك و تاثیرگذاری 
بـر اقدامـات مشـترك بیـن خود گـرد می آینـد. اگرچه 
فضـای عمومـی الزم بـرای انـس و معاشـرت بـر روابط 
بیـن شـخصی در مکان هـای عمومـی به عنـوان عنصر 
اصلـی و پیونـد زندگـی اجتماعـی تاکیـد مـی ورزد، اما 
حـاوی اهداف سیاسـی نمی باشـد )مدنی پـور، 1389، 
ص 219(. عرصـه عمومـی صحنـه ای اسـت کـه از نظر 
کالبدی و سـازمانی یکپارچه شـده و افراد را به یکدیگر 
پپیونـد می دهـد تـا آنان را قادر سـازد با اعمـال کنترل 
بـر اینکـه تاچـه انـدازه آشکارسـازی و پنهـان سـازی 
کننـد، بـه روابطشـان نظـم دهنـد. عـالوه بـر آن، ایـن 
مـکان فراهـم مـی شـود تـا افـراد بتواننـد تفـاوت ها و 
هویـت هـای خـود را بـروز دهنـد، آنچـه که بـه عنوان 
واقعیـت مـی شناسـند آزمون کننـد، ثبـات را از طریق 
برقـراری ارتبـاط بـا نسـل های دیگـر تجربـه کننـد در 
عیـن حـال کـه حکومت را تحـت مداقه و بازرسـی قرار 
داده و افکاری مشـترك را شـکل دهند تا بدین وسـیله 
معانـی مثبـت و منفـی آزادی را بـا یکدیگـر در یکجـا 

جمـع کنید )مدنـی پـور، 1389، ص 220(.
نظريه پیوند اجتماعی 1 

یکـی از راهکارهایـی که بتـوان نظم اجتماعـی را حفظ 
کـرد و باعـث باعث افزایـش یکپارچگی اجتماعی شـد، 
ایجـاد اجتماعـات منسـجم در جامعـه اسـت کـه مهـم 
تریـن روش بـرای تحقـق کل گرایـی از طریق تشـویق 
و تقویـت بـا هـم بـودن و ایجـاد پیوندهـای اجتماعـی 
جدیـد اسـت تـا بتوانـد از انفجـار و ازهـم گسـیختگی 
بافـت اجتماعـی جلوگیـری کـرد )مدنـی پـور، 1389، 
ص 213(. ایجـاد ارتبـاط قوی بین افـراد فقط هنگامی 
امـکان پذیر می شـود که مجموعـه ای از چارچوب های 
اجتماعـی در جـای خـود قرارگیرنـد: چـه از دیـدگاه 

1. سطوح مختلف حس مکان: هویت یافتن با معانی نمادین محیط ساخته شده احساس تعلق مردم را به یک گروه اجتماعی یا یک مکان افزایش 
می دهد )لنگ، 1381(. هیومن پنج گونه حس مکان را معرفی کرده که عبارت از ریشه داری عقیدتی، ریشه داری ناخودآگاه، مکان نسبی، بیگانگی 
با مکان و بی مکانی است )هیومن، 1992(. کراس حس مکان را ترکیبی از رابطه با مکان و حس حضور در اجتماع می داند. کراس نیز پنج سطح 
مختلف از حس مکان را به صورت ریشه داری منسجم، ریشه داری نامنسجم، بیگانگی با مکان، بی مکانی نسبی و بی مکانی مطلق دسته بندی می 

کند )کراس، 2001(.
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جامعه گرایـی و چـه از دیـدگاه فردگرایـی دموکراتیک. 
فضـا یکـی از ایـن چارچوب هاسـت و طراحـی فضـای 
شـهری زمینـه ای بـرای روابـط اجتماعـی فراهـم مـی 

کنـد )مدنـی پـور، 1389، 189(.
بـا ایجاد فضاهـای عموی واقعـی به جای ایجـاد گره ها 
و محـدوده هـای محصـور و بسـته که  منجـر به قطبی 
شـدن جامعـه و فضا می شـود، مـی توان انتظار داشـت 
کـه قـدری میـزان تحمـل یکدیگـر و پیونـد اجتماعـی 
افزایـش یابـد )مدنـی پـور، 1389، ص 245(. ایجـاد 
ارتبـاط قـوی بین افـراد فقـط هنگامـی امکان پذیر می 
شـود کـه مجموعـه ای از چارچـوب هـای اجتماعی در 
جـای خـود قـرار گیرنـد چـه از دیـدگاه جامعـه گرایی 
و چـه از دیـدگاه فردگرایـی دموکراتیـک. فضـا یکـی 
از ایـن چارچـوب هاسـت و طراحـی فضـای شـهری 
زمینـه ای بـرای روابـط اجتماعـی فراهـم مـی کنـد. 
چارچـوب نظـری ایـن تحقیـق بـر نظریـه اجتماعـی 
»تراویـس هیرشـی«2 اسـتوار اسـت. وی مولفه هـای 
پیونـد اجتماعـی را مشـارکت، دلبسـتگی، تعهـد و باور 
معرفـی کـرده اسـت و بـر ایـن عقیده اسـت کـه رابطه 
معنـاداری بیـن ایـن مولفه هـا و پیونـد افراد بـا جامعه 
برقـرار اسـت؛ بـه طـوری کـه هر چه ایـن مولقـه ها در 
جامعـه تقویت شـود پیونـد اجتماعی افزایـش می یابد 
)رضایـی شـریف، 1391(. بهره گیـری از ایـن مولفه هـا 
گامـی موثر در جهت پایداری اجتماعـی و ارتقا کیفیت 
فضاهای شـهری اسـت. در زیر به بررسـی این مولفه ها 

پرداختـه می شـود. 
نظريه هويت و مکان در بافت تاريخی

دلبستگی به مکان 
دلبسـتگی بـه مـکان آیینـی از سـطوح حـس مـکان  
اسـت کـه در ایـن سـطح، فرد ارتبـاط عاطفـی پیچیده 
بـا مـکان دارد. مـکان برای او معنـا دارد و مـکان محور 
فردیـت اسـت و تجارب جمعی و هویـت فرد در ترکیب 
بـا معانـی و نمادها بـه مکان آیینی شـخصیت می دهد 
در ایـن حالـت برمنحصـر به فـرد بودن مـکان و تفاوت 
بـر آن بـا دیگـر مـکان هـا تاکیـد مـی شـود )فالحت، 
1385(. دلبسـتگی بـه ایـن معناسـت کـه فرد نسـبت 

تعلـق،  ادراك  شـامل  و  اسـت  حسـاس  دیگـران  بـه 
احسـاس خوشـایندی و افتخـار بـه بـودن در جامعـه و 
احسـاس ایمنـی و راحتـی در جامعـه اسـت )مادوکس 
و پرینـز4، 2003(. مازلو احسـاس خوشـایندی برآورده 
شـود )رضایی شـریف، 1391(. کیفیت معمـاری مکان 
هـا و طـرح کالبـدی یکـی از عوامـل محیطـی موثر در 
حـس دلبسـتگی بـه مـکان و کاربـران محیـط اسـت. 
ایـن تاثیـر مسـتقیم یا جبـری نبـوده، بلکه بـه صورت 
عاملـی ادراکی بـا ایجاد تصاویر ذهنی و تسـهیل برخی 
فعالیت هـا بـر اسـتفاده کنندگان تاثیر می گـذارد. طرح 
کالبـدی مکان هـا بـا القـا زیبایـی و هویت و با تسـهیل 
روابـط اجتماعـی، فعالیـت هـا و ایجـاد رضایتمندی در 
کاربـران بـر شـکل گیـری نسـبی حـس دلبسـتگی به 
مـکان موثـر اسـت )فالحیـت، 1384(. یـک مـکان بـه 
دلیـل امـکان رخـداد یـک رابطـه اجتماعـی و تجربـه 
مشـترك میـان افـراد، احسـاس تعلـق و دلبسـتگی را 
شـکل مـی دهـد )پاکـزاد، 1388، ص 319(. احسـاس 
تعلـق و دلبسـتگی بـه مـکان، سـطح باالتـری از حس 
مـکان اسـت کـه در هر موقعیـت و فضا به منظـور بهره 
منـدی و تـداوم حضور انسـان در مکان نقـش  ننده ای 
مـی یابد )فالحـت، 1385، ص 60(. حس تعلق یکی از 
عالیـم و عوامل مهم در ارزیابی ارتباط انسـان، محیط و 
ایجـاد محیط های انسـانی با کیفیت اسـت. این سـطح 
از معنـای محیطـی بیانگـر نوعـی ارتباط عمیـق فرد با 
محیط بوده و در این سـطح فـرد نوعی هم ذات پنداری 
بیـن خـود و مـکان احسـاس می کنـد )جوان فروزنـده، 
1390(. حـس تعلـق دارای دو بعـد کالبدی و اجتماعی 
اسـت کـه نتایج، نشـان دهنـده برتری تعلـق اجتماعی 
بـر تعلق کالبدی در محیط اسـت. حـس تعلق به مکان 
منطبـق بـر مدل شـکل گیری معنـا در محیـط )برایند 
تعامـل فـرد، دیگـران و محیـط(، از یـک طرف وابسـته 
بـه مشـخصات و ویژگی های فردی شـامل: انگیزش ها، 
شایسـتگی ها و شـناخت افـراد نسـبت به مـکان بوده و 
از طـرف دیگـر، ریشـه در تعامـالت اجتماعـی و ارتباط 
فـرد و دیگران در محیط دارد که منبعث از نیاز انسـانی 

تعلـق به عنـوان نیـاز اولیه انسـانی اسـت )همان(. 
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تعهد به مکان های سنتی در بافت تاريخی
منظـور از تعهد، سـرمایه گـذاری در فعالیت های عرفی 
و قراردادهـای اجتماعـی یا تـالش برای بدسـت آوردن 
یـک وجهـه خوب اسـت. در واقع تعهد نوعی وابسـتگی 
عاطفـی و روانـی نسـبت بـه محیـط جامعـه اسـت که 
فـرد و جامعـه را بـه یکدیگـر پیونـد مـی زنـد )رضایی 
شـریف، 1391(. تعهـد یـا سـپردگی به معنـای آن که 
فضـا بایـد به گونـه ای طراحی شـود کـه افـراد از روی 
اختیـار بیاینـد و لحظاتـی را در آن سـپری کنند. تعهد 
بـه مـکان از سـطوح حـس مـکان اسـت کـه باالتـر از 
اسـت )فالحـت،  بـه مـکان  مرتبـه حـس دلبسـتگي 
1385(. ویژگی هـای کالبـدی محیط با ایجـاد معانی و 
تامیـن فعالیت های خـاص، در ایجاد حـس مکان موثر 
اسـت. تامیـن فعالیـت هـا از فضـا بـا رضایتمنـدی ای 
ویژگی هـای متغیـر محیـط ماننـد: دمـا، صـدا و امکان 
انجـام فعالیت های فـردی و تعامالت اجتماعی توسـط 
عناصر ایسـتایی محیـط مانند ابعاد، تناسـبات و فرم ها 
بـه وجـود می آید. شـناخت و عاطفه نسـبت بـه فضا با 
درك معانـی، نمادهـا، زیبایی شـناختن فرمـی معنایی 
فضـا و هویت منـدی بـا آن حاصـل مـی شـود )همـان، 
ص 63(. از ایـن رو بـرای فراهـم کـردن زمینـه جـذب 
افـراد بـه مـکان بایـد از فعالیـت هـای جـذب کننـده 
ماننـد برگزاری انواع مراسـم آیینی سـنتی مانند تعزیه 
خوانـی، مراسـم ماه محرم، مراسـم نذری، مراسـم اعیاد 
و مناسـبت ها و دیگـر مراسـم باسـتانی و مذهبـی بهره 
گرفتـه شـود. از طـرف دیگر بـرای آن که افـراد در فضا 
بماننـد و در کمال رضایت به سـر ببرند، کالبد مناسـب 
ماننـد ارتقـای کیفیـت زیبایی شناسـانه فضـا، از جمله 
فـرم و نمـای مناسـب، سـاخت آبنمـا، کاشـت گیاهان 
بـه منظـور تلطیف هـوا، محلی بـرای نشسـتن، گفتگو، 
نورپـردازی در شـب و سـایر عناصـر نمادیـن معمـاری 

پیشـنهاد می شـود )خسـتو، 1389(. 

مشارکت اجتماعی در مکان های سنتی
این مولفه بیانگر مشـارکت و تعامـالت اجتماعی در نقش 
ها و فعالیت های اجتماعی و سـنتی اسـت. مشـارکت در 

فعالیت هـای عرفـی، پیونـد افـراد را بـا ارزش هـا و قواعد 
جامعـه افزایـش می دهـد. بـه این صـورت که فـرد حین 
انجـام ایـن فعالیت هـا، ارزش هـا و هنجارهـای عرفـی را 
درونـی کـرده، ویژگی های سـازگار کننـده درونی تقویت 
می شـود و در نتیجـه بـه جامعه پذیـری افـراد کمـک 
می کنـد )رضایـی شـریف، 1391(. مونتگمـری فضـای 
عمومـی موفـق را در نـوع فعالیـت فضـا می دانـد که می 
)مونتگمـری1،  باشـد  متنـوع  امـکان  تـا حـد  بایسـت 
99:1998(. چهـار عامـل اصلـی راحتـی و تصویرپذیری، 
دسترسـی و ارتبـاط، کاربـرد و فعالیـت، اجتماعـی بودن 
در ایجـاد یـک مکان موفق موثر اسـت )مدیـری، 1387(. 
بـرای افزایش مشـارکت و تعامالت اجتماعـی در فضاهای 

آیینـی اجتمـاع بـودن فضا نقـش موثـری دارد. 
ويژگی های مکان های سنتی اجتماع پذير                 

به طـور کلـی خلـق یـک فضـای عمومـی یـا فضـای 
سـنتی موفـق کـه بتوانـد پذیـرای افـراد و گـروه هـای 

مختلـف باشـد مسـتلزم تامیـن عوامـل زیـر اسـت:
1. تامیـن قلمـرو، امنیـت، سـاختار منسـجم، تـداوم و 

خوانایـی و قابـل پیـش بینـی بـودن فضـا؛
پاسـخگویی،  فضـا،  در  مناسـب  تسـهیالت  وجـود   .2

محیطـی؛ آسـایش  و  راحتـی 
کـه  محیطـی:  هیجـان  و  اطالعـات، شـور  میـزان   .3
مسـتلزم وجود ابعـادی چون پیچیدگـی و رمز آلودگی، 
آمـوزش، امکان بیان خـود، گوناگونی و تضـاد، انتخاب، 
هویـت یابـی، خلوت جویی و دلبسـتگی در فضاسـت؛ و
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بـه طور کلـی فعالیت هـای حاکم در فضاهـای عمومی 
و سـنتی را مـی تـوان بـر اسـاس نـوع و نحـوه فعالیت 

کاربـران فضـا به سـه دسـته زیر تقسـیم بنـدی کرد:
بـا آنکه عوامل بصـری وزیباشناسـانه در اجتماع پذیری 
فضاها از شـروط الزم اند ولی به تنهایی کافی نیسـتند. 
وجـود فضاهـای کافـی بـرای نشسـتن و گفتگـو، وقوع 
رویدادهـای خـاص در فضا از قبیل نمایـش های آیینی 
سـنتی، هنرهـای عمومـی و رخدادهایـی از ایـن قبیل 
کـه مـردم را بـا یکدیگـر پیونـد می دهند، بـه جذابیت 

فضاهـای سـنتی می افزایـد )همان(.
باورها و اعتقادات در مکان های سنتی

بـاور بـه معنای پذیرش ارزشـها و هنجارهـای اجتماعی 
اسـت. مولفـه بـاور، بیانگـر پذیـرش و اعتقـاد فـرد بـه 
اعتبـار قواعـد اخالقی و اجتماعی، اعتقاد او به ارزشـها و 
هنجارهـای اخالقـی جامعه و وفداری اش به آن هاسـت 
)رضایـی شـریف، 1391(. برخـی تحقیقات نشـان داده 
اسـت که مشـارکت در فعالیـت های عرفـی، پیوند فرد 
را بـا ارزش هـا و قواعد جامعه افزایش مـی دهد. به این 
صـورت کـه فـرد در حین انجـام این فعالیت هـا، ارزش 
هـا و هنجارهـای عرفـی را درونـی کـرده، ویژگی هـای 
سـازگارکننده درونـی تقویـت می شـود و در نتیجـه به 
جامعـه پذیـری افراد کمـک کرده و به تبـع آن اقدامات 
مجرمانـه نیـز کاهـش مـی یابـد. باورهـا و اعتقـادات 
بخشـی از صورت های ذهنی آثار انسـان هسـتند که بر 
پایه ی آن ها، مراسـم و سـنت ها که آن ها هم بخشـی 
از صـورت هـای رفتاری آثار انسـان هسـتند شـکل می 

گیرند. مراسـم ها و جشـن های سـنتی از جمله تعزیه 
خوانـی و اجـرای نمایش هـای آیینی- سـنتی به عنوان 
زنـده و پویـای فرهنـگ هسـتند.  مراسـم ها و مـکان 
هـای سـنتی به لحـاظ زمان و مـکان مقـدس برگزاری 
آن هـا، در ترکیـب با یکدیگر و به نسـبت گسـتره رواج 
و شـعاع عمـل خـود، موجب قـوام و دوام مجموعه نظام 
فرهنگ سـنتی می شـوند )میرشـکرایی، 1381(. هگل 
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عبـارت زندگـی اخالقـی1 را بکار می برد کـه به معنای 
تعهـد اخالقـی فرد نسـبت به محلی اسـت کـه او را در 
برمـی گیـرد. او معتقد اسـت کـه اخالقیات نـه در خال 
بلکـه در اجتماع منسـجم محلـی به تکامـل و اوج خود 
مـی رسـد و آزادی و حـس کمـال افـراد درون محلـه 
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تمایـز از یکدیگر )تیلـور، 1979(. 
ويژگـی های کالبدی مـکان های سـنتی در ايجاد 
دلبسـتگی، تعهـد و اجتماع پذيری بـه مکان های 

سنتی
ایـن دسـته از عوامـل بـر اسـاس نظریـه مـکان- رفتار 
در روانشناسـی محیطـی، در دسـته بنـدی محیـط بـه 
دو عامـل مهـم فعالیـت و کالبـد مـی پـردازد )جـوان 
فروزنـده،1390(. عوامـل موثـر در ایجـاد حـس تعلـق 
بیشـتر مربـوط به تصویـر ذهنی و همچنیـن فعالیت ها 
و رویدادها از معنی مکان را شـامل می شـود )سرمست، 
1389(. فعالیت هـای حاکم در یک محیط را بر اسـاس 
عوامـل اجتماعـی، کنش هـا و تعامالت عمومی انسـان 
هـا تعریـف مـی کننـد و کالبد را بـه همـراه متغیرهای 
فـرم و سـاماندهی اجـزا، به عنوان مهم تریـن عوامل در 

نوع فعالیت هاکیفیت محیطی  نامطلوبکیفیت محیطی مطلوب
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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 .1386دانشپور، ؛ ماخذ: ارتباط بين كيفيت فعاليت هاي اجتماعي و اختياري .4جدول 
كيفيت محيطي 

 مطلوب
كيفيت 

محيطي  
 نامطلوب

 نوع فعاليت ها

 فعاليت هاي اجباري  
 فعاليت هاي اختياري  
 فعاليت هاي اجتماعي  

 
ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1

فعالیت های اجتماعی

جدول 4. ارتباط بین کیفیت فعالیت های اجتماعی و اختیاری؛ ماخذ: دانشپور، 1386.
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شـکل گیـری حس تعلـق محیـط ارزیابـی مـی نماید. 
عناصـر کالبدی از طریـق ایجاد تمایز محیطـی، ارتباط 
درون و بیـرون در فضاهـا بـه ایجـاد حـس تعلـق مـی 
پردازنـد. شـکل، انـدازه، رنگ، بافت و مقیـاس به عنوان 
ویژگـی هـای فـرم هـر یـک نقـش موثـری در شـکل 
گیـری حـس تعلق داشـته و نوع سـاماندهی و چیدمان 
اجـزای کالبـدی نیـز عامـل موثـر دیگـر نیز می باشـد. 
از سـوی دیگـر عناصـر کالبـدی از طریـق هم سـازی و 
قابلیـت تامین نیازهای انسـان در مـکان در ایجاد حس 
تعلـق موثر اسـت )جـوان فروزنـده، 1390(. در طراحی 
هـر یـک از متغییرهـای رنگ، شـکل، بافـت، مقیاس و 
نوع سـاماندهی بر اسـاس نیازهای انسـانی و تامین نوع 
فعالیـت موردنظـر در فضاهای سـنتی از اهمیت خاصی 
برخـوردار مـی شـوند که بیانگـر قابلیت محیطی اسـت 
کـه فرم عملکـرد را شـکوفا می کند )مطلبـی، 1385(. 
کیفیـات کالبـدی یـک فضـای سـنتی بـه عنـوان یک 
فضـای عمومـی با نحـوه ی دسترسی،موقعیت،آسـایش 
فیزیولوژیکـی در شـرایط مختلـف اقلیمـی و امنیت، در 
رابطـه اسـت. عـالوه بـر ایـن وجـود عناصـر طبیعی در 
فضاهای عمومی که سـبب افزایش هیجان و سـرزدگی 
محیـط و دعوت کنندگی می شـود )کاپلـن1، 1998(. 
در نظرگرفتـن کیفیـت طراحانـه ای ماننـد تعییـن و 
یکپارچگـی فضـا، ابعـاد، تناسـب، انعطاف پذیـری، فرم، 
پیوسـتگی  هـا،  بدنـه  مصالـح، محصوریـت،  هندسـه، 
کالبـدی، و فضایـی مـی تواند نقـش موثـری در ادراك 
انسـان از فضـا باشـد )پاکـزاد، 1384(. نکات زیـر برای 
افزایش اجتماع پذیری فضاهای سـنتی راهگشـا اسـت:

1. فرصت هـای کالبدی مناسـب جهت نشسـتن، مکث 
و تامل بیشـتر در فضا؛

ماننـد  افـاد  تجمـع  جهـت  کانونـی  فضاهـای   .2
هـای  کالس  برگـزاری  و  کوچـک  گردهمایی هـای 

مشـابه؛ مـوارد  و  آموزشـی 
3. ورودی هـای دعـوت کننـده و دسترسـی به فشـا به 

لحـاظ بصـری و کالبدی؛
4. پیـش بینـی عناصر عملکـردی در کنار ابعـاد زیبایی 

آن؛ شناسانه 

5. راه هـا و ارتباطـات فضایـی مناسـب در هدایت مردم 
درون فضـا، خوانایـی و وضوح فضایی؛

6. کنترل دسترسی وسایل نقلیه و امنیت پیاده؛
7. تعریف بدنه و هویت جداره ها؛

8. ارتباط با سیستم حمل و نقل شهری؛
9.پیش بینی فعالیت های جاذب )مدیری، 1387(. 

نتیجه گیری و جمعبندي
بـه طـور کلـی نتایـج نشـان مـی دهـد کـه کالبـد فضا 
در پیونـد اجتماعـی افـراد موثـر اسـت. بـا توجـه بـه 
مطالعـات انجـام شـده مـی تـوان دریافـت کـه علـت 
پویایـی و سـرزندگی فضاهای سـنتی در مرحلـه اول به 
دلیـل ویژگی خـاص فعالیتـی آن بوده کـه از اعتقادات 
و باورهای سـنتی نشـان مـی گیـرد. کارکردهای متنوع 
در ایـن فضاهـا مـی تواند بـر جذابیت و سـرزندگی این 
فضاهـا بیافزایـد. افراد با شـرکت در مراسـم های آیینی 
- سـنتی که از اعتقاد و باور آن ها برخواسـته نوعی هم 
ذات پنـداری بـا محیـط پیدا مـی کنند. از طـرف دیگر 
فرم مناسـب و قابل ادراك و کالبد متمایز و اسـتفاده از 
عناصـر و نمادهـای سـنتی در ایجاد تصویرهـای ذهنی 
افـراد و خاطـره انگیزی فضا کمک و حس دلبسـتگی و 
تعهـد به مـکان را افزایش می دهـد. معیارهای کالبدی 
معمـاری عـالوه بـر تنـوع فعالیت هـای سـنتی در این 
فضاهـا در پیونـد اجتماعـی افـراد موثر اسـت. بـا توجه 
بـه ایـن کـه دلبسـتگی وتعهـد زیر شـاخه حـس تعلق 
محسـوب مـی شـود، از ایـن رو پیشـنهادات معمـاری 
یکسـانی بـرای این دو مولفه ذکر شـده اسـت. برخی از 
ابعـاد معمـاری موثر پیوند اجتماعی در فضاهای سـنتی 

در زیـر ارائه شـده اسـت.
1. ابعـاد کالبـدی معمـاری موثـر بـر مولفه مشـارکت و 
تعامـالت اجتماعـی در فضاهـای سـنتی عبـارت اسـت 
کالبـدی،  و  بصـری  دسترسـی  دعوت-کنندگـی،  از: 
پاسـخگویی بـه مقیاس عملکردی و سـرانه فضا، تنوع و 
انعطـاف پذیری فضایـی و فعالیتی در جـذب گروه های 
گروه هـای  دسترسـی  و...(،  سـن  )جنـس،  مختلـف 
اجتماعـی مختلـف، مطلوبیت فضایی، مقیاس مناسـب 
بـا تاثیـرات رفتـاری و حسـی در فضـا، جاذبـه بصـری 
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طبیعـی،  عوامـل  منظـر،  و  دیـد  مطلـوب،  )طراحـی 
خوانایی(. 

2. ابعـاد فعالیتـی موثـر بر مولفـه مشـارکت و تعامالت 
اجتماعی فضاهای سـنتی عبارت اسـت از: پاسـخگویی 
نهادهـای  فعالیتـی،  سـرزندگی  و  تنـوع  فعالیتـی، 
آموزشـی، تنـوع کاربـردی، فعـال بـودن فضـا در زمـان 

هـای مختلـف. 
3. ابعـاد کالبـدی معمـاری موثـر بر مولفه دلبسـتگی و 
تعهـد بـه مـکان سـنتی: فـرم، انـدازه، مقیاس انسـانی، 
بافـت، رنگ، نور، روابط، چیدمان و سـازماندهی فضایی، 
رعایـت سلسـله مراتـب فضایی، جذابیت بصـری ارتباط 
درون بـا بیرون محیـط، مرکزگرایی، نماد های سـنتی، 

شاخص سـازی، خوانایی. 
4. ابعـاد فعالیتـی موثـر بـر مولفـه دلبسـتگی و تعهـد 
انـواع  برگـزاری  از:  اسـت  عبـارت  سـنتی  مـکان  بـه 
مراسـم های آیینـی سـنتی، تنـوع فعالیـت و کاربـری، 

رویدادهـا و وقایـع اجتماعـی.
5. ابعـاد کالبـدی معماری موثـر بر مولفه بـاور و اعتقاد 
بـه مکان سـنتی عبارت اسـت از: جذابیـت و مطلوبیت، 

رعایت سلسـله مراتـب فضایی.
6. ابعـاد فعالیتـی موثر بـر مولفه باور و اعتقـاد به مکان 
سـنتی عبـارت اسـت از: برگـزاری انـواع مراسـم های 

آیینـی سـنتی، تنـوع فعالیـت و کاربری.
منابع و ماخذ

کامیـار، سـجاد )1393( رابطـه وجـوه ادراکـی انسـان 
بـا عوامـل هویت بخـش در معمـاري، مسـکن و محیط 

روسـتا، شـماره 146، صفحـه 92
بررسـی   )1392( رضـا  احمدیـان،  و  نـگار  چنگیـزی، 
شـاخص های هویـت فضـای شـهری در بافـت تاریخی 
)نمونـه مـوردی: بازار کرمـان(، فصلنامه مطالعات شـهر 

ایرانـی اسـالمی، شـماره11، صفحـه 54
احمـد  پوراحمـد،  و  حسـین  آبـاد،  خلیـل  کالنتـري 
)1384( فنـون و تجـارب برنامـه ریزي مرمت شـهري، 

انتشـارات جهـاد دانشـگاهي، تهـران، صفحـه 32
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دولت الکترونیک: الگوی جديد در اصالح نظام اداری و ارائه خدمات عمومی
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چکیده
آن  با  دولت ها  همواره  که  چالش هايی  مهمترين  از  يکی 
مواجه هستند، پاسخ به خواست ها و انتظارات در حال تغییر 
شهروندانی است که مشروعیت خود را از آنها کسب می کنند. 
در  بايد  دولت  که  هاست  خواسته  اين  به  پاسخ  راستای  در 
جستجوی شیوه های نوينی باشد که نوآوری مستمر در ارائه 
آورد. ارمغان  به  شهروندان  برای  را  عمومی  خدمات  خدمات 

کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات جهت ارائه خدمات دولتی 
به جامعه، که  از آن تحت عنوان دولت الکترونیک نام می برند، 
دسترسی  زمینه  تا  دارد  قصد  که  است  جديدی  عمل  ابتکار 
شهروندان به خدمات عمومی را از طريق رسانه های الکترونیک 
فراهم آورد و روابط دولت و شهروندان را به گونه ای جديد پايه 
ريزی نمايد. دولت الکترونیک آغازگر مرحله جديدی از حیات 
خود  جايگاه  توانسته  که  است  شهروندان  و  دولت  بین  روابط 
مديريت بخش عمومی  اصالحات  برنامه  میان  در  به خوبی  را 
آن  دنبال  به  نوشتار  اين  نمايد.آنچه  باز  اداری  نظام  اصالح  و 
است تبیین برخی از زوايای دولت الکترونیک همچون مفهوم، 
سنخ شناسی، داليل شکل گیری، اهداف و ضرورت ها، مزايا 
الکترونیک و  از دولت  به استفاده  و کاربردها و داليل گرايش 

چالش های فراروی آن می باشد.
واژگان کلیدی: فناوری اطالعات و ارتباطات، بوروکراسی، دولت 

الکترونیک، نظام اداری، حکمرانی خوب

m.rezaei@atu.ac.ir :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09126785506، رايانامه *

E-Government: A new model of public service and 
administrative reform

Abstract
One of the major challenges facing the government is to re-
spond to changing demands and expectations of citizens who 
earn their legitimacy. In order to respond to this need that the 
government should seek new ways to continuous innovation in 
providing public services for citizens. The use of information 
and communication technology to provide public services to 
the community, which is referred to as e-government, a new 
initiative that aims to citizen access to public services provided 
through electronic media and the government and citizens to 
establish the new species.E-government initiated a new phase 
of life, the relationship between the state and citizens who have 
their place as well as the reform of public sector management 
and reform of administrative system. What this article aims to 
explain some aspects of E-governance as a concept, typology, 
for the formation of goals and requirements, advantages and 
applications and reasons for interest in the use of E- govern-
ment.
Keywords: information and communication technology, bu-
reaucracy, E- government, Good Governance
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مقدمه
طـی  اطالعـات  فنـاوری  چشـمگیر  هـای  پیشـرفت 
سـالهای اخیـر روابـط میـان شـهروندان و دولـت را در 
بسـیاری  اسـت.  داده  قـرار  بنیاديـن  تحولـی  شـرايط 
فنـاوری  از  بهره گیـری  بـا  تـا  صددنـد  در  دولتهـا  از 
اطالعـات در راسـتای تغییر و اصالحات در سـازمانهای 
دولتـی اقـدام نماينـد )Lips,1998,329-330(. دلیل 
تمايـل دولـت هـا بـه اسـتفاده از فنـاوری هـای جديد 
را میتـوان از زوايـای مختلفـی مـورد بحـث قـرار داد. 
قابلیـت هـای متحیر کننـده فناوری اطالعـات، افزايش 
تقاضـای شـهروندان بـه منظـور ارائه خدمات سـريع تر 
و کاراتـر، افزايـش فشـارهای سیاسـی، دولـت هـا را به 
سـوی اسـتفاده از فناوری های اطالعات و ارتباطات در 
راسـتای ارائـه خدمات عمومی کشـانده اسـت. اصطالح 
دولـت الکترونیک حاصـل بکارگیری فنـاوری اطالعات 
و ارتباطـات جهـت ارائـه خدمـات بـه بخـش عمومـی 
اسـت. لولینـگ دولـت الکترونیک را به معنای اسـتفاده 
دولـت از شـبکه ی گسـترده جهانـی بـا اينترنـت يـا 
هـدف ارائـه خدمـات پیوسـته و همزمان به شـهروندان 
و برقـراری امـکان تعامـل الکترونیکـی شـهروندان بـا 
سـازمان هـای مختلـف در سـطوح مختلـف بـکار برده 
از  کـه  همانگونـه   .)2003,Robins&Burn(اسـت
تعريـف فـوق بر می آيـد دولت الکترونیک صرفـاً به قوه 
مجريه محدود نمی شـود بلکه گسـتره آن قوه مقننه و 
قضايیه و همچنین سـطوح مختلف آن از سطح مرکزی 
 .)2001,9,Vintar( تـا محلـی را نیـز در بـر می گیـرد
اسـتفاده ار فنـاوری های نوين اطالعـات و ارتباطات در 
بخـش دولتـی با هـدف ايجاد سـاز و کار، ارائـه خدمات 
بـه گونـه ای سـريع، آسـان و مناسـب طـی چند سـال 
اخیـر در اغلب کشـورهای جهان مورد توجـه کارگزاران 
بخـش عمومـی قرار گرفته اسـت. درک اهمیـت کاربرد 
فنـاوری اطالعـات در بخش دولتی و نقشـی که فناوری 
اطالعـات مـی توانـد در اصالحـات بخـش عمومـی ايفا 
نمايـد، سیاسـتگزاران جوامـع مختلـف را بر آن داشـته 
اسـت تـا بـا در دسـتور کار قـرار دادن آن و وضـع خط 
مشـی های مرتبط، بسـترهای نهـادی و اجرايی کاربرد 

فنـاوری اطالعات در بخش دولتی را فراهم آورند.شـايد 
بتـوان عوامـل بیشـماری را در گرايـش به سـوی دولت 
الکترونیکـی موثر دانسـت امـا آنچه در اين میـان از هر 
عامـل ديگـری بیشـتر جلـب توجـه مـی نمايـد قدرت 
خـارق العاده فناوری اطالعـات و ارتباطات و توانايی آن 
در ايجـاد تحولـی بنیاديـن در روابـط دولت - شـهروند 

می باشـد.
 ابتـکار عمل دولت الکترونیک در آن اسـت که کارگزاران 
بخـش عمومـی را قـادر می سـازد تـا از طريـق فناوری 
اطالعـات، خدمـات عمومـی را در تمام ايـام هفته و در 
هـر سـاعتی کـه شـهروندان تقاضـا کنند بـه آنهـا ارائه 
نماينـد و نقـش موثـری در راسـتای توانمنـد سـازی 
شـهروندان ايفـا نماينـد . بهـر حـال اسـتفاده مناسـب 
بخـش عمومـی از فنـاوری های جديـد به منظـور ارائه 
خدمـات بـه جامعـه، تحولـی اساسـی در روابـط میـان 
دولـت بـا شـهروندان ايجـاد خواهـد نمـود و بسـیاری 
از مشـکالتی را کـه شـهروندان در الگـوی سـنتی بـا 
آن مواجـه هسـتند از جملـه سلسـله مراتـب طوالنـی، 
پراکندگی سـازمان هـای دولتی، اتالف وقـت را کاهش 

خواهـد داد )الوانـی و يعقوبـی، 1382، ص 6(.
مفهوم دولت الکترونیک

دولـت الکترونیـک يکـی از مفاهیمی اسـت کـه امروزه 
توجـه اکثـر دولت هـا را بـه خـود جلـب نمـوده اسـت. 
دولـت الکترونیـک، تغییـرات پايـه ای را در دولت هـای 
سـنتی و پیشـین انجام داده و باعـث کاهش هزينه های 
امـور و  اداری، روشـن شـدن  دولتـی، کاهـش فسـاد 
افزايـش رضايـت شـهروندان از دريافـت خدمـات مورد 
نیـاز دولتـی در زمـان مـورد نیـاز و بـا کیفیت مناسـب 
شـده اسـت. عوامل مذکور بخشـی از رويکردهای نوين 
دولـت الکترونیـک اسـت و بـه همیـن دلیـل امـروزه 
دولت هـا در صـدد برداشـتن موانـع پیش روی اسـتقرار 
دولـت الکترونیـک هسـتند و حرکـت خود را به سـمت 
دولـت الکترونیـک پیش می برنـد. از دولـت الکترونیک 
تعاريـف مختلفـی ارائه شـده اسـت کـه از میـان آنها به 

چنـد مـورد زيـر اشـاره کرد:
دولـت  الکترونیـک عبـارت اسـت از ارائـه خدمـات و 
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اطالعـات دولتـی از طريـق اينترنت و سـاير رسـانه های 
ارائـه  ايـن صـورت سیسـتم های  الکترونیکـی کـه در 
برخـالف  اينترنـت  بـر  مبتنـی  اطالعـات  و  خدمـات 
سـاختارهای سـنتی کـه سلسـله مراتبی، خطـی و يک 
طرفه انـد، حالتـی غیرسلسـله مراتبـی، غیرخطـی و دو 
طرفـه بـه خـود گرفتـه و بـه صـورت بیسـت و چهـار 
سـاعته و هفـت روز هفتـه بـه ارائـه خدمـات برخـط 

.)16 ص   ،1392 )يعقوبـی،  می پردازنـد 
از ديـدگاه عملیاتـی، دولت الکترونیکی شـیوه ای اسـت 
فناوری هـای  از  اسـتفاده  منظـور  بـه  دولت هـا  بـرای 
نويـن کـه تسـهیالت الزم را بـرای دسترسـی مناسـب 
بـه اطالعـات و خدمات دولتـی با کیفیـت باالتری مهیا 
می سـازد و فرصت هـای بیشـتری را بـرای مشـارکت 
می کنـد  ايجـاد  دموکراسـی  فرآيند هـای  در  مـردم 

.)2005,15  ,Velcu(
کاربـرد  صـورت  بـه  می تـوان  را  الکترونیـک  دولـت 
و  مؤثـر  ارائـه  در  ارتباطـات  و  اطالعـات  فناوری هـای 
کارآمـد اطالعـات و خدمات به شـهروندان و مشـتريان 

.)2003  ,World Bank Group( کـرد  تعريـف 
دولـت الکترونیـک عبـارت اسـت از بکارگیـری فناوری 
اطالعـات در فرآيندهـای دولتـی جهـت ايجـاد يـک 
دولت هوشـمند، سـاده، اخالقی، محاسـبه گر، پاسخگو  
 .)2003,72 ,Ghasemzade & Safari( و شـفاف  
در يـک بیـان کلـی، دولـت الکترونیک شـیوه ای اسـت 
نويـن که بـا روش های سـنتی اداره امور عمومی بسـیار 
متفـاوت اسـت و دولت هـا از فناوری هـای اطالعـات و 
فناوری هـای جديـد، يا بـه عبارتی ديگـر از مجموعه ای 
و  شـرکت ها  دولـت،  بیـن  الکترونیـک  ارتباطـات  از 
شـهروندان اسـتفاده می کننـد تـا بتواننـد تسـهیالت 
و امکانـات الزم و مناسـب را بـه منظـور دسترسـی بـه 
خدمـات و اطالعـات دولتـی فراهـم کننـد که ايـن امر 
فرصت گسـترش مشـارکت در فرآيندها و فعالیت ها را 

بـه شـهروندان می دهـد.
عـالوه بـر تعاريفـی کـه ذکـر شـد مـی تـوان دولـت 
الکترونیـک را بـر مبنـای دو عامـل کارکردهـای دولت 
الکترونیک )کارکـرد اقتصادی، کارکردخدمات رسـانی، 

کارکـرد اطالع رسـانی، کارکـرد سیاسـی( و کاربردهای 
دولـت الکترونیـک )ارتبـاط دولـت بـا شـهروند، ارتباط 
دولـت بـا دولت،ارتباط دولت بـا شـرکتها( تعريف کرد. 
در کارکـرد اقتصـادی، دولـت الکترونیـک بـه معنـای 
اسـتفاده از قابلیـت های فنـاوری اطالعـات و ارتباطات 
بـرای بهبـود وضعیـت اقتصـادی دولـت و جامعـه بکار 
رفتـه اسـت. در کارکرد خدمات رسـانی، توجه دولت بر 
ايـن نکتـه معطوف می شـود که بـا اسـتفاده از قابلیت 
هـای فناوری اطالعات و ارتباطات شـرايطی فراهم آورد 
کـه شـهروندان بتواننـد خدمات مـورد نیاز را آسـان تر 
از الگـوی سـنتی ارائـه خدمات عمومی به دسـت آورند. 
در کارکرد اطالع رسـانی دولت قصد دارد با اسـتفاده از 
قابلیـت هـای فن آوری اطالعـات و ارتباطات، اشـتراک 
بـا  و  کنـد  تسـهیل  جامعـه  در  را  اطالعـات  گـذاری 
دسترسـی آسـان تر و سـريع تر شـهروندان به اطالعات 
گامـی مهـم در راسـتای تقويت زيرسـاخت های جامعه 
اطالعاتی و افزايش شـفافیت بردارد و سـرانجام کارکرد 
سیاسـی، دموکراسـی الکترونیک با مشارکت شهروندان 
در فرايندهـای سیاسـی و خط مشـی گـذاری عمومـی 
دنبـال می گـردد. انتخابـات و نظرسـنجی عمومـی از 
طريـق اينترنت نمونه ای از کارکردهای سیاسـی دولت 
الکترونیـک اسـت. همچنیـن در رابطـه بـا کاربردهـای 
دولـت الکترونیک بحث مخاطبان دولت مطرح اسـت و 
کارگـزاران بخـش عمومـی در صددند با اسـتقرار دولت 
الکترونیـک تعامل دولت با شـهروندان، تعامـل دولت با 
شـرکت-ها، تعامـل دولت بـا کارکنان  و تعامل سـطوح 
مختلـف سـاختار حکومـت  را بـه گونـه ای متفـاوت از 
الگـوی سـنتی و متناسـب بـا الزامـات عصـر اطالعـات 

برقـرار کننـد )يعقوبـی، 1392، ص 17(.
بـا اندکـی تأمـل در تعاريف ارائه شـده می تـوان به اين 
نتیجـه رسـید که کانون توجـه انديشـمندان در تعريف 
دولـت الکترونیـک بـر دو محـور اسـتوار اسـت. يکـی 
اسـتفاده دولـت از فـن آوری اطالعات در راسـتای ارائه 
خدمـات و اطالعـات بخـش عمومـی و ديگـری کاهش 
شـکاف میـان دولـت و شـهروندان و افزايـش سـطح 
دسترسـی شـهروندان بـه خدمـات دولتـی. در مجموع 
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کارگـزاران  الکترونیـک  دولـت  تـوان گفـت کـه  مـی 
بخـش عمومـی را قادر می سـازد تا از طريـق فن آوری 
اطالعـات خدمـات و اطالعـات عمومـی را در تمـام ايام 
هفتـه و در هر سـاعتی که شـهروندان تقاضـا کنند، در 
دسـترس آنهـا قـرار دهـد و از اين طريق گامی اساسـی 
در راسـتای اصالحـات و خدمات دهی مناسـب، سـريع 

و آسـان به شـهروندان بـردارد.
دولت الکترونیک و تفـاوت آن با الگوی حکومتگری 

بوروکراتیک
بخـش  خدمـات  ارائـه  جديـد  الگـوی  میـان  تفـاوت 
عمومـی با الگـوی حکومتگری بوروکراتیـک را می توان 
بـا مقايسـه محورهای مـورد تاکید هـر کـدام از اين دو 
الگو از هم بازشـناخت. الگوی سـنتی ديوانسـاالر توجه 
خـود را بـر مسـائل درونـی و مديريتـی متمرکـز کرده 
و بخـش بنـدی، تخصـص گرايـی، استانداردسـازی و 
يکنواخـت کـردن فراينـد را مـورد تاکید قـرار می دهد. 
بـا تاکیـدی کـه بـر استانداردسـازی،  الگـوی سـنتی 
و  مقـررات  و  قوانیـن  تخصص گرايـی،  بخش بنـدی، 
سلسـله مراتب مـی ورزد، مزايايی همچـون ناکارآمدی، 
ناتوانـی در ارائـه خدمـات به مشـتريانی که خواسـته ها 
و اولويت هـای متفاوتـی دارند، انعطاف پذيـری، تاکیدبر 
رويـه هـا و ديگـر مـوارد مورد انتقاد واقع گشـته اسـت. 
در واقـع مـدل حکومتگری بوروکراتیـک خدمات اداری 
يکنواختی را با اسـتانداردهای تعیین شـده ارائه میدهد 

.)2003,131,Considine & Lewis(
در مقابـل الگـوی دولـت الکترونیک از زاويـه ديگری به 
سـازمان و اربـاب رجـوع می نگـرد. بر اسـاس ايـن الگو 
ارتبـاط میـان کارگـزاران بخـش عمومـی و شـهروندان 
بـه جـای آنکـه در اتاقـک هـای کارگـزار برقـرار شـود، 
از طريـق مـودم هـا و اينترنت برقرار شـده و فـن آوری 
اطالعات و سیسـتم های هوشـمند مداخلـه ی کارگزار 
 Bovens &(رسـاند خواهـد  حداقـل  بـه  را  دولتـی 

.)181-2002,180,Zouridis
شـايد بتـوان تغییـر الگـوی ارائـه خدمـات عمومـی و 
تفـاوت میـان الگـوی بوروکراتیـک بـا الگـوی دولـت 
الکترونیـک را در چارچـوب ارئـه شـده توسـط يکـی از 

صاحبنظـران دولـت الکترونیک بهتر مـورد تحلیل قرار 
داد. بر اسـاس ايـن چارچوب، اصول مـورد تاکید الگوی 
دولـت الکترونیـک بـا اصول مـورد تاکید الگوی سـنتی 
تفـاوت دارد. الگـوی بوروکراتیـک بـر ارتبـاط سلسـله 
مراتبـی و رويکـرد بـاال بـه پايیـن تاکیـد میـورزد، در 
حالیکـه الگوی دولت الکترونیک بر کار گروهی، شـبکه 
چنـد بعـدی، ارتباط مسـتقیم میـان طرف هـای برقرار 
کننـده ارتبـاط و حلقـه ی بازخـور سـريع تاکیـد مـی 
کنـد. همچنیـن در الگـوی جديـد، سـاختار وظیفه ای 
واحدهـا و فراينـد ارائه خدمـات عمومی بـرای کاربرانی 
کـه بـه مرکـز ارائه دهنـده خدمـات عمومی بـه صورت 
يکجـا مراجعـه مـی کننـد، قابـل رويـت نیسـت و در 
صورتـی کـه مرکز بتوانـد خدمات مورد نیاز شـهروندان 
را بـه طـور مناسـب و بـه موقـع عرضـه کند، شـهروند 
نیازی به دانسـتن اينکه چه واحد يا سـازمانی مسـئول 

ارئـه خدمـات بر روی شـبکه شـبکه اسـت نـدارد.
ظهـور اينترنـت و عصـر ديجیتـال باعـث شـده اسـت 
تـا سـازمان های سـنتی، تغییراتـی را در سـاختارهای 
سـازمانی بوروکراتیـک خـود انجـام دهند. زيـرا با توجه 
بـه توسـعه روزافـزون فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، 
نیـاز بـه اسـتفاده از آنهـا در سـازمان های دولتـی برای 
ارائـه خدمـات و اطالعـات کارا به شـهروندان به شـدت 
احسـاس می شـود. تغییـر پاراديـم از دولـت سـنتی به 
دولـت الکترونیـک در جـدول زيـر نشـان داده شـده 
اسـت. امـروزه دولت هـا بـا چالش هـا و دگرگونی هايـی 
روبـرو شـده اند کـه آنهـا را به سـوی دولـت الکترونیک 
و تغییر در سـاختارهای پیشـین خود سـوق داده اسـت 
و الگـوی سـنتی بوروکراتیـک دولت هـا توجـه خـود را 
بـر بـازده داخلـی، تقسـیم وظايـف، سلسـله مراتـب و 
عقالنیـت محـوری متمرکـز کـرده اسـت. ايـن الگـو به 
مـرور جـای خـود را بـه سـاختاری دانـش محـور داده 
اسـت که استراتژی مشتری محور، سـاختاری شبکه ای 
بـا انعطاف پذيری بیشـتر و يکپارچه کردن سـاختارهای 

عمـودی و افقـی از ويژگی هـای بـارز آن اسـت.
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داليل شـکل گیـری دولت الکترونیـک و گرايش به 
آن

برای بررسـی علل گرايش به دولـت الکترونیک و داليل 
شـکل گیری آن به بررسـی و تحلیل عوامـل چهار گانه 
موفقیت بخش خصوصـی در کاربرد تجارت الکترونیک، 
حکمرانـی خـوب و کارکرد دولت الکترونیـک، انتظارات 
شـهروندان از دولت، تـداوم اصالحات بخـش عمومی با 
اسـتفاده از الگوی دولـت الکترونیک پرداخـت تا داليل 

گرايـش به دولت الکترونیک تبیین شـود.
الف( موفقیت بخـش خصوصی در کاربـرد تجارت 

الکترونیک
موفقیت بخـش خصوصی در کاربرد تجارت الکترونیکی 
از عواملـی اسـت کـه کارگـزاران بخـش عمومـی را بـه 
سـوی الگـوی دولت الکترونیک کشـانده اسـت. فعالیت 
بخـش خصوصـی در محیطـی پويـا و تـوام بـا رقابـت، 
تحولـی بنیاديـن در نگـرش مديـران آن ايجـاد نمـوده 
اسـت. مديريت بخـش خصوصی در چنیـن محیطی به 
ايـن امـر واقـف گشـته اسـت کـه تنهـا راه بقـا و تداوم 
حیـات، گـذر از الگوهای سـنتی ارائه کاالهـا و خدمات 

و يافتـن روش هـای نوين می باشـد. بنابـر آنچه مذکور 
افتـاد توجه مديران به دو سـوال اساسـی مـی تواند آنها 
را در شـرايط امروزی محیط رهنمون سـازد )بارکی ما، 

2002، صـص 919-918(:
1.سـازمان و مديريـت آن بـه منظـور بقـاء در محیـط 
رقابتـی امـروزی و سـازگاری بـا پويايی هـای آن به چه 

ويژگـی هايی نیـاز دارد؟
2.و چـه راهبردها و سـاختارهايی مـی تواند ظرفیت های 
سـازمانی را در سـطوح مختلف آن از قوه به فعل درآورد؟ 
رونـد رو بـه گسـترش تجـارت الکترونیـک در بخـش 
خصوصـی در واقـع يکـی از راهبردهايـی اسـت کـه در 
سـال های اخیر در پاسـخ به سـواالت مطرح شـده فوق 
و چالش هـای محیطـی مورد توجـه مديريت اين بخش 
واقـع شـده اسـت. تجـارت الکترونیـک محدوديت های 
زمانـی و مکانـی گذشـته را بـه حداقـل رسـانده و ايـن 
امـکان را برای مشـتريان بخش خصوصـی فراهم نموده 
اسـت تا در هر کجا باشـند و هر زمانی که مايل باشـند 
کاالهـا و خدمـات مـورد نظر خـود را به صـورت بر خط 
خريـداری نماينـد و پیـش بینـی مـی شـود تجـارت 

پاراديم دولت الکترونیک پاراديم دولت بوروکراتیک )سنتی( شاخص ها
بهره وری از طريق رضايت کاربران و انعطاف 

پذيری
بهره وری از طريق کاهش هزينه های تولید گرايش

سلسله مراتب افقی، شبکه سازمانی، به 
اشتراک گذاری اطالعات

عقالنیت، سلسله مراتب عمودی فرآيند 
سازماندهی

مديريت منعطف، کار تیمی، تمرکز رهبری مديريت قانونی و دستوری اصول مديريت
تسهیل و هماهنگی، کارآفرينی نوآورانه فرماندهی و کنترل سبک رهبری

ارتباطات مستقیم و شبکه ای باال به پائین، سلسله مراتبی ارتباطات داخلی
ارتباطات رسمی و غیر رسمی، بازخورد سريع 

و مستقیم، کانال های ارتباطی متعدد
تمرکز، کانال های رسمی، ارتباطات 

محدود
ارتباطات خارجی

تبادل الکترونیکی، ارتباطات بدون نیاز به 
برخورد رو در رو و مستقیم

مستند و ارتباطات متقابل نحوه ارائه 
خدمات

شخصی سازی و سفار شی نمودن خدمات استاندارد، بی طرفی، عدالت اصول تحويل 
خدمات

1996 , Tapscott :جدول1. تغییر پاراديم از دولت سنتی به دولت الکترونیک؛  ماخذ
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الکترونیکـی در آينـده نقـش مسـلطی در توسـعه ايفـا 
نمايـد و به عنـوان محرک توسـعه در تعامـالت تجاری 
قـرن بیسـت و يک قلمداد گـردد )عبـداهلل، 2002، ص 

.)106
تحقیقـات انجـام شـده در ارتبـاط بـا موفقیـت کاربـرد 
تجـارت الکترونیکی در بخش خصوصی مويد آن اسـت 
کـه تجـارت الکترونیکی اثرات چشـمگیری بـر عملکرد 
ايـن بخـش گذاشـته اسـت. بـا رشـد سـريع تجـارت 
الکترونیکـی در سـالهای گذشـته و تسـهیل دريافـت 
احسـاس  بخـش  ايـن  مشـتريان  خدمـات  و  کاالهـا 
-20 ,2003,Edmiston( رضايـت بااليـی مـی کننـد

فزاينـده  بـا گسـترش  بینـی می شـود  پیـش  و   .)21
تجـارت الکترونیکـی در آينـده ای نزديک و دسترسـی 
آسـان و سـريع مشـتريان بـه کاالهـا و خدمات، سـطح 
رضايـت مشـتريان از آنچـه اکنـون شـاهد آن هسـتیم 
فراتـر رود. صاحبنظـران معتقدنـد تجربـه موفق بخش 
خصوصـی در کاربـرد تجـارت الکترونیکی فشـار زيادی 
بـر بخـش دولتی بـه منظور ارائـه خدمـات الکترونیکی 
بخـش  مشـتريان  کـه  همانطـور  اسـت.  آورده  وارد 
خصوصـی انتظـار دارنـد خدمـات را بـه صـورت يکجـا 
بـه شـیوه ای کاربـر پسـند و بـه موقـع دريافـت نمايند 
شـهروندان نیـز از بخش دولتـی انتظار دارنـد اطالعات 
و خدمات دولتی را سـريع، آسـان و به موقـع در اختیار 
 .)435-434 ,2003,Tat – Kei Ho( آنها قـرار دهـد
و ايـن دو عامـل يعنـی تجربه موفق بخـش خصوصی و 
فشـارهای شـهروندان باعـث تقويت گرايـش کارگزاران 
بخـش عمومـی بـه دولـت الکترونیـک شـده اسـت و 
شـايد به همین دلیل اسـت کـه برخـی از صاحبنظران 
اعتقـاد دارند ايـده دولـت الکترونیکی همانند بسـیاری 
از مفاهیـم ديگـر از بخش خصوصی گرفته شـده اسـت 

 .)425  ,2002,Moon(
ب( حکمرانی خوب و کارکرد دولت الکترونیک

الکترونیـک،  بـه دولـت  دلیـل ديگـر گرايـش دولـت 
کارکـردی اسـت کـه اسـتقرار آن مـی توانـد در تحقق 
بعضـی از شـاخص هـای حکمرانی خوب داشـته باشـد. 
حکمرانـی خـوب را بـه معنـای فراينـد بـاز خط مشـی 

گـذاری، حرفه ای شـدن ديوانسـاالری، دولت پاسـخگو 
و جامعـه مدنـی قـوی، فعـال و مشـارکت جو در امـور 
بـر  ديگـری  تعريـف  در  کرده انـد.  تعريـف  عمومـی 
شـاخص های شـفافیت، پاسخگويی و مشـارکت بعنوان 
شـاخص های مهـم حکمرانی خوب تاکید شـده اسـت. 
بـر اسـاس ايـن تعريـف حکمرانـی خـوب بـا محوريت 
برابـری و حاکمیت قانـون در صدد تعییـن اولويت های 
سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی اسـت و در تعیین اين 
اولويـت هـا و تصمیـم گیـری هـای مهـم نیـز توافـق 
جمعـی، وفـاق ملـی و نقـش و صـدای جامعـه را مورد 

.)86-85-84 ,2002,Koch( قـرار می دهـد  توجـه 
البتـه حکمرانـی خـوب همچـون بعضـی از الگوهـای 
مديريـت بخـش عمومـی يـک وضعیـت آرمانـی را بـه 
تصويـر می کشـد کـه تحقق صـد در صد شـاخص های 
آن امکانپذيـر نیسـت، امـا آنچـه اهمیـت دارد فاصلـه 
گرفتـن از شـاخص های حکمرانـی ضعیـف و نزديـک 
شـدن بـه شـاخص های حکمرانـی خـوب اسـت. ايـن 
شـاخصه ها عبارتنـد از: وجـود و تقويـت سـاختارهای 
هوشـمندی  پاسـخگويی،  و  شـفافیت  دموکراتیـک، 
بـه  مناسـب  واکنـش  و  توجـه  مشـارکت،  توسـعه  و 
خواسـته های مـردم، وضـع خـط مشـی های مناسـب 
اقتصـادی بـرای تسـهیل توسـعه و احتـرام بـه حقـوق 

 .)2000,42,Taylor( قانـون  حاکمیـت  و  بشـر 
تحقـق بسـیاری از محورهـای مهـم حکمرانـی خوب با 
توسـعه و کاربـری فن اوری اطالعـات در دولت با امکان 
پذيـری بیشـتری توام خواهـد بود. دولـت الکترونیک با 
قابلیـت هـای منحصر به فرد خود بسـتر اطالع رسـانی 
گسـترده، دسترسـی برابر به خدمات و کاهش تبعیض، 
گسـترش مشـارکت شـهروندان در فراينـد خط مشـی 
گـذاری عمومـی از طريـق تعامـل آنالين با خط مشـی 
گـذار، کاهـش شـکاف ديجیتـال، جبـران محرومیـت 
های پیشـین قشـرهای خاصـی از جامعه و دموکراسـی 
الکترونیـک را فراهـم مـی آورد و ايـن همـان آرمـان 
مهمی اسـت کـه در بسـیاری از رويکردهـای حکمرانی 
خـوب از آن يـاد می شـود. معمـاران دولـت الکترونیک 
بـا بازمهندسـی اساسـی فرآيندهـا و روش هـا و تغییـر 
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سـاختار وظیفـه ای حاکـم بـر بخـش دولتـی کمـک 
شـايانی بـه پیـاده سـازی حکمرانـی خـوب مـی کنند. 
معمـاری  بـا  پیاده سـازی حکمرانـی خـوب  متولیـان 
حاکمیـت، بسـیاری از موانـع اسـتقرار اثربخـش دولت 
الکترونیـک را کاهـش داده يا از بین مـی برند. معماری 
حاکمیـت، شـامل ايجـاد و مديريت مسـتمر چارچوبی 
بـرای حاکمیـت آينده اسـت. اين چارچـوب، دگرگونی 
بنیـادی و مسـتمر در دولـت را هدايـت کـرده و توجـه 
توامـان بـر تغییـر محتوا )چرايـی( و فراينـد )چگونگی( 
در مقیـاس وسـیع را امکانپذير می سـازد. تغییر الگوی 
حاکمیت يک تغییر گسـترده و پايدار در ابعاد سـازمان 
دولـت اسـت که به طور معنـا داری عملکرد آن را تغییر 
می دهـد. دولـت الکترونیـک بـا بهـره گیـری از قابلیت 
هـای فـن آوری اطالعـات، فراينـد انتقال بـه حاکمیت 
خـوب را تاحـدی تسـهیل کـرده و بـا ايجـاد و توسـعه 
سیسـتم هـای سیاسـی، اقتصـادی، حقوقـی و اداری 
مبتنـی بر فنـاوری اطالعـات، شـتاب فاصلـه گرفتن از 
حاکمیـت ضعیف و نزديک شـدن بـه حاکمیت خوب را 

افزايـش می دهـد )يعقوبـی، 1392، ص 91(. 
ج( انتظارات شهروندان از دولت

در نظام های مردم سـاالر حکومت، مشـروعیت خود را 
از شـهروندان کسـب می کنند و بديهی اسـت که حفظ 
و تقويت اين مشـروعیت مسـتلزم حساسـیت دولت در 
سـطوح مختلف به انتظـارات در حال تغییر شـهروندان 
مـی باشـد. همچنیـن دولت هـا مصـرف کننـده منابـع 
دولـت  دارنـد  انتظـار  شـهروندان  و  هسـتند  کمیـاب 
بـه گونـه ای در راسـتای ارائـه خدمـات عمومـی اقـدام 
نمايـد کـه از اتـالف منابـع جلوگیـری شـده و عملیات 
دولـت از کارآمـدی الزم برخـوردار گـردد )همـان، ص 
91(. صاحبنظـران معتقدنـد در جامعـه در حـال تغییر 
امـروزی روش هـای سـنتی حکومتگری که بـر جريان 
محـدود اطالعـات و تعامالت میان بخـش های مختلف 
جامعـه و دولـت پايه ريزی شـده اسـت کارآمـدی الزم 
را نخواهـد داشـت و آنچـه کـه در ايـن وادی در حـال 
تغییـر بـه شـدت مورد نیاز اسـت شـناخت مسـیرهای 
آتـی تغییـرات اجتماعـی و ارزش هـای مـورد پذيـرش 

 .)57-56 ,2003,Kakabadse( شـهروندان می باشـد
و بـه تبـع آن يافتـن شـیوه هـای نويـن ارائـه خدمـات 
عمومـی بـه گونـه ای کـه بـا خواسـته هـا و انتظـارات 
دولـت  الگوهـای  باشـد.  داشـته  تناسـب  شـهروندان 
الکترونیـک و ابتـکار عمل هـای منحصـر بـه فـرد آن از 
جملـه الگوهـای جديد ارائـه خدمات عمومی اسـت که 
امـکان ارائـه خدمـات آسـان تر و سـريع تر و بـا هزينه 
کمتر را برای شـهروندان فراهم مـی آورد و می تواند در 
برآوردن بخشـی از تقاضای شـهروندان موثر واقع گردد. 
دسترسی برابر شـهروندان به اطالعات و خدمات دولتی 
انتظـار بـه حـق ديگری اسـت که فقـدان يـا ضعف آن 
مـی توانـد نگرانی شـهروندان را دامن زنـد. ويژگی های 
خـاص حاکـم بـر الگـوی سـنتی بوروکراتیـک همچون 
ناتوانـی در ارائـه خدمات به مشـتريانی که خواسـته ها 
و اولويـت هـای متفاوتی دارنـد، انعطاف پذيـری، تاکید 
 )435 ,2002,Tat- Kei Ho(و غیـره رويـه هـا  بـر 
در بسـیاری از مـوارد دسترسـی نابرابـر شـهروندان بـه 
خدمـات و اطالعـات را موجـب شـده و در صورتـی که 
چاره ای مناسـب انديشیده نشـود چه بسا به پیامدهای 
نامطلوبـی همچـون واکنـش شـهروندان منجـر گـردد. 
جهت گیـری سـازمان هـای بخـش عمومـی بـه سـوی 
سـاختارهای شـبکه ای حکومتداری، توسـعه شـبکه ها 
و حـل و فصـل مشـکالت حکمرانـی از طريق تشـريک 
مسـاعی بـه جـای هدايـت و کنترل هـای متمرکـز در 
واقـع اقدام هايـی اسـت کـه کارگـزاران بخـش عمومی 
در واکنـش به افزايش انتظارات و تقاضاهای شـهروندان 
 .)2002,198,Teisman & Klijn(دنبـال مـی کننـد
نابرابـری  و در ايـن میـان تـالش مـی شـود معضـل 
دسترسـی شـهروندان بـه  خدمـات عمومـی از طريـق 
پیـاده سـازی دولـت الکترونیـک کـه بـر ارائـه خدمات 
و اطالعـات آناليـن تاکیـد مـی ورزد و بـه جـای بلوکه 
کـردن اطالعـات در بخش هـای خاصی از بوروکراسـی 
بـر انتشـار گسـترده آن در میـان تمـام اقشـار جامعـه 

اصـرار دارد مرتفـع گردد.
کاهـش شـکاف میـان دولـت و شـهروندان از خواسـته 
های ديگر شـهروندان می باشـد که دولـت الکترونیکی 
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در صـدد اسـت با حـذف عوامـل واسـطه ای و برقراری 
ارتباط مسـتقیم میـان کارگـزاران دولتی و شـهروندان 
زمینـه کاهش شـکاف هـا را فراهـم آورد. در اين حالت 
بسـیاری از موانعـی کـه در گذشـته منجـر بـه ايجـاد 
شـکاف میـان بوروکراسـی و جامعه می گرديـد از میان 
برداشـته خواهد شـد و شـهروندان قادر خواهنـد بود از 
طريـق ارتباطـات اينترنتـی نظـرات و ديدگاههای خود 
را در مـورد خط مشـی هـای دولتی و عملکرد سـازمان 
هـا ارائـه نماينـد و دولت نیـز بـا دريافـت بازخوردهای 
مسـتقیم از نحـوه قضـاوت شـهروندان و نگـرش آنهـا 
شـناخت حاصـل خواهـد کرد. عملی شـدن ايـن آرمان 
در واقـع تغییـری در فرهنـگ غالـب سـازمان ها ايجـاد 
خواهـد کـرد و بـه خواسـت صاحبنظرانی کـه معتقدند 
سـوی  بـه  بوروکراتیـک  فرهنـگ  از  بايسـتی  دولـت 
 Claver et( جامعـه شـهروند محور تغییـر جهت دهـد

al,1999, 459( جامـه عمـل خواهد پوشـاند.
د(تداوم اصالحات بخش عمومی

ضـرورت تـداوم اصالحـات در بخـش عمومـی از عوامل 
مهـم ديگـری اسـت کـه دولت هـا را بـه سـوی الگوی 
دولـت الکترونیکـی کشـانده اسـت. اصالحـات بخـش 
عمومـی کـه از دهـه 1980 بـه بعـد آغـاز شـد در گذر 
زمـان برنامـه هـا و الگوهـای مختلفی را در دسـتور کار 
دولتهـا قرار داده اسـت و در اين میـان فناوری اطالعات 
بويـژه طـی دو دهـه گذشـته به عنـوان يکـی از ارکان 
اصلـی اصالحـات دولتـی مطـرح بوده و توانسـته اسـت 
.)424 ,2002,Moon( نقش برجسـته ای ايفـا نمايـد

دولـت الکترونیکـی کـه بـر کاربـرد فنـاوری اطالعـات 
جهـت ارائه خدمات بخـش عمومی تاکید مـی ورزد در 
واقـع در صدد اسـت اصالحات مديريـت بخش عمومی 
را بـا رويکـرد جديـد دنبـال نمايد. رويکـردی که تحول 
در دولـت را از طريـق بهبـود ارائـه خدمـات و همچنین 
بهبـود ارتباطـات میان شـهروندان و دولت مـورد توجه 
قـرار داده اسـت )Mcneal et al,2003, 2-3(. شـايد 
ارتبـاط میـان نهضـت اصالحـات مديريـت عمومـی و 
نوشـته های  در  بتـوان  را  الکترونیکـی  دولـت  الگـوی 
صاحبنظـران بهتر شـناخت. هیـوز در خصـوص ارتباط 

دولـت الکترونیکـی و بـا نهضـت اصالحـات مديريـت 
عمومـی می نويسـد: شـايد بتـوان دولـت الکترونیکی و 
نهضـت اصالحـات را جـدا از هم قلمداد نمـود اما هر دو 
نهضـت به صـورت متقابـل يکديگر را تقويـت می کنند 
)Hughes,2003, 195(. و هیکـس بـه عنـوان يکـی 
از صاحبنظـران فنـاوری اطالعـات و دولـت الکترونیک 
تاکیـد مـی ورزد کـه دولـت الکترونیکی خـواه به عنوان 
بخشـی از نهضـت اصالحـات کـه از دهـه 1980 آغلـز 
گشـته اسـت ديده شـود و خواه به عنوان شـکل توسعه 
يافتـه آن، نمونـه ای از آخريـن طرح هايی اسـت که به 
منظـور گـذر از الگـوی سـنتی بـه الگـوی جديـد مورد 
 .)2002,2,Heeks( توجـه دولت هـا قرار گرفتـه اسـت
»هیکس« معتقد اسـت قـرار گرفتن راهبـرد اصالحات 
و بازآفرينـی دولـت کـه در دسـتورکار مقامـات بخـش 
عمومـی برخـی از کشـورها قـرار گرفتـه، برآينـدی از 
چنديـن عامـل بـوده اسـت کـه عوامـل سـه گانـه زير 
و در کنـار آن انقـالب فـن آوری اطالعـات و فشـارهای 
رقابتـی بازارهـای جهانـی از جملـه مهمترين آنهاسـت 

.)203-298  ,2000,Lenkowsky & Perry(
1- بحران در بخش دولتی 

رونـد فزاينـده و ناپايـدار هزينه های بخـش دولتی يکی 
از مشـکالت عديـده ای بـود کـه بـه ايـن بحـران دامن 
مـی زد. ديوانسـاالری دولتـی هـر روز بزرگتـر می شـد، 
هـدر رفتن منابـع، تاخیر در انجام کارها، سـوء مديريت 
و فسـاد اداری در بخش دولتی، ناکارآمدی ديوانساالری 
و افزايـش هزينـه خدمـات عمومی را رونـدی تصاعدی 
بخشـیده بود. تمرکز در سـاختار قدرت و وجود شـکاف 
میـان خـط مشـی گـذار و گروههـای هـدف منجـر به 
اتخـاذ تصمیماتـی می شـد که بـا واقعیت هـای جامعه 
سـازگار نبـود و اجـرای آن بسـیاری از خواسـته هـای 
جامعه را پوشـش نمی داد و از سـوی ديگر پاسـخگويی 
خط مشـی گذاران در مقابل کسـانی که به شـدت تحت 
تاثیـر تصمیمـات آنها قـرار می گرفتنـد، رضايت بخش 
نبـود. از سـوی ديگـر بخـش دولتـی در ارائـه مطلـوب 
کاالهـا و خدمـات عمومـی ناتـوان بـود و آنچـه از ايـن 
بخـش انتظـار مـی رفـت بـرآورده نمـی شـد )يعقوبی، 
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1392، ص 94(.
2- پديدار شدن ايدئولوژی لیبرالیسم جديد

»ايدئولـوژی لیبرالیسـم جديـد«  کـه بـا تفکر »راسـت 
جديـد«  نیـز شـناخته می شـد، در واقع احیـای مجدد 
ايده هـای لیبرالیسـم بـود کـه بـه انديشـه های »جـان 
الک و آدام اسـمیت« در قـرن هفدهـم و هجدهـم بـر 
می گشـت. »نئولیبرالیسـم« در حقیقـت ارائـه دهنـده 
چارچـوب نظـری جديدی بـود که اصالحـات در بخش 
دولتـی و کاهـش نقـش دولـت در اداره امـور عمومی را 
تشـويق می-کـرد. بـر اسـاس اين تفکـر، بـازار و بخش 
خصوصـی بـه دلیـل ويژگی هـای خـاص خـود بازدهی 
بیشـتری در مقايسـه بـا بخش دولتـی دارد. از اينرو می 
بايـد بـا بازنگـری در چگونگـی سـازماندهی و مديريت 
بخـش دولتـی، الگـوی مديريـت بخش خصوصـی را در 
بخش دولتی به کار گرفت و با اسـتفاده از سـازوکارهای 
ايـن بخـش، بازدهـی بخش دولتـی را در ارائـه کاالها و 
خدمـات افزايـش داد. نکتـه ای کـه در رابطـه بـا تفکـر 
راسـت جديـد قابـل توجـه مـی نمايـد آن اسـت که به 
گفتـه يکـی از صاحبنظـران ايـن تفکـر صرفـاً درصـدد 
اصالحـات در دولـت نبود، بلکه اصالحـات بر ضد دولت 
را دنبـال می کـرد. بـه طـور خالصـه جايگزيـن کـردن 
سـازمان های بخـش خصوصی با سـازمان هـای دولتی، 
تاکیـد بـر نقـش حمايتـی دولـت از بخـش خصوصی و 
مديريـت سـازمان هـای دولتـی بـا رويکـرد بـازار، سـه 
مـورد از مهـم تريـن محورهـای مـورد تاکید ايـن تفکر 

اسـت )يعقوبـی، 1392، ص 95(.
3- قدرت و اراده سیاسی

تفکـر  احیـای  و  دولتـی  بخـش  در  بحـران  اگـر چـه 
لیبرالیسـم در قالـب لیبرالیسـم جديد بـرای اصالحات 
در بخـش دولتـی ضـروری بـود، امـا ايـن دو شـرط بـه 
تنهايـی بـرای اصالحـات کافی نبود و شـرط سـومی را 
مـی طلبیـد کـه همـان قـدرت و اراده سیاسـی جهـت 
وضـع قوانیـن و خـط مشـی هـای مرتبط بـا اصالحات 
در بخـش دولتـی بـود. برخـی از اين عوامل بـر قدرت و 
اراده سیاسـی جهـت آغـاز فرايند اصالحـات و تداوم آن 
عبارتنـد از: افزايش درخواسـت عمومـی برای اصالحات 

دولتـی، گسـترش نقـش سیاسـت مـداران و مديـران 
دولتی در انجام تغییرات، پشـتیبانی سـرمايه داران ملی 
و جهانـی از اطالعـات، افزايـش کارکـرد سـازمان های 
بیـن المللـی و جهانـی در پیشـبرد برنامه هـای تغییر.

کانون های دولت الکترونیک
و  اطالعـات  فـن آوری  بکارگیـری  سـنتی  الگـوی  در 
تاکیـد  عمومـی،  بخـش  فعالیت هـای  در  ارتباطـات 
عمـده بـر خـودکار کـردن امـور داخلـی دولـت بـود. 
امـا الگـوی جديـد بـه کارگیـری فـن آوری اطالعـات و 
ارتباطـات در بخـش دولتـی فراتـر از توجـه صـرف بـه 
امـور داخلـی دولـت مـی انديشـد. بر اسـاس ايـن الگو، 
بهبـود فراينـد هـای درونی دولت فقط بخشـی از قلمرو 
دولـت الکترونیک اسـت و برقـراری تعامـالت بیرونی و 
ارتبـاط بـا شـهروندان، کانـون هـای ديگـری اسـت که 
 ,2002,Heeks( مـدل جديـد بـه آن توجـه می کنـد
4-8(. برقـراری تعامـالت بیرونـی، ارتباط با شـهروندان 
و بهبـود فرايندهـا کانون هـای اصلی دولـت الکترونیک 
بـه شـمار مـی رود کـه در زيـر بـه تشـريح آن پرداخته 

می شود.
الف( بهبود فرايندها: اداره الکترونیک 

هـدف  بـا  الکترونیـک  تجهیـزات  از  بهره گیـری 
خودکارسـازی فرايندهـا از جملـه اقدامات ضـروری در 
راسـتای دولـت الکترونیـک اسـت. ابتـکار عمـل دولت 
الکترونیـک در ايـن محـدوده منجـر بـه بهبـود امـور 

درونـی بخـش دولتـی در مـوارد زيـر می شـود:
-کاهـش هزينـه هـای فراينـد: افزايـش نـرخ سـتاده - 
داده از طريـق کاهـش هزينه های مالـی و هزينه زمان؛

-مديريـت عملکـرد فراينـد: برنامـه ريـزی، نظـارت و 
کنتـرل عملکـرد منابـع فراينـد )انسـانی، مالی و سـاير 

بع(؛ منا
برقـراری  -برقـراری روابـط اسـتراتژيک درون دولـت: 
ارتباط میان موسسـات، سـطوح مختلـف دولت و مراکز 
دولتـی دخیـره کننـده اطالعـات بـه منظـور تقويـت 
قابلیـت هـای تحقیـق و توسـعه و اجرای اسـتراتژی ها 
و خـط مشـی-هايی کـه فرايندهـای دولـت را جهـت 

می دهـد؛
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- تواناسـازی: انتقـال قـدرت، اختیـار و منابـع از حالـت 
فعلـی فرايندهـا بـه حالت جديـد آن.

ب( ارتبـاط با شـهروندان: شـهروند الکترونیک  و 
خدمـات الکترونیک 

کانـون دوم دولـت الکترونیـک روابـط میـان دولـت و 
شـهروندان را در بـر می گیـرد. شـهروندان مـی تواننـد 
رای دهندگانـی باشـند کـه بخـش عمومی مشـروعیت 
خـود را از آنهـا کسـب مـی کنـد يا مشـتريانی باشـند 
کـه از خدمـات بخـش عمومـی اسـتفاده مـی کننـد. 
امـروزه شـهروندان از دولـت انتظار دارند تا در راسـتای 
بهبـود خدمـات، کاهـش اتـالف وقـت اربـاب رجـوع 
جهـت دريافـت خدمـات، بهبود دسترسـی شـهروندان 
بـه اطالعـات و پاسـخ بـه نیازهـای در حال تغییـر آنها 
اقـدام کنـد )Deconti,1998,4(. ايـن ابتـکار عمـل 
دولـت الکترونیک ممکن اسـت بهبـود فرايندها تعريف 
شـده در کانـون اول را مدنظر قرار دهـد. يکی از اهداف 
مهـم دولـت الکترونیـک در ايـن مرحلـه حـذف عوامل 
واسـطه ای اسـت. بـرای مثـال بـا ارائـه فرم ها بـر روی 
صـورت  بـه  نمی تواننـد  کشـوری  کارکنـان  شـبکه، 
غیـر قانونـی مانـع از دسترسـی شـهروندان بـه چنیـن 
فرم هايـی شـوند. البتـه ايـن نکتـه قابل ذکر اسـت که 
حذف عوامل واسـطه ای مسـتلزم آنسـت که شهروندان 
از طريـق کامپیوترهای شـخصی خود يا از طريق سـاير 
کامپیوترهـا بتواننـد بـه شـبکه وصـل شـوند و از ايـن 
طريـق اطالعـات و خدمـات مـورد نیـاز را مسـتقیم و 

بـدون واسـطه بـه دسـت آورند. 
ج( برقراری روابط بیرونی: جامعه الکترونیکی 

برقـراری روابـط بیرونـی بـه روابـط میان موسسـه های 
عمومی و سـاير نهادها و شـرکت های بخش خصوصی، 
سـازمان های مردمـی و غیرانتفاعـی و نیـز روايط میان 
نهادهـای جامعـه مدنـی اشـاره دارد و هماننـد کانـون 
دوم، برقـراری روابـط بیرونـی هـم ممکـن اسـت بـه 
بهبـود فرايندهای ذکر شـده در کانـون اول منجر گردد 
)Heeks,2002, 7-8(. برقـراری روابـط بیرونـی موارد 

زيـر را در برمی گیـرد:
- بهبـود تعامـل میـان دولـت و بخـش تجـاری و ارائـه 

خدمـات مناسـب تـر، با کیفیـت تـر و با هزينـه کمتر.
- توسـعه قابلیـت هـای جامعـه از جملـه قابلیـت های 

اقتصـادی و اجتماعـی.
بـا  روابـط دولـت  نهـادی همچـون  روابـط  تقويـت   -
نهادهـای بیـن المللـی و سـازمان های جامعـه مدنـی.

- بايـد يـادآور شـد کـه کانون هـای سـه گانـه برقراری 
تعامـالت بیرونی، ارتباط با شـهروندان و بهبود فرآيندها 
اگـر چـه بـه صـورت جـدا از هم تشـريح شـده انـد، اما 
در دنیـای واقعـی ايـن محورهـای سـه گانه بـا يکريگر 
تداخـل پیدا کـرده و نوعی همپوشـانی ايجاد می کنند. 
شـکل زيـر تداخـل میان کانـون های سـه گانـه دولت 

.)2001,14,Heeks( الکترونیـک را نشـان می دهـد
تداخل کانون های سه گانه دولت الکترونیک

نتیجـه ای کـه از شـکل فوق میتـوان گرفت اين اسـت 
کـه مسـئولین اسـتقرار دولـت الکترونیـک بـه جـای 
يک سـونگری و تمرکـز فعالیـت هـا در بخـش خـاص، 
بايسـتی کل مجموعـه را بـا هـم ببیننـد؛ زيـرا اداره 
بـه  الکترونیـک  خدمـات  ارائـه  امـکان  و  الکترونیـک 
جامعـه الکترونیـک و شـهروند الکترونیـک نیـاز دارد و 
زمانـی میتوان به اثربخشـی اسـتقرار دولـت الکترونیک 
امیـدوار بـود کـه هـم عامـل ارائه دهنده خدمـات و هم 
اسـتفاده کنندگان خدمات عمومی در شـرايط مناسبی 
قـرار داشـته باشـند و بـه صـورت متقابـل يکديگـر را 

کنند. تقويـت 

 هاي جامعه از جمله قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي.توسعه قابليت -
 هاي جامعه مدني.تقويت روابط نهادي همچون روابط دولت با نهادهاي بين المللي و سازمان-
هاي سه گانه برقراري تعامالت بيروني، ارتباط با شهروندان و بهبود فرآيندها اگر چه بايد يادآور شد كه كانون-

شده اند، اما در دنياي واقعي اين محورهاي سه گانه با يكريگر تداخل پيدا كرده و  به صورت جدا از هم تشريح
دهد . شكل زير تداخل ميان كانون هاي سه گانه دولت الكترونيك را نشان مينوعي همپوشاني ايجاد مي كنند

(Heeks,2001,14). 

 

 تداخل كانون هاي سه گانه دولت الكترونيك
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کاربردهای دولت الکترونیک
در سـاختار دولـت الکترونیـک از نمادهايـی اسـتفاده 
دولـت  کـه  می دهنـد  نشـان  نمادهـا  ايـن  می شـود. 
الکترونیـک می توانـد چـه بخش هـا و چـه افـرادی را با 
هـم مرتبـط سـازد. مهمترين ايـن نمادها که در شـکل 

زيـر نمايـش داده شـده اسـت، عبارتنـد از:

ستون های دولت الکترونیک
الـف( دولـت بـا شــهروندان)G2C(: مهمترين و 
گسـترده تريـن کاربـرد دولـت الکترونیک رابطـه دولت 
و شـهروندان و بالعکـس اسـت. دولـت الکترونیـک بايد 
بتوانـد شـهروندان را بـه دولـت مرتبـط سـازد. رابطـه 
دولت با شـهروندان طیف گسـترده ای را شامل می شود 
بـه عنـوان مثـال: ارائـه خدمـات و اطالعات مناسـب به 
شـهروندان، در اختیـار قـرار دادن فرصت های مناسـب 
بـرای شـهروندان، تجديـد گواهینامه هـای رانندگـی و 
سـاير مـدارک، پرداخـت قبض هـای مختلف بخشـی از 
ايـن طیـف گسـترده هسـتند. ايـن روابط بیـن دولت و 
شـهروندان، بـه ايجـاد تغییراتـی در زندگی شـهروندان 
منجـر می شـود )فیضـی و مقدسـی، 1384، ص 58(.

ب(دولـت بـا دولـت)G2G(: ايـن رابطـه مربـوط بـه 
 .)2003,Millard(تعامالت میان دستگاههای دولتی است
ايـن روابـط بسـیار مهـم می باشـند، زيـرا سـازمان های 
دولتـی متکـی بـه ديگـر نماينـدگان دولتـی هسـتند 
و تعامـل الکترونیکـی بیـن آنهـا، از اهمیـت خاصـی 
برخـوردار اسـت. در ايـن نـوع روابط، نیاز به دسترسـی 
بـه پايـگاه هـای اطالعاتـی وجـود دارد. ايـن نکتـه بايد 
مـورد توجـه قـرار گیرد کـه پیاده سـازی کامـل دولت 
الکترونیـک بـدون توجـه بـه ايـن وجـه کـه نمايانگـر 

ايجـاد يـک نظـام جامـع، بـه هـم پیوسـته و پکپارچـه 
بیـن دسـتگاه های دولتی اسـت، امکان نـدارد. چنانچه 
اين رابطه به درسـتی شناسـايی و پیاده سـازی و برقرار 
شـود دولـت ها را در رسـیدن به ويژگی هـای مورد نیاز 
يـک حکومت خـوب همچون مشـارکت هر چه بیشـتر 
شـهروندان در کارهـای دولـت، تعییـن آيین نامـه ها و 
قانون گذاری هـای درسـت، افزايـش تـوان پاسـخگويی 
دولت به نیازها و خواسـته های شـهروندان و شـفافیت 
در کارهـای دولتـی و کاهش فسـاد کمـک خواهد کرد 

)نقـدی فـرد، 1382، ص 32(.
ج(دولـت با کسـب و بخش تجـاری )G2B(: اين 
رابطـه، اولیـن رابطـه ای بود که توسـعه پیدا کـرد و در 
آن بـه نیازهـای خاصـی از جامعـه کسـب و کار توجـه 
شـد. ايـن روابـط گسـتره وسـیعی را شـامل می شـود 
و بـه طورکلـی چنـد وجهـی اسـت. کسـب و کارهـای 
اقتصـادی می تواننـد عرضـه کننـده، شـريک، مشـتری 
و حتـی رقیـب دولـت نیز محسـوب شـوند. ايـن رابطه 
موجـب افزايـش تـوان رقابتی کشـورها در بـازار جهانی 
و از طريـق مشـارکت بخش دولتـی و خصوصی خواهد 
شـد. مولفـه دولـت- بخش تجـاری به طـور معمول در 
برگیرنـده عرضه کنندگان، شـرکاء تجاری، مشـتريان و 
دولـت می باشـد و تعامالت گسـترده ای را در برمیگیرد 
کـه دامنـه ای از ثبت نـام، مجوزها، پروانه هـا، تدارکات 
الکترونیک، سیسـتم های مناقصـه الکترونیک تا مالیات 
دهـی را در بـر می گیـرد )هاشـمیان، 1382، ص 16(.

د(دولـت بـا کارکنـان  )G2E(: ايـن روابـط بـه ايـن 
منظـور طراحـی شـده تـا بتوانـد اطالعاتـی را بـرای 
بخـش عمومـی عرضه کنـد و کارکنـان دولتـی بتوانند 
از شـبکه های دولتـی يـا شـبکه های خصوصـی و غیـر 
دولتـی به اطالعات منابع انسـانی مانند اطالعات مربوط 
بـه فرم های درخواسـتی، بازنشسـتگی و اطالعـات تازه 
شـغلی، تسـهیالت اعطايی و سـاير خدمـات و اطالعات 

مرتبـط دسـت پیـدا کنند. 
مزايای دولت الکترونیک

منافـع دولـت الکترونیـک نـه تنهـا نصیب خـود دولت، 
بلکه شـامل حال شـهروندان، بخش خصوصی، کارکنان 

 هاي جامعه از جمله قابليت هاي اقتصادي و اجتماعي.توسعه قابليت -
 هاي جامعه مدني.تقويت روابط نهادي همچون روابط دولت با نهادهاي بين المللي و سازمان-
هاي سه گانه برقراري تعامالت بيروني، ارتباط با شهروندان و بهبود فرآيندها اگر چه بايد يادآور شد كه كانون-

شده اند، اما در دنياي واقعي اين محورهاي سه گانه با يكريگر تداخل پيدا كرده و  به صورت جدا از هم تشريح
دهد . شكل زير تداخل ميان كانون هاي سه گانه دولت الكترونيك را نشان مينوعي همپوشاني ايجاد مي كنند

(Heeks,2001,14). 
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دولـت و افراد مقیم در کشـورهای ديگر و مهاجرين نیز 
میشـود کـه در زيـر به مهمترين آنها اشـاره می شـود:

الف( مزايای دولت الکترونیک برای شهروندان
امـروزه،  دولتـی:  خدمـات  کیفیـت  افزايـش   -
همچنانکـه آگاهـی افراد از روش هـای عملکردی دولت 
الکترونیـک افزايـش می يابـد، میزان تمايـل آنها به آن 
بیشـتر مـی شـود. دولـت الکترونیک به شـیوه ای نوين 
بـرای دولـت هـا در اسـتفاده از فناوری های تازه اسـت 
کـه بـه شـهروندان ابزارهای مـورد نیاز برای دسترسـی 
مناسـب به اطالعات و خدمـات، اصالح کیفیت خدمات 
و ارائـه فرصـت هـای گسـترده تـر بـرای مشـارکت در 
فراهـم مـی  را  نمادهـای مـردم سـاالر  و  فراينـد هـا 
آورد )Knol,2001,11(. ايـن تغییـرات بـه ايـن دلیل 
رخ می دهـد کـه اينترنـت راهکارهـای سـازمان هـا و 
بخش هـای تجاری و نحـوه ارتباط متقابـل افراد جامعه 
را بـه طـرز شـگفت آوری تغییر داده اسـت. بـرای مثال 
دولـت بـا بکارگیـری ابزارهايی نظیر فاکـس، تلفن های 
کیوسـک های  و  ديجیتـال  هـای  تلويزيـون  همـراه، 
اطالعاتـی و ايجـاد درگاههـای مختلـف بهتـر می تواند 

مسـئولیت های خـود را بـه انجام برسـاند.
- بهبـود وضعیـت شـهروندان بـه دلیل توزيع مناسـب 
خدمـات دولتـی: دولـت الکترونیک بکارگیـری فناوری 
اطالعـات و ارتباطـات برای سـادگی و سـهولت کارهای 
دولـت از طريق ارائه گسـترده خدمـات و اطالعات کارآ 
و موثر به شـهروندان اسـت. اسـتفاده کنندگان خدمات 
دولـت الکترونیـک که بطور عمده شـهروندان هسـتند، 
می توانند همان سـطح خدماتی را که از سـازمان های 
تجـاری دريافـت می کننـد، از سـازمان های دولتی نیز 

 .)2003,24,Millard( انتظار داشـته باشـند
- امـکان ارائه خدمات مسـتقیم و بی واسـطه به 
شـهروندان: دولـت الکترونیـک آمیـزه ای از فنـاوری 
اطالعات و شـبکه اطالع رسـانی وب برای ارائه خدمات 
مسـتقیم به مردم اسـت؛ بـه طوريکه شـهروندان بدون 
نیـاز بـه تمـاس مسـتقیم و حضـوری بـا سـازمانهای 
دولتـی مـی تواننـد به خدمـات مـورد نیاز خود دسـت 

 .)2004,13,Renu( يابنـد

- کاهـش هزينـه هـای خدمـات دولتـی بـرای 
شـهروندان: بايـد بـر اين نکته تاکید شـود کـه دولت 
الکترونیـک فراتـر از فنـاوری اطالعات اسـت و به کمک 
آن مـی تـوان بـه شـهروندان جامعـه امـکان داد کـه با 
حـذف بوروکراسـی و بـا صـرف هزينه و زمـان کمتر به 
خدمـات مـورد نیاز خود دسترسـی پیـدا کنند.چنانچه 
ارائـه خدمـات سـازمان يافتـه مبتنـی بـر عملکردهـا و 
فنـاوری هـای جديـد باشـد دولـت خواهـد توانسـت 
خدمـات مـورد نیـاز شـهروندان را با قیمت مناسـبتری 
در اختیـار آنهـا قـرار دهـد. بـرای مثال از طريـق دولت 
الکترونیـک دبـی و بـه کمک اينترنت خدمـات گمرکی 
و بنـدری 24 سـاعته انجـام مـی گیرد و ايـن کار عالوه 
بـر کاهش قابل توجـه در زمان و هزينـه، کاهش هزينه 
هـای هماهنگـی تـا ده درصد را بواسـطه ارائـه خدمات 

الکترونیکـی به همراه داشـته اسـت. 
مزايای دولت الکترونیک برای دولت

الکترونیـک  دولـت  دولـت:  هزينه هـای  کاهـش   -
بـه مجموعـه ای از فعالیـت هـا اطـالق مـی شـود کـه 
خدمـات و اطالعـات دولتـی را بـه صـورت الکترونیکی 
و بـه اينترنت بـا کاربران ايـن خدمات مبادلـه می کند. 
دولـت الکترونیـک از طريـق سـاده و موثر کـردن نحوه 
انجـام عملیـات هـا، فرصت هايی را بـرای کاهش هزينه 
هـای دولـت فراهـم می کند کـه اين امـر به نوبـه خود 
برنامه هـای دولـت مـی  افزايـش راندمـان  بـه  منجـر 
گـردد و نتايـج مثبـت آن را در زمینه هايـی ماننـد اجرا 
و بکارگیـری قوانیـن، آمـوزش و پـرورش و ... می تـوان 

.)2002,223,Chen( مشـاهده کـرد
تريـن  - کاهـش تخلفـات و فسـاد اداری: مهـم 
دسـتاورد دولـت الکترونیـک بـرای تمامـی کشـورها از 
جملـه ايـران ايجـاد دولتـی سـاده، اخالقی، مسـئولیت 
پذيـر، پاسـخگو و شـفاف اسـت کـه تمامـی ايـن مزايا 
بـرای بـر طرف کـردن يکـی از عمده تريـن ضعف های 
دولـت هـای سـنتی يعنـی فسـاد و تخلفـات اداری می 
باشـد. بـرای مثـال، کاهش انحراف و فسـاد با اسـتفاده 
از اينترنـت در دسـتور کار دولـت کنیـا قـرار گرفتـه 
فنـاوری  اسـتانداردهای  انجمـن  طوريکـه  بـه  اسـت. 
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اطالعـات در کنیـا، هدايـت پروژه مديريـت الکترونیکی 
ايـن کشـور را در دسـت گرفته اسـت. هدف ايـن پروژه 
بـاال بـردن آگاهـی مـردم و تشـويق آنـان به مشـارکت 
باشـد  مـی  انحرافـی  کارهـای  علیـه  مبـارزه  امـر  در 

 .)2002,224,Chen(
- افزايـش مشـارکت مردمـی: دولـت الکترونیـک 
فرصتـی را بـرای مخاطبـان دولت همچون شـهروندان، 
اشـخاص حقیقـی و حقوقـی فراهم میکند تـا به کمک 
روش هـای الکترونیکـی بـا دولت ارتباط برقـرار کنند و 
بـا اظهار نظر و ارائه پیشـنهادهای شـازنده خـود دولت 
را يـاری دهنـد، بـه اين ترتیـب شـهروندان فرصت می 
ياينـد تـا از طريـق مزيـت حکمرانـی خـوب در فعالیت 

هـای اجتماعی مشـارکت کنند.
- افزايـش شـفافیت در بدنـه دولت: پیاده سـازی 
دولـت الکترونیـک باعـث افزايـش رفـاه مـردم بويژه در 
بخـش خدمـات دولتـی، کاهـش نابرابـری ها و شـفاف 
سـازی کارهـا خواهـد شـد. بـرای مثـال در راسـتای 
و  مناسـب  اطالعـات  اسـتراتژی،  ايـن  پیاده سـازی 
گسـترده ای بـرای شـهروندان کانـادا بـر روی اينترنت 
گذاشـته مـی شـود و بسـیاری از خدمـات دولتـی بـه 
عمده تريـن  می گـردد.  ارائـه  الکترونیکـی  صـورت 
آرمـان دولـت کانـادا از گسـترش دولـت الکترونیـک، 
شـفاف کردن عملیـات دولـت اسـت، ضمـن آنکـه بـه 
افزايـش کارايـی دولـت و نیز تقويت مشـارکت مردم در 
فرايندهای سیاسـی نیز نگاهی دارد )فیضی و مقدسـی، 

.)41 ص   ،1384
- کاهـش تمرکـز گرايـی: کانـال هـای ارتباطـی و 
فنـاوری هـای جديـد، فرصـت هـا و امکانـات وسـیعی 
افزايـش  و  خدمـات  سـطوح  کـردن  بهینـه  بـرای  را 
انتخـاب های شـهروندان فراهم می آورند. سـازماندهی 
دوبـاره فرايندهـای کسـب و کار باعـث کاهـش تمرکـز 
در تصمیم گیری هـای اداری خواهـد شـد، چراکـه در 
بـه صـورت  تجـاری  فرايندهـای  الکترونیکـی،  دولـت 
آناليـن انجـام مـی شـود و سـازمان ها تـا حـد زيـادی 
از جنبـه هـای مثبـت آن نظیـر خدمـات موثرتـر بـه 
همـراه کاهـش هزينـه هـا بهره منـد خواهنـد شـد. در 

راسـتای پیاده سـازی اين طرح، شـهروندان و بازرگانان 
مـی تواننـد انـواع متنوعـی از کانـال های خـود خدمت 
مکانیـزه و امـن را برای انجام کارهايشـان انتخاب کنند 
و بـه صـورت الکترونیکـی از طريق پسـت الکترونیک يا 
به صورت مسـتقیم با آن ارتباط داشـته باشـند )فیضی 

و مقدسـی، 1384، ص 41(.
امـروزه بیشـتر  تقويـت پايـه هـای دموکراسـی: 
افـراد جامعـه نسـبت بـه حقـوق خـود آگاهـی دارند و 
از فرصـت هايـی کـه به آنـان امـکان میدهد تـا توانايی 
خـود در گزينـش تصمیمـات آگاهانـه را در زمینه های 
دولتـی و ديگـر جنبـه هـای تاثیر گـذار بر زندگیشـان 
پـرورش دهنـد، آگاهـی دارنـد. دموکراسـی ديجیتـال 
يـک اقـدام اجتماعـی غیـر انتفاعی به سـمت اسـتفاده 
از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بـه منظـور توسـعه و 
غنی سـازی همزيسـتی دموکراتیـک در جامعـه اسـت. 
ايـن امـر جديدترين موضـوع از ابعاد دولـت الکترونیک 
در قـرن جديـد می باشـد که روابط دولت و شـهروندان 
را از طريـق ارائـه الکترونیکـی خدمـات و پیـاده سـازی 
دموکراسـی الکترونیـک تغییـر می دهـد. هـدف ايـن 
موضوعـات  مـورد  در  اطالعـات  پخـش  اسـتراتژی، 
فضاهـای  ايجـاد  نیـز  و  عمومـی  افـکار  بـه  مربـوط 
جديـد بـرای همفکـری و مشـورت اسـت. در زمینـه 
انتخابـات، دموکراسـی الکترونیـک میـزان آگاهی مردم 
از فعالیت هـای نامزدهـا را از طريـق پسـت الکترونیـک 
و سـاير تجهیـزات و آدرس هـای ارتباطـی کـه بـرای 
حمايـت از حقـوق تـک تـک افـراد جامعه بـکار گرفته 
میشـود، افزايش می دهـد. دموکراسـی ديجیتالی افراد 
را تشـويق مـی کند تـا بطور مسـتقیم نگرانی هايشـان 
را بـرای مسـئوالن و تصمیـم گیرنـدگان کلیـدی بیـان 

کننـد )يعقوبـی، 1392، ص 102(.  
دولـت  دولتـی:  و  اداری  بوروکراسـی  اصـالح   -
الکترونیـک بسـتر و فراينـد مديريـت بـدون کاغـذ در 
حکومـت اسـت و بیشـتر ارتباطـات خـود را از طريـق 
مجراهـای چنـد رسـانه ای انجـام میدهـد. از ديگرسـو، 
ايجـاد شـرايطی کـه تحـت آن شـهروندان و صاحبـان 
حرفه هـای مختلـف بتواننـد بـدون مراجعـه بـه دفاتـر 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

260

دولتـی و ايسـتادن در صف هـای طوالنی و يـا پرداخت 
رشـوه بـه اطالعـات دسـت يابنـد، پیشـرفتی انقالبـی 
خواهـد  فسـاد  ريشـه کنی  و  بوروکراسـی  اصـالح  در 
بـود. بنابرايـن، سـايت هـای انتشـار اطالعـات دولتی از 

ابزارهـای مهـم دولـت الکترونیـک هسـتند.
- افزايـش قـدرت پاسـخگويی دولـت: خدماتـی 
کـه از طريـق دولـت الکترونیـک ارائه می شـود، قابلیت 
دسترسـی بیشـتری دارند و باعث می شـوند تـا دولتها 
در برابـر خواسـته های شـهروندان قـدرت پاسـخگويی 

افـزون تری داشـته باشـند.
چالش هـای دولـت الکترونیـک از منظـر حقوق 

عمومـی و مديريـت بخـش عمومی
پـس از آشـنايی بـا مبانی و مفهـوم دولـت الکترونیک، 
و  بـه مشـکالت  آسیب شناسـانه  نگاهـی  بـا  دارد  جـا 
چالشـهای آن نیـز بپردازيـم. واقعیـت ايـن اسـت کـه 
عصـر ديجیتـال دغدغه هـای بسـیاری را در پـی دارد 
کـه مهم تريـن آن نابرابـری اسـت. اما مهم تريـن عرصة 
نابرابـری در عصرجديـد، نابرابـری و تبعیـض در دانايی 
و اطالعـات اسـت کـه دارای عمق و ابعاد تازه ای اسـت. 
هـر چند دولـت الکترونیـک قابلیتهای بسـیاری دارد و 
بـه عنـوان مثـال »آمـوزش الکترونیـک« در زمینه های 
آگاهـی  می توانـد  حقـوق  حـوزة  جملـه  از  مختلـف 
شـهروندان را افزايـش دهـد و از بـار مشـکالت جامعـه 
بکاهد و يا با اسـتفاده از سیسـتمهای رايانه ای هوشمند 
)سیسـتمهای خبره( بسـیاری از امور تسـهیل می گردد 
و حتـی بـه ايـن روش نتیجـة احتمالـی دعـاوی پیـش 
بینـی می شـود و در نتیجـه، بـدون مراجعه بـه قاضی و 
محاکـم دادگسـتری، طرفین به حل و فصـل اختالفات 
می پردازنـد و از ايـن رو پـاره ای از دعـاوی و اختالفـات 
کاهـش می يابـد، امـا بـه مـوازات شـناخت و اسـتفاده 
بررسـی  و  آسیب شناسـی  امکانـات سـودمند،  ايـن  از 
چالشـهای فـراروی دولـت الکترونیک نیـز از موضوعات 
بسـیار مهـم و قابـل مالحظـه ای اسـت کـه بـه تازگـی 
مـورد توجـه گسـتردة صاحب نظـران قرار گرفته اسـت 

)باطنـی و يـزدان شـناس، 1385، ص 72(. 
اسـتقرار دولـت الکترونیـک مسـتلزم سـه پیـش نیـاز 

زيرسـاختارهای  از  حداقلـی  سـطح  اسـت:  اساسـی 
فنی، سـرماية انسـانی )نیـروی متخصص و شـهروندان 
آمـوزش ديـده( و شـبکه های الکترونیکـی. بـرای آنکـه 
دولـت الکترونیک در سـطح گسـترده ای قابل اسـتفاده 
گـردد، مردم بايـد از حداقل دانش اسـتفاده از کامپیوتر 
و اينترنـت برخـوردار باشـند و اينترنـت بـرای همـه در 
دسـترس باشـد. مهیـا کـردن چنیـن شـرايطی، اولین 
چالـش فـراروی دولـت الکترونیـک اسـت. منابـع مالی 
هنگفـت مـورد نیـاز بـرای آمـوزش، ايجاد زيرسـاختها، 
استقرار، توسـعه و روزآمدکردن شبکه های الکترونیکی، 
در دسـترس بخـش گسـترده ای از جهـان قـرار نـدارد. 
از سـوی ديگـر فاصلـه و شـکاف کشـورهای پیشـتاز و 
توسـعه يافتـه بـا سايرکشـورها در حـال افزايش اسـت 
کـه بـا فراگیر شـدن دولـت الکترونیـک انتظـار می رود 

ايـن »شـکاف ديجیتـال« نیـز افزايـش يابد. 
هـدف از کاربـرد فنـاوری اطالعـات وارتباطـات، تقويت 
دموکراسـی و مشـارکت عمومـی بـوده، امـا در عمـل 
شـکاف ديجیتـال و آثـار آن، مسـئله ای چالـش برانگیز 
و امـری خطیـر فـراروی مردم سـاالری اسـت. نگرانـی 
عمـده در ايـن خصوص بـه پیامدهای دسـترس نابرابر، 
فقـدان زيرسـاختهای مناسـب و ضعـف تکنولوژيکـی 
بسـیاری از کشـورهای در حال توسـعه و توسـعه نیافته 
نابرابـری  بـه  بنابرايـن شـکاف ديجیتـال  اشـاره دارد. 
در دسـترس بـه تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات بـر 
بـه گسـترش روزافـزون کاربـرد  بـا توجـه  می گـردد. 
تکنولوژيهـای اطالعاتـی و ارتباطاتـی در جامعـة مدرن 
امـروزی، پیامدهـای شـکاف ديجیتال بسـیار گسـترده 
و ريشـه ای خواهـد بـود. امکانـات نابرابر، درآمـد پايین، 
آمـوزش ناکافـی، مهارتهای فنی ضعیـف، فقدان آگاهی 
و درک ناکافی، از عوامل اصلی مؤثر در ايجاد و تشـديد 
شـکاف ديجیتال اسـت. با گسـترش دولـت الکترونیک 
و اسـتفادة بیشـتر از تکنولـوژی اطالعـات و ارتباطـات، 
مسـئلة شـکاف ديجیتال اهمیت بسـیاری پیدا می کند 

)باطنـی و يـزدان شـناس، 1385، ص 73(. 
همـان طـور که محققانی چـون ازبورن و گابلـر عباراتی 
چـون »بازآفرينـی دولـت« يـا بـه عبارتـی ديگـر، احیا 
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يـا »بـاز مهندسـی« دولـت را مطـرح نموده انـد، دولت 
الکترونیـک نیـز امکان نوعی اصالح و بازمهندسـی کلی 
سـاختار دولـت و نهادهـای وابسـته بـه آن را از لحـاظ 
شـکلی و حتی ماهوی پیـش روی دولتمردان و مديران 
قـرار می دهد و به عنوان ضرورتـی برای حکومت دولتها 
 ,Backus(. می گـردد)  مطـرح  اطالعاتـی  جوامـع  در 
2001, 5چنیـن فراينـدی می تواند سیسـتمهای اداری 
را نیـز بـا تحوالتی شـگرف مواجه نمايـد و کار کردن با 
حضـور در مـکان و زمانـی خـاص، آرام آرام مفهوم خود 
را از دسـت می دهـد. از ايـن رو ماهیـت پديدة اشـتغال 
و روابـط کار در دولـت الکترونیـک و جامعـة اطالعاتـی 
متفـاوت بـا مفاهیـم سـنتی و کالسـیک خواهـد بـود. 
بنـا بـر آنچـه ذکـر گرديـد، دولـت الکترونیـک شـکل 
سـاختاری سـازمانها و ادارات دولتـی را نیـز دگرگـون 
خواهدکـرد و سـاختارهای عمـودی و سلسـله مراتبـی 
حاکـم بـر سـازمانها را در هـم خواهد شکسـت )خاکی، 
1381، ص 3(. در ايـن فراينـد، فعالیتهـا و امـور اداری، 
بـدون کاغـذ و در فضـای ديجیتـال صـورت می گیـرد، 
اليه هـای متعـدد سـازمانها و ادارات کاهـش می يابـد 
و نهادهـای دولتـی ناگزيـر بـه انعطـاف پذيـری و اتخاذ 
تغییـرات  ايـن  سیاسـتهای کوچک سـازی می گردنـد. 
بیانگـر آن اسـت کـه نظـام اداری و دولـت، وارد مرحلة 
جديـدی در عصـر اطالعات می شـوند که اتخـاذ تدابیر 

و پیش بینیهـای الزم در ايـن جهـت ضـروری اسـت.
 هرچنـد بوروکراسـی، تمرکـز و نظـام سلسـله مراتبـی 
در ايـن سـاختار تـا حـدود زيـادی حـذف می شـود و 
پاسـخگويی بهبـود می يابـد، امـا آثـار نامطلوبـی نیـز 
متوجـه آن خواهـد بـود که بـه عنوان مثـال می توان به 
کاهـش امنیت شـغلی کارکنـان و ترس از دسـت دادن 
شـغل، بـا توجه به نیـاز روزافـزون به نیـروی متخصص 
و آشـنا بـه فنـاوری اطالعـات وارتباطـات و همچنیـن 
کاهـش تعهد و مسـئولیت پذيری کارکنان دولت اشـاره 
نمـود. در دولـت الکترونیـک سـعی بـر ايـن اسـت تا با 
فراهـم آوردن زمینه های مشـارکت مـردم در ادارة امور 
و بـا کاهـش تصـدی دولت، فنـاوری اطالعـات می تواند 
پاسـخگويی را از جهـات مختلفـی بهبود بخشـد. اما در 

عیـن حـال، نظام پاسـخگويی با توجه به شـرايط متغیر 
اسـت. لـذا همـان طور کـه دولـت الکترونیـک می تواند 
تأثیـر مثبتـی بـر پاسـخگويی داشـته باشـد، از سـويی 
ديگـر می توانـد منجـر بـه مخدوش شـدن پاسـخگويی 
گـردد. ايـن خدشـه ممکـن اسـت بـه دلیـل از دسـت 
رفتـن مسـتندات مکتوب در فضـای مجازی نیز باشـد. 
بـه عقیـدة عـده ای از صاحب نظـران، اسـناد رايانـه ای 
بـه جهـت ناملمـوس بـودن و انعطاف پذيـری فـراوان، 
ظرفیـت کمتـری بـرای پاسـخگويی نسـبت بـه اسـناد 
مکتـوب دارنـد. مخدوش شـدن پاسـخگويی همچنین 
می توانـد بـه علت داده هـای غلط، مخفی کـردن داده ها 
و يـا فضاسـازی و ايجـاد اطالعـات موهوم و اسـتفاده از 
آنهـا باشـد. بنابرايـن، همـان طـور کـه امیـد بـه بهبود 
بیـم  دارد،  وجـود  الکترونیـک  دولـت  در  پاسـخگويی 
مخدوش شـدن پاسـخگويی نیـز مـی رود و ايـن کارکرد 
پاسـخگويی  بهبـود  فـراروی  دوگانـه، چالشـی عمـده 

است.
 ناامـن شـدن سیسـتمهای اطالعات دولتی و شـخصی 
افـراد و نیـز چگونگـی پخـش محرمانـه اطالعـات در 
نظـام يکپارچـة دولـت الکترونیک، از ديگـر دغدغه های 
اساسـی ايـن نظـام اسـت کـه در تعـارض بـا حريـم 
خصوصـی شـهروندان قـرار می گیـرد. حريـم خصوصی 
را از جهـات مختلف می توان مورد تقسـیم قـرار داد. در 
يـک دسـته بندی، حريـم خصوصی به حريـم خصوصی 
ارضـی )مسـکن(، حريـم خصوصـی ارتباطـات )نظیـر 
مکالمـات تلفنـی(، حريـم خصوصـی جسـمانی )نظیـر 
اطالعـات راجـع بـه بیمـاری افـراد( و حريـم خصوصی 
اطالعاتی تقسـیم می گـردد. در دولت الکترونیک، حريم 
خصوصـی اطالعـات مـورد تهديـد جدی قـرار می گیرد 
و ايـن امکان اسـتفاده از شـخصی ترين و خصوصی ترين 
اطالعـات افـراد کـه در اختیـار دولـت الکترونیـک قرار 
دارد، معارض با حقوق مسـلّم شـهروندان در محرمانگی 
اطالعـات شـخصی و حفظ حريم خصوصی افراد اسـت. 
بنابرايـن اهمیـت حمايـت از زندگی خصوصـی افراد در 
مقابـل خطرهـای ناشـی از فنـاوری انفورماتیـک بايـد 
مـورد توجـه قـرار گیـرد. امـروزه »حـق اشـخاص بـر 
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حريم شـخصی خود« از حقوق بنیادين بشـر محسـوب 
می شـود و رعايـت آن نشـان میـزان توسـعه يافتگـی 
حقـوق و احترام به کرامت انسـانها در آن جامعه اسـت. 
در همیـن عرصـه نظـارت الکترونیـک نیز مسـئلة قابل 

توجهـی در دولـت الکترونیـک بـه حسـاب می آيد.
موضـوع بسـترها و زيرسـاخت های فنـاوری اطالعات و 
ارتباطـات يکـی از چالش هـای اولیه و اصولـی در زمینه 
دولـت الکترونیـک اسـت. برای اسـتقرار و پیاده سـازی 
دولـت الکترونیک، بايسـتی معماری دولت های سـنتی 
و بینـش افـراد تغییـر کنـد کـه بـرای ايـن کار نیـاز به 
اصـول و اسـتانداردهای خاصی اسـت. با توجـه به اينکه 
اينترنـت اطالعـات و خدمـات مـورد نیاز شـهروندان را 
بـه وسـیله کانال هـای ارتباطی جديـد فراهـم می کند، 
شـکاف ديجیتالـی مشـکل اساسـی در اکثر کشـورهای 
زيرسـاخت های  توسـعه  اسـت.  توسـعه  حـال  در 
اساسـی بـرای اسـتفاده از مزايـای ابزارهـای ارتباطی و 
فناوری هـای نوين برای پیاده سـازی دولـت الکترونیک 

امـری ضروری اسـت.
فرآيندهـای ايجـاد شـده توسـط دولـت الکترونیک نیاز 
بـه طیف وسـیعی از قوانیـن جديد و تغییراتـی در روند 
قانـون گـذاری بـرای فعالیت هـای الکترونیـک )ماننـد 
امضـای الکترونیک، آرشـیو الکترونیـک، حقوق مالکیت 
معنـوی، مسـائل حق چـاپ و ...( دارد. قوانین مربوط به 
دولـت الکترونیـک و تجارت الکترونیک که در بسـیاری 
از کشـورهای درحال توسـعه هنوز در دسـترس نیست، 
بـه منظـور ايجـاد امنیـت حقوقـی، ايجـاد، حمايـت و 
دولـت  توسـعه  از  اطمینـان  بـرای  قانونـی  اصالحـات 
الکترونیـک امری مهم و ضروری به شـمار می رود. برای 
ايـن منظـور، دولت های سراسـر جهان بايد بـرای پیاده 
سـازی و توسـعه دولـت الکترونیـک و تضمیـن امنیـت 
معامـالت تجـاری بـه اصالحـات قانونی و وضـع قوانین 
جديـد در ايـن مبحـث بپردازند. عـدم وجـود اطالعات 
و مهارت هـای مـورد نیـاز در زمینـه فناوری هـای نوين 
اطالعاتـی و ارتباطـی در کارکنـان سـازمان های دولتی 
)بـه خصـوص کشـورهای در حـال توسـعه( چالشـی 
مهـم در دولـت الکترونیـک اسـت. وجـود مهارت هـای 

کافـی و الزم در ايـن زمینـه بـرای اسـتقرار و توسـعه 
دولـت الکترونیک بسـیار مهم اسـت. دولـت الکترونیک 
نیـاز بـه ترکیبـی از مهارت هـای نیروی انسـانی شـامل  
مهارت هـای فنـی )بـرای نصـب، نگهـداری، طراحـی و 
پیاده سـازی زيرسـاخت فناوری اطالعـات(، و مهارتهای 
ادراکـی و ارتباطـی )بـرای مديريـت برخـط، فرآيندها، 
عملکردهـا و ارتباط با مشـتريان( دارد. بـرای کارآمدی 
و اثربخشـی دولـت الکترونیـک توجه به مسـائل مربوط 
بـه نیـروی انسـانی، مديريـت دانـش در امـر آمـوزش 
کارکنـان و برگـزاری دوره هـای آموزشـی بـرای ايجـاد 
راهکارهـای  ارتباطـی،  و  ادراکـی  فنـی،  مهارت هـای 
کلیـدی اسـت. ارتباطـات و همکاری در تمامی سـطوح 
مختلـف ناحیـه ای و ملی و همچنین بین سـازمان های 
دولتـی و خصوصـی امـری مهـم در زمینـه کارآمـدی 
دولـت الکترونیـک اسـت؛ بـا ايـن وجـود رسـیدن بـه 
ايـن امـر کار آسـانی نیسـت. دولت هـا سـعی دارنـد در 
مقابـل سیسـتم های بـاز، سلسـله مراتب خـود را حفظ 
کننـد. اعتمـاد عمـوم مـردم بـه دولـت بـرای همکاری 
آنهـا در پیـاده سـازی دولـت الکترونیـک، امری بسـیار 
مهـم اسـت زيـرا مـردم نمی تواننـد بـه دولت هايـی که 
سـابقه ديکتاتـوری و بی ثباتـی دارنـد اعتمـاد کننـد. 
ايجـاد يک اسـتراتژی مناسـب در يک بسـتر مناسـب، 
چالـش اساسـی ديگـری در زمینـه دولـت الکترونیـک 
اسـت. بسـیاری از سـازمان های دولتی، اسـتراتژی خود 
را در يـک ارتبـاط آسـان در ارائـه خدمـات و اطالعـات 
برخـط خالصـه می کننـد و مهندسـی مجـدد فرآيندها 
را بـرای بهـره وری بهتـر از دولـت الکترونیـک در نظـر 
نمی گیرنـد. دولـت بايـد بتوانـد يک اسـتراتژی روشـن 
بـرای غلبـه بـر موانع ترسـیم کند. ايـن اسـتراتژی بايد 
بتوانـد شـامل ارزيابی هايـی در مـورد وضعیـت فعلـی و 
واقعیـت موجـود، هزينه هـای جـاری، اثـرات و مزايـای 
برنامه هـا و تعامـالت و ارتباطـات بـا محیـط بیرونـی 
باشـد. يـک اسـتراتژی ايده آل بـرای دولـت الکترونیک 
بايـد در مفهـوم، بـه معنای ايجـاد امکانات و تسـهیالت 
بیشـتر بـرای دسترسـی عموم مـردم به اطالعـات مورد 
نیـاز و همچنیـن ارائـه خدمـات بـا کیفیـت بهتـر بـا 
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اسـتفاده از شـیوه های آسـان تـر بـه صـورت بیسـت و 
چهار سـاعته بـرای آنها باشـد 

نتیجه گیري و جمعبندي
بـرای  دولـت  توسـط  اطالعـات  فنـاوری  بکارگیـری 
ارائـه خدمـات بـه جامعـه کـه آنـرا دولـت الکترونیـک 
می نامنـد، ابتـکار عمـل جديـدی اسـت کـه در صـدد 
بـه خدمـات  زمینـه دسترسـی شـهروندان  تـا  اسـت 
عمومـی را از طريـق رسـانه هـای الکترونیـک فراهـم 
آورد و روابـط دولـت و شـهروندان را بـه گونه ای جديد 
پايه ريـزی نمايـد. گرايـش به دولـت الکترونیـک و ارائه 
خدمـات توسـط دولـت بـه مـردم از طريق رسـانه های 
الکترونیـک بـه دلیـل اهمیـت فنـاوری اطالعـات در 
سـاختار کالن جامعـه و قابلیت هـای متحیـر کننـده 
آن در روابط بین G2G،G2C،G2B،G2E دانسـت. 
بـه همیـن دلیـل دولت هـا با هـدف بـرآورده سـاختن 
نیازهـا و خواسـتهای در حال تغییر شـهروندان ناچارند 
تـا از فنـاوری اطالعـات در راسـتای انجـام اصالحـات 
در بخـش عمومـی بهـره گیرنـد و از ايـن طريـق تحول 
اساسـی در نحـوه ارائـه خدمـات عمومـی فراهـم آورند. 
دولـت الکترونیـک بـا قـدرت شـگرفی کـه دارد، نقـش 
عمـده ای را در کاهـش کاغـذ بـازی، مهندسـی مجدد، 
تغییـر نهادهـای دولتـی، کاهـش هزينه هـای دولـت، 
امـکان  و  دولـت  سـاختار  پذيـری  انعطـاف  افزايـش 
تطابـق بـه موقـع بـا تغییرات،کاهـش تخلفات و فسـاد 
اداری، افزايـش مشـارکت مردمی، افزايش شـفافیت در 
بدنـه دولـت، کاهـش تمرکززدايـی، تقويـت پايه هـای 
دموکراسـی، اصالح بوروکراسـی اداری و دولتی، افزايش 
قدرت پاسـخگويی دولـت، افزايش کارايـی و بهره وری، 
کیفیـت اطالعـات و دسترسـی بـه داده هـا و اطالعات، 
صرفـه جويـی در زمـان و اثربخشـی را ايفـا مـی نمايد.

از طـرف ديگـر دولـت هـا در عصـر فنـاوری اطالعـات 
و ارتباطـات بـه ايـن نکتـه پـی بـرده انـد کـه کاربـرد 
فنـاوری هـای نويـن در بخـش دولتـی بـا هـدف پیاده 
سـازی کامـل دولـت الکترونیـک انتخابـی نبـوده بلکه 
از  تـوان  نمـی  کـه  اسـت  ناپذيـر  اجتنـاب  ضرورتـی 
پذيـرش آن سـرباز زد بلکـه بـا هـدف همـگام شـدن با 

تحـوالت دنیـای پیرامـون و تسـهیل خدمـات رسـانی 
بـه شـهروندان از ايـن الگـو اسـتقبال کـرد و بـا نگاهی 
تیزبیـن و ترسـیم چشـم انـدازی روشـن قابلیـت های 
متحیـر کننـده آنـرا بـه خدمـت اجتمـاع آورد. نکته ی 
قابـل ذکر ديگر آن اسـت که عوامـل چندگانه کارآمدی 
فـن آوری اطالعـات، تجربـه موفق بخـش خصوصی در 
کاربـرد تجـارت الکترونیـک، حکمرانی خـوب و کارکرد 
مثبـت و اثرگـذار دولـت الکترونیـک بـر شـاخص های 
حکمرانـی خـوب، انتظارات شـهروندان از دولت و تداوم 
اصالحـات بخـش عمومـی بـا اسـتفاده از الگـوی دولت 
الکترونیـک تنهـا برخـی از عوامـل موثـر در گرايـش و 
الـزام دولـت ها به اسـتقرار دولـت الکترونیک باشـند و 
احتمـاالً مـوارد ديگری نیـز وجود دارد که مـی تواند در 
توجیـه داليـل روی آوری دولتهـا به دولـت الکترونیک 
مفیـد افتـد. در خاتمه بايد يادآور شـد کـه روند کنونی 
گرايـش بـه دولـت الکترونیـک در سراسـر دنیـا و عـزم 
جـدی دولـت هـا در پیـاده سـازی آن، نويـد از تحولی 
بنیاديـن در نحـوه ارائـه خدمـات عمومـی و تعامـالت 
دولـت بـا شـهروندان و حتـی روابط میـان دولت ها می 
دهـد و درايـن فضـای ايجـاد شـده، دولـت هـای موفق 
آنهايـی خواهنـد بـود که از اسـتراتژی هـای منفعالنه و 
واکنشـی نسـبت به تغییرات سـريع جهانی دوری کرده 
و بـا رويکـردی اثر گـذار تالش کنند در راسـتای بهبود 
خدمـات رسـانی و افزايش سـطح رفـاه اجتماعـی بهره 

گیرند.  
منابع و ماخذ

-هیـوز، آون)1380( » مديريـت دولتـی نوين«، ترجمة 
تهـران،  دانايی فـرد،  حسـن  و  الوانـی  مهـدی  سـید 

انتشـارات گلشـن.
الکترونیـک  »دولـت   )1392( نورمحمـد  -يعقوبـی، 

افـکار. نشـر  سـوم،  چـاپ  مديريتـی«،  رويکـرد 
-اعرابی، سـید محمد)1380(،»مطالعة نظام پاسخگويی 
دولـت در ايـران: نگرشـی تطبیقی«، ويژه نامـة مديريت 

دولتی »دانش مديريت«، شـمارة 55، زمسـتان.
-الوانـی، سـید مهـدی و يعقوبـی، نورمحمـد )1382(، 
»مديريـت دولتـی و دولت الکترونیـک«، مجله فرهنگ 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

264

مديريـت، سـال اول، شـماره سـوم، بهار و تابسـتان. 
و  دولتـی  »مديريـت   )1380( علی اصغـر  -پورعـزت، 
عدالـت اجتماعـی«، ويژه نامـه مديريت دولتـی »دانش 

مديريـت«، شـمارة 55، زمسـتان.
دولـت:  مجازی سـازی  »راهبـرد  غالمرضـا،  -خاکـی، 
مهمتريـن چالـش پیـش روی نظـام اداری در برنامـه 
چهـارم توسـعه«، مجلة مديريت وتوسـعه، شـمارة 58.
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چكيده
يكـى از عوامـل مؤثـر تربيتـى در آمـوزش و پـرورش نويـن، 
چگونگـى معمـارى، كالبـد و فضـاى مدرسـه اسـت. در تعليم 
و تربيـت جديـد، فضـاى كالبـدى مدرسـه بايـد چنـان باشـد 
كـه به عنـوان عاملـى زنـده و پويـا، در كيفيـت فعاليت هـاى 
آموزشـى و تربيتـى دانش آمـوزان ايفـاى نقـش كنـد. بـر اين 
اسـاس پرداختـن بـه چگونگـي طراحـي فضاهـاي آموزشـي 
شـناختي  علـوم  ضرورتهـاي  از  ابتدايـي  مرحلـه  در  خاصـه 
و  يادگيـري  ميـزان  افزايـش  راسـتاي  در  معمـاري  دانـش 
ايجـاد خالقيـت در كـودكان و دانـش آموزان بشـمار مي رود. 
در ايـن مقالـه موضـوع »طراحـي فضاهـاي آموزشـي و ميزان 
يادگيـري و خالقيت زايـي دانـش آمـوزان« مـورد تاكيـد بوده 
كـه از روش فراتحليـل و توصيفـي- تحليلـي اسـتفاده كـرده 
اسـت. يافته هـاي تحقيـق نيـز مولفه هـاي معمارانـه طراحي 
فضاهـاي امـوزش ابتدايـي اسـت كـه در قالـب پارامترهـاي 
طراحـي و مولفـه هـاي كيفـي بـوده اسـت كـه در پايـان بـه 
مجموعـه اي از ضوابـط و اسـتانداردهاي مـورد نظـر در ايـن 

رابطـه نيز اشـاره شـده اسـت.
آموزشـي،  فضاهـاي  معمـاري،  طراحـي  كليـدي:  واژگان 

طراحـي. ضوابـط  و  راهكارهـا  يادگيـري،  خالقيـت، 

ali1dodangi@gmail.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09124143104، رايانامه *

Cognitive science approach to architectural 
design on learning and creativity in the cre-
ation of educational spaces in the cit

Abstract
One of the factors of education in modern educa-
tion and training, the quality of architecture, spa-
tial school. Education in the new school should 
be such that the physical space as a living and dy-
namic, the quality of students’ educational role. 
Accordingly, addressing the development needs 
of educational spaces, especially in the early 
stage of cognitive science of architecture in order 
to increase learning and creativity in children and 
students is considered. In this paper, “Design of 
educational spaces and creating student learning 
and creativity,” emphasized that the meta-anal-
ysis and analytical method is used. The findings 
are components of architectural spaces designed 
for primary education in the form of design pa-
rameters and component quality. At the end of 
the set of rules and standards that have been men-
tioned in this regard.
Keywords: architecture, educational spaces, cre-
ativity, learning strategies and design criteria.
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مقدمه
»دسـتيابي بـه قلّه هاي دانـش و فرهنگ و درخشـش 
هرچـه بيشـتر كشـور در زمينه هـاي علمي ريشـه در 
آمـوزش و پـرورش دارد. تأميـن فضاهـاي آموزشـي 
مناسـب و كارا و هماهنـگ بـا نظـام آموزشـي كشـور 
از مهمتريـن لـوازم دسـتيابي بـه اين امر مهم اسـت« 
به عقيـده  بنـا   .)1386 محلّـه،  قاضـي  )محمـدي 
»الكهيـد« و »ورسـپور« يادگيـري و آمـوزش همـواره 
معلـم و  بـا حضـور  و  مناسـب  و مدرسـه  در كالس 
ورسـپور،  و  )الكهيـد  مي يابـد  آمـوز جريـان  دانـش 
1371(. آمـوزش و پـرورش سـازنده و شـكل دهندگي 
افـكار و توانهـاي جامعـه، مي توانـد بـا رعايت كـردن 
قواعـد و اسـتانداردهاي الزم در زمينـه طراحي فضاي 
معمـاري و تجهيـزات در مقاطـع مختلـف تحصيلي با 
همـكاري سـاير سـازمان هاي مربوطـه چون سـازمان 
برنامـه و بودجـه، سـازمان نوسـازي، توسـعه و تجهيز 
مـدارس كشـور در بـاال بـردن سـطح علمـي و آگاهي 
دانش آمـوزان، پـرورش روحيـه آنـان و دسـت يافتـن 
بـه آمـوزش و پـرورش كاراتـر عمـل نمايـد )مواليـي،  
1384(. از سـويي ديگـر، دنيـاي كنوني دريافته اسـت 
كـه آمـوزش و پـرورش جوانـان نوعي سـرمايه گذاري 
ملّـي اسـت و هـر كشـوري در اين راه تالش بيشـتري 
انجـام دهـد، از رشـد و توسـعه بيشـتري در آينـده 
برخـوردار خواهـد شـد )عمـادزاده،  1386(1. عـالوه 
بـر ايـن، يكـى از عوامـل مؤثـر تربيتـى در آمـوزش و 
پـرورش نويـن، چگونگـى معمـارى، كالبـد و فضـاى 
تربيـت جديـد، فضـاى  و  تعليـم  مدرسـه اسـت. در 
به عنـوان  كـه  باشـد  چنـان  بايـد  مدرسـه  كالبـدى 
عاملـى زنـده و پويـا، در كيفيت فعاليت هاى آموزشـى 
و تربيتـى دانش آمـوزان ايفـاى نقش كنـد؛ بدين معنا 
كه فعاليت هاى آموزشـى و پرورشـى مدرسـه بايستى 
و  اسـتاندارد  ابعـاد  داراى  و  مناسـب  فضاهـاى  در 

براسـاس نيازهـا و عاليـق دانش آمـوزان انجـام پذيرد 
تـا معلـم در تدريـس و شـاگرد در يادگيرى احسـاس 
رغبـت و انگيـزه نمـوده و از فعاليـت خـود لـذت برند 

)طباطباييـان و ديگـران، 1390، ص 94(.
با پيشـــرفت علـــــوم در دهه هاي  1950 و 1960 
رويكردهـاي رفتاري انسـان با محيـط پيرامون خويش 
چنـان درهـم تنيـده شـناخته كـه تفكيک آنهـا از هم 
محيـط  رويكـرد،  ايـن  بر اسـاس  نبـود.  امكان پذيـر 
ادامـۀ هسـتى و شـخصيت افـراد به شـمار مـى رود و 
درواقـع، افراد عامـل تغيير محيط و نـه پذيرندة صرف 
تأثيـرات محيطى هسـتند. اين رويكرد رابطۀ انسـان را 
بـا محيـط خـود پويـا و دائـم در حـال تغييـر مى داند 
بـا محيـط را در سـطوح گوناگـون  انسـان  رابطـۀ  و 
تعريـف مى كنـد. نكتـۀ حائـز اهميـت ايـن اسـت كه 
شـيوه هاي رفتـاري فـرد يـا گـروه شـايد بـه دليـل 
فشـارها و قيدوبندهـاي محيـط تغييـر و تحـول يابـد 
كـه اين مسـئله بـا بـه حداكثـر رسـاندن قابليت هاي 
محيطـى و آموزش شـيوه هاي اسـتفاده از محيط قابل 

حـل خواهـد بـود )محمـودي، 1390، ص 40(.
لـذا، يادگيـري، بخـش مركـزي زندگـى هرفرد اسـت؛ 
حتـى زمانـى كـه بـه آن فكـر نمـى كنيـم نيـز اتفاق 
مى افتـد؛ بـا اين تفكر كـه رفتار در خـأ رخ نمى دهد؛ 
لـذا راه هاي گوناگـون رفتار، مرتبط بـا محيط كالبدي 
اسـت. محيط هـاي آموزشـى از مؤلفه هـا و عناصـري 
معنـادار  هـم  كنـار  در  كـه  شـد  خواهنـد  تشـكيل 
مى شـوند. ويژگى هـا و كيفيت هـاي هركـدام از ايـن 
مؤثـر  مختلـف  رفتارهـاي  شـكل گيري  در  عناصـر 

مى باشـند )لطـف عطـا، 1387، ص 73(.
شـايان ذكـر اسـت كـه »رابـرت گيفـورد« در مبحـث 
يازدهـم كتـاب خود با عنـوان »روان شناسـى محيط« 
بـه محيط هاى آموزشـى مى-پـردازد و مسـائلى نظير 
جايـگاه دانش آموز و معلم در كالس، ميزان سـروصدا، 
1.براي اطالعات بيشتر ر.ك: )*( آفاقي، آ )1378( موقعيت مكاني فضاهاي آموزشي، فصلنامه مدرسه نو، شماره 12. )*( موالئي، س )1384( بررسي 
مقايسه اي وضعيت فيزيكي مدارس ابتدايي شهر تبريز با استانداردهاي كشور، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبريز. )*( محمدي قاضي محله، م 
)1386( دفتر تحقيقات و پژوهش سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور، استانداردهاي فضاها و سطوح مورد نياز آموزش متوسطه، تهران: 
انتشارات مؤلف. )*( عمادزاده، م )1386( اقتصاد آموزش و پرورش، اصفهان: انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان. )*( الكهيد، ا، و درسپور، آ )1371( 
توسعه كمي و بهبود كيفي آموزش ابتدايي در كشورهاي در حال توسعه، سيد جعفر سجاديه و حسن محمد عليزاده هنجي، مترجم؛ تهران: مدرسه.. 
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نـور و رنـگ، آب و هـوا، ميـزان رطوبـت را موردبحـث 
قـرار مى دهـد. در واقع تأكيد وى به آمـوزش موثرتر و 
لذت بخش تـر اسـت )كامل نيـا، 1386(. همچنين، در 
ايـران متأسـفانه مقدار قابل توجهي از سـاختمان  هاي 
مـدارس موجـود به داليـل گوناگـون آسـيب ديده اند 
و بـا محيـط نشـاط انگيـز علـم و دانش تناسـب كمي 
دارند و در چنين مدارسـي كه فضاي فيزيكي مدرسـه 
و محيـط حاكـم بـر روح و روان دانـش آمـوزان باعـث 
خسـتگي، بي نظمـي و بي تمركـزي آن هـا مي شـود، 
تحقـق اهـداف تربيتـي و آموزشـي بـا مشـكل جداي 
روبـرو اسـت )بختيـاري نصرآبـادي، 1380(. در ايـن 
مقالـه بـه نحـوه تاثيـر طراحـي بـر يادگيري و روشـها 
و ضوابـط طراحـي فضاهاي اموزشـي كـه بتواند امكان 
يادگيـري و خالقيـت دانش آمـوزان مراكـز ابتدايي را 
فراهـم كنـد، اشـاره شـده و راهكارهايـي چنـد در اين 

رابطـه مـورد اشـاره قرار مـي گيرد.
ادبيات نظري تحقيق

آموزش در تاريخ
»آموزش از زمان هاى باسـتان در ايران و جهان، داراى 
اهـداف و روشـهاى مختلفى بـوده اسـت. ايرانيان فقط 
قشـر خاصـى را تعليـم مـى دادنـد؛ كـه شـامل طبقه 
اشـراف بـود؛ مـردم اسـپارت آزاد مردانـى را پـرورش 
»كليسـاى  باشـند.  سـخنور  و  دليـر  كـه  مى دادنـد 
كاتوليـک« رياضـت بدنـى روح و انس بـه فقر و طاعت 
آمـوزش مـى داد« )اديـب زاده، 1384، ص 12(. هدف 
اجـرا  انسـانى،  معـارف  كسـب  باسـتانى  آموزشـهاى 
قوانيـن و ايجـاد آزادگـى و سـجاياى اخالقـى بمنظور 
عبوديـت انسـان ها بـود. با طلوع رنسـانس، آموزشـها 
شـكل جديـدى به خـود گرفتنـد. در اين دوره انسـان 
بـا توجـه به خـود به عنوان محور عالم هسـتى، شـكل 
و محتـواى امـوزش بـه ويـژه اهـداف آن را در مسـير 
جديـدى قـرار داد. دسـتگاه هـاى علمـى پا بـه عرصه 
ميـدان گذاشـت و براى كنتـرل رفتار و يـا پيش بينى 
رفتار انسـان تئـورى هاى جديـد آموزشـى پايه ريزى 

شـد )اديـب زاده، 1384، ص 13(.
از سـويي ديگـر، بهـره وري مدرسـه عبارتنـد از: الف- 

امكانـات موجود؛ ب- هدف هاي معقول و ج- اسـتفاده 
مطلـوب )نويـد ادهـم، 1374(. بهـره وري در سـازمان 
نوسـازي بايـد زمينه سـاز دسـت يابي به مدرسـه هاي 
بيشـتر، مقاومتـر، زيباتـر، مناسـب تر و ارزانتـر باشـد. 
مدرسـه هاي بيشـتر بـه منظـور پاسـخگويي به رشـد 
جمعيـت، مدرسـه هاي مقاوم تر با هـدف افزايش عمر 
مفيد مدرسـه ها و نيز ايمني بيشـتر مدرسه ها در برابر 
حوادث، مدرسـه هاي زيباتـر با انگيزه پاسـخ  گويي به 
نيازهـاي روحي و روانـي دانش آموزان و ايجاد جذابيت 
در فراگيـري علوم و فنون، مدرسـه هاي مناسـب تر به 
منظـور تطبيـق فرآينـد ساخت و سـاز بـا برنامه هـاي 
آمـوزش و پـرورش و نيـز فرهنـگ اسـالمي جامعـه، 
مدرسـه هاي ارزانتـر بـه منظـور كاهـش هزينه  هـا و 
اسـتفاده مطلوب از اعتبـارات و اقتصـادي )نويد ادهم، 
1374(. از سـويي ديگـر، »بـراى رويارويـى بـا انبـوه 
چالشـهايى كه آينده در دل خود پنهان داشـته اسـت، 
جامعـه بشـرى در تـالش براى رسـيدن بـه آرمانهايى 
چـون صلـح، آزادى و عدالـت اجتماعـى، آمـوزش و 
پـرورش را سـرمايه اى اجتنـاب ناپذيـر مـى دانـد. بـا 
توجـه به پيشـرفت تكنولـوژى و تغييـرات مداومى كه 
بـه وجـود مـى آيد، بايـد شـرايط تغيير در هـر جامعه 
اى ايجـاد شـود. شـرط اوليـه هـر تغييرى شـناخت و 
آگاهـى اسـت كه بـه دنبال آن بايد كار بـا برنامه ريزى 
بـراى دسـت يابى بـه اهـداف مطلـوب صـورت بگيرد. 
اهميت و ثمر بخشـى روشـهاى يادگيرى بهتر همواره 
مـورد نظـر دانشـمندان و محققين علـوم تربيتى بوده 
اسـت از آغـاز قرن بيسـتم توسـط »مومـان« و »الى« 
»جـان  منتسـورى«،  »ماريـا  »كالپـارد«،  سـپس  و 
ديويـى«، »هربـارت«، »ثورندايـک« و همكارانـش، در 
بسـيارى از كشـورها مطالعـات زيـادى به مـدت چهل 
سـال در مورد ثمر بخشـى ميزان روشـهاى آموزش در 
كليـه دروس انجام گرفت« )افشـار، 1368، ص 183(.

پيشينه آموزش در جهان عبارتند از:
1.»آمـوزش در جوامع بـدوی«: در جوامـع بدوى، 
آمـوزش محـدود بـه انتقـال فرهنـگ بود و هـدف آن 
پـرورش فرزندان بگونـه اى بود كه بتواننـد اعضا خوبى 
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بـراى گـروه يا قبيله شـان باشـند. يـک انسـان بدوى 
دنيـا را بـه شـكل ثابـت و تغييـر ناپذيـر ميديـد. براى 
او فرهنـگ تمـام دنيـا اش را تشـكيل مـى داد، و ايـن 
فرهنـگ در انتقالـش از يک نسـل به نسـل بعدى تنها 

مقـدار كمـى تغييـر مى كرد. 
2.»آمـوزش در قديمی ترين تمدن هـا«: تمدن در 
خاورميانـه، در بيـن رودهاى دجله و فـرات و در مصر، 
حـدود 3000 سـال قبـل از ميالد شـروع شـد. تمدن 
عمـده بعدى هـزار و پانصد سـال بعد در شـمال چين 
زاييـده شـد. انتقـال فرهنـگ در اين جوامـع پيچيده، 
»نوشـتن« را ضـرورى كـرد. البتـه در هيـچ زمانـى در 
دوران باسـتان، بيـش از 20 تـا 30 درصد مردان بالغ و 
تقريبـاً 10 درصـد كل جمعيت نمى توانسـتند بخوانند 

بنويسند.  و 
3. »آمـوزش در ايران باسـتان«: به گواهـى تاريخ، 
ايرانيـان از ديربـاز بـراى خـرد و دانـش ارزش زيـادى 
قايـل بـوده اند تـا آنجا كه در ادعيـه و اورادى كه از آن 
زمانهـا برجـاى مانده، از خداوند خواسـته شـده اسـت 
كـه بـه آنها دانـش و بينـش عطـا فرمايـد. در گات ها 
آمـده اسـت: »هـر مـرد و زن، يا پيـر و دختـر بايد در 
راه دانايـى و بينايـى خـود بكوشـد؛ و هركه دانشـمند 
نباشـد، كور و ناتوان اسـت.« )كوشـا، 1388، ص35(. 
در آمـوزه هـاى زرتشـت يكـى از راه هـاى رسـيدن به 
بهشـت موعـود »كوشـش و كمـک به تعليـم و تربيت 
نوع بشـر« عنوان شـده اسـت، چراكه به نيروى دانش، 
شـر و سـتم، دو آثـار جهـل از جهـان رخـت بـر مى-

بندند. در ايران باسـتان هدف از آموزش و پرورش اين 
بـود كه كـودك را معتقـد به خـدا و متديـن بارآورند، 
او را بـه اخـالق نيكـو توصيـه كنند، به او پيشـه و هنر 
بياموزنـد و بـه بهداشـت تن متوجه و مامور سـازند. در 
زمـان هخامنشـيان نيز آموزش سـاير علـوم غير علوم 
دينـى مـورد توجه قرار گرفت. با توسـعه علـم و دانش 
كـه در نتيجـه توسـعه آموزشـگاه ها و مـدارس دولتى 
و عمومـى بـود و حشـر و نشـر بـا يونانيـان و برقرارى 
رابطـه با هندوسـتان بـه تدريج مدارس عالـى در ايران 
پديـدار شـد. جلـوه بـارز ايـن گونـه آموزشـگاه ها كه 

در آنجـا، در سـطوح عالـى تدريس و تحقيق مى شـد، 
دانشـگاه جندى شـاپور اسـت كه به دسـتور »اردشـير 
بابـكان« در قـرن 3 ميـالدى بنيانگذارى شـد )كوشـا، 
1388، ص 36(. قديـم، زمانـى كـه هنـوز شـيوه هاى 
جديـد آموزش و پرورش متداول نشـده بـود، همه جا، 
در اغلـب فنـون و پيشـه ها، و از جملـه در معمـارى، 
آمـوزش در حيـن عمل و در چارچوب روابط شـاگرد و 
اسـتاد صورت مى گرفـت. طبيعتاً خيل عظيـم افرادى 
كـه اغلـب از طفوليت وارد حرفه مى شـدند و با سـاده 
تريـن كارهـا شـروع مى كردنـد، به تدريـج و در عرصه 
تجربـه و عمـل، عالوه بر هزاران پيشـه ور و اسـتادكار 
ماهـر، چهره هـاى برجسـته اى نيـز پيدا مى كـرد كه 
در كار خـود بـه مرجعيـت مى رسـيدند و الگوهـا و 
بدعتهـا و نـوآورى هـاى آنها باعث پيشـرفت و اعتالى 
حرفـه و راهنمـاى ديگـران مى شـد )غمامـى، 1375، 

ص 48(.
4.»آمـوزش در دنيای اسـالم«: آموزش در اسـالم 
از ارزش زيادى برخوردار بوده اسـت. با مسـلمان شـدن 
مردمـان از نژادهـا و جوامـع مختلـف، آمـوزش نقـش 
مهمـى در تشـكيل يـک اجتمـاع بـه هـم پيوسـته و 
جهانـى ايفـا كرد. تا اواسـط قرن نهم ميالدى، تقسـيم 
بنـدى مشـخصى از دانـش انجـام شـده بود: علـوم به 
سـه دسـته تقسـيم شـده بودند: علـوم اسـالمى، علوم 
فلسـفى و طبيعـى و علـوم ادبى هنرى. علوم اسـالمى 
احاديـث  قـرآن،  ماننـد  اسـالمى  منابـع  بررسـى  بـه 
نظـر  از  اسـالمى  علـوم  مى پرداخـت.  آن  تفاسـير  و 
فرهنگى از همه با ارزشـتر به حسـاب مى آمد؛ فلسـفه 
و علـوم طبيعـى بـه انـدازه علـوم اسـالمى مهـم ديده 
مى شـد ولـى كـم فضيلت تـر ديده مى شـد. سيسـتم 
آمـوزش اسـالمى در ابتـدا تأكيـد زيـادى روى فنـون 
و امـور عملـى ماننـد توسـعه سيسـتم هاى آبيـارى، 
ابداعـات كشـاورزى، خياطى، توليـد محصوالت با آهن 
و فـوالد، محصـوالت چرمـى، توليـد كاغـذ و بـاروت، 
گسـترش تجـارت زمينـى و دريايى، و سـاختن اشـياء 
سـفالى داشـت. بـه تدريـج و از قـرن 11 ميـالدى بـه 
بعـد، عالقه به علـوم مذهبى به صـورت عمده اى جاى 
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علـوم ديگـر را گرفت. علوم يونانى و فلسـفه ديگر تنها 
بـه صـورت خصوصى و به عـده كمى تدريس مى شـد 
و هنرهـاى ادبـى بـه شـكل عمـده اى رو بـه كاهـش 
نهادنـد. از آزادى فكـرى داده شـده بـه انديشـمندان و 
نخبـگان كاسـته شـد. علوم غيـر دينى و بررسـى هاى 
پژوهـش گرايانـه غيـر دينى ديگـر تحمل نمى شـدند. 
اين نحوه سيسـتم آموزشـى از ازبكسـتان امـروزى در 
شـرق تـا مصـر در غـرب در طـول سـال هاى 1050 تا 
1250 ميـالدى گسـترش پيـدا كرد. با ظهور اسـالم و 
پذيـرش ان توسـط ايرانيـان نه تنهـا در اعتقـاد و باور 
آنـان بـه اموزش خللـى پديدار نشـد، بلكه بـا تاكيدى 
كـه بـر آموختـن علـم به عنـوان يـک ارزش اسـالمى 
صـورت گرفـت، ايـن اعتقـاد راسـخ تـر شـد، اينكه در 
قـرآن كريـم هـم بـه تحصيـل و تحقيق توصيه شـده 
اسـت، همـه گويـاى ترغيـب مسـلمانان بـه اموختـن 
دانش اسـت. در اواخر قرن سـوم هجرى در شـهرهاى 
بـراى  هايـى  و حجـره  برپـا  مدارسـى  ايـران  عمـده 
سـكونت طـالب تعييـن شـد؛ همچنيـن بـراى تامين 
مخـارج مدرسـه و پرداخـت حقـوق مـدرس و كمـک 
هزينـه تحصيلـى طالب، بـا آغاز صـدرات خواجه نظام 
الملـک رونـد توسـعه مـدارس، بيـش از پيـش صورت 

پذيرفـت )كوشـا، 1388، ص 38(.
5.»آمـوزش مـدرن در ايران«: شـروع آمـوزش به 
نحـوه مدرن در ايران با تأسـيس مدرسـه دارالفنون در 
تهـران و به همت اميـر كبير رقم خـورد. در دارالفنون 
علـوم فنـى، علـوم طبيعـى و همچنيـن كمـى علـوم 
انسـانى توسـط اسـاتيد خارجـى، و تحت نظـارت رضا 
قلى خان، تدريس مى شـد. تأسـيس اين مدرسه باعث 
ترجمـه آثـار مختلفـى از زبان هـاى اروپايى به فارسـى 
شـد. رضـا شـاه مسـبب ايجـاد تغييـرات عمـده اى در 
سيسـتم آموزشـى ايران مى باشـد. به عنوان بخشـى از 
برنامه غربى سـازى، مدرن سـازى و تمركـز اداره امور، 
او مكتب خانه هـا را بـر چيـد. مكتب هـا جاهايـى بودند 
كـه در آنهـا بـه تمامـى دانـش آمـوزان در هـر سـنى 
كـه بودنـد در يـک اطاق توسـط يـک آخونـد آموزش 
داده مى شـد. رضـا شـاه دسـتور داد كـه تمامـى افراد 

جامعـه، دختـر و پسـر، بصـورت اجبـارى بـه مـدارس 
دولتـى برونـد، و اينكـه محتـواى كتابهـاى درسـى به 
روز و مـدرن شـوند. او محلـى بـراى تربيـت معلميـن 
ايجـاد كـرد و همچنيـن دانشـگاه تهـران را بنـا نهـاد. 
چنـد سـال بعـد رضـا شـاه دسـتور در اختيـار گرفتن 
تبليغـى  و دولتـى كـردن تمامـى مـدارس خارجـى 
مسـيحى )ميسـونرى( را داد. بيشـتر مدرسه هاى عالى 
آن زمـان، مانند دارالمعلمين عالى )دانشسـراى عالى(، 
مدرسـه حقـوق و علـوم سياسـى )دانشـكده حقوق( و 
مدرسـه عالـى طـب )دانشـكده پزشـكى( در شـمار 
دانشـكده هاى ايـن دانشـگاه در آمدنـد. بـا تأسـيس 
دانشـگاه تهـران، دانـش آموزان توانسـتند، پـس از به 
پايان رسـاندن دوره دبيرسـتان، در رشـته هاى ادبيات 
علـوم  حقـوق،  پزشـكى،  تربيتـى،  وعلـوم  فلسـفه  و 
طبيعـى و رياضـى، علـوم معقول و منقول و مهندسـى 
بـه تحصيـل بپردازند. بعدها دانشـگاه تهران گسـترش 
يافت و داراى دانشـكده ها و رشـته هاى درسـى ديگرى 
شـد. آمـوزش و پرورش در ايران آمـوزش و پرورش در 
ايـران بيشـتر متمايـل بـه روش پيـاژه مى باشـد ولـى 
در عمـل شـيوه هايـى كـه پيـاژه بـر آن تاكيـد كـرده 
اسـت عملى نمى شـود آموزش در ايران بيشـتر معلم 
محـور بـوده و كودك در جريان يادگيرى بيشـتر نقش 
انبـار كنـده دارد در سـالهاى اخير سـازمان ن آموزش 
و پـرورش ايـران در پـى اين بوده اسـت كـه تغييراتى 
اساسـى در شـيوه آموزش كودكان به وجـود آورد ولى 
ايـن تغييرات بيشـتر جنبـه كميتى داشـته و كمتر به 

كيفيـت اموزش توجه شـده اسـت.
»پرورش« يا »تربيت«، جرياني اسـت منظم و مسـتمر 
رشـد جسـماني، شـناختي،  هدايـت  آن  هـدف  كـه 
اخالقـي و اجتماعـي يا بـه طور كلي رشـد همه جانبه 
شـخصيت دانـش آمـوزان در جهـت كسـب و درك 
معـارف بشـري و هنجارهـاي مـورد پذيـرش جامعـه 
و نيـز كمـک بـه شـكوفا شـدن اسـتعداد آنـان اسـت 
)سـيف، 1379، ص 28 (. بـر اسـاس چنيـن تعريفـي 
پـرورش يـک نظام اسـت، نظامـي كه كاركرد اساسـي 
اش شـكوفا كردن اسـتعداد و تربيت شـهرونداني است 
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كـه هنجارهـاي مـورد پذيـرش جامعه راكسـب كنند 
و متعهـد بـه ارزشـهاي آن باشـند. حتـي بسـياري از 
صاحـب نظـران تربيتي كاركردي فراتـر از كاركرد ذكر 
شـده براي پرورش قائلند و معتقدند كه القاي ارزشـها 
و سـنتها و اخالقيـات پذيرفتـه شـده جامعـه بـه افراد 
يكـي از قديمي ترين ديدگاه پرورشـي اسـت، به جاي 
چنيـن كاركـردي، نظـام تربيتـي بايد رشـد مهارتهاي 
شـناختي از قبيـل تفكـر انتقـادي، تحليـل ارزشـها و 
مهارتهـاي گروهـي را در كانون كاركردهـاي خود قرار 
دهـد تـا زمينه مـردم سـاالري در جامعه فراهم شـود؛ 
گروهـي ديگـر نيز بر ايـن باورند كه نظـام تربيتي بايد 
عامـل تغييـر و تحـول اجتماعـي باشـد. در هـر حـال 
بايـد گفـت كـه، »روش هـاى تدريـس« بـه دو دسـته 
كلى تقسـيم مى شـوند: »1. روش هايى كه در گذشـته 
بسـيار دور بـه كار مى رفته انـد، روش هـاى تاريخى« و 
»2. روش هايـى كـه متكى بـر يافته هاى روان شناسـى 
و علـوم تربيتـى جديـد مى باشـند،  روش هـاى نويـن« 

مى شـوند. ناميده 
روش هـاى  ميـان  از  تاريخـی:  الـف- روش هـای 
تاريخـى،  دو روش بيـش از سـاير روش هـا در ايـران 
شـهرت دارنـد: »1. يكـى روش سـقراطى« و ديگـرى 

مكتبـى«.  روش   .2«
»روش سـقراطى«: سـقراط، فيلسـوف شـهير يونانـى 
كـه در فاصلـۀ سـال هاى 470 - 377 قبـل از ميـالد 
مسـيح مى زيسـت، روش ويـژه اى را بـراى اثبات سـهو 
و خطـا و رفـع شـبهه از اذهـان بـه كار مى بـرد. وى 
بـه وسـيلۀ سـؤال و جـواب و مجادلـه، پـس از آنكـه 
خطـاى مخاطـب را مشـخص مى كـرد، تـا رسـيدن به 
كشـف حقيقـت، به همـان ترتيـب، مكالمه و پرسـش 
و پاسـخ را دنبـال مى كـرد. در روش سـقراطى، مدرس 
صحبـت نمى كنـد؛ سـؤال مى كند و شـاگردان سـخن 
مى گوينـد. امـا سـؤال ها بگونـه اى تنظيـم و مطـرح 
مى شـوند كـه شـاگرد را از جهـل خويـش نسـبت بـه 
موضوع آگاه مى گردانند و انديشـۀ او را براى دسـتيابى 
بـه حقيقـت، ژرفـا مى بخشـند. روش سـقراط از چنـد 
ويژگـى برخوردار اسـت: »1. نخسـتين هدف سـقراط، 

كنـكاش دربـارة مسـئله موردنظـر بـود. سـقراط بـه 
آموختـن حقايـق ويژه و مسـائل جزيى كمتـر اهميت 
مـى داد؛ زيـرا قصـدش ايـن بود كـه مهارت شـاگردان 
براى كشـف حقايق پرورش يابد؛ 2. در روش سقراطى، 
نقـش مـدرس عمدتاً شـامل پرسـيدن و نقش شـاگرد 
ايـن بـود كـه در سـازمان دهى و بكارگيـرى دانـش و 
تجربـۀ گذشـته خـود بـراى پاسـخ بـه سـؤال ها بـود؛ 
3. روش سـقراط نـه تنهـا روش جدلـى )ديالكتيـک( 
و شـامل كنـش متقابـل بيـن شـاگرد و مـدرس بـود، 
بلكـه اسـتقرايى نيز بـود؛ يعنـى از جزئيات بـه كليات 

مى رسـيد.«
»روش مكتبـی«: ايـن روش بطـور معمـول در ايران 
مـورد توجـه بوده اسـت، چنان كه سـيل عظيم مكتب 
خانـه هـا در نه چنـدان دور ايـران نيز اشـاراتى به اين 
روش داشـته و دارنـد؛ كما اينكه هنـوز در برخى نقاط 
ايـران ان روش مـورد توجـه و معمـول بوده و هسـت. 
نظـام آموزش مكتبى نيز جنبه تاريخى و سـنتى دارد. 
ايـن نظـام از چنـد اصل و روش تشـكيل شـده اسـت: 
1. »آزادی هـا«: مكتب كه فلسـفۀ آن باسـواد شـدن 
اسـت، يـک نوع نظام آموزش ابتدايـى مبتنى بر آزادى 
اسـت. 2. »آزادی ِسـنی«: بـا وجود اينكـه مكتب به 
كـودكان گروه سـنى 6 تا 10 سـاله تعلـق دارد هر فرد 
بـا توجه به شـرايط خـاص زندگـى فـردى، خانوادگى 
و شـغلى مى توانـد زمـان آغاز تحصيـالت ابتدايى خود 
را آزادانه انتخاب نمايد. 3. »آزادی شـروع«: كودك 
در هـر فصـل و زمانـى از سـال، حتـى هر ماه يـا روز و 
هـر سـاعت كـه مى توانـد،  در مكتـب را بـه روى خود 
بـاز مى يابد. 4. »آزادی مـدت تحصيل«: اين آزادى 
را هـم بـه او مى دهدكـه در هـر مدتـى كـه مى توانـد، 
درس هـا را بيامـوزد و دورة مكتب را تمام كند؛ منتهى 
هـر چه زودتـر، بهتـر و افتخارآميزتـر. 5. »اصل آزادى 
فـردى«: مكتـب، برخـالف مـدارس كنونى، برحسـب 
هفتـه، مـاه، فصـل و سـال، كالسـبندى و برنامه ريزى 
ثابـت نـدارد. هـر شـاگردى مى توانـد برحسـب زمانى 
كـه شـروع كرده اسـت و اسـتعدادى كـه در فراگيرى 
دارد، آهنـگ پيشـرفت درسـى خـود را تنظيـم كنـد. 
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آزاد شـاگرد،  6. »خليفـه«: وضـع خـاص پذيـرش 
اختـالف سـطح شـاگردان، تنـوع درس هـا، اختـالف 
سـن مـدرس مكتـب و نوآمـوز،  نيـاز بيشـتر كـودكان 
بـه سرپرسـتى، كمـک، پاسـخ به سـؤاالت، رسـيدگى 
بـه تازه وارديـن و سـاير مسـائل، وجـود مقامـى را بـه 
نـام »خليفه« ايجاب مى كند، خليفه دسـتيارى اسـت 
كـه از ميـان شـاگردان انتخـاب مى شـود تـا در كليـه 
امـور بـه مـدرس و همكالسـان خود يـارى رسـاند. 7. 
»درس هـا«: درس هـاى مكتـب بـر اسـاس دو پايـۀ 
اصلـى مذهـب و فرهنـگ انتخاب مى شـود. قـرآن، به 
عنوان سـنگ زيربنـاى معنويـت در ايران، كتاب اصلى 
تعليـم مكتـب اسـت. پـس از آن كتاب هـاى گلسـتان 
سـعدى، ديوان حافظ در منابع فارسـى و كتاب معراج 
السـعاده مالاحمـد نراقـى در اخالق تدريس مى شـود.

»آمـوزش فطـری«: عـالوه بـر آنچـه گفتـه شـد، 
مـى تـوان بـه نوعـى ديگـر از آمـوزش اشـاره داشـت 
كـه بـه آن »آمـوزش فطـرى« مـى گوينـد. »فرهنگ 
و  دانسـته  »ناتـورال«  را  را  فطـرى  واژه  اكسـفورد«، 
صفـات و ويژگيهـاى آن را چنيـن اعالم مـى كند: »1. 
طبيعـى و سـالم؛ 2. معمولـى؛ 3. بومـى؛ 4. وراثتى؛ 5. 
واقعـى؛ 6. كامـل و سـالم؛ 7. مفطـور « )اديـب زاده، 

.)20 ص   ،1384
يادگيري در فضاهاي آموزشي

در ابتـداى بحث، الزم اسـت به تفـاوت و احراز ماهيت 
دو مفهوم »يادگيرى« و »آموزش« اشـاره شـود:

بـه  و  اسـت  داخلـى  فراينـد  يـک  »يادگيـرى«   .1
صـورت يـک فراينـد ذهنـى بـراى تكميـل اطالعات و 

مهارت هـاى فـرد از آن يـاد مـى شـود؛ و 
2. »آمـوزش« وسـيله اى سـت كه براى بهبـود فرايند 
يادگيـرى و در كنتـرل آن بـه سـمت مطلـوب مـورد 

اسـتفاده قـرار مـى گيرد.  
شـخصى كـه طراحـى سيسـتم هـاى آموزشـى را بـر 
عهـده دارد، بايـد با فراينـد يادگيرى در افراد آشـنائى 
او بايسـتى تـوان،  داشـته باشـد. بـه عبـارت ديگـر، 
ظرفيـت و مطلوبيـت هـاى سيسـتم يادگيـرى افـراد 
تحـت آمـوزش را بشناسـد تـا بتواند بـراى كنترل اين 

فراينـد برنامـه ريـزى كنـد؛ با ايـن هدف كـه عملكرد 
فـرد پـس از آموزش ارتقـاء خواهد بود. بر اين اسـاس، 
دو نـوع محتوايـى آمـوزش در نظر گرفته شـده اسـت:

1.»آمـوزش انتقالـی مثبـت« )آمـوزش مثبت(: 
اگـر آموزش هـاى قبلـى فـرد و تجربيـات او در مرحله 
جديد به سـود او باشـد، انتقال آموزش درسـت صورت 
گرفتـه اسـت و ايـن همـان چيزى اسـت كه سيسـتم 
هاى آموزشـى به دنبال آن هسـتند و مى كوشـند آن 

را حداكثـر نمايند. 
2.»آمـوزش انتقالـی منفی« )آمـوزش منفی(: از 
سـوى ديگـر، ممكن اسـت گاهـى آموزش هـاى قبلى 
باعـث كاهـش سـطح عملكـرد شـخص در مواجهـه با 
وضعيـت جديـد باشـد كـه بـه آنهـا »انتقـال آمـوزش 
منفـى« گفته مى شـود. يک سيسـتم آموزشمناسـب 
بايـد بـه نحـوى طراحـى شـده باشـد كـه دو حالـت 
انتقـال منفـى و انتقـال با تأخيـر را به حداقل برسـاند. 
شـايد بـزرگ تريـن مزيـت »رويكـرد سيسـتمى« بـه 
مسـئله آمـوزش آن باشـد كـه مـى تـوان بـه جـاى 
بـه  مختلـف  موضوعـات  روى  گسسـته  تالش هـاى 
بررسـى اثـرات مسـتقيم آمـوزش بـر عملكرد شـغلى 
اصـوالً  بخشـيد.  بهبـود  را  آن  و  پرداخـت  شـخص 
طراحـى هـر سيسـتم آموزشـى بايـد بر مبناى پاسـخ 
به سـه سـؤال مهم باشـد كـه عبارتنـد از: »چـرا؟ چه 

چيـز؟ و چگونـه؟«
1.»چرا«: پاسـخ سـؤال اول تعيين ضـرورت آموزش و 

اهداف آن مى باشـد.
بايسـتى  دوم  سـؤال  بـه  پاسـخ  در  2.»چه چيـز«: 
محتـوى و روش هـاى آمـوزش مشـخص شـود يعنى 
بسـته بـه اينكه چه امكاناتـى براى آمـوزش داريم و به 
چـه اهدافـى مـى توانيم برسـيم، يک برنامه آموزشـى 

نمائيم. تدويـن 
3.»چگونـه«: در پاسـخ بـه سـؤال سـوم، روش هـا و 

مـواد آموزشـى را مشـخص كنيم.
نظريه هاي يادگيري در فضاهاي آموزشي

نكتـه قابل توجه در اين مدلهاي آموزشـي و يادگيري، 
بيشـتر تاكيـد بـر مقولـه »توانايى هـاى فراشـناختى« 
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اسـت. در ايـن رابطـه بايـد گفـت كـه توانايـى هـاى 
فراشـناختى افـراد بـا تفّكـر خـاّلق آنهـا ارتبـاط دارد. 
»گيلفـورد« )1975( مـى گويـد: »افـراد ماهيت منابع 
فكـرى را بـه گونـه اى شـناخته انـد كـه مـى تواننـد 
بـر آنها كنتـرل داشـته باشـند.« »ديويـس« )1991( 
نيـز اظهـار مـى دارد كـه كمک بـه درك فراشـناخت 
از خاّلقيـت حائـز اهميـت اسـت؛ افزايـش شـناخت 
از خاّلقيـت، باعـث برانگيختـن افـراد در ايـده يابـى و 
توليـدات خـاّلق مى شـود. »رانُكـو و چانـد« )1995( 
نيـز ابـراز داشـته انـد كـه فكـرى خاّلق اسـت كـه به 
انديشـه، راه حـل و بينـش ابتـكارى منجـر شـود. اين 
امـر مسـتلزم وجـود مولفه هـا و فرآيندهـاى تعاملـى 

اسـت كـه در نمـودار مشـاهده مى شـود.
نمـودار زيـر. دو رديفـى تفّكـر خـاّلق رانكـو و چانـد 
)1995( و مبانـى آموزشـى؛ ماخـذ: نگارنده بر اسـاس 

رانكـو و چانـد )1995(.

 مطـرح شـدن نظريه هـاى يادگيـرى شـناختى كـه 
از اوائـل دهـه 60 آغـاز شـد، بـر درك مـا از خاّلقيـت 
تاثيـر گذاشـته اسـت. اين نظريه هـا، فكـر را فرآيندى 
سـاختارى مـى داننـد. »هوتـز« و »كـروك« گـزارش 
تالشـى  هـم  مى تـوان  را  يادگيـري  كـه  كردنـد 
»شـناختى« و هم »عاطفى« دانسـت. بر اساس نظريه 
شـناختى، بايد سـه سـطح را در مقولـه »يادگيرى« و 

پاسـخ بـه آن يعنـى »آمـوزش« دخيـل دانسـت:
متعـدد شـناختى  عوامـل  1.»سـطح اول«: شـامل 
و انگيزشـى موسـوم بـه كاركردهـاى واگـرا در ايـن 

سـطح، تاكيـد بـر بـاز بـودن، ديـدن، حـس كـردن 
و امكانـات متعـدد بسـيار اسـت: سـطح اول، پايـه و 
اسـاس فراگيـرى خـاّلق را تشـكيل مـى دهـد؛ زيـرا 
تعـدد متنوعـى از فرآيندهـاى تفّكـر و احسـاس را كه 
در يادگيـرى داراى نقـش اساسـى هسـتند )از جملـه 
بهسـازى،  ابتـكار،  انعطاف پذيـرى،  ايده هـا،  سـيالن 
عوامـل عاطفـى ماننـد كنجـكاوى، عالقـه، واكنـش، 

نشـان دادن و خطرپذيـرى( را در بـر مـى گيـرد.
و  باالتـر  سـطح  فرآيندهـاى  دوم«:  2.»سـطح 
پيچيده تـر تفّكر و احسـاس را شـامل مى شـود. عالوه 
بـر آن، بـر برخورد با احسـاس ها و تنشـهاى پيچيده، 
درگير شـدن در تصويرسـازى ذهنى و ايجـاد آزادى و 
ايمنـى روانـى تاييـد مى كنـد. در اين سـطح مى توان 
بـه عوامل شـناختى چـون كاربـرد و تجزيـه و تحليل 
پـرورش  و  آمـوزش  ماننـد  ارزشـى  عوامـل  و  سـنتز 

ارزشـها اشـاره كرد.
3.»سـطح سـوم«: بر درگيـرى يادگيرنده با مسـائل 
و چالشـهاى واقعـى تاكيـد دارد. عوامـل شـناختى در 
ايـن سـطح عبارتنـد از: تفحص مسـتقل، خـود جهت 
دهـى در يادگيرى، مديريت منابـع و پرورش محصول 
از حسـينى، 1385، ص  بنقـل  )قاسـم زاده، 1375؛ 

.)182
طراحي و برنامه ريزي معماري

بـر طبـق مطالعـات طراحـى پژوهـى، فرآينـد تفّكـر 
طراحـى و برنامه ريـزي طراحـي از سـه گونـه فعاليت 
يـا سـازوكار ذهنـى بـه شـرح زير تشـكيل مـى گردد:

1.»سـازوكار تبييـن هدف«: ايـن سـازوكار رويكرد 
اصلـى بـه مسـاله طراحـى را مشـخص مى نمايـد و 
تفّكـرى هدفمنـد را شـكل مى دهـد كـه در تـالش 
بـراى تحليـل و ارزيابـى چالشـها، ويژگى ها و مسـائل 
مختلـف درگير با مسـاله مـورد نظر طراحى اسـت. در 
ايـن راسـتا ايـن فاعليت به تعريف مسـاله بـراى طراح 

و تبييـن نقـش طراحـى مى پـردازد.
2.»سـازوكار حل مسـاله«: ايـن سـازوكار از يافتن 
و آفريـدن گزينه هـاى حـل مسـاله و يافتـن پاسـخ 
در دو وجـه دريافـت كلـى يـا دريافـت عناصـر جزئـى 
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راه حـل تشـكيل شـده اسـت. ايـن سـازوكار، نوعـى 
فعاليـت درونـى- ذهنـى و وابسـته به قوه تصور اسـت 
و بـه توانايى هـاى ادراكـى و تشـخيصى بـراى آفريدن 
و فرآيندهـاى تحليلـى وابسـته اسـت. ويژگـى اصلـى 
مسـاله ايـن اسـت كـه بـا اولين پاسـخى كه بـه ذهن 
مى رسـد، نمى تـوان آن را حـل كرد و حـل كردن آن، 
مسـتلزم اسـتفاده از دانـش هـا و اصول آموخته شـده 
پيشـين در تركيبـى تازه اسـت. »ُمـورگان« در تعريف 
مسـاله چنيـن مى نويسـد: »بـه طـور كلـى مسـاله 
عبـارت اسـت از تعـارض يا تفـاوت بين يـک موقعيت 
موجـود و موقعيـت ديگرى كـه ما مى خواهيـم ايجاد 
كنيـم« )بنقـل از مـورگان، سـيف، 1370، ص 515(.

3.»سـاز و كار ارزيابـی«: ايـن سـازوكار بـه تفّكـر 
راه حل هـاى  فعاليـت  ايـن  در  مى پـردازد.  نقادانـه 
پيشـنهادى به مرحله نقد و ارزيابى گذارده مى شـوند. 
آنچـه در ايـن مرحلـه الزم اسـت توانايـى پيش بينـى 
موقعيت هـاى مختلـف راه حـل ارائـه شـده و ارزيابـى 
نقادانه آن اسـت )دانشـگر مقدم، 1388، ص 61-60(. 

خالقيت و فضاهاي آموزشي
به باور بيشـتر پژوهشـگران شـيوه هاى سنتى آموزش 
و پـرورش نـه تنهـا به رشـد خاّلقيت كـودكان كمكى 
نمـى نمايـد، بلكـه آنـان را از حركـت در ايـن راسـتا 
بـاز مى دارنـد )آمابيل، 1996؛ تورنـس، 1990؛ جوى، 
1990؛ بـرگ، 2000(. بنابرايـن، اگـر آمـوزگاران در 
حـد امـكان، فضايـى مناسـب و مطمئـن در كالس 
پديـد آورنـد و از روشـهاى آموزشـى فعال و اكتشـافى 
در كالس بهـره گيرنـد، دانـش آمـوزان را در راسـتاى 
بهره بـردارى از نيـروى خـاّلق خويش يـارى نموده اند 
)حسـينى، 1381؛ بنقل از شرفى و داورى، 1388، ص 
58(. پژوهش هـاى زيـاد چنـد دهـه اخيـر در زمينـه 
خاّلقيـت، عالوه بـر مطالعـه ويژگى هاى افـراد خاّلق، 
بـه دنبـال پاسـخگويى بـه دو سـوال اساسـى در ايـن 
زمينـه بـوده انـد: اول اينكه »آيـا خاّلقيـت را مى توان 
آمـوزش داد؟ و در صورتـى كـه پاسـخ مثبـت باشـد، 
ايـن سـوال پيـش مى آيـد كه چگونـه؟ و ديگـر اينكه 
آيـا خاّلقيـت را مى تـوان انـدازه گرفـت؟ و چنانچه باز 

هـم پاسـخ مثبـت اسـت، چگونـه؟« )عابـدى، 1372؛ 
بنقـل از دائمـى و مقيمـى بارفـروش، 1383، ص 2(. 
»تورنـس  و تورنـس« )بـه نقـل از انيـل، عابـدى  و 
اسـپيل برگـر، 1994( اشـاره مـى كننـد كـه طى 15 
سـال تجربـه مطالعاتـى و آمـوزش تفّكـرات خـاّلق، 
شـواهدى را يافته انـد كـه نشـان مى دهـد خاّلقيت را 
مـى توان آمـوزش داد. در مورد انـدازه گيرى خاّلقيت 
نيـز در سـالهاى اخيـر پژوهـش هـاى متعددى شـده 
كـه بـه سـاخت آزمـون هـاى گوناگـون انـدازه گيرى 
خاّلقيـت منجـر شـده اسـت. يكـى از ايـن آزمونها كه 
بيشـترين كاربـرد را داشـته، »آزمـون تفّكـر خـاّلق 
تورنس«  )TTCT( اسـت.»اِنيل و همكاران« )1994( 
مى گوينـد تاكنـون بيـش از دو هزار مقاله كـه در آنها 
از آزمـون تورنـس به عنـوان مالك سـنجش خاّلقيت 
اسـتفاده شـده، چاپ گرديده اسـت )دائمـى و مقيمى 

بارفـروش، 1383، ص 2(.
 )1987 ،1967 ،1962 ،1959 ،1956( »گيلفـورد« 
رويكـرد تحليـل آمـوزش خاّلقيـت را كـه پيـش از او 
توسـط روانشناسـانى همچون »اسـپيرمن« )1927( و 
»ترسـتون« )1938( در زمينـه تفـاوت هـوش و قـوه 
خاّلقـه بـه كار گرفته شـده بود، به نحو پيشـرفته ترى 
بـه كار بسـت و با اسـتفاده از انواع پاسـخهاى متفاوتى 
كه هوشـمندانه تصور مى شـدند، نظريه خود را كه به 
نظريـه »سـاختار ذهنى« با الگوى سـه بعدى شـهرت 
دارد، عرضـه كـرد. در اين »الگوى سـه بعدى« ]عمل، 
محتـوا و فـرآورده ذهنى[، »پنج نوع عمل« )شـناخت، 
حافظـه، تفّكـر همگـرا، تفّكر واگـرا و ارزيابـى(، »چهار 
نـوع محتـوا« )تصويـرى، نمـادى، معنايـى و رفتـارى( 
و »شـش نـوع فـرآورده ذهنـى« )واحدهـا، طبقـات، 
روابـط، نظامهـا، تبديـالت و تلويحـات( منظـور شـده 
اسـت. چـون اعمـال ذهنـى مـورد نظـر گيلفـورد بـا 
مسـاله هـوش و خاّلقيت پيوند نزديـک دارند )حقيقى 
و ديگـران، 1382، ص 47(. عـالوه بر اين، »جيُكوبس 
آمـوزان  دانـش  كـه  داشـته اند  ابـراز  ِدمينسـكى«  و 
وقتـى بـه مسـائل شـناختى مـى پردازند كـه نيازمند 
بـه كارگيرى روشـهاى غيرمعمول حل مسـاله باشـند. 
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در ايـن صورت، ناگزير به بازسـازى مسـاله دسـت مى 
زننـد. »مارتينُسـن« نيـز معتقـد اسـت كه سـبكهاى 
گوناگـون شـناختى در ايـن زمينـه تاثيـر دارنـد. او دو 
نـوع سـبک شـناختى را در مقولـه آمـوزش خاّلقيـت 

مى كند: تفكيـک 
1.»همانندسـازی«: در همانندسـازى اولويت با نظام 

است؛  شناختى 
بـه  پاسـخ  بـراى  كاوشـگرى  در  2.»كاوشـگری«: 
مسـائل راه حلهـاى تـازه و روشـهاى جديـدى جسـت 

مى شـود. جـو  و 
كاوشـگران، زمانـى از همانندسـازان بهتـر عمـل مـى 
كننـد كـه كارشـان بـه ميـزان زيـادى تازگى داشـته 
باشـد و همانندسـازان زمانـى موفـق ترنـد كه سـطح 
تطابـق موضوع با تجربيات آنها باال باشـد. مارتينسـن، 
از  دسـته  ان  در  همانندسـازان  دريافـت،  همچنيـن 
آنهـا،  حـل  در  كـه  ترنـد  موفـق  شـناختى  مسـائل 
شـرط بـاال بـودن تجربه مطـرح اسـت. اما كاوشـگران 
در برخـورد بـا مسـائلى كـه حل آنهـا بـه تجربه كمى 
نيـاز دارد، بهتـر عمـل مى كننـد. اين نتايـج مبين آن 
اسـت: وقتـى مسـائل را بـه خوبى حل كرد كـه راهكار 
و شـرايط كار باهـم جـور در بياينـد )فاسـكو، 2001؛ 
بنقـل از حسـينى، 1385، ص 179(. بـر ايـن اسـاس 
در مقولـه پژوهش هـاى مرتبـط بـا سـنجش ميـزان 
بوسـيله  خاّلقيـت و مقولـه آمـوزش آن، تحقيقاتـى 
»اندرسـن«  )1961(، »وايزبـرگ«  )1961(، »بارون«  
)1963(، »مـک كينـون«  )1962، 1965(، »گتزلـز و 
جكسـون«  )1962(، »ياماموتـو«  )1963(، »واالك و 
كـوگان«  )1965(، »تورنس«  )1962، 1963، 1965، 
1970( و »كراپلى«  )1971( گزارش شـده اسـت. در 
هـر حـال، بنا به همه تحقيقات خوانده شـده، سـاختار 
آموزشـى )تدريـس(، از مهم ترين ابعـاد عملكرد معلم 
محسـوب مـى شـود. آمـوزگار آگاه و توانا مـى تواند با 
بهره گيـرى از روشـها و راهبردهـاى خـاّلق تدريـس، 
حتـى محتوايـى نامناسـب را خاّلقانـه تدريـس كنـد 
آورد  بوجـود  را  در كالس  خاّلقيـت  مناسـب  جـو  و 

)حسـينى، 1385، ص 188(. 

معماري مدارس
هـر فضـاي معمـاري، بـه خصـوص فضـاي معمـاري 
مـدارس،  بايد در برابر خصوصيات جغرافيايي و اقليمي 
بتواند شـرايط مسـاعدي براي پاسـخگويي به نيازهاي 
در شـكلگيري  اقليمـي  عوامـل  فراهـم آورد.  انسـاني 
فضـاي كالبـدي مـدارس همـواره تاثيري قاطـع و يک 
جانبـه نداشـته انـد. يكـي از مهمترين عناصـر فضايي 
يـک مدرسـه،  حجره هـاي آن اسـت كـه مهمتريـن 
نقـش را در تكويـن شـكل نهايـي فضـاي كالبـدي آن 
برعهـده دارد. قرارگرفتـن حجره هـا در چهـار جهـت 
بنـا، موجـب تكويـن سـيمايي خـاص گرديـده اسـت. 
عناصـر فضايـي- كاركردي مدارس عبارتنـد از: حجره، 
مـدرس،  كتابخانه،  مسـجد،  اتاقهاي خـادم و چراغدار و 

آبكش و سرويسـهاي بهداشـتي.
اسـت  شـده  موجـب  معمـاران  نـوآوري  و  خالقيـت 
كـه فضـاي معمـاري مـدارس از تنـوع بسـيار زيـادي 
برخـوردار شـود. نحـوه قـرار گيـري عناصـر فضايـي- 
در  كـه  اين ترتيـب  بـه  اغلـب  مـدارس  كاركـردي 
چهارجهـت پيرامـون حيـاط مركـزي قـرار گرفتـه آن 
اسـت. شـكل حياطهـا به صورت مسـتقيل كشـيده يا 
نزديـک بـه مربـع )با گوشـه هاي قائمـه يا پخ(  اسـت. 
ورودي مدرسـه در يک سـوي محوري كه از وسـط دو 
ضلـع و مركـز مسـتطيل مي گـذرد، قـرار دارد. فضايي 
كه از سـوي ديگر محـور مذكور، يعنـي روبروي فضاي 
ورودي قـرار مي گرفتـه، بـه كاركـردي غيـر از حجره- 
مـدرس،  مدرسـه،  و  مسـجد  و  خانـه  گنبـد  ماننـد 
كتابخانـه يـا ايوانـي بـزرگ كـه بـه عنـوان مسـجد يا 
مـدرس مـورد اسـتفاده قـرار مي گرفـت- اختصـاص 

مي يافتـه اسـت. 
از مسـجد  بعـد  را  پيرنيـا )1371، ص 91( مدرسـه 
مى دانـد  شـهرى  درون  همگانـى  بنـاى  مهم تريـن 
و بـراى مـدارس، دو فضـاى معمـارى اصلـى را بيـان 
مى كنـد: حجـره و مـدرس )همـان، ص 91( ايـن دو 
فضـا به عنوان فضاى آموزشـى در شـناخته مي  شـود.

1.»حجـره«: يـا اتـاق طلبه هـا كـه به طـور معمـول 
داراى ايوانچـه و پسـتو بـوده و شـكل هاى گوناگـون 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

277

دارد. حجره هـا بـراى سـكونت يـک يـا سـه نفرنـد 
را كـه سـهم قابل  )پيرنيـا، 1371، ص 92(. حجـره 
مالحظـه و چه بسـا عمده ترين نقش را در شـكلگيرى 
داشـت،  فضاهـا  سـاير  بـه  نسـبت  مـدارس  فضـاى 
مى تـوان مهمتريـن واحـد ويـژة معمـارى مـدارس به 

)سـلطانزاده، 1364، ص 438(. آورد  شـمار 
2.»مدرس«: فضاى درس مدرسـه بوده كه در بيشـتر 
مـدارس يكى اسـت، ولى در مدرسـه خان شـيراز پنج 
عـدد ديده مى شـود )پيرنيـا، 1371، ص 93(.  مدرس 
را فضايـى معرفـى مى كند كـه گاه در زواياى مدرسـه 
جـاى داشـته اند )سـلطانزاده، 1364، ص 438(؛ امـا 
منظـور از مـدرس بـه عنـوان فضـاى آموزشـى، يـک 
كالبـد معمـارى اسـت كـه مختـص آمـوزش و درس 
دادن سـاخته شـده باشـد و نه ايوان ها و يـا گنبدخانۀ 
محرابـدار و شبسـتان؛ اگرچـه ايـن فضاهـا در مدارس 

گاهـى كاركرد آموزشـى نيـز دارند.
 بـه طـور كلي مي توان گفـت فضاي معمـاري مدارس 
همزمـان بـا تحولي كـه در معمـاري مسـاجد در دوره 
سـلجوقيان به وقوع پيوسـت، دگرگون شـد و به شكل 
چهـار ايوانـي درآمـد. داخل مدرسـه حياطي سرسـبز 
بـا حجـره هـا و ايـوان هايـي در اطراف داشـته اسـت. 
جـاي سـمينارها در ايوان هـاي مـدارس بـوده اسـت. 
ايوانچه هـاي جلـوي حجره هـا نيـز محـل بحـث بوده 
اسـت. حجره هـا يـا اتـاق معمـوالً داراي يـک ايوانچه 

و پسـتو بـوده اسـت،  كـه محلـي بـراي اسـتراحت و 
مطالعه و آشـپزخانه داشـته اسـت. در بيشـتر مدارس 
ايوانچه هـاي جلـوي حجره هـاي طبقـه اول بـه راهـرو 
تبديـل شـده در جلـوي حجره هـا راهـرو و در پشـت 
آنهـا نيـز پسـتوها قـرار گرفتـه انـد. اسـتاد در مدرس 
درس مـي داده اسـت. غيـر از اينهـا، هـر مدرسـه يـک 
مسـجد، نمازخانه و كتابخانه  اي داشـته اسـت. قديمي 
ترين مدرسـه، مدرسـه فخريه سـبزوار اسـت. مدارس 
زيبـاي متعـددي در ايـران بجـاي مانده اسـت. يكي از 
آنها مدرسـه غياثيه خرگرد اسـت. خرگـرد بين خواف 
و جـام اسـت. ايـن كار توسـط قـوام الدين شـيرازي و 
بعـد او پسـرش غياث الديـن سـاخته شـده اسـت. اين 
مدرسـه بـه نـام غيـاث الديـن پير احمـد خافـي وزير 
شـاهرخ نـام گـذاري شـده و در ميـان مـدارس ايـران 
در دقـت و تنـوع در كار و پـالن و نيـز تنـوع در آمود، 

 كامل تريـن نمونه اسـت.
 اركان عمومي طراحي فضاهاي آموزشي

هـدف از طراحـى فضـاى آموزشـى، حل كـردن روابط 
فضايـى مـورد نيـاز جهـت فرايند آمـوزش اسـت. اين 
معنـا كـه فضاهايـى كه امـر امـوزش در هر رشـته اى 
نيازمنـد آن فضاهـا و امكانـات اسـت، به چـه صورت و 
بـا چـه نظمـى در كنار يكديگر قـرار بگيرند تـا بتوانند 

هـدف نهايـى را بـه بهتريـن صورتى حاصـل كنند.
كاربري هاي سازگار و ناسازگار

تصاوير 1 و 2. سازة گنبدخانه فضای مدرس در مسجد حكيم؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.
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1.»كاربري مسـكوني و كاربري آموزشي«: محيط 278
يـک واحد آموزشـي ابتدايي مي بايسـت واجـد تمامي 
نيازهـاي يک فضاي مسـكوني باشـد. پـس همجواري 
واحدهـاي آموزشـي بـا كاربري مسـكوني بـه خصوص 

مي باشـد. ضروري 
فرهنگـي«:  كاربـري  و  آموزشـي  2.»كاربـري 
كاربـري فرهنگـي باالخـص بـراي فضاهـاي آموزشـي 
مسـاجد،  تكايـا،  مـدارس،  شـامل  ابتدايـي،  و  پايـه 
كتابخانـه،  مركـز فرهنگـي تربيتـي، مـوزه و گالـري، و 
نمايشـگاه مي باشـد؛ چنانكـه از عملكـرد آنهـا انتظـار 
مـي رود،  نزديكـي نسـبتاً زيـادي بـا كاربري آموزشـي 
دو  عنـوان  بـه  مي تواننـد  كاربـري  دو  ايـن  و  دارنـد 
كاربـري سـازگار در كنار هـم و جوار يكديگر اسـتقرار 

. بند يا
3. »كاربـري آموزشـي و كاربـري بهداشـتي«: 

هرچنـد كـه كاربري بهداشـتي مثل كاربري آموزشـي 
نيازمنـد بـه فضايي آرام بـه دور از هرگونه آلودگي هاي 
صوتـي و هـوا اسـت،  از طرفـي دسترسـي سـريع بـه 
واحدهـاي درمانـي بـراي واحدهاي آموزشـي ضروري 
شـيوع  منابـع  از  يكـي  كاربـري  ايـن  ليكـن  اسـت. 
آلودگيهـاي ميكروبي،  شـيميايي و حتي راديواكتيويته 
ناسـازگار  دوكاربـري  ايـن  صـورت  ايـن  در  و  اسـت 
شـناخته شـده،  از همجـواري آنهـا بايـد احتـراز كرد.

4.»كاربـري آموزشـي و فضـاي سـبز«:  در كليه 
تحقيقاتـي كـه در زمينـه فضاهـاي آموزشـي ابتدايي 
صـورت گرفتـه،  تاكيـد بـر ارتبـاط آنهـا بـا فضاهـاي 
سـبز مي باشـد. هرچند فضاي سـبز ويژگي هـاي خود 
را دارا مي باشـد و بـا سيسـتم تقسـيم بندي منطقـه 
مسـكوني،  محلـه هـا يا واحد همسـايگي ارتبـاط دارد. 
ليكـن همجـواري آنها بـا فضـاي آموزشـي مي تواند از 

جدول 1. بررسي فضاي معماري مدارس در دوره هاي تاريخي؛ ماخذ: هوشياري و ديگران، 1392، ص 92.
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نظـر سـالم سـازي،  جلوگيـري از آلودگـي و انتقـال  به 
واحـد آموزشـي و ايجـاد چشـم انداز و آرامـش خـط 
بصـري كـه دانـش آمـوزان با تماشـاي آن فضا كسـب 
مي نماينـد و در بهبـود شـرايط فراگيـري بسـيار موثر 

باشد.
5.»كاربـري آموزشـي و شـبكه ارتباطـي حمل 
و نقـل«: شـبكه حمـل و نقـل منبـع اصلـي آلودگي 
صوتـي و هوايـي بـه شـمار مـي رود. لوله هـاي اصلـي 
گاز و نفـت،  دامداري هـا، مرغداري هـا و باغ خانه هـا 
نبايـد همجـوار كاربـري آموزشـي قرار گيرنـد. و مكان 
آتش نشـاني، مراكز پليسـي، كاربري فرهنگي )سينما 
و تئاتـر(  وجـود دارد كـه بايـد در فاصله هـاي معين از 
واحدهـاي آموزشـي جهت امداد رسـاني و اسـتفاده از 

فضاهـاي فرهنگـي قـرار گيرند..
اسـتانداردها و ضوابط طراحي فضاهاي آموزشـي 

ابتدايي
سازماندهي فضايي و چيدمان

درس  كالس  در  كـه  كالبـدي  مؤلفه هـاي  از  يكـي 
تغييـر مـي يابد چيدمـان ميز و صندلي دانـش آموزان 
اسـت و ايـن مسـئله توسـط متخصصيـن آمـوزش و 
پـرورش بـه خوبـي مورد بحـث و گفتگـو قـرار گرفته 
اسـت. رديفـي قـرار گرفتـن ميزها، متناسـب بـا انجام 
كارهـاي انفـرادي اسـت و زمان افزايـش كار را موجب 
مي شـود )Galton, et al; 1999(. در يـک تحقيـق 
»ودال و همكارانـش« بـه طـور خـاص، چيدمـان ميـز 
 ,Wheldall et al( ،و صندلي هـا را مقايسـه كردنـد

جدول 2. گونه شناسي كالبدي فضاهاي آموزشي در تاريخ؛ ماخذ: نگارندگان.
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تصوير 3. الگوهاي ساخت مدارس ابتدايي بر اساس پيشينه معماري سنتي؛ ماخذ: 
نگارندگان.

 ,Hastings  ;1987  ,Wheldall & Lam  ;1981
1995(. و ايـن تحقيـق حاكـي از اين واقعيـت بود كه 
دانـش آموزانـي كه دقـت و موفقيت كمتري داشـتند، 
تحـت تأثيـر آرايـش ميزهـا قـرار گرفتند و توجـه آنها 
بـه طـور قابـل مالحظـه اي، هنگامـي كه پشـت سـر 
هـم مـي نشسـتند تـا اينكـه دور يـک ميز بنشـينند، 
افزايـش يافـت. ايـن نويسـندگان خاطر نشـان كردند 
كـه عنصـر حياتـي واسـطه بيـن محيـط فيزيكـي و 
شـرايط بهبـود يافتـه كالس درس، تعامـالت منفـي 
بيـن معلـم و دانـش آمـوز را كاهـش مي دهـد، زيـرا 
دانـش آمـوز در چيدمـان رديفي ميزها قـادر به تمركز 
حواس مي باشـند و بنابراين موجب اخطار و سـرزنش 
كمتـري از سـوي معلم مـي شـوند. اين زنجيـره قابل 
پذيـرش بـا هر تغييـري در محيـط كالبدي مناسـبت 
دارد. پـس چيدمـان صندلي هـا و در كل مبلمـان بـر 
يادگيـري دانـش آمـوزان مؤثـر اسـت؛ زميـن انجـام 
كار تغييـر مي كنـد و موفقيـت آنهـا را تحـت تأثيـر 
آمـوزان  و ميـزان مشـاركت دانـش  قـرار مي-دهـد. 
در بحث هـا و پرسـيدن سـؤاالت طـي كالس بيشـتر 
 Higgins, Hall, Wall, Woolner &( مي شـود 

.)2005  ,Mc Caughey
چـون چيدمـان متفـاوت اتاق هـا بـا اهـداف متفاوتي 

صـورت مي گيـرد، الزم اسـت كـه كالس هـا مقـداري 
 Higgins, Hall,( باشـند  داشـته  انعطاف پذيـري 
بـه   .)2005 ,Wall, Woolner & Mc Caughey
طـور همزمـان، انعطـاف پذيري فضاي كالبـدي هم به 
عنـوان عامـل مهمي در كيفيت آموزشـي مطرح شـد. 
والديـن نـگاه و احسـاس از فضـا را ارزيابـي كردند، در 
تحقيقاتـي كه صـورت گرفـت، معلمان توضيـح دادند 
كـه چگونـه طراحي فضـا مي توانـد باعـث محدوديت 
بچه هـا و توانمنـد سـاختن آنهـا شـود. معلمان شـرح 
دادنـد كـه در فضـاي بـزرگ بچـه ها مـي تواننـد اتاق 
كار داشـته باشـند، كـه صداهـا را كمتـر مـي كنـد و 
نظـارت بصـري را سـهولت مـي بخشـد. آنهـا تأكيـد 
دارنـد كـه انعطـاف پذيـري بديـن معناسـت كـه يک 
اتـاق مـي تواند با تصـورات بچه هـا و طبق افـكار آنها 
 Berris( تغييـر كنـد و خسـتگي را از آنهـا دور كنـد
Miller &, 2011(. بـه نظـر مـي رسـد كـه چيدمان 
و  آمـوزش  بـراي  هـا و سـازماندهي هـاي متفاوتـي 
يادگيـري زمينه هـاي مختلـف مـورد نياز اسـت. آنچه 
كـه پژوهشـگران دربـاره آن توافـق دارنـد ايـن اسـت 
كـه بـراي يـک مدرسـه امـري ضـروري اسـت كـه 
يـک چشـم انـداز روشـن در جهـت طراحـي امكانات 
و تسـهيالت داشـته باشـد كـه مي توانـد همسـاز بـا 
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 :2007 ,Stevanson, K( آمـوزش و يادگيـري باشـد
.)14 :2005 Higgins et al  ;3

تناسبات و مقياس
طراحـي فضـاي منطبـق بـا شـرايط دانش آمـوزان به 
طـور قطـع بسـتگي بـه شـناخت كافـي از ويژگيهـاي 
رشـد آنـان دارد. خصوصيـات جسـمي و روانـي دانش 
آمـوزان در مراحـل رشـد، اسـاس برنامه ريـزي فضـا 
و طراحـي بـراي آنـان اسـت. اگـر فضـا و عناصـر آن 
متناسـب بـا انـدازه هـاي دانش آمـوزان باشـد، آنها به 
سـادگي مي تواننـد از فضاها و وسـايل مربـوط به خود 

اسـتفاده كننـد )شـاطريان، 1387، ص 39(.
مثـاًل در ايـن زمينه »آرنتـزن«  و »ايوانـس« )1984( 

پـي بردنـد كـه سـقفهاي بلندتـر در كالسـها باعـث 
دانـش  و  معلمـان  تيزبينـي  و  هوشـمندي  كاهـش 
آمـوزان مـي شـود و اينكـه ارتفاع سـقف كالس رابطه 
چشـمگيري بـا رضايـت معلـم از كالس دارد. در هـر 
حـال، سـقف بلندتـر ممكـن اسـت مشـكالت ديگري 
را ايجـاد كنـد. مثـاًل ارتمـن اسـتدالل مـي كنـد كـه 
مشـكل اصلـي مـدارس قديمـي تـر ايـن اسـت كـه 
سـقفهاي بلند آنها، بهره مندي از روشـنايي را كاهش 
مـي دهـد و مشـكالت صوتـي را بـه واسـطه انعـكاس 
صـوت افزايـش مي دهنـد. ريد و همكارانـش )1999( 
پـي بردنـد كـه ارتفـاع سـقف، رفتـار فعاليـت گروهي 
دبسـتاني  پيـش  كـودكان  ميـان  در  را  همـكاري  و 

تصوير 4. چيدمان كالسهاي مراكز اموزشي ابتدايي؛ ماخذ: ضوابط و 
استانداردهاي سازمان نوسازي مدارس، 1391.
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 Higgins, Hall, Wall,( تحـت تأثيـر قـرار مي دهـد
Woolner & Mc Caughey, 2005(. بـا توجـه به 
اختـالف در اندازه بيـن دانش آموزان مدرسـه، انطباق 
پذيـري مبلمـان با انـدازه بچه هـا نيز عاقالنه اسـت و 
در واقـه بايـد مـورد حمايت قـرار گيرد. انـدازه قطعات 
متنـوع مبلمـان از جملـه ميـز و صندلـي، نيمكـت، 
تابلوهـا، قفسـه هـا و غيـره بايـد بـا انـدازه و مقيـاس 

دانـش آموزان متناسـب باشـند. 

فرم فضايي
شـكل مطلـوب كالس هـاي درس بـا توجـه بـه اصول 
تكنولـوژي آموزشـي )وسـعت ديـد، نقـاط پرانـرژي و 
حتـي كالس و غيـره( مي بايسـتي ترجياحاً به شـكل 
مربـع باشـد. ايـن شـكل كالس درس داراي مزايـاي 

متعـددي اسـت، ازجمله:
1.معلّم دامنه ديد وسيعي دارد.

2.دامنـه ديـد معلّـم در تمـام جهـات بـه يـک انـدازه 

تصوير 5. چيدمان فضايي مراكز اموزش ابتدايي؛ ضوابط و استانداردهاي سازمان 
نوسازي مدارس، 1391.
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اسـت. او مي توانـد در آِن واحـد كليه دانش آمـوزان را 
بگيرد. زيرنظـر 

فاصلـه  علّـت  بـه  انتهـاي كالس  آمـوزان  دانـش   .3
كمتر )نسـبت به شـكل مسـتطيل( از توجه بيشـتري 

مي شـوند. برخـوردار 
4.در شـكل مربع تعامـل بين دانش آمـوزان با يكديگر 
و بـا معلّـم افزايـش مي يابـد )آفاقـي،  1378، صـص 

.)10-9
قسـمت  بخـش  اصلى تريـن  واقـع  در  درس  كالس 
آموزش هـاى تئـورى مراكز آموزش ابتدايي مى باشـد. 
آنچـه در تعييـن ابعـاد كالس هـا نقـش اساسـى دارد، 
همانـا تعـداد صندلى هـا مى باشـد كـه خـود عامـل 
تعييـن كننده مخـروط ديد مى باشـد. »مخروط ديد« 
در واقع عبارتسـت از محدوده اى كه ناظر)دانشجويان( 
بـه راحتـى قـادر بـه ديـدن موضـوع ديـد )تختـه و 
اسـتاد( باشـند؛ چنيـن اسـتانداردى در مـورد مدرس 
مقطـع ابتدايي نيز وجـود دارد. زاويه ديـد مدرس بايد 
در حـدود 140 درجـه در نظـر گرفتـه شـود كـه بـر 
اسـاس آن عـرض كالس تعيين مى شـود. بهتر اسـت 
كالس درس در طبقـات اول و دوم درنظر گرفته شـود 
كـه دليل آن حجم بـاالى مراجعه كنندگان )اسـتفاده 
كننـدگان، دانشـجويان( و تخليـه سـريع تر و راحت تر 
آنهـا مى باشـد. كالس هايـى كه بر حسـب نـوع درس 
ارائـه شـده از جمعيـت بيشـترى برخوردار هسـتند يا 
بـه عبـارت ديگـر كالس هايـى كـه بـا ظرفيـت زيـاد 
طراحى مى شـود، بايد سـطحى شـيبدار داشـته باشد 
كـه نفـرات پشـت سـر بـه راحتـى بتواننـد تختـه و 

مـدرس را مشـاهده كنند.
 نور در فضاهاي آموزشي

نور
تحقيقـات زيادي در رابطه با نور در فضاهاي آموزشـي 
صـورت گرفتـه اسـت. تحقيقاتـي در رابطـه بـا انـواع 
متعـدد نـور، از نـور طبيعـي گرفتـه تا نـور مصنوعي و 
در ميـان محققـان درباره اينكه كدام يک مناسـبترين 
نـور براي كالس هاي درس اسـت اختـالف نظر وجود 
دارد. بـه عـالوه از ميـزان موفقيـت دانش آمـوزان مي 

تـوان پـي بـرد كـه روشـنايي روز داراي مثبـت تريـن 
تأثيـر اسـت، زيـرا روشـنايي روز اثـرات بيولوژيكـي بر 
بـدن انسـان دارد. و در هـر حـال، صرفاً داشـتن منبع 
نـور طبيعـي )روشـنايي روز( در كالس درس، عملـي 
يـا امـكان پذيـر نيسـت. بنيا  پيشـنهاد كرد كـه براي 
مؤثـر واقـع شـدن روشـنايي، نـور طبيعي بايد توسـط 
نور الكتريكي كنترل شـده اي كه در پاسـخ به سـطوح 
نـور طبيعـي ضعيـف مي شـود، كامـل گـردد. بارنيت   
پيشـنهاد كـرد كـه بـه نور خـوب مـي تـوان از طريق 
تركيـب نـور مسـتقيم و غيرمسـتقيم دسـت يافـت. 
انـواع متعـدد نورپـردازي داخلـي و تفـاوت در شـدت 
نـور وجـود دارد كـه بسـتگي بـه دماهـاي رنـگ دارد. 
ژاگـو  و تانـر اسـتدالل مـي كننـد كـه محيـط بصري 
توانايـي يادگيرنـده را در درك محركهاي بصري تحت 
تأثيـر قـرار مي دهـد و همچنيـن بـر نگـرش ذهنـي 
و در نتيجـه عملكـرد فـرد هـم مؤثـر اسـت. »نـز«  
)1995( بـه شـواهدي بـر ايـن مبنـا دسـت يافـت كه 
شـرايط نـوري كه تأثيـر منفي ايجـاد مي كنـد، باعث 
تضعيـف عملكـرد و بـر عكس شـرايط نوري كـه تأثير 
مثبـت ايجـاد مـي كنـد، باعـث بهبـود عملكـرد مـي 
 Higgins, Hall, Wall, Woolner & Mc( شـوند
Caughey, 2005(. پـس داشـتن نـور طبيعي روز در 
كالس بـراي فرايندهاي آموزشـي دانـش آموزان امري 
حياتـي و مهـم مي باشـد. نـور طبيعي و پنجـره ها در 
دو طـرف كالس امـكان مشـاهده فراتـر از ديوارهـاي 
كالس و نيز اسـتراحت چشـمان را فراهم مي سـازند، 
ولـي بايـد دقت شـود كه نـور، خيـره كننده نباشـد و 

انعـكاس نـور نيـز چشـم كاربـران را آزار ندهد.
مصالح فضاهاي آموزشي ابتدايي

فراهـم كـردن بافـت و مصالـح متنـوع در محيطهـاي 
اسـتفاده  منظـور  بـه  سـطوح،  روي  بـر  يادگيـري 
دانش آمـوزان بسـيار حائـز اهميـت اسـت. در انتخاب 
مصالـح بايـد بـه محـل اسـتفاده از آن و شـرايطي كه 
فعاليـت موجـود در مـكان ايجاب مي كنـد توجه كرد. 
اسـتفاده از بافتهاي نـرم بويژه در مكانهايـي كه امكان 
اسـتفاده از آنهـا بيشـتر اسـت بـراي دانـش آمـوزان 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

284

مطلوب مي-باشـد، مثـل مكانهايي كه نياز به سـكوت 
و آرامش يا براي اسـتراحت اسـت. همچنين اسـتفاده 
از بافتهـاي سـخت بـراي مكانهايـي كه فعاليـت دانش 
آموزان در آن زياد اسـت مناسـب مي باشـد تا در طول 
زمان فرسـوده نشـود. اسـتفاده از بافتهاي نرم و مصالح 
طبيعي، متنوع و ظريف سـبب آرامش فراگيران شـده 
و بـراي آنهـا خوشـايند مي باشـد. براي مثال اسـتفاده 
از چـوب سـبب ايجاد محيـط آرام براي دانـش آموزان 
مي شـود و سـنگ، آجر و كف پوشـهاي نرم با رنگهاي 
شـاد بـراي آنهـا جـذاب اسـت. نظـر »ادوارد« بـر اين 
اسـت كـه عواملـي چـون رنگ، نرمـي و زبري سـطوح 
كـه متغيرهـاي تزئينـي ناميـده مي-شـوند نيـز تأثير 
بسـزايي روي عملكـرد محيطهـاي آموزشـي و روي 
هيجانهـا و خلق و خـوي دانش آمـوزان دارد و با ايجاد 
تغييـر جزئي در ايـن گونه عوامل مي تـوان محيطهاي 
آموزشـي مطلـوب تـري ايجـاد نمـود )رهبـري منش، 

رحمتـي زاده؛ 1391، ص 3(.
دما

تأميـن آسـايش حرارتـي، بـرآوردن يک نياز جسـمي 
و روحـي كاربـران در يـک محيط آموزشـي محسـوب 
مي شـود. در ايـن زمينـه نيز تحقيقاتي صـورت گرفته 
اسـت. »ارتمـن«  )2004(، ميزان دمـا، گرما و كيفيت 
هـوا را بـه عنـوان منحصـر بـه فردتريـن عناصـر براي 
موفقيـت دانش آمـوز تعيين كـرد. در دو مطالعه انجام 
شـده، بـه اهميـت ايـن مسـائل در گزارشـي كـه بـه 
نيازهـاي خـاص مـدارس امريـكا مـي پردازند، اشـاره 
شـده اسـت، در ايـن تحقيقـات »فيشـر« )2001( و 
»اشـنايدر« )2002( به طور مشـابه ميـزان اين عوامل 
را بـه عنـوان عواملـي كـه رفتـار و نتايـج كاري دانش 
آمـوز را تحـت تأثير قـرار مي دهند، ارزيابـي مي كنند 
 Higgins, Hall, Wall, Woolner & Mc(
Caughey, 2005(. پـس دمـا، سيسـتم گرمايشـي و 
كيفيـت هـوا، از مهمترين عناصر يـک محيط كالبدي 
هسـتند كـه بـر موفقيـت دانـش آمـوزان  مؤثـر واقع 

.)16-11  :2004  ,Earthman( مي شـوند 

آكوستيك و صدا در فضاهاي آموزشي ابتدايي
آثـار زيـادي وجـود دارد كـه تأثيـر صـدا بـر عملكـرد 
انسـان در آنهـا مطـرح شـده اسـت كـه بخـش قابـل 
در  آمـوزان  دانـش  يادگيـري  بـه  آن  از  مالحظـه اي 
محيـط هـاي پـر سـر و صـدا مربـوط مي شـود. بـه 
روان  آزمايشـهاي  طريـق  از  مي تـوان  مسـئله  ايـن 
شناسـي رسـيدگي كرد كه در آنها درك اثر سـروصدا 
بـر عملكـرد شـناختي، از جملـه حافظـه صـورت مي 
گيـرد. در هرحـال، حتـي اين آزمايشـها، در شـرايطي 
كـه به طـور قابـل توجهـي محدودتـر از كالس درس 
هسـتند، امـكان برخـي اسـتدالل ها درباره مكانيسـم  
هـاي دقيق شـناختي بـراي نتايجي كه آنها به دسـت 
 Higgins, Hall, Wall,( آورنـد را فراهـم مـي آورد

.)2005  ,Woolner & Mc Caughey
تحقيـق در زمينـه تأثيـر زندگـي كـردن يـا يادگيري 
در محيط هـاي پـر سـروصدا در ابتـدا بـا چالش هايي 
خارجـي  صداهـاي  معـرض  در  قرارگرفتـن  دربـاره 
هميشـگي، از جملـه صداهايـي بـه واسـطه ترافيـک 
يـک  بررسـي  در  بـود.  مواجـه  هواپيمـا،  و  جـاده اي 
احتمـال  »ماتسـون«   و  فلـد«   »اسـتانس  منطقـه، 
مشـكالت بهداشـتي و روانشـناختي را مـورد بحـث 
شـواهد  كـه:  كردنـد  نتيجه-گيـري  و  دادنـد  قـرار 
بسـياري بـراي اثـرات سـر و صداهـاي محيطـي بـر 
سـالمت در زمينـه آزار )اسـباب مزاحمـت(، خـواب 
و عملكردشـناختي در بزرگسـاالن و كـودكان بـوده 
اسـت. »كوهـن و همكارانـش« )1980( بـه شـواهدي 
از افزايـش فشـار خـون و عالئـم ناتوانـي بـه واسـطه 
سـر و صـدا دسـت يافتنـد، گرچـه بـه اين مشـكالت 
در مطالعـات ديگـر پي بـرده نشـده اسـت. يـک يافته 
علمـي موثق تـر در زمينـه محيط هـاي آموزشـي اين 
اسـت كـه قـرار گرفتـن مـداوم در معـرض سـروصدا 
عـالوه بر اينكـه عملكرد شـناختي را تضعيف مي كند 
و مشـكالتي را در مهارتهـاي خوانـدن و مطالعه كردن 
ايجـاد مي كنـد. در پايان، مي-تـوان نتيجه گيري كرد 
كه آكوسـتيک و سـر و صـدا عوامل مهمـي در محيط 
 Higgins, Hall, Wall,( كالبـدي مدارس مي باشـند
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.)2005  ,Woolner & Mc Caughey
رنگ در فضاهاي آموزشي ابتدايي

رنـگ عامـل مهمـي در محيـط فيزيكـي و كالبـدي 
يادگيـري و عنصـر اصلـي در طراحـي داخلـي اسـت 
كـه موفقيـت دانش آمـوز و كاركـرد معلـم و قابليـت 
قـرار مي دهـد. تحقيقـات  تأثيـر  را تحـت  كاركنـان 
ثابـت كـرده اسـت كـه الگوهـا و رنگهاي خـاص تأثير 
مسـتقيمي بـر سـالمت، روحيـه، احساسـات، رفتـار 
و عملكـرد فراگيـران دارنـد كـه بسـتگي بـه فرهنگ، 
سـن، جنسيت و سـطح رشـد فرد و فعاليتي كه انجام 
 ,Willard, Jeffrey & Steven( دارد  مي شـود، 
حـوزه  در  رنـگ  مـورد  در  بحـث  هنـگام   .)2008
مـدارس و فضاهـاي آموزشـي، انتخاب رنـگ به لحاظ 
كاركـردي مهـم اسـت تـا از ديـدگاه زيبايي شناسـي. 
رنـگ كاركـردي، متمركـز بـر اسـتفاده از رنـگ بـراي 
رسـيدن بـه نتيجـه نهايـي از جملـه افزايـش دقـت و 
كاهـش ميزان خسـتگي چشـم اسـت. ايـن طرحهاي 
رنگـي از طريق معيـار زيبايي ارزيابي نمي شـوند بلكه 
بيشـتر از طريق شـواهد ملمـوس ارزيابـي آنها صورت 

.)2003 ,Engelbrecht( گيـرد  مـي 
رنـگ موضـوع برخـي از خـوش بينانـه تريـن ادعاهـا 
 :1987 ,Sundstorm( دربـاره روحيه و توانايي اسـت
751(. طبـق برخـي تحقيقـات، انتخـاب و اسـتفاده 
از بهتريـن رنگهـا وابسـته بـه سـن كـودك، )رنگهـاي 
روشـن تر دانش آموزان كم سـن و سـال تر و رنگهاي 
ماليـم تـر بـراي نوجوانـان( و تفاوتهـاي بيـن جنـس 
مذكـر و مؤنـث )مذكرهـا رنگهـاي روشـن، مؤنـث هـا 
رنگهـاي ماليم تـر( اسـت. اكثـر يافته هـاي تحقيقاتي 
دربـاره رنـگ مغايرنـد و مطالعه درباره آنهـا ادامه دارد. 
مثـاًل در ايـن زمينـه »انگلبـرت«  اظهـار مـي دارد كه 
را  و دقـت  بازدهـي  رنـگ ديوارهـا در كالس درس، 
تحـت تأثيـر قـرار مـي دهـد. در حالـي كـه »برابيكر«  
)1998( اسـتدالل مـي كنـد كـه رنـگ هـاي سـرد 
باعـث متمركز شـدن حـواس مي شـوند. »بـراس«  و 
»جكسـون«  )1981( بـا انجـام يـک مطالعـه، بر روي 
دختـران كالس هـاي 9-7، متوجه شـدند كه شـركت 
كننـدگان هنـگام كار كردن در كالسـهايي كه با رنگ 
دلخواهشـان رنگ شـده بـود، كمتر مرتكـب خطا مي 

جدول 3. نحوه استفاده از نور در طراحي فضاهاي آموزش ابتدايي؛ ماخذ: سازمان 
نوسازي مدارس.
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شـوند. و زمـان براي كامل كـردن تكاليفشـان به طور 
 Higgins, Hall, Wall,( نامحسوسـي تغيير مي يابد

.)2005 ,Woolner & Mc Caughey
پـس در مـدارس، رنـگ فضاهـا و تجهيزات آموزشـي، 
از  نوجوانـان  و  كـودكان  روحـي  شـرايط  دليـل  بـه 
حسايسـت بيشـتري برخوردار اسـت. زيرا اين امر مي 
توانـد باعـث شـادابي، نشـاط، آرامـش روانـي، تحرك 
و تـالش دانـش آمـوزان گـردد و فراينـد يادگيـري را 

افزايـش دهـد )شـجاعي، 1389، ص 44(.
در راهـرو و پلـه ها بهتر اسـت رنگ سـرد و آرام باشـد 
كـه ايـن رنگهـا عـالوه بـر آرامـش محيـط در كنترل 
ابعـاد  دارد.  تاثيـر  آمـوزان  دانـش  روحـى  هيجانـات 
راهروهـا رنـگ ديوارهـا و جنـس و نوع مـواد و مصالح 

در روحيـه دانـش آمـوز تاثيـر مى گـذارد.
مكان و سايت فضاهاي آموزشي ابتدايي

اين بخش شـامل اسـتاندارد هاى طراحى يک مدرسـه 
مناسـب بـر اسـاس اسـتاندارد هـاى جهانـى و البتـه 
سـازمان نوسـازى مـدارس ايـران مـى باشـد. محلـى 
كـه بـراى احـداث مدرسـه در نظـر گرفتـه مى شـود 
بايـد ضمـن نزديک بـودن بـه مسـير وسـايل نقليـه 
عمومـى، از كارخانجـات، خطوط راه آهن و شـاهراه ها، 
بيمارسـتان، گورستان،كشـتارگاه، دامدارى، مرغدارى، 
دباغ خانـه، محـل انباشـتن زبالـه و كود، مراكز پر سـر 
و صـدا و پـر رفت و آمد و سـاير مراكـزى كه به نحوى 
ممكـن اسـت ايجـاد مزاحمـت، دود، بو، گـرد و غبار و 
سـر و صـدا نمايـد، دور باشـد. معيـار جهت مسـاحت 
زميـن مـورد نيـاز بـه منظـور احـداث مدرسـه، تعداد 
دانـش آموزانـى خواهد بود كه بايسـتى در ان مدرسـه 
بـه تحصيـل اشـتغال ورزنـد. بـر ايـن اسـاس حداقـل 
انـدازه الزم بـه ازا هـر دانش آموز 6 تـا 8 متر مربع مى 

باشـد كه فضـاى الزم جهـت ورزش دانش امـوزان نيز 
مى بايسـت طبـق ضوابـط موجـود، مدنظر قـرار گيرد. 
درهرحـال حداقـل مسـاحت الزم زميـن، بـدون توجه 
بـه تعـداد دانـش آمـوزان هـزار متـر مربـع پيشـنهاد 
گرديـده اسـت. زميـن بازى بايـد به قدر كافى وسـعت 
داشـته باشـد كه بـدون ازدحام و برخـورد ضمن بازى، 
فعاليـت دانـش آمـوزان را بـه راحتـى فراهـم كند.اين 
شـرط بـا در نظـر گرفتـن مسـاحتى حـدود 10 متـر 
مربـع بـراى هـر دانـش آمـوز مطلـوب خواهد بـود كه 
البتـه ايـن اسـتاندارد بيشـتردر محل هايى بـا ارزانى و 

فراوانـى زميـن قابـل عمل خواهـد بود.
تجهيزات ايمني در فضاهاي اموزشي ابتدايي

در مـدارس بايـد خاموش كننده هـاى دسـتى پـودر و 
گاز 6 كيلويـى و گاز كربنيـک چهـار كيلويـى به تعداد 
الزم حداكثـر بـه فاصلـه هـر 22 متـر يـک دسـتگاه 
درنظـر گرفتـه شـود. اسـتفاده از قرقـره هـاى آتـش 
نشـانى )هورزيـل( متصل به آب شـهر يـا منبع ذخيره 
مناسـب  و  فواصـل الزم  در  پمـپ مسـتقل  و  مجـزا 
ضرورمـى باشـد. آمـوزش هـاى الزم جهـت اسـتفاده 
مناسـب و اصولـى از امكانـات و تجهيـزات ايمنى براى 
كادر آموزشـى و دانـش آمـوزان در سـطوح مختلـف 
الزامـى اسـت. همچنيـن خاطـر نشـان مى سـازد كـه 
قبـل از احـداث، تأسـيس و بهـره بـردارى از مـدارس 
از آتـش نشـانى مى توانـد در  ايمنـى  تائيديـه  اخـذ 
ارتقـاء ايمنـى مدرسـه نقش بسـزايى ايفا نمايـد. قبل 
از نصـب بخاريهـا نسـبت بـه سـرويس و رفـع نقايص 
احتمالـى آنهـا باالخـص در ناحيـه سيسـتم سـوخت 
رسـانى دسـتگاه اقـدام نمائيـد. كـوره دسـتگاهها را 
حتمـاً نظافـت كنيـد. حتى االمكان وسـايل گرمـازا را 
در فاصلـه نيـم متـر از دودكش مربوطه نصـب نمائيد. 

جدول 4. شعاع دسترسي به مراكز ابتدايي؛ ماخذ: سازمان نوسازي مدارس.
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وسـايل گرمـازا مانند بخارى هـا را در نزديكى و تماس 
نزديـک بـا پرده ها وسـاير اجسـام قابل اشـتعال نصب 
نكنيـد. در صـورت بـروز آتش سـوزى در بخارى هـا 
اول  وهلـه  در  و  كـرده  حفـظ  را  خـود  خونسـردى 
جريان سـوخت دسـتگاه را قطع كرده و ابتدا سـازمان 
آتـش نشـانى را مطلـع نمائيـد. چنانچه از سـقف هاى 
شـيروانى اسـتفاده شـود، فضاى داخلى آن از ضايعات 
و فضـوالت پرنده هاى وحشـى كه يكـى از عوامل بروز 
حريـق خـود بـه خودسـوز مـى باشـد، حداقـل ماهى 
يكبـار توسـط سـرايدار پاكسـازى شـود. حتى المقدور 
از اسـتفاده از سـقف هاى شـيروانى با خرپاهاى چوبى 

شـود. احتراز 
محرميـت و آســـايش در فضاهـاي اموزشـي 

يي ا بتد ا
مسـاله محرميـت و اشـراف بايـد بـه عنـوان يكـي از 
اصـول اوليـه طراحـي مـدارس دخترانـه د نظـر قـرار 
گيـرد و در هنـگام طراحـي - از مكانيابـي تـا طراحي 
جزئيـات فضـا- موردتوجـه و مداقه واقع شـود.به طور 
كلـي مي تـوان عوامـل اشـراف در بافت را به 2 دسـته 

طبقـه بنـدي كرد:
1.»معابر و دسترسـي«: معابر كه شـامل خيابانهاى 
هـم سـطح )از طريق رابطـه اى كه معبر بـا ورودى بنا 
دارد( و خيابانهـاي شـيب دار، پل هـاى سـواره و پياده 

مى باشـد.
هـر  اشـراف  عامـل  مهمتريـن  2.»سـاختمان ها«: 
مـدارس سـاختمانهاي اطـراف مدرسـه مي باشـند. در 
ارتبـاط با نحوه محرمسـازي ميتـوان بافتهـا را به طور 

كلـي بـه سـه دسـته طبقـه بنـدي كرد:
الـف- بافتهايـي با عوامل مشـرف تـا ارتفـاع 7 متر كه 
حـل مسـأله اشـراف بـا مرتفـع گرداندن ديوار كاشـت 
درختـان و روشـهايي از اين نوع ميتواند مفيد باشـد و 

مسـأله جدي وجـود ندارد.
ب- بافتهايـي بـا عوامـل مشـرف از ارتفـاع 7 تـا 19 
متـر: بـراي حـل مسـأله اشـراف در ايـن نـوع بافتهـا 
بايـد از روشـهايي نظيـر سـايه بصـري حاصـل از خود 

سـاختمان اسـتفاده كـرد.

ج- بافتهايـي بـا عوامل مشـرف بـا ارتفاع بيـش از 19 
متـر: در ايـن گونه شـرايط عموماً امكان محرم سـازي 
تمامـي فضاي باز مدرسـه فراهم نيسـت و تنها ممكن 

اسـت كنجهايي محـرم را پديد آورد.
نتيجه گيری و جمعبندی 

بعـد  بـر  در تدريـس دو ديـدگاه وجـود دارد: يكـى 
هنـرى و ديگـرى بـر بعـد علمـى آن تاكيد مـى ورزد 
و مجـرى هـر يـک مسـلما روش تدريـس خواسـته 
خـود را خواهـد داشـت. در بعـد هنـرى تدريـس، بـر 
هنرمنـد بودن مـدرس و ذهنى كـردن، ادراك و ابتكار 
و خالقيـت تكيـه مى كنـد. در نقطه مقابـل بعد علمى 
شـامل تمريـن هدايت كننـده، مـرور روزانـه، بازخورد 
و اصـالح، مرورهـاى هفتگـى و از ايـن قبيـل اسـت. 
ديدگاههـاى اخيـر بـه تلفيقـى در ايـن دو بعـد هنر و 
علمـى تكيـه دارنـد. گيـچ معتقـد اسـت علـم بايد به 
عنـوان بناى نيرومنـد براى هنر تدريس بـه كار گرفته 
شـود و نمى تـوان مجموعـه اى از بايدهـا و نبايدهـا را 
از آن اسـتنتاج نمـود. علـم و هنـر مى تواند بـه عنوان 
فرآينـد يـا محصـول باشـند، فرآينـد علم بـر عقالنيت 
تكيـه داشـته و محصـول آن دانش در جريـان تدريس 
بايـد علـم و هنـر، احسـاس و عاطفـه و عقـل بـه هـم 

پيونـد بخورند تـا بتوانـد تاثيرگـذار گردد. 
نكتـه اي كه بايـد در مـورد ادراكات محيـط يادگيري 
دانـش آمـوزان مـورد توجـه قرار گيـرد اين اسـت كه 
محيـط فيزيكـي مدرسـه و كالس درس مثل امكانات، 
فضـا، نـور، تهويه، ميز و صندلي و هواي كالس، موجب 
پيدايـش امنيـت و آسـايش بـراي دانش آمـوزان و در 
نتيجـه يادگيـري و رشـد فردي آنـان مي شـود كه به 
ويژه با ادراكات و احساسـات در مـورد روابط اجتماعي 
ميـان دانـش آمـوزان و معلمـان مرتبط اسـت. درگير 
كـردن دانش آمـوزان در فرايند يادگيري موجب رشـد 
احسـاس شايسـتگي در آنها شـده و همچنين به آنان 
كمـک مي كنـد تا خـود را عضـوي متعلق به مدرسـه 
بداننـد. ايـن امـر از تـرك تحصيـل آنهـا جلوگيـري 
بـه  آنهـا  عالقـه  و  انگيـزه  افزايـش  باعـث  و  كـرده 
مدرسـه خواهد شـد. مـواردي همچون وضـوح اهداف 
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آموزشـي، حمايـت و پذيـرش دانـش آموزان از سـوي 
معلـم و كادر مدرسـه، موفقيت هـاي تحصيلي، عدالت 
و عـدم تبعيـض معلـم در كالس، مـي تواننـد از جمله 
مهمتريـن عوامـل ادراك عضويـت دانـش آمـوزان در 
مدرسـه و كالس باشـند. ارائه تكاليف درسـي منطبق 
بـا نيازهـا و زندگـي واقعـي دانـش آمـوزان همـراه بـا 
فعاليتهـاي درسـي عيني و نـه انتزاعي، ميـزان اصالت 
تكليـف را در ادراكات دانـش آمـوزان باال مـي برد، چرا 
كـه دانـش آمـوزان، يادگيـري را بـا تجـارب شـخصي 
خـود همتـا سـاخته و آن را معنـادار درك مي كننـد.

در زمينـه رنـگ در فضاهـاي آموزش ابتدايـي نيز بايد 
مـوارد زيـر رعايـت شـود: در مـورد رنـگ بايـد توجـه 
داشـت كـه رنگ كـف كالس بايـد به صـورت مات در 
نظـر گرفتـه شـود تـا از بازتابش ناخواسـته نور سـقف 
و در نتيجـه ايجـاد مزاحمـت جلوگيـرى به عمـل آيد. 
از رنگ هـاى  بهتـر اسـت  نيـز  بـراى رنـگ ديوارهـا 
روشـن و مات اسـتفاده شـود. در مورد فرم كالس بايد 
توجـه داشـت كـه مهمترين هـدف، كم كـردن فاصله 
مى باشـد. اين امـر باعث صداى آرام و در نتيجه فشـار 
كمتـر بـر مـدرس مـى شـود، مى تـوان به سـادگى بر 
از  غلبـه كـرد، مى تـوان  مزاحـم خارجـى  صداهـاى 
وسـايل سـمعى و بصرى كوچكتر و ارزان ترى استفاده 
كـرد. بهتـر اسـت از رنگ هاي روشـن اسـتفاده شـود 
چـون اتاق هـا بزرگ تـر بـه نظـر مي آيند: بهتر اسـت 
از بيشـترين سـطح هاي سـقف و ديوار براي دسـتيابي 
بـه باالتريـن ميزان بازتاب نور اسـتفاده شـود. مي توان 
بـا طراحـي مناسـب نـور و اسـتفاده از بازتـاب سـطح 
هـاي مجـاور تـا 25 درصـد از شـمار چراغها كـم كرد.

در رابطـه با مصالح و بافت در فضاهاي آموزش ابتدايي 
هـم بايد گفت كـه: در مورد مصالـح كالس هاى درس 
فضاهـاي آموزشـي ابتدايـي بايـد توجه داشـت كه: در 
سـاخت كـف نبايـد از مصالـح صيقلـى اسـتفاده كرد. 
دليـل اين اسـت كه هنـگام خـروج از كالس بخصوص 
و  اضطـرارى، كف هـاى سـر  هنـگام خروج هـاى  در 
صيقلـى ايجـاد خطر مى كننـد. در ضمن كـف بايد در 
مقابـل سـايش مقاوم بـوده و قابليت تميزكردن باشـد 

و دليـل آن هـم ميـزان زيـاد رفت و آمد مى باشـد.
در زمينـه نـور در فضاهاي آمـوزش ابتدايـي نيز موارد 
زيـر الزامـي اسـت: در مـورد نـور فضـاى كالس هـاى 
آمـوزش تئـورى نـكات زيـر قابـل توجه بـوده و داليل 
عملكـردى دارنـد: ارتفـاع پنجـره رابطه مسـتقيمى با 
عمـق كالس دارد؛ بدين معنـا كـه هرچـه عمق كالس 
بيشـتر باشـد، ارتفـاع پنجـره نيز بايـد بلندتـر در نظر 
گرفتـه شـود. دليـل اين امـر هدايت بهتر نـور به عمق 
كالس مى باشـد. البتـه در ايـن مـورد اقليـم بايـد بـه 
خوبـى درنظـر گرفته شـود؛ زيرا اگر چنيـن اقدامى در 
مناطـق كويـرى مانند يـزد انجام شـود، در واقع دماى 
كالس را بـه نحـو چشـمگيرى افزايـش داده ايـم. هـر 
چقدرهـم كـه طراحى پنجره درسـت و اصولى باشـد، 
بـاز هـم بى نيـاز از نور مصنوعى نيسـتيم. در اسـتفاده 

از نـور مصنوعـى بايـد توجه داشـت كه:
1. نـور مصنوعـى بايـد از سـقف و توسـط المپ هـاى 

مهتابـى )فلوروسـنت( تاميـن گردد.
اگـر  كـه  اسـت  ايـن  سـقف  از  نورگيـرى  علـت   .2
مهتابى هـا بـر روى ديـوار نصـب شـوند، موجـب آزار 

كـودكان خواهنـد شـد. چشـم 
3. نكتـه مهـم بعـدى اين اسـت كـه رديـف مهتابى ها 
بايـد عمـود بـر رديـف صندلى ها قـرار گيرد تـا نورى 

يكنواخـت حاصل شـود.
آمـوزش  فضاهـاي  در  صـدا  و  اكوسـتيک  حـوزه  در 
اسـت: مبحـث  الزامـي  زيـر  مـوارد  رعايـت  ابتدايـي 
اكوسـتيک بودن يكـى از مباحث مهـم در كالس هاى 
از مصالـح  بايـد  تـا1/3 سـقف  درس مى باشـد. 1/2 
اكوسـتيک باشـد. ديـوار پشت سـر دانـش آمـوزان نيز 
بايـد از ديوارك هـاى گچى سـاخته شـود تـا بتواند در 
مقابـل پژواك صداى مدرس كـه در جلوى كالس قرار 
دارد مقاومـت كنـد. يكـى ديگر از نكات مهـم در مورد 
صـدا، پخـش يكنواخـت صـدا در كالس مى باشـد. به 
ايـن منظـور بايـد از در نظرگرفتن فواصـل طوالنى در 
طراحـى جلوگيـرى كـرد. حداكثر فاصله بيـن گوينده 
و شـنونده بايـد 25 متـر درنظرگرفته شـود تـا صداى 
مـدرس به خوبـى بـه اخريـن نفـرات و رديف هـا هـم 
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برسـد. اگر نصف كالس خالى باشـد، بـه علت انعكاس 
صـدا، از وضعيـت مطلوب صدادهى كاسـته مى شـود.

در راسـتاي افزايش ميزان يادگيري فضاهاي اموزشـي، 
ضوابـط عمومـي طراحـي فضاهـاي آموزشـي ابتدايي 
الزم اسـت: تابلـو كالس درس بايـد در محلى مناسـب 
كـه نـور كافي به آن ميرسـد قـرار داشـته و در معرض 
ديـد كامـل دانـش آمـوزان و به رنگ سـبز مناسـب و 
غيـر براق باشـد تـا از ايجـاد خيرگي بر اثـر بازتاب نور 
جلوگيـري گـردد. فاصلـه تابلـو كالس درس از اوليـن 
رديـف دانـش آموزان 2/2 متـر كمتر نباشـد. براي هر 
نفـر دانـش آمـوز در كالس حداقـل بايـد 51/2 متـر 
مربـع سـطح در نظـر گرفته شـود. حداكثر ابعـاد قابل 
قبـول بـراي كالس درس 8 متـر طـول و 7 متر عرض 
مـي باشـد. ارتفـاع سـقف كالس نبايـد از 3 متر كمتر 
باشـد. حداكثـر ارتفاع پله در مدرسـه 18 سـانتيمتر و 
حداقـل عـرض آن 30 سـانتي متر و طـول آن حداقل 
1,30 متر باشـد. سـالن اجتماعات، كارگاه، آزمايشگاه، 
نقشـه  در  عمومـي  اتاقهـاي  و  ورزشـي  مكانهـاي 
سـاختماني مدرسـه طوري منظور شـود كه مزاحمتي 
بـراي كالسـهاي درس بوجود نيـاورد. آبخوري عمومي 
آموزشـگاه بايـد داراي شـرايط زيـر باشـد: الـف - كف 
محوطـه آبخوري قابل شستشـو وداراى شـيب كافي و 
مناسـب بـه طرف مجـراي فاضـالب باشـد. ب - ديوار 
لبـه آبخـوري بايسـتي از جنـس قابل شستشـو )نظير 
كاشـي( بـوده و داراي شـيب مناسـب بطـرف مجراي 
فاضـالب باشـد. ج - ديـوار اطـراف آبخـوري از جنس 
قابل شستشـو )نظير كاشـي، سراميک، سـنگ( باشد. 
د - آبخـوري عمومـي دانـش آمـوزان بايد با شـيرهاي 
مناسـب بـا آب سـردكن مجهز گـردد و حداقـل براي 
هـر كالس 45 نفـر75 يک شـير آبخـوري پيش بيني 
شـود. ارتفاع شـير آن متناسـب با سـن دانـش آموزان 
در دوره هـاي مختلـف تحصيلـي )100 - سـانتيمتر( 
از سـطح زميـن باشـد. هــ- آبخـوري بايـد خـارج از 
سرويسـهاي بهداشـتي و با رعايت شـرايط بهداشتي و 
بـا فاصلـه حداقل 15 متـر احداث گردد. تعـداد توالتها 
در مدرسـه بـه ازاء هـر 40 نفـر حداقـل يـک چشـمه 

توالـت و هـر 60 نفـر يـک دستشـويي درنظرگرفتـه 
شـود. ارتفـاع دستشـوئي ها متناسـب بـا سـن دانـش 
آمـوزان در دوره هـاي مختلـف تحصيلـي 75 - 60 
سـانتيمتر از سـطح زميـن باشـد. كالسـها بايـد حتي 
االمـكان طـوري سـاخته شـوند كـه از نـور طبيعـي 
اسـتفاده نماينـد، ترجيحـاً پنجره هـا در سـمت چـپ 
دانش آمـوزان تعبيـه شـود و سـطح آنهـا حـدود يـک 
مـورد كالسـهاي  در  باشـد.  مسـاحت كالس  پنجـم 
شـبانه و يـا كالسـهايي كـه اجبـاراً از نـور مصنوعـي 
اسـتفاده مـي نماينـد شـدت روشـنايي بايسـتي برابر 
500 - 300 لوكـس بـوده و نحـوه تابش طوري باشـد 
كـه ايجـاد خيرگـي در دانـش آمـوزان ننمايـد. ميزان 
نـور راهروها بايسـتي برابـر 150 – 100 لوكس و براي 
رختكـن، توالتهـا و دستشـوئيها حداقـل 100 - 50 
لوكـس در نظـر گرفتـه شـود. درجـه حرارت مناسـب 
جهـت كالسـها بيـن 21 - 18 درجـه سـانتي گـراد 
و رطوبـت 60 – 50 درصـد مـي باشـد. كليـه مراكـز 
آموزشـي بايـد مجهـز به وسـايل اعالم و اطفـاء حريق 
بـوده و از نظـر طراحي بايسـتي پيش بينـي هاي الزم 
جهـت تأميـن راههـاي ورودي و خروجـي اضطراري با 
توجـه بـه ظرفيـت مدرسـه و تعـداد طبقات بـه عمل 
آيـد. ايـن راهها بايسـتي با عالئـم ويژه و با رنگ سـبز 
مشـخص گـردد تـا محـل فـرار اضطـراري مشـخص 
گردنـد. حداقـل دو راه فـرار براي مواقـع اضطراري كه 
از هـر نقطـه داخل سـاختمان قابـل رؤيت باشـد الزم 
اسـت و بايسـتى امـكان تخليـه در كوتاهتريـن زمـان 
ميسـر گردد و اجزاء سـازه اى مسيرهاى فرار در مقابل 
حريـق مقاوم باشـد. وجـود هرگونه حـوض و حوضچه 
در محوطه مدارس ممنوع اسـت. هر مدرسـه بايسـتي 
داراي اتـاق خدمـات بهداشـتي مجهـز بـه تجهيـزات 
كامـل جهـت انجـام فعاليتهـاي بهداشـتي تغذيـه اي 
و معاينـات بهداشـتي درمانـي دانـش آمـوزان شـامل 
بيماريابي، بينـــايي سـنجي، شـنوايي سنجي و پايش 
رشـد - آموزش بهداشـت و تغذيه به كاركنان و دانش 
آمـوزان - كمـک هـاي اوليـه در مواقـع بـروز حادثه و 
باشـد. در هر مدرسـه بايد بـه ازاء  هر دانـش آموز 0/5 
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متـر مربـع فضاي سـبز در نظر گرفته شـود. به منظور 
جلوگيـري از ايجـاد گـرد و غبـار در محيـط مدرسـه، 
محوطـه مدرسـه بايد با آسـفالت يا بتون كـف و نظاير 
آن مفـروش گـردد. ديد مسـتقيم از كالس هاى درس 
بـه زميـن هـاى ورزشـى وبـازى بـراى دانـش امـوزان 
ميسـر نباشـد تا تمركز انـان از بين نرود. سـطح زمين 
هـاى ورزشـى بايد صـاف و يكدسـت و بـدون هرگونه 
پسـتى و بلنـدى سـاخته شـود و از اصطـكاك كافـى 
نيـز برخـوردار باشـد. تجهيـزات ورزشـى بايـد مطابق 
بـا اصـول بهداشـتى باشـد و هر چنـدروز يكبـار تميز 
حلقه هـاى  راكت هـا،  هـا،  دروازه  تورهـاى  شـود. 
بسـكتبال و... بايـد مطابـق بـا اسـتاندارد تهيـه شـود. 
تعـداد درهـاى ورود و خـروج بايـد متناسـب بـا تعداد 
دانـش آمـوزان باشـد. رختكـن و تعويض لبـاس اكيدا 
نبايـد در زمين با سـطوح پاييـن تر باشـد. در مواردى 
كـه در زميـن بازى از توپ اسـتفاده مى شـود محصور 
كـردن آن حـد اقـل بـا ارتفـاع 3 متـر از بـروز حوادث 
احتمالـى چـون برخـورد تـوپ بـا شيشـه پنجرههاى 
كالس و نيـز بـدن دانـش آمـوزان جلوگيـرى خواهـد 
كـرد. در محوطـه بـاز كه محـل بازى و جسـت و خيز 
دانـش آمـوزان اسـت هيچ نـوع مانعى نباشـد. راه هاى 
دسترسـى و عـرض و ارتفاع سـردر ورودى در محوطه 
طـورى طراحى شـود كه امـكان ورود و حركت آسـان 
خـودرو هاى سـبک و سـنگين امـدادى را فراهم آورد. 
محـل عبور دانـش آموزان ومسـير عبور وسـايل نقليه 
)مثـل امبوالنـس- ماشـين حمـل اثاثيـه و تجهيـزات 
مدرسـه- ماشـين اتـش نشـانى و غيـره( بايـد از هـم 
جـدا باشـد و در صـورت عدم امكان محـل عبور دانش 
امـوزان بـا نصب عاليم راهنماى مشـخص شـود. محل 
عبـور دانش امـوزان بايد مشـخص وقابل رويت باشـد. 
جداكننده هـا )ديـوار محوطـه و جداكننـده پاركينگ 
از سـاير قسـمتها(در صـو رتيكـه به صورت نرده باشـد 
فاصلـه ميلـه هاى عمـودى ان نبايد از 10 سـانتى متر 
بيشـتر باشـد.  جدا كننده هـا بايـد داراى ارتفاع كافى 

حداقـل بـه ميـزان 80/ 1 متر باشـد.

منابع و ماخذ
آفاقـي، آ )1378( موقعيـت مكاني فضاهاي آموزشـي، 

فصلنامه مدرسـه نو، شـماره 12.
وضعيـت  مقايسـه اي  بررسـي   )1384( موالئـي، س 
فيزيكـي مدارس ابتدايي شـهر تبريز با اسـتانداردهاي 
كشـور، پايان نامـه كارشناسـي ارشـد، دانشـگاه تبريز.

محمـدي قاضـي محلـه، م )1386( دفتـر تحقيقات و 
پژوهـش سـازمان نوسـازي، توسـعه و تجهيـز مدارس 
كشـور، اسـتانداردهاي فضاهـا و سـطوح مـورد نيـاز 

آمـوزش متوسـطه، تهـران: انتشـارات مؤلـف.
پـرورش،  و  آمـوزش  اقتصـاد   )1386( م  عمـادزاده، 

اصفهـان. دانشـگاهي  جهـاد  انتشـارات  اصفهـان: 
الكهيد، ا، و درسـپور، آ )1371( توسـعه كمي و بهبود 
كيفـي آموزش ابتدايي در كشـورهاي در حال توسـعه، 
سـيد جعفر سـجاديه و حسـن محمد عليزاده هنجي، 

مترجم؛ تهران: مدرسـه.
طباطباييـان و فـرح حبيـب )1390( ديـدگاه مطلوب 
و نامطلـوب دانـش آمـوزان دبيرسـتان هاى نسـبت به 
رنـگ فضاى آموزشـى و راه هاى بهبـود كيفيت فضاى 
تحصيلـى، نشـريه نوآوري هاي آموزشـي، شـماره 93.

هوشـياري و ديگـران )1392( گونه شناسـى مسـجد 
مدرسـه در معمارى اسـالمى ايـران، مطالعات معماري 

ايران، شـماره 3.
و  سيدحسـين  بحرينـى،  و  گلـرخ  مقـدم،  دانشـگر 
عينـى فـر، عليرضـا )1390( تحليـل اجتمـاع پذيري 
محيـط كالبـدي متأثـر از ادراك طبيعـت در محيـط 

.45 شـماره  زيبـا،  هنرهـاي  انسان سـاخت، 
رهبـري منـش، كمـال و رحمتـى زاده، علـى)1391( 
بررسـى عوامـل مؤثر كالبدي در محيط هاي آموزشـى 
جهـت بهبـود فراينـد يادگيـري كـودكان، همايـش 
سـما  آموزشـكده  معمـاري،  تازه هـاي  منطقـه اي 

. شتر شو
سـميع آذر، عليرضـا )1376( پويايـى و خالقيـت در 
سـاماندهى فضاهـاي آموزشـى، مدرسـه نـو، تابسـتان 

.1376
شـاطريان، رضـا، )1378( طراحـى و معماري فضاهاي 
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آموزشـى، تهران: انتشارات سـيماي دانش.
شـجاعى، سـيد عليرضـا )1388( فضاهـاي آموزشـى؛ 
قواعـد و معيارهـا، تهـران: انتشـارات سـيماي دانش.

لطـف عطـا، آينـاز )1387( تأثيـر عوامـل محيطـى بر 
يادگيـري و رفتـار در محيـط هاي آموزشـى )ابتدايى( 

در شـهر، مديريت شـهري، شـماره 21. 
لنـگ، جـان )1388( آفرينـش نظريۀ معمـاري؛ نقش 
علـوم رفتـاري در طراحـى محيـط، عليرضـا عينى فر، 

تهران: انتشـارات دانشـگاه تهران.
محمـودي، محمد مهـدي، )1390( طراحـى فضاهاي 
آموزشـى با رويكرد انعطـاف پذيري، تهران: انتشـارات 

دانشـگاه تهران.
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بررسی مبانی فقهی مسئولیت حکومت اسالمی در مساله کنترل موالید 
و جمعیت شهري
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چکیده
بحـث مجـاز يـا غیر مجـاز بـودن دخالـت دولت در مسـاله 
کنتـرل جمعیـت، همـواره موافقـان و مخالفانـی را در میان 
فقهـا و علمـا داشـته اسـت. اهمیـت ايـن موضـوع زمانـی 
دوچنـدان می گـردد کـه بـه ايـن مقولـه در سـطح کالن، 
يعنـی اتخـاذ سیاسـت های جمعیتـی از سـوی حکومـت 
های مسـلمان نگريسـته شـود. نوشـتار حاضر ضمن اشـاره 
بـه ابعـاد مسـئولیت و دخالت حکومـت اسـالمی در اجرای 
حکـم کنتـرل و تنظیـم موالید، بـه بررسـی و تحلیل مبانی 
فقهی اين مسـئولیت می پـردازد. اين مقالـه تالش می کند 
از منظرهايـی چنـد به ارزيابـی موضوع بپردازد و بر اسـاس 
مبانـی چنـدی، اصـل و محـدوده دخالـت دولـت را نشـان 
دهـد. شـکل بحـث نیـز ايـن گونـه اسـت که نخسـت اصل 
هـر مبنـا از نظر دلیل و ابعاد بررسـی می شـود و سـپس در 
مقـام اسـتنتاج مالحظـه می گردد آيـا آن مبنا مسـئولیتی 
را متوجـه دولـت اسـالمی می کنـد يـا خیـر؟ مقالـه مـورد 
نظـر از لحاظ بررسـی مسـولیت حکومت در مسـاله کنترل 

جمعیـت بديـع می باشـد.
کلیـد واژگان: کنترل موالیـد، حکومت، قلمـرو اختیارات، 

مسـئولیت حکومت، حريـم خصوصی.

n_sanjabi@pnu.ac.ir  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09183307562، رايانامه*
اين مقاله برگرفته از رساله دکتري نسرين سنجابي است که بديونسیله از اساتید راهنما و مشاور تشکر و قدرداني مي گردد.

Check Islamic jurisprudence on the issue 
of birth control and responsibility of the 
urban population

Abstract
Authorized or unauthorized discussions of government 
intervention in the issue of population control, always 
among the scholars and jurists have pros and cons. The 
importance of this issue, which is compounded when 
the issues at the macro level, the policy of the Muslim 
population by the government to be seen. This article 
refers to the responsibility and the involvement of an 
Islamic state in the execution of control and regulation 
of birth, the analysis focuses jurisprudence responsibil-
ity. Whether such liability is an Islamic state? Why and 
what are its limits? This article is an introduction to this 
topic is, attempts to briefly assess the issue from several 
perspectives and based on several principles, principles 
and scope of government intervention show. The de-
bate is that the first principle of any basis of reason and 
dimensions checked Conclusion As can be seen, and 
then do the basic responsibility of the government or 
not?
Keywords: Birth control, government, scope of au-
thority, responsibility of govermance, privacy.
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1- مقدمه
سـخن دربـاره جمعیـت از موضوعاتی اسـت کـه توجه 
بسـیاری از انديشـوران را از گذشـته هـای دور بـه خود 
مشـغول داشته است. بررسـی اجمالی آرای دانشمندان 
گذشـته نشـان مـی دهد کـه اين نظريـات بـا توجه به 
انـدازه خانـواده و بـا تاکید بـر تعداد فرزندان بیان شـده 
اسـت. سیاسـت هـای کلـی نیـز کـه توسـط سیاسـت 
مـداران اتخـاذ شـده اسـت، بـا توجه بـه تعـداد اعضای 
خانـواده تنظیـم شـده و هـدف از اجـرای اين سیاسـت 
هـا، تـالش بـرای نیل بـه جامعـه ای متعـادل از طريق 
سـاماندهی بـه وضعیـت خانـواده و تعـداد آن هـا بـوده 
اسـت. تحـوالت جمعیتـی در جهان اسـالم و رشـد بی 
سـابقه جمعیت در ايران در سـال های پـس از پیروزی 
انقـالب اسـالمی، مسـوالن سیاسـی کشـور را بـا ايـن 
سـوال مهـم مواجـه سـاخت کـه آيـا اصـوال دولت حق 
دخالـت در تعیین تعداد فرزندان بـرای زوجین را دارد؟ 
و برفـرض جواز اين امر،سیاسـت هـای جمعیتی چگونه 
بايـد اتخـاذ شـود؟ آيا صرفاً بـر اين پايه کـه فرزندآوری 
از ديـد شـارع مقدس مطلوبیـت دارد، نبايـد به موضوع 
جمعیـت و رشـد آن توجـه کـرد يـا حکومـت دينـی و 
مسـوالن نظام سیاسـی بايد بـرای جمعیت يـک برنامه 

و هـدف گـذاری معینـی را اتخـاذ کنند؟ 
مسـاله دخالـت و مسـولیت حکومت اسـالمی در اجرا و 
برپايـی حکـم کنتـرل جمعیـت در جامعه را بر اسـاس 
اصـول و مبانـی چندی مانند، نسـبت حکومـت با حوزه 
عمومـی، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر و اهـداف و 
مسـولیت هـای حکومت اسـالمی، مـی توان بررسـی و 
ارزيابـی کـرد. مطابـق ايـن مـوارد پرداختن بـه موضوع 
حـوزه  در  توانـد  مـی  عمومـی،  عرصـه  در  جمعیـت، 
اختیـارات و مسـولیت هـای حاکم اسـالمی قـرار گیرد 
امـا حکومت حـق ورود بـه عرصه خصوصی و شـخصی 

افـراد در مسـاله کنتـرل جمعیـت را ندارد.
ايـن مقالـه ضمن بیـان بسـیار اجمالی تايخچـه کنترل 
جمعیـت در ايران، مسـاله دخالت دولـت در امر کنترل 
موالیـد را از ديـد موافقـان و مخالفان مورد بررسـی قرار 
مـی دهـد و سـپس حدود اختیـارات دولت اسـالمی در 

ايـن بـاب را بـه بحث می گـذارد که بررسـی مسـاله از 
ايـن لحاظ بسـیار بديع می باشـد.

2- کنترل جمعیت در کشورهای اسالمی و ايران                                                                                   
امـروزه تنهـا حـدود سـه درصـد از کشـورها خواهـان 
جمعیـت  درصـد  هفـده  هسـتند.  جمعیـت  افزايـش 
خـود را مطلـوب و متناسـب مـی داننـد در حالـی کـه 
طالـب  جهـان  کشـورهای  از  درصـد  هشـتاد  حـدود 
کاهـش باروری هسـتند تا اوضاع اقتصـادی و اجتماعی 
خـود را هـم آهنـگ سـازند )جهـان فـر،1376، صـص 

214و230(. 
بديهـی اسـت نوع نگرش ها به مسـاله جمعیـت در اين 
کشـورها، نقـش تعییـن کننـده ای در اعمال سیاسـت 
هـای الزم توسـط دولـت هـا خواهـد داشـت. چنیـن 
سیاسـت هايـی در دانـش جمعیـت شناسی»سیاسـت 
هـای جمعیتـی« نامیـده مـی شـود. مجموعـه اصول و 
تدابیـر و تصمیمـات مدون جمعیتی که از سـوی دولت 
در کشـوری اتخـاذ مـی شـود و حـدود فعالیت هـای او 
را در رابطـه بـا مسـايل جمعیتـی يـا امـوری کـه نتايج 
جمعیتـی دارنـد، تعییـن می کنـد )تقـوی، 1389، ص 

.)73
يکـی از مهـم تريـن سیاسـت هايی کـه دولت هـا برای 
دسـت يابی به اهـداف مطلوب جمعیتی خـود در پیش 
مـی گیرند، سیاسـت کنتـرل موالیـد وتنظیـم خانواده 
اسـت. اعمـال چنیـن سیاسـت هايـی در کشـورهای 
غربـی از حـدود صـد سـال پیش آغاز شـده، اما سـابقه 
آن در کشـورهای اسـالمی، بـه بیـش از پنجـاه سـال 
نمـی رسـد. مهـم تريـن دلیل ايـن مطلـب، افزايش بی 
رويـه جمعیت در کشـورهای در حال توسـعه اسـت که 
منجـر به  ايجاد مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی در اين 

کشـورها گرديده اسـت.
نفـوذ چنیـن انديشـه هـای جمعیتـی در کشـورهای 
مسـلمان ابتـدا بازتـاب هايی منفی داشـت بـه گونه ای 
کـه دانشـمندان مسـلمان به شـدت بـا آن بـه مخالفت 
برخاسـته و هـر نـوع سیاسـتی را در جهـت کاهـش 
جمعیـت مسـلمانان محکـوم نمودنـد. بررسـی نظـرات 
ايـن فرهیختـگان، گواه اين مطلب اسـت کـه غالب آنها 
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بـا توجـه بـه مبانـی اولیه ديـن اسـالم و پای بنـدی به 
شـريعت- که گاه موجب کم توجهی نسـبت به بررسـی 
هـا و مطالعـات جديد علمـی در زمینه تنظیـم خانواده 
شـده اسـت- چنین نظرياتی را ابراز داشـته اند. اگر چه 
در ايـن زمینـه نبايد موقعیت های زمانـی و مکانی را از 
نظر دور داشـت؛ زيرا در اين دوره، يعنی از پنجاه سـال 
پیـش، نفـوذ انديشـه هـای اسـتعماری، بـه ويـژه نفوذ 
چپـاول گرايانـه  و سـلطه گرايانـه دولت های اسـتعمار 
گر و صهیونیسـت در کشـورهای مسـلمان بسیار شدت 
داشـته اسـت. در چنین شـرايطی، موضع گیری علمای 
مسـلمان در مقابـل نظرياتـی کـه جمعیت مسـلمین را 
مـورد هجمـه قرار مـی داد، امری کامـال طبیعی به نظر 

می رسـد )طلعتـی، 1383، ص 64(.
ايـن رونـد در کشـور مـا نیـز پیـش از پیـروزی انقالب 
اسـالمی وجـود داشـت. برنامـه هـای تنظیـم خانـواده 
مـادران  بهداشـت  اداره  تاسـیس  بـا  سـال 1334  در 
و کـودکان در وزارت بهـداری، نخسـتین گام خـود را 
برمـی داشـت. در سـال 1345 عـده ای از کارشناسـان 
شـورای جمعیتـی مسـاله بهداشـت و تنظیـم خانـواده 
و مسـايل جمعیتـی را مطالعـه کردنـد. در سـال 1346 
قطع نامه سـران کشـورها درباره جمعیت، توسـط شـاه 
ايـران امضـا شـد )کیهـان، 1348، ص 151(. در سـال 
1367 بـه دنبال انتشـار نتیجه های سرشـماری، دولت 
جمهـوری اسـالمی ايـران سیاسـت مبتنـی بـر کاهش 
جمعیـت را پیـش گرفت و پس از کمتـر از يک دهه به 
داليلـی دوبـاره به سیاسـت افزايش جمعیـت روی آورد 

)رهبـری، 1385، صـص 23-22(.
اگرچـه هـدف ايـن برنامه هـا در درجـه اول پیشـرفت 
و تامیـن رفـاه اقتصـادی و اجتماعـی خانواده هـا عنوان 
می شـد، امـا بدبینی هايـی که نسـبت به رژيم گذشـته 
وجـود داشـت، علمـای شـیعی را بـر آن داشـت که در 
نماينـد.  گیـری  موضـع  سیاسـت هايی  چنیـن  برابـر 
چنان کـه قباًل اشـاره شـد به دلیـل موقعیت و شـرايط 
حاکـم در آن زمـان، شـايد نتـوان بـر آنها خـرده گرفت 
هرچنـد وجـود برخی فتـاوای مراجـع دينـی در زمینه 
کنتـرل و جلوگیـری از موالیـد جالب توجه اسـت. نکته 

قابـل تامـل اين اسـت که امـروزه برخی از ايـن نظريات 
هنـوز مطـرح اسـت و مصرانـه از آن حمايت می شـود. 
بـه گونـه ای کـه اين مسـاله هنوز حل نشـده تلقی می 
شـود. حداقـل می تـوان گفـت مبانی اين مسـاله کامال 

منقـح نشـده و مـورد اتفاق نظر نیسـت.
پرسـش هايی کـه اينجـا مطـرح مـی شـود ايـن اسـت 
کـه آيـا حکومت اسـالمی مـی تواند نسـبت بـه کنترل 
جمعیـت يا اجرای سیاسـت هـای پیش گیرانه از رشـد 
آن در سـطح کالن اجتماعـی، اقدامـی الزامی، هر چند 
در مـدت زمـان محـدود، انجـام دهـد؟ آيـا دولـت و يـا 
حاکـم اسـالمی می-تواند بنا به تشـخیص خود و طبق 
مصالـح و مفاسـد امـر بديـن کار اقـدام نمايـد ويا حتی 
سیاسـت هـای الزامی و اجباری در پیش بگیرد؟ پاسـخ 
به اين پرسـش هـا در گرو بازبینـی آرا و نظريات موافق 

و مخالـف، در ايـن زمینه اسـت.
3- حکم تنظیم موالید 

علمـا و محققان اسـالمی حـول حکم تنظیـم زاد و ولد 
چـه بـه صـورت شـخصی يعنـی در سـطح خانـواده و 
زوجیـن، چـه بـه صـورت جمعـی، -در سـطح دولـت و 
حاکمیـت اسـالمی- اختالف نظـر دارند. نظرات ايشـان 

بـه دو دسـته کلی قابل تقسـیم اسـت:
گـروه اول کـه اکثريـت آنها را اهل سـنت تشـکیل می 
دهنـد )الکبیسـی، 2012، ص 166(. معتقـد بـه عـدم 
دخالـت دولـت و حاکمیـت در امـوری چـون تنظیـم 
موالیـد مـی باشـند. به اعتقـاد اين گروه حاکم اسـالمی 
مجـاز بـه تصمیم گیری در مـورد فرزنـدان و تعداد آنها 
بـرای افـراد جامعه، نیسـت و نمـی توانـد قوانینی اتخاذ 
کنـد کـه چنیـن نتايجـی دربرداشـته باشـد و فقط در 
صـورت ظهـور نیـاز و بـروز ضـرورت در سـطح فـردی، 
انجـام چنیـن کاری را از سـوی حاکـم اسـالمی مبـاح 
مـی داننـد و در غیـر ايـن حـاالت حکم بـه کراهت آن 
داده انـد )البوطـی، 1408، ص 15(؛ ايـن گـروه دعوت 
عمومـی به تحديد نسـل را گمراه کننده، از نقشـه های 
اسـتعمار و برخـالف دلیـل عقـل و عقالنیت در اسـالم 

مـی داننـد )ر.ک: تهرانـی، 1425صـص:85 -93(.
احتـرام بـه مخلـوق پـروردگار، نگرانـی از نابـودی نـوع 
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بشـر، افـزودن معتقـدان بـه يک کیـش و آيیـن خاص، 
از  اجتماعـی،  و  سیاسـی  اقتصـادی،  تـوان  افزايـش 
مهمتريـن داليل ايشـان می باشـد. عـالوه بـر ادله فوق 
بـه ذکـر پـاره ای آيـات و روايـات در صحـت اسـتدالل 
خـود، اسـتناد مـی کننـد. طبق ايـن ادله تحديد نسـل 
در سـطح فـردی دارای کراهـت تنزيهـی اسـت و برای 
دولـت نیـز جايز نیسـت قوانیـن عمومی اتخـاذ کند که 
افـراد را بـه لحـاظ  سیاسـی مجبور به تحديـد و تنظیم 
نسـل کند. بـه اعتقاد ايشـان، اگـر گاه به تحديد نسـل 
عمومـی تعبیـر مـی شـود، بـه معنـای مجبـور نمودن 
امـت اسـالمی يا مجبـور نمـودن منطقـه ای از مناطق 
کشـور اسـالمی بـر محـدود نمـودن نسـل برای دسـت 
يابـی بـه نسـبت و میـزان مشـخص تولد، نیسـت. بلکه 
مـی تـوان گفـت مـراد از تحديد نسـل عمومـی جمعی 
آن اسـت کـه پـدر و مـادر نسـبت بـه وظیفـه پـدری و 
مـادری و وظايف زن و شـوهری خـود عمل نمايند و در 
واقـع آنهـا را بايـد به وظايف خـود، آگاه نمود تا نسـبت 
بـه آينـده فرزنـدان خـود بـا احتیـاط بیشـتری عمـل 
نماينـد و میـزان فرزنـدان را بر حسـب توانايـی مادی و 
معنـوی خـود، تنظیـم نماينـد و جامعـه را در رويارويی 
با مشـکالت يـاری دهند، زيرا از موارد اهتمام شـريعت، 
دسـت يابی بـه زندگی اجتماعی به بهترين وضع اسـت 
و ايـن امـر محقـق نمـی شـود مگر آنکـه خـود دولت و 
حکومت اسـالمی به صورت مسـتقیم و نـه اجباری، در 
ايـن امـر مداخله نمايـد )التـازری، 1409ق، ص 365(. 
البتـه امت اسـالمی نیـز تنها در چارچـوب خاصی که با 
روح شـريعت اسالمی و عقیده مسـلمانان سازگار است، 
مـی توانـد سیاسـت های تنظیـم خانـواده را، به صورت 
تشـويقی نـه الزامـی، به اجرا گـذارد )سـالمه، 1409ق، 
ص 295(. الزم بـه ذکـر اسـت فقهـای شـیعه بر مبنای 
چنیـن روايـات و احاديثـی، در آثـار و مباحـث فقهـی 
خـود بـر حفـظ نسـل، اهمیـت ازدواج و افـزوده شـدن 
نسـل مسـلمانان توجـه داشـته انـد و مباحثـی ماننـد 
کنتـرل جمعیـت و تنظیـم خانـواده بديـن صـورت که 
امـروزه مطـرح اسـت، در فقـه شـیعی سـابقه نداشـته 

اسـت )پوريانـی، 1391، ص 110(. 

گـروه دوم مطلقـاً اجـرای برنامـه های کنتـرل موالید و 
تنظیـم خانـواده را در سـطح حاکمیـت و مـردم جايـز 
می داننـد )مطهـری، 1347، صص 78-84، و بهشـتی، 
غالـب   .)275 ص   ،1350 صـدر،   ،32-311  ،1379
و  اقتصـادی  محورهـای  بـر  گـروه،  ايـن  ديدگاه هـای 
اجتماعـی دور مـی زنـد )معـزی، 1371، ص 17(. بـه 
اعتقاد ايشـان حاکم در صورت بـروز مصلحت، می تواند 
از طريق اقناع مردم به تنظیم نسـل و دسترسـی آسـان 
بـه وسـايل جلوگیـری به شـکل موقـت، نه دائـم، مردم 
را بـه تنظیـم زاد و ولـد به صـورت جمعی دعـوت کند. 
ايـن گـروه نیـز در توجیه اسـتدالل خود بـه ادله عقلی 

و نقلـی اسـتناد کـرده انـد. از جمله ايـن داليل:
بـه احاديثـی که داللـت بر اباحـه عزل دارند، اسـتدالل 
انـد. بـه عنـوان مثـال: صحیحـه محمـد بـن  نمـوده 
مسـلم »سـالت ابـا عبداهلل عـن العـزل، فقال:ذلـک الی 
الرجـل يصرفـه حیـث يشـاء« )کلینـی، 1365، 5، ص 
504( و موثقـه عبدالرحمـن بـن ابی عبداهلل:»سـالت ابا 
عبـداهلل)ع( عـن العزل، فقـال:ذاک الی الرجـل« و موارد 

فـراوان ديگـر کـه داللـت بر جـواز عـزل دارند. 
افزايـش کنـد  و  افزايـش رشـد جمعیـت  در صـورت 
درآمدهـا و نارسـايی تکنولـوژی، چـاره ای جـز بهـره 
بـرداری بـی رويه از منابـع زمین برای به دسـت آوردن 
غـذا و سـوخت نمـی باشـد که نتیجـه اش بدتر شـدن 
محیط زيسـت انسانی و طبیعی اسـت )خرازی، 1369، 
ص 7(. کثـرت جمعیت ذاتا مطلوبیتـی ندارد و مباهات 
پیامبـر در قیامـت بـه فزونـی امتـش، مطابـق روايـت 
»انـی مکاثـر بکـم االمم غـدا فـی القیامـه« )طباطبايی 
بروجـردی، 1399، 20، ص 58(.  بـه کثـرت عـددی 
نیسـت بلکـه بـه حسـن فعـل اسـت و اقلیـت دارای 
منفعـت بهتـر از کثیر بی فايده اسـت. قـرآن نیز کثرت 
بـدون فايـده را محکـوم و اقلیـت قدرتمنـد و صالـح را 
سـتوده اسـت. »کـم مـن فئـه قلیلـه غلبت فئـه کثیره 
بـاذن اهلل«  )بقـره، 249( و »قـل ال يسـتوی الخبیـث و 
الطیـب و لـو اعجبک کثـره الخبیـث فاتقوا اهلل يـا اولی 

االلبـاب لعلکـم تفلحـون« )مائـده، 100(.
حاکـم اسـالمی مـی تواند مـردم را به تنظیـم و تحديد 
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نسـل دعـوت کنـد. همـان گونـه کـه زوجیـن شـرعا 
مجازنـد کـه در شـرايط خـاص کنتـرل موالیـد داشـته 
باشـند، بـرای ولی امر نیز جايز اسـت در صـورت وجود 
مصلحـت عامـه، مـردم را دعـوت به ايـن کار کنـد. زيرا 
مصلحـت جامعـه مقـدم بـر مصلحـت فـرد اسـت و از 
اهـم وظايـف ريیـس حکومت اين اسـت که نسـبت به 
صیانـت از امـور داخلـی و خارجی امت، متعهد باشـد و 
آن هـا را از هـر تهديـدی کـه موجـب ضعـف و نابودی 
امـت می شـود، صیانـت نمايـد )عبـاده، 2011م، 16 و 

صرامـی،1380، صـص 65-62(.
همـان گونـه که ذکر شـد قصد ما در نـگارش اين مقاله 
تحلیل نظـرات موافقین و مخالفیـن برنامه های کنترل 
و تنظیـم موالید نیسـت. صرفـا جهت ورود بـه بحث به 

برخـی از ايـن نظريه ها به اختصار اشـاره شـد.
4- تحلیل مبانی فقهی مسوولیت دولت

پـس از بیان مختصر نظرات موافقـان و مخالفان تحديد 
موالیـد بـه بررسـی ابعاد مسـئولیت و دخالـت حکومت 
اسـالمی در ايـن موضـوع می پردازيم. آيا اساسـا در اين 
مسـاله مسـولیتی متوجه دولت اسـالمی هست؟ به چه 

دلیـل و محدوده آن کدام اسـت؟
قبـل از ورود بـه اصـل موضـوع، توجـه بـه چنـد نکتـه 

ضـروری بـه نظـر می رسـد:
الـف( حـوزه بحـث، مبانـی فقهـی دخالت و مسـئولیت 
حکومت اسـالمی در مسـاله تحديد موالیـد از نظر مقام 
»ثبـوت« و بـدون لحـاظ مقـام »امتثـال حکـم« اسـت 
زيـرا در مقـام اجـرا، مالحظـه موضـوع و دخالت عنصر 
مصلحـت و ضـرورت، عاملـی تعییـن کننـده و فراگیـر 
اسـت و تحقیـق ايـن امر خـارج از محدوده اين نوشـتار 

می باشـد.
ب( در صـورت پذيـرش مسـئولیت دولـت در اين مورد 
طبعـاً راهکارهـای عملـی در جهـت شـیوه اجـرای اين 
مسـئولیت بايد در جـای ديگر مورد بررسـی قرار گیرد.

ج( محـور بحـث اگرچـه کنتـرل و تحديد موالید اسـت 
امـا مبانی ذکر شـده اختصـاص به اين موضـوع ندارد و 
حکـم مذکـور در غالب مـوارد يک مصـداق خواهد بود.

د( آن چـه در ايـن مقالـه مـورد بحـث قـرار می گیـرد 

بیشـتر حـوزه عمومـی موضـوع مـورد بحـث اسـت، اما 
اين کـه از ناحیـه حـوزه خصوصـی مسـئولیتی متوجـه 
حکومـت هسـت يـا خیـر و محـدوده حريـم خصوصی 
چیسـت، مـواردی هسـتند کـه بحـث از آن ها بـه نحو 

تفصیـل در ايـن مقـال نمـی گنجد.
حـوزه  بـا  حکومـت  نسـبت  اول:  1-4.مبنـای 

شـخصی و  خصوصـی 
اگرچـه واژه »حريـم خصوصـی« در محـاورات و نیز در 
مباحـث سیاسـی و حقوقـی مکرر به کار مـی رود، هنوز 
تعريف متقن و مشـخصی از آن بیان نشـده اسـت. زيرا 
مفهـوم حريم خصوصی ريشـه های عمیقـی در مباحث 
انسان شـناختی جوامـع  و  فرهنگـی، جامعه شـناختی 
دارد. بـه طـور خالصـه می توان گفـت که امـروزه، حق 
حريـم خصوصـی حقی اسـت نسـبت به زندگـی کردن 
بـا میـل و سـلیقه خـود و بـا حداقـل مداخلـه و ورود 
ديگـران. بـه ديگر سـخن، حريم خصوصی حقی اسـت 
کـه بـر اسـاس آن افـراد تعیین مـی کنند کـه ديگران 
تـا چـه انـدازه می تواننـد بـه لحـاظ کمیـت و کیفیت، 
اطالعاتـی درباره آنان داشـته باشـند. از مجموع تعاريف 
متعـدد کـه برای شناسـايی حريم خصوصـی از عمومی 
ارائـه شـده اسـت، می تـوان حريـم خصوصـی را ايـن 
گونـه تعريـف کرد: »قلمـروی از زندگی هر فـرد که آن 
فـرد نوعـاً و عرفاً انتظـار دارد که ديگران بـدون رضايت 
وی بـه اطالعـات راجع به آن قلمرو دسترسـی نداشـته 
باشـند يـا بـه آن قلمـرو وارد نشـوند يـا بـه آن قلمـرو 
نظـارت نکننـد يـا به هـر صـورت ديگـری وی را در آن 
قلمـرو مورد تعرض قـرار ندهند« )انصـاری، 1386، ص 

.)210
مـا در ايـن نوشـتار می کوشـیم در حـد تـوان بـه ايـن 
پرسـش پاسـخ دهیـم که آيـا کنتـرل و تحديـد موالید 
در حـوزه دخالـت و مسـولیت دولـت قـرار می گیـرد يا 
خیـر؟ و اصـوال قلمرو حکومت حاکم الهی تا کجاسـت؟ 
مسـئله محـدوده واليـت و قلمـرو اختیـارات »حکومت 
واليـی« از جملـه  مسـائل مهـم و مورد بحـث  فقیهان 
شـیعه بوده و هسـت.  اقـوال فقیهان در اين مسـئله در 

بدونظـر بسـیار مختلـف و متفـاوت به نظر می رسـد. 
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آخونـد خراسـانی  صاحـب  کفايـه االصـول، محـدوده 
واليـت  معصومـان را خـارج  از امـور شـخصی می داند 
و معتقـد اسـت کـه حضـرات  معصومـان )ع( بـا اموال 
مـردم، معاملـه بقیـه مـردم را می نمـوده انـد. مـردم  
موظـف نیسـتند به اوامـر و نواهی ائمه )ع( غیـر از امور 
سیاسـی  و احکام شـرعی، در امور عـادی گردن بنهند. 
قـدر متیقـن آيـات و روايات وجـوب اطاعـت معصومان 
)ع( در اوامری اسـت که از جهت نبوت و امامت ايشـان 
صادر شـده باشـد )آخونـد خراسـانی، 1406، ص 91(. 
ايـن فقیه عالیقـدر در زمینه حدود واليـت امام معصوم 
معتقدند که: »شـکی نیسـت که امـام )ع( در مهام امور 
کلـی سیاسـی کـه وظیفه روسـا و رهبران اسـت واليت 
دارد، امـا در امـور جزيی متعلق به اشـخاص نظیر خريد 
و فـروش خانـه و امثـال آن، از جملـه تصـرف در اموال 
مـردم، واليت امام )ع( محل اشـکال اسـت و بـا ادله ای 
کـه مخالـف اين تصرف اسـت، تقابـل می يابـد. ادله ای 
از قبیـل آن چـه داللـت بر عـدم نفـوذ تصـرف ديگران 
در ملـک شـخصی بـدون اجـازه مالـک آن دارد و نیـز 
آن چـه دلیـل عـدم حلیـت امـوال بـدون رضـا و طیب 

نفـس مالک اسـت.« )همـان، ص 93(. 
محقـق نايینـی نیـز هماننـد آخونـد خراسـانی بـر پايه 
نظريـات اصولـی، گسـترش دامنـه واليـت حاکـم را در 
خـارج از حـوزه شـريعت نمی پذيـرد )نايینـی، 1378، 

.)142 ص 
نظـر حضـرت امام خمینـی )ره( در زمینه قلمرو واليت، 
در آثـار فقهـی  اصولـی ايشـان کامـاٌل مشـخص اسـت. 
همـان اختیـارات پیامبـر و امـام )ع( در امـور عمومی و 
مسـائل سـلطانی و مـوارد مرتبـط با حکومت بـا رعايت 

مصلحـت جامعه اسـالمی. 
 امـام خمینـی دامنـه نفـوذ حاکم اسـالمی را تـا آن جا 
گسـترش می دهد که شـامل حوزه خصوصـی افراد نیز 
می شـود. هـر چنـد کـه ايشـان اعمـال قـدرت و نفـوذ 
حکـم حاکـم را بـه وجـود مصلحـت عمومـی مشـروط 
کـرده اسـت ولـی ايـن گونه بـه نظر می رسـد کـه امام 
خمینـی واليـت را به گونـه ديگری تفسـیر می کند که 
بـا تفسـیر آخونـد خراسـانی و نايینـی تفـاوت بنیادين 

دارد. بـه نظـر وی واليت نه تنها در حوزه تشـريعی بلکه 
در حـوزه تکوينـی نیز ادامه می يابـد. بنابراين ولی فقیه 
بـه نوعی خلیفـه و جانشـین خداوند در زمیـن و دارای 
قـدرت تصـرف در امـور مـادی اسـت. در حوزه تشـريع 
نیـز در منطقـه الفـراغ که احکام شـرعی وجـود ندارد و 
بـه عـرف و عقال واگذار شـده نیز واليـت می يابد )ر.ک: 
خمینـی، 1372، ص 31(. از اين جاسـت کـه امـام در 
مـواردی چـون کنتـرل موالید و محدود کـردن مالکیت 
خصوصـی بـا اسـتناد بـه مصلحـت عمومـی دخالـت 
دولـت و قـدرت حاکـم را مجـاز مـی دانـد. در پاسـخ  
اينکـه کنتـرل موالیـد شـرعاً صحیـح اسـت يا نـه امام 
می نويسـد: راجـع بـه موالید تابع آن اسـت که حکومت 

چـه تصمیمی بگیـرد )خمینـی، 1369، ص 39(. 
امام مسـائل حکومتی را از مسـائل غیرمرتبط باحکومت 
تفکیـک کـرده درمسـائل قسـم اخیرتقیـد بـه احـکام  
شـرعی اولـی را دقیقـاً الزم می دانـد و تنهـا قسـم اول 
را محـدوده احـکام حکومتـی و حکم سـلطانی می داند 
)همـان، 1369(. در نظريـات امـام عنصـر مصلحـت در 
احـکام حکومتـی بـه عنـوان حکم اولی شـرعی بـه کار 
مـی رود. ويژگـی  اصلـی اين نظريـه امام عـدم تقید به 
احـکام فرعـی اولی  و ثانوی در عیـن تقید به  مصلحت 
نظـام  اسـت. بـرای اداره حکومـت اختیاراتـی درحـد 
اختیـارات سـلطانی پیامبـر و امـام )ع( الزم اسـت تـا 
بتوان با تشـخیص مصلحت جامعه اسـالمی، مسـلمانان 
را بـه نحـو احسـن اداره نمـود. به نظر ايشـان در حیطه 
امـور عامـه ولـی فقیـه مقیـد بـه احـکام فرعـی اولی و 
ثانـوی نیسـت. ولی فقیـه فراتـر از حیطه شـرع )اما در 
چهارچـوب ديـن( می توانـد براسـاس مصلحـت نظـام، 
حکـم وضـع نمايـد. ايـن احـکام نه  تنهـا ماننـد ديگـر 
احـکام شـرعی الزم  االتبـاع و واجـب االطاعه هسـتند، 
بلکـه درصـورت تزاحـم مقـدم برهمـه احـکام شـرعیه 
فرعیـه می باشـند. البتـه اين عبـارت هرگـز بـه معنای 
ناامـن بـودن حـوزه خصوصی و حريم شـخصی افراد در 
مقابـل قدرت دولت و حاکم نیسـت. بر اين اسـاس امام 
در پیـام هشـت مـاده ای خود به ويـژه بنـد 6 آن، ورود 
بـه حريـم »خصوصـی« افـراد را جـرم و گناه مـی داند 
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و ورود بـدون اجـازه بـه آن را مجـاز نمی دانـد. بنابراين 
اجمـاالً مـی پذيريـم کـه حکومـت اسـالمی دسـت کم 
اوالً و بالـذات حـق دخالـت در حـوزه خصوصـی افراد را 

نـدارد )همـان، ص 18(.
1-1-4.استنتاج بر اساس مبنای اول

امـور شـخصی زمانـی کـه خـارج از حـوزه خصوصـی 
قـرار مـی گیـرد، موضـوع بـرای دخالـت و مسـئولیت 
حکومـت می شـود؛ مانند برخـی مقـررات رانندگی که 
بـی توجهـی بـه آن تنهـا بـه ضرر شـخص خواهـد بود 
امـا مأمـوران حکومـت حـق جلوگیـری از آن را دارنـد. 
ماننـد بسـتن کمربنـد ايمنـی. بـا همـه اختـالف نظـر 
در معنـای واليـت و حـدود اختیـارات و دامنـه قـدرت 
حاکـم اسـالمی، ايـن قـدرت به حـوزه عمومـی محدود 
مـی شـود، چه ايـن حوزه عمومی شـامل احـکام فرعی 
شـرعی باشـد و يـا فراتـر از آن، ولـی هرگـز بـه حـوزه 
خصوصـی و حريـم شـخصی افراد کشـیده نمی شـود، 
در صورتـی کـه مسـاله ای ماننـد کنتـرل موالیـد، کـه 
اگرچـه بـه ظاهـر امـری کامـاًل شـخصی می باشـد، به 
دلیـل دارا بـودن بعد عمومـی، عرصه دخالـت حکومت 

قـرار مـی گیرد. 
2-4. مبنـای دوم: امـر به معـروف و نهی از منکر 

و رابطـه آن با حکومت اسـالمی
پرسشـی کـه در ايـن جـا مطـرح مـی شـود اين اسـت 
کـه حکومـت اسـالمی در مقـام اجـرا چـه نسـبتی بـا 
مجموعـه فروع ديـن دارد و کدام يـک از آنها به صورت 
اختصاصـی يـا اشـتراکی در محـدوده وظايـف اجرايـی 
حاکـم اسـالمی قـرار می گیـرد؟ در مـورد نمـاز برخی 
مـوارد آن اساسـاً امری حکومتی اسـت مانند نمازجمعه 

)جعفريـان،1370، ص 30(.
زکات و بـه ويـژه خمس، بـا وجود اختـالف نظريات در 
ايـن خصـوص، ارتبـاط اجرايـی آن با حاکم اسـالمی را 
نمـی تـوان ناديده گرفـت )التمیمـی المغربـی، 1383، 
ص 253(. جهـاد در فـرض ابتدايـی آن اساسـا وظیفـه 
ای اسـت کـه به امـام)ع( يا حاکم مربوط اسـت )حلبی، 
1403، 5، صـص246-247(. در فـرض دفاعـی نیـز هر 
چنـد منوط به اذن وی نیسـت اما جـزء وظايف وی نیز 

به شـمار می رود )حلـی )محقـق(، 985،1، ص 5(.  
حـال پرسـش ايـن اسـت کـه امـر بـه معـروف و نهـی 
از منکـر، از ايـن نظـر چـه حکمـی دارد؟ آيـا حکومـت 

اسـالمی نسـبت بـه آن مسـئولیتی دارد؟
ترديـدی نیسـت ايـن حکـم اگر شـامل حاکم اسـالمی 
حتـی به صـورت ويژه شـود، چنـان که از مسـتندات و 
نصـوص آن به خوبی پیداسـت، با شـرايطی کـه در فقه 
آمـده، بـر تمـام مکلفان واجب اسـت. از جملـه اين آيه:

»و المؤمنـون و المؤمنـات بعضهـم اولیاء بعـض يأمرون 
بالمعـروف و ينهـون عـن المنکـر و يقیمـون الصـالة و 
يؤتون الزکاة و يطیعون اهلّل و رسـوله، اولئک سـیرحمهم 

اهلّل ان اهلّل عزيـز حکیـم« )توبه: 71(.
هـای حکومـت  مسـئولیت  از  يکـی  ديگـر،  سـوی  از 
اسـالمی امـر بـه معـروف و نهـی از منکر اسـت. اساسـا 
طبـق گفتـه برخـی از فقهـا بسـیاری از مراتـب امـر و 
نهـی بـه ويـژه با وجـود حکومت اسـالمی، جزء شـئون 
آن به شـمار مـی رود )حلی)عالمـه(، 1415، 4، 475(. 
خاسـتگاه اصلـی امر ِحْسـبه چنان که شـرح آن خواهد 

آمـد، همیـن وظیفه اسـت.
يکـی از بهتريـن ادلـه ای کـه حاکم را مصداقی روشـن 
بـرای وظیفـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر معرفی 
مـی کند موثقه مسـعدة بـن صدقه اسـت. وی نقل می 
کنـد کسـی از امـام صـادق)ع( در بـاره امـر بـه معروف 
و نهـی از منکـر پرسـید کـه آيـا بـر همـه امـت واجب 
اسـت؟ امـام فرمـود: نه. گفته شـد: چـرا؟ فرمـود: »انّما 
هـو علـی القـوّی المطـاع العالم بالمعـروف مـن المنکر 
ال علـی الضعیـف الـذی ال يهتـدی سـبیاًل الـی اّی من 
اّی، ....«. فقـط وظیفـه کسـی اسـت که توانـا و مطاع و 
آگاه بـه معـروف و منکر باشـد، نه بـر ناتوانی کـه راه به 

جايـی نـدارد« )حـر عاملـی، 1416، 6، ص 126(.
بی شـک مصداق روشـن »قـوی مطاع« دولت اسـالمی 
اسـت. يکـی از وظايـف مهـم و کلیدی دولت اسـالمی، 
تـالش جهـت به بـار نشـاندن احکام و شـعائر اسـالمی 
و مبـارزه بـا زمینـه هـای تباهـی در قالـب سیاسـت 
گذاری هـا و برنامـه ريـزی در همـه زمینـه هـا از جمله 

امـر بـه معـروف و نهـی از منکر اسـت.
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سـپس حضـرت به آيـه »ولتکـن منکم امة يدعـون الی 
الخیـر و يأمـرون بالمعـروف و ينهون عـن المنکر« )آل 
عمـران: 104( اسـتدالل کـرد که خاص اسـت نـه عام. 
زيـرا سـخن از لـزوم وجود گروهـی در جامعه اسـالمی 
اسـت کـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر را بـر عهده 

بگیرند.
ضـرورت دخالـت دولـت در ايـن عرصـه، بیشـتر بـدان 
جهـت اسـت کـه اگر ايـن مهم به آحـاد جامعـه واگذار 
شـود و از نقش قانـون گذاری و نظـارت و حتی اجرايی 
دولـت غافل شـويم، شـاهد برخوردهای همـراه با افراط 

و تفريـط خواهیـم بود.
1-2-4. استنتاج بر اساس مبنای دوم

بـا فـرض پذيـرش وظیفـه شـرعی امـر بـه معـروف و 
نهـی از منکـر بـرای حکومت، شـکی نیسـت کـه حکم 
کنتـرل موالیـد در جامعـه نیـز در محدوده ايـن وظیفه 
قـرار مـی گیـرد، چرا کـه پای بنـدی به آن، در شـرايط 
عـادی، يـک معروف شـرعی مسـلّم و تـرک آن با توجه 
بـه وضعیـت کنونـی جامعـه اسـالمی »منکر« اسـت. و 
محـدوده ايـن وظیفـه نیـز در عرصـه عمومـی شـامل 
تمـام مـواردی اسـت که اين حکـم در اصل وجـود دارد 

و يـا مايـه فسـاد و يا بـی اعتنايـی ديگران باشـد.
3-4. مبنـای سـوم: نسـبت تنظیـم و کنتـرل موالید با 

مسـئولیت هـای حکومـت اسـالمی از منظر فقه
بـه نظر می رسـد عمده ترين و دسـت کـم فراگیرترين 
مبنـا در بررسـی نسـبت کنتـرل موالیـد بـا حکومـت، 
مسـئله اهـداف و مسـئولیت هـای کلی دولت اسـالمی 
اسـت کـه خود در چند شـاخه قابـل بررسـی و ارزيابی 
مـی باشـد. در ايـن رابطـه آن چـه مهـم تر بـه نظر می 
رسـد، آشـنايی بـا داليلـی اسـت کـه مـی تـوان از نگاه 
فقـه بـر حکومتی بودن مسـاله کنترل موالیـد ارائه داد.

فراگیـر،  نـگاه  يـک  در  تـوان  مـی  دلیـل نخسـت: 
مجموعـه احـکام اسـالم را بـه دو دسـته زيـر تقسـیم 

نمـود:
الـف( احـکام فـردی ماننـد احـکام مربـوط بـه نمـاز و 
روزه و ..... ايـن احـکام صرفـا بـا فـرد و عملکـرد او در 
ارتبـاط هسـتند. هرچند ممکن اسـت آثـار و پیامدهای 

اجتماعی نیز داشـته باشـند. بـرای مثـال در جامعه ای 
کـه نمـاز برپـا داشـته می شـود، بـزه کاری کمتـری به 
چشـم می خـورد که »ان الصـاله تنهی عن الفحشـاء و 

المنکـر« )عنکبـوت : 45(
ب( احـکام اجتماعـی ماننـد وجـوب دفـاع، جهـاد، امر 
بـه معـروف و نهـی از منکـر، ازدواج و طـالق، احـکام 
مربـوط بـه اداره جامعـه، کشـورداری و بـه طـور کلـی 
احکامـی کـه در بسـتر جامعـه، نمـود پیدا مـی کنند و 
موضوعیـت مـی يابند )فیـض، 1385، صص 25و صص 

.)139-137
حکـم کنترل موالید از احکام اجتماعـی و از موضوعاتی 
اسـت کـه پیونـد وثیـق و ارتباط مسـتقیم بـا جامعه و 
نظـام حاکـم بر جامعـه اسـالمی دارد. بر همین اسـاس 
شايسـته اسـت تنظیـم مقـررات، جهـت اجـرای ايـن 

حکـم به دولت سـپرده شـود.
دلیل دوم: وظايف کلی دولت اسالمی

بـی ترديـد از وظايـف دولت و حاکم اسـالمی آن اسـت 
که زمینه سـاز سـعادت اخروی و دنیوی مـردم و فراهم 
آورنـده بسـتر رشـد و تعالـی آنهـا باشـد. در نامـه امـام 
علـی)ع( بـه يکـی از کارگزارانـش بـه نـام عثمـان بـن 
حنیـف آمده اسـت: »فاعلـم ان افضل عبـاد اهلل عند اهلل 
امـام عـادل هـدی و هـدی، فاقام سـنه معلومـه و امات 
بدعه المجهوله« )سـید رضـی، 234، خطبه 164( و در 
روايتـی معـروف که آن را شـیخ صدوق با سـند خود از 
فضـل بـن شـاذان نقـل می کنـد، وی از امـام رضـا )ع( 
از فلسـفه حکومـت و ضـرورت وجـود حاکم می پرسـد 
و حضـرت می فرماينـد: چـون مـردم در محـدوده ای 
مشـخص، محـدود شـده انـد و فرمـان يافته انـد از آن 
چارچـوب نگذرنـد، ايـن امـر ثابـت نیسـت مگـر ايـن 
کـه شـخصی امیـن بر آنـان گمـارده شـود.....تا آنـان را 
از فسـاد بـازدارد و احـکام را در میانشـان اقامـه نمايـد 

)صـدوق، 2006، 1، ص 251(.
بر اسـاس مفاد روشـن ايـن حديث از وظايـف حکومت 
اسـالمی، ممانعت از ورود مردم به کارهای مفسده انگیز 
اسـت و بديهی اسـت انجام اين وظیفـه، نیازمند تنظیم 
مقـررات و صـدور احـکام حکومتـی اسـت. مسـئولیت 
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دولـت نسـبت به افـراد و خانـواده ها در عصـر حاضر با 
گذشـته بسـیار متفاوت اسـت. در زمان گذشـته عمده 
وظیفـه دولـت ايجـاد امنیـت و رسـیدگی بـه دعـاوی 
بـود امـا امـروزه جامعه و دولت مسـئولیت هـای زيادی 
نسـبت بـه خانـواده هـا دارد: تعلیـم و تربیـت، ايجـاد 
اشـتغال، تقويـت فرهنـگ بومی، رشـد علمـی و تامین 
امکانـات رفاهـی، بهداشـتی و ..... اگـر دولـت قـادر بـه 
تامیـن ايـن امور نباشـد مـورد اعتـراض قـرار می گیرد 
و از آن جـا کـه رابطـه بین دولـت و خانـواده ها متقابل 
اسـت بنابرايـن خانواده هـا نیز تعهدی نسـبت به دولت 

و جامعـه پیـدا مـی کنند.
تنظیـم خانـواده يکـی از مـواردی اسـت کـه بحث فوق 
بـر آن منطبـق اسـت. بـه عبارت ديگـر تکثیـر نسـل 
آثـار و پیامدهايـی دارد کـه بـه گسـتردگی و دشـواری 
وظايـف دولـت منجر مـی شـود و حکومت بايـد تامین 
کننـده آنهـا باشـد. از ايـن رو چنیـن نیسـت کـه فقط 
والديـن حـق تنظیـم نسـل را داشـته باشـند و جامعـه 
و مسـئول جامعـه نسـبت بـه آن، حقی نداشـته باشـد 

)ايـازی،1374، صـص 97-93(.
در ايـن مبنـا در پی پاسـخ به اين پرسـش نیسـتیم که 
حکـم کنتـرل موالید امری حکومتی اسـت يـا نه؟ بلکه 
ايـن پرسـش را پـی مـی گیريـم کـه کنتـرل موالید در 
خـارج از حـوزه و محـدوده حريـم خصوصی، بـه عنوان 
يـک مسـئله دينـی اجتماعـی آيـا در حـوزه مديريت و 
مسـئولیت هـای حکومت »نیـز« قرار می گیـرد؟ مانند 
مسـئله حفـظ محیط زيسـت و بهداشـت که هـر چند 
در اصـل يـک مسـئله حکومتـی نیسـت، امـا دسـت 
کـم امـروزه يکـی از مسـائل عمـده مطـرح در حکومت 
هاسـت، هـر چنـد اختصـاص بـه آنهـا نـدارد. در مورد 
کنتـرل و تنظیـم موالیـد نـه تنهـا شـواهدی مبنـی بر 
حکومتـی بودن آن وجـود ندارد بلکه مـوردی در تاريخ 
شـیعه و اهـل سـنت وجـود ندارد کـه زوجین بـه دلیل 
نداشـتن فرزنـد يا داشـتن تعـداد کم فرزنـدان مجازات 
شـده باشـد. حتـی برخـی از علمـا معتقدنـد: »در هیچ 
کتـاب فقهـی نداريـم کـه افزايـش اوالد واجـب اسـت؛ 
حتـی اگر کسـی اصـاًل بچـه دار نشـود، نمی گويیم کار 

حرامـی انجـام داده اسـت« )نـادری، 1392، ص 150 
بـه نقـل از آيـت اهلل ناصر مـکارم شـیرازی( هرجا امری 
مجـازات داشـته در کتـب روايـت جـزء جـزء آن ذکـر 
شـده اسـت امـا در مـورد ايـن مسـاله نـه تنهـا روايتی 
در ايـن زمینـه نداريـم بلکـه احاديـث فـراوان مبنی بر 
کنتـرل و تنظیـم تعداد فرزنـدان وجـود دارد )پیام زن، 

1382، ص 117(.
ايـن مبنـا را در چنـد قسـمت مـورد بررسـی قـرار می 

. دهیم
1-3-4.  برخی ادله و شواهد روايی 

در میـان متـون روايـی و تاريخی پـاره ای مـوارد را می 
يابیـم که نشـان مـی دهد ائمـه )ع( از موضـع حکومت 
در بـاره ابعـاد کمـی خانـواده مواضعـی داشـته انـد. از 
جملـه در حديثـی مشـهور از امیـر المومنیـن علـی)ع( 
در نهـج البالغـه آمـده کـه آن حضـرت فرمودنـد: »قله 
العیال احد الیسـارين« )سـید رضی، کلمـه قصار 135( 
و از پیامبـر اکـرم )ص( اسـت کـه فرمودنـد: »اللهم من 
احببنـی فارزقـه الکفـاف و العفاف و مـن ابغضنی ماکثر 
ماله و ولده« )مجلسـی، لوح فشـرده انتشـارات نور، ص 

.)64
قصـد مـا اسـتدالل و استشـهاد بـه چنیـن مـواردی 
نیسـت، بلکـه چنیـن مـواردی می رسـاند حکومـت در 

برابـر اجـرای ايـن احـکام اجمـاالً مسـئولیت دارد.
2-3- 4. حق حکومت اسالمی

بنابـر پذيـرش اصـل واليـت فقیـه و نقـش او در امـور 
اجتماعـی و سیاسـی، حاکـم شـرع می تواند متناسـب 
بـا شـرايط و نیازهـای جامعه، مسـاله کنتـرل جمعیت 
و مسـايل وابسـته بـه آن را مديريـت کنـد. بـا توجه به 
مطالـب گفتـه شـده و بنابـر پذيـرش مبنـای اختیارات 
حکومـت اسـالمی نسـبت بـه امـور جامعـه، در مـورد 
حکومـت  وظیفـه  گفـت:  تـوان  مـی  موالیـد  کنتـرل 
اسـالمی تبلیـغ و اجـرای احـکام اولیه اسـت و مادام که 
ضـرورت هـا يـا مصالـح اجتماعـی موجب پديـد آمدن 
احـکام ثانـوی و حکومتی نشـده اسـت، حاکمان جامعه 
اسـالمی بايد مجری دسـتورات اولیه شـرع انور باشـند 

)خمینـی، سـید حسـن، پیشـین، ص 18(.
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امـا در صورتی که حکومت اسـالمی تشـخیص دهد که 
رشـد بـی رويه جمعیـت، معضالت جدی بـرای اجتماع  
بـه وجـود خواهـد آورد، مـی توانـد- بنـا بـه حکـم ال 
ضـرر و ال ضـرار- قانونـی را برای پیشـگیری از آن وضع 
نمايـد و ايـن در واقـع مقیـد نمـودن امر مباحی اسـت 
کـه بنـا بـه تشـخیص حاکم شـرع و ولـی فقیـه، مقید 
شـده اسـت )تسـخیری، 1409، 317 به نقل از طلعتی، 

صـص143 -144(.
ولـی امـر مسـلمانان بـه خاطـر دارا بـودن ايـن منصب 
حـق خواهـد داشـت کـه در محـدوده احـکام و اهداف 
اسـالم و بـا توجـه بـه رعايت مصلحـت، احکامـی را که 
بـرای اداره جامعـه الزم اسـت، صـادر کنـد. وی وظیفه 
دارد بر اسـاس درک مصالح و مفاسـد همگانی، احکامی 
را، هـر چند ناسـازگار با نصوص اسـالمی، بـه مورد اجرا 
درآورد )صرامـی، 1380، ص 65(. اجـرای ايـن حکم ها 
و قانون هـا از جملـه در بـاب جمعیـت و مسـائل آن، 
بايسـته و الزم و همانند شـريعت، از اعتبار برخوردارند. 
بنابرايـن بحث تنظیم خانواده و کنتـرل موالید، محدود 

بـه تصمیمـات شـخصی و فـردی خانواده ها نیسـت.
3-3- 4. مسئولیت از باب امور حسبه 

جايـگاه مسـئولیت هـا و خاسـتگاه تصّرفـات حاکـم يا 
حکومـت اسـالمی، همـان اختیـار و حق تصّرفی اسـت 
کـه از بـاب »واليـت« بـه حاکـم و حکومـت واگـذار 
شـده اسـت، نه از بـاب »حسـبه«. در میان اهل سـنت 
بـاب گسـترده ای بـا عنـوان حسـبه معـّرف بخشـی از 
مسـئولیت و اختیـارات حاکـم اسـالمی مـی باشـد و 
خاسـتگاه اصلـی آن وظیفـه امـر بـه معـروف و نهـی از 
منکـر اسـت )مرتضـوی، پیشـین، ص 120(؛ چنان که 

ابـن خلدون نوشـته اسـت:
الحسـبة فهـی وظیفـة دينیـة مـن بـاب االمـر  »امـا 
بالمعـروف و النهـی عـن المنکـر الـذی هو فـرض علی 
القائـم بامـور المسـلمین، يعّیـن لذلـک مـن يـراه اهاًل 
لـه فیتعّیـن فرضـه علیـه، و يّتخـذ األعـوان علـی ذلک 
و يبحـث عـن المنکرات، و يعـّزر و يؤدب علـی قدرها و 
يحمـل الناس علـی المصالح العاّمة فی المدينة؛ حسـبه 
وظیفـه ای دينـی از بـاب امر به معروف و نهـی از منکر 

مـی باشـد کـه وظیفـه متولـی امور مسـلمانان اسـت و 
بـرای آن فردی شايسـته را معین می کند و اين وظیفه 
بـر عهـده او مـی افتـد و افـراد را بـه کمـک مـی گیرد. 
منکـرات را پـی گیـری می کنـد و به تناسـب آن تعزير 
و تأديـب مـی کنـد و مردم را بر مصالح عمومی شـهر وا 
مـی دارد« )ابـن خلـدون، 1374، فصـل 32 از فصل 3، 
ص 409(. »در فقـه شـیعه برخـی فقیهـان، حکومت را 
نیـز از بـاب امور حسـبه می داننـد، در حالـی که برخی 
ديگـر دايـره امور حسـبه را ضیق گرفته، حکومـت را از 
مصاديـق آن نمی دانند« )شـريعتی، 1387، ص 300(.

 سـوالی کـه ايـن جـا مطـرح مـی شـود ايـن اسـت که 
اگـر حتـی خاسـتگاه دخالـت و تصـرف حاکـم در عصر 
غیبـت را نـه واليـت بلکـه از بـاب »حسـبه« شـمرديم 
و سـاير  موالیـد  تنظیـم  و  تحديـد  از  آيـا جلوگیـری 
مـوارد مشـابه در ايـن محـدوده قـرار مـی گیرد يـا نه؟ 
از مجمـوع ادلـه و شـواهد در بـاب وظايـف و اختیارات 
حکومت اسـالمی چه بسـا بتـوان اين قاعده کلـی را در 
بـاب معـروف و منکـر اسـتنباط کـرد کـه آن دسـته از 
امـور اجتماعـی و عمومـی که جامعه اسـالمی بـه گونه 
ای نیازمنـد آن اسـت و تـرک يـا فعـل آن مـورد ابتال و 
نیـاز جامعـه اسـت و متولّی خاصـی ندارد يا بـه تنهايی 
از عهـده آن بـر نمـی آيـد و از ايـن قبیـل، در دايـره 
مسـئولیت و دخالـت حاکـم قـرار مـی گیـرد. تحديد و 

تنظیـم موالیـد نیـز در اين محـدوده قـرار دارد.
3-3-4-الف محدوده حسبه

محدوده امور حسـبیه و احتسـاب را می توان گسـترش 
معـروف و دفـع منکـر در جامعـه شـمرد. برخـی دايره 
»منکر« را تمام آنچه عقل يا شـرع نمی پذيرد شـمرده 
انـد، حتـی اگـر فقط »مکـروه« باشـد يا حتـی »مباح« 
باشـد ولـی از نظر عرف کار پسـنديده ای نباشـد. »رّب 
امـر ال يکـون بالـذات محّرمـاً و لکـن مصالـح المجتمع 
و البـالد تقتضـی تحديـد حّريات االفـراد بالنسـبة الیه؛ 
چـه بسـا کاری کـه ذاتا حرام نیسـت امـا مصالح جامعه 
و کشـور مـی طلبـد آزادی افراد نسـبت بـه آن محدود 

شـود« )منتظری، 1409،2،  270(
وظايـف محتسـب بـه دو گروه عمده تقسـیم می شـود: 
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امـر به معـروف و نهی از منکر )ماوردی، 1410،1، صص 
394ـ413(. برخـی از ديگـر وظايف محتسـب عبارتند 
از نظـارت بر اخـالق عمومی، نظارت بـر اصناف، نظارت 

بـر فرهنگ عمومـی، آيین های مذهبـی و ....
صاحـب جواهر، يکی از اختیـارات حاکم را ختنه کردن 
مـردی می شـمارد کـه به ايـن وظیفه شـرعی تن نمی 
دهد بلکه ايشـان حتی آن را در صورت نبود »حاکم« از 
باب »حسـبه« وظیفـه آحاد مردم می دانـد: »و للحاکم 
َخْتـن الکامـل الممتنع منـه بل لآلحاد بطريق الحسـبة 

مع فقد الحاکم« )نجفـی، 1386،6، ص 672(.
در حالـی که اين حکم، امری کاماًل خصوصی، شـخصی 
و پنهـان اسـت. امـا از ايـن جهت که وظیفه ای شـرعی 
اسـت شـخص حاکـم از بـاب »حسـبه« وظیفـه اجرای 
آن را دارد! بـا ايـن وصـف، آيـا مـی تـوان گفـت حکـم 
تنظیـم موالیـد که مـورد توجه رهبر انقـالب و از جمله 
مسـائلی اسـت کـه بـا حفـظ کیـان جمهوری اسـالمی 
ايـران مرتبط اسـت، امری اسـت که در حـوزه دخالت و 

مسـئولیت حاکـم اسـالمی قرار نمـی گیرد؟
3-3-4-ب. استنتاج بر اساس مبنای سوم

بـا توجـه به مجموع محورهايی که در برشـماری اهداف 
و وظايـف حاکـم اسـالمی ذکر شـد، ترديـدی نمی ماند 
کـه حکومت اسـالمی مسـئولیت دفـع هر نوع مفسـده 
عمومـی و نیز برپايـی واجبات و حتی اقامه مسـتحّبات 
- بـه هـدف اينکه کـه اصـل آن از میان نـرود - را دارد 
و محـدوده ايـن مسـئولیت در خصوص کنتـرل موالید 
نیـز برابـر دايـره خود حکـم در جامعـه می باشـد. البته 
حـوزه خصوصـی کـه در دايـره حريـم خصوصـی افراد 

قـرار می گیـرد اجمـاالً از ايـن محدوده بیرون اسـت.
4-4- مبنـای چهـارم: اهـداف و وظايـف کلـی 

حکومـت اسـالمی
بـا توجـه بـه اين کـه حکـم اولیه شـرع انور بـر افزايش 
و توالـد هسـت، آيـا دولت اسـالمی حـق دارد مـردم را 
ترغیـب بـه کنتـرل جمعیت کنـد يا خیر؟ ايـن موضوع 
بايـد در مبحـث اختیـارات ولی مورد بررسـی قرار گیرد 
بنابرايـن بـه چنـد مـورد از اختیـارات ولی فقیه اشـاره 

می کنیم.

صـدور احـکام الزامـی يـا تحريمـی در محـدوده امـور 
مبـاح، بديـن معنا که امـر مباحی را بـه جهت مصلحت 
اجتماعـی ضـروری، واجـب يـا حـرام کنـد. تشـخیص 
مـوارد تزاحـم در امـور اجتماعـی )تقديم اهـم بر مهم(، 
)طلعتـی، پیشـین، ص 142(؛ يعنـی زمانـی کـه يـک 
حکـم شـرعی اجتماعـی بـا حکـم شـرعی اجتماعـی 
ديگـری تزاحـم کنـد و امـکان عمـل بـه هـر دو نیـز 
ممکـن نباشـد، در ايـن جـا وظیفـه حاکـم اسـت کـه 
بـه تشـخیص خـود اهم را بـر مهـم، مقدم کنـد. قاعده 
تقديـم اهـم بـر مهـم، قاعـده ای عقلی اسـت کـه همه 
انسـان های عاقـل آن را ادراک می کننـد و بدان ملتزم 

مـی شـوند.)جوادی آملـی، 1388ش، 245(.
بنابـر وظیفـه امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، افـراد 
جامعـه را بـه عمـل بـه واجبـات ملـزم نمايـد )ر.ک: 
نراقـی، 1365، صـص 546-550(. حال آيـا بین حدود 
اختیـارات ولـی فقیـه در امـوری کـه اباحه فـردی دارد 
بـا امـوری کـه اباحه جمعـی دارنـد، فرقی وجـود دارد؟ 
بـه عبـارت ديگـر حـدود اختیـارات ولـی فقیـه در امور 
فـردی مقیـد بـه قیـود اسـت امـا در امـور جمعـی اين 

نیسـت؟ گونه 
برخـی بـر ايـن باورنـد کـه اسـالم برخـی احـکام را به 
صـورت دائمـی بـرای افراد تشـريع کـرده ماننـد ازدواج 
دولـت  الصافـی، 1429، ص 21(  )موسـوی  و طـالق 
اسـالمی حق نـدارد چنین مـواردی را محـدود کرده يا 
قیـودی بـرای آن قـرار دهد. در مقابل برخـی میان امور 
مبـاح ماننـد راه رفتـن و امور مبـاح ديگر ماننـد ازدواج 
و طـالق تفـاوت قائـل شـده و معتقدنـد حلیـت اموری 
ماننـد ازدواج و طـالق، نسـبت بـه اصـل ايـن مـوارد و 
بـدون لحـاظ کـردن قیـود و شـرايط، به دسـت شـارع 
اسـت امـا اگر برخـی قیـود و شـرايط را مدنظر داشـته 
باشـیم، مثـاًل در جايـی کـه دولـت اسـالمی مصلحـت 
بدانـد کـه ازدواج مقیـد بـه نوشـتن نـزد کاتـب عـادل 
شـود، در ايـن صـورت ايـن حـق بـرای دولت اسـالمی 
وجـود دارد. البتـه در صورتـی کـه تزاحمـی میـان امـر 
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مبـاح و بقـای نظـام اجتماعـی عمومـی که اهم اسـت، 
وجود نداشـته باشـد وگرنه امر اهم عقاًل و شـرعاً مقدم 

مـی شـود )طلعتـی، پیشـین، ص 143(.
1-4-4. استنتاج بر اساس مبنای چهارم

بـا توجـه بـه اختیـارات ولـی فقیـه در مانحـن فیه می 
تـوان گفت: در صورتی که حکومت اسـالمی تشـخیص 
دهـد کـه رشـد بـی رويـه جمعیـت، معضـالت جـدی 
بـرای جامعـه بـه وجـود خواهـد آورد، مـی توانـد بـا 
تشـخیص ضـرورت اين امـر، قانونی را برای پیشـگیری 
از آن وضـع نمايـد و ايـن در واقـع مقیـد نمـودن امـر 
مباحـی اسـت کـه بنابـر تشـخیص ولـی فقیـه و حاکم 
شـرع، مقید شـده اسـت. بنابرايـن ممکن اسـت قانونی 
در مـورد تعـداد فرزنـدان وضـع نمايـد )مومـن قمـی، 
1415، ص 68(. در ايـن محورهـا فرقـی میـان حکـم 
کنترل موالید و سـاير احکام شـرعی نیسـت و بسـته به 
اهمیـت حکـم، حاکم اسـالمی در اهتمام بـه آن و اقامه 

عملـی آن مسـئولیت دارد.
5- نسبت حکم شرعی تحديد موالید و قانون

وظیفـه حکومـت اسـالمی اجرای احـکام اولیه اسـت و 
حاکمـان جامعـه اسـالمی بايد مجـری دسـتورات اولیه 
دين مبین باشـند. اما دسـته ای ديگـر از احکام، احکام 
ثانـوی هسـتند که بیـش از آن که جنبه فردی داشـته 
باشـند، نمود و بعد اجتماعی و حکومتـی دارند. چرا که 
ايـن احکام، ابزار کارآمدی اسـت که حاکم اسـالمی می 
توانـد بـه کمک آنها ، بسـیاری از دشـواری های جامعه 
اسـالمی را رفـع نمـوده و در امـور مهمی ماننـد تعیین 
و کنتـرل قیمـت هـا، مسـائل پولـی و ارزی، بانکداری، 
مالیـات، تجـارت داخلـی و خارجی، مهار تـورم، کنترل 
و تنظیـم جمعیـت و ... از آنهـا کمـک بگیـرد. کنتـرل 
جمعیـت از مسـائلی اسـت کـه تحـت حکم اولیـه باقی 
نمانـده اسـت و تابع حکم حکومتی هسـت و همین امر 
عاملـی می شـود کـه در اذهان اين سـوال مطرح شـود 
کـه اساسـا آيـا حکم اولـی بـرای موضوع متصور اسـت 
و يـا ايـن کـه موضـوع مـورد بحـث در ازمنـه و امکنـه 
متفـاوت دارای احـکام متفاوتی اسـت. ظاهـراً هیچ يک 
از فقهـا و انديشـمندان اسـالمی قايل به وجـوب تکثیر 

نسـل نشـده اند. البته نصوص فراوانی وجـود دارد که از 
آن ها مطلوبیت تکثیرنسـل اسـتفاده می شـود و حتی 
در پـاره ای از آن هـا، امـر بـه تکثیـر ولـد شـده که فی 
نفسـه، ظهور در وجـوب دارد؛ اما به دلیـل ادله معارض 
و قرائنـی کـه بر اسـتحباب وجـود دارد، ناچـار بايد اين 

روايـات را حمـل بر اسـتحباب نمود.
امـا آنچـه مـورد بحـث واقـع مـی شـود ايـن اسـت که 
حکـم کنتـرل موالیـد چیسـت؟ آيـا بـه صـرف اينکـه 
حکمـی در اسـالم ولـو بـه نحو اسـتحباب، آمده باشـد، 
تخلـف از آن، مـی توانـد پـی گیری و کیفـر حکومت را 
بـه دنبال داشـته باشـد يـا ابتدا بايـد در لبـاس قانون و 
در قالـب مقـررات تفصیلـی مصوب و مورد اجـرا در آيد 
تـا عنـوان تخلف از قانـون و جرم صدق کنـد. به عبارت 
ديگر ترديدی نیسـت مسـئله کنترل موالید در شـرايط 
خـاص، بـه عنـوان يک امـر اجتماعی کـه حکومت حق 
پـی گیـری آن را دارد، قابـل ايـن هسـت کـه موضـوع 
تنهـا  آن  از  پیـش  آيـا  امـا  گیـرد  قـرار  قانونگـذاری 
براسـاس اصـل حکم شـرعی آن قابل تعقیب هسـت يا 
نـه؟ »برخـی آن را حداکثر گناهی شـخصی مـی دانند 
کـه قابـل پـی گیـری نیسـت. از جملـه گفتـه انـد: در 
امـر کنتـرل موالیـد مطلـق دين با دموکراسـی سـازگار 
اسـت زيـرا حکم کنترل موالیـد يا عـدم آن به صراحت 
در قـرآن ذکـر نشـده و هیـچ مجازاتـی بـرای عاملیـن 
بـه تحديـد موالیـد تعییـن نشـده اسـت« )مرتضـوی، 

پیشـین، ص50(.
بـه نظـر مـی رسـد ايـن مدعـا قابل دفـاع باشـد که آن 
دسـته از احکامـی کـه جـزء مسـلّمات و قطعیـات دين 
اسـت ماننـد اصـل حکم حجـاب، امر به معـروف و نهی 
از منکـر و مـوارد مشـابه، اساسـا جای اجتهـاد و نظريه 
پـردازی فقهی نیسـت و از اين رو منوط بـه قانونگذاری 
نیسـت ولـی سـاير احـکام بـه دو دلیـل الزم اسـت از 
مجـاری قانون گـذاری بگذرد تا قابـل ورود حکومت در 
آن حکـم و پی گیری آن باشـد. اصل کنتـرل موالید در 
شـرايط خـاص هـر چنـد امری قطعی اسـت امـا احکام 
فرعـی و جزئـی آن همانند انـدازه، کیفیـت، محدوده و 

کیفـر تـرک آن، بـه دو دلیـل نیازمند قانون اسـت. 
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الزمـه پذيـرش نظـام قانونگـذاری و اداره کشـور بسـط 
قانـون بـه تمـام عرصـه هايـی اسـت کـه حکومت حق 
دخالـت دارد. هـر مسـئله ای کـه در فقه محـل اجتهاد 
و عرصـه نظريـه پـردازی فقهـی باشـد طبعـا زمینـه 
اختـالف نظـر در آن وجـود دارد. بنابرايـن هـم شـرع و 
هـم مصلحـت اجـرا و قانونگـذاری اقتضـا می کنـد کـه 
نظـام اجرايی و قضايی بايد چارچوبی مشـخص و ثابت، 
و در واقـع وحـدت رويه ای در اجرا داشـته باشـد. مثال 
روشـن آن مسـئله اجازه ولّی در ازدواج دختر اسـت که 
بـا توجه بـه اقوال مختلـف و آثار اجتماعـی قابل توجه، 
نیازمنـد قانون اسـت و نمی تـوان آن را واگـذار به فتاوا 

کرد )همـان، ص 50(.
6- جمع بندی و نتیجه گیري

تکثیر نسـل آثـار و پیامـد هايی دارد که به گسـتردگی 
و دشـواری وظايـف دولـت منجـر مـی شـود و حکومت 
بايـد تامیـن کننده آنها باشـد. از جمله تعلیـم و تربیت، 
ايجـاد اشـتغال، تقويـت فرهنـگ بومـی، رشـد علمی و 
تامیـن امکانـات رفاهـی، و بهداشـتی. اگـر دولـت قادر 
بـه تامیـن ايـن امـور نباشـد مـورد اعتـراض قـرار مـی 
گیـرد و از آن جـا کـه رابطـه بیـن دولـت و خانـواده ها 
متقابـل اسـت بنابرايـن خانواده هـا نیز تعهدی نسـبت 
بـه دولـت و جامعـه پیـدا می کننـد. چنین نیسـت که 
فقـط والديـن حـق تنظیـم نسـل را داشـته باشـند و 
جامعـه و حاکـم نسـبت بـه آن، حقـی نداشـته باشـد. 
ريیـس حکومـت امیـن و مکلف بـه حفـظ مصالح ملی 
اسـت و بـر وی جايـز نیسـت در حفـظ مصالـح تفريط 
و کوتاهـی داشـته باشـد و سیاسـت هـای کلـی اتخـاذ 
کنـد کـه مـردم را ملـزم بـه تنظیـم نسـل يـا داشـتن 
تعـداد معینـی فرزنـد کنـد. تحديـد کلـی نسـل، مورد 
تايیـد شـارع مقـدس نیـز نمی باشـد هم چنیـن تعداد 
فرزندانـی را کـه يـک خانـواده بايـد داشـته باشـد را 
نمـی توانـد تحديـد نمايـد و اگـر گاه بـه تحديد نسـل 
عمومـی تعبیـر می شـود، به معنای آن اسـت که دولت 
اسـالمی همـت خـود را در جهـت طـرح برنامـه هايـی 
بـرای ارتقای آگاهـی افراد جامعـه و آمادگی برای قبول 

و پذيـرش برنامـه هـای تنظیـم خانـواده، بـه کار بندد. 
البتـه امت اسـالمی نیـز می تواند سیاسـت های تنظیم 
خانـواده را، بـه صـورت تشـويقی نـه الزامـی، بـه اجـرا 
گـذارد. مسـاله دخالـت و مسـئولیت حکومت اسـالمی 
در اجـرا و برپايـی حکـم کنتـرل جمعیـت در جامعه را 
بـر اسـاس اصـول و مبانـی چندی مـی توان بررسـی و 
ارزيابـی کـرد. هـر چند برخـی از اين مبانی نمـی تواند 
ايـن مسـئولیت را در تمـام مصاديـق عمومـی آن ثابت 
کنـد امـا دسـت کـم بـر اسـاس سـه مبنـا و اصـل، به 
خوبـی مـی تـوان چنیـن مسـئولیتی را بـرای حکومت 
ثابـت کـرد. يکـی نسـبت حکومـت بـا حـوزه عمومـی، 
ديگـری امـر به معروف و نهـی از منکر، و سـوم، اهداف 
و مسـئولیت هـای حکومـت اسـالمی. از مجمـوع موارد 
يـاد شـده نیـز بـه روشـنی پیداسـت کـه لـزوم کنترل 
يـا عـدم کنتـرل جمعیـت در عرصـه عمومـی در حوزه 
اختیـارات و مسـئولیت های نظام اسـالمی قـرار دارد و 
هیـچ ترديـدی در آن نیسـت؛ در حـوزه خصوصی تنها 
احکام شـريعت الهی اسـت کـه نحوه رفتـاری را تعیین 
مـی کنـد و دولـت و حاکـم هیـچ گونـه نقشـی را نمی 
توانـد در ايـن حـوزه بـه عهـده گرفتـه و يا بـازی کند. 
اگر پرسشـی باشـد به حوزه مصلحت انديشـی در مقام 
اجـرا و شـیوه اجرايـی آن برمـی گـردد و ايـن امـر نیـز 

اختصـاص بـه اجـرای حکـم مذکور نـدارد.
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بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی با میانجی گری 
توانمندسازی روانشناختی شهروندان
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چکیده
هـدف از پژوهـش حاضـر طراحـی الگـوی سـاختاری از روابـط میـان 
کیفیـت زندگـی کاری با عملکرد شـغلی و نیز بررسـی نقـش میانجی 
توانمندسـازی روانشـناختی شـهروندان اسـت. ايـن تحقیـق از نظـر 
هـدف کاربـردی و از نظر نحـوه جمع آوری اطالعات توصیفـی و از نوع 
همبسـتگی و بـه طور مشـخص مبتنـی بر مـدل معادالت سـاختاری 
اسـت. مـدل مفهومـی ايـن تحقیق بـر مبنـای  تحقیقات انجام شـده 
قبلـی شـکل گرفتـه اسـت. در ايـن تحقیـق از سـه نـوع پرسشـنامه 
اسـتاندارد اسـتفاده شـده که روايی و پايايی آن مورد تايید قرارگرفته 
اسـت. در تحلیـل داده ها از تحلیـل عاملی به منظور شناسـايی عوامل 
موثـر در مـدل مفهومـی اسـتفاده شـده اسـت. در شناسـايی روابـط 
میـان متغیرهـا از روش تحلیـل مسـیر که از نـوع مدل يابـی معادالت 
سـاختاری اسـت جهـت برآورد میـزان ارتباط متغیرهـا و به کمک نرم 
افزارهـای SPSS و AMOS اسـتفاده شـده اسـت. نمونه آمـاری اين 
تحقیـق کارکنـان دانشـگاه پیـام نـور اسـتان کرمانشـاه بـوده و نتايج 
نهايـی نشـان داد که مدل مفهومـی اولیه از برازش مناسـبی برخوردار 
بـوده و تاثیر مسـتقیم کیفیت زندگـی کاری بر عملکرد شـغلی معنادار 
بوده و تاثیر غیرمسـتقیم آن نیز از طريق توانمندسـازی روانشـناختی 

شـهروندان تايید شـد.
واژگان کلیدي: کیفیت زندگی کاری، عملکردشـغلی، توانمندسـازی 

شهروندان روانشناختی 

rostami79@gmail.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس:09183880211، رايانامه  *

The effect on the quality of working life, job 
performance mediating psychological empower-
ment of citizens
Abstract
The aim of this study was to design a structural model of the 
relationship between quality of work life and job performance 
and also the role of mediator psychological empowerment of 
citizens. The study of the purpose and the method of data col-
lection, descriptive, correlative and, in particular, is based on 
structural equation modeling. Conceptual model based on re-
search done previously formed. In this study, three types of 
standard questionnaire which its validity and reliability have 
been approved. For data analysis, factor analysis was used to 
identify factors in the conceptual model. In recognition of the 
relationship between the variables of the path analysis of struc-
tural equation modeling to estimate the relationship between 
variables and is used by the software SPSS and AMOS. The 
sample of the research staff of Kermanshah PNU and the final 
results showed that the initial conceptual model is fitted per-
fectly and have a direct impact on the quality of work life and 
job performance was significant And indirect impact through 
psychological empowerment of citizens was confirmed.
Key words: quality of working life, job performance, psycho-
logical empowerment of citizens
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مقدمه
مهمتريـن سـرمايه  سـازمان ها و عامـل تحقـق اهداف و 
برنامـه های هر سـازمان افرادی هسـتند کـه در آن کار 
می کننـد. صاحب نظـران معتقدنـد کـه بـدون نیـروی 
انسـانی ماهر، توانمنـد، متعهد و خشـنود تحقق اهداف 
سـازمانی غیرممکـن اسـت. بـا وجـود اينکـه پیشـرفت 
فناوری هـای ارتباطـی  سـازمان ها را به سـمت مجازی 
بـودن )با مشـخصه عـدم تمرکز نیـروی انسـانی از نظر 
سـوق  کارکنـان(  تعـداد  بـودن  متغیـر  و  جغرافیايـی 
می دهـد، امـا در هـر حـال تحقـق اهـداف اقتصـادی، 
تجـاری، فرهنگـی، اجتماعی و سیاسـی- چه در سـطح 
کالن و ملـی و چه در سـطح بنگاه های خرد- مسـتلزم 
وجود افرادی اسـت که در قالب سـازمان، اداره شـرکت، 
مؤسسـه و حتـی خانواده فعالیـت می کننـد )حرآبادی 

فراهانـی، 1392، ص 8(.
عـدم رضايت کارکنان از کیفیت زندگي کاري مشـکلي 
اسـت کـه تقريبـاً توجه به مقـام و جايگاه آنـان را تحت 
تأثیـر قرار مي دهد. هدف بسـیاري از سـازمانها افزايش 
رضايتّ اين مسـأله پیچیده اسـت. گاهـي اوقات عبارت 
کیفیـت زندگـي کاري مفاهیم زيـادي را در بر مي گیرد 
کـه يکـي از ايـن مفاهیـم ادراك کارکنـان از زندگـي 
کاري و غیـرکاري اسـت )نسـل و دراقـی، 2006، ص 
4(. امـروزه کیفیـت زندگي کاري به عنـوان يک مفهوم 
جهانـي در مرحلـه مديريـت منابـع انسـاني و توسـعة 
سـازماني مـورد تأمـل قـرار گرفتـه و تامیـن و ارتقا  آن 
کلیـد اصلـي موفقیـت مديريـت هـر سـازمان به شـمار 
مـي رود. کیفیـت زندگـي کاري به عنوان يکـي از فنون 
بهبـود سـازماني مـورد توجـه مديـران ارشـد سـازمانها 

مي باشـد )عالمـه، 1378، ص 12(. 
کیفیت زندگی کاری

کیفیـت زندگي کاري برنامه اي جامع و گسـترده اسـت 
که رضــايت کارکنــان را افــزايش مي دهـد، يادگیري 
آنها را در محــیط تقويـت مـي کنـد و بـه آنهـا در امـر 
مــديريت، تغییــر و تحـوالت يـاري مي رسـاند. عـدم 
رضايـت کارکنـان از کیفیـت زندگـي کاري مشـکلي 
اسـت کــه تقريبـاً بـه همـه کارمنـدان بـدون توجه به 

مقام و جايگاه آنها آسـیب مي رسـاند. هدف بسـیاري از 
سـازمان ها افزايـش رضايـت کارکنـان در تمام سـطوح 
است، اما ايــن مـسئله پیچیـده اي اسـت، زيرا تفکیک 
و تعییـن اينکـه چـه مشـخصه هايي با کیفیـت زندگي 
کـاري رابطـه دارنـد، امـري دشوار است. کیفیت زندگي 
کاري ساختاري پويـا و چندبعـدي دارد کـه مفـاهیمي 
نظیــر امنیــت شــغلي، نظامهـاي پـاداش، فرصتهاي 
پیشـرفت آموزشي و شغلي و شـرکت در تصمیم گیري 
را دربــر مي گیرد )داچ و شرمن، 1993، ص 12(. اخیراً 
اظهار داشته اند کــه برنامـه هــاي کیفیــت زنــد گي 
کــاري کــه در اياالت متحده به کار گرفته شده است، 
مشـارکت کارمنـدان را در تصمیم گیريهـاي مربــوط 
بـه فـن آوري جديـد، محیـط کاري و آمـوزش مهارتهـا 
افزايـش مي دهــد. بــه معنــاي دقیـق تــر، کیفیـت 
زندگـي کــاري مجموعــه اي از روشهــا و اقــداماتي 
اســت کــه بــه افــزايش و حفــظ رضايت کارمندان 
کمـک مي کنـد و هـدف آن بهبود شـرايط کاري آنهــا 
و افــزايش کــارآيي سـازمان اسـت )سـراجی، 2009، 
ص 9(. مـروري بـر ادبیـات موجود نشـان مــي دهــد 
کــه تعريـف معمـول و پذيرفتــه شده اي براي کیفیت 
زندگي کاري وجــود نــدا رد و متغیرهــاي مختلفــي 
از قبیــل خــط مــشي سـازماني، سـبکهاي رهبـري، 
روشـها و عملیـات بـرروي نگـرش کارکنـان از کیفیـت 
ديگـران،  و  )لیـوز  مي گذارنـد  تأثیـر  کاري  زنــدگي 
2007(. همان طور که سـازمان ILO در گزارش کــار 
جهــاني خــودش آورده است تعريف واحد معمولي که 
بـه طـور عمــومي مـورد قبـول همگـان باشـد وجـود 
ندارد )وندل، 1995، ص 3(. مفهــوم کیفیــت زنـدگي 
کــاري در حــال حاضــر مربــوط بــه فلــسفه اي در 
سازمانهاسـت کـه مي خواهـد شـأن و منزلـت کارکنان 
را افزايش دهــد، تغییراتـي در فرهنـگ سازماني ايجاد 
کنـد و رفاه فیزيکـي و روحي کارکنـان را افزايش دهد. 
در بعضـي سازمانهــا، برنامه هاي کیفیـت زندگي کاري 
قصـد دارنـد اعتمـاد و توانايـي حـل مسـئله کارکنـان 
را افزايـش دهنـد و در نتیجـه رضايـت و اثربخــشي 
ســازماني را افـزايش دهنــد )کاسیو، 1995، ص 25(. 
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بهبود کیفیت زندگي در گرو بهبــود وضــع اقتـصادي 
و اشــتغال اســت. اتخــاذ راهبردهاي بلند مدت دولت 
در اين زمینه و اجرا و ارزيــابي آنهـا می تواند در آينـده 
تــاثیر چشمگیري در کیفیت زندگي و کار داشته باشد 
)سـلمانی، 1384، ص 8(. مفهـوم کیفیت زندگي کاري 
در تمام ابعاد آن در زمینة کارايي و اثربخشـي سـازمانها 
و بـراي دسـت يابـي بـه نتايج مطلـوب سـازماني وضع 
شـده اسـت. از طرفي کیفیـت زندگي کاري بر چسـبي 
بـراي بیـان نظريه هاي اخیر طرح شـغل شـده اسـت تا 
سـبب افزايـش رضايـت خاطر کارمنـد و اسـتعدادهاي 

تولیـدي او گردد. 
در بسـیاري از برنامه هـاي کیفیت زندگـي کاري تالش 
عملکـرد  شـغلي  رضايتمنـدي  تـا  اسـت  بـوده  بـرآن 
کارکنـان از طريـق ارتقـاء سـطح انگیـزش دورنـي آنان 
مي دهـد  نشـان  مطالعاتـي  يافته هـاي  يابـد.  افزايـش 
اجـراي ايـن برنامه هـا موجـب کاهـش میزان شـکايات 
کارکنـان ، کاهـش نـرخ غیبـت از کار، کاهـش میـزان 
اعمـال مقـررات انضباطـي، افزايـش نگرشـهاي مثبـت 
برنامه هـاي  در  آنـان  مشـارکت  افزايـش  و  کارکنـان 
نظـام پیشـنهادها شـده اسـت )گـوردون، 1995، صص 
633-635(. يکـي از عوامـل مهمـي کـه بـر عملکـرد 
افـراد در سـازمان مؤثـر بـوده و تأثیـرات آن عملکـرد 
سـازماني مـورد توافـق صاحب نظـران علـوم رفتـاري 
سـازماني اسـت، نحـوة و شـرايط کیفیت زندگـي کاري 

در سـازمانها اسـت. 
توجهـي کـه اکنون بـه کیفیـت زندگي کاري مي شـود 
بازتابـي اسـت از اهمیتـي که همـگان بـراي آن قائلند. 
کارکنـان درخواسـت دارنـد در پیامدهـاي اقتصـادي و 
غیـر اقتصـادي کارشـان تغییراتـي داده شـود. اهمیـت 
اهمیـت  بـا  مقايسـه  در  اقتصـادي  غیـر  پاداشـهاي 
پاداشـهاي اقتصادي هـم اکنون در حال افزايش اسـت، 
بـه ويـژه در نـزد کارکنانـي کـه از آمـوزش و پـرورش 
بالینـي بهره منـد هسـتند چنین بـه نظر مي  رسـد که 
نیـاز شـديدي بـه بهتـر کـردن کیفیـت زندگـي کاري 

بسـیاري از کارگـران و کارمنـدان وجـود دارد. 
بهبـود »کیفیـت زندگـي« کاري به هـر فعالیتي اطالق 

مي گـردد کـه در هـر سـطحي از سـازمان رخ مي دهـد 
و هـدف از آن افزايـش اثربخشـي سـازمان از طريق باال 
بـردن مقـام و منزلـت و فراهـم نمـودن امـکان ترقـي 
مي باشـد. کیفیـت زندگـي کاري فراينـدي اسـت کـه 
سـهامداران سـازمان، مديريـت، اتحاديه هـا و کارکنـان 
مي آموزنـد چگونـه بايـد بـا يکديگـر بهتـر کار کننـد. 
عملیـات را براي خود تشـريح نماينـد و بهبودهاي الزم 
را اعمـال نماينـد تـا دو هـدف بهبـود کیفیـت زندگـي 
اثربخشـي  افزايـش  و  سـازمان  اعضـاي  بـراي  کاري 
شـرکت و اتحاديه ها بطـور همزمان تحقـق يابد )فلیپو، 

1987، ص 12(. 
ابعاد کیفیت زندگي کاري

 کیفیـت زندگـي کاري کـه از اوايل دهـه 1970 مطرح 
شـد، در طـول چنـد دهـة گذشـته بـا توجه بـه زواياي 
متفـاوت مورد بررسـي قرارگرفته اسـت. نگـرش جاري 
مربـوط  کلیـه جنبه هـاي  کاري  زندگـي  کیفیـت  بـه 
بـه کارکنـان، منافـع سـازمان و جامعـه را هـم زمـان 
مدنظـر قـرار مي دهد و محـدود به تغییر محتـواي کار، 
يکنواخـت کـردن قوانیـن و اسـتانداردهاي کار، بهبـود 
بلکـه ضمـن  نیسـت.  شـغل  غني سـازي  و  سـازماني 
توجـه بـه کلیه عوامـل مذکور، به انسـاني کـردن کار و 
محیـط کار بـه منظور ايجاد عالقـه و انگیزه در کارکنان 
از طريـق پاسـخگويي بـه نیازهـاي آنـان، زمینه هـاي 
پیشـرفت و بهبـود شايسـتگي هاي آنـان احتـرام بـه 
شـخصیت آنـان، جلب مشـارکت و همـکاري و توجه به 
عوامـل فیزيکـي و رواني محیـط کار نیز مي پـردازد. در 
واقـع کیفیـت زندگي کاري نوعي احسـاس مسـئولیت 
اجتماعـي در مديـران ايجـاد مي کنـد کـه بـه منافـع 
کارکنـان نیز بیانديشـد تا در مقابـل کارکنان نیز منافع 
سـازمان را تضمیـن نمايند. ريچارد والتـون در مقاله اي 
در کنفـراس کیفیـت زندگـي کاري، يکـي از بهتريـن 
کاري  زندگـي  کیفیـت  يـک  مـورد  در  را  توضیحـات 
ارائـه نمـود )والتـون، 1973، ص 13(. والتـون در ارائـه 
چارچوبـي براي تجزيـه و تحلیل کیفیـت زندگي کاري 
آن را به هشـت عامل تقسـیم نمود. عوامل هشـت گانه 

مـدل والتـون بـه شـرح زير مي باشـد: 
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منظورپرداخـت  وکافـي«:  منصفانـه  1.»پرداخـت 
مسـاوي بـراي کار مسـاوي و نیـز تناسـب پرداختهـا با 
معیارهـاي اجتماعي و معیارهاي کارکنان و تناسـب آن 
بـا ديگـر انواع کار مي باشـد. پاداشـهاي تعلـق گرفته به 
کارکنـان در کار نیز بايسـتي باالتر از حداقل اسـتاندارد 

باشـد.  زندگي 
2.»محیط کاري ايمن و بهداشـتي«: منظـور، ايجاد 
نیـز تعییـن  از نظـر فیزيکـي و  ايمـن  شـرايط کاري 
سـاعات کار منطقـي اسـت. همچنیـن محیـط کاري 
بايسـتي اثـرات آلودگي را کـه می تواند تأثیر معکوسـي 
بـر وضعیـت فیزيکـي و ذهنـي کارکنـان در محیط کار 

برجـاي گـذارد، کاهـش دهد. 
3.»تأمیـن فرصـت رشـد و امنیت و مـداوم«: به 
معنـاي فراهم نمـودن زمینة بهبـود توانائیهـاي فردي، 
فرصتهاي پیشـرفت و فرصتهـاي به کارگیري مهارتهاي 
کسـب شـده و تأمین امنیت درآمد و اشـتغال میباشـد. 
کارکنان نبايسـت تحت شـرايط ثبـات کاري و درآمدي 

در آينـده کار کنند. 
4.»قانون گرائـي در سـازمان کار«: منظـور، فراهـم 
نمـودن زمینـة آزادي سـخن کارکنـان بـدون تـرس از 
انتقـام مقـام باالتـر و نافذ بودن سـلطه قانون نسـبت به 
سـلطه انسـاني مي باشـد؛ لذا بايسـتي رويه هاي خاصي 
کـه ناظـر بـر تضمیـن حقـوق کارکنـان مي باشـد، در 

محیـط کاري وجود داشـته باشـد. 
5.»وابسـتگي اجتماعـي زندگـي اجتماعـي«: به 
چگونگي برداشـت )ادراك( کارکنان در مورد مسئولیت 
اجتماعـي سـازمان اشـاره دارد. اين مؤلفـه اقداماتي که 
در جهـت افزايـش درك کارکنـان نسـبت بـه مقاصد و 
اهـداف سـازمان و اهمیـت مشـارکت آن در تحقـق آن 

اهـداف انجـام مي گیـرد را نیز شـامل مي شـود. 
6.»فضـاي کلـي زندگـي«: ايـن مؤلفـه به برقـراري 
تـوازن و تعـادل بیـن زندگـي کاري و ديگـر بخش هاي 
فراغـت، تحصیـالت  اوقـات  زندگـي کارکنـان شـامل 
و زندگـي خانوادگـي مي شـود. ايـن عامـل توجـه بـه 
فعالیتهـاي کاري بـر روي زندگي خصوصـي کارکنان را 

نیـز شـامل مي شـود. 

7.»يکپارچگي و انسـجام اجتماعي در سازمان«: 
ايجـاد يک فضا وجو کاري که احسـاس تعلـق کارکنان 
بـه سـازمان و اينکـه آنان مورد نیاز سـازمان می باشـند 
را تقويـت نمايـد. در ايـن راسـتا هرچیـزي کـه بالقـوه 
می توانـد منجـر بـه عدم شناسـايي افـراد بـا گروههايي 
کـه بـدان تعلـق دارنـد، بايسـتي از صحنـه کار حذف و 
ارزش، حفـظ اصالت، منافع افراد در سـازمان و تشـويق 
بـه شـکل گیـري تیمهـا و گروههـاي اجتماعـي منجر 

شود. 
8.»توسـعة قابلیتهـاي انسـاني«: بـه فراهـم بودن 
خـود  و  اسـتقالل  از  اسـتفاده  چـون  هايـي  فرصـت 
کنترلـي در کار، بهـره مند شـدن از مهارت هاي گوناگون، 
دسترسـي بـه اطالعـات متناسـب بـا کار و برنامه ريزي 
کار بـراي کارکنـان اشـاره دارد . در اين راسـتا مشـاغل 
بايسـتي به گونـه اي طراحي شـوند که قابلیـت برآورده 
نمـودن نیاز سـازمان بـه تولیـد و نیازهاي افـراد به کار 

جالـب، پرمعنا و چالشـي را داشـته باشـد. 
عملکرد شغلی

عملکرد شـغلی يکی از مؤلفه هـای اثرگذار در سـازمان ها 
اسـت که بخش مهمی از مطالعات سـازمانی را دربرگرفته 
اسـت. واژه ای اسـت که هـم مفهوم فعالیت بـرای انجام 
)يمنـی،  را يک جـا دربـر دارد  نتیجـه کار  کار و هـم 
در  بحـث  مـورد  موضوعـات  عمـده  از  يکـی   .)1373
بـه درك صحیـح عملکـرد شـغلی  مسـائل سـازمانی 
شـهروندان بـر می گـردد. عملکـرد فرد در يک سـازمان 
بـه نـوع شـخصیت او و نقـش سـازمانی کـه به عهـده 
دارد و نیـز بـه موفقیـت و شـرايط سـازمانی بسـتگی 
دارد. اين شـرايط بـه عنوان محیط، فرهنگ، احسـاس، 
مهارت هـای ارتباطـی و توانمندسـازی مـورد مطالعـه و 
توجـه قـرار گرفتـه اسـت )اژه ای و همـکاران، 1388(.

توانمندسـازی روان شـناختی و عملکـرد شـغلی نیز دو 
متغیر سـازمانی هسـتند که اثر به سـزايی بر اثربخشـی 
و موفقیـت يـک سـازمان دارنـد. وجـود سـازمان هـای 
مناسـب در هـر جامعـه ای کـه بتواننـد بـا کارآمـدی و 
اثربخشـی از عهـده ی وظايف خـود برآيند، از مهمترين 
وسـايل دسـتیابی به پیشـرفت و ترقی اسـت. کارآمدی 
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و اثربخشـی در وظايف، عملکرد شـغلی مطلوب را خلق 
می کننـد. بنابرايـن، سـازمانها برای نیل بـه کارآمدی و 
اثربخشـی در انجـام وظايف و در نهايـت بهبود عملکرد 
شـغلی اعضـای خود بايد بـر عواملی متمرکز شـوند که 
موجبـات عملکـرد شـغلی مطلوب را فراهـم کنند )فرخ 

نژاد و همـکاران، 1390(.
توانمندسازی شهروندان

از نظـر »کانگـر وکاننگـو« توانمندسـازی عبارت اسـت 
از فراينـد تقويـت شايسـتگي افـراد سـازمان از طريـق 
شناسـايي شـرايطي کـه باعـث احسـاس بي قدرتـي در 
آنها شـده و تـالش در جهت رفع آنها بـا کمک اقدامات 
رسـمي و همچنیـن بـا بهره گیـري از فنون غیررسـمي 
ونیـز تهیـه و تـدارك اطالعاتـي کـه بـه کفايـت آنهـا 
در سـازمان کمـک می کنـد )کانگـر، 1998(. امـروزه 
توانمندسـازي بـه عنـوان يکـي از ابزارهـاي سـودمند 
ارتقـاء کیفـي کارکنـان و افزايـش اثربخشـي سـازماني 
تلقـي مي گـردد. به منظورکسـب موفقیـت در محیـط 
بـه  سـازمانها  امـروزي،  کار  و  کسـب  تغییـر  درحـال 
دانـش، نظـرات، انـرژي و خالقیـت کلیه کارکنـان، اعم 
ازکارکنـان خـط مقدم تا مديران سـطح بـاال نیازمندند. 
جهـت تحقق ايـن امر،سـازمانها ازطريق توانمندسـازي 
کارکنـان بـه منظورتشـويق آنان بـه ابتکار عمـل بدون 
اعمـال فشـار، ارج نهـادن بـه منافـع جمعـي سـازمان 
باکمتريـن نظـارت وانجـام وظیفـه بـه عنـوان مالـکان 

سـازمان، اقـدام مي نماينـد. 
هـدف توانمندسـازي بـه کار انداختـن واسـتفاده بهینه 
ازمغزهـاي افـراد هماننـد بـازوان آنهاسـت. در شـرايط 
متغیـر امـروزي، سـازمان چـاره اي جـز بهـره بـرداري 
مناسـب از نیـروي انسـاني نـدارد و تنهـا عاملـت ايجاد 
تعـادل در سـازمان توانمندسـازي کارکنـان خواهدبود. 
نتايـج مطالعـات توانمندسـازي بـه وضوح اثـرات مثبت 
آن را بـر فرآيندهـاي کاري از جملـه تغییـر در نگـرش 
منجـر  کار،  در  اسـتقالل  مي دهـد.  نشـان  کارکنـان 
بـه افزايـش رضايـت شـغلي،کاهش اسـترس، تقلیـل 
ابهـام و مـواردي چنیـن مي گـردد. قـدرت وآزادي در 
تصمیم گیـري از ديگـر اثـرات نگرشـي آن مي باشـد. 

امـا از اثـرات رفتـاري آن مي تـوان بـه افزايـش اعتمـاد 
بـه نفـس کارکنـان، افزايـش قـدرت انطبـاق، تسـريع 
ايـن چنیـن  ومـواردي  بـه مشـتريان  پاسـخگويي  در 
نـام  بـرد. کارکنـان توانمنـد در عملکـرد سـازمان تأثیر 
مثبتـي خواهندداشـت و سـازمانهاي موفـق، توسـعه و 
توانمندسـازي منابـع انسـاني را بـه عنـوان يـک اصـل 
اساسـي مـورد توجـه قـرار مي دهنـد. بررسـي ها نشـان 
مي دهـد مـواردي چون عـدم بـه کارگیري شـیوه هاي 
نويـن مديريـت، ضعـف در فرهنگ کار گروهـي، ارتقاي 
مهـارت و دانـش کارکنان، عدم اسـتفاده از قابلیت ها و 
اسـتعدادهاي بالقـوه آنان در رفع مشـکالت، عدم توجه 
بـه ايجاد بسـتر مناسـب خالقیـت، نـوآوري کارکنان و 
خودکنترلـي بـه عنـوان برخـي از عوامـل مشـکل سـاز 

بـراي سـازمانهاي عصـر حاضـر مي باشـد. 
پیشینه تحقیق

 مفهـوم کیفیـت زندگـي کاري دامنـه اي از مفاهیـم 
نظري را با هــدف تعــديل مـشکالت ســازماني دربـر 
مـي گیــرد )مارتـل، 2006(.  کیفیـت زندگـي کاري را 
ادراك کارکنــان از بهداشــت فیزيکــي )جــسمي( و 
روانـي )ذهنـي( خـود در محیـط کار تعريـف کـرده و 
عوامـل آن را بدين شـرح برشــمرده اســت: مشـارکت 
کارکنان، توسـعه شـغلي، حل تعارض، ارتباط، سالمت، 
امنیت شغلي، جبــران برابـر و محیط امن و افتخارآمیز 
)میرکمالـی، 1383(. همچنیـن آرمسـترانگ مي گويـد 
کیفیـت زندگـي کــاري يعنــي رضايـت يـک کارمند 
از بـرآورده شـدن نیـازه ايـش از طريـق منابـع، فعالـي 
تهــا و نتــايجي کــه از درگیري و مشارکت در محیط 
کار بدسـت مـي آيد. او همچنین مـیگويــد محققــان 
بــسیاري دريافتنـد کـه کیفیت زندگي کاري شـخص، 
معمـوالً تحـت تـاثیر ت جربـه کـاري و انتظـارات شغلي 
آينده اش قـرار مي گیرد )آرمسـترانگ، 2007(. کیفیت 
زنـدگي کــاري را عکـس العمـل کارکنان در برابر کار، 
بـه ويـژه پیامدهـاي ضـروري آن در ارضـاي نیازهــاي 
شــغلي و ســالمت روحـي، تعريف مي کنــند )والتون، 
2007(. بــا اســتفاده از ايـن تعريـف کیفیـت زنـدگي 
کــاري بـرپیامـدهاي شخصي، تجربه کاري و چگونگي 
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بهبـود کار بـه منظـور رفـع نیازهـاي فـرد تأکیـد دارد. 
در بیـن سـالهاي 1980 تـا 2006 پژوهشـهاي فراواني 
در زمینـه کیفیـت زندگـي کاري انجـام شـده اسـت 
کـه نتايـج آنهـا نشـان مي دهـد کیفیـت زندگـي کاري 
رابطـه مثبتـي بـا سـاير متغیرهـاي موجود در سـازمان 
)رضايـت شـغلي، بهـره وري، تعهـد سـازماني( دارد که 
مي تـوان از جملـه آنها به عملکرد سـازماني اشـاره کرد. 
تحقیقـات انجـام شـده به ايـن موضـوع اشـاره دارد که 
بیـن کیفیـت زندگـي کاري، توانمندسـازی و عملکـرد 
سـازماني رابطـه اي مثبـت و قـوي برقـرار اسـت )علـی 
اکبـری، 1383(. در تحقیقـي ديگر ضريب همبسـتگي 
بیـن کیفیـت زندگـي کاري و عملکـرد شـغلي 0/294 
پايان نامـه  در  خرازيـان   .)1380 )رمضانـی،  مي باشـد 
خـود بـه ايـن نتیجـه رسـید کـه بیـن کیفیـت زندگي 
کاري و عملکـرد مديـران رابطـه معنـاداري وجـود دارد 
و تنهـا بیـن مولفه هـاي حقـوق و مزايـاي منصفانـه و 
کیفیـت شـغل بـا عملکـرد مديـران رابطـه معنـاداري 

نـدارد.  وجود 
مدل مفهومی تحقیق

مـدل به مجموعـه ای مـادی، رياضی يا منطقـی اطالق 
را  واقعیـت  يـک  اساسـی  سـاخت های  کـه  می شـود، 
می رسـاند و در سـطح خـود، قادر بـه تبییـن آن و ارائه 
)سـاروخانی، 1370، ص 458(.  اسـت  کارکردهايـش 
ازيـک شـی  بازسـازی  شـده ا ی  مـدل جـزء کوچـک 
يـا پديـده ی بـزرگ اسـت کـه از لحـاظ کارکـرد بـا آن 

شـی يـا پديـده واقعـی، يکسـان اسـت. بديـن ترتیـب 
درشـرايطی که امکان دسترسـی به تمـام جزئیات امور 
و روابـط پديده هـا، مشـکل، پرهزينـه و وقت گیر اسـت 
مـدل، آنهـا را سـهل وآسـان می کنـد و بـا برخـورداری 
ازامـکان تجزيـه و تحلیـل، پیش بینـی نتايـج را ممکن 
می نمايـد )رزاقـی، 1381، ص 184(. در ايـن تحقیـق 
توانمندسـازی  کاری،  کیفیت زندگـی  مفهـوم  سـه 
شـهروندان و عملکـرد مـدل مفهومی تحقیق را تشـکل 
مـی دهند )شـکل 1( کـه در آن کیفیـت زندگی کاری 
بـا توانمندسـازی و عملکرد رابطه مسـتقیم و به صورت 
غیـر مسـتقیم و از طريـق توانمندسـازی بـر عملکـرد 

تاثیـر غیرمسـتقیم دارد. 
فرضیه های تحقیق

کیفیت زندگی کاری بر عملکرد شغلی تاثیر دارد. 
روانشـناختی  توانمندسـازی  بـر  کیفیت زندگـی کاری 

دارد.  تاثیـر  شـهروندان 
توانمندسـازی  میانجی گـری  بـا  کیفیت زندگـی کاری 
روانشـناختی شـهروندان بر عملکرد شـغلی تاثیـر دارد. 

روش شناسی پژوهش
تحقیـق حاضـر از نظـر هدف کاربـردی و از نظـر روش، 
توصیفی از نوع پیمايشـی اسـت. جامعـه آماری تحقیق 
کلیـه کارکنـان دانشـگاه پیام نور اسـتان کرمانشـاه  به 
تعـداد 527 نفـر بـوده کـه با اسـتفاده از جـدول تعیین 
حجـم کرجسـی ومـورگان بـه روش تصادفـی سـاده 
تعـداد 217 نفـر از آنهـا انتخاب گرديد. ايـن پژوهش از 

. آيد كارمند از برآورده شدن نيازه ايش از طريق منابع، فعالي تهـا و نتـايجي كـه از درگيري و مشاركت در محيط كار بدست مي
ت تـاثير ت جربـه كـاري و او همچنين مـيگويـد محققـان بـسياري دريافتند كه كيفيت زندگي كاري شخص، معمـوالً تحـ

ا عكـس العمـل كاركنان در برابر كار، به كيفيت زنـدگي كـاري ر. )2007(آرمسترانگ،  گيرد اش قرار ميظـارات شغلي آيندهانت
بـا اسـتفاده از ايـن  ).2007 (والتون، دنكنـ ويژه پيامدهاي ضروري آن در ارضاي نيازهـاي شـغلي و سـالمت روحي، تعريف مي

. نظور رفع نيازهاي فرد تأكيد داردتعريـف كيفيـت زنـدگي كـاري بـرپيامـدهاي شخصي، تجربه كاري و چگونگي بهبود كار به م
دهد  پژوهشهاي فراواني در زمينه كيفيت زندگي كاري انجام شده است كه نتايج آنها نشان مي 2006تا  1980در بين سالهاي 

توان  ) دارد كه ميوري، تعهد سازمانييت شغلي، بهره(رضا كاري رابطه مثبتي با ساير متغيرهاي موجود در سازمان كيفيت زندگي
، انجام شده به اين موضوع اشاره دارد كه بين كيفيت زندگي كاري تحقيقات. از جمله آنها به عملكرد سازماني اشاره كرد

در تحقيقي ديگر ضريب همبستگي بين ). 1383(علي اكبري،  و قوي برقرار استاي مثبت  و عملكرد سازماني رابطه توانمندسازي
نامه خود به اين نتيجه رسيد كه بين  خرازيان در پايان .)1380(رمضاني،  باشد مي 294/0كيفيت زندگي كاري و عملكرد شغلي 

هاي حقوق و مزاياي منصفانه و كيفيت شغل  كيفيت زندگي كاري و عملكرد مديران رابطه معناداري وجود دارد و تنها بين مولفه
 . با عملكرد مديران رابطه معناداري وجود ندارد

 مدل مفهومي تحقيق
رساند و در سطح خود،  هاي اساسي يك واقعيت را مي شود، كه ساخت اي مادي، رياضي يا منطقي اطالق مي مدل به مجموعه

ي ازيك شي يا  اشده كوچك بازسازي ء جزدل م. )458، ص 1370 (ساروخاني، قادر به تبيين آن و ارائه كاركردهايش است
بدين ترتيب درشرايطي كه امكان دسترسي به . يا پديده واقعي، يكسان است آن شي با لحاظ كاركرد كه از ي بزرگ است پديده

با برخورداري ازامكان  و كند ميسهل وآسان  آنها را مدل،است  گير وقت پرهزينه و مشكل، ها، روابط پديده و تمام جزئيات امور
زندگي كاري،  در اين تحقيق سه مفهوم كيفيت. )184 ، ص1381 (رزاقي، نمايد ممكن مي بيني نتايج را تجزيه و تحليل، پيش

كه در آن كيفيت زندگي كاري با  )1 (شكل شكل مي دهندتو عملكرد مدل مفهومي تحقيق را  شهروندانتوانمندسازي 
 . توانمندسازي و عملكرد رابطه مستقيم و به صورت غير مستقيم و از طريق توانمندسازي بر عملكرد تاثير غيرمستقيم دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 و عملكرد شغلي شهروندان. مدل مفهومي تحقيق از ارتباط كيفيت زندگي كاري، توانمندسازي 1شكل 
 تحقيق هاي فرضيه
 . كاري بر عملكرد شغلي تاثير دارد زندگي كيفيت
 . تاثير دارد شهروندانبر توانمندسازي روانشناختي كاري  زندگي كيفيت
 . تاثير دارد عملكرد شغليبر  شهروندانگري توانمندسازي روانشناختي  كاري با ميانجي زندگي كيفيت
 پژوهش شناسي روش
دانشگاه  كاركنان كليه تحقيق جامعه آماري. است پيمايشي نوع از توصيفي روش، نظر از و كاربردي هدف نظر از حاضر تحقيق

 ساده تصادفي روش به ومورگان كرجسي تعيين حجم جدول از استفاده با كه بوده نفر 527 تعداد به پيام نور استان كرمانشاه 

 
 توانمندسازي 

 عملكرد شغلي

كيفيت 
 زندگي كاري

شکل 1. مدل مفهومی تحقیق از ارتباط کیفیت زندگی کاری، توانمندسازی شهروندان و 
عملکرد شغلی
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نظـر هدف کاربـردی و از نظر نحوه گـردآوری اطالعات 
توصیفـی و از نـوع همبسـتگی اسـت. در طراحـی مدل 
تحقیـق از مـدل يابـی معـادالت سـاختاری اسـتفاده 
شـده اسـت. در ايـن تحقیـق کیفیـت زندگـی کاری به 
عنوان متغیر مسـتقل، و عملکرد شـغلی متغیر وابسـته 
و توانمندسـازی  متغیـر میانجـی موثـر بـر عملکـرد 
شـغلی اسـت. عملکـرد شـغلی بـه صـورت مسـتقیم و 
غیـر مسـتقیم تحت تاثیـر متغیر کیفیـت زندگی کاری 
اسـت. کـه بـا اسـتفاده از تکنیـک تحلیل مسـیر سـهم 
هـر يـک مشـخص خواهـد شـد. نظـر بـه اينکـه روش 
هـاي آماري همبسـتگي و تحلیل رگرسـیون در تعیین 
روابـط علّـي بین متغیرهـا، داراي محدوديت مي باشـد 
)بنـدورا، 1986، به نقل ازحجازي،1387(. پژوهشـگران 
بـر اسـتفاده از روش هـاي علـي ماننـد تحلیل مسـیر و 
تحلیـل معـادالت سـاختاري تأکید ورزيده انـد )هومن، 

.)1388
ابزارهای اندازه گیری

بـرای جمـع آوری اطالعـات در ايـن پژوهـش از سـه 
پرسشـنامه اسـتاندارد اسـتفاده شـده اسـت که در زير 

بـه بررسـی آنهـا پرداختـه می شـود. 
پرسشنامه کیفیت زندگی کاری

ايـن پرسشـنامه بر اسـاس مولفـه های کیفیـت زندگی 
کاری و بر اسـاس پرسشـنامه اسـتاندارد والتون طراحی 
شـده اسـت. ريچـارد والتـون در مقالـه اي در کنفـراس 
کیفیـت زندگـي کاري، يکي از بهتريـن توضیحات را در 
مـورد يـک کیفیـت زندگـي کاري ارائـه نمـود )والتون، 
بـراي  چارچوبـي  ارائـه  در  والتـون   .)11-12:1973
تجزيـه وتحلیـل کیفیت زندگـي کاري آن را به هشـت 
عامـل تقسـیم نمود. ايـن پرسشـنامه در 8 بعد شـامل 
مـوارد پرداخـت منصفانـه و کافـی، محیـط کار ايمن و 
بهداشـتی، تامین فرصت رشـد و رشـد و امنیت مداوم، 
اجتماعـی  وابسـتگی  کار،  سـازمان  در  گرايـی  قانـون 
و  يکپارچگـی  زندگـی،  زندگـی کاری،  فضـای کلـی 
قابلیتهـای  توسـعه  و  سـازمان  در  اجتماعـی  انسـجام 
انسـانی اسـت. در تحقیقـی نعامی و همـکاران )1390( 
دامنـه اعتبار اين پرسشـنامه را در روش آلفای کرونباخ 

0/66 و در روش تصنیـف 0/88 بـرآورد کردنـد. 
پرسشنامه توانمند سازی

در اين تحقیق از پرسشـنامه توانمندسازی روانشناختی 
اسـپريتزر اسـتفاده شـده اسـت کـه 5 بعـد را مـورد 
بررسـی قـرار می دهـد. البته مولفه اعتمـاد از آن حذف 
شـده اسـت و بـه جـای آن مولفه مشـارکت بـا ديگران 
بـا 6 سـوال مربوطـه بـه پرسشـنامه نهايی اضافه شـده 
اسـت. بنابرايـن ايـن پرسشـنامه در پنج بعد؛ احسـاس 
شـغل،  در  شايسـتگی  احسـاس  شـغل،  معنـی داری 
احسـاس داشـتن حـق انتخاب، احسـاس مؤثـر بودن و 
احسـاس مشـارکت با ديگـران و در 19 گويـه تنظیم و 
بـر اسـاس مقیـاس پنـج گزينـه ای لیکـرت)5-1( و به 
صـورت کامـاًل موافقـم، موافقم، نظری نـدارم، مخالفم و 
کامـاًل مخالفم تنظیم شـده اسـت.  اسـپرتیزر )1990( 
بـا اسـتفاده از روش آلفـای کرونباخ و روش بـاز آزمايی،  
پايايـی پرسشـنامه را تعییـن نمـوده اسـت کـه ضرايب 
پايايـی آلفـای کرونباخ در نمونه ای از يک شـرکت فنی 
و مهندسـی 0/72 و در نمونـه ای از اداره بیمـه 0/62 و 
ضريـب پايايـی بازآزمايی در نمونه سـازمانی 0/92 و در 
نمونـه اداری 0/8 گزارش شـده اسـت )برزگـر، 1392(. 

پرسشنامه عملکرد شغلی
پرسشـنامه عملکـرد شـغلی پاترسـون )1970( دارای 
15 سـوال و دربرگیرنـده 7 بعد شـامل توانايـی، وضوح 
نقـش، حمايـت، انگیزه، بازخـور، اعتبار و محیط اسـت 
کـه توسـط ارشـدی و شـکرکن )1375( ترجمه شـده 
اسـت. ضريـب پايايی اين پرسشـنامه در نمونـه دبیران 
مـدارس پسـرانه شهرسـتان اهواز بـا اسـتفاده از فرمول 
اسـپیرمن - بـراون و روش تصنیـف زوج- فـرد معـادل 
0/84 گزارش شـده اسـت. در تحقیـق ديگری در نمونه 
آلفـای  روش  بـا  فـوالد خوزسـتان  کارکنـان شـرکت 
کرونبـاخ 0/85 و بـا روش نصنیـف 0/85 گزارش شـده 

)برزگر، 1392(.  اسـت 
تحلیل عاملی

تحلیـل عاملی روشـی اسـت برای تحلیـل واريانس بین 
چنـد متغیـر وابسـته براسـاس توصیـف آنهـا برحسـب 
تعـداد اندکـی متغیـر )عامـل( نهـان. بـه عبـارت ديگر، 
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تحلیل عاملی می خواهـد داده های پیچیده را با توصیف 
آنهـا برحسـب تعـداد کمتـری متغیـر ساده سـازی کند 
)مارتیـن،2007(. در ايـن تحقیـق بـا توجـه بـه کثرت 
ابعـاد مربوط به هر يـک از متغیرهای تحقیق، به منظور 
سـهولت تحلیل میـان ابعاد متغیرها ، تحلیـل عاملی از 
هـر متغیر مسـتقل )کیفیت زندگـی کاری( و متغیرهای 
وابسـته )توانمندسـازی و عملکـرد شـغلی( انجام شـده 
اسـت. قبـل از اجرای تحلیل عاملی الزم اسـت مفروضه 
هـای شـاخص کفايـت نمونه بـرداری )KMO( دسـت 
کـم 0/6 و باالتـر و نیـز معنـاداری آزمـون بارتلت مورد 

بررسـی قرار بگیرد )هومـن،1391(.

بـا توجه بـه اينکه مقـدار شـاخص kmo برابـر 0/704 
و مقـدار آمـاره آزمـون بارتلت برابـر712% بـوده و اين 
مقـدار نزديـک بـه يـک مي باشـد وسـطح معنـا داری 
کوچکتـر از 1/52 اسـت تعـداد نمونـه بـرای آزمـون 

تحلیـل عاملی مناسـب اسـت.
تحلیل عاملی پرسشنامه های تحقیق

نتیجـه حاصـل از تحلیـل عاملـی ابعـاد هشـت گانـه 
کیفیت زندگـی کاری در جـدول شـماره 2 نشـان مـی 
دهـد کـه حدود 73 درصد از واريانـس تراکمی متغیرها 
در دو عامـل قابل تبیین اسـت. علیرغم امکان اسـتفاده 
از ايـن دو عامـل در تحلیـل روابـط میـان متغیرهـا، بـا 
توجـه به آنکـه کیفیت  زندگی کاری متغیر مسـتقل اين 
تحقیـق اسـت و جهت دخالت تمامـی عوامل در تحلیل 
مـدل مفهومـی از تمامـی ابعـاد هشـت گانـه اسـتفاده 

شـده است. 
جـدول شـماره2 مقاديـر ويـژه و درصـد واريانس تبین 
شـده پرسشـنامه توانمندسـازی  را نشـان می دهد. در 
ايـن جـدول در حـدود 74 درصد از واريانـس میان اين 
ابعـاد در دو عامـل نشـان داده شـده اسـت. بـه همیـن 
مـدل  متغیرهـای  میـان  روابـط  تحلیـل  در  منظـور 
مفهومـی از دو عامـل ويژگیهای شـخصیتی و ارتباطات 

سـازمانی اسـتفاده شـده است. 
جـدول شـماره 3 مقاديـر ويـژه و درصـد واريانس تبین 
شـده پرسشـنامه توانمندسـازی را نشـان مـی دهد. در 
ايـن جـدول در حـدود 76  درصـد از واريانـس میـان 
ايـن ابعـاد در سـه عامـل نشـان داده شـده اسـت. بـه 

KMO0/704شاخص
0/712مقدار آماره آزمون بارتلت

0/000سطح معنا داری

جدول 1. آزمون کفايت نمونه برداری برای 
انجام تحلیل عاملی 

مولفه هامقادير ويژه
1مجموعواريانس درصدیتراکمی درصدی

53.47853.4783.4352
73.720.2221.8233

81.6377.9370.7454
88.286.6430.7215
94.1525.8720.5616
98.0533.9010.3347

1001.9470.1898

جدول 2. مقادير ويژه و درصد واريانس تبیین شده پرسشنامه 
کیفیت زندگی کاری
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متغیرهـای  میـان  روابـط  تحلیـل  در  منظـور  همیـن 
مـدل مفهومـی، سـه عامـل حمايـت سـازمانی، انطباق 
شـخصیتی و ماهیـت کار مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت. 

تحلیل مسیر
تحلیل مسـیر روشـی اسـت که در آن  تالش می شـود 
تـا روابط میـان پديده ها از حالت کیفی بـه حالت کّمی 
درآمـده و در داخـل مـدل قـرار گیرد. در ايـن حالت به 
دنبـال اين مسـاله هسـتیم کـه هر عامـل تا چـه اندازه 

بـر معلـول بـه صـورت مسـتقیم يـا غیر مسـتقیم تاثیر 
می گـذارد. همچنیـن در تحلیـل مسـیر، عناصـر مولفه 
اصلـی در مـدل مفهومـی مورد توجـه قـرار می گیرد تا 
میـزان تاثیـر هـر يـک از مولفه هـا در ايجاد يک شـبکه 
علّـی مورد سـنجش قرار گیـرد )منصورفـر، 1386(. در 
بررسـی نقـش متغیـر مسـتقل )کیفیت زندگـی کاری( 
بـر متغیرهای وابسـته )توانمندسـازی و عملکرد کاری( 
از روش تحلیل مسـیر به منظور تعیین اثرات مسـتقیم 

مولفه هامقادير ويژه
1مجموعواريانس درصدیتراکمی درصدی

48.21348.2132.7342
74.08625.8732.0123
83.829.7341.2324
89.375.550.8215
94.0894.7190.6946
97.5083.4190.5667

1002.4920.3128

جدول3. مقادير ويژه و درصد واريانس تبین شده پرسشنامه 
توانمندسازی

مولفه هامقادير ويژه
1مجموعواريانس درصدی تراکمی درصدی

42.81642.8162.4722
62.65219.8362.0123
76.73514.0831.5874
86.1079.3720.6825
92.216.1030.4816
97.1414.9310.2597

1002.8590.0358

جدول4. مقادير ويژه و درصد واريانس تبین شده پرسشنامه عملکرد 
شغلی
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و غیرمسـتقیم اسـتفاده شـده اسـت. اين روش از انواع 
مـدل يابی سـاختاری اسـت کـه در آن عالوه بر نشـان 
دادن تاثیر مسـتقیم، اثر غیرمسـتقیم متغیر مسـتثل بر 
متغیـر وابسـته مورد بررسـی قـرار می گیرد. در شـکل 
2 رابطـه میـان متغیرهای مسـتقل و وابسـته بر مبنای 

مـدل مفهومی تحقیق نشـان داده شـده اسـت. 
برازش الگوي پیشنهادي 

بـه منظـور بـرآورد نیکويـی بـرازش مـدل مفهومـی از 
شـاخصهای پراکندگـی بـرازش مـدل اسـتفاده شـده 
اسـت. جـدول 5 نشـان دهنده برخـی از اين شـاخصها 

در خصـوص مـدل مفهومـی ايـن تحقیـق اسـت.
جـدول 5 نشـان می دهد که مجـذور کای )X2( برابر با 
258.7 بوده و نسـبت مجذور کای به درجه آزادی 2.3 
که مقداری مناسـب اسـت. هنچنین سـاير شـاخصهای 
نیکويـی برازش ماننـد جذر میانگین مجـذورات خطای 
 ،)GFI(شـاخص نیکويی بـرازش ،)RMSEA( تقريب
 ،)AGFI( شـده  تعديـل  بـرازش  نیکويـی  شـاخص 
شـاخص برازندگـی تطبیقی)CFI(، شـاخص نرم شـده 
برازندگـی )NIF( و شـاخص تاکـر لويـز )TLI( نیـز 
دارای مقاديـر مناسـب در تايیـد نیکويـی بـرازش مدل 

تحقیق هسـتند. مفهومی 
همچنـان کـه ماتريـس همبسـتگی نشـان مـی دهـد، 
همبسـتگی میان کیفیت زندگی کاری و توانمندسـازی 

دارای باالتريـن مقـدار )0/824( و میان کیفیت زندگی 
کاری و عملکـرد نیـز کمترين مقدار)0/713( اسـت. هر 
دو مقـدار در سـطح معنـاداری 95 درصـد مـورد تايید 
مـی باشـند. ضريب همبسـتگی میـان توانمندسـازی و 
عملکـرد آنـان نیـز 0/782 اسـت کـه ايـن متغیـر نیـز 
در سـطح معنـاداری 95 درصـد مـورد تايید می باشـد. 
ماتريـس همبسـتگی هـر سـه فرضیه تحقیـق مبنی بر 
تاثیـر کیفیـت زندگی کاری بر توانمندسـازی و عملکرد 

کاری را تايیـد مـی کند.
کیفیت زندگـی کاری بـا عملکـرد و توانمندسـازی رابطه 
مسـتقیم دارد. اين مقـدار در رابطه مسـتقیم به ترتیب 
و  توانمندسـازی  میـان  رابطـه  اسـت.   0/71 و   0/73
عملکـرد نیـز بـه میـزان 0/58 بـرآورد شـده اسـت. بـا 
توجـه به مـدل مفهومـی تحقیـق کیفیت زندگـی کاری 
بـه صـورت غیرمسـتقیم بـر عملکـرد تاثیرگـذار اسـت 
کـه ايـن رابطه بـا توجه بـه تاثثـر توانمندسـازی بر آن 
قابـل بـرآورد اسـت )0/23(. لـذا کل تاثیـر مسـتقیم و 
غیرمسـتقیم کیفیت زندگـی کاری بـر عملکـرد عبـارت 

اسـت 0/81 اسـت. 
شـکل2. مـدل نهايـی تاثیـر کیفیـت زندگـی کاری بـر 
عملکرد بـا توجه به نقش متغیر میانجی توانمندسـازی

تحلیل رگرسیون میان متغیرها
اسـتفاده  رگرسـیون  تحلیـل  از  کـه  تحقیقاتـی  در 

X2df/ X2RMSEAGFIAGFICFINIFTLI

258.72.30/890/80/640/90/830/86

جدول 5. شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق

میانگینانحراف معیارواريانسمتغیر

3. 0/830/9122کیفیت زندگی کاری
3. 0/780/8857توانمندسازی
3. 0/810/9043عملکرد کاری

جدول 6. میانگین و انحراف استاندارد و واريانس کیفیت زندگی کاری، 
توانمندسازی  و عملکرد کاری
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می شـود، هـدف معمـوالً پیـش بینـی يـک يـا چنـد 
متغیـر وابسـته از يـک يـا چنـد متغیر مسـتقل اسـت. 
در روش تحلیل رگرسـیون سلسـله مراتبی ترتیب ورود 
متغیرهـا بـه تحلیل بر اسـاس يـک چارچـوب نظری يا 
تجربـی مـورد نظر محقـق صـورت می گیـرد. به عبارت 
ديگـر پژوهشـگر درباره ترتیـب ورود متغیرها به تحلیل 
تصمیـم گیـری می کند. ايـن تصمیم گیری کـه قبل از 
شـروع تحلیـل اتخـاذ می شـود می تواند بر اسـاس سـه 
اصـل عمـده رابطه علـت و معلولـی، رابطـه متغیرها در 
تحقیقـات قبلـی و يـا سـاختار طرح پژوهشـی باشـد از 
آن جـا کـه روش تحلیـل رگرسـیون سلسـله مراتبی با 
توجـه بـه چارچـوب نظـری يا تجربـی ويـژه ای صورت 
می گیـرد، در تحقیقات علوم رفتـاری از اهمیت خاصی 

اسـت. برخوردار 

مرحلـه اول: تحلیـل رگرسـیون مربـوط بـه عملکـرد 
شـغلی

 در مرحلـه اول تحلیـل رگرسـیونی سلسـله مراتبـی و 
بر اسـاس مـدل مفهومی تحقیـق، رابطه میـان کیفیت 
زندگـی کاری و عملکـردی شـغلی مـورد بررسـی قـرار 

اسـت. گرفته 
همچنـان کـه در جـدول 9 نشـان داده شـده اسـت 
در رابطـه رگرسـیونی میـان کیفیـت زندگـی کاری و 
عملکـرد شـغلی، کیفیـت زندگـی کاری بـه تنهايی 53 
درصـد تغییـرات عملکـرد کاری را تبییـن مـی کنـد 
معنـاداری  سـطح  و   )16/1(  t ضريـب   .)R2=0/53(
)00./0( نیـز بیانگـر تايیـد فرضیـه اول تحقیق مبنی بر 

تاثیـر کیفیـت زندگـی کاری بـر عملکـرد اسـت.
مرحله دوم تحلیل رگرسیون مربوط به عملکرد کاری

1کیفیت زندگی کاری
0/8241توانمندسازی 
0/7130/7821عملکرد کاری

جدول 7. ماتريس همبستگي مربوط به تأثیر متغیرهاي کیفیت 
زندگی کاری، توانمندسازی  و عملکرد کاری

شرح روابط متغیرهای مدل

مقدار کلروابط غیر مستقیمروابط مستقیم

مقدار 
برآورد

مقدار 
استاندارد 

شده

مقدار 
برآورد

مقدار 
استاندارد 

شده
مقدار برآورد

مقدار 
استاندارد 

شده
0/730/780/000/000/730/78کیفیت زندگی کاری  با عملکرد

کیفیت زندگی کاری با 
0/710/820/000/000/710/82توانمندسازی

0/580/610/230/280/810/89توانمندسازی با عملکرد

جدول 8. مقادير تاثیر مستقیم و غیر مستقیم متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته بر اساس تحلیل مسیر

R2سطح معناداریtضريب Bمتغیر مستقل

00/53. 0/7316/100کیفیت زندگی کاری

جدول 9. رابطه رگرسیونی بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد شغلی
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بـر اسـاس چارچـوب مفهومی تحقیـق در مرحلـه دوم 
تحلیل رگرسـیونی سلسـله مراتبی، رابطه میان کیفیت 
زندگـی کاری و توانمندسـازی بـر عملکرد شـغلی مورد 

بررسـی قرار گرفته اسـت.
 داده هـای جـدول 10 نشـان مـی دهـد کـه کیفیـت 
تغییـرات  درصـد   68 توانمندسـازی  و  کاری  زندگـی 
عملکـرد کاری را تبییـن مـی کنـد. بـا توجـه بـه مدل 
مفهومـی تحقیـق کـه در آن توانمندسـازی بـه عنـوان 
متغیـر میانجـی بـر علمکرد شـغلی تاثیرگذار بـوده اين 
مقـدار تبییـن رگرسـیونی قابـل توجـه اسـت. مقاديـر 
مربـوط بـه t و سـطح معنـاداری فرضیـه دوم و سـوم 
بـر  زندگـی کاری  تاثیـر کیفیـت  بـر  تحقیـق مبنـی 
توانمندسـازی و نیـز تاثیـر آن بـر عملکـرد کاری را  بـا 
میانجـی گـری متغیـر توانمندسـازی تايیـد می کنـد.

نتیجه گیری و جمعبندي
نتايج تحلیل مسـیر در تحلیل تاثیر کیفیت زندگی کاری 
بـر عملکرد شـغلی با میانجی گری متغیر توانمندسـازی 
نشـان می دهـد بـه ازای يـک واحـد تغییـر در کیفیـت 
زندگـی کاری، 71 درصـد تغییـر در توانمندسـازی و 
73 درصـد تغییـر در عملکـرد شـغلی ايجاد می شـود. 
همچنیـن بـه ازای يک واحـد تغییر در توانمندسـازی، 
58 درصـد تغییـر در عمکـرد شـغلی ايجـاد می شـود. 
از سـوی ديگـر، میـزان تبییـن متغیـر وابسـته در ايـن 
تحقیـق از طـرف متغیرهـای مسـتقل نشـان داد کـه 
بخـش زيـادی از عملکـرد شـغلی تحـت تاثیـر کیفیت 
زندگی کار و عملکرد شـغلی اسـت. بر مبنای چارچوب 
مفهومـی تحقیـق، کیفیـت زندگـی کاری بـه صـورت 
مسـتقیم 0/53 و بـه صـورت غیرمسـتقیم و از طريـق 

لذا كل . )23/0( مستقيم بر عملكرد تاثيرگذار است كه اين رابطه با توجه به تاثثر توانمندسازي بر آن قابل برآورد استصورت غير
 . است 81/0كاري بر عملكرد عبارت است  زندگي مستقيم كيفيتتاثير مستقيم و غير

 
 
 

 

 

 

 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 به نقش متغير ميانجي توانمندسازيمدل نهايي تاثير كيفيت زندگي كاري بر عملكرد با توجه . 2شكل
 

 تحليل رگرسيون ميان متغيرها
پيش بيني يك يا چند متغير وابسته از يك يا چند متغير  شود، هدف معموالًاز تحليل رگرسيون استفاده ميدر تحقيقاتي كه 

سلسله مراتبي ترتيب ورود متغيرها به تحليل بر اساس يك چارچوب نظري يا تجربي  تحليل رگرسيون در روش .مستقل است
كند. اين  ه ترتيب ورود متغيرها به تحليل تصميم گيري ميعبارت ديگر پژوهشگر دربارگيرد. به مورد نظر محقق صورت مي

ه اصل عمده رابطه علت و معلولي، رابطه متغيرها در تواند بر اساس س شود مي تصميم گيري كه قبل از شروع تحليل اتخاذ مي
به چارچوب نظري يا توجه  جا كه روش تحليل رگرسيون سلسله مراتبي بااز آن باشد ساختار طرح پژوهشييا  تحقيقات قبلي و

 گيرد، در تحقيقات علوم رفتاري از اهميت خاصي برخوردار است.ژه اي صورت مييتجربي و
 شغليتحليل رگرسيون مربوط به عملكرد  :مرحله اول

، رابطه ميان كيفيت زندگي كاري و عملكردي بر اساس مدل مفهومي تحقيق سلسله مراتبي و در مرحله اول تحليل رگرسيوني 
 مورد بررسي قرار گرفته است.شغلي 

 

84/0 77/0 58/0 
66/0 

82/0 

73/0 68/0 
87/0 

73/0 71/0 

58/0 

78/0 85/0 78/0 69/0 81/0 

 

 توانمندسازي
 عملكرد

  شغلي

كيفيت زندگي 

 كاري

انطباق  ماهيت كار

 شخصيتي

حمايت 

 سازماني

ارتباطات 

 سازماني 

ويژگيهاي 

 شخصيتي

 

پرداخت 

 منصفانه

محيط 

 ايمن

فرصت 

 رشد

قانون 

 گرايي

وابستگي 

 اجتماعي

فضاي كلي 

 زندگي

يكپارچگي 

 و انسجام

توسعه 

هاي قابليت

  

R2 سطح معناداریtضريب Bمتغیر مستقل

0. 0/7316/100کیفیت زندگی کاری
0/68

0. 0/589/300توانمندسازی

جدول10. رابطه رگرسیونی بین کیفیت زندگی کاری و توانمند سازی بر عملکرد شغلی
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متغیـر میانجی توانمندسـازی به میـزان 0/68 تغییرات 
مربـوط بـه عملکـرد شـغلی را تبیین مـی کند. 

در تبییـن فرضیه  هـای تحقیـق می توان گفـت کیفیت 
زندگـی کاری کـه در آن پرداخـت منصفانـه فرصـت 
رشـد و محیط ايمن را جهت توسـعه قابلیتهای انسـانی 
فراهـم آورد مـی توانـد فضـای کلـی زندگـی را تحـت 
تاثیـر قـرار داده و يکپارچگـی و انسـجام را بـه همـراه 
داشـته باشـد. وجود چنین فضايی در سـازمان احساس 
معنـاداری، شايسـتگی و موثر بـودن را در افـراد تقويت 
کرده و موجب مشـارکت با يکديگر می شـود. از سـوی 
ديگـر ايـن عوامـل  مـی توانـد سـهم موثـری در ايجاد 
توانايـی شـهروندان و انگیـزه آنـان در عملکـرد کاری 
فراهـم سـاخته و بـا توجـه بـه وضـوح نقـش و حمايت 
مدير عالی سـازمانی شايسـته و در مسـیر تحقق اهداف 

متعالـی خـود سـامان دهد.
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 CDM التزام زيست محيطي اجرای پروژه های
در راستاي تحقق بخشي به اهداف اقتصاد مقاومتی

محمدحسين رستميان* - کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه سيستان و بلوچستان، سيستان و بلوچستان، ايران.

چکيده
يکی از مکانيسم هايی که جهت کنترل و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
تنظيم شده، مکانيسم توسعه پاک است. اين مکانيسم شامل پروژه هايی 
يافته جهت تحقق تعهدات خود در کاهش  است که کشورهای توسعه 
انتشار و همچنين کمک به توسعه پايدار در کشورهای درحال توسعه اجرا 
می نمايند و به ازای کاهش انتشار، CER )گواهی کاهش انتشار( دريافت 
تحقق  جهت   CDM پروژه هاي  اجراي  نقش  مقاله،  اين  در  می نمايند. 
اهداف اقتصاد مقاومتي، سند چشم انـداز و راهکارهـايي جهت شکست 
تحريم هاي ناعادالنه تحميلي به کشور مورد بررسي قرارگرفته است. يکي 
از روشهاي کنترل و مديريت گازهاي گلخانه اي استفاده بهينـه از انـرژي 
حاصـل از سـوختهاي فسـيلي بـراي کاهش مصرف انرژي و در پي آن 
کاهش انتشار گازهاي آالينده حاصل از آن ميباشد. راه ديگر، استفاده از 
سـوختهاي با کربن پايين و يا بدون کربن است )نيروي هسته اي و منابع 
انرژيهاي نو ماننـد انـرژي خورشـيدي، انـرژي بـاد، و سوختهاي زيست 
توده(. راه حل سومي که در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته است 
نقش پروژه هـاي CDM و زيست محيطي بويژه مديريت کربن توسط 
استحصال يا توقف کربن جهت کـاهش گازهـاي گلخانـه اي و افـزايش 
راندمان توليد انرژي از محل انرژي هاي اتالفي فرآيند احتراق و مي باشد. 
اجراي  به  ملزم  کننده  امضا  کيوتو، کشورهاي  المللي  بين  پيمان  طبق 
تعهدات و تامين اقالم مورد نيـاز پـروژه هـاي CDM  و زيست محيطي 
هستند. لذا پروژه هاي مذکور، مشمول تحريم هاي تحميل شده بر عليه 
ايران نمي باشند و از آنجا که کشور ايران داراي ذخاير نفت و گاز فراوان 
بوده و در منطقه اي بـا قابليـت هـاي سرشـار از انـرژي هـاي تجديدپذير 
قرار دارد و از طرفي تحريم هاي تحميلي اخير موجب بروز صدماتي در 
اقتصاد کشور گرديده است، پـروژه هاي زيست محيطي و CDM را مي 
توان به عنوان راهکاري جهت شکست تحـريم هـا و شـکوفايي هرچـه 

بيشـتر اهداف اقتصاد مقاومتي ايران اسالمي مورد استفاده قرار داد.
واژگان كليدي: CDM، اقتصاد مقاومتی، گازهای گلخانه ای.

The need for implementation of CDM projects in 
order to defeat of sanctions and achieving resistive 
economic goals
Abstract
One of the mechanisms for control and reducing greenhouse gas emis-
sions adjusted is the clean development Mechanism. These mechanisms 
include projects that the developed countries operate to fulfill their com-
mitments to reducing emissions and also contribute to sustainable devel-
opment in developing countries and for reducing emissions are received 
CER (Certified Emission Reduction).In this paper, the role of implemen-
tation of CDM projects to achieve the goals of the resistance economy, 
Perspective Document and strategies to defeat unjust sanctions imposed 
on the country has been studied.One way of controlling and greenhouse 
gas management optimum use of energy from fossil fuels for reducing en-
ergy usage and consequently reduce. dissemination of pollutant gases of 
it. Another way isthe use of fuels with low-carbon or no-carbon (nuclear 
power and renewable energy sources such as solar energy, wind energy, 
and biomass fuels).A third option that has been discussed in this article the 
role of CDM and environmental projects, especially carbon management 
by extraction or stopping carbon to reduce greenhouse gases and increas-
ing the efficiency of energy generation from wasted energy and the com-
bustion process. According to the International Covenant on Kyoto, sig-
natory countries are required to implement the commitments and provide 
needed items of CDM and environmental projects.Therefore, mentioned 
projects, are not subject to sanctions imposed against Iran and since the 
Iran has abundant oil and gas resources and is in the area with the capa-
bilities full of renewable energy and also the recent sanctions imposed on 
the country’s economy is causing injuries incidence, Environmental and 
CDM projects can be used as a mechanism to defeat sanctions and to be 
used greater prosperity for resistive economic goals of Islamic Iran.
Keywords: CDM, resistive economy, greenhouse gases
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1. مقدمه
زيسـت  مسـائل  بـا  آگاهانـه  و  رويارويـي خردمندانـه 
محيطــي کــه جهــان از بعــد از انقــالب صنعتي با 
آن روبـه رو اسـت، از مهم تريـن و تعيين کننـده تريـن 
جهتگيري هــايي اســت کــه کشورهاي توسـعه يافته 
و درحـال توسـعه بـا آن مواجهنـد، لذا تصميـم جهاني 
بــراي مقابلــه بــا پيامــدهاي انتشــارات گازهــاي 
گلخانــه اي، راه حلــي مناسـب و مطمـئن در سلسـله 
نشسـتهايي در کيوتوي ژاپن پيش روي گذاشـت که از 
آن با عنــوان پروتکــل کيوتــو يــاد ميشود. به منظور 
مبارزه بـا پديـده جهـاني تغييـر اقلـيم، دو توافـق نامـه 

در جامعــه بين الملـل منعقـد شـد کـه عبارتنـد از:
1.کنوانسـيون تغيير آب و هواي سـازمان ملل در سـال 

1992 در ريو؛
2.پروتکل کيوتو در سال 1997. 

واسـطه  بـه  مختلـف  آالينده هـاي  انتشـار  ميـزان 
نيروگاه هـاي فسـيلي، و نيـاز بـه سـرمايه قابـل توجـه 
جهـت جايگزيني ايـن نيروگاه ها با منابـع تجديدپذير، 
بهتـر اسـت در گام اول جهـت کاهـش اثـرات نامطلوب 
زيسـت محيطي برداشـته شـود و با فـروش محصوالت 
بـه  نسـبت  کسب شـده  اعتبـارات  و  آمـده  بدسـت 
جايگزينـي منابـع تجديدپذيـر اقـدام شـود. بـا توجـه 
بـه افزايـش مصـرف گاز طبيعــي در ماه هـاي سـرد 
سـوخت  عنـوان  بـه  طبيعـي  گاز  از  اسـتفاده  سـال، 
دائمـي نيـروگاه مخصوصـاً در اين دوره زماني محقــق 
نمي گــردد، لــذا ناگزبر به مصرف مازوت در اين مدت 
مي گـردد. البتـه طبق اسـتانداردهاي زيسـت محيطي، 
اسـتفاده از مازوت نيز تنها در شـرايطي که از تجهيزات 
فيلتراسـيون اسـتفاده شـود، قابـل قبول اسـت. باتوجه 
وجـود سيسـتمهاي گوناگـون و پيشـرفتهاي صــورت 
گرفتــه در تجهيزات کنتـرل آلودگي، يکي از مهمترين 
و تاثيرگذارتريـن عوامـل جهـت نصـب اين سيسـتمها، 
قيمـت تمــام شــده ايــن گونــه تجهيزات اسـت که 
نهايتـاً در قيمـت بـرق توليـدي تاثيرگـذار خواهـد بود. 
الزم بـه ذکـر اسـت ميـزان قابـل توجهـي از سـوخت 
مـورد نياز کشـور نيـز در بخش نيروگاهـي و توليد برق 

مصـرف مي گردد. کم شـدن منابع سـوختهاي فسـيلي 
بـه دليـل مصـرف روزافـزون آن و بـاال رفتـن تدريجـي 
بهـاي آنهـا بـه دليل کم شـدن مقــدار آنهــا در جهان 
باعـث جسـتجوي منابـع جايگزيـن توليد انـرژي جهت 
مصـارف مختلف مي گردد ]5[. همچنــين بــا توجــه 
بــه بــاال بــودن هزينه تمام شـده توليد انرژي توسط 
ايـن منابع، کوششـهاي فراواني جهـت افزايش بهروري 

و کاهـش نـرخ توليـد ايـن منابـع بعمـل مي آيد.
2- ضرورت بيان مسئله

همانطور که قباًل اشـاره شـد پيمـان کيوتو براي کاهش 
هزينـه هـاي عمل بـه تعهدات، سـه مکانيسـم انعطاف 
پذيـر تعريـف کـرده اسـت کـه در بيـن آنها مکانيسـم 
توسـعه پـاک تنها مکانيسـمي اسـت که کشـورهاي در 
حال توسـعه  از جمله ايران مي توانند در آن مشـارکت 
تعريـف  بـه  باشـند. مـاده 12 پيمـان کيوتـو  داشـته 
مکانيسـم توسـعه پاک اختصاص دارد. طبـق اين ماده، 
هدف از مکانيسـم توسـعه پاک کمک به کشـورهاي در 
حال توسـعه جهت دسـتيابي به توسـعه پايـدار، کمک 
بـه هدف نهايي کنوانسـيون و مسـاعدت اقتصادهاي در 
حـال گـذار و کشـورهاي توسـعه يافتـه در جهت عمل 
بـه تعهـدات کاهش انتشـار پيمـان مي باشـد]1[.طبق 
ايـن مکانيسـم کشـورهاي در حـال توسـعه از فعاليـت 
هـاي پروژهـاي کـه منجـر بـه صـدور گواهـي کاهـش 
انتشـار )CERs( ميشـوند نفـع ميبرنـد. بـراي کاهش 
هـر يـک تـن معـادل CO2، يـک CER اختصـاص 
مـي يابـد. کشـورهاي عضـو ميتواننـد از گواهي کاهش 
انتشـار حاصـل از ايـن پروژه هـا براي عمل بـه تعهدات 
خـود در قبـال پيمـان کيوتـو اسـتفاده کننـد. بعبـارت 
ديگـر، مکانيسـم توسـعه پـاک بـه کشـورهاي توسـعه 
يافتـه اجـازه مي-دهـد کـه اعتبـارات کاهـش انتشـار 
حاصل از اجراي پروژه در کشـورهاي در حال توسـعه را 
خريـداري کنند. در عوض، کشـورهاي در حال توسـعه 
بـه منابـع و تکنولـوژي هاي الزم براي کمک به توسـعه 
پايـدار اقتصـاد خود دسترسـي خواهند داشـت. ايران با 
مصـرف 2/2 درصـد از نفـت خـام دنيـا و 4/5 درصـد از 
گاز دنيـا يکـي از بزرگ ترين کشـورهاي مصرف کننده 
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انرژي فسـيلي و در نتيجه توليدکننـده گازهاي گلخانه 
اي اسـت و در بيـن 207 کشـور جهـان از نظـر انتشـار 
گازهاي گلخانه اي رتبه سـيزدهم را دارد. آمارها نشـان 
مـي دهـد در سـال 1387 در ايـران 453 ميليـون تـن 
گاز دي اکسـيد کربـن توليد شـده اسـت و بـا اين روند 
مصـرف انـرژي در جهان تا سـال 2030 ميالدي ميزان 
توليـد ايـن گاز در جهان بـه 41 گيگاتن خواهد رسـيد 
]6[. در نتيجه ايران داراي پتانسـيل بسـيار بااليي براي 
تعريـف پـروژه هـاي مکانيسـم توسـعه پاک اسـت و با 
اجرايـي نمـودن ايـن پـروژه ها عـالوه بر کاهـش دماي 
زميـن از سـود مالـي فراواني مـي تواند برخوردار باشـد 
و بديـن سـان مـی توانـد در صـدد جبران خسـارت ها 
ناشـی از تحريـم هـای چندين سـاله با رويکـرد اقتصاد 
مقاومتـی طبـق فرمايشـات مقام معظم رهبـری بر آيد. 
بديـن جهـت پرداختـن بـه ايـن موضـوع در قالب يک 

مسـئله ملـي امـري ضـروري و مهم مي باشـد .
) CDM(3- مکانيسم توسعه پاک

سازوکار توسعه پاک در سال 1997 در بند 13 پروتکل 
کيوتـو بـه عنـوان يـک عامــل بـراي ترفيـع پايـداري 
محيط زيست وضع شد. ايــن ســازوکار، هزينــه هــا 
ي محــدود کــردن انتشـار گازهـاي گلخا نـه اي را به 
حـداقل مـي رسـاند. ايـن پـروژه هـا سـبب مـي شـوند 
کــه کشـورهاي توسـعه يافته با تأمين مالي پروژههــا 
ي کــاهش انتشـار گازهـاي گلخانــه اي در کشورهاي 
در حال توسعه، با هزينه کمتــر، تعهــدات خــويش را 
بــراي کـاهش انتشــار، عملي کنند. در حقيقت پروژه 
CDM  شـکل اصالح شـده پروژه هــاي JI هســتند 
کــه عمـده تفاوت آنها در اين اسـت کـه برخالف پروژه 
JI  کــه فقـط مـا بـين کشــورهاي توسعه يافته انجام 
مي گيرد، مابين کشـورهاي توسـعه يافته و کشـورهاي 
 CDM درحــال توســعه اتفـاق مي افتـد. پروژه هـاي
در دو سـطح کوچـک مقيـاس و بـزرگ مقيـاس قابـل 
پي ريـزي هسـتند، کـه مهمتـر يـن جنبـه ي تفـاوت 
ايـن دو، مقيـاس آن مي باشـد. سـه نوع پـروژه کوچک 
مقيـاس در ضوابـط و آيين نامه مکانيسـم توسـعه پاک 

گنجانده شـده اسـت که عبارتنـد از]1[:

1. پروژه هـای انـرژي تجديدپذيـر بـا ظرفيـت خروجي 
حداکثـر معـادل 15 مگاوات؛ 

موجـب  کـه  انـرژي  کارايـي  افزايـش  پروژه هـای   .2
کاهش ميزان مصرف در بخــش عرضــه و يا در بخش 
تقاضـا مي شـوند و معـادل بـا 15 گيگا وات سـاعت در 

سال هسـتند؛ و
3. سـاير پروژه هايـي کـه هـم ميـزان انتشـار حاصـل 
از فعاليـت انسـان را کاهـش مـي دهنــد و هـم به طور 
مسـتقيم معادل 15000 تن دي اکسـيد کربن در سال 

مي کنند. منتشـر 
روشن است که ساير پـروژه هــا در گــروه پـروژه هـاي 
بــزرگ مقيــاس طبقـه بنــدي مي شوند. براي تحقق 
ايـن پروژه ها )کوچـک مقياس و بزرگ مقياس( بــراي 
کشــورهاي درحـال توسـعه و ميزبـان نيـز وظايفي در 
نظر گرفته شده است. نقــش کشــورهاي ميزبــان در 

ايـن رابطه عبارت اسـت از:
• تصويب پروتکل کيوتو توسط مجلس آن کشور؛

• تعيين يک مرجع ملي؛ 
• ايجـاد ضوابطـي بـراي سـازگاري پـروژه با اسـتراتژي 

پايدار؛ توسـعه 
• حصـول اطمينـان از اينکـه در صورت لزوم، براسـاس 
قوانيـن محلـي، مطالعــه اثــرات به طـور کامـل انجام 

مي شـود؛
• ارائه تاييديه رســمي بــراي تحويــل پــروژه هـا بـه 

هيــأت اجرايــي )EB( ســازوکار توسعه پاک؛
• بخـش ها ي عملياتي پروژه ي CDM  شـامل ســه 
بخــش کلــي اسـت کــه عبارتنــد از  کميته اجرايي 
)EB(، بخـش عملياتـي منتخـب )DOE( و مرجـع 

  .)DNA(ملـي
4- سيکل پروژه های مکانيسم توسعه پاک

هـر پـروژهCDM  قبل از اجرا تا صـدور گواهی کاهش 
انتشـار بايـد مراحلي را پشـت سـر بگذارد. ايـن مراحل 

از]3[: عبارتند 
 Project Design( تنطيـم سـند طراحـي پـروژه •

Documents-PDD(؛ 
• تائيد پروژه )Validation(؛
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• ثبت پروژه )Registration(؛
• پايش )Monitoring(؛

• بازبينـی، صحـه گـذاری و گواهـی نمـودن کاهـش 
انتشـار)Verification/Certification(؛ 

 Issuance of( انتشـار  کاهـش  گواهـی  صـدور   •
. )CERs

سـه مرحله اول، قبـل از اجراي پـروژه )مرحله طراحی( 
و سـه مرحلـه بعـدي بعـد از اجـراي پـروژه )مرحلـه 
اجـراء( انجـام مي گيرنـد. شـکل )1( سـيکل پروژه های 
مکانيسـم توسـعه پـاک و ترتيب مراحل مختلـف آن را 
نشـان می دهـد. در ايـن بخـش هريـک از ايـن مراحـل 

شـرح داده می شـوند.

 

5- روش شناسـی پروژه هـای مکانيسـم توسـعه 
ک پا

روش شناسـی پروژه های مکانيسـم توسـعه پـاک از دو 
قسـمت تشـکيل می شـود که عبارتنـد از:

1. روش شناسی پايه ]12[
2. روش شناسی پايش ]13[.

5-1- روش شناسی پايه
پروژه های مکانيسـم توسـعه پاک بايـد منجر به کاهش 
واقعـی و قابـل اندازه گيـری انتشـار گازهـای گلخانه ای 
يـا جـذب آنهـا شـوند. بـرای محاسـبه کاهـش انتشـار 
گازهـای گلخانـه ای در اثـر اجـرای پـروژه پيشـنهادی، 
بايـد مقدار انتشـاری کـه در غياب پروژه اتفـاق می افتد 
مشـخص باشـد. سـناريويی کـه بطـور مسـتدل مقـدار 
انتشـار گازهای گلخانه ای در غياب پروژه پيشـنهادی را 

نشـان می دهد، سـناريوی انتشـار پايه ناميده می شـود. 
يک سـناريوی انتشـار پايه بايد همه انتشـارات گازهای 
 N2O، HFCs، PFCs ،CH4 ، )CO2 گلخانـه ای
و SF6( از همـه بخشـها و منابـع موجـود در داخـل 
مرزهای پروژه را پوشـش دهد. روش شناسـی که در آن 
به سـناريوی انتشـار پايه، محاسـبات مربـوط به کاهش 
انتشـار حاصـل از اجرای پـروژه و اثبـات افزونگی پروژه 
پرداختـه می شـود، روش شناسـی پايه ناميده می شـود. 
طبـق توافقـات مراکـش، يـک پروژه مکانيسـم توسـعه 
پـاک در صورتـي دارای افزونگـی اسـت کـه انتشـارات 
گازهـای گلخانه ای ناشـی از فعاليتهای بشـری را به زير 
مقدار انتشـار پايـه )انتشـارات در غياب پـروژه( کاهش 

دهد]12[.
5-2- روش شناسی پايش

تاکنـون تعـداد زيـادی روش شناسـی پايـه و پايش در 
زمينه هـای مختلف بـرای پروژه های مکانيسـم توسـعه 
پـاک بـه تصويـب رسـيده اسـت. فرآينـد تصويـب اين 
مکانيسـم  اجرايـي  هيئـت  توسـط  شناسـی ها  روش 
توسـعه پـاک انجـام می گيـرد. در تهيـه سـند طراحـی 
پـروژه می تـوان از روش شناسـی مصوبـی کـه مناسـب 
پـروژه مورد نظر باشـد اسـتفاده کرد. جـدول )1( تعداد 
روش شناسـی هايی کـه تاکنـون در زمينه های مختلف 

بـه تصويـب رسـيده اند را نشـان می دهـد. 
6- بررسـي وضعيت كنوني پروژه هاي مکانيسـم 

توسـعه پاک در دنيا
تعـداد پروژه هـای ثبـت شـده در دنيا با سـرعت بسـيار 
زيـادی در حـال افزايـش می باشـد؛ بـه گونـه ای کـه 
تعـداد ايـن پروژه هـا در طـی 4 سـال اخيـر از 1162 
پـروژه ثبـت شـده بـه 4500 پـروژه افزايـش يافتـه که 
نشـان از نـرخ ثبـت 65 پـروژه در مـاه اسـت. ميـزان 
CER  حاصـل از ايـن 4500 پروژه ثبت شـده بيش از 
628 ميليون گواهی در سـال می باشـد و انتظار می رود 
تـا پايان سـال 2012 بيـش از 14/2 ميليـارد گواهی از 
ايـن پروژه هـای ثبـت شـده حاصل شـود. بررسـی روند 
رشـد گواهی هـای صـادر شـده از پروژه های ثبت شـده 
حاکـی از آن اسـت کـه تعـداد ايـن گواهی هـا از 222 

شکل 1. سيکل پروژه های مکانيسم توسعه پاک و ترتيب 
مراحل آن ]12[
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ميليـون گواهـی در سـپتامبر 2008 بـه 628 ميليـون 
گواهـی در ژوالی 2012 رسـيده اسـت کـه نشـان از 
صـدور 12/8 ميليـون گواهـی در مـاه اسـت. در حـال 
حاضـر )فوريـه 2013( تعـداد پروژه هـای ثبـت شـده 
بـه 6550 پـروژه و کل گواهـی کاهـش انتشـار صـادر 
شـده بـرای اين تعـداد پروژه ثبت شـده در حـدود 2/1 

ميليـارد گواهـی بوده اسـت ]7[.
شـکل )2( سـهم کشـورهای مختلف در ثبت پروژه های 
ثبت شـده را نشـان مي دهد. در حال حاضر کشـورهاي 
چيـن، هنـد و برزيل به ترتيب بـا 3586،  1366و 289 
پـروژه ثبت شـده در صدر اين کشـورها قـرار گرفته اند. 
کشـورهاي مکزيک، مالزی، ويتنـام،  اندونزي و کره نيز 

در رتبه هـاي بعـدي قرار دارند. يکي ديگـر از معيارهاي 
نشـان دهنـده سـهم کشـورهاي مختلـف در پروژه هاي 
مکانيسـم توسـعه پاک، ميـزان  CER سـاليانه حاصل 
از پروژه هـاي ثبـت شـده هـر کشـور مي باشـد. بـا ايـن 
نـوع تقسـيم بندي، کشـور چيـن بـا 76/58 درصـد از 
کل CER هـای سـاليانه حاصـل از پروژه هـای ثبـت 
شـده در صـدر قـرار گرفته اسـت )حـدود 514 ميليون 
CER  در سـال(. دليـل سـهم باالی چيـن در  CER

هـای حاصل از پروژه های ثبت شـده،تمرکز اين کشـور 
بـر ثبـت پروژه هـای بـزرگ مقيـاس می باشـد. کشـور 
هنـد بـا 20/54% از CER  هـای سـاليانه حاصـل از 
پروژه هـای ثبـت شـده رتبـه دوم را بـه خـود اختصاص 

 تعداد روش در مقياس بزرگ
)AM، )AR-AM  در 
 ،AMS( مقياس کوچک
AR-AMS( تلفيقی 

)ACM(

حوزه شماره

50 )صنايع انرژی )تجديد پذير؛ منابع غير قابل تجديد( )1
2 )توزيع  انرژی )2
14 )تقاضای انرژی )3
26 )صنايع توليدی )4
18 )شيمی صنعتی )5
0 )ساخت و ساز )6
7 )حمل و نقل )7
1 )معدن توليد مواد معدنی  )8
7 )توليد فلزی )9
8 ))انتشارات فرار از سوخت )جامد، نفت و گاز )10

8  و هگزا  Halocarbons توليد گازهای گلخانه ای فراری از توليد و مصرف
)فلورايد گوگرد   )11

0 )استفاده حالل  )12
18 )دست زدن به زباله و دفع )13
17  )جنگل کاری و احيای جنگل )14

جدول 1. تعداد روش شناسی هايی مصوب در زمينه های مختلف
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شکل 2. سهم كشورهای مختلف در حال توسعه از تعداد پروژه های ثبت 
شده مکانيسم توسعه پاک

شکل 3. سهم كشورهاي در حال توسعه از گواهی كاهش انتشار ساليانه 
حاصل از پروژه های ثبت شده

شکل 4. زمينه فعاليت پروژه های مکانيسم توسعه پاک ثبت شده
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داده اسـت. در ايـن رتبه بندی، کشـورهای کره جنوبی، 
برزيـل، مکزيـک در مکانهـای بعـدی قرار دارند )شـکل 

.)3
6-1- زمينه فعاليت پروژه هاي ثبت شده

همانگونـه کـه ذکـر شـد، زمينه هـاي مختلفـي بـراي 
 )4( شـکل  دارد.  وجـود    CDM پروژه هـاي  انجـام 
ايـن  در  شـده  ثبـت  پروژه هـای  توزيـع  چگونگـی 
زمينه هـا را نشـان مي دهـد. همانگونـه کـه مشـاهده 
مي شـود بيـش از 68 درصـد از پروژه هـاي ثبـت شـده 
مربـوط بـه صنايع انـرژي )منابع تجديد پذيـر و تجديد 
ناپذيـر( مي باشـد. پـس از صنايـع انـرژي، دفـع زايدات 
بـا حدود 14 درصـد در رتبه بعدي قرار دارد. انتشـارات 
صنايـع  و  توليـدی  صنايـع  کشـاورزي،  سـوختها،  از 
شـيميايي در رتبه هـاي بعـدي قـرار دارنـد. الزم بذکـر 
اسـت کـه عمـده پـروژه هـای تعريـف شـده در صنايع 
توليـدی بر بهينه سـازی مصـرف برق و سـوخت تمرکز 
دارد. ضمنـاً بيشـتر پروژه های دفع زايـدات نيزبر توليد 
بـرق از گاز دفنـگاه تمرکـز دارنـد کـه بنحـوی می توان 
آن را جـزء پروژه هـای توليـد پراکنـده برق دانسـت که 

فشـار از بخـش عرضـه بـرق را تقليـل می نمايـد.
6-2- وضعيـت پـروژه هـای مکانيسـم توسـعه 

ايران در  پـاک 
کشـور ايران با انتشـار حدوداً 530 ميليـون تن گاز دی 
اکسـيد کربـن ناشـی از احتـراق سـوخت، رتبـه هفتـم 
در بيـن کشـورهای دنيـا در انتشـار گازهـای گلخان ای 

اگـر  صورتی کـه  در  اسـت،  داده  اختصـاص  بخـود  را 
سـهم سـاير زيربخشـهای غيرانـرژی نظيـر فرآيندهای 
صنعتـی، کشـاورزی، مديريـت پسـماند را نيـز در نظـر 
بگيريـم ميزان انتشـار معادل دی اکسـيدکربن گازهای 
گلخانه ای کشـور در سال1389 در حدود 750 ميليون 

تـن می گـردد.
بـر اسـاس گـزارش آژانـس بيـن المللـی انرژی شـدت 
انتشـار دی اکسـيد کربـن در ايـران بـه ازای توليد هزار 
دالر کاال و خدمـات 15 برابـر ژاپـن، 13 برابـر اسـپانيا، 
10 برابـر کـره، 3/5 برابـر ترکيـه و 2/6 برابـر پاکسـتان 
مـی باشـد. لـذا کشـور از پتانسـيل بااليـی در کاهـش 
انتشـار گازهـای گلخانـه ای برخـوردار اسـت، مطالعات 
موجـود حاکـی از آن اسـت کـه پتانسـيل بهـره وری 
انـرژی در کشـور بيـش از 20% در انتهای برنامه پنجم 
توسـعه می باشـد )قانـون برنامـه پنجـم(، بـا احتسـاب 
انتشـاری  پتانسـيل کاهـش  از  پتانسـيل کشـور  ايـن 
در حـدود 100 ميليـون تـن در انتهـای سـال 1394 
برخوردار اسـت. بررسـی وضعيت کاهش انتشـار ناشـی 
از پروژه هـای ثبـت شـده و درحال ثبت نشـان می دهد 
کـه ميـزان گواهی هـای قابل دريافـت تا انتهـای برنامه 
پنجـم در حـدود 10 ميليـون گواهـی )ميليـون تـن 
معـادل دی اکسـيد کربـن( اسـت کـه در مقايسـه بـا 
پتانسـيل موجود در حدود 10% آن می باشـد )جدول 

.)7
در حـال حاضـر ايـران دارای 12 پـروژه ثبـت شـده، 

تعداد پروژه های تعريف ميزان گواهی )ميليون تن در سال(تعداد پروژهموضوع
شده در بخش برق

1362/35پروژه های ثبت شده
پروژه های در حال بررسی 

113/65توسط نهاد های عملياتی

پروژه های در مرحله 
8-17پيش لحاظ  )اعالم اوليه(

4192/932جمع کل

جدول 2. اطالعات پروژه های مکانيسم توسعه پاک در كشور
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8 پـروژه در مرحلـه بررسـی و تاييـد توسـط نهادهـای 
عملياتـی بيـن المللی و 29 پـروژه در مرحله اعالم اوليه 
بـه سـازمان ملـل متحـد مـی باشـد. چنانکـه از جدول 
)7( پيداسـت بيشـتر پـروژه هـای ثبت شـده و در حال 
ثبـت کشـور در بخش توليـد نيرو )نيروگاههای سـيکل 
ترکيبـی و يـا منابـع تجديـد پذيـر توليـد بـرق( بـوده 

است.
در حـال حاضر سـه پروژه ايـران از سـازمان ملل متحد 
در حـدود  265 هـزار گواهـی اخـذ نموده اند. اين سـه 

پـروژه عبارتند از:
• جمـع آوری گازهـای همـراه ميادين نوروز و سـروش، 
توسـعه دهنده شـرکت کربـن ليميتـس، مقـدار گواهی 

دريافتـی 236 هـزار گواهی؛
• جايگزينـی گاز طبيعـی بجـای مـازوت در صنايـع 
انرژيهـای  شـرکت  توسـعه دهنده  اميرکبيـر،  نيشـکر 

تجديدپذيـر مهـر، 18 هـزار گواهـی؛
• جايگزينـی گاز طبيعـی بجـای مـازوت در صنايـع 
نيشـکر دعبل خزاعی، توسـعه دهنده شـرکت انرژيهای 

تجديدپذيـر مهـر، 15 هـزار گواهـی؛
7- ظـرورت و داليـل بکارگيـری از پـروژه های  

 CDM

بالـغ  هزينـه سـاخت نيروگاه هـاي تجديدپذيـر غالبـاً 
بـر چنـد برابـر نيروگاههـاي فسـيلي مي باشـد. از آنجا 
کـه جايگزينـي نيروگاه هـاي بــا فسـيلي و اسـتفاده از 
نيروگاه هـاي تجديدپذيـر نيـاز بـه سـرمايه گذاريهـاي 
کالن و صرف زمـان فـراوان دارد، تبـديل نيروگاههـاي 
و  پـاک  نيروگاه هـاي  بـه  اسـتفاده  حـال  در  فسـيلي 
محصـوالت  فـروش  و  مرتبـط  اعتبـارات  از  اسـتفاده 
حاصـل از جمـع آوري آالينـده هـا ميتوانـد بهترين راه 
حـل در خصـوص تامين سـرمايه الزم جهت جايگزيني 
نيروگاه هـا با نيروگاه هاي تجديدپذير و اسـتفاده مــوثر 
از آنهـا در کل طـول عمـر مفيدشـان تلقي گـردد ]8[. 
درگزارشـي از شـرکت آرمسـترانگ تحت عنـوان »ورود 
به مرحله جديدي از رشـد: انرژي هــاي تجديـدپــذير 
در جنــوب شــرقي آسيا« تجزيه و تحليل منطقه براي 
بـه فرصت هـاي  بـا اسـتناد  انرژي هـاي تجديدپذيـر، 

زمينـه  در  موجــود  پتانســيل  و  سرمايه گــذاري 
فتوولتائيـک خورشـيدي، بـاد، آب و زيسـت تـوده و يـا 
بيـوگاز، سـرمايه گذاري در آنهـا را بسـيار آينـده دار و 
به صرفـه بــا ســود بلندمـدت خوانده اسـت کـه خود 
گواهـي بـر ايـن مدعـاي سـرمايه گذاري در ايـن مقوله 
نقـاط جهـان جهـت  از  باشـد ]7[. در بسـياري  مـي 
کاهـش اثـرات نامطلـوب زيسـت محيطـي، گازهــاي 
آالينــده حاصــل از ســوخت بـه درون زمــين تزريق 
مـي گردند. بعنـوان مثال شـرکت نروژي »اسـتاتاويل« 
ازسـال 1996 اقـدام به دفـن گاز کربنيـک در چاههاي 
فرسـوده خـود در دريـاي شـمال کـرده اسـت. امـا بـه 
دليـل نگرانـي از هزينـه هـاي اينـکار در پـي دريافـت 
معافيتهـا يـا تخفيفهـاي مالياتي براي تاميـن هزينه آن 
هسـتند. علـت کاربرد ايـن روش در نروژ اين اسـت که 
در اين کشــور از شــرکتها ماليـات بــر کـربن گرفتـه 
مي شــود و اسـتاتاويل در صـورت وارد کـردن اين گاز 
بـه جو، بايـد ماليات بپـردازد در حاليکه ذخيره سـازي 
گاز در چــاه ارزانتــر تمـام مي شــود. شرکتهاي نفتي 
و نيروگاه هـاي بسـياري عضـو بـورس خريـد و فـروش 
سـهميه انتشـار گاز کربنيـک هسـتند. ايـن شـرکتها با 
عضويـت در ايـن بـازار موظف بـه کاهش ميزان انتشـار 
گازهـاي گلخانـه اي بـه کمتـر از ميـزان تعييـن شـده 
هستند. ايــن شـرکتها ميتواننــد از روشهاي گوناگوني 
بـراي رسـيدن به اين هدف اسـتفاده کنند. اين روشـها 
مـي تواننـد افزايـش کارآيـي انـرژي، سـرمايه گـذاري 
درزمينـه انرژيهـاي جايگزيـن، درختـکاري يـا خريـد 
باشـد. هرچنـد  از ديگـر شـرکتها  انتشـار گاز  اعتبـار 
ذخيره سـازي گازهـاي کربني در چاههاي فرسـوده راه 

ديگـري بـراي ايـن امر اسـت ]9[.
 CDM 8-پتانسيل ايران براي پروژه ها ي

پروتـکل کيوتـو از 27 بهمن ســال 1383، 16 فوريــه 
2005 پــس از امضــاي روســيه جنبـه اجرايي يافت. 
در ايـن زمـان بيـش از 140 کشـور جهـان ايـن پيمان 
را امضــاء کــرده بودنـد. در ايـران نيـز در دوره مجلس 
ششم اين پيمان به تصــويب مجلــس رســيد، ولــي 
شـوراي نگهبـان عضويت ايـران در اين پيمـان را مغاير 
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با اصل 139 و بنــد 13 اصــل قــانون اساسـي قلمداد 
کـرد، امـا پـس از مذاکـرات انجـام گرفتـه سـوء تفاهم 
شوراي نگهبــان برطـرف شـــد و ايــران نيــز در 31 
مـــرداد مــاه ســـال 1385 به جمــع امضاءکنندگان 
ايـن پيمـان پيوسـت]3[. بـر اسـاس منابـع موجــود، 
ســازمان حفاظــت از محــيط زيست به عنوان مرجع 
  DNA،CDM ملـي هماهنـگ کننـده پــروژه هــاي
معرفــي شــده و برخـي طرح هـا نيز بـا عنـوان پروژه 
هايـي کـه قابليـت اســتفاده از  CDM را دارنــد بــه 
ســازمان محيط زيسـت ارســال شــده انــد. شــدت 
مصـرف انـرژي و انتشـار گازهـاي گلخانـه اي در بخش 
هـاي اقتصـادي ايـران باالسـت. بـخ ش حمـل و نقـل 
بيشـترين حجـم از انتشـار CO2 در بيـن بخـش هاي 
اقتصـادي کشـور را دارد و بخش توليد محصوالت کاني 
غيرفلزي نيز در جايگاه دوم قــرار گرفتـه اسـت]5[. در 
ســـال 1378 ميــزان انتشــار دي اکســيدکربن بــه 
طـــور مســتقيم توســـط خانوارهـــا )در فعاليتهاي 
پخت و پــز و در گرمــايش و ســرمايش سـاختمان و 
بــدون احتســاب مصرف بنزين توسـط وسـايط نقليه 
شـخصي( 72048457 تن بوده است کــه ايــن رقــم 
بسـيار باالتر از انتشـار CO2 توسـط بخش حمل و نقل 
مـي باشـد کـه همه ايـن هــا نشــانگر پتانسـيل باالي 
ايـران بـراي جذب پـروژهِ هـاي CDM اسـت .در رابطه 
با به کارگير مکانيسـم توسـعه پاک در ايـران، پرداختن 
بـه انرژيهاي نــو و اسـتفاده برنامه ريزي شـده از آنهــا 
بهتـرين راه حـل بـراي مواجـه شـدن بـا بحـران هـاي 
زيسـت محيطي ناشـي انرژيهاي فسـيلي و شـوک هاي 
قيمتي آن مي باشد، چراکــه ايــران کشـوري است که 
از نظـر داشـتن منابـع انـرژي تجديدپذير نظير انــرژي 
خورشــيدي، انــرژي زميـن گرمايـي، انـرژي زيسـت 
توده، انرژي بــرق آبــي و انـرژي بــاد، از مزيـت هـاي 

است. برخوردار  فراوانــي 
9- ماليات بر انتشار آالينده ها 

موضوع ماليات بر انتشـار آلودگيها نخسـتين بار توسـط 
سـرآرتور پيگو در سـال 1920 مطرح شـده است. براي 
تعييـن و وضـع ماليـات بـر انتشـار آالينده هـا ضروري 

اسـت تـا هزينه نهايي خسـارت وارده بر محيط زيسـت 
و هزينـه نهايـي کاهش آلودگي بنگاهها تعيين شـود. از 
محـل تقاطع ايـن دو منحني، قيمت هـر واحد آلودگي 
مشـخص مي شـود که ايـن نقطه، نقطـه بهينه انتشـار 
آلودگي از نظر اجتماعي اسـت. البتـه در برخي از موارد 
براسـاس ايـن رويکرد، ماليـات )Tax( و در برخي موارد 
عـوارض )Fee( اخـذ ميشـود. تفاوت ماليـات با عوارض 
در ايـن اسـت که ماليـات مصرف ملي داشـته و عوارض 
مصـرف محلي دارد. بر اسـاس اصـل »پرداخت آلودگي 
از سـوي خسـارت زننـده« هر فرد، يا بنگاهـي که آلوده 
کـرده اسـت، مکلف اسـت تا نسـبت به رفـع آلودگي، يا 
پرداخـت خسـارت اقدام کند. بر اين اسـاس الزم اسـت 
تـا آلوده کننـده بـا آلوده شـونده وارد مذاکـره شـود تـا 
بتوانـد هزينه هـاي نهايي خسـارات وارده را بپردازد]2[. 
ماليـات تعلـق گرفتـه بـه نيـروگاه بـه دليـل بازيافـت 
بازيافـت کاهـش  بـه ميـزان  دي اکسـيدکربن، بسـته 
مي يابـد. در حـال حاضـر گازکربنيـک گرفتـه شـده به 
بهـاي ميانگيـن 10 يـورو براي هـر تن در بـازار جهاني 

قابل فروش اسـت]6[. 
 CDM 10- داليل توصيه اجراي پروژه هاي

بـه داليـل زير اجراي پـروژه هـاي CDM در اين مقطع 
زماني توصيـه مي گردند:

• تمديـد پروتـکل کيوتـو تـا سـال 2020 و فرصـت 
محـدود پيـش رو با افزايـش راندمان اسـتحصال انرژي، 
ميـزان سـوخت مصرفـي کاهـش ميابـد که ايـن مقدار 
ميتوانـد بـه بخـش صـادرات افـزوده و موجـب درآمـد 

بيشـتر براي کشـور گـردد؛
اجـراي  جهـت  يافتـه  توسـعه  کشـورهاي  تمايـل   •
و  آالينده هـا  کاهـش  و  زيسـت محيطي  پروژه هـاي 
کسـب درآمدهـاي بالعـوض طوالنـي مدت کـه در زير 
بـه داليـل آن اشـاره مي نماييـم. بـه ايـن دليـل کـه 
نقـاط  و  پروژه هـا  از  بسـياري  در  آالينده هـا  کاهـش 
جهـان مقـدور نمي باشـد يـا صرفـه اقتصـادي نـدارد، 
بسـياري از کشـورها يـا شـرکت هايي کـه در ايجاد اين 
آالينده هـا و انتشـار آنهـا دخالـت دارند در تالشـند که 
ميـزان آالينـده هـا را در ديگـر نقـاط کـه هزينـه هاي 
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کمتـري دارد تـا حـدي کاهـش دهنـد کـه از پرداخت 
بخشـي از ماليـات مربوطـه رهايـي يابنـد.

 بـا توجـه به افزايـش روزافزون ماليات بـر توليد آالينده 
هـاي محيـط زيسـت با سـناريو هـاي مختلـف ميتوان 
ادعـا کـرد تقاضـاي حـذف آالينده هـا در سـنوات آتي 
بسـيار افزايش مي يابد و به هميـن دلبل امکان افزايش 
اعتبـارات ناشـي از کاهـش آالينده هـا نيـز وجـود دارد 
]9[. پتانسـيل موجـود جهـت امکان کاهـش آالينده ها 
در کشـور ايـران مي تواند موجـب سـرمايه گذاري هاي 
فـراوان کشـور هـاي پيشـرفته جهـان در ايـن خصوص 
شـود. با حـدود 5% افزايش راندمـان، ميتوان به همين 

ميـزان سـوخت مصرفي را نيز کاهـش داد .
11- منافع روش توسعه پاک براي ايران

روش توسـعه پـاک بــه کــشورهاي توســعه يافتــه 
امکــان مـي دهـد کـه بـا سـرمايه گـذاري در پـروژه 
هـاي کـم هزينه تر در کــشورهاي در حــال توســعه 
بتواننــد اعتبـار الزم را جهـت ايفـاي تعهـدات خـود 
بدست آورند. در حالي که ايــن روش هزينــه رعايــت 
تعهـدات پروتـکل را بـراي کشـورهاي توسـعه يافتـه 
کاهـش مي دهـد، کشـورهاي در حال توسـعه نيــز به 
نوبـه خـود از اين روش بهـره مند مي شـوند. اين روش 
بـراي کشـورهاي در حــال توســعه داراي امتيازاتي به 
شـرح زيـر اسـت: جذب سـرمايه هاي خــارجي بــراي 
اجــراي پـروژه هـاي اقتــصادي؛ راه اندازي پروژه هاي 
اقتصـادي با حداقل ميزان انتشـار آالينده ها؛ مشـارکت 
فعـال بخـش دولتــي و خصوصـي در اجراي پـروژه ها؛ 
انتقـال تکنولـوژي بـه کشـورهاي در حـال توسـعه؛ و 
کمـک بـه تعييـن اولويتهـاي سـرمايه گذاري در جهت 
رشـد و توسـعه پايـدار. از آنجاکـه رعايـت مالحظـات 
زيست محيطي باعث افــزايش هزينـه هــاي اجرايــي 
پـروژه هــا خواهد شـد، روش توسعه پاک به کشورهاي 
در حـال توسـعه کمـک ميکند کـه اين افزايـش هزينه 
را به نحو مناسـبي از کشـورهاي توسـعه يافتـه دريافت 
کننــد؛ بنــابراين روش توســعه پــاک داراي منافـع 
اجتماعـي و زيسـت محيطـي بـراي کشـورهاي درحال 
توسـعه اسـت. در عين حال، دسترسـي به تکنولوژيهاي 

جديـد و منابـع مالـي بـه کشـورهاي در حـال توسـعه 
کمـک مي کنـد کـه فرصتهـاي شـغلي زيادتـري ايجاد 
کننـد و سـطح درآمـد عمومـي را افزايـش دهنـد و در 
نتيجــه بـا فقــر مبــارزه کنند. اين پروژه ها همچنين 
بـه کشـورهاي در حـال توسـعه کمک مي کنـد که اين 
کشـورها بـه آب و هـواي پاکتري دسترسـي پيدا کنند 
و از آلــودگي خــاک جلــوگيري کننــد و در مـصرف 

انــرژي صرفه جويـي کنند.
12-مديريـت پـروژه هـای CDM در پژوهـش و 

فنـاوری شـركت ملـی گاز ايران
بررسـی انتشـار گازهای گلخانـه ای دنيا نشـان می دهد 
در  آن  مطلـق  ميـزان  و  گازهـا  ايـن  انتشـار  رونـد 
کشـورهای صنعتـی )توسـعه يافتـه( از سـال 1990 تا 
2010 کاهـش يافتـه، در حالـی کـه اين ميزان انتشـار 
در سـطح جهـان با افزايشـی حـدود 20 درصد تا سـال 
2020 پيش بينـی شـده اسـت. در سـال 2010 کشـور 
چيـن بـا 23,8 درصـد سـهم بزرگترين منتشـر کننده 
گازهـای گلخانه ای در جهان بشـمار مـی رفت و آمريکا 
بـا 17.7 درصـد دوميـن، هند بـا 5.4 درصد سـومين و 
روسـيه بـا 5.2 درصـد چهارميـن رتبـه در انتشـار دی 
اکسـيد کربن دنيـا را دارا بوده اند. در همان سـال ايران 
بـا سـهم 1,7 درصـدی، رتبه نهـم جهان در انتشـار گاز 
دی اکسـيد کربـن را داشـت، ولـی اين ميزان در سـال 
2011 به 1.6 درصد رسـيد و ايران جايگاه هفتم انتشار 
دی اکسـيد کربـن ناشـی از احتـراق سـوخت را در دنيا 
بـه خـود اختصـاص داد. بررسـی رونـد انتشـار گازهای 
تـا   2000 سـالهای  محـدوده  در  کشـور  ای  گلخانـه 
2010 حاکی از آن اسـت که انتشـار دی اکسـيد کربن 
ناشـی از احتراق سـوخت در کشـور از رشـد سـاليانه 6 
درصـد برخـوردار اسـت که در مقايسـه با رونـد جهانی 
در شـمار کشـورهايی بـا رشـد بـاالی انتشـار گازهـای 
گلخانـه ای قـرار می گيرد]4[. مدلسـازی صورت گرفته 
در گـزارش ملـی دوم تغييـر آب و هـوای کشـور نشـان 
می دهـد کـه بـرای حصـول به رشـد اقتصـادی 3,5 در 
سـال، ميزان انتشـار کشـور از 500 ميليون تن درسـال 
2005 بـه بيـش از 2.2 ميليـارد تـن در سـال 2025 
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)افـق 1404( در بخـش انـرژی می رسـد کـه در ايـن 
صـورت رتبـه ايـران از جايـگاه کنونـی با توجه بـه روند 
نزولـی انتشـار در جهان صنعتی، به جايـگاه چهارم دنيا 
خواهـد رسـيد. از طرفی اقتصاد کشـور، يـک اقتصاد پر 
کربـن بوده و به شـدت بـه درآمدهای حاصـل از توليد، 
فـرآورش و صـادرات سـوختهای هيدروکربنـی وابسـته 
اسـت و از طرف ديگر نيز اسـتراتژيهای توسـعه صنعتی 
در سـالهای گذشـته بـه دليـل قيمـت کـم حامل های 
انـرژی، بـر توسـعه صنايـع انـرژی بـر تمرکـز يافتـه 
اسـت. ايـن الگوی توسـعه صنعتـی، در آينده کشـور را 
در معـرض فشـار جـدی از سـوی جهان صنعتـی برای 

قبـول تعهـدات کاهش انتشـار قـرار خواهـد داد]3[.
نظـر بـه اهميـت مباحـث فـوق و ضـرورت مديريـت 
انتشـار گازهـای گلخانـه ای و عطـف بـه بنـد 4 مـاده 
2 آييـن نامـه اجرائـی کنوانسـيون تغييـرات آب و هـوا 
و پروتـکل کيوتـو مبنـی بـر آمـوزش و تحقيقـات در 
زمينـه موضوعات تغيير آب و هوائـی، مديريت پژوهش 
و فنـاوری از سـال 88 بـا تشـکيل کارگـروه پژوهشـی 
مديريـت کربـن تـالش کـرد تـا بـا حرکـت بـه سـوی 
تحقـق اهـداف ذيـل، زمينه هـا و مقدمـات الزم بـرای 
کاهش انتشـار گازهـای گلخانه ای در شـرکت ملی گاز 
را همسـو با تعهـدات جهانی و وظايف ملـی فراهم کند. 
بـر ايـن اسـاس فعاليتهايـی کـه در پی می آيـد حاصل 

فعاليتهـای قريـب بـه 3 سـال ايـن کارگروه اسـت:
• ايجـاد زيرسـاختهای الزم و معرفـی مفاهيم مرتبط با 

مديريت دی اکسـيد کربـن در صنعت گاز؛  
• فرهنـگ سـازی در راسـتای مديريـت دی اکسـيد 

کربـن در صنعـت گاز؛ 
• سياسـتگذاری و برنامـه ريـزی در خصـوص تعييـن 

اولويتهـای پژوهشـی در ايـن زمينـه؛ 
• تعريـف طرحهـا و پـروژه هـای تحقيقاتی در راسـتای 

تحقـق اولويتهای پژوهشـی؛ 
• فراهـم کـردن مقدمـات ضـروری بـرای بهره گيری از 
فرصتهـای بيـن المللی تحـت کنوانسـيون تغييرات آب 

.CDM و هـوا نظير
در کارگروه يادشـده در قالب جلسـات ماهانه و مسـتمر 

که بـا حضور نماينـدگان مجموعه های ذيربط سـتادی 
و شـرکتهای تابعـه تشـکيل مـی شـد، تعريـف طـرح 
پژوهشـی »بـرآورد منابع و ميـزان انتشـار آالينده های 
هـوا، مديريت کربـن و ثبت پروژه های مکانيزم توسـعه 
پـاک )CDM( در صنعـت گاز« و برخـی پـروژه هـای 
پژوهشـی مرتبـط بـا ايـن طـرح در سـطح شـرکتهای 

تابعـه انجام شـد.
اهـم دسـتاوردهای متصـور از اجـرای موفقيـت 

 CDMپروژه هـای
طـرح فـوق و دسـتاوردهای حاصل از آن زيرسـاختهای 
ضـروری جهـت کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای و 
بـه تبـع آمادگـی الزم بـرای پاسـخگويی بـه تعهـدات 
احتمالـی تحـت پروتـکل کيوتو و سـاير قوانين زيسـت 
محيطـی بين المللـی و داخلـی را در شـرکت ملـی گاز 
ايـران ايجـاد خواهـد کـرد کـه در زيـر بـه اهـم ايـن 

دسـتاوردها اشـاره شـده است:
• شناسـايی وضعيـت کنونی شـرکت ملـی گاز ايران در 
انتشـار گازهـای گلخانه ای و تعييـن جايگاه صنعت گاز 
کشـور در مقايسـه بـا سـاير کشـورهای دنيـا از طريـق 
بـرآورد شـاخصهای انتشـار و ايجـاد بانـک اطالعاتـی 

انتشـار گازهـای گلخانـه ای در صنعـت گاز؛
• تعييـن رونـد آتـی انتشـار دی اکسـيد کربن و سـاير 
گازهـای گلخانه ای در شـرکت ملی گاز ايران بر اسـاس 

برنامـه های توسـعه؛
• شناسـايی سياسـتهای مختلـف در کاهـش انتشـار 
گازهـای گلخانه ای، بررسـی اثربخشـی آنهـا در کاهش 
انتشـار و جهـت گيـری در بکارگيری آنها )بسترسـازی 
بـرای اجـرای تعهـدات محولـه بـر عهـده شـرکت ملی 
گاز در آيين نامـه اجرايـی کنوانسـيون تغييـر آب و هوا 
و پروتـکل کيوتـو مصـوب مـرداد مـاه 1388 هيئـت 

وزيران(؛
• تدويـن اسـتراتژ برنامـه عمـل کاهش انتشـار گازهای 
گلخانـه ای در شـرکت ملـی گاز )بسترسـازی جهـت 
اجـرای تعهـدات محولـه بـه شـرکت ملـی گاز در آيين 
نامـه اجرايـی کنوانسـيون تغييـر آب و هـوا و پروتـکل 

کيوتـو مصـوب مـرداد مـاه 1388 هيئـت وزيـران(
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شـامل  انتشـار  کاهـش  تکنولوژيهـای  شناسـايی   •
تکنولوژيهـای کـم کربـن، روشـهای جمـع آوری دی 
اکسـيد کربـن، روشـهای کنتـرل و حذف آالينـده ها و 

گازهـای گلخانـه ای و هزينـه هـای تحصيـل آنهـا
• اجـرای پروژه های مکانيزم توسـعه پـاک )CDM( و 

بهره منـدی از درآمدهای آن
• امـکان پيـش بينـی کيفيـت هـوا و وضعيـت انتشـار 
آالينـده هـای هـوا در برنامه های توسـعه منطقه پارس 
جنوبـی و ارايـه راهکارهای بهبود کيفيـت هوا و کنترل 

آالينـده هـای هوا در ايـن منطقه
12-1- زير پروژه های CDM  در ايران

 CDM در ايـن بخـش خالصه وضعيت زير پـروژه های
ارائه شـده است :

 )CDM( ثبـت پـروژه هـای مکانيزم توسـعه پـاک« -
در صنعـت گاز :ايـن موضـوع شـامل پروژه هـای  نصب 
اکونومايزر در بويلرهای پااليشـگاه گاز خانگيران و نصب 
بويلـر بازياب در خروجی زباله سـوزهای پااليشـگاه گاز 
خانگيـران بـوده کـه اجـرای آنهـا منـوط بـه برگـزاری 
مناقصـه و مشـخص شـدن تاريـخ عقـد قـرارداد خريد 

تجهيـزات اسـت کـه مراتب در حـال پيگيری اسـت. 
- شناسـايی نقاط نشـر، برآورد ميزان نشـر و شناسـايی 
فناوريهـا و روشـهای اجرايـی بـرای کاهـش نشـتی در 
خطـوط و تجهيـزات روی زمينـی انتقـال گاز پـروژه 
فوق با هدف بررسـی و پتانسـيل سـنجی اجـرای پروژه 
کاهـش نشـتی متـان در شـرکت انتقـال گاز ايـران در 
قالـب CDM در حال اجرا اسـت که تاکنون شناسـائی 
منابـع نشـر و جمـع آوری اطالعـات مـورد نيـاز بـرای 
انجـام محاسـبات صـورت گرفتـه و در مرحلـه انجـام 

انـدازه گيريهـای ميدانی اسـت.
- پروژه ايجاد سيسـتم محاسـبه و گـزارش دهی ميزان 
انتشـار آالينـده هـای هـوا و گازهـای گلخانـه ای در 
پااليشـگاهها و خطـوط انتقـال شـرکت ملـی گاز ايران: 
هـدف ايـن پـروژه توسـعه يـک سيسـتم نـرم افـزاری 
محاسـبه و گـزارش دهـی موجـودی انتشـار در سـطح 
ملـی و بيـن المللـی در حـوزه فعاليـت پااليشـگاهها و 
شـرکت انتقـال گاز بـوده و در حال حاضر جاری اسـت.

 Action( پـروژه تدويـن اسـتراتژی و برنامـه عمـل -
Plan( کاهـش انتشـار گازهـای گلخانه ای در شـرکت 
ملـی گاز ايـران : ايـن پـروژه بـا هدف توسـعه سيسـتم 
انرژی بر اسـاس قيدهای زيسـت محيطـی با مالحظات 
اتخـاذ  بـه  منجـر  کـه  طـوری  بـه  اسـت،  اقتصـادی 
سياسـتهای توسـعه بخـش انـرژی )نفـت و گاز( و در 
راسـتای حصول به تعهدات زيسـت محيطـی با حداقل 
هزينـه ها شـود.در حـال حاضـر، جمـع آوری اطالعات 
جهـت توسـعه سيسـتم انـرژی مرجـع در حـال انجـام 
بـوده و ايـن سيسـتم در حال طراحی و توسـعه اسـت.

انتشـار  منابـع  کمـی  و  کيفـی  بررسـی  پـروژه   -
آالينده هـای هـوا و گازهـای گلخانـه ای و شبيه سـازی 
پراکنـش آالينـده هـای هـوا در شـرکت مجتمـع گاز 
پـارس جنوبـی: هـدف اصلـی اين پـروژه ايجاد بخشـی 
از زيرسـاخت های الزم بـرای مديريـت کيفيـت هـوا در 
منطقـه عسـلويه اسـت و بـه بررسـی وضعيـت موجـود 
انتشـار آالينده هـای هـوا در مجتمع گاز پـارس جنوبی 
پرداختـه و در نهايـت بـه مدلسـازی رونـد آتی انتشـار 
مـی پـردازد. تاکنـون اندازه گيری هـای ميدانـی پـروژه 

انجـام شـده ودر حـال تکميـل اسـت.
12-2-پـروژه های مسـتقل تعريف و اجرا شـده 

در سـطح شـركتهای تابعه مرتبـط با طرح 
بـا توجـه بـه ماهيـت موضوعـی مديريـت کربـن کـه 
بايـد در کليـه حوزه هـای شـرکت ملـی گاز ايـران بـه 
ويـژه شـرکتهای پااليشـی پيـاده سـازی و اجـرا شـود، 
همگام با بسترسـازی و سياستگذاری کالن در مديريت 
پژوهـش و فنـاوری بـا اجـرای طـرح پژوهشـی مذکور، 
پـروژه های کاربردی مسـتقلی توسـط شـرکتهای تابعه 
تعريـف و در حـال اجـرا اسـت کـه اهـم مـوارد در ذيل 

آمده اسـت :
- پـروژه مطالعـه و بررسـی منابع گاز دی اکسـيد کربن 
در تأسيسـات عسـلويه و ارائـه راهکارهای جداسـازی و 
مصـرف: ايـن پـروژه در قالـب قـراردادی ميان شـرکت 
ايـران و پژوهشـگاه صنعـت  مهندسـی و توسـعه گاز 
نفـت، انجـام و هـم اکنـون خاتمـه يافته اسـت. در اين 
پـروژه، منابـع گاز دی اکسـيدکربن در منطقـه عسـلويه 
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بـر پااليشـگاههای گازی، پتروشـيمی های  بـا تمرکـز 
پـارس و مبيـن و نيـروگاه عسـلويه )بعثـت( بر اسـاس 
مـدارک طراحـی، همچنين اکتسـاب آمارهای رسـمی 
اعـالم شـده مورد شناسـايی قـرار گرفته و مقـدار آن از 
نظـر ميـزان و فرآيندهای موجود بررسـی شـد. هدف از 
انجـام ايـن پـروژه نيز تعيين منابع مناسـب جداسـازی 
گاز دی اکسـيد کربـن در مجتمـع گاز پـارس جنوبی و 
بررسـی فنـی و اقتصـادی روشـهای جداسـازی و موارد 

مصـرف دی اکسـيد کربـن جدا شـده اسـت.
مکانيسـم  پروژه هـای  پتانسـيل  شناسـايی  پـروژه   -
توسـعه پاک در شـرکت مجتمع گاز پارس جنوبی: اين 
پـروژه طـی قـراردادی پژوهشـی ميان شـرکت مجتمع 
گاز پـارس جنوبـی و پژوهشـگاه صنعت نفـت، با هدف 
شناسـائی و تعييـن پـروژه هـای قابـل ثبـت در قالـب 

CDM در حـال اجـرا اسـت.
- پـروژه توسـعه متدولـوژی، ثبت و اخذ گواهی انتشـار 
از هيئـت اجرائـی برای جمـع آوری گازهای ارسـالی به 
فلر شـرکت پااليش گاز سـرخون و قشم تحت مکانيسم 
توسـعه پـاک پروتـکل کيوتو:  اين پـروژه خاتمه يافته و 
متدولـوژی تدوين شـده نيـز به تصويب هيئـت اجرائی 
کنوانسـيون تغييـرات آب و هـوای سـازمان ملل متحد 
رسـيده اسـت. درحـال حاضـر مراحـل ثبت ايـن پروژه 
در سـازمان ملـل، طـی همکاری بـا پژوهشـگاه صنعت 
نفـت و شـرکت انرژی هـای تجديدپذيـر مهـر در حـال 
انجـام اسـت.  پروژه هـای پتانسـيل سـنجی بـا عناوين 
و  ايـالم  پارسـيان،  گاز  پااليشـگاه های  در  نيـز  زيـر 

بيدبلنـد در مرحلـه اجرا اسـت:
• شناسـايی پتانسـيل پروژه های مکانيسـم توسعه پاک 

در شـرکت پااليش گاز پارسيان
• شناسـايی پتانسـيل پروژه های مکانيسـم توسعه پاک 

در شـرکت پااليش گاز ايالم 
• شناسـايی پتانسـيل پروژه های مکانيسـم توسعه پاک 

در شـرکت پااليش گاز بيدبلند 
13- چالـش هـا، موانـع و راهکارهـاي اجـرای 

پـروژه هـای CDM  در ايـران
کشـور مـا عليرغم پتانسـيل هاي فـراوان که بـه برخي 

از آنهـا اشـاره شـد و بـا توجه بـه اينکـه ايران بـا توليد 
370 ميليـون تـن گاز گلخانـه اي در سـال، رتبه اول را 
در خاورميانـه و منطقـه آفريقـا دارد )از ايـن ميزان گاز 
بيـش از 75 درصـد مربـوط بـه بخش انرژي اسـت()1( 
و بـا در نظـر داشـتن ايـن موضـوع کـه ايـران زودتـر از 
کشـور چيـن بـه ايـن پيمـان ملحق شـده اسـت، اما تا 
کنـون بهره برداري مناسـبي از اين فرصـت بين المللي 
نکـرده اسـت. در ايـن بخـش با توجـه به مطالـب بيان 
شـده، و نظرات مسـئولين و کارشناسـان متخصص امر 
در کنفرانـس هـا، رسـانه ها، مطبوعـات، شـبکه هـاي 
اينترنتـي و سـاير مراجع معتبر چالش هـا و موانعي که 
منجر به سـهم ناچيز ايران از پيمان کيوتو شـده اسـت 
بيـان و در پايـان راهـکار پيشـنهادي جهت رفـع آن ها 
در قالـب يـک مـدل مفهومـي بـا اسـتناد به اسـتاندارد 

مديريـت ارزش بيـان مي گردد.
13-1-چالش ها و موانع 

• عـدم وجودنـگاه راهبردي و برنامه ريـزي بلند مدت و 
اسـتراتژيک براي پيمان کيوتو در سـطح کالن کشور؛

• فقـدان آگاهـي ، شـناخت و اطالع رسـاني عمومي در 
خصـوص اين پيمـان و مزايـاي حاصل از اجـراي پروژه 

هـاي ذيربط؛
• عـدم تخصيص حداکثـر منافع پروژه هاي ثبت شـده 

به صاحبـان پروژه؛ 
• عدم قطعيت در همکاري با نهاد هاي بين المللي؛

• در نظـر نگرفتـن رديـف اعتبـاري جهـت تخصيـص 
بودجـه بـراي اجـراي مراحـل اوليـه پـروژه هـا؛ 

• عـدم آشـنايي صاحبـان پروژه بـا نحوه انعقـاد قرارداد 
با شـرکت هـاي خريـدار گواهي کاهش انتشـار؛

• عـدم وجـود تجربه و توانمندي شـرکت هـاي داخلي 
در ايـن خصـوص و کمبود مشـاوران تخصصـي ذيربط؛ 
• وجـود شـبهات و عـدم اعتقاد کافي در سـطوح باالي 
مديريتـي در مورد اثر بخشـي مکانيسـم توسـعه پاک؛ 

• عـدم تطابـق قوانيـن و مقـررات مالـي و حقوقـي بـا 
شـرايط حاکـم بـر قراردادهاي مکانيسـم توسـعه پاک؛

• دشـواري اخـذ مجـوز بـراي تـرک تشـريفات مناقصه 
در قانـون مناقصـات و آييـن نامـه انتخـاب مشـاور در 
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سـازمان هـا دولتي؛
انتخـاب مشـاور در  نامـه  • مشـکالت اجرايـي آييـن 

دولتـي؛ هـاي  سـازمان 
• قانون حداکثر استفاده از توان داخلي؛

• آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي؛ 
• قانـون حاکـم بـر قـرارداد و داوري پـروژه هـا توسـط 

مراجـع ذيصـالح بيـن المللي؛ 
• محدوديت استفاده از فناوري هاي جديد در کشور؛ 

و  کاربـردي  مطالعـات  پژوهـش،  بـه  توجهـي  کـم   •
کشـور؛ در  نيـاز  مـورد  آمـاري  داده هـاي 

• عدم وجود تعامل و ارتباط سـاختاري و منسـجم بين 
نهادهاي متولي داخلـي در اين زمينه؛

• عـدم توچـه بـه بدنـه کارشناسـي در سـازمان هـاي 
لتي؛  دو

• کـم توجهـي بـه گزارشـات ارزيابـي کارشناسـان و 
ذيربـط؛  مسـئولين  توسـط  پژوهشـگران 

•  تغييـرات متنـاوب در رده مديريتـي سـازمان هـاي 
دولتي؛ 

• کـم توجهـي بـه ريسـک مخاطـرات زيسـت محيطي 
صنايع. در 

13-2- راهکار هاي پيشنهادي 
کشـور ما داراي نيروگاههاي فسـيلي بسـيار ميباشـد و 
خصوصـا در مناطـق جنـوب و غـرب داراي شـمار قابل 
توجهي چاههاي نفــت فرسـوده اسـت که ذخاير مفيد 
آنهـا بـه پايان رسـيده اسـت ولـي هنوز تمامي ماشـين 
آالت و دسـتگاههاي بهـره بـرداري از ايـن چاههـا در 
محـل وجـود دارد و ميتـوان از ايـن دسـتگاهها بـراي 
تزريـق دوباره دي اکسـيد کربن به اين چاهها اسـتفاده 
کـرد و يـا بجــاي گــاز طبيعـي تزريقـي بـه چاههاي 
نفـت ميتـوان از ايـن گاز بهره جسـت. اين اقـدام باعث 
افزايـش فشـار به بخش هـاي زيرين منبـع و در نتيجه 
باال آمدن ذخــاير نفتــي منبــع و افــزايش ظرفيــت 
توليــد حوزههـاي نفتـي خواهد شـد. اين فنـاوري که 
بـه عنـوان تکنيـک تقويت و افــزايش توليــد منــابع 
نفتـي شـناخته شـده از سـوي بسياري از شرکت هاي 
نفتـي بـراي افزايـش عمـر بهره بـرداري از منابـع نفتي 

بـه کار مـي رود امـا کاربـرد ايـن فنـاوري در درجه اول 
ذخيـره سـازي گاز کربنيک براي جلوگيـري از آلودگي 
هـوا و اسـتفاده از آن بـراي تزريـق بـه منابـع نفتـي بـا 
هدف افــزايش ظرفيــت توليـد اين منابع اسـت ]14[ 
. هرچنـد ميتـوان بـا اسـتخراج ذخايـر باقيمانـده در 
چاههـاي فرسـوده بـا تزريـق دي اکسـيدکربن فشـرده 
بـه چـاه، درآمـد اضافـي بدسـت آورده و هزينـه ذخيره 
سـازي و تزريـق را جبـران کـرد. ايـن در حاليسـت که 
اسـتخراج ذخايـر باقيمانــده در چاههـاي فرسـوده بـا 
هيـچ روش ديگري امکانپذير نيسـت.اين روش بازيافت 
پيشــرفته نفــت نــام دارد کــه از آن بــه ويــژه در 
آمريکاي شـمالي اسـتفاده ميشـود. اين فرايندها جهت 
نيروگاههـاي نزديـک به ايــن منــاطق کــاربرد دارد و 
گازکربنيــک پــس از جداسـازي از گازهـاي حاصل از 
احتـراق قابليـت ذخيـره سـازي در مخـازن خالي نفت 
و گاز ، مخـازن نفتـي بـراي ازدياد برداشــت، منابع آب 
شـور زيـر زميني و کـف اقيانوسـها را دارد. لـذا ميتوان 
بـر ايـن ادعـا بـود کـه اسـتفاده از گازهـاي حاصـل از 
احتـراق و ذخيــره سـازي آنهـا در موارد ذکر شـده در 

ذيل نيـز کاربـرد دارد]15[.
مخازن خالي نفت و گاز 

* مخازن نفتي براي ازدياد برداشت 
انجـام اين عمليـات براي نيـروگاه يا منابعـي که فاصله 
طوالنـي از ايـن حـوزه هـا دارد بـه دليـل هزينـه هـاي 
لجسـتيکي و ايجـاد خــط لولـه انتقـال و تجهيـزات 
اقتصـادي نميباشـد ولـي کاهـش آاليندگـي  جانبـي 
انـرژي هـاي  بازيافـت  و  احتـراق  از  گازهـاي حاصـل 
موجـود در دود و اسـتفاده از گاز هـاي گـرم خروجـي 
از دودکشـها بعنـوان واسـطه اي براي افزايـش راندمان 
احتـراق را ميتـوان مورد ارزيــابي قـرار داد ]5[ و ]6[ و 
]7[ . بـا حـدود 5% افزايش راندمـان، ميتوان به همين 

ميـزان سـوخت مصرفـي را نيـز کاهـش داد .
در حـال حاضـر مصرف گاز طبيعي در کشـور در حدود 
چهـل و پنج هزار ميليون متر مکعب در سـال ميباشـد 
]3[. بـا صرفه جويـي هميـن مقـدار 5% طبـق مـوارد 
ذکـر شـده، درآمـدي بالـغ بـر يـک ميليـارد و هفتصد 
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ميليـون دالر در سـال مـورد انتظـار ميباشـد. فراينـد 
بازيافـت انرژي از دود نيز حتـي در نيروگاههاي نزديک 
بـه مخـازن نفـت و گاز قبـل از تزريق ضـروري به ننظر 
ميرسـاند؛ بدليـل الـزام اسـتفاده از مـازوت خصوصا در 
فصول سـرد سـال به جهت افزايش تقاضاي مصرف گاز 
طبيعـي در ايـن بازه زمانـي و وجودد مقاديـري گوگرد 
در ايـن فـراورده، در صـورت احـداث واحد پيشـنهادي 
توليـد اسـيد سـولفوريک در کنـار واحـد اسـتحصال 
گازکربنيـک، عـالوه بـر کاهـش آالينـده هـاي حاصله، 
ميـزان قابـل توجهـي نيـز در هزينـه هـاي اجتماعـي 
صرفـه جويـي ميشـود همچنيـن منافـع شـايان ذکري 
نيـز از فـروش اين محصـول کاربردي عايـد ميگردد. هر 
چنـد ميتـوان در زمانهـاي ديگـر نيز از سـوخت مازوت 
بهـره بـرد .در اين روش امـکان توليد بخـار و در نتيجه 
امـکان ذخيـره کردن بيشـتر انرژي فراهم شـده اسـت 
همچنيـن فرايند سيسـتم پيش گرمايش غير مسـتقيم 
، منجـر بـه عملکـرد بهتـر در زمـان راه انـدازي واحـد 

ميگردد.
14-نتيجه گيري و جمعبندي

کشـور ايران داراي منابع عظيم نفت و گاز ميباشـد ولی 
متاسـفانه ميزان باالي از گازهاي همراه ارزشـمند توليد 
شـده بـه علـت عـدم وجـود زيرسـاختهاي الزم جهـت 
اسـتفاده از گاز همـراه سـوزانده می شـود؛ بـه طوريکه 
ايـران جايـگاه سـوم در ميزان سـوزاندن گاز همـراه در 
جهان را دارا ميباشـد. با انتخاب و عملياتی نمودن يکی 

از روشـهاي اسـتحصال گاز همـراه نظيـر ايجـاد واحـد 
فـرآورش گاز جهـت تبديل بـه فرآوردههايـی نظير گاز 
طبيعـی، LPG ،LNG ،NGL  و سـاير محصـوالت، 
تزريـق گاز همـراه به مخـازن نفـت و گاز جهت افزايش 
برداشـت، اسـتفاده از گازهـاي همراه به عنوان سـوخت 
واحدهـاي صنعتـی و سـاير متدهـاي اسـتفاده از گاز 
همـراه، ميتـوان از سـوزاندن گازهاي همـراه جلوگيري 
اينکـه در هفتدهميـن  بـه  بـا توجـه  بـه عمـل آورد. 
کنفرانـس اعضـاء کنوانسـيون تغييـرات آب و هـوا و 
هفتمين نشسـت متعهديـن پروتـکل کيوتو)7لغايت 8 
سـپتامبر 2011 برابـر بـا 16 لغايـت 17 شـهريور مـاه 
1390( پيمـان پروتـکل کيوتـو تـا سـال 2017 تمديد 
گرديـده اسـت ايـن فرصـت فراهـم گرديـده تا نسـبت 
بـه شناسـايي و ثبـت پروژه هـاي مرتبط اقدامـات الزم 
را برنامـه ريـزي و اجرايـي نماينـد ،.واز آنجاکـه امـروزه 
برنامـه ريزي هـا و تصميـات کوتـاه مـدت جوابگـوي 
معضالت و چالش هاي اشـاره شـده در صنايع نيسـت و 
بـا توجه بـا اينکه در کشـور هاي توسـعه يافتـه تمامي 
اقدامـات مشـابه در قالـب اسـتراتژي هـاي بلنـد مدت 
طـرح ريـزي وپيگيري مي شـود، ضروري اسـت تمامي 
نهادهـاي موثـر و درگيـر در ايـن زمينه مانند سـازمان 
نيـرو،  وزارت  نفـت،  وزارت  حفاظـت محيـط زيسـت، 
وزارت جهـاد کشـاورزي، وزارت راه و ترابـري )سـازمان 
بنادر و کشـتيرارني و سـازمان هواشناسـي(، شـهرداري 
هـا ، مجلـس شـوراي اسـالمي ,سـازمان حمـل و نقل، 
وزارت کشـور و مراکز تحقيقاتـي و مطالعاتي، در هنگام 
پيوسـتن بـه پيمان هـاي بين المللـي مانند مکانيسـم 
توسـعه پـاک ضمـن تشـکيل کارگروهـي که زيـر نظر 
رياسـت جمهوري فعاليت مينمايد به تدوين اسـتراتژي 
محيـط زيسـتي در زمينـه مکانيسـم توسـعه پـاک و يا 
طـرح هـاي مشـابه بيـن المللي اقـدام و جهـت اجرا به 
سـازمان هـاي ذيربـط ارائـه نمايند.ايـن اسـتراتژي در 
صورتـي کـه با دقـت تدوين و بـا عزم جدي مسـوولين 
اجـرا گـردد مـي توانـد بـه شـاه کليـد حـل معضـالت 
تبديـل شـود و حتـي مـي تواند بـه عنوان يـک مدل و 
الگـوي موفـق براي بقيه صنايـع تبديل گـردد. بنابراين 

گاز طبيعی )سنت بر متر مکعب(سال مطالعه

13833/6
13883/6
13933/8
13983/8
14084

جدول 3. نرخ گاز طبيعی در سنوات گذشته، حال و 
پيش بينی در آينده بر اساس سناريوی مبنا )10(
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بـا اجـراي پـروژه هـاي CDM ميتـوان بـه نتايـج و 
اهـداف زيـر دسـت يافت: 

• تعريـف پـروژه هـاي جديـد بـدون نيـاز بـه دخالـت 
کشـورهاي غربـي 

• تحقـق برخـي از اهـداف اصلـي سـند چشـم انـداز 
توسـعه 

• اجبـار البـي هـاي وابسـته بـه غـرب جهت شکسـت 
تحريمهـا و تاميـن اقـالم پـروژه هـاي طرح شـده.

• ايجـاد فرصتهـاي شـغلي فـراوان بصورت مسـتقيم و 
مستقيم  غير

• ايجـاد بـازار انحصـاري بـراي کشـور جهـت صـدور 
فـن آوري 

• جـذب سـرمايه هـاي بيـن المللـي طوالنـي مـدت 
بالعـوض 

• بهـره زيسـت محيطـي حاصـل از مکانيسـم توسـعه 
پـاک و ايجـاد محيـط زيسـتي سـالمتر بجهـت کاهش 

آالينده گازهـاي 
• کاهش چشمگير هزينه هاي اجتماعي 

• بهـروري انـرژي بـه دليـل افزايـش راندمـان و توليـد 
انـرژي بيشـتر در نيروگاههـا و ديگـر مصـرف کنندگان 

نرژي ا
منابع و ماخذ

1. پروتـکل کيوتـو در مـورد کنوانسـيون تغييـرات آب 
وهـوا سـازمان ملـل متحد

2. پورغفـار دسـتجردي، جـواد )1393( ماليـات سـبز، 
مجلـه اقتصـادي سـال 14، شـماره هـاي 1.

3. ترازنامـه انـرژي سـال 1390 ، دفتـر برنامـه ريـزي 
نيـرو وزارت  کالن 

4. تمديـد پروتـکل کيوتو در مورد کنوانسـيون تغييرات 
آب وهـوا سـازمان ملل متحد.

5. توحيدنـژاد، مهريـار )1393( پايـان نامه کارشناسـي 
بـا  شـازند  نيـروگاه  در  گازکربنيـک  مديريـت  ارشـد، 

رويکـرد انـرژي پـاک.
6. توحيدنـژاد، مهريـار و ميـري شـکتايي، سـيد تقي و 
براتـي، ابوالفضـل )1393( بازيافـت انـرژي از گازهـاي 
حاصــل از احتــراق، دومين همايش سراسـري محيط 

زيسـت، انـرژي و پدافند زيسـتي.
مرزبـان،  و  مالـک  مرزبـان،  و  توحيدنـژاد، مهريـار    .7
محمود )1392( مديريت گازهاي آالينــده حاصــل از 
نيروگاه هــاي کشــور، اولين همايش سراسـري محيط 

زيسـت، انـرژي و پدافند زيسـتي.
8. سـعيدي، محسـن وکرباسـي، عبدالرضـا و سـهراب، 
تيـکا و صمـدي، رضـا )1384( وزارت نيـرو، سـازمان 
بهــره وري انــرژي ايـران )سـابا( - مديريـت زيسـت 

محيطـي نيروگاههـا.
9. سـياوش درفشـی، ميرمحمد چاوش باشـی و سـعيد 
رادمان )1390( مطالعه امکان سـنجی سيسـتم بازيابی 
گازهـاي ارسـالی بـه فلـر پتروشـيمی تبريـز و کاهـش 

.CDM عمليـات فلرينـگ تحت مکانيسـم
10. شـيروي، عبدالحسين )1384( قراردادهاي ساخت، 
بهره برداري و انتقــال ، دانـشگاه تهـران، پرديس قم. 
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استراتژی توسعه فيزيکی و شکل پايدار شهر اصفهان
با رويکرد رشد هوشمند و شهر فشرده
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چکيده
شهرنشينی شتابان و محدویت زمين و منابع زیستی، ضرورت توسعه پایدار 
نموده  تأکيد  و کالن شهرها،  برای جوامع شهری  پيش،  از  بيش  را  شهری 
است. یکی از راهبردهای دستيابی به توسعه پایدار شهری، شکل پایدار شهر 
شهری  های  محيط  پایداری  در  تعيين کننده  و  تأثيرگذار  نقشی  که  است 
بازتعریف و تعيين استراتژی توسعه  براین اساس، هدف این پژوهش،  دارد. 
فيزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان، برای دستيابی به توسعه پایدار شهری 
در چشم انداز سال 1414 )2035( می باشد. روش این تحقيق از نظر هدف، 
کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، ترکيبی از روشهای اسنادی، تحليلی، علّی 
و پيمایشی است و ابزار جمع آوری داده های تحقيق نيز پرسشنامه محقق 
ساخته می باشد که با توجه به اهداف و ماهيت پژوهش و برای دستيابی به 
اجماع نظری در شناخت و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای 
از جامعه آماری پژوهش،  نمونه  از 879  استفاده  با  توسعه شهری اصفهان، 
شامل شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری اصفهان و با مصاحبه تکميلی 
با 25 نفر از منتخبی از کارشناسان و مدیران شهری، حاصل شده و با استفاده 
از روش ضریب همبستگی پيرسون و با نرم افزار SPPS، تحليل و ارزیابی شده 
بازتعریف و تدوین استراتژی توسعه فيزیکی و شکل  است. همچنين، برای 
پایدار شهر اصفهان و تکميل مراحل ارزیابی داده های تحقيق، از روش تحليل 
راهبردی SWOT و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی )IFE( و ماتریس ارزیابی 
عوامل خارجی )EFE( استفاده شده و استراتژی های توسعه فيزیکی و شکل 
پایدار شهر اصفهان، شامل رشد پراکنده با شکل شهر گسترده یا گسسته و 
استراتژی رشد هوشمند شهری با شکل شهر فشرده، تحليل و ارزیابی شده 
مدیران شهری  و  کارشناسان  شهروندان،  منتخبين  نظرات  اساس  بر  است. 
شامل  خارجی،  و  داخلی  عوامل  ارزیابی  با  و   SWOT ماتریس  همچنين،  و 
استراتژی های  امتيازات  ارزیابی  با  و  قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها 
توسعه شهری، نتيجه گرفته می شود که استراتژی رشد هوشمند شهری و 
شهر فشرده، با مجموع امتيازات نهایی 3/08 و 3/11 برای عوامل داخلی و 
خارجی و با رویکرد استراتژی تهاجمی، استراتژی منتخب و بهينه برای توسعه 

فيزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان می باشد. 
واژگان کليدی: توسعه فيزیکی، شکل پایدار شهر، رشد هوشمند شهری، 

شهر فشرده، اصفهان.

 masoudnarimani@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09131176725، رایانامه *
 این پژوهش، برگرفته از پایان نامه دکتری جغرافيا و برنامه ریزی شهری دانشگاه اصفهان با عنوان »برنامه ریزی استراتژیک توسعه پایدار شهری با تأکيد بر توسعه فيزیکی 

مطالعه موردی: کالن شهر اصفهان« می باشد.

Physical development strategy and sustainable form 
of Isfahan city with approach of smart growth and 
compact city 
Abstract
The need for sustainable urban development in urban communities and large cit-
ies has been emphasized due to rapid urbanization and limitation of land and bio-
logical resources. One of the strategies to achieve sustainable urban development 
is sustainable form of city which has influential role in determining the sustain-
ability of urban environments. Accordingly, the aim of this study is to redefine and 
determine physical development strategy and sustainable form of Isfahan city to 
achieve sustainable urban development in prospect of 2035. This study is applied 
in term of objective. The methodology of this study is a combination of document, 
analysis, causal and survey. Data collection tool is questionnaire. According to the 
objectives and the nature of research and to achieve consensus on the identifica-
tion and assessment of the strengths, weaknesses, opportunities and threats of Is-
fahan urban development, data was gathered through 879 samples from the study 
population including citizens, urban experts and managers and supplementary 
interviews with 25 people from a selection of experts and city managers and then 
was analyzed and evaluated using Pearson correlation coefficient and SPPS soft-
ware. Also, to redefine and establish physical development strategy and sustain-
able form of Isfahan and completion of evaluation research data, SWOT strategic 
analysis and internal factors evaluation matrix (IFE) and external factors evalua-
tion matrix (EFE) was used and development physical strategies and sustainable 
form of Isfahan including the sprawl growth with compact or discrete form of city 
and smart growth strategy of a compact city has been analyzed and evaluated. 
According to the perspective of  citizens, urban experts and managers as well 
as the SWOT matrix and the evaluation of internal and external factors, includ-
ing strengths, weaknesses, opportunities and threats and evaluating the benefits of 
urban development strategy, it was concluded that strategy of urban smart growth 
and compact city is the best and selected strategy for physical development and 
sustainable form of Isfahan city with total scores of 3.80 and 3.11 for the internal 
and external factors using aggressive strategy approach.
Key words: Physical Development, Sustainable Form of City, Urban Smart 
Growth, Compact City, Esfahan
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1. مقدمه
جهانـی کـه امـروزه در آن زندگـی می کنيـم؛ جهـان 
 .)1 ص  کيومرثـی،1390،  و  )تقوایـی  اسـت  شـهری 
جمعيـت جهـان بـا روندی افزایشـی، به سـوی شـهری 
شـدن پيـش مـی رود؛ بـه نحوی کـه از اوایل قـرن 21 
بـه بعـد، بيـش از نيمـی از جمعيـت جهـان در نواحـی 
شـهری زندگی می کننـد )تقوایی و همـکاران، 1394، 
ص 1(. بـا ایـن رونـد، پيـش بينـی مـی شـود تا سـال 
2025 بيـش از 65 درصـد جمعيـت جهـان در نواحـی 
شـهری زندگـی کننـد )Feng,et al,2008(. بـا ایـن 
سـرعت شهرنشـينی، محيـط هـای شـهری جایگزیـن 
 Pauleit,et( می شـوند  طبيعـی  اکوسيسـتم های 
al,2005( و پيامدهایـی همچون، افزایش نابرابری های 
اجتماعـی، اقتصـادی و محيطی را در نواحی شـهری به 
 .)2006,Jenny & Ericson( اسـت  داشـته  همـراه 
الگوهای توسـعه شـهری، منجـر به برهم خـوردن نظم 
زیسـت محيطـی شـده و بقایـای نسـل بشـر و پایداری 
زندگـی روی کـره زميـن را بـا تهدیـدات جـدی روبـرو 
دیـدگاه  از  ص90(.   ،1381 )مثنـوی،  اسـت  سـاخته 
برنامه ریـزان شـهری، یکـی از راهبردهای دسـتيابی به 
توسـعه پایدار و ارتقای کيفيت محيط زیسـت شـهری، 
متعـادل سـاختن توزیـع فضایـی کاربری هـا از طریـق، 
شـکل پایدار شـهر اسـت )Caves,2005:139( شـکل 
شـهر کـه به عنـوان الگوی توزیـع فضایـی فعاليت های 
انسـان در برهـه خاصـی از زمـان تعریـف مـی شـود؛ 
نقشـی تأثيرگـذار و تعييـن کننـده در پایـداری محيط 
و  رو  ایـن  از   .)1996:34,Anderson( دارد  شـهری 
از اواخـر قـرن بيسـتم، الگوی رشـد هوشـمند شـهری، 
بـا  و  شـهرها  شـکل  و  فضایـی  فـرم  پایـداری  بـرای 
حمایت از شـکل شـهر فشـرده، بنا شده اسـت )ضرابی 
و همـکاران،1390، صـص 2و3( و شـهر فشـرده نيـز 
یکـی از ایـن الگوهـای مناسـب و مؤثـر، بـرای پایداری 

 .)2004:6,Grant(شهرهاسـت
شهرنشـينی  بـا  اصفهـان،  کالنشـهر  راسـتا،  ایـن  در 
هـای  چالـش  دارای  کالبـدی،  گسـترش  و  شـتابان 
متعـددی در عرصـه هـای زیسـت محيطـي، کالبـدی، 

فيزیکـی، اقتصـادی، اجتماعـی مـی باشـد کـه بـرای 
تحقـق توسـعه پایـدار شـهری، نيـاز بـه بازشناسـی و 
ارزیابـی قـوت هـا، ضعـف هـا، فرصـت هـا، تهدیدهـا و 
چالش های شـهری و تدوین اسـتراتژی توسـعه شهری 
دارد. بـا توجـه بـه نقـش تأثيرگـذار و تعييـن کننـده 
شـکل شـهر در پایداری محيط شـهری، این مهم، ابتداً 
مسـتلزم بازتعریف و تدوین  اسـتراتژی توسـعه فيزیکی 
و شـکل پایـدار شـهر اصفهـان مـی باشـد. از ایـن رو و 
در ایـن پژوهـش، با اسـتفاده از روش تحليـل راهبردي 
SWOT و ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلـی )IFE( و 
ماتریـس ارزیابـی عوامل خارجـی )EFE( و همچنين، 
بـا اسـتفاده از نتایـج نظـرات 879 نمونه از شـهروندان، 
کارشناسـان و مدیران شـهری اصفهان و نيز با مصاحبه 
تکميلـی بـا 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان و مدیران 
شـهری، اسـتراتژی توسعه فيزیکی و شـکل پایدار شهر 
اصفهـان، برپایـه برنامـه ریـزی اسـتراتژیک و بـا اجماع 
نظـری، تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. بـر این اسـاس 
و از نظـر منتخبيـن شـهروندان، کارشناسـان و مدیران 
شـهری اصفهـان و همچنيـن، براسـاس نتایـج تحليـل 
راهبردی با روش SWOT، اسـتراتژی رشـد هوشـمند 
شـهری با شـکل شـهر فشـرده، اسـتراتژی بهينـه برای 
توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان، در چشـم انـداز سـال 
1414 )2035( می باشـد. ضـرورت ایـن پژوهـش، بـر 
بازتعریـف و تدوین اسـتراتژی توسـعه فيزیکی و شـکل 
پایدار شـهر اصفهان، برای تحقق توسـعه پایدار شـهری 
اسـت؛ تـا به عنـوان اسـتراتژی پایـه و فرادسـت، برنامه 
هـا و طـرح هـای توسـعه شـهری و اقدامـات مدیریـت 
شـهری، دارای انسـجام و پایـداری باشـد و منجـر بـه 
توسـعه پایـدار کالنشـهر اصفهـان شـود و اهـداف ُخرد 
و برنامـه هـای عملياتـی کوتـاه مـدت و طـرح هـای 
موضوعـی و موضعـی توسـعه شـهری، بـر اسـاس آن و 
در چارچـوب یک اسـتراتژی هدفمنـد و یکپارچه، قابل 

تدویـن و اجرا باشـد. 
اهـداف ایـن پژوهـش، بازتعریـف و تدویـن اسـتراتژی 
و  اصفهـان  شـهر  پایـدار  شـکل  و  فيزیکـی  توسـعه 
همچنين، بررسـی و ارزیابی اسـتراتژی رشـد هوشـمند 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

341

شـهری بـا شـکل شـهر فشـرده، بـرای دسـتيابی بـه 
توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان اسـت که هـدف اصلی 

ایـن پژوهـش  مـی باشـد.
2- پيشينه تحقيق و مبانی نظری 

از دیـدگاه برنامه ریـزان شـهری، یکـی از راهبردهـای 
دسـتيابی بـه توسـعه پایـدار و ارتقـای کيفيـت محيط 
فضایـی  توزیـع  سـاختن  متعـادل  شـهری،  زیسـت 
اسـت  شـهر«  پایـدار  »شـکل  طریـق  از  کاربری هـا 
بـه  معمـوالً  کـه  شـهر  شـکل   .)2005:139,Caves(
نـام محيـط زیسـت کالبـدی نيـز خوانده شـده اسـت؛ 
بـزرگ،  الگـوی فضایـی عناصـر کالبـدی  بـه مفهـوم 
بی حرکـت و دائمـی در شـهر می باشـد )لينـچ، 1376، 
در  شـهری  توسـعه  الگـوي  و  شـهر  شـکل   .)58 ص 
کشـورهاي مختلـف، از تنـوع زیـادي برخـوردار اسـت 
امـا بـا بررسـی الگوهای توسـعه شـهری، دو اسـتراتژی 

توسـعه فيزیکـی و شـکل شـهر، قابـل 
 )1999,Newman & Kenworthy( دسته بندی است
کـه شـامل اسـتراتژی رشـد پراکنـده شـهری کـه بـا 
افزایـش محـدوده شـهر و گسـترش پراکنـده و افقـي 
شـهر و بـا شـکل شـهر گسـترده و گسسـته، ظاهر مي 
شـود و همچنين، اسـتراتژی رشد هوشـمند شهری که 
با الگوي فشـرده شـهری و شـکل شـهر فشـرده نمایان 

مـي شـود )پورمحمـدي و قربانـي، 1382، ص 92(.
یکـی از رویکردهـای شهرسـازی نوین، رشـد هوشـمند 
شـهری اسـت و سياسـت هـای عمومـی آن، متأثـر از 
 .)2004:64,Grant( اسـت  نویـن  اصـول شهرسـازی 
رشـد هوشـمند بـرای اوليـن بـار، در سـال 1997 و 
بـرای جلوگيـری از توسـعه بـی رویـه و رشـد پراکنـده 
شـهری، بـه کار گرفته شـد )Yang, 2009:29(. رشـد 
تـداوم  بـرای  پاسـخی  عنـوان  بـه  شـهری  هوشـمند 
مشـکالت توسـعه پراکنده شـهرها و نتایج منفی آن به 
 )2007:49,Edwards & Anna( وجـود آمـده اسـت
و نوعـی از برنامـه ریـزی اسـت کـه ضمـن توجـه بـه 
شـاخص هـای اجتماعـی، اقتصـادی و زیسـت محيطی 
بـا توسـعه زمين-هـای بایـر و الگـوی کاربـری مختلط 
باعـث کاهـش حجم سـفر و خلـق جوامع قابل زیسـت 

ص   ،1387 نوشـاد،  و  )قربانـی  می شـود  پایدارتـر  و 
165(. در ایـن الگـو، سيسـتم یکپارچـه کاربـری زمين 
و حمـل و نقـل عمومـی چندگانـه، مـورد تأکيد اسـت 
و یـک روش پيشـنهادی بـرای اصـالح رشـد پراکنـده 
شـهری اسـت )Litman,2005:21(. در واقـع، نوعی از 
برنامه ریـزی اسـت کـه با اسـتفاده از عوامـل اجتماعی، 
اقتصـادی و زیسـت محيطـی توسـعه را به نواحـی دایر 
و مجهـز بـه زیرسـاخت هـای الزم و نواحـی ای که می 
تواننـد به تأسيسـات مـورد نيـاز تجهيز شـوند؛ هدایت 
مـی کنـد )Walmesley,2006:13(. رشـد هوشـمند، 
واکنشـی برای پراکندگی شـهری اسـت و شامل توسعه 
درونـی، تراکم هـای باالتـر، یکپارچه سـازی فعاليت ها 
در درون شـهر، کاربـری هـای مختلـط، کاهش مصرف 
زميـن و کاهـش فواصـل بيـن محـل کار و زندگـی، 
بهره گيـری مفيدتـر از فضـا، کاهـش مصـرف انـرژی، 
کاهش آلودگی-های زیسـت محيطی، کاهش اسـتفاده 
از حمـل و نقل خصوصـی و افزایش کاربرد حمل و نقل 
عمومـی و حداکثـر دسترسـی بـه خدمات شـهری می 

 .)2001:353,Peiser( باشـد 
شـکل شـهر فشـرده، یکـی از الگوهای توسـعه فيزیکی 
شـهرها، در چارچوب اسـتراتژی رشـد هوشمند شهری 
اسـت. شـهر فشرده یا فشـرده سازی شـهری، به عنوان 
یکـی از مهمتریـن الگوهـای مطرح شـده جهت کنترل 
رشـد پراکنـده شـهری، از دهـه 1990 به بعـد، مجدداً 
مـورد توجه قرار گرفته اسـت )Grant,2004:6(. شـهر 
فشـرده، شـهری اسـت کـه تراکـم آن بـاال و کاربری ها 
ترکيبـی اسـت و سيسـتم حمـل و نقل عمومـی خوبی 
دارد و پيـاده روی و دوچرخـه سـواری را تشـویق مـی 
کنـد )Burton,2000:197(. در فرم شـهری فشـرده، 
تأکيـد بـر رشـد مراکـز شـهری موجـود و زميـن هـای 
بازیافتـی و در عيـن حـال اجتناب از گسـترش و پخش 
شـدن شـهر در حاشيه هاست )حسـينيون، 1385، ص 
14(. شـهر فشـرده نسـبت به شـهر گسـترده بـه دليل 
تراکـم باالتـر، محـدوده کمتـری را اشـغال مـی کنـد 
نقـل  و  حمـل  سيسـتم  و   )2006,Borrego,et al(
عمومـی با کيفيـت و خوبی دارد و پياده روی و دوچرخه 
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 .)2000:197,Burton( می کنـد  تشـویق  را  سـواری 
در شـکل شـهری فشـرده، تأکيـد بـر رشـد شـهری در 
زميـن هـای بازیافتـی موجـود و درون شـهر و اجتناب 
از گسـترش و پخـش شـدن شـهر در حاشـيه هاسـت 
از طریـق متراکـم  و   )1999:36,Richard Rogres(
کـردن شـهر موجـود و تشـویق مـردم بـرای زندگی در 
شـهرها و سـاختمان هـای فشـرده تـر، قابل دسـتيابی 
اسـت )Williams,et al.,1996:83(. اصطـالح »شـهر 
فشـرده« بيشـتر در اروپـا و رشـد هوشـمند شـهری 
بيشـتر در آمریـکای شـمالی، مـورد اسـتفاده قـرار می 

گيـرد )سـيف الدینـی و شـورچه، 1393، ص 247(. 
در مـورد موضـوع این تحقيـق، پژوهش هـای مختلفی 
انجـام شـده اسـت که بـه برخـی از آنهـا به شـرح زیر، 
اشـاره می شـود؛ ليکـن، در جسـتجوهای نگارنـدگان، 
پژوهشـی کـه بـر پایـه برنامه ریـزی اسـتراتژیک و بـا 
تأکيـد بر ضرورت بازتعریف و تدوین اسـتراتژی توسـعه 
فيزیکی و شـکل پایدار شـهر، برای دسـتيابی به توسعه 
پایدار شـهری اصفهان، انجام شـده باشـد؛ یافت نشـده 

اسـت. از این رو، 
ایـن تحقيـق مـی توانـد از سـایر پژوهـش هـا در ایـن 

خصـوص، متفـاوت باشـد.
در این راسـتا، مثنوی )1381( در مقاله »توسـعه پایدار 
و پارادایـم های جدید توسـعه شـهری: شـهر فشـرده و 
شـهر گسترده« دسـتيابی به توسـعه پایدار را مهمترین 

راهبـرد در قرن بيسـت و یکم 
مـي دانـد و در این راسـتا دو رویکـرد و الگوی متناقض 
در تحقـق توسـعه پایدار شـهری شـامل، شـهر فشـرده 
یا شـکل متراکم شـهری و شـهر گسـترده یا شـکل کم 
تراکـم شـهری را مطـرح مـی کنـد و بـا معرفـی نقـاط 
قـوت و ضعـف هر دو الگـو، نتيجه می گيـرد که الگوی 
شـهر فشـرده و شـکل متراکـم شـهری، بـا معيارهـای 
دارد.  بيشـتری  انطبـاق  و  سـازگاری  پایـدار،  توسـعه 
تقوایـی و سـرایی )1385( در مقالـه »گسـترش افقـی 
شـهر و ظرفيـت های موجـود زمين )مورد: شـهر یزد(« 
رشـد و توسـعه فيزیکـی شـهر یـزد را بررسـی کرده اند 
و معتقدنـد کـه بـرای تحقـق توسـعه پایـدار شـهری، 

بهينه سـازی 
بهـره گيـری از زميـن شـهری، یکـی از شـروط مهـم 
و  اجتماعـی  عدالـت  و  اقتصـادی  کارآمـدی  کنـار  در 
حفـظ محيط زیسـت اسـت. آنـان بـا اسـتفاده از روش 
هلـدرن، گسـترش افقـی شـهر یـزد را ارزیابـی کـرده 
و نتيجـه گرفتـه انـد کـه شـهر یـزد دارای گسـترش 
افقـی بـی رویـه )رشـد پراکنده شـهری( اسـت و نيمی 
از مسـاحت ایـن شـهر کـه در دهـه هـای اخيـر شـکل 
گرفتـه؛ کاذب اسـت و بـرای 25 سـال آینـده، نيـاز بـه 
هيچگونـه افزایـش محدوده شـهر نمی باشـد. صابري و 
همـکاران )1391( در مقالـه »اولویت بندي اسـتراتژي 
هاي توسـعه شـهر)CDS( با اسـتفاده از فرآیند تحليل 
سلسـله مراتبـی AHP مطالعـه مـوردي: کالن شـهر 
اصفهـان« اسـتراتژی های توسـعه کالن شـهر اصفهان 
را در شـش اسـتراتژي اصلـي و 38 اسـتراتژي فرعـي، 
بـا رویکـرد برنامـه ریـزي اسـتراتژیک و راهبرد توسـعه 
شـهری )CDS( تحليـل و اولویـت بنـدی کـرده انـد. 
نتایـج ایـن پژوهـش، نشـان مـی دهـد کـه اسـتراتژی 
هـای عدالـت فضایـی اولویـت اول؛ درآمدهـای پایـدار، 
اولویت دوم؛ گسـترش توریسـم شـهری، اولویت سـوم؛ 
کاهـش آلودگـی هـوا، اولویـت چهـارم؛ داشـتن بيانيـه 
چشـم انـداز درباره آینده توسـعه شـهر، اولویـت پنجم 
و...، می باشـد. مبارکـی )1391( در پژوهشـی با عنوان 
»برنامه ریـزی اسـتراتژیک توسـعه پایدار شـهر اروميه« 
وضعيـت توسـعه پایدار شـهری اروميه و الگوهای رشـد 
هوشـمند شهری و فرم شهری را تحليل و ارزیابی کرده 
و بـر پایـه برنامـه ریـزی اسـتراتژیک، اسـتراتژی هـای 
توسـعه پایدار شـهر اروميه را تدوین و پيشـنهاد نموده 
اسـت. وی نتيجه می گيرد که توسـعه فشـرده شـهری 
مـی توانـد بـه پایـداری شـهر منجـر گـردد. پوراحمد و 
همـکاران )1391( در مقالـه »ارزیابی و سـنجش ميزان 
پراکنـش و فشـردگی شـکل شـهر بـا اسـتفاده از مدل 
هـای کّمـی )مطالعـه تطبيقـی بيـن کالن شـهرهای 
تهـران و سـيدنی(« ارتبـاط توسـعه پایـدار شـهری بـا 
شـکل شـهر را تأکيد کرده و معتقدند بين شـکل شـهر 
و پایـداری آن، رابطه مسـتقيم و تنگاتنگـی وجود دارد. 
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همچنيـن، الگوهـای شـهر فشـرده و شـهر گسـترده را 
بـا دو نمونـه کالنشـهرهای تهـران و سـيدنی اسـتراليا، 
بررسـی نمـوده و نتيجـه گرفته انـد که برای دسـتيابی 
به توسـعه پایدار شـهری، بایسـتی الگوی توسعه شهری 
الگـوی پراکنـش شـهری و شـهر گسـترده تغييـر  از 
نمایـد و فشـردگی کالبـدی و شـهر فشـرده، جایگزین 
پراکنـش شـهری شـود. آنـان نتيجـه گرفتـه انـد کـه 
توسـعه شـهری کالنشـهر تهران بسـيار سـریع بوده که 
منجـر به پراکنش شـهری و توسـعه افقی این شـهر در 
دهـه 1360 و 1370 شـده و البتـه در دهـه 1380، بـه 
سـمت شـهر متمرکز و فشرده گرایش داشـته است؛ در 
حاليکه شـکل شـهری کالنشـهر سـيدنی در اسـتراليا، 
تـک مرکزی می باشـد. سـرور و همـکاران )1393( در 
مقالـه »ميزان فشـردگی و گسـتردگی توسـعه مدیریت 
شـهری از منظـر توسـعه پایـدار )مطالعه موردی: شـهر 
یـزد(« توسـعه شـهری یزد را طی سـال هـای 1345 تا 
1385 بررسـی کـرده و نتيجـه گرفتـه اند که مسـاحت 
شـهر یـزد حـدود 19 برابر و جمعيت آن حـدود 5 برابر 
افزایـش داشـته و طـی ایـن سـال ها، تراکـم شـهر یزد 
از 131/3 نفـر بـه 34/5 نفـر در هکتـار کاهـش داشـته 
اسـت کـه بيانگر گسـتردگی بيـش از حد شـهر و خالی 

مانـدن فضاهـای زیاد و غيرفعال بودن سـطوح شـهری 
در محـدوده شـهر یـزد می باشـد کـه نهایتـاً، موجـب 
توسـعه افقی و گسـتردگی این شـهر شـده اسـت. آنان 
معتقدند که توسـعه شـهری فشـرده، منجر به پایداری 

و عدالـت اجتماعـی و فضایـی می شـود. 
3- مدل مفهومی تحقيق 

بـا توجـه بـه موضـوع و اهـداف پژوهـش، برنامه ریـزی 
اسـتراتژیک و اجمـاع نظـری، پایه و اسـاس این تحقيق 
اسـت. بر ایـن اسـاس، داده هـای پژوهـش، برآیندی از 
نتایـج پرسشـنامه محقـق سـاخته و بـا جامعـه آمـاری 
مدیـران  و  کارشناسـان  شـهروندان،  شـامل  فراگيـر، 
شـهری اصفهـان، بـا 879 نمونـه اسـت که بـا گفتگو و 
مصاحبـه با منتخبـی از کارشناسـان و مدیران شـهری 
نيـز همراه و تکميل شـده اسـت. بر این اسـاس، نتيجه 
تحقيـق،  پرسشـنامه  داده هـای  تحليـل  بـا  پژوهـش 
حاصـل اجمـاع نظـری و خرد جمعـی منتخبـی از ذی 
نفعـان شـهر اصفهـان مـی باشـد. همچنيـن، از روش 
SWOT کـه روش تحليـل برنامه ریـزی اسـتراتژیک 
و بـا رویکـردی راهبـردی و کيفـی اسـت؛ بـرای تحليل 
و ارزیابـی اسـتراتژی توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار 
شـهر اصفهـان و تکميـل داده هـای تحقيـق و نتایـج 

نقشه 1. موقعيت شهر اصفهان، مأخذ: مهندسين مشاور نقش جهان پارس، 1393
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پرسشـنامه، اسـتفاده شـده اسـت. این مجموعه، اساس 
و پایه مدل مفهومی پژوهش اسـت. در این راسـتا و در 
چارچـوب موضـوع و اهداف پژوهش، سـؤال ها و فرضيه 

تحقيـق عبارت اسـت از:
-  اسـتراتژی توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
اصفهـان بـرای آینـده و در چشـم انـداز سـال 1414 

کـدام اسـت؟ 
-  آیا اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری با شـکل شهر 
فشـرده، اسـتراتژی بهينـه بـرای توسـعه پایدار شـهری 

اصفهان اسـت؟ 
-  اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، 
اسـتراتژی بهينـه بـرای توسـعه فيزیکی و شـکل پایدار 
شـهر اصفهان اسـت که منجر به توسـعه پایدار شـهری 

می شـود.
اصفهـان  کالنشـهر  محـدوده  نيـز،  پژوهـش  قلمـرو 
اسـت. کالنشـهر اصفهـان، دارای پانـزده منطقـه اسـت 
و مسـاحت حریـم و محـدوده آن 55/072 هکتـار مـی 
باشـد کـه 20/034 هکتـار از آن، مسـاحت محـدوده 
شـهر اسـت )آمارنامـه شـهراصفهان،1392(. موقعيت و 
محدوده اصفهان در نقشـه شـماره 1 ارائه شـده اسـت.

4- روش شناسی تحقيق 
روش تحقيـق ایـن پژوهـش از نظـر هـدف، کاربردی - 

توسـعه ای و از نظـر روش، ترکيبـی از 
پيمایشـی  و  علّـی  تحليلـی،  اسـنادی،  هـای  روش 
اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پژوهـش، شـامل سـه گروه 
شـهری  مدیـران  و  شـهری  کارشناسـان  شـهروندان، 
اصفهـان مـی باشـد. بـر ایـن اسـاس، داده هـای گـروه 
شـهروندان بـا 383 نمونـه و گروه کارشناسـان شـهری 
بـا 384 نمونـه، بـه صـورت تصادفی و همچنيـن، گروه 
مدیران شـهری با 112 نمونه شـامل مدیران شهرداری 
اصفهـان، اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان و اعضـای 
شـورای اسـالمی شـهر اصفهان اسـت، به صـورت تمام 
شـماری، جمع آوری شـده انـد. ابزار جمـع آوری  داده 
هـا از جامعـه آمـاری نيـز بـا اسـتفاده از پرسشـنامه 
محقق سـاخته می باشـد. همچنين، با توجـه به اهداف 
و ماهيـت پژوهـش که بـر پایه برنامه ریزی اسـتراتژیک 

و بـا رویکـرد اسـتراتژی توسـعه شـهری )CDS( مـی 
باشـد و برای دسـتيابی بـه اجماع نظـری و اخذ نظرات 
تکميلـی کارشناسـان و مدیـران شـهری در خصـوص 
توسـعه  تهدیدهـای  و  فرصت هـا  ضعف هـا،  قوت هـا، 
شـهری اصفهـان و امتيازدهـی بـه عوامـل داخلـی و 
خارجـی، با 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان و مدیران 
شـهری اصفهان در هنگام تکميل پرسشـنامه، مصاحبه 
و گفتگـو و اخذ نظر شـده اسـت. داده های پرسشـنامه 
پژوهـش، بـه تفکيک گـروه های سـه گانه شـهروندان، 
کارشناسـان و مدیـران شـهری و بـا اسـتفاده از روش 
 ،SPPS ضریـب همبسـتگی پيرسـون و بـا نـرم افـزار
تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. همچنيـن، بـا توجـه به 
ماهيـت پژوهـش که بـر پایه برنامـه ریزی اسـتراتژیک 
و بـا رویکـرد اسـتراتژی توسـعه شـهری اسـتوار اسـت؛ 
از ایـن رو، بـرای بازتعریـف و تدوین اسـتراتژی توسـعه 
فيزیکی و شـکل پایدار شـهر اصفهـان و تکميل ارزیابی 
  SWOT و تحليـل داده هـا، از روش تحليل راهبـردی
نيز اسـتفاده شـده اسـت. روش SWOT، ابـزار تحليل 
برنامـه ریـزی اسـتراتژیک اسـت )هينـز،1387 :232(. 
ایـن روش تحليـل، ابـزاری بـرای شـناخت تهدیدهـا و 
فرصـت هـا در محيـط خارجـی و بازشناسـی ضعفهـا و 
قوت هـای داخلـی آن، بـه منظـور سـنجش وضعيـت و 
تدویـن اسـتراتژی بـرای هدایـت و کنترل آن سيسـتم 
 .)312 ص   ،1390 موسـوی،  و  )حکمت نيـا  اسـت 
SWOT کـه حـروف اول چهـار کلمـه انگليسـی بـا 
معـادل فارسـی »قوت، ضعـف، فرصت و تهدید« اسـت 
)زیـاری، 1390، ص 196( یـک روش تحليـل راهبردی 
و کيفـی اسـت کـه بـه شـکل نظام یافتـه، هریـک از 
عوامـل قـوت، ضعـف، فرصـت و تهدیـد را شناسـایی 
کـرده و اسـتراتژی هـای متناسـب را ارائـه مـی نمایـد 
)علـی احمـدی همـکاران، 1382، ص 246(. در ایـن 
  )IFE( روش تحليـل، ماتریـس ارزیابـی عوامل داخلـی
شـامل قـوت هـا و ضعـف هـا و همچنيـن، ماتریـس 
ارزیابـی عوامـل خارجـی )EFE(  شـامل فرصـت ها و 
تهدیدها، بررسـی و ارزیابی می شـود. ماتریـس ارزیابی 
عوامـل داخلـی کـه ابزاری برای بررسـی عوامـل داخلی 
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ميباشـد؛ نقـاط قوت و ضعـف اصلی سيسـتم را ارزیابی 
مـی نمایـد )حکمـت نيـا و موسـوی، 1390، ص 316( 
و بـراي تهيـه آن، عمدتـاً بـه قضاوت هـاي شـهودي و 
نقطـه نظـرات کارشناسـان تکيه مـي شـود )محمودی 
و همـکاران، 1391، ص 100(. نحـوه تدویـن ماتریـس 
ارزیابـی عوامـل خارجـی )EFE( نيـز مشـابه مراحـل 
تدویـن ماتریـس ارزیابی عوامل داخلی)IFE( اسـت اما 
صرفـاً، شـامل فرصـت هـا و تهدیدهاسـت )همـان، ص 

.)98
5- تجزيه و تحليل داده ها 

فرآینـد تحليـل پژوهـش، هم پيونـد با اهـداف و مبانی 
نظـری و براسـاس نتایـج پرسشـنامه تحقيـق و اجمـاع 
نظـری بـه شـرح پيشـگفته، حاصـل شـده اسـت و بـر 
ایـن اسـاس، ماتریـس قـوت هـا، ضعف هـا، فرصـت ها 
و تهدیدهـا تدویـن شـده و عوامـل داخلـی و خارجـی، 
اسـاس،  ایـن  بـر  انـد.  شـده  ارزیابـی  و  امتيازدهـی 
اسـتراتژی های توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
اصفهان، شـامل رشـد پراکنده شـهری با شـکل شهری 
هوشـمند  رشـد  همچنيـن،  و  گسسـته  یـا  گسـترده 
بـا روش تحليـل  بـا شـکل شـهری فشـرده،  شـهری 
 )IFE( و ماتریـس عوامـل داخلـی SWOT راهبـردی
و ماتریـس عوامـل خارجـی )EFE( در فرآینـدی گام 
بـه گام، تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. بدیـن ترتيـب 
بـه  پژوهـش  پرسشـنامه  هـای  داده  اول،  گام  در  و 
آمـاری، شـامل  تفکيـک گروه هـای سـه گانه جامعـه 
شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران شـهری، بـا روش 
ضریـب همبسـتگی پيرسـون و با اسـتفاده از نـرم افزار 
SPPS تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. سـپس و درگام 
ضعف هـا،  قوت هـا،  شـامل   SWOT ماتریـس  دوم، 
فرصت هـا و تهدیـد هـای اسـتراتژی های های توسـعه 
فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر اصفهـان، تدویـن شـده 
ارزیابـی  ماتریـس  سـوم،  گام  در  و  ادامـه  در  اسـت. 
عوامـل داخلـی )IFE( شـامل قوتهـا و ضعف هـا و در 
 )EFE( گام چهـارم، ماتریـس ارزیابی عوامـل خارجی
ماتریـس  اسـاس  بـر  تهدیدهـا  و  هـا  فرصـت  شـامل 
SWOT، تدویـن شـده و وزن عامـل هـا و امتيـازات 

وضـع موجـود و امتيـازات وزن دار )مـوزون( هـر یک از 
عوامـل داخلـی و خارجی نيز تعيين و ارائه شـده اسـت. 
نهایتاً و در گام پنجم، نوع اسـتراتژی توسـعه فيزیکی و 
شـکل پایدار شـهر اصفهان، براسـاس مجمـوع امتيازات 
وزن دار )مـوزون( هـر یـک از اسـتراتژی هـای توسـعه 
فيزیکی و شـکل شـهر )شـهر گسـترده، شـهر گسسته 
و شـهر فشـرده(، تحليـل و ارزیابـی و انتخـاب شـده و 
امتيازهـای اسـتخراج شـده از ارزیابـی ماتریـس عوامل 
  SWOT داخلـی و خارجـی نيـز در نمـودار ماتریـس
اعمال شـده و در نتيجه، نوع اسـتراتژی توسـعه شهری 
تعييـن شـده اسـت. بنابراین و بر اسـاس نتایـج فرآیند 
تحليـل و یافته هـای پژوهـش، مشـخص می شـود کـه 
»اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شهر فشـرده« و 
بـا »اسـتراتژی تهاجمـی« می تواند اسـتراتژی منتخب 
و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
)عوامـل  قوت هـا  از  اسـتفاده  بـا  کـه  باشـد  اصفهـان 
داخلـی(، فرصـت هـا )عوامـل خارجـی( افزایـش مـی 
یابـد. مشـروح مراحـل فرآیند تحليل پژوهش، به شـرح 

زیـر ارائه شـده اسـت:
5-1- گام اول: ارزيابی اسـتراتژی توسعه شهری 

براسـاس داده های پرسشنامه پژوهش 
در این مرحله، اسـتراتژی توسعه فيزیکی و شکل پایدار 
شـهر اصفهان، براسـاس داده های پرسشنامه پژوهش و 
بـه تفکيـک گروه های سـه گانـه جامعه آمـاری تحقيق 
شـامل شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران شـهری، به 

شـرح زیر تحليل و ارزیابی شـده اسـت. 
الـف( گـروه شـهروندان: بـر اسـاس ضریب همبسـتگی 
پيرسـون و مقادیر جدول شـماره 1 و بـا توجه به مقدار 
Sig = 0/000 و اینکـه ضریـب همبسـتگی تـا سـطح 
0/05 معنـادار اسـت؛ از ایـن رو و از نظـر شـهروندان، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده بـا توسـعه 
پایـدار شـهری اصفهـان، دارای همبسـتگی و ارتبـاط 
معنـادار مـی باشـد. بدیـن ترتيـب، مشـخص می شـود 
که اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، 
از نظـر شـهروندان، اسـتراتژی منتخـب و بهينـه بـرای 

تحقـق توسـعه پایـدار شـهری اصفهان اسـت.
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ضریـب  اسـاس  بـر  شـهری:  کارشناسـان  گـروه  ب( 
 2 شـماره  جـدول  مقادیـر  و  پيرسـون  همبسـتگی 
و بـا توجـه بـه مقـدار Sig = 0/000 و اینکـه ضریـب 
همبسـتگی تـا سـطح 0/05 معنادار اسـت؛ از ایـن رو و 
از نظر کارشناسـان شـهری، اسـتراتژی رشد هوشمند و 

شـهر فشـرده با توسـعه پایدار شـهری اصفهـان، دارای 
همبسـتگی و ارتبـاط معنادار می باشـد. بدیـن ترتيب، 
اسـتراتژی رشد هوشمند شهری و شـهر فشرده، از نظر 
کارشناسـان شـهری، اسـتراتژی منتخـب و بهينه برای 

تحقـق توسـعه پایـدار شـهری اصفهان اسـت.

استراتژی رشد هوشمند 
و شهر فشرده

وضعيت توسعه پايدار 
شهری

ضریب همبستگی 0/5411
پيرسون

وضعيت توسعه پايدار 
شهری مقدار معناداری دو 0/000

)Sig(طرفه
تعداد مشاهدات287334

ضریب همبستگی 10/541
استراتژی رشد پيرسون

هوشمند و شهر 
فشرده

مقدار معناداری دو 0/000 
)Sig(طرفه

تعداد مشاهدات304287

جدول 1.  ضريب همبستگی پيرسون استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده »شهروندان«

استراتژی رشد هوشمند و 
شهر فشرده

وضعيت توسعه پايدار 
شهری

ضریب همبستگی 0/4991 
پيرسون

وضعيت توسعه پايدار 
شهری مقدار معناداری دو  0/000

)Sig(طرفه
تعداد مشاهدات291333

ضریب همبستگی 0/499 1
استراتژی رشد پيرسون

هوشمند و شهر 
فشرده

مقدار معناداری دو 0/000 
)Sig(طرفه

تعداد مشاهدات311291

جدول 2. ضريب همبستگی پيرسون استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده »کارشناسان شهری«
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ج( گـروه مدیران شـهری: براسـاس ضریب همبسـتگی 
پيرسـون و مقادیـر جـدول شـماره 3 و بـا توجـه بـه 
مقـدارSig = 0/000 و اینکـه ضریـب همبسـتگی تـا 
سـطح 0/05 معنـادار اسـت؛ از این رو و از نظـر مدیران 
فشـرده  شـهر  و  هوشـمند  رشـد  اسـتراتژی  شـهری، 
دارای  اصفهـان،  شـهری  پایـدار  توسـعه  وضعيـت  بـا 
همبسـتگی و ارتبـاط معنادار می باشـد. بدیـن ترتيب، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، از 
نظـر مدیران شـهری، اسـتراتژی منتخـب و بهينه برای 

تحقـق توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان اسـت.
 SWOT 5-2- گام دوم: تدوين ماتريس

بـا توجـه بـه اهـداف و فرضيـه پژوهـش کـه تأکيـد بر 
رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده می باشـد؛ 

از ایـن رو، در ایـن مرحلـه و از بيـن اسـتراتژی هـای 
توسـعه شهری، استراتژی رشـد هوشمند شهری و شهر 
فشـرده، بـه عنوان اسـتراتژی بهينـه، تعييـن و انتخاب 
شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس، ماتریـس SWOT ایـن 
اسـتراتژی، شـامل عوامـل داخلی )قوت هـا و ضعف ها( 
تفکيـک  بـه  آن،  تهدیدهـا(  و  )فرصت هـا  و خارجـی 
الیـه هـای اجتماعـی، اقتصـادی، حرکتی و دسترسـی، 
کالبـدی و مدیریتـی و زیسـت محيطـی، هـم پيونـد با 

مبانـی نظری و براسـاس داده های پرسشـنامه و اجماع 
نظـری حاصل از نظرات کارشناسـان و مدیران شـهری، 
تدویـن شـده اسـت که بـه لحـاظ تلخيـص مطالب در 
چارچـوب مقالـه، نتایـج آن شـامل: قوت هـا، ضعف ها، 
فرصت هـا و تهدیدهـای توسـعه شـهری اصفهـان، بـا 
تأکيـد بـر اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده، 
بـه صـورت توامـاً بـا ارزیابی عوامـل داخلی )قـوت ها و 
ضعـف هـا( و عوامـل خارجی )فرصـت هـا و تهدیدها(، 
در قسـمت عوامـل داخلـی و خارجـی جـداول شـماره 
4چـو 5 منعکـس شـده و به شـرح زیـر، معرفـی و ارائه 

است. شـده 
5-3- گام سـوم: ماتريـس ارزيابـی عوامل داخلی 

)IFE(
در ایـن مرحلـه و بر اسـاس ماتریـس SWOT، عوامل 
داخلـی شـامل »قـوت ها و ضعف ها« اسـتراتژی رشـد 
هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، تدوین و امتيازدهی 
شـده اسـت. بـرای امتيازدهی عوامـل، از اجمـاع نظری 
حاصـل از اخذ نظر از 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان 
هـای  شـونده  پرسـش  بيـن  از  شـهری  مدیـران  و 
پرسشـنامه، کـه از طریـق مصاحبـه و گفتگـو، حاصـل 
شـده و همچنيـن، هم پيوند بـا مبانی نظـری پژوهش، 

استراتژی رشد هوشمند و 
شهر فشرده

وضعيت توسعه پايدار 
شهری

ضریب همبستگی 0/3951 
پيرسون

وضعيت توسعه پايدار 
شهری مقدار معناداری دو 0/000

)Sig(طرفه
تعداد مشاهدات97109

ضریب همبستگی 0/395 1
استراتژی رشد پيرسون

هوشمند و شهر 
فشرده

مقدار معناداری دو 0/000
)Sig(طرفه

تعداد مشاهدات9897

جدول 3. ضريب همبستگی پيرسون استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده »مديران شهری«؛ مأخذ : نگارندگان
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اسـتفاده شـده اسـت. بدیـن منظـور، عوامـل داخلـی 
 ،SWOT شـامل قـوت هـا و ضعـف هـا، از ماتریـس
اسـتخراج شـده و سـپس هر یـک از عوامـل داخلی، به 
شـرح پيشـگفته، امتيازدهـی و وزن دار شـده انـد کـه 
حاصـل ضـرب آنهـا، امتيـاز نهایـی و مـوزون هـر یـک 
از عوامـل داخلـی را مشـخص و تببيـن نمـوده اسـت. 
مجمـوع وزن هـا، برابـر بـا یـک و همچنيـن، مجمـوع 
امتيازهـا، بيـن 1 تـا 4 خواهـد بـود کـه در صورتی که 
مجمـوع امتيـاز نهایـی عوامـل داخلـی، بيـش از 2/5 
باشـد؛ بيانگـر این اسـت که شـهر و اسـتراتژی توسـعه 
فيزیکـی آن از نظـر عوامـل داخلی، داراي قـوت و قابل 
انتخـاب اسـت. بدیـن ترتيب،جـدول ماتریـس عوامـل 
داخلـی، تدویـن و ارزیابـی شـده و نتایـج آن در جدول 

شـماره 4 ارائه شـده اسـت.
عوامـل  ارزيابـی  ماتريـس  چهـارم:  گام   -4-5

)EFE(خارجـی
در ایـن مرحله و مشـابه مراحل ارزیابـی عوامل داخلی، 
عوامـل خارجی شـامل »فرصتها و تهدیدها« اسـتراتژی 
رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، بـر اسـاس 
ماتریـس SWOT، تدویـن و امتيازدهـی شـده اسـت. 
بـرای امتيازدهـی عوامـل، از اجمـاع نظـری حاصـل از 
اخذ نظرات 25 نفر از منتخبی از کارشناسـان و مدیران 
شـهری از بين پرسـش شـونده های پرسشـنامه، که از 
طریـق مصاحبـه و گفتگـو، حاصـل شـده و همچنيـن، 
هـم پيونـد بـا مبانـی نظـری پژوهـش، اسـتفاده شـده 
اسـت. بدیـن منظـور، عوامـل خارجـی شـامل فرصـت 
هـا و تهدیدها، از ماتریس SWOT، اسـتخراج شـده و 
سـپس هر یک از عوامل خارجـی، امتيازدهی و وزن دار 
شـده اند کـه حاصل ضرب آنهـا، امتياز مـوزون هر یک 
از عوامـل خارجـی را مشـخص نمـوده اسـت. مجمـوع 
وزن هـا، برابـر بـا یـک و همچنيـن، مجمـوع امتيازهـا 
بيـن 1 تـا 4 خواهد بود کـه در صورتيکه مجموع امتياز 
نهایـی عوامـل خارجـی، بيـش از 2/5 باشـد؛ بيانگر این 
اسـت که شـهر و اسـتراتژی توسـعه فيزیکی آن از نظر 
عوامـل خارجـی، داراي قـوت و قابـل انتخـاب اسـت. 
بدیـن ترتيـب، جدول ماتریـس عوامل خارجـی، تدوین 

و ارزیابـی شـده و نتایـج آن در جـدول شـماره 5 ارائـه 
شـده است.

توسـعه  اسـتراتژی  انتخـاب  پنجـم:  5-5-گام 
فيزيکـی و شـکل پايـدار شـهر اصفهـان

بـا توجـه بـه اینکـه ایـن پژوهـش، برگرفتـه از پایـان 
نامـه دکتـری جغرافيـا و برنامه ریزی شـهری دانشـگاه 
اصفهـان بـا عنـوان »برنامـه ریزی اسـتراتژیک توسـعه 
پایـدار شـهری بـا تأکيـد بـر توسـعه فيزیکـی مطالعـه 
مـوردی: کالن شـهر اصفهـان« می باشـد. در این پایان 
نامـه، ماتریـسSWOT و عوامل داخلـی و خارجی، به 
تفکيک اسـتراتژی های رشـد پراکنده شـهری با شـکل 
شـهری گسـترده و گسسـته و همچنين، رشد هوشمند 
شـهری با شـکل شـهری فشـرده، تدوین و ارزیابی شده 
اسـت. امـا بـا توجـه بـه اهـداف و فرضيـه تحقيـق، در 
این پژوهش صرفاً، اسـتراتژی رشـد هوشـمند شهری و 
شـهر فشـرده، تحليـل و ارزیابی شـده اسـت. از این رو، 
نتایـج تحليل اسـتراتژی رشـد پراکنده شـهری و شـهر 
گسـترده و شـهر گسسـته و امتيازات آنها، از پایان نامه 
مذکور، اسـتخراج و برای مقایسـه، در جدول شـماره 6 
ارائـه شـده اسـت. در ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلی 
)IFE( و عوامـل خارجـی )EFE(، مجمـوع امتيـازات 
وزن دار )مـوزون(، حداقـل 1 و حداکثـر 4 مـی باشـد 
و امتيـاز متوسـط آن 2/5 اسـت. اگـر امتيـاز مـوزون 
نهایـی شـهر، کمتـر از 2/5  باشـد؛ شـهر از نظـر عوامل 
داخلـي، دچـار ضعـف مـي باشـد و اگـر امتياز مـوزون 
نهایـی بيشـتر از 2/5 باشـد؛ بيانگر این اسـت که شـهر 
از نظـر عوامـل داخلـی، داراي قوت مي باشـد. بنابر این 
و در ایـن مرحلـه، ابتـداً و بـر اسـاس مجمـوع امتيازات 
وزن دار حاصـل شـده از ماتریـس ارزیابی عوامل داخلی 
و خارجـی، امتيـازات وزن دار اسـتراتژی هـای توسـعه  
فيزیکـی و شـکل شـهر، بـه شـرح زیـر و در جـدول 
شـماره 6 رتبـه بندی و ارائه شـده اسـت. بدیـن ترتيب 
و بـر اسـاس امتيـازات و بـا در نظـر گرفتـن قوت هـا و 
فرصت هـا و بـه منظـور کاهـش ضعـف هـا و تهدیدها، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، بـا 
اسـتراتژی   ،3/11 و   3/08 نهایـی  امتيـازات  مجمـوع 
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عوامل داخلی  
امتياز وضع وزن عامل)قوت ها - ضعف ها(

موجود
امتياز وزن دار 

)موزون(

ت ها
قو

0/0440/16باال بودن امنيت عمومی شهر

0/0340/12شهروندان هوشمند و مشارکت جو )سرمایه انسانی(

0/0330/09مشارکت عمومی فراگير شهروندان درتوسعه و اداره شهری

0/0330/09نظام محله ای پایدار و با هویت  
باالبودن فعاليت های سالم با پياده روی و دوچرخه 

0/0230/06سواری

0/0340/12کاهش هزینه های توسعه و عمران شهری 
کاهش هزینه های مدیریت شهری در اداره شهر و 

0/0340/12نگهداری تأسيسات و تجهيزات شهری

کاهش هزینه های حمل و نقل با کاهش سفرهای 
0/0330/09شهری

0/0330/09کاهش هزینه های سوخت با استفاده کمتر از اتومبيل  

رونق اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی با استفاده از 
0/0340/12ظرفيت های اقتصادی و سرمایه گذاری در محدوده شهر

ضرورت وجود سامانه حمل و نقل عمومی متنوع و با 
0/0340/12کيفيت

0/0230/06افزایش دسترسی با حمل و نقل متنوع و چندگانه 

کاهش سفرهای شهری با فشردگی شهر و کاربری های 
0/0230/06مختلط و ترکيبی

استفاده کمتر از اتومبيل شخصی و استفاده بيشتر از 
0/0330/09حمل و نقل عمومی

0/0440/16استفاده حداکثری از ظرفيت های درونی شهر

0/0330/09محله محوری و نظام محله ای پایدار

0/0440/16حفاظت و بهسازی بافت و بناهای تاریخی منحصر به فرد

0/0340/12نوسازی و استحکام بخشی ساخت و سازهای شهری

عدم گسترش فيزیکی شهر و حفظ پهنه های سبز و 
0/0340/12باغات حومه شهر

جدول 4. ماتريس ارزيابی عوامل داخلی توسعه شهری اصفهان با استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده؛ مأخذ: نگارندگان
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ت ها
قو

0/0130/03انسجام و عدم پراکندگی فضاهای شهری

ارتقای عملکرد مدیریت شهری در ارائه خدمات و اداره 
0/0330/09شهر

0/0440/16حفظ باغات و پهنه سبز ناژوان در حومه غربی شهر

حفظ چشم اندازهای طبيعی و پهنه های سبز حاشيه 
0/0440/16رودخانه زاینده رود

کاهش مصرف سوخت های فسيلی )بنزین و گازوئيل( با 
0/0230/06محدودیت های ترافيکی

ف ها
ضع

0/0310/03ضعف فرهنگ آپارتمان نشينی

ضعف مهارت های شهروندی برای زندگی در شهر 
0/0220/04فشرده 

0/0220/04کاهش فضاهای اختصاصی در ساختمان های مسکونی

0/0210/02عدم توليد زمين شهری و مسکن ارزان قيمت 

کاهش سرمایه گذاری در ایجاد مراکز تجاری و خدماتی 
0/0120/02در حومه شهر

کاهش سرمایه گذاری و ایجاد فرصت های شغلی در 
0/0120/02حومه و پيرامون شهر 

0/0310/03تراکم ترافيک در مناطق مرکزی شهر

0/0220/04کمبود پارکينگ عمومی در مناطق مرکزی شهر

کاهش تنوع گزینه های مسکن و الگوی غالب مسکن 
0/0220/04آپارتمانی و چندخانواری

0/0220/04کاهش مساحت زیربنای ساختمان های مسکونی

فرسودگی ساختمان ها در بافت های فرسوده و قدیمی 
0/0120/02شهر

0/0410/04 فشردگی و تراکم بيش از حد فضاهای شهری

0/0310/03کاهش سرانه فضاهای سبز و باز شهری

افزایش سطوح سخت شهری و کاهش نفوذ آبهای 
0/0120/02سطحی

3/08-1/00جمع

 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

351

وزن عوامل خارجی )فرصت ها - تهدیدها(
عامل

امتياز 
وضع 
موجود

امتياز وزن 
دار )موزون(

ت ها
فرص

حفظ پيشينه تمدن و مدنيت و شخصيت ملی و فراملی 
0/0330/09)برند اصفهان( با انسجام اجتماعی و فرهنگی شهر

0/0240/08افزایش تعامالت و همبستگی اجتماعی شهروندان

0/0340/12عدالت اجتماعی در توزیع خدمات عمومی در مناطق شهری

0/0340/12ارتقاء کيفيت زندگی با توسعه کيفی و خدمات عمومی

0/0340/12شهروندان هوشمند و آموزش دیده

0/0230/06محيط های شهری فعال تر و سرزنده تر

0/0240/08ارتقاء هویت فرهنگی و مدنی شهر )ارتقای سرمایه انسانی(

صرفه جویی در هزینه های شهری با فشردگی و تجميع 
0/0230/06فضاهای شهری

0/0230/06استفاده از ظرفيت های اقتصادی موجود تجاری و خدماتی

سرمایه گذاری در هوشمندسازی زیرساخت ها و فضاهای 
0/0240/08شهری )شهر هوشمند(

سرمایه گذاری در بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های 
0/0230/06فرسوده و قدیمی شهر

سرمایه گذاری در باززنده سازی مرکز شهر و بهسازی بافت 
0/0230/06تاریخی

توسعه گردشگری پایدار براساس ظرفيت های گردشگری 
0/0340/12فرهنگی و طبيعت محور 

ارتقاء کيفيت سامانه های حمل و نقل عمومی و تنوع رفت و 
0/0340/12آمدهای شهری

0/0340/12هوشمندسازی سامانه های حمل و نقل عمومی

0/0340/12افزایش ظرفيت حمل و نقل عمومی

توسعه حمل و نقل غيرموتوری با دوچرخه سواری و پياده 
0/0240/08محوری

جدول 5.  ماتريس ارزيابی عوامل خارجی توسعه شهری اصفهان با استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده
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ت ها
فرص

0/0340/12توسعه پایدار شهری 

0/0340/12شهر هوشمند با دانش محوری و فناوری 

0/0230/06حفظ ساختار فيزیکی و عدم پراکندگی فضاهای شهری

0/0240/08بازآفرینی شهری و نوسازی بافت های فرسوده و قدیمی

بازیافت زمين های بایر شهری و بازتوليد زمين و مسکن

0/0240/08

عدالت فضایی و محروميت زدایی از محله های محروم و کم 
0/0240/08برخوردار 

0/0340/12هوشمندسازی و یکپارچگی مدیریت شهری

0/0130/03همپوشانی مراکز خدمات عمومی و تقویت مرکز شهر

0/0130/03کاربری های مختلط و ترکيبی

0/0340/12حفظ باغات و پهنه های سبز اکولوژیکی در حومه شهر

حفظ منابع زیستی و طبيعی )منابع آب و زمين( حومه 
0/0340/12شهر 

0/0340/12پایداری منابع آب و رودخانه زاینده رود 

0/0230/06کاهش آلودگی آب های زیرزمينی و سطحی حومه شهر

کاهش آلودگی های زیست محيطی باکاهش مصرف 
0/0340/12سوختهای فسيلی و محدودیت استفاده از اتومبيل شخصی

تهديدها

0/0410/04تراکم باالی جمعيت و شلوغی شهر

0/0120/02محدودیت در انتخاب نوع مسکن

0/0210/02احتمال درآمدهای ناپایدار شهری ناشی از تراکم فروشی

0/0310/03گرانی قيمت زمين و مسکن در محدوده شهر

کاهش سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های شهری در 
0/0120/02حومه شهر

0/0210/02محدودیت بيش از حد در استفاده از اتومبيل شخصی
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منتخـب و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکی و شـکل پایدار 
شـهر اصفهـان می باشـد.

از  شـده  اسـتخراج  داده هـای  و  امتيـازات  ادامـه،  در 
ماتریـس عوامـل داخلـی و خارجی، در نمـودار ماتریس 
SWOT بـه شـرح نمـودار شـماره 1 منعکـس شـده 

اسـت. بر این اسـاس، اسـتراتژی رشـد هوشمند شهری 

و شـهر فشـرده کـه دارای امتيـاز بـاالی 2/5 در عوامل 
داخلـی و خارجـی می باشـد؛ در این نمـودار در »ناحيه 
1« ایـن ماتریـس قـرار گرفته که نشـانگر عملکرد قوی 
و اسـتراتژی  »تهاجمی« اسـت. بنابر این، مشـخص می 
شـود کـه »اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شـهر 
فشـرده« بـا »اسـتراتژی تهاجمـی« اسـتراتژی منتخب 

تهديدها

0/0210/02کاهش سرعت و حرکت سواره در سطح شهر 

0/0210/02افزایش بيش از حد تراکم شهری 

0/0210/02تراکم مازاد بر تراکم های مجاز )تراکم فروشی(

0/0310/03فشردگی و تراکم فضاهای شهری و شلوغی شهر

درهم آميختگی و تلفيق بيش از حد پهنه های سکونت و 
0/0120/02فعاليت

0/0120/02افزایش جزایر حرارتی در مرکز شهر

0/0120/02کاهش تهویه و جریان هوا در سطح شهر

3/11-1/00جمع

امتيازرشد پراکنده شهری - شهر گسترده

)IFE( 1/95       ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شهر گسترده

)EFE( 1/60       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شهر گسترده

امتيازرشد پراکنده شهری - شهر گسسته

)IFE( 2/02       ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شهر گسسته

)EFE( 1/84       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شهر گسسته

امتيازرشد هوشمند شهری - شهر فشرده

)IFE( 3/08       ماتریس ارزیابی عوامل داخلی شهر فشرده

)EFE( 3/11       ماتریس ارزیابی عوامل خارجی شهر فشرده

جدول 6. امتيازات  استراتژی های توسعه فيزيکی و شکل پايدار شهر اصفهان
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و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکـی و شـکل پایـدار شـهر 
اصفهـان بـرای آینـده و در افق سـال 1414 می باشـد. 

6- نتيجه گيری و جمع بندی 
شهرنشـين شـدن جمعيت و گسـترش شهرنشينی، به 
همـراه محدویـت زميـن و منابع زیسـتی و  هزینه های 
هنگفـت تأميـن و توسـعه زیرسـاخت هـای شـهری، 
ضـرورت توسـعه پایـدار شـهری را بيش از پيـش، برای 
جوامـع شـهری و کالن شـهرها، مطـرح کـرده اسـت. 
الگوهای توسـعه شـهری در قـرن اخير، منجـر به برهم 
خـوردن نظم زیسـت محيطی شـده و پایـداری زندگی 
روی کـره زميـن و کيفيت زندگی را بـا تهدیدات جدی 
روبـرو سـاخته اسـت. یکـی از راهبردهای دسـتيابی به 
توسـعه پایـدار و ارتقای کيفيت محيط زیسـت شـهری 
نيـز متعـادل سـاختن توزیـع فضایـی کاربـری هـا بـا 
شـکل پایدار شـهر است. شـکل شهر، نقشـی تأثيرگذار 
و تعييـن کننـده در پایـداری محيـط شـهری دارد. بـر 
توسـعه  اسـتراتژی  تعييـن  و  بازتعریـف  اسـاس،  ایـن 
فيزیکی و شـکل پایدار شـهر، برای کالن شهر اصفهان، 
یـک ضرورت اسـتراتژیک اسـت. ضرورت ایـن پژوهش، 
بـر بازتعریـف و تدویـن اسـتراتژی توسـعه فيزیکـی و 
شـکل پایـدار شـهر بـرای تحقق توسـعه پایدار شـهری 
اصفهـان اسـت تـا به عنوان اسـتراتژی توسـعه شـهری 
پایه و فرادسـت، برنامه ها و طرح های توسـعه شـهری 
و اقدامـات مدیریـت شـهری، در چارچوبـی هدفمنـد و 

یکپارچـه، دارای انسـجام و پایـداری باشـد و منجـر بـه 
توسـعه پایدار کالنشـهر اصفهان در چشـم انـداز 1414 

)2035( شـود. 
بـر این اسـاس و بـا توجه به اهـداف و ماهيـت پژوهش 
و  نظـری در شـناخت  اجمـاع  بـه  بـرای دسـتيابی  و 
ارزیابـی قـوت هـا، ضعف هـا، فرصـت هـا و تهدیدهای 
توسـعه شـهری، از شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران 
شـهری اصفهـان، بـا 879 نمونـه و با ابزار پرسشـنامه و 
مصاحبـه، اخـذ نظر شـده و بـا اسـتفاده از روش ضریب 
همبسـتگی پيرسـون و بـا نـرم افـزار SPPS، داده های 
پرسشـنامه تحقيـق، تحليـل و ارزیابـی شـده اسـت. بر 
ایـن اسـاس، از نظـر جامعـه آمـاری پژوهـش شـامل 
منتخبـی از شـهروندان، کارشناسـان و مدیران شـهری 
اصفهـان، اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده با 
توسـعه پایـدار شـهری اصفهـان، دارای همبسـتگی و 
ارتبـاط معنـادار می باشـد و نتيجتـاً، از نظـر منتخبين 
شـهروندان، کارشناسـان و مدیـران شـهری اصفهـان، 
اسـتراتژی رشـد هوشـمند و شـهر فشـرده، اسـتراتژی 
بهينه برای دسـتيابی به توسـعه پایدار شـهری اصفهان 
تدویـن  و  بازتعریـف  بـرای  همچنيـن،  بـود.  خواهـد 
اسـتراتژی توسـعه فيزیکی و شـکل پایدار شهر اصفهان 
و تکميـل ارزیابـی و تحليل داده های تحقيـق، از روش 
تحليل راهبردی SWOT اسـتفاده شـده اسـت. بدین 
ترتيـب و در فرآینـدی گام بـه گام، بـا روش تحليـل 
راهبـردی SWOT و ماتریـس ارزیابـی عوامـل داخلی 
 ،)EFE( و ماتریـس ارزیابـی عوامـل خارجـی )IFE(
اسـتراتژی هـای توسـعه فيزیکـی و شـکل پایدار شـهر 
شـهری  شـکل  بـا  پراکنـده  رشـد  شـامل  اصفهـان، 
گسـترده یـا گسسـته و نيز، رشـد هوشـمند شـهری با 
شـکل شـهری فشـرده، تحليـل و ارزیابی شـده اسـت. 
بـر اسـاس ماتریـس SWOT و بـا شـناخت و ارزیابـی 
عوامـل داخلـی و خارجـی شـامل قوت هـا، فرصت هـا، 
ضعـف هـا و تهدیدهـا و بـا بررسـی و ارزیابـی امتيازات 
رشـد  »اسـتراتژی  شـهری  توسـعه  اسـتراتژی های 
هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده« با مجموع امتيازات 
نهایـی 3/08 و 3/11 بـرای عوامـل داخلـی و خارجـی، 

نمودار 1. موقعيت امتيازهای عوامل داخلی و خارجی 
استراتژی رشد هوشمند و شهر فشرده در ماتريس 

SWOT؛ مأخذ: نگارندگان
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اسـتراتژی منتخـب و بهينـه بـرای توسـعه فيزیکـی و 
شـکل پایـدار شـهر اصفهـان مـی باشـد. همچنيـن، با 
توجـه بـه امتيـازات بـاالی 2/5 ماتریس عوامـل داخلی 
و خارجـی و جانمایـی آن در ناحيـه شـماره 1 نمـودار 
ماتریـس SWOT، نشـانگر عملکـرد قـوی و انتخـاب 
»اسـتراتژی  تهاجمی« اسـت. بنابر این، اسـتراتژی رشد 
هوشـمند شـهری و شـکل شـهر فشـرده با اسـتراتژی 
تهاجمـی، اسـتراتژی منتخـب و بهينـه بـرای توسـعه 
فيزیکـی و شـکل پایدار شـهر اصفهان بـرای آینده و در 

چشـم انـداز سـال 1414 )2035( مـی باشـد.
ایـن اسـتراتژی، بـا توجـه بـه شهرنشـينی شـتابان و 
افزایـش جمعيت شـهری و بـا محدویت زميـن و منابع 
زیسـتی، یـک واقعيت گریزناپذیر و اجتنـاب پذیر، برای 
توسـعه شـهری در هـزاره سـوم اسـت و به نوعـی، خود 
را بـر نظام هـای تصميـم سـازی )برنامه ریزی شـهری( 
و تصميـم گيـری )مدیریت شـهری( تحميـل می کند. 
در این راسـتا، درک اسـتراتژی رشـد هوشمند شهری و 
شـهر فشـرده و پذیرش آن برای توسـعه پایدار شـهری 
و شـناخت و درک ملزومات و ضروریات این اسـتراتژی 
و اجـرای کامـل و یکپارچـه آن، حائـز اهميـت اساسـی 
اسـت. نبایسـتی فرامـوش کـرد کـه رشـد هوشـمند 
شـهری و شـهر فشـرده، صرفاً تراکـم زیاد و یـا کاربری 
مجموعـه ای  بلکـه  باشـد؛  نمـی  ترکيبـی  و  مختلـط 
یکپارچـه اسـت که شـامل ویژگـی ها و شـاخص هایی 
بـه صـورت »توسـعه درونـی و رشـد فيزیکـی در داخل 
محدوده موجود شـهر، شـکل شهری فشـرده و متراکم، 
درونـی شـهر،  از ظرفيـت هـای  اسـتفاده حداکثـری 
بازآفرینـی و بازیافـت زميـن شـهری، یکپارچـه سـازی 
سيسـتم هـای حمل و نقـل و کاربـری زميـن، کاربری 
هـای مختلـط و ترکيبـی، افزایـش کاربرد حمـل و نقل 
عمومـی متنـوع و چندگانـه با کيفيت، پيـاده محوری و 
دوچرخـه سـواری، کاهـش اتکاء بـه اتومبيل شـخصی، 
قابليت دسترسـی، محدودیت رشـد پيرامونی و توسـعه 
از  حفاظـت  شـهر،  محـدوده  افزایـش  بـدون  بيرونـی 
فضاهـای بـاز و سـبز شـهری« می باشـد. تحقـق کامل 
این اسـتراتژی، مسـتلزم حفظ یکپارچگـی آن، اتکاء بر 

دانـش محـوری و فنـاوری، مدیریـت شـهری یکپارچه 
و هوشـمند، شـهروندان هوشـمند با مشـارکت عمومی 
فضاهـای  و  هـا  زیرسـاخت  هوشمندسـازی  فراگيـر، 
شـهری و اسـتراتژی توسعه شـهری )CDS( می باشد. 

پيشنهادات 
پژوهـش،  ایـن  هـای  یافتـه  و  اهـداف  بـه  توجـه  بـا 

شـود: مـی  ارائـه  زیـر  پيشـنهادات 
-  با انتخاب اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و شهر 
فشـرده بـرای کالن شـهر اصفهـان، تدویـن اسـتراتژی 
توسـعه شـهری )CDS( و تهيـه طرح توسـعه شـهری 
یکپارچـه )بـا یکپارچگـی نظـام کاربـری زميـن و نظام 
حمـل و نقـل و ترافيـک( و همچنيـن، هوشمندسـازی 
زیرسـاخت ها و فضاهای شـهری، ضرورت دارد. در این 
راسـتا، بهسـازی و باززنـده سـازی بافـت تاریخی شـهر 
اصفهـان و بازآفرینـی بافـت هـای فرسـوده و قدیمـی 
شـهر نيـز یکـی از اوليـن اولویت هـای راهبردی اسـت.

-  تحقـق اسـتراتژی رشـد هوشـمند شـهری و اداره 
بهينه شـهر فشـرده، مستلزم مدیریت شـهری یکپارچه 
و هوشـمند بـا مشـارکت فراگيـر شـهروندان اسـت. بـر 
این اسـاس، ضـرورت دارد که مدیریت شـهری اصفهان 
و اساسـاً، همـه کالن شـهرها، ارتقای کيفـی یافته و در 
چارچوبـی یکپارچـه و هوشـمند و بـا مشـارکت فراگير 
شـهروندان و تمامـی ذی نفعـان شـهر، بازسـازماندهی 

شود.
-  بـا توجـه بـه ویژگـی هـا و مشـخصه هـای رشـد 
هوشـمند شـهری و شـهر فشـرده، افزایـش ظرفيـت و 
توسـعه سـامانه اتوبوس رانی شـهر اصفهـان، راه اندازی 
و توسـعه قطـار شـهری و ترامـوای برقـی در سـطح 
شـهر اصفهـان و حومـه و بـه ویـژه، در مناطـق مرکزی 
شـهر اصفهـان و اسـتفاده گسـترده از اتوبـوس های دو 
طبقـه برقـی بـه همـراه هوشمندسـازی شـبکه معابر و 
سـامانه هـای حمـل و نقلـی شـهر اصفهـان، ضـرورت 
دارد. همچنيـن، جایگزینی تاکسـی ها و موتورسـيکلت 
هـای بنزینـی و آالینـده بـا اتومبيـل هـای هيبریدی و 
موتورسـيکلت هـای برقـی، بـا محدودیـت اسـتفاده و 
تـردد اتوموبيل های شـخصی در مناطق مرکزی شـهر، 
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دارای اولویـت راهبـردی بـرای توسـعه پایدار کالنشـهر 
اسـت. اصفهان 

-  بـرای تحقـق کامل رشـد هوشـمند شـهری و شـهر 
فشـرده، ضـرورت دارد کـه محـدوده شـهر اصفهـان، 
بـه  نيـز  نيابـد و شـهر دیگـری  افزایـش و گسـترش 
محدوده شـهر اصفهـان، الحاق نشـود. همچنين، تراکم 
شـهری اعـم از تراکـم جمعيتـی و سـاختمانی، در حد 
مجـاز، کنتـرل شـده و رعایـت گـردد و از تراکـم مـازاد 

)تراکـم فروشـی( اجتنـاب کـرد. 
-  در راسـتای تحقـق توسـعه پایـدار شـهری و بـرای 
کاهـش آلودگـی هـای زیسـت محيطـی و همچنيـن، 
پایـداری منابع آب و رودخانه زاینـده رود، ضرورت دارد 
ضمـن تهيه طرح جامع زیسـت محيطـی منطقه کالن 
شـهری اصفهـان، برنامه خروج تدریجـی مراکز صنعتی 
بـزرگ و آالینـده شـامل: پاالیشـگاه اصفهـان، نيـروگاه 
هـای بـرق شـهيد منتظـری و اسـالم آبـاد، کارخانـه 
سـيمان اصفهـان، کارخانـه هـای ذوب آهـن و فـوالد 
مبارکـه و همچنيـن، کارگاه هـای آجرپـزی و سـنگ 
بـری، بـه شـعاع حداقـل یکصـد کيلومتری و در شـرق 
کالنشـهر اصفهان، در دسـتور کار جدی تصميم گيران 
ملـی و اسـتانی قـرار گيرد و بـه تدریج، عملياتی شـود.

-  حفاظـت مطلـق از پهنه های طبيعی و سـبز موجود 
شـهر اصفهـان و پيرامـون آن، بـه ویـژه، پهنـه نـاژوان، 
باغـات غـرب اصفهان، پـارک کوهسـتانی صفـه، پارک 
طبيعـی شـرق و بوسـتان هـا و فضاهای سـبز شـهری، 
بـه همـراه ایجـاد و توسـعه کمربنـد سـبز حفاظتی در 
پيرامـون شـهر اصفهـان و خصوصـاً در شـرق، بـرای 
جلوگيـری از پيشـروی کویـر، بایسـتی در اولویت های 
اساسـی و اوليـه مدیریـت شـهری اصفهان قـرار گيرد و 
بـرای ایـن کار، منابـع مالـی و بودجه مناسـب و کافی، 

تأميـن و تخصيـص یابد.
-  زندگی در شـهر فشـرده، مسـتلزم آمـوزش و ارتقای 
مهارت های شـهروندی سـاکنين شهر اسـت. از این رو، 
ضرورت دارد که آموزش مسـتمر شـهروندان در دستور 
کار مدیریـت شـهری قرار گيـرد. موضوعاتـی همچون، 
انـرژی، اسـتفاده  آپارتمـان نشـينی، کاهـش مصـرف 

کمتـر از اتومبيـل شـخصی و اسـتفاده بيشـتر از حمل 
و نقـل عمومـی، حفاظـت از منابـع زیسـتی و طبيعـی 
شـهر و حومـه، از  اولویـت هـای راهبـردی در آمـوزش 
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كاربست تكنولوژي و بحران هويت در معماري معاصر ايران 
در عصر جهاني شدن و ارائه راهكارهاي برون رفت از وضع موجود
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چكیده
در حال حاضـر بـا توجه بـه عقب ماندگی های بسـیار علمـی، اقتصادی 
و تکنولوژيکـی و غیـره در ايـران، رويکرد عمومی كشـور به سـمت وارد 
كـردن علـوم و تکنولـوژی مـدرن از غـرب در عرصه های مختلـف بوده 
اسـت؛ در حالي كـه هیچگونه ارزيابـي از نتیجه اين شـتابزدگي در ورود 
و اسـتفاده از تکنولـوژي خاصـه در معمـاري صـورت نگرفتـه اسـت. از 
سـوي ديگر، همجـواری فرهنگ،  هويت و ديگر مختصـات جامعه ايرانی 
بـا تکنولـوژی مدرن آنهـم به صورت ابتدايـی و ناقص، ناهنجـاری هايی 
را سـبب گرديده اسـت كـه اين سـؤاالت مطرح می كند كـه تکنولوژی 
چیسـت و چـه تاثیراتـی بر انسـان، معمـاری و هويت می گـذارد؟ لذا با 
توجـه بـه پرسـش مطرح شـده در اين تحقیـق با بررسـی پژوهش های 
صـورت گرفتـه، سـعی شـده اسـت تـا ضمن پاسـخ گويـي بـه نیازهای 
امـروزی جامعـه ايرانـی كه می بايسـت بـا اسـتفاده از تکنولـوژی نوين 
مرتفـع گـردد، بحـران هويـت معماري امـروز ناشـي از توسـعه بي رويه 
تکنولـوژي در معمـاري مـورد بررسـی قـرار گرفته و همچنیـن با دوری 
از آسـیب های آن، بايسـتی به بسـتر فکری و فلسـفی تکنولوژی مدرن 
در عرصـه معمـاری ارائـه كـرد تا هويـت و معنويت موجـود در معماري 
بتوانـد همچنـان برتريـن و بارزتريـن شـاخصه معمـاري ايـران باشـد. 
در پايـان نیـز راهکارهايـي در راسـتاي بـرون رفـت از وضـع موجـود به 

اختصـار مـورد اشـاره و تبیین مفهومـي قرار گرفته اسـت.
واژگان كلیـدي:  تکنولـوژي، معمـاري و هويـت، فرهنـگ و جامعـه 

شناسـي شـناخت، راهکارهـا و پیشـنهادات.
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Use of technology and the crisis of identity 
in contemporary architecture and strate-
gies for overcoming the status quo
Abstract
Now, according to a scientific backwardness, eco-
nomic, technological and so on in Iran, the coun-
try’s approach to entering science and technology 
from the West has been in different areas. While 
any assessment of the results of this hasty in ar-
riving and the use of technology, especially in the 
architecture there. On the other hand, proximity to 
culture, identity and other peculiarities of Iranian 
society with modern technology, especially for el-
ementary and incomplete, has caused abnormalities 
That is the question that technology and its effects 
on humans, architecture and lays identity? Regard-
ing the question posed in this study, the research 
study, we have tried to respond to the needs of the 
modern Iranian society which should be resolved 
using the new technology, the crisis of identity to-
day’s architecture Immethodical of technology ar-
chitecture be examined. It must also avoid damage 
to the intellectual and philosophical context of mod-
ern technology in the field of architecture to Iden-
tity and spirituality in architecture can also be the 
best and most characteristic of Iranian architecture. 
The News strategies in order to overcome the cur-
rent situation and the concept is briefly mentioned.
Key words: technology, architecture and identity, 
culture and sociology of knowledge, strategies and 
recommendations.
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مقدمه
تکنولـوژی را می تـوان تمام دانش، محصـوالت، فرايندها، 
ابزارهـا، روشـها و سیسـتمهايی تعريـف كـرده كـه در 
جهـت خلـق و سـاخت كاالهـا و ارائه خدمـات بکارگرفته 
می شـوند. بـه زبـان سـاده تکنولـوژی عبـارت از روش 
انجام كارها توسـط انسـان اسـت. تکنولوژی ابزاری اسـت 
كـه بوسـیله آن می توانیـم بـه اهـداف خود دسـت يابیم. 
تکنولـوژی، اجـرای عملی دانش اسـت و ابزاری اسـت كه 
بـه كمک تالش و سـعی آدمی می آيد. بر اسـاس تعريف، 
مديريـت تکنولوژي فرآينـد برنامه ريـزي، هدايت، كنترل 
و راهبـري جهت توسـعه و به كارگیـري »توانمندي هاي 
تکنولوژيکـي« بـراي طراحـي و اجـراي اهـداف عملیاتي 
و اسـتراتژيک سـازمان اسـت. پژوهشـگران مـدل هـاي 
مختلفـي بـراي مديريـت تکنولـوژي ارايـه نموده انـد كه 
تقريبـاً در تمامـي آنهـا به فرآيند اكتسـاب تکنولـوژي به 
عنـوان كاركـردي كلیـدي در مديريـت تکنولوژي اشـاره 
شـده اسـت. از سـويي ديگـر، امروزه گسـترش كاربسـت 
تکنولـوژي بـه نوعـي مفهـوم فرهنـگ و هويـت را دچـار 
چالـش معنايـي و محتوايـي كرده اسـت كه اثـرات آن در 
بي هويتـي شـهرها و معمـاري امـروز قابل شـهود اسـت. 
پـس از انقالب صنعتی و تحوالت گسـترده قرن بیسـتم، 
تکنولوژی به سـرعت وارد زندگی بشـر شـد و آن را دچار 
تغییـر و تحوالت اساسـی كرد. انسـان با انگیزه دسـتیابی 
بـه رفـاه و امنیـت بیشـتر، هـر روز بیشـتر از روز قبـل از 
تکنولوژی هـای مختلـف اسـتفاده كـرد تـا اينکـه پـس 
از مدتـی، فن سـاالری )تکنوكراسـی( در جوامـع بشـری 
مطـرح شـد؛ بدين صورت كـه كم كـم ابـزار و آالت نقش 
كلیـدی را در زندگـی انسـان ها پیـدا كردنـد. بتدريـج 
تکنولـوژی بـرای تمـام توقعات انسـان، در همـه زمینه ها 
پاسـخ ارائـه داد. بدين ترتیـب راه بـرای ظهـور تکنوپولـی 
)انحصارگرائـی تکنولـوژی( بـاز شـد. در اين زمـان بود كه 
تکنولوژی بطور نامحسوسـی سـنت و فرهنگ را از زندگی 
انسـان هـا خارج كـرد و بـرای همه لغات كلیـدی زندگی 
آنهـا، تعريفی را كه خود می پسـنديد، جايگزيـن كرد؛ لذا 
كار بجايی رسـید كـه تکنولوژی به جای خـدا قرار گرفت 
و انسـان كامـاًل در دام آن افتـاد. آنچـه می توانـد بسـیار 

تعیین كننده باشـد، سرشت و اعتقادات معنوی جامعه ای 
اسـت كـه تکنولوژی بـه آن وارد می شـود. هـر جامعه ای 
می توانـد بـا توجـه به پیشـینه هـای ارزشـمند فرهنگی، 
تاريخـی و اعتقـادی خـود از جنبه هـای مناسـب و مفید 
تکنولوژی هـای جديـد اسـتفاده كـرده و جنبه هـای غیر 
مفیـد و آن هايـی را كـه نمی پسـندد، كنار بگـذارد. پس 
بهـره وری از تکنولـوژی در هـر جامعـه ای مـی توانـد بـه 
صـورت گزينشـی و كامالً بجـا در معماری مورد اسـتفاده 
قـرار گیرد. در هرحـال، در اين مقاله به موضوع تکنولوژي 
و بحـران هويـت موجـود در معمـاري بـه دلیل كاربسـت 
نادرسـت يـا بیـش از انـدازه تکنولـوژي پرداختـه شـده و 
راهکارهايـي بـراي ارتقـاء هويـت در زمینـه بکارگیـري و 
بهـره بـرداري از تکنولـوژي در معمـاري ارائه مـي گردد.

مباني نظري
جامعه شناسی فرهنگ

جامعه شناسـي، علمـي اسـت كـه: »روابـط متقابـل و 
مناسـبات انـواع زندگـي اجتماعـي با انـواع شـناخت ها و 
دانش ها را نشـان مي دهد.« در ابتدا براي آشـنايی بیشـتر 
بـا محوريت نحـوه برهمکنش تکنولوژي و هويت، مسـأله 

»دانـِش دانـش« در مـوارد زير بررسـی می شـود: 
1.»شـناخت شناسي و بررسـي چگونگي پیدايش 
شـناخت و آگاهـي در انسـان«: كـه چیـزي بـه نـام 
»ذهـن« بـه وجود مي آيد و بر زيسـت فـردي و اجتماعي 
انسـان )بالجملـه يا في الجمله( شـکل و جهـت مي دهد و 
در نتیجـه چیـزي به نـام جامعه و تاريخ را به وجـود آورده 
اسـت. طـرح مسـأله بديـن صـورت، مسـأله اي از مسـائل 
اساسـي فلسـفي را بـه نمايـش مي گـذارد كـه از مسـائل 

جامعه شناسـي نیست. 
2. »تفسـیر جامعه شناختي انديشه بشـر«: در ايـن 
طـرح آگاهي انسـان به عنوان يک پديـده  اجتماعي مانند 
سـاير پديده هـاي اجتماعي مورد بررسـي قـرار مي گیرد. 

3. »تفسـیر جامعـه بر اسـاس چگونگـي پیدايش 
آگاهـي فـردي و آگاهي اجتماعـي«: سـیر و تحول 
ايـن آگاهي هـا و كاربردشـان در تحول سـاير ابعاد جامعه 
از قبیـل اخـالق، اقتصـاد، دين، سیاسـت. در ايـن صورت 
شناسـي  جامعـه  رديـف:  در  شـناخت  جامعه شناسـي 
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سیاسـي، جامعـه شناسـي اقتصـاد، جامعه شناسـي هنر، 
جامعه شناسـي شـناخت، قرار مي گیرد. بـا اين تفاوت كه 
سیاسـت )مطابق نظر اجتماعي( و اقتصـاد و هنر )در نظر 
بعضي هـا( هركـدام صرفـاً يـک پديده اجتماعي هسـتند. 
ولـي آگاهـي، تنهـا در نظر امیـل دوركیم، چنین اسـت. 
4.»بررسـي تعاطـي میـان جامعه و ذهـن«: تبیین 
اتحـاد میـان عیـن و ذهـن در مرحلـه پیدايـش ذهـن، و 
تبیین مشـاركت میان جامعـه و ذهن پـس از مرحله اول 

پیدايـش ذهن. 
رديف اول بخشـي از فلسـفه و رديف هاي دوم و سـوم هر 
دو، بخشـي از علم جامعه شناسـي و رويکردهـاي التزامي 
پرداخـت بـه مقولـه تکنولوژي هسـتند. رديف چهـارم دو 
مسـأله اصلـي )با اساسـي ترين نقش( در جامعه شناسـي 
شـناخت هسـتند كـه اولـي )اتحـاد( در عیـن حـال از 
مسـائل مهم فلسـفه نیز مي باشـد. بـا يک دقـت مي توان 
حضـور رديـف دوم و چهـارم را در ضمـن و بطـن رديـف 
سـوم مشـاهده كرد بـا اين نـگاه دقیق بايد گفـت جامعه 
شناسـي شـناخت يعنـي همـان رديـف سـوم كه بسـتر 
بحـث ما مي باشـد لیکن نظر بـه واژه )گذر( كـه در عنوان 
ايـن جـزوه قرار داردـ  گذري بر جامعه شناسـي سـناخت 
ـ بیشـتر سـر و كارمـان در ايـن بسـتر با دو مسـأله اي كه 
رديـف چهـارم بیانگـر آن اسـت مي باشـد و چون مسـأله 
اول از دو مسـأله  )اتحـادـ  مشـاركت( رديـف چهارم يعني 
»تبییـن اتحـاد میـان عیـن و ذهـن در مرحلـه پیدايش 
ذهـن« يکـي از مسـائل مهـم فلسـفه نیـز مي باشـد پس 
قهـراً بحـث مـا بـا رديـف اول نیـز سـر و كار دارد. جامعه 
شناسـی شـناخت توجـه اش را صـرف مطالعـه زندگـی 
روحـی به عنوان اساسـی در شـرايط اجتماعـی و تاريخی 
كـرده اسـت. تصديـق و تعییـن اجتماعی يـک عمقی كه 

تئـوری ايدئولـوژی انجـام نمی دهـد در حالی كـه تئوری 
ايدئولوژی همیشـه نقش مذهبـی را در نظريات اجتماعی 

و تاريخـی ايفـا خواهـد كرد1. 
اخیراً جامعه شناسـی شـناخت جديد به عنوان قسـمتی 
از ايـن جنبشـهای بزرگتـر در علـم جامعه شناسـی، می 
توانـد در نظر گرفته شـود كه بـا دوری گزيدن از سـاختار 
ماديـت و اجتماعـی و گرايـش بـه سـوی »تئوريهـای 
نشانه شـناختی«  كکـه بـه روشـهای كه به مفهـوم نظام 
اجتماعـی تأكیـد دارد تشـخیص داده می شـود. »ارديت 
و سـويندلر« )1994( تأكیـد می كنند بـر اين كه چگونه 
سـازمانهای اجتماعی )برای مثال رسـانه( علـم و دانش را 
تنظیـم می كنند تا به بررسـی كـردن موقعیت اجتماعی 
و طبقه بنـدی كردن عاليـق بپردازند. همچنیـن از جنبه 
تئوريهـای جديـد نیـروی اجتماعی و عملی، آنها بررسـی 
كرده انـد چگونـه علـم و دانـش سلسـه مراتـب اجتماعی 
را حفـظ مـی كننـد و چگونـه تکنیکهای قـدرت از لحاظ 

تاريخـی و هـم زمانـی بـه علم و دانـش ارتبـاط دارند. 
طرفدار »جامعه شناسـی شـناخت جديـد« ادعا نمی كند 
كه رشـته های فرعی به وسـیله آثار جديدتر در تحقیقات 
جامعـه شناسـی و فرهنگـی كامالً جايگزين شـده اسـت. 
گرچـه آنهـا يادآور شـده اند كه جامعه شناسـی شـناخت 
جديـد يک رشـته واحد نیسـت، يک دلیل كه به وسـیله 
نويسـندگان اخیـر كـه سـروكار دارنـد با جامعه شناسـی 
شـناخت بـه عنـوان چهارچـوب منابـع تأمین بـه عنوان 
تئـوری در حـق خودشـان پیشـنهاد مـی شـود. دو عامل 
مهـم مـی توانند برای پافشـاری از نزديکی وسـیع به علم 

و دانش محسـوب شـوند:
پیشـنهاد  ديگـری  و  مانهايـم  و  كلـر  پیشـنهاد  1.اول 
نويسـندگان جديـد در ايـن زمینـه )مثـل آمريـکا، آثـار 
1. شايان ذكر است كه تئوری ايدئولوژی نگرانی های اصلی جامعه شناسی شناخت در رابطه با گسترش بکارگیري تکنولوژي را ندارد. »برگر و الكمن« 
در كتاب واقعیت ساختمان )ساختار( اجتماعی، جامعه شناسی شناخت را بعنوان »نظم انسان گرا و تصوری كه هستی و ماهیت انسان يک ماهیت 
اساساً اجتماعی است«، معرفی كردند. اين آثار به علوم و نظرات تئوری هیچ تمايلی ندارد و به سوی دانش يا نظراتی كه حامیان و مدعیان اجتماعی 
آن را از زندگی روزمره دريافت كرده اند گرايش دارد. توضیحاتشان، تئوری رايج تعیین اجتماعی نظريه ها را بوسیله واقعیات اجتماعی دوباره تقويت 
می كند: واقعیت اجتماعی يک ساختار است. ماهیت اجتماعی چشم انداز افکار اجتماعی كالسیک اروپايی )ماركس، دوركیم، وبر( را با روان شناسی 
اجتماعی فیلسوف آمريکايی پیر و فلسفه علمی جرح هربرت مید باهم كامل می كند كه منتج به توسعه روان شناسی اجتماعی به عنوان يک تئوری 
مکمل جامعه شناسی شناخت اروپايی می شود. اين آثار جامعه شناسی شناخت را بر اساس يک دامنه جديدی كه تاكیدش بر محدوده وسیعی از 

سیستمها شکل گرفته و در رابطه با واقعیات اجتماعی است، طبقه بندی كرده اند.
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ارئه شـده »فلوريان زنانیکـی، رايت میلر و ادوارد شـیلز«( 
كـه تاكیـد دارند تـا مقاله هايی در دسـترس دانشـجويان 
اجتماعـی و هم چنیـن متخصصیـن امـور ديگـر شـامل 
زيـر رشـته هـای تاريـخ عقايـد، روان شناسـی اجتماعی، 
تحقیقـات اجتماعی علـم، نظريات طرفـداران حقوق زنان 
و تحقیـات فرهنگـی قـرار گیرد. بـه همین علـت ديدگاه 
جامعه شناسـی شـناخت در رابطه زندگـی و فکر گروهی 
بـه خیلـی از زيـر رشـته های جامعـه شناسـی و انسـان 

شناسـی در برابـر تاريـخ مربوط اسـت؛ و 
2.دوم اينکـه عـالوه بـر ايـن مادامـی كـه علوم بـه عنوان 
پديده فرهنگ برتر درک می شـوند، احتمـاالً به اين علت 
باشـد كـه جامعه شناسـی شـناخت بـه طور گسـترده ای 
شـامل مجموعـه ای از تئوريهـا و تحقیقـات نسـبت بـه 
زيررشـته هايی با موضوع مشـخص و واضح در نظر گرفته 
مـی شـود. علـم و دانـش بـه قلمـرو ظاهـری و سـطحی 
محـدود نمـی شـود. آنها در حـوزه هـای وسـیعی از امور 
روزانـه تـا موسسـات حقوقی، سیاسـت، هنـر و مذهب تا 
سـايتها و رشـته هـای گوناگـون علوم فعالیت مـی كنند. 
جامعـه شناسـی شـناخت جديد نتايـج علم قابـل فهم و 
شـکل گفتـار در مجموعـه هـای موسسـه های خـاص را 

بررسـی مـی كند. 
فرآيند انسـان شـدن در رابطه متقابل با محیط انجام می 
شـود. ايـن گفته زمانی معنـی پیدا می كند كـه به خاطر 
آوريـم كه اين محیط هم يک محیط طبیعی اسـت و هم 
محیط انسـانی. انسـانیت برحسب جامعه و فرهنگ تغییر 
می پذيـرد. بـه عبـارت ديگـر، هیـچ گونه ذات يا سرشـت 
انسـانی به مفهـوم بنیاد جوهـری از لحاظ زيسـتی ثابتی 
كـه تغییرپذيـری شـکل بندی های اجتماعـی فرهنگـی 
را تعییـن كنـد وجودنـدارد. فقـط ذات انسـانی بـه معنی 
عوامـل ثابت انسـان شـناختی مثالً سـازگاری همه جانبه 
بـا جهـان و نرمـش پذيـری سـاختار غريزيی وجـود دارد 
كـه شـکل بنـدی هـای اجتماعـی- فرهنگـی انسـان را 
محـدود مـی كند و مجـاز می سـازند. دوره ای كـه در آن 
ارگانیسـم آدمـی از لحـاظ ارتبـاط متقابل بـا محیط خود 
مرحلـه كمالـش را می پیمايد مرحله ای اسـت كـه در آن 
خويشـتن يا نفس انسـان نیز سـاخته می شـود. بنابراين، 

تشـکیل نفـس را نیز بايـد هـم در رابطه با تکامـل مداوم 
ارگانیسـمی و هم در ارتباط با فـرآ يندی اجتماعی كه در 
جريـان آن محیـط طبیعی و انسـانی از طريـق افراد مهم 
و ذی نفـوذ انتقـال می يابد فهمید. آدمی بايد پیوسـته از 
طريـق فعالیـت و عمـل به خـود وجودی بیرونی بخشـد. 
ايـن ضـرورت انسـان شـناختی بر پايـه ابزارهای زيسـتی 
آدمـی اسـتوار اسـت. بـی ثباتـی ذاتی ارگانیسـم انسـانی 
ضـروری می سـازد كـه آدمی، خـود، محیط ثابتـی برای 

كـردارش به وجـودآورد . 
هـر دنیـای نهادی بـه مثابه واقعیتـی عینی بـه تجربه در 
می آيـد، دارای تاريخـی اسـت كـه قدمت آن بـه پیش از 
تولـد فـرد می رسـد، و حافظه فـرد را به آن راهی نیسـت. 
قبـل از تولـد او وجـود داشـته و پـس از مـرگ وی نیـز 
وجودخواهـد داشـت. خـود ايـن تاريـخ، به عنوان سـنت 
نهادهـای موجود، دارای صفت عینیت اسـت. زندگی نامه 
فـرد همچون حادثه ای فرعی تلقی می شـود كه در بطن 
تاريـخ عینـی جامعه جـای دارد. نهادها، بـه منزله حقايق 
عینـی و تاريخـی، بـه صـورت رويدادهايـی انکارناپذير در 

برابـر فـرد قرار مـی گیرند:
1. »جهان نهـادی« فعالیـت عینی شـده انسـان اسـت. 
رابطـه میـان انسـان، صانـع، و دنیـای اجتماع مصنـوع او، 
رابطـه ای ديالکتیکـی اسـت و خواهـد بود. يعنـی آدمی، 
البتـه نـه در حالـت انفـرادی، بلکـه در اجتماعـات خود و 

دنیـای اجتماعـی او بـر يکديگـر اثر مـی گذارند. 
2.»برونی كـردن و عینی سـاختن« همچـون عوامل 
مهـم در يک روند ديالکتیکی مسـتمر به شـمار می روند. 
3. سـومین عامل مهـم در ايـن فرايند، درونـی گردانیدن 
اسـت و بـه وسـیله آن دنیـای عینیت يافتـه اجتماعی در 
جريـان اجتماعـی شـدن فـرد بـار ديگر بـه اگاهـی او باز 
مـی گـردد. تنهـا بـا انتقـال دنیـای اجتماعـی به نسـلی 
جديـد يعنـی با درونـی گردانیدن، آن گونه كـه در جريان 
اجتماعـی شـدن صـورت مـی بنـدد، ديالکتیـک اصلـی 
اجتماعـی در كلیتـش بـه ظهـور مـی رسـد. در همیـن 
مرحله، دنیای نهادی نیازمند مشـروعیت اسـت؛ يعنی به 
روش هايـی نیـاز دارد كه بدان وسـیله بتـوان آن را تببین 
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و توجیـه نمود1. 
نقـش توجیه گـری ايـن اسـت كـه تجلیات عینـی درجه 
اولـی را كـه به صـورت نهـادی درآمده انـد از لحاظ عینی 
قابـل اسـتفاده سـازد و از نظـر ذهنی موجـه و قابل قبول 
جلـوه دهـد. ايجاد وحـدت، به اين يا آن شـکل، نیز همان 
هـدف معینـی اسـت كـه انگیـزه توجیـه گـران واقع می 
شـود. ايجاد وحدت و متناسـب با آن، مسئله موجه نمايی 

ذهنـی به دو سـطح اشـاره می كنند:
1.نخسـت كل نظـام نهـادی بايـد بـرای كسـانی كـه در 
فرايندهـای نهادی گوناگون شـركت دارند معنی و مفهوم 

هماهنگی داشـته باشـد و
2.دوم كلیـت زندگـی فـرد يعنـی گذشـت پیاپـی انـواع 
مختلـف نظام نهـادی، بايـد از حیث ذهنی معنادار شـود. 
مسـئله توجیه گـری به طـور حتـم، زمانی پديـد می آيد 
كه قرار باشـد مظاهر عینی نظام نهـادی )اكنون تاريخی( 

بـه نسـل جديدی منتقل شـود.
 توجیه گـری، نظـام نهـادی را بـا نسـبت دادن اعتبـار 

شـناختی بـه معانی عینیـت يافتـه اش تببین مـی كند. 
توجیه گری مشـروعیت نظـام نهادی را با دادن يک شـان 
هنجـاری بـه فرمانهـای عملـی اش بـه اثبات می رسـاند، 
درک اين نکته كه مشروع سـازی هم عنصری شـناختی و 
هم عنصری هنجاری دارد، بسـیار مهم است. توجیه گری 
نـه تنهـا به فـرد مـی گويد كه چـرا بايـد عملـی را انجام 
دهـد و عمـل ديگـری را انجام ندهد، بلکه بـه او می گويد 
كـه چیزهـا چـرا اين چنین هسـتند، از نظـر تحلیلی می 
تـوان میان مطـرح مختلـف توجیه-گری فرق گذاشـت. 
1. توجیـه اولیـه زمانی اسـت كه سیسـتمی از جلوه های 
عینـی زبانی تجربه انسـانی انتقال يابد. اين سـطح ماقبل 

نظری اسـت؛
2. دومین سـطح توجیـه شـامل پیش گذارده های نظری 
در شـکلی ابتدايی است. )افسـانه ها و داستان های عامیانه 

و قس علیهذا(؛
3. سـومین سـطح توجیـه شـامل نظريه هـای صريحـی 
اسـت كـه بـه وسـیله آنها يـک بخش نهـادی بر حسـب 
1. خود آدمی بايد سائقه هايش را اختصاصی كند و هدايت نمايد. اين حقايق زيستی به عنوان پیش فرض های الزمی برای ايجاد نظم اجتماعی به 
كار می آيند. به بیان ديگر، هر چند هیچ نظم اجتماعی موجودی را نمی توان از داده های زيست شناختی استخراج كرد، خود ضرورت وجود نظم 
اجتماعی از ابزارهای زيستی انسان ناشی می شود. هرگونه فعالیت انسانی به صورت عادت در می آيد. هر عملی كه بارها تکرار گردد، در الگويی 
قالب ريزی می شود كه بعداً می توان با صرفه جويی در كوشش دوباره آن را به اجرا درآورد و بنا بر ماهیت عمل، به صورت همان الگو به ادراک اجرا 
كننده در می آيد. به شکل عادت در آمدن كارها اين نفع روانی مهم را دارد كه انتخاب ها محدود می شوند. اين امر فرد را از زير بار همه آن تصمیم 
ها آزاد می سازد و آرامشی روانی به وجود می آورد كه اساس آن در ساختار غريزی جهت ناگرفته انسان واقع است. نهادها زمانی تشکیل می شوند كه 
نمونه سازی متقابلی از اعمال عادی شده انواع عمل كنندگان وجود داشته باشد. نهادها همچنین به اعتبار وجودشان كردار انسان را با ارائه الگوهای 
از پیش تعريف شده رفتار كنترل می كنند، اين الگوها مسیر كردار را در مقابل مسیرهای متعدد ديگری كه از لحاظ نظری امکان پذيرند در جهتی 
خاص هدايت می نمايد. تقسیم كار و نوآوريها به تشکیل عادتهای جديد منجر خواهند شد و زمینه مشترک هر دو فرد فرضی را توسعه خواهند داد. 
به بیان ديگر، دنیايی اجتماعی در روند ساخته شدن خواهد بود كه ريشه های نظم نهادی توسعه يابنده ای را در درون خود خواهد داشت. با گذشت 
زمان و ظهور نسلی ديگر، نهادها اينک چنان به تصور می آيند كه گويی از واقعیتی خاص خود برخوردارند، واقعیتی كه با فرد به عنوان امری خارجی 

و ضروری مواجه می شود. 
   معنی اصلی نهادها از راه حافظه برای آنان، نسل جديد، حاصل نمی شود. بنابراين، الزم می آيد كه اين معنی با فرمولهای توجیه كننده مختلفی بر 
ايشان تفسیر گردد. فقط بخش كوچکی از كل تجربه های انسانی در آگاهی باقی می ماند. تجربه هايی كه باقی می ماند ته نشین می شود، يعنی به 
صورت ذراتی قابل تشخیص و قابل يادآوری در حافظه منجمد می گردند. رسوب-گزاری مشترک نیز هنگامی روی می دهد كه افرادی چند، زندگی 
نامه ای مشترک داشته باشند كه تجربه های ان در ذخیره دانش مشتركی به صورت كل يگانه ای درآيد. رسوب گزاری مشترک را تنها زمانی می توان 
به راستی اجتماعی نامید كه در اين يا آن نوع نظام عالمتی عینیت يافته باشد، يعنی هنگامی كه امکان عینی سازی مکرر تجربه های مشترک به وجود 
آ يد. نظام عالمتی مهم در اين جا نظام زبانی است. عینیت يافتن تجربه در قالب زبان موجب می شود كه آن تجربه از طريق آموزش اخالقی، شعر 
اشراقی، تمثیل دينی، و چیزهايی از اين دست، در مجموعه بزرگتر سنت جذب گردد. عمل كنندگان بالقوه اعمال نهادی شده، نسل های آينده؛ بايد به 
نحوی اصولی و منظم با اين معانی آشنا باشند. اين امر وجود نوعی فرآيند آموزشی را ايجاب می كند. معانی نهادی در جريان انتقال به تدريج به شکل 
ساده در می آيند تا نسلهای آينده به آسانی بتوانند مجموعه معینی از فرمول های نهادی را فراگیرند و به حافظه بسپارند. فرايندهای روتین سازی و 
عامیانه نهادها به كمک نقش ها در تجربه فردی تجسم می يابند. فرد با ايفای نقش در يک دنیای اجتماعی شركت می كند. سرچشمه های اولیه 
نقش ها، مثل سرچشمه نهادها، در همان فرآيند اساس تشکیل عادت و عینی سازی قرار دارند. به محض آن كه اندوخته دانش مشترک شامل نمونه 

سازی های دو جانبه رفتار، در جريان شکل گیری باشد، نقش ها پديد می آيند.  
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مجموعـه دانش مشـخصی توجیه می شـود. اين جاسـت 
كـه توجیه گـری از كاربرد عملـی فراتر رفتـه و به صورت 
»نظريـه نـاب« در مـی آيـد. اين هـا به سـبب پیچیدگی 
شـان غالبـا بـر عهـده كارگـزاران متخصـص نهـاده مـی 
شـوند. قلمروهـای نهـادی چهارمین سـطح توجیه گری 
را تشـکیل می دهنـد. اينها مجموعه هايی از سـنت های 
نظـری هسـتند كه نظام نهادی را در كلیتـی نمادی در بر 

مـی گیرند. 
هويت و مفاهیم آن

داللـت  فرآيندهـای  نمـادی«،  و  هويتـي  »فرايندهـای 
كننـده ای هسـتند كـه به واقعیتهايـی غیـر از واقعیتهای 
تجربـی روزمـره اشـاره می-كننـد. قلمروی نمـادی قالب 
همه معنی هايی انگاشـته می شـود كه عینیت اجتماعی 
دارند و از لحاظ ذهنی واقعی هسـتند. كل جامعه تاريخی 
و كل زندگی نامـه فـرد به عنوان وقايعـی تلقی می گردند 
كـه در درون ايـن قلمـرو جريـان مـی يابـد. حـدود ايـن 
گونـه توجیـه گری هايـی، در اصـل همراه با بسـط دامنه 
بلندپـروازی نظـری و ابـراز ابتـکار از جانب توجیـه گران، 
يعنـی تعريـف كننـدگان مجـاز و معتبر واقعیت، بسـط و 
توسـعه می يابـد. قلمرو نمـادی، بـا قـرار دادن نقش های 
روزمـره، اولويـت هـا و شـیوه هـای اجـرای كاردر شـمول 
كلیـات، يعنی در زمینه كلی ترين چهارچـوب داوری قابل 
تصور، آن ها را نظم می بخشـد و در نتیجه مشروعیتشان 
را بـه اثبـات می رسـاند در درون همین زمینه حتی پیش 
پاافتـاده تريـن كارهـای زندگی روزمره ممکن اسـت رنگ 
معانـی عمیقـی را بـه خـود گیـرد. الزم نیسـت اين نکته 
بديهـی را بشـکافیم كه اين گونه نمادسـازی به احسـاس 

امنیـت و احسـاس تعلق مـی انجامد. اما خطاسـت كه در 
ايـن جا فقـط به جوامـع ابتدايی بینديشـیم. يـک نظريه 
جديـد روانشناسـی درباره رشـد شـخصیت نیز مـی تواند 
همیـن وظیفـه را ايفـا كنـد. در هـر مـورد، فرد با گـذار از 
يـک مرحلـه زندگی شـخصی به مرحلـه ديگر مـی تواند 
خـود را بـه عنوان تکـرار كننده جريـان مداومی كه تقدير 
در ذات امـور يـا در طبـع خود او معین كرده اسـت بنگرد، 
يعنـی مـی توانـد ديگـر بـار اطمینـان يابـد كـه بـه طور 

صحیـح زندگی مـی كند. 
هويـت بـا قـرار گرفتـن در درون بافت يک قلمـرو نمادی 
توجیـه می شـود. بدين ترتیـب الزم نیسـت كه حقانیت 
واقعـی بـودن هويت از طريـق اگاهی فرد به اثبات برسـد. 
بلکـه همین بس كه اين حقانیت در قلمـرو نمادی »قابل 
شـناخت« اسـت. مرگ، كه از ترسناک ترين واقعیت های 
زندگـی روزمره اسـت، در درون قلمروهـای نمادی توجیه 
مـی شـود و بديـن ترتیب از وحشـت فـرد كاسـته، ادامه 
حیـات او را ممکـن می سـازد. قلمـرو نمادی در سلسـله 
مراتبـی از وجـود به پديـده های مختلف درجاتی نسـبت 
مـی دهـد و دامنـه ی پديـده هـای اجتماعـی درون ايـن 
سلسـله مراتـب را تعريـف و تعیین می كنـد. از آن جا كه 
جامعـه هـم بـه عنـوان واقعیـت عینـی و هم بـه صورت 
واقعیـت ذهنـی وجـود دارد، هرگونـه درک نظـری كافی 
دربـاره آن بايـد هـر دو جنبه را شـامل باشـد. ماهیت اين 
جنبـه هـا در صورتـی بـه درسـتی شـناخته خواهد شـد 
كـه جامعـه بر حسـب فرآينـد ديالکتیکی پیشـرونده ای 
متشـکل از سـه عامل اساسی برونی سـازی، عینی سازی، 

و درونی سـازی فهمیده شـود1. 

1. تا جايی كه به پديده جامعه مربوط می شود، نبايد چنین انگاشت كه اين عوامل اساسی در توالی زمانی منظمی روی می دهند؟ بلکه خصوصیات 
جامعه و هر بخشی از آن را اين هر سه عامل در يک زمان مشخص می سازند به طوری كه هرگونه تحلیلی كه بر حسب يک يا دو عامل صورت پذيرد، 
ناقص است. جريان تکامل فرديی كه درونی سازی به ياری آن حاصل می گردد »جامعه پذيری« است، كه می توان آن را كشانیدن همه جانبه و منظم 
فرد به درون دنیای جامعه يا بخشی از آن تعريف كرد. جامعه پذيری اولیه هنگامی به پايان می رسد كه مفهوم ديگران تعمیم يافته و هر آن چه كه 
مالزم با آن است در آگاهی فرد استقرار يافته باشد. فرد در اين مرحله يکی از اعضای اثربخش جامعه به شمار می رود و از نظر ذهنی صاحب يک نفس 
و يک جهان است. البته جامعه پذيری هركس كامل نیست و هرگز به پايان نمی رسد. هیچ جامعه ای را نمی شناسیم كه نوعی تقسیم كار و مالزم با 
آن نوعی توزيع اجتماعی  دانش در آن نباشد و به محض آن كه چنین وضعی برقرار شود، پرورش اجتماعی ثانويه ضروری می گردد. جامعه پذيری 
ثانويه عبارت است از درونی سازی خرده جهانهای نهادی يا مبتنی بر نهادها. بنابراين، گستره و سرشت آن بر حسب پیچیدگی تقسیم كار و توزيع 
اجتماعی دانش كه- مالزم با آن است- تعیین می شود. هر جامعه قابل زنده ماندن بايد شیوه هايی برای حفظ واقعیت پديد آورد تا درجه ای از تقارن 
و تناسب میان واقعیت عینی و ذهنی را حفظ كند. واقعیت زندگی روزمره در كنش متقابل فرد با ديگران پیوسته از نو تايید می شود. واقعیت، درست 
همان گونه كه در اصل از طريق فرايندی اجتماعی به صورت درونی در می آيد، به وسیله فرآيندهای اجتماعی در آگاهی جايگزين می گردد. اين 

فرايندهای اخیر تفاوت اساسی و چشمگیری با فرآيندهای مربوط به درونی سازی آغازين ندارند. 
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جامعه شناسی هويت
در رابطـه بـا دوره هـای پیشـینی ايـن مفهوم بايـد گفت؛ 
كلیـت شناخت شناسـِی »قـرون وسـطای مسـیحی« را 

می تـوان در قالـب سـه نسـخه اصلـی تشـريح كرد: 
1.»نسخه آگوسـتینی و اكويناسـی«: عینی گرايـی و 

شـناختی1؛   واقع گرايی 
مفهوم گرايـی  و  ذهنی گرايـی  آبـاری«:  2.»نسـخه 

شـناختی2؛ 
نام گرايـی  و  سـازه گرايی  اوكامـی«:  3.»نسـخه 
شـناختی؛3  البتـه شـايان ذكـر اسـت كـه برخـی ديگـر 
حوزه هـای اختصاصی معرفت را ديگرگونه تقسـیم بندی 
كـرده انـد. برخـی از متفکران، سـه معرفت عمـده، يعنی

1.»معرفت دينی«، 
2.»معرفت فلسفی« و 

3.»معرفـت علمـی« را از هم متمايـز كرده انـد. بر اين 
سـه معرفت، بايد معرفت سیاسـی )ايدئولوژی( را نیز بايد 

افـزود )علیزاده و ديگـران، 1385، ص 72(. 
همچنیـن برای شـناخت، تقسـیم بندی هـای گوناگونی 
وجـود دارد كـه بنـا به ماهیـت با هـم تفاوتهای ويـژه ای 
دارنـد؛ در هـر حـال يکـی از ايـن انـواع تقسـیم بندی ها، 
»شـناخت  و  هنـری«  »شـناخت  علمـی«،  »شـناخت 
فلسـفی« می باشـد )ر.ک: آگ بـرن و نیم كـوف، 1380، 
فیلسـوفان  و  فلسفه شـناخت  بـرای   .)48-43 صـص 
شـناخت، شـناخت گـزاره ای مهـم تريـن نـوع شـناخت 
بـرای بحـث هـای دقیـق  والبته پیچیده فلسـفی اسـت؛ 
اما برای »شناخت شناسـی اجتماعی«  و »جامعه شناسی 
شـناخت«  هر سـه نوع شناخت باال )شـناختهای حاصل 
از آشـنايی ؛ مهارتی و گـزاره ای( از منظر زمینه اجتماعی 
آن هـا قابـل توجه و بحـث اند. تاريخ معرفت شناسـی می 
تـوان در قالـب چند اپیسـتمه )نظـام دانايی و دانشـی كه 
مبتنـی بـر پروبلماتیـک خاص خود اسـت، يعنـی حاوی 
مفروضـات  و  پاسـخ ها  و  پرسـش ها  نـوع  و  نـگاه  نـوع 
منحصربفـرد و متمايز از ديدگاههای پیـش و پس از خود 

اسـت(؛ مرتـب كرد. ايـن كار البته توسـط هاملین صورت 
نگرفتـه؛ وی تنهـا بـر اسـاس كرونولـوژی )زمان شناسـی 
تاريخـی شـکل گیری آرای شـناخت شناسـی( بـه طـرح 

ايـن آرا پرداخته اسـت.
بنیـاد  ديدگاه هـای اصالـت به يونـان  كهن می رسـد و در 
معنـی اصالـت سـازگاری بـا طبیعـت درونی خود اسـت. 
همـۀ ما با طبیعـت درونی خـود به يک میزان سـازگاری 
نداريـم، يـا به يک اندازه اصیل و منسـجم نیسـتیم و بايد 
پذيرفت كه هیچ سیسـتمی نمی تواند با نسـخه  برداری از 
معیـاری  بیرونـی و تحمیلی، دربارۀ  اينکه چه بايد  باشـد، 
بـه سـازگاری بیشـتری بـا خـود نايـل شـود و بـه اصالت 
دسـت يابد )نقـی زاده، 1379، ص 39(. اصالـت يـک كار 
هنـری، میزان راسـتین بودن وحدت ذاتـی، فرآيند خالق 
و نمـود فیزيکـی آن كار و نیـز تأثیـرات پیـام آن در طول 
زمـان تاريخی آن اسـت. نقـی زاده اصالت داشـتن و دارای 
الگـو بـودن را يکـی از معیارهـای زيبايـی ماندگارمی داند 
و افالطون انسـان سـنتی را كسـی می داندكه نسـبت به 
اصالـت خويـش وفــادار بمانـد و در حقیقت، اصــالت را، 
وفــادار به  سـنتی بودن می پندارد )بینای مطلق، 1385، 
ص 71(. ســند نـارا )1944( نیـز بر مفهـوم اصالت تاكید 
كـرده و معتقد اسـت توانــايی ما بــرای درک ارزش های 
میراثـی، بـه میـزان معتبـر يـا موثـق و در نتیجـه، اصیل 
بــودن منابع داده ها بستگی دارد. اّما در تفکر مدرن غالباً 
»شـکل« را مهمتريـن مشـخصه اصالت بافـت می دانند و 
به تبیین سـاز و كار اشکال و عناصر كالبدی، چون خــط 
و سطـح، در تکـوين و تعـیین ماهیت فضــا می پردازند؛ 
يعنـی بیشـتر بـه كمیـات پرداخته می شـود نـه كیفیات 
فضايـی. در مقابـل، حکمـای مسـلمان به اصالـت عوامل 
كیفـی در بافـت معتقـد بودند. در تفکر سـنتِی معمـاراِن 
مـا در ماهیـت حجـم و فضا، اصالـت زايیـده عوامل كمی 
نیسـت بلکـه كیفیـات اسـت كـه فضـا را در يـک محیط 
تشـکیل می دهـد. اگـر فـرم از محتـوا جـدا گـردد، فضـا 
اصالت خود را بر اسـاس بینش افالطــونی از دسـت می-

1.epistemological realism-objectivism
2.epistemological conceptualism-subjectivism
3.epistemological constructivism-nominalism
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دهـد و به فــرم ظاهـری يا غیر اصیــل تعبیـر می گردد 
)نقـی زاده و امیـن زاده، 1382، ص 99(. 

هويـت و معمـاری دو مقولـه جدايی ناپذيـر و تاثیرگذار و 
متاثـر از يکديگرنـد. مباحـث مرتبـط با هويت بیشـتر در 
مباحـث جامعه شناسـی  مـورد بررسـی قـرار میگیـرد. 
امـا بـه هـر روی بـا توجه بـه تاثیر معمـاری بر هويـت، از 
جملـه دغدغه هـا و دل مشـغولی های جامعـه معمـاران 
و دانشـجويان حـال حاضـر اين رشـته در ايران محسـوب 
می شـود. در عرصـه معماری بحث از هويـت، تقلید از آثار 
گذشـته را بـه ذهن متبـادر میکند در حالی كـه هويت با 
تقلید از گذشـته متفاوت اسـت چرا كه در بهـره گیری از 
آثار گذشـته اگر اشـکال و فرمها به طور خالصه و جسـد 
گذشـته تکـرار شـوند نامـی جـز واپسـگرايی را نخواهند 

يافـت )نقـی زاده، 1379، ص 90(.
تقلیـد از گذشـته و نـوآوری دو صفـت متقابـل يکديگرند 
كـه در بحـث از هويـت يـک دوئیـت ارزشـی را بـه خـود 
اختصـاص داده انـد. چـرا كه نه گذشـته را به عنـوان يک 
كالبـد بـرای معانـی امـروزی بـه عنـوان هويـت امـروزی 
می تـوان پذيرفـت و نـه در قالـب نـوآوری صـرف، هويت 
)بـه خصـوص هويـت تاريخی( نقشـی را بـه عهـده دارد. 
»نوگرايـی مطلـوب، پذيـرش اصـول و ارزشـهای اصیل و 
فرهنگـی و هويت بخش گذشـته به همـراه تجلی مطابق 
نیـاز انسـان و نیـز بومـی نمـودن هـر آنچـه كـه از سـاير 
تمدنهـا وارد شـده و تزاحـم بـا ارزشـهای فرهنگی جامعه 

نـدارد، میباشـد« )نقـی زاده، 1379، ص 90(. 
مفهـوم هويـت در معمـاری پیش ازمـدرن به تبـع روزگار 
آن بـه شـکل امـروزی مطرح نشـده بـود. تاكیـد معماری 
گذشـته بر كرامت انسـان بود و معمـاری كارايی، پايايی و 
زيبايـی را بـرای تکريم مقام انسـان می خواسـت )حجت، 
1382، ص 65(. در دوران مـدرن بـه انسـان به عنوان يک 
كل بـا نیازهـای فیزيولوژيکی نگريسـته شـد و از نیازهای 
معنـوی و روحانـی او چشمپوشـی شـد. تحقـق كالبـدی 
ايـن ديـدگاه در حـوزه عمل به شـکلگیری شـهرها و آثار 
معماری متاثر از جريان عقلگرايی و فلسـفه پوزيتیويسـم 
)اثباتگرايی( منجر گشت و عملکردگرايی در رأس اولويتها 

قـرار گرفت. 

آلـن جیکوبـز و دانلد اپلیـارد )1987( كیفیت هايـی را به 
ترتیـب زير برای دسـتیابی بـه فضايی مطلـوب و ماندگار 
فهرسـت نمودند كـه هويـت و اصالت، ازجمله آنها اسـت 
)گلـکار1380، ص 45(. مفهـوم اصالـت در مولفه هـای 
نامبـرده در حوزه مرمت شـهری نیز همچون ديگر هنرها 
)چنانچـه بتـوان آن را همرديـف ديگـر هنرهـا پذيرفـت( 
مخاطبین گسـترده ای دارد و با توجه به اينکه مردم بافت 
بـا ايـن مفاهیـم در تماس هسـتند، می توان بـه جايگاه و 
حساسـیت آن در مرمـت پی برد. از آنجـا كه گواه تاريخی 
بر اصالت اسـتوار اسـت، اكنون اگر اسـتمرار زمانـی اثر در 
نتیجـه تکثیـر از اهمیت بیفتد آنچـه در واقـع در معرض 
خطـر قـرار می گیرد، اصالت اثـر يا تجلی آن اسـت؛ بدين 
معنـی كه تکـرار بی حد و انـدازه از جايگاه اصالـت آن اثر 

كاسـته و ارزش آن از اعتبـار سـاقط می گردد.
در فرهنـگ معیـن واژه هويت به معنـی: آنچه كه موجب 
شناسـايی شخصی باشـد، يا آنچه كه باعث تمايز يک فرد 
از ديگری باشـد آورده شـده اسـت. به تعبیر ويلیام هانوی، 
مـا تـا ندانیم كه  بوديـم، نمی توانیـم بدانیم كه هسـتیم، 
يعنی شـناخت هستی ما درگرو شـناخت تاريخی ماست 
و تـا ندانیـم كه چگونه به جايی كه هستــیم رسـیده ايم 
نمی توانــیم بدانــیم كه كجا می رويم )موثقـی و آيرملو، 

1385، ص 2(.
امـا هويـت در نگرش كالن به معنای تشـّخص، هسـتی و 
وجود و آنچه موجب شناسـايی شـخصی باشـد ]همچون 
شـخصیت يا كیفیت[ اسـت و بیانگر ويژگی هـای هر فرد 
يـا پديـده ای می باشـد. »صدرالمتألهیـن« در ايـن مـورد 

معتقد اسـت: 
»هويـت هـر موجودی عبارت اسـت از نحوه خـاص وجود 
او  و در انسـان هــويت واحده اسـت كه متشـان به شئون 
مختلـف می شـود. انسـان ها را مشـخصاتی هسـت كه به 
واسـطۀ آن هـا هريـک از ديگـری متمايزند و تـا آخر عمر 
وحـدت شـخصیت در آن-هـا باقی اسـت و بـه آن هويت 

گويند« )حجـت، 1384، ص 57(. 
هويـت در ريشـه التیـن بـه معنای تشـابه و تداوم اسـت، 
يعنـی در آن هـم اشـتراک وجـود دارد هـم اسـتمرار، بـه 
عبارتـی آنچـه در طـول تاريـخ ثابـت و مشـترک مانده و 
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تحـول و دگرگونـی تاريخـی روی آن اثر نگذاشـته اسـت. 
امـا نبايـد ماهیت پارادوكسـی هويت را نیـز فراموش كرد؛ 
بديـن معنـی كه هويت بطـور همزمان حامـل يک عنصر 
ايسـتا و پوياسـت، از يـک سـو رجـوع بـه مفهـوم هويـت 
بیانگـر اسـتمرار و تداوم تاريخی اسـت، اما از سـوی ديگر 
نبايـد ايـن واقعیـت را ناديده بگیريـم كه هويـت دائماً در 
معـرض فرآينـد بازتعريف و بازتولید اسـت. بديهی اسـت 
از نقطـه نظـر واژه شناسـی هويـت مترادف تاريـخ قلمداد 
می شـود. مثـاًل وقتـی از شـهری بـی هويت يـا بافتی بی 
هويت سـخن به میان می آيد، منظور آن اسـت كه نشـانه 
ای از گذشـته را در خويـش نـدارد و يـا بـه عبارتـی هیچ 
گونـه رابطـه ای با گذشـته از آن برداشـت نمی شـود. اين 
همـان ديدگاهی اسـت كه فوكو برای چیسـتی هويت در 
معنـای نويـن آن با شـعار »ما بايد سـرپیچی كنیـم از آن 
چیـزی كه هسـتیم« بیان كـرده اسـت. اّما، هويـت برای 
انسـان سـنتی )مذهبی( دريک بافت سـنتی، باوری است 
كـه بـه مـدد ايمـان بـه غیب شـکل می گیـرد و سـازنده 
و پردازنـده پنـدار، كــردار و رفتـار اوسـت، در حــالی كه 
انسـان مدرن )سکوالر( خود به مــدد خود هويت خويش 
را می سـازد. هويـت در جامعه سـنتی، واحـد و الهی و در 
جامعه مدرن متکاثر و اكتسـابی اسـت.در يک نگاه سنتی 
هويـت انسـان مقـدم بـر وجـود اوسـت و در نـگاه مـدرن 

وجـود انسـان مقدم بـر هويت اومی باشـد.

فرهنگ، هويت و معماری شهری
آداب و رسـوم )شـیوه های عملکرد مرسـوم و خوكرده(، و 
عرف هـا )آداب و رسـوم مهـم تـری كه داللـت های مهم 

شايسـت و ناشايسـت دارند( از جمله روش هايی هسـتند 
كـه به بـروز هنجارهـا منجرشـده و فرهنگ را می سـازد. 
يـک هنجـار به معیار تثبیت شـده ای از آنچه كـه بايد در 
يک فرهنگ خاص وجود داشـته باشـد، اطالق می شـود. 
به شـهری كه در آن هنجارها و معیارهای تثیت شـده ای 
مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد گفته می شـود كـه دارای 
سـاختاری هنجارمنـد اسـت )كوئـن، 1386، ص 158(. 
مفهـوم فرهنگ همراه با مفهـوم جامعه، يکی از مفاهیمی 
اسـت كه در جامعه شناسـی كاربرد زيـادی دارد. فرهنگ 
عبـارت اسـت از ارزش هايـی كه اعضای يـک گروه معین 
بـدان بـاور دارند، هنجارهايـی كه از آن پیـروی می كنند 
و كاالهـای مـادی كـه تولید می كننـد. فرهنگ مجموعه 
قواعدی را می آفريند كه شـکِل سـاخته شـده، بازتابی از 
آن اسـت. مردم به كمک فرهنگ يعنی مجموعه ارزشـها، 
باورهـا، جهان بینـی و نظـام هـای نماديـن مشـترک، به 
محیـط خـود معنی می دهنـد و فضای خالـی را به مکان 
تبديـل مـی كنند. بديـن ترتیـب محصول مـادی جامعه 
نشـانگر فرهنگ آن جامعه می باشـد. مهم ترين محصول 
مـادی يـک جامعـه، محیـط كالبـدی و معماری شـهری 
اسـت كـه جامعـه برای خـود بوجـود مـی آورد تـا در آن 
رشـد و نمـو كـرده و فرهنـگ را از نسـلی بـه نسـل ديگر 
منتقـل كنـد. پس كیفیـت كالبدی محیط نـه تنها متأثر 
از فرهنـگ كـه تأثیرگذار بر انتقال فرهنگ نیز هسـت. در 
ادامـه بـه بررسـی آرا و نظريات برخی طراحان شـهری در 
خصـوص نحـوه تأثیر فرهنگ و نظـارت اجتماعی بر نحوه 
شـکل گیـری اثـر معماری و توجـه آن به محیط شـهری 
در فراينـد شـکل گیری يـک معمـاری و طراحی شـهری 

هماهنگ و منسـجم پرداخته می شـود.
ارزشـها، آرمان های انتزاعی هسـتند، حـال آنکه هنجارها، 
اصـول و قواعد معناداری هسـتند كه انتظـار می رود مردم 
آنهـا را رعايـت كننـد. هنجارهـا نشـان دهنده )بايدهـا( و 
)نبايدهـا( در زندگی اجتماعی هسـتند و آداب و رسـوم و 
عـرف و سـنت را بوجود می آورنـد. در اجتماعی كه دارای 
سـاختار هنجارمند اسـت، فـرد از طريق اجتماعی شـدن 
مـی آمـوزد كـه در موقعیت هـای گوناگون چـه الگوهای 
رفتـاری پذيرفتنی اسـت و تفاوت میان الگوهـای رفتاری 

 
 

 و معماري شهري هويتفرهنگ، 
ها (آداب و رسوم مهم تري كه داللت هاي مهم شايست و ناشايست هاي عملكرد مرسوم و خوكرده)، و عرفآداب و رسوم (شيوه
سازد. يك هنجار به معيار تثبيت شده اي از آنچه بروز هنجارها منجرشده و فرهنگ را ميهايي هستند كه به دارند) از جمله روش

اي مورد كه بايد در يك فرهنگ خاص وجود داشته باشد، اطالق مي شود. به شهري كه در آن هنجارها و معيارهاي تثيت شده
). مفهوم فرهنگ همراه با مفهوم 158، ص 1386، گيرد گفته مي شود كه داراي ساختاري هنجارمند است (كوئناستفاده قرار مي

هايي كه اعضاي يك گروه جامعه، يكي از مفاهيمي است كه در جامعه شناسي كاربرد زيادي دارد. فرهنگ عبارت است از ارزش
عدي را معين بدان باور دارند، هنجارهايي كه از آن پيروي مي كنند و كاالهاي مادي كه توليد مي كنند. فرهنگ مجموعه قوا

بيني و نظام مي آفريند كه شكلِ ساخته شده، بازتابي از آن است. مردم به كمك فرهنگ يعني مجموعه ارزشها، باورها، جهان
بدين ترتيب محصول مادي  هاي نمادين مشترك، به محيط خود معني مي دهند و فضاي خالي را به مكان تبديل مي كنند.

ترين محصول مادي يك جامعه، محيط كالبدي و معماري شهري است كه جامعه . مهمجامعه نشانگر فرهنگ آن جامعه مي باشد
براي خود بوجود مي آورد تا در آن رشد و نمو كرده و فرهنگ را از نسلي به نسل ديگر منتقل كند. پس كيفيت كالبدي محيط نه 

رسي آرا و نظريات برخي طراحان شهري در تنها متأثر از فرهنگ كه تأثيرگذار بر انتقال فرهنگ نيز هست. در ادامه به بر
-خصوص نحوه تأثير فرهنگ و نظارت اجتماعي بر نحوه شكل گيري اثر معماري و توجه آن به محيط شهري در فرايند شكل

 گيري يك معماري و طراحي شهري هماهنگ و منسجم پرداخته مي شود.
رود مردم آنها را رعايت قواعد معناداري هستند كه انتظار مي هاي انتزاعي هستند، حال آنكه هنجارها، اصول وارزشها، آرمان

دهنده (بايدها) و (نبايدها) در زندگي اجتماعي هستند و آداب و رسوم و عرف و سنت را بوجود مي آورند. در كنند. هنجارها نشان
يت هاي گوناگون چه الگوهاي اجتماعي كه داراي ساختار هنجارمند است، فرد از طريق اجتماعي شدن مي آموزد كه در موقع

نظارت اجتماعي در واقع به «رفتاري پذيرفتني است و تفاوت ميان الگوهاي رفتاري شايسته و الگوهاي رفتاري ناشايست چيست. 
بسط فراگرد اجتماعي شدن اطالق مي شود. اين نظارت به روش ها و وسايلي مرتبط است كه در جامعه به كار بسته مي شوند 

ا وا دارند كه خودشان را با چشم هاي يك گروه يا جامعه خاص تطبيق دهند. به گفته گيدنز (فرهنگ) به شيوه زندگي تا افراد ر
مربوط مي شود. (جامعه) به نظام  -عادات و رسوم آنها، همراه با كاالهاي مادي كه توليد مي كنند -اعضاي يك جامعه معين

، 1386(گيدنز،  »ه داراي فرهنگ مشتركي هستند به همديگر مربوط مي سازدروابط متقابلي اطالق مي گردد كه افرادي را ك
 ). 56-55صص 

دركالبد و  يي(همگرا

)رفتار  

دركالبد و  ييگراوا(

 رفتار)

نمودار 1. تعريف هويت در جوامع مدرن و سنتی، ماخذ: 
حجت، 1384، ص 57.
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شايسـته و الگوهای رفتاری ناشايسـت چیسـت. »نظارت 
اجتماعی در واقع به بسـط فراگرد اجتماعی شـدن اطالق 
می شـود. اين نظارت به روش ها و وسـايلی مرتبط اسـت 
كـه در جامعه به كار بسـته می شـوند تـا افـراد را وا دارند 
كـه خودشـان را با چشـم های يک گروه يـا جامعه خاص 
تطبیق دهنـد. به گفته گیدنز )فرهنگ( به شـیوه زندگی 
اعضـای يک جامعه معین- عادات و رسـوم آنهـا، همراه با 
كاالهـای مـادی كه تولیـد می كننـد- مربوط می شـود. 
)جامعـه( بـه نظـام روابـط متقابلی اطـالق می گـردد كه 
افرادی را كه دارای فرهنگ مشـتركی هستند به همديگر 

مربـوط می سـازد« )گیدنز، 1386، صـص 56-55(. 
»ادمونـد بیکـن« )1979( نحـوه شـکل گیری معمـاری 
شـهری هماهنگ در نحوه رابطه معمارانی كه در يک فضا 
امـا در زمـان های مختلـف كار كرده اند را جسـتجو كرده 
و بـا عنـوان كـردن )نظريـه شـخص ثانـی( مـی گويد كه 
ايـن دومیـن طراح اسـت كه با نحـوه عمل خويش تعیین 
مـی كند كه آيا اثر معماری نخسـتین ارزشـمند اسـت و 
يـا آنکـه آن را بـی ارزش نشـان مـی دهـد. بـه عبارتی، با 
رويکـرد خود به جامعه و پذيرش يا نفی فرهنگ گذشـته 
تعیین می كند كه آيا اثر و خلق هنری شـخص نخسـت 
تـداوم يافته و يا از بیـن بـرود )Bacon،1979:109(. اين 
رويکردی اسـت كه طراحان دوران رنسـانس با هدف خلق 
فضای شـهری طراحی شـده اتخـاذ كـرده و از جلوه گری 
معمارانـه آثـار خود به نفـع هماهنگی در فضـای عمومی 
چشـم مـی پوشـیدند. ايـن كامالً يـک رويکـرد فرهنگی 
خـاص اسـت كـه طـراح، هماهنگـی محیـط را بـر ايجاد 

معمـاری شـهرت برانگیز بـرای خود ترجیح داده اسـت.
شـايد همیـن بسـتر باشـد كـه فرهنـگ در تعامـل بـا 
معمـاری، به شـکلگیری سـکونتگاه های بشـری معطوف 
شـده اسـت. البته به قـول امـوس راپاپورت مدلها اسـاس 

تمامـی مجتمع های زيسـتی می باشـند و اصوالً انسـانها 
بـر اسـاس مفاهیـم و كیفیـات محیـط زيسـت و نـه بـر 
اسـاس كیفیـات ذهنی آن بـه عکس العمـل و تجربه می 
پردازنـد. بديـن ترتیب با اسـتفاده از اين تغییـر، می توان 
تغییـرات فرهنگی مجتمع های زيسـتی را بررسـی نمود 
و به مقايسـه بخشـهای بومی معماری پرداخت )موريس، 
1384، فصل آخر: منشـا فرهنگی مجتمع های زيسـتی، 

راپاپـورت، ص 437(.
فرهنگ گرايي در معماري و شهرسازي

گرچه تعاريـف متفاوتی از فرهنگ گرايی وجـود دارد1، در 
ايـن جـا بـه چنـد تعريـف از صاحب نظـران اين رشـته و 
بـه تحلیل ايـن ديدگاههـا پرداخته می شـود. پـارخ يکی 
از صاحبنظـران چندفرهنگـی، »فرهنگ گرايـی« را ناظـر 
بـر هرگونـه تفـاوت و هويـت نمی دانـد بلکـه آن دسـته 
از تفاوت هـا و هويت هـا را شـامل می شـود كـه ريشـه 
در فرهنـگ- بـه معنـی مجموعـه عقايـد و اقدماتـی كـه 
گروه هـا و مـردم خويش-فهمـی، جهان فهمـی و زندگی 
فـردی و جمعی خـود را با آن ها سـازمان می دهند- دارد. 
ايـن تنـوع فرهنگـی در يـک نظـام معنايی و مشـترک و 
تاريخی ريشـه دارد. بنابراين وی چندفرهنگ گرايی راهی 
بـه تنوع فرهنگـی يا تفاوت هـای مبنتی بر فرهنـگ و نه 
هـر تفاوتـی قلمـداد كرده اسـت. لـذا وی تنـوع فرهنگی 
در جوامـع مـدرن را بـر پايه سـه نـوع تنوع تشـريح كرده 

است: 
1-»تنـوع نگرشـی«: زمانی كـه برخی اعضـای جامعه 
نسـبت بـه ا صـول و ارزش هـای فرهنگ حاكم به شـدت 
منتقـد بـوده و درصددنـد ارزش های ديگـری را جايگزين 

آن نمايند؛ و 
2-»تنـوع خـرده فرهنگـی«: كـه اعضـای چنیـن 
فرهنگـی ضمـن اشـتراک ارزشـی و معنايـی بـا فرهنگ 

را  ايدئولوژيکی نظام جديد جهانی« كه در سال 1999 منتشر كرد، فرهنگ  1. »والرشتاين« در مقاله ای تحت عنوان »فرهنگ و میدان جنگ 
گسترده ترين مفهوم در علوم اجتماعی بیان كرد. از نظر وی لغت فرهنگ طیف وسیعی از معانی را شامل می شود و شايد بتوان گفت منبع خیلی از 
مشکالت هم می باشد. از نظر وی بر طبق ديدگاه انسان شناسان می توان گفت همه افراد دارای يک سری خصیصه ها و ويژگی های مشترک می باشند، 
برخی از افراد دارای خصیصه های مشتركی با برخی ديگر از افراد می باشند و همه افراد، يک سری خصیصه ها و ويژگی هايی را دارا می باشند كه با 
خصیصه های هیچ كس يکسان نیست. می توان يک مدل را ارائه نمود كه دارای سه وجه می باشد: »1. ويژگی های عام كه همه افراد واجد آن می باشند؛ 
2. مجموعه ای از ويژگی ها كه باعث می شود شخص عضو يک گروه تعريف بشود )به خاطر داشتن يک سری ويژگی های مشترک با اعضای آن گروه(؛ 

3.  ويژگی هايی كه مختص خود فرد می باشد.«
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مسـلط در تالشـند تـا در چهارچـوب همـان »فرهنـگ 
فضايـی«، فضايی برای سـبک زندگی متفاوت يا سـاختار 

خانوادگـی نامتعـارف ارائـه كننـد؛ 
3-»تنـوع انجمنی يا جامعـه ای«: شـامل گروه هايی 
در جوامـع مـدرن تـوام با نوعـی خودآگاهـی و اجتماعات 
كـم و بیـش سـازمان يافتـه اسـت كـه بر طبق سیسـتم 

اعتقـادی و عمـل خـاص خـود زيسـت می كنند1. 
عـالوه بر اينهـا، راپاپـورت در مقاله ای با عنـوان »تامالتی 
بیشـتر بـر فرهنـگ و محیـط«؛ ترجمـه زهـرا غزنويـان 
چنین اشـاره می-كند: نقش فرهنـگ در محیط های غیر 
مسـکونی احتمـاالً می تواند با تغییر مقیـاس، تغییر كند؛ 
به عنوان مثال، سـاختمان  های اداری ممکن اسـت نتوانند 
مشـخصاً فرهنگـی باشـند، فضـای داخلی، سـازمان دهی 
محیط هـا، عبـارات سلسـله مراتبی، عبـارات موقعیتـی و 
بـه همیـن ترتیـب بقیـه بخش ها ممکـن اسـت متفاوت 
از فرهنـگ باشـند. در ادامـه مقوله فرهنگ و شـکلگیری 
فضاهـای شـهری به اختصـار مورد اشـاره قـرار می گیرد. 
در جسـتجوی »ماهیت شـناخت شناسانه محیط مصنوع 
انسـان« بـه معنـای عـام، دو ديـدگاه »ذهنـی و عینـی«، 
»فلسـفی و علمـی« و يـا »كیفـی و كمـی« قابـل طـرح 

هستند:
1.ديـدگاه اول؛ نگرشـی كیفی اسـت، در ايـن نگرش اثر 
معمارانـه يـا شهرسـازانه، از جنبه هـای زيباشـناختی يـا 
روان شـناختی مثل زيبايـی، مطلوبیت، عظمـت، وحدت 
و يـا از بـاب بعضی مفاهیم اعتقـادی و يا متافیزيکی مورد 

مطالعـه قرار می گیرد )شـیخ زيـن الديـن، 1376(؛ 
2.ديدگاه دوم، نگرشـی كمی اسـت كه بیشـتر چشم به 
جنبه هـای ملمـوس و كاربـردی اثـر دارد. مـواد و مصالح، 
خصوصیـات عملکـردی، فـن آوری، اندازه هـا و تناسـبات 

و موضوعـات ايـن برخـورد بـه شـمار می رونـد. بر همین 
اسـاس شـهر مقوله ای علمی می گردد چـون ابعاد عینی 
و كاربـردی آن در همـه زمینه هـای اجتماعـی، اقتصادی، 
كالبـدی، و فضايـی بـا ضوابـط و معیارهـای علمـی قابل 
سـنجش و ارزش گذاری اسـت و به اين اعتبار، الزم اسـت 
بـه شـهر و اجـزای فضايـی آن ماننـد يـک مقولـه علمی 

نگريسـته شود.
»گلـکار« )1380، ص 38-65( معتقد اسـت كه »كیفّیت 
طراحـی شـهری« را مـی تـوان بـه عنـوان برآينـد سـه 
نیـرو )مولفـه( »كیفّیـت عملکـردی، كیفّیـت تجربـی- 
زيباشـناختی، و كیفّیت زيسـت ُمحیطی« شـهرها درنظر 

گرفت:
1.»كیفّیت عملكـردی« از يک سـو دربرگیرنده تامین 
حركت و دسترسـی سهل و آسـان  پیاده ها و سواره ها به 
مراكز جاذب شـهری اسـت و از سـويی ديگر، دربرگیرنده 
عملکردهـای ديگری همچـون تفريح غیرفعال، تماشـای 
مـردم و مراسـم گوناگـون نیز بـوده تا ضامن سـرزندگی و 

غنـای تجربه فضايی شـهر گردند؛
2.»كیفّیت تجربی- زيباشـناختی« بـه دريافت های 
اِدراكـی، شـناختی و ترجیحـات ُمحیطـی افـراد در قبال 

فضاهـای شـهری سـروكار دارد؛ و درنهايت،
آن  بعـد خـرد  در  3.»كیفّیـت زيسـت ُمحیطـی« 
فضاهـای شـهری اسـت و در بعـد كالن دغدغـه پايداری 

زيسـت ُمحیطـی شـهری را دارد.
هويت و برنامه ريزي فضايي 

رونـدي بـراي بهره ورسـازي و آرايـش منطقـي، حفـظ 
تعـادل، تـوازن و هماهنگـي بیـن جمعیـت و تأسیسـات 
اقتصـادي و اجتماعـي ايجـاد شـده توسـط آن در فضـاي 
كشـور و جلوگیـري از بـروز عـدم تعـادل و بازتابهـاي 

1. به نظر برخي فرهنگ گرايی با تمركز بر مقوله فرهنگ، هم به شیوه های روابط متقابل و تعامل فراملی بین فرهنگ های دو يا چند كشور و هم به 
طور خاص به هويت های چندگانه و متکثر در درون مرزهای يک ملت واحد داللت دارد؛ لذا با ابتنای تعريف خود بر رابطه حوزه عمومی و خصوصی 
معتقدند كه چندفرهنگ گرايی در جامعه ای متضمن برابری فرصت ايجاد می شود؛ جامعه ای كه در حوزه عمومی بسیط و يکپارچه، اما در موضوعات 
و مسائل خصوصی و جامعه ای متنوع می باشد. بنابراين می توان گفت در مجموع فرهنگ گرايی مبارزه برای به رسمیت شناختن شدن و مسئله تنوع 
و تکثر فرهنگی- هويتی و نسبت آن با هويت جامعه-ای و حقوق اقلیتها و سیاستگذاری عمومی است. اما مسئله مهم ديگر در خصوص فرهنگ گرايی 
منشا و منبع آن است. برخی معتقدند كه سه عامل در پیدايی چندفرهنگ گرايی دخیل بوده است: مهاجرت بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم به 
كشورهای غربی و در پی آن تغییر تركیب انسانی اين جوامع، فرايند جهانی شدن و اهمیت يابی عنصر فرهنگ از دهه 70 به بعد و رواج مکاتب نوين 

فکری همانند جامعه گرايی و رهیافت های متعدد آن به شمار می روند.
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تخريبي و منفي در فضاي سـرزمین میباشـد )اشـکوري، 
1376، ص 47(. پاتريـک گـدس می گويد كه »شـناخت 
شـهر درگرو شـناخت عوامل جغرافیايی و تاريخی اسـت، 
در واقـع قبـل از هرگونـه اقدامی در شـهر بايد روح شـهر 
را شـناخت« )حبیبـی و مقصـودی، 1386، ص 42(. آثـار 
تاريخـی و فرهنگـی بعنـوان ظاهـر و تجسـم فیزيکـی 
فرهنـگ هر جامعه دارای ارزش های ذاتی و آرمانی اسـت 
كـه بـا اسـتحصال و حفاظـت از آنهـا، پويايی و شـفافیت 
عناصـر فرهنگـی اجتمـاع هـای دارای ايـن ارزش هـا را 
بدنبـال خواهد داشـت. ضرورت بررسـی ارزشـهای میراث 
فرهنگی از اين باب نیسـت كه نیازمند اثبات آن هسـتیم. 
تقريبـا هر كتـاب مربوط بـه اين زمینه با جمالت مشـابه 
ارزشـهای میـراث فرهنگـی را مفـروض قلمداد كـرده اند. 
آنچـه نیـاز بـه بررسـی دارد ابهاماتـی اسـت كـه در نحوه 
ارزيابـی اين ارزشـها وجود دارد. ما از بیـن آثار باقیمانده از 
گذشـته معمـوال بـه آن چیزهايـی توجه می كنیـم كه با 
ارزش )significant( تلقـی گرديده اند. برای تعیین آنکه 
چـه چیز بـا ارزش اسـت بايـد به ارزشـها مراجعـه كنیم. 
ايـن ارزشـها بايـد تحلیـل و سـپس هماهنگ گـردد تا با 
ارزش بـودن اثـر تاريخـی تعیین گـردد« )حجـت،1380، 
ص94(، ارزشـهای موجـود درآثـار تاريخـی زمانـی را می 
تـوان در قالـب واژه هـای مشـخص و معین ايـن ارزش ها 
دسـته بندی كرد. ارزشـهای موجود در بناهای تاريخی در 

قالـب سـه دسـته كلی تقسـیم بندی می شـود:

1.اول: ارزشـهای هیجانی: الف- حیرت انگیز؛ ب- هويتی؛ 
پ- پیوستگی؛ ت- معنوی و نمادين. 

2.دوم: ارزشـهای فرهنگـی و تربیتی: الف- اسـنادی؛ ب- 
تاريخی؛ پ- باسـتان شناسـی؛ ت- قدمـت؛ ث- كمیابی؛ 
ج- زيبايـی شـناختی و نمـادی، چ- معمـاری، ه- فضـای 
شـهری- بوم شـناختی- منظـر، خ- علمـی و تکنولوژی؛ 
ب-  كاركـردی،  الـف-  كاربـردی:  ارزشـهای  3.سـوم: 
اقتصادی، ج- اجتماعی، چ- آموزشـی، ه- قومی و سیاسی 

.)6 ص   ،2003،Feilden(
هويت و مكاتب مداخله در بافتهای تاريخی

1-»مكتـب كاركردگرايـی«: ايـن مکتـب در صفـت 
خـاص نظام پذيری گروه هـا، نهادها و سـازمانهای بزرگتر 
اجتماعـی بـه عمق مـی-رود، در همـان حال به سـازمان 
داخلی، مشـخصات سـاختی و مناسبات مشترک آنها می 

پـردازد )شـکويی، 1385، ص 199(.
2-»مكتب خردگرايی«: آلدورسـی از معماران ايتالیايی 
و از پیـروان ايـن مکتـب، معمـاری بناهای تاريخـی را در 
برگیرنده خاطرات، افکار و آثار و نسـل متعدد در گذشـته 
مـی دانـد و نقـش آن را در خلق هويت، اساسـی می داند 

)حبیبی و مقصـودی، 1381، ص 46(.
3-»مكتـب فرهنگ گرايـی«: نظريـه پـردازان ايـن 
مکتـب، از جملـه كامیلوسـیت، لـودوک، جـان راسـکین  
طـی سـالهای )1940-1818( توجـه به میـراث فرهنگی 
و جلوگیـری از نابـودی تاريخ گذشـته را بسـیار با اهمیت 

نمودار 2. ارزيابی ارزشهای فرهنگی در مداخله در بافتهای تاريخی؛ 
ماخذ: Randall Mason، 2002 و بنقل از احدنژاد، 1391.
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و ضـروری مـی داننـد. همچنین توجه بـه فرهنگ ملی و 
سـنتهای قديمی در توسـعه شـهری و بهسـازی و مرمت، 
تکمیل بناها به سـبک گذشته و كاربری موزه ای و مرمت 
و بافت بناهای شـهری موجب پابرجا و زنده ماندن تمدن 
شـهری می داننـد. همچنین اين مکتب معتقد اسـت كه 
مفهـوم فرهنگی شـهر بر مفهـوم مـادی آن تقـدم دارد و 
شـهر فقـط از سـازمانهای اجتماعـی- فرهنگـی زنده می 
شـود. برگشـت به گذشـته و توجه به زيباشناسـی نیز از 
مشـخصات ديگـر ايـن مکتب اسـت )زيـاری، 1384، ص 

.)14
تكنولوژي و معماري

تکنولـوژي اساسـاً مجموعـه ابـزاري اسـت كه گسـترش 
اختیـارات انسـان را فراهـم سـاخته و بشـر همیشـه بـه 
تکنولـوژي وابسـته بوده اسـت. تکنولـوژي يعنـي توانايي 
ابزارسـازي و اكنـون مبنايـي بـراي تولید ثروت بیشـتر از 
طريـق افزايـش بهـره وري اسـت. »برنـارد گنـدرن« مي-

نويسد:
»تکنولـوژي بـه هـر دانـش عملي نظـام يافتـه اي اطالق 
مي شـود كـه بـر تجربه و يـا نظريـه عملي مبتني باشـد 
و تـوان جامعـه را در تولیـد كاالها و خدمـات افزايش دهد 
و در قالـب مهارتهـاي تولید و سـازمان ها يا ماشـین آالت 

تجسـم يابـد« )شـاهرودي، 1383، ص 125(.
كم كم پیشـرفت هـاي تکنولوژيکي ابداع روشـهاي جديد 
يـا پیدايـش مصالح جديد بـا مقاومت بـاال امکاناتي فراهم 
كـرد تا سـاختمان ها از قیـد و بند بکارگیـري مصالح رها 
شـوند. پـس معماري از اصـل خود، يعني تکنولـوژي زاده 
شـد؛ بطـور مثال میـس وندروهه كسـي بود كه بـا قدرت 
تمـام بدعـت را آغـاز كـرد. بـا وجـود اينکـه در آن زمـان 
تکنولـوژي بـه انـدازه امروز پیشـرفته نبود، امـا او با عريان 
سـاختن تیر و سـتونها، اسـتفاده از خرپاهاي نمايان روي 
بـام، قابهـاي فضايي نمايان، دهانه هاي وسـیع و اسـتفاده 
از شیشـه به ابعاد بي سـابقه، فضاهاي گشـوده و پیوسـته 
و شـفافي پديـد آورد. ايـن معمـاري مـدرن بعـد از جنگ 
جهانـي دوم بـا اعتقادي كه بـه تکنولـوژي و فنون جديد 
داشـت، مسـیري بـراي رسـیدن بـه سـبک هاي تـک باز 
كرد. سـبک  »هاي تک«، تکنولوژي را مهمترين دستاورد 

مدرنیته و آن را عامل توسـعه و پیشرفت و مشخصه اصلي 
قـرن بیسـتم مي داند .معماران »هاي تک«، با خوشـبیني 
بـه علم، تکنولوژي را در سـاختمان به نمايش گذاشـتند؛ 
مثـل نمايـش فرآيند اجـرا و سـاخت بنا، نمايـش اجزاي 
سـازه اي و تأسیسـاتي و بهـره گیـري از سـازه بـه عنـوان 
نیرويي زيبايي-بخش در سـاختمان. عصر سـلطه صنعت 
در معمـاري مـدرن تبديـل به فراصنعـت در دوره پسـت 
مـدرن شـد و اهمیـت دادن بـه تکنولـوژي تـداوم يافـت 

)وفامهـر و مجیـدي، 1386، ص 14(.
هنگامي كـه از تکنولـوژي مـدرن و ورود آن بـه عرصـه 
معماري سـخن گفته مي شـود، چیزي كه بیشـتر از همه 
بـه ذهن بسـیاري خطـور مي كنـد، كامپیوتـر و تأثیر آن 
بـر معمـاري دنیاسـت. در هنـر و مخصوصاً هنـر معماري 
كـه بايـد از ذهنیـت بـه عینیت برسـد، هنرمند يـا طراح 
بايد بتواند بوسـیله ابـزاري قدرتمند و توانـا آنچه در ذهن 
دارد، بـراي سـايرين قابـل درک كند. از قرن ها و سـالهاي 
گذشته، معماران از ابزارها و روش هاي متعددي به منظور 
انتقـال ايده هـاي خود اسـتفاده مي كردند؛ مثـل طراحي 
بـا قلـم )اسـکیس(، نقشـه هاي دو بعـدي، تصاويـر سـه 
بعدي)پرسـپکتیو( و مدل هاي سـه بعدي)ماكت(. در اين 
روش هـا، امکان دسـتیابي به ديدهاي سـه بعـدي از تمام 
زوايـاي فضاهـاي معمـاري نبود؛ امـا در سـال هاي اخیر و 
بـا روي كار آمدن تکنولوژي گرافیک كامپیوتري، تغییرات 
شـگرفي در ايـن زمینـه پديد آمـده كه نتايج مثبـت آن، 
باعث شـده كـه با سـرعت فراوانـي همه گیر شـود. با اين 
سیسـتم، معمار اين توانمنـدي را يافته كه بدون ترسـیم 
تصاويـر فـراوان دسـتي براي نمايـش گوشـه اي از فضاي 
خـود، بـا تصاوير سـه بعدي ثابـت و متحرک )انیمیشـن( 
كامپیوتـري، بـه راحتي به تمام زواياي كارش دسـت يابد. 
میتـوان به تعدادي از محاسـن بکارگیـري از كامپیوتر در 

فرآينـد طراحي اشـاره كرد:
1. طراحـي، كنتـرل و ويرايـش طـرح توسـط طـراح بـا 
صـرف كمتريـن زمان و بیشـترين امکانات در مقايسـه با 

سیسـتمهاي قديمـي تجسـم بصري؛
2. امـکان انتقـال دقیـق ايـده و كلیـه موارد فنـي مربوط 

آن؛ به 
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3.امـکان ايجـاد پايگاه اطالعاتي سـه بعدي كـه تا آخرين 
مراحل اجـرا قابل اسـتفاده خواهد بود؛

4.معرفـي دقیـق گرافیکي طـرح جهت ارائـه در مکانهاي 
مختلف؛

5.سـرعت و دقت در محاسـبات و گزارش گیـري در مورد 
طرح.

اسـتفاده از اين سیسـتم نه تنها روشـهاي متنوع و آساني 
را بـراي ارائـه طرح هـاي معماري پديـد آورده و مـي آورد، 
بلکـه نـرم افزارهاي متعدد بـه معمار و طـراح كمک هاي 
شـاياني در جهت محاسـبات و طراحي هاي اولیه هم مي 
نماينـد، بطـوري كه بسـیاري از طرح هاي مـدرن امروزي 
بـدون كمـک محاسـبات كامپیوتري محقق نمي شـدند؛ 
بطـور مثـال، كامپیوتر بـراي فرانک گهـري در گوگنهايم 
بیلبائـو يا سـانتیاگو كاالتراوا در بسـیاري از طـرح هاي آن 
نـه تنهـا ابزاري مطمئـن، بلکه سرنوشت سـاز بوده اسـت 

)وفامهر و مجیـدي، 1386، ص 16(.
سنجش میزان كاربست تكنولوژي در معماري

تکنولـوژي مي  توانـد منشـأ خیـر يـا شـر باشـد كـه اين 
تـا حد زيـادي به شـیوه مديريـت آن بسـتگي دارد .براي 
مديريـت درسـت تکنولـوژي بايـد بـا ديد همـه جانبه اي 
بـه آن نگريسـت و همـه پیامدهـاي آن را در نظـر گرفت. 
هرچـه دانش انسـان دربـاره بکارگیري و توسـعه يک نوع 
از تکنولوژي بیشـتر باشـد و تمام تأثیـرات آن بر جامعه و 
محیـط در نظر گرفته شـود، غافلگیري و اشـتباه كمتري 
رخ خواهـد داد. اسـتفاده آگاهانه از تکنولوژي، انسـان را از 
پرداخـت جرائم سـنگیني مثـل تخريب محیط زيسـت، 
تهديد سـالمتي بشـر، نابـودي مهارت ها، بیـکاري و حال 
و هـواي غیرانسـاني حفـظ مي كنـد. در بررسـي تأثیرات 
تکنولـوژي، هـم تأثیـرات آنـي و آشـکار بايد مدنظـر قرار 
گیرنـد و هـم تأثیرات غیرآنـي و غیرآشـکار آن بايد توجه 

انسـان را جلـب كنند. 
نشـريه  در  كانـادا  علـم  شـوراي  رئیـس  »سـوالندت« 
)science Solandt( سـال 1969 میـالدي مي نويسـد: 
جامعـه بايـد به گونه اي سـازماندهي شـود كه بخشـي از 
تواناتريـن و شايسـته ترين دانشـمندان آن همـواره به كار 
پیش بیني تأثیـرات درازمـدت تکنولوژي جديد بپـردازد. 

ارزشـیابي بـه معنـاي اعمال نوعـي معیار اسـت كه معیار 
بـه هدف ارزشـیابي بسـتگي دارد. در واقـع ارزيابي، تالش 
نظـام منـد بـراي پیش بینـي پیامدهـاي يـک تکنولوژي 
خـاص در تمامي حوزه هايي كه محتمـاًل با آن تکنولوژي 

تعامـل دارند، اسـت.
 امـروز هر جا سـخن از تکنولـوژی به میان می آيـد، انواع 
ماشینها، كامپیوترها، سـاختمانهای بزرگ، وسايل ارتباط 
جمعـی و ديگـر ابـزار و آالت موجـود در صنايـع و نقـش 
موثـر آنهـا در اقتصـاد و فرهنگ جامعـه، در ذهن انسـان 
تصويـر مـی شـود، طبیعی اسـت كه ايـن وسـايل همان 
دسـتاوردهای تکنولـوژی اسـت كـه پاسـخگوی نیازهای 
اساسـی بـرای انسـان معاصـر می باشـند، اّمـا چنانچـه به 
مسـیر تکنولـوژی بنگريـم كـم وبیـش بـه منشـاء برخی 
پديـده هـا پی مـی بريم، بـه اينکه هـر پديـده صنعتی و 
يـا سـاختمانی ازكـدام الگوی زنـده طبیعت الهـام گرفته 
اسـت، شـايد در آن صـورت تکنولوژی جلوتـر از زمان گام 
بـردارد، بنابـر ايـن الزم اسـت ارتباطـی با اصـول منطقی 
و علمـی بین سیسـتمهای ماشـینی و سیسـتم های زنده 
پديدار شـود. پـس می توان گفت تکنولوژی زنده اسـت و 

نمودار 3. چرخه طراحي روزنبرگ و ايكلز؛ ماخذ: مظفر و 
خاك زند، 1387، ص 54. توضیح تصوير: بر اساس نمودار 

استفاده از تكنولوژي در معماري در مرحله طراحي و اجرا را 
توامان دربرمي گیرد كه در چرخه فوق موردنظر بوده است.
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همیشـه و در همـه حال پوياسـت.
معمـاری خـود زايیده تکنولوژی می باشـد بـه اين معنی 
كـه بـا علم و تکنولـوژی گره خورده و در ارتباط مسـتقیم 
بـا آن می باشـد، تکنولوژی ما در معماری اسـت، معماری 
همیشـه بـا تکنولـوژی روز همـراه بـوده اسـت و بـه نظر 
مـی رسـد كـه شـايد در بعضـی مـوارد اين جامعه اسـت 
كـه از تکنولـوژی روز عقـب مـی افتد، بنابرايـن نمی توان 
گفـت كـه تکنولـوژی چیزی جـدا از معماری اسـت، و در 
طـول تاريخ ظهـور معماری كه خـود نوعـی از تکنولوژی 
نمی توانیـم  هیچـگاه  اسـت  مشـاهده  قابـل  می باشـد 
بکارگیـری، فـن آوری و تکنولـوژی روز جامعـه آن زمـان 
را در آثـار معمـاری گذشـته و يـا حـال ناديـده بگیريـم. 
در واژه Architechture بـه معنـی معمـاری كـه اكنون 
در زبان هـای اروپايـی يـا بیشـتر آنهـا رايـج اسـت،  تِـخ يا 
 technology اصـل يونانـی دارد و در واژه )tech( تِـک
نیـز موجود اسـت و ايـن خود مؤيـد اين معنی اسـت. در 
زبان فارسـی نیز معـادل كلمه تکنولوژی كلمـه فن آوری 
وعلـم به صنايـع و حرفه ها آورده شـده اسـت،بنابراين آيا 
مـی تـوان تاثیر چیزی بـه نام تکنولـوژی را بـر روی خود 
آن چیز بررسـی كرد؟ اگـر در خصوص تاثیر تکنولوژی بر 
معماری سـخن بـه میان آيد بايـد گفت كه اگـر معماری 
و تکنولـوژی بـا يکديگر همگام و همقدم باشـند اين تاثیر 
نامحسـوس می باشـد،ولیکن اگـر معمـاری از تکنولوژی 
عقـب بیفتـد و همگام و هم قدم نباشـد خوب مسـلما در 
زمـان همـگام كـردن ايـن دو با يکديگـر اين تاثیـر كاماًل 
محسـوس مـی باشـد و باعـث دگرگونیهايـی در معماری 

خواهد شـد.
در ايـن راسـتا، يکـي از مدل هايـي كه جهـت پیش بیني 
اسـتفاده از تکنول وژي هـاي نويـن مطـرح شـد، »مـدل 
پذيـرش تکنولو ـژي ديويـس« مي باشـد. مـدل پذيـرش 
تکنولـوژي به عنوان جريان پیوسـته علّـي از توالي باورها، 
نگرشـها و رفتارهـا تئوريـزه شـده اسـت بديـن معنـا كه 
اسـتفاده واقعـي از يـک تکنولو ژي تحت تأثیـر تصمیم و 
اراده رفتـاري بـوده كه در اين اراده نگـرش و ديدگاه كاربر 
نقـش مؤثـري دارد. در ايـن بیـن دوعامل منفعـت ادراک 
شـده و سـهولت كاربـرد تکنولو ـژي پايـه گـذار نگـرش 
فـرد خواهـد بـود. نمـودار 1 نمـاي كلـي مـدل پذيـرش 
 2002 ,Chen & et.al(.تکنولـوژي را نشـان مـي دهـد
ايـن   )848.p  ,2011 ,and Un Jan & Contreras
مـدل چرايي پذيرش يـا رد تکنولوژي اطالعات را توسـط 
كاربـران بیـان كرده و بـه توضیح و پیش بینـي رفتارهاي 
 Legris &( .افـراد در موقعیت-هـاي خـاص مـي پـردازد
p ,2003 ,et.al.192( يـک هـدف كلیـدي مدل پذيرش 
تکنولو ژي آن اسـت كه مبنايی را براي سـنجش و ارزيابی 
پیامـد متغیرهـاي خارجي بـر مقاصد، نگرش هـا و عقايد 
درونـي فراهم آورد. اين مدل نشـان مي دهد كه سـهولت 
اسـتفاده ادراک شده و منفعت ادراک شده دو عامل بسیار 
 Legris &(مهـم در اسـتفاده از يـک سیسـتم مي باشـد
 ,and Hernandez & et.al  192.p   ,2003  ,et.al
p ,2008.114(. منفعـت ادراک شـده اشـاره بـه باور يک 
فرد دارد كه به چه میزان اسـتفاده از يک سیسـتم خاص 
عملکرد كاريش را توسـعه مي بخشـد. همچنین سهولت  

نمودار 4. مدل پذيرش تكنولو ژي ديويس، ترسیم نگارنده.
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كاربـرد ادراک شـده عبارتسـت از میزان باور فـرد از اينکه 
اسـتفاده از يک سیسـتم خاص تالش چنداني را به دنبال 

 .)114.p ,2008 ,Hernandez & et.al( نـدارد
 بـراي نیـل بـه چنیـن هدفـي، ارنسـت بـراون در كتـاب 
ارزيابـي و پیش بینـي تکنولـوژي خـود، گام هـاي زيـر را 

پیشـنهاد مي دهـد:
1.گام اول: نخسـتین چیـزي كـه پیـش از شـروع 
ارزيابـي تكنولـوژي بايد مشـخص شـود، موضوع 
مورد نظر اسـت. ايـن موضوع معمـوالً يـک تکنولوژي 
اسـت، ولـي مـي توانـد يـک مسـأله اجتماعـي قابل حل 
توسـط تکنولـوژي هم باشـد. موضـوع مهم ديگـر، قلمرو 
ارزيابـي اسـت. تعییـن قلمـرو صحیـح، نخسـتین بخش 

ارزيابـي صحیح اسـت.
يـا  نظـر  مـورد  تكنولـوژي  2.گام دوم: تشـريح 
تكنولوژي هـاي مرتبـط با حـل مسـأله اجتماعي 
مـورد بحـث اسـت. عـالوه بـر ايـن، تکنولوژي هـاي 
جايگزين، مکمل و رقیب هم بايد بررسـي شـوند و درباره 
مسـیرهاي توسـعه احتمالـي همـه آن هـا نیز انديشـیده 

شود.
3.گام سـوم: بايد روي اين سـؤال محـوري تمركز 
كـرد كـه از تكنولوژي مـورد نظر بايـد چه منافعي 
را انتظـار داشـته باشـیم؟ چـه نیازهايـي را بـرآورده 
مي سـازد و چـرا از تکنولوژي هـاي موجود يـا رقیب بهتر 

است؟
4.گام چهـارم: توسـعه يـا بكارگیـري تكنولـوژي 
موردنظـر، ممكن اسـت چه خطرات يـا پیامدهاي 
نامطلوبـي را بـه دنبـال داشـته باشـد؟ خـوب يـا 
بـد بـودن پیامدهـاي تکنولـوژي مثـل مزاياي آن بسـیار 
جانبـي  پیامدهـاي  تمـام  بـه  بايـد  اسـت.  بحث انگیـز 
تکنولـوژي كـه ممکـن اسـت مخـرب محیـط طبیعـي، 
خطرنـاک بـراي سـالمتي بشـر يـا مضر بـه حـال جامعه 
باشـند، و همچنیـن تأثیراتي كه ممکن اسـت زنجیرهاي 
از رويدادهـاي غیرقابـل پیـش بیني و پرمخاطـره را فعال 

سـازند، توجـه كافـي مبذول داشـت.
5.گام پنجـم: گام پايانـي بـراي ارزيابـي، شـامل 
تحلیل گزينه هاي سیاسـي است. اگر توسعه و اشاعه 

تکنولـوژي به اقدامات حمايتي نیاز داشـته باشـد، تحلیل 
بايد نشـان دهـد كه ضـرورت اين اقدامات چیسـت و چه 
اقداماتـي قابل انجام اسـت. تحلیل اقداماتـي كه مي تواند 
بـراي كنترل خطـرات و پیامدهـاي نامطلـوب تکنولوژي 
انجـام داد، و همچنیـن تحلیـل كارايـي و اثربخشـي اين 
اقدامـات بايـد بخـش الينفـک ارزيابـي تکنولوژي باشـد 

)بـراون، 1382، صـص 55-44(.
بـه طور كلی تفکـرات و زيربنـای فکری معمـاری معاصر 
ايـران كه همزمان با ورود تکنولـوژی جديد و پیش افتاده 

از معمـاری زمـان خود می باشـد، عبارتند از:
1.»تحلیـل جامعه شـناختي«: تاريـخ پیدايـش اواخر 
دوره قاجار و انتقال سـريع تفکرات و ايده هايی بر اسـاس 
تکنولـوژی روز كـه از خصايـص جامعـه مدرن اسـت. چرا 
كـه جامعـه مدرن بـر مبنای تکنولـوژی و سـرعت انتقال 
اطالعـات پايـه گـذاری شـده و ايـن تبـادل اطالعـات در 
نهايـت موجـب تعـادل فرهنـگ و الگـوی معمـاری مـی 

شود. 
2.»تحلیـل شـناخت شـناختي«: خاسـتگاه هـای 
معمـاری مـدرن ايـران انتقال فرهنـگ فريبنـده غرب به 
جامعـه درون گـرای ايرانـی بود. در اين راسـتا بـا توجه به 
ورود تکنولوژيهـای جديـد وپیـش افتـاده حصار شـهرها، 
تخريـب شـد و بافـت هـای اورگانیـک آنهـا بـه اشـکال 
هندسـی تحول يافـت. در ايـن دوره فرمول هـای غربی با 
امکانـات وتکنولـوژی وارداتی و بعضا ايرانی سـاخته و اجرا 
مـی شـد و در اين مرحله معماری بـه عنوان ابزار فرهنگی 
عمل مـی كرد. در عین حال دومین خواسـتگاه اين دوره، 

بهره گیـری اقتصـادی در معماری اسـت. 
3.»تحلیـل اقتصاد شـناختي«: شـايد بتـوان دوران 
میانـه معمـاری مدرن ايـران را نخسـتین زمانی دانسـت 
كـه معماری به عنـوان كاالی اقتصادی معرفی می شـود. 
چـرا كـه با تکیـه بر اصـول معمـاری مدرن يعنـی حذف 
تزيینـات، معمـاری نه يـک ابزار بـرای انعـکاس فرهنگ، 
بلکـه كااليی اقتصادی شـد و اين دسـتاورد چنـان نمودار 
شـد كـه معماری مـدرن ايران به سـبکی اقتصـادی با نام 

بسـاز و بفـروش تغییر رويـه داد. 
می تـوان گفت مسـئله اصلـی در تاثیرگـذاری تکنولوژی 
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بـر معماری مسـئله زمـان اسـت )همـان پیش افتادگی و 
عقب ماندگـی از تکنولـوژی( ؛ زيـرا تکنولوژی همیشـه با 
معماری همراه بوده و هسـت و اساسـاً معماری خود نوعی 
از تکنولـوژی مـی باشـد. پـس بايـد ايـن نکتـه را در نظر 
گرفـت كه زمان با تکنولوژی اسـت و عنصر جدايی ناپذير 
از آن؛ ولـی چگونـه می تـوان نقـش زمـان را در ايـن تاثیر 
گـذاری توجیـه كـرد آيا زمـان مکمل تاثیر تکنولـوژی بر 
معمـاری اسـت يا زمـان به خـودی خـود می توانـد تاثیر 
گـذار باشـد. اين سـوال  را اينگونه مي توان پاسـخ داد كه 
وقتـي نوعي از تکنولوژي وارد جامعه اي مي شـود، برخورد 
بـا آن چگونـه خواهـد بود يـا چگونـه بايد باشـد؟ به نظر 
مي رسـد كـه مهم تريـن عامل، سرشـت جامعه اي اسـت 
كـه تکنولـوژي بـه آن وارد مي شـود. بـا يـک تکنولـوژي 
واحـد مي توان بـه مسـیرهاي مختلفي قدم گذاشـت. در 
واقـع بايد گفت كه خود تکنولـوژي بلکه نظم اجتماعي و 
سیاسـي پیرامون تکنولوژي اسـت كه مسـیر زندگي ما را 
تصمیم گیري هـاي دشـوار مربوط بـه آن تعیین مي كند.

نتیجه گیري و جمعبندي
بـا تعمیـم دادن نـوع نـگاه به تکنولـوژي و معنويـت، اين 
دو را جنبه هايـي از وجـود آدم و بـه عنـوان جنبه ظاهري 
)تکنولـوژي( و جنبه باطني )معنويت(درنظر گرفته شـود. 
همانگونه كه انسـان در زندگي سـعي دارد از هر دو جنبه 
وجـود خود اسـتفاده كند تا راه كمـال را بپیمايد، مي توان 
بـا همـراه كـردن تکنولـوژي و معنويت با هم جهـان را به 
سـوي كمـال پیش بـرد؛ به نحوي كـه آسـايش و آرامش 

براي همگان در سـايه همراهي تکنولوژي و معنويت پديد 
آيـد. پذيـرش يا عدم پذيـرش هر نوعـي از تکنولوژي بايد 
بـه صـورت قضاوت هـاي جمعـي متکي بـه نظام ارزشـي 
هـر جامعـه باشـد. توسـعه سـالم و پايـدار هـر جامعه به 
نظام ارزشـي آن وابسـته اسـت و هیچ عامل ديگري نبايد 
نقـش تعیین كننده داشـته باشـد. هر تکنولوژي كـه وارد 
يـک جامعه مي شـود بايـد از صافي سـلیقه هاي فرهنگي 
و نظام هـاي ارزشـي آن ضروريـت حفـظ حاكمیـت تمام 
عیـار جامعـه بگـذرد. تکنو امپراطـور در گـرو نفي تمامي 
ارزش ها و مباني عقیدتي اسـت و پايبنـدي به ارزش هاي 
معنـوي و اعتقـاد بـه قدرتي مـاوراي جهان مـادي، نوعي 
مصونیـت را در انسـان ها پديـدار مي سـازد كـه از انقیـاد 
توقعـات  و  ايجابـات  برابـر  در  اسـارت مطلـق  و  كامـل 
تکنوامپراطـور ممانعـت بـه عمـل مـي آورد. واقـع طیـف 
كاملـي از قلمـرو حیات انسـان وجـود دارد كـه تکنولوژي 
هرگـز نمیتوانـد آن را مطیـع خـود كنـد. بـه اين بعـد از 
حیات انسـان ها معنويت گفته مي شـود. معنويت بدلیل 
آن كـه يـک حـس تعالي بـه مـردم مي دهد و وسـیله اي 
اسـت بـراي غلبه بر تنگناهـاي وجودي، هنوز هم مسـأله 
مهمـي اسـت. با وجود تغییـرات گسـترده تکنولوژيک در 
سـال هاي اخیـر و حتـي انقالب هـا و طغیان هـاي بزرگ 
اجتماعـي، فروپاشـي و ريشـه كني نظـام هـاي بـزرگ 
سیاسـي و اقتصـادي در جهـان، دين هاي بـزرگ هنوز به 
حیـات خـود ادامه مي دهنـد و پا برجا مانده انـد. مردم در 
همـه اعصـار به شـکلي از ديـن يا ايمـان نیـاز دارند چون 

روش پست رفت1
اسـتفاده از تکنولـوژی وارداتـی در تركیـب بـا اقلیـم و تکنولـوژی سـنتی، »روش های 
مختلـف اجـرا« را در ايـران رقم زد كه با تعمیرات محدودی در حال حاضر نیز اسـتفاده 

می شـود.

حركـت معمـاری از اروپـا بـه تهـران و از تهـران بـه مراكز اسـتان ها و شـهرهای اصلی مقیاس عمل2
بوده اسـت.

نتیجه عمل3
انفصال معماری سـنتی ايران و حركت از »شـیوه اصفهانی به شـیوه تهرانی« و همه گیر 
شـدن، كـه باعث ترويج معمـاری مدرن ايرانی بـه صورت قالب و كلیشـه  در تمام نقاط 

شد. كشور 

جدول 1. تحلیل تاثیر تكنولوژي بر هويت معماري شهري و شهر در دوران مدرن و پسامدرن؛ ماخذ: نگارنده.
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طراحي شهر و معماري شهري

)*( اسـتخوان بنـدی اصلـی شـهر می بايسـت فضاهای اصلی عمومی و مدنی شـهر را به يکديگـر متصل كرده و محملی بـرای ايجاد 
پويايـی و سـرزندگی در فضـای شـهر ايجاد نمايـد تا از اين طريـق به ايجاد خاطـرات جمعی كمک كند.

)*( ايجـاد سـاختار و اسـتخوان بنـدی اصلـی شـهر شـامل فضاهای بـاز پیـاده دار كه می توانـد برای اجرای مراسـم مذهبـی و انجام 
فعالیتهـای اجتماعـی- فرهنگـی شـهروندان مورد اسـتفاده قرار گیرد. اين سـاختار اصلی مـی تواند با محوريت اماكنی چون مسـجد، 
مصلی، فضاهای باز چند منظوره و فضاهای سـبز شـکل گیرد. )*( مکان يابی و جانمايی مراكز خدمات عمومی شـهری می بايسـت 
تـا حد امکان بر اسـتخوان بندی اصلی شـهر منطبق باشـد. سـاختار كلی شـهر مـی بايد با اسـتخوان بندی اصلی محـالت در ارتباط 
بـوده و سـاختاری يکپارچـه را در شـهر ايجـاد نمايـد كه معرف شـهر و معانی شـهری باشـد. ايجاد اسـتخوان بندی سـبز و طبیعی ) 
كريـدور سـبز( تاثیـر زيـادی بـر سـرزندگی و ايجاد معنا در شـهر دارد. )*( اسـتخوان بندی اصلی شـهر می بايسـت تا حـد امکان بر 
سـاختار اصلی سـبز و طبیعی شـهر منطبق بوده يا با آن تالقی داشـته باشـد. )*( رعايت مقیاس انسـانی و مالحظات اقلیمی در كنار 
ايجـاد قطـب های جذب شـهروندان برای حضور در فضاهای شـهری به ويژه در اسـتخوان بندی اصلی شـهر، بايـد به عنوان كلیدهای 

حضـور شـهروندان در فضای بـاز مورد توجه قـرار گیرد.
)*( فضاهـای بـاز عمومـی و مدنـی شـهری نقـش موثری در ايجـاد خاطرات جمعـی به عنوان شـکل دهنده هويت شـهری بازی می 
كننـد. ايجـاد شـبکه ای به هم پیوسـته، با كیفیت و پیـاده مدار از اين فضاها مـی تواند نقش موثری در ايجاد خاطرات جمعی داشـته 
باشـد. )*( توصیه می شـود از هندسـه های سـیال و مواج يا انحناهای مناسـب در طراحی خیابان ها و مسـیرهای عبوری بهره برداری 
شـود تا هم منظر شـهری از نماهای متنوع و دلپذير برخوردار گردد و هم از سـرعت ماشـین در فضاهای شـهری كاسـته گردد. رعايت 

حداقل تقاطع پیاده و سـواره از ضروريات بديهی اسـت.

محله و باهمستانهاي شهري

)*( خدمـات اصلـی محلـه نظیـر خرده فروشـی ها، مدرسـه ابتدايی، ورزشـگاه و پارک هـای محله بايد بـه اين اسـتخوان بندی اصلی 
متصـل بـوده و بـه تقويـت آن كمـک كنند. )*( ايجاد اسـتخوان بندی اصلـی محله در ارتباط با اسـتخوان بندی اصلی شـهر همراه با 
فضاهايی پیاده مدار برای شـکل دادن به بسـتری جهت اجتماعات و مراسـم مذهبی، فرهنگی و اجتماعی در سـطح محالت در دستور 
كار قـرار گیـرد. ايـن اسـتخوان بنـدی بايـد فضاهای باز با محوريت مسـجد و تکیه به عنـوان فضاهايی چند منظور و شـکل دهنده به 
خاطرات جمعی در سـطح محله را شـامل شـود. )*( در مقیاس محله، ايجاد تنوع از اهمیت خاصی در شـکل گیری هويت برخوردار 
اسـت، تنوع در نوع مسـکن )وياليی، آپارتمانی و غیره( و اندازه مسـکن، تنوع اقشـار اجتماعی- اقتصادی و تنوع در الگوهای سـاخت، 
شـکل¬گیری محیطـی يکنواخـت می توانـد تاثیـر مخربـی بر سـرزندگی و پويايی به عنـوان يکـی از محرک های ايجـاد هويت محله 
داشـته باشـد. )*( هندسـه فضاهای عبوری در مقیاس محله نیز بايد سـیال و متنوع بوده و از طراحی هندسـه های خطی و مسـتقیم 
پرهیـز شـود تـا ضمـن دلپذير بـودن و تنوع فضاهای باز از نظر شـکل و مقیاس نیـز دارای تشـخیص و هويت خاص باشـند. )*( ارائه 
پیشـنهادات خـاص در مـورد هـر يک از محـالت و ضوابط طراحی شـهری برای آنها برای ايجاد مشـخصه ای خاص در سـیمای محله 
می توانـد بـه عنـوان عاملـی در ايجاد تمايـز در محالت مورد نظر قـرار گیرد. اين ضوابـط خاص می تواند در مـورد عناصر مختلف بناها 

و فضاهای محله ای داده شـود.
هر يک از محالت می بايسـت دارای هويت خاص خود بوده و بتوان سـازمان فضايی آن را از ديگر محالت تشـخیص داد. )*( فضاهای 
عمومـی محله هـا به عنوان بازاری جهت ايجاد هويت و تمايز محله قابل اسـتفاده هسـتند. بهتر اسـت اين فضاهـای باز محله ای بتواند 

محیط مناسـبی را برای حضور افراد از سـنین و طبقات مختلف حاضر در محله فراهم آورد.

فضاي شهري

)*( اسـتفاده از مصاديـق هنرهـای عمومـی در فضـا بـاز شـهری می تواند تاثیر زيادی بر شـکل دادن به هويت شـهری داشـته باشـد. 
ايـن نمادهـا می بايسـت با مشـاركت مردم ايجاد شـوند؛ به عنوان مثـال از طريق برگزاری مسـابقات هنری و انتخابات اثر برتر توسـط 
مـردم. )*( آنچـه در مـورد دو مقیـاس پیـش آمد، تاثر خود را بر شـکل گیری بسـتر مناسـب تقويت هويت شـهر و مـکان می گذارد، 
امـا در مقیـاس خـرد و فضاهـای شـهری، به جای اقدامـات كالبدی بايد بـه ايجاد بسـترهای اجتماعی فرهنگی برای مشـاركت مردم 
در سـاخت مـکان )مـکان سـازی( توجـه كرد. )*(  مشـاركت به خودی خـود باعث تقويت هويت مان می شـود و از آنجا كه انسـان ها 
سـعی می كنند فضاها را براسـاس اعتقادات و باورهايشـان شـکل دهند بسـتری برای شـکل گیری هويت ايرانی- اسـالمی در فضای 
شـهری ايجـاد می شـود. )*( شـکل دادن به فعالیت هـای اجتماعی- فرهنگـی در فضاهای باز شـهری تاثیر زيادی بر ايجـاد خاطرات 

جمعـی و هويـت دادن به مکان بـازی می كند.

جدول 2. اصول و پیشنهادات هويت بخشي به معماري شهرها با تاكید بر تكنولوژي نوين؛ ماخذ: نگارنده.
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ناخـودآگاه در ذهـن آن هـا وجـود دارد و مواقعي كه براي 
برخي تنگناهاي وجودشـان هیـچ راه حل فني نمي يابند، 
بـه دين پنـاه مي برند. اديـان از طريق مناسـک، نیايش و 
عبـادت و حـس تعالي، نیازهاي معنـوي را بـرآورده كرده 
انـد كه هیچـگاه تکنولوژي از عهده آنها برنمي آيد. اساسـاً 
بحـث اين نیسـت كه انسـان مدرن بايد علـم و تکنولوژي 
را رهـا كـرده و بـه ديـن پناه ببرد، بلکه مسـأله اين اسـت 
كـه تکنولـوژي فقط بـا بخشـي از زندگي و وجود انسـان 
سـروكار دارد، در حالـي كـه مسـائل بسـیار مهـم ديگري 
مثـل فرهنـگ، ارزش ها، ديـن و معنويت هم وجـود دارد. 
تکنولـوژي فقـط يک ابزار اسـت كه مي تواند انسـان براي 
رسـیدن بـه يـک زندگي سـاده همـراه بـا آسـايش ياري 
برسـاند امـا نمیتوانـد آينـده آرماني را به انسـان ها نشـان 
دهـد . تکنولـوژي با نگاه آسـماني به آن بـا همراهي كالم 
وحـي مي تواند ترسـیم كننده چارچوب راه براي رسـیدن 
بـه يک زندگي آسـان و آرام باشـد. با پیونـد نگاه زمیني و 
آسـماني بـه تکنولـوژي مي توان نظـام سـعادت را با نظام 
معیشـت پیونـد زد. در اينصـورت هـم رفـاه مـادي و هـم 

سـعادت اخـروي حاصـل خواهد شـد. لذا توجـه به نکات 
زيـر در قالـب پیشـنهادات مربوطه الزم بنظر مي رسـد:

1.»اصـل تعـادل«: در تامیـن كاربری هـای شـهری در 
شـهرهای جديـد اصـل تعـادل بايـد رعايـت گرديـده و 
نیازهـای سـاكنین شـهر در نحـوه و چگونگي اسـتفاده از 
تکنولـوژي پاسـخ داده شـود تـا عدالـت در توزيع خدمات 

گـردد.  برقرار 
2.»اصـل انسـجام«: كیفیـت كالبـدی شـهر جديـد 
باالخـص در حـوزه كاربسـت فزاينـده تکنولـوژي و در 
تمامـی ابعـاد آن بايـد حاصـل گـردد و ايـن امـر محقـق 
نمی شـود مگـر آنکه شـهر در سـیمای بناهای شـهر بايد 
كامـل شـده، منسـجم، زيبـا و هماهنـگ باشـد. بديهـی 
اسـت مـراد از هماهنگی در بهره گیري يـا عدم بکارگیري 
تکنولوژي، يکسـانی و همشـکلی نیسـت، بلکه استفاده از 
الگوها و انگاره های مشـتركی اسـت كـه تمامی بناها خود 
را موظـف بـه پیـروی از آن دانسـته و رعايـت آنهـا الزامی 

تلقی گـردد. 
3.»اصـل هويت مكان«: اسـتفاده از رنگ هـای تعريف 

معماري

)*( خانـه هـا بايـد از ايجـاد هـر نـوع مزاحمت همجواری نسـبت به يکديگر نظیر: اشـراف ديداری، صوتـی، پويايی و جلوگیـری از نور 
آفتاب و باد نامطلوب، منظر نامناسـب و... به دور باشـد. )*( خانه ها، تجلی شـخصیت صاحبخانه ها هسـتند. بنابراين بايد از هر نوع 
خود نمايی، تفاخر و تکبر به دور بوده و متین و موقر و در مجموع هم آهنگ و هم نوا با سـاير سـاختمان های مسـکونی باشـند. )*( 
ورودی خانه ها بايد نسـبت به كل سـاختمان، شـاخص و نمايان بوده و پیش ورودی مناسـبی نسـبت به مسـیرهای ورودی داشـته و 

از فضای مناسـبی برای انتظار برخوردار باشـد.
)*( امنیت و آرامش و اسـتقالل خانواده ها در سـاختمان های مشـاع از مهمترين عامل تاثیر گذار در طراحی آنها اسـت. )*( فضاهای 

مشـاع و عبـوری بايـد در معرض نظـارت عمومی بوده و فاقد نقاط تاريک و دور از نظر باشـد.
ورودی هـر واحـد بايـد حتی المقدور مسـتقل و از پیش ورودی جدا كننده از سـاير واحدها برخوردار باشـد. درهـای وردی نبايد مقابل 
يکديگـر و يـا چسـبیده بـه هـم باشـد. )*( اسـتقالل و آزادی افراد خانواده و داشـتن يک فضای خصوصی نسـبت به جمـع خانوادگی 
از اهمیـت خاصـی برخـوردار اسـت. )*( از مقابـل در خانـه ها نبايد به فضاهای اجتماعی و خصوصی خانواده، ديد داشـته باشـد. ايجاد 

يـک مفصـل خدماتی بیـن فضاهای اجتماعـی و خصوصی خانه ها ضروری اسـت.
جـدا بـودن و مسـتقل بـودن فضای مهمان از فضـای خصوصی و خدماتـی از مهمترين عوامل در مهمـان پذير بودن خانواده هاسـت. 

)*( داشـتن فضـای بـاز و سـبز مسـتقل و محوطه الزم بـرای بازی بچه ها و تردد سـايرين ضروری اسـت.
داشتن حداقل يک سرويس بهداشتی و يک حمام به صورت جداگانه برای هر واحد ضروری است.

عـدم اسـتفاده از هـر نـوع عنصـر بـی فايده و غیـر ضـروری، در داخل و خارج بنا، سـنتی اسـالمی اسـت. )*( بهره برداری از هندسـه 
هـای محـور دار و مركـزدار و قائم در طراحی خانه ها و فضاهای داخلی )برخالف محورهای شـهری و عبوری( مناسـب می باشـد. )*( 
حداكثـر بهره بـرداری از شـرايط اقلیمـی، در طراحی خانه ها و صرفـه جويی در مصرف انرژی ضروری اسـت. )*( بهره بـرداری از رنگ 

هـای روشـن و شـاد در فضاهـای داخلی و رنگ هـای موقر و هم آهنگ در نماهای خارجی مناسـب اسـت.
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شـده در نمادها، محدوديت و قائله منـدی در به كارگیری 
مصالـح جديـد برخاسـته از رشـد تکنولوژي هاي مـواد و 
مصالح جديـد، قالب های هماهنگ حجمی شـکل گرفته 
از تکنولوژيهـاي نويـن، الگوهـای مشـترک در بازشـوها 
و مـواردی از ايـن دسـت كـه منتـج از رشـد فزاينـده 
تکنولوژيکـي اسـت، می تواند در صورت اسـتفاده درسـت 
و شايسـته به درک مشـترک و هماهنگی سیمای محیط 
كالبـدی كـه از اركان احـراز هويت مکان اسـت، بیانجامد.

4.»اصـل تقدس«: مکان هـای مقدس در هـر جامعه ای 
محـل رجـوع و گردهمايـی مـردم شـهر هسـتند كـه بـا 
جمع شـدن مـردم و انجام امور مشـترک همچـون انجام 
فرايـض و اجـرای مراسـم مذهبی حس تعلق شـهروندان 
بـه گـروه اجتماعی يا محـدوده جغرافیايـی خاصی تاكید 
می گـردد. در طراحـي معمـاري اين فضاها بايد سـنت در 
مرحلـه اول مبنـاي طراحي بـوده و تکنولـوژي در صورت 
عدم كمرنگ سـازي معیارهاي ماهوي مورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. در عیـن حـال فضاهـای مذهبـی و متبـرک نظیر 
مسـاجد، حسـینیه ها و آسـتان امامزادگان در سرزمین ما 
همـواره عامـل پیونـد و تعلـق خاطر مـردم بـه يکديگر و 
محیـط سکونتی شـان بـوده و در زمـره مهمتريـن عوامل 

هويت بخـش بـه شـمار آمده اند.
5.»اصـل تنـوع اجتماعي«: تنـوع جمعیتـی و حضور 
اقشـار مختلـف اجتماعـی از مولفه هـای اصلـی شـهر و 
شهرنشـینی بـه شـمار مـی آيـد حـال آنکـه شـهرهای 
جديـد در ايـران بیشـتر در راسـتای پاسـخگويی بـه نیاز 
مسـکن گروه هـای درآمدی پايین تـر جامعه جهت گیری 
شـده اند. برنامه ريـزی طراحـی شـهرهای جديـد بايـد 
امـکان حضور و سـکونت گروه های مختلـف اجتماعی در 
شـهر را فراهـم سـازد و بدين ترتیب امـکان تحقق تجربه 
شـهروندی و فرهنگ شهرنشـینی را برای شهروندانش به 

ارمغـان آورد.
6.»اصل مشـاركت اجتماعي«: امـروزه تکنولوژي هاي 
جديـد در معمـاري مي تواند به ايجـاد راهکارهاي افزايش 
مشـاركت مردمي در فراينـد طراحي معماري كمک كند؛ 
لـذا توجـه بـه آرا و نظريات مردم و تاثیـر دادن آن در روند 
برنامه ريزی و طراحی شـهر جديد و اجزای آن و اسـتفاده 

از نیروهـای محلی و بومی در طراحـی و اجرای پروژه های 
عمرانـی در شـهر جديـد، پیونـد طرح هـای شـهری را با 
شـیوه زندگی، نیازها، باورها و حساسـیت های شـهروندان 
برقرار سـاخته و احسـاس مسئولیت مردم در قبال محیط 
و مکان زيستشـان را تقويت می نمايد و از ابزار بسترسازی 

و ارتقـای هويـت مکانی به شـمار می رود.
7.»اصـل تقسـیم بنـدي فضايـي«: شـهر جديـد با 
شـبکه  آماده سـازی  و  مسـکونی  مجتمع هـای  احـداث 
ارتباطی تبديل به شـهر نمی شـود و واجد هويت شـهری 
)ايرانـی- اسـالمی( نمی گـردد بلکه بـا احـداث كانون ها و 
فضاهـای مركـزی شـهر و محلـه و امکانـات و تاسیسـات 
عمومـی آن تمامیـت شـهر محقـق شـده و يـا تركیـب 
مجموعـه خانه هـا و مجتمع  های مسـکونی شـهری فعال 

پديـد می آيـد.
8.»اصـل كاربـري و خدمات رسـاني«: كاربری هـای 
مسـکونی متناسـب با سـبک و شـیوه زندگـی مردمان و 
سـاكنین شـهر تعیین و تامین شـوند و مجموعه خدمات 
و امکانـات مـورد نیـاز اين مردم نیز به تناسـب و با رعايت 
شـرايط اجتماعی، فرهنگ و اقتصادی در اختیار آنان قرار 

گیرد.
9.»اصـل فرهنگ سـازي«: رعايـت مجموعـه عوامـل 
فرهنگـی و اجتماعـی مردمـان هر منطقه در شـکل دهی 

بـه هويت شـهر نقـش دارد.
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