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چکیده
مطلوب  اندازه  شهرسازی،  نظام  مسائل  مهمترین  از 
شهر و حدود مطلوب برای توسعه کالبدِی آن می باشد. 
سایر  از  بسیاری  که  است  حدی  به  مسئله  این  اهمیت 
مسائل شهری نظیر نظام سلسله مراتب دسترسِی شهر، 
نحوه توزیع خدمات شهری و غیره متأثر از این مسئله 
است. تاکنون، پژوهش هایی در این خصوص از زوایای 
اقتصادی و اجتماعی و غیره انجام شده است اما بداعت 
به  این است که پاسخگویی  این پژوهش در  نوآوری  و 
مسئله »چیستِی اندازه مطلوب شهر« را از منظری فقهی 
انجام داده است. به این ترتیب که با استناد به آموزه های 
شهر  برای  مطلوب  هندسِی  نظام  ابتدا  شیعی،  فقهِی 
اسالمی و کانون این نظام، استنباط شده است و سپس 
با استناد به احکام فقهِی مسجد جامع )به عنوان کانون 
هندسِی شهر(، حداقل و حداکثر اندازه قابل قبول برای 
شهر استنتاج شده است. بر این اساس، مّدعای نگارنده در 
این پژوهش، تبیین اندازه مطلوب شهر و حومه صرفاً از 
منظر فقهی )و نه از منظر اجتماعی و اقتصادی و غیره( 
است. روشی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته 
است، روشی ترکیبی )مرّکب از تحلیل محتوای کیفی و 
استدالل منطقی( است. بر اساس یافته های این پژوهش، 
شهر ایده آل از منظر فقه شیعی، شهری است با حداقل 
قطر یک فرسخ )حدود 5.5 کیلومتر( و حداکثر قطر چهار 
فرسخ )حدود 22 کیلومتر(. به عالوه، اندازه حومه شهر نیز 

می تواند حداکثر تا چهار فرسخ باشد.
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اراکی در مدرسه دارالشفای قم ارائه می گردد.

The optimal size of the city and suburb from the perspective of Shiite juris-
prudence

Abstract
One of the most important issues in urban development is the optimal size of the city 
and acceptable scale for its development. The importance of this issue is to the extent 
that many other urban issues such as the urban hierarchy of access, utilities distribution 
and etc. are influenced by this issue and so, defining the optimal size of the city, is very 
important. Till now, some research have been done in this regard but innovation of this 
research is that has responded to the problem of “the optimal size of the city” based on 
Islamic view and in particular juridical view. In this way, by citing the juridical teach-
ings of Shiite, First, the favorable geometric system for the Islamic city and the center 
of this system, is inferred and then, by citing the juridical rulings of the jameh mosque 
(as the geometric center of the city), minimum and maximum acceptable size for the 
city is concluded. So, the main axis in the process of data analysis in this article is the 
juridical rules and laws of prayer on the day of the congregation (Friday) and conse-
quently, the juridical rules and laws of jameh mosque. The most important religious 
document in this regard is the chapter Jumue in the holy Quran in particular, its final 
verses which are cited as follow: Believers, when you are called to prayer on the day 
of the congregation (Friday), hasten to the remembrance of Allah and put your trading 
to one side. That is the best for you, if you but knew (9). Then, when the prayer has 
ended, disperse in the land and seek the favor of Allah, and, remember Allah often, so 
that you prosper (10). Yet when they see some commerce or amusement they flock to 
it, leaving you standing, say: ‘that which is with Allah is better than the amusement 
and commerce. Allah is the best of providers.’ (Chapter Jumue, verses 9-11). Accord-
ing to these verses, attending the Friday prayer is very important and is a duty of every 
Muslim. On the other hand, this prayer venue is jameh mosque while, there are impor-
tant juridical laws for this kind of mosque in Shiite jurisprudence that some of them 
is related to the distance between jameh mosques. According to this and regarding to 
this issue that each city has just one jameh mosque, the optimal size of the Islamic city 
is deduced. The research method which is used in this article is a compound method 
(combination of qualitative content analysis and logical-argumentative research). In 
this way, first, propositions (especially the juridical hadiths) that directly or indirectly 
are related to the problem of this research have been extensively investigated using 
qualitative content analysis method and then, using the resultant of propositions analy-
sis by logical-argumentative method, the research findings are concluded. According 
to these findings, the ideal city from the perspective of the juridical teachings of Shiite 
is a city with a minimum diameter of one farsakh (about 5.5 kilometers) and the maxi-
mum diameter of four farsakhs (about 22 kilometers). In addition, the size of the city 
countryside can be up to four farsakhs.
Keywords: City size, Islamic city, Shiite jurisprudence, Friday prayer, Jameh mosque.
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1.مقدمه
طبـق آموزه های اسـامی، زندگی در سـکونت گاه های 
بزرگتر انسـانی در مقايسـه بـا مراکز تجّمعـی کوچکتر، 
المقـدور  بايسـتی حتـی  و مسـلمانان  دارد  ارجحیـت 
بسـتر زندگی در شـهرهای بزرگتـر را برای خـود فراهم 
نماينـد تـا بتواننـد بـر دانـش و آگاهـی های نافـع خود 
بیافزاينـد؛ در ايـن خصـوص روايات متعددی نقل شـده 
اسـت کـه از جملـه آنهـا مـی تـوان بـه فرمايـش امیـر 
المؤمنیـن )ع( اشـاره نمـود: و اسـکن االمصـار العظـام 
فانها جماع المسـلمین: و در شـهرهای بزرگ ساکن شو 
زيـرا مسـلمانان در آن گـرد هم هسـتند )نهـج الباغه، 
نامـه 69(. امـا به رغـم تصريح متون دينی بـه ارجحّیت 
شهرنشـینی در مقايسـه با باديه نشـینی، حدود و اندازه 
مطلـوب شـهر، بـه طـور مسـتقیم در روايات مشـخص 
نشـده اسـت کـه ايـن ابهـام ممکـن اسـت سـبب ايـن 
برداشـِت اشـتباه شـود کـه از منظـر اسـامی، هیچ حد 
و انـدازه ای بـرای محـدود کردِن توسـعه شـهر، متصّور 
نیسـت و هرچـه شـهر بزرگتـر باشـد مطلوب تر اسـت. 
لـذا مسـئله اصلی اين تحقیـق، ابهام در خصـوص اندازه 
ايـده آل شـهر اسـامی و حدود افقـی آن از منظر فقهی 
اسـت که در قالب اين پرسـش اصلی نمايان شـده است: 
آيـا مـی تـوان با اسـتناد بـه آموزه هـای فقهی شـیعی، 
حـدود و اندازه مشـخصی را برای توسـعه مطلوب شـهر 
اسـتنباط نمـود؟ هـدف از ايـن مقالـه ايـن اسـت که با 
پاسـخگويی به پرسـش مذکور، معیارهای کالبدِی شـهر 
مطلـوب )بـه لحـاظ حـدود افقی شـهر( از منظـر فقهی 
تبییـن شـود تـا برنامـه ريـزی هـای آتـی، در راسـتای 
تحّقـق ايـن مهـم انجـام پذيرد. روشـی که بـرای تأمین 
ايـن هـدف از آن بهـره گرفته می شـود روشـی ترکیبی 
)مرّکـب از تحلیـل محتـوای کیفی و اسـتدالل منطقی( 
اسـت؛ بـه ايـن ترتیـب کـه در گام اول بـه جسـتجوی 
متـون و اسـنادی پرداختـه مـی شـود کـه می تـوان از 
آنهـا در راسـتای پاسـخگويی بـه پرسـش ايـن تحقیق، 
بهـره جسـت. سـپس محتـوای هـر يـک از ايـن متون، 
بـه صورت مسـتقل مـورد تحلیـل کیفی قـرار می گیرد 
و سـپس در گام آخـر، يافتـه های تحقیق با اسـتفاده از 

سـنتز تحلیل هـای حاصل از مرحله قبل، اسـتنتاج می 
شـود کـه جهـت ايـن مهـم از روش اسـتدالل منطقـی 
اسـتفاده خواهد شـد. قبـل از ورود به بدنـه مقاله تأکید 
مـی گـردد کـه بـا توجـه به محـدود بـودن حجـم يک 
مقالـه، ايـن پژوهـش صرفـاً بـه ژرفـکاوی اندازه شـهر و 
حومـه از منظـر فقهی مـی پردازد و تبیین سـاير زوايای 
ايـن مهـم )اعـم از مؤلفـه هـای اجتماعـی و اقتصـادی 
مؤثـر بر انـدازه شـهر( به پژوهش هـای آتی واگـذار می 

گردد.
2- ارجحّیت اقامت در سکونت گاه های شهری

امـام علـی )ع( ضمـن توصیـه بـه اقامـت در سـکونت 
ـَواَد  گاه هـای بزرگتـر، چنین مـی فرماينـد: َو الَْزُموا السَّ
ِ َعلَـی الَْجَماَعـِة: ملتـزم بـه سـواد  اْلَْعَظـَم َفـإِنَّ يَـَد اهللَّ
أعظـم )جمعیـت هـای بزرگتر( باشـید که همانا دسـت 
خـدا همـراه جماعت اسـت )نهج الباغه، خطبـه 127(. 
اهمیـت شهرنشـینی در اسـام تـا جايی اسـت که يکی 
از بیسـت و هشـت گناهـی کـه بـه کبیـره بودنشـان 
تصريح شـده اسـت، »تعـّرب بعـد از هجرت« اسـت. در 
اصـول کافـی در بـاب کبائـر، از قـول يکـی از اصحـاب 
امـام کاظـم )ع( چنین نقل شـده اسـت کـه در نامه اش 
بـه حضـرت موسـی بـن جعفـر علیـه الّسـام از شـمار 
کبائـر پرسـید و آن حضـرت ضمـن جـواب نوشـتند »و 
التعـرب بعد الهجـره« و نیز محمد بن مسـلم از حضرت 
صـادق علیـه الّسـام روايـت می کنـد کـه آن حضـرت 
تعـرب بعـد از هجـرت را جـزء کبائـر بیـان فرمودنـد و 
ضمـن اشـاره به کبائـری که در کتاب علی علیه الّسـام 
اسـت، می فرماينـد: »تعرب بعد از هجرت و شـرک يکی 
اسـت«1 )کافـی، جلـد 3 ، ص 384 (. از مصاديق »تعرب 
بعد الهجره«، بازگشـت به باديه نشـینی پس از سـکونت 
در مراکـز شـهری و مدنـی اسـت بـه نحـوی که سـبب 
عـدم دسترسـی انسـان به فقیـِه آگاه و بـی اطاعی وی 
از تکالیـف دينی خود شـود )تحفه االولیـاء، جلد 3، ص 

.)667
فقهـای شـیعه در همین خصوص، هجـرت را بر دو گروه 
واجـب دانسـته اند: يکی کسـانی که از مسـائل و احکام 
ديـن بی خبرنـد و در جايـی هسـتند کـه عالِـم دينـی 
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نیسـت کـه به او رجـوع کنند و لـذا بايد بـه جايی روند 
کـه عالِـم دينـی در دسـترس باشـد و بتواننـد تکالیـف 
دينیشـان را ياد بگیرند و دوم کسـانی که در باد کفرند 
و بـه واسـطة مزاحمـت و جلوگیری آنها، از انجام شـعائر 
دينـی ناتـوان باشـند که در ايـن صورت واجب اسـت به 
محلـی هجـرت کننـد کـه آزادی دينی داشـته باشـند2  

)محقـق حلّـی، 1408 ق، ص  76 (.
البته باديه نشـینی و سـکونت در خارج از مراکز مدنی و 
شـهری، اصالتـاً مذموم نیسـت بلکه ذمِّ آن بـه اين دلیل 
اسـت کـه غالبـاً سـبب عـدم اطـاع انسـان از تکالیـف 
خـود مـی شـود. در سـوره توبـه ايـن مهـم به روشـنی 
تصريح شـده اسـت: االعراب أشـد کفـرا و نفاقـا و أجدر 
أاّل يعلمـوا حـدود مـا أنـزل اهلل علـی رسـوله و اهلل علیم 
حکیـم  )توبـه/ 96 (. عامـه طباطبايـی در تفسـیر ايـن 
آيـه چنیـن مـی فرمايـد: »راغـب در مفـردات میگويد: 
فرزنـدان اسـماعیل )علیـه السـام( را )عـرب( گويند، و 
کلمـه )اعـراب( در اصـل جمـع عرب اسـت، ولیکن فعًا 
اسـم شـده برای عربهای باديه نشـین... و کلمه )اعرابی( 
در اصطـاح متعـارف اسـم شـده اسـت برای کسـی که 
منسـوب اسـت به باديه نشـینان... در معنـای اين کلمه 
خـدای تعالـی وضـع باديـه نشـینان را بیان مـی کند و 
مـی فرمايـد کفـر و نفـاق اين طبقـه از هر طبقـه ديگر 
شـديدتر اسـت، و بدين جهت شديدتر اسـت که بخاطر 
دوريشـان از تمـدن و محرومیتشـان از برکات انسـانیت 
از قبیـل علـم و ادب، زمخـت تـر و سـنگدل تر از سـاير 
طبقاتنـد، و بـه همیـن جهـت از هـر طبقـه ديگـری به 
نفهمیـدن و ندانسـتن حـدودی کـه خـدا نـازل کـرده 
و معـارف اصلـی و احـکام فرعـی از قبیـل واجبـات و 
مسـتحبات و حـال و حرامهـا سـزاوارترند« )المیـزان، 

.)9 جلد 
لـذا بـر اسـاس توضیحـات فـوق، زندگـی در شـهرهای 
بزرگ تـر، بـه ايـن دلیـل در متـون دينـی توصیه شـده 
اسـت که بسـتر کسـب دانش و مقدمه آشـنايی بیشـتر 
انسـان بـا تکالیـف دينـی اش اسـت. امـا طبق بررسـی 
نگارنـده، بـه رغـم اين تصريح به سـکونت در شـهرهای 
بزرگتـر، اشـاره مسـتقیم و واضحـی در خصـوص حد و 

مـرز شـهر و اندازه مطلـوب آن در روايـات و متون دينی 
ارائه نشـده اسـت کـه ممکن اسـت در نـگاه اول، چنین 
بـه نظـر آيد کـه دين و رهبـران دينـی، در اين خصوص 
قضـاوت را بـه عـرف و عمـوم مـردم واگـذار کـرده اند و 
قصـد ورود بـه ايـن موضوع را نداشـته اند. امـا با مطالعه 
سـنت معصومین )ع( بـه ويژه پیامبر اکـرم )ص( چنین 
اسـتنباط می شـود که ايشـان در موارد متعدد، در نظام 
کالبـدی و شهرسـازی مدينـه النبـی مداخاتی داشـته 
انـد و لـذا واگـذاری ايـن موضـوع مهم به عـرف، چندان 
موّجه به نظر نمی رسـد. برای مثال، پیامبر اسـام)ص( 
جايگاه مؤسسـه ها، اماکن عمومی و شـماری از مساجد 
در مدينـه النبـی را تعییـن نمـود و افزون بـر اين، مکان 
مصـای عیـد و بـازار نیـز از سـوی ايشـان انتخاب شـد 
)عاملـی، 1391، ص 28( و حتـی جايـگاه خانـه هـا را 
بـرای مردمـان مدينـه ترسـیم می-کردنـد )کتانـی، بی 
تـا، ص 46(. از ايـن رو بعیـد بـه نظـر می رسـد که دين 
نسـبت به موضوع مهمـی همچون اندازه مطلوب شـهر، 
سـکوت کـرده باشـد. در ايـن پژوهـش، بـا تدقیـق در 
متـون دينی و به ويژه تعالیم فقه شـیعی، مشـخص می 
شـود کـه در متون فقهـی، آموزه های راهگشـا و مهمی 
در ايـن خصـوص ارائه شـده اسـت که محـور اصلی اين 
آمـوزه هـا، جايـگاه مسـجد و به ويـژه مسـجد جامع در 
شـهر اسـامی اسـت و سـعی نگارنده بر آن اسـت که بر 
اسـاس احـکام مربوط به ايـن مهم، اندازه مطلوب شـهر 

اسـامی را اسـتنباط نمايد.
3- مسجد جامع، کانون اصلی شهر اسالمی

در سـنت و سـیره معصومیـن)ع( شـواهد مهمـی وجود 
دارد کـه ثابـت مـی کنـد مسـجد بايسـتی بـه عنـوان 
کانـون و رکـن شـهر اسـامی )اعـم از رکـن کالبـدی و 
محتوايی( محسـوب شـود. برای مثال، چنین نقل شـده 
اسـت کـه پیامبـر اکـرم )ص(، عـرض راه مسـجد را ده 
گـز قـرار داد و آنـگاه فرمـود کـه  سـاير راه هـا را هفـت 
گـز عـرض دهنـد )عاملـی، همـان، ص 107(. از ايـن 
امـر، چنین اسـتنباط می شـود که مسـجد بايسـتی در 
کانـون هندسـی و کالبدی بافت های شـهری قرار گیرد 
و سـاير عناصـر و اجـزای کالبـدی شـهر بايسـتی حول 
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آن سـازماندهی شـوند زيـرا تنهـا در ايـن صورت اسـت 
کـه عريض تر سـاختن راه مسـجد در مقايسـه با سـاير 
راه هـا توجیـه پیـدا مـی کنـد. بـه بیـان ديگـر، از آنجا 
کـه وسـعت راهِ دسترسـی به عناصـر مختلـف کالبدی، 
ارتباط مسـتقیمی با جمعیت پذيـری و بالتبع، موقعیت 
هندسـی و کالبـدی آن عناصـر در شـهر دارد لذا توصیه 
بـه عريـض تـر سـاختن راه مسـجد، بـه معنـای توصیه 
بـه قرارگیرِی آن راه در سلسـله مراتب باالتر دسترسـی 
اسـت کـه نتیجـه منطقـِی ايـن امـر، پذيـرِش موقعیت 
کانونـی و مرکزی مسـاجد در بافت های شـهری اسـت. 
عـاوه بـر اين، شـواهد تاريخـِی صريح و واضـح ديگری 
نیـز در ايـن خصوص ديده می شـود. بـرای مثال، طبق 
اسـناد تاريخی، »اين رسـول خـدا )ص( بود که شـخصاً 
کار نقشـه کشـی را در مدينـه النبـی بـر عهـده گرفـت 
و نخسـت مسـجد را بنیـان نهـاد و آن را بـرای مدينـه، 
کانونـی در شـمار آورد کـه چشـم هـا بـدان دوخته می 
شـد و دل هـا در پیرامـون آن بـه پـرواز در مـی آمـد« 
)عاملـی، 1391، 26(. حتـی چنین نقل شـده اسـت که 
ايشـان نخسـت مسـجد را بنیان مـی نهاد و آنـگاه خانه 

هـا را گـرد آن طـرح ريـزی می کـرد )همـان، 183(.
امـا همـه مسـاجدی کـه در شـهر احـداث مـی شـوند 
بـه لحـاظ اهمیـت در يـک مرتبـه نیسـتند و طبق فقه 
شـیعی، حداقـل سـه گونه اصلی برای مسـاجد شـهری 
مـی تـوان نام بـرد. در اين خصـوص به روايـت امام علی 
)ع( اسـتناد مـی شـود: َصـَاٌة فِي بَْیـِت الَْمْقـِدِس تَْعِدُل 
أَلَْف َصَاةٍ َو َصَاٌة فِي الَْمْسـِجِد اْلَْعَظِم ِمائَُةَصَاةٍ َو َصَاٌة 
فِـي َمْسـِجِد الَْقِبیلَِة َخْمٌس َو ِعْشـُروَن َصـَاًة َو َصَاٌة فِي 
ُجـِل فِي  ـوِق اثَْنَتـا َعْشـَرَة َصـَاًة َو َصـَاُة الرَّ َمْسـِجِد السُّ
بَْیِتـِه َوْحَدُه َصـَاٌة َواِحَدٌة: نماز در مسـجد بیت المقدس 
معـادل هـزار نمـاز و در مسـجدجامع ) اعظـم( صد نماز 
و در مسـجد قبیلـه )محلـه( بیسـت و پنـج نمـاز و در 
مسـجد بـازار دوازده نمـاز و نمـاز شـخص مسـلمان در 
خانـه اش معـادل يـک نماز ثواب دارد )وسـائل الشـیعه، 
جلـد 5،290 ص(. همـان طـور کـه ماحظـه می شـود 
در ايـن روايـت، بـه جـز بیـت المقـدس کـه مسـجدی 
خـاص در سـرزمین فلسـطین اسـت، سـاير مسـاجد به 

سـه گونه اصلی تقسـیم شده اند: مسـجد اعظم)جامع(، 
فقهـای  و مسـجد سـوق)بازار(.  قبیله)محلـه(  مسـجد 
شـیعه، فضیلـت اقامـه نمـاز در مسـاجد مختلـف را بـا 
اسـتناد بـه همیـن امـر، تعییـن مـی نماينـد کـه برای 
مثـال مـی تـوان به رسـاله آيـت اهلل بهجـت )ره( اشـاره 
نمـود: »فضیلـت نماز در مسـاجد، مربوط بـه تفاضل در 
خـود مسـاجد اسـت؛ پس بـه ايـن ترتیب، افضل اسـت 
نمـاز در »مسـجد الحرام« از »مسـجدالنبی«ـ  صلّی اهلّل 
علیـه وآلـه وسـلّمـ  و آن از »بیت المقـّدس« و »کوفه«، 
و آنها از »مسـجد جامع«، و آنها از مسـجد قبیله و آن از 
مسـجد سـوق، و بـرای هر کـدام، مقداری مذکور اسـت 

در روايـات« )بهجـت، 1381، ص 150(.
پـس مشـخص شـد کـه اوالً طبـق آموزه های اسـامی، 
بـه جـز مسـاجد خـاص )نظیـر مسـجدالحرام و بیـت 
المقـدس و مسـجد کوفه(، سـاير مسـاجد در سـه گونه 
مسـجد جامع، مسجد محله و مسـجد بازار دسته بندی 
مـی شـوند و ثانیـاً فضیلت اقامـه نماز در مسـجد جامع 
)اعظـم( در مقايسـه بـا دو گونه ديگر، بیشـتر اسـت که 
نتیجـه منطقـی اين امـر، اهمیت بیشـتر آن می باشـد. 
بـر ايـن اسـاس و بـا توجه بـه تناسـِب موقعیـت عناصر 
کالبـدی بـا اهمیـت آنها، چنین اسـتنباط می شـود که 
در مقايسـه با مسـاجد محلی و مسـاجد بـازار، موقعیت 
هندسـی و کالبدِی مسـجد جامع در بافت های شهری، 
بايسـتی کانونـی تـر و محـوری تر باشـد. دلیـل ديگری 
کـه مـی تـوان بـرای ايـن مهـم اقامـه نمـود اين اسـت 
کـه ارجحیـِت اقامـه نمـاز در مسـجد جامـع بـه معنای 
لـزوم تأمیـن دسترسـی عادالنـه همه سـاکنان شـهر به 
ايـن مسـجد مـی باشـد؛ زيـرا بديهـی اسـت کـه عموم 
افـراد سـاکن در شـهر، ترجیح دهنـد در شـرايط عادی 
)صـرف نظـر از محدوديت ها و مسـائل شـخصی(، نماز 
خـود را در مسـجدی اقامـه کننـد که فضیلت بیشـتری 
داشـته باشـد. پـس می تـوان چنیـن گفت که مسـجد 
جامـع شـهر نبايد در يـک موقعیت محلی احداث شـود 
و بلکـه بايـد جايـگاه آن فرامحلـی باشـد؛ بـه نحوی که 
امـکان دسترسـی عادالنه همه شـهروندان بـه آن فراهم 
باشـد که از ايـن امر، موقعیت کانونی و محورِی مسـجد 
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11 جامع در شـهر اسـامی استنباط می شـود. زيرا عادالنه 
تريـن موقعیـت بـرای احداث اين مسـجد، مکانی اسـت 
کـه به لحاظ بُعـد مکانی، حتی المقـدور از همه محات 
و نقـاط مختلـف شـهر بـه يـک فاصلـه باشـد و بديهـی 
اسـت کـه ايـن موقعیـت، همـان کانون هندسـی شـهر 
مـی باشـد. نگارنـده، تعّمـداً از واژه »حتی المقـدور« در 
جملـه قبـل اسـتفاده نمـوده اسـت زيـرا بـه هـر حـال، 
طبـق اصـول هندسـه اقلیدسـی غیـر ممکن اسـت که 
فاصلـه همه نقاط شـهر از يک نقطه مشـخص، يکسـان 
باشـد اما می تـوان نقطه ای را تعیین نمـود که اختاف 
فاصله ها نسـبت بـه آن نقطه به حداقِل ممکن برسـد و 
ايـن نقطـه، همان کانون و مرکز هندسـی شـهر اسـت.

جالـب آنکـه در صـدر اسـام نیـز در مـوارد متعـدد، 
مسـلمانان بـه هنـگام احـداث شـهرهای جديـد، ايـن 
مهـم را کامـًا رعايـت مـی کردنـد. بـرای مثـال، بصـره 
در سـال 14 هجـری توسـط عقبـه ابـن نافع بـه عنوان 

اقامتـگاه زمسـتانی سـپاهیان پايـه گـذاری شـد که در 
آن، مسـجد اعظـم )جامـع( و دارالعمـاره در مرکز شـهر 
قـرار گرفتنـد )Hakim, 1986, 194(. در کوفه نیز که 
در سـال 17 هجـری توسـط سـعد ابـن ابـی وّقـاص بنا 
نهاده شـد مسـجد در مرکز و دارالعماره در کنار آن قرار 
داشـت کـه بعـداً خلیفه دوم فرمـان ادغام آن با مسـجد 
را صـادر کـرد؛ طرح اين مسـاجد دقیقاً بازتولید مسـجد 
مدينـه بود و اهمیت مسـجد هم در موقعیـت مکانِی آن 
 .)Ibid( و هـم در اسـتقرار فرمانـده در جوار آن بارز بـود
»بـاذری« صراحتـاً بیان مـی دارد که مسـلمانان حتی 
در دوره های بعد، همیشـه نسـبت به احداث مسـجد در 
مرکـز شـهرهای متصرفـه اقـدام کـرده و در اولیـن گام، 
 ,Ibid( مسـجد پیامبر در مدينه را بازتولید مـی نمودند
195(. حتـی در برخـی حکومـت هـای متأخراسـامی 
)در مقايسـه بـا حکومت هـای متقـّدم صـدر اسـام(، 
بـا وجـود فاصلـه گرفتـن تدريجـی حاکمـان از اصول و 

4 
 

هاي اسالمي، به جز مساجد خاص (نظير مسجدالحرام و بيت المقدس و مسجد كوفه)، ساير پس مشخص شد كه اوالً طبق آموزه
مساجد در سه گونه مسجد جامع، مسجد محله و مسجد بازار دسته بندي مي شوند و ثانياً فضيلت اقامه نماز در مسجد جامع (اعظم) 

. بر اين اساس و با توجه به تناسبِ مي باشديت بيشتر آن در مقايسه با دو گونه ديگر، بيشتر است كه نتيجه منطقي اين امر، اهم
موقعيت هندسي و در مقايسه با مساجد محلي و مساجد بازار، چنين استنباط مي شود كه موقعيت عناصر كالبدي با اهميت آنها، 

اقامه نمود  مهمدليل ديگري كه مي توان براي اين  كانوني تر و محوري تر باشد. در بافت هاي شهري، بايستيمسجد جامع  كالبديِ
؛اقامه نماز در مسجد جامع به معناي لزوم تأمين دسترسي عادالنه همه ساكنان شهر به اين مسجد مي باشد اين است كه ارجحيت 
شخصي)، نماز  لايط عادي (صرف نظر از محدوديت ها و مسائافراد ساكن در شهر، ترجيح دهند در شر عمومزيرا بديهي است كه 

موقعيت در يك  نبايد خود را در مسجدي اقامه كنند كه فضيلت بيشتري داشته باشد. پس مي توان چنين گفت كه مسجد جامع شهر
امكان دسترسي عادالنه همه شهروندان به آن فراهم باشد كه  به نحوي كهفرامحلي باشد؛ آن  جايگاهبايد  بلكه احداث شود و محلي

زيرا عادالنه ترين موقعيت براي احداث اين  مسجد جامع در شهر اسالمي استنباط مي شود. از اين امر، موقعيت كانوني و محوريِ
فاصله باشد و بديهي است كه  از همه محالت و نقاط مختلف شهر به يك ، حتي المقدورمسجد، مكاني است كه به لحاظ بعد مكاني

در جمله قبل استفاده نموده است زيرا به هر » حتي المقدور«نگارنده، تعمداً از واژه  اين موقعيت، همان كانون هندسي شهر مي باشد.
 غير ممكن است كه فاصله همه نقاط شهر از يك نقطه مشخص، يكسان باشد اما مي توان نقطه طبق اصول هندسه اقليدسيحال، 

ممكن برسد و اين نقطه، همان كانون و مركز هندسي شهر  اي را تعيين نمود كه اختالف فاصله ها نسبت به آن نقطه به حداقلِ
 است.

را كامالً رعايت مي كردند. براي  مهماين در صدر اسالم نيز در موارد متعدد، مسلمانان به هنگام احداث شهرهاي جديد، جالب آنكه 
 اعظم هجري توسط عقبه ابن نافع به عنوان اقامتگاه زمستاني سپاهيان پايه گذاري شد كه در آن، مسجد 14مثال، بصره در سال 

و دارالعماره در مركز شهر قرار  (جامع)
در . (Hakim, 1986, 194) گرفتند

هجري توسط  17كوفه نيز كه در سال 
سعد ابن ابي وقّاص بنا نهاده شد مسجد 
در مركز و دارالعماره در كنار آن قرار 
داشت كه بعداً خليفه دوم فرمان ادغام آن 

؛ طرح اين مساجد با مسجد را صادر كرد
مسجد مدينه بود و اهميت دقيقاً بازتوليد 

آن و هم  مسجد هم در موقعيت مكانيِ
 در استقرار فرمانده در جوار آن بارز بود

)Ibid( .»صراحتاً بيان مي دارد  »بالذري
هاي بعد، كه مسلمانان حتي در دوره

هميشه نسبت به احداث مسجد در مركز 
شهرهاي متصرفه اقدام كرده و در اولين 

مدينه را بازتوليد گام، مسجد پيامبر در 
برخي حتي در  ).Ibid, 195مي نمودند (

(در مقايسه با  اسالميحكومت هاي متأخر
، با وجود هاي متقدم صدر اسالم)حكومت

طرح مدور بغداد در زمان منصور  مركزيت مسجد جامع در .1تصوير 
74 ص ،1375دوري و همكاران،  مأخذ:؛ عباسي  

تصوير 1. مرکزيت مسجد جامع در طرح مدّور بغداد در زمان 
منصور عباسی؛ مأخذ: دوری و همکاران، 1375، ص 74
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ارزش هـای اصیـل اسـامی، بـاز هـم ايـن مهـم رعايت 
می شـده اسـت کـه مثـال واضـح آن، طرح شـهر بغداد 
در زمان منصور )خلیفه عباسـی( اسـت. همـان طور که 
در تصوير شـماره 1 مشـاهده می شـود در مرکزيت اين 
شـهر، مسـجد جامع شـهر پیش بینـی و احداث شـد و 
کانـون هندسـی شـهر با محوريت مسـجد جامع شـکل 

گرفـت )دوری و همـکاران، 1375، ص 74(.
نتیجه  مهم ديگری که از مباحث فوق حاصل می شـود 
اين اسـت که در شـرايط کلی )و فارغ از محدوديت های 
جغرافیايـی، طبیعی و غیره(، هندسـه مدّور در مقايسـه 
با سـاير هندسـه ها، مطلوبیت بیشـتری برای کاربسـت 
در سـاختار کلـی شـهر اسـامی دارد. زيـرا در ايـن نوع 
هندسـه، برقـراری عدالـت در فواصـل نقـاط مختلـف از 
مرکـز )بـه ويژه فواصل نقـاط محیِط دايـره از مرکز آن(، 
میّسـرتر اسـت. گرچـه همانطور که قبًا اشـاره شـد، به 
دلیـل محدوديـت های ذاتِی هندسـه اقلیدسـی و حتی 
نااقلیدسـی، هیـچ شـکلی وجود نـدارد کـه فواصل همه 
نقـاط از يـک نقطه مشـخِص آن، به يک اندازه باشـد اما 
در مقايسـه تطبیقی میان هندسـه های مختلـف، دايره 
به نسـبت سـاير شـکل ها، قابلیت بیشـتری بـرای بروز 
عدالـت در فواصـل نقـاط مختلـف از مرکز شـکل دارد و 
لـذا چنانچـه هندسـه يک شـهر، مّدور باشـد و مسـجد 

جامع شـهر نیز در مرکز اين هندسـه باشـد، دسترسـی 
شـهرونداِن مختلـف بـه مسـجد جامـع ايـن شـهر، بـه 

عدالـت نزديک تـر خواهـد بود.
لـذا از مجمـوع مباحث اين بخـش، اين گزاره اسـتنباط 
می شـود که »فارغ از محدوديت های خاِص جغرافیايی 
و غیـره، هندسـه مـدّور در مقايسـه با سـاير هندسـه ها 
مطلوبیـت بیشـتری بـرای کاربسـت در سـاختار کلـی 
شـهر اسـامی دارد و کانـون اصلـِی هندسـِی اين شـهر 
نیـز مسـجد جامـع - بـه عنـوان مـکان برگـزاری نمـاز 
جمعـه – می باشـد«. نگارنـده در بخـش بعـد، نشـان 
خواهـد داد کـه چگونـه می تـوان از برآيند ايـن گزاره و 
برخـی احکام فقهـی مربوط به مسـاجد جامع، انـدازه و 

حـدود افقـِی مطلوب شـهر را اسـتنباط نمود.
4- استنباط اندازه مطلوب شهر اسالمی

تبییـن انـدازه مطلـوب شـهر اسـامی بـا اسـتفاده از 
احکام فقهِی مسـجد جامع، نیازمند چینش سلسـله واِر 

گزاره هـای فقهـی متعـددی بـه شـرح زير اسـت:
- گـزاره اول: طبـق برخـی روايـات معتبـر )از جملـه 
روايـات نقل شـده از امـام باقر علیه السـام(، فاصله بین 
دو نمـاز جمعـه )و بالتبـع فاصله بین دو مسـجد جامع( 
بايسـتی حداقل 3 میل باشـد: »يَُکـوُن بَْیـَن الَْجَماَعَتْیِن 
ثََاثَـُة أَْمَیـاٍل يَْعِني اَل يَُکـوُن ُجُمَعٌة إاِلَّ فِیَما بَْیَنـُه َو بَْیَن 
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أَضْحى و لَا فطْرٍ إِلَّا و هو يجدد  -ما منْ عيد للْمسلمينَ«در اين خصوص مى فرمايند: نيز امام محمد باقر(ع)  ).13 ص ،6الوسائل، جلد
آلمأَنَّهقَالَ ل ذَاك مل و زْناً قُلْتح يهف دمحنَ  لِ مرَوي  مقَّهي  حم  فرِهغَي دچه فطر و چه قربان نيست  : هيچ عيدى براى مسلمانان» ي

دشان را در دست امام فرمود: چون آنان حقّ خو از علت آن از امام(ع) پرسيده شد، مگر آن كه اندوه آل محمد(ص) تازه مى شود.
 نماز عيد قربان و فطر حقّ امامان معصوم(ع) د كه امامتنداللت داربه روشني ت ااين رواي ).170 ص ،4كافي، جلد ( ديگران مى بينند

4Fعيد يكى استنماز حكم نماز جمعه و  به تصريح روايات، چونغصب كرده اند و  است و ديگران آن را يا نائبان ايشان

اقامه بنابراين  3
در شرايط غيبت امام معصوم طبق فقه شيعي،  الزم به ذكر است كه .است(و يا نائبان منصوب ايشان) حق امامان صرفاً نماز جمعه نيز 

كه بر عهده ايشان (ع) است بر عهده فقيه جامع الشرايط خواهد بود و لذا در شرايطي مانند شرايط  احكام و حدودي اجراي(ع)، 
 5F4.عهده ولي فقيه و يا منصوبين ايشان است معاصر، اجراي اين مهم بر

توان مدلولِ روايات فوق پس مي
 كه اوالًرا اينطور جمع بندي نمود 

، اقامه نماز جمعه در هر شهر
حق امام معصوم (ع) و يا  اصالتاً

ثانياً، حاكم منصوب ايشان است و
 از آنجا كه طبق سيره معصومين

از  فقط يك حاكم (ع)، در هر شهر
طرف ايشان براي امور آن شهر 
منصوب مي شده است مي توان 

به تناسب با واحد ين گفت كه چن
حاكم در شهر اسالمي، بودنِ 

مسجد جامع شهر نيز بايستي 
 .واحد باشد

 2موقعيت مسجد جامع شهر 1موقعيت مسجد جامع شهر

 سه ميل

مأخذ: ؛ تحليل حداقل اندازه قطر شهر اسالمي، مبتني بر احكام فقهي مسجد جامع .2تصوير
 نگارنده

 يك و نيم ميل يك و نيم ميل

تصوير2. تحلیل حداقل اندازه قطر شهر اسالمی، مبتنی بر احکام فقهی مسجد جامع؛ مأخذ: نگارنده
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ثََاثَـِة أَْمَیـال«  )کافـی، جلـد 3، ص 419(. همانطور که 
ماحظـه مـی شـود، واژه »ثاثـه امیـال« در انتهای اين 
روايـت، بـه وضـوح بـر رعايِت حداقـل فاصله سـه میلِی 

مسـاجد جامـع تصريح کرده اسـت.
- گـزاره دوم: در هـر شـهر، فقـط يـک نمـاز جمعه می 
تـوان اقامـه نمود و بالتبـع، فقط يک مسـجد جامع می 
تـوان احـداث نمـود؛ البتـه ايـن گـزاره بر خـاف گزاره 
قبـل، بـه طـور صريـح در روايـات بیان نشـده اسـت اما 
از برخـی روايـات مـی تـوان ايـن گـزاره را بـه صـورت 
ضمنـی اسـتنباط نمـود. بـرای مثال، مـی توان بـه اين 
روايـت منقـول از امام علی)ع( اسـتناد نمـود: »...إَِذا َقِدَم 
ـَع النَّـاَس  لَْیـَس  َذلَِک   الَْخلِیَفـُة ِمْصـراً ِمـَن اْلَْمَصـارِ َجمَّ
ِلََحـٍد َغْیـِرِه « )وسـائل الشـیعه، جلـد 7، ص 339(. از 
عبـارت پايانـِی ايـن روايـت - لیـس ذلـک لحـٍد غیـره 
- مشـخص می شـود کـه در حضـور حاکم اسـامی در 
شـهر، فقـط اوسـت که صاحیـت برگـزاری و اقامه نماز 
جمعـه )بـه عنوان امـام جمعـه( را دارد و از آنجا که وی 
در آِن واحـد فقـط مـی توانـد در يک مسـجد، اين نماز 
را بـه جـا آَوَرد لـذا فقـط يـک مسـجد جامـع بـرای هر 
شـهر را مـی تـوان متّصـور شـد؛ مگـر آنکـه بـرای يک 
شـهر، دو حاکـم اسـامی را تصـور نمايیـم که ايـن امر، 
بـر خاف سـیره معصومین )ع(اسـت. مثًا مـی توان به 

سـیره پیامبر)ص( و يـا امام علی )ع( اشـاره نمود که در 
دوران زمامـدارِی خويـش هیچـگاه دو حاکـم را به طور 

همزمـان بـرای يک شـهر معرفـی نکردند.
دلیـل ديگری کـه می توان بـرای مطلوبیِت واحـد بودِن 
مسـجد جامـع در شـهر اقامـه نمـود، پـاره ای از روايات 
هسـتند کـه داللـت دارنـد کـه نمـاز جمعـه، هماننـد 
نمـاز عیـد فطـر و قربـان اسـت و همان گونه کـه آن دو 
نمـاز از منصبهـای امـام)ع( و نايب اوسـت، نمـاز جمعه 
نیزچنیـن اسـت. برخـی روايات نظیـر روايت نقل شـده 
از امـام علـی)ع( بـه وضـوح اين امـر را تأيیـد می نمايد: 
»اليصلـح الحکـم وال الحـدود وال الجمعـه إاّل لإلمـام أو 
مـن يقیمـه االمـام«: حکـم و حـدود و جمعه شايسـته 
نیسـت مگـر برای امام و يا کسـی کـه امـام او را گمارده 
باشـد )مسـتدرک الوسـائل، جلد6، ص 13(. امام محمد 
باقـر)ع( نیـز در اين خصـوص می فرمايند: »َمـا ِمْن ِعیٍد 
ٍد  ُد آلِِل ُمَحمَّ لِلُْمْسـلِِمیَن- أَْضًحی َو اَل فِْطٍر إاِلَّ َو ُهَو يَُجدِّ
ُهمْ  فِي   َُّهـمْ  يَـَرْونَ  َحقَّ فِیـِه ُحْزنـاً ُقلْـُت َو لِـَم َذاَک َقاَل ِلَن
يَـِد َغْیِرِهـم «: هیـچ عیـدی برای مسـلمانان چـه فطر و 
چـه قربـان نیسـت مگـر آن کـه انـدوه آل محمـد)ص( 
تازه می شـود. از علت آن از امام)ع( پرسـیده شـد، امام 
فرمـود: چـون آنان حـّق خودشـان را در دسـت ديگران 
مـی بیننـد )کافـی، جلـد 4، ص 170(. ايـن روايـات به 

تصوير3. نمونه ای از نفی احکام فقهی نماز جمعه در شهری با قطر کمتر از سه میل؛ مأخذ: نگارنده
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كه از بخش  - »كانون و مركز هندسي شهِر اسالمي، مسجد جامع آن شهر است«فوق با اين گزاره كه هاي گزاره  تجميعاكنون با 
 است كيلومتر) 5.5(حدود  ميل سهنمود كه حداقل اندازه مطلوب براي قطر شهر اسالمي، استنباط مي توان چنين  -قبل استنتاج شد

، مماس هم اندازه (با قطر سه ميل) مشاهده مي گردد، در حالتي كه محيط دو شهر فرضيِ 2زيرا همان طور كه در تصوير . )2(تصوير 
با سه ميل مي شود كه اين عدد، حداقل اندازه قابل قبول براي  ، دقيقاً برابرد فاصله بين مساجد جامع اين دو شهرنبر يكديگر باش

ها اگر قطر شهر  -يعني فرض مماس بودن محيط دو شهر به يكديگر -اما با همين فرض فاصله دو نماز جمعه از يكديگر مي باشد
كه  خواهد شد ميلبالتبع دو نماز جمعه) كمتر از سه  (و دو شهر جد جامعافاصله بين مس شود، ميل، كمتر از سه يا حتي يكي از شهرها

 يك)، 1يكي از شهرها (شهر شعاع ،را ارائه مي نمايد كه در آن، مثالي 3ذكر شده است. تصوير شماره  اين امر بر خالف احكام فقهيِ
است و در و قطر آن، دو ميل  ميل

مساجد نتيجه فاصله بين موقعيت 
جامع دو شهر، برابر با دو و نيم ميل 

قابل شده كه كمتر از حداقل اندازه 
لذا طبق  است. -يعني سه ميل - قبول

تحليل ارائه شده، حداقل قطر مطلوب 
(معادل براي شهر اسالمي، سه ميل 

مي باشد و شهر با كمتر از يك فرسخ) 
اين قطر، با حداقل اندازه هاي حاصل 

مساجد جامع، تطبيق  از احكام فقهيِ
 ندارد.

الزم به ذكر است كه دليل مماس 
كردن محيط دو شهر بر يكديگر در 
مثال هاي ارائه شده اين است كه 

ه قابل قبول براي حداقل اندازتبيينِ 
است كه مساجد جامع دو  حالتدو شهر بر هم مماس باشد زيرا در اين محيط كه موضوعيت پيدا مي كند قطر شهر اسالمي، زماني 
در چنين شرايطي است كه بررسي احكام فقهي در خصوص بالتبع، و  شديگر، به يكديگر نزديك خواهند شهر، بيش از هر حالت د

اما آموزه هاي غني اسالمي در خصوص اندازه شهر، به همين جا  رعايت حداقل فاصله ميان مساجد جامع، موضوعيت پيدا مي كند.
شهر اسالمي، حداكثر قطر مطلوب شهر را نيز مي توان از اين  بِختم نمي شود و طبق بررسي نگارنده، عالوه بر حداقل قطر مطلو

دو روايت است كه در ادامه، عيناً نقل مي شوند.  ديني كه در اين خصوص راهگشا است هاي مهمترين گزارهآموزه ها استنباط نمود. 
اللَّه عزَّ و جلَّ علَى النَّاسِ منَ الْجمعةِ إِلَى الْجمعةِ خَمساً و إِنَّما فَرَض «از امام محمد باقر(ع) نقل مي كند:  بن أعين زراره را روايت اول

الْمجنُونِ و عنْ تسعةٍ عنِ الصغيرِ و الْكَبِيرِ و ثَلَاثينَ صلَاةً منْها صلَاةٌ واحدةٌ فَرَضَها اللَّه عزَّ و جلَّ في جماعةٍ و هي الْجمعةُ و وضَعها 
خداوند از جمعه تا جمعه ديگر، سى وپنج نماز بر مردم  :» و الْأَعمى و منْ كَانَ علَى رأْسِ فَرْسخَين  الْمسافرِ و الْعبد و الْمرْأَةِ و الْمرِيضِ

 ،پير ،را از نُه كس برداشته است:كودك واجب كرده است، يكى از آن نمازها نماز جمعه است كه بايد به جماعت گزارده شود و آن
دوم نيز از ). روايت 409 ص ،ق1413ابن بابويه، ( كه در دو فرسخي نماز جمعه باشدو كسي  نابينا ،مريض ،زن ،بنده ،مسافر ،ديوانه

آن قرار  دو فرسخي تانماز جمعه بر كسي كه : » فَرْسخَين  منْها علَى  كَانَ  كُلِ منْ  الْجمعةُ علَى  تَجِب« :نقل شده است امام باقر(ع)
 ).309 ص ،7جلددارد، واجب است (وسائل الشيعه، 

 مأخذ: نگارنده؛ نمونه اي از نفي احكام فقهي نماز جمعه در شهري با قطر كمتر از سه ميل .3تصوير

 2موقعيت مسجد جامع شهر 1موقعيت مسجد جامع شهر

 دو و نيم ميل

 يك و نيم ميل يك ميل
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شـهر منصـوب می شـده اسـت می تـوان چنیـن گفت 14
کـه بـه تناسـب با واحد بـودِن حاکم در شـهر اسـامی، 

مسـجد جامع شـهر نیز بايسـتی واحد باشـد.
اکنـون بـا تجمیـع گـزاره هـای فـوق با ايـن گـزاره که 
»کانون و مرکز هندسـی شـهِر اسـامی، مسـجد جامع 
آن شـهر اسـت« - کـه از بخـش قبـل اسـتنتاج شـد- 
مـی تـوان چنیـن اسـتنباط نمـود کـه حداقـل انـدازه 
مطلـوب بـرای قطـر شـهر اسـامی، سـه میـل )حـدود 
5,5 کیلومتـر( اسـت )تصوير 2(. زيرا همـان طور که در 
تصويـر 2 مشـاهده می گـردد، در حالتی کـه محیط دو 
شـهر فرضـِی هم انـدازه )بـا قطر سـه میل(، ممـاس بر 
يکديگر باشـند فاصله بین مسـاجد جامع اين دو شـهر، 
دقیقـاً برابـر با سـه میل می شـود که اين عـدد، حداقل 
انـدازه قابـل قبول برای فاصله دو نمـاز جمعه از يکديگر 
مـی باشـد امـا بـا همیـن فـرض- يعنـی فـرض مماس 
بـودن محیط دو شـهر بـه يکديگر-  اگر قطر شـهرها يا 

روشـنی داللـت دارند کـه امامِت نماز عیـد قربان و فطر 
حـّق امامان معصوم)ع( يا نائبان ايشـان اسـت و ديگران 
آن را غصـب کـرده انـد و چون به تصريـح روايات، حکم 
نمـاز جمعـه و نماز عید يکی اسـت3 بنابرايـن اقامه نماز 
جمعـه نیـز صرفـاً حـق امامـان )و يـا نائبـان منصـوب 
ايشـان( اسـت. الزم به ذکر اسـت که طبق فقه شـیعی، 
در شـرايط غیبـت امـام معصـوم )ع(، اجـرای احـکام و 
حـدودی کـه بـر عهده ايشـان )ع( اسـت بر عهـده فقیه 
جامـع الشـرايط خواهـد بـود و لـذا در شـرايطی ماننـد 
شـرايط معاصـر، اجـرای اين مهم بـر عهده ولـی فقیه و 

يا منصوبین ايشـان اسـت.4 
پـس می تـوان مدلـوِل روايـات فـوق را اينطـور جمـع 
بنـدی نمـود کـه اوالً اقامـه نمـاز جمعـه در هـر شـهر، 
اصالتـاً حـق امام معصـوم )ع( و يا حاکم منصوب ايشـان 
اسـت وثانیـاً، از آنجا که طبق سـیره معصومیـن )ع(، در 
هـر شـهر فقط يک حاکم از طرف ايشـان بـرای امور آن 

9 
 

مباحث فوق با توجه به 
الذكر، اين بخش چنين 

كه جمع بندي مي شود 
آيه نهم  آنگاه مخاطبِ

خواهد سوره جمعه، عام 
شعاع شهر، بيش كه  بود

از دو فرسخ نباشد و لذا 
حداكثر قطر مطلوب براي 
شهر اسالمي، چهار 
فرسخ (و يا دوازده ميل) 

، 4شماره  تصويرمي باشد.
اندازه هاي  ي ازكليت

را مطلوب شهر اسالمي 
 ارائه مي نمايد.

 
 حومه شهراندازه  -5

پس از تبيين اندازه 
مطلوب شهر اسالمي، 
مسئله مهم ديگري كه 
الزم است مورد ژرفكاوي 

حومه اندازه قرار گيرد، 
در اگر است زيرا  شهر

خصوص اندازه حومه، 
دقت نظر الزم به عمل 
نيايد ممكن است به دليل 
تأثيرات پيش بيني نشده 
و نامطلوب حومه بر شهر، 

 در اين پژوهش، براي تبيين اندازه مطلوب حومه شهر نيز به سياق اندازه نتايج مورد انتظار از كالبد و فضاي شهر نيز حاصل نشود.
خود شهر، آموزه هاي اسالمي و به ويژه احكام فقهي مورد استناد قرار مي گيرد تا با تحليل آنها، نتايج الزم حاصل شود. مهمترين 

فقه اقتصادي اسالم مطرح مي است كه در حوزه » تلقّي ركبان«قاعده فقهي كه در اين خصوص راهگشاست، قاعده اي با عنوان 
با  خريد و فروشكت مي كردند تا با براي مبادالت اقتصادي، كاروان هاي تجاري به سمت شهرها حرعموماً در صدر اسالم، . باشد

 مي رفتند در حومه شهر . اما قبل از ورود كاروان به شهر، برخي از افراد سودجو، به استقبال كاروان هاكسب منفعت كنندشهر،ساكنان 
، خريداري كنند و سپس با طي مسيري كوتاه و بازگشت به شهر، محصوالت را با قيمتي پايين تر از قيمت شهر تا محصوالت آنها را

ي هم ريشه با مالقات و ركبان برمي آيد (تلقّ امرركبان نيز از همين با قيمتي به مراتب باالتر به شهروندان بفروشند. وجه تسميه تلقّي 
در كاروانهاى تجاري اين است كه برخي از اهالي شهر به استقبال تلقّي ركبان پس منظور از  ).است به معناي سواره راكبنيز جمع 

 .مأخذ نگارنده؛ حداقل و حداكثر قطر مطلوب شهر اسالمي .4تصوير

 

  

مطلوب حداكثر شعاع  حداقل شعاع مطلوب 

 دو فرسخ (معادل شش ميل) يك و نيم ميل

 موقعيت مسجد جامع

تصوير4. حداقل و حداکثر قطر مطلوب شهر اسالمی؛ مأخذ نگارنده.
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سـی وپنـج نماز بر مـردم واجب کرده اسـت، يکی از آن 
نمازهـا نمـاز جمعه اسـت کـه بايد بـه جماعت گـزارده 
شـود و آن را از نُـه کـس برداشـته اسـت:کودک، پیـر، 
ديوانـه، مسـافر، بنـده، زن، مريض، نابینا و کسـی که در 
دو فرسـخی نماز جمعه باشـد )ابن بابويه، 1413ق، ص 
409(. روايـت دوم نیـز از امـام باقر)ع( نقل شـده اسـت: 
»تَِجـبُ  الُْجُمَعُة َعلَی  ُکِل َمنْ  َکانَ  ِمْنَها َعلَی  َفْرَسـَخْین «: 
نمـاز جمعـه بر کسـی کـه تا دو فرسـخی آن قـرار دارد، 

واجب اسـت )وسـائل الشـیعه، جلـد7، ص 309(.
همانطـور کـه ماحظـه مـی شـود، در ايـن دو روايـت، 
وجـوب حضـور در نمـاز جمعـه تـا دو فرسـخِی مـکاِن 
اقامـه اين نماز- يعنی مسـجد جامع شـهر- اعام شـده 
اسـت و کسـانی که در فواصل دورتر از دو فرسـخ اقامت 
داشـته باشـند، شـرعاً موظف بـه حضور در نمـاز جمعه 
نیسـتند. بـر ايـن اسـاس، حداکثر انـدازه مطلـوب برای 
قطـر شـهر اسـامی، چهـار فرسـخ )معـادل 12 میـل و 
تقريبـاً معادل با 22 کیلومتر( می باشـد کـه گزاره های 

سلسـله وارِ زيـر، ايـن مّدعـا را اثبات مـی نمايد:
1. مسـجد جامـع هر شـهر )به عنـوان مـکان اقامه نماز 
جمعـه در آن شـهر(، بايسـتی واحد باشـد کـه موقعیت 
ايـده آل برای اين مسـجد، کانون هندسـی شـهر اسـت 
)در بخـش هـای قبل، داليـل منطقی و فقهـی اين ادعا 

ارائه شـد(.
2. عمـوم شـهروندان و افـراد سـاکن در شـهر )بـه جـز 
اسـتثنائاتی کـه در روايـات قبـل اشـاره شـد( موّظف به 
حضـور در نمـاز جمعـه هسـتند. سـوره جمعـه در ايـن 
َِّذيَن آَمُنـوا إَِذا  خصـوص چنیـن می فرمايـد: »يَـا أَيَُّهـا ال
 ِ ـَاةِ ِمـن يَـْوِم الُْجُمَعـِة َفاْسـَعْوا إِلَـی ِذْکـِر اهللَّ نُـوِدي لِلصَّ
َُّکـْم إِن ُکنُتـْم تَْعلَُمـوَن«: هان  َوَذُروا الَْبْیـَع َذلُِکـْم َخْیـٌر ل
ای کسـانی کـه ايمان آورديد هنگامی کـه در روز جمعه 
بـرای نمـاز جمعـه اذان داده مـی شـود بـه سـوی ذکـر 
خدا بشـتابید و دادوسـتد را رها کنید، اگر بفهمید برای 
شـما بهتـر اسـت )جمعـه/9(. همـان طور کـه ماحظه 
مـی شـود طبـق ايـن آيـه، همـه مؤمنیـن موظفنـد در 
زمـان نمـاز جمعه، به سـوی اين نماز بشـتابند که برای 
آن، فضیلـت بسـیار نقـل شـده اسـت. امام علـی )ع( در 

حتـی يکـی از شـهرها، کمتـر از سـه میل شـود، فاصله 
بیـن مسـاجد جامـع دو شـهر )و بالتبع دو نمـاز جمعه( 
کمتـر از سـه میـل خواهـد شـد که ايـن امر بـر خاف 
احـکام فقهِی ذکر شـده اسـت. تصوير شـماره 3، مثالی 
را ارائـه مـی نمايـد کـه در آن، شـعاع يکـی از شـهرها 
)شـهر1(، يک میل و قطر آن، دو میل اسـت و در نتیجه 
فاصلـه بیـن موقعیـت مسـاجد جامـع دو شـهر، برابر با 
دو و نیـم میـل شـده کـه کمتـر از حداقـل انـدازه قابل 
قبـول - يعنی سـه میل- اسـت. لـذا طبق تحلیـل ارائه 
شـده، حداقـل قطـر مطلـوب برای شـهر اسـامی، سـه 
میـل )معادل يک فرسـخ( می باشـد و شـهر بـا کمتر از 
ايـن قطـر، با حداقل انـدازه های حاصـل از احکام فقهِی 

مسـاجد جامع، تطبیـق ندارد.
الزم بـه ذکـر اسـت کـه دلیل ممـاس کـردن محیط دو 
شـهر بـر يکديگـر در مثـال هـای ارائه شـده اين اسـت 
کـه تبییـِن حداقـل انـدازه قابـل قبـول برای قطر شـهر 
اسـامی، زمانـی موضوعیـت پیـدا مـی کند کـه محیط 
دو شـهر بـر هـم مماس باشـد زيـرا در اين حالت اسـت 
کـه مسـاجد جامـع دو شـهر، بیـش از هر حالـت ديگر، 
بـه يکديگـر نزديـک خواهنـد شـد و بالتبـع، در چنیـن 
شـرايطی اسـت کـه بررسـی احـکام فقهـی در خصوص 
رعايـت حداقل فاصله میان مسـاجد جامـع، موضوعیت 
اسـامی در  آمـوزه هـای غنـی  امـا  پیـدا مـی کنـد. 
خصـوص انـدازه شـهر، بـه همیـن جـا ختم نمی شـود 
و طبـق بررسـی نگارنده، عـاوه بر حداقـل قطر مطلوِب 
شـهر اسـامی، حداکثـر قطـر مطلـوب شـهر را نیز می 
تـوان از ايـن آمـوزه ها اسـتنباط نمود. مهمتريـن گزاره 
هـای دينـی کـه در ايـن خصـوص راهگشـا اسـت دو 
روايـت اسـت کـه در ادامه، عینـاً نقل می شـوند. روايت 
اول را زراره بـن أعیـن از امـام محمـد باقـر)ع( نقـل می 
ُ َعزَّ َو َجلَّ َعلَی النَّـاِس ِمَن الُْجُمَعِة  ََّما َفـَرَض اهللَّ کنـد: »إِن
إِلَـی الُْجُمَعـِة َخْمسـاً َو ثََاثِیَن َصـَاًة ِمْنَها َصـَاٌة َواِحَدٌة 
ُ َعـزَّ َو َجـلَّ فِـي َجَماَعـٍة َو ِهـَي الُْجُمَعـُة َو  َفَرَضَهـا اهللَّ
ِغیـِر َو الَْکِبیـِر َو الَْمْجُنوِن َو  َوَضَعَهـا َعـْن تِْسـَعٍة َعـِن الصَّ
الُْمَسـافِِر َو الَْعْبِد َو الَْمـْرأَةِ َو الَْمِريِض  َو اْلَْعَمی َو َمْن َکاَن 
َعلَی َرأِْس َفْرَسـَخْین «: خداونـد از جمعه تا جمعه ديگر، 
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خصـوص فضیلـت اين نماز چنین می فرماينـد: »در روز 
جمعه سـفر مکن تـا نماز جمعه را بگزاری، مگر سـفری 
باشـد کـه در آن روی بـه خـدا داری، يـا چـاره ای ديگر 
جـز رفتن به آن سـفر را نداری«)نهـج الباغه، نامه 70(. 
ايشـان در روايتـی ديگـر چنین مـی فرمايند: مـن برای 
شـش نفر نـزد خداوند ضمانت بهشـت مـی نمايم، يکی 
از آنـان کسـی اسـت که به سـوی نمازجمعه بـرود و در 
راه بمیـرد، آنگاه بهشـت برای اوسـت )وسـائل الشـیعه، 

جلـد 5، 11(.
بـا توجـه به فضیلـت و اهمیت بسـیار زياد ايـن نماز، به 
دور از حکمـت الهـی اسـت کـه بـرای چنین عبـادت با 
فضیلتی، مردم شـهر به دو دسـته تقسـیم شـوند و عده 
ای توصیـه بـه آن شـوند و برخـی ديگر خیـر )امری که 
در صـورت بـزرگ تـر شـدِن شـعاع شـهر از دو فرسـخ 
اتفـاق مـی افتـد زيـرا در چنین شـرايطی فقـط افرادی 
ملـزم بـه درک ايـن فضیلت هسـتند که در کمتـر از دو 
فرسـخِی نمـاز باشـند(. ضمـن آنکه از سـیاق آيـه فوق 
الذکـر )آيـه نهـم سـوره جمعـه( چنیـن بر مـی آيد که 
مخاطـب آيـه، عمـوم شـهروندان هسـتند و بـه عبـارت 
ديگـر، مخاطـب اين آيه، عام اسـت و نه خـاص زيرا اگر 
مخاطـب آيه خاص بود بايسـتی در متـن آيه، تخصیص 
يـا قیـد خاصـی بیـان می شـد که چنین نشـده اسـت. 
امـا اگـر شـعاع شـهر بیـش از دو فرسـخ باشـد، عمـًا 
بـه معنـای آن اسـت کـه مخاطب ايـن آيه عام نیسـت 
زيـرا در چنیـن شـرايطی، فقـط افـراد خاصـی مخاطب 
آيـه قـرار گرفته انـد که در فاصلـه کمتر از دو فرسـخی 
مسـجد جامـع باشـند. بـه بیـان ديگر، اگر شـعاع شـهر 
بیش از دو فرسـخ باشـد، برخی از شـهروندان، سـعادِت 
مخاطـب قـرار گرفتـن از طـرف آيـه نهـم سـوره جمعه 
را از دسـت مـی دهنـد و بديهـی اسـت که ايـن امر )به 
ويـژه بـا توجه بـه فضیلت بسـیار نماز جمعـه( بر خاف 

حکمـت الهی اسـت.
بـا توجـه بـه مباحـث فـوق الذکـر، ايـن بخـش چنیـن 
جمـع بنـدی مـی شـود کـه آنـگاه مخاطـِب آيـه نهـم 
سـوره جمعـه، عـام خواهد بود که شـعاع شـهر، بیش از 
دو فرسـخ نباشـد و لذا حداکثر قطر مطلوب برای شـهر 

اسـامی، چهـار فرسـخ )و يـا دوازده میـل( مـی باشـد.
تصويـر شـماره 4، کلیتـی از انـدازه هـای مطلوب شـهر 

اسـامی را ارائـه مـی نمايد.
5- اندازه حومه شهر

پس از تبیین اندازه مطلوب شـهر اسـامی، مسئله مهم 
ديگری که الزم اسـت مـورد ژرفکاوی قرار گیـرد، اندازه 
حومه شـهر اسـت زيـرا اگـر در خصـوص انـدازه حومه، 
دقـت نظـر الزم بـه عمـل نیايـد ممکن اسـت بـه دلیل 
تأثیـرات پیـش بینـی نشـده و نامطلوب حومه بر شـهر، 
نتايـج مـورد انتظـار از کالبـد و فضای شـهر نیـز حاصل 
نشـود. در ايـن پژوهـش، بـرای تبییـن انـدازه مطلـوب 
حومـه شـهر نیـز بـه سـیاق انـدازه خـود شـهر، آمـوزه 
هـای اسـامی و بـه ويـژه احـکام فقهـی مـورد اسـتناد 
قـرار مـی گیـرد تـا بـا تحلیـل آنهـا، نتايـج الزم حاصل 
شـود. مهمتريـن قاعـده فقهـی کـه در ايـن خصـوص 
راهگشاسـت، قاعـده ای با عنـوان »تلّقی رکبان« اسـت 
کـه در حـوزه فقه اقتصادی اسـام مطرح می باشـد. در 
صـدر اسـام، عموماً بـرای مبـادالت اقتصـادی، کاروان 
هـای تجـاری به سـمت شـهرها حرکـت مـی کردند تا 
بـا خريد و فروش با سـاکنان شهر،کسـب منفعت کنند. 
اما قبل از ورود کاروان به شـهر، برخی از افراد سـودجو، 
بـه اسـتقبال کاروان هـا در حومـه شـهر مـی رفتنـد تا 
محصـوالت آنهـا را بـا قیمتی پايیـن تر از قیمت شـهر، 
خريـداری کننـد و سـپس بـا طـی مسـیری کوتـاه و 
بازگشـت بـه شـهر، محصـوالت را بـا قیمتی بـه مراتب 
باالتر به شـهروندان بفروشـند. وجه تسمیه تلّقی رکبان 
نیـز از همیـن امر برمی آيـد )تلّقی هم ريشـه با ماقات 
و رکبـان نیـز جمع راکب به معنای سـواره اسـت(. پس 
منظـور از تلّقـی رکبـان ايـن اسـت کـه برخـی از اهالی 
شـهر به اسـتقبال کاروانهای تجاری در حومه شـهر می 
رفتنـد تـا کاالهـای آنهـا را به قیمتـی پايین تـر بخرند 
و بالعکـس، محصـوالت مـورد نیـاز آنهـا را بـا قیمتی به 
مراتـب باالتر از شـهر، به آنها بفروشـند )فخرالمحققین، 
1387ق، 408(. طبـق روايـات متعـدد، ايـن امـر حـرام 
اسـت و منفعتـی کـه افـراد از اين کار کسـب می کردند 
ِ )ص(  اَل يََتلَقَّی  أََحُدُکْم  مشـروع نیسـت: »َقاَل َرُسـوُل اهللَّ
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تَِجـاَرًة َخارِجـاً ِمـَن الِْمْصـر« )کافی، جلـد 5، ص 168(. 
ماحظـه مـی شـود که طبـق ايـن روايـت، پیامبر)ص( 
بـه صراحـت از ايـن نـوع تجـارت نهی فرمـوده انـد. اما 
اسـتفاده ای کـه از قاعـده »تلّقـی رکبـان« در تعییـن 
انـدازه حومـه شـهر مـی شـود بـه اين شـرح اسـت که 
اوالً موضـوع ايـن قاعـده دربـاره افرادی اسـت کـه برای 
سـودجويِی نامشروع به اسـتقبال کاروان های تجاری در 
حومـه شـهر می رفتنـد و ثانیاً به تصريح برخـی روايات، 
ايـن قاعـده، فقـط تا فاصله چهار فرسـخِی شـهر، جاری 
می باشـد و بعـد از اين فاصله، خريد و فـروش با کاروان 
هـای تجـاری، از حکـِم حرمت خـارج می شـود و نوعی 
تجـارت حال به شـمار مـی رود. امام صـادق )ع( درباره 
مسـافِت متناسـب بـا اين قاعـده چنیـن مـی فرمايند:َ  
ِ ص نََهـی  ِ ع  اَل تَلَـقَ  َفـإِنَّ َرُسـوَل اهللَّ َقـاَل أَبُـو َعْبـِد اهللَّ
َعـِن التَّلَقِّـي ُقلْـُت َو َمـا َحـدُّ التَّلَقِّي َقاَل َمـا ُدوَن َغـْدَوٍة 
ْوَحـُة َقاَل أَْربَُع َفَراِسـخ   أَْو َرْوَحـٍة ُقلْـُت َو َکـِم الَْغـْدَوُة َو الرَّ
)همـان، 169(. بـا توجـه بـه عبـارت »أربع فراسـخ« در 
پايـان ايـن روايت، حد قاعـده تلقی رکبان برابر اسـت با 
چهـار فرسـخ )تقريباً معـادل 22 کیلومتر(. لـذا با توجه 
به اينکه شـأنیت مکانِی اين قاعده، حومه شـهر اسـت و 
مسـافت متناسـب بـا اين قاعـده نیز تا چهار فرسـخ می 
باشـد چنیـن اسـتنتاج می شـود که انـدازه قابـل قبول 
بـرای حومـه شـهر برپايـه فقه شـیعی تـا چهار فرسـخ 

می باشـد.
6- نتیجه گیری و جمعبندي

بـر اسـاس مباحـث ارائـه شـده در ايـن مقاله مشـخص 
شـد کـه گرچـه در متون دينی )اعـم از آيـات و روايات( 
گـزاره صريحـی در خصـوص انـدازه مطلـوب شـهر ارائه 
نشـده اسـت امـا بـا ژرفـکاوی در اين متـون، مـی توان 
بـه اعـداد مشـخصی برای انـدازه مطلـوب شـهر )اعم از 
انـدازه حداقلـی و اندازه حداکثری( دسـت يافـت. البته، 
مقدمه اين مهم، تبیین چیسـتِی هندسـه و کانون شهر 
اسـامی اسـت که طبـق تحلیهای ارائه شـده مشـخص 
شـد که شـهر مطلوِب اسـامی، شـهری مدّور )فـارغ از 
برخـی محدوديـت هـای جغرافیايـی و طبیعـی و غیره( 
اسـت و کانون هندسـِی اين شـهر نیز بايسـتی مسـجد 

جامـع شـهر باشـد. بـا اسـتناد به احـکام فقهی مسـجد 
جامـع مشـخص شـد کـه حداقـل قطـر مطلـوب بـرای 
شـهر اسـامی، سـه میـل )تقريباً برابـر بـا 5,5 کیلومتر 
و يـا معـادل يـک فرسـخ( و حداکثر قطر مطلـوب برای 
ايـن شـهر، دوازده میـل )تقريباً برابر بـا 22 کیلومتر و يا 
معـادل چهـار فرسـخ( می باشـد. به بیان ديگـر از منظر 
فقـه شـیعی، سـکونت گاه های انسـانی با قطـر کمتر از 
يـک فرسـخ، اسـتحقاِق اطـاق واژه شـهر را ندارند و در 
مراتـب پايیـن تری از سلسـله مراتب سـکونت گاه های 
انسـانی قـرار مـی گیرند )مراتبـی مانند قصبـه و قريه و 
غیـره(. از سـوی ديگر، شـهرهای بـا قطر بیـش از چهار 
فرسـخ نیـز از منظـر فقه شـیعی، فاقـد مطلوبیـِت الزم 
هسـتند کـه البتـه تبییـن حکمـِت ايـن مهـم، از حوزه 
مسـئله و پرسـش های ايـن تحقیـق، خـارج اسـت و 
پژوهـش جامع ديگـری را می طلبد؛ اما آنچه مشـخص 
اسـت اين اسـت که از منظـر فقهی، چنانچه قطر شـهر 
به چهار فرسـخ نزديک شـود برای سـکونت افراد جديد، 
دو راه بیشـتر وجود ندارد؛ يا بايد شـهری ديگر را بنیان 
نهـاد و يا بايد به توسـعه عمـودی روی آورد )نگارنده در 
پژوهشـی ديگـر، اثبات مـی نمايد که از منظر اسـامی، 
توسـعه عمودِی شـهر نیز فقـط به صورت کنترل شـده 
و کامـًا محـدود، قابـل قبـول اسـت و شـهر مطلـوِب 
اسـامی، شـهری غالبـاً افقـی اسـت(. به هر حـال طبق 
مسـتندات ارائه شـده، ترديدی نیسـت که تداوم توسعه 
افقـی شـهر در فواصـل بیـش از چهار فرسـخ، مطلوبیت 
فقهـی نـدارد. البته روشـن اسـت که دانش شهرسـازی، 
دانشـی میـان رشـته ای اسـت )کـه عـاوه بـر مؤلفـه 
هـای فقهـی، متأثـر از مؤلفـه هـای متعدد اقتصـادی و 
اجتماعـی  و سیاسـی و غیـره  اسـت( و با ارقـام و اعداِد 
ِصـرف نمـی تـوان تکلیـف يک شـهر را مشـخص نمود؛ 
لـذا اجرايـی کـردن يافتـه هـای ايـن پژوهـش، نیازمند 
همراهـی و هماهنگی سـاير حوزه ها )اعـم از حوزه های 
فرهنگـی، اقتصـادی، اجتماعـی و غیـره( اسـت. به بیان 
ديگـر، همان طـور که در ابتـدای مقاله نیز تصريح شـد 
يافتـه هـای ايـن تحقیـق صرفـاً مبتنی بـر آمـوزه های 
فقـه شـیعی اسـتنتاج شـده اسـت و سـاير مؤلفـه های 
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مؤثـر بـر انـدازه شـهر )اعـم از مؤلفـه هـای اجتماعی و 
اقتصـادی و غیـره( در فراينـد ايـن پژوهـش ژرفـکاوی 
نشـده انـد کـه البتـه مدعـای نگارنـده نیز صرفـاً تبیین 
انـدازه مطلـوب شـهر و حومـه مبتنـی بـر مؤلفـه هـای 
فقهـی بـوده اسـت )و نه اجتماعـی و اقتصـادی و غیره(. 
لـذا تطبیـق سـاير مؤلفه ها بـر يافته های ايـن پژوهش، 
چشـم انـدازی اسـت که مـی توان بـرای تکمیـل آن در 
آينـده متصـور شـد. در پايـان، کلیتی از يافتـه های اين 

پژوهـش طـی جدول شـماره 1 ارائه شـده اسـت.
پی نوشت ها

1. قـال الصـادق علیـه الّسـام التعـرب بعـد الهجـرة و 
الشـرک واحـد.

 2. عامـه در کتـاب قواعـد و منتهـی، شـهید اول در 
کتـاب لمعـه، شـهید ثانـی در شـرح لمعـه و مسـالک و 
محقـق در کتـاب جهاد از شـرايع می فرماينـد »و يجب 
المهاجـرة عـن بلد الشـرک علـی من يضعف عـن اظهار 
شـرايع االسـام مـع المکنة و الهجـرة باقیة مـادام الکفر 

باقیا«.
3. فضـل بـن شـاذان از امـام رضا)ع( در خصوص سـبب 
ايـن که چـرا نماز جمعه دو رکعت اسـت چنیـن روايت 
مـی کنـد: أَنَّ الُْجُمَعَة ِعیٌد َو َصَاُة الِْعیـِد َرْکَعَتان ؛ جمعه 
عید اسـت و نماز عید دو رکعت اسـت )بحارالنوار، جلد 

86، ص 201(.
 4. در خصـوص حـدود وظايـف و شـرايط ولـی فقیه در 
عصـر غیبـت، روايـات متعددی نقل شـده اسـت که دو 
روايـت ذيل از مهمترين آنهاسـت: امـام زمـان)ع(: َو أَمَّا 
َُّهمْ   الَْحـَواِدثُ  الَْواقَِعـُة َفاْرِجُعـوا فِیَها إِلَـی  ُرَواةِ َحِديِثَنـا َفإِن
ِ َعلَْیِهم : اما در حوادثی که  ـُة اهللَّ ِتـي  َعلَْیُکـمْ  َو أَنَا ُحجَّ ُحجَّ
بعـداً بـه وجود می آيـد در مورد آنهـا به راويـان احاديث  
مـا رجـوع کنیـد زيـرا آنهـا حجـت مـن بـر شـما و من 

حجـت خـدا بر آنان می باشـم )ابن بابويـه، 1395ق، ص 
484(.   و امـام حسـن عسـگری)ع(: َفأَمَّـا َمـنْ  َکانَ  ِمنَ  
الُْفَقَهاءِ َصائِناً لَِنْفِسـِه، َحافِظاً لِِديِنـِه، ُمَخالِفاً لَِهَواُه، ُمِطیعاً 
ِلَْمـِر َمـْواَلُه َفلِلَْعـَوامِّ أَْن يَُقلُِّدوه ": از میان فقها کسـی که 
دارای صیانـت نفـس، حافظ دين، مخالـف هوای نفس و 
مطیع اوامر شـرع باشـد، اطاعـت و تقلیدکنید )حکیمی 

و ديگـران، 1432ق، ص 557(.
منابع و مآخذ

قرآن کريم
ابـن بابويـه، محمد بن علـی )1395 ق(، کمـال الدين و 

تمام النعمـة، جلد 2، تهران: اسـامیه.
ابـن بابويـه، محمد بن علـی )1413 ق(، مـن ال يحضره 

الفقیـه، جلد1، قم: دفتر انتشـارات اسـامی. 
بهجـت، محمـد تقی )1381(، رسـاله توضیح المسـائل، 

انتشـارات شفق. قم: 
حکیمـی، محمدرضا و محمد حکیمـی، و علی حکیمی 
)1432 ق(، الحیـاه، ترجمـه احمـد آرام، تهـران: دفتـر 

نشـر فرهنگ اسـامی.
دوری، عبدالعزيـز، دومینیـک سـوردل و کلـود کاهـن 
)1375(، بغـداد؛ چنـد مقالـه در تاريـخ و جغرافیـای 
تاريخی، ترجمه اسـماعیل دولتشـاهی و ايرج پروشـانی، 

تهـران: بنیـاد دائـره المعارف اسـامی.
سـید رضـی، محمـد )1415ه.ق(، نهج الباغـه، بیروت: 

االسوه. دار 
شـیخ حّر عاملی، محمد بن الحسـن )1414ق(، وسـائل 

الشـیعه، جلد 5، قم: مؤسسـه آل البیت علیهم السـام.
شـیخ حّر عاملی، محمد بن الحسـن )1414ق(، وسـائل 

الشـیعه، جلد 7، قم: مؤسسـه آل البیت علیهم السـام.
طباطبايـی، محمدحسـین )1374(، تفسـیر المیـزان، 
جلـد 9، ترجمه محمدباقر موسـوی، قم: دفتر انتشـارات 

اندازه حومه شهرحداکثر قطر شهرحداقل قطر شهرکانون هندسِی شهرساختار هندسِی شهر

يک فرسخ )تقريباً مسجد جامعمدّور
5,5 کیلومتر(

چهار فرسخ )تقريباً 
22 کیلومتر(

تا چهار فرسخ )تقريباً 
22 کیلومتر(

جدول 1. کلیت شهر مطلوب اسالمی از منظر فقه شیعی؛ مأخذ: نگارنده
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اسامی.
عاملی، جعفر مرتضی )1391(، شـهر اسـامی، مشـهد: 

انتشـارات بوی شـهر بهشت.
فخرالمحققیـن، محمدبـن حسـن بن يوسـف بن مطهر 
حلـی )1387ق(، ايضـاح الفوائـد فی شـرح المشـکات 

القواعـد، جلـد اول، قم: مؤسسـه اسـماعیلیان.
کتانـی، عبدالحـی )بـی تـا(، التراتیـب االداريـه )نظـام 
الحکومـه النبويه(، جلـد دوم، بیـروت: دارالکتاب العربی.

کلینـي، محمـد بـن يعقـوب )1388(، تحفـه االولیـاء، 
ترجمـه محمدعلـی اردکانـی، قـم: انتشـارات مؤسسـه 

دارالحديـث.
کلینـي، محمـد بن يعقـوب)1407 ق(، کافـي، تصحیح 
علـي اکبر غفـاري و محمد آخونـدي، تهـران: دارالکتب 

االسامیه.
مجلسـي، محمد تقي )1403ق(، بحار النـوار، جلد 86، 

بیروت:دار إحیـاء التراث العربي .
محدث نوری، حسـین )1408ق( مسـتدرک الوسـائل و 
مسـتنبط المسـائل، جلد 6، قم: انتشـارات موسسـه آل 

التراث. البیت لحیـاء 
محقـق حلّی، ابوالقاسـم نجم الديـن )1408ق(، َشـرائُع 
اإلسـام فـی مسـائل الَحـال و الَحـرام کتـاب جهـاد، 
تصحیـح و تحقیـق عبدالحسـین محمد علی بّقـال، قم: 

اسـماعیلیان. مؤسسة 
Hakim, Besim Selim, 1986, Arabic- Islamic Cities: 

Building and Planning Principles, London: Kegan 

Paul International.
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زمان پذيرش نهايي: 1395/01/23زمان دريافت مقاله: 1394/5/4

واکاوی مفهوم آرمانشهر در تفکر سیاسی علی )ع(
رضا خزاعی*-   کارشناس ارشد ايرانشناسی- تاريخ، دانشگاه يزد، يزد، ايران.

مريم کامیار-   دکترای پژوهش هنر و عضو هیئت علمی بنیاد دانشنامه نگاری ايران، تهران، ايران.

چکیده
آرمانشـهر را می تـوان جـزء ديرين ترين آروزهای بشـر دانسـت. 
آنجايـی که بشـر تنها يک آرزو داشـت و آن تحقق خوشـبختی 
و سـعادت در کنـار اجـرای عدالـت و برابری بـود. در طول تاريخ 
همـواره متفکـران و فالسـفه ی بسـیاری از سـقراط و افالطـون 
گرفتـه تا فارابی و مالصدرا، در انديشـه ی تبیین يک آرمانشـهر 
بوده انـد. تصـور يـک جامعـه  ی آرمانی بـرای نوع انسـان، بخش 
عمـده ای از مباحث تاريخ فلسـفی بشـری را به خـود اختصاص 
داده و تـا امـروزه اين آرمان بشـری همواره مـورد بحث و چالش 
بوده اسـت. چالش در باب رهیافتی واقعی به سـمت شـهری که 
در آن گروه هـای اجتماعـی کوچـک و بزرگ در کنـار هم از يک 
زندگی سـعادتمند و سرشـار از فضل و برابری در تمامی سـطوح 
برخـوردار گردنـد. می دانیـم کـه بسـیار مـردان بزرگـی در طی 
تاريـخ همـواره در پی بنا نهادن يـک حکومت آرمانی و اجتماعی 
عدالـت محـور بوده انـد. اگرچـه نمی تـوان از کنـار تالش هـا و 
مصائـب راه آنـان گذشـت، امـا در نهايـت هرکدام شـايد تنها به 
درجـه ای از آرمانشـهر مقصود خـود رسـیده اند. در اين پژوهش 
پس از اشـاراتی به مفاهیم و تئوری آرمانشـهر، بخشـی از تاريخ 
سیاسـی زندگـی علـی )ع( را توصیـف نموده و سـپس  در میان 
کنش هـای تاريخـی جامعـه ی دوران علـی)ع( در پـی تبییـن 
پاسـخی بـرای اثبات وجود انديشـه ی يـک آرمانشـهر در دوران 

خالفت ايشـان خواهیـم بود. 
واژگان کلیدی: آرمانشهر، حضرت علی )ع(، عدالت، سیاست.

Rezakhazai@gmail.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09153617940، رايانامه  *

Analysis of the Concept of Utopia in Political 
Thought of Imam Ali (AS)

Abstract
Utopia can be considered as one of the oldest human 
aspirations; where man had only one wish and that 
was the realization of happiness and prosperity along 
with justice and equality. Many thinkers and philoso-
phers such as Socrates, Plato, Farabi, and Mulla Sa-
dra had always sought to explain the idea of a utopia 
throughout history. Imagination of an ideal society 
for mankind covers a major part of the discussions on 
the history of human philosophy and this human as-
piration has always been exposed to discuss and chal-
lenge. This challenge is towards a real approach to 
the city in which large and small social groups benefit 
from a prosperous life, full of grace and equality at 
all levels. We know that many great men throughout 
history have always sought to establish a utopian and 
social justice-oriented government. Although their ef-
forts and suffering should not be ignored, they ulti-
mately may have reached their utopia only to some 
extent. In this study, after referring to the concepts 
and theories of utopia, part of the political history of 
the life of Ali (AS) is described and, among the his-
torical social interactions in the era of Ali (AS), an 
unequivocal response will be given for proving the 
existence of the idea of a utopia during the caliphate 
of Imam Ali (AS).
Keywords: Utopia, Imam Ali (AS), Justice, Politics
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مقدمه
در پرداخـت اجتماعـی انديشـه بشـر، بـه دروازه هايـی 
می رسـیم کـه اگرچـه در طـی تاريـخ بـه نـدرت بـاز 
شـده اند امـا همـواره محـل بحـث بـوده و قسـمتی از 
تعلقـات و آمـال بشـری را بـه خـود اختصـاص داده اند. 
از آن دسـته اسـت کـه  آرمانشـهر يـا مدينـه فاضلـه 
بشـر بـه نـدرت توانسـه بـه حـد کمـال آن را بـه ظهور 
رسـانده و از طرفـی امیدوارانـه غصه دار عـدم تحقق اين 
آمـال خويـش بوده اسـت. بهشـت را اگر تجسـم تمامی 
آمـال آدمی بدانیم، شـايد آرمانشـهر را بتـوان همانگونه 
قطعه ای از بهشـت تصور کرد. در جوامع بشـری مختلف 
در ادوار متفـاوت تاريخـی بشـر بـه دنبـال تحقـق ايـن 
انديشـه ی مترقـی بـوده اسـت و در راهـش تالش هـای 
و  اسـالم  ورود  بـا  اسـت.  داشـته  روا  را  وقفـه ای  بـی 
تشـکیل حکومت اسـالمی تحت تعالیم متعالـی قرآن و 
انديشـه ی نبوی، انديشـه ی آرمانشـهر موعود نیز شروع 
بـه تحـرک نمود. بیراه نیسـت اگر هسـته ی اولیه ظهور 
اسـالم در شـبه جزيـره را ايجاد همین مدينـه ی فاضله 
بدانیـم. اگرچـه پیامبـر اسـالم و پیروانش راه سـختی را 
بـرای تثبیت و تبلیغ دين اسـالم پشـت سـر نهادند، اما 
هرگـز انديشـه ی آنها خالی از رسـیدن به حـق باوری و 
عدالت منـدی اجتماعـی درآن روزگار نبـود. تالش هـای 
بـی وقفـه پیامبـر هـم در مدينـه نبـوی و هـم پـس از 
فتـح مکـه همـه و همه گـواه سـاخت زيربنايـی محکم 
بـرای ايجـاد تفکـر آرمانـی مديمـه فاضلـه بـود. پـس 
از ايشـان ايـن مسـیر دچـار خلـل و فـراز و فرودهايـی 
گشـت تـا اينکه بـا به خالفت رسـیدن علـی )ع(، جهان 
اجتماعـی  تاريـخ  از  جديـدی  مرحلـه ی  وارد  اسـالم 
تشـکیل  جرقه هـای  کـه  اينجاسـت  گرديـد.  خويـش 
آرمانشـهر علـوی شـکل می گیـرد. در ايـن پژوهـش در 
پـی واکاوی تفکـرات سیاسـی علـی )ع( در زمـان کوتاه 
خالفـت جامعه اسـالمی و تبیین اصـول جامعه ی تحت 
حاکمیـت ايشـان هسـتیم و سـعی خواهیم کـرد که به 
طـور روشـن تری دغدغه منـدی آرمانشـهر را از منظـر 

ايشـان بـه بحـث بگذاريم.

مواد و روش ها 
ايـن پژوهـش بـه صـورت ماهـوی در چهارچوب هـای 
بنیـادی قـرار می گیـرد. روش تحقیـق در ايـن پژوهش 
توصیفـی- تحلیلی می باشـد کـه از ابزارهـای گوناگونی 
برای گرد آوری داده ها اسـتفاده شـده اسـت. در مسـیر 
طـی مراحـل پژوهش از مطالعات کتابخانـه ای و مدارک 
بهـره  موضـوع  ايـن  روشن شـدن  جهـت  در  موجـود 
جسـتیم. از آنجايـی کـه روش مـورد اسـتفاده در ايـن 
پزوهـش توصیفـی- تحلیلی اسـت، لـذا پس از بررسـی 
کتـب و منابـع و پژوهش هـای صـورت گرفتـه در بـاب 
آرمانشـهر و تاريخ سیاسـی زندگانی علی )ع(، به تحلیل 
داده هـا و پاسـخ بـه سـواالت و فرضیـات پرداخته شـد.

پیشینه تحقیق
از  آرمانشـهر  مفاهیـم  بـاب  در  گسـترده ای  تالیفـات 
باسـتان  يونـان  در  آن  شـکل گیری  ابتـدای  همـان 
اعـم از نظريـات افالطـون و سـقراط و ارسـطو تـا د.ران 
اسـالمی توسـط فالسـفه ی جهـان اسـالم همچـون ابن 
خلدون در مقدمه ی معروفش و توسـط شـیخ اشـراق و 
صدرالمتالهیـن صـورت پذيرفته. در غـرب و در انگلیس  
نیـز تومـاس مـور در رسـاله ادبـی خـود بـه نـام آرمـان 
شـهر، بـه توصیـف جزيـره ای آرمانـی و امـن پرداختـه 
کـه همـه سـاکنان ايـن جزيـره کـه در 54 شـهر بزرگ 
و زيبـا زندگـی می کننـد. همچنیـن فرانسـیس بیکـن 
انگلیسـی در کتـاب »آتالنتیس نوين«، از آرمان شـهری 
سـخن گفتـه کـه در آن، عدالـت و تقـوا حاکـم اسـت. 
فرانسـیس فوکوياما از فالسـفه سیاسـی قـرن حاضر در 
امريکاسـت. وی در نظريـه خـود، اّدعـا کرده کـه لیبرال 
دموکراسـی، آخريـن و بهتريـن شـکل دولت بـرای همه 
ملـل جهـان اسـت و جهانی شـدِن اين حکومـت، پايان 
تاريـخ بشـر خواهـد بـود. از میـان پژوهش هـای اخیـر 
می تـوان بـه کتـاب ژان ايوالکـروا بـا عنـوان اوتوپیـای 
تومـاس مـور و سـنت افالطونـی اشـاره کـرد. همینطور 
پژوهشـگران و فالسـفه ی بسـیاری در غـرب بـه تعريف 
و تبییـن آرمانشـهر پرداخته انـد. اما بررسـی آرمانشـهر 
در حکومـت سـالمی را فارابـی آغـاز نمـود و پـس از او 
بـه صـورت جسـته و گريختـه پژوهش هايـی صـورت 
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پذيرفـت تـا اينکـه امـروزه بررسـی آرمانشـهر اسـالمی 
را عـده ای از پژوهشـگران در حکومـت مهـدی موعـود 
بـه مباحثتـه گذاشـته اند: متفکرانـی همچـون  )عـج( 
عالمـه جـوادی عاملـی، جواد اکبـری مطلق و غیـره. اما 
بـه صـورت خـاص تـا کنـون پژوهشـی در باب بررسـی 
تفکـرات علـی )ع( و کنـکاش يک آرمانشـهر در نظريات 

و  حکومـت ايشـان صـورت نپذيرفتـه اسـت.
سواالت و فرضیات عبارتند از:

1. آيـا می تـوان وجـود يـک آرمانشـهر را بـا توجـه بـه 
فاکتور مشـترک آرمانشـهرهای متفکران غربی و شـرقی 
بـه جامعه ی اسـالمی تحت حاکمیت سیاسـی علی )ع( 

داد؟ نسبت 
2. آيـا ايجـاد و فرجـام آرمانشـهر علـوی را می تـوان بـا 
نشـانه های گفتمـان امروزی سـنجید و آن را محکوم به 

شکسـت دانست؟
جامعه ی آرمانی

واژه ي جامعه به لحاظ لغوي، اسـم فاعل مؤنّث از مصدر 
و بـِن جمـع اسـت. که خـود به معنـای گـردآوردن امور 
متفـرق، می باشـد. در نتیجـه بـه معنـاي گـرد آورنـده، 
فراهـم آورنـده و بـر هـم افزاينـده اسـت. ايـن واژه در 
عـرف بـر معنـا و مصاديقي هم چـون انجمـن، اتحاديه، 
اجتمـاع، مجتمـع، حـوزه،  برگزيـده، جرگـه،  مجمـع، 
حلقـه، هیئـت، مـردم يک کشـور، يک شـهر و يـا ده يا 
گروهـي از مـردم کـه براي رسـیدن به هـدف مخصوص 
تحـت قواعـد معیـن گردهـم جمـع آمـده اند )آراسـته 
  society خـو،1370، ص 455(. واژه ی جامعـه معـادل
و مشـتق از ريشـه التیـن sociatas اجتمـاع و جمع يا 
شـريک و هم نشـین مي باشـد. لغـت شناسـان، واژه ی 
آرمـان را بـه معناي آرزو و امید دانسـته انـد، هم چنین 
ايـن واژه بـه معنـاي حسـرت، انـدوه، تحّسـر،رنج بردن، 
پشـیماني و افسـوس نیـز آمـده اسـت )معیـن،1390 ، 
ج1، ص 44(. آرمـان در زبـان هاي فرانسـه و انگلیسـي، 
معـادل واژه ي ideal عقیـده و نظـر مطلـوب اسـت و 
ايدئـال از ريشـه التیـن idealis به معنـاي عقیده و نظر 
مطلـوب و کمـال مطلوب، پندار، آرزو و امید آمده اسـت 
)آراسـته خـو،1370، ص 61(. در اصطـالح، آرمـان، امر 

يـا چیـزي اسـت که آدمـي، طالـب و خواهان آن اسـت. 
بـه تعبیـر ديگـر، آرمان، بـه معناي مطلق، چیزي اسـت 
کـه عقـل و عاطفـه را کاماًل ارضا نمايـد. به همین جهت  
سـیاي مي گويـد: »آرمـان، چیـزي نیسـت جـز حرکت 
طبیعـي فکـر بـه سـوي حیاتـي کـه داراي هـم آهنگي 
تـام اسـت« )صلیبـا، 1370، ص 151(. بـر اين اسـاس، 
آرمـان اجتماعـي در هـر جامعـه، يعني تصـوري از يک 
نظـم فرهنگي، اجتماعي، سیاسـي و... کـه اکثريت مردم 
در تنظیـم رفتـار خويـش آن را بـه عنـوان مرجـع مـي 
شناسـند و در انديشـه ي آن مـردم، چنیـن تصـوري از 
يـک نظـم عالـي هـم چـون داده اي عـادي تجلـي نمي 
کنـد؛ بلکـه به عنـوان گونـه اي نمونه و خـاص در ذهن 
متبـادر مـي شـود. رسـمیت و رواج ارزش هـاي غالـب، 
شـکل و صـورت سلسـله مراتـب ارزش هـاي پذيرفتـه 
شـده، آرمانـي را کـه افـراد از جامعـه در ذهـن دارنـد، 
تشـکیل مـي دهنـد. »آرمـان هـاي جمعـي و اجتماعي 
خصايـص ويـژه خـود را دارند و گاه با آرمـان هاي فردي 
تناسـب ندارنـد. آرمان گرايان اجتماعـي همواره در همه 
ي جوامـع بـه دنبـال فراهـم آوردن و تحقـق جامعـه ي 

آرمانـي بوده انـد« )بیـرو،1366، ص 166(.
در فرهنـگ علـوم اجتماعـي، جامعـه ي آرمانـي چنیـن 
تعريـف شـده اسـت: »جامعـه ي آرماني، چنـان جامعه 
اي اسـت که در آن اصل عقالني مبتني بر هم بسـتگي، 
بر شـرايط طبیعي در تکوين سـازمان اجتماعي مسـلط 
و  واال  مطلوبـي  تحقـق  بـراي  قوانیـن  آن،  در  شـود. 
مشـترک و بـدون توجـه بـه افـرادي خـاص پديـد مـي 
آينـد و ايـن قوانیـن، رفتـار مـا را در اِعمـال عدالـت و با 
در نظـر گرفتـن منافـع ديگـران، تنظیـم و تنسـیق مي 

کننـد« )بیـرو، 1366، ص 389(.
)utopia( آرمان شهر، اتوپیا

و  اسـالمي  متفکـران  اصطـالح  در  آرمانـي،  جامعـه ي 
مترجمـان فلسـفه ی يونـان و آثـار افالطـون، مدينـه ي 
و  مترجمـان  شناسـان،  جامعـه  تعابیـر  در  و  فاضلـه 
پژوهنـدگان فلسـفه ي غـرب، آرمان شـهر، اتوپیـا و در 
ادبیـات فارسـي، ناکجـا آبـاد، شـهِر بـي مکان و بـي نام 
شـهر، نامیده شـده اسـت. به گفته برخي، تعريف آرمان 
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شـهر بسـیار دشـوار و ترديد آمیـز مي نمايد. منشـأ اين 
دشـواري، آشـفتگي در معنـا اسـت. اينـک بـه تعريـف 

اصطالحـات پیـش گفتـه اشـاره مي شـود:
مدينه فاضله يا جامعه برتر

طـرح کلـي جامعـه کـه نمايانگـر آرمـان موجـود در هر 
مکتـب اجتماعـي، بـا توجـه بـه زيـر بنـاي فلسـفي و 
اعتقـادي آن مکتـب اسـت و بر اسـاس اصـول بنیادين، 
مکتـب  هـر  در  موجـود  هـاي  ارزش  و  هـا  خواسـته 
مي شـود  نامیـده  فاضلـه  مدينـه  گـردد،  مـي  مطـرح 

.)73 ص  )سـادات،1360، 
آرمان شهر 

اصطالحـي اسـت کـه در ترجمـه ي واژه ی اتوپیـا بـه 
کار بـرده مـي شـود. برخـي آرمـان شـهر را عبـارت از 
هرگونـه نظـم اجتماعـي آرماني دانسـته اند. آرمانشـهر 
را »کمـال مطلوب سیاسـي يا اجتماعـي تحقق ناپذيري 
کـه واقعیـت ها، طبیعت انسـان و شـرايط زندگي در آن 
ملحـوظ نشـده اند« )روويـون، 1385، ص 5(. برخي نیز 
آن را چنیـن معرفـي نموده اند: »کشـوري خیالي اسـت 
کـه در آن جـا زندگـي مـردم، کامـل و قرين رسـتگاري 
اسـت؛ جايـي اسـت دسـت نیافتنـي کـه تصويـر آن در 
افـق آرزوي آدمـي همـواره نمونه خیر بَريـن و زيبايي و 

کامیابـي اسـت« )اصیـل، 1381، ص 15(.
آرمانشهر افالطونی

افالطـون مشـکل جامعـه زمـان خويـش را کنـار نهادن 
فالسـفه می دانـد و مـی گويـد »در ايـن نظـام صاحبان 
قـدرت از حکمـت و فضیلـت بـه دور هسـتند. فلـذا بـه 
تدريـج دچـار حـرص و فـزون خواهـی و تکاثـر امـوال 
در  افالطـون  )پـازارگاد، 1359، ص 79(.  می گردنـد« 
نظريـه ُمَثـل خود به اين نتیجه می رسـد کـه نظام های 
سايسـی موجـود نمی توانند يـک نظام سیاسـی ايده آل 
باشـند و جامعـه تحـت يلطـه خويـش را بـه سـامان و 
صـالح رهنومـن کننـد. بنابرايـن بايـد دنبال يـک نظام 
سیاسـی بـا ثبات بـود. افالطون ايـن نظام با ثبـات را در 
جامعـه ای می بینـد که فرمانروايش کسـی باشـد که به 
مقـام درک حقايـق )ُمُثـل( رسـیده اسـت؛ چراکـه او به 
حقیقـت نزديک تر اسـت. پس مشـکالت جوامـع زمانی 

بـه پايـان می-رسـد کـه فیلسـوفان بـه مقام شـهرياری 
برسـند يا شـهرياران فیلسـوف باشـند )افالطون،1360، 

ص 545(.
مدينه فاضله فارابی

مدينـه فاضلـه به عنـوان حکومـت آرمانی همـواره مورد 
توجـه بشـريت قـرار داشـته اسـت. فارابی مدلـی از اين 
جامعـه بشـری را پـی ريـزی نموده کـه گمان مـی رود، 
مديريـت آن ار اصول سیاسـی مذهب شـیعه اخذ شـده 
باشـد. مدينـه فاضلـه فارابـی اشـاره بـه همـان مدينـه 
فاضلـه ای دارد کـه در ضـل کفايـت و مديريـت پیامبـر 
اسـالم )ص( بـه وجـود آمـده اسـت. لـذا هـدف غايی و 
اصلی فلسـفه سیاسـی آرمانشـهر فارابی، کسب سعادت 

از مجـرای شـريعت پیامبر اسـت.
»محـور مدينـه فاضلـه فارابـی، انسـان کامـل اسـت که 
او دارنـده تمامـی فیوضـات اسـت و وجـودی اسـت کـه 
در قالـب نبـی، امـام، رئیـس اول، واضع نوامیـس، ملک، 
فیلسـوف و مديـر بر محوريـت اين مدينه قـرار دارد. که 
ايـن خـود بـر تفکـرات سیاسـی شـیعه منطبق اسـت« 
)حسـینی، 1388، ص 54(. مدينـه فاضلـه در انديشـه 
فارابـی، از تمامـی گیتـی آغاز می شـود و در کوچکترين 
حـد خـود، به شـهر اطـالق می گـردد. چنین نگرشـی، 
عالوه بر اينکه از مفهوم اسـالمی داراالسـالم سرچشـمه 
جغرافیايـی  محـدوده ی  از  فراتـر  کمـی  می گیـرد، 
ملت های اسـالمی اسـت )اديب خـواه، 1394، ص 47(.

فارابـی معتقـدد اسـت کـه هـدف از خلقـت و آفرينـش 
انسـان و همچنیـن هـدف از اجتمـاع انسـان در محلـی 
واحـد بـه نام شـهر، رسـیدن او به سـعادت اسـت. برای 
تحقـق ايـن سـعادت، الزم اسـت کـه انسـان در ابتـدا 
سـعادت را بشناسـد و آنچـه کـه موجـب وصـول بـه 
سـعادت اسـت، را دريابـد. چـون کسـی به خـودی خود 
ايـن مسـیر را نمیشناسـد، پـس يقینـاً اين جامعـه نیاز 
بـه مرشـد خواهد داشـت. اين مرشـد همـان رئیس اول 
اسـت که در راس هرم قدرت سیاسـی قرار دارد. در نظر 
فارابـی رئیس اول، آن کسـی اسـت که شـخص ديگری 
بر او رياسـت ندارد و او در هیچ موردی نیازمند رياسـت 
شـخص ديگـری نیسـت، بلکـه بـدان مرتبه رسـیده که 
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همـه ی علـوم و معـارف را بالفعـل دارد و در هیچ امری 
نیازمنـد رهبـری و هدايت کسـی ديگر نیسـت )فارابی، 

سیاسـه المدنیـه 1993، 78، ص 79(.
بنابراين و بر طبق فلسـفه ی فارابی همواره يک شـخص 
)انسـان کامـل( می توانـد زمامـدار يـک مدينـه فاضلـه 
باشـد. فلسـفه وجـودی مدينـه فاضلـه فارابی، رسـاندن 
انسـان ها بـه سـعادت اسـت. همچنان کـه هـدف غايی 
رياسـت در مدينـه، تسـهیل راه هـای تحصیل سـعادت 
بـرای اهـل آن شـهر اسـت. اداره غايی مدينه در فلسـفه 
او بـه دسـت خدايی اسـت، که عقـل فعال را فرشـته ی 
نگهبـان مدينـه و واسـطه فیـض او بـه قـوای ناطقـه و 
متخیلـه ی رئیـس از طريـق او، بـه جمیع اهالـی مدينه 
قـرار داده اسـت. سـعادت، پـاداش کار نیـک و ترک کار 
زشـت نیسـت. بلکه نتیجه ی آن اسـت )فارابی، 1993، 

ص 82(.
اگرچـه از ابتـدای شـکل گیـری مفهـوم آرمانشـهر در 
ذهـن بشـريت تـا زمانی کـه ابتدايـی تريـن جرقه های 
نظـام منـدی ايـن تفکـر در ذهن فالسـفه يونان شـکل 
گرفـت و در جريـان تکامل اين روند همـواره هر تفکری 
که در توان داشـته از منظر خود آرمانشـهری را ترسـیم 
نمـوده اسـت. اما مـراد ما از طـرح ديدگاه هـای مختلف 
شـرقی و غربـی ايـن اسـت کـه بـه ايـن ادراک برسـیم 
کـه در اغلب آرمانشـهرهای توصیف يافتـه، يک اجتماع 
مدنـی- آرمانی مبتنی بر نوعی شـخصیت محوريشـکل 
گرفتـه اسـت و وجـود يـک راهبر و مـراد بـرای هدايت 
و زعامـت جامعـه ضروری قلمداد شـده اسـت. در اينجا 
بـه طـرح بحث اساسـی ايـن پژوهـش می پردازيـم و به 
بررسـی يـک شـخصیت محـوری در تاريخ اسـالم يعنی 
امـام اول شـیعیان می پردازيم. فـارغ از هرگونه قضاوتی  
را  ايشـان  ايدئولـوژی سیاسـی  و  تفکـرات  واکاوی  بـه 

پرداخت. خواهیـم 
علی)ع( در روند جريانات سیاسی پس از پیامبر

پـس از کشـته شـدن عثمـان، چشـم شورشـیان بـه 
علـی)ع( افتـاد و از او خواسـتند تـا زمـام خالفـت را بـر 
عهـده بگیـرد. امـا او از قبـول ايـن پیشـنهاد خـودداری 
نمـود. پـس از حکومت عثمان و تبعاتـی که حاکمیت او 

و الیانـش بر جامعه اسـالمی وارد نمـوده بودند، يک نوع 
حـس قیـام و انقـالب در میان مردم شـکل گرفتـه بود. 
علـی )ع( می خواسـت تـا حـدودی به اين نتیجه برسـد 
کـه مردمی کـه خواسـتار زمامـداری او هسـتند در اين 
شـرايط خـاص جامعه ی اسـالمی به چه میـزان توانايی 
تحمـل روش انقالبـی او را خواهنـد داشـت. از ايـن رو 
فرمـود: »مـرا واگذاريـد و از ديگـری التمـاس کنیـد. ما 
بـه کاری روی آورده ايـم کـه آن را روی و رنگ  هاسـت. 
دل بـر آن کار نمی شـکیبد و خرد تحمـل آن نمی تواند 
کـرد. همانـا کـه آفاق را خشـم و کیـن فرا گرفته اسـت 
و راه راسـت دگرگـون گرديده اسـت. بدانیـد که اگر من 
گفتـه ی شـما را بپذيم. با شـما چنـان کـه می دانم کار 
خواهـم کـرد و بـه گفتـه ی هیچکـس و نکوهـش هیچ 
فـردی گـوش نخواهـم داد و اگـر مـرا واگذاريـد، يکـی 
از شـمايم و بسـا کـه کسـی را کـه بـه کار خـود واليت 
دهیـد، فرمـان او را شـنواتر از کـس و فرمانبردارتـر از 
کـس من باشـم و اگر شـما را وزير باشـم بهتر که شـما 

را امیـر باشـم« )نهـج البالغـه، 1379، ص 173(.
علـی)ع( در نوزدهـم ذی حجه سـال 35 هجـری، يعنی 
دومیـن روز خالفتـش برنامـه ی حکومتـی خويـش را 
اعـالم نمود و مبارزه شـديد با شـاخص های قشـربندی 
نهادمنـد را در دسـتور کار خويـش قـرار داد. ذکر بخش 
هايـی از خطبـه علـی علیـه السـالم طبـق ضبـط ابـن 
ابـی الحديـد روشـنگر ديدگاه ايشـان اسـت: »ای مردم، 
هـر گاه مـن ايـن گـروه را کـه در دنیـا فـرو رفتـه اند و 
صاحبـان آب و ملـک و مرکـب هـای رهـوار و غالمـان 
و کنیـزان زيبـا شـده انـد، از ايـن فرورفتگی بـاز دارم و 
بـه حقـوق شـرعی خويـش آشـنا سـازم، بـر مـن انتقاد 
نکنیـد و نگوينـد کـه فرزند ابوطالب مـا را از حقوق خود 
محـروم سـاخت.آن کـس که می انديشـد که به سـبب 
مصاحبتـش بـا پیامبـر صلـی اهلل علیـه وآله بـر ديگران 
برتـری دارد، بايـد بدانـد کـه مـالک برتـری چیـز ديگر 
اسـت. برتری از آن کسـی اسـت که ندای خـدا و پیامبر 
را پاسـخ بگويـد و آيین اسـالم را بپذيـرد.در اين صورت، 
همـه افـراد، از نظر حقـوق، با ديگران برابـر خواهند بود.

شـما بندگان خدا هسـتید و مال، مال خداسـت و میان 
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شـما بالسـويه تقسـیم می شود.کسـی بر کسـی برتری 
نـدارد« )ابـن ابـی الحديـد، 13،ج7، ص 37(. سیاسـت 
علـی )ع(  را در سـه زمینـه حقوقـی، مالـی و اداری را 

می تـوان اينگونـه بررسـی نمود. 
1. در عرصـه حقوقـی اصالحاتـی در زمینـه لغـو میـزان 
برتـری در بخشـش و عطـا و يکسـانی و برابـر دانسـتن 
مسـلمانان در عطايـا، چـه در حقـوق و چـه در واجبات 
بـود. در نهـج البالغه اشـاره  می کند که »خـوار نزد من 
گرامـی اسـت تـا حـق وی را بـاز سـتانم و نیرومنـد نزد 
من ناتوان سـات تـا حق ديگری را از او بازسـتانم« )نهج 

البالغـه، 1379، ص 91(.
2. در زمینـه مالـی می تـوان موضـوع را بـه دو وجـه 
تقسـیم نمـود: نخسـت، ثروت هـای نامشـروع کـه در 
روزگار عثمـان بـه وجـود آمـده بـود و دوم، روش برتری 
نهـادن در عطايـا. تـا آنجا که امـام همه آنچـه را عثمان 
از زمین هـا بخشـیده بـود و آنچـه را از امـوال کـه بـه 
طبقـه اشـراف هبـه کرده بـود، مصـادره نمود و آنـان را 
در پخـش امـوال به سیاسـت خـود، آگاه سـاخت )عادل 
اديـب، 1379، ص 72(. چنانکـه فرمـود : »ای مردم من 
يکی از شـمايم. هرچه من داشـته باشـم شـما نیز داريد 
و هـر وظیفـه بـر عهـده شـما باشـد، بـر عهـده ی مـن 
اسـت. من شـما را بـه راه پیامبـر می برم. جـز اينکه هر 
اقطـاع کـه عثمـان آن را بـه ديگـران داد، بايـد بـه بیت 
المـال بازگردانـده شـود. همانا هیچ چیز حـق را از میان 
نمی بـرد. در عـدل گشـايش اسـت و کسـی کـه حق بر 
او تنـگ بـاد، سـتم بـر او تنگ تر اسـت« )نهـج البالغه، 

1379، ص 309(.
از ايـن رو علـی علیـه السـالم تمامـی اقطاعـات را جـزء 
امـوال عمومـی قـرار داد و هـر آنچـه از بیـت المـال در 
خانـه عثمـان بـود بـه نفـع صنـدوق دولت ضبـط کرد؛ 
عنـوان  بـه  اقطـاع  اسـالم  آرمانـی  در حکومـت  پـس 
نمـاد قشـربندی نهادمنـد ممنـوع اسـت. امـام علـی در 
اولیـن روزهـای خالفـت، جامعه ی مـورد نظـر و الگوی 
حکومتـی خويـش را، جامعـه ی پیامبـر )ص( می دانـد 
کـه در آن بـالل حبشـی برده و عمارياسـر کنیـز زاده و 
سـلمان فارسـی غريبه و فاقد عصبیت عربی به سـطوح 

عالـی ارتقـا يافتنـد. پیامبـر اوضـاع اعضای جامعـه را به 
دانـه های غربال تشـبیه مـی کند که نیـروی محرکه به 
همـه يکسـان وارد می شـود، تبعیض وجود نـدارد، ولی 
دانه های درشـت بر حسب درشـتی خويش )شايستگی 
ذاتـی خويش( رو مـی آيند و جلوه می کننـد. جامعه ی 
آرمانی علی)ع( جامعه ی بسـته )کاسـتی( نیسـت؛ بلکه 
جامعـه ی بـازی اسـت، که افـراد بر اسـاس شايسـتگی 
خـود مـی تواننـد به جايـگاه وااليـی ارتقا يابنـد. عبارت 
ديگـری کـه اعتـراض علـی)ع( را بـه نهادينـه شـدن 
قشـربندی، بـه وضوح نشـان می دهـد عبارت: سـباقون 
کانـوا سـبقوا اسـت. واژه »سـباقون « صیغـه مبالغـه و 
»کانوا سـبقوا« ماضی اسـتمراری اسـت، يعنـی عده ای 
کـه همـواره و در همـه موارد پیش دسـتی مـی کردند، 
در حکومـت علـوی واپس مانـد. در انديشـه ی امام علی 
جايگاه اجتماعی افراد معطوف به گذشـته نیسـت، بلکه 
حـال فعلـی افراد مالک اسـت و اين شايسـتگی درون زا 
و مسـتمر آنهاسـت کـه جايـگاه افـراد را مشـخص مـی 

نمايـد )خـان محمـدی، 1379، ص 173(.
علی)ع( سیاسـت اداری خويـش را با انجام و پیگیری دو 
مـورد آغـاز نمود. نخسـت عـزل والیانی کـه خلیفه قبل 
بـه نـاروا آنان را بـر مناصب حکومتـی گمارده بـود. اين 
افـراد عمدتـاً اشـخاصی بودنـد که بیشـترين زاويـه را با 
رسـول خدا داشـتند و ديگر اينکه وانهـادن اين مناصب 
بـه مردانـی کارآزمـوده و مـورد اعتمـاد. البتـه اين عزل 
و نصب هـا را ايشـان در کمـال مالطفـت انجـام دادند تا 
باعـث تحريـک و تحرکات در میان امت اسـالمی نشـود 
)اديـب، 1379، صـص 75-74(. اگرچه که بعدها طلحه 
و زيبـر والیـان بصـره و کوفـه که از ايـن اقـدام علی)ع( 
ناراضـی بودنـد، دسـت به شـورش علیـه او زدنـد که در 

ايـن پژوهش بـه آن پرداخته نخواهد شـد.
حکومت سیاسی در ديدگاه علی )ع(

علـی علیـه السـالم حکومـت و زعامـت را بـه عنـوان 
يـک پسـت و مقـام دنیـوی کـه اشـباع کننـده ی حس 
جاه طلبی بشـر اسـت و عنـوان هدف و ايـده آل زندگی، 
سـخت تحقیـر می کنـد و آن را پشـیزی نمی شـمارد 
و ماننـد سـاير مظاهـر مـادی دنیـا از اسـتخوان خوکـی 
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بی مقدارتـر می شـمارد. امـا همیـن حکومـت و زعامت 
را در مسـیر اصلـی آن يعنـی بـه عنـوان وسـیه ای برای 
اجـرای عدالـت و احقـاق حقـوق و خدمـت بـه اجتمـاع 
ص  )مطهـری،1370،  می دانـد  مقـدس  العـاده  فـوق 
106(. ابـن عبـاس در دوران خالفت علی )ع( بر ايشـان 
وارد شـد. در حالی که با دسـت خويـش کفش کهنه ای 
را پینـه مـی زد، از ابن عباس پرسـید قیمـت اين کفش 
چقـدر اسـت؟ ابـن عباس گفـت هیـچ. علـی)ع( فرمود: 
ارزش همیـن کفـش کهنـه در نظـر مـن از حکومـت و 
امارت بر شـما بیشـتر اسـت، مگر آنکه به وسـیله ی آن 
عدالتـی را اجـرا کنـم، حقی را بـه ذی حقی برسـانم، يا 
طلبـی را از میـان بردارم )نهج البالغـه، 1379، ص 85(.

جايگاه آرمانشهر در تفکرات علی )ع(
در طـول تاريـخ رسـالت اصلـی پیامبـران الهـی بـر دو 
محـور توحیـد و برقـراری عدالت بود. در قـرآن نیز يکی 
از اهـداف برانگیختـن پیامبـر )ص( را تحقـق جامعـه ی 
آرمانـی دانسـته شـده و يکـی از برتريـن و گرامی تريـن 
آرمان هـای بشـری، عدالت اسـت که به طبـع آن حفظ 
کرامـت و عـزت نفـس انسـان را در پـی خواهد داشـت 
کـه ايـن خود بـه تنهايی يکی از مسـائل مهـم در ايجاد 
آرمانشـهر می باشـد )اديب خـواه، 1394، ص 52(. پس 
بـا يـک بررسـی اجمالـی و گزيـده از تفکـر سیاسـی و 
هنـگام  و  خالفتـش  ابتـدای  در  )ع(  علـی  اصالحـات 
تشـکیل حکومـت تـا حدودی بـا تئوری حکومـت داری 
وی آشـنا شـديم. امـا بـه وضـوح و فـارغ از قضاوت های 
غیـر منصفانـه، می توان نمـودی از يک گفتمـان عدالت 
محـور را در انديشـه سیاسـی علـی علیـه السـالم ديـد. 
اگرچـه بخشـی از متفکران امروزی غـرب، عدالت را يک 
مفهوم اسـاطیری و اتوپیـک می دانند و عدالت اقتصادی 
را نیـز بـا عناوينـی چـون عدالـت توزيعـی، مفهومـی 
عوامانـه دانسـته و بیشـتر شـبیه بـه رويايـی گدايانـه 
کـه متعلـق بـه سوسیالیسـم تخیلـی اسـت، می داننـد. 
امـا ايـن مقولـه در تفکـر علـی )ع( بـه صـورت نهفتـه، 
هسـته ی جهانبینـی سیاسـی رو او را شـامل می شـود 
و مـا در ابتـدای حکومتش ايـن واقعیـت را میبینیم که 
بـه صـورت عجیبـی بالفعل می گـردد. تفکر خـاص او را 

در تمايـز  بیـن عدالت و جـود می توان جسـت. آنجايی 
کـه مـی فرمايـد : »العدل يضـع االمور موضعهـا و الجود 
يخرجهـا من جهتهـا« )نهج البالغـه، 1379، ص 734(. 
يعنـی عـدل جريان هـا را در مجـرای طبیعی خـود قرار 
می دهـد امـا جود، جريان هـا را از مجـرای طبیعی خود 
خـارج می سـازد. پـس مفهوم عدالـت در ديـدگاه او اين 
اسـت که اسـتحقاق های طبیعی و واقعی اشـخاص بايد 
در نظـر گرفتـه شـود، کـه اينگونـه اجتماعـی بـه مانند 
ماشـینی خواهـد شـد کـه هـر جـزء در جای خـود قرار 

گرفته اسـت.
ايـن تفکـر عقاليـی خـود بـه تنهايـی تـوان ايجـاد يک 
آرمانشـهر را داراسـت. اگـر جـاری شـدن عدالـت را در 
يـک جامعـه ی نوعـی، بخشـی از سـهم تشـکیل يـک 
آرمانشـهر بدانیم، پـس تالش ها و به ثمر نشسـتن های 
ايـن تالش هـا هرچنـد بـه صـورت مقطعـی را نیـز بايد 
بخشـی از يک آرمانشـهر تحديد شـده به لحـاظ زمانی، 
دانسـت. تشـکیل يـک آرمانشـهر در دوره ای پـس از 
تنـش هـا و کنش هـای جامعـه نوپای اسـالمی که پس 
از فـوت رسـول خـدا دچـار تشـويش و اضطـراب قدرت 
طلبانـه ای گشـته بود شـايد بـه دور از انتظار باشـد. اما 
اگـر تواريـخ دسـت اول، توانايـی انعـکاس قسـمتی از 
انديشـه و احساسـات مردمـی که ايـن دوره زمانی کوتاه 
را سـپری کردند، را می داشـتند، شـايد امـروزه صحبت 
از يـک آرمانشـهر در دوران خالفـت علـی)ع( بـه دلیـل 
منعکـس نشـدن نظـرات عامـه ی مـردم دچـار ضعـف 
منابـع نمی شـد. بـا نگاهـی به کالبـد پايتخـت حکومت 
علـی)ع( نیـز شـايد بتـوان رهیافتـی جامع تر به شـکل 
گیـری آرمانشـهر وی داشـت. در تبییـن شـهر امـن از 
ديـدگاه اسـالم، هنجارهـای اجتماعی حاکم بـر زندگی 
مـردم بـه کالبـد و امنیت شـهر شـکل داده و شـهر امن 
مجموعـه ی  می سـاند.  ظهـور  منصـه  بـه  را  اسـالمی 
رفتارهـای اجتماعـی يک جامعـه، برآيندی در تشـکیل 
يـک کالبـد متناسـب بـا ايـن هنجارهـا شـکل خواهـد 
داد )بلنديـان، 1394، ص 157(. در حالیکـه در ابتـدای 
شـکل گیری شـهر کوفـه داراالماره ای برای حاکم شـهر 
وجـود داشـت، امـا هیـچ گاه در دوران علـی )ع( از ايـن 
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بنا اسـتفاده ای نشـد )ايـزدی، 1379، 75(.  بنابراين در 
شـهر آرمانـی تحـت حاکمیت علـی )ع( خانـه ی حاکم 
عمارتـی در مرکز شـهر  نیسـت بلکه خانـه ای در رديف 
خانه هـای سـاير اعضـای جامعـه ی اسـالمی اسـت و 
قشـربندی های  از  نشـانی  دارالحکومـه اش  کالبـد  در 
اجتماعـی ديـده نمی شـود. در ديگـر سـو، از مهمتريـن 
شـاخصه های بارز شـهر اسالمی داشـن روابط اجتماعی 
و امـت واحـده اسـت. همانطـور کـه در کتـاب آسـمانی 
مسـلمانان تاکید بر امت واحده شـده اسـت، در مواقعی 
اگـر احسـاس شـده اسـت در جايـی انسـجام شـهری 
در حـال فروپاشـی اسـت، در راسـتای حفـظ وفـاق و 
جلوگیـری از ظهـور شـکاف در جامعه ی شـهری، حتی 
دسـتور تخريـب مسـجدی نیـز صـادر شـده اسـت، که 
مسـجد ضرار از آن گونه اسـت )مروتـی، دارابی، 1393، 
ص 163(. پـس اگـر تفکـر اسـالمی به هیچ وجـه تمايز 
و انشـقاق را در جامعـه ی مدنـی بـر نمی تابـد، بديهـی 
اسـت کـه علـی )ع( نیـز به ايـن سـو در حرکت اسـت.

فرجام آرمانشهر علوی
سـوال اينجاسـت کـه آيـا حکومـت کـم دوام علـی)ع( 
نسـبی  تقابـل  در  می گـردد؟  تلقـی  خـورده  شکسـت 
مفاهیمـی  بـه جايـی می رسـیم کـه  مفاهیـم،  بـودن 
چـون شکسـت و پیروزی مفاهیمی هسـتند کـه  دارای 
چهارچوب هـای  در  کـه  هسـتند  خاصـی  مختصـات 
قیـدی قابـل تعريف انـد. ايـن مفاهیـم شـامل بردارهای 
زمانـی و مکانـی خـاص خـود هسـتند کـه در واکاوی 
مفهـوم و زيـر متن هـای مسـتتر در آن مـا را رهنمـون 
می سـازد. مبنـای شکسـت خوردگی يک انديشـه، يک 
متـد و روش و يـک نظـام حاکمیتـی را نمی تـوان بـا 
فاکتورهـای کمـی و کیفـی و زمانی و مکانـی در بوته ی 
قضـاوت بگذاريـم. يقینـا هـر دوره ای از تاريـخ از زوايای 
مختلفـی قابـل بررسـی اسـت تـا بتـوان نقـاط ضعف و 
قوتـش، شکسـت و پیـروزی نهايـی اش را مورد بررسـی 
بپرسـیم  اينجاسـت کـه  قـرار دهـی. سـوال دقیق تـر 
آيـا انديشـه ی عدالـت محورانـه و رفرمیسـت علـی)ع( 
شکسـت خـورده اسـت؟ آيـا حق طلبـی به عنـوان يک 
مفهـوم قابـل شکسـت اسـت؟ آيـا کمیـت مـدت زمان 

آرمانـی در يـک جامعـه می توانـد فاکتوری باشـد برای 
تعییـن پیـروز و مغلـوب؟ در پاسـخ بـه اين سـواالت در 
ذهـن به ايـن نکات خواهیم رسـید که هیـچ گاه پويايی 
و ادامـه ی روند يک انديشـه در يـک جامعه دلیل عینی 
يـک پیـروزی  محسـوب نخواهد شـد. همینطورکه قلت 
و کثـرت پیـروان يک انديشـه  دلیل جامعی بـر پیروزی 
آن انديشـه نیسـت. گاهـی شکسـت و پیـروزی در نقاط 
مختلفـی از زمـان، معانی متفاوتی دارنـد و گاهی مفهوم 
پیـروزی، برای جمعیتـی که بر جمعیتـی فائق می آيند 
اينگونـه معنـا نخواهـد شـد. اگـر بـه چنـگ آوردن يک 
حکومـت و حفـظ آن بـا هر ابـزاری و به هر روشـی يک 
موفقیـت محسـوب گـردد، چنـگ نیانداختـن و بـه هر 
قیمتـی متوسـل بـه حفظ حاکمیت نشـدن هـم در اين 
منطـق يک شکسـت تلقـی خواهـد گرديـد. در صورتی 
کـه اگـر شـیوه های ماکیاولیسـتی و سکوالريسـتی را 
بـرای کسـب قـدرت، مـد نظـر داشـته باشـیم يقینـا 
فاصلـه ی مـا با قضـاوت منصفانـه برای تعريف شکسـت 
و پیـروزی يک انديشـه زيـاد خواهد بود. شـايد پیروزی 
را اگـر، حرکـت و نیل به سـمت يک انديشـه ی درسـت 
و آرمانـی بدانیـم، تـالش مـا بـرای ايجـاد و حفـظ ايـن 
مکتـب، خـود يک پیـروزی ارزشـمند محسـوب خواهد 

. شد
نتیجه گیری و جمعبندي

همانطـور که گفته شـد، آرامانشـهرهايی کـه تاکنون در 
تفکـرات مختلف غرب و شـرق شـکل گرفتـه، همواره بر 
پايـه ی انسـان کامـل بوده اسـت. انسـانی کـه محوريت 
آرمانشـهر را بـر عهـده دارد و عدالت و فضـل وی از ابتدا 
تـا غايـت سرنوشـت افـراد تحـت زعامـت و کفايتـش را 
به فرجام می رسـاند. در آرمانشـهر افالطون و آرمانشـهر 
فارابـی بـه وضـوح نقش کلیدی اين انسـان کامل شـرح 
و بسـط داده شـده اسـت. علـی )ع( به عنـوان فردی که 
کمـال انسـانی او بـرای مسـلمانان جهان امری پوشـیده 
نیسـت و همـه گان در تکريـم شـخصیت برجسـته ی او 
زبـان بـه تمجیـد گشـوده اند. او کـه از همـان ابتـدا در 
کنـار بـرادر، اسـتاد و رهبر خويش ، محمـد )ص( بالیده 
و بـه جايـگاه انسـان کامـل عصر خويـش و اعصـار قبل 
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و بعـد، رسـید به صـورت بالقـوه توانايـی قرارگیـری در 
محور آرمانشـهر را داشـته و در مقام عمـل نیز همانطور 
کـه بحـث شـد، ايـن تئـوری را بـه سـر منـزل مقصـود 
واقعـی رسـانیده اسـت. پیـروزی واقعـی او در انجـام و 
ايجـاد آرمانشـهر را در ايـن سـخنش می تـوان جسـت. 
»امـروز در منطقـه تحت حکومت من هیچکس نیسـت، 
مگـر متنعم اسـت. در قلمروی حکومن مـن پايین ترين 
سـطوح زندگـی هـم مرفه اند. فقیران هم سـايه باالسـر 
دارنـد و از آب گـوارا می نوشـند و از بیهتريـن گنـدم و 

نـان می خوردنـد«.
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نظام حقوِق شهرسازی ايران در پرتو قوانین و مقررات اسالمی 
)تبیین الگوی برهم کنش حقوق عمومی و خصوصی(
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چکیده
قوانیـن و مقـررات حاکـم بـر نظـام شـهری بـه عنـوان فصل 
مشـترک مطالعات حقوقی و شهرسـازی به شـمار می آيد. از 
سـوی ديگر، نظام شهرسـازی به عنوان يکـی از کلیدی ترين 
عناصـر ارتباطـی بیـن دولـت و ملـت، بـر پايـه ی حقـوق 
خصوصـی و حقـوق عمومی، تناسـبات بین مـردم و نهادهای 
عمومـی را انتظـام می بخشـد. بازشناسـی ابعاد سـاختاری و 
محتوايـی حقـوق عمومـی و خصوصـی در نظـام شهرسـازی 
کشـور، نیازمنـد پاسـخ بـه اين پرسـش اسـت کـه؛ ضوابط و 
مقررات شهرسـازی کشـور در پرتو قوانین و مقررات اسـامی 
از چـه ماهیتـی1 برخـوردار اسـت؟ روش شناسـی پژوهـش 
مبتنی بر فرايندی اسـت که تفسـیر نظام شهرسـازی کشـور 
را در قالـب نظـم حاکـم بـر منابـع حقوقـی مـورد تحلیـل 
قـرار می دهـد. ايـن تحلیـل، کیفـی بـوده و بـا به کارگیـری 
تکنیک اسـتدالل منطقـی و روش مطالعات اسـنادی صورت 
می پذيرد. واکاوی و بازشناسـی کنشـگران حاکم بر فضاهای 
خصوصـی و عمومـی شـهرها از يک سـو و بازتعريـف مبانی و 
منابـع حاکـم بر حقـوق عمومـی و خصوصی در نظـم قانونی 
کشـور از سـوی ديگـر، مـا را بـه الگـو و رهیافتـی نـو در باب 
مطالعـات حقـوق شـهری هدايـت می کنـد. اين رهیافـت، با 
تأمیـن نیازهـای متعـدد و سـازگاری منافـع متنـوع بیـن دو 
حـوزه خصوصی و عمومـی، تجلی آرمان های حقوق شـهری 

را منجـر می شـود.
واژگان کلیـدی: مقررات شهرسـازی، قوانین اسـامی، حقوق 

عمومـی، حقـوق خصوصی، الگـوی برهم کنش.

e_milan@arch.iust.ac.ir : :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس  09381460702، رايانامه  *
 1. منظـور از ماهیـت، نسـبت سـازگاری و تعـارض بیـن ضوابـط و مقـررات شهرسـازی با قوانین و مقررات اسـامی اسـت کـه منجر به برهـم کنش حقوق 

عمومـی و خصوصی در اين دو بسـتر می شـود.

Iranian civil rights system in the light of Islamic 
laws and regulations (Explanation the pattern 
of the interaction between public and private 
rights)
Abstract:
Rules and regulations governing the urban systems are 
considered as a common point of Legal Studies and 
Planning. On the other hand, urban system as one of 
key elements of the relationship between the state and 
the nation regulates the proportionality between people 
and public based on private low and public low. To 
recognize the structure of public and private law in the 
urban system of the country it is necessary to answer 
the question “what is the entity of the urban rules and 
regulations of country in the light of Islamic laws and 
regulations?” the methodology of research based on the 
system interpretation of the urbanization of the coun-
try is in order of governing on the legal sources. This 
analysis is qualitative and determined using Logical 
reasoning technique and documentary studies method. 
Analysis of the actors of the private and public spaces 
of cities on the one hand and the redefinition of the pub-
lic and private rights in the legal order of country on the 
other hand, guides us to the new pattern and approach 
regarding the rights of urban studies. This approach, by 
providing multiple needs and Compatibility varied in-
terests between the private and public spheres, leads to 
the manifestation of civil rights ideals.
Keywords: Regulation of Urbanism, Islamic law, pub-
lic law, private rights, pattern of the interaction.
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1- مقدمه و طرح مسئله
جوامع انسـانی را می توان از منظر و مناسبات گوناگونی 
کـه در میـان آدمیـان برقـرار اسـت، مـورد ارزيابـی و 
تحلیـل قـرار داد. از يک سـو، نـوع شـکل گیری روابـط 
میـان فـرد بـا فـرد و فـرد بـا جامعـه و از سـوی ديگـر، 
نحوه ی تنظیم مناسـبات بین فـرد و جامعه با نهادهای 
اعمـال اقتـدار عمومی، به منزله سـنجه ای بـرای ارزيابی 
آن جامعـه تلقی می شـود. مطالعات حقـوق خصوصی و 
عمومـی به ترتیب، جامعه انسـانی را از منظر اول و دوم 
مـورد تحلیـل قـرار می دهـد. تعالیـم عالیـه اسـام نیز 
همـواره بـر جمعـی بـودن زندگـی بشـری و ارج نهادن 
بـر حقوق فـردی و اجتماعی انسـان ها تأکیـد ورزيده و 
رعايـت آن هـا را بـر سیاسـتمداران و کارگـزاران جامعه 
وانهـاده اسـت. در آيـات بسـیاری از قـرآن کريـم2 نیـز 
بـر مصاديـق حقـوق خصوصـی و عمومـی تأکید شـده 
و رعايـت آن فـرض شـمرده شـده اسـت. لـذا اهمیت و 
ضـرورت ارتباطـات حاکـم بـر جامعه، مطالعـات حقوق 
ايـن   بـا  می شـمارد.  مغتنـم  را  عمومـی  و  خصوصـی 
وجـود متأسـفانه مباحـث و مطالعـات حقـوق عمومـی 
در حوزه هـای مختلـف جامعه شـناختی کمتر در سـنت 
فکـری و بـه  ويـژه ادبیات فقهـی– حقوقی مـا راه  يافته 
اسـت. نظام شهرسـازی به عنـوان يکـی از کلیدی ترين 
عناصـر ارتباطـی بیـن دولـت و ملـت، بر پايـه ی حقوق 
خصوصـی و حقـوق عمومـی تناسـبات بیـن مـردم و 
يک سـو  از  می بخشـد.  انتظـام  را  عمومـی  نهادهـای 
طراحـی ابعـاد حقـوق شـهروندی ارتبـاط تنگاتنگـی با 
مبانـی نظـری و فقهـی مـا از »جايـگاه مـردم« دارد و 
از سـوی ديگـر تبییـن جايـگاه دولـت در تحقق پذيری 
حقـوق شـهروندی مـا را بـه رهیافتـی نـو از تقابـل يـا 
تعامـل بیـن دولـت و ملت هدايـت می کنـد. در نتیجه، 
بازشناسـی ابعـاد سـاختاری و محتوايی حقـوق عمومی 

و حقـوق خصوصی در نظام شهرسـازی کشـور، نیازمند 
ايـن پرسـش اسـت کـه؛ حقـوق- منافـع  بـه  پاسـخ 
خصوصـی و عمومـِی رايـج در نظام شهرسـازی کشـور، 
در پرتـو قوانیـن و مقـررات اسـامی بـر چـه ماهیتـی 

است؟ اسـتوار 
پرسـش اصلـی پژوهـش بـه حاکمیـت و يـا مالکیـت 
بـر فضاهـای شـهری اختصـاص دارد و بیشـتر درصـدد 
تبییـن مفاهیم مزبـور در دو حوزه حقوق و شهرسـازی 
اسـت؛ زيـرا اوصـاف خـاص فضاهـای شـهری و ارتباط 
آن بـا حقـوق مالکانـه و منافـع عمومـی، اقتضـا دارد 
کـه رابطـه دولـت و مـردم در نظام شهرسـازی توصیف 
اسـامی  بـاب »حقـوق  فتـح  بـا  اسـت  امیـد  گـردد. 
در نظـام شهرسـازی«، مسـیری نـو در عرصـه ارتقـاء 
زندگـی شـهروندان ارائـه شـود به نحوی کـه بـا رعايـت 
پايه ای تريـن اصـول حاکـم بـر نظـام شهرسـازی، يعنی 
»حقـوق عمومـی و خصوصـی« آرمان شـهری عدالـت 

محـور تحقـق يابد.
2- روش شناسی پژوهش

ماهیـت سـؤال تحقیق، بُعـد شناخت شناسـی پژوهش 
بسـتر  در  کـه  پارادايمـی  می سـازد؛  »تفسـیری«  را 
مطالعـات شهرسـازی، بـا تفسـیرگرايی اسـتقرايی بـه 
شـهری  مديريـت  و  برنامه ريـزی  نحـوه ی  تحلیـل 
در  حقوقـی،  پژوهش هـای  بسـتر  در  و  می پـردازد 
اثـر ممارسـت بـا قوانیـن و آگاهـی نسـبت بـه آن، بـه 
بیـان مسـتدل و منطقـی آرای فقهـی و مدنـی منتهی 
می شـود.  بـه منظور تقويـت پايه های نظـری و تدقیق 
چارچـوب مفهومـی، ابتـدا زمینه هـای نظـری پژوهش 
يعنـی »حقـوق خصوصـی و حقـوق عمومـی در نظـام 
شهرسـازی« تعريـف و تبیین می شـود. سـپس بـر پايه 
تحقیـق  »روش  به کارگیـری  بـا  و  کیفـی«  »رويکـرد 
توصیفـی« و اسـتفاده از »تکنیـک اسـتدالل منطقـی« 
 2. حقـوق ذکـر شـده در قـرآن را می تـوان در چهـار دسـته قـرار داد: الـف( قواعـدی که امتیـاز بهـره وری و تکلیف حق پذيـری در آن 
متوجـه فـرد اسـت. »ذی حـق و مـن علیـه الحق، فـرد اسـت« ب( قواعدی که »ذی حـق« و »من علیه الحـق« جامعه و يـا اکثريت و يا 
گروهـی از افـراد جامعـه انـد. پ( قواعـدی که »ذی حق« فرد اسـت و »من علیه الحق« اکثريت افراد را تشـکیل می دهنـد .ت( قواعدی 
کـه »ذی حـق« اکثريـت افرادنـد و »مـن علیـه الحق« فرد اسـت. آيـات 12 سـوره حجرات، 27 و 28 سـوره نـور نمونه هايی از اشـارات 

قرآنـی بـه حقوق عمومـی و حقوق خصوصی اسـت.
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بـه بررسـی و واکاوی سـؤال پژوهش پرداخته می شـود. 
لـذا بـه دنبـال تدويـن زمینه هـای نظـری پژوهـش، 
تحلیـل و بحـث پژوهـش در قالـب دو طیـف »نسـبت 
قانونـی و دگرگونـی حقوقـی« بیـن حقـوق عمومـی و 
خصوصـی صـورت می گیـرد.  تحلیلـی کـه مبتنـی بر 
تلفیـق يافته هـای حاصله، به سـنجش سـازگاری ختم 
می شـود. در نهايـت بـا بهره گیـری از فراينـد مذکـور، 
الگـوی برهم کنـش حقـوق عمومـی و خصوصـی در دو 
بسـتر ضوابط و مقررات شهرسـازی و قوانیـن و مقررات 
اسـاس  بـر  فراينـد  ايـن  می شـود.  تبییـن  اسـامی 
اصـول عقانـی و مبتنـی بر منطـق، بر پايـه »مطالعات 
اسـنادی« )قوانیـن و مقـررات شهرسـازی و منابع قابل 
اسـتناد علمی( پی ريزی شـده اسـت. شـايان ذکر است 
نويسـندگان از يک سـو کتـب و مقـاالت تخصصـی در 
دو حـوزه علـم حقـوق و دانش شهرسـازی4 و از سـوی 
بررسـی  را  مربوطـه  آيین نامه هـای  و  قوانیـن  ديگـر 
و مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت تـا بـر پايـه آن هـا بـه 
اسـتدالل هايی اسـتوار و منطقی دسـت يابد. در شـکل 
)1( کلیـات روش شناسـی پژوهـش و ارتبـاط آن هـا بـا 

هـم آمده اسـت.
3- زمینه نظری پژوهش

3-1- حقوق خصوصی در شهرسازی
حقـوق در يـک تقسـیم بندی کلی بر دو بخش اساسـِی 
حقـوق  اسـت.  اسـتوار  عمومـی  و  خصوصـی  حقـوق 

خصوصـی ماهیتـی جزءنگـر بـه مسـائل حقوقـی بیـن 
افـراد جامعـه دارد به طوری کـه فرايند قانونـی حاکم بر 
حقـوق خصوصـی کامًا مجـزا از حقوق عمومی اسـت. 
حقـوق خصوصـی در مفهـوم عـام بـه حـوزه معنايـی 
حريم خصوصی مرتبط اسـت.»حريم خصوصی« ريشـه 
جامعه شناسـی  و  انسان شناسـی  سیاسـی،  فلسـفی، 
داشـته و در مطالعـات شهرسـازی نمـود واقعـِی حقوق 

خصوصـی تلقـی می شـود.
 در ارتبـاط بـا حريـم خصوصی دو برداشـت کلی وجود 
دارد: يکـی برداشـت توصیفـی کـه حريـم خصوصـی را 
توصیـف می کنـد و ديگـری برداشـت دسـتوری کـه از 
ارزش حريـم خصوصـی سـخن می گويـد. در هـر يـک 
»نفـع«  را  خصوصـی  حريـم  بعضـی  برداشـت ها،  از 
تلقـی  قانونـی«  يـا  اخاقـی  »حـق  ديگـر  بعضـی  و 
می کنـد )انصـاری، 1386، ص 14(. حقـوق خصوصـی 
در بسـتر مفهومـِی حريـم خصوصـی، آن اسـت کـه 
انسـان می خواهـد غیرقابـل دسترسـی ديگـران بماند و 
تصمیم گیـری دربـاره آن مسـتقیماً بـر عهـده خـودش 
باشـد. به نوعـی اطـاع و ابـراز آن يـا سـامان و تصمیـم 
آن منحصـراً در اختیـار شـخص باشـد و شـخص در آن 

امتیاز اسـت. صاحـب 
از »قانـون  در نظـام حقوقـی  ايـران اصـول مختلفـی 
اساسـی« بـه حفـظ حريم خصوصـی افراد تأکیـد کرده 
اسـت. مهم ترين آن اصل 22 قانون اساسـی5 که حقوق 

نمودار 1. فرايند شکل گیری سطوح چهارگانه روش شناسی پژوهش؛ ماخذ: نگارندگان.

 4. دانـش)Knowledge( مجموعـه دانسـتنی هايی کـه بشـر بـرای زندگی خـود از آن ها بهره می گیـرد. علم)Scince( عبارت اسـت 
از شـیوه فهـم و کسـب معلومـات قابـل اعتمـاد از جهـان مادی. دانش بشـری به سـه حوزه کان تقسـیم می شـود: هنر، فلسـفه و علم.

 5. »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند«.
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شـخصی افـراد را محتـرم شـمرده و جهت گیری هـای 
حاکـم بـر آن را بـر پايـه قانـون امکان پذيـر می دانـد. 
از سـوی ديگـر، تلقـی ذهنـی جامعـه بـر ايـن اسـت 
کـه همـه فضاهـا و دارايی هايـی کـه نمی تـوان بـدون 
يافـت  دسترسـی  و  ورود  آن هـا  بـه  شـخص،  اجـازه 
حريـم خصوصی اسـت کـه قرابـت مفهومـی نزديکی با 

پايه هـای حقـوق اساسـی دارد.
در مجمـوع حقـوق خصوصـی در فضـای قابـل درک 
بـه حريمـی گفتـه می شـود کـه محـدوده ای از زندگی 
تعییـن  و عـرف  قانـون  بـه وسـیله  و  بـوده  شـخصی 
نـدارد  عمـوم  بـا  ارتباطـی  به طوری کـه  می شـود، 
)رحـم دل، 1384(. ايـن حريـم از چهـار منظـر6 مـورد 
حمايـت قانـون می باشـد کـه عبـارت اسـت از: حريـم 
ارتباطـی، حريـم مکانـی و حريـم  اطاعاتـی، حريـم 

جسـمانی.
در يـک تقسـیم بندی ديگـر، حريـم خصوصـی شـامل؛ 
حريـم مربـوط به امـوال، مسـکن، تمامیت جسـمانی و 
معنـوی، حريـم خصوصی مربـوط به اطاعـات و حريم 
خصوصـی مربـوط بـه ارتباطـات )سـراج، 1386به نقل 
از منصـور نـژاد 1390( می شـود. »حريـم خصوصـی 
امـوال و اماکـن«7 ، مربـوط بـه حـق حق اولیه افـراد در 
مصـون مانـدن از تعـرض و تجـاوز ديگـران بـه منازل و 
اماکـن محصـور به ايشـان اسـت. »حريم جسـمانی«8، 
حـق افـراد در مـورد مصون مانـدن از تعرض جسـمانی 
و روانـی و خصوصیـات محرمانـه بدنـی اسـت. »حريـم 
خصوصـی در کار«9، اسـرار شـغلی و تجـاری فـرد را در 
نهـاد، 1388، ص 16(. »حريـم  )رضـوی  برمی گیـرد 
از  جلوگیـری  در  افـراد  حـق  شـامل  اطاعاتـی«10، 
پـردازش و انتشـار داده هـای شـخصی به جـز در مـوارد 

مصـرح قانونـی اسـت. »حريـم ارتباطی«11 نیـز مربوط 
بـه امنیـت و مخفـی مانـدن اشـکال و صور مراسـاتی 
و مخابراتـی اشـخاص اسـت. تمامـی ايـن حقـوق در 
بسـتری به نام شـهر و فضاهای شـهری تعريـف، تبیین 
و اجـرا می شـود. امـروزه افـرادی کـه اين حقـوق را دارا 
بوده و از سـوی ديگر در فضای سـکونتی شـهرها جای 
گرفته انـد؛ در مجموعـه »شـهروند«12 قـرار می گیرنـد.

شـهروندی سـازه ای تلقـی می شـود کـه؛ 1. از پذيـرش 
بـه عضويـت در جمـع  آگاهانـه و دلیل منـد، نسـبت 
حکايـت مي کنـد که بر مبنـاي توجیهات خردپسـندي 
انجام گرفته باشد؛ 2. قابلیت پذيرش بر جمع و شمارش 
در رديف ديگران را نشـان می دهد؛ 3. از وجود واسـطه 
متقابـل میـان فـرد و ديگـران در يـک جامعـه حکايت 
مي کنـد و 4. از وجـود تعهـدات دوجانبـه میـان فـرد 
و جامعـه خبـر مي دهـد )شـهبا و قلـی خانـی،1390(. 
ايـن تعهـد در دو جنبـه مهـم قابل طبقه بنـدی اسـت: 
اول؛ حفـظ، تقويـت، به کارگیـری و پاسـداري از اصـول 
ارزشـي و هنجارهـاي رسـمیت يافتـه جامعـه توسـط 
شـهروند )حقـوق عمومـی( و ديگری؛ در پنـاه گرفتن و 
امکان رشـد و توسـعه دادن به شـهروند توسـط جامعه 

خصوصی(. )حقـوق 
 در يـک تقسـیم بندی کلـی، حقوق شـهروندی شـامل 
حقوق سیاسـی، حقـوق فرهنگی، حقـوق مدنی، حقوق 
قضايـی و حقوق اجتماعی و اقتصادی اسـت )پیرهادی،  
حقـوق  از  کـدام  هـر   .)1388 اسـماعیلی،  و   1385
مذکـور، متشـکل از ابعـاد خصوصی و عمومی ای اسـت 
کـه در اجتمـاع با هـم، حقوق رايج در نظام شهرسـازی 
بـرای شـهروندان را شـکل می دهـد؛ به طوری کـه ايـن 
دو )حقـوق خصوصـی و حقـوق عمومـی( »مـوازی و با 

 6. حريـم اطاعاتـی دربرگیرنـده اطاعـات حـوزه هايـی چـون پزشـکی، مالی و... اسـت. حريـم ارتباطی بـه حفظ حريم تمامـی وجوه 
ارتباطـی انسـان از قبیـل پسـت الکترونیـک، تلفـن و ارسـاالت اشـاره دارد. حريـم مکانـی در برگیرنـده محل اسـکان، مالکیـت و حريم 

جسـمانی نیز در برگیرنده مسـايل سـامتی و بهداشـتی فرد اسـت.
7. Territorial privacy 8. Bodily privacy    9.Job privacy 10. Information privacy  
11. Communication privacy  12. Citizen

7. »نسـبت محتوايـی« از ايـن منظـر متفـاوت اسـت کـه حقـوق شـهروندی هم شـامل حقـوق خصوصی و هم شـامل حقـوق عمومی 
می شـود؛ لـذا در راسـتای تامیـن حقـوق شـهروندی، حقـوق خصوصـی امـری الزم اسـت ولی کافی نیسـت.
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ماهیتی مشـترک« اما با »نسـبت محتوايـی متفاوت13«  
قابل تعريـف اسـت. از سـوی ديگـر در بسـتر فضاهـای 
شـهری، حقـوق خصوصـی در راسـتای تأمیـن حقـوق 
تک تـک افـراد و تأمیـن منافـع عمومـی جامعـه، بـه 
حقـوق شـهروندی ختـم می شـود؛ در نتیجـه پايه های 
حقـوق خصوصـی بـا حقـوق شـهروندی گره خـورده و 
»حقـوق خصوصـی در شهرسـازی« را بـه منصـه ظهور 
می رسـاند. بـه همیـن ترتیـب نمـودار 2، ارتبـاط هـم 
ارزی متقابـل بیـن ابعاد حقوق خصوصـی و ابعاد حقوق 

شـهروندی را نشـان می دهـد. 
3-2- حقوق عمومی در شهرسازی

بـا گـذر از حقـوق خصوصـی کـه موضـوع و محوريـت 
اصلـی آن »فـرد« اسـت، بـه حقـوق عمومـی کـه بـا 
کلیـت »جامعه« سـروکار دارد، می پردازيـم. از منظری 
می تـوان گفـت، پیکره جامعـه از دو رکن تشکیل شـده 
اسـت فرمانروايـان )دولـت( و فرمانبران )مـردم(. حقوق 
خصوصـی روابـط بیـن فرمانبـران را انتظـام می بخشـد 
و حقـوق عمومـی روابـط بیـن فرمانبـران و فرمانروايان 
را مـورد توجـه قـرار می دهـد. حقوق عمومی مشـتمل 

بـر قوانینی بـوده کـه در آن وظايف، اختیـارات و روابط 
دولـت بـا مـردم تنظیـم شـده اسـت؛ بـه عبـارت ديگر 
حقـوق عمومـی قواعـد حاکـم بـر تشـکیات دولـت و 
روابط سـازمان های وابسـته آن بـا مردم اسـت )کامیار، 

1382، ص 13(.
 در روابـط بیـن فرمانبران و فرمانروايان )مردم و دولت(، 
اگـر شـکافی ايجـاد شـود بـه دنبـال آن عـدم سـازش 
میـان طرفیـن را منجـر شـده و دوگانگـی بیـن مـردم 
و دولـت رقـم خواهـد خـورد. همچنیـن اگـر دولـت و 
جامعه، همبسـته و پیوسـته باشـند اما با دگرگونی های 
کوتـاه مـدت و پیاپـی همـراه گردنـد بـا تبعاتـی همراه 
می شـود کـه برآينـد هـردوی آن هـا بـه صـورت منفی 
فرهنگـی  اجتماعـی–  اقتصـادی،  سـاختمان های  بـر 
رخسـاره  مختلـف  شـکل های  در  جامعـه  کالبـدی  و 
می يابـد )باقريـان،1386، ص 3(. به طـور خاصه، هدف 
غايـی حقـوق عمومـی تنظیـم زندگـی شايسـته بـرای 
انسـان ها تعريـف شـده اسـت که به وسـیله دولـت و با 

همـکاری مـردم محقـق می شـود.
بـه گفتـه لئـو اشـتراوس و جـوزف کرايسـی »جامعـه 

نمودار 2. ارتباط هم ارزی متقابل ابعاد حقوق خصوصی و حقوق شهروندی
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را نیازهـای مـا و دولـت را شـرارت های مـا بـه وجـود 
می آوردنـد. اولـی از راه متحـد سـاختن عواطـف مـا به 
شـیوه اثباتـی موجـب پیشـبرد مـا می شـود و دومی با 
کنتـرل کـردن شـرارت های ما به شـیوه ای سـلبی ما را 
خوشـبخت تر می سـازد؛ اولـی حامـی و دومـی مجازات 
کننده اسـت« )گرجی به نقل از اشـتراوس و کرايسـی، 
1393، ص 10(. در يـک جملـه می تـوان گفـت کـه 
مبنـا، قلمـرو، گسـتره و نحـوه مداخله دولت در شـئون 
اقتصـادی و اجتماعـی، از بنیانی تريـن مسـائل حقـوق 
عمومی اسـت )مشـهدی، 1394، ص 181(. خاسـتگاه 
مالکیـت و حاکمیـت را نیـز بايـد بـه ترتیـب در حقوق 
خصوصـی و حقـوق عمومـی جسـتجو کـرد، بـه رغـم 
نزديکـی دو نهـاد حقوقـی مالکیـت و حاکمیت، هر يک 
در سـطح خـرد و کان دارای آثـار و تبعـات مختلفـی 
لـذا   .)3 ص   ،1393 سـیمايی،  و  )رمضانـی  هسـتند 
اوصـاف خاص شهرسـازی و ارتباط آن بـا منافع جمعی 

برخـاف مالکیت شـخصی، اقتضا دارد کـه رابطه دولت 
)کنشـگر حاکمیت( با نظـام شهرسـازی توصیف گردد.

تأثیرگذارتريـن  جملـه  از  عمومـی  خدمـات  نظريـه 
نظريـات در حـوزه مباحـث مربـوط بـه حقـوق عمومی 
محسـوب می شـود. نظريـه »خدمـات عمومـی«14 در 
اثـر لـزوم تأمین خدمـات عمومـی و در راسـتای منافع 
جمعـی در زندگـی بـه وجـود آمـده اسـت و بـه مـرور 

زمـان تحـوالت بسـیاری را پذيرفتـه اسـت.
 بـه اعتقـاد برخـی »مشـروعیت دولـت« وابسـته بـه 
میـزان »خدمـات عمومـی« اسـت کـه ارائـه می دهد و 
اگـر دولتـی قـدرت انجـام دادن ايـن وظیفه را نداشـته 
از دسـت می دهـد؛  را  بقـای خـود  باشـد شايسـتگی 
مشـروعیت اعمـال قـدرت نیـز از همان هـدف خدمات 
مايه می گیرد )رضايـی زاده و کاظمی، 1391، ص 25(. 
مشـروعیت قـدرت دولت نه تنهـا به خدماتی کـه انجام 
می دهـد بلکـه بـه چگونگی اجـرای اين خدمـات يعنی 

نمودار 3. ارتباط هم ارزی متقابل ابعاد حقوق عمومی و حقوق شهروندی
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»قانونمنـد بـودن« آن نیـز مرتبط می شـود )طباطبايی 
بنیاديـن  مفهـوم  رأس  در   .)9 ص   ،1385 مؤتمنـی، 
»قانونمنـد بـودن« در هر کشـوری، قانون اساسـی قرار 

دارد کـه شـالوده منسـجم قواعـد حقوقی اسـت.
در نتیجـه حقـوق عمومـی بـا تکیـه  بـر اصـول منافـع 
جمعـی و حقـوق شـهروندی بـا تکیـه  بـر ابعـاد حقوق 
اجتمـاع، به يک سـاختاری منسـجم و پیونـد خورده ای 
ختـم می شـود کـه با الهـام گرفتـن از نظام شهرسـازی 
حاکـم بـر شـهرها، در راسـتای تحقق پذيـری اهـداف 
لـذا حقـوق  برمـی دارد.  گام  ِعدالت محـور  آرمان شـهر 
عمومـی بـه عنـوان بخشـی ديگـر از حقوق شـهروندی 
اسـت کـه مکمـل حقـوق خصوصـی تلقـی شـده و در 
اجتمـاع بـا هـم حقـوق حاکـم بـر نظـام شهرسـازی را 

تشـکیل می دهنـد.
حقـوق- منافـع رايـج در بسـتر فضاهـای شـهری بـر 
اسـاس ضوابـط و مقـررات مصـوب در حـوزه معماری و 
شهرسـازی محقـق می شـود. ضوابط و مقـررات مذکور 
نیـز برپايـه اصـول و مبانـی حاکـم بـر قانون اساسـی و 
قانـون مدنـی کشـور اصالت پیـدا می کنـد و در نتیجه 
مبرهـن اسـت کـه قانـون اساسـی و قانـون مدنـی نیـز 
نشـات گرفتـه از قوانیـن و مقـررات اسـامی )قـرآن، 

سـنت، اجمـاع و عقـل( اسـت.
4- تحلیل و بحث

4-1- نسـبت قانونـی: نسـبت حقـوق عمومی و 
خصوصـی در نظـام شهرسـازی ايران

حقوق عمومی دانشـی اسـت که از يک سـو به توصیف، 
ارزيابـی و سـنجش روابط مقامات عمومی و شـهروندان 
می پـردازد15 و از سـوی ديگـر، مفاهیـم و ابزارهای الزم 
را بـرای توصیـه و تجويـز راهکارهـای شايسـته جهـت 
تنظیـم بهینـه و کارآمدتـر روابـط شـهروند و دولـت 
ازندريانـی،1393، ص 1(.  )گرجـی  دارد16  اختیـار  در 
از سـوی ديگـر حقـوق خصوصـی بـا تمرکـز بـر آزادی 
فـردی بـه ارائـه راهکارهـای شايسـته جهـت تنظیـم 
بهینـه در روابـط بیـن شـهروندان می پـردازد. از منظـر 

حقوقـی آنچـه روابـط بین حقـوق خصوصـی و عمومی 
را بـا چالش هايـی همـراه می سـازد »نسـبت قانونـی« 
بیـن ايـن دو حـق اسـت. نسـبتی کـه فراينـد حاکم بر 
نظام شهرسـازی کشـور، به دلیـل نقش مؤثـر در ارتقاء 
کمـی و کیفی زندگی سـاکنین شـهرها و روسـتاها، آن 
را نیازمنـد بازتعريف و بازشناسـی تلقی می کند. تنظیم 
مناسـبات بیـن گروه های ذی ربط و ذينفـع از مهم ترين 
ويژگی هـا در تعريـف علـم حقـوق اسـت؛ ايـن نظم که 
در نسـبت دولـت و افـراد به صـورت مرکـب و منفـک 
از يکديگـر مـورد بحـث واقـع اسـت، در قلمـرو حقـوق 
عمومـی و خصوصـی قـرار می گیـرد )هاشـمی، 1369، 
صـص 3 و 4(. اگرچـه همـواره تـاش بـر آن بـوده کـه 
عرصه هـای نظر ايـن دو بخش از يکديگـر متمايز گردد 
امـا در عرصـه عمـل، قلمروهـای آن به واسـطه توسـعه 
مداخـات دولـت، دائمـاً در گردونه تغییـر و تحول بوده 

اسـت )باقريـان، 1386، ص 4(.
تأمیـن اصـل منافـع به عنـوان محوری تريـن معیـار در 
تشـخیص ماهیـت و تمايز بین حقـوق عمومی و حقوق 
خصوصـی ايفـای نقـش می کنـد. منافعی کـه در قالب 
دو بخـش مجـزا، يعنـی منافـع عمومی مختـص جامعه 
و منافـع خصوصـی مختـص اشـخاص قابـل تعريـف و 
تبییـن اسـت. حقـوق عمومی در بسـتر منافـع مذکور، 
بـر تأمیـن خدمات، نظـم و منافع جامعه اصـرار و تأکید 
دارد و حقـوق خصوصـی بر حفـظ امتیازاتی ابـرام دارد 
کـه قانون برای پاسـداری از اشـخاص در برابر سـايرين 
بـه رسـمت می شناسـد. بـر پايـه ی تمايـزی کـه از اين 
دو حـوزه حقوقـی وجـود دارد و تعاريفـی کـه حـوزه ی 
قانونـی آن هـا را از هـم مجـزا می کنـد؛ به طـور عمـده 
سـه ديـدگاه حقوقـی- نظـری در تبیین نسـبت قانونی 
بیـن حقـوق عمومی و حقـوق خصوصی بیان می شـود.

ديـدگاه اول: برتری حقوق خصوصـی بر حقوق عمومی: 
طـی اين فراينـد، تقدم حقوق شـخصی و مالکانـه افراد 
راهـی بـرای تحقق پذيـری عدالت اجتماعـی و درنتیجه 
تحقـق آرمـان شـهر مدنـی بـه حسـاب می آيـد. ايـن 

15 . چهره توصیفی يا هست نگار حقوق عمومی
16 . چهره تجويزی و بايد انگار حقوق عمومی
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برتـری در تمـام جوامـع مبتنـی برقاعـده ای اسـت که 
در آن منافـع خصوصـی در تعـارض و تقابـل بـا منافـع 

عمومـی نبـوده بلکـه مکمل آن اسـت.
ديـدگاه دوم: برابـری حقوق عمومـی و حقوق خصوصی 
در تصاحـب منافـع: ايـن ديـدگاه مبتنـی بـر فراينـدی 
اسـت کـه طـی آن حقـوق عمومـی نـه در تقابـل و 
تعـارض بـا حقـوق مالکانـه بلکـه در تعـادل و تعامـل با 
آن محقـق می شـود. فراينـدی که بر اسـاس قانـون و با 
بهره گیـری از عـرف حاکم بر جامعـه، تعارضات منفعت 

طلبانـه را بـه تعاماتـی پايـدار مبدل می سـازد.
حقـوق  بـر  عمومـی  حقـوق  برتـری  سـوم:  ديـدگاه   
خصوصـی: امـروزه جوامـع مترقـی بـر پايـه حـدود و 
قیـودی اسـتوار اسـت کـه هـر فـردی منافـع شـخصی 
خـود را تابـع آن دانسـته و رعايـت آن را بـرای تأمیـن 
منافـع اجتمـاع واجـب می دانـد. به طـور خاصـه رکـن 
عمـده قانـوِن اجتمـاع، اولويـت نفـع عمومی نسـبت به 
نفع شـخصی اسـت. اين ديدگاه با تقدم دانسـتن منافع 
عمومـی جامعـه به منافع شـخصی افـراد، تحقق پذيری 
عدالـت اجتماعـی و آرمان شـهِر مدنـی را در گرو تحقق 

حقـوق عمومـی می دانـد.
نظـام شهرسـازی کشـور  فـوق،  ديـدگاه  برپايـه سـه 
تناسـبات بیـن کنشـگران مختلـف حاکـم بـر فضاهای 
شـهری، از دولـت تـا شـهروندان را تنظیـم می کنـد. 
نمونـه ای بـارز از تلفیـق سـازوکارهای قانونی بـا مبانی 
اجرای شهرسـازی می-توان به »تملـک اماک واقع در 
طرح هـای عمومی« اشـاره نمـود )کمانـرودی، 1392، 

245(. در يـک جمع بندی کلی، پايـداری و ثبات حاکم 
بـر سـه ديدگاه فوق در بسـتر نظام شهرسـازی کشـور، 
مبتنـی بـر قوانیـن رايـج در نظـام جمهـوری اسـامی 
ايـران اسـت. قوانینـی کـه از پايه ای تريـن و کامل ترين 
نـوع آن يعنـی قانون اساسـی و قانون مدنی سرچشـمه 
گرفتـه و بـه مقـررات و آيین نامه هـای خـرد مقیاس در 

حـوزه مطالعـات شهرسـازی ختم می شـود.
برتـری حقوق خصوصی بر حقـوق عمومی و يا بالعکس 
بـر اسـاس منافـع و آنچـه از آن بـه عنـوان مصلحـت 
اجتماعـی يـا مالکیـت شـخصی يـاد می شـود، عمومـاً 
بـر پايـه اصـول قانونـی تبییـن و بـه اجـرا در می آيـد. 
قوانیـن و مقـررات اسـامی به عنـوان پايه هـای قانونی 
کشـور ايـران، شـاکله اصلـی قانـون اساسـی و مدنی را 
شـکل می دهـد. ايـن دو قانون اصلی کشـور نیـز برپايه 
کنشـگران حقـوق عمومـی )دولت( و حقـوق خصوصی 
)مـردم(، ضوابـط و مقرراتـی را در حـوزه شهرسـازی به 
تصويـب می رسـاند که نتیجـه آن در قالب سـه ديدگاه 

بـر شـهر تحمیل می شـود.
از آنجـا کـه قوانین شهرسـازی بـا حفظ حقـوق مالکانه 
مـردم يـک سلسـله هدف هـای عالـی چـون برقـراری 
نظـم، کنتـرل و مهار جمعیت در شـهرها، زمینه سـازی 
برای يک زندگی انسـانی برای شـهروندان و زيباسـازی 
بـه دنبـال دارد )کاشـانی، 1390، ص 3(؛  شـهرها را 
ازايـن رو می خواهیـم بدانیـم انديشـه هايی کـه زمینه و 
بسـتر فکـرِی مقـرراِت ناظر به نحـوه اجـرای طرح های 
عمومـی و چگونگی رفع تعارض میـان حقوق عمومی و 

نمودار 4. پايه های حقوقی مؤثر در شکل گیری ديدگاه های سه گانه



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

39

خصوصـی اسـت، کدم انـد )در حالت تعـادل بین حقوق 
خصوصـی و عمومی، تعـارض و تقابل وجود نـدارد(. در 
ايـن زمینـه حقوق خصوصـی و عمومی بسـتگی به نوع 
منافعـی کـه آن هـا را در تقابـل هـم قـرار می دهـد يـا 
حقـوق خصوصـی بـر عمومی متقـدم می شـود و يا اين 
حقـوق عمومـی اسـت که مقـدم بـر حقـوق خصوصی 

می شود. شـناخته 
در نظـام حقوقـی مـا، نظرياتی که در آن هـا جانب داری 
يـا  معمـوالً  می گـردد  مشـاهده  حقـوق خصوصـی  از 
نظرياتـی اسـت کـه از فقـه اسـامی يـا بـه تعبیـری 
حقـوق اسـامی بـه درون حقوق ما نفوذ و رسـوخ کرده 
اسـت، يـا اين کـه تئوری هايـی اسـت کـه از نظام هـای 
حقوقـی ديگـر، مثـل نظـام حقوقـی رومـی و ژرمـن به 
حقوق ما راه يافته اسـت )بهشـتیان، 1391، ص 109(، 
همچنیـن اسـت حقـوق عمومـی. به نحوی که بـا هدف 
انتظـام بخشـی بـه جامعـه، حقـوق عمومـی بـر حقوق 

خصوصـی تقـدم پیـدا می کند.
شـدن  عمومـی  از  حقوقـی:  دگرگونـی   -2-4 
حقـوق خصوصـی تـا خصوصـی شـدن حقـوق 

عمومـی در فضاهـای شـهری
ضوابـط و مقـررات شـهری، هم با فلسـفه حقـوق و هم 
بـا منطق شهرسـازی، بـر اين نکته تأکید دارد که شـهر 

بايـد کنترل شـود. چون زندگی شـهری بـا هرج ومرج و 
بدون سـازوکارهاِی حقوقی و شهرسـازی، روبه انحطاط 
خواهـد رفـت و قـادر بـه رفـع تضـاد منافـع و تأمیـن 

نیازهـا نخواهد بود.
ضوابـط و مقـررات شهرسـازی، فـی نفسـه مطلوبیـت 
ذاتـی و حقیقـی ندارنـد، بلکـه در صورتـی کـه واجـد 
ويژگی هـای مناسـبی برای تحقـق اهـداف و آرمان های 
حقیقـی باشـند، خـوب توصیـف خواهنـد شـد. يکی از 
مهم تريـن ايـن ويژگی هـا، هدفمندی محتوايـی ضوابط 
و مقـررات اسـت )صالحـی، 1382، ص 55(. آنچـه کـه 
هدفمنـدی ضوابـط و مقـررات شهرسـازی را تقويـت 
نمـوده و منجـر بـه هدايـت نظام منـد توسـعه شـهری 
می شـود، نظـم حاکم بـر »برنامه ريزی شـهری« اسـت. 
لـذا برنامه ريـزی شـهری در هدايـت توسـعه شـهری، 
تعادل بخشـی بیـن منافع خصوصی و عمومـی را منجر 
شـده و موجـب تنظیـم مناسـبات بیـن عوامـل مؤثر بر 
 ... از قبیـل بـازار، سیاسـت گذاری و  هدايـت شـهری 
می شـود. اما اگـر در فراينـد نظام برنامه ريزی شـهری، 
اختـال و بی نظمـی ايجاد شـود، اولین تأثیـر در چرخه 
هدايـت شـهری، افزايـش تعارضات بین حقـوق- منافع 
عمومـی و خصوصـی اسـت. تعارضاتـی کـه منجـر بـه 
دگرگونـی حقوقـی بیـن دو قطـب خصوصـی و عمومی 

نمودار 5. مبانی فقهی و غیر فقهی حاکم بر نسبت حقوق خصوصی و عمومی و جايگاه آن ها در قوانین و مقررات شهرسازی
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فرايند »عمومی شـدن حقوق خصوصـی« و »خصوصی 
منظـر  از  کـه  اسـت  امـری  عمومـی«  شـدن حقـوق 
سیاسـی بـه تزلـزل مـرز حقـوق عمومـی و خصوصـی 
منجـر می شـود )گرجـی، 1388، ص 32( و از منظـر 
اجتماعـی بـه تزلـزل مـرز منافـع عمومـی و خصوصـی 
منتهـی می شـود. لـذا شـهر اولیـن بسـتری اسـت کـه 
نمـود واقعـی تزلـزل روابـط بیـن حقـوق خصوصـی و 

عمومـی بـر آن تحمیـل می شـود.
ضعـف در پايه های حقوقی نظام شهرسـازی از يک سـو 
و عـدم کارايـی طرح هـا و برنامه هـای اجرايـی شـهری 
از سـوی ديگـر، منجـر به اغتشـاش و انفعـال در فرايند 
هدايـت توسـعه شـهری می شـود، ايـن اغتشـاش نظم 
حاکـم بر منافـع عمومـی و خصوصی )کـه در نمودار 6 
مشـاهده می شـود( را بـه دگرگونی ای مبدل می سـازد 
کـه طـی آن يـا از جنبـه حقوقـی منافـع خصوصـی 

جـای منافـع عمومـی را می گیـرد و يـا اينکـه از جنبه 
محتوايـی تغییراتـی در منافـع عمومـی و خصوصی رخ 

می دهـد )نمـودار 7(.
شهرسـازی  نظـام  در  ملموس تـر  قابـل  مقیـاس  در   
کشـور، فراينـد تغییـر حقوقـی منافع- حقـوق عمومی 
بـه خصوصـی و بالعکس، در مـوارد کثیـری قابل لمس 
اسـت. ايـن فراينـد در دو جنبـه متفـاوت از سـوی دو 
اتفـاق  خصوصـی  و  عمومـی  حـوزه  اصلـی  کنشـگر 

می افتـد:
عمومـی شـدن حقـوق خصوصـی در برخـورد 
آمرانـه دولـت بـا طرح هـای نوسـازانه شـهری

در بسـتر طرح هـای نوسـازانه شـهری از ابـر پروژه های 
شـهری )بزرگراه هـا( تـا طرح ريزی هـای خـرد مقیـاس 
)پـارک محلـه ای(، همواره حقـوق خصوصـی و مالکانه 
افـراد در راسـتای تحقـق و دسـت يابی بـه حقـوق و 
منافـع عمومی مـورد بی مهری قرار گرفتـه و دگرگونی 

نمودار 6. نقشه مطلوب منظومه هدايت توسعه شهری با تعادل بین منافع عمومی و خصوصی؛ ماخذ: عبداهلل خان گرجی، 
1388، ص 37.
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حقوقـی بیـن دو قطـب خصوصـی و عمومـی را منجـر 
می شـود. فراينـدی کـه در طـی آن حقـوق مالکانـه و 
منافـع خصوصی در مقابـل منافع عمومـی رنگ باخته، 
همچنآن کـه بُعـد قانونـی آن در برابر ضوابـط و مقررات 

می بـازد. رنگ 

خصوصی شـدن حقوق عمومـی در رفتار منفعت 
طلبانه شـهروندان با فضاهای شـهری

عـدم حـس تعلـق شـهروندان بـه فضاهـای عمومـی 
شـهری و نسـبت دادن مالکیـت ايـن فضاها بـه دولت، 
موجـب ترغیـب کنشـگران فضاهای خصوصـی )مردم( 

نمودار 7. تأثیرات احتمالی آسیب حلقه برنامه ريزی شهری در برهم کنش منافع عمومی و خصوصی؛ ماخذ: عبداهلل خان 
گرجی، 1388، ص 44.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

42

منافـع  بـه  بی توجهـی  و  منافـع شـخصی  ارتقـاء  بـه 
در  رايـج  نمونه هـای  بارزتريـن  از  می شـود.  عمومـی 
چنیـن فراينـدی می تـوان بـه: بی توجهـی بـه آلودگـی 
هوا در اسـتفاده افراطی از اتومبیل شـخصی، بی توجهی 
بـه ضوابـط ساخت وسـاز در ملـک شـخصی، بی توجهی 
بـه اصـول اخاقی-فرهنگـی در اسـتفاده از فضاهـای 
عمومـی، اشـاره نمـود. مفقـود بـودن حلقـه حقوقـی 
مسـتحکم به عنوان حلقـه کنترل نظام هدايت توسـعه 
شـهری، بارزتريـن عنصـر در تحقـق دو فراينـد منفـی 

اسـت. فوق 
4-3- ضوابـط و مقـررات شهرسـازی17 در برابر 
قوانین و مقررات اسـالمی؛ تعارض يا سـازگاری؟

انتظـام بخشـی بـه فضاهای شـهری بـا ترکیبـی منظم 
اصـول  نیازمنـد  عمومـی،  و  خصوصـی  فضاهـای  از 
عرفـی  و  قانونـی  زمینـه   در  مسـتحکم  پايه هايـی  و 
قالـب حقـوق خصوصـی و  ايـن اصـول در  می باشـد؛ 
حقـوق عمومـی در شـهرها معنا پیـدا می کنـد. حقوق 
دوگانـه ای کـه هـر کـدام ماهیت و نگرشـی متنـوع در 
قبـال فضاهـای شـهری و شـهروندان ارائـه می دهـد. 
لـذا تبییـن و بررسـی سـازگاری و يـا عـدم سـازگاری 
)تناقـض( بیـن ضوابـط و مقـررات شهرسـازی کشـور 
بـا قوانیـن و مقـررات اسـامی، نقطه عطفـی در تقويت 
انتظـام بخشـی نظـام عدالـت شـهری به شـمار می آيد.

وجـه تمايـز معمـاری و شهرسـازی ايرانـی، در فرهنگ 
و تمـدن اسـامی آن اسـت کـه منبعـث از ريشـه های 
شـريعت اسـام اسـت. شـريعتی کـه بـرای تمـام ابعاد 
زندگـی احکامـی دارد و حرکـت زندگـی جامعـه بـر 
اسـاس آن بنـا شـده اسـت. از سـوی ديگـر احـکام و 
قوانیـن در شـئون زندگـی اجتماعـی و سیاسـی مـردم 
بـا تمـام جزئیـات آن دخالـت داشـته اسـت و حتـی 
احـکام  از  متأثـر  نیـز  شـهرها  ظاهـری  شـکل گیری 
واکاوی و  نتیجـه  اسـت. در  بـوده  اسـامی  قوانیـن  و 
سـنجش ضوابـط و مقـررات شهرسـازی در برابر قوانین 
پايـه ای اسـام در حـوزه حقـوق عمومـی و خصوصـی، 

نمـود واقعی »شهرسـازی و معماری ايرانی– اسـامی« 
را رقـم می زنـد.

 ايـن سـنجش مبتنی بـر اين واقعیت اسـت که اصول و 
قوانین پايه ای اسـام بسـیار قوی تر و کامل تر از سـاير 
منابـع حقوقـی دنیـا اسـت به نحوی کـه اسـام رابطـه 
حاکمیت هـای خصوصـی بـا خدمـات عمومی شـهر را 
مشـخص کـرده و رابطـه صاحبـان خـاص با مسـئوالن 
دولـت نیـز تعیین کرده اسـت )مالمیـر، 1391، ص 9(. 
سـنجِش تعـارض يـا سـازگاری مقـررات شهرسـازی با 
قوانیـن اسـامی نیازمند بازشناسـی منابـع حاکم بر دو 
حـوزه فقهـی و قانونـی اسـت. در فرايند اين سـنجش، 
ماهیـت و محتوايـی منابع مذکـور در طیفـی نظام مند 
از سـازگاری مطلـق تـا تعـارض مطلـق قابـل تعريـف و 

تبیین اسـت. 
واضـح و مبرهن اسـت که ضوابط و مقررات شهرسـازی 
و معمـاری کشـور می بايسـتی در چارچـوب قوانیـن و 
مقـررات اسـامی تدويـن و بـه اجـرا در آيـد. آنچـه که 
منجـر و منتهـی به تعـارض يا نیمه سـازگاری ضوابط و 
مقررات شهرسـازی با قوانین پايه ای اسـام شده است، 
وضعیت و شـرايط حاکم بر نظام شهرسـازی روز اسـت. 
شـرايط از قبیل توسـعه و گسـترش شـهرها، پیشـرفت 
فناوری هـای نويـن، تغییـر و تنـوع در نیازمندی هـا و 
سـنتی   ارزش هـای  محتوايـی  و  سـاختاری  تغییـرات 

است.*
سـنجش مقـررات حاکم بـر نظام شهرسـازی کشـور با 
قوانیـن پايه ای اسـام، نشـانگر هم راسـتايی و هم ترازی 
نسـبی دو قطـب فـوق اسـت امـا بُعـد مغفـول در نظام 
قانونـی ضوابـط  و  اجـرای صحیـح  شهرسـازی، عـدم 
و مقـررات تدويـن شـده اسـت. بُعـدی کـه در نهايـت 
سـازمان و سـاختار فضايـی شـهرهای مـا را در تعارض 

کامـل بـا قوانیـن پايـه ای اسـام قـرار می دهد.
5- استخراج الگوی تلفیقی مؤلفه های پژوهش

محیـط  طراحـی  و  برنامه ريـزی  کنـار  در  حقـوق 
)شهرسـازی(، دو عرصـه مکمـل يک جامعـه در انتظام 

17 . ضوابط و مقررات شهرسازِی مصوب شده در نظام شهرسازی کشور جمهوری اسامی ايران
* ارزش هـای از نـوع اصـول فلسـفی )حقیقـت، اصالـت، شـخصیت، صداقـت( و يـا از نوع اصـول کاربردی )مقیاس، تناسـب، تسلسـل، 

ترکیـب و تعامل(.
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بخشـی محتوايـی و کالبـدی جامعـه شـهری به شـمار 
می رونـد. در صورتـی کـه نقـش آن ها به خوبـی درک و 
بـه منظـور انجام اهـداف و آرمان های جامعه شـهری به 
کار گرفته شـوند می توان انتظـام کامل يافته و يکپارچه 
محیط هـای انسان سـاخت را به عنوان سـنتز و محصول 
مشـترک آن دو عرصـه انتظار داشـت )صالحی، 1385، 
ص 55(. ضوابـط و مقـررات قانونـی به عنـوان پايه های 
اساسـی حاکم بر فرايند نظام حقوق شهرسـازی کشـور 
از يک سـو و قوانیـن و مقـررات فقهـی بـه عنـوان منابع 
اساسـی حاکـم بـر نظام حقوق اسـامی از سـوی ديگر، 
دو بسـتر اصلـی بـرای سـنجش میـزان سـازگاری و يـا 
عـدم سـازگاری بیـن نظام حقوق شهرسـازی کشـور با 
قوانیـن و مقـررات اسـامی در حـوزه »حقـوق- منافـع 

عمومـی و حقـوق خصوصـی« را فراهم مـی آورد.
قوانیـن و مقـررات مربـوط بـه حقـوق خصوصـی، ناظر 
حمايت هـای قانون گـذار از حقـوق اشـخاص و افـراد 
اسـت؛ درحالی کـه قواعـد حقـوق عمومـی بـرای حفظ 
ايـن  بنیان گـذاری می شـود.  حقـوق جامعـه وضـع و 
دوشـاخه اصلـی بـر يکديگر نفـوذ و تأثیر متقابـل دارند 
و اختـاط بیـن آن هـا اجتناب ناپذيـر اسـت )صادقـی 
ابکسـری،1381، ص 152(. بعـد از بازشناسـی حقـوق 
عمومی و خصوصی در شهرسـازی و به دنبال آن تبیین 
نسـبت قانونـی و دگرگونـی حقوقی ای کـه بین حقوق- 
منافـع عمومـی و خصوصـی در بسـتر فضاهای شـهری 
رخ می دهـد، اکنـون بـه تحلیـل سـنجش برهم کنـش 

حقـوق خصوصی و عمومی در بسـتر ضوابـط و مقررات 
نظـام شهرسـازی کشـور از يک سـو و قوانیـن و مقررات 
اسـامی از سـوی ديگـر می پردازيم. اين سـنجش ارائه 
دهنـده الگويـی نويـن از برهمکنش متقابـل مؤلفه های 
چهارگانـه حقوق خصوصـی و عمومی يعنی »مالکیت«، 

»فضـا«، »منفعت« و»اقتـدار )اختیار(« اسـت. 
بـر اسـاس آنچـه در الگـوی سـنجش تحلیلـی پژوهش 
)نمـودار 9(، نمايان اسـت برهمکنـش ضوابط و مقررات 
شهرسـازی کشـور و قوانیـن و مقـررات حاکم اسـامی 
در حـوزه ی »حقـوق خصوصـی و حقـوق عمومـی«، 
طیفـی انتظـام يافتـه از حقـوق خصوصـی مطلـق تـا 
حقـوق عمومـی مطلـق را ايجـاد می کنـد. به نحوی کـه 
حقـوق  و  خصوصـی  حقـوق  مختلـف  شـاخص های 
عمومـی يعنـی »مالکیـت، فضـا، منافـع و اختیـار« بـر 
اسـاس نـوع قضـاوت قوانین و مقررات اسـامی در سـه 
گـروه )گـروه اول: برتـری حقـوق خصوصی، گـروه دوم: 
برابـری حقوق خصوصـی و حقوق عمومی، گروه سـوم: 
برتـری حقـوق عمومـی( قابـل تفکیـک اسـت. مبانـی 
فقهـی و غیـر فقهی بـه عنـوان منابع و پايه هـای اصلی 
حاکم بر قوانین و مقررات اسـامی و حقوق شـهروندی 
بـه عنـوان معـرف پايه هـای اصلـی حقـوق خصوصی و 
حقـوق عمومی در نظام شهرسـازی، سـتون فقرات اين 

برهمکنـش را شـکل می دهـد.
وقتـی کـه حقـوق خصوصـی و عمومـی رايـج در نظام 
شهرسـازی کشـور در برابـر )در پرتو( قوانیـن و مقررات 

نمودار 8. ارتباط بین منابع »ضوابط و مقررات شهرسازی با قوانین و مقررات اسالم« 
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اصـل 30)هـر مالکی نسـبت بـه مايملک 
 خـود حـق همـه گونـه تصـرف و انتفـاع 
اصـل 23)حیثیـت جـان، حقـوق،  دارد( 
مسـکن و  شغل اشـخاص از تعرض مصون 
اسـت، مگـر در مـواردی که قانـون تجويز 

. کند(

ث
ادي

 اح
ن و

قرآ

قاعـده تسـلیط19: هـر مالکـی نسـبت بـه مـال 
آن،  در  می توانـد  و  دارد  کامـل  تسـلط  خـود 
هرگونـه تصرفـی بکنـد و هیچ کـس نمی توانـد 
او را بـدون مجـوز، از تصرفـات منع کنـد. آيات 
2 و 4 و 29 سـوره نسـاء و آيه 188 سـوره بقره. 
پیامبـر )ص(: »الناس مسـلطون علـی اموالهم«

 S
H

A
PE

  \
* 

M
ER

G
EF

O
RM

AT

2

نی
مد

ن 
انو

ق

مـاده 30)هیچ مالـی را از تصـرف صاحب 
آن نمی تـوان بیـرون کـرد مگـر به حکـم 
قانـون(. مـاده 132)کسـی نمی توانـد در 
ملـک خـود تصرفـی کنـد کـه مسـتلزم 
تضـرر همسـايه شـود مگـر تصرفـی کـه 
به قـدر متعـارف و بـراي رفـع حاجـت يـا 

رفـع ضـرر از خـود باشـد.(

آيه 27 و 30 سـوره نور؛ آيه 12 سـوره حجرات 
و آيـه 33 سـوره نسـاء پیامبـر اکـرم )ص(: »تـا 
چهـل خانـه از چهـار طـرف همسـايه به شـمار 
می آينـد« و »زکاِت رفـاه، نیکـی با همسـايگان 
و صله رحـم اسـت« و »رعايت حرمت همسـايه 
هماننـد احترام مـادر الزم اسـت«. »صله رحم و 
خـوش همسـايگی، شـهرها را آبـاد و عمرهـا را 

می کند.« زيـاد 

3

ابر
 مع

عه
وس

ن ت
انو

ح ق
صا

ن ا
انو

هـر ق می تواننـد  4)شـهرداری ها  مـاده 
مقـدار ملکـی را کـه بـه موجـب نقشـه 
مـاده  در  نامبـرده  نیازمندی هـای  بـرای 
وزارت  و  بداننـد  الزم  قانـون  ايـن  يـک 
کشـور نیـز تصويـب نمايـد پـس از انجام 
تشـريفات مذکـور در مـاده 2 بـه بهـای 
عادلـه خريـداری نمايند و مالـک نیز بايد 

واگـذار کنـد(. را  آن 

قاعـده واليت بـر ممتنع: اين واليـت از ضرورت 
و حل مشـکات وضع شـده است.

قاعـده ال ضـرر: )ايـن قاعـده از احـکام ثانويـه 
فقهـی اسـت(.

آيـه 233 سـوره بقره، آيه 231 سـوره بقره، آيه 
12 سـوره نسـاء، آيـه 284 سـوره بقـره،، آيه 6 

سـوره طاق.
پیامبـر اکـرم )ص(: تو مرد ضرر رسـان هسـتی 

و ضـرر و زيـان بـر مؤمن جايز نیسـت.
امـام صـادق )ع(: »رسـول خـدا )ص( در بیـن 
اهـل مدينه در خصـوص آبیاری کـردن نخل ها 
قضـاوت نمـود بـه اينکـه از نفـع رسـاندن بـه 
ديگـران خودداری نمی شـود يعنـی اينکه وقتی 
درختـان خودتان را آبیـاری کرديد از باقی مانده 
آب بـرای آبیـاری درختـان ديگـران ممانعـت 
نکنیـد؛ و در بیـن اهـل باديـه قضـاوت نمود به 
اينکـه کسـی زيـادی آبـش را منـع نمی کند تا 
ديگـری از پـر گیاه شـدن زمینش منع شـود«.

4
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-ها
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ی ب
جرا

ی ا
برنامه هـای برا اجـرای  بـرای  1)هـرگاه  مـاده 

عمومـی و ...، بـه اراضـی، ابنیه، مسـتحدثات 
نیـاز داشـته باشـند و اعتبـار آن قبًا توسـط 
دسـتگاه اجرايی تأمین شـده باشـد، دسـتگاه 
مقـررات  طبـق  بـر  می توانـد  اجرايـی 

نمايـد(. خريـداری 

5

ابنیـه،  اراضـی،  عادلـه  )بهـای   3 مـاده 
حقـوق  سـاير  و  تأسیسـات  مسـتحدثات، 
بیـن  توافـق  طريـق  از  وارده  خسـارات  و 
»دسـتگاه اجرايـی« و »مالـک يـا مالکیـن و 

می گـردد(. تعییـن  حقـوق«  صاحبـان 

جدول 1. نسبت سازگاری يا تعارض ضوابط و مقررات شهرسازی با قوانین و مقررات اسالمی )با تأکید بر حقوق- منافع 
خصوصی و عمومی(18
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مـاده 8 )تصـرف ابنیه و خلـع يد مالک 
قبـل از انجـام معاملـه و پرداخت قیمت 
ملـک مجـاز نیسـت مگـر آن کـه در اثر 
از  مالـک  اسـتنکاف  قبیـل  از  موانعـی 
مالکیـت،  اختافـات  معاملـه،  انجـام 
انجـام معاملـه قطعـی ممکـن نگـردد(.

ث
ادي

 اح
ن و

قرآ

آيـه 103 سـوره ال عمـران، آيـه 2 سـوره 
مائـده و آيـه 27 سـوره نـور

قاعـده تسـلیط:  هـر مالکـی نسـبت بـه مال 
خـود تسـلط کامـل دارد و می توانـد در آن، 
هرگونـه تصرفـی بکند و هیچ کـس نمی تواند 

او را بـدون مجـوز، از تصرفـات منـع کند

 

7

20
ت.و

ق.

ماده 1)کلیه وزارت خانه ها و مؤسسـات 
و... مکلـف اسـت در طرح هـای عمومی 
کـه ضـرورت اجـرا آن هـا توسـط وزيـر 
اجرايـی  دسـتگاه  مقـام  باالتريـن  يـا 
اعـام  از  پـس  باشـد،  تصويب شـده 
رسـمی وجـود طـرح، حداکثـر ظـرف 
18 ماه نسـبت بـه انجـام معامله قطعی 

طبـق قوانیـن اقـدام نمايـد(.

آيـات 2، 29 سـوره نسـاء و آيـه 188سـوره 
بقـره و آيـه 12 سـوره حجـرات

از  واليـت  ايـن  ممتنـع:  بـر  واليـت  قاعـده 
شـده  وضـع  مشـکات  حـل  و  ضـرورت 
اسـت. طبـق ايـن قاعـده اگـر کسـی از ادای 
حاکـم  نمايـد  خـودداری  ديگـران  حقـوق 
جامعـه اسـامی از سـوی وی می تواننـد بـه 
قائم مقامـی از او عمـل نمـوده و آنچـه را کـه 
وظیفـه  اوسـت از بـاب واليـت انجـام دهند. 
قاعـده الضـرر: حـم ضـرری در اسـام وضع 

است. نشـده 
قاعـده مـن لـه الغـم فعلیـه العـزم: آن کـس 
کـه منافـع را مـی بـرد، زيـان را نیـز بايـد 

تحمـل کنـد.

8

ش 
ت. 

ن. 
ق .

مـاده 1)در کلیـه قوانیـن و مقرراتی که 
ابنیـه،  تملـک  بـه  مجـاز  شـهرداری ها 
امـاک و اراضـی قانونـی مـردم اسـت 
در صـورت عـدم توافـق بین شـهرداری 
و مالـک، قیمـت ابنیه، امـاک و اراضی 
بـه قیمـت روز تقويم و پرداخت شـود(.

9

ت
وبی

رغ
ق م

 ح
غو

ن ل
انو

از ق مرغوبیـت  حـق  ماده1)...دريافـت 
توسـعه  اثـر  در  کـه  اماکـی  مالکیـن 
بـه  آن  امثـال  و  میاديـن  يـا  و  معابـر 
امـاک آن هـا تعلـق می گرفتـه منتفی 
گرديده اسـت، لذا حق مرغوبیت ناشـی 
از اجـرای عمرانی و ترمیم و توسـعه که 
بـه  موجـب قوانیـن سـابق تعلـق گرفته 

نمی شـود(. دريافـت  و  ملغـی 

آيه 15 سـوره شـوری، آيه 25 سـوره حديد، 
آيه 8 سـوره مائـده، آيه 44 سـوره يونس

قاعـده مـن لـه الغـم فعلیـه العـزم: آن کـس 
کـه منافـع را مـی بـرد، زيـان را نیـز بايـد 
تحمـل کنـد. قاعـده الحـق القديـم ال يبطله 
شـی: چیـزی نمی توانـد حق به وجـود امده 

قبلـی را از بیـن ببـرد.

 18. قانون نحوه تقويم ابنیه، اماک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها )متن کامل ماده قانونی در ضمايم آمده است(.
19 . ايـن قاعـده بـه عنـوان يک مبنای فکـری در هر نظام حقوقی وجود ندارد، مثًا در کشـورهای کمونیسـتی کمتر به سـلطه و اقتدار 

صاحبان حقوق خصوصی توجه شـده اسـت.

20 . قانون تعیین وضعیت اماک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها )متن کامل ماده قانونی در ضمايم آمده است(.
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نمودار 9. سنجش برهم کنش حقوق خصوصی و عمومی در بستر نظام شهرسازی و قوانین اسالمی 
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اسـامی قـرار می گیـرد، بـا توجـه بـه تعريـف چهـار 
شـاخص ذکـر شـده بـرای حقـوق خصوصـی و عمومی 
در بسـتر نظام شهرسازی کشـور، دوازده حالت مختلف 
نتیجـه و حاصـل ايـن برهمکنـش اسـت. حالت هـای 
مختلفـی کـه از مالکیـت خصوصی مطلـق )حالت 1( تا 
حاکمیـت عمومی مطلق )حالت 12( بیان شـده اسـت. 
جـدول ترسـیم شـده در مـدل تحلیلی پژوهـش، نوع و 
تعريـف برهمکنـش در ايـن 12 حالـت را بیـان نمـوده 
و بـه دنبـال آن بُعـد شهرسـازی برهمکنـش همـراه بـا 
قـرار  بازشناسـی  مـورد  کاربـردی  و  رايـج  نمونه هـای 

اسـت. گرفته 
6- نتیجه گیری و جمع بندی

ايجـاد  و  شهرنشـینی  از  قبـل  حق وحقـوق،  مفهـوم 
اجتماعـات شـهری وجـود داشـته اسـت امـا با توسـعه 
و  عمومـی  طرح هـای  اجـرای  گسـترش  و  شـهرها 
عام المنفعـه اين سـؤال مطرح شـد کـه در تقابل منافع 
خصوصـی و عمومـی چـه بايـد کـرد و کـدام راه حـل 
عادالنـه اسـت؟ از آنجـا کـه نظـام حقوقـی کشـورمان 
منطبـق بر اصـول و پايه های قوانین اسـامی پی ريزی 
شـده اسـت نظام حقوق شهرسـازی کشـور نیز در عین 
هم راسـتايی بـا قوانیـن پايـه ای اسـام بـه مجموعه ای 
کامل تريـن  کـه  شـد  منتهـی  مقرراتـی  و  ضوابـط 
مجموعـه ی راهنمـای حقوقـی در حـوزه شهرسـازی و 

معمـاری بـه حسـاب می آيـد.
از سـوی ديگر هرگونـه برنامه ريزی، مديريـت و نظارت 
بر توسـعه شـهرها نیز، در گرو انطباق انگیزه ها واهداف 
ايـن اقدامـات بـر دو محـور اخاقـی- ارزشـی- حقوقِی 
»منافـع عمومـی و حقوق افراد« اسـتوار اسـت. لذا اين 
پژوهـش بـا هـدف بازشناسـی و سـنجش سـاختاری و 
محتوايـی مقررات شهرسـازی بـا منابع پايه ای اسـام، 
رهیافتـی نـو در بـاب مطالعـات حقوق شهرسـازی ارائه 
می دهـد. رهیافتـی کـه هـم بُعـد محتوايـِی مقـررات 
شهرسـازی از منظـر حقـوق خصوصـی و عمومی و هم 
تقويـت جايـگاه منافـع عمومـی و خصوصـی در فرايند 
نظام شهرسـازی کشـور را مـورد واکاوی قـرار می دهد.

ضوابـط و مقـررات شهرسـازی به عنوان يکـی از عوامل 

تأثیرگذار بر سـاختار و سـازمان فضايی شـهر از اهمیت 
ويـژه ای برخـوردار اسـت. ازآنجاکـه پروژه های شـهری 
مبتنـی بـر ايـن ضوابـط و مقـررات تهیـه و بـه اجـرا 
در می آينـد، ضعـف محتوايـی در بسـتر ايـن ضوابـط 
از سـويی و عـدم اجراشـدن آن از سـوی ديگـر تبعـات 
سـاکنینش  و  شـهرها  پیکـره  بـر  را  جبران ناپذيـری 
بـر جـای می گـذارد. ضعـف محتوايـی و اجرايـی در 
برقـراری نظـم حاکـم بـر حقـوق- منافـع عمومـی و 
خصوصـی نیـز بـه عنـوان بُعـدی مغفـول در ضوابـط و 
مقـررات شهرسـازی کشـور نمايـان اسـت. از مهم ترين 
پیامدهـای ايـن ضعف، عـدم تحقق نسـبت قانونی بین 
حقـوق خصوصـی و عمومـی، دگرگونـی حقوقـی بیـن 
منافـع عمومـی و خصوصـی، بی توجهـی بـه قوانیـن و 
مقـررات پايـه ای معمـاری و شهرسـازی اسـامی و در 
نتیجـه تغییـر تعامـات پايـدار بیـن »منافـع عمومـی 
بیـن  منفعت طلبانـه  تعارضـات  بـه  خصوصـی«  و 
»کنشـگران حقـوق خصوصـی و عمومـی« اسـت. ايـن 
چالـش بدين نحـو در ذهنیت و حتی عینیت سـاکنین 
نفـوذ پیدا کرده اسـت کـه مردم تحقق حقـوق عمومی 
را در تضـاد بـا دسـت يابی و حفـظ حقـوق خصوصـی 
می داننـد. بـه معنـای ديگـر منافـع عمومـی را نقطـه 
و  می آوردنـد  حسـاب  بـه  شـخصی  منافـع  مقابـل 
اينجاسـت که سـاکنین شـهر، شـهر را از خود ندانسـته 
و متعلـق بـه »او«)ضمیری اسـت کـه در ذهنیت مردم، 
باعـث ايجـاد تفکیـک بیـن حـق خصوصـی و منافـع 
در  می داننـد.  دولـت(،  يعنـی  اسـت-  شـده  عمومـی 
نتیجـه ايجـاد شـکاف بیـن حقـوق مالکانه سـاکنین و 
منافـع عمومـی جامعـه، هـم سـاکنین را بـه مقابلـه به 
منافـع عمومـی سـوق می دهـد و هم کمیـت و کیفیت 
اقدامـات نوسـازانه ای کـه در جهـت منفعـت عمومـی 
الگـوی  تبییـن  می دهـد.  کاهـش  را  می شـود  انجـام 
برهم کنـش حقـوق خصوصـی و عمومـی بـا تکیـه بـر 
مقررات شهرسـازی و قوانین اسـامی، ما را به مسـیری 
نـو در جهـت تقويت جايگاه حقـوق خصوصی و عمومی 
و همچنیـن منافـع عمومی و خصوصـی در نظام حقوق 
شهرسـازی کشـور سـوق می دهـد. به نحوی کـه تمرکز 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

48

میانگین رتبهارزش اخاقيرديفمیانگین رتبهارزش اخاقيرديف
32.05صرفه جويي در استفاده از منابع38.8032حفظ آبروي افراد1
32.02اخاص در انجام کار38.6133وفاداري و پايبندي به تعهدات2

همکاري مؤثر با سازمان هاي 38.1134محافظت از بیت المال3
31.90مرتبط با محیط زيست

31.82اطاع رساني صحیح و به هنگام37.5135صداقت و صراحت4
31.50توانمندسازي کارکنان36.7736توجه به محیط زيست و حفاظت از آن5
31.33انصاف در معامله35.8737برخورد قاطع با خیانت و تخلف6
31.14پرداخت به موقع مطالبات35.5438بهبود مستمر کیفیت و کمیت خدمات7
31.11نظم و انضباط کاري35.2439درستکاري )پرهیز از فريب ديگران(8

انجام امور با دقت و در کمترين 35.2440تکريم ارباب رجوع9
30.53زمان ممکن

30.43تلفیق دانش و عمل35.2341بهبود سامت اداري10
30.28گزينش عادالنه کارکنان35.1542مسئولیت پذيري11
30.13رعايت بي طرفي و عدالت34.8843خودداري از مصرف شخصي بیت المال12
30.08ارزشیابي عادالنه کارکنان34.7844حفظ و توسعه منافع ملي13
30.03حفظ بهداشت و ايمني محیط کار34.7445امانت داري14

جبران خسارت و غرامت ناشي از 34.6646فعالیت در راستاي سیاست هاي کلي نظام15
29.72عملکرد سازمان

29.42ايجاد فرصت ارتقاء شغلي34.5947صبر و شکیبايي در مواجهه با ارباب رجوع16
28.69تسهیل ارتباطات سازماني34.2448اعتمادآفريني در سازمان و جامعه17
28.24جلب مشارکت عمومي34.0049قانون مداري18

توزيع متوازن فضاهاي سبز، تفريحي، ورزشي و 19
28.11ارتقاء دانش سازماني33.8550فرهنگي شهري

28.02تحول گرايي و نوآوري33.8351آگاهي بخشي در خصوص حقوق شهروندي20
27.51ارائه عادالنه فرصت ها33.6152خودداري از دريافت هداياي نامتعارف21
27.06ايجاد فضاي مناسب اداري33.5053شايسته ساالري و مقابله با تبعیض22
26.55رعايت حقوق رقبا33.4354تقدم منافع عامه بر منافع سازماني و شخصي23

ارائه اسناد و مدارک مورد نیاز 33.2355جّديت در کار و تاش24
25.77بدون هیچ گونه پنهان کاري

25.33رفق و مدارا با کارکنان33.1056پرداخت حقوق عادالنه25
25.08مشورت پذيري33.0157ايجاد شفافیت در فرآيندها26
24.74حفظ حريم رقبا32.9858احترام اصیل27
24.59انتقادپذيري32.5059پاسخگويي شفاف28
23.26پرهیز از انحصار طلبي32.2760تواضع در رفتار29

در اختیار قرار دادن تجربیات به 32.2461رازداري و حفظ اطاعات محرمانه30
21.60رقبا

21.34پیش بیني پذيري32.0862تأمین امنیت شغلی31

جدول 12. میانگین رتبه ارزش هاي اخالقي به دست آمده براي همه ذي نفعان
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و تأکیـد بـر حقـوق- منافـع عمومـی و خصوصـی، نـه 
تنهـا بُعـد محتوايـی ضوابط و مقـررات مصـوب در اين 
حـوزه را مـورد بازنگـری قـرار می دهـد بلکـه از منظـر 
اجرايـی نیـز، فراينـد توسـعه شـهری را بر رعايـت اين 
حـق و منفعـت منطبـق می سـازد، در نهايـت، نتیجـه 
و خروجـی ايـن فراينـد باارزش بـه ارتقا کمـی و کیفی 

زندگـی شـهروندان ختـم می شـود.
منابع و مأخذ

خصوصـی«،  حريـم  باقر)1386(،»حقـوق  انصـاری،   •
انتشـارات سـمت، تهـران.

• اشـتراوس، لئـو و کرايسـی، جـوزف)1373(، »نقـد 
تديـن،  احمـد  مترجـم:  جديـد«،  دولـت  نظريه هـای 

انتشـارات کويـر، تهـران.
رضا)1388(،»انـواع حقـوق شـهروندی  اسـماعیلی،   •
در قانـون اساسـی جمهـوری اسـامی ايـران«، مجلـه 

فرهنـگ اصفهـان، شـماره 22، صـص 106- 111.

• باقريـان، محمـد صابر)1386(،»شهرسـازی، حقـوق 
عمومـی و حقوق خصوصی در دوران معاصر؛ نسـبت ها 
و چالش هـا«، نشـريه بـاغ نظـر، سـال چهـارم، شـماره 

هشـتم، صص 11-3.
• بهشـتیان، سـید محسـن )1387(؛»روش های تملک 
و تأمیـن حقـوق مالکانـه واقـع در طرح هـای عمومـی 
شـهرداری«، فصلنامـه حقـوق، مجلـه دانشـکده حقوق 

علـوم سیاسـی، دوره39، شـماره4، صـص 72-53.
• پیـر هـادی، علی اکبر)1385(،»حقـوق شـهروندی«، 

انتشـارات سـروش ملـل، چـاپ اول، تهران.
سـیمايی  محمدحسـین،  قوام آبـادی،  رمضانـی   •
در  محیط زيسـت  تطبیقـی  صراف)1393(،»مطالعـه 
حقـوق و فقـه اسـامی«، دو فصلنامـه دانـش حقـوق 

.12-1 صـص  اول،  شـماره  سـوم،  دوره  مدنـی، 
حريـم  بـر  انسـان  منصور)1384(،»حـق  رحـم دل،   •
خصوصـی«، مجلـه دانشـکده حقـوق و علـوم سیاسـی 

نام ارزش اخالقيرديفنام ارزش اخالقيرديفنام ارزش اخالقيرديفنام ارزش اخالقيرديف

صداقت در تمامي 21صبر در مواجهه با ارباب رجوع11ارائه خدمات سازماني سريع1
تلفیق دانش و عمل31ارتباطات

توانمندسازي کارکنان32ارائه خدمات صادقانه22تقدم منافع ملي بر منافع شخصي12ارائه خدمات سازماني دقیق2

پاسخگويي شفاف و 23تقدم منافع شهري بر منافع شخصي13نظم و انضباط کاري3
ايجاد امنیت شغلي براي 33صريح

کارکنان

اعتمادآفريني در 24تقدم منافع سازماني بر منافع شخصي14جديت و پشتکار4
ايجاد شرايط ارتقاء شغلي 34سازمان و جامعه

و علمي کارکنان

شفاف سازي 25امانت داري15قانون مداري5
35فرآيندهاي سازماني

وفاداري و پايبندي 
به تعهدات در قبال 

شهروندان

بهبود مستمر سامت 26مسئولیت پذيري16حفظ شأنیت افراد6
وفاداري و پايبندي به 36اداري

تعهدات در قبال کارکنان

آگاهي بخشي مستمر، 27عدالت در مناسبات اداري17برخورد قاطع با تخلف7
37صحیح و دقیق

وفاداري و پايبندي به 
تعهدات در قبال ساير 

ذي نفعان

28ارتباط عادالنه با کارکنان18تکريم ارباب رجوع8
بهبود مستمر خدمات 

به لحاظ کمي و 
کیفي

انتقاد پذيري38

ارتباط عادالنه با شهروندان و ارباب 19احترام اصیل9
39ارتقاء دانش سازماني29رجوع

ايجاد فضاي اداري 
مناسب، بهداشتي و ايمن 

براي کارکنان

ايجاد محیط شهري سالم 40تحول گرايي و نوآوري30توزيع عادالنه امکانات شهري20تواضع در رفتار10
و پاک

جدول 13. ارزش هاي سازماني موجود در منشور اخالقي سازماني شهرداري مشهد
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دانشـگاه تهـران، دوره 70، شـماره اول، صـص 119- 
.145

• رضايی زاده، محمدجواد و کاظمی، داوود)1391(،»بازشناسی 
نظريه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن در قانون اساسی 
جمهـوری اسـامی ايران«، نشـريه فقـه و حقوق اسـامی، 

سـال سوم، شـماره پنجم، صص 23 – 46.
• رضـوی نهـاد، علی)1388(،»حريـم خصوصی در فقه 
مقـارن و حقـوق موضوعه«، فصلنامـه تخصصی عدالت، 

سـال اول، شماره اول.
• رسـتمی ثريا)1392(، »حقوق شـهروندی و آزادی های 
مشـروع«، پژوهشـنامه فقـه اسـامی و مبانـی حقـوق، 

سـال اول، شـماره اول، صـص 141 – 162.
بـر  ج)1390(،»مـروری  خانـی،  قلـی  و  ج  شـهبا،   •
عايـق نظری مرتبط بـا شـهروندی«، مجموعه مقاالت 
شـهروندی، حوزه معاونت و پژوهش و فناوری دانشـگاه 

آزاد اسـامی واحـد الیگـودرز.
• مؤتمنی طباطبايی، منوچهر)1385(،»حقوق اداری«، 

جلد دوازدهم، انتشـارات سـمت، تهران.
قوانیـن  )1381(،»تأثیـر  بهـرام  آبکسـری،  صادقـی   •
ضوابـط و مقـررات شهرسـازی در توسـعه بافت تاريخی 
درون شـهری- نمونـه مـوردی شـهر سـاری«، پايان نامه 
کارشناسـی ارشـد، دانشـگاه علم و صنعت ايـران، گروه 

شهرسازی.
• صالحـی، اسـماعیل)1385(،»نقش ضوابـط و مقـررات 
شهرسـازی در تحقـق شـهر خـوب و توسـعه پايـدار 
مجلـه  تهـران«،  شـهر  مـوردی:  مطالعـه  شـهری، 
محیط شناسـی، سـال 32، شـماره 40، صـص51- 62 .
ملـت«،  و  دولـت  ناصر)1381(،»تضـاد  کاتوزيـان،   •

مترجـم: علیرضـا طیـب، نشـر نـی، تهـران.
• کاشـانی، سـید محمود)1391(،»حقـوق مالکانـه در 
پرتـو مقـررات شهرسـازی«، مجلـه تحقیقـات حقوقـی 

دانشـگاه شـهید بهشـتی، شـماره 57، صـص 1- 51.
• کامیار، غامرضا)1389(،»حقوق شهری و شهرسازی«، 

انتشـارات مجد، چاپ چهـارم، تهران.
• کمانرودی کجوری، موسی)1392(،»آسیب ها و راهکارهای 
قانونـی- اجرايـی تملـک امـاک واقـع در طرح هـای 

سـاماندهی بافت هـای فرسـوده شـهر تهـران«، نشـريه 
مديريـت شـهری، دوره 11، شـماره 31، صـص 241- 

.256
• گرجـی ازندريانـی ، علی اکبر)1387(،»حقوق عمومی 
و حقـوق خصوصـی؛ دوگانگـی يـا يگانگـی؟«، مجلـه 
 ،47j تحقیقات حقوقی دانشـگاه شهید بهشـتی، شماره
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چکيده
در  دیـن،  جامع تریـن  و  كامل تریـن  عنـوان  بـه  اسـالم،  دیـن  تعاليـم 
بيـان سـبک زندگـی اسـالمی، آداب و رفتارهـای اجتماعـی خاصـی را 
سـفارش می كنـد. انجـام برخـی از ایـن رفتارهـا بـا كالبـد مسـکن گـره 
خـورده و وابسـته بـه كالبد مناسـب آن می باشـد؛  از طرفی دین اسـالم 
سـفارش های مسـتقيمی هـم در رابطـه بـا طراحی مسـکن ارائـه نموده 
اسـت. ایـن در حالـی اسـت كه مسـکن امروزی جوامع مسـلمان بـا تاثير 
از الگوهـای مسـکن غربـی، فاقـد تناسـب الزم بـرای زندگـی در سـبک 
اسـالمی بـوده و هویـت اسـالمی را بـه نمایـش نمی گـذارد. پژوهـش 
حاضـر بـا هدف رسـيدن بـه ویژگي هـاي مدیریـت مسـائل اجتماعی در 
مسـکن مطلـوب و آرمانـي بـراي زندگي مسـلماني، با كنـکاش در متون 
معتبـر اسـالمي شـامل قرآن كریم و روایـات معتبر از پيامبر اسـالم )ص( 
و امامـان معصـوم )ع( جهـت بهره گيـري در معمـاري معاصر مسـلمانان 
تدویـن گردیـده اسـت. براي نيـل به این هـدف، ضمن تدویـن چارچوب 
نظـرِي پژوهـش؛ شـامل ارائـه ی تعاریـف و دیدگاه هـا در مـورد موضوع 
پژوهـش، بـه بررسـي و اسـتخراج مفاهيم و مضامين اندیشـه ی اسـالمي 
در بـاب مسـکن و سـکونت از متـون دسـت اول اسـالمی ماننـد متـن 
قـرآن كریـم و تفاسـير مختلـف آن، احادیـث و شـرح آنها، فقـه و احکام 
و تاریـخ اسـالم پرداخـت شـده اسـت. بـا كنـکاش در متـون دسـت اول 
اسـالمی، مشـاهده مـی شـود كـه خانه بـه عنـوان یکـی از مراكـز اصلی 
مدیریـت روابـط اجتماعـی مطـرح می شـود و متـون دینـی بـا بيـان 
اهميـت ُحسـن همسـایگی و آثـار مربوط بـه آن، اقدام بـه تعریف حقوق 
و حدود همسـایگی و حریم های آن نموده اسـت و برای افزایش بيشـتر 
یکپارچگـی اُمـت اسـالمی، سـفارش به صلـه ی ارحام و پذیـرش مهمان 
در خانـه و سـفارش به برقراری جلسـات مذهبی در خانـه با هدف احيای 
امـر والیـت و آشـنایی بـا دیـن نموده اسـت. آشـنایی بـا ایـن ویژگی ها 
و انعـکاس آن در طراحـی معمـاری مسـکن می توانـد زمينه رسـيدن به 

مسـکن مطلـوب اسـالمی را فراهـم نماید.
واژگان كليدی: مدیریت مسکن، مسکن اسالمی، مدیریت اجتماعی.

hzabihi@srbiau.ac.ir  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 448665154-021 ؛  رایانامه *

Management of Human and Social Issues in the Islamic 
Ideal Housing

Abstract
Islamic teachings as the complete religion orders specific social 
behaviors in expressing Islamic life style. Some of these behaviors 
are tied with the housing and dependent on an appropriate structure 
and also designing a house is directly affected by some Islamic rules. 
However, Muslims modern housing has been affected by western 
housing patterns and lacks required proportionate for Islamic life style 
and does not represent Islamic identity. This research was conducted 
in order to studying the management of human and social issues in 
the ideal and optimal housing social characteristics for Muslims by 
investigating in Islamic authentic texts including Quran and narratives 
of the holy prophet (peace be upon him) and Imams for using in 
Muslims contemporary architecture. For doing so, while proposing 
a theoretical framework including definitions and viewpoints on the 
topic, the Islamic contents and concepts on housing and residency 
were extracted from the main texts including Quran and its different 
commentaries and narratives, explanations and jurisprudents and 
Islam history. Buy investigating in the main Islamic texts it is seen that 
house is one of the main centers of management the social relations 
and religious texts have proposed definitions of neighborhood rights 
and confinement by stating the importance of neighborhood and its 
consequences and ordered on the meeting relatives and acceptance 
of gests and holding religious meetings by the aim of surviving the 
guardianship issue and familiarity with region. Familiarity with these 
characteristics and reflection in the housing architecture can provide the 
context for reaching optimal Islamic housing. 
Keywords: Housing management, Islamic housing, Social management
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مقدمه 
بزرگتریـن گـروه را می توان جامعه فرض نمـود كه امام 
علـی )ع( جامعـه و سـازمان را مجموعـه ای از گروه ها و 
اصنـاف مختلـف می داننـد كه بـا هـم ارتبـاط دارند به 
طـوری كـه حيـات هركـدام وابسـته بـه دیگری اسـت 
)بابائـی طالتپـه ، 1386، ص 32(. بنابرایـن مدیریـت 
عبـارت از جهت دهی به تالش هـای افراد همکار در یک 
سـازمان و ایجـاد هماهنگی بين این تالش ها می باشـد 
و در مدیریـت قابـل قبول با ارزش های اسـالمی تنها به 
كارآیی افراد توجه نمی شـود بلکه رشـد معنوی و تعالی 
انسـانی افـراد نيـز مـورد توجه قـرار می گيـرد )ربّي پور 
و  صمدي ونـد، 1388، ص 121(. محـورِ ایماِن مومنان، 
در كنـار خـدا و رسـول و ائمـه، هماهنگـی و وحدت در 
در  ص 277(.  )جوادی آملـی، 1391،  اسـت  اجتمـاع 
تعاليم اسـالمی همسایگی مقدمه ی رسـيدن به وحدت 
یـا مفهـوم »اُّمـت« واحـده اسـت. »اسـاس جامعـه ی 
مسـلمانان، بنيادش بر توحيد قرار گرفته اسـت. اسـالم، 
سـنتی اسـت كه جهـت و گرایـش آن به سـوی جامعه 
اسـت. تاثيـر این جهت یابی را در تعبيـر مفهوم »امت«1  
كـه همـان جامعه مسـلمانان اسـت می توان یافـت. این 
مفهـوم به همه مسـلمانان ماموریت می دهد كـه دارای 
یکپارچگـی اجتماعی باشـند« )مرتضـی، 1387، صص 
41و42(. اسـالم، تعهد به تشـکيل »امـت« كه الزمه ی 
آن اسـتحکام واحدهـای اصلی اجتماعـی )یعنی خانواده 
و اهـل محل یا همسـایگی( می باشـد را تقویت می كند 
كه این امر موجب نوعی احسـاس وفاداری، همبسـتگی 
و انسـجام بر اسـاس اسـالم، می گردد )همان منبع، ص 
44(. بنابرایـن تالش تعاليم اسـالمی بر ایجـاد وحدت و 
یکپارچگـی اجتماعـی می باشـد و در راسـتای مدیریت 
و بهـره وری حداكثـری ایـن موضـوع، از تمـام عوامـل 

مربوطـه بهـره  می گيریـد، كـه یکـی از ایـن عوامـل را 
می توان َمسـکن دانسـت.

مفهـوم مسـکن نيـز چيـزی فراتـر از چارچـوب خانه را 
شـامل می شـود و دربرگيرنده محيط كالبـدی بزرگتر و 
جامعه انسـانی گسـترده تری نسـبت به خانه می باشد و 
در واقـع می تـوان مسـکن را در ارتباط بـا كل جامعه ی 
انسـانی سـکونتگاه قلمداد نمـود. عالمه دهخدا مسـکن 
را محـل سـکونت و جـاي آرام یافتـن دانسـته و آنـرا 
شـامل مسـکن جـزوي یعنـی خانه هـا و مسـکن كلـي 
یعنـی شـهرها می دانـد )دهخـدا، 1377، 20880، ص 
13(.  فارابـی نيـز در آرای مدینه ی فاضله، مسـکن را بر 
دو قسـم مسـکن جزوی )واحد مسکونی( و مسکن كلی 
)سـکونتگاه های شـهری یا روسـتایی( تقسـيم می كند 
)سـرتيپی پـور، 1383، ص 25( و مسـکن را در ارتبـاط 
بـا جامعـه ی انسـانی نيـز قلمـداد می كنـد. فارابـی در 
فصـل بيسـت و دوم »فصول منتزعـه« )كـه دربردارنده 
صـد فصـل در بخش هـای حکمـت عملـی، سياسـت 
ُمـُدن، دانـش اخالق و تدبيـر منزل اسـت( ضمن اظهار 
نظـر در مـورد خانه و شـهر، بيـان می دارد كه خواسـت 
دانایـان قدیـم از واژه شـهر و خانه تنها جایگاه سـکونت 
و آرامـش نبـوده، بلکـه مسـکن شـامل انسـان ها هـم 
می شـود كـه خانـه یا شـهر آنهـا را در برگرفته اسـت و 
در آن زندگـی می كننـد )فارابـی، 1388، 26(. »خواجه 
نصيرالدیـن طوسـی« نيز بـا فرق گذاری ميـان »منزل« 
و »مسـکن«، مسـکن را برتـر از منزل معرفـی می نماید 
و به اهميت مسـاله همسـایگی اشـاره می كند2 )خواجه 

نصيرالدیـن طوسـی، 1346، صـص 180و181(. 
در تعاليـم اسـالمی، آبـادی و ثـروت شـهر بـا دو رفتـار 
اسـالمی یعنـی »صله ی َرِحم« و »ُحسـِن همسـایگی« 
تعریف شـده اسـت و در مورد عمل به آداب مهمان داری 
1.»امـت بـه معنـی گروهـی از مـردم اسـت كـه اصـول اسـالمی را پذیرفتـه و در قالـب جوامعی یکپارچـه و به شـکلی واضـح، قوانين و 

.)114 ,1981 Rabie( »ارزش-هـای اسـالمی را پذیرفته انـد
2. »امـا افضـل احـوال منزل كه مسـکن بود، چنان بود كه بنيادهای آن اسـتوار باشـد و سـقف ها بـه ارتفاع مایل و درها گشـوده چنانکه 
در اختالف بتکلفی احتياج نيفتد و مسـاكن مردان از مسـاكن زنان مفروض؛ و مقامگاه هر فصلی و موسـمی بحسـب آنوقت ُمِعد ]مهّيا 
و آمـاده[ و موضـع ذخایـر و امـوال بـه حصانت ]پاسـداری و محافظت[ موصـوف ... و از همه مهمتـر اعتبار حال جوار ]همسـایه ها[ تا به 

مجاورت اهل شـر و فسـاد و كسـانيکه موذی طبع باشند مبتال نشـود« )خواجه نصيرالدین طوسـی، 1346، 180و181(.
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و همسـایگی در اسـالم پاداش هـای دنيـوی و اُخـروی 
زیـادی ذكـر شـده اسـت. امـام صـادق )ع( می فرمایند: 
»صلـه ی رحـم و خـوش رفتاری با همسـایه، شـهرها را 
آبـاد و عمرهـا را زیـاد می كنـد« )كلينـی، بی تـا، 223، 
ص 3(. پيامبـر )ص( نيـز صلـه ی رحـم را موجب آبادی 
خانه هـا و افزایـش طـول عمـر فرموده انـد، هـر چند به 
جـا آورنـدگان صله ی رحـم از نيکان نباشـند )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2017، ص 4(. پذیـرش مهمـان در 
َسـبک زندگـی اسـالمی، عـالوه بـر ارحـام و خویشـان، 
شـامل بـرادران دینـی نيـز می باشـد كـه ایـن كار برای 
صحبـت در زمينـه ی معـارف دینی و منزلـت اهل بيت 
)ع( و در خانه هـای مومنـان انجـام می شـود. امـام باقـر 
از یکدیگـر دیـدار  )ع( می فرماینـد: »در خانه هایتـان 
كنيـد؛ زیـرا ایـن كار، امـر مـا را زنـده می كنـد. رحمت 
خـدا بـر آن بنده ای كه امـر ما را زنده كنـد.« )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2279، ص 5 و مجلسـی، 1404، 
ص 2(. بنابرایـن می تـوان اندیشـه ی اسـالمی در بـاب 
مدیریـت مسـائل اجتماعـی در زمينـه ی مسـکن را بـه 
سـه حـوزه همسـایگی، مهمانداری و تشـکيل جلسـات 
مذهبی در خانه دسـته بندی نمود. مسـاله بسـيار مهم 
همسـایگی را نيز می توان در دو عنـوان روابط اجتماعی 

و مسـائل كالبـدی طبقه بنـدی نمود. 
ابزار و روش 

در ایـن پژوهـش ابتـدا بـا وسـيع نمـودن حـوزه مـورد 
مطالعـه، تمـام مطالبـي را كـه مي توانـد بـا موضـوع به 
گونـه اي مرتبط گردد، بررسـي و دسـته بنـدي نموده و 
نظریات موجـود در زمينه ی مدیریت مسـائل اجتماعی 
و انسـانی در مسـکن مطلوب اسالمی، شامل همسایگی، 
مهمانـداری و روابـط اجتماعی در مسـکن و سـکونت و 
ارتبـاط آن بـا تعاليم اسـالم )قرآن كریـم و كالم پيامبر 
)ص( و امامـان )ع(( و سـایر مـوارد مرتبـط، مطالعـه و 
ارزش گـذاري شـد تـا بتوان مسـير دسـتيابي بـه هدف 
اصلـي را مشـخص نمـوده و در تحقق آن كمـک نماید. 
نخسـت بـه بررسـی گفتارهـاي ایشـان كـه مرتبـط بـا 
موضـوع اسـت پرداخته شـد و سـپس مهمترین صفات 
و ویژگي هـاي حاصـل در رویکـردی تحليلـی و در ابعاد 

كلـی اسـتخراج و دسـته بنـدي گردید. عمـده ی بخش 
روش تحقيق، تركيب و تلفيقـی از روش های توصيفی- 
تحليلـي بـوده اسـت و در انتهـا بـا اسـتفاده از روش 
اسـتنباطي به بيـان نتيجه گيري پرداخته شـده اسـت.

ضـرورت پرداخـت بـه مدیریـت مسـائل اجتماعـی در 
مسـکن اسـالمی

انسـان موجود مدنی و اجتماعی است و هر اجتماعی در 
صورتـی دوام پيـدا می كند كـه قوانيـن و مقرراتی برای 
اداره ی صحيـح اجتمـاع وضـع گـردد )بابائی طالتپـه، 
1386، ص 42(. در نظـام اجتماعـی، مدیریـت، محـور 
زندگـی اسـت و ضـرورت مدیریت در زندگـی اجتماعی 
انسـان بيشـتر احسـاس مـی شـود. در تمـام ملّت هـا و 
دولت هـا نوعـی مدیریت و سياسـت برای اداره كشـور و 
مـردم وجود داشـته و دارد. هـم اكنون مبحث، چگونگی 
انسـانها در مراكـز گوناگـون اقتصـادی، نظامـی،  اداره 
سياسـی، اجتماعی و غيره، نوعـی با مباحث مدیریت در 
ارتبـاط اسـت كه هریـک از دولتهـا و ملّت هـای كنونی 
جهـان تـالش می كنند تا با راه و رسـم و آداب و رسـوم 
و نوآوری  هـای خـاّص خودشـان »مدیریـت« را تعریف 
كننـد و فـرد و جامعـه را اداره نمایند )همـان، ص  25(. 
مسـکن پدیـده ای پيچيـده و مرتبـط بـا بـا مقوله های 
و  انسـانی   مسـائل  می تـوان  كـه  می باشـد  بسـياری 
اجتماعـی را از مهمتریـن این موارد فـرض نمود. آموس 
راپاپـورت كـه معماری مسـکن را یک پدیـده ی متاثر از 
مسـاله ی فرهنگ قلمداد می كند، خانه را در درجه اول 
یـک نهاد به شـمار مـی آرود تا یـک پدیده ی سـازه ای، 
و جنبـه ی سـرپناه بـودن خانـه را بـه عنـوان وظيفه ی 
ضمنـی و ضروری فرض كـرده، و جنبه ی مثبِت مفهوم 
خانـه را ایجـاد محيطی مطلوب برای زندگـِی خانواده به 
 ,Rapoport( مثابـه »واحد اجتماعی« قلمداد می كنـد
1969,46(. مسـکن دوره ی مـدرن نيـز در كنـار پاسـخ 
بـه فعاليت هـاي خوابيدن، خـوردن، تفریـح، پخت و پز 
و كار و  امـکان دسترسـي بـه مراكـز خریـد و گـذران 
اوقـات فراغت، پارك ها و مکان هاي ورزشـي، آموزشـي، 
شـغلي، بایـد امکان ایجاد ارتباط با آشـنایان و دوسـتان 
را نيـز فراهـم سـازد )White, 1988, 32(. اگر مدیریت 
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را علـم و هنـر متشـکل و هماهنگ كـردن فعاليت های 
دسـته جمعی بـرای نيل بـه هدف های مطلـوب بدانيم 
هماهنگـی  ایـن  اصـول  )جاسـبی، 1373، ص 124( 
می  بایسـت از فرهنـِگ غالـِب جامعـه اسـتخراج گردد. 
در دیـن مبيـن اسـالم، روابـط اجتماعـي و برخورد هاي 
انسـاني، بر پایه ي اعتقاد استوار اسـت و انساِن مسلمان، 
معاشـرت و مصاحبت خود را به گونه اي تنظيم مي كند 
كـه بيـرون از باور هـاي دیني و آئيني او نباشـد. اسـالم، 
شـناخت حدود و ميزان معاشـرت را از ضروریّات زندگي 
اجتماعـي مسـلمان مي دانـد و بخـش مهّمـي از تعاليم 
خویـش را بـه ایـن امر اختصـاص مي دهـد )ربّـي پور و  
صمدي ونـد، 1389، ص 217(. در اندیشـه ی اسـالمی، 
خداونـِد یگانـه، تنهـا حاكـم و قانون گـذار می باشـد3 و 
قوانيـن خداونـد بـر كل جهـان هسـتی حکم فرماسـت 
و بنابرایـن انسـان بایـد خـود را بـا قوانين الهی سـازگار 
كنـد )Quraishi, 1984, 6(. ایـن قوانيـن، خـوب و 
بـد و حـدود اَعمـال و رفتـارِ فـردی و اجتماعـی را بر ما 
مشـخص می كنـد و در نهایـت هدف آن ایجـاد نظم در 

.)29 ,1986 ,Mawdudi( جامعـه می باشـد
توجـه تعاليـم اسـالمی بـه مسـائل اجتماعی و 

انسـانی در انتخـاب محـل سـکونت
از مـواردی كه تأثيـرات مثبت یا منفی زیادی بر انسـان 
دارد، می تـوان از همنشـين انسـان نـام بـرد. بـه همين 
دليـل اسـالم  تأكيـد بسـياری بـر انتخـاب همنشـينی 
شایسـته دارد. همسـایه را نيـز می تـوان از همنشـينان 
انسـان فـرض نمـود كـه تاثيـرات زیـادی بـر انسـان 
می گـذارد و عـدم اهليـت و صالحيت همسـایه، موجب 
سـلب آرامـش می گـردد. بـر این اسـاس،  تعاليم اسـالم 
تحقيـق دربـاره ی همسـایگان را هنـگام خریـد زميـن 
یـا مسـکن در اولویـت قـرار داده اسـت. امـام علـی )ع( 
می فرماینـد: »قبـل از خریـدن خانـه، ببين همسـایه ها 
كيستند؟« )محمدی ری شـهری، 1384، 919، ص 2(. 
بنابرایـن بـا وجود اهميتی كـه كالبد خانه و شـهر دارد، 
اولویـت به مسـائل اجتماعی داده شـده اسـت. امام علی 

)ع( عامل انسـانی را مهمترین معيار در محيط مسکونی 
می داننـد. ایشـان در نامـه ای به حـارث َهْمــدانی، وی 
را بـرای انتخـاب محيـط سـکونتش اینگونـه راهنمایی 
می كننـد: »در شـهرهای بـزرگ مسـکن گزیـن كـه 
آنجـا مركز اجتماع مسـلمين اسـت، از اقامـت در مراكز 
غفلـت و سـتمکاری و آنجا كه مـددكاران بر طاعت خدا 
اندك انـد بپرهيز« )نهـج البالغـه، 1378، ص 734(. در 
ایـن توصيـه، دوری از مراكز غفلـت و نزدیکی به اجتماع 
مسـلمين و همجـواری بـا مـددكاران بر طاعت خـدا، به 

عنـوان مزیـت زندگی در شـهر معرفی شـده اسـت. 
در اندیشـه ی پيامبـر )ص( نيـز مسـائل انسـانی محـل 
سـکونت، مقـّدم از سـایر مسـائل می باشـد؛ مـردی نزد 
پيامبـر )ص( آمـد و گفـت: ای رسـول خـدا می خواهـم 
خانـه ای بخرم، شـما دسـتور می دهيـد كجا بخـرم، در 
جهينـه یـا در مزینه و یا در ثقيف و یـا در ميان قریش؟ 
پيامبر )ص( به او فرمودند: نخسـت همسـایه ها بشناس 
و سـپس بـه فکر خرید خانـه باش )نـوری، 1408، 470 
، ص 3(. پيامبـر )ص( هنـگام ورود بـه مدینه )و انتخاب 
آن بـه عنـوان پایتخـت و تشـکيل حکومـت اسـالمی( 
ابتـدا مسـجدی را بنـا نمودنـد و سـپس پيمان بـرادری 
بين سـاكنان مدینـه )انصـار و مهاجرین( برقـرار كردند 
)مرتضـی، 1387، ص 108(. ایجـاد پيمـان برادری بين 
سـاكنان یـک شـهر بـه عنـوان یکـی از اوليـن اقدامات 
ایجـاد یـک سـکونتگاه بـا جهان بينـی جدیـد، نشـان 
از اهميـت مسـائل انسـانی و اجتماعـِی یک سـکونتگاه 
ورود  نخسـتين سـال  در  دارد.  پيامبـر )ص(  نظـر  در 
حضـرت رسـول اكـرم بـه مدینـه، یکـی از مهمتریـن 
ابتـکارات مدیریـت شـهری و پيونـد الیه هـای مختلف 
اجتماعـی و طبقـات مختلـف در شـهر مدینه افـزون بر 
پيوندهـای وحـدت بخـش دینـی، پيونـد عقـد اخوت و 
بـرادری بيـن كليـه مسـلمانان اعـم از زن و مـرد بـود. 
رسـول خـدا در مجلسـی عمومـی فرمودنـد: »تاَُخو فِی 
اهللِ اََخَویـن اََخَویـن« )آیتـی محمد ابراهيـم، 1366، ص 
235(. ایـن پيمـاِن بـرادرِی همگانـی بـر مبنـای نفـی 

«،  »حکم فقط ویژه ی خداست .« )سوره یوسف، آیه 40(. 3.»إِِن الُْحْکُم إاِلَّ هلِلَّ
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انگيـزه هـای قومـی و قبيلـه ای و بـر مينـای محوریـت 
حـق و همکاری اجتماعی شـهری شـکل گرفـت كه به 
ََّمـا الُْمْؤِمُنوَن إِْخـَوٌة َفأَْصلُِحوا  فرمـوده خداوند متعـال »إِن
بَْيَن أََخَویُْکْم«4)سـتاری ساربانقلی و ذبيحی، 1388، ص 

.)116
 مسائل اجتماعی و انسانی مسکن

اهميـت همسـایگی از منظر اسـالم: واژه ی همسـایگی 
در زبـان فارسـی بـا توجـه به مفهـوم »سـایه« و تلفيق 
آن بـرای دو خانـواده یـا دو سـاختمان همجـوار، مفهوم 
وحـدت و یگانگـی را در خـود مسـتتر دارد. در فرهنـگ 
اسـالمی، همسـایگان عـالوه بر شـخصيت های حقوقی، 
واجـد وابسـتگی های عاطفـی و اخالقـی نيز می باشـند 
)نقـی زاده، 1386، ص 433(. همچنـان كـه در اسـالم 
بـرای پـدر و مـادر و منسـوبان و خویشـان حقی اسـت، 
برای همسـایگان نيز از جانب پروردگار حق ثابتی اسـت 
كـه آنـرا »حق جوار« گویند كه هر كـس در آن كوتاهی 
كنـد گناهـکار اسـت )نراقـی، 1386، ص 515(. »حـق 
جوار« یا »همسـایگی« در اسـالم به قدری اهميت دارد 
كـه در وصایـای معـروف اميـر مؤمنـان )ع( می خوانيم: 
»آن قـدر پيامبـر )ص( دربـاره  ی آنهـا سـفارش كـرد، 
كـه مـا فکـر كردیم شـاید دسـتور دهـد همسـایگان از 
یکدیگـر ارث ببرنـد« و در جـای دیگـر از پيامبـر )ص( 
نقـل شـده كه در یکی از روزها سـه بار فرمـود: »و اهللَّ ال 
یؤمـن ، به خدا سـوگند چنين كسـی ایمان نـدارد، یکی 
پرسـيد چـه كسـی؟ پيامبـر )ص( فرمودنـد: كسـی كه 
همسـایه ی او از مزاحمـت او در امـان نيسـت« )مـکارم 

شـيرازی، 1374، ص 381 :3(.
در روایـات معصومين )ع( از همسـایه ی خوب به عنوان 
بركـت خانـه و مایه ی سـعادت و خوشـبختی یاد شـده 
اسـت؛  چنانچـه امام علی)ع( فرمودنـد: »برای هرچيزی 
شـرفی می باشـد، و شـرف خانـه در بزرگ بـودن صحن 
خانـه و مهمانانـی نيکـو می باشـد، بـرای خانـه بركتـی 
می باشـد كـه بركـت آن در مـکان خـوب و صحنـی 
بزرگ و همسـایگانی نيکوسـت« )طبرسـی، 1389، ص 

231(. پيامبـر)ص( خانـه ی وسـيع و همسـایه خوب را 
از سـعادت و خوشـبختی و همسـایه ی بد و تنگی خانه 
را از بدبختـی دانسـته اند )طبرسـی، 1389، ص 231(. 
همچنيـن ایشـان در بيـان اهميـت احترام به همسـایه، 
آنـرا هم ردیـف احتـرام بـه مـادر می داننـد )محمـدی 
ری شـهری، 1384، 917 :2 و طبرسـی، 1389، 231 و 
مجلسـی 1404، ص 154 :73(. همچنيـن می فرمایند: 
»ارزش همسـایه به همسـایه مانند ارزش خون اوسـت« 
)ميرزایـی، 1386، ص 510(. امـام صـادق )ع( امـر بـه 
»ُحسـِن همسـایگی« فرمودنـد و آنـرا موجـب آبـادی 
خانـه و محلـه و موجـب افزایـش رزق و روزی شـمردند 
)محمـدی ری شـهری 1384، ص 917 :2(. در فرهنگ 
داشـتِن  اهميـِت  كـه  می شـود  مشـاهده  اسـالمی 
همسـایگانی خـوب، حتـی بيشـتر از منطقـه ی مـورد 
سـکونت و یا حتی بيشـتر از كيفيت كالبدی خود خانه 
می باشـد. داشـتن همسـایه ی خـوب در نظر امـام علی 
)ع( بـه حـدی اسـت كه بـه فرزندشـان امام حسـن )ع( 
سـفارش می كنـد: »پيش از راه از همـراه و پيش از خانه 
از همسـایه بپرس« )نهـج البالغـه، 1378، ص 641(.   و 
در خطبـه »ُهمام« ضمن شـمردن صفـات پرهيزگاران، 
را خاطرنشـان  بـه همسـایه  نرسـاندن  موضـوع زیـان 
همـه ی  مشـاهده ی  بـا  )همـان، ص 430(.  می كنـد 
ایـن توصيفـات، می تـوان این گونـه برداشـت نمـود كه 
رعایت آداب و حقوق همسـایگی، با مسـلمان بودن گره 
خورده اسـت. پيامبـر )ص( می فرمایند: »مسـلمانی كه 
شب سـير بخوابد و همسایه اش گرسـنه باشد، مسلمان 

 .)13 ,1979 ,Chapra( »نيسـت
حـدود همسـايگی: روابـط همسـایگی محـدود بـه 
همسـایگان مجـاور نبوده بلکه شـعاع دورتری را شـامل 
می شـود. محـدوده ی همسـایگی در روایـات تـا چهـل 
خانـه از اطـراف منزل عنوان شـده اسـت و ایـن در واقع 
محـدوده ی یـک محله یا یک شـهر كوچک را تشـکيل 
می-دهـد؛ و ایـن یعنـی توجـه دادن بـه آداب و رعایـت 
حقـوق همـه ی شـهروندان. امـام علـی )ع( در بيـان 

4. »مؤمنان برادر یکدیگرند، پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهيد«، )سوره حجرات، آیه 10(.
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محـدوده ی همسـایگی می فرماینـد: »حریـم مسـجد 
چهـل ذراع اسـت و تا چهـل خانه از چهار طـرِف منزل، 
همسـایه بـه شـمار می آینـد« )محمـدی ری شـهری، 
1384، 923 :2(. پيامبـر )ص( نيـز تـا چهـل خانـه را 
همسـایه بـه شـمار آورده انـد )محمـدی ری شـهری، 

.)2:  923 ،1384
سلسـله مراتـب حـدود همسـايگی: قـرآن كریم، 
همسـایه را سـه گونـه معرفـی می كنـد: »همسـایه ی 
نزدیک، همسـایه ی دور و همسـایه ی موقت«5 و منظور 
از ایـن دوری و نزدیکـی، دوری و نزدیکـی از نظـر خانـه 
اسـت، در روایتـی از رسـول خـدا )ص( نقـل شـده كـه 
همسـایه را تحدیـد فرمـود به كسـی كه بيـن خانه تو و 
خانه او چهل ذراع، یعنی بيسـت ذرع فاصله باشـد، و در 
روایتـی دیگـر تحدید شـده بـه چهل خانه، كـه احتمال 
دارد روایـت اولـی خواسـته باشـد همسـایه ی نزدیـک 
را تحدیـد كنـد و دومـی همسـایه ی دور را. و همسـایه 
موقـت به معنای كسـی اسـت كه پهلوی آدمی باشـد و 
خانـه اش دیوار به دیوار آدمی باشـد )طباطبایی، 1374، 
ص 562 :4(. بنابراین سـفارش درباره ی همسایگان دور، 
در شـهرهای كوچک تقریبا تمام شـهر را در بر می گيرد. 
اگـر خانـه ی هـر انسـانی را مركـز دایره ای فـرض كنيم 
كـه شـعاع آن از هـر طـرف چهل خانـه باشـد، مجموع 
خانه هـای اطـراف آن را تقریبـا پنـج هزار خانه تشـکيل 
می دهد كه مسـلماً شـهرهای كوچک بيـش از آن خانه 
ندارنـد )مـکارم شـيرازی، 1374، ص 380 :3(. بنابراین 
تصریـح بـه حق »همسـایگان دور« برای توجـه دادن به 

وسـعت مفهـوم آن از نظر اسـالم می باشـد.
پيامبر)ص( نيز همسـایه را به سـه دسـته تقسـيم كرده 
اسـت: اول همسـایه ای كه مسلمان و خویشـاوند است، 
كه او را سـه حق بر گردن انسـان اسـت، حق خویشـی، 

حق همسـایگی و حق برادری. دوم همسـایه ی مسلماِن 
غير خویشـاوند، كه او را حق همسـایگی و برادری اسـت 
و سـوم همسایه ی غير مسلمان، كه او را حق همسایگی 
بـر گردن اسـت و پيامبـر  فرمودند: هر كه بـه خدا و روز 
قيامـت ایمـان دارد باید به همسـایه ی خـود اكرام كند 
)نراقی، 1386، ص 515(، بنابراین همسـایه ی مشـرك 
هـم حـق همسـایگی دارد، خـواه اهل كتاب باشـد خواه 

نباشد )طبرسـی، 1360، ص 141 :5(. 
همسـایگی،  بـرای  اسـالم  همسـايگی:  حقـوق 
مجموعـه ای از اصـول اخالقـی را در نظـر گرفتـه اسـت 
اصـل مهـم خالصـه كـرد:  دو  آنـرا می تـوان در  كـه 
روابط مسـتحکم همسـایگی و حفظ حقوق همسـایگان 
)مرتضـی، 1387، ص 51و52(. در حدیـث نبـوی در 
مـورد حقـوق همسـایه ایـن گونه آمده اسـت: »رسـول 
خـدا از اصحـاب پرسـيدند: آیا مـی دانيد حق همسـایه 
را چـه انـدازه اسـت؟ گفتنـد: نمی دانيـم. فرمودنـد: اگر 
حمایـت خواهـد حمایتـش كنـی و اگـر وجهی بـه وام 
طلبيـد به او بدهی و اگر فقير شـود، فایده به او رسـانی، 
و اگـر مصيبتـی به او برخورد، تسـليت گویی و اگر بيمار 
گـردد، از او عيـادت و پرسـتاری نمایـی، و اگـر بميـرد، 
جنازه ی او را تشـييع و همراهی كنی و بنای خانه ات را 
بـر او بلند نسـازی و چنان بر نيفـرازی كه حاجب اهتراز 
نسـيم بـه خانـه ی او شـود، مگـر از او اجازت گيـری، و 
رخصتـش را منـت پذیـری و اگـر ميـوه بـرای خانـه ی 
خـود بخـری بـرای او هدیه فرسـت، و اگـر نتوانی هدیه 
نمـود، ميـوه را پنهانـی وارد خانه خود كـن و فرزندت به 
آن بيـرون نـرود كه فرزند او بيند و حسـرت بـرد، و او را 
بـه بـوی دیگ خـود ميـازار در وقت سـاختن طعام های 
از آنچـه مطبـوخ سـازی قسـمت و  خوشـبوی، مگـر 
بهـره ای بـرای او منظور نمایـی« )مجلسـی، 1410ه ق، 

َ َو ال تُْشـِرُكوا بِـِه َشـْيئاً َو بِالْوالَِدیْـِن إِْحسـاناً َو بِـِذي الُْقْربـی  َو الَْيتامی  َو الَْمسـاكيِن َو الْجـارِ ِذي الُْقْربی  َو الْجـارِ الُْجُنِب َو   5. »َو اْعُبـُدوا اهللَّ
َ ال یُِحبُّ َمْن كاَن ُمْختاالً َفُخورا«، »و خدا را بپرسـتيد، و چيزی شـریک او  ـبيِل َو مـا َملََکـْت أَیْمانُُکـْم إِنَّ اهللَّ اِحـبِ بِالَْجْنـِب َو ابْـِن السَّ الصَّ
مگيریـد، و بـه پـدر و مادر احسـان كنيد، و همچنين به خویشـاوندان، و یتيمان، و مسـکينان و همسـایه ی نزدیک و همسـایه ی دور، و 
رفيـق مصاحـب، و در راه مانـده و بـردگان كـه مملـوك شـمایند، كه خـدا افرادی را كـه متبختر و خود بـزرگ بينند، و بـه دیگران فخر 

می فروشـند دوسـت نمی دارد« )سـوره نسـاء،  آیه 36(.
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94 :79(. علمـای اسـالمی نيـز بر اسـاس همين تعاليم، 
به بيـان حقـوق همسـایگی پرداخته اند: »در شـناختن 
همسـایگی رجـوع بـه عـرف می شـود، یعنـی هر كـه را 
در عرف همسـایه گویند حق همسـایگی بایـد درباره ی 
وی مراعـات شـود. و از بعضـی اخبار مسـتفاد می شـود 
كـه تـا چهـل خانه از هر طرف همسـایه هسـتند. و باید 
دانسـت كـه حـق همسـایه تنها این نيسـت كـه به وی 
اذیّـت نرسـد، كـه این حّقی اسـت برای همـه، بلکه باید 
بـا او بـه مهربانـی و خيـر و نيکـی رفتـار نمـود ...  و اگر 
خواهد بر دیوار همسـایه سـر تير بگـذارد مضایقه نکند، 
و اگـر خواهـد آب را در نـاودان وی جـاری سـازد مانـع 
نشـود، و اگـر خواهـد از راه مختـّص وی آمد و شـد كند 
تنـگ نگيرد، و از اسـباب خانه آنچه خواهـد دریغ ندارد، 
و چشـم خـود را از اهـل خانـواده ی او نـگاه دارد ... و 
بنـای خانـه ی خـود را بـدون اجـازه ی او بلنـد نگرداند 
كـه هـوای خانه ی او را حبـس كند ...« )نراقـی، 1377، 

ص 395 :2(.
سـفارش به برقراری روابط اجتماعی در همسايگی: 
ایـن دیـن را در  صبغـه ي اجتماعـي اسـالم، ضرورتـاً 
عرصه هـاي مختلـف اجتماعـي و نهاد هـاي وابسـته به 
آن داراي نگـرش خـاص، دقيـق و قابل توّجــهي نموده 
اسـت. پيامبـر اسـالم )ص( و ائّمـه ي اطهـار )ع(  به امر 
مدیریّـت اجتماع و چنـد و چون آن عنایتي ویژه مبذول 
داشـته و قواعـد و قوانيـن آن را بـر مبناي ُحسـن خلق 
تنظيـم و ارائـه كرده انـد. قـرآن، احادیـث، نهج البالغه و 
ادعيـه و دسـتور العمل هاي بـزرگان دینـي، همه شـاهد 
ایـن مّدعا هسـتند )ربّـي پور و  صمدي ونـد، 1389، ص 
213(. اسـالم بر تمام كسـانی كه در همسایگی یکدیگر 
هسـتند واجب می داند كه نسـبت به همدیگـر مهربان، 
مـودب، با احترام، قابل اعتمـاد و مفيد بوده و صميميت 
اجتماعـی محکمـی بيـن خود برقـرار كنند تا هـر كدام 
دارایی، آبرو و زندگی خود را در بين همسایگان محفوظ 
بداند )مرتضی، 1387، ص 52(. بسـيار روشـن است كه 

دنيـا، دارِ حـوادث و گرفتاري هـا اسـت، چـه بسـا آدمی 
در زندگـی نيازمند به كمک و محبت همسـایه اسـت و 
بـدون عنایـت و مهربانی او قادر بر رفع مشـکالت فردی 
و اجتماعيـش نخواهـد بـود و هميـن احتـرام متقابل و 
رعایـت حقوق دو جانبه ی همسـایگی اسـت كه موجب 
از  گرفتاري هـا  و  بحرانـی  مـوارد  در  آدمـی  می شـود 
ناحيـه ی همسـایه احسـاس امنيـت كند و مشـکالتش 
را از رهگـذر او رفـع نمایـد )یادنامـه كنگـره هـزاره نهج 
البالغـه، 1360، ص 139(. دارا بـودن روابـط اجتماعی، 
رفـت و آمـد و آگاهـی از احـوال همدیگـر در ميـان 
همسـایگان وجـه تمایز شـهر زندگان و شـهر مـردگان 
)قبرسـتان( در نظـر امـام علی )ع( می باشـد. ایشـان در 
وصـف محيـط مـردگان می فرماینـد: »با وطن هـا انس 
نمی گيرنـد و چـون همسـایه ها بـا یکدیگر رفـت و آمد 
نمی كننـد« )محمـدی ری شـهری، 1384، ص 6871 
:14(. پيامبـر )ص( عاریـه دادن لـوازم خانـه را نيـز جزء 
هميـن حقـوق بيان نموده انـد: »... هر كس كـه از عاریه 
دادن اسـباب خانه به همسـایه اش-كه بـه آن نياز دارد- 
خـودداری كند، خـدا در روز قيامت او را از فضل خویش 
محـروم سـازد ...« )حکيمـی، 1380، صـص 157-156 
:5(. در قـرآن كریـم نيـز این موضوع بيان شـده اسـت6. 
روابـط همسـايگی:  در  آزار  هرگونـه  از  پرهيـز 
اساسـی ترین اصـل در مدیریـت روابط همسـایگی و به 
تبـع آن مدیریـت مسـائل اجتماعـی در شـهر، اجتناب 
آزار و آسـيب در همسـایگی ها می باشـد.  از هرگونـه 
پيغمبـر )ص( فرمودند: »كسـی كه به خـدا و روز قيامت 
ایمان داشـته باشـد همسـایه ی خود را آزار نمی دهد.« 
)محمـدی ری شـهری، 1384، 919  :2 و مجلسـی، 
1365، ص 98(. امـام صـادق )ع(  همسـایه را هماننـد 
خـود انسـان معرفـی می كننـد كـه نبایـد بـه اوضـرر 
رسـانيد و نـه او را بـه گنـاه انداخت )كلينـی بی تا، 490 
:4(. پيامبـر )ص( در سـفارش حـق همسـایه فرمودنـد: 
»هـر كه همسـایه ی خـود را بيازارد بوی بهشـت را خدا 

 6. در بيـان اخـالق منافقـان می فرمایـد: »... َو یَْمَنُعـوَن اَلْماُعـوَن«، »از عاریـه دادن اسـباب خانـه خـودداری می كننـد« )سـورة ماعون، 
آیه  7(.
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بـر او حـرام می گردانـد، و جایـگاه چنين كسـی جهنم 
خواهـد بـود و بدجائی اسـت. هر كه حق همسـایه خود 
را از ميـان بََرد از ما نيسـت. پيوسـته جبرئيـل مرا درباره 
همسـایگان سـفارش می كـرد كـه خيال كـردم باالخره 
همسـایه را هـم وارث قـرار خواهـد داد« )شـيخ صدوق، 
1363،ص 13 :4(. پيامبـر )ص( در مـورد همسـایه ی 
بـد اینگونـه فرمودنـد: »پـروردگارا! از همسـایه ی بد در 
خانـه ی ثابـت به تـو پناه مـی بـرم« )ميرزایـی، 1386، 

ص 282(. 
مصاديق كالبدی رعايت حقوق همسايه

در احادیث به مصادیقی از رعایت حقوق همسـایه اشـاره 
شـده اسـت كـه در ارتبـاط با كالبد مسـکن می باشـد، 
ماننـد؛ عدم ممانعـت از جریان هوا به خانه ی همسـایه، 
عـدم آزار با بـو یا دود، رعایت حریم ارضی، حکم َشـَفعه 

و عدم اِشـراف به خانه ی همسـایه.
سـاختن خانـه بـه طـوری كه مانـع از رسـيدن 
بـاد به سـاير خانه هـا نباشـد: پيامبـر )ص( یکی از 
حقـوق همسـایه را نگرفتـن جلـوی وزش بـاد بـه خانه 
وی بر شـمرده اسـت: »... خانـه ی خـود را نسـبت بـه 
خانه ی همسـایه چنان بلند مسـاز كه اگر بلند سـاخته 
باشـی، جلـوی وزش باد به خانـه ی او را خواهی گرفت« 
)مجلسـی، 1410ه ق، 94 :79 و محمـدی ری شـهری، 
1384، ص 923 :2(. بنابرایـن حـق بهره منـدی از وزش 
بـاد بـه عنـوان یکـی از معيارهـای حقوقـی معمـاری و 
شهرسـازی اسـالمی مطـرح می شـود كـه در طراحـی 
معمـاری بناهـا و طراحی شـهری و جهت گيـری گذرها 

و محله هـا بایـد بـه آن توجـه گردد.
رعایـت حریـم بویایـی و ممانعـت از رسـيدن بـوی غذا 
و دود آشـپزخانه بـه خانـه ی همسـایه: از مـوارد رعایت 
حقـوق همسـایه اذیت نکـردن به وسـيله بـوی پخت و 
پـز در آشـپزخانه اسـت. در روایاتی كه حقوق همسـایه 
را برشـمرده اند، بـر نرسـيدن بـوی غذای آشـپزخانه به 
همسـایه ها تاكيد شـده اسـت به طوری كه از رسـيدن 
بـوی غـذا بـه خانـه ی همسـایه بـه عنـوان آزار و اذیت 
یـاد شـده اسـت. پيامبـر می فرماینـد: »با بـوي غذایت 
همسـایه را اذیـت مکـن مگر آن كـه كاسـه اي را هم به 

او بدهـي«  )مجلسـی، 1410ه ق، 94 :79(.
اِشـراف نداشـتن بـه خانـه همسـایه و نسـاختن بالکـن 
ُمشـِرف بـه آن: حفـظ حریـم خصوصـی از نگاه هـای 
بيگانه بسـيار تاكيد شـده اسـت و از كنجکاوی و نگاه به 
حریـم خصوصی دیگران نهی شـده اسـت. پيامبر )ص( 
می فرماینـد: »هـر كـس پيـش از اینکه با پـا وارد حریم 
دیگران شـود، با نگاه وارد حریم ایشـان گردد، خدا برای 
او نخواهد سـاخت و او گناهکار اسـت، باز هم او گناهکار 
اسـت« )نوری، 1408، 465 : 3(. بر اسـاس متون فقهی، 
احاطـه و اطالع بر حریم خصوصی همسـایگان از طریق 
سـاختن بالکنی كه ُمشـِرف بر خانه ی همسـایه باشـد، 
حـرام و خـالف شـریعت اسـالم اسـت )صاحـب جواهر، 
1362، ص 244 :26(. بـه عقيـده فقهـای اسـالم، بـرای 
جلوگيـری از تجـاوز بصری بـه حریم خانه، می بایسـت 
هـر عاملی را كه باعـِث در معرِض دید قرارگرفتن فضای 
داخلـی خانه می شـود، حذف نمود. در ایـن مورد احکام 
مختلفـی در رابطه با طراحی سـه عنصـر خارجی )درب 
ورودی، پنجـره و ارتفـاع( كـه می تواند منجـر به تعدی 
بصـری بـه حریـم خصوصـی خانـه گـردد، صادر شـده 
اسـت. محـل نصـب درب هـای ورودِی خانه هـا، بایـد با 
رعایـت اصل صيانـت از زندگی خصوصـی و اطمينان از 
عدم آسـيب به حریم خصوصی همسـایه تعييـن گردد. 
از نظـر فقهای اسـالمی، ایـن درب ها نبایسـتی روبروی 
هـم بـاز شـوند تا امـکان دیـد مسـتقيم به هم نداشـته 

باشـند )مرتضی، 1387، ص 137(.
رعايـت حقـوق ارضـی در همسـايگی: حریـم و 
محـدوده ی اجتماعـی همسـایگی، تا چهل خانـه از هر 
طـرف ذكر شـده اسـت، اما مسـائل حقوقـی، در ارتباط 
بـا همسـایگان مجـاور می باشـد. »اسـالم بـرای حـق 
مالکيـت مسـلمانان نيـز حـق امنيت قائل شـده اسـت. 
قـرآن دسـت درازی در امـوال و زمين دیگـران را ممنوع 
)ص(  پيامبـر   .)24  ,1990  ,Mawdudi( می دانـد« 
فرمودنـد: »هـر كس به یـک وجب از زمين همسـایه ی 
خـود خيانـت و تجـاوز كند، خداونـد متعال آنـرا در روز 
قيامـت بـه صورت طوقـی آتشـين در گردنـش افکند و 
تـا هفـت زميـن بچرخانـدش و سـپس او را وارد آتـش 
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دوزخ كند.« )محمدی ری شـهری، 1384، 6497 :11(. 
همچنين ایشـان می-فرمایند: »هركه همسایه اش را به 
طمع تصاحب مسـکنش اذیـت كند، خدا نيـز خانه اش 

را بـه ميـراث وامی گـذارد« )نـوری، 1408، 468 :3(.
فـروش خانـه و حـق َشـَفعه7: همان گونـه كـه الزم 
اسـت انسـان، هنگام انتخاب زمين یا خانـه درباره محل 
و همسـایگان تحقيـق كنـد، هنـگام فـروش منـزل یـا 
زمين نيز مراعات همسـایه ضروری اسـت؛ بدین سـبب 
اسـالم تأكيد می كنـد برای فروش خانه، همسـایگان در 
اولویت انـد تـا مبـادا خانـه بـه فـردی فروخته شـود كه 
اسـباب اذیت و آزار همسـایگان را فراهم سـازد. رسـول 
خـدا )ص( می فرمایـد: »زمانـی كه هر یک از شـما اراده 
می كنـد زميـن یا ملک خویش را بفروشـد باید نخسـت 
بـه همسـایه ی خویـش پيشـنهاد دهـد.« )ميرزایـی، 
1386، 239(، همچنيـن می فرمایـد: »همسـایه خانـه 
در خریـد خانـه یـا زميِن همسـایه مقـّدم اسـت.« )ابن 
ابـی جمهـور، 1362، 58 :1(. و ایـن كار بـرای مدیـرت 
همگنی اجتماعی محل سـکونت و جلوگيری از تخریب 

آن انجـام می شـود.
جايگاه مهمان در مسکن اسالمی

در فضيلـت مهمانـداری )مهمـان داری و صله ی 
ارحـام از آداب سـفارش شـده در سـبک زندگی 
اسـالمی(: مدیریت روابط اجتماعی مربوط به مسـکن، 
عالوه بر همسـایگان، شـامل بسـتگان نيز می گـردد. در 
آداب زندگـی اسـالمی سـفارش زیادی بـه انجام صله ی 
رحـم و مهمانـی رفتـن و مهمانـی دادن شـده اسـت و 
شـده  شـدیدی  نهـی  اسـالمی  سـنت  ایـن  تـرك  از 
اسـت. قـرآن كریـم دربـاره ی قطـع رابطـه با خویشـان 
می فرمایـد: »و از خـداي پـروا كنيـد و از قطـع رابطه با 
خویشـاوندان بپرهيزید8« پيامبر اكـرم )ص( به ميهمان 
بسـيار عالقـه داشـتند و خانه حضـرت ميهمان خانه ای 
بـرای یـاران و اصحاب ایشـان بـود و می فرمودنـد: »هر 
كـه بـه خـدا و روز واپسـين ایمـان دارد، بایـد مهمانش 

)محمـدی ری شـهری، 1384، ص  دارد.«  گرامـی  را 
3273 :7(. و نيـز می فرمودنـد: »بـرای هر چيزی زكاتی 
وجـود دارد و زكات خانـه )سـاختن و آماده كـردن( اتاق 
ميهمـان اسـت.« )ميرزایـی، 1386، ص 239(. پيامبـر 
وارد  بـه آن  نکوهـش خانـه ای كـه مهمـان  )ص( در 
نمی شـود می فرماینـد: »هـر خانه ای كه مهمـان به آن 
وارد نشـود، فرشـتگان واردش نمی شـوند.« )محمـدی 
ری شـهری، 1384، 3273 :7( و خانه ای كه فرشـتگان 
واردش نشـوند، خيـر و بركـت داخلـش نمی شـود. امام 
علـی )ع( مهمـان را شـرِف خانـه شـمردند و فرمودنـد: 
شـرف خانـه در بـزرگ بـودن صحـن خانـه و مهمانانی 
نيکو می باشـد )طبرسـی، 1389، 231(. ایشـان در بيان 
حقـوق مهمانـداری می فرماینـد: »هر كه خداونـد به او 
ثروتـی دهـد، بایـد بـا آن به خویشـانش رسـيدگی كند 
و مهمانـداری نمایـد.« )محمـدی ری شـهری، 1384، 
ص 3273 :7(. ایـن سـنت اسـالمی به حـدی سـفارش 
شـده كـه پيامبـر )ص( فرمودنـد: »سـفارش می كنـم 
امـت حاضـر و غائبـم را تـا روز قيامـت، كـه صلـه رحم 
كننـد، اگـر چـه بـه فاصلـه ی یکسـال راه باشـد، زیـرا 
صلـه  رحم جـزء دین اسـت.« )كلينی، بی تـا، ص 221 
:3(.  بنابرایـن بـرای انجام این دو سـنت اسـالمی، وجود 

فضـای مناسـب و كافـی در خانـه الزم می نمایـد.
فضای مخصوص مهمـان داری در خانه: در فرهنگ 
تعاليم اسـالمی، »مسـاله ی حریم شـخصی« در محيط 
خانـه بـه معنـای محـدوده تدافعـی در برابـر جامعـه 
نمی باشـد، بلکه تعاليم اسالمی، انسـان مومن را موظف 
بـه پذیـرش دیگـران در قالـب مهمان و شـریک نمودن 
ایشـان در حریـم شـخصی خانـه می نمایـد. خانـه ی 
بـزرگان دین جـای پذیرایی از مهمان بود و در سـيره ی 
ایشـان می توان قسـمت مخصـوص پذیرایـی از مهمان 
را در خانه شـان مشـاهده نمـود. در خانـه ی حضـرت 
خدیجـه )س( )تصویـر1(، فضاهایـی بـرای اهـل خانه و 
فضاهایـی بـرای مهمـان در نظـر گرفته شـده بـود و در 
 7. حـق شـفعه عبـارت اسـت از حـق همسـایه یـا شـریک برای خریـد ملک یا سـاختمان به هنگام فروش توسـط همسـایه یا شـریک 

)حکيـم 1381، 41(.
َ الَِّذی تََساَءلُوَن بِِه َو اْلَْرَحاَم...« )سوره نساء، آیه 1(. 8. »...َو اتَُّقواْ اهللَّ
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تقيسـم بندی فضاهـای آن می تـوان بخش هایـی مانند 
مـکان تجارت حضرت خدیجه )س(، اتـاق پيامبر )ص(، 
اتـاق نمـاز، اتـاق خصوصـی، محل اسـتقبال از بـزرگان 
قبائـل و مهمانان را مشـاهده نمود )قربانی، بـی تا، 48(. 
البتـه زمانـی ایـن كار امـکان دارد كـه خانـه از وسـعت 
كافـی و در حـد نياز آن خانـواده برخوردار باشـد. زمانی 
كـه امـام علـی در بصـره جهت عيـادت یکـی از یارانش 
وارد شـد، چـون خانـه ی او را وسـيع دیـد فرمـود: »بـا 
ایـن خانـه وسـيع در دنيـا چـه مـی كنـی و حـال آنکه 
در آخـرت بـه خانـه ی گسـترده محتاج تـری؟ آری اگر 
بخواهـی بـه وسـيله ایـن خانـه به منـزل وسـيع آخرت 
برسـی در ایـن خانـه ميهمانی كـن، صله رحـم به جای 
آور، و حقوقـی را كـه خداونـد بـر عهـده ات گذاشـته در 
جـای خـود پرداخـت كـن« )نهـج البالغـه، 1378، ص 

.)459
مسـکن اسـالمی به عنوان كانون  احيـای واليت 

دين آشنايی و 
مهمـان داری در اسـالم، هـم شـامل ارحـام و خویشـان 
اسـت و هـم شـامل بـرادران دینـی، كـه ایـن كار بـرای 
صحبـت در زمينـه ی معـارف دینی و منزلـت اهل بيت 
)ع( و در خانه هـای مومنـان انجـام می شـود. امـام باقـر 
از یکدیگـر دیـدار  )ع( می فرماینـد: »در خانه هایتـان 
كنيـد؛ زیـرا ایـن كار، امـر مـا را زنـده می كنـد. رحمت 
خـدا بـر آن بنده ای كه امـر ما را زنده كنـد.« )محمدی 
ری شـهری، 1384، 2279 :5 و مجلسـی، 1404، 144 

:2(. و در جـای دیگـر اینگونـه آمـده اسـت: »سـالم مـا 
را بـه دوسـتان و موالـی مـا برسـان و آنهـا را بـه تقـوای 
الهی سـفارش فرمـا... و اینکـه در خانه هایتان با یکدیگر 
مالقـت كنيـد و با یکدیگـر راجع به علوم دینـی مذاكره 
و گفتگـو كنيـد، چـرا كـه بـا ایـن كار، امر مـا اهل بيت 
زنـده و پویـا می شـود، خداوند بنـده ای كه امـر ما اهل 
بيـت را احيـا كنـد، رحمـت فرمایـد.« )نـوری، 1408، 
300 :17(. پـس خانـه ای كـه در آن بـا آداب سـفارش 
شـده ی اسـالمی زندگی می شـود، به كانـون دیدار بين 
دوسـت داران اهل بيـت )ع( بـا هدف احياء امر ایشـان و 
صحبـت در فضائـل ایشـان تبدیـل می شـود و الزمه ی 
آن، داشـتن فضای متناسـب بـا این عملکرد می باشـد، 
بـدون اینکـه به فضـای خصوصی خانـه و حریم های آن 

آسـيبی وارد شود.
نتيجه گيری و جمعبندي

اسـالم دیـن اجتماعـی می باشـد و به مدیریت مسـائل 
اجتماعی و روابط انسـان ها توجه زیادی نشـان می دهد 
كـه برخـی از آنهـا مسـتقيماً بـا كالبـد مسـکن مرتبط 
می باشـد. در تعاليم اسـالمی حقوق همسـایگی بسـيار 
سـفارش شـده اسـت و برای روابط مستحکم همسایگی 
اهميت زیادی قائل شـده است و شرط مسلمانی، پرهيز 
از هرگونـه آزار همسـایه عنوان شـده اسـت. محدوده ی 
همسـایگی نيز محدوده ی وسـيع تری را شـامل شـده و 
در واقـع یـک محله یا شـهر كوچک را در بـر می گيرد و 
بـرای رعایت حقوق همسـایگی، سلسـله مراتب نزدیکی 

تصوير 1. خانه ی حضرت خديجه )س( در مکه و فضاهای خصوصی و فضای پذيرش مهمان در خانه؛ ماخذ: قربانی، بی تا، ص 48.
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همسایگی در مسکن  
نمود تاثير بر كالبد مسکننمود تاثير بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

پرهيز از هرگونه آزار 
همسایه

شـرط مسـلمان بودن در عدم آزار همسایه 
و رابطـه ی خوب با آن اسـت.

بـه  معمـاری  آسـيب  هرگونـه  از 
گـردد. پرهيـز  همسـایگان 

حـدود همسـایگی تـا چهـل خانـه از هـر حدود و حریم همسایگی
طـرف اسـت.

بـه  محـدود  همسـایگی  روابـط 
شـعاع  و  نبـوده  مجـاور  همسـایگان 
دورتـری را شـامل می شـود این یعنی 
توجـه دادن بـه آداب و رعایـت حقـوق 

شـهروندان. همـه ی 

سلسله مراتب همسایگی
قـرآن كریم، همسـایه را سـه گونه معرفی 
می كند: همسـایه نزدیک، همسـایه دور و 

همسـایه موقت.

همسـایگی عالوه بـر مسـائل كالبدی، 
جنبـه ی روابـط اجتماعی نيـز دارد.

حقوق همسایگی

پيامبر )ص( در حقوق همسایگی فرمودند: 
اگـر حمایـت خواهـد حمایتش كنـی، ... و 
بنـای خانه ات را بر او بلند نسـازی و چنان 
بـر نيفـرازی كـه حاجب اهتـراز نسـيم به 

خانه او شـود، مگـر از او اجـازت گيری ...

می تـوان اندیشـه اسـالمی را در بـاب 
همسـایگی، در دو عنوان كلـی »روابط 
اجتماعـی« و »مسـائل كالبدی« طبقه 
بنـدی نمـود كـه هـر دو موضـوع بـه 
حـوزه معمـاری مسـکن ارتبـاط پيـدا 

می كنـد.

روابط اجتماعی در 
همسایگی

اسـالم بـر تمام كسـانی كه در همسـایگی 
هم هسـتند واجب می دانـد كه صميميت 
اجتماعـی محکمی بين خـود برقرار كنند 
تـا هـر كدام دارایـی، آبرو و زندگـی خود را 

در بين همسـایگان محفـوظ بداند.

مسـائل انسـانی نيز بـه ميزان مسـائل 
كالبـدی در مسـکن اهميـت دارند.

آبادی و ثروت شهر با 
ُحسن همسایگی

خوش رفتاری با همسـایه شـهرها را آباد و 
عمرها را زیـاد می كند.

توجـه بـه حقوق همسـایه در سـاخت 
شهری.  وسـازهای 

پرهيز از هرگونه آزار در 
روابط همسایگی

پيغمبـر )ص( فرمودند: كسـی كـه به خدا 
و روز قيامت ایمان داشـته باشـد همسـایه 

خـود را آزار نمی دهـد. 

روابـط  در  اصـل  اساسـی ترین 
همسـایگی، اجتنـاب از هرگونـه آزار و 
می باشـد. همسـایگی ها  در  آسـيب 

جدول 1.  وجوه همسايگی در مسکن؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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و دوری نيـز قيد شـده اسـت و »ُحسـن همجـواری« یا 
»ُحسـن جـوار« موجب آبادی و ثروت شـهر بيان شـده 
اسـت. اصـل اساسـی در روابـط همسـایگی، پرهيـز از 
رسـاندن هرگونه آزار به همسـایه اسـت كه این اصل در 
مسـکن نيز صادق اسـت. ُحسـِن همسـایگی در اسـالم، 
مقدمـه ی رسـيدن به وحـدت اسـت كـه از اصلی ترین 

اصول اسـالمی می باشـد. مسـکن اسـالمی، جایـگاه به 
جـا آوردن ارزش هـا و آداب اسـالمی می باشـد و یکـی 
از ایـن آداب، برقـراری تعامـالت اجتماعـی بـا ارحـام و 
بسـتگان و همچنين برگزاری جلسـات دینی بـا برادران 

می باشـد. ایمانی 

مصادیق كالبدی رعایت حقوق همسایه
نمود تاثير بر كالبد مسکننمود تاثير بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

مانع نشدن از وزش باد 
به خانه ی همسایه

پيامبـر )ص( می فرماینـد: خانـه ی خـود 
را نسـبت بـه خانه ی همسـایه چنـان بلند 
مسـاز كه اگـر بلند سـاخته باشـی، جلوی 

وزش بـاد بـه خانـه او را خواهـی گرفت.

عنـوان  بـه  بـاد  از  بهره منـدی  حـق 
یکـی از معيارهـای حقوقـی معمـاری و 
شهرسـازی اسـالمی مطرح می-شود كه 
در طراحـی معمـاری و طراحی شـهری و 
جهت گيـری گذرهـا و محله هـا بایـد به 

آن توجـه گـردد.

ممانعت از رسيدن بوی 
غذا و دود آشپزخانه به 

خانه ی همسایه

را  همسـایه  حقـوق  كـه  روایاتـی  در 
غـذای  بـوی  نرسـيدن  بـر  برشـمرده اند، 
شـده  تاكيـد  همسـایه ها  بـه  آشـپزخانه 
اسـت و از آن بـه عنـوان آزار همسـایه نـام 

اسـت. بـرده 

از مـوارد رعایـت حقـوق همسـایه، اذیت 
نکـردن بـه وسـيله بـوی پخـت و پـز در 

آشـپزخانه اسـت.

رعایت حقوق ارضی

هـر كس بـه یک وجـب از زمين همسـایه 
خـود خيانـت و تجاوز كنـد، خداوند متعال 
طوقـی  صـورت  بـه  قيامـت  روز  در  آنـرا 

آتشـين در گردنـش افکنـد...

توجـه در سـاخت خانـه و عدم تجـاوز به 
زمين همسـایه.

حکم شفعه
در مـورد فـروش زميـن و خانـه، اولویـت 
خریـد با همسـایگان خانه می باشـد و آنها 

حـق تقـدم بـر دیگـران دارند.

رعایـت آسـایش همسـایگان و بـر هـم 
محـل  اجتماعـی  همگنـی  نخـوردن 

سـکونت.

اِشراف نداشتن به خانه 
همسایه

بـر اسـاس متـون فقهـی، احاطـه و اطـالع 
بـر حریـم خصوصـی همسـایگان از طریق 
سـاختن هـر چـه كـه ُمشـِرف بـر خانـه 
همسـایه باشـد، حـرام و خـالف شـریعت 

اسـالم اسـت.

نسـاختن بالکـن و هـر جایی كه مشـرف 
به خانه ی همسـایه باشـد.

جدول 2. مصاديق كالبدی رعايت حقوق همسايه؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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10. جوادی آملـی، عبـداهلل. )1391( مفاتيـح الحيـات. 
قـم: مركز نشـر اِسـراء. 

11. حکيـم، بسـيم سـليم. )1381( شـهرهاي عربـي- 
اسـالمي: اصول شهرسازي و سـاختماني. ترجمه محمد 
حسـين ملـک احمـدي و عـارف اقوامـي مقـدم. تهران: 

وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمي.
الحيـات. ترجمـه  12. حکيمـی، محمدرضـا. )1380( 

احمـد آرام. تهـران: دفتـر نشـر فرهنـگ اسـالمی.
13. خواجه نصيرالدین طوسـی. )1346( اخالق ناصری. 

تصحيح: ادیب تهرانی. سـازمان انتشـارات جاویدان.
14. دهخـدا، علـي اكبـر. )1377( لغـت نامـه دهخـدا. 

تهـران: انتشـارات دانشـگاه تهـران. 
صمدی ونـد.  منوچهـر  و  محمدعلـی  ربی پـور،   .15
در  مدیـران  ویژگـی  و  مدیریتـی  سياسـت   )1388(
نهج البالغه. مجله فراسـوی مدیریت، سـال دوم، شـماره 

  .119  –  140 بهـار1388،   ،8
صمدي ونـد.  منوچهـر  و  محّمدعلـي  پـور،  ربّـي   .16
)1389( اخـالق مدیریّـت از منظر آیـات و روایات. مجله 
فراسـوی مدیریت،  سـال چهارم، شـماره 15، زمسـتان 

.211  -228 ،1389
ذبيحـی  حسـين  و  حسـن  سـاربانقلی،  سـتاری   .17
)1388( نگرشـی بـر مفاهيـم مدیریت شـهری حضرت 

منابع و مآخذ
1. قرآن كریم، ترجمه الميزان.

2. نهـج البالغـه )خطبه هـا، نامه ها و كلمات قصـار امام 
علی ابن ابيطالـب(. )1378( ترجمـه حسـين انصاریـان. 

تهران: پيـام آزادی.
3. آیتـی، محمدابراهيـم. )1366( تاریـخ پيامبر اسـالم. 

تهـران: دانشـگاه تهران.
4. ابـن ابـی جمهـور، محمد بـن زیـن الدیـن. )1362( 
عوالـي اللئالـي العزیزیـه فـي الحادیـث الدینيـه. قـم:  

انتشـارات سـيد الشـهداء عليـه السـالم.
5. ابوجعفـر احمد بن محمد بن خالد برقی. )1371ه ق( 

المحاسن. قم: دارالکتب االسالميه.
6. الحرالعاملـي، شـيخ محمـد بـن حسـين. )1413ه 
ق-1993م( وسـائل الشـيعه. بيروت: موسسـه آل البيت 

التراث. الحيـاء 
مهندسـی   .)1386( محمدباقـر.  طالتپـه،  بابائـی   .7
مدیریـت در فرهنگ علـوی. مجله علوم مدیریت، سـال 

اول، شـماره3،  زمسـتان 1386، 23-80.   
8. پاكـزاد، جهانشـاه. )1369( واحد همسـایگی. نشـریه 

علمـی پژوهشـی صفه، شـماره 1.
9. جاسـبی، عبـداهلل. )1373( اصـول و مبانـی مدیریت. 

تهـران: دانشـگاه آزاد اسـالمی، مركز انتشـارات علمی.

مسائل اجتماعی و انسانی مسکن
نمود تاثير بر كالبد مسکننمود تاثير بر آداب زندگی مسلمانانویژگی

فضای مخصوص 
مهمان داری در خانه

در مـورد مهمـان رفتـن و صلـه ی از ارحـام 
توصيـه ی زیـادی شـده اسـت و بـرای آن 
ذكـر  بسـياری  اُخـروی  و  دنيـوی  پـاداش 
شـده و از سـنت های اسـالمِی تاكيد شـده 

می باشـد.

بـرای انجـام دو سـنت اسـالمی صلـه ی 
رحـم و مهمانداری، وجود فضای مناسـب 

و كافـی در خانـه الزم می نمایـد.

خانه كانون  والیت و 
دین آشنایی

در روایاتی اینگونه سـفارش شـده اسـت: در 
خانه هایتـان از یکدیگـر دیـدار كنيـد؛ زیـرا 
ایـن كار امـر مـا را زنـده می كنـد. رحمـت 
خـدا بـر آن بنده ای كـه امر مـا را زنده كند.

باشـد  داشـته  فضایـی  می توانـد  خانـه 
كه بـدون آسـيب بـه زندگـی خصوصی، 
امـکان برگزاری جلسـات دینـی را فراهم 

سازد.

جدول 3. مسائل اجتماعی و انسانی مسکن؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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بازتاب عقايد و افکار رهبر معظم انقالب اسالمی در شعر بیداری شاعران عرب 
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چکیده
امـروزه مطالعـة مبانـی انديشـه ای، عملکـرد و رفتـار نخبـگان و رهبـران 
سیاسـی و زندگـی آنان از اهمیت خاصی برخوردار اسـت. بـه ويژه رهبرانی 
كـه انديشـه و عملکـرد آنـان، در حـال ايجـاد تحـول و تغییـر بنیاديـن در 
عرصـة نظـام و روابـط بین الملل می باشـد كه در مسـیر ناعادالنـه، ظالمانه 
در  اسـامی  انقـاب  فکـری  رهبـران  نقـش  دارد.  قـرار  و سـلطه گرايانه، 
بیداری جهانی - اسـامی، نقشـی اساسـی اسـت. مطالعه و بررسی خیزش 
و بیـداری جهانـی- اسـامی علیـه نظـام سـلطه، بـدون بررسـی و در نظر 
گرفتـن افـکار رهبـران انقـاب اسـامی بـه خصـوص امـام خمینـی)ره( و 
مقـام معظـم رهبـری و تاثیر آنها در ابعـاد مختلف اين خیزش هـا، بی فايده 
خواهـد بـود زيـرا كه منادی بیـداری و تحول فردی-اجتماعـی در نیم قرن 
اخیـر بنـا بـه اذعـان تمامـی دوسـتان و دشـمنان انقـاب اسـامی، امـام 
خمینـی)ره( و مقـام معظـم رهبـری بوده انـد. اين تحـول، بر تمامـی ابعاد 
فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی، و اخاقـی جنبش هـای اسـامی تأثیرگذار 
بـوده اسـت. مـا در ايـن تحقیـق بـا روش كتابخانـه ای بـه بررسـی میـزان 
وحیطـة تاثیـر افـکار و عقايـد رهبـر معظـم انقاب اسـامی ايران بر شـعر 
شـاعران عـرب بیداری بعـد از 2010 میـادی می پردازيم تا به اين سـؤال 
اساسـی جـواب دهیـم كـه میـزان و كیفیـت ايـن تأثیر در شـعر شـاعران 
بیـداری چگونـه بـوده اسـت؟ بررسـی نگارنده نشـان می دهد كه تـا كنون 
پژوهشـی بـا ايـن عنـوان صـورت نگرفته اسـت. از جملـه نتايـج حاصلة از 
ايـن پژوهـش آن اسـت كـه شـاعر عـرب بیـداری بـا عقايـد و افـکار رهبر 
معظـم انقـاب به خوبی آشـنا بـوده و به صـورت روان حركتی و گسـترده 
در شـعر خـود بـه كار گرفته اسـت و ترسـیمي از آرمانشـهر اسـامي را به 

دسـت داده است.
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بیـداری. بیداری، شـعر 

abdola@yahoo.com :نويسنده مسئول  مکاتبات، شماره تماس: 09183447747، رايانامه *

Islamic Revolution Leader ideas reflected in 
the poems of poets awakenings and effects on 
the Islamic utopias

Abstract
Today, the foundations of thought, function and 
behavior of elites and political leaders and their 
life is important. In particular, thought and practice 
leaders who are creating change and a fundamental 
change in the system of international relations at the 
unjust, cruel and authoritarian, is located. The role 
of the intellectual leaders of the Islamic Revolution 
in awakening the world - Islamic is a great role. The 
study of the rise and global awakening - dominated 
Islamic regime, without review and consider the 
opinion of the leaders of the Islamic Revolution 
Imam Khomeini and the Supreme Leader and 
their impact on various aspects of the uprisings, 
will be useless because it heralded the awakening 
and individual transformation and social - in the 
last half century, according to acknowledge all 
the friends and enemies of the Islamic Revolution, 
Imam Khomeini and the Supreme Leader have. 
This change, on all aspects of cultural, political, 
economic, moral and Islamic movements have 
been effective, in our research library to assess 
the impact Vhyth ideas Supreme Leader of the 
Islamic Revolution on the Arab Awakening poetry 
after 2010 to address the fundamental question of 
questions that influence the amount and quality of 
awakening was the poetry? handled.
Key words: Islamic Awakening, Islamic Revolution 
Leader, poets awakenings, waking poetry.
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بیـداری اسـامی در مناطق بیدار شـده بـا تاثیر پذيری 
از انديشـه های رهبـری و بازتـاب آن در شـعر شـاعران 

بیداری بررسـی شـود.
1ـ2ـ پیشینة تحقیق

تـا جايـی كـه نگارنـده بررسـی نمـوده اسـت هـر چند 
در زمینـة بیـداری اسـامی تحقیقـات و پژوهش هـای 
مختلفـی انجـام گرفتـه اسـت اما تـا كنون پژوهشـی با 

ايـن عنـوان صـورت نگرفته اسـت.
1ـ3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق

تحقیـق و تأمـل در حـوزه شـعر و ادبیـات بیـداری و 
تبییـن ابعـاد گوناگـون آن يکـی از ضرورت هـای انـکار 
ناپذيـر اسـت. اهمیـت اهتمام جـدی به شـعر و ادبیات 
بیـداری وثبـت وتبیین مؤلفه ها و منابـع الهام بخش آن 
بر كسـی پوشـیده نیسـت. با اعـام موجوديـت انقاب 
اسـامی، شـاعران مسـلمان و حتـی غیـر مسـلمان، 
آرزوهـای ديريـن خود را تحقـق يافته ديدنـد و الگويی 
مناسـب و واقعی بـرای سـروده های مقاومـت و بیداری 
در عالـم واقـع و نه در حکايت های تاريخی و اسـاطیری 
پیـدا كردند. پیـروزی انقاب اسـامی در ايـران و افکار 
و عقايـد رهبـران آن بـود كه نهـال اين بـاور را در دل و 
جـان شـاعران روياند كـه می توان بـا اسـتفاده از عنصر 
رجـاء و امیـد و خشـم مقدس و آمادگی همـه جانبه در 
مقابل دشـمن ايسـتاد. در سـاية افکار، عقايد و عملکرد 
ايـن رهبـران بـود كـه شـعر بیـداری در جهـان نضج و 
بالندگـی مشـخصی يافـت. بی باوری به باور تبديل شـد 
و يـأس جـای خـود را به امید داد. در سـاية اهمیت اين 
حقايـق اسـت كـه اين پژوهـش به بررسـی تاثیـر افکار 
و عقايـد رهبـر معظـم انقـاب اسـامی ايـران بر شـعر 
شـاعران بیـداری بعـد از خیزش هـای 2010 میـادی 
بپـردازد و به سـؤال اساسـی میزان و كیفیـت اين تاثیر 

چگونـه بوده اسـت جـواب دهد. 
2ـ بحث

2ـ1ـ وحدت، رمز پیروزی
يکـی از راهکارهای غرب برای تثبیت و تقويت سـیطره 
بر كشـور های جهان سـوم و كشـورهای اسـامی ايجاد 
تفرقـه در بیـن اقشـار مختلـف اسـت، خـواه از جانـب 

1. مقدمه
شـعر بیـداری اسـامی آيینـه ای اسـت كـه دغدغه هـا، 
تحـوالت و رويکردهـای شـاعران بیـداری را در خـود 
بازتـاب داده اسـت. محتويات فکری و عقیدتی شـاعران 
اسـت كـه منجـر بـه خلـق مفاهیـم و تصاويـر اشـعار 

بیـداری اسـامی شـده اسـت. 
1ـ1ـ بیان مساله

در ايـن مقالـه كوشـش می شـود كـه بازتـاب انديشـة 
انقابـی و بیدارگـر رهبـر معظـم انقاب اسـامی ايران 
درشـعر بیـداری اسـامی شـاعران عـرب مورد بررسـی 
قـرار گیـرد. بیـداری اسـامی همچـون رخـدادی مهم 
و فراگیـر در فرهنـگ، سیاسـت، اقتصـاد، علم آمـوزی، 
زندگـی  اجتماعـی و غیـره تاثیـر بسـزايی دارد؛ ادبیات 
و خصوصـاً نـوع شـعر در ايـن پیـش  درآمـد تاريخـی و 
عظیـم، سـهم قابـل توجهی را بـه خود اختصـاص داده 
اسـت. شـعر بیداری مسـائلی را مطرح كرد كـه هم صدا 
و همـراه بـا نیازهـا و خواسـته های مـردم بـا نگـرش به 
جوانـب و مطالبـات دينـی و بـه تبـع آن انديشـه های 
رهبـران دينـی بـود. ايـن نگرش با مـوج عظیمـی وارد 
ادبیـات شـد و شـاعران بیـداری بـر آن شـدند تـا در 
ايـن صحنـه خـود را نشـان دهنـد و نمـود آن را در اثار 
خـود بسـرايند. در شـعر بیداری اسـامی شـايبة مادی 
كمتـر اسـت لـذا شـعر بیـش از انکه شـکل سـتايش از 
افراد داشـته باشـد صورتـی درخور از سـتايش و تکريم 
ارزش هـا را پیـدا كـرد و حتـی شـعرهای كه بـرای امام 
خمینـی )ره( و مقـام رهبـری سـروده شـد بـه انگیـزه 
پاس داشـت ارزش هـای معنوی ايشـان بود نـه قدرت و 
نفـوذ مـادی. شـاعران بیداری بـا توجه بـه تعالیم دينی 
و راهکارهايـی كـه رهبـران در اولويـت قـرار داده انـد 
در بیـداری خويـش و مـردم انقابـی موثـر بودنـد و به 
موضوعاتـی همچـون وحـدت، رمـز پیـروزی، تاكیـد بر 
هويّـت عربـی اسـامی، نـه بـه واقعّیت هـای موجـود، 
بحـران فلسـطین و شـوق و امید بـه زندگـی و پیروزی 
پرداختنـد. شـاعران پیـام خويشتن شناسـی و بـه خود 
و فرهنـگ اسـامی بازگشـتن را در سـروده ها بازتـاب 
دادنـد. در ايـن مقالـه سـعی شـده اسـت شـاخص های 
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اقتصـادی و خـواه از جانـب مذهبی، مثل ايجـاد فاصلة 
طبقاتـی بیـن اغنیـا و فقـرا، و يـا ايجـاد دشـمنی و دو 
دسـتگی بیـن اديـان و مذاهـب مختلف مانند شـیعه و 
سـنی. اهمیـت اين موضوع اسـت كـه رهبر آينـده نگر 

می فرمايند: انقـاب 
»امـروز مهمتريـن دسـتاويز دشـمن بـرای مقابلـة بـا 
بیـداری اسـامی، ايجـاد اختـاف اسـت. مسـلمان را 
در مقابـل مسـلمان قـرار دادن، مسـلمان را بـه دسـت 
مسـلمان از بیـن بـردن، اينهـا را به هم مشـغول كردن؛ 
اسـتقال  بـرای دشـمنان  ايـن  از  بهتـر  چـه چیـزی 
اسـامی كـه مسـلمانان را بـه هـم مشـغول كننـد؟«1  
»اينجـا غربی ها فرصـت را مغتنم شـمردند، برای اينکه 
در قضايـای منطقـه دخالـت كنند، با طرح يک مسـألة 
جديـد؛ مسـألة شـیعه و سـنی. چـون مـردم بحريـن 
بیچاره هـا شـیعه اند، بنابراين هیچ كـس در دنیا نبايد از 
آنهـا حمايت كنـد! تلويزيون هايی كه جزئیـات قضايای 
منطقـه را پخـش می كردند، نسـبت به قضايـای بحرين 
سـکوت كنند، كشـتار مردم بحريـن را منعکس نکنند؛ 
يـک عـده ای هم دربیايند در كشـورهای حاشـیة خلیج 
فارس- چه سیاسـتمدار، چـه روزنامه نـگار- گزافه گوئی 
كنند، بگويند مسـألة بحرين جنگ بین شـیعه و سـنی 

اسـت! چه جنگ بین شـیعه و سـنی؟«2
يکـی از مهم تريـن شـاخصه های شـعر بیداری اسـامی 
الهـام گرفتـن از ايـن ايـدة رهبـری و دعـوت به سـوی 
وحـدت بیـن مسـلمانان اسـت. بـرای نمونـه الیسـاری 
شـاعر بیـداری بحريـن با درک اين آسـیب، بـر وحدت 
بیـن شـیعه و سـّنی در كشـورش تاكیـد دارد. وحدتی 
كـه ماحصـل آن قـدرت خواهـد بود. امـا نـه قدرتی در 
جهـت عـداوت و كینة توزی و خون  ريـزی، بلکه وحدتی 

در جهـت پويايـی و پايندگـی حیـات بحرين.
مـاِء  بَحَريـن بَحـٌر سـّنی و بَحـٌر ِشـیعی / ضـدُّ نَهـِر الدِّ

الَیجـِری لیَل نهــَـار
)طاهری  نیا و محمودی و همکاران، 1392، ص 16(

ترجمـه: بحريـن دو درياسـت. يـک دريا سـّنی و و يک 
دريـا شـیعی / و شـبانه روز بـر خـاف نهـر خـون، در 

اسـت. جريان 

بسـیاري از كارشناسـان در سه دهة گذشـته، گسترش 
مـوج بازخیزي اسـامي از جمله شـکل سیاسـي آن را، 
ناشـي از ويژگي هـاي اسـام ماننـد درهـم آمیختگـي 
ديـن، سیاسـت، وحـدت و يکپارچگـي امـت اسـام به 
عنـوان ماهیّتـي فـرا قومي و فـرا ملي مي داننـد )ن.ک:.

سـجادي، 1383، صص 134ـ133(.    شـاعران بیداری 
در سـاية آگاهی دهـی رهبـر انقـاب در يافته انـد كه در 
چنیـن وضعـی مسـلمانان جهـان می تواننـد بـا تجّمـع 
حـول محور اسـام، اهداف شـوم اسـتکبار جهانـی را با 
شکسـت مواجـه سـازند. اين تفّکـر در ايران بـا پیروزی 
انقـاب اسـامی بـه حیطـة عمـل راه يافتـه اسـت و 
تـاش بـر اين اسـت تا با گذشـت زمان تعداد بیشـتری 
از مسـلمانان در زيـر لـوای اسـام گردهم آينـد. در اين 
جهـت راهبرد وحـدت بین مسـلمانان مطرح می شـود. 
»عبـاس الموسـوی« شـاعر بیـداری اسـامی اين گونـه 

منويـات رهبـر را در قالـب شـعر جاری می سـازد:
د    وأنـا وأنـت نَبیُّنـا  َک واحـُد ال يََتَعـدَّ ُـّ 1ـ َربّـي ورب

ـْد مَحمَّ الهـادِی 
2ـ دسـتوُرنا القـرآُن واإلسـاُم ديـٌن    نَهٌج لَنا َوشـريَعُة 

الُمختـار َفرَقْد
3ـ ال نَرتَضـي نَهجـاً ِسـَوی االسـاَم ِدينـاً    َوَشـهاَدتیِن 

َعـَل اتّفـاِق الُکلِّ نَشـَهْد
د َفکـم ِمـن لَوَحـٍة فیهـا اتََّفقنـا    َوَمسـاُرنا فـي  4ـ َعـدِّ

ْد ُعمقهـا فعـًا تََوحَّ
)همان: 18(

 ترجمـه: 1( خـدای مـن و تـو يگانـه اسـت و متفـاوت 
تـو  و  مـن  هدايت گـر  پیامبـر  )ص(  محمـد  نیسـت. 
اسـت.2( قانـون مـا قـرآن اسـت و اسـام دينمـان. اين 
راه هدايتمان اسـت و شـريعتی برگزيده چون سـتاره ای 
روشـن.3( مـا هیچ شـريعتی جز اسـام را بـر نخواهیم 
گزيـد و همـه بـه اتفـاق شـهادتین را جـاری خواهیـم 
سـاخت.4( بشـمار چقـدر صفحـات مشـتركی داريـم 
صفحاتـی كـه سرنوشـت ما در ريشـه های آن به شـکل 

واحـدی رقـم می خـورد.
بـر اين اسـاس می تـوان گفـت، تأكید و توجـه بر اصول 
اساسـی ديـن مبین اسـام كه هر فـرد را در حوزة خود 
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مسـلمان معرفـی می كند، از اصول بسـیار مهـم راهبرد 
بـه شـمار  بیـداری عـرب  اسـامی در شـعر  وحـدت 
می آيـد. »عبـداهلل القرمـزی« ديگـر شـاعر بیـداری نیز 
در اشـعار خـود بـه ايـن وجوه مشـترک ملت سـرزمین 

خـود اشـاره می كنـد و می سـرايد:
1ـ َشعٌب بِطــیبـــِة َقلبِه ُمتفرٌِّد    وكذا بَنــــوُه بِاإلبَاء 

تفــّردوا
3ـ ال يَرَهبـوَن الَمـوَت فـی َطلَـِب الُعـا    َوالـَورُد  فِیهم 

ُد والُحسـیُن ُمَجسَّ
3ـ شعٌب بشیَعِتـــه وسنَّـــته َمعاً    ُحبٌّ َعلی طـــوِل 

ُد مـوِد يَُغرَّ الصُّ
)همان: 17(

ترجمـه: 1( ملتـی كه بـا تمام صفای قلبش تنهاسـت و 
فرزندانش نیز در تسـلیم ناپذيـری تنهايند.2( اين مردم 
از مرگـی كـه بـرای كسـب بزرگی باشـد نمی هراسـند. 
چـرا كـه گل اللـه و نـام حسـین در میـان آنهـا حضور 
دارد.3( ايـن ملـت شـیعه و سـنی اش در كنـار هـم بـا 

عشـق در راه مبـارزه و پايـداری سـرود می خوانند.
2ـ2ـ تاکید بر هويّت عربی اسالمی

در خیزش هـای اسـامی ـ عربـی، شـاهد بـاز تولیـد 
آنهـا  میـان  از  كـه  هسـتیم  دينـی  هويّـت  گسـتردة 
تونـس،  تازگـي در  بـه  بـه تحّول هايـي كـه  مي تـوان 
مصـر، يمـن، لیبـي، عربسـتان و بحريـن اتفـاق افتـاده 
اسـت اشـاره كـرد. مهم تـر از همـه اينکه شـاهد انتقال 
سـريع ايـن تحّول ها در سـاية وسـايل ارتباطـي جهاني 

. هستیم
تبییـن  گونـه  ايـن   را  موضـوع  ايـن  انقـاب  رهبـر 

: يـد می نما
»در چنیـن انقاب هائـی، اصـول و ارزش هـا و هدف هـا، 
نـه در مانیفسـت های پیش سـاختة گروه هـا و حزب هـا، 
بلکـه در ذهـن و دل و خواسـت آحـاد مـردِم حاضـر در 
صحنـه، نگاشـته و در قالـب شـعارها و رفتارهـای آنـان 
اعـام و تثبیـت می شـود. بـا ايـن محاسـبه به  روشـنی 
می تـوان تشـخیص داد كـه اصـول انقاب هـای كنونی 
منطقه، مصر و ديگر كشـورها، در درجة اول اينها  سـت: 
احیـاء و تجديـد عـزت و كرامت ملی كـه در طول زمان 

بـا ديکتاتـوری حاكمـان فاسـد و بـا سـلطة سیاسـی 
آمريـکا و غـرب، در هم شکسـته و پايمال شـده اسـت. 
برافراشـتن پرچم اسـام كه عقیدة عمیق و دلبسـتگی 
ديريـن مـردم اسـت و برخـورداری از امنیـت روانـی و 
عدالـت و پیشـرفت و شـکوفائی ای كـه جـز در سـاية 
شـريعت اسـامی به دسـت نخواهد آمد. ايسـتادگی در 
برابـر نفـوذ و سـلطة آمريـکا و اروپـا كـه در طـول دو 
قـرن بیشـترين لطمـه و خسـارت و تحقیـر را بـر مردم 
ايـن كشـورها وارد آورده انـد. مبـارزه بـا رژيـم غاصب و 
دولـت جعلی صهیونیسـت كه اسـتعمار چـون خنجری 
در پهلـوی كشـورهای منطقـه فـرو بـرده و وسـیله ای 
بـرای ادامة سـلطة اهريمنی خود سـاخته و ملتـی را از 

سـرزمین تاريخـی خود بیـرون رانده اسـت.« 
اين مسـأله در شـعر بیـداری نیز به طور روشـنی تجلّی 
يافتـه اسـت. بـرای نمونه شـاعرة شـهید،آمنة الصدر در 
اشـعار خـود بیان مـی دارد كه اگرچه دشـمن توانسـته 
اسـت هويّـت اسـامی مردم عـرب را برای مدتی مسـخ 
كنـد، و مبـارزان و مجاهدان در اين عصر تنها شـده اند، 
امـا سـر انجـام حق پیروز خواهد شـد و اسـام گسـترة 
راسـتین خـود را بـر همـة فرهنگ هـا و باورهـا خواهـد 

گسترانید.
1ـ َفلَطالَمــا كاَن المُجـاِهُد      ُمفــرداً بیـَن الَجحـافِل

ـِـل ـُم الَقائ 2ـ ولَطالَمــا نَصــَر اإللُه      ُجنـوَده َو ه
3ـ فالحـقُّ ـ يخلـُد فــي الُوجـوِد      َوكلُّ مـا يعــدوه 

زائــُل
4ـ َســأَظلُّ أشـــدو بِاســـِم      إِسـامي َوأنکــُر ُكلَّ 

ِطل با
)www.noorfatema.com(

بیـن  در  خـدا،  درراه  مجاهـد  همـواره   )1 ترجمـه: 
لشـگريان انـدک بوده اسـت. 2( و با وجـود اندک بودن 
خداونـد همـواره كمک كار سـپاهیانش بوده اسـت. 3( 
حـق همیشـه در هسـتی جاودانه خواهد بـود و هرآنچه 
در مقابلـش قرارگیـرد نابود خواهد شـد. 4( من همواره 
بـا نـام اسـامم آواز سـر می دهـم و هـر باطلـی را رد و 

انـکار می كنـم.
 احمـد مسـاعده شـاعر بیـداری اردن نیـز، دغدغـه ی 
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هويّـت خواهانـة خـود را در قالـب آرزوهـای ملّت عرب 
بیـان می  كنـد. آرزوهايـی كـه حاكی از رنجی اسـت كه 
ملّـت عـرب از تحقیـر، تخريب و اضمحـال هويّت ملی 

و اسـامی خـود دچـار آن شـده اند. او می سـرايد:
َهـل يَأتـي يَومـاً تُصبـُح فیه دمـاُء العرِب األَغلـی / حیَن 
ـوداءِ / َهـل َسـتأتي  ـوِق السُّ تُبـاُع دمـاُء الَبَشـِر فـي السُّ
اَم بأسـیٍر عربٍی نقايُضه بألف اسـیٍر / ويُهـروُل َخلَف  االيَـّ
مشـاعِره آالُف الزَُّعمـاءِ / َهـل ياتي يوماً نَتفاخـُر فیه بأنّا 
سـتورِ / والکلُّ أمـاَم رغیِف الُخبِز  / اهـُل الطابورِ واهُل الدُّ

سواٌء. 
)samiralgazzar.com(

ارزشـی  عـرب  خـون  روزی  می شـود  آيـا  ترجمـه:   
داشـته باشـد./ آن  گاه كـه در بـازار سـیاه خون بشـر را 
می فروشـند / آيـا می شـود روزگاری كه هر اسـیر عربی 
بـا هـزار اسـیر ديگـر مبادلـه گـردد / و هزاران مسـوول 
بـا شـتاب پشـت احساسـاتش راه رونـد / آيـا می شـود 
روزی كـه مـا در آن روز افتخـار كنیـم / بـه ايـن كه ما 
نیـز اهـل نظـم و قانـون هسـتیم / و همـه در قبال يک 

تکـه نـان برابريم.
شـاعران بیـداری بـا تاثیـر از فضای دگرگونـی اي كه در 
سـاختار جوامـع عربـی به واسـطة جنبش هـای مردمی 
شـکل گرفـت، آرزوهـا و دغدغه هـای خود را بـه عرصة 
شـعر وارد كـرده و با الهام گیری از افـکار رهبر انقاب از 
لـزوم حركتـی عظیم در حـوزة احیای هويّت اسـامی- 
عربـی ملّت هـای خـود سـخن می گوينـد. »عبدالمنعم 
مبـروک« از همـة مبـارزان و جوينـدگان هويـت عربی 
می خواهـد قبـل از آنکـه ديـر شـود، آمـاده حركـت و 
نـام و  بـاز پس  گیـری  مبـارزه ای همه گیـر در جهـت 

هويّـت عربی شـوند:
َّهـا الثَّـوراُت تَبکـي َوالَقصائُد  يـا مناضـَل فِـي عُروقِي / إِن
فِـي ُجروِحي / تُنِشـُد الِحلـَم الجمیَل ..تَصَطفیـَک.. َكی 
تُناِجـي / صـوَت وطٍن َقـد تَدغَدَغ في لَهیـٍب يَحتويَک / 

يـا بـاَد الُعـرِب عودي / قبـَل أن يأتـي الرَّحیل. 
)samiralgazzar.com(

ترجمـه: ای مبـارزی كـه در رگهايـم جـاری هسـتی / 
انقاب هـا می گرينـد و قصیده هـا در زخم هايـم / رؤيای 

روايت گـر  تـا   / برمی گزيننـد  را  تـو  می سـرايند  زيبـا 
صـدای وطنـی باشـی كه درشـعلة آتشـی كـه در برت 
گرفتـه اسـت گرفتـار اسـت./ ای سـرزمین های عربـی 

بازگرديـد./ قبـل از آنکـه موسـم سـفر بازآيد.
»احمد مسـاعده«، با نگاهی كنکاشانه و آسیب شناسانه 
بـه جنبشـی كـه در ابتدا بهـار عربی نامیده می شـد، بر 
لـزوم ازالـة هـر آنچه كه هويّت عـرب را سـالها زير غبار 
ظلـم و اسـتعمار و ديکتاتوری مسـخ كرده اسـت تأكید 
می كنـدو می گويـد آيـا ايـن جنبـش واقعـاً می توانـد 
آنچـه بـر سـر فرهنـگ ،سیاسـت ،اجتمـاع ،اقتصـاد و 

هويّـت عـرب آمـده را به يکسـره دگرگـون كند؟
حراءِ ُخیوالً  َهل أنَّ ربیَع الَعرِب / َسـَیبعُث فی َعرِض الصَّ
/ تَصهـُل فـی وَجـه التاريـِخ النائـِم / لُِتوقَظ فینـا كبَوتَنا 
البلهـاَء / َهـل أنَّ ربیَع العرِب / َسـَینزُع ِمن كلِّ َخواِصَرنا 
رمـَح األعـداءِ / ويزيـل َغشـاواِت الُجبِن الُموشـومِة َعلی 
اعُیِننـا.../ َهـل انَّ ربیعـاً عربیاً ....َسـیجیُء / َويَمسـح َعن 

حراءِ...  بؤبـؤ أَعُیننا رمـَل الصَّ
ترجمـه: آيـا بهـار عربی خواهد توانسـت / اسـبانی را به 
صحـرا گسـیل دارد / تا بر صورت خوابیدة تاريخ شـیهه 
كشـند / تا مـارا از لغزش هـای احمقانه مان بیـدار كنند 
/ آيـا بهـار عربـی خواهـد توانسـت / نیزة دشـمنان را از 
پهلوهايمـان در آورد / و پرده هـای ننگیـن تـرس را از 
چشـم هايمان بـردارد / آيـا بهـار عربـی خواهد آمـد / تا 

شـن های بیابـان را ازمردمـک چشـمانمان بزدايد.
2ـ3ـ نه به واقعّیت های موجود

بايـد گفـت در بطـن مفهـوم ادبیـات بیـداری، نوعـي 
موضـع گیـری منقدانـه نهفتـه اسـت. شـاعر بیـداری، 
پیـش از هـر اقدامـي در مقـام نفـي و نـه گفتـن بـه 
چیـزی اسـت. ايـن نفي، نـه و نقد می توانـد متعلق هاي 
گوناگونـی بپذيـرد و بـر اسـاس ايـن متعلق هـا مي توان 
بـراي مفهـوم ادبیـات و هنـر بیـداری سـطوح مختلفي 
را ترسـیم نمـود. در اليـه نخسـت از مفهـوم ادبیـات و 
هنـر بیـداري، نـه،  بـه واقعّیـت موجـود گفته مي شـود. 
مقصـود از واقعّیـت موجود، طبیعت و دنیايي اسـت كه 
هنرمنـد را احاطـه كرده و بـه داليل متعـدد مطلوب او 
نیسـت و نسـبت بـه آن اعتـراض دارد. در اليـه  ديگـر، 
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نـه بـه هـر نـوع انحـراف، بي عدالتـي و آلودگـي اعـم از 
اجتماعـي، سیاسـي، اخاقـي، و دينـي گفتـه مي شـود 
كـه هنرمنـد در پیرامـون خويـش مشـاهده مي كنـد و 
آن را بـر نمي تابـد و باألخـره در سـطح سـوم، اعتـراض 
نسـبت بـه اسـتبداد داخلـي يا تجـاوز خارجـي صورت 

مي گیـرد.
رهبر انقاب در اين راستا می فرمايد:

»بیـداری اسـامی يک حقیقتی اسـت كه اتفـاق افتاده 
اسـت. بعـد از ده هـا سـال متمـادی تسـلط دشـمنان 
اسـام و دشـمنان مسـلمین بر جوامع اسـامی، چه به 
شـکل اسـتعمار مسـتقیم، چه به شکل اسـتعمار جديد 
و اسـتعمار غیر مسـتقیم، چه به صورت سلطة فرهنگی 
يا سـلطة اقتصادی يا سـلطة سیاسـی؛ بعد از سـال های 
متمـادی كـه ملت هـای مسـلمان فشـرده شـدند در 
زيـر ايـن فشـارهای عظیـم سـلطة غربـی و دولت هـای 
اروپائـی و آمريکائـی بـر كشورهاشـان، بتدريـج هسـتة 
بیـداری، يقظـة اسـامی رشـد كرده، ثبت شـده اسـت 
و دارد خـود را نشـان می دهـد. مـردم دنیـای اسـام 
امـروز احسـاس می كننـد كه وسـیلة عزتشـان، وسـیلة 
سربلندی شـان، وسـیلة استقالشـان، اسـام اسـت.«  4

در  اسـامی  بیـداری  مشـهور  شـاعر  القرمـزی  آيـات 
اشـعار بیـداری خـود از ايـن فرآينـد پیـروی می كنـد. 
سـروده های ايـن شـاعر توانـا سرتاسـر نـه اسـت بـه 
واقعیـت ناخوش آيند،سـتمگری و بی عدالتـی حاكمـان 

و اسـتبدادو اسـتثمار بیگانـگان:
1ـ وكّنـا و مـا زِلنـا علـی عـادةِ اإلبـاء... نَمـوت ولیحیـا 

الّديـُن والعـزُّ هاهنـا
2ـ أال فاقتلونـا هکـذا نحـن هکـذا... إذا مـا ُقِتلنـا نمـُأ 

والُدنا الدهـَر 
)میرزائی و زودرنج و همکاران، 1393، ص 99(

ترجمـه: 1( تا بوده و هسـتیم به سركشـی عـادت كرده 
ايـم. می میريـم تـا ديـن و عـزت در اين جـا بمانـد. 2( 
بدانیـد اگـر مارا چنین بکشـید مـا نیـز، روزگار و دنیا را 

پـر از نسـلی نو خواهیـم كرد.
شـاعران بیداری درد همة سـتم ديده گان را درد واحدی 
می داننـد كـه مبـارزه بـا آن محـدود بـه زمـان، مـکان، 

سـن يا جنـس خاصی نیسـت به همیـن دلیل انـدوه و 
اعتـراض خـود را با اندوه و اعتراض همـة مبارزان آزادی 
طلـب جهـان پیونـد می زننـد و در مسـیر ايـن پیونـد 
ناگسسـتنی مرزهـای زمانی را در هـم می كوبد و پیکرة 
واحـدی از مبـارزان معتـرض و آزادی طلـب را در طول 

تاريـخ انسـان ها بـه تصوير می كشـند:
1ـ أنـا الّـذی شـدَّ ِمن أحبـاَل ُسـّرتِه...يوَم الوالدةِ قوسـاً 

عیِن للفرا
2ـ أشـّکُل الصدَر ِمقاعـاً وتقذُفني...حَمیَّتـي في الَردی 

َذوداً عـن الّديِن
 )همان: 101(

ترجمـه: 1( مـن همانـم كه از بـدو تولد از نافـم كمانی 
منجنیقـی  سـینه ام  در   )2 بسـتم.  فرعونیـان  بـرای 
می سـازم و غیرتـم، مـرا برای دفـاع از ديـن و ايمانم به 

كام مـرگ پرتـاب می كنـد.
در ايـن راسـتا، »الیاسـری« شـاعر بیـداری بحرينـی با 
ابـداع هنـری خـود، كلمة »صمـووود« را با تکـرار ضمة 
بلنـد بـه كار بـرده اسـت تـا نشـان دهـد كـه مقاومـت 
در  شـدگان  بیـدار  شـايد  و  بحرينی هـا  بیـداری  و 
همـة كشـورهای عربـی همچـون مقاومـت و پايـداری 
فلسـطینی ها و اهالـی غـّزه در انتفاضة خود تا رسـیدن 

بـه پیـروزی، محکـم و پايـدار اسـت.
ِة  1ـ اهللُ يَعلـُم أنَّ فـي البحريـن َما.....زلنا صمـوووٌد َكَغزَّ

الَغیداِء
2ـ و أنـا عزائـي أنَّ ربّـي سـاِمعي..... و هَو الُمعیـُد الحّق 

ِء للضعفا
3ـ ُخـْذ يـا الهـي ِمـن فـواِدي ُحبَّهـا..... ورداً بـه َوَجـَد 

الفـواُد عزائـي
 )همان: 104(

ترجمـه: 1( خداونـد می دانـد كه مـا در بحريـن همچون 
غزة سـر سـبز مقاوم هسـتیم. 2(آرامش خاطر من در آن 
اسـت كه خداوند شـنوندة من اسـت و او برگردانندة حق 
ناتوانان اسـت. 3( خدايا دوسـتی غزه را از قلبم پذيرا باش 

گلـی كـه قلب، آرامش مـرا در آن يافته اسـت.
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2ـ4ـ بحران فلسطین
هويـت  دهنـدة  تشـکیل  عناصـر  از  فلسـطین،يکی 
 ،1386 )اسـماعیلی،  اسـت  درخاورمیانـه  مسـلمانان 
يهوديـان،  از  مسـلمانان  منفـی  پس زمینـة   .)41 ص 
نحـوه ظالمانـة شـکل گیری رژيـم صهیونیسـتی، رفتار 
تجاوزگرانـة آن، ايدئولـوژی افراط گرايانة صهیونیسـم و 
پـی بردن بـه اهداف غربی هـا از تاسـیس چنین رژيمی 
در همسـايگی آنهـا موجـب شـده اسـت تـا زمانـی كه 
راه حلـی عادالنـه بـرای مسـأله فلسـطین بـه اجـرا در 
نیامـده اسـت، اين موضـوع همچنان يکی از ريشـه ها و 
انگیزه هـای بیـداری اسـامی و گرايش به اسـام گرايی 
باشـد. مقام معظم رهبری از مسـأله فلسـطین با عنوان 
جراحـت عمیـق بـر پیکـر امـت اسـامی   و خنجـری 
در پهلـوی كشـورهای مسـلمان منطقـه يـاد كرده انـد  
ايشـان يکـی از مبـادی اصلی طغیان مسـلمانان، رشـد 
و گسـترش حركت هـای اسـام گرايانه و مـوج جديـد 

بیـداری اسـامی را همیـن مسـأله می داننـد.  
هرايـر دكمجیان، ناتوانی آشـکار رهبـران عرب در پايان 
دادن بـه اشـغال سـرزمین های عرب توسـط اسـرائیل 
را عامـل تضعیـف مشـروعیت فرمانروائـی حـکام عـرب 
و سـرخوردگی، اضطـراب، ناامیدی گسـترده واحسـاس 
آمريـکا  اروپـا،  سـلطه  مقابـل  در  مسـلمانان  حقـارت 
ص   ،1377 دكمیجـان،  ک:  )ن  می دانـد  اسـرائیل  و 
66(. مقـام معظـم رهبـری تاثیر بحران فلسـطین را در 

بیـداری اسـامی چنیـن بیـان داشـته اند:
افـزون رژيـم صهیونیسـتی و  »ظلـم و زور گوئـی روز 
همراهـی برخی حکام مسـتبد و فاسـد و مـزدور آمريکا 
بـا آن از يـک سـو و سـر بـر آوردن مقاومـت جانانـه 
فلسـطینی و لبنانـی و پیـروزی معجـزه آسـای جوانان 
از  غـزه  و  روزه  لبنـان 33و22  در جنگ هـای  مومـن 
سـوی ديگـر،از جملة عوامـل مهمی بودند كـه اقیانوس 
بـه ظاهـر آرام ملت هـای مصـر و تونس و لیبـی و ديگر 
كشـورهای منطقه را به تاطم در آوردند،انتفاضه اقصی 
حتـی در خارج از مرزهـای جغرافیايی فلسـطین،عموم 

ملت هـای مسـلمان و عـرب را بـه صحنـه بکشـاند.« 8
در راسـتای ايـن طـرز تفکـر اسـت كـه فلسـطین و 

شـهر های آن در شـعر بیـداری تبديل به نماد شـده اند. 
بـه عنوان نمونه شـهر غـّزه، جايگاه ويـژه ای در اين بین 
داشـته و همـواره بـه عنـوان نمـاد و سـمبل مقاومت و 

مظلومیـت مطـرح بوده اسـت:
ة   1ـ اهللُ يَعلـُم أنَّ فـي البحريـن َما......زلنـا صمـووٌد َكَغزَّ

الِغیداِء
2ـ وأَنَّ عزائـی أَنَّ ربّـي سـامعي       و هـو الُمعیـیُد 

الحـقَّ للُضعفـاِء
3ـ ُخـْذ يـا الهـي ِمـن فـؤاِدي ُحبَّهـا    ورداً بـه َوَجـَد 

الفـؤاُد عزائـي
)میرزائی و زودرنج و همکاران، 1393: 104(

ترجمـه: 1( خداونـد می دانـد كه مـا در بحرين همچون 
غـزة سـر سـبز مقـاوم هسـتیم.2(آرامش خاطـر من در 
آن اسـت كه خداوند شـنوندة من اسـت و او برگردانندة 
حـق ناتوانـان اسـت.3( خدايـا دوسـتی غـزه را از قلبـم 
پذيـرا بـاش گلـی كـه قلـب، آرامـش مـرا در آن يافتـه 

است.
»سـمیر مقبـل« شـاعر ديگـر بیـداری نماد غـزه را اين 

گونـه بـه كار می گیرد:
قِـْف علی الّسـینا واهتْف بالنشـید / عشـِت يا غـزُة يا امَّ 
الصمـود / قـد مضیـِت فـي ُخطي كـرِب بَـا / فتَّعلمِت 
من السـبط الشـهید / وَصمـدِت بیٍد خاويٍة / من سـاح 
العصـِر والفـنِّ الجديِد / بحماس و جهاد راسـخ / وبايماٍن 
وعرفاٍن سـديٍد )سـپید نامـه، 1392، ص 7(. ترجمه:در 
پهنـای سـینا بايسـت و آواز سـر بده / زنده بـاد غزه مام 
پايـدار./ قدم هايـت را بـا ردی همـراه سـاختی كـه در 
كربـا جـاری بود./ و از نوة شـهید درس هـا آموختی./ با 
دسـتانی تهـی / از جنـگ افزار هـای نوين / با حماسـه و 
جهـاد و ايمـان و شـناختی عمیق، پايداری را سـرودی.

مسـلمان  مـردم  آنکـه  هـدف  بـه  ادامـه  در  شـاعر 
و  مقاومـت  بـه  را  اسـامی  ـ  عربـی  سـرزمین های 
پايـداری تـا حصول پیـروزی تشـويق كند از نمـاد غزه 
چنیـن بهـره می گیـرد: قِـْف علی الجـوالن وانظـْر غَزة / 
نهضـْت ترفـع رايـاِت الّصمود )سـپید نامـه، 1392، ص 
8(. ترجمـه: ايسـتاده بـر بلندای جـوالن غـزه را بنگر / 
كـه بـه پا خواسـته و پرچم هـای مقاومت را بر افراشـته 
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ست. ا
2ـ5ـ شوق و امید به زندگی و پیروزی

هـر ملتـی در طـول حیـات خـود با فـراز و نشـیب های 
كـه  می دهـد  تاريخ،گواهـی  می شـود.  روبـرو  فراوانـی 
و  تقديـر  اسـت،  كـرده  اراده  را  امـری  ملتـی  هـرگاه 
سرنوشـت در برابـر او سـر تسـلیم فـرود آورده اتـد. اين 
مسـأله در عرصة شـعر پايداری وبیداری زيبا خود نمايی 
كـرده، و بـر شـوق و امیـد مسـلمین بیـدار شـده در 
كشـورهای عربی می افزايـد. رهبر معظم انقـاب دراين 
بـاره عقیـده دارند كـه: »ترسـیم هدف بلندمـدت برای 
بیداری اسـامی در كشـورهای مسـلمان، نقطه ای است 
متعالـی و واال كـه بیـداری ملت ها را بايد سـمت و سـو 
دهـد و آنـان را بـه آن نقطـه برسـاند. بـا شناسـائی اين 
نقطـه اسـت كـه می تـوان نقشـة راه را ترسـیم كـرد و 
هدف هـای میانـی و نزديک را در آن مشـخص نمود.اين 
هـدف نهائـی نمی توانـد چیـزی كمتـر از ايجـاد تمدن 

درخشـان اسـامی باشد.«9
»فرحـان الکنانی« شـاعر بیـداری در تأيیـد و تأكید آن 

می سـرايد: چنین 
1ـ خل اگلَک تضل حّی و ما تموت             

 إبجبهت التاريخ عنوانَک ُكبر
2ـ گالها ابن الّشابی ابروح القصید             

و هل قصیده خالده طول الدهر
3ـ الرجف گلبه ايخاف يصعد علی الجبال           

 أبذله هذا يعیش ال بّد بلحفر
)همان: 133(

ترجمـه: 1( بگـذار تـا راز زنـده مانـدن و نمردنـت را 
برايـت يگويـم. رازی كـه تاريخ نامت را بـه بزرگی فرياد 
خواهـد كشـید. 2( همـان چیـزی اسـت كه ابن شـابی 
در شـعر مانـدگارش بیان كرد. 3( بزدالنـی كه از صعود 
بـه قله ها می ترسـند دره هـا منزلگـه جاودان آنهاسـت.

واژگان  از  نشـاط  و  پويايـي، شـوق  زندگـي،  بنابرايـن 
كلیـدي در فرهنـگ بیداری اسـت، شـوق بـه زندگي و 
خواسـتِن آن، از ويژگي هـاي يک انسـان مبـارز و مقاوم 

ست.  ا
لـــي، بروائِع  1ـ فکأنَّما الملکـــوُت أرسَل نَفَحًة    بَِتوسُّ

األســـــماِء
العـذراءِ،  َقلبـي َسـماَء طهـارةِ     أبصـرُت فــــي  2ـ 

والحـوراِء والزَّهــــراءِ، 
وُكُلّ جوانحـي    وجوارحـي  فاسـَتیَقَظْت روحـي  3ـ 

انتفضـت علـی أرزائـي
دت َشفتــاَي باآليـــاِت    وابتَهَجت بِشعــــِر  4ـ َوتَهجَّ

الغّناء الثورةِ 
5ـ أنا لَســـــُت راكعًة لمخلوٍق..بلی    هللِ..للـــــشعِب 

والئــي الَعظیِم 
ـعُب ثـاَر ولَـن يُصـّدَق مکَرهم    أهلل أكبــــــُر،  6ـ والشَّ

بَِســمائي10 ثورٌة 
ترجمـه: 1( گويـا ملکـوت به توسـل من و به اسـم های 
وزيـده  مـن  بـر  نسـیمی  دارم  زبـان  بـر  كـه  بزرگـی 
اسـت. 2( كـه در در دل خـود آسـمان پاكـی را ببینـم. 
عذرا،زهـرا و حـورا. 3( پـس روح و همـة اعضايـم بیدار 
شـدند. و اجـزای بدنـم بـر ضد مشـکاتم قیـام كردند. 
4( لبهايـم بـا آيـات قـرآن شـب زنـده داری كننـد و بـا 
سـرودن شـعر انقـاب بـه وجـد آينـد. 5( آری مـن در 
برابـر هیـچ آفريده ای خم نمی شـوم. كرنـش كردن من 
فقـط در برابـر خـدا و مـردم بزرگـوار اسـت. 6( مـردم 
انقـاب كرده انـد و مکـر آنهـا را نمی پذيرنـد. و عبـارت 

اهلل اكبـر انقابـی اسـت در آسـمان مـن.
3ـ نتیجه گیری

پژوهـش حاضـر و نمونه هـای ذكـر شـده بـه وضـوح 
نشـان می دهـد كـه شـاعران عرب بیـداری اسـامی به 
خوبـی بـا عقايـد و افـکار رهبر معظـم انقاب اسـامی 
آشـنا بـوده و بـه صـورت روان حركتـی و گسـترده در 
اشـعار خـود بـه كار گرفته انـد . وحـدت، رمز پیـروزی، 
تاكیـد بـر هويّـت  عربـی اسـامی، نـه بـه واقعّیت های 
موجـود، بحـران فلسـطین و شـوق و امیـد بـه زندگـی 
و پیـروزی از جملـه منويـات معظـم لـه می باشـد كـه 
نمـود آنهـا در شـعر شـاعران عـرب بیـداری اسـامی 
هويداسـت. ايـن موضـوع نشـان می دهـد كـه شـاعران 
عـرب بـه عنـوان بخشـی از نخبـگان بیـداری اسـامی 
تنهـا راه درسـت و منتهـی بـه هـدف و نجـات بخـش 
ملت هـای مسـلمان از مصائـب و مشـکات را پیـروی 
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. فتح
سـجادي، عبدالقیـوم. )1383( درآمـدي بـر اسـام و 

جهانـی شـدن. قـم: نشـر بوسـتان كتـاب.
مقاله ها

طاهـری نیا،علـی باقـر، و محمـودی، فرزانـه و عباسـی، 
نسـرين. )1392( »صـدی الوحـدة العقائديـة فـی ادب 
االدب  دراسـات  مجلـة  البحريـن«.  لحركـة  المقاومـة 

المعاصـر. العـدد التاسـع عشـر،30ـ9.
میرزائـی، فرامـرز و زودرنـج، صديقـه و كوچکـی نیـت، 
اسـامی  انقـاب  گفتمـان  »بازتـاب   )1393( زهـرا. 
ايـران در شـعر بیـداری اسـامی بحريـن«. فصلنامـه 
علمی- پژوهشـی پژوهشـنامه انقاب اسـامی. شـماره 

10،112ـ95.
www.noorfatema.com/vb/archive/index.

php/t-27636.html. Accessed February10.2016.

ayatalghermezi.blogfa.com/post-29.aspx. Accessed 

February 09.2016.

samiralgazzar.com/forum/thread21323.html. Ac-

cessed February 07.2016.

samiralgazzar.com/forum/thread21323.html. Ac-

cessed February 07.2016.

www.facebook.com/permalink.

php?id=204642546219717&story_

fbid=690407534309880. Accessed February 

0 7 . 2 0 1 6 .

از رهبـران دينـی ـ سیاسـی می دانند. در شـعر بیداری 
اسـامی شـايبة مـادی كمتـر اسـت لذا شـعر بیـش از 
انکـه شـکل سـتايش از افـراد داشـته باشـد صورتـی 
درخـور از سـتايش و تکريـم ارزش هـا را پیـدا كـرد و 
حتـی شـعرهای كـه بـرای امـام خمینـی)ره( و مقـام 
رهبـری سـروده شـد بـه انگیـزه پاسداشـت ارزش های 
معنـوی ايشـان بـود نـه قـدرت و نفـوذ مـادی. موضوع 
مهـم ديگـر آنکـه شـاعر بیـداری عـرب ديگـر در فکـر 
تکسـب از طريـق شـعر نیسـت بلکه شـعر را بـه عنوان 
وسـیله ای برای انجام تکلیف دينی خود در آگاه سـازی 
ملت هـا بـه كار می گیـرد لـذا شـاعرعرب زبـان بیداری 
سـريع و صريـح حق را بر زبـان مـی آورد همان گونه كه 

رهبـرش هسـت و می خواهـد  
پانوشت:

1. بیانات در تاريخ 1391/11/10
2. بیانات در تاريخ 1390/01/01
3. بیانات در تاريخ 1390/06/26
4. بیانات در تاريخ 1391/11/10

5. خطبه نماز عید فطر 1387/07/10
6. بیانـات در اجـاس بیـن المللـی بیـداری اسـامی 

1390/06/26
7. بیانـات در ديـدار بـا مسـؤوالن نظـام در روز میـاد 

اكـرم )ص( 1389/12/02 پیامبـر 
8. بیانـات در كنفرانـس بین المللی خمايـت از انتفاضه 

فلسطین 1390/07/09
9. بیانات در تاريخ 1392/02/09

10. ayatalghermezi.blogfa.com/post-29.aspx. Ac-

cessed February 09.2016.

منابع و مآخذ
اسـماعیلی، حمیدرضـا. )1386( القاعـده از پنـدار تـا 

پديـدار. تهـران: انديشـه سـازان نـور.
دكمجیان، هراير )1377( اسـام در انقاب جنبش های 
اسـامی در دنیـای عرب. ترجمه حمیـد احمدی. چاپ 

سـوم. تهران: انتشارات كیهان.
سـپیدنامه، بهـروز. )1392( حنجـره هـای بیـدار شـعر 
پايـداری شـاعران عـرب. چـاپ اول: انتشـارات روايـت 
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زمان پذيرش نهايي: 1394/9/26زمان دريافت مقاله: 1394/2/11

بررسی تطبیقی تجارب در زمینه سازگاری روانی در ادراک آسايش حرارتی در 
فضاهای عمومی شهری

رضا خیرالدين- عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ايران، تهران، ايران.
الهام ضابطیان*- دانشجوی دکتری شهرسازی، پژوهشکده نظر، تهران، ايران.

چکیده
فضاهای شهری عرصه اجتماعی تعامل شهروندان هستند که بايد همه مردم بتوانند 
در آن به فعالیت بپردازند؛ موفقیت يک فضای عمومی شهری نیز در جذب هرچه 
نوع  و  میزان  در  کلیدی  عوامل  از  يکی  آسايش  و  راحتی  است.  بیشتر شهروندان 
حضور افراد در يک فضای عمومی شهری است که بر اساس مطالعات انجام گرفته 
مهم ترين عامل اثرگذار بر راحتی، دما و حرارت محیط است که شرايط آسايش 
مربوطه تحت عنوان آسايش حرارتی مطرح می شود، اما مانند آنچه درباره منظر 
شهری گفته می شود، احساس حرارتی با ادراک آن متفاوت است و ادراک در اثر 
معنا بخشیدن در ذهن افراد متفاوت خواهد بود. سازگاری از مهم ترين عوامل موثر 
بر ادراک آسايش حرارتی است که وقوع آن در مطالعات مربوط به فضاهای داخل 
خالف  بر  باز،  فضاهای  در  محیطی  عوامل  گسترده  تنوع  است.  شده  تايید  بارها 
فیزيکی،  به سه دسته  برجسته تر می سازد. سازگاری  را  اين مهم  شرايط داخلی، 
فیزيولوژيکی و روانی تقسیم می شود که در اين مقاله به بخش روانی آن پرداخته 
شده است. با توجه به جديد بودن مفاهیم مطرح شده در اين پژوهش، در دسته 
مطالعات بنیادی قرار می گیرد. لذا هدف اصلی مقاله بسط مفاهیم و طرح مساله 
جايگاه و عوامل موثر بر سازگاری روانی در جهت نیل به آسايش حرارتی در فضاهای 
باز شهری است. در اين راستا در گام اول از طريق روش تحقیق توصیفی، مبانی 
به فقدان تجارب  باتوجه  به موضوع آورده شده و در گام بعدی  تعاريف مربوط  و 
مشابه در مطالعات و پژوهش های داخل کشور، با استفاده از روش تحقیق تطبیقی، 
کلیه تجارب موجود و در دسترس جهانی با محوريت مسائل روانشناسی سازگاری 
حرارتی جمع آوری و دسته بندی شده اند و سپس به تشريح تعدادی از بهترين 
تجارب مذکور پرداخته شده و در نهايت با جمع بندی تجارب، مجموعه عوامل موثر 
بر سازگاری روانی در جهت نیل به آسايش حرارتی ارائه شده است. در پايان نیز 
پس از تحلیل تجارب بررسی شده، مجموعه خالء های موجود در زمینه موضوع، 
برای تکمیل در قالب پژوهش های آتی و فرضیه پیشنهادی مبنی بر وجود ارتباط 
بین »حس تعلق« و »سازگاری روانی در جهت نیل به آسايش حرارتی« در فضاهای 

عمومی شهری پیشنهاد شده است.
واژگان کلیدی: بررسی تطبیقی، آسايش حرارتی، فضای عمومی شهری، سازگاری 

روانی حرارتی.

ezabetian@yahoo.com :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09126260438،  رايانامه *

A comparative study of experiences in the field of 
psychological adjustment in the perception of thermal 
comfort in urban public spaces

Abstract
Urban areas are social spaces that engage citizens must enable 
people to operate. The success of a public space in the city is 
also attracting more and more citizens. One of the key factors in 
the amount and type of comfort and convenience to the people 
in an urban public space based on the studies the most important 
factor affecting comfort, temperature and ambient temperature; 
Under the terms of the comfort that comes as thermal comfort. 
But like what is said about the urban landscape, thermal sensation 
perceived by sense perception is different and will be different in 
mind. Compatibility of the most important factors affecting thermal 
comfort perception is that such a possibility has been repeatedly 
confirmed in studies indoors. The wide variety of environmental 
factors in open spaces, unlike the internal situation, it’s important to 
become more prominent. Adaptation to the physical, physiological 
and psychological split that has been addressed in this article to 
the psychiatric ward. Given the novelty of the concepts discussed 
in this paper, placed in the category of fundamental research. The 
main purpose of this extension of concepts and designs the status 
and influencing factors of psychological adjustment to achieve 
thermal comfort in urban open spaces. The first step in this direction 
through this subject, principles and definitions are relevant to the 
topic. In the next step, given the lack of similar experiences in 
studies and research within the country using comparative research, 
all with a focus on existing experience and global reach thermal 
compatibility issues Psychology collected and categorized. And 
It then outlines a number of best practices have been investigated 
and Finally, sum up experiences, psychological factors affecting 
adjustment to achieve thermal comfort is provided. In the end, 
after analyzing the experiences investigated, vacuum collection on 
the matter, scheduled for completion in the form of future research 
and proposed the hypothesis that there is a connection between the 
“sense of belonging” and “psychological adjustment to achieve 
thermal comfort” spaces public suggested.
Key words: Comparative Study, thermal comfort, urban public 
space, thermal psychological adjustment.
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1( مقدمه
فضاهـای شـهری مکان تبلور زندگـی اجتماعی و عرصه 
تعامـل متقابـل انسـان ها هسـتند کـه بايد همـه مردم 
بتواننـد آزادانه در آن حضور يابند و به فعالیت بپردازند؛ 
موفقیـت يـک فضـای عمومـی شـهری نیـز در جـذب 
هرچه بیشـتر شـهروندان اسـت. راحتی و آسايش يکی 
از عوامـل کلیـدی در میـزان و نوع حضور افـراد در يک 
فضـای عمومی شـهری اسـت؛ عوامـل متعـددی مانند 
نـور، صـدا، دمـا، بوهايـی کـه در محیـط وجـود دارنـد 
و ارزش هـای بصـری مـی تواننـد در احسـاس و ادراک 
آسـايش فضـا تاثیرگذار باشـند کـه بر اسـاس مطالعات 
انجـام گرفتـه مهـم تريـن عامل اثرگـذار دمـا و حرارت 
محیط اسـت که شـرايط آسـايش مربوطه تحت عنوان 
آسـايش حرارتـی مطرح می شـود. در واقع شـرايط آب 
و هوايـی و خـرد اقلیـم دربرگیرنده فضا عامل همیشـه 
حاضـر در فضاهـای شـهری اسـت و ايـن امر بويـژه در 
مـکان هايی با شـدت عوامل آب و هوايـی )مانند دمای 
هوا، تابش خورشـید، باد و رطوبـت( می تواند در تعیین 
زمـان، نـوع فعالیت و افـراد مراجعه کننده بـه يک فضا  
و حـس تعلـق آنان بسـیار اثرگذار باشـد. شـرايط جوی 
حاکـم بـر محیـط می توانـد پتانسـیل و يـا تهديـدی 
در جهـت رونـق فضـای شـهری و جـذب افـراد پیـاده 
محسـوب شـود. از ايـن رو پژوهش هـای متعـددی در 
زمینـه بهبود شـرايط آسـايش حرارتی افـراد در فضای 
داخلی و بیرونی انجام شـده اسـت. امـا عموماً در جهان 
و بويـژه در ايـران، روابط بیـن مباحث سـازگاری روانی 
با شـرايط اقلیـم بطور بسـیار محدودی مطالعه شـده و 
در مجمـوع پژوهش های انجام شـده در زمینه آسـايش 
حرارتی بیشـتر بر مباحث کالبـدی و مداخالت فیزيکی 
متمرکـز شـده اند. درحالیکـه مطالعـات نشـان داده اند 
کـه شـرايط فضـای بیرونـی بـا درونـی از نظـر میـزان 
سـازگاری روانـی افـراد و ادراک آسـايش حرارتـی آنهـا 
بسـیار متفاوت اسـت و لذا از اين پتانسـیل می توان در 
جهـت رونـق هرچـه بیشـتر و جـذب افراد بـه فضاهای 
شـهری عمومی )بويژه پیـاده محور( بهره بـرد. بنابراين 
در نقاطی که امکان تشـخیص و حل موضعی مشـکالت 

بـا  دارد،  فیزيکـی وجـود  بصـورت  آسـايش محیطـی 
راهکارهـای طراحـی، مسـائل موجـود می توانـد بهبود 
داده شـود، امـا با دانسـتن عوامل ذهنـی و ادراکی موثر 
در آسـايش حرارتـی و روانشناسـی آسـايش حرارتـی 
می تـوان از طريـق راهکارهـای اجتماعـی، رفتـاری و 
برنامـه ريـزی فعالیت هـا و تغییـرات بصـری، آسـايش 
حرارتـی درک شـده توسـط افـراد را بهبـود بخشـید و 
میـزان قدرت سـازگاری روانی آنهـا را بويژه در فضاهای 
شـهری با شـدت شـرايط اقلیمی و مشـکالت آسـايش 
حرارتـی و يـا در فضاهايی کـه امکان مداخـالت زيادی 
از نظـر فیزيکـی وجود ندارد، بـاال برد. ايـن روند بعالوه 
مـی توانـد از نظـر اقتصادی نیـز به کاهـش هزينه های 
مداخـالت فیزيکـی بـا هـدف ارتقـای آسـايش حرارتی 

افـراد در فضاهـای عمومی شـهری کمـک نمايد.
2( مفاهیم و چارچوب نظری

بررسـی  اهمیـت  و  محیطـی   آسـايش   )1-2
آسـايش حرارتـی در فضـای عمومـی شـهری

بـه گفتـه کرمونـا )2007(، »تا وقتی فضا راحت نباشـد 
بعیـد اسـت مورد اسـتفاده قـرار گیرد« و اگـر هم مورد 
اسـتفاده واقـع شـود صرفـاً برای عبـور و مرور اسـت نه 
حضـور طوالنی مـدت. اين در حالی اسـت که همانطور 
کـه ذکـر گرديـد، فضاهای شـهری، قلب تپنده شـهرها 
و عامـل سـرزندگی و حفـظ و ارتقـاء زندگـی شـهرها 
هسـتند. آسـايش محیطی، احسـاس رضايـت و راحتی 
فیزيولوژيکـی،  جنبه هـای  هماهنگـی  از  حاصـل 
روان شـناختی و کالبـدی انسـان و محیـط اطرافـش 
اسـت کـه طیـف وسـیعی از شـرايط آسـايش حرارتی، 
صوتـی، بصـری، بويايـی و کیفیـت هـوا تـا زيبايـی را 
شـامل می گـردد.  ايجاد آسـايش در فضاهـای عمومی 
نقـش مسـتقیمی در میـزان اسـتفاده از آنهـا و رفتـار و 
نـوع حضـور افـراد دارد. هريـک از اين عوامـل محیطی 
از طريـق متغیرهايـی ماننـد سـرما، گرمـا، صـوت و نور 
بـر حـواس انسـان تاثیـر می گذارنـد و ايـن پاسـخ بـه 
محرک هـای محیطـی اسـت کـه تعیین کننـده میزان 
آسـايش بـه صورت مـوردی و عمومی اسـت. يافته های 
پژوهش هـای آسـايش محیطـی نشـان می دهنـد کـه 
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هرچنـد عوامـل موثر بر آسـايش وزن برابـری ندارند اما 
اکثـر مطالعـات بـر اهمیـت شـرايط حرارتی بـه عنوان 
تاثیرگذار تريـن موضـوع بـر رضايت از فضـا و مهم ترين 
 Frontczak,( .معیـار آسـايش عمومـی تاکیـد دارنـد
محاسـبه  و   )2003 ,Lo et al  ;2011 ,Wargocki
آسـايش حرارتـی را مقـدم بر آسـايش صوتـی و بصری 
فـرض کـرده انـد. )Oral et al, 2004( تـا آنجـا کـه 
 ;2004  ,Nikolopoulou( پژوهش هـا  برخـی  در 
Steemers, 2004( منظـور از آسـايش در فضـای باز، 
آسـايش حرارتی اسـت. آب و هوا بطرز مهمی می تواند 
 ,Keller MC ,et al( بـر حالـت و رفتار تاثیـر بگـذارد
2005( بـر اسـاس نیاز بـه تفريح و فراغـت، مردم اغلب 
بـه طـور مسـتقیم در معـرض آب و هواهـای مختلفـی 
قـرار می گیرنـد تـا فضـای شـهری بیرونـی را ببیننـد 
)Tzu-Ping Lin,2009:1(. رفتـار و انتظـارات مـردم 
در فضاهـای بیرونـی پیچیده تـر و متفاوت تـر از فضای 
درونـی ماننـد خانـه يـا اداره ها اسـت. رفتـار در اداره يا 
خانه خیلی محدودتر اسـت و بیشـتر پشـت میزنشینی 
اسـت تـا رفتارهـای در فضای بیرونـی ماننـد راه رفتن، 
نشسـتن، ايسـتادن و ... که در آن مردم مجبور نیسـتند 
در يـک نقطـه مکانـی بماننـد و انتخاب هـای زيـادی 

.)2007 ,Monteiro and Alucci( دارنـد
2-2( چیسـتی و عوامل موثر بر شـرايط آسايش 

حرارتی در فضاهای شـهری
اعتقـاد بـر اين اسـت که تعريف آسـايش تعريف سـاده 
ای نیسـت؛ چـرا کـه عوامـل محیطـی و اختصاصـی 
فراوانـی در بـه وجود آمدن آن دخالـت دارند. در تعريف 
متفاوتـی  تعابیـر  نیـز  حرارتـی«  »آسـايش  اصطـالح 
نیلسـن  زاده، 1390، ص 24(.  )بشـارتی  دارد  وجـود 
احسـاس  از  عبارتسـت  حرارتـی  آسـايش  می گويـد 
رضايـت فـرد از محیطـی مشـخص. آسـايش گرمايـی 
از فـردی تـا فـرد ديگـر متفـاوت بـوده و غیـر از وجـوه 
فیزيولوژيکـی، جنبه هـای روانشـناختی را هـم در بـر 
می گیـرد. همچنیـن محدوديت هـای آسـايش گرمايی 
همـگام با درجه سـازگاری با محیـط روانی-اجتماعی و 
اقلیـم تغییر می کنـد )نیلسـن، 1385، ص 22(. عقیده 

بسـیاری از محققیـن فن بر اين اسـت کـه خنثی بودن 
حرارتـی تعبیـر دقیق تـری از آسـايش حرارتـی اسـت، 
چـرا کـه در چنیـن محیطـی بـدن انسـان نه احسـاس 
سـرما و نـه احسـاس گرمـا می کنـد )واتسـون، 1382، 
منظـور   CIBSE اسـتاندارد  تعريـف  ص 29(. طبـق 
از شـرايط آسـايش انسـان يـا بـه اصطـالح »منطقـه 
آسـايش« مجموعـاً شـرايطی اسـت که از نظـر حرارتی 
حداقل برای 80 درصد از افراد مناسـب باشـد. آسـايش 
حرارتـی انسـان بـه عوامـل متعـددی از جملـه چهـار 
عناصـر اقلیمـی، دمـای هوا، رطوبـت هوا، تابـش آفتاب 
و جريـان هـوا، بسـتگی دارد. البتـه احسـاس نهايـی 
انسـان در برابر شـرايط محیطـی به عوامـل غیراقلیمی 
ماننـد نـوع لبـاس، قدرت سـازگاری و عادت به شـرايط 
اقلیمـی، سـن، جنسـیت، شـکل ظاهری، مقـدار چربی 
زيـر پوسـت، وضعیـت بـدن از نظـر تندرسـتی، نـوع 
غـذا و نوشـیدنی هـای مصـرف شـده و رنـگ پوسـت 
نیـز بسـتگی دارد. )کسـمايی،1372، صـص 56-55( 
اشـری آسـايش حرارتـی را شـرايط ذهنـی می داند که 
بیان کننـده میـزان رضايـت افـراد از حـرارت محیـط 
اسـت.کلمه شـرايط ذهنـی در تعريـف اشـری داللت بر 
آمیختگـی شـرايط روحـی و شـرايط فیزيولوژيـک  در 
احساسـی تحـت عنـوان آسـايش حرارتـی دارد. اولگی 
محـدوده ای را بـرای راحتـی حرارتـی عنوان کـرد و بر 
اسـاس آن محـدوده آسـايش حرارتی را تعريـف کرد. از 
نظـر او آسـايش حرارتـی شـرايطی اسـت کـه کمترين 
آوردن يـک  بـه وجـود  بـرای  انـرژی  میـزان مصـرف 

محیـط مطلـوب صرف شـود. 
2-3( تفـاوت احسـاس و ادراک حرارتـی و نقش 

سـازگاری در ادراک آسـايش حرارتی 
بـه طورکلـی فرآيند پیچیـده آگاهی يافتـن از اطالعات 
می نامنـد. همچنیـن  ادراک   را  آنهـا  فهـم  و  حسـی 
آن،  وسـیله  بـه  افـراد  کـه  اسـت  فرآينـدی  ادراک، 
پنداشـت هـا و برداشـت هايـی را کـه از محیـط خـود 
دارنـد تنظیـم و تفسـیر مـی کننـد و بدين وسـیله، به 
آنهـا معنـی مـی دهنـد. ادراک مـی توانـد بـا واقعیـت 
عینـی، بسـیار متفاوت باشـد. غالباً افـراد از امری واحد، 
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برداشـت هـای متفاوتـی دارنـد. میتوان گفت کـه رفتار 
مـردم، بـه نوع ادراک، پنداشـت، يا برداشـت آنهـا )و نه 
واقعیـت( بسـتگی دارد )نقـره کار، 1389، ص 53(. در 
تعريـف ديگر بـرای ادراک در علم روانشناسـی و تفاوت 
آن با احسـاس آمده اسـت: »انسـان ها از طريق حواس 
خـود از محیـط آگاهـی پیدا مـی کنند و شـناخت فرد 
از جهان در ابتدا حسـی اسـت و اين احسـاس از طريق 
مکانیزم های حسـی نظیر گوش، چشـم، پوسـت و جز 
آن قابـل دريافـت اسـت، امـا ادراک متضمـن شـناخت 
عالی تر در تعبیر و تفسـیر اطالعات حسـی اسـت« )آقا 
محمديـان شـعرباف، 1375، ص 66( و اما برای روشـن 
شـدن تفاوت احساس آسـايش حرارتی و ادراک آن، در 
اينجـا مثالـی آورده شـده اسـت: اگـر شـرايطی در نظر 
گرفتـه شـود که کـه حرارت محیـط برای فـرد مطلوب 
باشـد ولـی ناگهـان خبـر ناراحت کننـده ای بـه او داده 
شـود، بـا توجه به احساسـی کـه از خبر به فـرد منتقل 
شـده اسـت، آيـا در محیـط احسـاس آسـايش می کند 

يـا عـرق کـرده و بـه اصطالح بدنـش داغ می شـود؟ 
سـازگاری از مهم تريـن عوامـل موثر بر ادراک آسـايش 
حرارتـی اسـت )2012a ,Liu et al( کـه وقـوع آن در 
مطالعـات مربـوط بـه فضاهای داخـل بارها تايید شـده 
اسـت.  تنـوع گسـترده عوامل محیطـی در فضاهای باز، 
بـر خـالف شـرايط داخلـی، ايـن مهـم را برجسـته تر 
آسـايش  شـرايط  مطالعـات  از  بعضـی  می سـازد. 
را مقايسـه کرده انـد، در حالی کـه  بیرونـی  درونـی و 
از  دارنـد؛ بخصـوص  تفـاوت هـای عمـده ای  ايـن دو 
نظـر فاکتورهـای رفتـاری و روانـی در نتیجـه میـزان 
»سـازگاری گرمايـی«  متفـاوت می گـردد. مطالعـات 
زيـادی نشـان داده اند کـه درک افـراد و ترجیحات آنان 
از گرمـای محیـط بـه طور محسوسـی متفاوت اسـت و 
افـراد از نظـر تطبیـق رفتـاری، تطبیـق فیزيولوژيکی و 
عادت هـای روانـی يـا انتظـارات  در مواجهـه بـا اقلیـم 
متفاوت هسـتند ) Tzu-Ping Lin,2009:1(. واقعیت 
اين اسـت کـه عمومـاً تصور می شـود کنتـرل معمارانه 
يـا مکانیکـی خـرد اقلیم فضای بـاز ممکن نیسـت. اين 
تصـور باعـث می شـود کـه افـراد انتظار داشـته باشـند 

شـرايطی کـه در فضای بـاز تجربه می کننـد، در بازه ی 
وسـیع تری نسـبت به تجربیـات آب و هوايـی فضاهای 
داخلـی مثـل خانه و اداره قـرار گیـرد؛ بنابراين به دلیل 
ايـن انتظـار، محدوده شـرايطی کـه آنها »قابـل قبول« 
خواهنـد دانسـت نیـز بايـد به میـزان قابـل مالحظه ای 
 de و Spangnolo( .وسـیع تر از شـرايط داخلی باشـد

 )2003  ،Dear
2-4(تعريف سازگاري و مشخصه های آن

در لغتنامـه دهخـدا، سـازگاري؛ موافقت در کار، حسـن 
سـلوک و در مقابل ناسـازگاري؛ بدسـلوکي، بدرفتاري و 
سـازگاري نکردن معني شـده است. البته سـازگاری در 
روانشناسـی بیشـتر در بخش هـای اجتماعی و مسـائل 
خانـواده و تحصیـل مطـرح شـده اسـت؛ امـا بنـا بـر 
نظريـه فرانسـین سـازگاری عبارتسـت از: »رفتـار مفید 
و موثـر آدمـی در تطبیـق بـا محیـط فیزيکـی و روانـی 
بـه گونـه ای تنهـا با تغییـرات محیطی همرنـگ نگردد، 
بلکـه خـود نیـز در محیـط تاثیـر گذاشـته و آن را بـه 
گونه مناسـب تغییـر دهـد« )فرانسـین، 1965؛ به نقل 
از اسـالمی، 1387(. در تعريفـی ديگـر نیز آمده اسـت: 
هـرگاه تعـادل جسـمانی، روانـی و عاطفی فـرد به گونه 
ای دچار مشـکل شود که احسـاس ناخوشايندی به وی 
دسـت دهـد و بـرای ايجاد تـوازن نیازمند بـه کارگیری 
نیروهـای درونـی و حمايـت هـای بیرونـی باشـد و در 
ايـن مسـیر در بکارگیـری مکانیـزم هـای جديـد موفق 
شـود و مشـکل را بـه نفـع خـود حـل کنـد، فرآينـد 
سـازگاری بـه وقـوع پیوسـته اسـت. فرآينـد سـازگاری 
را در يـک تحلیـل روانـی مـی تـوان در چنـد مرحله يا 
قـدم توصیـف کـرد که در ايـن فرآينـد در مرحلـه اول 
بـا احسـاس يـک نیـاز و انگیـزه شـروع مـی شـود و در 
مرحلـه نهايـی بـا ارضاء نیـاز و تخفیـف انگیـزه مذکور 
بـه پايـان می رسـد )آقـا محمديـان شـعرباف، 1375: 
66(. در روان شناسـی، سـازگاری فرآينـدی کم و بیش 
آگاهانـه فـرض می شـود کـه بر پايـه آن فرد بـا محیط 
اجتماعـی، طبیعـی يـا فرهنگـی انطبـاق می يابـد. اين 
انطبـاق مسـتلزم آن اسـت که فرد خـود را تغییـر داده 
يـا اينکـه فعاالنه تغییراتـی در محیط ايجـاد نمايد و در 
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نتیجـه هماهنگـی الزم بیـن فـرد و محیط ايجاد شـود 
)بنکـداری و همـکاران، 2005(. پس می تـوان گفت در 
مجمـوع سـازگاري بـه اسـاس میـزان کنـار آمـدن فرد 
بـا شـرايط جديـد اطـالق مي گـردد بـه عبـارت ديگـر 
سـازگاري بـه توانايـي تغیر رفتار در پاسـخ بـه تغییرات 
محیطـي اشـاره دارد بطـوري کـه فـرد بیـن آنچـه کـه 
مي  خواهـد و آنچـه شـرايط جديـد در محیـط برايـش 

ايجـاد کـرده، تـوازن برقـرار مي کند. 
انـواع  و  حرارتـی  سـازگاری  تعريـف   )5-2

سـازگاری  
می توانـد  گسـترده ای  طـور  بـه  »سـازگاری«  واژه 
بـه  ارگانیسـم  پاسـخ  تدريجـی  کاهـش  عنـوان  بـه 
محرک هـای در معـرض و تکرار شـونده باشـد، شـامل 
همـه اقداماتـی کـه در يـک محیـط زندگـی را بهتـر 
شـامل  ايـن  حرارتـی  آسـايش  زمینـه  در  می کننـد. 
همـه فرآيندهايـی کـه مـردم انجـام می دهنـد تـا بین 
محیط و نیازهايشـان تناسـب برقرار کنند، هسـتند. در 
چنیـن چارچوبـی، فرصـت سـازگاری می تواند به سـه 
گـروه مختلـف تقسـیم شـود: فیزيکـی ، فیزيولوژيکـی  
 1999  ,Nikolopoulou et al((  . روان شناسـی  و 
سـازگاری فیزيکـی  شـامل همـه تغییراتـی اسـت کـه 
يـک فـرد انجـام می دهـد تـا خـودش را بـا محیـط 
مطابقـت بدهـد يا اين کـه محیط را بر اسـاس نیازهای 
خـودش تغییـر بدهـد. و مـی تـوان آن را بـه دو دسـته 
سـازگاری فیزيکـی واکنشـی  و غیرواکنشـی  تقسـیم 
کنیـم. )Nikolopoulou et al, 1999( در سـازگاری 
واکنشـی، تغییـرات فقط در خود فرد صـورت می گیرد، 
ماننـد تغییـرات حجـم لباس، طـرز حالـت قرارگیری و 
يـا موقعیـت فـرد، يـا حتـی گرمـای متابولیـک فـرد با 
مصـرف نوشـیدنی های گرم يا سـرد. در واقـع در فضای 
بیرونـی مـردم محدوديت های فضای درونـی را ندارند و 
می تواننـد محیـط خـود را تغییر بدهند و آزاد هسـتند 
کـه وقتـی خواسـتند حرکـت کننـد. در سـازگاری غیر 
واکنشـی مـردم محیـط را تغییـر می دهنـد تا شـرايط 
آسـايش خودشـان را فراهـم کننـد ماننـد يـک فضـای 
انداختـن وسـايل  بـاز کـردن پنجـره يـا راه  بسـته و 

سـرمايش و گرمايـش يـا در فضـای بیرونـی بازکـردن 
چتـر يا سـايه بان.مردم مختلف محیـط را در روش های 
مختلفـی درک می کننـد. پاسـخ مردم بـه محرک های 
فیزيکـی رابطـه مسـتقیمی با انـدازه آن محـرک ندارد؛ 
امـا بـه اطالعاتـی بسـتگی دارد کـه مـردم بـرای يـک 
موقعیـت ويژه دارنـد. بنابراين فاکتورهـای فیزيولوژيک 
بـر درک گرمايـی از فضـا و تغییراتی کـه اتفاق می افتد 
 .)2001 ,.Nikolopoulou et al( در آن تاثیـر دارنـد
بنابـر مطالعـات انجـام گرفتـه در فضـای بـاز، در میـان 
می دهـد،  رخ  فضـا  در  کـه  سـازگاری  فرصت هـای 
سـازگاری روانـی مهم تريـن آنهـا محسـوب می شـود؛ 
از  افـراد  تاثیـر چشـم گیری بـر ادراک حرارتـی  زيـرا 
محیـط و در نتیجـه شـرايط آسـايش آنـان دارد. افـراد 
مختلـف محیـط پیرامـون را بـه صورت هـای مختلفـی 
درک می کننـد. پاسـخ انسـان به يک محـرک فیزيکی، 
رابطـه مسـتقیم بـا بزرگـی و مقـدار آن نـدارد، بلکه به 
»اطالعاتـی« کـه افـراد از يـک موقعیـت خـاص دارنـد 
 ،Steemers و   Nikolopoulou( اسـت  وابسـته 
سـال  در   Thorsson و   Kenz مطالعـات   .)2003
2006، مشـخص کـرد کـه از نظـر روانـی اطالعـات و 
انتظـارات از شـرايط محیطـی تاثیـر زيادی در شـرايط 
آسـايش گرمايـی فـرد دارد. همچنیـن وضعیـت روحی 
افـراد در کنار احساسـات، ادراکات و گرايش های فردی 
آنـان نقـش عمده ای در نزديک شـدن به شـاخص های 

آسـايش حرارتـی انسـانی دارند.
3( فرآيند و روش تحقیق

بـا توجـه بـه جديـد بـودن موضـوع پژوهـش و بنیادی 
بـودن آن، در ايـن مقالـه رويکرد اصلی بسـط مفاهیم و 
طرح مسـاله جايـگاه و عوامـل موثر بر سـازگاری روانی 
در جهـت نیـل بـه آسـايش حرارتـی در فضاهـای بـاز 
شـهری اسـت. در اين راسـتا در گام اول از طريق روش 
تحقیـق توصیفـی، مبانـی و تعاريـف مربوط بـه موضوع 
آورده شـده و در گام بعـدی باتوجـه بـه فقـدان تجربـه 
مشـابه در مطالعـات و پژوهـش هـای داخـل کشـور، با 
اسـتفاده از روش تحقیق تطبیقی، کلیه تجارب  موجود 
و در دسـترس جهانـی با محوريت مسـائل روانشناسـی 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

82

سـازگاری حرارتـی جمـع آوری و دسـته بنـدی مـی 
گردند و سـپس به تشـريح تعـدادی از بهتريـن تجارب 
مذکـور پرداختـه شـده و در نهايـت بـا جمـع بنـدی 
تجـارب، مجموعـه عوامـل موثر بـر سـازگاری روانی در 

جهـت نیـل بـه آسـايش حرارتـی ارائه می شـود.
4( بررسی تجارب  

4-1( مـرور تجـارب ايـران در زمینـه آسـايش 
حرارتـی در فضاهای شـهری و مطالعـات مربوط 

بـه سـازگاری روانی
در ايـران موضـوع بررسـی شـرايط آسـايش حرارتی در 
فضاهای باز سـابقه زيادی نـدارد. برخی از پژوهش های 
انجام گرفته شـامل پايان نامه های کارشناسـی ارشـد و 
دکتری هسـتند کـه از آن جمله می توان بـه پايان نامه 
کارشناسـی ارشـد معمـاری انـرژی بـا عنـوان آسـايش 
حرارتـی در فضاهـای بـاز شـهر تهـران )1390( اشـاره 
کـرد کـه بـه سـاماندهی خـرد اقلیـم خیابـان ولیعصـر 
بـا تکیـه بـر شـرايط آسـايش حرارتـی پرداختـه و پس 
از برداشـت اطالعـات عینـی موثـر مانند وضعیـت دما، 
رطوبـت، بـاد و تابـش در دو فصل تابسـتان و زمسـتان 
و تحلیـل آنهـا راهکارهـای مداخـالت فیزيکـی ماننـد 
اصالحـات فرمـی سـاختمان ها، طراحـی پیـاده رو ها و 
منظرسـازی و نظاير آن داده شـده اسـت. در مطالعه ای 
ديگـر و در همان سـال، در قالب پايان نامه کارشناسـی 
ارشـد بـه تهیـه راهنمـای طراحی شـهری بـرای تامین 
آسـايش حرارتی در فضاهای شـهری پرداخته شـده که 
ايـن پژوهـش مجموعـه اصـول و رهنمودهـای هدايـت 
کننـده طراحـان شـهری بـه منظـور تامیـن آسـايش 
حرارتـی اسـتفاده کنندگان فضاهـای شـهری و بهبـود 
خـرد اقلیـم فضاهـای شـهری را ارائـه مـی دهـد که به 
صـورت تجريـدی بـوده و وابسـته بـه مـکان و موضـع 
خاصـی نیسـت. همچنیـن رسـاله ای در رشـته دکتری 
شهرسـازی بـا عنـوان آسـايش محیطـی در فضاهـای 
بـاز شـهری- ارزيابی آسـايش حرارتی در بوسـتان های 
منتخـب شـهر تهـران در سـال 1390 انجـام گرفتـه 
اسـت که بـه ارزيابی هـای میدانی متغیرهـای محیطی 
و الگوهـای رفتـاری افـراد در 5 بوسـتان شـهری تهران 

پرداختـه اسـت. يافتـه هـای ايـن پژوهـش حاکـی از 
بـاال بـودن نسـبی هـم بسـتگی میـان دمـای معـادل 
فیزيولوژيـک بـا ارزيابی احسـاس حرارتـی دارد. مطالعه 
ديگـری با عنـوان کاربـرد اصول دانش طراحـی اقلیمی 
در طراحـی فضاهـای شـهری بـا تأکیـد بـر آسـايش 
حرارتـی در سـال 1393 و در سـايت سـهیل منطقـة 
19 شـهر تهـران انجـام گرفتـه اسـت کـه به سـنجش 
عملکـرد طراحـی در محـدودۀ خـرد مقیـاس از طريـق 
 Envi شـبیه سـازی در مـدل سـه بعـدی خـرد اقلیـم
met  انجـام شـده و نتايـج پژوهش،عـالوه بـر تعییـن 
نقـاط آسـايش و عدم آسـايش حرارتی بر لـزوم رويکرد 
علمـی بـه کاربـرد و اسـتفاده از دانش طراحـی اقلیمی 
در جزئیات سـبک و الگوی شهرسـازی و معماری ايران 
تأکیـد می کند. مشـابه ايـن پژوهش با عنوان آسـايش 
حرارتـی و تاثیـر ارتفـاع سـاختمان هـا بـر خـرد اقلیم 
فضاهاي شـهري در خیابان شـهرداري تهران)حدفاصل 
میـدان تجريـش تـا میـدان قـدس( و در سـال 1392  
انجـام شـده اسـت کـه در ايـن پژوهـش نیز بر اسـاس 
داده هـاي آب و هوايـی تهران آسـايش حرارتی مد نظر 
بـوده اسـت تـا از ايـن طريق بتـوان بـه اين مسـأله که 
ارتفـاع سـاختمان هاي موجـود در جداره هـاي خیابان 
چـه تاثیـري بـر آسـايش حرارتی محیـط دارند پاسـخ 
گفـت و نیـز تعادلـی بر میـزان ارتفـاع سـاختمان ها با 
توجه به مسـائلی چون، منظر شـهري، عامـل اقتصادي 

و نیـز عوامـل محیطـی برقـرار کرد. 
مطالعـات مشـابه ديگـری نیـز در ايـن زمینـه وجـود 
دارنـد کـه تقريبـا تمامـی آنهـا در چارچـوب تجـارب 
مذکـور انجـام شـده اند. لـذا در مجموع مـی توان گفت 
در بیـن مطالعـات انجـام گرفتـه در ايران، پژوهشـی بر 
زمینـه هـای روانی موثـر در ادراک آسـايش حرارتی در 
فضاهای شـهری و نحوه سـازگاری روانی افـراد، صورت 
نگرفتـه اسـت و مطالعـات ماننـد مطالعـات مربـوط به 
آسـايش حرارتـی در فضاهـای داخلـی صرفـا رويکـرد 
فیزيکـی داشـته انـد و در صـورت اشـاره بـه مسـائل 
اجتماعـی و روانـی نیـز بـه بررسـی دقیـق و تحلیـل 
عوامـل موثـر و بويـژه عامـل سـازگاری روانـی پرداخته 
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تاکید و نتايج اصلی پژوهشروش ها و فرآيندهازمینه و محورهای مطالعاتیمحل مطالعهپژوهشگرانسال

هوپ  و 1991
بررسـی تاثیـر آب و هـوا بـر جـذب ساحلی در ايتالیاسايدل 

آنهـا مراجعـه  علـل  و  گردشـگران 

اقلیمـی  داده هـای 
شـده جمـع آوری 

داده هـای  مقايسـه 
شـده  جمـع  اقلیمـی 
ايسـتگاه  هـای  داده  بـا 

سـی شنا ا هو

در ايـن مطالعـه دريافتنـد که بسـیاری 
از گردشـگران بـه مناطـق آب و هوايـی 
سـازگار  آن  بـا  کـه  کننـد  مـی  سـفر 

نیسـتند.

پوتر  و دی 2000
دير 

بـاز  فضـای  چنـد 
شـهری منتخـب در 

لمـان آ

بـرای  افـراد  چـرا  اينکـه  بررسـی 
گذرانـدن تعطیـالت آگاهانـه به مکان 
هايـی مـی رونـد کـه اگـر در شـرايط 
داخلـی با آنهـا روبرو شـوند آن را غیر 

تحمـل می نامنـد. قابـل 

آزمايشـی  سـناريوهای 
فضاهای بازی را بررسـی 
 PMV کردند و شـاخص

را سـنجیدند.

نتیجـه گرفتنـد کـه احسـاس حرارتـی 
در فضـای داخلـی با فضای بـاز متفاوت 
قابلیـت  و  حرارتـی  احسـاس  اسـت. 
تفريحـی  بـاز  فضاهـای  در  پذيـرش   
مطمئنـاً بايـد مختـص زمینـه  باشـد.

هوپ2000
چنـد فضـای داخلی 
و بیرونـی منتخب در 

لمان آ

مقايسـه جنبه هـای مختلـف تخمین 
آسـايش حرارتـی فضاهـای داخلـی و 

بیرونی بـاز 
شـناختی  روان  جنبه هـای  بررسـی 
در ارزيابـی ذهنـی افـراد از آسـايش 

حرارتـی

سـناريوهای  بررسـی 
از  اسـتفاده  و  مختلـف 
تعادل-انـرژی  مـدل 

مونیـخ موسسـه 

مدل هـا و شـاخص شـرايط ايسـتا کـه 
بـرای فضاهای داخلی بـه کار می-روند، 
از شـرايط  ارزيابـی واقعـی  نمی تواننـد 
فضـای بـاز را فراهـم کننـد و اسـتفاده 
بـه  محـدود  ايـن شـاخص ها صرفـاً  از 
شـرايطی اسـت که افـراد زمـان طوالنی 

را در فضـای بـاز سـپری کننـد.
جنبه روان شـناختی را تنهـا وجه تمايز 
احسـاس آسـايش حرارتـی در فضـای 
داخـل و بـاز ندانسـته و بـه تفاوت هـای 
آسـايش  بیـن  حرارتی-فیزيولوژيکـی 
حرارتـی در فضـای داخلـی و فضـای باز 

پرداختـه اسـت.

مکان هـای تفريحـی نیکولوپولو2001
نگلستان ا

سـنجش پاسـخ های ذهنـی افـراد به 
محیط هـای بـاز

نحـوه درک افـراد و الگـوی اسـتفاده 
آنهـا از محیـط

انجام مصاحبه
توزيـع پرسشـنامه هـای 

بسـته و  باز 
و  رفتارهـا  مشـاهده 

هـا فعالیـت 
و  آب  شـرايط  برداشـت 

محلـی هـوای 

بـر  مـردم  کـه  نکتـه  ايـن  بـر  تمرکـز 
اسـاس آسـايش، مکانی را برای نشستن 
انتخـاب می کنند اما بر اسـاس آسـايش 
مسـیر عبـور خـود را تغییـر نمی دهند.

بـا  افـراد  واقعـی  حرارتـی  احسـاس 
داخلـی  فضـای  اسـتاندارد های  آنچـه 
ماننـد PMV پیش بینـی کـرده اسـت، 

متفـاوت بـوده انـد.
سـابقه حرارتی که فـرد اخیراً در معرض 
آن بـوده نیـز بر احسـاس حرارتـی افراد 

شـرکت کننده تاثیر دارد.
بـه شـرايط  مـردم  پاسـخ های  اگرچـه 
ناخـودآگاه  اسـت  اقلیـم ممکـن  خـرد 
باشـد، شـرايط خرد اقلیم بـا کاربردها و 
اسـتفاده های مختلف از محیط شـهری 

در ارتبـاط اسـت.
فضـای  در  حرارتـی  آسـايش  ارزيابـی 
بـاز پیچیـده تـر از مدل سـازی اثـرات 

اسـت. فیزيولوژيکـی 

جدول 1 بررسی تطبیقی تجارب جهانی انجام گرفته در زمینه عوامل ذهنی و روانشناسی آسايش حرارتی 
)مآخذ: نگارندگان(
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پـروژه RUROS در نیکولوپولو2003
دانشـگاه کمبريج

بررسی شرايط تجربه شده از محیط
دريافت افراد از محیط

پايش عوامل خرد اقلیمی

از  اطالعـات  برداشـت 
ايسـتگاه  يـک  طريـق 

کوچـک هواشناسـی 
انجـام مصاحبـه بـا بیش 

از 1500 نفـر
مطالعـات  پیگیـری 
سـال  يـک  طـول  در 
و  دوره-ای  بصـورت  و 
فصلـی تنـوع  بررسـی 

صرفـاً  بررسـی  عـدم  بـر  تاکیـد 
فیزيولوژيکی برای بررسـی ويژگی-های 
آسـايش حرارتـی در فضـای بـاز و بحث 

دارد. بسـیاری  اهمیـت  سـازگاری 
اختالفـات زيـاد بیـن شـرايط آسـايش 
واقعـی و تئـوری در فضـای بـاز آتـن بـا 
حرارتـی  آسـايش  پیشـین  تحقیقـات 

فضـای بـاز نیـز مطابقـت داشـت.

اسپاگنولو   و 2002
دی دير

نیمـه  منطقـه 
سـیدنی گرمسـیری 

سـنجش ارتبـاط علـی و معلولـی بین 
هـای  حالـت  و  بیوفیزيکـی  محیـط 

ذهنـی آسـايش حرارتـی 
توسـعه ابـزار و پروتکل های آسـايش 

حرارتی بـرای فضاهـای باز
آسـايش  کمـی  محـدوده  تعییـن 
حرارتـی در منطقـه نیمه گرمسـیری 

سـیدنی
مسـتقیم  کاربـرد  امکان سـنجی 
آسـايش  شـاخص های  و  مدل هـا 
حرارتـی فضـای داخلـی بـه شـرايط 
اصـالح بـه  نیـاز  بـدون  بـاز  فضـای 

آسـايش حرارتـی 1018 
و  بـاز  فضاهـای  در  نفـر 
نیمـه بـاز منطقـه نیمـه 
سـیدنی  گرمسـیری 
و  پرسشـنامه   توسـط 
يک بسـته کوچـک ابزار 
هواشناسـی بررسـی شد.

نتايـج نشـان داد کـه گرچـه مدل هـای 
تعـادل انـرژی ابـزار بسـیار مفیـدی در 
عوامـل  هسـتند،  خارجـی  بـاز  فضـای 
و  حرارتـی  آسـايش  در  نیـز  ديگـری 
تعییـن  نقـش  بـاز  فضـای  مقبولیـت 

دارنـد. کننـده 
داللـت بـر وجـود اختـالف فصلـی در 
ترجیـح  و  خنثـی  حرارتـی  شـرايط 
حرارتـی و همچنیـن محـدوده آسـايش 
گسـترده تر در فضـای بـاز نسـبت بـه 

داخلـی فضـای 

کانداکر 2003
شـهر داکا  در اقلیـم 
مرطـوب  و  گـرم 
بنـگالدش اسـتوايی 

ثبـت همزمان عوامـل فیزيکی محیط 
بـا هـدف مشـخص نمـودن شـرايط 
هـای  کیفیـت  از  بسـتری  آسـايش 
بـاز  فضاهـای  دينامیـک  محیطـی 

شـهری

دمـای  و  هـوا  دمـای 
رطوبـت  در  را  تابشـی 
بـرای  نسـبی مشـخص، 
تحقـق شـرايط آسـايش 
مشـخص  تابسـتان  در 

نمـود. 
مصاحبـه بـا 1500 نفـر 
نمونـه تصادفـی در سـه 
فضـای شـهری متفـاوت

پیشـنهاد شـد کـه ايـن مطالعـات برای 
افـراد بـا فعالیت های مختلـف در فضای 

شـهری انجام شـود.

و 2006 کاشـنر  
نـش ا ر همکا

در فضـای باز کاسـل 
آلمان

مطالعـه رفتـار افـراد را در فضـای بـاز 
آسـايش  شـرايط  بـه  وابسـتگی  در 

حرارتـی 

اندازه گیری ها، 
محاسـبات و مشـاهدات

تهیه يک نقشـه آسايش 
حرارتـی و مقايسـه آن با 

رفتـار مردم
پارامترهای  اندازه گیـری 
هـوا،  دمـای  محیطـی 
بـا  تابـش  بـاد،  سـرعت 
طول مـوج کوتـاه و بلند 
در دو دوره مجـزای يـک 
ای   هفتـه  يـازده  و  روزه 
و انجـام مصاحبـه هـا و 
شـمارش تعـداد کاربران 

فضا

ترکیـب نتايـج فیزيکـی و رفتـار ذهنی 
ايـن نتیجـه را حاصـل کـرد کـه رفتـار 
افـراد در فضاهـای بـاز به میـزان زيادی 
بـه شـرايط حرارتی ايـن فضاها وابسـته 
اسـت اما تحـت تاثیـر انتظـارات آنان از 
هـوا و نیـز فعالیت هايـی کـه فضـای باز 
بـرای آن اسـتفاده می شـود نیـز قـرار 

دارد.
 puros به پديده های مشـابه در پـروژه
اشـاره شـد کـه در آن داليـل متفـاوت 
اسـتفاده از فضاها، قطعا نیازمند شـرايط 
حرارتـی متفاوتـی بـوده اسـت و بیـان 
اجتماعـی،  فعالیت هـای  کـه  داشـت 
فراغـت  و  اسـتراحت  يـا  فرهنگـی 
نسـبت بـه سـاير فعالیت هـا به شـرايط 

دارنـد. نیـاز  گرم تـری 
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نیکولوپولـو و 2006
لیکوديـس

14 سـايت متفاوت و 
در 5 کشـور اروپايی 

پايـش خرد اقلیمـی و افـراد در رابطـه 
بـا محیـط حرارتی و شـرايط آسـايش 

فضـای باز

محیطـی  پارامترهـای 
تابـش  هـوا،  دمـای 
خورشـیدی، سـرعت باد 
يـک  توسـط  رطوبـت  و 
ايسـتگاه هوايـی کوچک 
و  جابجايـی  قابلیـت  بـا 
اندازه گیـری و همزمـان 

افـراد بـا  مصاحبـه 
محـدوده  در  مطالعـه 
 2001 جـوالی  زمانـی 
انجـام  سـپتابر 2002  و 

اسـت يافتـه 
در  مطالعـه  ارزيابـی 
افـراد  ادراک  زمینـه 
از  آسـايش  شـرايط  و 
طريـق نتايج مشـاهدات 
انسـانی انجـام گرفـت و 
پارامترهـای محیطـی بـا 
نتايج مشـاهدات انسـانی 

شـد. مقايسـه 

آسـايش  و  خرداقلیمـی  شـرايط  بیـن 
دارد. وجـود  همبسـتگی 

دمـای هـوا و تابـش خورشـید عوامـل 
کاربـران  آسـايش  در  کننـده  تعییـن 

. هسـتند
مقايسـه دو سـايت مشـخص نشـان داد 
کـه بـاد در تابسـتان تاثیـر مثبـت و در 
زمسـتان تاثیـر منفی بر حضـور افراد در 

دارد. فضا 
الگوی روزانه اسـتفاده از فضا، وابسـتگی 
شـديد بـه متغیرهـای اقلیمـی محیطی 
و در عیـن حـال اثـرات سـازگاری روان 

دارد. شناختی 

و 2006 نـز  
ن  سـو ر تو

عمومـی  میـدان  دو 
سـوئد  و  ژاپـن  در 
بـا شـرايط حرارتـی 

به مشـا

تاثیـر فرهنـگ و رويکـرد محیطـی بر 
ارزيابـی حرارتـی، احساسـی و ادراکی 

افـراد از محیط

مصاحبـه بـا 106 نفر در 
مـاه هـای مـارچ و آوريل 

2004 سال 

نتايـج در هماهنگـی کامـل بـا فرضیـه 
اولیـه نشـان داد که فرهنـگ تاثیر ويژه 
و قابـل مالحظـه ای بـر ارزيابـی روان 

شـناختی افـراد از يـک فضـا دارد.

و 2007 والتـون  
نـش ا ر همکا

دو مـکان در داخـل 
پـارک  دو  شـهر، 
يـک  و  شـهری 
تفرجـی  فروشـگاه 
ولینگتـون  در  روبـاز 

لنـد ز نیو

بـاد،  میـان  نسـبی  رابطـه  سـنجش 
تابـش و دمـا بـر آسـايش کاربـران در 

فضاهـای بـاز شـهری

نمونـه گیـری در 13 روز 
انجام شـد.

متوسـط دمـای تابشـی، 
دمـای هوا، سـرعت باد و 
رطوبـت در دوره 9 ماهه 

پايش شـد.
هواشناسـی  ايسـتگاه 
در  مکانـی  در  اصلـی 
معـرض بـاد و آفتـاب در 

گرفـت. قـرار  سـايت 
داده هـای هواشناسـی با 
پايش انسـانی و پرسـش 
از  حاصـل  نامه هـای 
نفـر   649 بـا  مصاحبـه 
بیـن سـاعت 11 صبـح 
تـا 3 بعـد از ظهر ترکیب 

. شد
سـازگاری  معیارهـای 
سـايت،  بـا  کاربـران 
در  شـرايط  لبـاس، 
معـرض محل نشسـتن و 
مـدت زمـان حضـور بود.

نتايـج نشـان داد کـه افـراد بـا شـرايط 
تطبیـق مـی يابند تـا در شـرايط متنوع 
را  آسـايش  بـاز  فضاهـای  خرداقلیمـی 

کنند. حفـظ 
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ادامه جدول 1. بررسی تطبیقی تجارب جهانی انجام گرفته در زمینه عوامل ذهنی و روانشناسی آسايش حرارتی
)مآخذ: نگارندگان(

تاکید و نتايج اصلی پژوهشروش ها و فرآيندهازمینه و محورهای مطالعاتیمحل مطالعهپژوهشگرانسال 

اولیورا  و 2007
اندراده 

• پروژه 
تحقیقی 

 URBKLIM
در لیزبون  

پرتغال

• تخمین شـرايط آسـايش در 
بـاز متفاوت فضاهای 

• تعیین آسـتانه های آسايش 
اقلیمـی در فضاهـای بـاز بـر 
نـوع  جـوی،  شـرايط  اسـاس 
فعالیـت و ويژگی هـای فردی

• تحلیـل رابطـه میـان ادراک 
شـرايط  و  اقلیمـی  آسـايش 
خرداقلیـم در مناطـق مختلف 

ی شهر

• از طريـق اندازه گیری 
متغیرهای آب و هوايی 
هـم  مصاحبه هـای  و 
زمـان در دو روز آفتابی 
و بهـاری در فضـای باز 

ی شهر

• نتايـج نشـان داد کـه در فضای باز، 
شـرايط آسـايش حرارتـی می توانـد 
در دماهايـی کامـال باالتـر از مقاديـر 
اسـتاندارد تعیین شـده برقرار شـود.

فضـای  اقلیمـی  آسـايش  میـان   •
بـاز، عوامـل محیطـی و ويژگی هـای 
شـخصی افـراد رابطه وجـود دارد که 
میـزان تاثیـر هـر متغیـر بسـتگی به 

شـرايط خـاص آن دارد.

مورنو  و 2008
همکارانش

فضای باز اقلیم 
نیمه استوايی 

در برزيل

در  موثـر  عوامـل  بررسـی   •
حرارتـی آسـايش 

• دمـای خشـک هـوا، 
دمـای کـروی، رطوبت 
نسـبی، سـرعت بـاد و 
دمـای سـطوح افقی در 
فضاهـای بـاز مختلـف 
يـک منطقه مسـکونی 
بـه  و  اندازه گیـری 
موازات آن بـا 108 نفر 

مصاحبـه شـد.

• نتايج شـامل تخمیـن مرزهای بازه 
آسـايش حرارتی و همچنیـن عوامل 
موثـر آن از راه يـک منطقـه حرارتی 

سـه بعدی ممکن سـاخت.
ارزيابـی  بـرای  ابـزاری  توسـعه   •
بـدون  و  بـاز  فضـای  در  آسـايش 

داد. نتیجـه  را  گیاهـی  پوشـش 

لین  و 2007
همکارانش

فضاهای باز 
تايوان

سـازگاری  اثـر  بررسـی   •
حرارتـی بـر آسـايش حرارتی 
در  بـاز  فضاهـای  در  فصلـی 

مختلـف فصـول 

• بررسـی رابطـه بیـن 
حرارتـی  ترجیحـات 
افـراد بـا شـاخص های 
تعـادل  منحصـر 

تـی ر ا حر
 1644 بـا  مصاحبـه   •
مـوازات آن  بـه  و  نفـر 

اندازه گیری های 
هواشناسـی در فضـای 

ز  با

• نتايـج ايـن مطالعات نشـان داد که 
سـازگاری حرارتی، آسـايش حرارتی 
طـور  بـه  را  بـاز  فضـای  در  فصلـی 
قابـل مالحظـه ای تحـت تاثیـر قرار 

می دهـد.

است. نشـده 
4-2( بررسـی تطبیقـی تجـارب جهانـی موجود 
در زمینـه جايگاه و روش های ارزيابی سـازگاری 

روانـی در جهت آسـايش حرارتی
در ايـن بخـش بـا توجـه بـه فقـدان مطالعات ايـران در 
زمینـه مسـائل روانـی مربـوط بـه ادراک حرارتـی در 
جهـت نیـل بـه آسـايش حرارتـی و بويـژه در زمینـه 
سـازگاری روانـی حرارتـی در فضاهای عمومی شـهری، 

بـه مـرور و بررسـی تطبیقـی مطالعـات جهـان در ايـن 
زمینـه در قالـب جـدول ذيـل پرداختـه شـده اسـت. تا 
از ايـن طريـق رونـد مطالعـات و تاکید های آنهـا در هر 

زمینـه مطالعاتـی مربوطـه مشـخص گردد.
تجـارب  بهتريـن  و  متمرکزتريـن  مـرور   )3-4

جهانـی مرتبـط بـا موضـوع
نخسـتین افـرادی کـه بـه مسـاله آسـايش حرارتـی در 
فضـای بیرونـی پرداخته انـد؛ »گلـد«  در دهـه 1930 
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بهزادی2011

فضـای  در 
پارک  بیرونی 6 
گردشـگاه   2 و 
پیـاده در دوبـی

سـازگاری  نقـش  بررسـی   •
آسـايش  تخمیـن  در  روانـی 
تحلیـل  جهـت  و  گرمايـی 
فاکتورهـای مختلـف موثـر بر 
فضـای  در  گرمايـی  آسـايش 

بیرونـی 

• هـر دوی روش هـای 
و  کمـی  تحقیـق 
کیفی بـرای انجـام کار 

شـده اسـتفاده 
فیزيکی  پارامترهـای   •
دمـا،  ماننـد  مختلـف 
بـاد  شـدت  رطوبـت، 
بیرونـی  فضـای  در 
اندازه گیـری شـده اند.

قالـب  در  سـواالتی   •
پرسـیده  پرسشـنامه 
از  هـدف  تـا  شـدند 
را  محیـط  مالقـات 

سـازند روشـن 
•  پیمايشـگر نیز شمار 
افـرادی کـه در محیط 
بودنـد را هـم در زمـان 
زده  تخمیـن  بررسـی 

ست. ا

مکـرر  گروه هـای  درک   •
اسـتفاده کننده از فضاهـا، کلید های 
خوبـی بـرای فعالیت هـای مناسـب 
شـناخت  و  می دهـد  مکان هـا 
مـردم  حرارتـی  آسـايش  سـطوح 
بـه  هـم  دوبـی  در  اسـتفاده کننده 
کمـک  گردشـگری  صنعـت  رونـق 

. کنـد می 
متغیرهـای  بـه  راحتـی  سـطوح   •
مختلفـی ماننـد دمـا، رطوبـت، بـاد، 
زمـان روز، انتظـارات، تجـارب، هدف 
فـردی،  شـرايط  مـکان،  مالقـات  از 
فعالیـت هـا و غیـره، بسـتگی دارد.

شـده  ارائـه  پاسـخ های  مجمـوع   •
نشـان  شـده  بررسـی  فضاهـای  در 
می دهـد کـه بـا وجـود ترجیحـات 
کمتـر،  هـوای  دمـای  بـرای  مـردم 
افزايـش  کمتـر،  خورشـید  تابـش 
فضـای سـبز و افزايـش سـرعت بـاد 
و نظايـر آن، اغلـب بازديدکننـدگان 
تحـت شـرايط فیزيکی غالـب راحت 
لـذت می برنـد. از فضـا  و  هسـتند 

• زمـان در معـرض قرارگیـری يـک 
نقـش غالب در تغییر انتظـارات افراد 
نسـبت بـه شـرايط آسـايش حرارتی 
ظهـر  زمـان  در  کـه  افـرادی  دارد. 
بیشـتری  دمـای  می رونـد  بیـرون 
انتظـار دارنـد و افـرادی کـه در عصر 
دمـای  می رونـد  بیـرون  شـب  يـا 

کمتـری را انتظـار دارنـد. 

2013

 INJI

 KENAWY,
 HISHAM

ELKADI

میدان 
در  فدراسـیون  
ملبـورن   شـهر 

لیا ا سـتر ا

کـه  اسـت  شـده  فـرض   •
در  افـراد  گرمايـی  احسـاس 
فضای بیرونـی )ارزيابی ذهنی 
انسـان ها ( متفـاوت از نتايـج 
ارزش هـای آسـايش گرمايـی 
محاسـبه شـده اسـت کـه بـر 
پايـه پارامترهـای اقلیمی قرار 

دارد. 
• هـدف اصلـی ايـن پژوهـش 
مکان هـای  کیفیـت  بهبـود 
عمومـی شـهری بـا آزمـودن 
ارتبـاط بین پیشـینه فرهنگی 
و اقلیمـی سـاکنان شـهرهای 
چندفرهنگـی و درک آنـان از 

خـرد اقلیـم اسـت.

• از روش هـای عینـی 
ذهنـی  تحلیل هـای  و 
کـه  شـده  اسـتفاده 
پارامترهـای اقلیمی در 
بخـش عینـی و توزيـع 
پرسشنامه و مشاهدات 
ذهنـی  بخـش  در 
صـورت گرفتـه اسـت.
• با اسـتفاده از  آزمون

  Kruskal-Wallis
آزمـون  کمـک  بـه  و 
آمـاری خـی دو رابطـه 
بین رضايت و پیشـینه 
اقلیمی سـنجیده شده 

. ست ا

کـه  بـوده  آن  از  حاکـی  نتايـج   •
اهمیـت اثـر پیشـینه اقلیمـی کمتر 
و  بـوده  فـرد  قومیـت  و  اصلیـت  از 
بـه آن نکتـه اشـاره دارد  امـر  ايـن 
اهمیـت  فرهنگـی  فاکتورهـای  کـه 

دارنـد. بیشـتری 
• همچنیـن پیشـینه اقلیمی نشـان 
فصل هـای  طـی  در  کـه  می دهـد 
گـرم افـرادی کـه از مناطق خشـک 
بوده انـد تحمل بیشـتری داشـتند تا 
افـرادی که از مناطق معتدل و سـرد 
آمـده بودنـد و در طـی فصل هـای 
کمتـری  تحمـل  افـراد  ايـن  سـرد 

داشـته-اند.
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و »پاسـل«  در دهـه 1940 در قطـب جنـوب و مبتکـر 
»شـاخص سـرمايش بـاد«  بودنـد. در شـرايطی کـه 
هیـچ مطالعـات مشـابهی انجـام نشـد، 40 سـال بعـد 
»پـن واردن«  در سـال 1973 بـا افـزودن يـک شـرط 
بـرای تابـش خورشـید بـه يـک مـدل حالـت پايـدار، 
يـک رويکرد سیسـتماتیک تری برای شـرايط آسـايش 
حرارتی فضای باز کـرد )Nikolopoulou و همکاران، 

.)2001
اگرچـه »نیکولوپولـو« نخسـتین تـالش به منظـور فهم 
شـرايط آسـايش در فضـای باز را مربوط بـه دهه 1930 
می دانـد، امـا بررسـی پیشـینه موضوع نشـان می دهد 
کـه بیشـترين مطالعـات مرتبـط بـا شـرايط آسـايش 
حرارتـی فضـای بـاز، پـس از سـال میـالدی 2000 در 
کشـورهای مختلف جهان انجام شـده اند. اين مطالعات 

بـه طـور عمده بـر چنـد موضوع کلـی تمرکـز دارند:
1. تاثیـر مناطـق سـاخته شـده و متغیرهـای مربوط به 

طراحـی آنهـا بـر آسـايش حرارتی فضاهـای باز؛
2. تاثیـر هندسـه خیابـان يا شـهر از نظر نسـبت منظر 

و جهت گیـری؛ و
3. تاثیـر متغیرهـای اقلیمـی محیطی و روان شـناختی 
بـر آسـايش حرارتـی فضاهـای بـاز و پیامدهـای ايـن 

متغیرهـا بـر اسـتفاده از فضا.
مطالعـه نیکولوپولـو و همکارانـش در مراحـل مقدماتی 
و در سـال 2001 را می تـوان از نخسـتین مطالعاتـی 
از مطالعـه دی فرايتـس در سـال  دانسـت کـه پـس 
1985 در زمینـه پاسـخ های ذهنـی افـراد و سـازگاری 

روان شـناختی انجـام گرفتـه اسـت. 
ايـن مطالعـات به بررسـی احسـاس حرارتـی در »آتن«  
پرداختـه اسـت کـه در آن 418 مصاحبه در دو سـايت 
مختلـف برای دو هفته و در ماه های جوالی و آگوسـت 
و از سـاعت 10 صبـح تـا 8 شـب انجـام گرفـت. اين دو 
سـايت هـم از نظـر ويژگی هـا و طبیعتشـان متفـاوت 
بودنـد؛ يکـی از آنهـا میدانـی در يـک واحد همسـايگی 
بـود که برای اسـتراحت بود و شـامل زمین بـازی، تئاتر 
در فضـای بـاز، کافی شـاپ و زمیـن بسـکتبال بـود. در 
حالی کـه سـايت ديگر در نوار سـاحلی و بـرای گردش، 

شـنا، اسـتراحت و شـامل کافی شـاپ ها و زمیـن بازی 
هـم بـود. در اغلـب اوقـات ايـن دو سـايت دمـای بـاال، 
تابش خورشـید شـديد، باد نسبتاً کم سـرعت و رطوبت 
کـم در میـدان و رطوبت زياد در نوار سـاحلی داشـتند. 
احسـاس گرمايـی مردم هم در 5 مقیـاس از خیلی گرم 
تـا خیلی سـرد گزارش شـد. نتايـج نشـان داد که فقط 
17 درصـد از آراء خیلـی گـرم را ذکـر کـرده بودنـد در 
شـرايطی کـه میانگیـن دمـا 30 درجه سـانتیگراد بوده 
و ماکزيمـم دمـا متجـاوز از 35 درجـه بـوده اسـت و به 
اصطـالح خودشـان را با شـرايط دمايی محیط سـازگار 
کـرده بودنـد. طبق اين مطالعه، متغیرهـای خرداقلیمی 
می گذارنـد،  تاثیـر  آسـايش  احسـاس  بـر  به-شـدت 
امـا ايـن رويکـرد تنهـا50% از تفـاوت میـان ارزيابـی 
عینـی و ذهنـی آسـايش را توجیـه می کـرد. مابقـی با 
پارامترهـای فیزيکـی قابـل اندازه گیـری نبـود؛ امـا بـه 
نظـر می رسـید که سـازگاری روانی اهمیـت فزاينده ای 
داشـته باشـد چـرا کـه در تطبیق با نوسـانات گسـترده 
محیـط فیزيکـی از عـدم آسـايش جلوگیـری می کند. 
ايـن مطالعـه نشـان داد اگرچـه محیـط حرارتـی الويت 
نخسـت اهمیـت را در تاثیرگـذاری بر افراد در اسـتفاده 
روان شـناختی  سـازگاری  امـا  دارد،  بـاز  فضاهـای  از 
سـابقه  محیطـی،  تحريـک  موجـود،  )انتخاب هـای 
حرارتـی، تاثیـر حافظـه و انتظارات( نیـز اهمیت زيادی 
در فضاهـای باز بـا محدوديت های انـدک دارند. تحلیل 
داده هـای آب و هوايـی و مصاحبـه با کاربـران فضاهای 
شـهری همچنیـن مقـوالت مختلفـی را دربـاره تطبیق 
و سـازگاری مـردم بر اسـاس شـرايط آسـايش حرارتـی 
مشـخص می کنـد و اينکه رويکـرد صرفـاً فیزيولوژيکی 
در تشـخیص شـرايط آسـايش در فضای بیرونی ناکافی 
است )Nikolopoulou و همکاران، 2001(. مطالعات 
بعـدی نیکولوپولـو در سـال 2003 بر تمرکز سـازگاری 
روان شـناختی و موضوعـات مشـمول آن مانند: طبیعی 
بـودن، انتظارات، تجربیـات )کوتاه و بلنـد مدت(، مدت 
محیطـی  تحريـک  و  ادراکـی  کنتـرل  زمـان حضـور، 
تمرکـز داشـت و تالشـی در راسـتای آزمـون و ارزيابـی 
نقـش نسـبی هر يـک از اين عوامل محسـوب می شـد. 
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از سـوی ديگـر فهـم متقابـل ايـن عوامـل و تاثیـر آنها 
بـر طراحـی شـهری در ايـن مطالعـه بررسـی شـد. در 
نهايـت پـروژه پژوهشـی  PUROS )بازکشـف قلمـرو 
شـهری و فضاهـای بـاز( در دانشـگاه کمبريـج توسـط 
تیـم نیکولوپولـو انجـام گرفـت، پـروژه RUROS يک 
پـروژه بـزرگ مقیـاس اسـت کـه بـا هـدف بررسـی و 
ارزيابـی رده وسـیعی از شـرايط راحتـی در بخش هـای 
گرمايـی، بصـری و صوتـی، در اروپا صـورت گرفته و در 
 RUROS نـوع خـودش منحصر بـه فرد اسـت. پـروژه
بـا هـدف توسـعه در مجموعـه ای از مدل های آسـايش 
بـا تبديـل به نقشـه کردن مکان های آسـايش، شـرايط 
راحتـی را در مقیـاس بلـوک شـهری بررسـی می کنـد 
و در برنامـه پنجـم توسـعه EU تامیـن اعتبـار شـده 
اسـت. برای انجـام اين پـروژه سـازمان های مختلفی از 
9 کشـور مختلـف با هم درگیر شـدند؛ شـامل محققان 
سـازمان ها و شـهرداری ها و نماينده هـای متخصـص 
آنهـا کـه با هـدف بهبـود کیفیـت زندگی با هـم متحد 
شـدند. فرضیـه مورد بررسـی اين پژوهش عبارتسـت از 
اينکه: شـرايط گرمايی و آسـايش حرارتی بر رفتار مردم 

و اسـتفاده آنـان از فضاهـای بیرونـی اثـر می گذارد. 
بررسـی آسـايش در بافـت شـهری که از طريـق 1431 
مصاحبـه در چهار سـطح نمونـه موردی در مرکز شـهر 
و در زمان هـای مختلـف انجـام شـد، پیچیدگی هـای 
زيـاد ايـن موضـوع را مشـخص کـرد. بررسـی شـمار 
مردمـی کـه از فضاهـای مختلف در زمان هـای مختلف 
اسـتفاده می کننـد از طريـق شـمردن مردمـی کـه از 
در  می کننـد،  اسـتفاده  مختلـف  زمان هـای  در  فضـا 
حیـن زمانـی کـه مصاحبه هـا انجام شـده، و سـرانجام 
محاسـبه میانگیـن ارزش هر روز نشـان داد که شـرايط 
گرمـا و تابـش خورشـید فاکتورهای مهمی در اسـتفاده 
از فضاهـا دارنـد و میانگین شـمار مردم نشسـته در فضا 

بـا افزايـش دمـا افزايـش می يابد.
-تجربـه دبی: پژوهـش ديگری نیـز با هدف بررسـی 
نقـش سـازگاری روانـی در تخمیـن آسـايش گرمايی و 
جهـت تحلیـل فاکتورهـای مختلـف موثـر بر آسـايش 
گرمايـی در فضـای بیرونـی در دوبی انجام شـده اسـت. 

هـر دوی روش هـای تحقیـق کمـی و کیفـی هـم برای 
انجـام آن اسـتفاده شـده اسـت. همچنیـن پارامترهای 
فیزيکـی مختلـف ماننـد دمـا، رطوبـت، شـدت بـاد در 
فضـای بیرونـی 6 پـارک و 2 گردشـگاه پیـاده در دوبی 
ايـن  انـد.  شـده  اندازه گیـری  ادراک  سـنجش  بـرای 
پژوهـش بـر ايـن بـاور بـود کـه درک گروه هـای مکرر 
بـرای  خوبـی  کلید هـای  فضاهـا،  از  اسـتفاده کننده 
فعالیت هـای مناسـب مکان-هـا می دهد. بـرای همین 
شـناخت سـطوح آسـايش حرارتی مردم استفاده کننده 
در دوبـی هـم بـه رونـق صنعـت گردشـگری کمـک 
از  عبارتسـت  پژوهـش  ايـن  اصلـی  سـوال  می کنـد. 
اينکـه: »آيا سـازگاری روانـی نقش عمـده ای در تعیین 
آسـايش حرارتـی در فضـای بیرونـی عمومـی در دوبی 
دارد؟« سـواالتی در قالب پرسشـنامه پرسـیده شدند تا 
هـدف از مالقـات محیـط را روشـن سـازند و اينکه چرا 
افـراد بـه يـک محیط عالقـه دارنـد. سـواالت کیفی نیز 
بـه شـناخت نحـوه درک افـراد از فضـای بیرونی کمک 
کردنـد. بعـالوه اطالعاتی که از پاسـخگوها جمع شـده، 
تعدادی سـوال ويژه هم توسـط پیمايشـگر و بر اسـاس 
مشـاهداتی کـه از پاسـخگوها داشـته، تکمیـل شـده و 
پیمايشـگر شـمار افـرادی کـه در محیـط بودنـد را هم 
در زمـان بررسـی تخمیـن زده اسـت. پـس از بررسـی 
هـر 6 پـارک و دو پیاده راه، رابطه بین شـرايط آسـايش 
فیزيکـی و شـدت حضور جمعیت در قالـب نمودارهايی 
شـرايط  بیـن  مسـتقیم  رابطـه  کـه  ترسـیم شـده اند 
نشـان می دهـد.  را  مـردم  میـزان حضـور  و  آسـايش 
همچنیـن درصـد پیـاده را در گروه هـای گردشـگران، 
مـادران و دخترهـا و بچـه هـای کوچـک، گروه هـای 
بزرگسـاالن، کسـانی که قـدم می زننـد  و خانواده ها در 
سـاعات مختلـف و در دو روز آخر هفتـه و همچنین در 
طول هفته، بررسـی شـده اسـت. در مورد بررسـی های 
قومیـت هـم نتايـج نشـان داده اسـت کـه بـرای مثـال 
رفتـار فیلیپینی هـا در زيـر آفتـاب داغ و هنگامـی کـه 
اکثر مردم در بخش های سـايه پارک هسـتند، متفاوت 
اسـت و آنهـا معمـوالً در آفتـاب باقـی می ماننـد. علت 
ايـن امـر می توانـد بـه اين دلیل باشـد که آنهـا به علت 
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شـرايط آب و هوايـی کشورشـان به آب و هوای شـديد 
عـادت دارنـد و میـزان تحمل و سازگاريشـان بـاال رفته 
اسـت. پژوهـش حاضـر نشـان می دهد کـه بـرای افراد 
هیـچ ارزش مشـخصی وجود ندارد کـه در همه زمان ها 
احسـاس آسـايش گرمايـی داشـته باشـند و سـطوح 
راحتـی بـه متغیرهـای مختلفـی ماننـد دمـا، رطوبـت، 
بـاد، زمـان روز، انتظـارات، تجـارب، هـدف از مالقـات 
مـکان، شـرايط فـردی، فعالیـت هـا و غیـره، بسـتگی 
دارد. مجمـوع پاسـخ های ارائـه شـده در تمـام پارک ها 
و پیاده-راه هايـی کـه تحلیل شـدند نشـان می دهد که 
بـا وجـود ترجیحـات مـردم بـرای دمـای هـوای کمتر، 
تابـش خورشـید کمتـر، افزايـش فضای سـبز و افزايش 
سـرعت بـاد و نظايـر آن، اغلـب بازديدکننـدگان تحـت 
شـرايط فیزيکـی غالـب راحـت هسـتند و از فضـا لذت 
می برنـد. زمـان در معرض قرارگیری هـم به عنوان يک 
فاکتـور ممکن اسـت بر سـطوح آسـايش گرمايـی افراد 
 ,Nikolopoulou and Steemers(تاثیـر می گـذارد
2000(. ايـن پژوهـش در دوبـی هـم مشـخص کرد که 
زمـان در معـرض قرارگیـری يک نقش غالـب در تغییر 
انتظـارات افـراد نسـبت بـه شـرايط آسـايش حرارتـی 
دارد. افـرادی کـه در زمـان ظهـر بیـرون می روند دمای 
بیشـتری انتظـار دارنـد و افـرادی کـه در عصر يا شـب 
از  انتظـار دارنـد.  را  بیـرون می رونـد دمـای کمتـری 
ايـن رو تحمـل بـرای دمـای دمای باالتـر در گـروه اول 
بیشـتر و در گـروه دوم کمتـر اسـت. در مجمـوع در 
 Al اغلـب نمونه هـای مطالعه شـده مثل پارک سـاحلی
Mumzar و Jumeirah و پـارک Mushrif و غیـره، 
در شـرايط خیلـی گـرم مراجعـان حرکـت می کردند و 
فعالیت هايشـان به اسـتراحت در سـايه محدود می شد 
و سـازگاری های فیزيکـی، روانـی و فیزيولوژيکـی برای 
نبـرد بـا گرمـا داشـتند و در هنگامی که دمـا و رطوبت 
قابـل تحمل بـود فعالیت-هايشـان افزايـش می يافت و 
در آفتـاب هـم در کنـار سـاحل قدم مـی زدنـد و بازی 

.)2011,Behzadi Tehrani( می کردنـد 
-تجربـه تايـوان: مطالعه ديگـری که در يـک میدان 
عمومـی در جلـوی مـوزه هنرهـای زيبـای ملـی تايوان 

انجـام گرفـت کـه در شـهر Taichung و به مسـاحت 
1300 متـر مربـع و بـه شـکل مسـتطیلی قـرار دارد، 
مـردم عمومـا در ايـن میدان قـدم می زنند، اسـتراحت 
می کننـد، منتظـر کسـی هسـتند، عکـس می گیرنـد 
و يـا نقاشـی می کننـد. بـرای محاسـبه شـمار حضـور 
افـراد در میـدان بـر اسـاس عکس هـای گرفتـه شـده 
بـا وضـوح بـاال از يـک نقطـه مسـلط در فواصـل زمانی 
10 دقیقـه ای بررسـی شـد. انتخاب مشـاهده ها در اين 
مطالعـه، بـر پايـه شـمار مردمی کـه در میدان هسـتند 
در يـک دوره 21 روزه از 15 آپريـل 2007 تـا 2  فوريه 
حرارتـی  آسـايش  تئـوری  شـده اند.  محاسـبه   2008
معتقـد اسـت کـه فاکتورهـای رفتـاری و روانـی به طرز 
مهمـی بـر اينکه مـردم چگونـه گرمای محیـط را حس 
می کننـد تاثیـر می گـذارد. ايـن فاکتورهای سـازگاری 
روانـی شـامل »تجـارب« ، »انتظـارات و کنتـرل درک 
شـده بـر محیط«  اسـت که بیشـترين اثر گـذاری را در 

ايـن موضـوع دارند. 
1( فاکتـور تجربـه بـرای سـازگاری روانـی: برای 
تصديـق فرضیـه »ولويـل«  درباره تجربه اشـخاص، اين 
مطالعـه دماهايـی کـه مـردم در آنهـا احسـاس راحتی 
می کردنـد ماننـد »دمـای طبیعـی« )نـه سـرد و نـه 
گـرم( و دمای فصول سـرد و گرم را بررسـی و مقايسـه 
کـرده اسـت. در نمونه تجربه تايـوان، نتايج نشـان داده 
کـه حمـل مـردم در دماهـای گرم تـر باالتر بـوده تا در 
فصـول سـرد و دمـای طبیعـی آنهـا هم در فصـول گرم 
باالتـر از فصـول سـرد بـوده اسـت. علـت ايـن مسـاله 
می توانـد به دلیـل آن باشـد کـه در تايوان فصـول گرم 
طوالنی تـر هسـتند )مـارچ و نوامبـر( تـا فصـول سـرد 
و درنتیجـه تحمـل مـردم بـرای گرمـا باالتـر رفتـه و 
خودشـان را با شـرايط محیطی سـازگار کرده اند و اين 
دلیـل آن اسـت که چـرا »حساسـیت گرمايـی«  مردم 

در فصـول گـرم نسـبت به سـرد کاهـش يافته اسـت.
2( فاکتـور انتظـار بـرای سـازگاری روانـی: برای 
گـرم،  و  سـرد  فصـل  دو  در  فاکتـور  ايـن  سـنجش 
پرسشـنامه ای تهیـه شـد کـه در آن درصـد پاسـخ ها 
بـه اينکـه افـراد می خواهنـد هوا سـردتر باشـد يـا گرم 
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تـر و يا بـدون تغییر اسـتخراج شـده انـد؛ همچنین در 
هـر دو فصـل درصـد تغییـرات رطوبـت )خشـک تر يـا 
مرطوب تـر( و شـدت بـاد يـا تابـش هم پرسـیده شـده 

ند. ا
3( فاکتـور کنترل بر محیط درک شـده: در نمونه 
تايـوان، مطالعـه نارضايتـی گرمايـی برای سـه گروه که 
بـه داليـل مختلف از میـدان ديدن کردنـد، در ارتباط با 
اثرات کنترل درک شـده در محیط بررسـی شـده است. 
پرسشـنامه بـا محوريـت »علـت مراجعـه بـه میـدان« 
طراحی شـده اسـت. پاسـخ های اين سـوال هم در سـه 
دسـته اول: اسـتراحت يا پیـاده روی، دوم: مشـارکت در 
فعالیت هـای فرهنگـی يـا اجتماعـی مثـل مالقات های 
گروهـی مذهبـی، فرهنگی، شـبکه ای، عکـس گرفتن، 
نقاشـی کـردن يا لـذت بـردن از نمايشـگاه های هنری 
اسـت. گزينـه سـوم هم عبور کـردن از میدان اسـت که 
در آن افـراد فقـط می خواهنـد از میـدان عبـور کننـد 
تـا برای رسـیدن بـه مقصدشـان میانبـر بزننـد. در اين 
مطالعـه نتايـج نشـان  داده کـه باالترين درصـد رضايت 
اسـتراحت  بـوده کـه در میـدان  بـه کسـانی  مربـوط 
می کردنـد يـا پیـاده روی می کردنـد )65,2%( و بعـد 
فعالیت هـای  کـه  بودنـد  شـرکت کنندگانی  آن  از 
اجتماعـی و فرهنگـی داشـتند )51,5%( و کمترين آنها 
نیـز کسـانی بودند کـه فقط از میـدان عبـور می کردند 
)16,7%(. در نتیجـه ايـن مطالعـه نشـان می دهـد کـه 
تحمـل  می شـدند  رد  میـدان  وسـط  از  کـه  کسـانی 
کمتری نسـبت به شـرايط گرمايی ناراحتی داشـتند در 
مقابـل آنهايـی که بـرای پیـاده روی و اسـتراحت آمده 
بودنـد، تحمل بیشـتری داشـتند. در ايـن پژوهش طی 
سـوالی کـه از شـهروندان پرسـیده شـد: »شـما چگونه 
گرمـای محیـط را درک می کنیـد؟«، نتايج نشـان داده 
اسـت کـه »گرمـای درک شـده بـرای بـرای اشـخاص 
مختلـف متفـاوت اسـت و در شـرايط آسـايش گرمايی 
ممکـن اسـت عـده ای احسـاس عـدم آسـايش داشـته 

.)2009,Lin( »باشـند يا برعکـس
-تجربه اسـترالیا: در اين پژوهش فرض شـده اسـت 
کـه احسـاس گرمايـی افراد در فضـای بیرونـی )ارزيابی 

ذهنـی انسـان ها(  متفاوت از نتايج ارزش های آسـايش 
گرمايـی محاسـبه شـده اسـت که بـر پايـه پارامترهای 
اقلیمـی قـرار دارد. هـدف اصلـی ايـن پژوهـش بهبـود 
کیفیـت مکان هـای عمومی شـهری با آزمـودن ارتباط 
بیـن پیشـینه فرهنگـی و اقلیمـی سـاکنان شـهرهای 
اسـت.  اقلیـم  خـرد  از  آنـان  درک  و  چندفرهنگـی 
بـرای دسـتیابی بـه ايـن هـدف از روش هـای عینـی و 
پارامترهـای  کـه  اسـتفاده شـده  ذهنـی  تحلیل هـای 
و  پرسشـنامه  توزيـع  و  عینـی  بخـش  در  اقلیمـی 
مشـاهدات در بخـش ذهنی صـورت گرفته اسـت. برای 
نمونـه مـوردی هم میدان فدراسـیون  در شـهر ملبورن  
اسـترالیا در سـال 2012 بررسی شـده است. اين میدان 
يـک میـدان شـناخته شـده در مرکـز شـهر ملبـورن 
اسـت. بـرای مطالعـه ارزيابـی ذهنی، پرسشـنامه ای در 
سـه بخـش تنظیـم شـده کـه در بخـش اول اطالعـات 
فـردی )سـن و جنـس، اصلیـت و مـدت زندگـی در 
اسـترالیا( پرسـیده شـد و پاسـخ دهنده هايی کـه کمتر 
از سـه سـال در اسـترالیا بودند هم حذف شـدند. بخش 
دوم شـامل عکس العمل هـای ذهنـی پاسـخ دهنده ها 
مقیـاس   7 در  هوايـی  و  آب  پارامترهـای  اسـاس  بـر 
و  مـدت  شـامل  هـم  سـومی  و  بـوده    ASHRAE
علـت مالقـات مکان ها بـوده اسـت. بقیـه اطالعات هم 
شـامل لبـاس و نـرخ فعالیـت مـردم از طريق مشـاهده 
جمـع آوری شـده اسـت. حجـم نمونـه هـم 523 عـدد 
پرسشـنامه در تابسـتان و 498 عـدد در زمسـتان بوده 
  Kruskal-Wallisاسـت. سـپس با اسـتفاده از  آزمون
و بـه کمـک آزمـون آماری خـی دو رابطه بیـن رضايت 
و پیشـینه اقلیمی سـنجیده شـده اسـت. نتايـج حاکی 
از آن بـوده کـه اهمیـت اثـر پیشـینه اقلیمـی کمتـر از 
اصلیـت و قومیـت فـرد بـوده و ايـن امـر بـه آن نکتـه 
اشـاره دارد کـه فاکتورهـای فرهنگی اهمیت بیشـتری 
می دهـد  نشـان  اقلیمـی  پیشـینه  همچنیـن  دارنـد. 
کـه در طـی فصل هـای گـرم افـرادی کـه از مناطـق 
خشـک بوده انـد تحمـل بیشـتری داشـتند تـا افـرادی 
کـه از مناطـق معتـدل و سـرد آمـده بودنـد و در طـی 
فصل هـای سـرد اين افـراد تحمـل کمتری داشـته اند.  
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)5-p1 ,2013 ,Inji Kenawy, Hisham Elkadi(
4-4( جمـع بنـدی تجـارب جهانـی و معرفـی 
عوامـل موثـر بـر سـازگاری روانـی   در جهـت 

آسـايش حرارتـی
در میـان تمـام مطالعـات مختلف انجام شـده در زمینه 
آسـايش حرارتـی در فضـای بـاز تنهـا يـک مطالعـه بر 
بـاز  فضـای  در  روان شـناختی  سـازگاری  فاکتورهـای 
شـهری تمرکـز دارد کـه توسـط Nikolopoulou  و 
اسـت و  انجـام گرفتـه  Steemers  در سـال 2003 
عوامـل موجـود در سـاير پژوهش هـا را نیز در بـر دارد. 
بـه طـور کلـی 6 فاکتـور در مطالعـات مذکـور مطـرح 

شـده اند کـه عبارتنـد از:
1(طبیعی بـودن: ايـن اصطالح نخسـتین بار توسـط 
»گريفیتـس«  بـه کار بـرده شـد و محیطـی را توصیف 
می کنـد کـه از هرگونه تصنـع عاری اسـت و به موجب 
آن، بـه نظـر می رسـد انسـان ها می تواننـد تغییـرات 
گسـترده تری از محیـط فیزيکـی را در آن تحمل کنند، 
بـه ايـن شـرط کـه به طـور طبیعی تولید شـده باشـند 
اولیـن   .)2003  ،   Steemers و   Nikolopoulou(
عامـل کـه بـه گفتـه نیکولوپولو در عیـن تاثیرگـذاری، 
»طبیعـی  نمی پذيـرد،  تاثیـر  عوامـل  ديگـر  از  خـود 
»سـبز  بـا  می توانـد  بـودن  طبیعـی  اسـت.  بـودن« 
کـردن« يـک منطقـه، اضافه کـردن گیاهان سـبز  و يا 
چشـم اندازهـای منظـر افزايش يابـد؛ اسـتفاده از آب و 
همچنیـن خلـق فضاهايـی بـا ويژگـی هـای طبیعی به 
جـای مشـخصه های مصنـوع  نیـز بـر ارزيابـی مثبـت 

افـراد از فضـا تاثیرگـذار خواهـد بود. 
2(انتظـارات:  انتظـارات به معنای شـرايطی اسـت که 
ترجیح داده می شـود محیط شـبیه به آن باشـد؛ نسبت 
بـه آنچـه که واقعا هسـت، تا حد زيادی بر درک انسـان 
سـاختمان هايی  ماننـد  می گـذارد؛  تاثیـر  محیـط  از 
بـا تهويـه طبیعـی کـه افـراد در آن دماهايـی متفاوت، 
چـه بـه صـورت زمانـی و چـه مکانـی انتظـار دارنـد، 
در حالی کـه درمکان هايـی بـا تهويـه مطبـوع، انتظـار 
يـک محیط حرارتی بسـیار پايدارتر و با ثبات بیشـتر را 
دارنـد. در فضاهـای بـاز، اين امر به پاسـخ-های مکرری 

مربـوط می شـود کـه افـراد در طـول سـال می دهنـد؛ 
ماننـد »بـرای ايـن زمـان از سـال، مناسـب اسـت« يـا 
»بـرای اين زمان از سـال من هوای گرمتـری را ترجیح 
می دهـم« و يا »زمسـتان اسـت و هوا قاعدتاً بايد سـرد 

.)2003 ،  Steemers و Nikolopoulou( »باشـد
3(تجربـه:  ولويل معتقد اسـت که سـطوح سـازگاری 
يـک محیـط مشـخص به طـور قـوی بـا تجـارب قبلی 
فـرد و در نتیجـه ارزيابـی شـخصی او در ارتباط اسـت. 
تجربـه از يـک مکان مشـخص و در يک زمان مشـخص 
در يـک مـکان بـر درک شـرايط گرمايـی محیـط تاثیر 
می گـذارد. دمايـی کـه مـردم در آن احسـاس راحتـی 
می کننـد بـه آنچـه کـه آنهـا تجربـه کرده اند بسـتگی 
دارد )Wohlwill JF,1974(. تجربـه به حافظه مربوط 
اسـت تجربـه می توانـد بـه دو دسـته کوتـاه مـدت و 
بلنـد مدت تقسـیم شـود. تجربـه بلند مدت بـه الگويی 
کـه افـراد در ذهـن خـود سـاخته اند مربـوط اسـت و 
انتخـاب عمـل در شـرايط متفاوت را مشـخص می کند 

.)1998  ,Wohlwill(
4(مـدت زمـان حضور:  هنگامـی که فـرد قرارگیری 
در معرض شـرايط ناخوشـايند را کوتاه مدت پیش بینی 
کنـد، بـا ديـد منفی به آن نـگاه نمی کنـد؛ مانند خروج 
از داخـل يک ماشـین گرم بـرای ورود به سـاختمان در 
زمسـتان کـه نارضايتـی قابـل توجهی ايجاد نمی شـود. 
ايـن يـک عامـل بسـیار مهـم بـرای فضاهـای بـازی 
اسـت کـه جـدا از حرکـت، عمدتـاً بـرای فعالیت هـای 
تفريحـی اسـتفاده می شـوند و مـردم مـدت زمانـی که 
می خواهنـد در فضاهـای باز سـپری کنند را بر اسـاس 
و   Nikolopoulou( می دهنـد  تغییـر  نیازهايشـان 

.)2003 ،  Steemers
در  »آنـدراده«  و  »اولیويـرا«  ادراکـی:   5(کنتـرل 
مطالعـات خـود عنـوان کردنـد که افـراد عمومـاً از نبود 
کنتـرل بـر محیـط فضاهـای بـاز آگاه هسـتند و انتظار 
تنـوع و تغییـرات بیشـتری در مورد شـرايط جـوی آن 
نسـبت بـه يـک فضـای داخلـی دارنـد. )Oliveira و 
Andrade، 2007(. امـکان دسترسـی بـه آفتـاب و در 
عیـن حال سـايه، قرارگیـری در معرض نسـیم مطلوب 
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و همچنیـن محافظـت از بـاد، بـه کنتـرل ادراکـی فضا 
مربـوط می شـوند. المان هايـی کـه قابلیـت جابجايـی 
فضايـی  تنـوع  همچنیـن  و  سـايبان ها  ماننـد  دارنـد 
تـوام بـا حفاظـت از بـاران و آفتـاب را فراهـم می کنند، 
معمـوالً مـورد تحسـین کاربـران فضـا قـرار می گیرند.  
به طور کلـی فراهـم نمودن حـق انتخاب بـرای کاربران 
فضـا بـر کنتـرل ادراکی آنـان تاثیـر خواهد گذاشـت و 
مـدت زمـان حضـور در فضا را نیـز افزايـش خواهد داد.  
Paciuck پیشـنهاد کرد که کنترل درک شـده و اينکه 
افـراد بفهمند کـه راهکارهای معینی در دسترس شـان 
هسـت و دانـش اسـتفاده از ايـن راهکارهـا را داشـته 
باشـند، بطـور ويـژه ای بـر رضايـت گرمايی آنـان تاثیر 
می گـذارد. بـرای مثـال در يـک فضـای داخلـی کـه 
بطـور طبیعـی تهويـه می شـود افـرادی کـه می توانند 
پنجره هـا و پرده هـا و پنکـه را کنترل کنند، خـود را با 
شـرايط گرمايی کـه تجربه می کنند سـازگار می کنند. 
)Paciuck, 1990( بـه ايـن معنـی که آنـان می توانند 
شـرايط گرمايی ناراحـت کننده را با سـازگاری حرارتی 
تحمـل کننـد. اين عملکـرد کنتـرل درک شـده حالت 
مشـابهی در فضـای بیرونـی دارد. بـرای مثـال انتخـاب 
نشسـتن در آفتـاب يـا سـايه، يـا انتخـاب ديـدن و يـا 

  )2006,Nikolopoulou( .ترک کـردن يـک محیـط
Lin و همکارانـش نیـز در سـال 2010 اشـاره کردنـد 
کـه بـرای افزايـش ترجیحـات جمعیـت در هـر محیط 
بیرونـی، نیاز به انواع مختلفی از گروه های سـايه اسـت 
کـه در آن مردم اجازه داشـته باشـند کـه انتخاب کنند 
و شـرايط گرمايـی مطلـوب خـود را پیدا کننـد. امروزه 
ايـن مسـاله بـه خوبـی مشـهود اسـت کـه افـرادی که 
بـر منابـع ايجـاد کننـده عـدم آسـايش کنتـرل زيادی 
توسـط  دارنـد،  تغییـرات گسـترده ای  تحمـل  دارنـد، 
ايـن تغییـرات کمتـر اذيـت می شـوند و واکنش هـای 
احساسـی منفی آنهـا نیز به میزان چشـمگیری کاهش 

می يابـد. 
 6(تحريـک محیطـی: شـرايط آسـايش بـر اسـاس 
شـرايط خنثی )افراد در آن نه احسـاس سرما کنند و نه 
احسـاس گرما( در نظر گرفته می شـود. امـا اين باور در 
حـال افزايش اسـت که شـرايط محیطی متغیر نسـبت 
به شـرايط ثابـت ترجیـح دارد و در حقیقت يک محیط 
بـا شـرايط ثابـت، غیر قابـل تحمـل می شـود. تحريک 
محیطـی از مهم تريـن موضوعـات در فضاهـای خارجی 
اسـت، در واقـع يکـی از بـا ارزش تريـن ويژگی هـای 
ايـن فضاهاسـت و از داليـل اسـتفاده مـردم از فضـا بـه 

2014 ,Patrick & Gurian:شکل 1. تئوری سازگاری آسايش حرارتی انسان؛ ماخذ



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

94

شـمار مـی رود. لـذا بـه  نظر می رسـد که بیشـتر مردم 
از حـس سـرما و گرمـا احسـاس آسـايش دارنـد و بـر 
خـالف حالـت خنثـی، از تحريـک حرارتـی فضـای باز 
لـذت می برنـد. مسـاله ديگر نیـاز به تنـوع و تحريک به 
ويـژه برای افـردی که در يک سـاختمان کار می کردند 
بـود کـه تنهـا برای زمـان نهـار بیـرون می آمدنـد. اين 
آزمايـش بـر پیشـینه حرارتی کوتـاه مدت افـراد قبل از 
از ورود بـه يـک فضـای انجام شـد. نتايج نشـان داد که 
افـرادی کـه در فصـل بهار و تابسـتان نیز از سـاختمان 
خـارج می شـوند، حتـی در دماهـای باال، نوعـی تمايل 
بـه نشسـتن در آفتـاب دارند تا سـايه، که بـه نوعی نیاز 
بـه شـارژ کـردن بـدن بـا آفتـاب از فشـار فیزيولوژيکی 
غیرمخـرب و کوتـاه مـدت بـر روی بدن بـود. در مقابل 
اغلـب افـرادی هـم کـه تمايـل بـه نشسـتن در سـايه 
داشـتند از يـک فضـای بـاز آمـده بودنـد. بنابرايـن اگر 
خود سـايت انـواع متفاوتی از تحريک هـا را عرضه کند، 
افراد در برابر شـرايط شديد، نسـبت به شرايط متوسط، 
تحمل بیشـتری خواهند داشـت، مشـروط بر اينکه اين 
شـرايط تهديدآمیـز نباشـد. لـذا بـر اسـاس آنچـه بیان 
شـد، جنبه هـای مختلـف سـازگاری روان شـناختی در 
 Nikolopoulou( آسـايش حرارتی فضاهای باز اسـت

و همـکاران، 2001(. 
همچنیـن بـر اسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه در اين 
مقالـه سـاير عوامل موثـر بر سـازگاری روانی)عـالوه بر 
عوامـل مطـرح شـده فـوق( در جهـت نیـل به آسـايش 
حرارتـی در فضـای بـاز را مـی تـوان بـه عوامـل ذيـل 

بسـط داد:
7( فرهنـگ: از ديگر عوامل موثر در آسـايش حرارتی، 
چـه در فضـای داخلـی و چـه فضـای بـاز، فرهنـگ و 
رويکـرد محیطـی افـراد اسـت؛ هر چنـد کـه در فضای 
متعـدد  عوامـل  و  تعامـالت چندگانـه  دلیـل  بـه  بـاز 
دخیـل، تاثیـر فرهنگ نیـز اهمیتی دوچنـدان می يابد 
و  نـز  سـال 2004  در   .)2006,Knes, Throsson(
تورسـون بـه منظـور بررسـی تاثیـر فرهنـگ )سـوئد و 
ژاپـن( و رويکرد محیطـی بر ارزيابی حرارتی احساسـی 
و ادراکـی مصاحبـه شـوندگان مطالعـه ای در ايـن دو 

کشـور انجـام دادنـد. در ابتدا چنین پیش بینی شـد که 
افـرادی کـه در فرهنگ هـای مختلـف و بـا رويکردهای 
محیطـی متفـاوت زندگـی می کننـد، با وجود شـرايط 
حرارتـی يکسـان، يـک میـدان را از نظـر  روانـی بـه 
گونـه ای متفـاوت ارزيابـی خواهنـد کـرد. کار میدانـی 
در دو میـدان عمومـی در ژاپـن و سـوئد بـا شـرايط 
حرارتـی مشـابه در مـاه هـای مـارچ و آوريـل انجـام 
شـد و مطابـق بـا پیش بینی هـای انجـام شـده، نتايـج 
نشـان داد کـه فرهنـگ تاثیر ويـژه و قابـل مالحظه ای 
بـر ارزيابـی روانـی افـراد از يـک میـدان دارد. اگـر چـه 
شـرکت کنندگان در هر دو کشـور، شـرايط راحتی را بر 
اسـاس شـاخص PET در فضای باز درک کرده بودند، 
شـرکت کنندگان ژاپنـی ارزيابـی گرم تـری از هـوا و در 
نتیجـه احسـاس آسـايش کمتـری در سـايت داشـتند. 
احسـاس  سـوئدی  شـرکت کنندگان  ديگـر  سـوی  از 
شـادمانی و آسودگی خاطر بیشـتری در سايت داشته و 
میدان را زيباتر و خوشـايندتر از آنچه شـرکت کنندگان 
ژاپنـی بـرآورد کرده انـد، ارزيابی نمودند. لـذا نتايج اين 
مطالعه نیز نشـان داد که ارزيابی حرارتی، »احساسـی«  
و »ادراکـی«  از يـک محیـط فیزيکـی ممکـن اسـت با 
الگوهای مبتنی بر مسـائل روان شـناختی و فرآيندهای 
اجتماعی-فرهنگـی در هـم آمیختـه باشـد، تـا اينکه با 
يـک شـاخص حرارتـی عمومـی مربـوط بـه مدل هـای 
فیزيولوژيکـی تعـادل حرارتـی قطعـی شـود. در نهايت 
ايـن امر نشـان داد کـه شـاخص های آسـايش حرارتی 
را نمی تـوان بـرای مناطـق و اقلیمـی متفـاوت بـدون 
اصـالح بـه کار بـرد و اگـر فرآيندهـای روان شـناختی 
موجـود در ارزيابـی محیطـی در نظـر گرفتـه نشـوند، 
 Knes,( اين شـاخص ها ممکن اسـت درسـت نباشـند

.)2006,Throsson
8( عوامل بصری و زيبايی شناسـانه: در مطالعه ای 
کـه بـروی بالکن هـای واقع در فضـای باز رسـتوران ها 
انجـام شـد، نشـان داد که طراحـی مکان هـای واقع در 
فضـای بـاز بسـیار در شـرايط گرمايـی درک شـده آنها 
تاثیـر می گـذارد. اگـر نقـوش و تزئینـات محیـط خوب 
باشـد مـردم در مقايسـه بـا مکان هـای ژنـده و کهنـه 



خودشـان را بسـیار بهتر مطابقت می دهند. اين مطالعه 
همچنیـن نتیجه داد که مردم بیشـتر فضاهـای بیرونی 
طبیعـی را نسـبت به مصنوعـی ترجیح می دهنـد و در 
محیـط طبیعـی نسـبت به مصنوعـی بهتر خودشـان را 

 .)2009 ,Egerhazi et al( تطبیـق می دهنـد
9( عامـل بومـی و غیر بومـی بـودن: هنگامی که 
مـردم از يـک اقلیـم شـديد بـه اقلیـم شـديد ديگـری 
مـی رونـد ، ممکـن اسـت از اسـترس حرارتـی مربـوط 
بـه شـغل، ورزش و فعالیـت هـای تفريحـی رنـج ببرند. 
اسـترس حرارتـی بـه طـور جـدی در سـالمت فـرد و 
کاهـش تحمل او و قدرت سـازگاری اش در مقابل گرما 
تاثیـر مـی گـذارد. دلیـل ايـن امـر نیـز وجـود شـرايط 
اقلیمـی متفـاوت بـا شـرايط بومـی افـراد اسـت. بـرای 
مثـال گردشـگرانی که از کشـورهای اسـکانديناوی می 
آينـد ممکـن اسـت وقتی که بـه خـاور میانـه بیايند با 
 ,Frietas and Grigorieva( ايـن پديده روبرو شـوند

 .)2010
نتايـج  اسـاس  بـر  تغییـرات:  زمـان  فاکتـور   )10
تحقیقـات زمـان يـک فاکتـور مهـم در تعییـن پاسـخ 
افـراد بـه هـر شـرايط گرمايـی ويژه اسـت. بـرای مثال 
اگـر تغییر آنی باشـد، سـطح ناراحتی بیشـتر می شـود 
باشـد،  بیشـتر  تغییـر  دو  بیـن  زمانـی  فاصلـه  اگـر  و 
 Tan and(سـطوح ناراحتـی خیلـی کاهـش می يابـد

 .)2003  ,Kosonen
11( تاثیـر متقابل سـازگاری روانـی در رفتارها و 
فعالیـت های افـراد پیـاده در فضاهـای عمومی 
شـهری در شـرايط گوناگـون آسـايش حرارتی: 
مطالعـات محـدودی روی رفتـار مـردم و ارتبـاط آن بـا 
شـرايط اقلیمـی در فضاهای بیرونی انجام شـده اسـت. 
Jan Gehi در اين زمینه يک پیشـقدم و آغازگر اسـت 
کـه بـه طـور خیلـی برجسـته ای اهمیـت خرداقلیـم با 
زندگـی اجتماعـی  را نشـان داد. او تعداد مردم نشسـته 
در  کـه  را شـمرد  و سـايه  آفتـاب  نیکمت هـای  روی 
پالزايـی در مونترئـال بررسـی شـده بـود و مولفه هـای 
خرداقلیـم انـدازه گرفته شـد و ارتباط آن بـا فعالیت ها 

.)1971 ,Jan Gehl( ارزيابـی شـد

5( نتیجه گیری و جمعبندي  
بـا توجـه بـه مطالعـات صـورت گرفتـه در ايـن مقالـه، 
سـازگاری روانـی مهـم تريـن عامـل در جهـت ارتقـای 
ادراک آسـايش حرارتـی در فضاهـای عمومـی شـهری 
اسـت کـه متاسـفانه تاکنـون در پژوهـش هـای داخلی 
کشـور مـا مغفول مانده اسـت. در نمونه تجـارب جهانی 
صـورت گرفتـه نیـز کـه کامـل تريـن و متمرکـز ترين 
آنهـا مربـوط بـه نیکولوپولـو اسـت؛ 6 عامـل اصلـی: 1( 
طبیعـی بـودن فضا، 2( انتظـارات، 3( تجربـه، 4( مدت 
زمـان حضور، 5( کنتـرل ادراکـی و 6(تحريک محیطی 
مطرح شـده انـد که بر اسـاس مطالعات صـورت گرفته 
در ايـن مقاله سـاير عوامـل موثر بر سـازگاری روانی در 
جهـت نیـل بـه آسـايش حرارتـی در فضـای بـاز را می 
تـوان بـه عوامل: 7( فرهنـگ، 8( عوامل بصری و زيبايی 
شناسـانه، 9( عامـل بومـی و غیـر بومـی بـودن، 10( 
فاکتـور زمـان تغییـرات و 11( تاثیـر متقابل سـازگاری 
در  پیـاده  افـراد  هـای  فعالیـت  و  رفتارهـا  در  روانـی 
فضاهـای عمومی شـهری در شـرايط گوناگون آسـايش 
حرارتـی بسـط داد. مطالعه متمرکز بـر هريک از عوامل 
اضافـه شـده بـه 6 عامـل اول مـی توانـد از توصیه های 
ايـن پژوهش باشـد. همچنیـن نگارندگان ايـن مقاله بر 
ايـن باور هسـتند کـه ترکیب عوامـل فرهنگـی، عوامل 
بصـری و زيبايـی شناسـانه، بومی بـودن و تاثیر فعالیت 
هـا و رفتارهـا را مـی تـوان تحـت عنـوان فرضیـه ای 
جديـد بـا عنـوان بررسـی رابطه بیـن »حـس تعلق« و 
»سـازگاری روانـی در جهت نیـل به آسـايش حرارتی« 
در فضاهـای عمومـی شـهری بررسـی نمود که توسـط 
تیـم ايـن پژوهش اين فرضیه در دسـت بررسـی اسـت. 
بـه ايـن معنـا کـه تاکنـون مطالعـات جهانـی صـورت 
گرفتـه تنهـا بـه عوامـل فیزيکـی تـر عنـوان شـده در 
مبحـث سـازگاری روانـی توجـه نمـوده انـد در حالیکه 
ابعـاد احساسـی مـکان و مفاهیمی مانند حـس مکان و 
دسـته بندی هـای متنـوع آن )برای مثال دسـته بندی 
هفـت گانـه شـامای از بیگانگـی بـه مـکان تا فـداکاری 
در مـکان( مـی تواننـد روشـنگر جنبـه هـای جديـدی 
در مفاهیـم ادراک حرارتـی بـه حسـاب بیاينـد. الزم به 



ذکر اسـت مسـاله مطـرح شـده در اين مقاله مـی تواند 
بـرای هـر يـک از موضوعات وابسـته به مفهوم آسـايش 
در فضـای شـهری به طور جداگانه بررسـی شـود مانند 
نـور، بـو، صـدا و نظاير آن کـه در اين پژوهـش به دلیل 
اهمیت بیشـتر عامل حـرارت و دما بر آسـايش حرارتی 
و رابطـه آن بـا حـس تعلـق تاکید مـی گردد. لـذا امید 
اسـت ايـن فرضیه پـس از تبديل بـه نظريه برای سـاير 
مـوارد مرتبـط نیـز آزمـوده شـود. و البتـه در مطالعات 
داخلـی ايـران نیـز همانطـور که ذکـر گرديـد، پژوهش 
هـای صـورت گرفتـه تـا کنـون صرفا بـر ابعـاد فیزيکی 
موضوع آسـايش حرارتی در فضای بیرونی متمرکز شده 
انـد در حالیکـه تفاوت عمده فضـای داخلی و بیرونی در 
سـطح شـهرها، مخصوصا اگر فضـای بیرونـی تبديل به 
فضـای شـهری و عرصه تعامل اجتماعی گشـته باشـد، 
نـوع رويکـرد و روش ارتقـای ادراک آسـايش حرارتی را 
بسـیار متفـاوت می سـازد و امـکان دارد جهت گیری و 
اولويـت بسـیاری از مطالعات گذشـته را در مسـیر آتی 
پژوهش هـای ايـن محـور مطالعاتـی تحت الشـعاع قرار 
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ارائه فرايند طراحی جداره های شهری در جهت ارتقای کیفیت های بصری 
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چکیده
خیابـان هـا و میاديـن شـهری بخـش عمـده اي از فضـاي بـاز و عمومي شـهرها 
هسـتند کـه بـه نوعي، بیشـترين نمـود در محیـط بصري شـهر را عهـده دار می 
باشـند.  از آنجايـی که نمـا يکي از موثرتريـن عناصر تاثیرگذار بـر کیفیت بصري 
بنـا و در نتیجـه کیفیـت فضاهـاي شـهري اسـت در میـان ديگـر عناصـر منظـر 
شـهري، تاثیرپذيرتريـن عنصـر از تصمیمـات طراحان شـهري می باشـد، از اينرو 
نمـای سـاختمان ها و جداره هـای شـهری مشـرف بر خیابـان ها و میاديـن نیز از 
جملـه عناصـر محیطـی تاثیرگـذار در زمینه ارتقـای کیفیت های بصـری زيبايی 
شناسـی در فضاهـای شـهری محسـوب می گردنـد و بـر ارتقـای کیفیـت زندگی 
شـهروندان بسـیارموثر هسـتند. متاسـفانه بـه دلیـل سـاخت و سـاز شـتابان در 
سـال های اخیـر ايـن مولفـه مـورد بی توجهی و سـهل انـگاری قرار گرفته اسـت. 
از آنجايـی کـه نمـای شـهرهای امـروز بـدون توجـه بـه اصـول زيبايـی شناسـی 
معمـاری و شهرسـازی شـکل می گیرنـد، در نتیجه مسـتلزم بازنگـری به منظور 
بازيابـی اصـول بنیاديـن موثـر بـر طراحـی جـداره فضاهـای عمومـی می باشـند. 
بديـن منظـور با پاسـخ گويی بـه اين پرسـش که چگونه مـی تـوان از مولفه های 
موثـر بـر جداره هـای شـهری در جهـت ارتقـای کیفیـت زيبايـی شناسـی منظر 
شـهری اسـتفاده نمـود به دنیـال يافتـن فرايند طراحی شـهری مطلـوب و بومی 
مـی باشـیم. در مقالـه حاضـر، بـا اسـتناد بـه منابـع کتابخانـه ای و اسـنادی و بـا 
اسـتفاده از روش هـای تحقیـق توصیفی- تحلیلی به بازخوانـی اقدامات و نظريات 
در حـوزه زيبايـی شناسـی جداره هـای منظـر شـهری، معرفـی عناصـر اصلـی 
در طراحـی شـهری جداره هـای شـهری پرداختـه شده اسـت و بـا دسـتیابی بـه 
چارچوبـی مفهومـی و اصولی کاربـردی، فرآيندی مطلوب، بهینـه، انعطاف پذير و 
بومـی در زمینـه ارتقـای کیفیت بصری زيبايی شـناختی نمای سـاختمان ها ارائه 
شده اسـت تـا بديـن ترتیـب اصـول کاربـردی موثر بر کیفیـت و زيبايی شناسـی 

محیـط هرچه بهتـر بازگـو گردند. 
واژگان کلیـدی: جـداره شـهری، فراينـد طراحـی شـهری، کیفیـت زيبايـی 

بصـری ادراک  شناسـی، 

Urban design process on urban facades with emphasis 
on improving the quality of visual aesthetics of town 
scape. Case study: ahmadabad street, mashhad

Abstract
In recent years due to the Accelerated construction the subject has been 
neglected. that Resulting is creation of a uniform appearance Away from 
diversity and vitality of cities and consequently increasing the stress and 
turmoil of city residents. With the emergence of urban design expanded 
attention to quality of Persons life And considered the need for urban design 
process as a powerful tool for improving the quality of life. Urban design is 
an important tool in the struggle and With the introduction of the standards 
and principles of aesthetics, leads urban life to create environmental quality. 
So The main purpose of this present paper is finding local and appropriate 
urban design process in order to improving aesthetic visual qualities of 
currently urban facades. The central question in this paper is : what is the 
most important elements in the design process of urban facade? In order 
to answer these questions Assumed to be facade of cities have emerged 
with neglect and disregard from urban design criteria. Therefore require 
revision in order to recover fundamental issues that affect the facade design 
of public spaces. In present paper, Has been discussed to Readout Actions 
and ideas in Field of visual perception and Aesthetics of urban facades, 
Introduces the main elements to design of urban facades and Comparative 
analysis of examples from the design process of urban facades in urban 
public spaces With citing library sources and documents and using research 
methods descriptive- Analytical and comparative analysis and has been 
provided Ideal process, optimize, flexible and local visual aesthetic quality 
of buildings facades with achieving conceptual framework and principles 
Applied. Understanding the characteristics of the environment, Policy 
making, Determination optimal scenarios of  Urban design, applying Policies 
and urban design guidelines and evaluation the level of implementation of 
plan are The main steps in this urban design process.
Key words: Urban facade, Urban design process, Aesthetic quality, Visual 
perception.
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مقدمه و بیان مساله
زيبايـی از آن واژه هـای رازناک و فريبننده چون عشـق، 
حقیقـت، عدالـت و آزادی اسـت که در برخورد نخسـت 
بـرای همـگان سـاده و بديهـی می نمايـد ولـی چـون 
کاوش در معنـا و مفهـوم آن آغـاز شـود بـا دنیايی پر از 
ابهام روبه رو می شـويم )مهديـزاده، 1385(. در طراحی 
شـهری نیز بعد کالبدی- زيبايی شناسـی يکـی از ابعاد 
مهـم در کیفیـت محیـط شـهری محسـوب مـی شـود 
کـه در ايـن بیـن کالبـد جـداره خیابان های شـهری از 
مهمتريـن ابعـاد طراحـی تاثیرگـذار بـر زيبايـی منظـر 
شـهری مـی باشـند. ارزش هـای زيباشناسـی سـیمای 
شـهری فضـای خیابـان متفـاوت از ارزش هـای ديگـر 
عناصـر کالبـدی شـهر اسـت. فضـای خیابان با داشـتن 
محتوای خطی و عملکرد عبوری، برای معرفی سـیمای 
خـود شـرايطی خـاص دارد. بـه عبـارت ديگـر بخـش 
اصلـی فضـای خیابـان تنهـا از زاويه قابل رويت اسـت و 
از آن جـا که ناظر در شـرايط تحرک قـرار دارد و عناصر 
کالبـدی جداره مرتب با خط آسـمان تلفیق می شـوند، 
بـه طـور متوالـی ارزش هـای متنوعـی در معـرض ديـد 
قـرار می گیـرد. امـا در تقاطع هـا، مکـث ناظر و شـرايط 
فضايـی متفـاوت سـبب می شـود محتـوای ارزش هـای 
سـیمای شـهری دگرگون گـردد )ذکاوت، 1382(. يکی 
از عناصـر بسـیار مهـم تعییـن کننـده کیفیـت خیابان 
هـای شـهری، فضاهـای کالبـدی جـداره خیابان هـا و 
میاديـن شـهری مـی باشـد که به طـور مسـتقیم متاثر 
از کیفیـت فیزيکـی نمـای سـاختمان هـای سـازنده 
جـداره آن اسـت. بـه نظر می رسـد در شـهرهای امروز 
زبـان مشـترکی بیـن نماهـا وجـود نـدارد، نـه فرهنگ 
مشـترکی بـرای بیـان دارنـد، نـه مصالح هماهنگـی )با 
يکديگـر و بـا زمینـه( بـه کار گرفتـه شـده  و نـه سـبک 
مشـخصی را دنبال می کنند. همانگونه که »الکسـاندر«  
معمـار امريکايی بیـان می کند: »تصوير شـهر معاصر نه 
تنهـا فاقـد صراحت اسـت، بلکـه خـام و بی ظرافت بوده 
و از خطوط و رنگ هايی خشـن و مبتذل تشـکیل شـده 
اسـت. يکنواختی، سـر و صـدای زياد، بر همـه جا چیره 
شـده اسـت. ظرافـت خطـوط، رنـگ و بافت که نشـان 

دسـتی هنرمندانه باشـد تقريبا در همه جا ناپیداسـت« 
)چرمايـف و الکسـاندر، 1376(. بـا توجـه بـه اين گفته 
مـی تـوان به اين مسـئله پی بـرد که شـهرهای امروز از 
ناهنجـاری و عـدم تناسـب و ناهماهنگی رنـج می برند 
کـه ايـن موضـوع در درجه اول بـر زيبايی شـهر نمايان 
مـی گـردد. ايـن مسـئله تنهـا معطـوف به جنبـه های 
زيبايی شناسـی نمی باشـد بلکه بر اسـاس روايت های 
دوران اخیـر هـر يـک از نماهـا نشـان دهنـده وضعیت 
اقتصـادی و اجتماعـی سـازنده و نحـوه تفکـر و نگـرش 
او بـه مسـايل مختلـف نیـز می باشـند. علـل اقتصـادی 
و مالـی از مهمتريـن علـل رواج و رونق طراحی شـهری 
بـوده انـد، از آنجايـی که نما يکـي از موثرتريـن عناصر 
تاثیرگـذار بـر کیفیـت بصـري و زيبايی بنـا و در نتیجه 
کیفیـت فضاهـاي شـهري اسـت در میان ديگـر عناصر 
تصمیمـات  از  عنصـر  تاثیرپذيرتريـن  شـهري،  منظـر 
بـا  علـوی  و  )پورجعفـر  می باشـد  شـهري  طراحـان 

المعنـی، 1391(.
دخالت هـاي  و  سـلیقه  اعمـــــال  همچـون  عواملـی 
غیرکارشناسـانه، حاکمیـت فرهنـگ بسـاز و بفروشـي، 
اعمـال سـلیقه مالـک يـا کارفرمـا در طـرح و اجـراي 
نما، دخالت نداشـتن مهندسـان در طراحـي، هنرنمايي 
ناشـیانه برخي از طراحان، مواد و مصالح نامرغوب، نبود 
کنتـرل مناسـب، و ناآگاهـي از اصـول معماري سـنتي 
ايـران در بی هويـت گشـتن نمای شـهری موثرند. برای 
سـاخت محیطـی زيبا بايد بـه ايجـاد زمینه هايی جهت 
پیدايـش موضوعاتـی همچـون راحتـی، تنـوع، هويت و 
خوانايـی محیـط توجـه کنیـم. با توجـه به آنچـه گفته 
شـد پرسـش محوری در مقالـه حاضر بیان اين مسـئله 
اسـت کـه چه عناصـری به عنـوان مهم تريـن عوامل در 
فراينـد طراحـی جداره های شـهری )فرآينـدی منعطف 
و بهینـه کـه بتـوان از آن جهـت ارتقـای کیفیت بصری 
زيبايـی شـناختی فضاهـای عمومـی و زيبايی شناسـی 
منظـر شـهری اسـتفاده نمـود( محسـوب می گردنـد؟ 
بـه منظـور پاسـخ گويـی بـه ايـن پرسـش، ايـن پیش 
فـرض مـد نظر قـرار گرفته اسـت کـه به نظر می رسـد 
برخـی از نمـای شـهرهای امـروز با بی توجهـی و ناديده 
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گرفتن معیارهای طراحی شـهری شـکل گرفته اند و در 
نتیجـه مسـتلزم بازنگـری هسـتند تا به اصـول بنیادين 
موثـر بر طراحـی شـهری جداره های فضاهـای عمومی 
در آنهـا توجـه شـود. از اينـرو در مقالـه حاضـر، ابتدا به 
توضیـح نمـای شـهری و نقـش آن در زيبايی شناسـی 
منظر شـهری پرداخته شـده است، سـپس رويکردهای 
تاريخـی در رابطـه بـا نمـا و منظـر شـهری و نظريـات 
پیرامونـی ايـن جريـان بیـان می شـود و در نهايـت بـا 
توصیـف عناصـر اصلـی ادراکـی و زيبايـی شناسـی در 
طراحـی جداره هـای شـهری و بررسـی يـک نمونـه از 
فضاهـای عمومـی شـهر مشـهد )خیابـان احمدآبـاد( 
و اسـتخراج فرآينـد و اصـول طراحـی آن  بـه فرآينـد 

طراحـی بهینـه دسـت می يابیم.
1- چارچوب مفهومی موضوع پژوهش
1-1- ادراک بصری و زيبايی شناسی

اطالعـات محیطـی بـرای فردی بیشـتر قابـل دريافت و 
اسـتفاده اسـت کـه آن هـا را بشناسـد و زمـان کافـی و 
امـکان احسـاس و درک آن هـا را داشـته باشـد. از آنجا 
کـه در محیـط هـای زندگـی، اطالعـات رسـیده عموماً 
بسـیار زيـاد اسـت، انسـان مجبـور می شـود از طريـق 
پیـدا نمـودن نظـم، تصويـر کلـی آن را در ذهـن خـود 
به دسـت آورد. لـذا هرگاه در مجموعـه اطالعات موجود 
در محیـط شـهری نظمـی وجـود داشـته باشـد، در آن 
صـورت ادراک محیط برای انسـان آسـان تـر می گردد. 
در محیط های شـهری، انـواع انتظامـات و توالی عناصر 
مختلـف باعـث ايجـاد ادراکات متفاوت در عابـر بیننده 
مـی شـود کـه سـاکنین در طول عبـور يا مکـث، آن ها 
را احسـاس و توسـط حـواس خـود تجربـه مـی نمايـد 
)غفـاری سـده، 1371(. ادراک فرايندی هدفمند اسـت 
و بـه فرهنـگ نگـرش و ارزش حاکـم بـر تفکـر ادراک 
کننـده بسـتگی دارد. از ايـن رو فراينـد ادراک همـواره 
با شـناخت انسـان از محیط همراه اسـت. درک زيبايی 
شناسـی از محیـط اساسـا بصـری و وابسـته بـه زيبايی 
اسـت، بـا وجـود ايـن تجربـه محیط هـای شـهری همه 
حس هـای ما را دربرمی گیـرد )متولـی، 1389(. در اين 
میـان حس بینايـی اصلی تريـن نقش را ايفـا می کند، 

حـس بینايـی موجـب دريافت تجربـه ای نـو از محیط 
اطـراف مـی گـردد و محیطـی کـه از طريـق اين حس 
درک مـی شـود محیط بصـری نـام دارد. محیط بصری 
تاثیـری مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـر انسـان و رفتار و 
حتـی ويژگـی هـای فیزيولوژيـک آن دارد و تاثیـرات 
مخـرب و يـا مثبـت آن در شـهر غیـر قابل انکار اسـت. 
امـروزه بـه دلیـل عدم وجـود دانـش بصری مناسـب و 
همچنین تاثیرات شـديدی که عملکردگرايی مدرنیسم 
بر شـهرها گذاشـته اسـت اغتشـاش و ناهنجاری بصری 
را بیـش از پیـش بر محیط بصری انسـان تحمیل کرده 
اسـت )پورجعفـر و علـوی بـا المعنـی، 1391(. توجـه 
بـه ايـن موضوعـات در معمـاری و شهرسـازی گذشـته 
موجـب پیدايـش فضاهايـی بـا کیفیـت شـهری شـده 
اسـت، در حالـی کـه امـروزه بـه دلیـل توجه صـرف به 
مسـائل اقتصـادی و عدم توجه به ابعاد زيبايی شناسـی 
مـورد توجـه انسـان از کیفیت فضاهای شـهری کاسـته 
شـده اسـت، محیط بصـری همـواره يکـی از مهمترين 
نیازهـای طراحـی شـهری به شـمار مـی آمـد و ناديده 
گرفتـن آن موجـب بـروز مشـکالتی شـده کـه جوامـع 
امـروزی بـه دنبـال راهکارهايـی به منظـور از بین بردن 
آن هسـتند، ايـن مسـائل عبارتنـد از: افزايش اسـترس، 
نگرانـی، فشـارهای عصبـی، کاهـش سـطح معیارهـای 
زيباشناسـی و.... »از مهمتريـن مکاتبـی کـه تاثیر ژرفی 
بـر تئـوری هـای محیطـی و طراحـی داشـته اسـت، 
مکتب روانشناسـی گشـتالت می باشـد که بـر الگوهای 
ادراکـی و همريختـی بین شـکل ها و تجربیـات ادراک 
بـا فراينـد شـکل گیـری نظـام عصبـی در  محیطـی 
انسـان« )مطلبـی،1380(؛ ادراک محیط توسـط حواس 
ظاهـری و فـرآوری اطالعات ماخـوذه از محیط در ذهن 
و روان انسـان بحث می کند )نقی زاده، 1386(. منظور 
از گشـتالت آنسـت که اول شـکل کلی تشـخیص داده 
مـی شـود و سـپس اجـزا آن را درک می کنیـم. هرقدر 
انسـان زمـان بیشـتری را در فضا مکث نمايـد، جزئیات 
بیشـتری از آن درک خواهد کرد )غفاری سـده،1371(. 
قوانینـی همچـون مجـاورت، بسـتگی، مشـابهت، زياده 
نمايـی، شـکل خـوش، تجربه، امتـداد متناسـب، قرينه 
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بـودن و تجمـع يـا وابسـتگی از جمله قوانین گشـتالت 
مـی باشـند. لـذا ادراک فراينـدی هدفمنـد اسـت و بـه 
فرهنـگ نگـرش و ارزش حاکـم بـر تفکـرادراک کننده 
بـا  همـواره  ادراک  فراينـد  رو  ايـن  از  دارد.  بسـتگی 
شـناخت انسـان از محیـط همـراه اسـت؛ بديـن ترتیب 
شـناخت محیـط موجـب احسـاس و در نهايـت درک 
محیـط مـی گـردد. بـا توجه به شـکل 1 در اين مسـیر 

عوامـل بسـیاری تاثیرگذار می باشـند. 
1-2- زيبايـی شناسـی جداره هـای شـهری در 

شـهری منظر 
بررسـی  بـه  زيباسـت،  آنچـه  علـم  يـا  زيیاشناسـی 
مجموعـه ای از اصـول می پـردازد کـه سـبب می شـود 
بیننـده توجـه خـود را بـه اثـر معطـوف داشـته و از 
احسـاس وحـدت و هماهنگـی در ادراکات حسـی آن 
لـذت بـرد. ايـن زيبايـی جنبه هـای کالبـدی شـیء را 
مـورد توجـه قـرار می دهـد )ويتیـک، 1385(. زيبايـی 
امـری عینـی نیسـت درنتیجه هر اثر هنری با اسـتقالل 
بـروز احساسـات متفـاوت در  شـکل می توانـد منشـأ 
مخاطبانـی باشـد کـه قابـل پیـش بینـی نیسـتند و 
می تواننـد قرائت هـای متفاوتـی از برداشـت های خـود 
عرضه کنند )نوروزی طلب، 1387(. تجربه زيباشناسـی 
در معمـاری بـر روابـط انتزاعی شـکل ها، تعريـف فضا و 
عناصـری کـه آنهـا را خوشـايند و لذت بخش می  سـازد 
مثـل ضرباهنگ )ريتم(، رنگ و سـايه و روشـن اسـتوار 

شناسـی  زيبـا  ارزش هـای   .)1385 )ويتیـک،  اسـت 
سـیمای شـهری فضـای خیابـان متفـاوت از ارزش های 
ديگـر عناصـر کالبـدی شـهر اسـت. فضـای خیابـان 
بـا داشـتن محتـوای خطـی و عملکـرد عبـوری، بـرای 
معرفـی سـیمای خـود شـرايطی خـاص دارد )ذکاوت، 
1382(. بـا توجـه بـه اينکـه خیابـان فضايـی متشـکل 
از معماری هـای مختلـف اسـت، لـذا زيبايـی خیابان در 
بعـد کالبـدی آن، مجموعه قواعد شـکلی خیابـان را در 
بـر می گیـرد و مولفه هـای آن ناحدود اسـت: تناسـبات 
جـداره، تناسـبات کف، رنـگ، خط آسـمان، ديد پی در 
پـی، ريتـم ، هارمونـی، سـبک معمـاری و پیش آمدگی- 
فرورفتگی. زيباشناسـی خیابان، علم تفسـیر مولفه های 
صـورت دهنـده به خیابـان اسـت )آتشـین بار، 1391(؛ 
کـه می بايسـت در هماهنگـی بـا يکديگـر عمـل کنند 
از  يکـی  نماينـد.  ايجـاد  را  پیوسـته  مجموعـه ای  و 
بـر منظـر شـهری نمـای  تاثیرگـذار  ايـن مولفه هـای 
ساختمان هاسـت کـه در لغـت نامـه دهخـدا صـورت 
ظاهـري هـر چیـزي، آنچه کـه در معـرض ديـد و برابر 
چشـم اسـت، منظر خارجي بنا و عمارت، فن روسـازي 
سـاختمان و سـاخت نماي عمارت، تعريف شـده اسـت. 
دکتـر جهانشـاه پاکـزاد، نما را سـطوح تشـکیل دهنده 
هـر بدنـه نامیـده و معتقـد اسـت که هـر نمـا جزئي از 
بدنـه اسـت کـه پوسـته يـا پوسـته هاي ظاهري هـر بنا 
يـا سـاختمان را تشـکیل مي دهـد. نمـا در واقـع عاملی 

شکل1. رابطه ادراک، احساس و زيبايی شناسی جداره شهری؛ ماخذ: نگارندگان.
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اسـت کـه درون سـاختمان را از بیـرون آن جدا مي کند 
و بـه طور مسـتقیم بر کارکـرد و ارزش خیابان و میدان 
موثـر واقـع مـی گردنـد. اگـر به نمـای يک سـاختمان 
بـدون در نظـر گرفتن نمای ديگر سـاختمان های شـهر 
توجـه شـود، همگونی نمای شـهری در مجمـوع از بین 
مـی رود. در طـول دوره هـای مختلـف طراحی شـهری 
صاحـب نظران بسـیاری به بحث پیرامون نمـای جداره 
هـا بـه عنـوان عنصـری مهـم جهـت افزايـش ادراک 
زيبايـی و ارتقـا سـطح کیفیـت فضای شـهری پرداخته 
انـد. در جدول شـماره 1 برخـی از مفاهیم کلیدی مورد 
توجـه صاحبنظـران داخلـی و خارجـی حـوزه زيبايـی 

شناسـی شـهری بازخوانی شـده اسـت.
2- بررسـی و تحلیل فرآينـد طراحی جداره های 

شـهری در تجارب داخلی
2-1- بررسی منظر شهری در شهر مشهد

طراحي شهري فعالیتي است با ريشههاي کهن کـه به 
زمینه اي مهم و معنيدار در حوزه فعالیت هاي علمي، 
است.  تبديل شده  حرفهاي  فعالیت  و  عمومي  سیاست 
طراحي شهري به طور فزاينده اي در میان بخشهاي 
خصوصـی و عمومي در سطح جهان به رسمیت شناخته 
شده است. با رسمیت يافتن طراحي شهري، درخواست 
بـرای بکارگیري طراحان شهري حرفه اي و به طور کلي 
مهارتهاي طراحي شهري افزايش يافته است )عبـاس 
زادگان و وحیديـان، 1388(. طراحـی شـهری بـه طـور 
ويـژه ای بر منظر شـهری تاثیر می گـذارد و در صورتی 
کـه فراينـدی بهینه، بومی و انعطـاف پذير به کار گرفته 
شـود، موجب ارتقای سـطح زيباشناسـی منظر شـهری 
مـی گـردد. از اين رو در اين بخش و به منظور بررسـی، 
نقـد فرآينـد طراحـی شـهری جداره هـای  تحلیـل و 
شـهری و شـناخت گام هـای اصلـی اينگونـه فرآيند ها 
بـه بررسـی خیابـان احمد آباد شـهر مشـهد بـه عنوان 
يکـی از محورهـای مهـم شـهری بـه لحـاظ تاريخـی و 
عملکردی پرداخته شـده اسـت. مشـهد مقدس دومین 
کالن شـهر مذهبـی جهـان از هزاره ها و قرون گذشـته 
يادگارهـای بـس افتخـار آفريـن از پیشـینه ای پربـار 
داشـته و ايـن مهـم بـا وجـود حـرم حضـرت علـی بن 

الرضـا بـه عنـوان پايـگاه معـارف دينی و رضـوی تجلی 
ديگری يافته اسـت. در حال حاضر شـهر مشـهد شـاهد 
ورود میلـون هـا زائـر در هـر سـال مـی باشـد کـه اين 
موضـوع موجـب گرديـد، مشـهد به عنـوان مهـد ادب، 
فرهنـگ و فضیلـت میان جهانیـان معرفی شـود. با اين 
توصیفات شـهرداری مشـهد از آغاز تاسیس، ساماندهی 
و بهبود شـرايط زيسـت در اين شـهر را بـرای مجاوران 
و زايريـن بـر عهده داشـته اسـت، کـه يکـی از اقدامات 
موثـر ان، ارتقـای سـطح زيبايی شناسـی منظر شـهری 
اسـت. بـا وجـود اقدامات گسـترده بـه صـورت پراکنده 
در نقـاط مختلـف شـهر طـرح جامعـی جهـت ايجـاد 
تغییـرات بنیـادی انجـام نگرفته اسـت. علـی الخصوص 
خیابـان هـا در شـهر مشـهد کـه شـامل مجموعـه ای 
از سـاختمان هـای غیـر هماهنـگ و نامـوزون اسـت و 
گرايشـی عمومـی به سـمت متفـاوت کردن سـاختمان 
هـا از بناهـای همجـوار وجـود دارد. تنـوع قومیتـی و 
سـاليق شـهروندان مشـهد و نیز فقدان ضابطه قطعا در 
ايجـاد شـرايط موجـود در بدنـه ها موثـر بوده اسـت. با 
ايـن وجـود در طرح جامع شـهر مشـهد هیچ اشـاره ای 
به منظر و منظر سـازی نگشـته اسـت. شـهر مشـهد به 
عنـوان پايتخـت معنـوی ايـران بسـیاری از فاکنورهای 
زيبايی شناسـی را دارا نیسـت و دلیل اصلـی آن ناديده 
انگاشـتن عناصـر تاريخی موجود به خصـوص در جداره 
هـای شـهری و الگوبـرداری بـدون تفکـر از شهرسـازی 
مـدرن مـی باشـد. بايـد بـه ايـن نکتـه توجه نمـود که 
ارتقـای ارزش و کیفیـات منظـر شـهری از طريق ايجاد 
تناسـبات و هندسـه،  نمـا،  هماهنگـی میـان مصالـح 
زيبايـی  رعايـت کیفیـات  و  مقیـاس و خـط آسـمان 
شناسـی همچـون تقارن، تعـادل، تـداوم، هماهنگی و... 
بـه عمـل می آيـد.  مطالعـات در اين بخش به بررسـی 
جـداره خیابـان احمد آباد مشـهد اختصـاص يافته و در 
واقـع هـدف از بازخوانـی و تحلیـل اين نمونـه  ، نمايش 
چگونگـی بهره گیـری اصـول مطـرح شـده در طراحـی 
شـهری نما هـا، اسـتخراج معیارهـای عمـده موثـر بـر 
طراحـی شـهری جداره ها و بازشـناخت گام های فرايند 
طراحـی شـهری آن هـا بوده اسـت. خیابان احمـد آباد 
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مفاهیم کلیدیعنوان کتابسالنام مولفرديف
تاکید بر نحوه ارتباط نماها و اتصال و پیوستگیمنظر شهری1961کالن1

1893کامیلوسیته2
برنامه ريزی شهری 

بر طبق اصول 
هنری

طراحی کامل و يکدست

اصل شخص ثانی )رابطه میان بناهای مجاور(طراحی شهرها2003بیکن3
تمايز يا و ضوح نقش يا زمینه، سادگی فرم، تداوم میان نماهاسیمای شهر1960لینچ4
برقراری نظم و ارتباط میان حجم و جداره ساختمان هاشهر و میدان1959زوکر5

هدمن و 6
مبانی طراحی 1985يازوسکی

شهری

ايجاد وحدت و يکپارچگی از طريق:
خـط افق سـاختمان، تناسـب پنجره هـا و برجسـتگی ها و فرورفتگی های 
نمـا، فـرم و شـکل کلـی بنـاو فاصله بیـن سـاختمان ها، جنـس مصالح و 
پرداخـت و بافـت نمـا، الگوی سـايه انـدازی، مقیاس بنا، سـبک معماری

بنتلی و 7
محیط پاسخده1985همکاران

وزن هـای افقـی و عمـودی، خطـوط آسـمان، جزئیـات ديـوار همچـون 
مصالـح، رنـگ و الگوهـا، تقسـیمات پنجره هـا و درهـا، اجـزا و عناصـر 

همکف

علوی و 8
1391پورجعفر

ويدئو اکولوژی: بوم 
شناسی بصری در 
معماری و طراحی 

شهری

ارکان نما:احجـام: تعـدد، ترکیـب و ابعـاد حجـم، سـطوح: بافـت و جنس 
سـطوح، شـکل و هندسـه، ابعـاد، تعدد سـطوح و ترکیـب آن ها

اجـزا نمـا: بازشـوها، ورودی هـا: موقعیـت قرارگیـری، شـکل، تعـدد و 
هندسـه آن هـا، خطـوط نما: خطوط موجود در سـطح، خطـوط طبقات، 

خـط بـام و خـط زمیـن، تزئینـات و جزئیات
معیارهـای هماهنـگ بـا بینايی)موثـز بـر طراحـی جـداره هـا(: وضـوح، 
تاکیـد، نقـاط عطـف، جزئیـات، تنـوع عوامل شـکل دهنده، کنتراسـت و  
تبايـن در نـور و رنـگ، وجـود لبـه هـا، طبیعی بـودن رنگ ها و سـطوح، 

خطـوط و سـطوح نـرم و منحنیپ
انـواع محیـط بصری: محیـط يکنواخت، محیط تهاجمی، محیط آسـايش 

بخش

توسلی9
1376
1379
1388

طراحی شهری 
بخش مرکزی 

تهران
طراحی شهری 

خیابان کارگر
طراحی شهری هنر 
نوکردن ساختمانها

نظـم، وحـدت، ترکیـب، هماهنگـی ، تقـارن، تعـادل، ريتـم ، مرکزيـت، 
تقسـیمات پنجـره، اسـتحکام بصـری، هماننـدی و هـم پیونـدی، حجـم 
و تـوده سـاختمانی محصورکننـده فضـای خیابـان، ريتم هـای عمـودی، 
ريتم هـای افقـی، خـط آسـمان، ورودی هـا و پنجره هـا، تـداوم شـکلی، 
توجـه بـه کنج هـا، توجـه به ترکیـب اجـزا و خطـوط نمـا، هماهنگی در 

رنـگ و مصالـح سـاختمان های موجـود، شناسـايی نماهـای بـاارزش

مبانی نظری طراحی 1383پاکزاد10
شهری

پهنـه نما، سـطوح شـفاف و کدر، سـطوح خالـي، خطوط نما، کنسـول يا 
پیـش آمدگـي، تابلوها، نورپـردازي، گیاهان، کنج، خط بنـا و خط زمین، 
فصـل مشـترک دو نمـا بـا يکديگر، رنـگ غالـب زمینه، جنـس مصالح و 
بافـت نماهـا، تناسـب روزنه هـا ، رعايـت الگـوي پايـه، بدنه و آسـمان در 

طراحـي نمـا بـه گونـه اي کـه از دور و نزديـک قابل فهم و درک باشـد.

جدول 1. مفاهیم کلیدی مورد توجه صاحبنظران حیطه ی زيبايی شناختی و طراحی جداره های شهری؛ ماخذ: 
نگارند گان.
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مشـهد از محـور هـای قديمی شـهر مشـهد اسـت اين 
خیابـان در گـذر زمان دچـار تغییرات و تحوالت بسـیار 
بـوده کـه زيبايـی هـا و خاطـرات آن همیشـه در ذهن 
مـردم باقـی مـی مانـد. بـه دلیـل اهمیـت بسـیار ايـن 
محـور، در چنـد سـال اخیـر زيباسـازی منظر شـهری، 
بهبـود وضعیـت ترافیکـی و بازسـازی پیـاده روهای آن 

مـورد توجه قـرار گرفته اسـت.
2-2- فراينـد طراحـی شـهری جـداره خیابان 

احمـد آباد مشـهد
الف( شناخت

میـدان  فاصـل  حـد  بـه  آبـاد  احمـد  خیابـان  محـور 
فلسـطین تـا میـدان شـريعتی بـه طـول 2.5 کیلومتـر 
اسـت.  مشـهد  شـهر  قديمـی  هـای  محـور  از  يکـی 
هجـری  سـال1350  بـه  احمد آبـاد  محلـه  تاريخچـه 
شمسـی بـاز می گردد. ايـن محله که در ابتدا روسـتايی 
بـه نـام احمـد آبـاد بـوده، در آغاز قـرن14 شمسـی به 
ايـن نـام خوانده شـده اسـت. احمد آبـاد منطقـه ای که 
در تقسـیم بندی شـهری در منطقه1 واقع شـده اسـت، 
يکـی از پـر رفـت  و آمدتريـن محله هـای شـهر مشـهد 
بـه  ايـن خیابـان هم  اکنـون  اسـت.خیابان های فرعـی 
يکـی از پرترافیک تريـن مراکـز پزشـکی شـهر تبديـل 
شـده اند. احمـد آبـاد منطقـه ای بیـن میـدان تقـی آباد 

)شـريعتی(، کوهسـنگی و ملـک آباد مشـهد می باشـد. 
ايـن منطقـه 1611 هکتـار و جمعیـت سـاکن در آن بر 
طبق سرشـماری سـال 80 شمسـی 180 هزار نفر می 
باشـد. ايـن منطقـه دارای بازارهـای متعـدد می باشـد.

محوراحمدآباد به جهت نقشـی که در سـطح شـهر ايفا 
مـی نمايـد ، دارای اماکـن تجـاری عمده مانند زيسـت 
خاور ، بازارقسـطنطنیه وسـلمان با مقیاسـهای شـهری 
ومنطقـه ای اسـت. ايـن محـور بـه جهـت دارا بـودن 
هـر دو نقـش تجـاری و گردشـگری از اهمیـت و نقـش 
ويـژه ای در سـطح شـهر  بـا توجه بـه چشـم اندازهای 

ترسـیمی بیسـت سـاله بر خـوردار اسـت )شـکل2(. 
 درشـرايط کنونـی خیابـان احمـد آبـاد، به يـک محور 
صرفا ترافیکی تبديل شـده اسـت. وجـود مراکز درمانی 
بـه صـورت گسـترده و همچنیـن اماکن تجاری وسـیع 
موجـب تغییر چهره اين معبر شـده اسـت. قـرار گیری 
تابلوهـای تبلیغاتـی و سـاختمان هـای تجـاری مرتفـع 
بـا جـداره هـای وسـیع شیشـه ای و ناهماهنـگ بـا 
معمـاری زمینـه و همچنین سـاختمان های مسـکونی 
بـا معماری هـای ناهمگـون، معیارهای زيبايی شناسـی 
ايـن محـور را با تهديد جدی مواجه سـاخته انـد. موارد 
زيـر نشـان دهنـده مهمتريـن مسـائل تاثیـر گـذار می 

باشند:

شکل2. موقعیت خیابان احمد آباد در مشهد؛ ماخذ: طرح جامع مهرازان 
.1386
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- تغییـر نقـش و ماهیـت محـور از اجتماعـی بـه صرفا 
ترافیکـی و عبـوری در شـرايط موجـود؛

- تأثیرگـذاری پائیـن عناصـر وکاربری هـای نماديـن و 
واجـدارزش معمـاری ماننـد هتـل همـا، باغ ملـک آباد 

و...؛
- وجـود تقاطع هـای صرفـا ترافیکی 3 گانـه احمد آباد، 

ملـک آباد و تقـی آباد؛
- سـاخت و سـازهای بی رويـه و فقـدان حضـور ضوابط 
و مقـررات مشـخص در نـوع معمـاری، تعـداد طبقات و 

نماسـازی جـداره ها؛
- فقدان الگوهای مشـخص وهماهنگ  طراحی شـهری 

يکپارچـه جداره شـهری در طول محور؛
- لزوم اصالح وتقويت ويژگی های کالبدی محور.

 پ( بیانیه چشم انداز
با توجه به سـند چشـم انداز بیسـت سـاله شـهر مشهد 
کـه در آن »مشـهد شـهری اسـت  زيارتـی، مذهبـی و 
سـیاحتی، آرامـش دهنـده، فـرح بخـش، بـا اقتصـاد 
خدماتـی و صنايـع برتر، مبتنـی بر فنـاوری و با امنیت 
مناسـب در سـطح جهانی« و همچنین از طريق تحلیل 
چشـم انـداز، اهداف، نظرسـنجی و مطالعـات کلی اولیه 
سـاختاری  مبنـای  بـر  فرادسـت  وحوزه هـای  محـور 
وسلسـله مراتبـی می تـوان بـه اهـم محورهـای طراحی 

وبرنامه ريـزی زيـر دسـت يافت:
لـزوم تجديـد وتقويـت نقـش سرسـبزی محـور، لـزوم 
تکمیـل واصـالح سـاختاری نقش تجـاری محـور، لزوم 
ايجـاد وتقويـت نقـش فراغتـی - تفريحی محـور، لزوم 
توجـه وبرنامه ريـزی برای نقش توريسـتی محـور، لزوم 
اصـالح شـرايط ترافیکـی وحمـل ونقل محور در چشـم 
انـداز مطرح شـده محـور احمد آبـاد در آينـده، خیابان 
شـهری پیـاده مـدار مفـرح وسـرزنده در سـطح شـهر 
مشـهد با نقـش تجـاری، فراغتـی، توريسـتی، تفريحی 

و سـیاحتی و نماديـن و شـاخص می باشـد. 
ت( فرآيند طراحی شهری

بـا بررسـی مطالعـات انجـام شـده فراينـد مطالعاتـی 
مرحلـه   4 در  احمدآبـاد  خیابـان  شـهری  طراحـی 
شـناخت، تدويـن برنامـه هـا و سیاسـت هـا، تدويـن 

ارائـه راهنماهـای تکمیلـی و اعمـال سیاسـت هـا،  و 
راهکارهـا و ارزيابـی در عمـل انجـام مـی گیـرد. شـکل 
3 نشـان دهنـده مراحل فرايند طراحی شـهری خیابان 

احمدآبـاد مشـهد مـی باشـد.                                                                                                        
بحث و نتیجه گیری

همانگونـه کـه در مباحـث گذشـته مطرح شـد، جداره 
هـای شـهری عضـو جـدا نشـدنی منظـر شـهر مـی 
باشـند و بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم از طريـق 
ادراک بصـری بـر کیفیـت زندگـی سـاکنین تاثیـر می 
گذارنـد.  در مقالـه حاضـر بـا بررسـی فراينـد طراحـی 
پـروژه سـاماندهی جداره های شـهری خیابان احمدآباد 
مشـهد می  تـوان فرايندهـای طراحی شـهری را به پنج 
بخـش ضـروری تقسـیم نمـود، کـه بنـا بـه ضـرورت و 

شکل3. فرايند مطالعات شهری خیابان احمد آباد مشهد؛ 
ماخذ: مهندسین مشاور آرمانشهر، 1381.
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ويژگی هـای خـاص هـر پـروژه بـر جزئیـات آن افـزوده 
مـی گـردد.در فراينـد طراحی پیشـنهادی سـعی بر آن 
اسـت تـا فراينـدی منعطـف، بومـی و بـا نگرشـی ويژه 
بـه مبحث زيبايی شناسـی جداره شـهری انجـام گردد. 
بـه عنـوان مثـال در مرحله شـناخت و انجـام مطالعات 
پايـه مـی بايسـت بـه بخش هـای موثـر بر مولفـه های 
زيبايـی شناسـی همچـون پیشـینه تاريخـی معمـاری، 
سـاختار ادراکـی فضايـی، الگوهـای توسـعه شـهری در 
دوره هـای مختلـف و همچنین شناسـايی عناصر اصلی 
طراحـی جـداره و مهمتريـن کیفیـات طراحـی موثر بر 
آن، توجـه نمـود. همچنیـن در مرحله ارائـه راهکارهای 
خصـوص  در  کنتـرل  ضوابـط  بايسـت  مـی  طراحـی 
طراحـی جداره و راهنماها و دسـتور کارها مطرح شـود 
و از طريـق تکولـوژی هـای بالقوه همچون مدل سـازی 
و نمايـش بصـری و شـبیه سـازی بـه ارائـه راهکارهـا و 
تهیـه چارچـوب طراحـی کـه مبتنی بـر ايجاد انسـجام 
و نظـم کالبـدی، ايجـاد کريدورهـای بصـری و خوانايی 
و رويـت پذيـری نشـانه هـا و ايجـاد الگوهـای طراحـی 
جـداره شـهری و... مـی باشـد، پرداختـه شـود. درادامه 
هـر مرحلـه بـا جزئیـات کامـل معرفـی مـی شـود. از 
طريـق يـک جمـع بنـدی کلـی مراحـل زير پیشـنهاد 

گـردد:  می 
الـف( شـناخت ويژگی هـای محیـط: اولیـن مرحلـه در 
شـروع فرايند طراحی شـهری دسـت يابی به شـناخت 

کافـی و موثـر از ويژگـی های سـايت مورد بررسـی می 
باشـد، اين بخش را می توان به سـه زير مجموعه ديگر 
تقسـیم نمـود: کلیات سیاسـت هـا و شناسـنامه پروژه، 
تعییـن حوزه نفـوذ، مطالعات پايه. کلیـه موضوعاتی که 
از ابتدای کار بايسـتی در نظر گرفته شـود و يا از طريق 
اسـناد فرادسـت به آن دسـت يافت در حیطه سیاسـت 
هـا و شناسـنامه پـروژه قـرار می گیـرد. مباحثـی نظیر 
تعیین چشـم انـداز، تعیین اهداف خـرد و کالن، تعیین 
بودجـه و زمـان پـروژه، تعییـن روش مطالعـه و تعییـن 
سیاسـت هـای اجرايـی )شـکل4(. در فراينـد حاضـر 
چشـم انـداز ارتقـای کیفیـت زيبايـی شـناختی جداره 
هـای شـهری می باشـد و اهداف مـورد نظر بـه فراخور 
نـوع پـروژه )طراحـی، سـاماندهی و باز آفرينـی، مرمت 
و...( تعییـن مـی گـردد. بـه عنـوان مثـال در فراينـد 
بازسـازی يـک جداره شـهری اهـداف را می تـوان در 4 
بخـش زير تقسـیم نمـود: 1( حفاظت، بـه معنای حفظ 
عناصـر بـا ارزش و موثـر بـر طراحـی همچـون ابنیـه 
تاريخـی، 2( افـزودن عناصـر، کاربـری هـا، الحاقـات به 
منظـور بهبـود کیفیت کنونـی جداره شـهری 3( حذف 
نارسـايی ها و ناسـازگاری ها همچون حذف فرسـودگی 
و آلودگـی شـديد نماهـا، ترکیـب ناهماهنـگ بناهـای 
مجـاور هـم و طبقـات فوقانـی و تحتانـی بناهـا از نظـر 
انـدازه، شکل،نسـج، رنـگ، مصالـح، ارتفـاع و قدمـت و 
ارزش معمـاری، ضعـف نظـم و نسـق سـاختمان هـادر 

فرايند طراحی خیابان احمد آباد مشهدمراحل فرايند پیشنهادی

طرح مسـئله، اهداف کالن، شـناخت و تحلیـل اولیه، تعیین شناخت ويژگی های محیط
چشـم انداز، تعیین اهـداف خرد و کالن

انجام شناخت و تحلیلتعیین حوزه نفوذ و مطالعات پايه
تعیین سیاست طراحیسیاست گذاری

تعییـن راهبـرد، راهنمـای اجـرای سیاسـت و دسـتورالعمل اعمال سیاست ها و راهکارهای طراحی
ها

ارزيابی طرح و اجراسنجش میزان تحقق پذيری طرح و اجرا

جدول2. مراحل  فرآيند طراحی شهری پیشنهادی؛ ماخذ: نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

108

ايجـاد چشـم انـداز و نقـاط ديـد جـذاب و... 4( پرهیـز 
از پیدايـش و يـا گسـترش مشـکالت زيبايـی شناسـی 
همچـون عـدم پیـروی از ضوابـط معین در شـکل دهی 
بـه  نماهـای يک جداره شـهری که موجب  اغتشـاش و 
از  دسـت رفتـن هويـت و زيبايی نمای شـهری در دراز 

مـدت می گـردد.
در ايـن مرحلـه بـا اسـتفاده از تصاوير و اسـناد تاريخی 
مـی تـوان سـیر تحـوالت نمـا را مشـخص نمـود و بـا 
الگوبـرداری از نماهـای واجـد اهمیت و سـاختمان های 
بـا ارزش بـه زمینـه ای مناسـب جهـت طراحـی جداره 
شـهری دسـت يافت. به منظور داشـتن تحلیلی صحیح 
کالبـدی،  ادراکـی،  اقتصـادی،  اجتماعـی،  از وضعیـت 
بصـری و... از محیـط مـورد مطالعـه مـی بايسـت حوزه 
هـای عملکـردی فعالیت به گونه ای صحیـح از يکديگر 

تفکیک گردند. همانطور که در شـکل 5 مشـهود است، 
ايـن حوزه شـامل سـه بخش مهـم حوزه فراگیـر، حوزه 
پیرامونـی و بالفصـل و حـوزه مداخله مـی گردند که از 
نظـر محدوديـت هايـی کـه بـر طرح مـورد نظـر اعمال 
مـی کنند قابـل توجه می-باشـند، بـه عنـوان مثال در 
حـوزه فراگیـر مواردی همچـون عدم همکاری سـازمان 
هـای ذی ربـط )میـراث فرهنگـی، شـهرداری و...( و يـا 
تصويـب طـرح هايـی ماننـد تعريـض معابر کـه موجب 
از بیـن رفتـن سـاختمان هـا و کنج های ارزشـمند می 
گـردد، و يـا در حوزه بالفصل و مداخله، سـاخت و سـاز 
بـی ضابطـه و ناهماهنـگ بخش خصوصی، عـدم تمايل 
کسـبه بـه تـرک فعالیـت هـای تجـاری همچـون لـوال 
فروشـان، ابـزار فروشـان کـه موجـب اغتشـاش بصـری 
چهـره خیابـان مـی گردنـد، در شـکل گیری سیاسـت 

شکل5.  فرايند مطالعه حوزه نفوذ؛ ماخذ: نگارندگان.
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هـای موثـر بـر طـرح در مقیـاس شـهر، ناحیـه و يـا 
محلـه تاثیرگـذار می باشـند و پتانسـیل هـای طراحی 
در مقیـاس هـای مختلـف شـهری را تعیین مـی کنند. 
بـه طور کلی مشـخص نمـودن حـوزه هـای عملکردی 
بـر طراحـی  تاثیرگـذار  هـای  پـروژه  تعییـن  موجـب 
جـداره شـهری مـورد نظـر مـی گـردد، بـرای مثـال 
حضـور معماری مـدرن در جـداره بالفصـل و پیرامونی 
موجـب تغییـر روحیـه سـنتی و بومـی و تغییـر در نوع 
نگـرش  بـه فضـا مـی گـردد ، همچنیـن در راسـتای 
تحلیـل شـرايط وضع موجـود به بررسـی مطالعـات در 
بخـش هـای مختلـف پرداخته مـی شـود. در مطالعات 
اجتماعـی بـه سـبک زندگـی سـاکنین و نـوع بینش و 
تفکـرات و اعتقـادات آن ها در زندگـی جمعی پرداخته 
مـی شـود، در فضايـی کـه محرمیـت مـورد نظر اسـت 
قطعـا طراحـی جـداره هـای گشـوده و يا بـه کارگیری 
پوشـش سـبز به جای ديوار مناسـب نیسـت. همچنین 
در مطالعـات اقتصـادی نیـز بايسـت بـه وضع معیشـت 
سـاکنین اشـاره گـردد کـه در تعیین نوع مصالـح مورد 
اسـتفاده و تزئینـات بـکار گرفته شـده در طراحی مورد 
توجـه قـرار می گیـرد. دو بعد اجتماعـی و اقتصادی در 
نقـش گرفتـن ايده هـای اولیه تاثیـر بسـزايی دارند، در 
ادامـه با اسـتفاده از مطالعـات ادراکی، کالبـدی، بصری 
الگوهـای طراحـی اسـتخراج مـی گـردد و در طراحـی 
جزئیـات و انتخـاب نـوع سـبک طراحی مورد اسـتفاده 

قـرار مـی گیرد.
- پـس از شـکل گیری تیم تحقیقاتـی و دريافت نظرات 
کارفرما و مشـاوره با مديران و مردم می بايسـت سـايت 
مـورد نظـر مـورد ارزيابـی واقع گـردد و مباحثـی که بر 
رويکـرد زيبايـی شـناختی طـرح پیشـنهادی و فراينـد 
برنامـه ريـزی حاصـل از آن موثرنـد مطـرح گردند اين 
مـوارد مـی توانند شـامل نواحی حفاظت شـده، بناهای 
میـراث فرهنگی، حريم هـا و قرار دادهای ملکی باشـد. 
سـپس بـه اولويت بندی نیازهای سـايت مـی پردازيم و 
در مرحلـه بعد سـنجش وضعیـت انجام می گیـرد. اين 
مرحلـه بـه همراه مرحلـه تدوين راه حل جـز مهمترين 
مراحـل يـک فرايند طراحی شـهری به شـمار می آيند. 

بطوريکـه طراحـی شـهری جهـت آفرينش مـکان های 
شـهری مطلـوب و ارتقـاء کیفیـت مـکان هـای موجود 
نیازمنـد عمـل سـنجش کیفیـت  فضاهـای  همـواره 
همگانی اسـت. بـا انجام مرحلـۀ شـناخت ويژگی-های 
محیـط و سـنجش وضعیت، مسـائل و امکانـات محیط 
شـهری کشـف، و تعريـف شـده و ارتبـاط میـان آنهـا 
معلـوم مـی گـردد. از ايـن رو انجام صحیح ايـن مرحله، 
شـالودۀ اساسـی بـرای تدويـن راه حـل هـای موجـه و 

منطقـی را فراهم مـی آورد.
 در ايـن مرحلـه بـا اسـتفاده از تکنیک سـوات می توان 
سـايت را تحلیـل کـرد و راهبردهـای واقع بینانـه برای 
طراحـی جـداره شـهری با توجه به شـرايط حاکـم ارائه 
نمـود. تحلیـل دقیق وضع موجـود اين امـکان را فراهم 
مـی آورد تـا عواملـی چـون اقلیـم، الگـوی سـکونتگاه 
هـا، رونـد توسـعه تاريخی، مشـخصه هـای محیـط و... 
موردارزيابـی قـرار گیـرد و بـا بررسـی نـوع سـاختمان 
هـا و سـازه هـا عناصـر اصلـی موثر بـر طراحـی جداره 
اسـتخراج گـردد، ايـن عوامـل که بـه طور مسـتقیم بر 
زيبايـی شناسـی محیـط نیـز تاثیرگذارنـد، عبارتنـد از: 
رنـگ، نـور، تابلوها و سـايه بان ها، شـکل بـام و مصالح، 
و ويژگـی هـای موثـر بـر حـس زيبايـی فضـا همچـون 
وحـدت، ريتـم و تناسـب، مقیـاس، اسـتحکام بصـری، 

هم پیونـدی و... )شـکل6(. 
و  اهـداف  تدويـن  معنـای  بـه  گـذاری:  سیاسـت  ب( 
سیاسـت هـای اجرايی و اصول طراحی در جهت شـکل 
دهـی بـه يک فضای شـهری می باشـد. در ايـن مرحله 
بـه تهیـه گزينـه هـای پیشـنهادی مـی پردازنـد. ايـن 
گزينـه هـا مـی بايسـت خوانـا و کامـال گويـای ذهنیت 
و خالقیـت طـراح باشـند و کامـل تريـن و بیشـترين 
اطالعـات مـورد نیـاز را منتقـل کننـد.  سیاسـت هـا از 
ضوابـط طراحی شـهری ريشـه گرفته از اهداف، چشـم 

انـداز و رويکـرد پـروژه مطـرح مـی گردند. 
در ايـن مرحلـه از فراينـد تدويـن چارچـوب طراحـي 
شـهري، بدنـه اصلـي تصمیم سـازي و مسـیر توسـعه 
پايه گـذاري مي شـود. چشـم انداز توسـعه و يـا بهبـود 
کیفیات زيبايی شناسـی جداره های شـهری و مجموعه 
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اهـداف کالن، ترسـیم کننـده نقش و محتـواي منطقه 
اسـت کـه در افق طـرح بايد به آن دسـت يافت. بديهي 
اسـت راهبردهـا يـا اسـتراتژيها، روش و راه رسـیدن به 
چشـم انداز بـا اتـکاء بـه فرصتهـاي مکانـي موجـود در 
حـوزه توسـعه همچـون وجـود بنـای هويـت بخـش با 

نمـای شـاخص و يـا جـداره هـای رها شـده، اسـت.  
پ( تعییـن سـناريو هـای بهینـه طراحـی: پـس از ارائه 
ی گزينـه هـای طراحـی بـا توجـه بـه اهداف و چشـم 
انـداز طـرح، سیاسـت هـای فرادسـت و بررسـی مولفه 
هايـی همچـون ابعـاد اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی 
و... و همچنیـن میـزان مطابقـت بـا درخواسـت مردم و 
مسـئولین و کارفرمـا گزينـه بهینـه انتخاب مـی گردد. 
بديـن منظـور با بررسـی نقـاط قوت، ضعـف و فرصت و 
تهديـد هريـک از گزينـه هـا مـی توان بـه چشـم انداز 
وسـیع تـری از گزينـه هـای موجـود دسـت يافـت و با 
تعییـن دقیق نوع نگـرش طراحی، سـناريوهای طراحی 
شـهری را مشـخص نمـود، بـرای مثـال مـواردی چون 
طراحـی جداره شـهری مطلـوب در جهت بهبـود نمای 
خیابان با اسـتفاده از بازديدهای محلی، انجام برداشـت 
هـا و تحلیـل آن هـا و اسـتخراج گزينه هـا و معیارهای 
طراحـی ويـا تغییـر حجـم و ارتفـاع سـاختمان هـای 
موجـود در جـداره شـهری و همچنیـن طراحـی بلوک 
هـا واسـتفاده از فضاهـای مخروبه و فرسـوده بـه عنوان 
پتانسـیل طراحـی نمونه هايـی از سـناريوهای مختلف 
طراحـی جـداره هـای شـهری بـا رويکردهـای مرمـت، 
بازسـازی، نوسـازی و... مـی باشـند. البتـه انتخـاب يک 
سـناريوی طراحـی بـه معنـای نهايـی بودن آن نیسـت 
بلکـه پس از بررسـی سـنجش میزان تحقـق پذيری که 
در مراحـل بعـد توضیـح داده خواهـد شـد در صورتـی 
کـه از معیارهـای مـورد نظـر فاصله بگیـرد، گزينه های 
طراحـی ديگـری مـی بايسـت مطـرح گردنـد و مجددا 

مـورد ارزيابـی قـرار بگیرند.
ت( اعمـال سیاسـت ها و راهکارهـای طراحی: مجموعه 
سیاسـت  هاي طراحي جهت ارتقـاء کیفیت محیط هاي 
در حـال تحـول و شـکل گیري اسـت و ايـن محتوي به 
لحـاظ ماهیـت و مرحلـه توسـعه يافتگي حـوزه مداخله 

تدويـن مي گـردد. لـذا چارچـوب  سیاسـت گـذاري بـا 
ارتقـاء ابعـاد ماهوي، نقـش تعیین کننـده اي  در هدايت 
و شـکل دهي حـوزه هاي شـهري و توسـعه پايـدار آنها 
بـه  عهـده دارد. ايـن مرحلـه بـه دو بخـش راهنماهـای 
طراحـی و راهبردهـا و الگوهـای توسـعه تفکیـک مـی 
گـردد. راهنماهـای طراحـی در واقـع ضوابـط،  معیارها 
و دسـتور کارهايـی هسـتندکه بـه صـورت عمومـی و 
يـا ويـژه مختـص طـرح مـورد نظر مطـرح مـی گردند. 
راهبردهـا و الگوهـای توسـعه مجموعـه ای از الگوهـا 
و طـرح هـا و برنامـه هـای اجرايـی مـی باشـند کـه بـا 
توجـه بـه شـناخت کامـل و تحلیـل درسـت از موضوع 
مـورد نظـر بیان می شـود. ايـن الگوها می تواند شـامل 
الگـوی نظـم کالبـدی تـوده و فضـا، نظـام عملکـرد و 
فعالیـت، زيبايـی سـنجی و  زيبايـی شناسـی، معرفـی 
تکنولـوژی هـای مرتبـط و... باشـد )شـکل7(؛ مثال زير 
نشـان دهنـده جـدول سـوات طراحـی شـده بـا هـدف 
ارتقـای بعـد زيبايی شناسـی جداره شـهری می باشـد. 
نقـاط قـوت، ضعف، فرصت و تهديـد در دو بعد کالبدی 
و اقتصـادی مطرح شـده اند، سـپس با توجـه به ويژگی 
هـای ذکـر شـده راهبردهـای طراحـی در نظـر گرفتـه 

شـده اسـت)جدول 3(.
نقاط قوت

کالبـدی: 1(وجـود بناهـا، لبـه هـا، بدنه هـا و مجموعه 
هـا و محـدوده های ارزشـمند تاريخـی؛ 2( وجود زمین 
هـای بايـر و سـاختمان هـای مخروبـه عاملـی موثـر 
در ايجـاد فضاهـای بـاز شـهری- اقتصـادی؛ 3( وجـود 
واحدهـای فعـال اقتصـادی؛ 4( ارزش بـاالي امـالک و 

اراضـي محلـه بـه دلیـل داشـتن ماهیـت اقتصادی. 
نقاط ضعف

کالبـدی: 1( فرسـودگی و آلودگـی شـديد نماهـا؛ 2( 
ترکیـب ناهماهنگ بناهای مجاور هـم و طبقات فوقانی 
و تحتانـی- اقتصـادی؛ 3(بـاال بـودن هزينه نگهـداری و 
نوسـازی بناهـا 4( حضور گروه های ناهنجـار و غیرفعال 

اقتصادی. لحـاظ  به 
فرصت ها

کالبـدی: 1( امکان بهبود وضعیـت کالبدی و جلوگیری 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

111

از فرسودگی آن؛ 2( داشتن دسترسی مستقیم به مسیر 
هـای متـرو و پايانه هـای شـهری- اقتصـادی؛ 3( تأثیر 
احـداث شـبکه متـرو بـر ارتقاي مزيـت نسـبي منطقه 
بـراي اسـتقرار فعالیت هـاي اقتصـادي فرامنطقـه اي؛4( 
وجـود راسـته ها و مجتمع  هـاي فعالیتـي متنـوع داراي 

رده عملکردي شـهري.
تهديدها

 کالبـدی: 1( افزايـش پیـدا کـردن تراکـم جمیعتي در 
محلـه بـه علت سـاخت و سـازهاي مسـکوني در  زمین 
هـاي خالـي و مخروبـه موجـود در محـل؛ 2( طـرح 
تعريـض خیابـان کـه موجـب تخريـب سـاختمان های 

بـا ارزش مـی گـردد؛ اقتصـادی: 3( گسـترش تدريجي 
کاربـري هـای فعالیتـي غیرمجـاز بـه محـدوده کاربري 
مسـکوني؛ 4( امـکان بروز خسـارتهاي جانـي و مالي در 
اثـر حـوادث طبیعي و زلزلـه. به دلیل فرسـودگی بافت.

ث( سـنجش میـزان تحقـق پذيـری طـرح: چگونگـي 
تحقق پذيري طـرح حاوي موضوعاتي همچون سـاختار 
فرصت هـاي  شـهري،  عمـران  مديريـت  تشـکیالتي 
و  اقتصـادي  پايـداري  جايـگاه  و  مـردم  مشـارکت 
حضـور بخـش خصوصـي و مشـارکت منابـع اعتباري و 
سـرمايه گذاري هاي جهانـي در تحقـق اهـداف توسـعه 
و راهبردهـاي ارتقـاء و دسـتیابي به آن اسـت و شـامل 
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مراحـل زيـر می باشـد:
• تدويـن مکانیزم مشـارکت و تحقق پذيري مشـارکت 
مردمـي و بخـش دولتـي، عمومي و خصوصـي در تهیه 

و اجـراي برنامه؛
• تدويـن توصیـه هـاي چگونگـي تامیـن منابـع مالـي 

اقتصـادي؛ پتانسـیل هاي  براسـاس 
• توصیـه سـاختار تشـکیالتي تحقـق پذيـري طـرح 
فرصتهـاي ويـژه توصیه چگونگي بهـره گیري در حیطه 

عمومي؛
• بررسی نتايج، میزان موفقیت ها و شکست ها؛

اجرايـي  اقدامـات  بنـدي  اولويـت  برنامـه  تدويـن   •
)شـکل8(.

پـس از بررسـی و اجـرای مراحـل ذکر شـده در صورت 
نداشـتن بازدهی مطلوب و نرسـیدن به معیارهای مورد 
نظـر می بايسـت طرح هـا و برنامه ريـزی های جديدی 
بـا تجديـد نظر در برنامـه های موجود انجـام گیرد و در 
صـورت نیاز بـه انتخاب گزينه های طراحـی جديد بايد 

فراينـد طراحـی بار ديگـر مورد بازنگری قـرار گیرد.
منابع و ماخذ

- آتشـین بـار، محمـد، )1391( زيبايی شناسـی منظر 
خیابـان هـای تهران، نشـريه منظـر 19: 19-12.

موريـن، سـومک  پـال  الـکک،  ين.آلـن  ای  بنتلـی،   -
گلین، گراهام اسـمیت، )1389( محیط های پاسـخده، 
مصطفـی بهزادفـر، تهـران: انتشـارات دانشـگاه علـم و 

شکل7. اعمال سیاست ها و راهکارهای طراحی؛ ماخذ: نگارندگان.
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ايـران. صنعت 
فرزانـه  شـهرها،  طراحـي   )1386( ادمونـد،  - بیکـن، 

شـهیدی. تهـران:  طاهـری، 
نمـای  پديدارشناسـی   )1382( جهانشـاه،  - پاکـزاد، 
سـاختمان های مسـکونی و سـیر تکوينی توقعات از آن، 

نشـريه هنرهـای زيبـا 14: 102-91.
- پاکزاد،جهانشاه، )1382( عناصر وکیفیتهای منظريک 

فضای شهری، نشـريه آبادی 38: 126-115.
- پاکـزاد، جهانشـاه، )1385( مبانـی نظـری و فرآينـد 

طراحـی شـهری، تهـران: شـهیدی.
- پورجعفـر، محمدرضا، مريم علـوی باالمعنی، )1391( 
و  معمـاری  در  بصـری  شناسـی  بـوم  ويدئواکولـوژی: 

طراحـی شـهری، تهـران: آرمانشـهر.
)1371( طراحـی  بنیـادی  ناصـر  - توسـلی، محمـود، 
فضـای شـهری، تهـران: مرکـز مطالعـات و تحقیقـات 

ايـران.  شهرسـازی و معمـاری 
- توسـلی، محمـود، )1376( طراحـی شـهری در بخش 
مرکـزی تهـران، تهـران: مرکـز مطالعـات و تحقیقـات 

جدول3. جدول سوات )ارائه راهبردهای طراحی؛ ماخذ: نگارندگان. 

شکل 8. سنجش میزان تحقق پذيری طرح؛ ماخذ: نگارندگان.
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شهرسـازی و معمـاری ايـران.
- توسـلی، محمـود )1376( قواعـد و معیارهای طراحی 
شـهری، تهران: مرکـز مطالعات و تحقیقات شهرسـازی 

و معمـاری ايران.
- توسـلی، محمـود )1379( طراحـی شـهری خیابـان 

کارگـر، تهـران: شـرکت عمـران و بهسـازی شـهری.
- توسـلی، محمـود )1388( طراحـی شـهری هنـر نـو 

کـردن سـاختار شـهر، تهـران: دانشـگاه تهـران.
الکسـاندر،  کريسـتوفر  ايـوان،  سـرگئی  - چرمايـف، 
)1376( عرصه هـای زندگی جمعـی و زندگی خصوصی 
بـه جانب يک معماری انسـانی، منوچهـر مزينی. تهران: 

تهران.  دانشـگاه 
- ذکاوت،کامـران، )1384(، معمـاری خیابانـی و هويت 
سـیمای شهری در ايران، نشـريه دانش نما 104-102: 

.139-128
- عبـاس زادگان، مصطفـی، ريحانه وحیديـان، )1388( 
راهبـرد طراحـی فرايند محور و محصـول محور کیفیت 

های محیط شـهری، نشـريه باغ نظـر 12: 16-3.
فضاهاي  طراحي  مباني   )1371( علي،  سده،  - غفاري 
متوالي در معماري شهري، نشـريه صفه، شماره 6-7-8: 

.17-2
- متولی، مسـعود، )1389( بررسـی و سـنجش کیفیت 
زيبايـی در منظـر شـهری بـر اسـاس مفهـوم ديدهـای 
دارآبـاد  گردشـگری  مسـیر  مـوردی  )نمونـه  متوالـی 

تهـران(، فصلنامـه آرمانشـهر، شـماره 5: 139-123.
توپخانـه  میـدان   )1382( فـرخ،  مهـر،  - محمـدزاده 

پیـام سـیما. تهـران:  تهـران، 
- مدنـی پـور، علـی، )1379( طراحـی فضـای شـهری، 
فرهـاد مرتضايـی، تهـران: شـرکت پـردازش و برنامـه 

ريـزی شـهری.
محیطـي  شناسـي  روان   )1380( قاسـم،  - مطلبـی، 
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چکيده
ريسك پذيري اشاره به رفتاري حاكي از جسارت دارد كه فرد با تمايل 
خود در جهتي به آينده اي نامعلوم اقدام مي كند به شكلي كه نمي توان 
نتايج آن را با اطمینان تشخیص داد؛ و هوش مالی بخشی از هوش 
افراد است كه می تواند موضوعات مربوط به مسائل و مشكالت مالی 
را شناسايی و آن را حل كند كه هدف اصلي از انجام اين پژوهش 
مي باشد.  كاركنان  ريسك پذيري  و  مالي  هوش  بین  رابطه  مطالعه 
روش تحقیق اين پژوهش ازنظر هدف كاربردي و ازنظر ماهیت روش، 
شامل  آماري  جامعه  است.  پیمايشي   - همبستگي  نوع  از  توصیفي 
كاركنان سازمان ورزش شهرداري تهران مي شود كه تعداد آن ها 465 
نمونه  به عنوان  نفر   211 سیستماتیك  نمونه گیري  روش  با  كه  نفر 
انتخاب شده اند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده كه 
داراي 38 سؤال مي باشد؛ كه روايی محتوايی آن با اخذ نظر از 30 
نفراز خبرگان كه آلفاي كرونباخ، برابر 0.88 مورد تائید قرار گرفت. 
اسمیرنوف   - كلموگروف  آزمون  طريق  از  جمع آوری شده  داده هاي 
براي تائید نرمال بودن داده ها و آزمون ضريب همبستگي پیرسون )با 
توجه به نرمال بودن توزيع داده ها( مورد تحلیل قرار گرفت. يافته هاي 
پژوهش نشان داد ضريب همبستگي بین هوش مالي و مؤلفه های آن 
با ريسك پذيري كاركنان معنادار است. پژوهش حاضر نشان داد هوش 
مالي و مؤلفه های آن شامل ارتباطات، ابزارهاي تحلیل، سیستم هاي 
گزارش دهي و تصمیم گیري اثربخش بر ريسك پذيري كاركنان در 

سازمان ورزش شهرداري تهران مؤثر مي باشد.
ابزارهاي  ارتباطات،  ريسك پذيري،  مالي،  هوش  كليدي:  واژگان 

تحلیل، سیستم هاي گزارش دهي و تصمیم گیري اثربخش.

jazini@yahoo.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09121239119، رايانامه  *

The relationship between financial intelligence and 
risk-taking Employees (Case Study: Sport Organi-
zation of Tehran Municipality)

Abstract
Risk-taking behavior refers to a person with his desire 
in the direction indicated venturing into the unknown 
future action so that its results can not be reliably de-
tected. And financial intelligence, human intelligence 
is part of and can identify issues related to financial 
problems and it does not solve the main purpose of 
this study was to investigate the relationship between 
financial intelligence and risk-taking staff. In terms of 
practical purpose and terms of the nature of the re-
search method is descriptive - correlational survey. 
The population includes sport utility Tehran that a 
number of employees 465 people, 211 people, for ex-
ample systematic sampling. A questionnaire was used 
for data collection consisting of 38 questions which its 
content validity of 30 persons obtaining the opinion of 
experts that Cronbach’s alpha of 0.88 was confirmed. 
Collected data through the Kolmogorov - Smirnov 
confirmed the normality of the data and Pearson cor-
relation coefficient (according to data normality) was 
analyzed. The results showed a correlation between 
financial intelligence and its components with signifi-
cant risk-taking staff. This study revealed that finan-
cial intelligence and its components, including com-
munications, analysis tools, reporting systems and 
effective decisions on risk-taking employees in the 
exercise of Tehran Municipality is effective.
Key words: financial intelligence, risk, communica-
tion, analysis tools, reporting systems and effective 
decision making.
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مقدمه
در دنیـاي امـروز، سـازمان موفـق سـازماني اسـت كـه 
داراي كاركنـان ريسـك پذير باشـد ايـن گفتـه معنـي 
و اهمیـت پويايـي در سـازمان هاي امـروزي را نشـان 
مي دهـد. زمانـي كـه سـخن از ريسـك پذيري بـه میان 
مي آيـد، در ذهـن غالـب افـراد ايـن تصـور بـه وجـود 
مي آيـد كـه بـرای دسـت يافتـن بـه يـك محیـط كار 
ايمن، بايد سـطح ريسـك پذيری موردتوجه قـرار گیرد. 
درواقـع، رد يـا پذيـرش يـك مقـدار معیـن از ريسـك، 
نشـان دهنده آن اسـت كـه ازنظـر هـر فرد تا چـه اندازه 
ايمـن بـودن كافـی اسـت. خیلـی مواقع دلیل از دسـت 
رفتـن فرصت هـا نديـدن آن هـا نیسـت، بلكـه تـرس از 
نزديك شـدن به آن ها می باشـد. سـازمان هاي معاصر به 
كاركنانـي نیاز دارند كه ازنظر روان شـناختی باكارشـان 
ارتبـاط برقـرار كننـد، فعال باشـند و به اسـتانداردهاي 
باالي عملكرد دسـت يابند، كسـاني كه پرانرژی باشـند 
و خـود را وقـف كار كننـد، چنیـن افـرادي در سـازمان 
 .)2009 ، )سیمپسـون  ريسـك پذير هسـتند  افـرادي 
درواقـع، داشـتن كاركنانـی با ريسـك پذيري باال ممكن 
اسـت به سـازمان سـود برسـاند زيـرا وقتی كه افـراد در 
كارشـان غوطه ور می شـوند ريسـك می كننـد، كارهايي 
انجـام مي دهنـد كـه ممكـن اسـت تأثیـر مثبتـی بـر 
عملكـرد سـازمان بگـذارد )مانتلـر و مورفـی ، 2005(. 
به طوركلـی مطالعـات رفتـار سـازمانی نشـان می دهند 
كـه محیـط كار يـك ارتبـاط پويـا و متقابل میـان افراد 
از محیـط اجتماعـی  پديـد مـی آورد و بخشـی مهـم 
آن هـا را فراهـم می سـازد )آرنـت ، 1998(؛ بنابرايـن 
چهارچوب هـای  از  بیـش  كاركنـان  ريسـك پذيری 
مقرراتـی می توانـد موجب موفقیت فردي و سـازماني را 
فراهم آورد. همچنین سـازمان هايی كـه ازلحاظ نوآوری 
و خلـق ايده هـا و افـكار بهتر هسـتند میـان حوزه هايی 
كـه ريسـك پذيری بايـد تشـويق شـود و حوزه هايی كه 
نبايـد اين گونـه باشـد تفـاوت قائـل می شـوند )كـرن و 

هاسـیدا ، 2007(.
 البتـه قابل توجـه اسـت كه اغلـب افراد، ريسـك پذيری 
حساب شـده را بـا رفتـار غیرمنطقـی و خطـر كـردن 

متفـاوت مي دانند. ريسـك پذيری حساب شـده به عنوان  
يكـي از مهم تريـن ويژگي هـاي افـراد در افـراد خالق و 
نـوآور اسـت كه با يـك رفتـار قماربازی متفاوت اسـت. 
چراكـه ايـن كار بسـیار حساب شـده صـورت مي گیرد و 
فقـط در مـواردي ريسـك رخ مي دهد كـه نتايج حاصل 
از آن موردمحاسـبه قرارگرفتـه و موفقیـت در آن سـود 
زيادي را براي فرد در برداشـته باشـد )كرن و هاسـیدا، 

.)2007
مفهـوم  از  مختلـف  جنبه هـاي  شـدن  روشـن  بـا 
ريسـك پذيري، نكتـه اي كـه در مـورد ريسـك پذيري 
اجتماعـي  روان شناسـي  و  جامعه شـناختي  ازنظـر 
هنـوز در پـرده ابهـام قـرار دارد ايـن اسـت كـه چـرا 
ريسـك پذيري افـراد، گروه ها، اقشـار و طبقـات مختلف 
افـراد  میـزان ريسـك پذيري  اگـر  و  نیسـت؟  يكسـان 
متفـاوت اسـت چـه عوامـل فـردي و اجتماعـي بـر آن 
تأثیرگـذار اسـت؟ در جـواب بايـد اشـاره شـود عوامـل 
فـردي و اجتماعـي زيـادي در ادبیـات شناسايی شـده 
كـه بـر ريسـك پذيري فـرد مؤثـر اسـت كـه در ايـن 
پژوهـش هـوش مالـي به عنـوان  يـك عامل مؤثـر بر آن 
مطرح شـده اسـت. بااين وجـود مي تـوان گفـت اهمیـت 
و ضـرورت ايـن پژوهـش در اين اسـت كه اوالً، بررسـي 
تئوريكـي موضـوع نشـان مي دهـد كـه هـوش مالـي و 
ريسـك پذيري كاركنـان از موضوعات مهـم و پراهمیت 
مي شـود  محسـوب  امـروزي  سـازمان هاي  بـراي 
به خصـوص كـه جهت گیـري جامعـه ما به طـرف تحول 
در خصوصی سـازی مي باشـد و اين موضـوع صدچندان 
نشـان مي دهـد؛ كـه سـازمان ها در  را  اهمیـت خـود 
آينـده با مشـكالت زيـادي ازنظر ريسـك پذيري مواجه 
نشـود و ايـن پژوهـش به ايـن موضوع مي پـردازد. دوما، 
ازنظـر كاربـردي انجام ايـن پژوهش براي كمك رسـانی 
بـه مديـران سـازمان ورزش شـهرداري تهـران بـراي 
شناسـايي نقـش هـوش مالـي در ريسـك پذيري افـراد 
بسـیار حائز اهمیت مي باشـد، يافته هاي تحقیـق و ارائه 
پیشـنهادهاي مناسـب مي تواند مديران سـازمان مذكور 
را در امـر تصمیم گیـري كمـك نمايـد.  همچنین انجام 
ايـن پژوهش عـالوه بر اينكه سـبب غنی سـازی ادبیات 
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مربـوط بـه مفاهیـم سـازماني در كشـور خواهد شـد و 
بـه سـاير پژوهشـگرانی كـه قصـد ورود بـه ايـن حـوزه 
رادارنـد، كمـك خواهد نمـود بلكه باعث خواهد شـد تا 
مديـران جايگاه هوش مالـي را در ارتقاء ريسـك پذيري 
كاركنـان درك كـرده و يكـي از مهم تريـن عوامل مؤثر 
بـر تصمیم گیـري كاركنان را شناسـايي خواهند كرد. از 
طرفـی كاركنان در سـازمان ورزش شـهرداري تهران با 
مشـكالتي مواجـه هسـتند كـه مي تواند ريسـك پذيري 
مطلـوب آن هـا نسـبت به شغلشـان را كاهـش دهد؛ كه 
درنتیجـه هـوش مالـي آن هـا را از بین مي بـرد. درواقع، 
بعضـي از كاركنـان نسـبت بـه شـرايط شـغلي خـود 
احسـاس مثبتـي ندارنـد و در شـرايط كاري مطلوبـي 
قـرار نگرفته انـد كـه بتواننـد مبتنـي بـر اطالعـات و 
گزارش هايـی كـه دريافـت كرده انـد بـا انعطاف پذيـري 
برخـورد كـرده و تصمیم گیـري نماينـد. لـذا مسـئله ما 
در ايـن پژوهـش اين اسـت كـه رابطه بین هـوش مالي 

و ريسـك پذيري كاركنـان چگونـه مي باشـد؟
مبانی نظری

 در دنیـاي امـروز كاركنـان در سـازمان ها رفتارهـاي 
ريسـك پذير زيـادي از خـود بـروز مي دهنـد )كـرن و 
هاسـیدا، 2007( فردي كه مسـئولیت كاري را بر عهده 
مي گیـرد، مي پذيـرد كـه يـك سـري فعالیت هايـي را 
انجـام دهـد يـا بـر انجـام ايـن كارهـا توسـط ديگـران 
بنابرايـن،   )2004  ، )سـرتو  باشـد  داشـته  نظـارت 
بـا  برخـورد  در  اسـت  ممكـن  مسـئولیت پذير  فـرد 
موقعیت هـاي تـازه، بااحتیـاط برخـورد كنـد؛ درنتیجه 
واژه ي  مي گیـرد.  قـرار  تحت الشـعاع  او  ريسـك پذيري 
خطر يا ريسـك در ادبیات، به معناي جسـارت داشـتن 
يـا تمايـل بـه اقـدام كاري در جهـت آينـده اي نامعلوم 
اسـت به نحوی كـه نمي تـوان نتايـج آن را بـا اطمینـان 

تشـخیص داد )شـانتیني ، 2008(.
 پذيـرش يك ريسـك، قـرار دادن خـود در معرض يك 
آسـیب يا زيان اسـت )محمـودي و همـكاران، 1388(؛ 
و تحـت تأثیـر عوامل زيادي اسـت همچنین بـر عوامل 
زيـادي در درون سـازمان ها تأثیرگذار مي باشـد. موضوع 
ريسـك پذيري بـه دلیـل اهمیتي كـه دارد در تحقیقات 

و  لگرانـد  اسـت.  قرارگرفتـه  موردتوجـه  نیـز  زيـادي 
همـكاران نشـان دادنـد كـه ريسـك پذيري كاركنـان 
در افـراد باعـث بـروز مخاطره هـاي جسـمي، اجتماعي، 
قانونـي و مالـي مي شـود )لگرانـد و همـكاران، 2007؛ 
برگرفتـه از عسـگري و همـكاران، 1390(. ويلیامـز و 
همـكاران نشـان دادنـد كـه افـراد ريسـك پذير كارهاي 
عـادي را نسـبتاً خـوب انجـام مي دهنـد )ويلیامـز  و 

همـكاران، 2010(.
 در جوامـع امـروزي تقريبـاً تمـام افراد به نحـوي با اين 
مفهـوم آشـنايي دارنـد و اذعـان مي كننـد كـه زندگـي 
با ريسـك همـراه اسـت. ريسـك در زبان عـرف عبارت 
اسـت از خطـري كـه به علـت عـدم اطمینـان در مورد 
وقـوع حادثـه اي در آينـده پیـش مي آيـد و هـر چـه 
میـزان اين عدم اطمینان بیشـتر باشـد، اصطالحاً گفته 
می شـود ريسـك زيادتر است )كرن و هاسـیدا، 2007(. 
ريسـك پذيري نیـز همچـون بیشـتر مفاهیـم مديريتي 
دامونـداران  اسـت.  تعريف شـده  مختلـف  اشـكال  بـه 
ريسـك پذيري را رفتـاري مي دانـد كـه در يـك فرصت 
و شـرايط تـوأم و مركـب از شكسـت و موفقیـت رخ 
مي دهـد )دامونـداران ، 2000(. ريسـك پذيري اشـاره 
بـه رفتـاري حاكـي از جسـارت دارد كـه فرد بـا تمايل 
خـود در جهتـي به آينـده اي نامعلـوم اقـدام مي كند به 
شـكلي كـه نمي توان نتايـج آن را با اطمینان تشـخیص 
داد؛ و نتیجـه دوگانـه به دسـت آمده از يك سـو بسـیار 
سـودمند و از سـوي ديگـر بسـیار ترسـناك و زيـان آور 

اسـت )لیزكـوك ، 2005(.
عايـدي  هرگونـه  در  نوسـانات  را  ريسـك  گالیتـز،   
مي دانـد. تعريـف مذكـور ايـن مطلب را روشـن مي كند 
شـاخص  يـك  بـراي  آينـده  احتمالـي  تغییـرات  كـه 
بـا ريسـك  را  خـاص، چـه مثبـت و چـه منفـي مـا 
مواجـه مي سـازد. بنابرايـن امـكان دارد تغییرات موجب 
انتفـاع يـا زيان شـود )محمـودي و همـكاران، 1388(. 
تقسـیم  دوشـاخه  بـه  را  ريسـك  سـیركو  و  ويلمـن 
و  برمی گـردد  افـراد  بـه  كرده انـد؛ يـك ريسـكی كـه 
ديگـر ريسـك حرفـه اي. ريسـك افـراد بـه ويژگي هاي 
افـراد و ادراك آن هـا از شـرايط تصمیم گیـري مربـوط 
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اسـت. درحالی كـه ريسـك حرفه اي بـه عـدم اطمینان 
بـه موفقیـت و پیشـرفت در كارهـای آينده اشـاره دارد 
بـه  ادبیـات مربـوط  ، 2003(. در  )ويلمـن و سـیركو 
ريسـك پذيري كاركنـان ديدگاه هاي مختلفـي درزمینه 
انـواع ريسـك موجود در افراد اشاره شـده اسـت دريكی 
از ايـن ديدگاه هـا ريسـك بـه چهار گـروه تقسیم شـده 

اسـت )كورتیـس و كـري ، 2012(.
- ريسـك مالـي: بیشـتر افـراد، سـرمايه خـود را از 
محـل پس اندازهـا و امـوال شـخصي تأمیـن مي كننـد 
و در صـورت شكسـت، آن را از دسـت می دهنـد. چنین 
افـراد ريسـك پذير، خطـر ورشكسـتگي را مي پذيرنـد و 
بسـیاري از مـردم ازآنجاكـه نمي خواهنـد و نمي تواننـد 
پس انـداز، خانـه، امـوال و حقـوق خـود را بـه خطـر 
بیندازنـد، در تأسـیس كسـب وكار و پذيـرش مخاطرات 

آن نیـز موفق نیسـتند.
- ريسـك شـغلي: اين پرسـش همیشـه مطرح است 
افـراد ريسـك پذير در فعالیت هـاي خويـش  اگـر  كـه 
شكسـت بخـورد، آيـا مي تواند شـغلي بـراي خـود پیدا 
كنـد يا بـه شـغل پیشـین بازگـردد؟ چنین پديـده اي، 
نگرانـي مديرانـي اسـت كـه مي خواهنـد  بزرگ تريـن 
يـك شـغل سـازماني مطمئن بـا حقـوق بـاال و مزاياي 
عالـي داشـته باشـند. به طوركلـی، هـر نـوع ريسـكي، 
موردنظـر افـراد ريسـك پذير نیسـت، بلكه ريسـك هاي 
معقـول و حساب شـده مدنظر اسـت، يعني افـراد نه تنها 
ايده هـا را به عنـوان موقعیـت كاري دنبـال مي كننـد، 
بلكـه خطـرات موجـود در ايـن ايده هـا را هم محاسـبه 

مي نماينـد )سـانفورد و موسـا ، 2015(.
اعمـال  آغـاز  - ريسـك خانوادگـي و اجتماعـي: 
ريسـك پذير، زمـان و انـرژي زيادي مي طلبـد درنتیجه 
ايـن تعهـدات، ممكـن اسـت به واسـطه تالش عاشـقانه 
خـود، لطمات خانوادگـي و اجتماعي ماننـد كمبودها و 
مشـكالت ناشـي از عدم حضور خود و تأثیرات آن روي 

نزديـكان و عزيزانـش را متحمل شـود.
- ريسـك روانـي: شـايد بزرگ تريـن ريسـكي كـه 
روان  ريسـك سـالمت  مي شـود،  متحمـل  فـرد  يـك 
باشـد. ريسـك پول، خانه، همسـر، فرزند و دوسـتان را 

به نوعـی مي تـوان تعديـل نمـود امـا تنش هـاي روحي، 
اسـترس، اضطـراب و سـاير عوامـل رواني كـه درنتیجه 
شـروع و تـداوم فعالیـت ريسـك پذيرانه بـر فـرد عارض 

مي شـود، داراي تأثیـرات جبران ناپذيـری اسـت.
يكـی از مهم تريـن مفاهیـم تلفیق دهنـده ی جنبه های 
ماننـد  شـناختی  غیـر  و  تفكـر  ماننـد  شـناختی 
تصمیم گیـري، هـوش مالي اسـت. درواقع، هـوش مالی 
بخشـی از هـوش افـراد اسـت كـه می توانـد موضوعات 
مربوط به مسـائل و مشـكالت مالی را شناسـايی و آن را 
حـل كنـد. نمونه های سـاده ای از اين مشـكالت كه اين 
هـوش قـادر بـه رفـع آن اسـت شـامل نداشـتن درآمد 
بـرای درآمدزايـی  راهكارهايـی  پیـدا كـردن  و  كافـی 
بیشـتر، بدهی هـای زيـاد، داشـتن پـول و ناآگاهی برای 
اسـتفاده مفیـد از آن اسـت. البتـه اين هـا بخشـی از 
مشـكالت مالی اسـت كه ممكن اسـت برای هـر فردی 
در طـول زندگـی پیـش آيـد.  همچنیـن در تحقیقـات 
ديگـري برخـی از عوامـل فـردی تأثیرگـذار بـر سـطح 
ريسـك پذيری افـراد شـامل موارد زير اسـت )سـانفورد 

و موسـا ، 2015(:
الـف( انتخـاب آزادانه: هـرگاه فـرد آزادانـه تصمیم 
بگیـرد بـا يـك خطـر مواجه شـود، ريسـك هـزار برابر 
پذيرفتنی تـر خواهـد بـود. در يـك پژوهـش، جمعیـت 
موردمطالعـه بـه دو گـروه تقسـیم شـدند تـا چگونگـی 
عـوارض جانبی ناشـی از سـه نوع قرص بررسـی شـود. 
در يـك گـروه هـر يك از افـراد، خـود از میان سـه نوع 
قـرص، يـك نـوع را آزادانـه انتخـاب كردنـد. در گـروه 
ديگـر، يكـی از سـه نـوع قـرص به صـورت اجبـاری بـه 
آن هـا داده شـد. نتیجـه پايانـی نشـان داد گروهـی كه 
افـراد آن آزادانـه قـرص خـود را انتخـاب كردنـد، اثرات 
جانبـی كمتـری را گزارش كرده اند )سـانفورد و موسـا، 

.)2015
ديگـر،  پژوهش هـای  برخـی  كنتـرل:  قابليـت  ب( 
نشـان دادنـد كه قابلیت كنتـرل موجب می گـردد افراد 
ريسـك بیشـتری را بپذيرند. برای نمونه ريسـك ذهنی 
موتور سـواری  يـا  اتومبیل رانـی  بـه مسـابقات  مربـوط 
كمتـر از ريسـك ذهنـی مربـوط بـه حـوادث دريايی و 
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نیروگاه های هسـته ای است )سـانفورد و موسا، 2015(.
ج( آشـنايی بـا خطـر: يكـی از مهم تريـن عوامـل مؤثـر 
بـر ريسـك پذيری فرد، آشـنايی بـا خطر اسـت. كمبود 
اطالعـات و تجربـه از خطـری كـه فـرد به تازگـی با آن 
مواجه می شـود موجب بروز تـرس و برآورد بیش ازاندازه 
ريسـك می شـود )سـانفورد و موسـا، 2015(. خطـرات 
ناشـناخته، حتـی اگـر احتمـال وقـوع حادثـه ناشـی 
از آن هـا بعیـد باشـد، معمـوالً پذيرفتـه نمی شـوند. در 
عـوض، مواجهـه مـداوم بـا يـك خطـر آشـنا به گونه ای 
ديگر بر ريسـك ذهنـی اثر می گذارد. كارگران، ريسـك 
ناشـی از مواجهه مـداوم را بهتر می پذيرنـد. هنگامی كه 
كارگـر برای نخسـتین بار بـا محیط كار و ابـزار آالت آن 
مواجـه می شـود نسـبت به همه چیـز نگران اسـت )هانا 
و كوتـز ، 2004(. ولـی به تدريـج با خطـرات محیط خو 
می گیـرد و بـه آن هـا عـادت می كند. درنتیجه، ريسـك 
ناشـی از اين خطـرات را راحت تر می پذيـرد هرچند كه 
محیـط كار او دارای خطـرات زيـاد باشـد، مانند صنايع 
ساختمان سـازی يا معـدن. البته، ارتباط میـان مواجهه 
و ريسـك پذيری، يـك ارتبـاط كامـاًل خطی نیسـت. به 
نظـر می رسـد، عوامـل زير بـر اين ارتبـاط اثـر بگذارند 

)سانفورد و موسـا، 2015(:
1. مواجهـه مكـرر بـا همـان اطالعـات پیشـین موجب 
می شـود فـرد بـر ايـن تصـور بمانـد كـه تماس هـای 
بعـدی نیـز از همـان الگـو پیـروی می كننـد. درنتیجـه 
نگرانـی او كمتـر شـده و راحت تـر ريسـك را می پذيرد.

2. مواجهـه مكـرر و بـدون دربرداشـتن هزينـه موجـب 
می شـود فـرد منفعـت ناشـی از خطـرات را بیشـتر در 
بـه اسـتقبال آن  به راحتـی  به اين ترتیـب  نظـر گیـرد. 

می رود.
3. اثـرات دل خـراش و به يادماندنـی يـك حادثه موجب 
بـه همیـن  بزرگ تـر جلـوه كنـد.  می گـردد، ريسـك 
دلیـل، گوشـزد كـردن عـوارض ناشـی از يـك خطـر يا 
يـادآوری عواقـب ناشـی از حوادثـی كـه رخ داده اسـت 

موجـب كاهـش پذيـرش ريسـك می شـود.
دسـته بندي  و  شناسـايي  معنـي  بـه  مالـي  هـوش 
مفاهیـم مرتبـط با تصمیم گیـري و انبوهـي از داده هاي 

اقتصـادي و تجـاري اسـت كـه فـرد را قـادر مي سـازد 
تـا بهتريـن عملكـرد را بـا تحلیـل گزينه هـاي مختلـف 
در تصمیم گیـري داشـته باشـد )بسـیدور  و همـكاران، 
1997(. هـوش مالي يك فلسـفه و ابزار مديريتي اسـت 
كـه به سـازمان ها جهـت مديريـت و پااليـش اطالعات 
كسـب وكار در راسـتاي اخذ تصمیمـات اثربخش كمك 

مي نمايـد )گوشـال و كیـم ، 1986(
 فـردی باهـوش مالـی بـاال می توانـد ايـن مشـكالت را 
به آرامـی و مرحله به مرحلـه حـل كنـد. متأسـفانه اگـر 
هـوش مالـی پايینـی باشـد مشـكالت مالـی همیشـه 
نمـی رود،  بیـن  از  و هرگـز  باقـی می مانـد  حل نشـده 
بلكـه در يـك برهه از زمـان كمرنگ تـر و درزمانی ديگر 
پررنگ تـر می شـود. اگـر فـردي هـوش مالـي پايینـي 
داشـته باشـد، بايـد معلومـات مالـی خـود را افزايـش 
دهیـد. بـا ايـن افزايـش می توانـد مشـكالت مالـی را 
حـل كـرده و قوی تـر از قبـل شـويد )حقیقـت منفرد و 

.)1390 رضايـي، 
بهتـر  تصمیـم  سـاخت  بـراي  ابـزاري  مالـي  هـوش 
كـه  اسـت  فّناوری هايـی  و  فن هـا  از  مجموعـه اي  و 
تحلیـل  و  جمـع آوري  را  تجـاري  و  مالـي  داده هـاي 
مي كنـد تـا تصمیم سـازي بهبود يابـد. همچنین آن يك 
فلسـفه و ابـزار مديريتـي اسـت كه به سـازمان ها جهت 
مديريـت و پااليـش اطالعـات كسـب وكار در راسـتاي 
اخـذ تصمیمـات اثربخـش كمـك مي نمايد )گوشـال و 
كیـم، 1986( و در چهـار بعـد اتفـاق مي افتـد )لـي و 

:)2008 ، همـكاران 
تقويـت  در  اساسـي  معیـار  ارتباطـات  ارتباطـات:   .1
اسـت.  سـازمان ها  تجـاري  و  سـازماني  مالـي  هـوش 
زيـرا اسـتدالل مبتنـي بر دانـش اتفـاق مي افتـد و اين 
دانـش در دنیاي امـروز از طريق فناوري هـاي ارتباطات 
به روزرسـانی شـده و در خدمـت مـردم قـرار مي گیـرد. 
درواقـع، امروزه پیشـرفت فناوري اطالعـات و ارتباطات 
يكـي از مقتدرتريـن نیروهـا در شـكل دادن دانش مالي 
افـراد اسـت. تغییـرات اساسـي حاصـل از آن، درروش 
نیـز روش حكومـت  و  كار  و  آمـوزش  افـراد،  زندگـي 
دولت هـا بـر جامعـه تأثیر مي گـذارد. آن به سـرعت يك 
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نیـروي حیاتـي در رشـد اقتصـاد جهاني شـده اسـت و 
افـراد را قـادر مي سـازد كـه در همـه نقاط جهـان براي 
بیشـترين  بـا  اقتصـادي  و  اجتماعـي  مسـائل  اظهـار 
كارايـي باهـم ارتبـاط برقرار كننـد. امـروزه ديگر هويت 
انسـان ها تحـت تأثیـر يـك جامعـه و يـا يـك سـاختار 
اجتماعـي و اقتصـادي ثابـت قـرار ندارنـد بلكـه از يـك 
بین المللـی  اقتصـادي در عرصـه  و  اجتماعـي  هويـت 
متأثـر مي شـود و ايـن تنهـا مبتنـي بـر فناوري هـاي 
نويـن در بسـترهاي اقتصـادي شـكل مي گیـرد و دانش 
فـردي باعـث تقويت هوش مالي مي شـود كـه درنتیجه 
هـوش مالـي مبتنـي بـر ارتباطات كـه با سیسـتم هاي 
ديگـر برقـرار مي كنـد بـه تحلیـل تعامـالت اقتصـادي 

مي پـردازد.
هـر  راه انـدازی  از  پیـش  تحليـل:  ابزارهـاي   .2
سـنجش  و  بررسـی  كار،  عاقالنه تريـن  كسـب وكاری، 
وضعیـت بـازار، نیـاز مشـتريان، تعـداد و نحـوه فعالیت 
رقبـای احتمالی و غیره اسـت. البته بعد از شـكل گیري 
كسـب وكار نیـز ابزارهايي الزم اسـت تا تغییـرات اتفاق 
افتـاده مـورد تحلیل قـرار گیرد. لذا الزم اسـت كاركنان 
در درون سـازمان ها بـا چنیـن ابزارهـاي آشـنا شـوند 
كـه نتیجـه آن تقويـت هوش مالـي افراد اسـت درواقع، 
فراينـد تحلیـل وضعیت موجـود و آينده كسـب كارها، 
دسترسـي بـه اطالعـات و تحلیـل آن ها و الگوسـازی از 
آينـده مبتنـي بر ابزارهـاي تحلیل كمي انجام مي شـود 

كـه بـه هـوش مالـي سـازماني مؤثر مي باشـد.
سیسـتم  دهنـده:  گـزارش  سيسـتم هاي   .3
بـا  بیشـتر  كـه  سـازمان ها  درون  در  دهـی  گـزارش 
عنـوان سیسـتم هاي گـزارش دهـي مديريت شـناخته 
مأموريـت  بـر  نظـارت  بـرای  سـازوكاری  مي شـوند 
سـازمان اسـت و مجموعـه ای از گزارش  هـای موردنیـاز 
را بـرای تصمیم گیری هـای كسـب وكار فراهـم می آورد. 
از سیسـتم  های عملیاتـی و سیسـتم  ايـن گزارش  هـا 
هـوش تجاری سـازمان، بـا رويكرد موارد كاربـرد دار در 
تصمیمات سـطوح مختلف مديريت، استخراج شـده و بر 
اسـاس دوره  هـای گزارش دهـی و رويداد های سیسـتم، 
ارسـال می  شـوند.  بـرای وی  بـا هـر مديـر  متناسـب 

مجموعـۀ جامـع گزارش  های اسـتاندارد سیسـتم، راه را 
در فراهم سـازی اطالعـات الزم تصمیـم  همـوار می كند. 
همچنیـن سیسـتم تدويـن گزارش  هـای خاص منظوره، 
قالب بنـدی  ابـزار  ارائـۀ  بـا  را  مديـران  تصمیم سـازی 
جسـت وجوی  امكانـات  و  گـزارش  زمان بنـدی  و 
محـاور ه ای، يعنـی كاوش اطالعـات بر اسـاس ارتباطات 
معنايـی، آسـان می سـازد. كـه در ايـن راسـتا، هـوش 
مالـي كاركنان ابـزار آگاهی دهنده و مبتنـي بر تعامالت 

است. هوشـمند 
4. تصميم گيري اثربخش: هدف از داشـتن ارتباطات 
به كارگیـری  بـا محیـط و ديگـر سـازمان ها،  مناسـب 
سیسـتم  داشـتن  و  تحلیـل  ابزارهـاي  پیشـرفته ترين 
گـزارش دهی قـوي گرفتن تصمیمات مهـم و اثربخش 
اسـت. درواقـع، تصمیم گیری هـاي مالـي كـه عبارت اند 
از فرايندهـای ذهنـی )شـناختی( كـه بـه انتخـاب يك 
اقـدام در میان اقدامات جايگزيـن می انجامند مبتني بر 
اطالعـات و دانـش كاركنـان تحـت تأثیر قـرار مي گیرد 
و بـه هـوش مالـي آن هـا وابسـته اسـت به عبارت ديگر، 
تصمیم گیـري مالـي بهینـه و انعطاف پذيـري از هـوش 

مالـي كاركنان ناشـي مي شـود.
پيشينه پژوهش

نشـان  پژوهـش  ايـن  موضـوع  ادبیـات  بررسـی  در   
مي دهـد كـه هیـچ پژوهشـي بـا عنـوان ايـن تحقیـق 
وجـود نـدارد امـا بعضـي از تحقیقات كـه مي تواند براي 
ايـن پژوهش پیشـینه محسـوب شـود در جـدول روبرو 

اسـت. ارائه شـده 
مدل تحقيق پژوهش

۷ 
 

پذيري باالتري از خود  شوند قابليت ريسك پذيري روبرو مي ريسك و مدل پذيري آن  همكاران
 دهند. نشان مي

سنفورد 
18Fو موسا

1 
2015 

 
پذيري بر يادگيري  ريسك تأثيربررسي 
 سازماني

بر ارتقاء  مؤثريجديد به شكل  هاي فنّاوريپذيري مبتني بر  ريسك
اين يادگيري  درنتيجهكند كه  ها كمك مي يادگيري اجتماعي سازمان

 يابد. ها بهبود مي عملكرد سازمان
كرتيس 
19Fو كري

2 
 

2012 
 

شود.  اي سنجيده مي ند پنج مرحلهارزيابي ريسك در افراد در يك فراي ارزيابي ريسك در عمل
شناسايي ريسك، توسعه معيارهاي ارزيابي، ارزيابي ريسك، تعامالت 

باشد.  پذيري و پاسخگويي به ريسك پنج مرحله فوق مي در ريسك
پذيري از  ها نشان داد گستردگي فرايند ريسك همچنين تحقيق آن

 گيرد. قرار مي تأثيرها تحت  كميت و كيفيت ريسك طريق
20Fانتينيش

3 
3 

2008 
 

مديران و تجربيات گذشته فرد بر  آميز موفقيترفتار همكاران، اعمال  پذيري بر ريسك تأثيرگذارعوامل 
 پذير وي مؤثر است. رفتار ريسك

21Fاسچريبر

4 
 

2006 
 

هاي اجتماعي فعاليت  ها در قالب شبكه افراد و رهبري در سازمان ها پذيري افراد و سازمان هاي ريسك مدل
باشد. همچنين  ها مي پذيري آن ريسك كننده تقويتكنند كه  مي

هاي ساختارمند بيشتر در  هاي اجتماعي پويا نسبت به شبكه شبكه
 پذيري افراد مؤثر است. تقويت ريسك

22Fدايان

5 
 

2002 
 

پذيري مديران بر اساس  تعيين ريسك
 جوسازمانيشغل و موقعيت و 

اي ريسك كردن  هاي حرفه قانوني و شغل جوسازمانيمديران در دو 
كنند. همچنين بين موقعيت شغلي  را دوست دارند و بيشتر ريسك مي

 پذيري رابطه وجود دارد. و ريسك
 

 مدل تحقيق پژوهش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 Sanford, A. & moosa, I
2 Curtis, P. & Carey, M.
3 Shantini
4 Schreiber, C.
5 Diane 

 هوش مالي:

 ارتباطات -

 ابزارهاي تحليل -

 دهي هاي گزارش سيستم -

 گيري اثربخش تصميم -

پذيري  ريسك
 كاركنان

شکل 1. مدل مفهومي پژوهش )منبع: لي و همکاران ، 
)2008
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يافته هاعنوان و هدفسالمؤلف

علی بیگی و 
1391همكاران

مدل ساختاري مؤلفه های 
سرمايه اجتماعي مؤثر 
بر میزان ريسك پذيري 

روستايیان

میزان سـرمايه اجتماعي و ريسـك پذيري در روسـتايیان در حد متوسـط 
اسـت و رابطـه مثبـت و معناداري بین سـرمايه اجتماعي و ريسـك پذيري 
وجـود دارد و از مؤلفه هـای سـرمايه اجتماعي، احسـاس اعتمـاد و امنیت، 
بهـا دادن بـه زندگي و دوسـتي بیشـترين تأثیـر را بر ريسـك پذيري افراد 

دارند.

عسگري و 
1390همكاران

رابطه ي مسئولیت پذيري، 
ريسك پذيري و هیجان 

D خواهي با تیپ

مسـئولیت پذيري بـا تیـپ شـخصیتي D رابطـه منفـي دارد درحالی كـه 
ريسـك پذيري، تیـپ شـخصیتي و هیجـان خواهـی رابطـه مثبـت دارند.

شمس لیالستاني 
1389و همكاران

بررسي اثر تجربه بر 
ريسك پذيري، بیش 

اطمیناني و رفتار توده وار 
مديران شركت هاي 

سرمايه گذاري در بورس 
اوراق بهادار تهران

بیـن تجربـه و ريسـك پذيري مديـران رابطـه معنـي دار معكـوس و بیـن 
تجربـه و رفتـار تـوده وار آن هـا رابطـه معنـي دار مسـتقیم وجـود دارد. 
همچنیـن رابطـه بیـن تجربـه و بیـش اطمینانـي بـر مبنـاي نـوع بیـش 
در  كم تجربه تـر  مديـران  ترتیـب  بديـن  می باشـد  متفـاوت  اطمینانـي 
مقايسـه بـا مديـران باتجربه تر از بیـش اطمیناني بیشـتر و رفتـار توده وار 
كمتـر برخـوردار بـوده، ريسـك پذيرتر مي باشـند و بـازده باالتري كسـب 

مي نماينـد.

محمودي و 
1388همكاران

بررسي عوامل مؤثر بر 
میزان ريسك پذيري 

دانشجويان

بیـن رفتـار والديـن از يك سـو و رفتـار همسـاالن از سـوي ديگـر، بـا 
ريسـك پذيري دانشـجويان رابطـه وجـود دارد؛ و میـزان ريسـك پذيري 
دانشـجويان  ريسـك پذيری  و  بـوده  بـاال  بـه  رو  متوسـط  دانشـجويان، 
پسـر بیـش از دانشـجويان دختـر و طبقـه اجتماعـي در ريسـك پذيري 

دانشـجويان تأثیـری نـدارد.

مناديا و 
1386همكاران

عوامل تأثیرگذار بر قابلیت 
تحمل ريسك و مدل 

پذيري آن

در سـازمان ها مديـران منابـع انسـاني بـه دلیـل اينكـه بـا انسـان هاي 
ريسـك پذيري روبـرو مي شـوند قابلیـت ريسـك پذيري باالتـري از خـود 

مي دهنـد. نشـان 

بررسي تأثیر ريسك پذيري 2015سنفورد و موسا 
بر يادگیري سازماني

ريسـك پذيري مبتنـي بـر فّناوری هـای جديـد به شـكل مؤثری بـر ارتقاء 
يادگیـري اجتماعي سـازمان ها كمـك مي كند كه درنتیجـه اين يادگیري 

عملكرد سـازمان ها بهبـود مي يابد.

ارزيابي ريسك در عمل2012كرتیس و كري 

ارزيابـي ريسـك در افراد در يك فرايند پنج مرحله اي سـنجیده مي شـود. 
شناسـايي ريسـك، توسـعه معیارهـاي ارزيابـي، ارزيابي ريسـك، تعامالت 
در ريسـك پذيري و پاسـخگويي بـه ريسـك پنـج مرحلـه فـوق مي باشـد. 
همچنیـن تحقیـق آن هـا نشـان داد گسـتردگي فراينـد ريسـك پذيري از 

طريـق كمیـت و كیفیـت ريسـك ها تحـت تأثیـر قـرار مي گیرد.

عوامل تأثیرگذار بر 2008شانتیني 
ريسك پذيري

رفتـار همـكاران، اعمـال موفقیت آمیز مديـران و تجربیات گذشـته فرد بر 
رفتار ريسـك پذير وي مؤثر اسـت.

مدل هاي ريسك پذيري 2006اسچريبر 
افراد و سازمان ها

افـراد و رهبـري در سـازمان ها در قالـب شـبكه هاي اجتماعـي فعالیـت 
مي كننـد كـه تقويت كننـده ريسـك پذيري آن هـا مي باشـد. همچنیـن 
شـبكه هاي اجتماعـي پويـا نسـبت به شـبكه هاي سـاختارمند بیشـتر در 

تقويـت ريسـك پذيري افـراد مؤثـر اسـت.

2002دايان 
تعیین ريسك پذيري 

مديران بر اساس شغل و 
موقعیت و جوسازمانی

مديـران در دو جوسـازمانی قانوني و شـغل هاي حرفه اي ريسـك كردن را 
دوسـت دارنـد و بیشـتر ريسـك مي كننـد. همچنین بین موقعیت شـغلي 

و ريسـك پذيري رابطه وجـود دارد.
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روش تحقيق
 جامعـه آمـاري ايـن پژوهـش كاركنان سـازمان ورزش 
شـهرداري تهران اسـت كـه جامعه آمـاری آن 465 نفر 
بـوده كـه بـا مراجعـه بـه جـدول مـورگان تعـداد 211 
نفـر تعییـن كـه در تیرمـاه سـال 1394 اجـرا گرديـد. 
بـرای جمـع آوري ادبیات و پیشـینه تحقیـق از كتاب ها 
بـراي  و  اسـتفاده  پايان نامه هـای مختلـف  و مجـالت، 
گـردآوري داده هـاي موردنیـاز براي بررسـي متغیرهاي 
تحقیـق، از طريـق توزيـع پرسـش نامه در بیـن نمونـه 
انتخابـي اسـتفاده گرديـد. سـپس توصیـف داده هـای 
توصیـف  شـامل  پرسشـنامه ها  از  جمع آوری شـده 
ويژگي هـاي جمعیت شناسـی ازجملـه جنسـیت، سـن، 
تحصیـالت و سـابقه كار افراد نمونـه و وضعیت متغیرها 
ارائـه  آمـاري  پارامترهـاي  ازنظـر  مؤلفه هـای آن هـا  و 
گرديـد؛ سـپس با اسـتفاده از روش هاي مناسـب آماري 
از طريـق نرم افـزار Spss تجزيه وتحلیـل فرضیه ها انجام 
گرفـت. ولـی به دلیل اسـتاندارد بودن پرسشـنامه ها كه 
دلیلـي بـر تائیـد شـدن روايـي آن هـا اسـت بااين وجود 
بـرای بررسـی روايـی محتـوا، نظـر 30 نفـراز خبـرگان 
اخـذ كـه مقـدار آلفـاي كرونباخ بـرای پرسشـنامه برابر 

0.88 مـورد تائیـد قـرار گرفت.
جدول 2. مقدار آلفاي كرونباخ مربوط به هركدام يك از 

متغيرها

يافته هاي تحقيق
ويژگی جمعيت شناختی

كلموگـروف-  آزمـون  از  فرضیه هـا  آزمـون  جهـت 
اسـمیرنوف استفاده شـده كـه در ايـن آزمـون هـرگاه 
 باشـد فرضیه 

۹ 
 

 ها آن هاي مؤلفهپارامترهاي مربوط به وضعيت متغيرهاي پژوهش و  .2جدول 
تعداد  متغيرها

 سؤال
انحراف  ميانگين

 معيار
ضريب 
 چولگي

ضريب 
 كشيدگي

 
 هاي مؤلفه

 هوش مالي

 0.64 -0.23 0.88 3.76 7 ارتباطات

 0.48 -0.45 1.12 4.02 7 ابزارهاي تحليل

گزارش هاي  سيستم
 دهي

7 3.89 0.94 0.61- 0.39 

 -0.56 -0.97 1.41 4.13 7 گيري اثربخشي تصميم
 0.73 -0.68 0.99 3.95 28 هوش مالي

 0.88 -0.72 0.72 3.81 10 پذيري كاركنان ريسك
  

 ə = 0.05كمتر از )SIJمعناداري (سطح  هرگاهكه در اين آزمون  شده استفادهاسميرنوف  -از آزمون كلموگروف ها فرضيهجهت آزمون 
شود يعني  مي تائيدصفر فرضيه باشد يعني  0.05شود؛ اما اگر سطح معناداري بيشتر از  اطمينان رد مي 0.95صفر در سطح فرضيه باشد 
 دهد. اسميرنوف را نشان مي -كلموگروف نتيجه آزمون  3باشد. جدول  هاي داراي توزيع نرمال مي داده

 
 اسميرنوف - نتيجه آزمون كلموگروف. 3جدول 

سطح  آماره متغيرها
 معناداري

 نتيجه

 
 هاي مؤلفه

 هوش مالي

 نرمال 0.23 1.34 ارتباطات

 نرمال 0.12 1.42 ابزارهاي تحليل

گزارش هاي  سيستم
 دهي

 نرمال 0.64 0.754

 نرمال 0.08 1.49 گيري اثربخشي تصميم

 نرمال 0.37 0.914 هوش مالي

 نرمال 0.10 1.47 پذيري كاركنان ريسك
 

 ها فرضيه داري معني سطح ،تعيين ضريب ،ضريب همبستگي. 4جدول 
 داري معنيسطح  ضريب تعيين ضريب همبستگي متغيرها ها فرضيه
 0.001 0.35 0.59 ارتباطات فرعي

 سال
 22.8 48 سال 30تا  21بين  12.8 27 سال 46باالي 

 100 211 جمع كل 100 211 جمع كل

سـطح معناداري )SIJ(كمتر از 0.05 = 
صفـر در سـطح 0.95 اطمینـان رد مي شـود؛ امـا اگـر 
سـطح معنـاداري بیشـتر از 0.05 باشـد يعنـي فرضیـه 
توزيـع  داراي  داده هـاي  يعنـي  مي شـود  تائیـد  صفـر 
نرمـال مي باشـد. جـدول 3 نتیجـه آزمـون كلموگروف 

- اسـمیرنوف را نشـان مي دهـد.
نتيجه گيری و جمعبندي

- فرضيـه اول: بیـن بعـد ارتباطـات هـوش مالـي و 
ريسـك پذيري كاركنـان رابطـه وجـود دارد. بـر اسـاس 
آزمـون فرضیـه، ايـن نتیجـه حاصـل شـد كـه شـدت 
و  مالـي(  هـوش  )بعـد  ارتباطـات  بیـن  همبسـتگي 
ريسـك پذيري كاركنـان 0.59 اسـت كـه از روي مقدار 
سـطح معنـاداري مـورد تائیـد قرارگرفتـه اسـت. لـذا 
همبسـتگي بیـن ارتباطـات و ريسـك پذيري كاركنـان 
از نـوع ناقـص و مسـتقیم )مثبت( مي باشـد كه شـدت 
اگـر  لـذا  اسـت.  متوسـط  حـد  از  باالتـر  همبسـتگي 
كاركنـان در سـازمان در تعامـل بـا ديگـران تجربیاتـي 
بـرای بهبـود وضعیـت مالـي سـازمان به دسـت آورند و 
تصمیم گیری هـای مالـي مبتنـي بر ارتباطات سـازماني 
باشـد و فرصت هـاي سـرمايه گذاري جديـدی را بـراي 
خوانـدن  بـه  را  زمانـی  و  كننـد  شناسـايي  سـازمان 
اقتصـادی اختصـاص دهنـد  مطالبـی دربـاره مسـائل 
و در مـورد مسـائل و مشـكالت مالـي اطالعـات كافـي 
را بـه دسـت آورنـد و نیـز بـرای افزايـش ارزش خالـص 
دارايی هـای سـازمان آگاهـی را بـه دسـت آورنـد، بعـد 
ارتباطـات هـوش مالـي در آن هـا تقويـت و درنتیجـه، 
خطرپذيـري افـراد زيـاد شـده و كاركنـان خالقیـت و 
نـوآوري از خود نشـان داده كه درنتیجه ريسـك پذيري 
كاركنـان افزايـش مي يابـد. مقايسـه نتايج ايـن تحقیق 
بـا تحقیق های شـمس لیالسـتاني و همـكاران )1389( 

شـانتیني  )2008( همسـو می باشـد
- فرضيـه دوم: بیـن بعد ابزارهاي تحلیـل هوش مالي 

مقدار آلفاي متغیر
كرونباخ

هوش مالي

0.84ارتباطات
0.91ابزارهاي تحلیل
سیستم هاي 
0.86گزارش دهی

تصمیم گیري 
0.89اثربخش

0.87هوش مالي
0.76ريسك پذيري
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درصد فراوانیعنوانشاخص
درصد فراوانیعنوانشاخصفراوانی

فراوانی

جنسیت

15874.9مرد

تحصیالت

ديپلم و 
2511.8فوق ديپلم

15171.6كارشناسي5325.1زن

كارشناسي 211100جمع كل
3516.6ارشد

سن

كمتر از 
211100جمع كل252310.9 سال

بین 26 تا 
358540.3 سال

سابقه كار

3416.1زير 10 سال

بین 36 تا 
بین 11 تا 20 457636.0 سال

12961.1سال

باالي 46 
بین 21 تا 30 2712.8سال

4822.8سال

211100جمع كل211100جمع كل

تعداد متغیرها
انحراف میانگینسؤال

معیار
ضريب 
چولگي

ضريب 
كشیدگي

مؤلفه های هوش 
مالي

0.230.64-73.760.88ارتباطات
0.450.48-74.021.12ابزارهاي تحلیل

سیستم هاي گزارش 
0.610.39-73.890.94دهی

0.56-0.97-74.131.41تصمیم گیري اثربخشي
0.680.73-283.950.99هوش مالي

0.720.88-103.810.72ريسك پذيري كاركنان

جدول 2. پارامترهاي مربوط به وضعيت متغيرهاي پژوهش و مؤلفه های آن ها

نتیجهسطح معناداريآمارهمتغیرها

مؤلفه های هوش 
مالي

نرمال1.340.23ارتباطات
نرمال1.420.12ابزارهاي تحلیل

نرمال0.7540.64سیستم هاي گزارش دهی
نرمال1.490.08تصمیم گیري اثربخشي

نرمال0.9140.37هوش مالي
نرمال1.470.10ريسك پذيري كاركنان

جدول 3. نتيجه آزمون كلموگروف - اسميرنوف
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سطح معنی داریضريب تعیینضريب همبستگيمتغیرهافرضیه ها

فرعی
0.590.350.001ارتباطات

0.710.500.000ابزارهاي تحلیل
0.460.210.003سیستم هاي گزارش دهی

0.830.690.000تصمیم گیري اثربخش
0.680.460.000هوش مالياصلی

جدول 4. ضريب همبستگي، ضريب تعيين، سطح معنی داری فرضيه ها

و ريسـك پذيري كاركنـان رابطـه وجود دارد. بر اسـاس 
آزمـون فرضیـه، ايـن نتیجـه حاصـل شـد كـه شـدت 
همبسـتگي بیـن ابزارهاي تحلیـل )بعد هـوش مالي( و 
ريسـك پذيري كاركنـان 0.71 اسـت كـه از روي مقدار 
سـطح معناداري مـورد تائیـد قرارگرفته؛ و همبسـتگی 
از  كاركنـان  ريسـك پذيري  و  تحلیـل  ابزارهـاي  بیـن 
نـوع ناقـص و مسـتقیم )مثبـت( مي باشـد كـه شـدت 
همبسـتگي باالتـر از حـد متوسـط اسـت. لـذا اگـر در 
سـازمان، كاركنـان بـا ابزارهـاي كمـي بـرای تحلیـل 
مسـائل و مشكالت مالي سازمان آشـنايي داشته باشند 
و آموزش هـای الزم جهـت بهره بـرداري از فّناوری هـای 
كمـي بـه كاركنـان داده شـود و كاركنان با اسـتفاده از 
تحلیل هـاي كمي درزمینـه فرصت هاي سـرمايه گذاري 
تصمیـم بگیرنـد و در سـازمان بـه ارتقـاء توانايـي كمی 
سـازی افـراد توجـه شـود و مشـوق های مالـی بـرای 
فعالیت هـای خالقانـه كاركنـان درزمینـه تحلیل هـاي 
كمـي وجـود داشـته باشـد و كاركنـان انگیـزش الزم 
بـراي ايجـاد تغییر در مسـائل مالي سـازمان به خصوص 
بـا اسـتفاده از فّناوری هـای جديد داشـته باشـند باعث 
تقويـت هـوش مالي كاركنان مي شـود كـه درنتیجه آن 
كاركنـان با شـناخت بیشـتر تصمیمـات مالـي را اتخاذ 
مي كننـد كـه ريسـك پذيري افزايـش می يابد. مقايسـه 
نتايـج اين تحقیق با تحقیق سـنفورد و موسـا  )2015( 

مناديـا و همـكاران )1386( همسـو می باشـد
- فرضيه سـوم: بین بعد سیسـتم هاي گـزارش دهی 
هـوش مالـي و ريسـك پذيري كاركنـان رابطـه وجـود 
دارد. بـر اسـاس آزمـون فرضیه، اين نتیجه حاصل شـد 

كه شـدت همبسـتگي بین سیسـتم هاي گـزارش دهی 
)بعـد هـوش مالـي( و ريسـك پذيري كاركنـان 0.46 
اسـت كـه از روي مقـدار سـطح معنـاداري مـورد تائید 
قرارگرفتـه اسـت. لـذا همبسـتگي بیـن سیسـتم هاي 
گـزارش دهی و ريسـك پذيري كاركنـان از نوع ناقص و 
مسـتقیم )مثبت( مي باشـد كه شـدت همبستگي باالتر 
از حد متوسـط اسـت. لذا اگر در سـازمان سیسـتم هاي 
گـزارش دهـی پشـتیبان خوبـي بـرای تصمیم گیـري 
مديـران برقرار گردد و پیش زمینه توسـعه سیسـتم هاي 
گـزارش دهی مالي جديد وجود داشـته باشـد و نظارت 
و كنتـرل مالـي از طريـق سیسـتم هاي جديـد انجـام 
شـود و چارچـوب ارزيابـي كیفیـت گزارش دهـی مالي 
مشـخص و شـفاف باشـد، سیسـتم هاي گـزارش دهـی 
به صـورت مكانیـزه انجـام شـود و مديـران بـه اطالعات 
دهـی  گـزارش  سیسـتم هاي  از  برگرفتـه  كـه  كافـي 
اسـت دسترسـي داشته باشـند و اتوماسـیون اداري نیز 
امـكان گرفتـن خیلـي از گزارش هـاي مالـي را فراهـم 
كـرده باشـد باعـث مي شـود افـراد بـا سـرعت دادن به 
تحلیل هـاي مالـي هـوش مالـي خـود را تقويـت كننـد 
كـه درنتیجه باعث مي شـود كاركنان احتمال شكسـت 
را كمتـر بداننـد و بیشـتر ريسـك كننـد كـه درنهايـت 
ريسـك پذيري افـراد بـاال مـي رود. مقايسـه نتايـج ايـن 
 )2015( موسـا   و  تحقیق هـای سـنفورد  بـا  تحقیـق 
مناديـا و همـكاران )1386( كرتیـس و كـري  )2012( 

همسـو می باشـد
- فرضيـه چهارم: بیـن بعـد تصمیم گیـري اثربخش 
هـوش مالـي و ريسـك پذيري كاركنـان رابطـه وجـود 
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دارد. بـر اسـاس آزمـون فرضیـه، ايـن نتیجـه حاصـل 
شـد كه شـدت همبسـتگي بین تصمیم گیري اثربخش 
)بعـد هـوش مالـي( و ريسـك پذيري كاركنـان 0.83 
اسـت كـه از روي مقـدار سـطح معنـاداري مـورد تائید 
قرارگرفتـه اسـت. لـذا همبسـتگي بیـن تصمیم گیـري 
اثربخـش و ريسـك پذيري كاركنـان از نـوع ناقـص و 
مسـتقیم )مثبت( مي باشـد كه شـدت همبستگي باالتر 
از حد متوسـط اسـت. درزمینه تفسـیر ايـن نتیجه بايد 
توجه شـود كه اگر در سـازمان تصمیمـات مالي مبتني 
بـر فرايندهـای ذهنـی )شـناختی( كـه به انتخـاب يك 
اقـدام در میـان اقدامـات جايگزيـن منتهـي مي شـود 
انجـام شـود و تصمیمـات مالـي اثربخـش و مبتنـي بر 
اطالعـات و دانـش كاركنـان، بهینـه و با انعطـاف انجام 
شـود و كاركنـان اولیـن افرادي باشـند كه از مشـكالت 
مالـي سـازمان اطـالع پیـدا كننـد، كاركنان نسـبت به 
تصمیمـات خـود مسـئولیت نشـان داده و در سـازمان 
شـرايط تصمیم گیـري همـراه بـا اطمینـان و ريسـك 
بـراي كاركنـان فراهم شـده كـه درنتیجه باعـث تقويت 
افـراد درزمینـه تصمیم گیـري مي شـود  هـوش مالـي 
كـه ارائه هـاي ايده هـاي جديـد به همـراه ريسـك را به 
دنبـال خواهـد داشـت. مقايسـه نتايـج ايـن تحقیـق با 
تحقیق هـای محمـودي و همـكاران )1388( اسـچريبر  
)2006( مناديـا و همـكاران )1386( دايـان )2002( 

همسـو می باشـد

- فرضیـه اصلـي: بیـن هـوش مالـي و ريسـك پذيري 
كاركنـان رابطه وجـود داردكه بر اسـاس آزمون فرضیه، 
ايـن نتیجـه حاصـل شـد كـه شـدت همبسـتگي بیـن 
هـوش مالـي و ريسـك پذيري كاركنان 0.68 اسـت كه 
از روي مقـدار سـطح معنـاداري مـورد تائیـد قرارگرفته 
اسـت. لذا همبسـتگي بین هوش مالي و ريسـك پذيري 
كاركنـان از نوع ناقص و مسـتقیم )مثبت( مي باشـد كه 
شـدت همبسـتگي باالتر از حد متوسـط اسـت. لذا اگر 
در سـازمان ارتباطـات سـازماني درزمینه مسـائل مالي 
مطلـوب و سـازنده باشـد، از ابزارهـاي تحلیـل كمـي و 
كیفـي به طور مناسـب بهره گرفته شـود، سیسـتم هاي 
مديـران وجـود  گـزارش دهـی جهـت تصمیم گیـري 
داشـته باشـد و تصمیمـات مالـي اثربخش گرفته شـود 
باعـث مي شـود تا هـوش مالـي كاركنان بهبـود يابد كه 
آن نیـز بـر ريسـك پذيري كاركنـان مؤثـر مي باشـد و 
كاركنـان را بـه كسـب وكارهاي جديـد و مخاطره آمیـز 

سـوق دهد.
پيشنهادها:

1. مديـران و مسـئوالن سـازمان مذكـور، اهـداف مالی 
مشـخص و مسـتندی را در سـازمان تعییـن نماينـد و 
حامـي كاركنـان خـود بـوده و از ايده هاي جديـد آن ها 
دوجانبـه،  ارتباطـات  برقـراري  بـا  تـا  كـرده  حمايـت 

ريسـك پذيري كاركنـان تقويـت گـردد.
2. كاركنـان بـرای ابـراز نظـرات و عقايـد مالـي به ويـژه 

نتايج آزمونسطح معناداریآمارعنوان فرضیهفرضیه
بیـن بعـد ارتباطـات هـوش مالـی و ريسـك پذيری كاركنـان اول

رابطـه وجـود دارد
مورد تائید است%590/001

بیـن بعـد ابزارهای تحلیـل هـوش مصنوعی و ريسـك پذيری  دوم
كاركنـان رابطه وجـود دارد

مورد تائید است%710/000

و  سوم مالـی  هـوش  دهـی  گـزارش  سیسـتم های  بعـد  بیـن 
دارد وجـود  رابطـه  كاركنـان  ريسـك پذيری 

مورد تائید است%460/002

بیـن بعد تصمیم گیـری اثربخش هوش مالی و ريسـك پذيری  چهارم
كاركنـان رابطه وجود دارد

مورد تائید است%830/000

مورد تائید است680/000%بین هوش مالی و ريسك پذيری كاركنان رابطه وجود دارداصلی

جدول 5. معناداري فرضيات تحقيق
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كسـاني كـه ايده هـاي كاربـردي ارائه می كنند تشـويق 
شـوند تـا ريسـك پذيري افزايـش يابد.

3. فرصت هـاي سـرمايه گذاري جديـد بـراي سـازمان 
و  شناسـايي  مالـي  جديـد  ابزارهـاي  در  به خصـوص 
از راه هـای سـاده ای كـه بـرای افزايـش ارزش خالـص 

نماينـد. اسـتفاده  دارد  وجـود  سـازمان  دارايی هـای 
4. بـر بهبـود مسـتمر و همه جانبـه خدمـات به خصوص 

در ابزارهـاي مالي تأكیـد گردد.
در  ارتباطـات  و  اطالعـات  نويـن  فّناوری هـای  5. از 
فرايندهاي كاري و سیسـتم هاي گزارش دهی اسـتفاده 

. يند نما
6. مديـران تـالش نماينـد تـا فرصت هايـي ايجاد شـود 
فرايندهـای ذهنـی  بـر  مبتنـي  مالـي  تصمیمـات  تـا 
)شـناختی( كـه به انتخـاب يك اقدام در میـان اقدامات 

جايگزيـن منتهـي مي شـود، انجـام شـود.
7. مديـران فرهنگ سـازي نماينـد تـا كاركنـان دانـش 
خـود را بـا ديگـران تسـهیم نماينـد و تمـام تصمیمات 
مالـي مبتنـي بـر اطالعـات و دانـش كاركنـان انجـام 

گردد.
8. فرصت هـا و موقعیت هـای جديـد برای پیشـرفت در 

سـازمان ايجاد كنند.
9. راهكارهايـي بـرای افزايش هـوش مالـي كاركنان در 
سـازمان و بررسـي علـل عدم انگیـزه و عالقـه در میان 

آنـان بـراي چنیـن رفتارهايي تدويـن گردد.
10. كاركنانـي كه در قبول خطرات بـرای ارائه ايده هاي 

جديد پیشـگام هسـتند مورد تشويق قرار گیرند.
11. مديـران تـالش نمايند تـا نظارت و كنتـرل مالي از 
طريـق سیسـتم هاي جديـد انجـام شـود و برنامه ريزي 

الزم را در ايـن زمینـه انجـام دهند.
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چکیده
رشد  بیشترین  امروزه،  ساحلی  شهرهای  که  آنجا  از 
کرده  تجربه  را  شهری  جمعیت  افزایش  و  شهرنشینی 
اند  گرفته  قرار  انسانی  عظیم  های  فعالیت  تاثیر  تحت  و 
مولد  های  زمین  در  شهری  پراکنده  رشد  موجبات  که 
برداری  بهره  و  مناطق  این  پیرامون  کشاورزی  و  ساحلی 
اکوسیستمی  و کاهش کیفیت  منابع طبیعی  از  رویه  بی 
ارانه راهکاری به  با هدف  آنها شده است، پژوهش حاضر 
منظور سنجش میزان هوشمند بودن پدیده رشد شهری 
در  منظور  بدین  است.  گرفته  انجام  در شهرهای ساحلی 
پژوهش حاضر به منظور تبیین فضایی رشد هوشمند در 
سطح شهر ساحلی بابلسر 384 پرسشنامه بین خانوارهای 
ساکن محالت 22 گانه شهر بابلسر توزیع و  شاخصی را با 
توجه به سه عامل تراکم و فشردگی، دسترسی و مجاورت 
و ترکیب کاربری های زمین بر اساس مدل اوینگ تعدیل 
از روش  استفاده  با  اساس  این  بر  نمودیم.  یافته محاسبه 
تحلیل مولفه های اساسی، امتیاز استاندارد هر عامل را با 
میانگین 100 و واریانس 25 بدست آورده و سپس میزان 
شاخص رشد هوشمند در سطح محالت شهر محاسبه کرده 
ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد محالت غرب بابلرود و تا 
رشد  از حیث شاخص  مرکزی شهر  از محالت  ای  اندازه 
پیرامونی  به محالت  نسبت  بهتری  موقعیت  در  هوشمند 

قرار دارند.
شهر  هوشمند،  رشد  پراکنده،  رشد  کلیدی:  واژگان 

ساحلی، بابلسر.

amirbakhshi62@gmail.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09123840594 ، رایانامه *

Spatial analysis of Sprawl/Smart growth indicator in coastal 
cities (The case study: Babolsar)

Abstract
Coastal areas and specifically coastal cities are among the most dynamic and productive 
habitats in terms of ecosystem and the great context of human social and economic activi-
ties. Major social and economic processes taking place in or having an impact upon, many 
coastal regions in the world are increasing economic exploitations, intensifying resource 
exploitations and resource competition from various stakeholders. Consequently, these ar-
eas are faced with increased urban population trends and urban sprawl growth in peripheral 
coastal and agricultural productive lands which simultaneously leads coastal cities to de-
creasing the quality of coastal ecosystems and environmental degradation and threaten the 
sustainable development of coastal cities. As a result, new approaches such as urban smart 
growth developed to propose solutions to adapt the physical processes of human develop-
ment activities on the unique characteristics of coastal cities, to provide a platform for the 
sustainable development of coastal cities. Smart growth in coastal cities emphasizes on the 
fair distribution of land uses and the availability of urban services with the priority of ac-
cessibility especially public access to coast line and urban compact form. The main pivotal 
consideration about this view is the fair distribution of land uses to simplifying the acces-
sibility by walking or biking and compact form with the maintenance of environment which 
leads to limited use of vehicles for transportations specially integrated coastal and terrestrial 
transit, various of housing options for permanent and seasonal users with different income 
class with the emphasis on increasing the residential density to protect peripheral coastal and 
productive lands to change land use pattern as a result of urban sprawl of coastal cities.Ac-
cessing to Sustainable Urban form requires putting the smart growth strategy in disciplining 
the sustainable form of the city as a dominant strategy. To obtain to such sustainable pattern 
in coastal city of Babolsar we require designing and land using planning based on side walk 
and open access of distribution services in the whole city. Increasing in residential density 
in peripheral neighborhoods, pay more attention to marine transit system and integrating it 
with urban public transportation in coastal neighborhoods, avoiding use of private vehicle 
to access to coastline by implementing by providing attractive sidewalks and biking lanes 
to access to coast in center of the city, improvement of housing quality with making variety 
in housing options for different classes, improving mixed of land uses in peripheral neigh-
borhoods to reduce the distance of work and residential places cause deceasing use of pri-
vate vehicles in peripheral neighborhoods and ease the public access to coastline for all the 
people by make the coastline free from governmental organizations ownership, revitalizing 
brownfields in downtown of city and protect of agricultural and coastal land to change land 
use pattern as a result of urban sprawl, all as pivotal approaches are considered to access the 
smart growth algorithm in different regions of the Babolsar coastal city.
Key words: sprawl development, Smart growth, Coastal city, Babolsar
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مقدمه
رشـد فزاینده جمعیت شـهری و اسـکان نزدیک به 3.9 
میلیـارد نفـر معـادل 54 درصـد از جمعیـت جهـان در 
شـهرها و تـداوم ایـن رونـد، آینـده کره زمیـن را هرچه 
بیشـتر بـا چشـم اندازهـای شـهری مواجـه مـی کنـد. 
ایـن فضاهـای برگزیـده سـال 2025 میالدی افـزون بر 
5 میلیـارد نفـر جمعیـت خواهنـد داشـت کـه بیش از 
 The( 70 درصـد جمعیـت جهـان را دربـر مـی گیـرد
United Nations. 2014.1(. ایـن امر نشـانگر رشـد 
شـتابان شهرنشـینی بـه ویـژه در کشـورهای در حـال 
توسـعه اسـت )Zhao.2010.237(. ایـن فرایند عظیم 
شهرنشـینی با محوریت اتومبیل ضمن توسـعه کالبدی 
شـهرها، باعـث از بیـن رفتـن زمیـن هـای کشـاورزی 
و تحمیـل هزینـه هـای غیـر قابـل جبرانـی بـر محیط 
زیسـت شـهرها شـده اسـت )رنـه شـورت، 1388، ص 
20(. البتـه اینکـه شـهر رشـد مـي کنـد، در حقیقـت 
نشـانه سـالمت و رونـق شـهر اسـت و توقـف در رشـد 
شـهر نیـز نشـانه بیمـاري آن و بـه مفهـوم رکود شـهر 
در ابعـاد مختلـف اقتصـادي، اجتماعي، کالبـدي و غیره 
اسـت؛ ولـي ایـن سـرعت خیلـي زیـاد رشـد و توسـعه 
افقـي و پراکنـده شـهری اسـت کـه مـي توانـد زندگي 
شـهر را دچـار اختـالل کنـد و پیامدهاي منفـي زیادي 
چـون از بیـن رفتـن زمیـن هـاي کشـاورزي و تحمیل 
هزینـه هاي غیرقابل جبراني بر محیط زیسـت شـهرها 
شـده کـه سـرانه و الگـوي مصـرف نامناسـب منابع در 
شـهرها، آن هـا را در معـرض ناپایـداري بیشـتر قـرار 
داده اسـت و مشـکالت کالبـدي، اجتماعـي، اقتصـادي 
و توسـعه فضایـي بیـش از حـد )پراکنـده( به ویـژه در 
کشـورهاي در حـال توسـعه بـه وجـود آورده اسـت بـه 
دنبال داشـته باشـد )رهنما و حیاتـی، 1392، ص 72(. 
رونـد فـوق در مناطـق سـاحلی بـا شـتاب افـزون تری 
دنبـال مـی شـود. مناطـق سـاحلی در سراسـر جهـان 
ارائه دهنده شـرایطی ایده آل برای اسـکان، کشـاورزی، 
صنعـت، حمـل ونقـل و ارتباطـات بـوده و از پویاتریـن 
منابع اکولوژیکی و بسـتر عظیم فعالیت های اقتصادی- 
اجتماعـی می باشـند )یگانـه محالتـی، 1389، ص 1(. 

مطابـق آمارهـای موجود حدود 3 میلیـارد نفر، کمتر از 
نیمـی از جمعیـت جهـان در فاصلـه 200 کیلومتری از 
خـط سـاحلی زندگـی کـرده کـه مطابـق پیش بینی ها 
ایـن تـا سـال 2025 ایـن رقـم بـا رشـد دو برابـری 
 .)27-2003.26.Hinrichsen( شـد  خواهـد  مواجـه 
در عیـن حـال، متوسـط تراکـم جمعیتـي در مناطـق 
سـاحلي حـدود 80 نفـر در هـر کیلومتـر مربـع مـي 
باشـد کـه قریـب بـه دو برابـر مقـدار متوسـط جهانـي 
اسـت )Brown et al.2013.118(. ایـن رونـد رو بـه 
رشـد افزایـش جمعیت، رشـد فزاینده شـهری شـدن و 
شهرنشـینی را در ایـن مناطـق به دنبال داشـته اسـت. 
بـه  تبدیـل  بـه سـرعت  مناطـق دریایـي  از  بسـیاري 
نواحي شـهري شـده انـد، به گونـه ای کـه 10.2 زمین 
هـای شـهری دنیا و شـهرهای بـزرگ را در خـود جای 
داده انـد. 14 شـهر از 17 شـهر بـزرگ دنیـا در مناطق 
سـاحلي قـرار دارنـد، که 11 تاي آنها شـامل شـانگهای 
، بانگکـوک  و جاکارتـا  در آسـیا قـرار دارنـد. مضافـاً 
آنکـه 40 درصـد شـهرهاي جهـان با جمعیـت 1 تا 10 
 Vernberg( میلیون نفر در نواحي سـاحلی قـرار دارند

 .)74-2001.61.and Vernberg
تخمیـن   ،)2012.3( همـکاران«  و  شـربینین  »دی 
سـاحلی  اکوسیسـتم های  تمـام  تقریبـا  کـه  زده انـد 
کـه توسـط ارزیابـی اکوسیسـتم هـزاره مـورد بررسـی 
قـرار گرفته انـد، بـا وجـود افزایـش مخاطـرات محیطی 
سـاحلی، شـاهد افزایـش مهاجـرت خالص بـوده اند. به 
عـالوه  بررسـی تغییـرات کاربـری زمین هـای شـهری 
نشـان می دهنـد نـرخ تغییـر کاربـری اراضـی سـاحلی 
شـهری در همـان دوره زمانـی بیـش از نواحـی غیـر 
سـاحلی بوده اسـت و بنظر می رسـد این روند در آینده 
 Nicholls( نیـز ادامـه یافته و حتـی افزایش پیدا کنـد
 .)2008.144.Fragkias & Seto;  2008.45.et al
بـا افزایـش جمعیـت در مناطـق سـاحلی مخاطـرات 
زیسـت محیطـی ناشـی از فعالیـت هـای انسـانی نیـز 
رو بـه گسـترش گذاشـته اسـت. از آن جملـه مـی توان 
بـه نقـش عوامـل شـیمیایی ناشـی از فعالیـت هـای 
صنعتـی یـا کودهـای کشـاورزی بـر کاهـش کیفیـت 
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محیـط زیسـت و پدیده هایـی چـون اوترفیکاسـیون و 
 ;2010.1467.Zhang et al( هیپکسـیک  آب هـای 
Gray & Wu.2002.279(، گـرم شـدن کـره زمیـن 
و تاثیـر آن بـر کاهش کیفیت اکوسیسـتم های سـاحل 
 Harley et;37-2007.17.Granahan & Bulk(
 Adger( طبیعـی  مخاطـرات   ،)241-2006.240.al
-1991.390.  Gronitz;1039-1036..2005.et al

حمـل  و  زمیـن  از  اسـتفاده  الگـوی  تغییـر  و   )398
کاهـش  بـر  آن  تاثیـر  و  سـاحلی  مناطـق  در  نقـل 
کیفیـت محیـط زیسـت سـاحلی می تـوان اشـاره کرد.  

)2007.15.Kleppel(
بدین منظـور در رویکردهـای اخیـر بـه پدیـده رشـد 
شـهری ماننـد محدوده رشـد شـهری، روسـتا شـهرها، 
توسـعه حمـل و نقـل عمومـی محـور، توسـعه محالت 
سـنتی، شـهر فشـرده و غیـره کـه تحـت عنـوان کلـی 
»نوشـهرگرایی« نامیـده می شـود، شـاهد جابجایـی از 
رویکردهـای مبتنـی بـر »نظـارت هوشـمند بـر منابـع 
طبیعـی«  بـه سـوی رویکرهـای اجتنـاب از پراکندگی 
شـهری  رشـد  در  رویکردهـا  ایـن  هسـتیم.  شـهری 
اغلـب بـه عنـوان »رشـد هوشـمند« خوانـده می شـود 
رشـد   .)2002.398.Alexander & Tamolty(
هوشـمند بـا محدود کـردن توسـعه پیرامونی، تشـویق 
اسـتفاده از زمیـن بـا کاربـری بـاال، کاهـش سـفر بـا 
وسـایل نقلیه شـخصی، بازسـازی و اسـتفاده از توسـعه 
هـای موجـود و حمایت از فضاهای باز )قربانی و نوشـاد، 
1387، ص 166(، می کوشـد با متعادل سـازی و توزیع 
متناسـب کاربری و ایجاد شـکل فشرده به پایداری شهر 
کـه متضمـن حفظ محیـط زیسـت و اسـتفاده کمتر از 
خـودرو برای حمل و نقل اسـت، یـاری نماید. طرفداران 
این دیدگاه، شـکل فشـرده ي شـهر را به دلیـل ارتقاي 
کارایـي محیط شـهری از نظـر مصرف انـرژی و کاهش 
سـفرهای درون شـهری مـورد تأکیـد قـرار مي دهنـد 

.)495-2011.494.Blair and Wellman(
آنچـه بایـد در ایـن بیـن مدنظـر قرارگیـرد آن اسـت 
کـه رشـد پراکنـده شـهر شـامل وضعیتـی نیسـت کـه 
بسـادگی در مقابـل رشـد فشـرده و هوشـمندانه شـهر 

قـرار گیـرد، بلکه باید بین رشـد پراکنده و هوشـمندانه 
طیفـی درنظـر گرفـت کـه از یک سـو به رشـد پراکنده 
بـی رویـه و از دیگرسـو بـه رشـد متراکـم، ایـده آل و 
هوشـمندانه ختـم مـی شـود. بـه بیـان دقیق تـر، یـک 
الگـوی توسـعه شـهری ممکن اسـت در عین حـال که 
دارای چندیـن ویژگـی رشـد پراکنـده شـهری اسـت، 
دارای چندین ویژگی رشـد هوشـمند نیز باشـد. در این 
حالـت تعریـف یک منطقـه شـهری تحت عنوان رشـد 
 Couch( پراکنـده یـا هوشـمندانه دشـوار می نمایـد
et al.2007.3(. بـه همیـن دلیـل تالش هـای زیـادی 
بـرای ارائـه شـاخصی کـه به وسـیله آن بتـوان میـزان 
هوشـمندانه بـودن رشـد شـهری را توصیـف و تبیـن 
نمـود در دسـتورکار پژوهشـگران در دهـه اخیـر قـرار 

اسـت.   گرفته 
 از جملـه تحقیقاتـی کـه پیرامـون ارائه شـاخصی برای 
شـهری  رشـد  بـودن  هوشـمند  میـزان  اندازه گیـری 
تاکنـون انجـام گرفته در ایـران می توان بـه مقاله دکتر 
رهنمـا و حیاتـی )1392،98-71( کـه بـر مبنـای آن 
میزان رشـد هوشـمند در سـطح محالت شـهر مشـهد 
بـا اسـتفاده از GIS و فراینـد تحلیـل شـبکه ای مـورد 
بررسـی قـرار گرفـت. همچنیـن تحقیقی دیگـر در 14 
منطقـه اصفهـان بـا اسـتفاده از روش هـای مختلفـی 
جـون تاپسـیس و تحلیـل خوشـه ای انجـام گرفتـه بـا 
اسـتفاده از 74 شـاخص در چهـار گـروه انجـام گرفتـه 
و شـاخص رشـد هوشـمند را در سـطح مناطـق شـهر 
بـرآورد نموده اسـت )ضرابی و همـکاران، 1390، صص 
17-1(. در خـارج از ایـران ایـن تالش هـا پررنگتر بوده 
و از آن جملـه مـی تـوان بـه نسـخه اسـکتچ GIS کـه 
آژانـس حفاظـت از محیـط زیسـت ایـاالت متحـده  به 
منظـور اندازه گیری رشـد هوشـمند در سـطح شـهرها 
ارانـه داده اشـاره نمـود )EPA.2002.1-66(. تحقیـق 
شـاخص   GIS مبنـای  بـر  چیـن  در  نیـز  دیگـری 
 Zeng et( رشـد هوشـمند را محاسـبه نمـوده اسـت
هوشـمند  رشـد  موسسـه   .)3598-2014.3571.al
آمریـکا  نیـز شـاخصی بـه منظـور اندازه گیـری الگوی 
رشـد و میزان هوشـمندانه بودن آن در شهرهای آمریکا 
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ارائـه داد )Ewing et al.2002. 13-30(. در تحقیـق 
دیگـری الگـوی رشـد شـهرهای ایـاالت متحـده بیـن 
سـال های 1970 تـا 2010 انـدازه گیـری شـده اسـت 
بـرای  شـاخصی  همچنیـن   .)24-2014.2.Lopez(
سـنجش میـزان رشـد هوشـمند در »آسـتین تگزاس« 
بـا توجـه بـه خصوصیات الگوی رشـد آن شـهر بـرآورد 

  .)36-2008.5.Torrens( اسـت  شـده 
بـا توجـه بـه جایـگاه و اهمیـت شـهرهای سـاحلی از 
ابعـاد مختلف جمعیتـی، اقتصادی- اجتماعی و زیسـت 
محیطـی بـه بـه سـبب قـرار گیـری در دو زیسـت بوم 
ایـن  بـودن  مواجـه  عین حـال  در  و  خشـکی  و  آبـی 
شـهرها رونـد رو بـه رشـد فعالیـت های انسـانی ناشـی 
شـهری،  پراکنـده  رشـد  و  شهرنشـینی  گسـترش  از 
هـدف ایـن پژوهـش ارائـه شـاخصی اسـت کـه الگـو و 
میزان رشـد پراکنده یا هوشـمندانه در سـطح محدوده 
شـهر هـا سـاحلی، بـه صـورت فضایـی تبییـن کنـد. 
بدیـن منظـور شـهر سـاحلی بابلسـر را بـه سـبب دارا 
بـودن ویژگـی هایـی چـون داشـتن موقعیـت ویـژه از 
حیـث پیوسـتگی شـهر بـا مناطق سـاحلی پیوسـتگی، 
اکوسیسـتم سـاحلی با صنایـع و فعالیت هـای مختلف 
سـاحلی نظیـر اکوتوریسـم و صنعـت شـیالت، عـدم 
وجـود کاربـری هـای متناسـب بـا ظرفیت اکوسیسـتم 
سـاحلی شـهر و در نتیجـه کاهـش کیفیـت زیسـت 
محیطـی، تغییـر وسـیع کاربـری اراضی مولد بـه دلیل 
تقاضـای بـاال، محدودیت شـدید فضا جهت توسـعه در 
شـمال، جنوب غرب و جنوب شـرق شـهر، عـدم وجود 
گزینـه های متنوع مسـکونی برای سـاکنان، دسترسـی 
نامناسـب بـه خدمـات و در نتیجـه افزایش اسـتفاده از 
اتومبیـل هـای شـخصی بـرای سـفرهای روزانـه و عدم 
توجـه بـه نقـش مشـارکت شـهروندان و گـروه هـای 
ذینفـع در برنامـه هـای شـهری علیرغـم دانشـگاهی 
بـودن شـهر انتخـاب نمودیـم. بر ایـن مبنا و بـه منظور 
دسـتیابی بـه هـدف تحقیق، سـوال زیـر مورد بررسـی 

قـرار گرفته اسـت.
• وضعیت محالت شـهر بابلسـر از لحاظ شـاخص رشـد 

هوشـمند در مقایسـه با یکدیگر چگونه اسـت؟ 

در راسـتای سـوال تحقیـق فرضیـه تحقیـق بـه صورت 
زیـر می باشـد.

• بـه نظـر مـی رسـد محـالت شـهر بابلسـر از لحـاظ 
شـاخص رشـد هوشـمند تفـاوت معنـی داری داشـته 
و ایـن شـاخص در محـالت غـرب بابلـرود نسـبت بـه 

محـالت پیرامونـی بیشـتر اسـت. 
2- مفاهیم، ديدگاه ها و مبانی نظری

همـکاران«  و  »گلسـتر  جدیـد  هـزاره  ابتـدای  در 
)2001.682( رشـد پراکنـده شـهری را اسـمی بـرای 
نامیـدن شـرایط متعـدد خواندند. گسـترش این مفهوم 
از زمان اولین اسـتعمال نوگرایانه از آن در سـال 1937 
توسـط »ارل دراپـر«  تـا بـه امـروز فراتـر از تصـور بوده 
)Nechyba and Walsh.2002.179( و ارائـه تعریف 
واحـد از آن را سـخت و بـا اختـالف نظـر همـراه کـرده 
اسـت )Torrens.2008.6(؛ اما می توان رشـد پراکنده 
را واژه ای دانسـت کـه عموماً به منظور توصیف توسـعه 
حومـه ای کم تراکـم و پیرامونی در شـهرها بکار گرفته 
مـی شـود )Couch et al.2007.13(. پهنـه مطالعاتی 
کـه بیـان خصوصیات رشـد پراکنده پرداخته اند بسـیار 
وسـیع اسـت، امـا اغلـب آنهـا بـر اسـاس هزینـه هـای 
 ;110-1999.1 .Benfield et al( مترتـب بر آن بـوده
Burchell et al. 1998.83-125( و تعاریفـی کـه بـر 
مبنای منافع رشـد پراکنده باشـند نسـبتا نادر هسـتند 
 Gordon ;60-1994.48 Bae and Richardson(
and Richardson 1997.95-106(. جـدول شـماره 
1 خصوصیات مشـترک تعاریف رشـد پراکنده را نشـان 

مـی دهد. 
 ایـن اختـالف نظر در مورد نتایج و آثـار مثبت یا منفی 
 Frenkel( رشـد پراکنـده بـر جامعـه نیـز وجـود دارد
رشـد  منتقـدان   .)2008.100.and Ashkenazi
پراکنـده عـالوه بـر اثـار منفی اقتصـادی چـون افزایش 
Hortas-( هزینـه های زیر سـاخت و خدمات عمومـی

 )522-2003.503.Carruters  ;2010.1513.Rica
و اجتماعـی ماننـد تمرکـز فقـر و جداسـازی کالبـدی-

 )2002.40.Jargowski( اجتماعـی بخشـی از جامعـه
بـر  پراکنـده  اثـرات منفـی رشـد  بـه شـدت متوجـه 
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محیـط زیسـت شـهری ماننـد از بیـن رفتن زمیـن های 
 ;410-2007.379.Pucher et al( زراعـی  و  مولـد 
افزایـش   ،)  189-2012.183.Sietchiping et al
 )7077-2008.7070.De Ridder et al( آلودگـی هـوا
 Lee( و تغییـرات اقلیمـی و ایجـاد جزایـر گرمایــــی
 ،)2005.645.Song;496-2009.477.and French
در  انـرژی  مصـرف  در  ناکارآمـدی  و  افزایـــــــش 
 ;2006.367.Shim etal( نقـل  و  حمـل  بخش هـای 
 )239-2006.238.Van de Coevering et al
 ;30-2008.1.Ewing and Rong( مسـکونی  و 
و   )2166-2005.2145.Holden and Norland
ناکارآمدی در مدیریت منــــابع آبی و ســــــــالمت آن  
 Rayne and  Bradbury  ;413-2003.397.Berke(
-2009.569.Kucukmehmetuglu et al ;575-2001.559.

هستند.   )579
در نقطـه مقابل، گروهی بر این باورند که رشـد پراکنده 
 ،)203-1989.202.Peiser( شـهری پدیده ای موقتی
بـه سـبب ترجیجـات مصـرف کننـدگان اجتناب ناپذیر 

)O'Tole.2009.1-24(، بی ضـــــــــــــرر و حتی 
بهبوددهنـده کیفیـت زندگـی و رفـاه اجتماعـی اسـت 
رشـد  طرفـداران   .)171-2000.160.Bruckner(
پراکنده ناکارآمدی اسـتراتژی های تنظیمی را برجسته 
کـرده و اینطـور اسـتدالل مـی کننـد که جلوگیـری از 
رشـد پراکنده در یـک مکان معمـوال موجب جهش آن 
بـه مکانی دیگر که زمین ارزانتر در دسـترس اسـت می 
شـود )Gordon and Richardson.1997.106(. با 
وجـود مباحثـات فـراوان پیرامـون آثـار رشـد پراکنـده 
شـهری فقـدان شـواهد تجربـی حمایت کننـده از آرای 
موافقـان بیشـتر بـه چشـم می آیـد. از ایـن رو ضرورت 
کنتـرل رشـد پراکنده شـهری و آثـار منفـی مترتب بر 
آن موجـب ایجـاد اسـتراتژی هایی چون مدیریت رشـد 
شـهری، محـدوده رشـد شـهری، نوشـهرگرایی، شـهر 
فشـرده و رشدهوشـمندانه شـد )اصغـرزاده و یـزدی، 

1389، ص 51(.       
اصطـالح رشـد هوشـمند شـهری اولیـن بـار توسـط 
»پریـس ان. گلندنینـگ«  فرمانـدار ایالـت مریلند )بین 

ویژگی های فضایی رشد پراکنده شهرالگوهای فضایی رشد پراکنده

کاربری زمین پراکنده 

1( تراکم پایین
2( توسعه جهشی

3( توسعه منفک و تک کاربری 
4( توسعه ناسازگار با برنامه ریزی منطقه ای 
5( توسعه نواری و خطی در طول بزرگراه ها 
6( کارایی پایین زیرساخت ها جاده ای جدید

شبکه های حمل ونقل و زیرساختی پراکنده
7( عدم دسترسی به شیوه های جایگزین حمل و نقل

8( عدم دسترسی به گره محله ای 
9( از بین رفتن منابع مهم زمین 

تاثیر بر منابع محیطی ناشی از رشد پراکنده

شـده  بـاز حفاظـت  فضاهـای  بـه  انـدازی  دسـت   )10
س  حسـا

11( افزایـش سـطح نفـوذ ناپذیـر )افزایـش جاپـای بـوم 
) ختی شنا

12( مسیر یا جهت رشد شهری

جدول 1. ويژگی ها و الگوهای فضايی رشد پراکنده شهری، ماخذ: سیف الدينی و شورچه، 1393، ص 195.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

134

سـالهای 1995 تـا 2003( بـه کار بـرده شـد و پـس 
از آن در رویکردهـای برنامه ریـزی شـهری عمومیـت 
یافـت )سـیف الدینـی و شـورچه، 1393، ص 242(. 
ارائـه تعریفـی معین و واحد از رشـد هوشـمند شـهری 
تـا بـه امـروز ممکـن نبـوده و طیفـی متنـوع از عوامـل 
و معیارهـا بـرای تعریـف آن بـکار رفتـه شـده اسـت و 
هـر یـک از پژوهشـگران و سـازمان ها از منظـر خـود 
جنبـه ای از رشـد هوشـمند شـهری را برجسـته کـرده 
انـد )Daniels.2005.316(. امـا بـه طـور کلی، رشـد 
هوشـمند ضمن برنامـه ریزی کالبدی در سـطح محلی 
بـر توسـعه در مناطـق سـاخته شـده موجود بـه منظور 
دسـتیابی به الگوی فشـرده، کارآمد و دوسـتدار محیط 
توسـعه شـهری کـه گزینـه هـای متنـوع  از  زیسـت 
دسترسـی و حمل و نقل و مسـکن را در اختیار ساکنان 
 .)2005.147.Handy( دارد  تاکیـد  دهـد  مـی  قـرار 
شـاید بتـوان یکـی از بهتریـن ایـن تعاریـف را مربـوط 
بـه  آنتونـي داونـز ، رئیـس بخـش اقتصـادي مؤسسـه 
بروکینگـز، تعریفـی بیشـتر کمی از رشـد هوشـمند بر 
مبنـای تغییـر در فضاهای باز، کاربـری ترکیبی و ایجاد 
 Gabriel et( محـدوده رشـد شـهری ارائـه مـی دهـد
al.2006.213(. رشـد هوشـمند شـهري از نقطـه نظـر 
هایـی چـون محـدود کـردن رشـد  ویژگـي  داراي  او 
پیرامونـی، تشـویق کاربـری زمین با تراکم بـاال، منطقه 
بنـدی بـا ترکیبـی از کاربری هـای زمین، کاهش سـفر 
بـا وسـایل نقلیه شـخصی، بازسـازی مناطـق قدیمی و 
حمایـت از فضاهای باز اسـت )قربانی و نوشـاد، 1387، 

 .)166
در سـطحی مفهومی تـر، مـی تـوان 6 عنصـر اصلـی 
را شـامل محافظـت از منابـع طبیعـی، حمـل و نقـل، 
مسـکن، توسـعه اجتماعات، توسـعه اقتصـادی و برنامه 
ریـزی بـه عنـوان عناصـری کـه در زیـر چتـر رشـد 
هوشـمند گرد هـم می آینـد را به عنـوان عناصر اصلی 
در سیاسـت گذاری رشـد هوشـمند مورد توجه قرار داد 

  .)2005.307.Ye et al(
بطـور کلـی رشـد هوشـمند یـک تئـوری برنامـه ریزی 
اسـت کـه به منظور تطابـق حداکثری با شـرایط متنوع 

در مـکان هـای مختلـف، راهبردهایـی کلـی و منعطف 
را بـه منظـور حـل مسـائل ناشـی از رشـد پراکنـده در 
شـهرها  و هدایـت آنهـا بـه سـوی توسـعه پایـدار ارائه 
ایـن راسـتا،  مـی دهـد )Hawkins.2011.687(. در 
در  سـازمان   40 از  بیـش  از  متشـکل  ای  مجموعـه 
سـطوح ملـی، ایالتی و محلی تحت عنوان شـبکه رشـد 
هوشـمند بـه منظـور کمینـه نمـودن رشـد کـم تراکم 
و وابسـته بـه اتومبیـل مجموعـه ای از سیاسـت هـا را 
بـرای رسـیدن بـه توسـعه پایدار شـهری ارائـه داده اند. 
بـه عنـوان مهـم تریـن گام ایـن شـبکه توافـق بـر 10 
اصـل اساسـی )جـدول شـماره 3( بـه عنـوان اصـول 
رویکرد رشـد هوشـمند اسـت. این اصـول معیارهایی را 
در ارتبـاط بـا جوامـع سـالم، بانشـاط و پایـدار ارائه می 
دهـد که به سـاکنین خـود گزینه هایی مبنـی بر اینکه 
چگونـه و کجـا زندگـی مـی کننـد ارائـه می دهـد. آن 
اصـول همچنیـن دارای سیاسـت ها و اسـتراتژی هایی 
اسـت کـه بـه منظـور عملیاتی کـردن دسـتورالعمل ها 
 Blair & ( در سـطوح محلـی بـه کار گرفتـه می شـود

.)2011.496.Wellman
بـا توجه بـه خصوصیـات و چالش های منحصـر به فرد 
شـهرهای سـاحلی در ایجـاد تعـادل بیـن فرایندهـای 
انسـانی و اکوسـیتمی از یـک سـو و سـازگار نمـودن 
کاربـری هـای متنـوع و بعضـا متضـاد کـه از سـوی 
ذینفعـان مختلـف مـورد حمایـت قـرار مـی گیرنـد از 
دیگر سـو )Le Tisster et al.2011.20-25(، توسـعه 
پایـدار بـه عنـوان پارادایـم غالـب در کانـون تالش هـا 
بـرای برنامـه ریـزی و مدیریت شـهرهای سـاحلی قرار 
رشـد   .)2004.5.Kay and Alder( اسـت  گرفتـه 
هوشـمند نیز که توسـط اصولی که داعیه رشـد جوامع 
در مسـیری کـه از فرصـت هـای اقتصـادی بیشـتری 
برخوردار باشـند و از محیط زیسـت و سـالمت عمومی 
محافظـت کـرده و موجب ارتقای زیسـتگاه هـای مهم، 
حسـاس و مولـد مـی شـود را دارد، خـود را بـه عنـوان 
یکـی از بهتریـن رویکرها که دارای سیاسـت هایی برای 
کمک به توسـعه پایدار شـهرهای سـاحلی مطرح کرده 
ایـن راسـتا،  اسـت )Gaber et al.2010.4-13(. در 
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مرکـز خدمـات سـاحلی اداره ملـی اقیانوسـی و جـوی  با 
انطبـاق اصـول رشـد هوشـمند بـر ویژگـی هـای مناطق 
سـاحلی، پایـه گذار ایـن حرکت شـد )جدول شـماره 3(. 

3 - روش تحقیق 
روش تحقیـق حاضـر از لحـاظ هـدف کاربـردی و از 
آنجـا کـه به بیـان ماهیـت عینـی و واقعی می پـردازد، 
توصیفـی و از لحـاظ ماهیـت بدلیـل اسـتفاده از روش 
مسـئله  چگونگـی  بررسـی  در  کیفـی  و  کمـی  هـای 
پژوهـش، تحلیلـی اسـت. جامعـه آمـاری ایـن پژوهش 
شـامل کلیـه شـهروندان سـاکن در محـالت 22 گانـه 
شـهر بابلسـر می باشـد که384 نفـر از آنان با اسـتفاده 
از روش کوکـران بـه عنـوان نمونـه انتخـاب شـده انـد. 
روش گـردآوری اطالعـات از طریق روش های اسـنادی 
و میدانـی بـوده اسـت. جهـت جمـع آوری متغیرهـا و 
شـاخص هـای مـورد اسـتفاده در تحقیـق  از اطالعـات 
سرشـماری نفوس و مسـکن اسـتان مازندران )1390(، 
سـالنامه آمـاری اسـتان )1392( و طرح تفصیلی شـهر 
بابلسـر )1385( اسـتفاده شـده اسـت. همچنین سـایر 

داده هـای مـورد نیـاز از طریـق پرسشـنامه خانـوار، بـا 
رعایـت اصـول روایـی و پایایی جمع آوری شـده اسـت. 
در مولفه های رشـد هوشـمند شـهری، بیشـتر به تنوع 
کاربـري اراضـی، میـزان دسترسـي و کیفیـت محیـط 
زیسـت در ارتباط بـا تراکم جمعیت پرداخته مي شـود. 
از ایـن رو سـرانه کاربری ها و سـهم هر کـدام از کاربری 
هـا بـه مسـاحت منطقـه، مـورد توجـه اسـت و هرچـه 
تراکـم سـاختمانی، نسـبت کاربـری هـای ترکیبـی و 
عمومـي، فضـای سـبز و بـاز و فضـای پیاده رو به سـایر 
کاربـری هـاي عمومـی در سـطح محلّـه هـا بیشـتر 
باشـد، نشـانگر هوشـمندانه تر بـودن آن منطقه اسـت. 
در حقیقـت، وجـود کاربری هـای ترکیبی و دسترسـي 
مناسـب در منطقـه، با برطرف کردن نیاز هاي سـاکنان 
محلّـه هـای مختلـف در همـان منطقـه، باعـث کاهش 
حجـم سـفر و ترافیـک در شـهر مي شـود. از ایـن رو، 
شـاخص هـا و متغیرهـای مـورد اسـتفاده در پژوهـش 
در سـه دسـته کلی تقسـیم شـده اسـت. این سه دسته 
شـامل عامـل تراکـم و فشـردگی، عامـل دسترسـی و 

رشد اقتصادیحمل و نقلبرنامه ریزی
برنامه ریزی جامع

کاربری ترکیبی زمین
تراکم فزاینده

یکپارچگی و ارتباط خیابان ها
زیر سـاخت ها و سیسـتم های آبی 

نوآورانه/جایگزین 
برنامه ریزی تسهیالت عمومی 

توسعه پیاده روها
تسهیالت برای دوچرخه سواری

توسعه حمل و نقل عمومی 
شـبکه  و  سیسـتمی  یکپارچگـی 

نقـاط

تجارت محله ای
بازسازی مرکز شهر

توسعه میان افزا
هـای  سـاخت  زیـر  از  اسـتفاده 

د جـو مو

محافظت از منابع طبیعیتوسعه اجتماعاتمحافظت از زیربخش ها

مشارکت عمومیمحافظت ارتفاقی
بهبود جنبه های خاص اجتماع

محافظت از زمین های کشاورزی
محافظت از زیربخش ها

محافظت ارتفاقی
حقوق توسعه ای مبادله ای 

خرید حقوق توسعه ای   
محافظت تاریخی

محافظت از زمین و اکوسیستم

2005,308,Ye et al :جدول2. عناصر اصلی سیاست گذاری رشد هوشمند؛ ماخذ
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انطباق اصول رشد هوشمند بر مناطق ساحلیاصول رشد هوشمند
کاربری ترکیبی شامل کاربری های مبتنی بر آبکاربری ترکیبی

برخـورداری از مزایـای سـاخت و طراحـی فشـرده کـه برخورداری از مزایای ساخت و طراحی فشرده
موجـب ارتقـا، حفـظ و ایجـاد دسترسـی بـه منابـع 

آبکنـاری و سـاحلی شـود
ایجـاد طیفـی از فرصـت هـا و گزینـه هـای مسـکونی ایجاد طیفی از فرصت ها و گزینه های مسکونی

بـرای بـرآوردن نیازهـای سـاکنان دایمـی و فصلـی و 
گردشـگران

ایجـاد محـالت بـا قابلیـت پیـاده روی بـا دسترسـی ایجاد محالت با قابلیت پیاده روی
کالبـدی و بصـری بـه و در امتـداد مناطـق دریاکناری 

بـرای کاربـری هـای عمومـی
ایجـاد واحدهـای همسـایگی جـذاب همـراه بـا حـس 

خاطر تعلـق 
ایجـاد واحدهـای همسـایگی جـذاب همـراه بـا حـس 
میـراث  افزایـش سـرمایه  کـه موجـب  تعلـق خاطـر 

سـاحلی شـود.
حفـظ فضاهـای بـاز، مـزارع، زیبایـی هـای طبیعـی و 

مناطـق زیسـت محیطـی حسـاس
حفـظ فضاهـای بـاز، مـزارع، زیبایـی هـای طبیعـی و 
مناطـق زیسـت محیطـی حسـاس کـه بازتـاب دهنده 
خصوصیـات منحصـر بـه فـرد مناطـق سـاحلی و دریا 

باشـد کناری 
تقویـت و هدایـت توسـعه به سـمت محـالت موجود و تقویت و هدایت توسعه به سمت محالت موجود

تشـویق به تجدید حیات مناطق سـاحلی و دریاکناری
تامیـن طیـف متنوعی از گزینـه های حمـل و نقلی بر تامین طیف متنوعی از گزینه های حمل و نقلی

مبنـای حمـل نقل آبـی و زمینی
تصمیـم سـازی هـای مقـرون به صرفـه، بـی طرفانه و 

پیـش بینـی پذیر
تصمیـم سـازی هـای مقـرون بـه صرفـه، بـی طرفانـه 
و پیـش بینـی پذیـر بـر اسـاس سیاسـت هـای ثابت و 

فرایندهـای یکپارجـه و هماهنـگ سـازمانی
تشـویق اجتماعـات محلـی و ذینفعـان برای مشـارکت 

در تصمیمات توسـعه
تشـویق اجتماعـات محلـی و ذینفعـان برای مشـارکت 
در تصمیمـات توسـعه بـه منظـور خصول اطمینـان از 
حفاظـت از منافـع عمومی و حق عمومی دسترسـی به 

مناطـق و آب های سـاحلی بـرای همه

 ;2010,NOAA coastal and waterfront smart growth :جدول3. اصول رشد هوشمند در مناطق ساحلی؛ ماخذ
حاتم نژاد و همکاران، 1391، ص 10.
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متغیر 
وابسته

متغیر 
ابزار گرد آوری دادهجهتشاخص مستقل

الگوی رشد شهری )رشد پراکنده- رشد هوشمند(

عامل تراکم و فشردگی

طرح تفصیلی+تراکم خالص جمعیت )نفر در واحد سطح( 
طرح تفصیلی+تراکم خالص مسکونی

پرسشنامه+درصد خانوارها در واحد مسکونی
پرسشنامه+نرخ آپارتمان نشینی

پرسشنامه-متوسط مساحت قطعات ساختمانی 
نگارنده-صریب آنتروپی مطلق هر محله 

ضریـب آنتروپـی نسـبی برای مسـاحت مسـکونی در 
نگارنده-محله

عامل دسترسی و مجاورت

نگارنده+درصد معابر به کل بافت 
نگارنده+کیفیت پیاده روها 

نـرخ دسترسـی حمـل و نقـل عمومـی یـا پیـاده بـه 
پرسشنامه+محـل کار

پرسشنامه-نرخ دسترسی پیاده یا عمومی به امکانات تفریحی
پرسشنامه+سهولت دسترسی به حمل و نقل عمومی 

نـرخ اسـتفاده از حمـل  نقـل عمومـی یا پیـاده برای  
پرسشنامه+دسترسـی بـه خط سـاحلی 

نـرخ اسـتفاده از حمـل و نقـل عمومی یا پیـاده روی 
پرسشنامه+بـرای سـفرهای روزانه شـهری

عامل ترکیبی

درصـد سـاکنانی کـه محـل کارشـان در مجـاورت 
آنهاسـت پرسشنامه+محـل سـکونت 

یـا  خـود  تحصیـل  محـل  کـه  سـاکنانی  درصـد 
پرسشنامه+فرزندانشـان در مجـاورت محـل سکونتشـان اسـت

پرسشنامه+تنوع گونه های مسکونی در سطح محله
نگارنده+مقدار شاخص کاربری ترکیبی فرانک1

جدول4. متغیرها و شاخص های تحقیق ماخذ: نگارندگان.
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کـه در آن a مسـاحت کلـی زمیـن ها برای سـه نوع کاربری b1 مسـاحت کاربری مسـکونی b2 کاربـری تجـاری و b3 کاربری خداتی-
اداری اسـت. ایـن مـدل بـرای تحقیـق پیش رو  توسـط نگارنده به پنج کاربری مسـکونی، تجاری، اداری، اموزشـی و پارک و فضای سـبز 

بسـط داده شده است. 
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مجـاورت و عامـل کاربـری ترکیبـی زمیـن مـی باشـد 
)جـدول4(. از مجمـوع شـاخص هـای فـوق، شـاخص 

رشـد هوشـمند شـهری محاسـبه می شـود.
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 .)53-2015.35.Hamidi et al  ;44-2002.1.et al
اوینـگ و همـکاران سـه گام را برای اندازه گیری رشـد 
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مولفه هاي تراكم، كاربري تركيبي، دسترسي مجاورت را توسط متغيرهاي متعددي نشان مي دهد. سپس توسط  گام اول)(*) 
متغيرهاي زيادي را توسط تعداد معدودي عامل استاندارد كه واريانس نزديكي به مقادير اوليه  14فرايند آناليز مولفه هاي اساسي

تريس ما تجزيه مقدارهاي ويژهاست، اين روش شامل  فضاي برداريلي در هاي اساسي تبدي دارند، خالصه مي كند. تحليل مولفه
 دستگاه مختصاتداده را به است كه  متعامد تبديل خطيهاي اساسي در تعريف رياضي يك  باشد. تحليل مولفه مي كواريانس
س بر روي دومين محور برد به طوري كه بزرگترين واريانس داده بر روي اولين محور مختصات، دومين بزرگترين واريان جديد مي

تواند براي كاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگيرد،  هاي اصلي مي گيرد و همين طور براي بقيه. تحليل مولفه مختصات قرار مي
با 𝑋𝑋𝑇𝑇 ماتريس دادهكند. براي  هايي از مجموعه داده را كه بيشترين تاثير در واريانس را دارند حفظ مي به اين ترتيب مولفه

هاي  هاي مربوط به يك شاخصه است، تحليل مولفه مجموعه مشاهده و هر ستون دادهصفر، كه هر سطر يك  ميانگين تجربي
 شود:  اصلي به صورت زير تعريف مي
𝑌𝑌𝑇𝑇=𝑋𝑋𝑇𝑇 .𝑊𝑊 = 𝑉𝑉 ∑𝑊𝑊𝑇𝑇 به طوري كه ؛𝑉𝑉 ∑𝑊𝑊𝑇𝑇 ماتريس تجزيه مقدارهاي منفرد𝑋𝑋𝑇𝑇 .مي باشد 

 بين ارتباطي يافتن ساختار و متغيرها تعداد كاهش از است عبارت اساسي هايمولفهتحيل  روش عمده كاربرد طوركلي به
به منظور بررسي متناسب بودن  هايي ). آماره1-5 صص ،1389است (محدث،  متغيرها بندي دسته همان در حقيقت كه متغيرها

 و صفر بين همواره آن مقدار كه است KMOضريب  آنها جمله از دارند متغيرها براي تجزيه و تحليل مولفه هاي اساسي وجود
 ) 3 ص ،1389(چاهوكي،  :آيد مي دست به زير رابطه از است و نوسان در يك

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
∑∑𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗2

∑∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗2 + ∑∑𝑎𝑎𝑟𝑟,𝑗𝑗
2  

 بنابراين شود، تبيين ديگر نمي تواند توسط متغيرهاي متغيرها زوج بين همبستگي كه است آن بيانگر KMO كوچك مقادير
 براي ها باشد، داده 0.5كمتر از  KMOنباشد.  در صورتيكه  توجيه قابل است ممكن متغيرها مولفه هاي اساسي تحليل كاربرد

 پرداخت. تحليل به بيشتر احتياط با توان باشد مي 0.69تا  0.5بين  آن مقدار اگر و بود نخواهند مناسب آناليز مولفه هاي اساسي
 از اطمينان ). براي4ص  باشد براي آناليز مولفه هاي اساسي مناسب هستند(همان، 0.7از  بزرگتر آن مقدار صورتيكه در اما

 از بايد نيست، صفر برابر جامعه در گيرند قرار مي تحليل پايه كه هايي همبستگي ماتريس اينكه بر افزون ها داده بودن مناسب
 :كرد استفاده زير فرمول اساس بر  بارتلت كرويت آزمون

𝑥𝑥  2  = −�𝑛𝑛 − 1 − 2𝑝𝑝+5
6
� 𝐿𝐿𝑛𝑛 |𝑅𝑅|  

 است مي ناهمبسته متغيرهاي با هاي جامع به متعلق شده مشاهده همبستگي هاي ماتريس كه را فرضيه اين بارتلت آزمون
 آن در بايد بنابراين رفت، سئوال خواهد زير آناليز مولفه هاي اساسي كاربرد نشود، فرضيه عدم رابطه متغيرها رد اگر آزمايد.

). اوينگ و همكاران 4 ص آزمون است (همان، اجراي براي الزم شرايط حداقل بيانگر دارمعني كاي مربع كرد. تجديدنظر
دهند در بين عوامل استخراج شده بعد از چرخش، عاملي كه بيشترين مقدار همبستگي را با مقادر اوليه )  نشان مي2002,16(

مي تواند به عنوان عاملي كه آن مولفه را نمايندگي مي كند  نشان مي دهد بيشترين ميزان واريانس مشترك را با آنها داشته و
 معرفي شود. لذا او براي مولفه هاي چهارگانه وزن عاملي را محاسبه مي كند.

هايي آنها را با تغيير شكل خطي بصورت داده »اوينگ«عامل استخراجي داراي توزيع نرمال با استاندارد است.  گام دوم)(*) 
 تر ارائه شوند. تبديل كرده تا در مقياسي قابل درك 25و واريانس  100ميانگين استاندارد با 

ضريب كلي رشد هوشمند از ميانگين عوامل استخراجي براي مولفه هاي تراكم، تركيبي، دسترسي و مجاورت  گام سوم)(*) 
 بدست مي آيد. 
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مقادیـر کوچک KMO بیانگر آن اسـت که همبسـتگي 
بیـن زوج متغیرهـا نمی تواند توسـط متغیرهـای دیگر 
تبییـن شـود، بنابرایـن کاربـرد تحلیـل مولفـه هـای 
اساسـی متغیرهـا ممکن اسـت قابل توجیه نباشـد.  در 
صورتیکـه KMO کمتـر از 0.5 باشـد، داده هـا بـرای 
آنالیـز مولفـه هـای اساسـی مناسـب نخواهنـد بـود و 
اگـر مقـدار آن بیـن 0.5 تـا 0.69 باشـد مـی تـوان بـا 
احتیـاط بیشـتر بـه تحلیـل پرداخـت. امـا در صورتیکه 
مقـدار آن بزرگتـر از 0.7 باشـد برای آنالیـز مولفه های 
اساسـی مناسـب هسـتند)همان، ص 4(. براي اطمینان 
از مناسـب بـودن داده هـا افـزون بـر اینکـه ماتریـس 
همبسـتگي هایـي کـه پایـه تحلیـل قـرار مـي گیرنـد 
در جامعـه برابـر صفـر نیسـت، بایـد از آزمـون کرویـت 

بارتلـت  بـر اسـاس فرمـول زیـر اسـتفاده کرد:

مولفه هاي تراكم، كاربري تركيبي، دسترسي مجاورت را توسط متغيرهاي متعددي نشان مي دهد. سپس توسط  گام اول)(*) 
متغيرهاي زيادي را توسط تعداد معدودي عامل استاندارد كه واريانس نزديكي به مقادير اوليه  14فرايند آناليز مولفه هاي اساسي

تريس ما تجزيه مقدارهاي ويژهاست، اين روش شامل  فضاي برداريلي در هاي اساسي تبدي دارند، خالصه مي كند. تحليل مولفه
 دستگاه مختصاتداده را به است كه  متعامد تبديل خطيهاي اساسي در تعريف رياضي يك  باشد. تحليل مولفه مي كواريانس
س بر روي دومين محور برد به طوري كه بزرگترين واريانس داده بر روي اولين محور مختصات، دومين بزرگترين واريان جديد مي

تواند براي كاهش ابعاد داده مورد استفاده قرار بگيرد،  هاي اصلي مي گيرد و همين طور براي بقيه. تحليل مولفه مختصات قرار مي
با 𝑋𝑋𝑇𝑇 ماتريس دادهكند. براي  هايي از مجموعه داده را كه بيشترين تاثير در واريانس را دارند حفظ مي به اين ترتيب مولفه

هاي  هاي مربوط به يك شاخصه است، تحليل مولفه مجموعه مشاهده و هر ستون دادهصفر، كه هر سطر يك  ميانگين تجربي
 شود:  اصلي به صورت زير تعريف مي
𝑌𝑌𝑇𝑇=𝑋𝑋𝑇𝑇 .𝑊𝑊 = 𝑉𝑉 ∑𝑊𝑊𝑇𝑇 به طوري كه ؛𝑉𝑉 ∑𝑊𝑊𝑇𝑇 ماتريس تجزيه مقدارهاي منفرد𝑋𝑋𝑇𝑇 .مي باشد 

 بين ارتباطي يافتن ساختار و متغيرها تعداد كاهش از است عبارت اساسي هايمولفهتحيل  روش عمده كاربرد طوركلي به
به منظور بررسي متناسب بودن  هايي ). آماره1-5 صص ،1389است (محدث،  متغيرها بندي دسته همان در حقيقت كه متغيرها

 و صفر بين همواره آن مقدار كه است KMOضريب  آنها جمله از دارند متغيرها براي تجزيه و تحليل مولفه هاي اساسي وجود
 ) 3 ص ،1389(چاهوكي،  :آيد مي دست به زير رابطه از است و نوسان در يك

𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾 =
∑∑𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗2

∑∑ 𝑟𝑟𝑖𝑖,𝑗𝑗2 + ∑∑𝑎𝑎𝑟𝑟,𝑗𝑗
2  

 بنابراين شود، تبيين ديگر نمي تواند توسط متغيرهاي متغيرها زوج بين همبستگي كه است آن بيانگر KMO كوچك مقادير
 براي ها باشد، داده 0.5كمتر از  KMOنباشد.  در صورتيكه  توجيه قابل است ممكن متغيرها مولفه هاي اساسي تحليل كاربرد

 پرداخت. تحليل به بيشتر احتياط با توان باشد مي 0.69تا  0.5بين  آن مقدار اگر و بود نخواهند مناسب آناليز مولفه هاي اساسي
 از اطمينان ). براي4ص  باشد براي آناليز مولفه هاي اساسي مناسب هستند(همان، 0.7از  بزرگتر آن مقدار صورتيكه در اما

 از بايد نيست، صفر برابر جامعه در گيرند قرار مي تحليل پايه كه هايي همبستگي ماتريس اينكه بر افزون ها داده بودن مناسب
 :كرد استفاده زير فرمول اساس بر  بارتلت كرويت آزمون

𝑥𝑥  2  = −�𝑛𝑛 − 1 − 2𝑝𝑝+5
6
� 𝐿𝐿𝑛𝑛 |𝑅𝑅|  

 است مي ناهمبسته متغيرهاي با هاي جامع به متعلق شده مشاهده همبستگي هاي ماتريس كه را فرضيه اين بارتلت آزمون
 آن در بايد بنابراين رفت، سئوال خواهد زير آناليز مولفه هاي اساسي كاربرد نشود، فرضيه عدم رابطه متغيرها رد اگر آزمايد.

). اوينگ و همكاران 4 ص آزمون است (همان، اجراي براي الزم شرايط حداقل بيانگر دارمعني كاي مربع كرد. تجديدنظر
دهند در بين عوامل استخراج شده بعد از چرخش، عاملي كه بيشترين مقدار همبستگي را با مقادر اوليه )  نشان مي2002,16(

مي تواند به عنوان عاملي كه آن مولفه را نمايندگي مي كند  نشان مي دهد بيشترين ميزان واريانس مشترك را با آنها داشته و
 معرفي شود. لذا او براي مولفه هاي چهارگانه وزن عاملي را محاسبه مي كند.

هايي آنها را با تغيير شكل خطي بصورت داده »اوينگ«عامل استخراجي داراي توزيع نرمال با استاندارد است.  گام دوم)(*) 
 تر ارائه شوند. تبديل كرده تا در مقياسي قابل درك 25و واريانس  100ميانگين استاندارد با 

ضريب كلي رشد هوشمند از ميانگين عوامل استخراجي براي مولفه هاي تراكم، تركيبي، دسترسي و مجاورت  گام سوم)(*) 
 بدست مي آيد. 

 محدوده و قلمرو پژوهش  -4
ير دو عامل طبيعي درياي مازندران و رودخانه بابلرود و شرايط شكل زايي جلگه ويژگي هاي جغرافيايي شهر بابلسر تحت تاث

ساحلي درياي مازندران مي باشد. با گسترش بارگذاري انساني پيرامون رودخانه بابلرود نقش اين رودخانه در تامين آب مزارع  
                                                            

14 Principal analysis method  

ماتریـس  کـه  را  فرضیـه  ایـن  بارتلـت  آزمـون 
همبسـتگي های مشـاهده شـده متعلـق بـه جامع هاي 
با متغیرهاي ناهمبسـته اسـت مـی آزمایـد. اگر فرضیه 
عـدم رابطـه متغیرهـا رد نشـود، کاربـرد آنالیـز مولفـه 
های اساسـی زیر سـئوال خواهد رفـت، بنابراین باید در 
آن تجدیدنظـر کرد. مربع کای معنـي دار بیانگر حداقل 
شـرایط الزم بـرای اجرای آزمون اسـت )همـان، ص 4(. 
اوینـگ و همـکاران )2002.16(  نشـان می دهنـد در 
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بیـن عوامـل اسـتخراج شـده بعـد از چرخـش، عاملـی 
که بیشـترین مقدار همبسـتگی را با مقادر اولیه نشـان 
مـی دهد بیشـترین میـزان واریانس مشـترک را با آنها 
داشـته و مـی توانـد به عنـوان عاملـی کـه آن مولفه را 
نمایندگـی مـی کنـد معرفی شـود. لـذا او بـرای مولفه 

هـای چهارگانـه وزن عاملـی را محاسـبه مـی کند.
)*( گام دوم( عامـل اسـتخراجی دارای توزیـع نرمـال 
بـا اسـتاندارد اسـت. »اوینـگ« آنهـا را بـا تغییر شـکل 
خطـی بصورت داده هایی اسـتاندارد بـا میانگین 100 و 
واریانـس 25 تبدیـل کرده تا در مقیاسـی قابل درک تر 

ارائه شـوند. 
)*( گام سـوم( ضریب کلی رشد هوشمند از میانگین 
عوامـل اسـتخراجی بـرای مولفه هـای تراکـم، ترکیبی، 

دسترسـی و مجاورت بدسـت می آید. 
4- محدوده و قلمرو پژوهش 

ویژگـی هـای جغرافیایـی شـهر بابلسـر تحـت تاثیر دو 
عامـل طبیعـی دریـای مازنـدران و رودخانـه بابلـرود و 
شـرایط شـکل زایی جلگه سـاحلی دریای مازندران می 
باشـد. با گسـترش بارگذاری انسـانی پیرامـون رودخانه 
بابلـرود نقـش ایـن رودخانه در تامین آب مـزارع  باغات 
کشـاورزی و افزایـش تنوع زیسـتی در معـرض مخاطره 
قـرار دارد. هسـته اولیـه شـهر پیرامون رودخانـه بابلرود 
شـکل گرفتـه اسـت و بـه مـوازات توسـعه بندر بابلسـر 

رشـد و توسـعه آن در دوره هـای اولیـه تکویـن یافتـه 
اسـت. در دوره پهلـوی نیـز این شـهر به سـبب سـاحل 
مناسـب و توسـعه زیزبناهـای الزم بـه عنـوان یکـی از 
کانون های توریسـتی کشـور مطرح شـد. بعد از انقالب 
نیـز بابلسـر به عنـوان کانون مهـم تفریحی بـا واگذاری 
زمیـن هـای بایر سـطح شـهر به مردم، شـاهد توسـعه 
ای شـدید در محور شـرقی- غربی بوده و شـهر بسـیار 
وسـیع تـر از تعـداد سـکونتگاه های آن گردیـده اسـت. 
تعـداد شـاغلین بخـش کشـاورزی چیـزی حـدود %5 
مـی باشـد و کشـاورزی و فعالیت های مرتبـط با آن به 
سـبب گسـترش فعالیت های خدماتـی و تغییر کاربری 
اراضـی کشـاورزی جایگاه مناسـبی ندارد. مرحله سـوم 
گسـترش شـهر از بابلسـر کـه از سـال 1357 شـروع 
شـد همـراه بـا مهاجـرت گـروه کثیـري به شـهر کرده 
و در نقـاط مختلـف آن مسـکن گزیدند. به همراه رشـد 
گسـترده جمعیـت و مسـاحت در ایـن دوره، توسـعه 
سـریع و بدون ضابطه شـهر بابلسر، شـکلی نامتجانس و 
ناهنجاری به سـاخت کالبدی شـهر داده اسـت. توسـعه 
بافتهای حاشـیه ای )همان روسـتاهاي نزدیک به شهر( 
در محـدوده شـهر البته اغلب به شـکل خطـی، موجب 
گسـترش کالبـدي شـهر در ایـن دوره گشـته اسـت. 
بابلسـر حاشـیه  خدمـات تجـاري و رفاهـی در شـهر 
محورهـاي اصلـی بـه ویـژه محور بابـل و محـور غربی- 

رشد مساحت رشد جمعیت مساحت جمعیت سال 
1335723760.3--
134511781244.064.9913.58
135518810767.444.7912.14
13652858911734.274.33
13753864413543.051.44
1385500321650.132.611.99
1390*526091938.10781.13.2

جدول 5. تغیرات جمعیتی و مساحت شهر بابلسر تا سال 1390؛ ماخذ: مرکز آمار ايران و طرح های جامع شهر بابلسر.

* با احتساب جمعیت میاندشت 
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شـرقی مسـتقرند نـوار سـاحلی هر در سـمت غـرب به 
پالژهـا و در سـمت شـرق بـه ارگانهـا اختصـاص یافته 
اسـت و واحدهـاي صنعتی کارگاهی کوچـک عموماً در 
خیابانهـای اصلـی، بـزرگ راههـا در اطـراف شـهر واقع 
گردیـده اسـت. بدین ترتیـب بافت این بویژه در سـمت 
شـمال غـرب به صورت شـطرنجی شـکل گرفته اسـت 
تـا اندازهـاي توزیع خدماتی شـهري مناسـبتری را دارا 
هسـتند. غالب کارکردهاي محلـه اي و ناحیه ای داراي 
شـعاع دسترسـی نامطلوب هسـتند )آقامیـری، 1386، 

صـص 132-136(.
مسـکن سـال 1390  و  نفـوس  براسـاس سرشـماری 
بابلسـر و میاندشـت دارای 52609 نفـر جمعیـت در 
امـاری  )سـالنامه  باشـد  مـی  قالـب  14839 خانـوار 
بابلسـر  شـهر  مسـاحت  مازنـدران،1390(.  اسـتان 
معـادل 1937.214 هکتـار شـامل فضاهای بـاز، اراضی 

زراعـی، باغـات و سـایر اراضـی بایر و مخروبه می باشـد 
)سـالنامه آماری اسـتان مازنـدران، 1392(. 397 هکتار 
از محـدوده شـهر اختصـاص بـه کاربری مسـکونی دارد 
و سـرانه مسـکونی معـادل 83.8 متـر مربـع می باشـد 
که در مقایسـه با سـرانه هـای معمول شـهری در ایران 
تـا حـدی بـاال می باشـد مـی باشـد ولـی پاییـن بودن 
میـزان تراکـم مسـکونی 30 واحـد در هکتـار بـا توجه 
به این سـرانه گویای توسـعه کالبدی ناموزون شـهر در 
پهنـه زمیـن ها مولد کشـاورزی در محـدوده و پیرامون 
شـهر اسـت )طرح تفصیلی بابلسـر، 1385(. در مجموع 
رشـد و گسـترش شـهر بابلسـر به نسـبت رشدجمعیت 
از سـال 1335 تا سـال 1385 تقریباً حـد خیلی باالیی 
قـرار داشـته و هیچ تناسـب و نظمی در ایـن روال دیده 
نشـده اسـت، بـه طـوري  کـه جمعیت شـهر بابلسـر تا 
سـال 1390، 7.2 برابر و رشـد گسترش شـهر 30 برابر 

جدول 6. امتیاز عوامل سه گانه و امتیاز کلی شاخص رشد هوشمند محالت شهر بابلسر؛ ماخذ: نگارندگان.
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شـده اسـت )جدول شـماره 5(. 
5- تحلیل فضايی شاخص رشد هوشمند 

به منظور رتبه بندی شـاخص رشـد هوشـمند در سطح 
محالت شـهر ساحلی بابلسر با اسـتفاده از روش اوینگ 
تعدیـل یافتـه و بـا کمک آنالیـز مولفه های اساسـی به 
تحلیل سـاختار فضایی محالت 22 گانه شـهری بابلسر 
از لحاظ شـاخص های تراکم و فشـردگی، دسترسـی و 
مجـاورت و شـاخص ترکیبـی کاربری زمیـن پرداختیم. 

نتایـج تحلیـل ها )جدول شـماره 6( نشـان می دهد.
بررسـی های صـورت گرفته نشـان داد، در عامل  تراکم 
و فشـردگی محـالت شـهرک قائـم، شـهرک سـاحلی، 
شـهرک دانشـگاه و کتی بن بیشـترین امتیاز را کسـب 
نمـود. و میاندشـت و نخسـت وزیـری نیـز حائـز پایین 
تریـن رتبـه شـده انـد. با توجـه به اینکـه امتیـازات هر 
عامـل دارای توزیـع نرمـال بـا میانگیـن 100و واریانس 
25 اسـت، مـی توان گفـت محالتی که امتیـازی پایین 
تـر از 100 کسـب کـرده انـد، هوشـمندانه رشـد نکرده 
انـد. لـذا 10 محلـه از مجمـوع 22 محله شـهر بابلسـر، 
کـه تنهـا منتـر از 29درصـد مسـاحت شـهر را شـامل 
مـی شـوند، از حیـث شـاخص هـای تراکم و فشـردگی 
هوشـمندانه رشـد یافته اند. شـایان ذکر اسـت، در این 
بیـن امتیـاز 4 محلـه جوادیـه، شـهدا محلـه، شـهرک 

آزادگان و علـی آبـاد میـر تقریبـا معـادل میانگیـن بود 
و در وضعیـت بینابینـی هسـتند. به طـور کلی محالتی 
کـه در غـرب بابلرود قـرار گرفته اند از ایـن حیث امتیاز 
 KMO شـاخص تری را کسـب کرده اند. بعالوه مقدار
و ضریـب کرویـت بارتلـت نشـان دهنده مناسـب بودن 

متغیرهـا برای آزمـون اسـت. )جدول7( 
  در عامـل دسترسـی و مجـاورت، 11 محلـه از مجموع 
22 محله شـهر سـاحلی بابسـر هوشمندانه رشـد یافته 
انـد. در این بین محالت مرکزی شـهر چـون بازار محله 
و سـادات محلـه بـه همـراه محالت غـرب بابلـرود رتبه 
هـای برتـر و محـالت پیرامونی چـون جوادیـه، قائمیه، 
بـی بی سـر روزه و علی آبـاد میر پایین تریـن امتیازات 
را کسـب کـرده انـد. این محالت 32 درصد از مسـاحت 
شـهر را در بـر مـی گیـرد، امـا امتیـازات عمـده ایـن 
 KMO محـالت نزدیـک میانگین اسـت. مقدار مقـدار
و ضریـب کرویـت بارتلـت نشـان دهنده مناسـب بودن 

متغیرهـا بـرای آزمون اسـت )جدول شـماره 8(. 
در عامـل کاربـری ترکیبی زمین محـالت مرکزی چون 
بـازار محله و سـادات محله بیشـترین امتیاز و شـهرک 
آزادگان، نخسـت وزیری و پارکینگ هـا کمترین امتیاز 
را بدسـت آورده اند. در کل محالتی که از حیث شـاخث 
ترکیبی هوشـمندانه رشـد پیـدار کرده اند منتـر از 25 

ضریب دقت در نمونه گیری کایسر- مایر - اولکین 765
مقدار تخمینی کای تست کرویت بارتلت اسکوئر 117.193

درجه ازادی 21
میزان معنی داری .000

جدول7. مقدار KMO و ضريب بارتلت برای عامل تراکم و فشردگی؛ ماخذ: 
نگارندگان.

0.636ضریب دقت در نمونه گیری کایسر- مایر - اولکین
43.813مقدار تخمینی کای تست کرویت بارتلت اسکوئر

21درجه ازادی
0.002میزان معنی داری

جدول 8.  مقدار KMO و ضريب بارتلت برای عامل دسترسی و 
مجاورت؛  ماخذ: نگارندگان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

142

درصد مسـاحت شـهر را در بـر می گیرنـد، و این عامل 
در بیـن عوامل رشـد هوشـمند شـهری کمرنـگ ترین 
نقـش را دارا اسـت. مقـدار مقـدار KMO و ضریـب 
کرویـت بارتلـت نشـان دهنده مناسـب بـودن متغیرها 

بـرای آزمون اسـت. )جدول9(
 شـاخص رشـد هوشـمند نیز از میانگین شـاخص های 
سـه گانـه فـوق بدسـت مـی آیـد )جـدول شـماره 6(. 
مطابـق محاسـبات تنهـا 9 محلـه از مجمـوع 22 محله 
شـهر سـاحلی بابلسـر دارای الگوی رشـد هوشمند بوده 
کـه تنهـا 20 درصد مسـاحت شـهر و نزدیـک به نیمی 
از جمعیـت آنـرادر برمی گیرنـد. در بیـن محالتـی کـه 
هوشـمندانه رشـد یافته اند، 5 تای آنها شـامل شـهرک 
قائـم، شـهرک دانشـگاه، شـهرک سـاحلی، کتـی بن و 
یورمحلـه در غـرب بابلـرود و مابقی شـامل بـازار محله، 
سـادات محله، شـهدا و جوادیه در مرکز شـهر هسـتند. 
رشـد  الگـوی  ویژگی هـای  فاقـد  پیرامونـی  محـالت 
هوشـمند می باشـند. لـذا فرضیـه تحقیـق مبنـی بـر 
متفاوت بودن شـاخص رشـد هوشـمند در بین محالت 
شـهر سـاحلی بابلسـر و بسشـتر بـودن آن در محـالت 
میانـی و غربـی بابلـرود نسـبت بـه محـالت پیرامونـی 

تاییـد می شـود. 
6- نتیجه گیری 

هـدف تحقیق حاضر بررسـی و سـنجش میـزان انطباق 
الگـوی رشـد محـالت شـهر سـاحلی بابلسـر بـر الگوی 
رشـد هوشـمند شـهری بـا اسـتفاده از روش اوینـگ 
تعدیـل یافتـه اسـت. نتایج تحقیق نشـان مـی دهد که 
در عامـل تراکـم و فشـردگی محـالت غـرب بابلـرود، از 
لحـاظ دسترسـی و مجـاورت محـالت مرکـزی شـهر و 

غـرب بابلرود و در عامل ترکیبـی کاربری زمین محالت 
قسـمت مرکزی شـهر نسـبت بـه محـالت پیرامونی در 
موقعیـت برتـری قـرار دارنـد. بـه عـالوه، مطابق نقشـه 
شـاخص رشـد هوشـمند تنها 9 محله از محالت شـهر 
شـامل 5 محله شـهرک دانشگاه، شـهرک قائم، شهرک 
سـاحلی، کتـی بن و یورمحله در قسـمت غـرب بابلرود، 
بازارمحلـه، شـهدا و سـادات محلـه در بخـش مرکـزی 
شـهر و جوادیه نمرات SGI بیش از 100 کسـب کرده 
و واجد رشـد هوشـمند بـوده اند. این محـالت تنها 20 
درصد مسـاحت شـهر و کمتر از نیمی از جمعیت شـهر 
 SGI را در بـر مـی گیرنـد. در کل بایـد توجـه داشـت
طیفی اسـت که در دو سـر آن رشـد هوشـمند و رشـد 
پراکنده قرار داشـته و نشـانگر آن اسـت که کدام محله 
هوشـمندانه تـر و کدامیک پراکنـده تر رشـد یافته اند. 
همچنیـن نتایـج تحقیـق مبین ایـن امر هسـتند که از 
بین عوامل رشـد هوشـمند شـهری نقش عامل تراکم و 
فشـردگی بیـش از دو عامل دیگر بـوده و عامل ترکیبی 
کاربـری زمیـن و دسترسـی و مجـاورت بـه ترتیـب در 
رتبـه هـای بعـدی قـرار مـی گیرنـد. بـه عـالوه نتایـج 
تحقیـق نشـان دهنده شـکاف عمیـق بین الگوی رشـد 
در محـالت غـرب بابلـرود نسـبت به محـالت پیرامونی 
بـوده که ایـن اختالف در عامل تراکم و فشـردگی بیش 
از دو عامل دیگر برجسـته اسـت. رشـد جمعیت شهری 
بـدون توجـه بـه نیازهـای خدماتـی و ظرفیـت هـای 
اکوسیسـتم سـاحلی شـهر، توسـعه پراکنـده و نـواری 
شـهر در محـور شـرق بـه غـرب و همچنین جنـوب به 
همـراه تغییر کاربری اراضی مولد کشـاورزی و سـاحلی 
بـه منظـور اسـتفاده هـای تجـاری و مسـکونی، تراکـم 

ضریب دقت در نمونه گیری کایسر- مایر - اولکین 0.690
مقدار تخمینی کای اسکوئر تست کرویت بارتلت 53.545

درجه ازادی 15
میزان معنی داری 0.000

جدول 9. مقدار KMO و ضريب بارتلت برای عامل ترکیبی کاربری زمین؛ 
ماخذ: نگارندگان.
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سیاست هاراهبردهاهدف

بهبود ساختار فضایی شهر ساحلی بابلسر

ت فرم فشرده شهری
ت به سم

ش تراکم و حرک
افزای

• ایجاد مناطق با کاربری ترکیبی افقی و عمودی
• ایجـاد کدهـای فـرم محـور کـه نـوع خاصی سـاختمان و نـه کاربـری خاصـی را تجویز کند 

)کاربری سـیال(
• برنامه ریزی برای نیازهای ، تفریحی و بازرگانی ساحل محور کاربران

• بکارگیـری سیاسـت هـا و محـرک هـای مالـی بـرای حمایـت از کاربـری هـای ترکیبـی و 
تراکم افزایـش 

• تشـویق رویکـرد زیرسـاخت سـبز در مقیـاس سـایت، محلـه و منطقـه بـه منظـور افزایـش 
انعطـاف در برابـر مخاطـرات طبیعـی )شـامل تغییـرات اقلیمـی و مدیریـت روانـاب(

• فعالیـت هـای تجـاری بنـدری و شـیالتی و صنایـع تبدیلـی وابسـته منطبـق با اکوسیسـتم 
سـاحلی شـهر بـه منظـور توانمندسـازی اقتصادی شـهر و بندر بابلسـر

• ارائه طیفی از انواع مسکن و ارتقا مسکن استطاعت برای ساکنان دائمی و فصلی
• اسـتفاده مجـدد از زمیـن های قهوه ای و ارجح دادنسـتن تعمیر و نگهداری زیرسـاخت های 

موجود بـه ایجاد زیرسـاخت های جدید

جایگزینی پارادایم دسترسی به جای 
پارادایم جابجایی

• تامیـن نیازهـای سـاکنان در سـطح محلـه کاهـش فاصلـه محـل کار و سـکونت بـه منظـور 
کاهـش سـفرهای روزانه 

• ایجـاد محـالت بـا قابلیـت پیـاده رو و تاکیـد بر دسترسـی پیاده به سـاحل و در طـول آن به 
همـراه زیرسـاخت هـای ایمـن و حمایـت کننده بـرای پیـاده روی، دوچرخه سـواری و سـایر 

وسـایل حمـل و نقل غیـر موتوری
• گسـترش و مدیریت دسترسـی فیزیکی به سـاحل و سـایر نقاط شـهر از طریق حمل و نقل 

عمومی
• ایجـاد تسـهیالت پارکینـگ مرکـزی بـرای پـارک در مرکـز شـهر و ایجـاد خطـوط پیـاده، 

دوچرخـه یـا حمـل و نقـل عمومـی بـرای رسـیدن بـه سـاحل

ت از زمین های مولد  
حفاظ

• بهره گیری اصولی از ذخایر مواد پروتئنی دریای مازندران و استفاده بهینه از آن
• هدایت سـرمایه گذاری در شـهر از سـاخت و سـاز به سـمت فعالیت هایی چون اکوتوریسـم، 
فعالیـت هـای تجـاری بندری، شـیالت و آبـزی پروری و کشـاورزی در راسـتای حفـظ اراضی 

بـاز و زمین های شـهری
• آزاد سازی حریم دریا و اختصاص آن به کاربری های سازگار با محیط زیست و مولد

• تعریـف شـاخص های زیسـت محیطی مناسـب بـه منظور نظـارت و اندازه گیـری کیفیت و 
سـالمت محیط زیست

• جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی

بهبود زمینه های 
ت ذینفعان

مشارک

• شـفاف عادالنـه و فراگیـر نمـودن فراینـد توسـعه شـهری\ • ارائـه متمرکـز و سـادگی در 
دسترسـی بـه اطالعـات 

• آموزش شهروندان و گسترش مشارکت مردم در طرح های توسعه شهری
• استفاده از توان علمی و مطالعاتی دانشگاه مازندران 

• مشارکت و ایجاد درک متقابل بین تمام ذینفعان با منافع ناسازگار

جدول 10. پشنهادات، سیاست ها و راهبردهای رشد هوشمند برای بهبود ساختار فضايی شهر ساحلی بابلسر؛ ماخذ: 
نگارندگان.
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مسـکونی پاییـن در محـالت پیرامونـی، کـم توجهی به 
نقـش حمـل و نقـل عمومی، پیـاده و دوچرخه سـواری 
در دسترسـی به نیازهای روزانه و خط سـاحلی، اشـغال 
بخـش بزرگی از خط سـاحلی توسـط نهادهـای دولتی، 
شـکاف اقتصـادی و اجتماعـی بیـن سـاکنان محـالت 
پیرامونـی نسـبت بـه سـایر محـالت، کـم توجهـی بـه 
نقـش کاربری ترکیبـی در بهبود دسترسـی به خدمات 
عـدم  و  شـهری  درون  سـفرهای  کاهـش  و  شـهری 
مدیریـت یکپارچـه فعالیت های کالبدی و توسـعه ای و 
ظرفیت های اکوسیسـتمی شـهر سـاحلی بابلسـر، عدم 
توجـه بـه نقـش مشـارکت گروه هـای ذینفع و تشـکل 
هـای محلـی و .... منجـر بـه عـدم تطابـق الگوی رشـد 
شـهر سـاحلی بابلسـر بر رشـد هوشـمند شـده اسـت. 
بـا توجـه بـه یافتـه هـای پژوهـش و بـر مبنـای نتایـج 
فـوق الذکـر پیشـنهاداتی را بـه منظـور انطبـاق الگوی 
رشـد شـهر بابلسـر بـر الگوی رشـد هوشـمند بـا توجه 
بـه خصوصیـات و ظرفیت های شـهرهای سـاحلی ارائه 

مـی نماییم. 
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بررسی تاثیر استراتژی های کسب و کار بر چابکی سازمانی در ادارات اداره کل 
 راه و شهرسازی استان خوزستان

امیر چرم- دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بین المللی خلیج فارس، اهواز،ایران.

قنبرامیرنژاد*- دکتری مدیریت دولتی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، اهواز،ایران.

چکیده
هدف اساسـي این پژوهش بررسـی تأثیر اسـتراتژی های کسـب 
و کار بـر چابکـی سـازمانی اسـت. جامعـه آمـاری پژوهـش را 
342 نفـر از کارکنـان ادارات اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 
خوزسـتان تشـکیل مـی دهد که با اسـتفاده از جدول کرجسـی 
و مـورگان و روش  نمونـه گیـری تصادفـی سـاده 182 نفـر بـه 
عنـوان نمونـه انتخـاب شـد. پرسشـنامه هـا توزیـع شـد و بـه 
همیـن تعـداد پرسشـنامه معتبـر از پاسـخ دهنـدگان به دسـت 
آمد. به منظور جمع آوری داده های پژوهشـی از دو پرسشـنامه 
اسـتراتژی های کسـب و کار و چابکی سـازمانی اسـتفاده گردید 
و بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS و LISREL بـه تجزیه و تحلیل 
داده هـا پرداختـه شـد. نتایج مـدل سـازی معادالت سـاختاری 
بیانگـر آن بـود کـه اسـتراتژی هـای کسـب و کار تأثیـر مثبت و 
معنـاداری بـر چابکـی سـازمانی دارد. نتایـج جانبـی تحقیق نیز 
نشـان داد کـه کـه اسـتراتژی فرصـت طلبـان بیشـترین تاثیر را 
بـر چابکـی سـازمانی داشـته و کمتریـن نقـش را نیز اسـتراتژی 

مدافعـان کم هزینـه دارد. 
واژگان کلیدي: اسـتراتژی های کسـب و کار، چابکی سازمانی، 

ادارات اداره کل راه و شهرسـازی استان خوزستان.
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Evaluating the Effects of Business Strategies on 
Organizational Agility in Offices’ Main Office of 
Roads & Urban Development of Khoozestan
Abstract
The Main Purpose this Study Is to Evaluating Effect 
Business Strategies on Organizational Agility. Statisti-
cal Population of This Study Is 342 Emplooyes of Of-
fices’ Main Office of Roads & Urban Development 
of Khoozestan. Using of Simple Random Sampling 
Method, and With Using krejcie and Morgan Table, 182 
Of Them Were Chosen. In Total, 182 Questionnaires 
Were Distribute the Same Questionnaires Were Col-
lected From the Respondents. In Order To Measure The 
Research Variables Was Used Of Two Organizational 
Strategies and Organizational Performance Question-
naires. Data Analysis On Two Levels: Descriptive And 
Inferential Statistics With Using Statistical Software 
SPSS And LISREL Was Done. Research Findings Show 
That Business Strategies has Positive and Significant Ef-
fect on Organizational Agility; Research Side Findings 
Show That Prospectors Strategy has more Effect on Or-
ganizational Agility and Low-Cost Defenders Strategy 
has less Effect on organizational Agility.
Keywords: Business Strategies, Organizational Agility, 
Offices’ Main Office of Roads & Urban Development of 
Khoozestan
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مقدمه
دوران کسـب و کار جدید در قرن 21، تغییر را به عنوان 
یکـی از ویژگی هـای اصلی به رسـمیت شـناخته اسـت 
)هوانـگ و همـکاران ، 2012(؛ زیـرا محیـط کسـب و 
کار امـروز مملو از رقابت سـازمانی اسـت، و کوچکترین 
لغـزش گاه می توانـد منجـر به زوال یک سـازمان شـود 
)آذر و تیـزرو، 1387(. در ایـن میـان برخی سـازمان ها 
بـه سـختی بـه فعالیت خـود ادامه مـی دهند یـا گاهی 
شکسـت می خورند، زیـرا قابلیت های سـازمانی  آن ها 
پاسـخ گـوی تغییـرات محیطـی نیسـت. تغییـرات در 
محیـط خارجـی، سـازمان هـا را وادار بـه نشـان دادن 
واکنـش و اعمـال تغییـر مـی نماید و به تبـع آن تالش 
هـای فراوانـی بـه منظـور افزایـش سـرعت و انعطـاف 
پذیـری سـازمان صـورت مـی گیـرد. مهندسـی مجدد 
فرایندهـا، اجـرای برنامه های تقویـت کارکنان، حرکت 
توانایـی  افزایـش  مجـازی،  هـای  سـازمان  سـوی  بـه 
پاسـخگویی موثـر به نیازهای مشـتریان و تحلیـل بازار، 
و پاسـخ اثرگـذار بـه تغییـرات، از جملـه فعالیـت هایی 
هسـتند کـه در ایـن راسـتا انجام مـی گیرد )سـهرابی، 
1388(. لـذا در دنیـای پـر رقابت امـروزی که همه چیز 
با شـتاب دسـتخوش تغییر اسـت، به منظـور رویارویی 
بـا تغییـرات جدیـدی که در دنیـای رقابت امـروزی رخ 
مـی دهـد، سـازمان هـا باید بـه سـازگاری بـا تغییرات 
بیاندیشـند و بـه دنبـال بهـره گیـری از فرصت هـای 
بالقـوه باشـند. یکـی از پارامترهایـی کـه بـه منظـور 
افزایـش انعطـاف پذیـری، سـرعت و کیفیـت مطـرح 
می گردد، »چابکی سـازمانی«  اسـت. چابکی سـازمانی 
بـه مفهـوم قابلیـت انطبـاق پذیـری باال بـدون نیـاز به 
انجـام تغییر اسـت. در واقع سـازمان مـی تواند ظرفیتی 
را در سـاختار و روش هـای عملیاتـی خـود بوجود آورد 
کـه انعطـاف پذیـری، تغییـر و تطبیق با شـرایط متغیر 
را بـدون نیـاز بـه انجـام یـک سـری تغییـرات دائمـی، 
اجبـاری و بنیانـی ایجـاد نماید )خورشـید و همـکاران، 
غنی سـازی-  چابـک،  شـرکت  یـک  هـدف    .)1389
سـازمان  یـک  اسـت.  کارکنـان  و  مشـتریان  رضایـت 
اساسـاً مجموعـه ای از توانایی هـا برای ایجاد یک پاسـخ 

مناسـب بـه تغییـرات ایجـاد شـده در محیط کسـب و 
کار را در تصـرف دارد )تیسـنگ و لیـن ، 2011(. ژانگ 
و شـریفی )2000( روش شناسـی ای را برای دسـتیابی 
تولیـدی  هـای  شـرکت  در  چابکـی  قابلیت هـای  بـه 
توسـعه دادنـد، و آنهـا را بـه چهـار دسـته ی عمـده 
تقسـیم کردنـد: 1- پاسـخگویی ، کـه بـه توانایـی برای 
شناسـایی تغییرات، پاسـخ سریع و کسـب بهره از آن ها 
اشـاره دارد؛ 2- شایسـتگی ، کـه بـه توانایـی کارآمدی 
و اثربخشـی در کسـب اهداف و مقاصد سـازمان اشـاره 
دارد؛ 3- انعطـاف پذیـری ، کـه عبارتسـت از توانایـی 
جریـان دادن بـه فرآیندهـای مختلـف و کسـب اهداف 
مختلف با اسـتفاده از امکانات یکسـان؛ 4- سـرعت ، که 
بـه معنـای توانایـی انجـام فعالیت ها در کمتریـن زمان 

ممکـن می باشـد )الماهامیـد و همـکاران، 2010(.
از طرفـی در چنیـن محیطـی؛ شـرط الزم و ضـروری 
بـرای بقـا و توسـعه سـازمان ها، ایجاد بسـتر مناسـب و 
منعطـف در اتخاذ چشـم اندازها، اهداف و اسـتراتژی ها، 
فرآیندهـا، نگرش هـا، فناوری هـا و ارزش های سـازمان 
هـا  سـازمان  غایـی  هـدف  نهایـت  در  تـا  می باشـد؛ 
و داشـتن سـازمانی چابـک در تولیـد و ارائـه خدمـات 
محقـق گـردد. در واقـع بـرای کسـب برتـری در میدان 
پـر آشـوب رقابت تجاری، سـازمان هـا بایـد از ابزارهای 
اسـتفاده  اسـتراتژیک«   مدیریـت  و  ریـزی  »برنامـه 
نماینـد. تصمیمـات در مـورد اجـرای اسـتراتژی هـای 
سـازمان و پایـداری آن هـا، از تصمیمـات سـطح بـاال 
و مربـوط بـه الیـه مدیریـت ارشـد سـازمان می باشـد 
و از طریـق آنهـا بـه الیه هـای پاییـن مدیریتی تسـری 
می کنـد. اسـتراتژی ها بـه عنـوان قسـمتی از برنامـه 
کالن سـازمان شناسـایی مـی شـوند و طـی مطالعـات 
بسـیاری کـه صـورت گرفته اسـت، به خوبی شناسـایی 
و دسـته بندی شـده اند )قشـمی، 1384(. سـه سـطح 
مهـم اسـتراتژی در بیشـتر سـازمان هـای بـزرگ چند 
محصولـه عبارتند از: 1( اسـتراتژی بنگاه 2( اسـتراتژی 
سـطح کسـب و کار 3( اسـتراتژی کارکردی. اسـتراتژی 
سـطح کسـب و کار اشـاره دارد بـه ایـن کـه چگونـه 
شـرکت هـا در یـک صنعـت یـا بـازار بـه رقابـت مـی 
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پردازنـد )سـالتر و السـون ، 2000(. دو چارچـوب رایج 
و حاکـم بـرای اسـتراتژی هـای کسـب و کار عبارتنـد 
از: گونـه شناسـی مایلـز و اسـنو کـه تمرکـز دارد بـر 
نـرخ تمایـل بـه تغییر محصـول- بـازار و گونه شناسـی 
پورتـر کـه تمرکـز بـر مشـتریان و رقبـا دارد. »واکـر و 
روکـرت«  )1987( نشـان دادنـد کـه اگرچـه هـر یـک 
از دو گونه شناسـی فـوق دارای نقـاط قوت هسـتند )به 
عنـوان مثـال، پورتـر تمرکـز بر محیـط خارجـی دارد و 
»مایلـز و اسـنو« تمرکـز بر محیـط داخلی دارنـد(، ولی 
دارای محدودیت هایـی نیـز هسـتند؛ لـذا هیـچ یـک از 
ایـن دو روش به-تنهایـی کافی نیسـت. نتایـج پژوهش 
از آن هـا؛ چهارگونـه  بعـد  هـای آن هـا و محققیـن 
اصلـی اسـتراتژی هـای کسـب و کار را نشـان می دهد: 
فرصـت طلبـان ، تحلیـل گـران ، مدافعـان تمایز طلب  
و مدافعـان کـم هزینـه  )رضوانـی و همـکاران، 1391؛ 

باقـری و اصغـری، 1392(. 
در  سـازمان ها  چابکـی  ضـرورت  بـه  توجـه  بـا 
محیـط کسـب و کار امـروزی؛ و بـا نظـر بـه اهمیـت 
اسـتراتژی های سـازمانی در پیشـبرد اهـداف سـازمان؛ 
در ایـن تحقیـق درصـدد بررسـی مهـم تریـن گونـه 
شناسـی اسـتراتژی های کسـب و کار بر چابک سـازی 
اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان خوزسـتان برآمدیـم. 
در واقـع سـازمان راه و شهرسـازی بـا توجـه بـه وظیفه 
خطیـر خود در زمینـه های مختلف اقتصـادی، عمرانی 
و دفـاع ملـی، نیـاز بـه اتخـاذ و اعمـال سیاسـت هـا، 
راهبردهـا و تنظیـم برنامـه هـای جامـع و هماهنگ در 
جهـت دسـتیابی به اهـداف سـازمانی و پاسـخگویی به 
نیازهـا دارد. لذا انتخاب بهترین اسـتراتژی های کسـب 
و کار مـی توانـد گام مهمی در حرکت به سـمت چابکی 

و توسـعه عملکـرد ایـن سـازمان باشـد.
استراتژی های کسب و کار

اسـتراتژی کسـب و کار معموالً در سـطح محصوالت یا 
واحـد تجـاری اسـتراتژیک اجـرا می شـود و بـر بهبـود 
موقعیـت رقابتـی کاالهـا و خدمـات شـرکت در یـک 
صنعـت خـاص یـا یـک بخـش از بـازار خـاص تأکیـد 
دارد )رضوانـی و سـهامخدم، 1391(. »واکـر و روکرت« 

)1987( نشـان دادنـد کـه بـر خـالف پژوهـش هایـی 
کـه دوگونـه شناسـی مذکـور )مایلـز و اسـنو، و پورتر( 
را تقویـت کردنـد، هیچ یـک از ایـن دو روش به تنهایی 
کامل نیسـت، و هر یک از دو گونه شناسـی فوق دارای 
نقـاط قوت هسـتند )به عنـوان مثـال، پورتـر تمرکز بر 
محیـط خارجـی دارد و مایلـز و اسـنو تمرکـز بر محیط 
داخلـی دارنـد( ولی دارای محدودیت هایی نیز هسـتند 
)بـه عنوان مثـال، منفعـالن از هیـچ اسـتراتژی رقابتی 
پیـروی نمی کنند و اسـتراتژی تعریف شـده مشـخصی 
ندارنـد(. بنابرایـن هیـچ یـک از آن ها بـه تنهایی کافی 
نیسـت. مثـال یـک واحـد فعالیـت مدافـع، مـی تواند از 
انـواع روش هـای رقابتـی بـرای پشـتیبانی و دفـاع از 
موقعیـت بـازار خود اسـتفاده کنـد، از روش هایی چون 
حداقـل کـردن هزینـه ها یـا متمایز کردن خـود از رقبا 
از حیـث کیفیـت یـا خدمـات. پژوهشـگران دیگری نیز 
بـه نقـد و بررسـی و تلفیـق دو گونـه شناسـی پورتر، و 
مایلز و اسـنو در سـطح اسـتراتژی سـطح کسـب و کار 
پرداختنـد، کـه نتایـج پژوهـش هـای آن هـا چهارگونه 
اصلـی اسـتراتژی کسـب و کار را نشـان مـی دهنـد: 
فرصـت جـو، تحلیـل گـر، مدافـع کـم هزینـه، و مدافع 

تمایـز طلب.
- فرصت طلبان: این کسـب و کارها غالبـا اولین وارد 
شـونده بـه بازار همـراه با محصـول جدیـد و خدمت نو 
می باشـند. آن ها در وارد شـدن به بخش هایی از بازار 
جدیـد کـه در آن جـا یـک فرصـت ظاهر شـده اسـت، 
درنـگ نمـی کنند. محـور کار آن ها عرضـه محصوالتی 
اسـت که سـطح عملکرد را بهبود می بخشـد. از آن جا 
کـه این کسـب و کارها مـی خواهند اولین وارد شـونده 
در بـازار باشـند، همـواره بـه محیط خارج توجه داشـته 
و بـه دنبـال نیازهـای تأمین نشـده مشـتریان، تغییرات 
بوجـود آمـده در سـلیقه هـا و عالیـق آن هـا و فرصـت 
هـای بوجـود آمده در بازار هسـتند و قبل از وارد شـدن 
سـایر رقبا بر نیروهـای بازار کنترل شـدیدی می توانند 
داشـته باشـند. آن هـا همواره بـه نیازهای نـو، بازارهای 

جدیـد و مشـتریان جدید توجـه دارند.
-تحلیلگـران: ایـن کسـب و کارهـا بـه نـدرت بـه 
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عنـوان اولیـن وارد شـوندگان بـا محصوالت یـا خدمات 
جدیـد در بخـش هـای پدیدار شـده بـازار هسـتند. آن 
هـا فعالیـت هـای بـازار را تحـت پوشـش دائـم قـرار 
مـی دهنـد و بـه عنـوان اولیـن پیـروان بـا اسـتراتژی 
هـدف گیـری بهتـر، مزایـای بیـش تر بـرای مشـتریان 
و یـا هزینـه هـای کل پاییـن تـر وارد بـازار می شـوند. 
تحلیـل گـران موفقیت هـای رقبـای دیگـر در بـازار را 
الگـو قـرار می دهند و خودشـان را برای رسـیدن به آن 

موفقیت هـا مجهـز مـی کننـد.
- مدافعـان تمايـز طلب: ایـن کسـب و کارها تالش 
مـی کننـد تـا یـک قلمـرو نسـبتا ثابـت را از طریـق 
خـود  محصول-بـازار  موقعیـت  از  شـدید  محافظـت 
نگهـداری نماینـد. آن هـا به نـدرت در عرضـه محصول 
یـا خدمـت جدیـد پیـش قـدم هسـتند، در عـوض، بـر 
عرضـه محصـول یـا خدمـت بـا کیفیـت برتـر تمرکـز 
می کننـد. قیمت هـای آن هـا نوعـاً باالتـر از میانگیـن 
داخـل  بـه  توجـه  همـواره  آن هـا  می باشـد.  صنعـت 
قلمروهـای انتخـاب شـده دارنـد و سـعی مـی کننـد با 

کیفیـت برتـر آن را حفـظ کننـد.
- مدافعـان کـم هزينه: ایـن کسـب و کارهـا تالش 
طریـق  از  باثبـات  نسـبتاً  قلمـرو  یـک  تـا  می کننـد 
خـود  محصول-بـازار  موقعیـت  از  شـدید  محافظـت 
نگهـداری نماینـد. آن هـا به نـدرت در عرضـه محصول 
یـا خدمـت جدیـد پیـش قـدم هسـتند، در عـوض، بـر 
کارایـی تولیـد محصـول تـا آنجایـی کـه امـکان دارد 
متمرکزنـد. آن هـا بـر افزایـش سـهم بـازار در بازارهای 
فعلـی از طریق عرضـه محصوالتی با بهتریـن قیمت ها 
تمرکـز دارنـد، مدافعان کـم هزینه بـرای کاهش هزینه 
هـای تولیـد، بیـش تریـن کنتـرل را بـر فرآیندهـای 
سـهامخدم،  و  )رضوانـی  می نماینـد  اتخـاذ  سـازمانی 

اعرابـی و رضوانـی، 1386(.  1391؛ 
چابکی سازمانی

چابکـی سـازمانی نیازمنـد چابـک شـدن شـرکت در 
فراهم سـازی تکنولـوژی، کارمنـدان و مدیریـت خـود با 
زیرسـاخت های ارتباطـی در پاسـخگویی بـه تقاضاهای 
متغیـر مشـتری در محیـط متغیـر و نامعلـوم کسـب و 

کار می باشـد. بـه بیـان سـاده؛ توانایی شـرکت در تولید 
مدیـران  تصمیم گیـری  بـرای  نیـاز  مـورد  اطالعـات 
)زیـن  می باشـد  کار  و  کسـب  آشـفته ی  محیـط  در 
توانایـی  نشـان دهنده   چابکـی   .)2005  ، همـکاران  و 
شـرکت ها بـرای راه انـدازی اقدامـات رقابتـی اسـت بـه 
عبـارت دیگـر، پارادایمـی اسـت کـه بـرای فعالیـت در 
صحنـه  تجـارت امـروز، برداشـت های ذهنـی جدیـدی 
را پیرامـون تولیـد، فروش، خرید، مشـتری، شـکل های 
کارکنـان  عملکـرد  ارزیابـی  تجـاری،  روابـط  مختلـف 
قابلیـت هـای  فراهـم می سـازد.  را  و...  و شـرکت هـا 
چابکـی نیـاز بـرای تغییـر منابـع داخلـی و خارجـی را 
تشـخیص داده، آن تغییـرات را بـه صورت مـداوم انجام 
مـی دهـد و عملکـرد را باالتـر از حـد وسـط حفظ می 
کنـد. مشـخصه  نهایـی- عملکـرد پایـدار باالتـر از حـد 
وسـط- عامـل ناگزیر چابکی اسـت. شـرکت های زیادی 
قادرنـد عملکردشـان را باالتـر از حد متوسـط در کوتاه 
مـدت بـه پیـش برنـد اما مسـئله واقعـی این اسـت که 
بـه صـورت پایـدار آن را در هماهنگـی بـا سـاختارها، 
فرایندهـا و سیسـتم هـا حفـظ کننـد )وورلـی و الولـر 
، 2010(. سـازمان هـا تولیـدی و خدماتـی امـروزی که 
در محیطـی بسـیار پویا در حال انجام فعالیت هسـتند، 
پاسـخگویی  راسـتای  در  را  سـنگینی  بسـیار  وظیفـه 
رویکـرد  ایجـاد  جهـت  در  مشـتریان  نیازهـای  بـه 
کیفیت مـداری و یـا ارائـه خدمـات منطبق بـا نیازهای 
جامعـه بـر عهده دارنـد. از طرف دیگر، بـه دلیل ماهیت 
فعالیـت سـازمان ها و محیـط پویای آن ها که به سـبب 
رفتـار انسـانی همـواره با عـدم اطمینـان همراه اسـت، 
توانایی سـازمان نسـبت به دریافت سـریع نیازمندی ها 
و تغییـرات در نیازهای مشـتریان و پاسـخگویی سـریع 
در راسـتای افزایـش قابلیـت انعطاف پذیـری سـازمانی 
نقـش بسـیار عمـده ای را در افزایش رضایت مشـتریان 
سـازمان ایفـا می کنـد. از ایـن رو می تـوان گفـت، یکی 
از ضرورت هـای سـازمان هـای کنونی، ایجاد سـازمانی 
چابـک به همـراه کارکنانی چابک برای پـرورش نیروی 
متخصـص تـوأم بـا ویژگی چابکی اسـت کـه در محیط 
فعالیـت بـه همـراه مخاطـرات گسـترده و یا بـه عبارت 
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دیگـر، عـدم اطمینان باال، بتواند به سـرعت بـه نیازها و 
تغییـرات پاسـخگو باشـد )آقایـی و آقایـی، 1393(.

رابطه ی اسـتراتژی هـای کسـب و کار و چابکی 
سازمانی

اخیراً چابکی سـازمانی بـه عنوان توانایی سـازمان برای 
رقابـت در محیـط کسـب و کار توجه زیـادی را به خود 
جلـب کـرده اسـت )لـی و همـکاران ، 2008(. چابکـی 
می توانـد پیـروزی و موفقیـت در کسـب سـود و جذب 
مشـتریان در بازارهای رقابتی را به همراه داشـته باشـد. 
برای پاسـخ مؤثر بـه نیازمندی های متغیـر، چابکی باید 
در تمام مناطق وظیفه ای سـازمان وجود داشـته باشـد. 
بنابرایـن، ارتقای سـطح چابکی نیازمنـد انعطاف پذیری 
و حساسـیت در اسـتراتژی ها، فن آوری هـا، نظام هـا و 
منابع انسـانی می باشـد )زنجیرچی و همکاران، 1390(. 
از نقطـه  نظـر شـریفی و ژانگ )1999(، سـازمان ها باید 
قـادر بـه غلبـه بـر چالش هـای غیرمنتظـره بـه منظور 
مقابلـه بـا تهدیـدات بی سـابقه ی محیـط و دسـتیابی 
بـه مزیـت و سـود ناشـی از آن بـه عنـوان عامـل رشـد 
شناسـایی  توانایـی  هـم  چابکـی  بنابرایـن  باشـند. 
فرصت هایـی بـرای فعالیت هـای رقابتـی و هـم شـروع 
فعالیت هـای مناسـب می باشـد )احمـدی ، 2011(. در 
واقـع سـازمان های چابـک به آسـانی می تواننـد تغییر 
قابـل توجهـی را در تمرکـز، تنـوع بخشـی و نوسـازی 
کسـب و کار خـود بـرای تسـریع در رسـیدن بـه یـک 
هـدف مخصـوص ایجـاد کنند؛ بـه گونه ای کـه این امر 
بتوانـد فرصـت های گرانبهایـی را برای سـازمان بوجود 
آورد. ایـن سـازمان هـا قادر بـه پیش دسـتی در رقابت 
هسـتند و کلید ایـن امر، ایجاد یک برنامـه ی راهبردی 
اسـت کـه نقشـه وسـیعی از توانایـی هـا، قابلیـت ها، و 
مهـارت هـای اصلـی سـازمان را نمایـان مـی سـازد؛ به 
ایـن صـورت کـه هـر بخـش خـط مشـی گـذاری برای 
افزایـش چابکـی سـازمان، راهبردهـای خـاص خـود را 
تعییـن می کنـد )جعفرنـژاد و شـهائی، 1386، ص 53 
و 112(. تـوان آینـده نگری، شناسـایی محیـط و برنامه 
ریـزی اثربخش جهت موفقیت در آینـده، در گروی دارا 
بـودن تفکـر اسـتراتژیک اسـت. این کـه چـرا بعضی از 

شـرکت هـای بزرگ و موفـق در مدت زمـان کوتاهی با 
از دسـت دادن سـهم بزرگـی از بـازار خود بـه موقعیتی 
معمولـی و حتـی تأسـف بـار تنزل یافتـه انـد و این که 
چـرا برخـی شـرکت های کوچـک و گمنـام یکبـاره به 
جایـگاه ممتـازی در صحنـه رقابـت بین الملل رسـیده 
انـد، بدین علت اسـت که متخصصان علـم مدیریت، آن 
را در مفهومـی بـه نام اسـتراژی و مدیریت اسـتراتژیک 
جسـتجو می کنننـد )عربشـاهی، 1387(. یـک راهبرد 
یـا اسـتراتژی، برنامـه ای جامـع و همه جانبه اسـت که 
چگونگی دسـتیابی سـازمان ها به هدف هـا و مأموریت 
هایشـان را نشـان می دهد. اسـتراتژی های سـازمانی با 
تصمیماتـی سـروکار دارنـد کـه ماهیـت آن هـا طوری 
اسـت کـه کل شـرکت را دربرمی گیرد و بـه این ترتیب 
بـه توصیـف جهـت گیـری کالن شـرکت در راسـتای 
نگـرش کلـی آن بـه رشـد و مدیریت انواع کسـب و کار 

مـی پـردازد )رضوانـی، 1389، ص 19 و 29(.
از جملـه تحقیقاتـی کـه در ایـن زمینـه انجـام گرفتـه 
اسـت؛ دوز و کاسـنونن )2010( و بـر اهمیـت و نقـش 
تصمیمـات اسـتراتژیک در ایجاد سـازمان هـای چابک 
پـرورش  طریـق  از  کردنـد،  بیـان  و  کردنـد،  تأکیـد 
هدفمندتـر و اسـتراتژیک تـر فعالیـت ها، کسـب و کار 
موجـود در جهـت دسـتیابی بـه چابکـی اسـتراتژیک 

حرکـت مـی کنـد )دوز و کاسـتونن، 2010(.
ابعـاد  کـه  دادنـد  نشـان   )2006( همـکاران  و  انـدرو 
محتوایـی اسـتراتژی بـر عملکرد سـازمان تأثیـر مثبت 
دارد )انـدرو و همـکاران، 2006(. هـاواکا و همـکاران 
)2001( در بررسـی کاربـرد اسـتراتژی های عـام پورتر 
)در سـه زمینـه ی رهبـری، هزینـه، تمایـز و تمرکز( بر 
عملکرد شـرکت ها نشـان دادنـد که اسـتراتژی رقابتی 
کسـب و کار منتخـب بر عملکـرد تأثیر بسـزایی دارد و 
سـازمان هایـی که اسـتراتژی میانه را دنبـال می کنند؛ 
نسـبت به آن هایی که تنها روی یکی از اسـتراتژی های 
سـه گانه متمرکز شـده اند، بـه مراتب عملکـرد بهتری 
خواهند داشـت )هاواکا و همـکاران، 2001(. گوردون و 
سـوهال  )2001( نشـان دادنـد کـه تمایز بیـن بهترین 
هـا و بدتریـن هـا در عملکـرد ناشـی از تأکیـد آن هـا 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

154

بـر انـواع متمایـزی از اقدامـات مطـرح شـده در بحـث 
اسـتراتژی تولید می باشـد؛ بـه عبارت دیگر اسـتراتژی 
از جنبـه ی اقدامـات تأثیر قابل مالحظـه ای بر عملکرد 
دارد )گـوردون و سـوهال، 2001(. هـو  )1996( بیـان 
کردنـد، انتخـاب اسـتراتژی تجـاری متناسـب بـا عـدم 
اطمینـان موجـود در محیـط بـه همراه سـطح مطلوب 
ریسـک پذیـری مدیریـت، باعـث افزایـش سـودآوری و 
رشـد شـرکت هـا مـی شـود )هـو، 1996(. راماسـوامی  
و همـکاران  )1994( بیـان کردنـد، تدابیر اسـتراتژیک 
اثرگذارنـد  شـرکت  عملکـرد  و  سـوددهی  میـزان  بـر 
)راماسـوامی و همـکاران، 1994(. نتایـج تحقیق زارعی 
متیـن و همـکاران )1389( نشـان داد کـه اسـتراتژی 
عملکـرد  در  ای  کننـده  تعییـن  نقـش  کار  و  کسـب 
سـازمانی دارد و ابعـاد آینـده نگری، تحلیلـی و تدافعی 
رابطـه مثبـت و معنـاداری بـا عملکـرد سـازمانی دارند 
)زارعـی متیـن و همـکاران، 1389(. نتایج تحقیق نایب 
زاده )1388( نشـان داد کـه سـازگاری میان اسـتراتژی 
هـا بر عملکرد شـرکت تأثیـر مطلوبی دارد )نایـب زاده، 
1388(. مظلومـی و همـکاران )1389( بیـان کردند که 
ایجـاد درک صحیحـی از رابطـه ی بین اسـتراتژی های 
مـورد اسـتفاده ی سـازمان هـا و عملکرد سـازمانی می 
توانـد شـناختی دقیـق جهـت تصمیـم گیـری مدیران 
ایجـاد نمایـد. و نتایـج تحقیـق شـان نشـان داد کـه از 
میـان اسـتراتژی هـای تعییـن شـده، اسـتراتژی تمایز، 

عملکـرد بهتـری را بـه دنبـال داشـته اسـت )مظلومـی 
کـرد؛  بیـان   )1386( هاشـمی   .)1389 همـکاران،  و 
بنگاه هـای کارآفرین به شـرط در اختیار داشـتن منابع 
مالـی کافـی و وجود تقاضا در بـازار در دوره آغازین عمر 
خـود رویکـردی آینـده نگرانـه را در پیـش مـی گیرند، 
امـا پیچیده شـدن تدریجی بنـگاه، و ورود رقبـا به بازار، 
آن هـا را بـه تدریـج بـه سـمت رویکـرد تحلیـل گرانـه 
سـوق مـی دهـد )هاشـمی، 1386(. اعرابـی و رضوانـی 
)1386( بیـان کردنـد کـه بین اسـتراتژی مرحلـه ورود 
بـازار  اسـتراتژی  فرصت جـو،  اسـتراتژی  بـا  بـازار  بـه 
درحـال رشـد بـا اسـتراتژی تحلیل گـر، اسـتراتژی بازار 
بالـغ با اسـتراتژی مدافـع تمایزطلـب و اسـتراتژی بازار 
در حـال افـول بـا اسـتراتژی مدافع کم هزینـه بر مبنای 
نقـاط مرجـع اسـتراتژیک هماهنگـی وجـود دارد و در 
ایـن حالـت عملکـرد بهتری نسـبت بـه سـایر حالت ها 

مشـاهده می شـود )اعرابـی و رضوانـی، 1386(.
بـر ایـن اسـاس می تـوان فرضیـه هـای زیـر را در نظر 

گرفت:
فرضیـه اصلـی: اسـتراتژی های کسـب و کار بـر چابکی 
سـازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 

خوزسـتان تأثیر مثبـت و معنـاداری دارد.
فرضیـه فرعی 1: اسـتراتژی فرصت طلبـان بر چابکی 
سـازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 

خوزسـتان تأثیـر مثبت و معنـاداری دارد.

 نمودار 1. مدل مفهومی تحقیق؛ ماخذ: برگرفته از ادبیات تحقیق.
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فرضیه فرعـی 2: اسـتراتژی تحلیل گران بـر چابکی 
سـازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان 

خوزسـتان تأثیر مثبـت و معنـاداری دارد.
فرضیـه فرعـی 3: اسـتراتژی مدافعـان تمایزطلب بر 
چابکـی سـازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسـازی 

اسـتان خوزسـتان تأثیر مثبـت و معنـاداری دارد.
فرضیـه فرعـی 4: اسـتراتژی مدافعـان کـم هزینه بر 
چابکـی سـازمانی در ادارات اداره کل راه و شهرسـازی 

اسـتان خوزسـتان تأثیر مثبـت و معنـاداری دارد.
مدل مفهومی تحقیق

ارائـه  تئـوری هـای  ادبیـات تحقیـق و  بـه  بـا توجـه 
شـده، مـدل مفهومـی زیـر بـرای بـرای بررسـی تأثیـر 
اسـتراتژی های کسـب و کار )بـر اسـاس گونه شناسـی 
واکـر و روکـرت، 1987؛ و سـایر محققیـن )شـورتل و 
زاجـاک، 1990؛ اسـالتر و اولسـون، 2000؛ دسـاربو و 
همـکاران، 2006؛ اسـالتر و اولسـون و هالـت، 2009()  
بـر چابکی سـازمانی )بر اسـاس مـدل شـریفی و ژانگ، 

1999( در نظـر گرفتـه شـده اسـت.
روش تحقیق

پژوهـش حاضر بر اسـاس هـدف کاربردی، و بر حسـب 
نحـوۀ گـردآوری داده هـا از نـوع تحقیقـات توصیفـی 
بـه شـمار می آیـد؛ و از حیـث ارتبـاط بیـن متغیرهـای 
تحقیـق از نـوع علّـی و بـه طـور مشـخص مبتنـی بـر 
مدلیابـی معـادالت سـاختاری اسـت. جامعـه آمـاری 
پژوهـش را کارکنـان )بـا مـدرک کارشناسـی و باالتـر( 
ادارات اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان خوزستان بالغ 
بـر 342 نفـر تشـکیل مـی دهـد؛ کـه از طریـق روش 
نمونـه گیـری تصادفـی سـاده و بـا اسـتفاده از جـدول 
کرجسـی و مـورگان 182 نفـر به عنوان نمونـه انتخاب 
سـؤاالت  بخـش  دو  بـه  پرسشـنامه  سـؤاالت  شـدند. 
عمومـی و تخصصی تقسـیم شـده اند. سـؤاالت عمومی 
شـامل پرسـش  هایی راجـع بـه ویژگی هـای جمعیـت  
شـناختی نمونه اسـت. سـؤاالت تخصصی نیـز در قالب 
دو پرسشـنامه اسـتراتژی هـای کسـب و کار و چابکـی 
سـازمانی ارائـه شـده اند. پرسشـنامه چابکی سـازمانی، 
سـازمانی  چابکـی  اسـتاندارد  پرسشـنامه  اسـاس  بـر 

)شـریفی و ژانگ، 2000(، شـامل 4 مؤلفه؛ پاسخگویی، 
شایسـتگی، انعطـاف پذیـری و سـرعت؛ می باشـد؛ و بر 
مبنـای مقیـاس پنـج درجـه ای لیکـرت درجـه بنـدی 
شـده اسـت. پرسشـنامه اسـتراتژی هـای کسـب و کار 
محقـق سـاخته و برگرفتـه از مـدل اسـتراتژی هـای 
کسـب و کار بـا چهـار بعـد )اسـتراتژی فرصـت طلبان، 
اسـتراتژی تحلیلگران، اسـتراتژی مدافعـان تمایز طلب، 
اسـتراتژی مدافعـان کـم هزینـه( مـی باشـد.  بـه طور 
کلـی ایـن ابـزار دارای 13 گویـه می باشـد و بر اسـاس 
مقیاس پنج درجه ای لیکرت درجه-بندی شـده اسـت. 
بـه منظـور تعیین پایایی پرسشـنامه های مذکـور نیز از 
روش آلفـای کرونبـاخ بـا اسـتفاده از نرم افـزار آمـاری 
SPSS بهـره گرفته شـده اسـت. ضریب آلفـای کرونباخ 

اسـتراتژی هـای کسـب و کار 950. درصـد و چابکـی 
سـازمانی 959. درصد بدسـت آمد که نشـانگر پایایی و 
قابلیـت اعتمـاد ابـزار تحقیق می باشـد. همچنین جهت 
آزمـون روایی سـؤاالت از دو روش اعتبار محتوا و اعتبار 
عاملـی اسـتفاده شـد. بـرای سـنجش اعتبـار محتـوای 
پرسشـنامه از نظـرات جمعـی از متخصصـان، اسـاتید 
دانشـگاهی و کارشناسـان خبره اسـتفاده شـد؛ و نهایتاً 
اطمینـان حاصل گردید که پرسشـنامه همان خصیصه 
مـورد نظر محققین را می سـنجد. آزمـون اعتبار عاملی 
پرسشـنامه نیـز بـا کمـک تحلیـل عاملـی تأییـدی و با 
اسـتفاده از نرم افـزار لیـزرل انجـام گرفـت. بـا نگاهی به 
نتایـج لیـزرل در جـدول )1( مشـاهده می شـود که هر 
دو مـدل اندازه گیـری، شـرایط ذکـر شـده را بـرآورده 

می کننـد و مدل هـای مناسـبی هسـتند. 
يافته هاي تحقیق

در ایـن بخـش از مقالـه بـه تشـریح یافته هـای حاصـل 
از تحلیـل عاملـی تأییـدی مدلهـای اندازه گیـری و نیـز 
نتایـج حاصـل از آزمون فرضیه های پژوهش با اسـتفاده 
از نرم افزارهـای آمـاری SPSS و LISREL پرداختـه 

می شـود.
مدل اندازه گیری

در مدلسـازی معادالت سـاختاری الزم است تا از صحت 
مدل هـای اندازه گیـری اطمینـان حاصل شـود. بنابراین 
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مدل هـای  تأییـدی  عاملـی  تحلیـل  نتایـج  ادامـه  در 
اندازه گیـری متغیرهـای تحقیـق ارائه شـده اسـت.

)1( مشـاهده می شـود،  در جـدول  کـه  همـان طـور 
نتایـج تحلیـل عاملـی تأییـدی مدل هـای اندازهگیـری 
سـازمانی  چابکـی  و  کار  و  کسـب  هـای  اسـتراتژی 
نشـان می دهـد کـه شـاخص های اصلـی بـرازش کلیـه 
متغیرهـای مکنـون در دامنـه مناسـب و قابـل قبـول 
قـرار دارد. بـه عبـارت دیگـر مدلهای مفهومـی پژوهش 
تـا میـزان زیـادی منطبق بـر داده های مشـاهده شـده 
اسـت. همچنیـن به منظور شـناخت بیشـتر متغیرهای 
تحقیـق؛ میانگین و انحراف معیار سـازه های اسـتراتژی 
های کسـب و کار و چابکی سـازمانی مورد بررسـی قرار 
گرفـت )جـدول 2(. همان طـور کـه مشـاهده می شـود 
کلیـه متغیرهای تحقیق به غیـر از مدافعان تمایز طلب 
)وضعیـت متوسـط( در وضعیت مطلوبی قـرار دارند. در 
ایـن میـان چابکی سـازمانی نسـبت به اسـتراتژی های 
کسـب و کار نمـره ی بیشـتری را کسـب کـرده و از 
میـان مؤلفـه هـای تحقیق، شایسـتگی بیشـترین نمره 

را کسـب کرده اسـت. 
مدل ساختاری

مـدل  از  پژوهـش  فرضیه هـای  آزمـون  منظـور  بـه 
معـادالت سـاختاری و تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـده 
بـرای  سـاختاری  معـادالت  مـدل  اجـرای  در  اسـت. 
آزمـون فرضیـه هـاي تحقیـق ابتـدا خروجی نـرم افزار 
نشـان دهنـده مناسـب بـودن مـدل سـاختاری برازش 
RMSEA=0.052؛  )df2χ/=1.68؛  اسـت  یافتـه 
GFI=0.92؛ AGFI=0.91؛ NFI=0.96؛ NNFI=0.99؛ 

CFI=0.99(. به عبارت دیگر، داده های مشـاهده شـده 
تـا میـزان زیـادی منطبـق بـر مـدل مفهومـی پژوهش 
اسـت. نتایج مـدل معادالت سـاختاری نشـان می دهد 
که اسـتراتژی های کسـب و کار بر چابکی سـازمانی در 
ادارات اداره کل راه و شهرسـازی استان خوزستان تأثیر 
مثبـت و معنـاداری دارد )β=0.97؛ t=14.16(. بنابراین 
فـرض صفـر رد می شـود و فرضیه اصلـی تحقیق تأیید 

می گـردد.  
آزمـون  بـرای  سـاختاری  معـادالت  مـدل  اجـرای  در 
فرضیـه هـاي فرعـی تحقیـق نیـز ابتـدا خروجـی نـرم 
سـاختاری  مـدل  بـودن  مناسـب  نشـان دهنده  افـزار 
برازش یافته اسـت )df2χ/=2/66؛ RMSEA=0/069؛ 
GFI=0/91؛ AGFI=0/90؛ NFI=0/95؛ NNFI=0/96؛ 
بـه عبـارت دیگـر، داده هـای مشـاهده   .)CFI=0/97
شـده تـا میـزان زیـادی منطبـق بـر مـدل مفهومـی 
پژوهـش اسـت. نتایـج مدل معادالت سـاختاری نشـان 
مـی دهـد کـه اسـتراتژی هـای کسـب و کار شـامل 
اسـتراتژی فرصـت طلبـان، اسـتراتژی تحلیـل گـران، 
اسـتراتژی مدافعان تمایزطلب و اسـتراتژی مدافعان کم 
هزینـه تأثیر مثبـت و معناداری بر چابکی سـازمانی در 
ادارات اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان دارند. 
بنابرایـن فـرض صفـر رد مـی شـود و کلیـه مفروضـات 
تحقیـق تأییـد مـی گردنـد. بـا این حـال در ایـن میان 
اسـتراتژی فرصـت طلبان بیشـترین تاثیـر را بر چابکی 
سـازمانی داشـته )β=0.62؛ t=6.02( و کمتریـن نقـش 
را نیـز اسـتراتژی مدافعـان کـم هزینـه دارد )β=0.34؛ 

  .)2.76=t

نوع تحلیل مدل اندازه گیری
χ2Dfdf/χ2ρ-valueRMSEAGFIAGFICFINFINNFIعاملی تأییدی

مدل 
استراتژی های 

کسب و کار
98%95%98%89%90%459.771712.680.000000.065مرتبه دوم

مدل چابکی 
9794v96v%90%91%465.091722.700.000000.054مرتبه اولسازمانی

جدول 1. تحلیل عاملی تأيیدی مدل های اندازه گیری
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انحراف معیارمیانگینمتغیر وابستهانحراف معیارمیانگینمتغیر مستقل
3.31870.91561پاسخگویی3.19090.95998فرصت طلبان
3.47650.86412شایستگی3.20600.98489تحلیل گران

3.15930.87556انعطاف پذیری3.06960.85112مدافعان تمایزطلب
3.36631.06919سرعت3.29671.0312مدافعان کم هزینه

3.33020.86555چابکی سازمانی3.19080.86299استراتژی های کسب و کار

جدول 2. میانگین، انحراف معیار و ضرايب همبستگي پیرسون میان متغیرهای تحقیق

نمودار 2. مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد 

نمودار 3. اعداد معناداری ضرايب مدل ساختاری پژوهش

نتیجه گیری و جمعبندي
انکارناپذیـر  ضـرورت  اسـتراتژیک،  تفکـر  و  اندیشـه 
مدیریـت هـزاره سـوم میـالدی بـه شـمار مـی رود. 
همـه  تغییـر  درحـال  دائمـی  و  شـگرف  تحـوالت 

عرصـه هـای تجـاری و اقتصـادی، مبیـن داشـتن تفکر 
اسـتراتژیک اسـت. با تعیین و تبیین اهداف و مأموریت 
هـای سـازمان در درازمـدت بهتر می تـوان برنامه های 
سـازمانی را بـه ثمر رسـاند. همچنین سـازمان بهتر کار 
مـی کنـد و نسـبت بـه محیـط واکنـش مناسـب تـری 
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نمودار 4. مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد

نمودار 5. اعداد معناداری ضرايب مدل ساختاری پژوهش
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نشـان مـی دهـد. بـه کمک ایـن برنامـه ریـزی مدیران 
جهـت گیـری هـای خـود را در آینده مشـخص کرده و 
سـازمان را در مقابـل تغییـرات و تحـوالت آینده مجهز 
مـی کننـد. داشـتن این شـیوه تفکـر و برنامـه ریزی به 
مدیـران کمـک می کند تـا تصویر روشـنی از سـازمان 
و هـدف هـای آن بدسـت آورند و فعالیت های سـازمان 
را تحـت یـک برنامه واحـد هماهنگ کننـد. بنابراین در 
ایـن پژوهـش بـا هدف توسـعۀ اسـتراتژی های کسـب 
شهرسـازی  و  راه  کل  اداره  ادارات  چابکـی  در  کار  و 
اسـتان خوزسـتان، بـه بررسـی تأثیـر اسـتراتژی هـای 
کسـب و کار بـر چابکـی سـازمانی برآمدیـم. بـرای این 
منظـور از مدل یابـی معـادالت سـاختاری بـرای آزمون 
فرضیه هـای پژوهـش اسـتفاده کردیـم. نتیجـه آزمـون 
فرضیه هـای پژوهـش نشـان داد کـه اسـتراتژی هـای 
کسـب و کار تأثیر مثبت و معناداری بر توسـعه قابلیت 
هـای چابکـی سـازمانی دارد. همچنیـن مؤلفـه هـای 
اسـتراتژی های کسـب و کار )اسـتراتژی فرصت طلبان، 
اسـتراتژی تحلیل گران، اسـتراتژی مدافعان تمایزطلب 
و اسـتراتژی مدافعـان کـم هزینـه( بر چابکی سـازمانی 
تأثیـر مثبـت و معنـادار دارنـد. از ایـن رو یافته هـای 
نتیجه گیـری مهـم مـی  بـه چندیـن  را  مـا  پژوهـش 

رساند:
• وضعیـت تهاجمی سـازمان در بهره بـرداری از فرصت 
هـای محیطـی و مرتبـط بـا پیشـرفت هـای شـرکت، 
عملکـرد چابـک سـازمان را بـه همـراه خواهد داشـت.

• تمایـل بـه جسـتجوی عمیـق ریشـه ی مشـکالت و 
بـرای حـل آن  بهتریـن گزینـه هـای ممکـن  ایجـاد 
مشـکالت، و اتخـاذ اسـتراتژی های متناسـب با محیط، 
انعطـاف پذیـری سـازمان در جهت نیل بـه چابکی را به 

همـراه خواهد داشـت.
• زمانـی کـه تغییـرات محیطـی انـدک اسـت، انتخاب 
اسـتراتژی مدافعـان تمایزطلب و اتخاذ تدابیر متناسـب 
بـا آن بـر عملکـرد و چابکـی سـازمان تأثیر گذار اسـت 
هـر چنـد که تأثیـر آن بر چابکی سـازمانی کـم خواهد 

بود.
کنـار  در  هزینـه  کـم  مدافعـان  اسـتراتژی  اتخـاذ   •

اسـتراتژی های دیگر و یا متناسـب با شـرایط سـازمان، 
چابکـی سـازمانی را در پیـش بینـی فرصـت ها نشـان 
مـی دهـد امـا اتخـاذ ایـن اسـتراتژی بـه تنهایـی تأثیر 

چندانـی بـر چابکی نـدارد.
     از این رو سـازمان ها باید اسـتراتژی های متناسـب 
و همسـو با اهداف سـازمان را شناسـایی و پیاده سـازی 
نمایـد، زیـرا بهبود موقعیـت رقابتی از طریق اسـتراتژی 
هـای اثربخش، قابلیت های چابکی سـازمانی را توسـعه 
مـی دهد. برای رسـیدن به ایـن هدف پیشـنهادات زیر 

ارائـه می گردد:
* شناسـایی اسـتراتژی هایـی کـه همانند یـک نیروی 
پیـش برنـده جهـت دسـتیابی به مزیـت رقابتـی پایدار 
نقـش مهمی دارنـد؛ زیرا که برای تحقق و دسـتیابی به 
عملکـرد چابـک و اثربخش، انواع و اقسـام بسـیار زیاد و 
نامحـدودی اسـتراتژی هـای بالقـوه وجـود دارد، اما آن 
چـه از اهمیـت برخـودار اسـت، شناسـایی اسـتراتژی 

هـای اثربخش می باشـد.
* تناسـب و همسـویی اسـتراتژی های سـازمان با سایر 
اسـتراتژی هـا و نیازهـا و تقاضاهـای محیـط؛ زیـرا کـه 
راهبـرد موفـق راهبـردی اسـت کـه آنچـه که سـازمان 
مـی توانـد انجـام دهـد بـا نیازهـا و تقاضاهـای محیـط 

کاری خـود هـم راسـتا کند. 
* اسـتراتژی های سـازمانی بایـد یکپارچـه و منسـجم 
باشـد و از اجزایـی تشـکیل شـده باشـد که بـا یکدیگر 
هماهنگ هسـتند و در تقویـت متقابل همدیگر مؤثرند.

* اسـتراتژی های سـازمانی بایـد بـه برنامه هـای عملی 
کـه الزمـات و مشـکالت اجـرا را پیـش بینـی می کنند، 
تبدیل شـدنی باشـد. هدف صرفـاً تدوین اسـتراتژی ها 
نیسـت بلکه آن چـه مهم تر از آن اسـت، اجرایی کردن 

راهبردهـای تدوین شـده می باشـد.
* بکارگیـری متخصصـان بـرای شناسـایی و تدویـن 
بهتریـن  انتخـاب  بـرای  اثربخـش.  هـای  اسـتراتژی 
راهبردهـا همـواره بایـد از متخصصانـی ماهـر و باتجربه 
بـه منظـور ارزیابـی، شناسـایی و تدویـن راهبردهـای 
مؤثـر بهـره گرفـت، تـا در نتیجـه انتخـاب راهبـرد بـه 
روش کارسـاز انجـام گرفتـه و از نتایـج آن اطمینـان 
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حاصـل شـود.
* توانمندسـاختن و آگاه کردن کارکنـان از برنامه های 
راهبـردی، بـه منظور تطبیـق و هماهنگی بـا تغییرات؛ 
بـه گونـه ای کـه آن ها را  برای شـرایط آینـده و اجرای 
مناسـب نقـش خـود آمـاده کـرده، آینـده موردنظـر را 

ممکـن سـازند و حتی آن را بسـازند.
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Modeling of human resources management 
in high reliability organizations (studied case: 
electricity power companies in Iran)

Abstract
In this research at first Properties of high reliability orga-
nizations is studied. Then it Considerate on properties of 
human resources management in these organizations. This 
means the new employees what characters should have? 
What are the human resource management’s practices for 
developing personals? And finally how would personals 
retire from organizations? Modeling of human resource 
management have 16  components and this model is tested 
in Iran electricity power companies by field and survey 
method .this test in electricity power companies shows 
twelve components of model are exist in these companies 
and four components are absent. By interviewing expertise 
determine the four components are necessary but negli-
gence causes this Absence. According to the high reliability 
organizations properties these four absent component must 
be in electricity power companies. Managers should create 
these components in their companies to achieve high reli-
ability organizations in Iran country.
Keywords: high reliability organizations, human resource 
management, mindfulness, electricity power companies
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طراحی مدل مديريت منابع انسانی در سازمانهای با قابلیت اطمینان باال 
)مورد مطالعه: شرکتهای برق ايران(

سید مهدی الوانی- استاد تمام رشته مديريت دولتی، دانشکده مديريت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسالمی قزوين، قزوين، ايران.
غالمرضا معمارزاده- دانشیار رشته مديريت، دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی قزوين، قزوين، ايران.
ابراهیم ايران دوست*- دانشجوی دکتری رشته مديريت منابع انسانی، دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه آزاد 

اسالمی قزوين، قزوين، ايران.

چکیده
در ايـن تحقیـق ابتـدا ويژگیهـای سـازمانهای با قابلیـت اطمینان 
بـاال بررسـی می شـود. سـپس ويژگیهـاي مديريت منابع انسـاني 
در ايـن سـازمانها مـورد توجـه قرارمـی گیـرد بديـن معنـی کـه 
افـراد جـذب شـده بـه اين سـازمانها بايد چه مشـخصه اي داشـته 
باشـند، فعالیتهاي مديريت منابع انسـاني کدامند و در نهايت افراد 
چگونه از اين سـازمانها خارج مي شـوند. مدل طراحي شـده براي 
مديريت منابع انسـاني شـامل شـانزده مولفه اسـت که عبارتند از 
تـوان تعامـل باال، سـرعت انتقـال باال، آرامـش، امنیـت، يادگیری، 
کارتیمـی، مديريـت اسـتعداد، آشـفتگی سـازمان يافته، مديريـت 
دانـش، اعتمـاد، چرخـش شـغلی، وفـاداری، سـختی کار، بقـای 
تجربـه و کرامـت. اين مدل در شـرکتهاي برق ايران تحت پوشـش 
وزارت نیـرو بوسـیله روش میدانـي و بـا توزيـع پرسشـنامه آزمون 
شـد. درآزمـون بعمـل آمـده ازاين مـدل درشـرکتهاي بـرق ايران 
مشـخص شـد کـه دوازده مولفـه از مولفه هاي مدل درشـرکتهاي 
بـرق وجـود دارنـد و چهـار مولفه نیز در اين شـرکتها وجـود ندارد 
کـه ضـرورت وجـود آنهـا بـراي ايـن شـرکتها بوسـیله مصاحبه با 
خبـرگان صنعـت برق احصـا گرديد، لیکـن وجود ايـن مولفه هايا 
فعالیتهـا مـورد غقلـت واقـع شـده و بـراي حصـول به  سـازمان با 
قابلیـت اطمینـان بـاال تامین آنها توسـط مديران اين سـازمانها در 

شـرکتهاي بـرق ايران الزم اسـت.
واژگان کلیـدی: سـازمان با قابلیت اطمینان بـاال، مديريت منابع 

انسـانی، ذهن آگاهی، شـرکتهای برق.
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1. مقدمه
عـدم اطمینـان محیطـی ناشـی از تغییـرات  اجتماعی 
و صحنـه رقابـت، نیازمند سـاختارهای جديد سـازمانی 
مبتنـی بر دانش اسـت )Holman, 2005(. يکی ازاين 
سـاختارهای جديـد، سـازمانهای مبتنی بر سـازمانهای  
برتعريـف  بنـا  می باشـد.  بـاال   اطمینـان  قابلیـت  بـا 
سـازمان های  بـاال  اطمینـان  قابلیـت  بـا  سـازمانهای 
هسـتند کـه در يـک دوره طوالنـی زمانـی در شـرائط 
پـر از تنـش )پـر اسـترس( بـدون خطـا کار می کننـد، 
جايـی کـه بـروز خطـا منجر بـه وقـوع نتايـج فاجعه بار 
می گـردد )Roberts،1999(. اين سـازمانها دارای پنچ 
 wieck( مشـخصه هسـتند که با آنها متمايز می شـوند

:)1999,.et al
1- »دغدغـه شکسـت«  يعنـی سـازمان بـا قابلیت 
اطمینـان بـاال برخـالف سـازمانهای ديگـر کـه معموالً 
بدنبال موفقیت هسـتند و می-خواهنـد دالئل موفقیت 
خـود و ديگـران را بداننـد در ايـن سـازمانها نگرانـی از 
شکسـت و دانستن دالئل شکسـت و پیداکردن راه های 

جلوگیری از آن اسـت.
2- »عـدم تمايـل بـه سـاده سـازی تفاسـیر«  
يعنـی در تجزيه و تحلیلها عمیق باشـد و بطورسـطحی 
از مسـائلی کـه بـرای سـازمان اتفـاق می افتـد نگـذرد؛ 
توسـط  دريافت شـده  ضعیـف  سـیگنالهای  بطوريکـه 
واحدهـای مختلف سـازمان مورد بررسـی قرار می گیرد 
و تنهـا يـک نفـر يـا يـک واحـد سـازمان پاسـخگوی 

مسـائل نیسـت بلکـه کل سـازمان پاسـخگو اسـت.
3- »حساسـیت بـه عملیـات«  يعني داشـتن اطالعات 
کامـل و همزمـان همـراه بـا جزئیـات از کل عملیـات 
سـازمان، توجـه کامـل بـه پرسـنل عملیاتـی و تهیـه 

تجهیـزات موردنیـاز آنهـا.
4- »تعهـد به بازگشـت به شـرائط اولیـه«  يعنی 
سـازمان بالفاصلـه پـس از وقـوع حادثـه شـرائط را بـه 
حالـت اولیـه برگردانـد. ايـن توانايـی نیازمنـد آمادگی 
کامـل و قابلیـت هـای واحـد هـای سـازمان در جهـت 

مقابلـه بـا بحران اسـت.
5- »تمکیـن بـه خبرگـی«  و تخصـص يعنـی در 

سـازمان معیـار تصمیم گیـری در همه مـوارد تخصص 
و خبرگـی اسـت. در مواقـع وقوع حادثه سلسـله مراتب 
سـازمانی در برابـر تجربـه و تخصـص افـراد سـازمان 

الويـت دوم اسـت.
مجموعـه ايـن پنچ ويژگـی، منجربه حالتـی از آگاهی و 
آمـاده باش بـرای مقابله با حوادث غیرمترقبه می شـود 
کـه طبـق تعريـف نظريـه روانشـناس آمريکايـی، »الن 
النگـر« ذهـن آگاهـی يـا هشـیاری  نامیـده می شـود. 
هشـیاری، فراينـد توجـه فعـال بـه چیزهـای جديـد 
اسـت )النگر، 1393(. اين هشـیاری قـدرت پیش بینی 
و مقابلـه بـا حوادثـی را کـه سـازمان بـا آن روبـرو مـی 
شـود به سـازمان می دهـد، در نتیجه قابلیـت اطمینان 
عملکـرد بـاال مـی رودlanger, 1989( (. از طرف ديگر 
جای ترديد نیسـت که بزرگترين سـرمايه يک سـازمان 
منابع انسـانی آن سـازمان اسـت و هیچ سـازمانی بدون 
مديريـت صحیـح منابع انسـانی نمی تواند بـه اهدافش 
برسـد. تغییـرات پی درپی محیط اقتصـادی، فرهنگی و 
فنـاوری سـازمانها را با چالشـهای متعـددی روبرو کرده 
اسـت. يکـی از مهمتريـن اين چالشـها در حـوزه منابع 
انسـانی اسـت. فـرض بنیـادی در زمینـه کار مديريـت 
منابع انسـانی آن اسـت که افراد منبع کلیدی سـازمان 
هسـتند و عملکرد سـازمان بیشـتر به آنان بستگی دارد 
)آرمسـترانگ، 1391(. از سـوی ديگـر، اگـر مديريـت 
منابـع انسـانی نتوانـد بـا تغییـرات محیطـی جـذب، 
نگهداشـت و توسـعه منابع انسـانی را انجام دهد، اصوالً 
بخـش فنی و تجهیـزات مـدرن کاری از پیش نخواهند 
بـرد )خسـروی، 1390(. لـذا واضـح اسـت سـازمان بـا 
قابلیـت اطمینـان باال مديريت منابع انسـانی متناسـب 
بـا خـود را مـی طلبـد. مـدل منابـع انسـانی مطلـوب 
سـازمان مذکـور بايـد بتواند مشـخصات عملکـردی آن 
را تامیـن کنـد. به ايـن دلیل اهمیت تامیـن و نگهداری 
و بکارگیـری منابـع انسـانی خـاص ايـن سـازمانها يـا 
همـان مديريـت منابـع انسـانی مشـخص می شـود. و 
مدلسـازی برای مديريت منابع انسـانی امکان اسـتفاده 
از آن را در سـازمانهای مشـابه فراهم می سازد. در ايران 
تولیـد، انتقـال و توزيـع بـرق بـه عهـده وزارت نیـرو و 
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تحـت مديريـت شـرکت توانیـر می باشـد. ايـن وظايف 
توسـط يکصـد و پنجـاه شـرکت تولیـد، انتقـال وتوزيع 
در سـطح کشـور انجـام مـی شـود. شـرکتهای بـرق 
بـرای افزايـش قابلیـت اطمینـان تامیـن بـرق در حـال 
اسـتفاده از فناوری هـای نويـن و پیشـرفته هسـتند و 
عمـاًل بـه تغییـر سـاختار خـود به صـورت سـازمانهای 
بـا قابلیـت اطمینـان بـاال پرداخته انـد. ضـرورت تغییر 
در مديريـت منابـع انسـانی متناسـب بـا ايـن تغییـر 
سـاختار روشـن اسـت، لیکـن تاکنـون مدلـی از منابـع 
انسـانی کـه نیازهـای عملـی و نظری ايـن سـازمانها را 
پوشـش دهـد ارائـه نشـده اسـت. مدلسـازی مديريـت 
منابـع انسـانی شـرکتهای بـرق به مثابـه سـازمانهای با 
قابلیـت اطمینـان بـاال که هـدف اين تحقیق می باشـد 
مـی تواند راهنمـای فعالیتهـای مديريت منابع انسـانی 
شـامل جـذب و تامیـن، نگهـداری، ارتقـا و بکارگیـری 

منابـع انسـانی در شـرکتهای برق باشـد.  
پیشینه تحقیق

آنچـه کـه از مطالعـه متـون مرتبـط بـا مديريـت منابع 
انسـانی در سـازمانهای بـا قابلیـت اطمینان باالبدسـت 
مـی آيد، نشـانگر ضرورت اسـتفاده وسـیع از فعالیتهای 
مديريت منابع انسـانی در اين سازمانهاسـت. تعدادی از 

تحقیقـات انجام شـده بشـرح زير می باشـد:
)Ichniowski et al,1997( در تحقیـق خود با عنوان 
اثـرات فعالیتهـای مديريـت منابع انسـانی بـر بهره وری 
دريافتنـد که برخـی فعالیتهای  مديريت منابع انسـانی 
شـامل  مشـارکت کارگـران در تیـم های حل مسـئله، 
چرخش شـغلی، اشـتراک گـذاری اطالعات بـه صورت 
منظـم در سـازمانهای بـا قابلیـت اطمینـان بـاال وجود 
دارد و آمـوزش، قابلیـت اطمینـان تولیـد خـط را در 

خطـوط تولیـد فـوالد افزايش مـی دهد.
)Suzanne et al.,2005(  در تحقیـق خـود بـا عنوان 
نظريـه قابلیـت اطمینـان بـاال و سـازمانهای بـا قابلیت 
اطمینـان بـاال، مـی نويسـند: سـازمانهای بـا قابلیـت 
بـا  يادگیـری  و  ارتباطـات  تیمـی،  بـاال کار  اطمینـان 
قابلیـت  بـا  سـازمانهای  نهنـد.  مـی  ارج  را  همديگـر 
اطمینـان بـاال به ايمنـی تعهد دارند، فرهنـگ يادگیری 

ايمنـی  انـدازه هـای  افزايـش در  و  بهبـود  و  مسـتمر 
پرسـنل در آنهـا مشـاهده مـی شـود.

 )Sutcliffe, 2011(از نظريه پردازان اصلی سـازمانهای 
بـا قابلیـت اطمینـان بـاال در مقالـه خـود بـا عنـوان 
سـازمانهای بـا قابلیـت اطمینـان بـاال آورده اسـت: در 
ايـن سـازمانها برتعامـل افراد بـا يکديگر برای سـاختن 
يـک تصويـر روشـن از عملیات جـاری، شـناخت دانش 
و توانايیهـای يکديگـر در قالـب تیمهـا همچنیـن بـه 
اشـتراک گـذاری دانـش )مديريت دانش( و آموزشـهای 

سـطح بـاال تاکیـد می شـود.
)Vogus et al., 2007( در مقالـه سـازماندهی مقیاس 
بـاال  اطمینـان  قابلیـت  بـا  سـازمانهای  بـرای  ايمنـی 
فعالیتهـای منابـع انسـانی زيـر را تجويز می کنـد: الف-

اسـتخدام افـرادی کـه توانايـی کار با يکديگر را داشـته 
باشـند؛ ب- آموزشـهای وسـیع؛ ج- سیسـتم توسـعه 
يافتـه ارزيابـی عملکـرد مثـل 360 درجه؛ ح- سیسـتم 
پـاداش بـه پیشـنهادات؛ د- امنیت شـغلی؛ ذ- داشـتن 

تجربـه تخصصـی در هنـگام اسـتخدام.
)LaPorte, et al,. 1991(  در تحقیـق چالشـهای تئوريک 
و  تیمـی  کار  بـاال  اطمینـان  قابلیـت  بـا  سـازمانهای 
در  را  دقیـق  شـغل  طراحـی  و  وسـیع  آموزشـهای 
سـازمانهای بـا قابلیت اطمینـان باال الزم برشـمرده اند.

بـرای  سـازماندهی  مقالـه  در   )1999,.wieck et al(
قابلیـت اطمینـان، تشـکیل تیمهای کاری، آموزشـهای 
جديـد  کارکنـان  انتخـاب  شـغلی،  گـردش  مسـتمر، 
باتجربـه هـای قبلی وسیسـتم پاداش مبتنـی برگزارش 
خطـا هاو اعتمـاد بین افـراد را از ضروريات سـازمانهای 

بـا قابلیـت اطمینـان بـاال برشـمرده اند.
عنـوان  بـا  خـود  تحقیـق  در   )2011  ,Davidson(
يادگیـری از حادثه »بانـس فیلد« برای سـازمان باقابلیت 
اطمینـان باال آمـوزش و يادگیری متقابل و به اشـتراک 
گـذاری دانـش به گونـه ای کـه واحدهـای سـازمان از 
تجربیـات يکديگـر اسـتفاده نماينـد را ذکـر می کنـد. 

)Ericksen et al.,2004( در مقالـه بسـوی مديريـت 
اسـتراتژيک منابـع انسـانی مدلـی از عملکـرد سـازمان 
بـا قابلیـت اطمینـان بـاال، ارتباطـات مسـتمر کارکنان 
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از طريـق تیم سـازی و يادگیـری از طريـق آموزشـهای 
مسـتمر و اسـتفاده از تجربیات ديگر سـازمانها رادرمدل 
عملکـردی سـازمانهای با قابلیت اطمینـان باالآورده اند.

بـا  تئـوری سـازمان  ( در تحقیـق   2012 ,Werner(
قابلیـت اطمینان باال بعنوان يـک ورودی برای مديريت 
ريسـک عملیـات در مديريـت پـروژه ضمـن اسـتفاده 
از تئـوری سـازمانهای بـا قابلیـت اطمینـان بـاال بـرای 
مديريـت پـروژه های ريسـک عملیاتی از مفهـوم تیم و 

آمـوزش بصـورت گسـترده بهـره مـی جويد..
سواالت تحقیق عبارتند از:

سـوال اصلی تحقیـق: ويژگیهای مديريت منابع انسـانی 
سـازمان با قابلیت اطمینان بـاال کدامند؟

سـواالت فرعـی تحقیـق: الـف- ويژگیهـای ورود منابـع 
انسـانی به سـازمان بـا قابلیت اطمینـان بـاال کدامند؟؛ 
در  انسـانی  منابـع  ارتقـا  و  نگهـداری  ويژگیهـای  ب- 
ج-  و  کدامنـد؟؛  بـاال  اطمینـان  باقابلیـت  سـازمان 
ويژگیهـای خـروج منابع انسـانی از سـازمان بـا قابلیت 

اطمینـان بـاال کدامنـد؟
مدل نظری تحقیق عبارت است از:

همانطـور که گفته شـد تئوری ارائه شـده توسـط ويک 
و سـاتکلیف ارتبـاط عملکرد بـا قابلیت اطمینـان باال را 
بـا پنـچ مشـخصه سـازمان بـا قابلیـت اطمینان بـاال از 
طريـق نظريـه ذهـن آگاهی برقـرار میکند. ايـن ارتباط 

در شـکل شـماره 1 نشـان داده شـده است.

 ويژگیهـای مديريـت منابع انسـانی و يا بـه تعبیر ديگر 
فعالیتهـای منابع انسـانی ويـژه اين سـازمانها، موردنظر 
ايـن تحقیـق مـی باشـد کـه بايـد مدلسـازی شـده و 
در داخـل سـازمان بـا قابلیـت اطمینـان بـاال قرارگیرد. 
مديريـت منابع انسـانی شـامل سـه بخش اصلی اسـت 
کـه عبارتنـد از جـذب و تامین منابع انسـانی، نگهداری 
و ارتقـای ايـن منابـع و در آخر خـروج منابع انسـانی از 
سـازمان. در مـدل پیشـنهادی ايـن تحقیق سـه عنصر 
يـاد شـده مديريت منابع انسـانی مورد توجه می باشـد. 

مـدل مفهومـی تحقیـق به شـکل 2 می باشـد.
بررسی ارتباطات درونی مولفه های مدل

بـرای تعییـن روابـط و چگونگـی  در تحقیـق حاضـر 
 F. تاثیـر ابعـاد و مولفـه ها بـر يکديگردر مـدل از روش
ANP و روش F. DEMATEL بیـن مولفـه ها برای 
اولويت بنـدی آنهـا اسـتفاده می شـود. برای اسـتفاده از 
ايـن روش ابتدا پرسشـنامه مقايسـات زوجـی بین ابعاد 
مـدل و مولفه هـای آن بصـورت جداگانه تهیـه گرديد. 
در ايـن پرسشـنامه میـزان تاثیـر هريـک از ايـن ابعاد و 
مولفـه هـا بريکديگـر از طريق طیـف چهارگانـه خیلی 
زيـاد، زيـاد، کـم، خیلی کـم وبـدون تاثیر انـدازه گیری 
از خبـرگان  نفـر  ده  بیـن  پرسشـنامه  ايـن  می شـود. 
صنعـت بـرق کـه دارای حداقـل 15 سـال سـابقه کار 
در مشـاغل حسـاس وعملیاتـی ودرجـه کارشناسـی در 
بخـش منابـع انسـانی بودنـد توزيـع و پـس از تکمیـل 

شکل 1. زيرساخت نظريه سازمان با قابلیت اطمینان باال؛ ماخذ: نگارندگان.
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شکل 2. مدل اولیه تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.

عاليم اختصاریمولفه هاابعاد

C1  ورود منابع انسانی

C11توانايی تعامل باال
C12سرعت انتقال باال
C13توان يادگیری باال
C14دقت و آرامش باال

نگهداری و توسعه منابع 
C2 انسانی

C21چرخش شغلی
C22مديريت دانش

C23يادگیری
C24امنیت
C25اعتماد

C26کارتیمی
C27مديريت استعداد

C28آشفتگی سازمان يافته

C3خروج منابع انسانی 

C31بقای تجربه
C32وفاداری

C33سختی کار
C33کرامت

جدول 1. مولفه های مديريت منابع انسانی سازمان با قابلیت اطمینان باال؛ ماخذ: نگارندگان.
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جمـع آوری شـد. نتايـج بدسـت آمـده در نـرم افـزار 
EXCELوارد شـد. مراحل انجـام روش مذکور در زير 

شـرح داده می شـود.
شناسايی و ارزيابی ابعاد و مولفه ها

همانطـور کـه مشـاهده شـد؛ 16 مولفـه اثرگـذار بـه 
عنـوان مولفـه های با اهمیـت و اصلی بـرای حل نهايی 
مـدل  انتخاب شـدند. جـدول 1 مهم تريـن مولفه های 

مشـخص شـده را نشـان مـی دهد.
 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 

 عاليم اختصاري مولفه ها ابعاد

 
 C1  ورود منابع انساني

 
 

 توانايي تعامل باال
 

C11 

 C12 سرعت انتقال باال

 C13 توان يادگيري باال

 C14 دقت و آرامش باال

 
 

 C2 نگهداري و توسعه منابع انساني
  
 

 C21 چرخش شغلي

 C22 مديريت دانش

 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

مجمـوع عناصـر سـتون هـا و سـطر هـای ماتريس 
بـرای ابعـاد و مولفـه هـای آن محاسـبه و بـه صـورت 

 )تاثیرپذيـر( نام گذاري 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 

 عاليم اختصاري مولفه ها ابعاد

 
 C1  ورود منابع انساني

 
 

 توانايي تعامل باال
 

C11 

 C12 سرعت انتقال باال

 C13 توان يادگيري باال

 C14 دقت و آرامش باال

 
 

 C2 نگهداري و توسعه منابع انساني
  
 

 C21 چرخش شغلي

 C22 مديريت دانش

 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

 )تاثیرگـذار( و 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
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EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 
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 عاليم اختصاري مولفه ها ابعاد

 
 C1  ورود منابع انساني

 
 

 توانايي تعامل باال
 

C11 

 C12 سرعت انتقال باال

 C13 توان يادگيري باال

 C14 دقت و آرامش باال

 
 

 C2 نگهداري و توسعه منابع انساني
  
 

 C21 چرخش شغلي

 C22 مديريت دانش

 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

  ،

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 
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(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
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می باشـد که ايـن بعد تعامل زيـادي ابعاد ديگـر دارد و 
 مربـوط به بعد »ورود منابع انسـانی« 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 
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 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

+ 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 
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(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

کمتريـن  
مـی باشـد که ايـن بعد کمتريـن تعامل را با سـاير ابعاد 
- 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 
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ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
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دارد. مولفـه هايـی کـه طبـق جـدول شـماره2،  
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سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
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بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 
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مولفـه هـا را نشـان می دهـد و مولفـه هـای کـه  
 منفـی دارنـد نشـان دهنـده تأثیرپذيـری قطعی 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت
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بـه طـور کلـي  
منفـي،  ابعـاد معلـول اثرپذيـر محسـوب مي شـود. بـه 
عبـارت ديگـر بعـد »ورود منابع انسـانی« معلول سـاير 
ابعـاد می باشـد و مسـئله اصلی سـازمان می باشـد. در 
نهايـت روابـط علـت و معلـول از طريـق رسـم نقاطي با 
 

�R�  ،D�     ،R. مقادير 2جدول شماره  + D� ،R� − D�.؛ ماخذ: نگارندگان 
�𝐑𝐑� 𝐃𝐃 ابعاد/ مولفه ها  𝐑𝐑� + 𝐃𝐃�  𝐑𝐑� − 𝐃𝐃�  

 -0.73 10.81 5.796 5.041 ورود منابع انساني

 -0.234 11.71 6.001 5.767 توانايي تعامل باال
 -0.413 8.708 4.561 4.147 سرعت انتقال باال
 -0.356 12.84 6.598 6.242 توان يادگيري باال
 -0.606 9.707 5.156 4.551 دقت و آرامش باال

 -0.37 11 5.683 5.313 نگهداري و توسعه منابع انساني
 0.296 12.03 5.866 6.162 چرخش شغلي

 -0.24 12.69 6.463 6.233 مديريت دانش
 0.2 12.91 6.355 6.556 يادگيري

 -0.37 10.29 5.33 4.961 امنيت
 -0.443 11.79 6.115 5.673 اعتماد

 0.383 12.1 5.86 6.243 كارتيمي

 0.262 12.34 6.041 6.303 مديريت استعداد

 0.298 10.48 5.093 5.391 آشفتگي سازمان يافته

 1.097 11.26 5.08 6.178 خروج منابع انساني

 0.121 11.09 5.478 5.608 بقاي تجربه

 0.334 9.877 4.771 5.106 وفاداري

 0.559 5.274 2.358 2.917 سختي كار

 0.208 9.033 4.413 4.62 كرامت
 
ترين ميزان تاثيرگذاري گر بيشاست كه نشان »خروج منابع انساني«براي ابعاد  Rترين مقدار بيش كه دهدنشان مي 2گونه كه جدول همان
بر است كه بيان كننده شدت تاثيرپذيري اين بعد از ساير ابعاد است.  »ورود منابع انساني«براي بعد  Dبر ساير ابعاد و بيشترين مقدار  بعداين 

باشد كه اين بعد مي »خروج منابع انساني«بعد مربوط به (ميزان اهميت)  �D�+R، بزرگترين 2اساس نتايج حاصل شده طبق جدول شماره 
مي باشد كه اين بعد كمترين تعامل را با ساير ابعاد دارد.  »ورود منابع انساني«مربوط به بعد  �D�+Rدارد و كمترين  ديگر ابعاد زيادي تعامل

 �D�-Rدهد و مولفه هاي كه يرگذار بودن اين مولفه ها را نشان ميبه طور قطع تأث دارند مثبت �D�-R ،2مولفه هايي كه طبق جدول شماره
تأثيرگذارترين  »خروج منابع انساني«است. بنابراين، در بين ابعاد اصلي  هاها از ساير مولفهتأثيرپذيري قطعي اين مولفه دهنده منفي دارند نشان

شود.  منفي،  ابعاد معلول اثرپذير محسوب مي �D�-Rمثبت، ابعاد علي و  �D�-Rتأثيرپذيرترين بعد مي باشد. به طور كلي  »ورود منابع انساني«و 
در نهايت روابط علت و معلول از طريق اشد و مسئله اصلي سازمان مي باشد. معلول ساير ابعاد مي ب »ورود منابع انساني«به عبارت ديگر بعد 

در يك دستگاه مختصات دكارتي ترسيم  ابعاد بر يكديگر يو ميزان تأثيرگذار �T بر اساس ماتريس �D�-Rو  �D�+Rرسم نقاطي با مختصات 
. بر اين اساس، گرددنيز بطريق مشابه محاسبه مي براي مولفه ها دهد وينشان م را بين ابعاد فازيارتباطات دي ميزان 3مي گردد. جدول

 نشان داده شده است. 2شكل ها در پذيري آنو شدت اثرگذاري و اثر محاسبهاي ابعاد شبكه روابط نمودار علت و معلولي و نقشه

  بـر اسـاس ماتريـس 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 

 عاليم اختصاري مولفه ها ابعاد

 
 C1  ورود منابع انساني

 
 

 توانايي تعامل باال
 

C11 

 C12 سرعت انتقال باال

 C13 توان يادگيري باال

 C14 دقت و آرامش باال

 
 

 C2 نگهداري و توسعه منابع انساني
  
 

 C21 چرخش شغلي

 C22 مديريت دانش

 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

- 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 

 عاليم اختصاري مولفه ها ابعاد

 
 C1  ورود منابع انساني

 
 

 توانايي تعامل باال
 

C11 

 C12 سرعت انتقال باال

 C13 توان يادگيري باال

 C14 دقت و آرامش باال

 
 

 C2 نگهداري و توسعه منابع انساني
  
 

 C21 چرخش شغلي

 C22 مديريت دانش

 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

 و  

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 

 عاليم اختصاري مولفه ها ابعاد

 
 C1  ورود منابع انساني

 
 

 توانايي تعامل باال
 

C11 

 C12 سرعت انتقال باال

 C13 توان يادگيري باال

 C14 دقت و آرامش باال

 
 

 C2 نگهداري و توسعه منابع انساني
  
 

 C21 چرخش شغلي

 C22 مديريت دانش

 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

+ 

 
 بررسي ارتباطات دروني مولفه هاي مدل

بين  F. DEMATELروش  و F. ANPاز روش  در مدلمولفه ها بر يكديگر ابعاد ودر تحقيق حاضر براي تعيين روابط و چگونگي تاثير 
شود. براي استفاده از اين روش ابتدا پرسشنامه مقايسات زوجي بين ابعاد مدل و مولفه هاي آن استفاده مي آنهابندي مولفه ها براي اولويت

در اين پرسشنامه ميزان تاثير هريك از اين ابعاد و مولفه ها بريكديگر از طريق طيف چهارگانه خيلي زياد، زياد،  بصورت جداگانه تهيه گرديد.
سال سابقه كار در  15شود. اين پرسشنامه بين ده نفر از خبرگان صنعت برق كه داراي حداقل اندازه گيري ميكم، خيلي كم وبدون تاثير 

بودند توزيع و پس از تكميل جمع آوري شد. نتايج بدست آمده در نرم افزار  منابع انسانيمشاغل حساس وعملياتي ودرجه كارشناسي در بخش 
EXCELدر زير شرح داده مي شود. وارد شد. مراحل انجام روش مذكور 

 هاشناسايي و ارزيابي ابعاد و مولفه
ترين مهم 1مولفه اثرگذار به عنوان مولفه هاي با اهميت و اصلي براي حل نهايي مدل  انتخاب شدند. جدول  16؛ همانطور كه مشاهده شد

 مشخص شده را نشان مي دهد. مولفه هاي
 ؛ ماخذ: نگارندگان.سازمان با قابليت اطمينان باالهاي مديريت منابع انساني مولفه .1جدول 

 عاليم اختصاري مولفه ها ابعاد

 
 C1  ورود منابع انساني

 
 

 توانايي تعامل باال
 

C11 

 C12 سرعت انتقال باال

 C13 توان يادگيري باال

 C14 دقت و آرامش باال

 
 

 C2 نگهداري و توسعه منابع انساني
  
 

 C21 چرخش شغلي

 C22 مديريت دانش

 C23 يادگيري

 C24 امنيت

 C25 اعتماد

 C26 كارتيمي

 C27 مديريت استعداد

 C28 آشفتگي سازمان يافته

 
 C3خروج منابع انساني

 
 
 

 
  

  
 

 C31 بقاي تجربه

 C32 وفاداري

 C33 سختي كار

 C33 كرامت 

  
(تاثيرپذير) �D  (تاثيرگذار) و  �Rبراي ابعاد و مولفه هاي آن محاسبه و به صورت بردارهاي  �T عناصر ستون ها و سطر هاي ماتريس مجموع

 آمده است. 2شوند كه محاسبات در جدول  نام گذاري مي
 

مختصـات  
و میـزان تأثیرگـذاری ابعـاد بر يکديگر در يک دسـتگاه 

مختصـات دکارتـي ترسـیم می گـردد. جـدول3 میزان 
ارتباطـات دی فـازی بین ابعاد را نشـان میدهـد و برای 
مولفـه ها نیز بطريق مشـابه محاسـبه می گـردد. بر اين 
اسـاس، نمودار علت و معلولی و نقشـه روابط شـبکه ای 
ابعاد محاسـبه و شـدت اثرگذاری و اثرپذيـری آن ها در 

شـکل 2 نشـان داده شـده است. 
در نهايـت بـا دی فـازی کـردن وزن هـا بـه روش مرکز 
ثقـل، وزن ابعـاد و مولفـه هـای اثرگـذار مشـخص و به 

دسـت مـی آيـد کـه در جـدول 4 آمده اسـت. 
همانگونـه کـه جـدول 4  نشـان می دهـد بیش تريـن 
وزن مربـوط بـه مولفه »تـوان يادگیری باال« می باشـد 
کـه از مولفـه هـای »ورود منابـع انسـانی« مـی باشـد 
و اولويـت اول را کسـب کـرده اسـت. مولفـه »بقـای 
تجربـه«  اولويـت دوم، »توانايـی تعامـل بـاال« اولويـت 
سـوم، »وفـاداری« اولويـت چهـارم و »کرامـت« اولويت 
پنجـم در بیـن 16 شـاخص کسـب کرده اند کـه تقريبا 
47/5درصـد از وزن کل مولفه هـا را بـه خـود اختصاص 

C1 C2 C3
C1 1,569 خروج منابع انسانی 1,8292 1,643
C2 1,937 نگهداری و توسعه منابع انسانی 1,6324 1,744
C3 2,263 ورود منابع انسانی 2,2217 1,693

جدول 3. ماتريس ارتباطات دی فازی بین ابعاد؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.فازي بين ابعادماتريس ارتباطات دي. 3جدول 
 
 

C1 C2 C3 
C1  1.643 1.8292 1.569 خروج منابع انساني 
C2  نگهداري و توسعه منابع

  
1.937 1.6324 1.744 

C3  1.693 2.2217 2.263 ورود منابع انساني 

 
 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافته شدت اثرگذاري و اثر پذيري بين مولفه ها .2شكل 

آمده  4در نهايت با دي فازي كردن وزن ها به روش مركز ثقل، وزن ابعاد و مولفه هاي اثرگذار مشخص و به دست مي آيد كه در جدول 
 است. 

 ؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.وزن و اولويت ابعاد و مولفه هاي مناسب براي سازمان با قابليت اطمينان باال .4جدول 
 

وزن ابعـــــــــاد و  
 اولويت آن ها 

ــبي  كد وزن نســــــ
مولفـــــه هـــــا و 

 اولويت آن ها

وزن نهـــايي مولفـــه  
 ها و اولويت آن ها

 
 C1ورود منابع انساني 

 
 

C11 0.2776 2 0.0971 3 
C12 0.1892 4 0.0662 7 
C13 0.3087 1 0.1079 1 
C14 0.2245 3 0.0785 6 

C22

015/0  

055/0  
043/0  

002/0  062/0  03/0  
063/0  

011/0  

035/0  
02/0  

064/0  

018/0  
051/0  

059/0  
C23

005/0  015/0  
028/0  036/0  

003/0.  

034/0  

042/0  

023/0  025/0  

029/0  003/0  

C24

C25

C21 C28C27

C26

048/0  

09/0  

02/0  026/0  
004/0  

C11

C13
C12

C14

015/0  011/0  

014/0  

016/0  

C33

C31

C34

C32

005/0  

062/0  037/0  

01/0  

478/0  62/0  

108/0  

 خروج

 نگهداري و توسعه

 ورود

شکل 2. شدت اثرگذاری و اثر پذيری بین مولفه ها؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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دادنـد و ايـن نشـان از اهمیت بسـیار اين مولفه هاسـت 
و در نهايـت مـدل نهايـی تحقیـق بـه شـکل شـماره 3 

می آيد: بدسـت 
 روش تحقیق

در دهـه اخیـر اسـتفاده از ترکیـب روشـهای کمـی و 
کیفـی، تحت عنوان »روشـهای تحقیـق آمیخته«، رايج 
شـده اسـت )بازرگان، 1393(. لذا روش تحقیق در اين 
پژوهـش ازنظـر روش شناسـی تحقیـق  آمیختـه از نوع 
اکتشـافی اسـت بگونـه ای کـه هـم از داده هـای کیفی 
اخـذ شـده از طريـق مصاحبـه با اسـاتید دانشـگاهی و 
خبـرگان صنعـت بـرق اسـتفاده شـده و هـم داده های 
کمـی موردنیـاز تحقیـق جمع آوری شـده اسـت. روش 
تحقیـق اسـتفاده شـده در تحقیـق حاضـر توصیفـی 
- اکتشـافی اسـت و از نظـر هـدف، پژوهـش از نـوع 
کاربـردی اسـت و از نظـر گـردآوری داده هـا پیمايـش 

اسـت. بوده 
جامعه آماری و روش نمونه گیری

جامعـه آمـاری ايـن تحقیـق مديـران عامـل و معاونین 
منابـع انسـانی شـرکتهای بـرق ايران که تحت پوشـش 

وزارت نیـرو مـی باشـند هسـتند. باتوجـه بـه اينکـه 
مسـولیت اسـتخدام، نگهـداری و خـروج منابع انسـانی 
در شـرکتهای فوق بیشـتر بـا مديران عامـل و معاونین 
منايع انسـانی اين شـرکتها می باشـد لـذا جامعه آماری 
تحقیـق از میـان ايـن گـروه بعـالوه مسـئولین منابـع 
انسـانی سـتاد شـرکت توانیـر کـه کار سیاسـت گذاری 
انتخـاب  عهده دارنـد،  بـه  را  انسـانی  منابـع  مديريـت 
گرديـد. در مجمـوع حـدود 150 شـرکت در سـطح 
کشـور وظیفه تولیـد، انتقال و توزيـع را به-عهده دارند.

کل جامعـه آمـاری حـدود 300 نفـر می باشـند. بـرای 
از »فرمـول کوکـران«  تعـداد  ايـن  از  نمونـه  انتخـاب 
اسـتفاده شـد، تعداد نمونه 178 نفر بدسـت امد. روش 
انتخـاب تصادفـی از میـان شـرکتهای فـوق منجـر بـه 
انتخـاب تعـداد حجـم نمونـه موردنیـاز به تعـداد 178 

گرديد.  نفـر 
ابزار جمع آوری داده ها

در ايـن تحقیـق روش گـردآوری اطالعـات از طريـق 
پرسشـنامه و مصاحبه می باشـد. دو پرسشـنامه توسط 
محقق تهیه شـده اسـت. پرسشـنامه اول جهت بررسی 

شکل 3. مدل نهايی تحقیق؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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ارتبـاط بیـن مولفه هـای تحقیـق و میـزان تاثیرپذيری 
آنهـا از همديگـر و اخـذ نظـر خبـرگان صنعـت برق که 
مـورد مطالعـه تحقیـق بـوده اسـت تهیـه شـده اسـت، 
پرسشـنامه دوم بـرای اخـذ نظرحجـم نمونـه آمـاری 
کـه شـامل مديـران عامـل و معاونیـن منابـع انسـانی 
شـرکتهای بـرق ايـران بودنـد تهیـه شـده و بیـن آنـان 
توزيـع شـده اسـت. مصاحبـه نیـز در دو مرحلـه جهت 
شـناخت عناصـر مدل تحقیـق و پااليـش آن در ابتدا و 
انتهـای تحقیـق  بـا خبـرگان صنعت بـرق انجـام يافته 

ست. ا
سواالت پرسشنامه 

بـه  مربـوط  پرسشـنامه  در  اسـتفاده  مـورد  طیـف 
تاثیرپذيـری ابعـاد و مولفه های مدل تحقیق از همديگر 
5 گزينـه ای بـوده و از خیلی زياد، زيـاد، کم، خیلی کم 
و بدون تاثیر تشـکیل شـده است. پرسشـنامه دوم برای 

بررسـی میـزان اسـتفاده از مولفـه ای مـدل تحقیـق در 
شـرکتهای برق ايران تهیه شـده و دارای 5 گزينه طیف 
لیکـرت خیلـی زيـاد، زيـاد، متوسـط، کـم و خیلی کـم 

می باشـد.
روش آماری و تجزيه و تحلیل داده ها

در ايـن تحقیـق بـرای تجزيـه و تحلیـل داده هـا هم از 
روشـهای تحقیـق در عملیـات و هم از آمار اسـتنباطی 
اسـتفاده شـده اسـت. در مرحلـه تهیـه مـدل تحقیـق 
مـدل  عناصـر  پذيـری  تاثیـر  میـزان  بررسـی  جهـت 
برهمديگـر از روش ANP  و بـرای الويـت بنـدی ايـن 
عناصـر از روش  DEMATEL اسـتفاده گرديـد. چـون 
در تحقیق از نمونه اسـتفاده شـده اسـت، جهت تعمیم 
نتايج بدسـت آمده از نمونه از روش آمار اسـتنباطی نیز 
SPSS  اسـتفاده شـده اسـت. در اين جهـت از نرم افـزار

کـه در تحلیـل داده هـای آمـاری نـرم افـزار قدرتمندی 

وزن نهايی مولفه ها و اولويت آن هاوزن نسبی مولفه ها و اولويت آن هاکدوزن ابعاد و اولويت آن ها 

C1 ورود منابع انسانی

C110,277620,09713
C120,189240,06627
C130,308710,10791
C140,224530,07856

نگهداری و توسعه منابع 
C2 انسانی

C210,124750,042812
C220,141310,04858
C230,13620,04679
C240,109970,037714
C250,131930,045310
C260,123360,042313
C270,128640,044211
C280,104280,035816

C3 خروج منابع انسانی

C310,339210,10432
C320,284120,08724
C330,119340,036615
C340,256730,07885

جدول 4. وزن و اولويت ابعاد و مولفه های مناسب برای سازمان با قابلیت اطمینان باال؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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اسـت کمـک گرفته شـد. در مرحلـه اول پـس از جمع 
آوری نمونـه هـای آماری ابتـدا با آزمـون کلموگروف - 
اسـمیرونوف نرمال بـودن توزيع جامعه آمـاری آزمايش 
شـد و پـس از اطمینـان از نرمـال بودن جامعـه آزمون 
T جهـت آزمايش تعمیـم نتايج حجم نمونـه به جامعه 

آمـاری انتخـاب گرديد.  
روايی و پايايی پرسش نامه

راهنمـا  اسـاتید  نظـرات  از  پرسشـنامه  روايـی  بـرای 
و مشـاور همچنیـن خبـرگان صنعـت بـرق اسـتفاده 
شـد و بطـور مکـرر نسـبت بـه اصـالح شـاخصها جهت 
سـنجیدن آنهـا اقدام گرديـد. همچنیـن در اين تحقیق 
روش آلفـای کرونبـاخ جهـت تعیین پايايی پرسشـنامه 
مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. آلفای کرونبـاخ برای 
بررسـی میانگیـن داخلـی پرسشـهايی کـه يـک مفهوم 
را می سـنجند محاسـبه می شـود و هـر قـدر آلفـای 
کرونبـاخ بـه عدد يـک نزديکتر باشـد، اعتبار سـازگاری 
 SPSS درونـی بیشـتر اسـت. بـا اسـتفاده از نرم افـزار
ضريـب پايايی سـؤاالت پرسشـنامه محاسـبه شـده اند. 
جـدول زيـر نتايـج محاسـبات آلفـای کرونبـاخ بـرای 
تمامـی  کـه  می دهـد  نشـان  را  تحقیـق  متغیرهـای 
محاسـبات باالتـر از 0/7 می باشـد، بنابراين سـؤاالت از 

همبسـتگی بااليـی برخوردارنـد. 
يافته های تحقیق و تحلیل داده ها

جهـت تعمیـم نتايـج بدسـت آمـده از حجـم نمونه در 
اسـتفاده  اسـتیودنت«  آزمون»تـی  از  آمـاری  جامعـه 
گرديـد. ادعـا ايـن اسـت کـه فعالیتهـای منابع انسـانی 
موجـود در مـدل و حجـم نمونـه در جامعـه آمـاری نیز 
وجـود دارنـد. در مـورد رد يـا قبـول ادعـا محاسـبات 

نرم افـزاری منجـر بـه نتايج زيـر گرديد و بطـور خالصه 
مـی تـوان نتايـج آزمـون را در جـدول زيـر ديـد:

همانطـور کـه مشـاهده مـی شـوداز 16 مولفـه مـدل 
تحقیـق چهـار مولفه چرخش شـغلی، مديريـت دانش، 
اعتمـاد و سـختی کار در جامعـه امـاری حضـور ندارند. 
يعنـی در شـرکتهای بـرق ايـران ايـن فعالیـت منابـع 
انسـانی مرتبـط بـه انـدازه کافـی انجـام نمـی شـود در 
حالـی که در يک سـازمان بـا قابلیت اطمینـان باال اين 
مولفه هـا بايـد حضور داشـته باشـند. حال بايد بررسـی 
کنیـم اين فقدان ناشـی از غفلت اسـت يـا نیازبه وجود 
ايـن فعاايتها در شـرکتها نبوده اسـت لـذا طی مصاحبه 
بـا ده نفـر از خبـرگان صنعـت بـرق مطلـب را پیگیری 
گرديد. سـوال اين اسـت کـه آيا وجـود مديريت دانش، 
اعتمـاد، چرخـش شـغلی و سـختی کار در شـرکتهای 
بـرق ضـروری اسـت؟ شـرکتها بايد ايـن فعالیتهـا را به 
مرحلـه اجـرا در آورنـد يـا اينکـه بـا توجه بـه ماموريت 
آنهـا نیـازی بـه وجـود ايـن فعالیتهـا نیسـت. از نتايـج 
مصاحبـه بـا خبـرگان مـی تـوان بـه اين مطلب رسـید 
از نظـر آنـان وجـود چرخـش شـغلی، مديريـت  کـه 
دانـش، اعتماد بیـن کارکنان و سـختی کار کارکنان در 
هنـگام بازنشسـتگی برای داشـتن عملکردی بـا قابلیت 
اطمینان باال الزم اسـت و نبود آنها در برخی شـرکتهای 
بـرق ناشـی از غفلـت ايـن شـرکتها مـی باشـد. بدالئل 
متعـددی مانند تفـاوت های فرهنگی بین مـردم که در 
سـطح انتظـار مـردم از شـرکتهای برق تجلـی پیدا می 
کنـد و توانايیهـای مالـی شـرکتها که انجـام فعالیتهای 
مديريـت منابـع انسـانی را محـدود می کنـد همچنین 
محدوديـت بیمـه ای که ناشـی از مسـائل قانونی اسـت 

آلفای کرونباخمتغیررديف
0/912ورود منابع انسانی1
0/875نگهداری و توسعه منابع انسانی2
0/751خروج منابع انسانی3
0/93کل4

جدول 5. محاسبه آلفای کرونباخ برای متغیرها؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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در کشـور می باشـد باعـث شـده در برخـی شـرکتها 
ايـن فعالیتهـای مديريـت منابـع انسـانی انجام نشـود. 
لـذا  بـا توجـه بـه نتايج بدسـت آمـده از پرسشـنامه ها 
و تعمیـم آنهـا به جامعـه آماری يعنی شـرکتهای توزيع 
بـرق ايـران مـدل پیشـنهادی تحقیـق بـرای مديريـت 
منابـع انسـانی در ايـن شـرکتها بعنـوان شـرکتهای بـا 
قابلیـت اطمینـان باالتايید گرديد. بـرای جذب و تامین 
افـراد موردنیـاز در شـرکتهای بـرق، ويژگیهـای توانايی 
يادگیـری بـاال، تـوان تعامـل باال، سـرعت انتقـال باال و 
دقـت در جزئیـات و آرامـش بـاال )تـوکل و اعتمـاد بـه 
خـدا پـس از اخـذ تصمیـم( بايـد در افـراد جذب شـده 
بـه وجـود دارد. فعالیتهـای مديريـت منابـع انسـانی در 

بخـش نگهـداری و ارتقـاء منابع انسـانی شـامل امنیت 
بـرای گزارشـها خطاهـا، يادگیـری، کارتیمـی، مديريت 
اسـتعداد و آشـفتگی سـازمان يافته )بگونـه ای کـه در 
هنگام بروز بحران سـاختار سـازمانی باتجربه و خبرگی 
افـراد جايگزيـن می شـود( در شـرکتهای بـرق ايـران 
انجـام می شـود. تعـدادی از فعالیتهـای مديريت منابع 
انسـانی در بخش نگهداری و ارتقا منابع انسـانی شـامل 
چرخـش شـغلی، اعتمـاد و مديريـت دانـش بـا انـدازه 
کافـی در شـرکتهای بـرق ايـران انجام نمی شـود که با 
توجـه به نظر خبـرگان صنعت برق ناشـی از غفلت اين 
شـرکتها بـوده و وجـود آنهـا در عملکـرد منابع انسـانی 
ايـن شـرکتها ضـروری می باشـد. در هنگام خـروج منابع 

مولفه ها
ارزش تست= 2/89

t )tailed-2( .Sig 1,65=t0,05 نتیجه
توانايی تعامل باال 2,986 0,003 t> t0,05 ادعا قبول
سرعت انتقال باال 3,520 0,001 t> t0,05 ادعا قبول
دقت و آرامش باال 6,234 0,000 t> t0,05 ادعا قبول
توان يادگیری باال 10,935 0,000 t> t0,05 ادعا قبول
چرخش شغلی 1,296 0,197 t< t0,05 ادعا رد می شود
مديريت دانش 0,132 0,895 t< t0,05 ادعا رد می شود

يادگیری -3,962 0,000 t> t0,05 ادعا قبول
امنیت 2,456 0,015 t> t0,05 ادعا قبول
اعتماد 1,566 0,119 t< t0,05 ادعا رد می شود

کارتیمی -4,385 0,000 t> t0,05 ادعا قبول
مديريت استعداد 2,593 0,010 t> t0,05 ادعا قبول

آشفتگی سازمان 
يافته -2,990 0,003 t> t0,05 ادعا قبول

بقای تجربه -9,001 0,000 t> t0,05 ادعا قبول
وفاداری -6,871 0,000 t> t0,05 ادعا قبول

سختی کار -1,532 0,127 t< t0,05 ادعا رد می شود
کرامت -5,626 0,000 t> t0,05 ادعا قبول

جدول 6. نتايج آزمون t تک نمونه؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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انسـانی )بازنشسـتگی( تجربه در سـازمان باقی می ماند و 
افـراد بازنشسـته به سـازمان وفا دارند يعنـی هرهنگام که 
موردنیـاز باشـند به کمـک سـازمان می شـتابند. کرامت 
بازنشسـتگان حفـظ می شـود بدان معنـی کـه بـا انحـا 
مختلـف از خدمـات آنان تقدير می شـود، رضايت نسـبی 
از وضعیـت حقـوق آنهـا وجـود دارد. سـختی کار و خروج 
زود هنـگام  از سـازمان بدرخواسـت کارکنـان بـا مشـکل 
قانونی روبروسـت و تنها تعدادکمـی از کارکنان می توانند 
از مزايـای آن اسـتفاده نماينـد ولـی بنـا به نظـر خبرگان 
وزارت نیـرو بدنبـال انجـام پیگیری های قانونی آن اسـت.

نتیجه گیری و پیشنهادات 
1-  بـا توجـه بـه اخـذ نظـر خبـرگان صنعـت بـرق 
دربـاره میـزان تاثیرگـذاری و تاثیـر پذيـری بخشـهای 
مديريـت منابع انسـانی مشـخص گرديد که بیشـترين 
تاثیرگـذاری مربـوط بـه خـروج منابـع انسـانی اسـت. 
مديـران شـرکتهای بـرق بايـد توجـه داشـته باشـند 
کـه افـراد در هنـگام خـروج از سـازمان راضـی باشـند، 
و چهـره خوبـی از سـازمان ارائـه دهنـد توجه بـه نحوه 
خـروج آنهـا و ايجـاد و ابـالغ دسـتورالعملهايی بـرای 

جلـب حداکثـر رضايـت آنـان پیشـنهاد مـی شـود. 
2- الويـت بنـدی مشـخصه هـای موردنیـاز بـرای افراد 
جـذب شـده بـه  شـرکتهای بـرق کـه بترتیـب مربوط 
بـه تـوان يادگیـری بـاال، تـوان تعامـل بـاال مـی باشـد 
نشـان ازآن دارد که بايد روی اين دو مشـخصه سـرمايه 
گـذاری و تاکیـد بیشـتری انجـام گیـرد. افـرادی بـه 
سـازمان جـذب شـوند که هـم از نظر روحـی و روانی و 
هـم از نظر جسـمی ظرفیـت ارتباط با ديگران و کسـب 
تجربیـات جديـد از افراد با تجربه را داشـته باشـند. اين 
توانايی ها بايد توسـط تسـتهای روانشناسـی سـنجیده 

و تايید شـوند.
3-در تمامـی متـون و مقـاالت مربـوط بـه سـازمانهای 
بـا قابلیـت اطمینـان بـاال توصیـه بـه حفـظ تجربیـات 
و انتقـال آن بـه ديگـر کارکنـان اسـت کمـا اينکـه بـا 
نظـر خبـرگان صنعـت بـرق بقـای تجربـه در سـازمان 
الويـت دوم از کل مولفه هـای منابـع انسـانی اسـت و 
دارای اهمیت بسـیار می باشـد. لذا مسـتند سـازی اين 

تجربیـات در قالـب بانکهـای اطالعاتـی يـا آموزشـهای 
رودررو پیشـنهاد مـی شـود.

4- بحرانهـا و شکسـتها گرچه در سـازمانهای با قابلیت 
اطمینـان بـاال معدودنـد لیکـن بـاز هـم احتمـال وقوع 
دارنـد وکسـانی کـه باايـن بحرانهـا روبـرو بوده انـد و با 
آن مقابلـه کـرده  انـد حتـی در صورتیکـه از سـازمان 
خـارج شـده باشـند مـی تواننـد بهتريـن همـکار برای 
مقابلـه و رفـع بحران باشـند. وفاداری افراد خارج شـده 
از سـازمان در اينگونه موارد کارسـاز اسـت  بدان معنی 
کـه بايد هـم دراسـتفاده از تجربیـات افراد خارج شـده 
از سـازمان سـرمايه گـذاری بیشـتری انجـام داد، هـم 
روشـهای بهتـری بـرای همـکاری ايـن افـراد در هنگام 
نیـاز بخصوص وقـوع بحرانهـا بدسـت آورد. ايجاد تعهد 
سـازمانی  شـايد روش موثری در اين زمینه باشـد. عقد 
قراردادهـای کارشناسـی، همايش هـای گاه وبیگاه و به 
بهانـه هـای مختلف مانند سـالگرد تشـکیل شـرکت يا 
جشـنهای موفقیت های بدسـت آمده شـرکت از جمله 

مـوارد کارسـاز در اين راسـتا اسـت. 
5- بـا توجه بـه اهمیت مديريـت دانش در سـازمانهای 
بـا قابلیـت اطمینان بـاال و فقدان آن در شـرکتهای برق 
ايجـاد زمینـه هـای توزيـع دانـش سـازمانی و شـراکت 
بوسـیله  دانـش  ايـن  از  اسـتفاده  در  سـازمان  افـراد 
گسـترش ارتباطـات افراد سـازمان با يکديگـر از طريق 
برگزاری همايش، جلسـات رودرو و کالسـهای آموزشی 
و همچنین ايجاد اعتماد در میان آنان بوسـیله شـرکت 

در تصمیـم گیـری های سـازمان پیشـنهاد می شـود.
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بازبینی تحوالت اجتماعی و فرهنگی در مسکن بومی با رويکرد تحلیل ساختاری؛ 
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چکیده
تبييـن نقـش اندیشـه زمينه گـراى معمـارى معاصـر ایـران بـا 
اسـتفاده از مـدل فکـرى جامعه شـناختى شـناخت به خصـوص 
اسـتفاده از نظریـات نظریـه پـردازان زمينه گـرا کـه بـا ماهيت و 
سـاختار متمـوج و منعطف خـود، در تئورى بينابينـى اجتماعى، 
مـى توانـد بـه عنـوان الگویـى تطبيقـى و در مرحلـه بعـد، مدل 
منتـج از آن جهـت جانمایـى پدیده هـاى جامعـه معاصـر ایـران 
علـى الخصـوص معمـارى، مـورد مطالعـه و تحليـل قـرار گيـرد. 
جامعه شناسـى شـناخت بایـد بتوانـد علـت وجـودى اجتماعى و 
تاریخـى کژدیسـگيها و انحرافهـا در بسـتر معمـارى معاصر ایران 
را بـه عنـوان قاضـى ناظر بـر تشـخيص اشـتباه پذیرى فکرى در 
حـوزه جامعه شناسـى معمـارى از گرایـش به اندیشـه اى خاص 
و آرمان گرایـى کنتـرل کـرده و راهکارهـا و وجوهى را مشـخص 
نمایـد کـه از طریـق آنها مـى توان بر اسـاس انتخـاب معيارهاى 
درسـت اندیشـه انسـانى در جامعه هدایت پدیده هـاى اجتماعى 
ماننـد معمـارى ميسـر گردد. در ایـن مقاله از رویکـرد تکوینى و 
تحليـل سـاختارى بـا روش تحقيـق تکوینـى- سـاختارى و ابزار 
گـردآورى داده: مصاحبـه عميـق، مشـاهده و پيمایـش محلـى 
و مطالعـه اسـنادى و عکسـبردارى و برداشـتهاى ميدانـى بـراى 
رصـد رفتارهـاى اجتماعـى و تغييـرات فرهنگـى در طراحـى و 
مفهـوم مسـکن اسـتفاده شـده اسـت. در پایـان تالش مى شـود 
تـا ضمـن اشـاره به مـواد و روش هـاى پژوهـش؛ ابتدا بـه مفهوم 
رویکـرد پژوهـش، روش شناسـى و شـناخت محـدوده عملياتـى 
روش، پرداختـه شـود و سـپس ميزان تاثيرپذیـرى و تاثيرگذارى 
فرهنـگ بـر معمـارى و بالعکـس در رویـه اى خـاص در مسـکن 
بومـى مناطقـى از نمونـه موردى پيمایش شـده و نتایـج تحليلى 

آن مـورد تدقيـق قـرار مـى گيرد.
واژگان کلیـدی: مسـکن بومـى، تحوالت فرهنگـى و اجتماعى، 

رویکـرد تکوینى و تحليل سـاختارى.

rajabi-b@yahoo.com  :نویسنده مسؤل مکاتبات، شماره تماس: 09111510583،  رایانامه *

Review the social and cultural changes in Turkmen’s local 
housing developmental approach and structural analysis, case 
study: Gomishan, Gorgan

Abstract
Clarifying the role of contemporary architectural thought oriented 
field of intellectual model of sociological theories of knowledge re-
garding the use of field-oriented theorists that the nature and structure 
of wavy, and flexible, in theory, interstitial social be used as a model 
of comparative. Next, the resulting model to locate the phenomena of 
contemporary Iranian society, especially architecture, studied and ana-
lyzed. Sociology of knowledge must be able to cause variances in the 
context of contemporary architecture’s social and historical existence 
as a judge on the misdiagnosis of thought in the field of sociology of 
architectural control. Identify strategies and funds, through which can 
be selected according to the criteria of true human thought in a society 
driven social phenomena such as architecture is possible. In this paper, 
the approach to structural analysis using genetic and structural research 
and data collection tools: in-depth interviews, observation and local 
navigation and reading documents and photographs and field visits to 
observe social behavior and cultural changes in the design and housing 
concept has been used. At the end of attempts to referring to the materi-
als and research methods, the research approach to the concept, meth-
odology and knowledge of operational procedures, and then examines 
the impact and influence of culture on architecture and vice versa in a 
given procedure in domestic housing areas sample surveys and analyti-
cal results it will be scrutinized.
Keywords: native housing, social and cultural developments, develop-
mental approach and structural analysis.
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مقدمه
بـه دنبال تغيير در شـرایط زندگى انسـانى و گسـترش 
بـى وقفـه ابعـاد کمـى شـهرها از یکسـو و از سـویى 
دیگـر، تغيير و گسـترش در زمينه هـا و تعاریف تعيين 
کننـده اجتمـاع و جامعـه ماننـد توسـعه کـه در جهان 
امـروز دچار نسـبيت و شـک گرایى شـده اسـت، بحران 
و کژدیسـگى در شـناخت پدیـده هـاى اجتماعـى از 
روابـط انسـانى تـا محصـوالت جامعـه ماننـد معمـارى 
کـه معلـول هميـن تغييرهـا مـى باشـد، در بسـيارى 
جوامـع به خصـوص جامعـه معاصر ایران به چشـم مى 
خـورد. مـردم جامعـه مخاطبان اصلى معمارى هسـتند 
و معمـارى نيـز محصـول مسـتقيم جامعـه و روابـط 
مختلـف  زمينه هـاى  در  بحـران  ایـن  اسـت.  انسـانى 
اقتصـادى، اجتماعى، فرهنگى مى باشـد. مسـاله بحران 
معمـارى هـم زمينـه در بحران جامعـه و اقتصـاد دارد؛ 
ولـى بحـران معمـارى بـه صورتـى ناآگاهانـه در ميـان 
مـردم وجـود دارد. مهمتریـن نشـانه اثبات کننـده ایـن 
وضعيت گم شـدن نظـام هنجارها و ارزشـهاى فرهنگى 
و اجتماعـى اسـت. ایـن حالت باعث مى شـود که مردم 
در مراجعـه بـه معمـار نمـى داننـد چـه مـى خواهنـد. 
در چنيـن شـرایطى همـه چيـز امـکان پذیر مى شـود.

بـه نظـر مى رسـد که یـک کارشـناس معمـارى باید با 
مطالعـه دقيق شـرایط فرهنگى و اجتماعـى و اقتصادى 
و تکنيکـى بهتریـن گزینـه هـا را بـراى مخاطـب بيابد. 
ولى بدون بسترسـازى درسـت در تمـام جوانب مربوطه 
بـه خصـوص زمينـه هـاى اجتماعـى معمـارى و عـدم 
وجـود مـدل یـا مدلهـاى فکـرى منطبـق و منعطـف با 
شـرایط جامعـه در پدیـده اى مانند معمـارى، معمارى 
طراحى شـده و یا سـاخته شـده نه تنها مشـکلى را حل 
نمـى کند بلکه شـرایط را پيچيده تر مـى کند و حالتى 
ایجـاد مـى کنـد که مـى تـوان آنـرا بحـران مضاعف یا 
معمـارى بحـران سـاز نـام بـرد. واضح اسـت که ریشـه 
بحران معاصر در نقص و نارسـایى در شـناخت شناسـى 
مکاتـب و زمينه هـاى اجتماعـى آنهاسـت. بسـيارى از 
نظریـه پردازان معاصر از محدودیت موجود در شـناخت 
شناسـى  جوامـع معاصـر گالیه دارنـد لذا مبنـاى خود 

را در هنـر و معمـارى بـه بحـث شـناخت شناسـى مى 
گذارنـد. ایـن مسـاله ضـرورت مطالعـه ویـژه در حـوزه 
جامعـه شناسـى و هنجارهـاى حاکـم بر روابـط جامعه 
و معمـارى را مضاعـف مـى کنـد. بـا توجـه به شـرایط 
اجتماعـى  بسـتر سـازى  لـزوم  امـروز  عينـى جامعـه 
معمـارى براسـاس  مـدل شـناختى خاص کـه منعطف 
و منطبـق بـا شـرایط جامعـه امروز ما باشـد، بـا تبيين 
شـناخت شناسـى جامعه، عـالوه بر تحليـل زمينه هاى 
اجتماعـى معمـارى معاصر ایران، به صورت تشـکيکى- 
یقينـى بـه ارائـه ایـده هـا و پيشـنهادهایى جهـت رفع 
تناقـض هـاى ميـان جامعـه شناسـى معمـارى معاصر 
و  در جهـان  و خلق السـاعه  تکثرگـرا  نـگاه  و  ایـران  
همچنيـن ایجـاد خالقيـت درونـى و ذاتى پدیـده هاى 
اجتماعـى بخصـوص معمـارى در ایـن مقـال بيانجامد.

در ایـن مقالـه تـالش مـى شـود تـا ضمـن اشـاره بـه 
مـواد و روش هـاى پژوهـش؛ ابتـدا بـه مفهـوم رویکـرد 
پژوهـش، روش شناسـى و شـناخت محـدوده عملياتى 
روش، پرداختـه شـود و سـپس ميـزان تاثيرپذیـرى و 
تاثيرگـذارى فرهنـگ بر معمارى و بالعکـس در رویه اى 
خـاص در مسـکن بومـى مناطقـى از نمونـه مـوردى 
پيمایـش شـده و نتایـج تحليلـى آن مورد تدقيـق قرار 
مـى گيـرد. در ادامـه بـه این مفاهيـم و بسـتر قلمروى 

پژوهـش اشـاره مى شـود.
مواد و روشها

روشهاى مورد نظر در این تحقيق عبارتند از:
1- روش تکوينـی: روش ایـن پژوهـش نيـز بـا توجه 
بـه رویکـرد نظـرى آن، »روش تکوینـى« اسـت. بـراى 
توضيـح روش مـى بایسـت ابتـدا مفاهيـم بـه کار رفته 
در آن شـرح داده شـود. در روش تکوینـى، پژوهشـگر 
دربنـد تعاریـف مفاهيم در نخسـتين گام نيسـت، بلکه 
مى کوشـد »قانون درونى را جسـتجو کند کـه بنابر آن 
قانـون، کل، تکویـن مـى یابد؛ یـا الاقل مى تـوان تصور 
کـرد کـه کل را مـى آفرینـد« )وبـر، 1382، ص 349(؛ 
بنابرایـن، ایـن روش »بـودن« یک پدیـده را مدنظر قرار 
نمى دهد بلکه در مسـير »شـدن«، تغييرات گذشته آن 
را بفهمـد. ایـن روش ناظر بر همان رویکرد نظرى اسـت 
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کـه حکـم تکوینـى را بـر واقعيـت تعریف شـده اولویت 
مـى دهـد و واقعيـت اجتماعـى بـراى آن یـک پدیـده 
بيرونـى نيسـت که بتـوان با تعریـف منطقـى، آن را در 
دایـره عقـل آورد و به کمـک ذهن آن را شـناخت بلکه 
واقعيـت اجتماعى، هسـتى پویایى اسـت که انسـان نيز 
جزئـى از آن اسـت و در فراینـدى تکوینـى و از خـالل 
حکمهـا و قوانينى کـه بر اثر توافـق اجتماعى حاکميت 
مـى یابند، شـکل مـى گيـرد و تکامل مى یابد. درسـت 
بـر عکـس رویکـرد مدرسـى فلسـفه تاریـخ کـه در آن 
»هسـتى از همـان آغـاز به گونه اندیشـه پنداشـته مى 
شـود و به صورت مفهوم در مى آید و با مشـتق شـدن 
اندیشـه محمـول آن واقـع مـى شـود« )مارکـوزه،  از 

1388، ص 277(. 
در  روش  مهمتریـن  سـاختاری:  تحلیـل  2-روش 
اسـت؛ چراکـه  تحليـل سـاختارى  روش  رسـاله  ایـن 
روش »تحليـل سـاختارى« نيـز از نظر شـکل کالبدى، 
مقيـاس و ابعـاد، موقعيت و قراگيرى در سـایت و روش 
سـاخت و آداب اجتماعـى مربـوط بـه آن را نيز شـامل 
مى شـود. تحليـل آثـار در واقع تحليل سـاختارى زبان 
با اسـتفاده از روش زبان شناسى سـاختارى است. بدین 
ترتيـب در چارچـوب رویکـرد پدیدارشناسـى تحليـل 
سـاختارى زبـان از جنبـه ریخت شـناختى، توپولوژیک 
و گونه شناسـانه انجـام مى شـود تا بتوان بـه معيارهاى 

مـورد نظـر تحقيـق دسـت یافت.
تکنيک هـاى گـردآورى داده: در ایـن رسـاله، مسـکن 
ترکمنهـا بـر اسـاس اسـناد تاریخـى، توصيفهـاى بـه 
یـک  و  معمـارى  هـاى  نقشـه  و  عکسـها  جامانـده، 
مطالعـه ميدانـى و گشـت اکتشـافى در محـل بررسـى 
مـى شـود. اوليـن تکنيـک مشـاهده مشـارکتى اسـت. 
پژوهشـگر یـا بایـد: یـک مشـارکت کننده کامل باشـد، 
هویـت و نيتهـاى حقيقـى اش را از گروه مورد بررسـى 
پنهـان نگـه دارد و کامـاًل ماننـد آنهـا زندگـى کنـد؛ یا 
بـه عنـوان مشـاهده گـر مشـارکت کننده عمـل کند و 
خـود را در زندگـى گـروه مـورد بررسـى درگير سـازد؛ 
ولـى آنهـا بداننـد کـه او از اعضـاى گروهشـان نيسـت؛ 
یـا مشـاهده گر مشـارکت کننده اى باشـد کـه بازدیـد 

کوتاهـى از گـروه مـورد بررسـى مـى کنـد و مشـارکت 
محـدودى در زندگـى آنها دارد، حالتـى که چندان رواج 
نـدارد. در ایـن تحقيـق از هـر دو روش اسـتفاده شـده 
اسـت؛ چنانچـه در مـورد اول از آنجـا که پژوهشـگر در 
منطقـه گـرگان رفت و آمد داشـته و سـاکن مى باشـد، 
مصـداق بـارز ایـن تقسـيم بندى اسـت و بـا بيشـينه 
مطلعيـن محلـى وارد گفت و گو شـده و از نحوه زندگى 
ترکمنهـا در انـواع شـيوه ها و سـبکهاى زندگـى آنهـا 
اطالعاتـى را حاصـل کـرده اسـت و در مـورد دوم نيـز 
بـا اذعـان بـه پژوهشـگر بـودن و اسـتفاده از نتایـج آن 
در رسـاله دکتـرى، بـا افـراد وارد مصاحبـه عميـق و 
اخـذ پرسشـنامه شـده اسـت. لذا مـى تـوان تکنيکهاى 
ایـن زمينـه را عبـارت دانسـت از: »مصاحبـه عميق« با 
مطلعيـن و سـاکنان محلـى و مردم بومـى از متغيرهاى 
وابسـته تحقيق؛ »مشـاهده و پيمایش محلى« و بررسى 
شـيوه هـاى زیسـتى و الگوهـا و سـبکهاى سـکونتى 
سـازى  »مشـارکت  گميشـان؛  منطقـه  در  ترکمنهـا 
مردمـى« از طریـق مشـارکت دهى سـاکنان محلـى و 
مطلعيـن بومـى در منابع اطالعاتى؛ »مطالعه اسـنادى« 
بـراى بررسـى اسـناد و مـدارک مرتبط با گونـه و روابط 
تاریخـى اجتماعى تاثيرگـذار بر کالبد معمارى مسـکن 
ترکمنهـاى محـدوده مـورد مطالعـه؛ »عکسـبردارى و 
برداشـتهاى ميدانـى« بـراى رصـد رفتارهـاى اجتماعى 
ترکمنهـا نسـبت بـه مسـکن بومى و انـواع شـيوه هاى 
سـکونتى خـود در محـدوده مـورد مطالعـه. »مطالعـه 
اسـنادى« تکنيـک مـورد توجه محقق اسـت کـه براى 
و  اجتماعـى  تاثيـرات  و  زندگـى  شـيوههاى  بررسـى 
تحـوالت سياسـى- فرهنگـى و اجتماعـى بـر تغييـرات 
و الگوهـاى سـکونتى ترکمنهاى محدوده مـورد مطالعه 
و  اسـت. »عکسـبردارى  گرفتـه  قـرار  اسـتفاده  مـورد 
تصاویـر برداشـتى« آخریـن تکنيـک مـورد اسـتفاده از 
تحقيـق و بـه نوعـى تکنيـک تکميلـى بـوده اسـت که 
پژوهشـگر بـراى نشـان دادن فضاهـا و مستندسـازى 

گفتـه هـا از آن اسـتفاده کـرده اسـت.
جامعـه آمـارى و نمونه بـردارى: جامعه آمـارى تحقيق، 
مسـکن بومى نواحى شـمالى کشـور در حاشيه ساحلى 
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دریـاى خـزر مـى باشـد کـه تاکيـد عمـده آن بـر قـوم 
شناسـى و مسـکن ترکمنهاى منطقه گرگان و باالخص 
ترکمـن صحـرا و منطقـه گميشـان بوده اسـت. اسـتان 
گلسـتان بـا بيـش از 20000 کيلومتر مربع وسـعت؛ از 
شـمال بـه جمهـورى ترکمنسـتان، از جنوب به اسـتان 
سـمنان، از غـرب بـه اسـتان مازنـدران و از شـرق بـه 
اسـتان خراسـان محـدود شـده اسـت. بخـش بيشـتر 
اسـتان گلسـتان آب وهـواى معتـدل مدیترانـه اى دارد 
ولـى جلگـه گـرگان بـه لحـاظ مجـاورت بـا صحـراى 
ترکمنسـتان، دورى از دریـا و کاهـش ارتفاعـات، آب و 

هـواى نيمـه بيابانى و گـرم دارد. 
محـدوده مـورد مطالعـه: محـدوده مـورد مطالعـه ایـن 
رسـاله، مسـاکن نواحـى سـاحلى دریـاى خـزر و کرانه 
شـرقى آن یعنـى محـدوده اسـتان گلسـتان و باالخص 
جلگـه  در  ترکمـن،  صحـراي  اسـت.  بـوده  گميشـان 
وسـيعي بيـن 54/5 تـا 56/3 درجه طول شـرقي، 36 تا 
38 درجـه عرض شـمالي قـرار دارد. وسـعت این صحرا 
16375 کيلومتـر مربـع مـي باشـد. ارتفـاع دشـت از 
سـطح دریـا هرچه به سـمت شـرق رویـم مرتفع تر مي 
شـود تا آنجایي کـه در منطقه گنبـدکاووس به 38 متر 
مي رسـد. حد شـمال جلگه ترکمـن رود اتـرک در مرز 
ایران و شـوروي سـابق )ترکمنسـتان( و حد جنوبي آن 
خاکریـز شـاه مزرعه مي باشـد )گلـى، 1366، ص 36(. 
دشـتي کـه ترکمن هـاي ایـران در آن به سـر مي برند 

در جنـوب رود  اتـرک قـرار دارنـد. ایـن ناحيـه کـه آن 
را دشـت گـرگان یـا ترکمن صحـرا مي نامند، از سـمت 
مغـرب بـا دریـاي خـزر و از جنـوب شـرقي بـا کوهپایه 
هـاي شـمالي البـرز تـا رودخانـه اتـرک 10 الـي 15 

است. فرسـنگ 
 بافت اجتماعی و مولفه های جامعه شناختی

واژه ترکمـن: پيـش از بررسـي تاریـخ ترکمنهـا نگاهـي 
مـي  آن  پيدایـش  نحـوه  و  » ترکمـن«  واژه  بـه خـود 
اندازیـم. بوگليوبـوف نویسـنده کتـاب »فـرش ترکمن« 
نظـر دیگـري در ایـن مـورد دارد. وي واژه ترکمـن را 
»ترک ماننـد« معني مي کند )بوگليوبـوف، 1350، ص 
16(. بارتولـد مـي نویسـد: کلمـه ترکمـن بـراي اوليـن 
بـار در منابـع تاریخـي و جغرافيایـي متعلـق بـه اواخـر 
قـرن دهم ميالدي بـه کار رفته اسـت )کنعانى، 1379، 
ص 218(. اینکـه واژه هـاي »ترکمـن« و »اغوز« دو نام 
بـراي یـک قـوم تـرک اسـت در منابـع تاریخـي تـرک 
امـري پذیرفتـه شـده اسـت. نهایتـا ً در اوایـل قـرن 
سـيزدهم هجـري نـام ترکمـن جایگزین کلمـه »اغوز« 

شـد )ميرنيـا، 1354، ص 45(. 
برخـي  ترکمـن:  اقـوام  اجتماعـى  تاریخـى-  پيشـينه 
محققـان بـا توجـه بـه واقعيـات مذکـور تاریـخ ترکمن 
هـا را به دو دوره تقسـيم نمـوده اند: الـف- دوره قبل از 
اسـکان: ایـن دوره تـا اوایـل دهه هشـتاد قـرن نوزدهم 
ميـالدي ادامه ادامه داشـت و به دو بخش قابل تقسـيم 

نقشه 1. محل سکونت ترکمن های ايران؛ ماخذ: کمالی، 1374، ص 79.
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اسـت: بخـش اول: نيمـه اسـاطيري- نيمـه تاریخي )یا 
دوره اغوزهـا( قبـل از نيمـه دوم قـرن دهـم ميـالدى؛ 
بخـش دوم: بخـش تاریخـي )یـا دوره ترکمـن هـا( و 
از نيمـه دوم قـرن دهـم ميـالدي آغـاز مـي شـود. ب- 
دوره اسـکان: ایـن دوره را مـي تـوان به سـه دوره: آغاز 
اسـکان، اسـکان اجباري و دوره تثبيت اسـکان تقسـيم 

کـرد )کنعانـى، 1379، ص 221(. 
هـاي  )ترکمـن  ترکمـن«  اقـوام  اجتماعـى  »سـاختار 
ایـران(: از آنجـا کـه بررسـي سـاختار اجتماعـي یـک 
قـوم خـود نيـاز به مباحـث مفصلـي دارد، لـذا در اینجا 
بـه صـورت مختصـر بـه بررسـي برخـي مؤلفـه هـاي 

اجتماعـي مرتبـط بـا موضـوع پرداختـه مـى شـود.
)جامعـه  ترکمـن«  اقـوام  ابتدايـي  »سـاختار   .1
شـباني(: جوامـع ابتدایـي اقـوام ترکمن جوامع شـباني 
بـوده و ایـن مردمـان زندگـي شـباني )کـوچ نشـيني 
و بيابانگـردي( داشـته انـد. جوامـع شـباني جوامعـي 
هسـتند کـه اساسـاً بـه چهارپایـان اصلـي متکي انـد؛ 
)گيدنـز، 1379، ص 71( و از ویژگـي هـاي مهـم ایـن 
جوامـع دائـم در حال حرکت بودن ایشـان بـراي یافتن 
چـراگاه هـاي بهتـر بـراي دام هـاي خـود مـي باشـند. 
مقاطعـي  در  هـا  ترکمـن  جوامعـي همچـون جامعـه 
داراي اقتصـاد مختلـط شـباني و کشـاورزي بـوده انـد. 
تحرک جوامع شـباني و سـکون جوامع روسـتایي باعث 
پيدایـش گونه هـاي متفاوتـي از نمادها و نشـانه ها مي 

شـود )کيتسـى، 1378، ص 18(.
2. »سـاختار ايلـي«: ترکمنهـا پدرتبار هسـتند. آنها 
قبل از قرن بيسـتم داراي خانواده هاي گسـترده بسـيار 
بـزرگ بـا یـک رئيس خانـواده )پـدر( مقتدر و مسـتبد 
بودنـد )کمالى، 1374، ص 131(. جامعه ترکمن جامعه 
اي شـباني اسـت و داراي سـاختار ایلـي مي باشـد. در 
ایـن سـاختار آنچه اهميـت مي یابـد روابط عشـيره اي 
و خانوادگـي در یـک ایـل مي باشـد. بـه دیگـر سـخن، 
یـک ایـل مجموعـه اي از واحدهاي اجتماعي اسـت که 
از پيوسـتن خانوارهایـي هـم نسـبت بـه وجـود مي آید 

)اشـترى، 1365، ص 250(. 

تحلیل و بیان يافته ها
تحلیل تکوينی و ساختاری مسکن ترکمن

ترکمنهـاى دامـدار بـراى پاسـخ بـه نيازهـاى اقتصادى 
و اجتماعـى خـود و بـه اقتضـاى تحـرک دائمى شـان، 
از آالچيقـى کـه آن را »اوى  Oy« مـى نامند، اسـتفاده 
مـى کننـد. »اوى« از دیربـاز مسـکن ترکمنهـا بـوده 
اسـت زیـرا عالوه بـر اینکه بـه بهترین وجه پاسـخگوى 
نيازهـاى زندگى کوچ نشـينى آنهاسـت در اندک مدتى 
نيـز برپـا و برچيـده مـى گـردد. »اوى« در حقيقـت 
کوچکتریـن واحـد اجتماعـى ترکمـن هـا بـوده اسـت، 
یعنـى یـک خانـواده ترکمـن را در خود جاى مـى داده 
اسـت.  هـر »اوى« معمـوالً در کنـار چنـد »اوى« دیگر 
کـه متعلق بـه خویشـاوندان آنهاسـت، برپا مى شـود و 
مجموعـه این »اوى« هـاى کوچکترین واحد اجتماعى- 
اقتصـادى ترکمـن هـا به نـام »اوبـه Oba« را به وجود 
مـى آورد کـه بـا ریشـه هـاى اجتماعـى، اقتصـادى و 
سياسـى به هم مربوطند. در روسـتاهاى ترکمن نشـين 
خانـواده هـاى هـر تيـره در کنـار هـم و با کمـى فاصله 
از آالچيـق هـاى تيـره هـاى دیگـر زندگـى مـى کنند 
و بـا نگاهـى گـذرا بـه سـيماى آبـادى هـا، مـى توانيم 
واحدهـاى اجتماعى، اقتشـادى را از یکدیگر تشـخيص 
دهيـم. شـکل روسـتاهاى ترکمـن بـه واسـطه نظـام 
چادرنشـينى بسـيار پراکنـده اسـت. مسـکن ترکمنهـا 
بـا نـوع معيشـت آنهـا ارتبـاط مسـتقيم دارد و نظـام 
توليـدى آنهـا بر شـکل و عملکـرد واحدهاى مسـکونى 
شـان تأثير گذاشـته اسـت. در سـاختن مسـاکن سنتي 
از مصالحـي اسـتفاده مي شـود کـه در محيـط طبيعي 
پيرامـون وجـود دارنـد. فراونـي اسـتفاده از چـوب در 
مسـکن ترکمنها بسـيار چشمگير اسـت. دليل استفاده 
ترکمنهـا از چـوب زیاد درسـاختن خانه هاي سـنتي به 

چهـار عامـل برمـي گردد کـه عبارتنـد از:
دیگـر در  ترکمنهـا  1.»عوامـل فرهنگـي«: گرچـه 
شـده اند،  یکجانشـين  و  نمي کننـد  زندگـي  آالچيـق 
ولـي سـاخت جامعـه ترکمـن تغييـر چندانـي نکـرده 
اسـت. کامـاًل آشـکار اسـت کـه اسـتفاده از چـوب در 
ایـن آالچيق هـا بسـيار فراوان اسـت، پس بـه کار بردن 
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چـوب در سـاخت مسـکن یک عـادت فرهنگي اسـت و 
یـک قسـمت کوچـک از سـاخت جامعه ترکمن اسـت.

2. »تکنولـوژي ناقص معمـاري«: در بررسـي خانه هاي 
کاشـان، یـزد، کرمـان و غيـره که سـابقه یکجانشـيني 
چنـد هزار سـاله دارنـد مي بينيم سـابقه یکجانشـيني 
باعـث افزایـش تجربه مـردم بومي در رابطـه با معماري 
شـده اسـت و خانه ها با محيط طبيعي سـازگاري کامل 
دارنـد. امـا ترکمنهـا نمي توانند آنگونه خانه بسـازند که 
یـک روسـتایي گنابـادي، یزدي، کاشـاني مي سـازد که 
با اسـتفاده از سـقفهاي گنبدي یا قوسـي فضایي وسيع 
ایجـاد مـي کنـد. او مجبـور اسـت بـا تيرهـاي چوبـي 
سـقف را پرکنـد و فاصلـه آنها را هـم از حد معيني نمي 
توانـد زیادتر کند زیرا ممکن اسـت سـقف شـکم آورده 
و بشـکند کـه در ایـن حالـت بایـد بـا زدن سـتون، بـار 
سـقف را بـه سـتونها منتقـل کنـد. و این یعنـي کاربرد 

چوب بيشـتر در خانه سـازي.
3. »مالکیـت منطقـه«: مالکيت منطقه شـمال غربي 
خراسـان متعلـق بـه ترکمنهـا مـي باشـد کـه آنهـا از 
منابـع طبيعي ایـن منطقه نهایـت اسـتفاده را برده اند. 
4. »وجود جنگلهاي ارس«: به دليل اقليم و پوشـش 
گياهـي این منطقـه، اگر ترکمنها این همـه چوب ارس 
در دسـترس نداشـتند بـراي پوشـش سقفهایشـان راه 

دیگـري را انتخـاب مي کردند.
5. »پالن سـاختمان«: در یک روسـتاي ترکمن نشين 
معمـوالً به خانه هایـي بر مي خوریم کـه داراي چندین 
اتـاق در کنارهـم مي باشـند. ایـن اتاقهـا در یـک ردیف 
قـرار داشـته و هرکـدام دري دارنـد که به سـمت ایواني 
سرتاسـري بازمـي شـود. این ایوان داراي سـقفي اسـت 
کـه بـر روي سـتونهاي متعـددي اسـتقرار پيـدا کـرده 
اسـت. معمـوالً در زیـر ایـن اتاقهـا طبقـه دیگـري هـم 
وجـود دارد کـه بـه عنـوان طویلـه یـا انبـار بـه کار مي 
رود. ابعـاد اکثـر اتاقهـا از 4*5 متـر تجـاوز نمـي کنـد 
ولـي طـول ایـوان یـا بـه عبارتـي در ازاي ردیـف اتاقها 
بسـيار متغيـر بـوده و به گسـتردگي یک خانـه یا حتي 
یـک خانـدان بسـتگي دارد. در بعضـي موارد هـر اتاقي 
بـراي خـود توالتـي دارد کـه بيـرون ردیـف اتاقهـا و در 

گوشـه اي از محوطه سـاخته مي شـود. عالوه بر این در 
ميـان محوطـه به یـک تنور برمـي خوریم که از سـطح 
زمين بلندتر سـاخته شـده و بـراي اسـتفاده همه اتاقها 

مشـترک است.
تحلیل ساختاری مسکن ترکمن

برپاکردن و برچيدن »اوى« یکى از فعاليت هایى اسـت 
کـه زنـان ترکمن، در قالب تقسـيم کار برحسـب جنس 
انجـام آن را بـر عهـده دارنـد. بـراى برپا کـردن »اوى« 
زميـن بـاز و نسـبتا ً بلنـدى را در نظـر مـى گيرنـد و 
گاهـى بـراى جلوگيرى از نفـوذ باران و مـوش صحرایى 
زميـن را بـه ارتفـاع تقریبـاً  ده سـانتيمتر بـا خشـت و 
گل بـاال مـى آورند. ابتـدا تخته پایين چهارچـوب در را 
روى زميـن مـى گذارنـد و سـپس دو چـوب طرفين در 
آالچيـق »اوى« را بـه طریـق عمـودى بـه ميان پاشـنه 
گردهـاى آن قـرار مى دهنـد و تخته بـاالى چهارچوب 
در را سـر جـاى خـود نصـب مى کننـد و محـل تقاطع 
چهارچـوب در را بـا طنابـى محکـم مـى بندند. سـپس 
دو قطعـه »تـارم« را دایـره وار به چوب هـاى در »اوى« 
مـى بندنـد و بنـد دو قطعـه »تـارم« پشـت »اوى« را با 
طنـاب بـه دو تـارم پيشـين مهـار مـى کننـد. در ایـن 
حالـت تـارم هـا بـر روى زمين به شـکل دایره با شـعاع 
2 – 2/5 در مـى آیـد. در ایـن هنـگام از قسـمت داخل 
اوى چـوب هـاى دو شـاخه اى شـکل بـه تـارم تکيـه 
مـى دهنـد تـا »تـارم« بـه ميـان کشـيده نشـود. براى 
یکپارچگـى و اسـتحکام »تارم« بـا دو قطعه نوار جاجيم 
بـاف )دورلـق یاخـا( اطـراف »اوى« را از قسـمت بيرون 
مـى بندند. در قسـمت بـاالى »دورلق یاخـا« نيز »بيل 
یـوپ« کـه نـوار کم عرض ترى اسـت بسـته مى شـود. 
ایـن نوار  موجـب مى گردد کـه »اوى« در برابر بادهاى 
شـدید منطقـه مقاومـت نماید. پس از ایـن کار نوبت به 
نصـب قسـمت گنبـدى شـکل آالچيـق مـى رسـد که 
کار حسـاس و دشـوارى اسـت. چهـار نفر، هر کـدام دو 
»اوق« را از چهار طرف در هشـت سـوراخ »توى نوک« 
فـرو مـى کننـد. این سـوراخ هـا دوبـه دو در کنـار هم 
قـرار دارنـد و درسـت رأس دو قطب عمود بـر هم دایره 
»تـوى نـوک« را در نظـر مـى گيرند. سـر دیگـر »اوق« 
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هـا را در دسـت مـى گيرنـد و  بـا هـم »تـوى نـوک« 
را  بلنـد  مـى کننـد  و در  چهـار  طـرف  »تـارم« مـى 
ایسـتند. سـپس طنابى از ميـان »توى نـوک« به پایين 
مى کشـند و سـر آن را بـه جوال پر از گنـدم و یا خاک 
وصـل مـى کنند تـا هنـگام پوشـاندن نمد، بـاد صدمه 
اى بـه »اوى« وارد نکنـد. ضمنـاً  بـراى نگهـدارى »اوق 
هـا«  بـا »دوزى« اطراف آنها را مى بندند. سـپس نوبت 
بـه پوشـاندن »دورلـق هـا« فـرا مـى رسـد. دو قطعـه 
»دورلـق« را بـه اطـراف »تـارم« مى کشـند کـه حدود 
نيـم متـر از »اوق ها« را مى پوشـاند.  گوشـه هاى چهار 
طـرف هـر قطعـه را بـا »اوزوک« مـى پوشـانند و براى 

اینکه نمدها به پایين کشـيده نشـود گوشـه هاى آن را 
بـا طناب هایـى به »اوق هـا« و چوب هـاى »تارم« مى 
بندنـد. »سـرپک« را نيـز بر روى توى نوک مـى اندازند. 
شـعاع سـرپک هفتاد و پنج تا صد سـانتيمتر اسـت و بر 
هشـت گوشـه آن طنابى وصل اسـت که تـا روى زمين 
ادامـه دارد. اطـراف تارم را با سـه قطعـه »قاميش« مى 
ـت قاميش« درَ پشـت »اوى«  ٌٍ ًٌ بندنـد بـه طورى کـه »ُگََُِ
قـرار مـى گيـرد. در ورودى »اوى« را در سـمت جنوب 
قـرار مـى دهند تـا »اوى« عالوه بر بهره گيرى از اشـعه 
آفتـاب، از بادهـاى شـرقى و غربى و شـمالى منطقه در 
امـان باشـد. در قسـمت بيرونـى »اوى« بـه فاصله هاى 
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بيـن یـک یـا دو متـر چنـد ميـخ چوبـى دو شـاخه بـه 
زميـن مـى کوبنـد و هنـگام طوفـان و کـوالک طنـاب 
هـاى »سـرپک« را بـه آنهـا وصـل مـى کننـد کـه بـاد 
»اوى« را تـکان ندهـد و آن را جمـع نکنـد گاهـى نيـز 
طنـاب کلفتـى بـه نـام »ارقـن« در پشـت »اوى« از دو 
طـرف مـى اندازند و سـر طنـاب را به ميخ هـاى چوبى 
اطـراف »اوى« مى بندنـد و چنانچـه بـاد شـدید کـه به 
»قـره یل« )سـياه بـاد( معروف اسـت، در جریان باشـد 
از داخـل »اوى« چـوب هایـى به ارتفـاع دو متر در کنار 
»تـارم« بـه زميـن مـى کوبنـد تـا بـاد »اوى« را در هم 
نریـزد. بـراى خارج کردن دود از »اوى« طناب  قسـمت 
مقابـل در ورودى »اوى« را کنـار مـى زننـد. بـه طـور 
کلـى »سـرپک« عمـل نوررسـانى و تهویـه را انجام مى 

دهد. 
تحلیل ساختاری خانه های چوبی گمیشان

نقشـه ایـن منـازل سـاده اسـت، داراى چنـد پایه انـد، 
ایـن پایـه هـا از آجـر یـا چوبنـد و خانـه را چنـد متـر 
از سـطح زميـن بـاال مـى بـرده انـد تـا چـوب هایى که 
سـاختمان را بـا آنهـا مـى سـاخته انـد بـا سـطح زمين 
تماس مسـتقيم نداشـته باشـند. این پایه هـا در برخى 
خانـه هـا تـا ارتفـاع  یک متـر  هم مى رسـند. بـر روى 
ایـن پایـه هـا بنـا را الوارهـاى بـه ضخامـت 20× 20× 
cm 20  آغـاز مـى نمودنـد، جالـب توجـه اینجاسـت 
کـه الوارهـاى کـف خانـه هيـچ گونـه اتصـال خاصـى 
بـا پایـه هـاى آجـرى خانـه ندارنـد. سـپس با سـاختن 
چهارچـوب منـزل و بـا اتصـال نـى یـا چـوب هایـى به 
دو طـرف الوارهـاى چهارچـوب به صـورت اریب فضایى 
ایجـاد مـى نمودند تـا دیوارخانه را بسـازند. ميان چوب 
هایـى کـه به چهارچـوب سـاختمان وصل کـرده بودند 
بـا کاهـگل پـر مى کردنـد و روى نـى ها یا چـوب ها را 
دوبـاره بـا گل انـدود مـى نمودند تـا دیوار کامل شـود، 
سـپس روى گل را دوبـاره بـا گـچ انـود مى نمـوده اند. 
سـقف ایـن سـاختمان ها دو شـيبه بـوده و بـا توجه به 
آب و هـواى ایـن منطقه سـقف هـا را با آهـن  گالوانيزه 
)حلـب( و بـه صـورت زیرشـيروانى مى سـاخته اند. این 
منـازل، داراى یـک ایـوان چوبـى بـا پلـکان چوبـى مى 

باشـند. داراى دو اتـاق کـه هریـک بـه بيـرون درهـاى 
جداگانـه اى دارنـد؛ هـر یـک از این اتاق ها بـا در ميانى 
کـه بـه آن »آراقاپـى araqapi« مـى گوینـد به هـم 
را  چوبـى  خانه هـاى  دیوارهـاى  ضخامـت  دارنـد.  راه 
ضخامـت الـوار چارچـوب بنـا تعييـن مى کنـد؛ چراکه 
چوبهـا و یـا نى هایى که دیوار را تشـکيل مـى دهند به 
صـورت اریب بـه این الوارهـا متصل مى شـوند. همانند 
آالچيق هـا درون ایـن خانه هـا نيـز مـى تـوان کمـدى 
را یافـت کـه لباس هـا و وسـایل گوناگـون را داخلـش 
مـى گذارنـد و بـر روى ایـن کمد رختخواب هـا را جاى 
مـى دهنـد. ارتفـاع ایـن کمد که بـه آن »اشـکاف« مى 
گویند معموالً یک متر اسـت و طولش دو و نيم تا سـه 
متر. خانه هایى که در اوایل یکجانشـين شـدن، ترکمن 
هـا بـراى خـود مى سـازند خانـه هایيسـت کوچـک با 
اتاقهـاى کـم و غالبـاً در کنـار آالچيقـى کـه ترکمن ها 
سـال هـا بـدان عـادت کـرده بودنـد، به مـرور زمـان و 
بـا رفـت و آمدهایـى کـه شـاه و درباریـان بـه مناطـق 
ترکمـن صحرا داشـته اند؛ سـاخت خانه هـاى چوبى دو 
طبقـه و سـه طبقـه بـه خصـوص در منطقه گميشـان 
گسـترش یافـت. براى هـر اتاق در نماى جلـو دو پنجره 
تعبيـه شـده اسـت، در نمـاى شـرقى نيز براى هـر اتاق 
دو پنچـره تعبيـه کـرده انـد. در ورودى سـاختمان در 
طبقـه اول در واقـع در راهرویيسـت که طبقـه اول را به 
دو قسـمت تقسـيم مى کنـد، این راهـرو در انتها نيز به 
در دیگرى مشـابه در ورودى اصلى سـاختمان ختم مى 
شـود. در هر سـمت این راهرو سـه اتاق وجـود دارد که 
خانـواده هـا هنوز در آنهـا زندگى مى کننـد. طبقه اول 
سـاختمان از طریـق پلکانى چوبى که در قسـمت غربى 
سـاختمان وجـود دارد بـه طبقـه دوم وصـل مى شـود. 
ایـن پلـکان داراى نرده هاى چوبيسـت کـه فرم تزیينى 
خاصـى بـدان داده انـد. در انتهـاى پلـکان درى چوبـى 
قـرار دارد کـه معمـوالً شـب ها بسـته مى شـود. طبقه 
دوم در ایـن سـاختمان هـا دو نوع اسـت. در نوع اول در 
ورودى در همـان سـمتى قـرار مى گيرد کـه در ورودى 
طبقـه اول قـرار داشـت و طبقـه را بـه دو ضلع شـرقى 
و غربـى تقسـيم مـى کند. در نـوع دوم درهـاى ورودى 
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یکـى در سـمت غرب و دیگرى در سـمت شـرق تعبيه 
شـده انـد و راهـرو، طبقـه را بـه دو قسـمت شـمالى و 
جنوبـى تقسـيم مى کنـد. در خصوص معمارى سـنتي 
مناطـق ترکمـن، اطالعات مکتوبى در دسـت نيسـت و 
پژوهـش علمي جامـع و مانعي در این خصوص توسـط 
متخصصيـن امـر صـورت نگرفتـه اسـت، چنانچـه تنها 
اشـاراتي مختصـر در برخى کتب مربوط بـه قوم نگارى 
همـراه بـا  اطالعاتـى کلـى در ایـن مـورد وجـود دارد 
)لوگاشـوا، 1359( و )شریعت زاده، 1366(. ترکمن هاى 
ایـران در  سـه ناحيـه کوهسـتاني، دشـتي و همـوار و 
سـاحلي زندگـى مـي کننـد کـه بـر حسـب نـوع آب و 
هـوا، گاهـاً دیـده مي شـود،  ترکمـن ها پس از اسـکان 
بـه سـاخت گونه هاى مختلفـي از مسـکن پرداخته اند. 
چهـار گونـه مسـکن در ایـن مناطق شـناخته شـده اند 
کـه در ایـن تحقيـق بـه سـاخت بنـاي منـازل چوبـي 

سـاحلي )Tām(  در گميشـان اشـاره مي شـود:  
1. یورت )آالچيق ترکمني( )Oy(؛

2. منازل چوبى ساحلى )Tām(؛
3. منازل چوبي و آجري؛

4. منـازل گلـى و سـنگى مـورد اسـتفاده در مناطـق 
کوهسـتانى.

ترکمنـى  هـاى  آالچيـق  اسـتقرار  شـيوه هاى  الـف- 
)مسـکن پيشـينى(، تام هـاى ترکمنى )مسـکن ميانى( 
و مسـاکن جدید )مسـکن پسينى(: مسـکن ترکمنها را 
جـداى از تقسـيم بندى به واسـطه مولفه هـاى اقليمى 
و یـا مـوارد مشـابه، در حوزه تاثـرات بافـت اجتماعى و 
مولفـه هـاى فرهنگـى مى توان بـه دوره هاى سـه گانه 
مسـکن سـنتى، مسـکن ميانى و مسـکن جدید )مدرن 
و رایـج( تقسـيم بنـدى کـرد. در ایـن رابطه باید اشـاره 
داشـت کـه ترکمنهـا پدرتبار هسـتند. آنها قبـل از قرن 
بيسـتم داراي خانواده هاي گسـترده بسيار بزرگ با یک 
رئيـس خانـواده )پدر( مقتدر و مسـتبد بودند. در ضمن 
جامعه ترکمن جامعه اي شـباني اسـت و داراي ساختار 
ایلـي مي باشـد. در این سـاختار آنچه اهميـت مي یابد، 
روابـط عشـيره اي و خانوادگـي در یـک ایل مي باشـد. 
بـه دیگـر سـخن، یـک ایـل مجموعـه اي از واحدهـاي 

اجتماعـي اسـت که از پيوسـتن خانوارهایي هم نسـبت 
بـه وجـود مـي آیـد؛ بنابراین تبـار و خویشـاوندي یکي 
از عوامـل مهـم این نظام اسـت و تقسـيم اجتماعي کار 
در نـزد ایشـان نيـز در قالـب همين سـازمان خانوادگي 
شـکل یافته اسـت. بنابراین شـيوه سـکونت با مرکزیت 
بزرگ طایفه و پدرسـاالرى در شـيوه اسـتقرار اوى هاى 
ترکمن ها مشـهود اسـت. لکن در مسـاکن جدید، نظام 
اسـتقرار هيـچ ارتباطى بـا بافت اجتماعـى و مولفه هاى 

فرهنگى ترکمنهـا ندارد. 
ب- الگوهاى گسـترش فضایى مکان گزینى آالچيق هاى 
ترکمنى )مسـکن پيشـينى(، تام هاى ترکمنى )مسکن 
ميانى( و مسـاکن جدید )مسـکن پسـينى(: در رابطه با 
الگوهـاى گسـترش مکان گزینـى تامهـاى ترکمن، مى 
تـوان بـه سـه الگـوى جـداى از هـم در تقریبـاً تمامـى 

اشـاره داشت: مناطق 
الگـوى  ایـن  پراکنـده«:  گسـترش  »الگـوی   -1
گسـترش بيشـتر در تام هـا و قرناوه ها دیده مى شـود. 
همچنيـن تنهـا در آالچيق هـا زمانى که محـدوده یک 
طایفـه با طایفـه دیگر، خانـواده یک عشـيره در صورت 
فـوت پـدر خانـواده و یا برخـى از منازعـات درون قبيله 
اى و اختالفـات خانوادگـى از هـم جـدا شـده و یا روى 
مـى دهـد، مبنـاى پراکنـش فضایـى مـکان قرارگيرى 
پراکنـده بـه بنظر مى رسـد. واضح اسـت کـه دليل آن 
را بایـد از بين رفتـن همان بافتار اجتماعـى )نوع روابط 

و همبسـتگى درونـى و طایفـه اى( متصور شـد.
2- »الگـوی گسـترش مرکـزی«: در نمونـه هـاى 
قدیمـى آالچيـق هاى ترکمنـى بنا بـه مصاحبه صورت 
گرفتـه بـا پيران و سـالخوردگان محلى، نحوه گسـترش 
بـه صـورت مرکـزى و حـول پـدر خانـواده و یـا بـزرگ 
عشـيره و قبيلـه بـوده اسـت. دليل ایـن امر نـوع روابط 
حاکـم بيـن افـراد قبيلـه و عشـيره، سـاختار اجتماعى 
آنهـا کـه پدرسـاالرى و عشـيره محـورى بـوده اسـت و 
احتـرام گذاشـتن بـه سـالمندان و قوانيـن اجتماعـى 
عشـيره و قبيلـه بـوده اسـت. لـذا مرکزیـت در اوى هـا 
و محصوریـت در تـام هـا بيشـتر بـه عنوان یـک الگوى 

رایـج دیـده مى شـود.
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3- »الگوی گسـترش نواری و تجمعـی«: در برخى 
از مناطـق و باالخـص در مسـکن دوره هـاى ميانـى و 
تـام هـاى ترکمنـى الگـوى گسـترش کالبدى مسـکن، 
از توسـعه نـوارى اسـتفاده شـده اسـت. مبنـاى ایـن 
گسـترش بصـورت خطـى حـول یـک محـور مسـتقيم 
و گهـگاه یـک کمربنـدى مـى باشـد. در بيشـتر مواقع 
نيـز نظمـى فاحش در ایـن چيدمان فضایـى دیده نمى 
شـود. در هـر حـال، الگوهاى دوره هاى ميانى بيشـتر با 
ایـن مضمون درگير بـوده و دوران جدیـد بطور تقریبى 
شـبيه دیگـر مناطـق ایـران، و دوران سـاخت و سـاز 
مـدرن بصـورت مجتمـع هاى مسـکونى جدیـد، الگوها 
و ضوابـط حاکـم بـر شـهردارى، و بر اسـاس مجوزهاى 
صـادره از ایـن نهاد و در دیگر موارد، دیگر سـاختارهاى 
نظارتـى معمـارى در انطباق و شـباهت بـا دیگر مناطق 

ایـران مى باشـد.
پيرامونـى  طبيعـت  بـا  همبسـتگى  و  ارتبـاط  پ- 
آالچيق هـاى ترکمنـى )مسـکن پيشـينى(، تـام هـاى 
ترکمنـى )مسـکن ميانـى( و مسـاکن جدیـد )مسـکن 

پسـينى(
اقـوام ترکمـن در زندگـي کـوچ نشـيني خـود داراي 
آداب و رسـوم و نـوع زندگـي خاصـي بـوده انـد کـه بـا 
یکجانشـيني ایـن آداب و رسـوم را به خانـه ها و محيط 
روسـتایي یـا شـهري خویـش منتقـل کردنـد. اصيـل 
تریـن منزلگاه ترکمنها، آالچيق شـان مي باشـد که در 
دوره دامـداري و کـوچ نشـيني مأمـن و پناهگاه ایشـان 
شـمرده مي شـد. لـذا براى اقـوام ترکمن، طبيـع اولين 
مـادر و در واقـع اولين خانه به حسـاب مى آمده اسـت؛ 
چنانچـه تـا مدتهـاى مدیـد مفهـوم طبيعـت و محيط 
پيرامـون صحـرا، خانـه و محـل سـکونت اصلـى تصـور 
مى شـده اسـت. ترکمنها اعقادى راسـخ به همنشـينى 
بـا طبيعـت اطراف داشـته که بـه گونه اى همبسـتگى 
اعتقـادى بـدل شـده اسـت و بعـد از نهادینه شـدن در 
بـاور آنها به مدت هاى مدید نوع و شـيوه هاى زیسـتى 
آنهـا را در »زندگـى مسـالمت آميـز بـا طبيعـت« رقـم 
زده اسـت. حتـى در جابجایـى از یـک محـل بـه محل 
دیگـر، که بواسـطه نوع شـغل دامـدارى آنها بوده اسـت 

نيـز ایـن ارتبـاط و همبسـتگى بـا طبيعـت دیـده مـى 
شـود. گویـا بـراى هـر طایفـه یـک عشـيره، قبيلـه و یا 
حتـى یـک ابه، ایـن ارتباط و همزیسـتى با زیسـت بوم 
اصلى تریـن نيـاز از لحاظ باورهـاى اجتماعى و فرهنگى 
بـوده و در سـطوح تصورات آنها، به توقعاتى رسـيده که 
در پاسـخگویى بـه مقولـه اسـکان، خـود را در معمارى 
مسـکن آنهـا بـه عنـوان یـک شـيوه و الگـوى مسـکن 

بومى نشـان داده اسـت.
ت- »نحوه شـکلگیری دياگرام عملکردی مسـکن 
و فعالیتهای اقتصادی و معیشـتی«: مسکن ترکمنها 
بـا نـوع معيشـت آنهـا ارتبـاط مسـتقيم دارد و نظـام 
توليـدى آنهـا بر شـکل و عملکـرد واحدهاى مسـکونى 
شـان تأثيـر گذاشـته اسـت. مسـکن نـه تنهـا محـل 
آسـایش افـراد اسـت، بلکـه محـل نگهـدارى دام، انبـار 
آذوقـه، محـل تهيـه مـواد لبنـى و غذایـى، انبـار گندم 
و جـو و جایـى بـراى توليـد صنایـع دسـتى )نمدمالى، 
حصيربافى، قالى بافى، سـوزن دوزى و...( نيز مى باشـد. 
بـه خاطر ایـن عملکردها واحـد مسـکونى ترکمن هاى 
دامـدار یعنى »اوى« داراى ویژگى هاى بسـيارى اسـت 
کـه بطـور مثـال: قابليـت برپایـى و جمع کـردن آنها، و 
سـهولت سـاخت و حمل و نقل پذیرى، و موارد مشـابه 
نشـان از هميـن ارتبـاط دارد. در تامهـاى ترکمـن نيـز 
محـدوده اى کـه مثاًل انبـار یا محل نگهـدارى دام ها یا 
محـل پخت نان و مشـابه آن اسـت یک حـوزه فعاليتى 
اسـت که باعث شـکلگيرى یک ریزفضاى عملکردى در 
قالـب یک نمودار عملکـردى )حبابى، عمـودى و افقى( 
مـى شـود که کامـاًل در نحـو فضایى تام هـاى ترکمنى 
مشـهود اسـت. ولـى در دوران جدیـد هيـچ ارتباطـى با 
شـيوه هـاى اقتصـادى و معيشـتى دیـده نمـى شـود و 
متاسـفانه مسـکن جدید مطابـق مناطق دیگـر بصورت 
رایـج بـوده و حتى در نسـل جدید توجه بيشـتر و ویژه 
اى بـه عناصـر مدرن مسـکن )آشـپزخانه اُپـن، اتاقهاى 
مسـتر، شيشـه هـاى یکپارچه و از بيـن رفتن محرميت 

فضایـى( دیده مى شـود.
ث- »عناصـر فضايـی مسـکن«: سـاخت آالچيـق 
هـا، مراسـم همـراه آنهـا، تزیينـات داخلي آالچيـق ها، 
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نـوع خـاص زندگـي ترکمـن هـا را نشـان مي دهـد؛ با 
یکجانشـين شـدن و آغـاز کارخانـه سـازي ترکمـن ها، 
بـاز مـي تـوان نشـانه هایـي از آالچيـق ترکمنـي را در 
خانـه هـاي روسـتایي نيـز یافـت؛ فضـاي بـدون دیـوار 
اولين خانه هاي سـاخته شـده در سـاحل دریـاي خزر، 
بندرترکمـن،  و  نفـس  منطقـه گميشـان، خواجـه  در 
منازلـي بـا اتـاق هـاي محـدود و فضاهـاي بـاز و بدون 
تقسـيم بندي بـراي حریـم خصوصي افـراد، آویزه هاي 
روي دیوارهـا کـه در آالچيـق هـا مـورد اسـتفاده قـرار 
مـي گرفـت، کمدهایـي کـه روي آنها رخت خـواب مى 
گذاشـته انـد، همـه در منازلـى کـه اکنـون ترکمـن ها 
سـکونت دارنـد کمابيش به چشـم مـى خورنـد. در تام 
هـاى ترکمـن الگـوى سـازمان فضایى و عناصـر فضایى 
آنهـا متفاوت اسـت. مهمتریـن ویژگى سـازمان فضایى 
آنهـا حضـور همزمـان سـه گونـه فضایـى باز )حيـاط(، 
نيمـه بـاز )ایـوان و تـالر( و بسـته )اتـاق ها( مى باشـد. 
هـر یـک از ایـن فضاها بر حسـب نـوع معيشـت حاکم 
و روابـط اجتماعـى و نزدیـک سـاکنين با همسـایگان و 
اقـوام، فضاهایـى پر کاربرد و هميشـه سـرزنده بوده اند. 

در هـر حـال مـى توان بـه تفصيـل گفت:
1- »فضـای بـاز و نیمه باز« )حيـاط و تـالر(: حياط 
و تـالر دو عنصـر فضایـى جدایى ناپذیـر در این مناطق 
بـه حسـاب مـى آینـد کـه بـه دليـل انجـام فعاليتهاى 

روزمـره زندگى )دامپرورى، آشـپزى و پخـت و پز نان و 
اصطبـل و نگهدارى احشـام( از پویایـى خوبى برخوردار 
هسـتند؛ چناچـه مسـاکن سـنتى ایـن مناطق بـر روى 
پایـه هایـي سـاخته مـي شـوند، در برخـى از طـرح ها 
ایـن پایـه ها بـه قـدري بلند انتخـاب مي شـوند که در 
زیـر بنـا فضایـي خالي باقي مـي ماند. از این فضـا گاهاً  
بـه عنوان محل نگهداري حيوانات اسـتفاده مي شـود و 
در برخـى مـوارد به عنوان انبار یـا کارگاه قاليبافى براي 
زنـان مـورد اسـتفاده دارد. امـا غالبـاً  محـل نگهـدارى 
حيوانـات و کارگاه هـا یـا انبـار علوفه جدا از بنا سـاخته 
مـي شـوند. در کنـار برخي سـاختمان ها مکانـي به نام 
تـالر )Telar( وجـود دارد کـه به عنوان محل آسـایش 
تابسـتاني مورد اسـتفاده قـرار مي گرفته اسـت و داراي 
پایـه هـاي بلنـدي از چوب اسـت که در زیـر آن محلي 
بـراي نگهـداري دام هـا در نظر گرفته مي شـده اسـت.

2- »فضاهـای بسـته«: فضاهـاى داخلـى از یـک یـا 
چند اتاق، آشـپزخانه و سـرویس بهداشـتى تشکيل مى 
شـده اند. ایـن فضاهاى بسـته چند عملکردى هسـتند 
کـه تمـام فعاليتهـاى یک خانـوار از قبيل غـذا خوردن، 
خوابيـدن، دور هـم نشـينى و معاشـرت خانوادگـى در 
آنهـا انجام مى شـده اسـت. وجـود تاقچه هـاى کوچک 
و  کاربـردى  لـوازم  و  تزیينـى  عناصـر  و  اشـياء  بـراى 
دکـورى، گنجـه هـاى بـزرگ در دیـوار بـراى لبـاس 
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یـا رخـت خـواب، پشـتى هـا و تشـکچه هـاى متعـدد 
بـراى نشسـتن در اتاقهـا از دیگـر نکاتـى اسـت کـه در 
طـرح ایـن فضاهـاى بسـته دیده مـى شـود. در تامهاى 
ترکمنـى بـراى هر اتـاق طبقـه اول در نماى روبـرو، دو 
پنجـره تعبيه مي شـده اسـت کـه در نماى شـرقى نيز 
براى هر اتاق دو پنجره تعبيه شـده اسـت. درب ورودى 
سـاختمان در طبقـه اول در واقع در راهرویى اسـت که 
طبقـه اول را به دو قسـمت تقسـيم مى کنـد. این راهرو 
در انتهـا نيـز به درب دیگرى مشـابه درب ورودى اصلى 
سـاختمان ختم مى شـود. در هر سـمت این راهرو سـه 
اتـاق وجـود دارد کـه خانواده هـا هنـوز در آنهـا زندگى 
مـى کننـد. طبقه اول سـاختمان از طریق پلکانى چوبى 
کـه اغلـب در قسـمت غربى سـاختمان قرار مـي گرفته 

اسـت، به طبقـه دوم وصل مى شـود. این پلـکان داراى 
نـرده هایـى چوبى اسـت که فـرم تزیينى خاصـى بدان 
داده انـد. در انتهـاى پلـکان دربـى چوبى قـرار دارد که 

معموالً شـبها بسـته مى شـود. 
ج- »سـازمان فضايی مسـکن ترکمن«: در تامهاى 
ترکمـن سـه گونه سـازمان فضایـى دیده مى شـود که 
بـر شـيوه فعاليتهـاى درونى خانه تاثير گذاشـته اسـت. 
گونـه اول، الگـوى خطـى اسـت کـه حـول یـک راهرو 
مرکـزى چيدمـان فضایـى اتاقهـا واقـع شـده اسـت و 
مبنـاى گسـترش فضـا، هميـن مرکزیت محـورى بوده 
اسـت. گونـه دوم، الگـوى صليبى اسـت که کـه مبناى 
آن مفصل ارتباطى راهرو در طبقه اول بصورت شـرقى- 
غربـى و در طبقـه دوم بصورت شـمالى- جنوبى اسـت. 
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همچنيـن پلـکان در منتهـى اليه جنوب شـرقى و گاهاً 
شـمال غربـى مـى باشـد. گونـه سـوم، نـوع مختلط در 
خانـه هـاى گلى نواحى قرناوه اسـت که شـرح تفصيلى 
سـازمان فضایـى آن در نمـودار تحليلـى مجـاور شـرح 

داده شـده است.
نتیجه گیری و جمعبندی

فرهنگ سـاخت و چگونگـي اجراي بناي تـام ترکمني، 
طـي سـال هـا اسـکان ایـن قـوم به صـورت سـنت در 
ميـان آنهـا باقـي مانده اسـت و بـا اقليـم و کارکردهاي 
معيشـتي ایـن نواحـي همسـاز و همگـون شـده اسـت 
و حتـي مـي تـوان گفـت، طـرح ایـن نـوع سـاختمان 

هـا بـه نوعـي در سـاختمان هایـي کـه امـروزه در ایـن 
مناطـق سـاخته مـي شـوند، تأثيـر گـذارده اسـت. اگر 
چـه امـروزه بسـياري از فعاليـت هـاي اقتصـادي و نوع 
فرهنـگ سـنتي در ميـان ترکمـن ها در حـال کمرنگ 
شـدن مـي باشـند، امـا برخـي از عناصـر فرهنگـي و 
اجتماعـي مؤثـر در سـاختمان سـازي ایـن قـوم را مي 
تـوان نمونـه اي بدیل از هنر سـاخت مسـکن بومي این 
خطـه از سـرزمين ایـران بشـمار آورد. از سـویي دیگـر 
سـاخت سـکونت گاه هـاي سـنتي ترکمـن هـا پس از 
یکجانشـين شـدن را مي توان متأثر از فرهنگي دانسـت 
کـه در طـي قـرن هـا در انطبـاق بـا اقليـم و جغرافياي 

نمودار 1. تاثیرات و تاثرات فرهنگی بر مسکن بومی ترکمن؛ ماخذ: يافته های پژوهش.

نمودار 2. روش زندگی و الگوهای زيستی و تاثیر آن بر ماهیت 
مسکن ترکمنها؛ ماخذ: نگارنده.
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بومـي و محلـي حاصـل شـده اسـت در عيـن حالي که 
مجـاورت ایـن اقوام با همسـایه شـمالي ایران، شـوروي 
را نيـز نمـي تـوان در سـاخت این نـوع سـکونت گاه ها 
بـي تأثيـر دانسـت. در دوران مدرن نيز تفاوت فاحشـى 
در شـيوه هاى زیسـتى و سـکونتى اقـوام ترکمـن دیده 
مى شـود کـه در مقایسـه بـا دوران سـنتى قابـل قياس 
نيسـت. تغييـرات در همگنى اجتماعـى، تجانس و عدم 
تجانـس هـاى فرهنگـى، مظاهـر و نمودهـاى اخالقـى، 
الگوهـاى معاشـرتى و حلقـه هـاى اجتماعـى و حتـى 
ميـزان اجتمـاع پذیـرى و اداب و رسـوم زندگـى نيـز 
نشـان از ایـن تحـوالت دوران مـدرن و پسـامدرن دارد؛ 
چنانچـه مطابـق بـا همه جـاى دنيـا و مناطق ایـران در 
حال حاضر، شـناخت تاثيـرات مدرنيتـه و فرایندهایش 
بـر الگوهـاى سـکونت و فرهنگ خانـه در تمـام جوامع 
بخصـوص کشـورهاى در حال توسـعه بسـيار پيچيده و 
دشـوار شـده اسـت؛ زیـرا در نتيجـه تحـوالت مـدرن و 
گسـترده فرایندهـاى ارتباطـى بيـن ملت هـا و ادغام و 
اشـاعه فرهنـگ ها در یکدیگر، دیگـر فرهنگ آن کليت 
منسـجم و یکپارچه اى نيسـت که انسـان شناسـان در 
قبایـل و اقـوام کوچـک سـنتى مشـاهده و مطالعـه مى 
کردنـد. همچنيـن مـى توان اشـاره کـرد کـه در زمينه 
تاثيـرات فرهنگـى بر کالبد مسـکن بومـى ترکمنها باید 
اذعـان داشـت کـه فرهنـگ بـه شـکلگيرى و ترسـيم 
مفاهيـم جهـان بينـى و نـگاه انتولوژیـک از هسـتى و 
محيط منجر مى شـود و سـپس مجموعه اى از ارزشـها 
را در 2 بخـش عمـده شـکل مـى دهـد. ایـن دو بخش 

از: عبارتند 
مسـکن«  از  ترکمنهـا  »تصـورات  از  اى  مجموعـه   .1
مشـتمل بـر ایده آلهـا، تصـورات، طرحـواره هـا، معانى 

و مشـابه آن؛
مسـکن«  از  ترکمنهـا  »توقعـات  از  اى  مجموعـه   .2
مشـتمل بـر هنجارهـا، اسـتانداردها، قوانيـن و توقعات 

و مشـابه آن.
بـه واقـع بایـد گفـت کـه فرهنـگ بطـور عـام باعـث 
شـکلگيرى نحـوه نگـرش بـه محيـط و عالـم هسـتى 
و زندگـى مـى شـود. ایـن نـگاه بـه زندگـى و جهـان 

شـکلدهنده مجموعـه اى از ارزشـهایى اسـت کـه در 
ایـده آلهـا و تصـورات انهـا بروز مـى یابد و باعـث ایجاد 
مجموعه اى از توقعات از مسـکن مطلوب مى شـود که 
بایـد در اسـتانداردها و قوانيـن طراحـى و سـاخت بروز 
یابـد. در انتهـا همه این موارد سـبک زندگى و الگوهاى 

زیسـتى ترکمنهـا را رقـم مـى زند.
  در رابطـه بـا نحـوه احـراز هویـت در معمارى مسـکن 
و چگونگـى پيوسـتارى فرهنـگ و شـناخت شناسـى 
اجتماعـى و معمـارى مى تـوان به اهم موارد زیر اشـاره 

داشت:
1. »پدیده هـاى شـناختى منتـج از مطالعـات فرهنگى 
اجتماعـى مسـکن ترکمـن«: چنانچـه در نمـودار زیـر 
مشـاهده مـى شـود، فضـاى زیسـتى مسـکن ترکمـن 
بـر دو گونـه فضـاى طبيعـى و فضـاى مصنـوع )انسـان 
سـاخت( تقسـيم بنـدى مـى شـود کـه بنـا بـه ماهيت 
بالفعلـى و بالقِوگـى، حـدود و ثغور متفاوتـى را دربر مى 
گيرنـد. برخـوردارى از فضاهـاى ارگانيـک و طبيعـى و 
چشـم اندازهاى کيهانـى و رمانتيک موجـود در منطقه 
)بـه قول تقسـيم بندى نوربرى شـولتز(، امـکان ارتباط 
معنایـى کارامـد بـا محيـط را فراهـم مـى کنـد کـه 
ریشـه در طبيعـت گـردى و فرآیندهاى سـبک زندگى 
ترکمنهـا در نـوع و شـيوه هاى زندگى دامـدارى و کوچ 
نشـينى دارد کـه امـروزه خـود را در طراحـى مسـکن 
جدیـد مناطـق ترکمن نشـين شـمال ایـران و باالخص 
ترکمـن صحرا و گميشـان نشـان مـى دهد. نکتـه قابل 
تامـل بـار روانشـناختى و رفتـارى ترکمنها در اسـتفاده 
از ایـن گونـه هاى مسـاکن بومى اسـت؛ مثاًل بـه عنوان 
اشـاره مـى تـوان گفـت کـه ترکمنهـاى اصيل هنـوز با 
وجود سـاخت تامهاى ترکمنـى، در آالچيق )اوى( هاى 
خـود زندگـى مـى کننـد و بنـاى جدیـد مسـکن تنهـا 
بوسـيله نسـلهاى جدیدتر و یـا به عنوان مـکان مهمان 
در نظـر گرفتـه شـده اسـت. همچنيـن بایـد گفـت که 
مسـکن بومـى ترکمنهـا بيشـترین برگـردان معنایى را 
در پدیده هـاى مفهومـى و اجتماعى دارد که بر اسـاس 
مشـاهدات ميدانـى از محيـط مربوطه قابـل درک بوده 

است.
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 2. »معيارهـا و مولفـه هـاى تاثيرپذیـرى مسـکن از 
دو  بـه  بایـد  بـاب  ایـن  در  ترکمـن«:  اقـوام  فرهنـگ 
مولفـه فـرم و عملکرد اشـاره کرد کـه در: 1. معنا )معنا 
سـکنى گزینى اقـوام ترکمـن و معيارهـاى کالبـدى و 
معمـارى مسـکن بومـى(، 2. انسـان )باورهـا، رسـوم و 
عقایـد و تغييـرات اجتماعـى و فرهنگـى در بره هـاى 
تاریخـى(، 3. رفتـار )فعاليتهـاى اقتصـادى، اجتماعى و 
معيشـتى اقـوام ترکمن و تغييـرات آنها در طـول تاریخ 
و نحـوه تاثيرگـذارى ایـن فعاليتهـا یـا تغييـرات آنها بر 
کالبـد معمـارى و مسـکن ترکمنهـا( بـروز یافته اسـت.

در  ترکمـن  مسـکن  تغييرپذیـرى  هـاى  »مولفـه   .3  
تاریـخ«: چنانچـه در مطالـب قبلـى اشـاره شـد، مولفه 
هـاى دینى و ارزشـى و حکومتـى و فرهنگى- اجتماعى 
در تغييـرات مسـکن ترکمنهـا تاثيراتى شـایان داشـته 
اسـت. یعنـى بایـد گفت نـوع باورهـا و عقایـد ترکمنها 
در تاریـخ و نـوع و شـيوه زندگـى آنها از کوچ نشـينى تا 
یکجانشـينى اجبارى، نوع سياسـتهاى حکومتى مربوط 
بـا تخته قاپـو کـردن عشـایر در دوره شاهنشـاهى، و 
حتـى نـوع معيشـت و شـرایط زیسـتى آن در ماقبـل 
زندگـى روسـتایى بـه دوره هـاى شهرنشـينى، همـه و 
همـه، مثالهـاى بارزى از تغييـرات ویژه اى هسـتند که 
اثـرات خود را در شـيوه سـکونتى بعدى و مسـکنى که 

بعد از این تغييرات رواج یافته اسـت نشـان داده اسـت.
در  کالبـد  و  معنـا  )فضامنـدى(،  هویـت  »ارتبـاط   .4
مسـکن ترکمـن«: یکـى از نـکات قابـل تامـل در ایـن 
رابطـه نحـوه ارتبـاط همزمـان کالبد مسـکن ترکمن با 
معنـاى برخواسـته از آن در نـزد اقـوام ترکمـن و احراز 
مفهـوم ماهـوى و هویتـى اسـت کـه در طول زمـان در 
متـن مـکان )مسـکن( ایـن اقـوام شـکل گرفته اسـت.

5. »فرآینـد حـس مـکان در مسـکن بومـى ترکمـن و 
مولفـه هـاى فرهنگـى- اجتماعـى«: همانطـور کـه در 
نمـودار زیـر دیـده مى شـود، برانگيـزش هـاى عاطفى 
و درونـى نسـبت بـه قوميـت و فرهنـگ ترکمنهـا بـه 
زیسـت  رسـوم  و  آداب  و  معيشـتى  فعاليتهـاى  بـروز 
جمعـى خاصـى منتـج مى شـود کـه تاثيـرات خـود را 
بـه صـورت کدهـاى اطالعاتـى در دریافـت و پـردازش 
اطالعـات هویتـى و ماهـوى و نحـوه اسـتنباط و ادراک 
محيـط نمایـان مـى سـازد و در نهایت تاثيـرات خود را 
بر مسـکن و یا در اسـتحاله و تغييرات مسـکن ترکمنها 

در طـول تاریـخ نمایانگـر مى سـازد.
6. »کاراکترهـاى مسـکن ترکمـن منتـج از تغييـرات 
فرهنگـى- اجتماعـى«: ایـن دسـته کاراکترهـا لزومـاً 
ماهيت شناسـا ندارند، در عين حـال اکيداً و صرفاً اکيداً 
نبایـد آنهـا را معنایـى- محتوایى دانسـت؛ قـس عليهذا 

نمودار 3. انواع فضا )مسکن بومی ترکمن( و پديدارهای ماحصل آن در حوزه 
مطالعات فرهنگی؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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در انـواع طبيعـى، معنایـى و انسـانى بـروز مـى کننـد. 
طبيعـت بـه عنـوان اوليـن مسـکن ترکمنهـا کاراکتـر 
ارزشـى عمده اى در گونه هاى زندگى ترکمنى بشـمار 
مـى رود. مواریـث و ماتـرک فرهنگـى اقـوام ترکمن در 
طـول تاریـخ باالخص با توجه به اقليت پنداشـته شـدن 
آنهـا در سـرزمين ایـران و ميل شـدید آنها بـراى پایدار 
نگه داشـتن باورها و اداب و رسـوم و هنجارهاى سـنت 
گذشـته از سـویى دیگر، شـکلواره دوميـن کاراکترهاى 
مربـوط بـه فرهنـگ اجتماعى زیسـت جمعـى ترکمنها 

را شـکل داده اسـت. در نهایـت مولفه هاى عـام زیبایى 
شـناختى و مطلوبيت هـاى فرهنگى این اقوام سـومين 
کاراکترهاى مسـکن ترکمنها را شـکل داده است که در 

نمـودار زیـر مـورد اشـاره قرار گرفته اسـت.
7. »ابعـاد شـناختى تعامـل فرهنگ و معمارى مسـکن 
و  معيشـتى  فعاليتهـاى  کـه  گفـت  بایـد  ترکمـن«: 
اقتصـادى و نـوع سـبک زندگـى ترکمنهـا مهمتریـن 
تاثيـر را بـر چرایى و چگونگى مسـکن ترکمنها داشـته 
اسـت؛ چنانچـه زندگـى اقـوام ترکمـن در مسـکنهاى 

نمودار 5. معیارها و مولفه های تاثیرپذيری مسکن از فرهنگ اقوام ترکمن؛ 
ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.

نمودار 6. مولفه های تاثیرپذيری مسکن از فرهنگ اقوام ترکمن؛ ماخذ: 
ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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بومـى خـود دليل اول چرایى شـکلگيرى مسـکن بومى 
ترکمـن مـى باشـد کـه یافته هـاى پژوهـش حاضر نيز 
بـر آن صحه گذاشـته اسـت. در مرتبه دوم فـرم و کالبد 
معمـارى مسـکن ترکمهـا در مولفه هاى مقيـاس، ابعاد 
و تناسـب و انعطـاف پذیرى ارتبـاط نزدیکى به فرهنگ 
رایـج اقـوام ترکمن داشـته اسـت؛ چنانچه فرم و شـکل 
آالچيقهـا، تناسـبات و ابعـاد آنها و انعطـاف پذیرى آنها 
در سـاخت و جمـع آورى سـریع نيـز بـر ایـن نکتـه و 
نـوع سـبک و الگوهاى سـکونتى و شـيوه هـاى زندگى 
ترکمنها اشـاره داشـته اسـت. در مرحله سـوم، تصورات 
و خاطـرات، خوانایـى، ادراک و تجربـه حسـى نيـز در 
حـوزه مولفـه هاى شـناختى فرهنگى مسـکن ترکمنى 

از اهميتـى فزاینـده برخـوردار بوده اسـت.
 8. »ابعـاد نيازها و شـکلگيرى مسـکن بومـى ترکمن«: 
در رابطـه بـا انـواع نيازهـا در رابطه با مسـکن باید بطور 
عـام بـه هرم آبراهـام مازلو اشـاره کرد. سـطوح مختلف 
نيازهـا در هـرم مازلـو از یـک طـرف و نتایـج منتـج از 
مصاحبـه هـاى عميـق بـا سـاکنان منطقـه بـه ابعـاد 
نيازهایـى مختلفـى در رابطـه بـا شـکلدهى به مسـکن 
بـر اسـاس نيازهـاى سـاکنان محلـى اشـاره دارد که در 

نمـودار زیـر مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
در پایـان بایـد گفـت کـه مقولـه فرهنـگ مقولـه اى 
پيچيـده و در عيـن حـال غامـض اسـت کـه درک آن 

بـدون شـناخت مولفه هـا و متغيرهـاى مرتبـط بـا آن 
قـدرى مشـکل و تاحـدودى ناممکن بنظر مى رسـد. در 
ایـن پژوهـش و در انتهـا بـراى ارتباط و تعامل سـازنده 
فرهنـگ و معمـارى و رسـيدن به جایـگاه ارزنـده براى 
طراحـى  در  اجتماعـى  شناخت شناسـانه  مطالعـات 

معمـارى بـه چنـد نکتـه اشـاره مى شـود:
1. »ضـرورت شـکل دهى سـازماندهى اجتماعـى فضا«: 
سـاختار اجتماعـى و فرهنگـى هـر جامعـه بـه دليـل 
ماهيـت وجـودى خـود در بسـتر زمـان، دچـار تغييـر، 
دگرگونـى و حتـى تحول اسـت. بدین سـان مشـاهده ى 
پـى  در  معمـارى،  و  شـهرى  فضاهـاى  در  تغييـرات 
دگرگونـى هنجارهـاى اجتماعـى، امـرى طبيعى اسـت 
کـه متعاقـب آن در سـيماى شـهرى و بـه خصـوص در 
کالبـد و معمـارى آن تحوالتـى بوجـود آمـده اسـت. از 
آنجـا کـه تمـدن به یکبـاره بـه وقـوع نپيوسـته و ظهور 
آن تدریجى اسـت؛ بنابراین کالبد زیسـتى، محل تجلّى 
حيـات مدنـى اسـت و نيازمنـد تـداوم ایـن حيـات نيز 
خواهـد بـود. لـذا بـراى تحقـق ایـن تـداوم نيازمنـدى 
بـه سـازماندهى اجتماعـى امـرى ضـرورى بـه نظر مى 

 . رسد
2. »ضوابـط و دسـتورالعمل هـاى طراحـى معمـارى«: 
گفته شـد کـه دگرگونى ها و اسـتحاله هـاى فرهنگى و 
اجتماعـى، نيازهاى جدیدى را در کالبد بناى مسـکونى 

نمودار 8. حس مکان در مسکن بومی ترکمن و مولفه های فرهنگی- 
اجتماعی؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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متولـد کرده انـد کـه امـروزه بـراى زندگـى مناسـب در 
جامعـه شـهرى ناگزیـر از پاسـخگویى بـه ایـن نيازهـا 
خواهيـم بـود؛ چنانچـه در ارایـه ضوابـط بـراى طراحى 
جدیـد  خواسـته هاى  بـه  کنونـى،  زمـان  در  مسـکن 
زندگـى کـه برگرفتـه از تحـول اجتماعـى در فضاهـاى 
شـهرى و معمـارى اقـوام خـاص توجـه کافـى مبـذول 
گـردد، مسـکن بومى و شـهرى و معمارى حاکـم بر آن 
از کارایـى مناسـب بهره منـد مى گـردد. به ایـن ترتيب 

هـم از هـدر رفتن سـرمایه جلوگيـرى گـردد و هم رفاه 
نسـبى شـامل حـال شـهروندان و ذینفعـان مى شـود. 

اجـرا«:  و  سـاخت  دسـتورالعمل هاى  و  »ضوابـط   .3
لـزوم درنظرگيـرى الگوهـاى بومى سـاخت مسـکن که 
مبتنـى بـر آداب و رسـوم اجتماعى سـاخت مسـکن در 
مناطق مختلف کشـور اسـت، مى توان انتظار داشـت تا 
بيشـينه انطباق مسـکن و نيازهـاى فرهنگى- اجتماعى 
مـردم فراهـم گـردد؛ لـذا ضـرورت تدویـن ضوابـط و 

نمودار 9. کاراکترهای مسکن بومی ترکمن و مولفه های ارزشی؛ ماخذ: ترسیم 
نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.

نمودار 10. فرم و کالبد، فعالیت و تصورات و مولفه های فرهنگی- اجتماعی 
مسکن ترکمنها؛ ماخذ: ترسیم نگارنده بر اساس مطالعات پژوهش.
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کشـور امـرى ضـرورى بنظر مى رسـد.

4. »شناسـایى کارکـرد مفهـوم مسـکن در قوميتهـا و 
مقولـه مسـکن بومـى«: بدین منظـور شـناخت کارکرد 
اجـزاى واحـد مسـکونى در پى گونه شناسـى مسـکن و 
تحليـل ویژگى هـاى کاربردى آنهـا در مناطق مختلف و 
در زمان هـاى گذشـته و حال، الزم اسـت و باید با وثوق 
و علـم بـه نيازهـاى جدیـد اجتماعـى و فرهنگى نسـل 
حاضـر، ارایـه ضوابطـى کـه منطبـق بـر دیگـر نيازهاى 
موثـر در شـکل یابى مسـکن بومـى باشـد؛ بـا علـم بـه 
گریزناپذیـرى تغييـرات اجتماعى و فرهنگـى جامعه اى 

کـه بـراى آن طراحـى مى کننـد، صـورت پذیرد. 
5. »التـزام انجام پژوهشـها و مطالعـات فرهنگى کارآمد 
در مقوله طراحى و سـاخت مسکن«: درنظرگرفتن نحوه 
تعامـل سـازنده معمـارى و فرهنگ و چگونگـى ارتباط 
پذیـرى آنهـا بـا یکدیگـر کـه باید در راسـتاى بسـط و 

گسـترش و یـا بـه عبـارت بهتر، اسـتعالى مولفـه هاى 
فرهنگـى- اجتماعـى و مولفـه هـاى طراحـى معمـارى 
باشـد، از مهمتریـن مـواردى اسـت کـه انتظـار مى رود 
در پزوهشـها و مطاعـات فرهنگـى و در حـوزه معمارى 
مـورد توجـه بيشـترى باشـد؛ چنانچـه امـروزه درصـد 
اندکـى از مطالعـات حـوزه معمارى به بررسـى مولفه ها 
و متغيرهـاى فرهنگـى وارد بـر یـا دخيـل در معمـارى 
مربـوط مى شـود. بـراى تحقق این هدف، گونه شناسـى 
معمـارى مسـکن و نقـد و تحليـل اجـزا و عناصـر واحد 
مسـکونى بـه لحاظ کاربـرد آنها از جنبه هـاى گوناگون، 
در هـر منطقـه حایـز اهميـت ویـژه اى اسـت کـه بایـد 
مولفـه هـاى طراحى بر اسـاس نيازسـنجى و مطلوبيت 
سـنجى واحدهـاى مسـکونى براى افراد سـاکن باشـد. 
6. »روش منـدى طراحـى و روشـهاى طراحـى مسـکن 
اجتماعـى  فرهنگـى-  سـنجى  مطلوبيـت  اسـاس  بـر 
از شـهروندان«: الزم اسـت هـر یـک از نيازهـا و نيـز 
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خواسـته هاى سـکونتى بـه طـور ویـژه مـورد بررسـى 
قـرار گرفتـه تـا بهتریـن گزینه ها بـراى کالبـد و عناصر 
مسـکن انتخـاب گـردد. راهـکار بـراى پاسـخگویى بـه 
ایـن دگرگونى هـا مى بایـد بـا توجـه بـه سـاختارهاى 
اجتماعـى و نيازهـاى فرهنگى در پهنه هـاى جغرافيایى 

مختلـف در نظـر گرفتـه شـود.
بـر ایـن اسـاس و طبـق نتایـج ایـن پژوهش، مـى توان 
تدویـن »طـرح جامـع مطالعات فرهنگى مسـکن« را به 
عنـوان یک سـند فرادسـتى در دسـتورکار قـرار داد که 
ارگانهـا و سـازمانهاى متولـى باالخص وزارت مسـکن و 
شهرسـازى به عنوان متولى اصلى، الزم اسـت تا نسـبت 
به انطباق بيشـتر مسـکن با زیسـت بوم و فرهنگ بومى 
در مناطق کشـور ایران التفات بيشـترى را مبذول دارد. 
لـذا، ایـن طرح باید شـامل اسـناد زیر در سـطوح زمانى 

مختلف فرض شـود:
1. »سـند تحليلـى«: شـامل جمعبنـدى مطالعـات بـر 

اسـاس اسـناد و مطالعـات پشـتيبان؛
و  راهبردهـا  اهـداف،  تلفيـق  راهبـردى«:  »سـند   .2

؛ سياسـتها
3. »سـند اجرایـى«: شـامل برنامه ها، اقدامـات، اولویت 
بنـدى اقدامات، تعيين نهادهاى مسـئول و سـازمانهاى 

اجـرا کننده؛
4. »سـند منطقـه اى«: شـامل شـيوه منطقـه اى کردن 
نحـوه  و  برنامه هـا  اجرایـى  فرایندهـاى  و  اقدامـات، 

بررسـى و نظـارت برنامـه هـا و اقدامـات.
انجـام  راسـتاى  در  شـود  مـى  پيشـنهاد  انتهـا  در 
مطالعـات بهينـه و مناسـب در زمينه هماهنگ سـازى 
تاثـرات اجتماعـى- فرهنگـى مسـکن بومـى در ایـران 
و کارآمدسـازى تدویـن طـرح هـاى پژوهشـى و رویـه 
اجرایـى حاکـم بـر آن در زمينـه مطالعـات فرهنگـى 
مسـکن در مناطـق مختلـف ایـران از نمـودار زیـر بـه 

عنـوان الگـوى فرآینـدى اسـتفاده گـردد.
منابع و ماخذ
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خاستگاه فلسفي روش شناسي در دانش نشانه شناسي معماري و طراحي شهري
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چکیده
معمـاري بـه عنـوان يك فرآينـد داللتي در بسـتر فرهنگي اش 
قابـل ادراك و واجـد معنا اسـت. در اين ميان نشـانه شناسـي 
مـي توانـد در پديـداري معنايـي معمـاري و شـهر تاثيـر گذار 
باشـد كـه ايـن مهـم نيازمنـد واكاوي و خوانشـي فلسـفي از 
روش شناسـي در دانـش نشـانه شناسـي معمـاري و طراحـي 
شهرهاسـت. تحقيـق حاضـر بـه دنبـال تبيين و ايجاد روشـي 
نظريـات  يافته هـاي  براسـاس  و  معمـاري  خوانـش  بـراي 
نشانه شناسـي اسـت. ايـن دانـش كل يـك متـن يـا پديـده را 
مـورد خوانـش قـرار مي دهـد، و تمامي خوانش هـاي بر آمده از 
رمزگشـايي پديده هـا را در بـر مي گيـرد. روش تحقيـق حاضـر 
توصيفـي- تحليلـي و اسـنادي اسـت كـه از روش فراتحليـل 
و جمعبنـدي تحقيقـات موجـود بـراي دسـتيابي به خاسـتگاه 
و  معمـاري  شناسـي  نشـانه  دانـش  شناسـي  روش  فلسـفي 
طراحـي شـهري پرداختـه اسـت. يافته هـاي تحقيـق نشـان 
مي دهـد كـه در نشانه شناسـي و نحـو فضـا، گونـه كالبـدي 
خـاص مـورد خوانـش قـرار مي گيـرد. كارورزان ايـن روش از 
طريـق ترسـيم نمودارهـاي توجيهي بـه دنبال الگوي زيسـتي 
پنهـان، در طراحـي ُفـرم و فضـاي زيسـتي مـورد نظـر بوده و 
معتقد انـد كـه از طريـق آنهـا مي تـوان بـه: »سلسـله مراتـب 

اجتماعـي«  و »عملكردهـاي اجتماعـي« دسـت يافـت.
واژگان كلیـدي: روش شناسـي، نشـانه شناسـي، طراحـي و 

شـهري. معماري 

h_foroughmand@yahoo.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09128186848، رايانامه*

Philosophical basis of semiotics methodology in 
Architecture and Urban Design

Abstract
Architecture as a process of perception and qualified 
brokers in its cultural context meaning. The semiotics 
can affect the appearance of semantic architecture and 
the city that it need analysis and reading philosophi-
cal methodology of semiotics in architecture and urban 
design. This research seeks to explore and develop a 
way of reading architecture is based on the findings of 
semiotic theories. The knowledge of the phenomenon 
of reading a text or puts, and Tmamykhvanshhay re-
sult of decoding encompasses phenomena. The method 
of research is descriptive and documentary methods 
and meta-analysis summarized the available research 
to achieve the philosophical basis of semiotics meth-
odology is focused on architecture and urban design. 
The findings show that in Semiotics and Syntax space, 
specific physical strains placed readings. This method 
interns through the plot justification for patterns hidden 
life, in the form design and living space, and believe 
that can be used to “social hierarchy” and “social func-
tions” be achieved.
Key words: methodology, semiotics, urban design and 
architecture.
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1. مقدمه 
دپژوهشـگر در حـوزه هـر دانشـی گاه مسـتقيماً خـود 
را بـا موضـوع علمـش درگيـر می كنـد تـا بـه يافتـه ای 
نـو دسـت يابـد، بـدون آن كـه چگونگـی دسـت يافتن 
بـرای او اهميـت داشـته باشـد؛ گاه بـه ايـن چگونگـی 
اهميـت می دهـد و پيـش از درگيـر شـدن در موضـوع، 
توجـه خـود را به چگونگی دسـتيابی معطـوف می كند؛ 
و گاه اساسـاً ايـن چگونگی هـا را نظمی كلی می بخشـد 
و پيـش از آن كـه از چگونگی به سـمت موضوع علمش 

رود، بـه چگونگـی چگونگی هـا می پـردازد:
1. »مسـئله دانايـی«: مواجهـه نخسـت، مواجهـه بـا 

»دانـش« اسـت؛ 
2. »هشـیاری به دانايـی«: دومی مواجهه بـا »روش 

دانش« اسـت؛ و 
3. »هشـیاری بـه هشـیاری«: سـومی »دانـش بـه 
روش« اسـت كـه روش شناسـی ناميـده می شـود. بـه 

عبـارت ديگـر مسـئله، مسـئله دانايـی، هشـياری بـه 
دانايـی و هشـياری بـه هشـياری اسـت. 

بر اسـاس بررسـي معيارهـاي روش شـناختي هر علمي 
باالخـص علـوم مرتبـط بـا حـوزه علـوم انسـاني و هنر 
منجملـه معمـاري از ضرورت-هـاي فـراروي بررسـي 
روش شناسـي دانـش نشـانه شناسـي معمـاري بشـمار 
مـي رود. »طراحـی شـهری يـك فرآيند خالقانه اسـت 
كـه بـا اسـتفاده از قابليت هـای رشـته ها و تخصص های 
مختلـف بـرای خلـق محيط هـای زيبـا و دلنشـين بكار 
گرفتـه می شـود. بنابرايـن طراحـان شـهر بايـد كل نگر 
در  كارشناسـان  و  متخصصـان  گـرد آوری  بـه  توانـا  و 
زمينه هـای مختلـف بـرای ايجـاد يك طرح شهرسـازی 
واحـد باشـند. از آن جايـی كـه ذات طراحـی شـهری و 
شهرسـازی ميـان رشـته ای اسـت، ايجـاب می كنـد كه 
طراحـی  در  متخصـص  شـركت های  اوقـات  بسـياری 
شـهری تركيبـی از تيم های معماران، معمـاران منظر و 

1.  در دهـة پنجـاه ميـالدي بـا كم رنـگ شـدن انديشـه هاي مدرنيسـم در معمـاري و فاصله گرفتـن معمـاران از طراحـي كاركرد محور  
مفهـوم ادراك و دريافـت طـرح معمـاري جايگاهـي ويژه يافت. در سـال 1955 »مدرسـه عالي اولـم« به عنوان يك باهاس جديد شـروع 
بـه كار كـرد و در برنامـه درسـي خود مباحـث پژوهش هنر كه منجر به مفهوم گرايـي در معماري و فرآيند معنـا و ادراك و دريافت طرح 
معمـاري بـوده از يك سـو، و مباحـث مربـوط بـه ارتباطات و ُكنش هـاي ارتباطي شـامل ارتباطات بصـري، فيلم، مطبوعـات، تلويزيون و 
تبليغـات را از سـوي ديگـري در سـرفصل دروس معمـاري خود گنجاند. ُمدرسـان اين مدرسـه پژوهش و نظريه هـاي ارتباطي مربوط به 
ادراك و دريافـت را ماننـد دو بـال، در توليـد و هدايت فرم معماري مؤثر مي دانسـتند. افرادي چون »توماس مالدونادو«، »ماكس بنسـه«، 
»كنـت فراميتـون« ايـن تفكـر را در مدرسـه اولـم پيـاده كردند. فـرد ديگري به نـام »جـوزف ريكورت« با سـخنراني هاي خود در سـال 
1958 بـه مقولـة »معنـا در معمـاري« پرداخـت و معمـاران را به جـاي پرداختن به معيارهاي عقلـي و توجه صرف به كاركرد به سـمت 
پژوهـش در محتـوا سـوق مـي داد. »ريكورت« زيباشناسـي انتزاعي مدرنيسـم را به نقد كشـيده و با عنايـت به رابطـه »دال« و »مدلول« 
نشانه شناسـي معمـاري را آغـاز نمـود. بـه عقيده او رابطـه ميان دال و مدلول در معماري، ريشـه در مردم شناسـي و جامعه شناسـي دارد. 

انديشـه هاي او در ايتاليا، فرانسـه، انگليس، گسـترش يافت.
   چـه در مقيـاس شـهری و چـه در مقيـاس بنـا گوشـه هايـی از مختصات بهشـتی ديـده می شـود. هانری كربـن عقيـده دارد كه بايد 
اصفهـان را مدينـه ای تمثيلـی درحـد عالـی قلمـداد نمـود؛ به عقيـده وی »آمدن بـه اصفهان يعنـی آمدن به مـكان برخورد ميـان عالم 
مثـال هورقليـا و عالـم محسـوس و آمدن به اصفهان به معنای آمدن به نزد فيلسـوفان اشـراقی اسـت كه فلسـفه متافيزيكـی خيال اين 
مالقـات را امكان پذيـر سـاخته اند، زيـرا در اينجـا راه دخـول در بـرزخ يعنـی حد فاصل ميان معقول و محسـوس را بر ما گشـوده اسـت 
و سـفر بـه اصفهـان را سـفری نماديـن به مدينـه ای تمثيلی می سـازد« )اسـتيرلن، 1377: مقدمـه كربن(. در اين شـهر، هـر بنا حاوی 
مفاهيمـی نماديـن و در حكـم نشـانه ای در ارتبـاط بـا سـاير نشـانه ها )بناها( اسـت. و سـاختار منسـجم و طراحی شـده ی شـهر، نحوه 
اسـتقرار بناهـا در ارتبـاط بـا هـم، سلسـله مراتب شهرسـازی، همچون دسـتور زبانی اسـت كـه حاكم بر شـكل كالبدی آن اسـت. بدين 
ترتيـب، سـاختار شـهر بـا باغ هـا، گنبدهای مسـاجد و مـدارس، كاخ هـا و كاروانسـراها به مثابـه متنی با تمـام ويژگی های زبانی اسـت.
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 Gindrouz( »مهندسين و برنامه ريزان شـهری باشند
p ,2003 ,et al:18(. امـروزه تئوري هـاي متعـددي در 
زمينـه شـكل گيري محصـول و خوانش معمـاري وجود 
دارنـد؛ چنانچـه معمـاري امروز مـا از برآينـد دو نيروي 
اصلـي شـكل مي گيـرد و يـا بـه عبارتي معطـوف به دو 

زمينـه اصلي اسـت: 
1. اول گرايشـي و توجهي اسـت كه به معماري پيشين 
خـود داشـته و با قداسـت و نگاهـي نوسـتالژيك به آن 

مي نگـرد و 
2. دوم بـه دليـل ايجـاد دهكـده جهانـي و كـم شـدن 
فاصله هـا از طريـق دنيـاي مجـازي و امـكان دسـتيابي 
وسـيع بـه اطالعـات، معمـاران و طراحان معاصـر ايران 
بيـش از پيـش نگاه بـه دنياي غرب داشـته و عماًل خود 

را عضـوي از دهكـده جهانـي تلقـي مي كنند. 
در سـه دهـه اخيـر علـوم انسـاني مبنـاي شـكل دهي 
ايـن تئوري هـا بوده انـد. بـه طور مثـال، ردپاي انديشـه 
مشـاهده  آيزنمـن  طرح هـاي  و  ايده هـا  در  »دريـدا« 
مي شـود و يـا فلسـفه هايدگـر در نظريـات »نوربـرگ 
شـولتز« ظهـور مي يابنـد و يا معماران و نظريـه پردازان 
متأخـري چون »آلبرتو پرز گومـز« و »نادر ال-  بيرزي« 
به دنبال تحقيقات پديدارشناسـي در معماري هسـتند. 
زبان شناسـيك  مطالعـات  ميـالدي  هفتـاد  دهـه  در 
در حـوزه هنـر جـاي خـود را پيـدا كـرده و در پـي آن 
»نشانه شناسـي« بـه عنـوان شـاخه اي از زبان شناسـي، 
در نقـد و خوانـش »متـن هنري«1 مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت . در دهه هشـتاد و نود ميـالدي چند تز دكتري 
و كتـاب، مبتنـي بـر نشانه شناسـي معمـاري نگاشـته 
شـد. اين تأليفات بيشـتر به مرور ادبيات نشانه شناسـي 
مي پردازنـد و درنهايـت سـعي بر ايجاد ارتبـاط بين اين 
مضاميـن و مبانـي نظـري معمـاري دارنـد و بـه طـور 
مشـخص، روشـي را بـراي خوانش معمـاري و مبتني بر 
انديشـه هاي نشانه شناسـي ارائـه نمي دهنـد. باتوجـه به 

ايـن نـكات ايـن مقاله بـه دنبـال تبيين و ايجاد روشـي 
بـراي خوانـش معمـاري و براسـاس يافته هـاي نظريات 
تمامي خوانش هـاي  دانـش،  اسـت.اين  نشانه شناسـي 
مي گيـرد  در بـر  را  پديده هـا  رمزگشـايي  از  بر آمـده 
)Johansen & Larsen, 2002, 3(. بـه بيـان ديگـر 
نشانه شناسـي، كاربـرد علـم نشـانه ها اسـت كـه بـراي 
تمامي جلوه هـاي فرهنگـي ماننـد زبان، هنر، موسـيقي، 
فيلـم، ُمـد و معمـاري، اليه هايـي فراتـر از نشـانه هاي 
دنبـال  بـه  و  گرفتـه  نظـر  در  محسـوس  و  ملمـوس 
داللت هـاي ضمنـي و كشـف سـاحت غيابـي متن هاي 
يـاد شده اسـت. بايـد گفت كه نشـانه شناسـي معماري 
ايـران مشـحون از جلـوه هاي معنايي باشـكوهي اسـت  
كـه مـي طلبد مـورد بررسـي و بازبينـي قـرار گيرد كه 
در ايـن مقالـه خوانـش فلسـفي روش شناسـي دانـش 
نشـانه شناسـي معماري اشاره شـده و در پايان برخي از 
مفاهيم روش شـناختي نشـانه شناسـي معمـاري ايران 

مورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
پیشینه روش شناسی 

در چالش بين هشـياری نسـبت به روش و نقطه مقابل 
آن، عـدم توجـه به روش، همـواره قرار داشـتن در يكی 
از سـه سـطح ياد شـده، مـورد نقد كسـانی بوده اسـت 
كـه در سـطحی باالتـر جای داشـته اند. صاحبـان روش 
بـه  پيش تعريف شـده  از  روش  بـدون  كـه  را  كسـانی 
مطالعـه می پرداختنـد، تخطئـه می كردنـد. بخصـوص 
از ميانـه سـده بيسـتم، صاحبان روش شناسـی صاحبان 
روش را از ايـن بابـت بـه نقد گرفتند كـه روش های آنها 
پراكنـده و سـاخت نيافته بـوده اسـت. از همين روسـت 
در  كليـدی  شـخصيت  دو  ميـان  مقايسـه  در  كـه 
نشانه شناسـی فرانسـه، يعنی »بارت و گريماس«، گفته 
می شـود كـه بـارت تنهـا روش داشـته- آن هم روشـی 
كـه بارها تحول يافته اسـت - در حالـی كه »گريماس« 
يـك روش شناسـی ارائـه كـرده اسـت1. در نگاهـی عام 

1.  علـم نشانه شناسـی از زمـان پايه گـذاری آن توسـط فردينـان دوسوسـور تـا بـه امـروز راه درازی پيمـوده اسـت و از سـال 1960 
ميـالدی بـه بعـد تحـوالت بنيادينـی در ديدگاه های اوليه اين علم رخ داده و نشـانه شناسـی سـاختارگرا جای خود را به نشانه شناسـی 
پساسـاختارگرا داده اسـت. بايـد گفـت انديشـه متفكرانی چون يلمسـلف، لوتمـن، بارت، دريـدا و اكو تحوالت بسـياری در قلمرو نشـانه 
شناسـی بـه وجـود آورده اسـت و آن را بـه گونه يی كاربـردی در حوزه های متفاوت هنری از قبيل سـينما، تئاتر، درام، موسـيقی و... به...
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محـدود  حـوزه  از  فـارغ  روش  شناسـی،  پيشـينه  بـه 
نشانه شناسـی، بايـد گفـت كسـانی چـون »فرانسـيس 
بيكن« و »رنه دكارت« در قرن هفدهم، مسـئله روش را 
در حـوزه علوم مطـرح كردند. در قرن نوزدهم، كسـانی 
چـون »جان اسـتوارت ميل«، »ويليام اسـتنلی جيونز« 
و »آنـری پوئانـكاره« بـه تدقيـق مبحـث روش در علوم 
تجربـی ادامـه دادنـد و مفهوم »روش علمـی« را تثبيت 
كردنـد و كسـانی چون »ارنسـت مـاخ«، با ارائه روشـی 
بـرای تحليـل احساسـات، نگاهـی تحقق گرايانـه و ضد 
متافيزيكـی را در اين بـاره حاكـم كردنـد. گام مهـم در 
اوايل سـده بيسـتم برداشـته شده اسـت. در مركز اروپا، 
»پـل تيليـش« )1923( بـه عنـوان يـك فيلسـوف كه 
بيشـتر دلمشـغولی  او بـه مباحـث دينـی بود، بـا تأليف 
اثـری به مطالعه سيسـتم علوم بر پايـه روش پرداخت و 
فعاليت هـای كلی نگـر ديگـری نيـز در غرب اروپـا انجام 
شـد. امـا در شـرق اروپـا، مطالعـات مربوط بـه روش در 
علـوم انسـانی، بيشـتر جزئی نگـر و محدود به رشـته ای 
خـاص بود. ايـن وضعيت، بيـش از همه در روسـيه، آن 
هـم در دهـه 1920 ديـده می شـود و هميـن مطالعات 
بـود كه زمينه تحـول مهمی را در نشانه شناسـی فراهم 
آورد. پـس از دهـه 1920، روش شناسـی علـوم تجربـی 
بـر علـوم انسـانی غالـب آمـده و شـوق دسـت يافتن به 
روش هـای مشـابه علوم تجربـی- مانند آنچـه در برخی 
حلقه های زبان شناسـی و روان شناسـی ديده می شـود- 
علـوم انسـانی را در روش، بـه پيـروی كشـانيده اسـت. 
تنهـا پـس از پايـان جنـگ جهانی دوم اسـت كـه علوم 
انسـانی از ايـن پيـروی رهايـی يافتـه اسـت. در ايـن 

رهايـی، بايـد بـه تنـوع جريان ها توجه داشـت: 
فلسـفه  در  1. »جريـان عالمـان پسـاتحقق گرا«: 

علـم كه بـه روش به مثابـه مدل می نگريسـتند و توجه 
ايشـان بـه ويژگی هـا و مميزات علـوم انسـانی در ميان 
علـوم معطـوف بـود؛ ماننـد آنچـه در نظريـات »توماس 

كوهـن« ديده می شـود. 
2.»جريان عالمان فلسـفه شـهودی«: بـاور آنان به 
اين كـه حتـی علـوم محـض نيـز در ادعای روشـمندی 
مطلـق خود صادق نيسـتند و طبيعی اسـت كه جايگاه 
شـهود بايـد در علوم انسـانی بـا اهميت بيشـتری تلقی 
ديـده  برنشـويگ«  »لئـون  نـزد  آنچـه  ماننـد  گـردد؛ 

می شـود. 
3.»جريان عالمان پديدارشـناس«: كه پديدارشناسی 
را از جايـگاه وجودشـناختی آن در فلسـفه فراتـر بـرده، 
ارزش كاربـردی بدان دادند و پديدارشناسـی را به مثابه 
طيفـی از روش هـا در حوزه علوم انسـانی توسـعه دادند. 
بـه محافـل  پـراگ  از حلقـه  رويكـرد پديدارشناسـانه 

زبان شناسـی، نقـد ادبـی و نشانه شناسـی راه يافت.
4.»جريـان عالمـان نشانه شـناس«: توجه آنـان به 
ضـرورت تعديـل در روش هـای اتباعی از علـوم محض، 
مانند آنچه نزد »وياچسـالو ايوانف« ديده می شـود. وی 
در اثری كه در 1958 انتشـار يافته، مسـئله كاسـتن از 
اهميـت روش های آمايشـی و افـزودن كاربرد روش های 
تطبيقـی - تاريخـی را مطرح سـاخته اسـت. گفتنـی 
اسـت »ميخائيـل باختيـن« )1975( كه به عنـوان يكی 
از پيشـگامان نشانه شناسـی از او يـاد می شـود، نيـز بـه 
گونـه ای نزديـك بـه كوهـن و چنـدی پيـش از او، در 
اواخـر دهـه 30، پی جـوی تمايزهـای علـوم انسـانی بـا 

ديگـر علـوم در روش شناسـی بوده اسـت. 
چیستی روش شناسی 

گفـت  بايـد  روش شناسـی،  مفهـوم  بـه  بازگشـت  در 
 ...كار بسـته انـد. ايـن علـم مواضـع نظـری مختلفـی دارد و ابـزاری روش شـناختی محسـوب می شـود بـه گونه يـی كه زبان شناسـان، 
فالسـفه، جامعـه شناسـان، منتقـدان ادبـی، روانشناسـان از آن در مطالعات خود بسـيار بهـره می برند. می تـوان گفت امبرتـو اكو جامع 
ترين تعريف خود از علم نشانه شناسـی را اين طور بيان می كند؛ »نشانه شناسـی با هر آنچه بتوان آن را نشـانه )Sign( ناميد، سـروكار 
دارد.« نشانه شناسـی تنهـا بـه مطالعـه آنچـه نشـانه ها بـه آنهـا ارجاع دارنـد، نمی پـردازد بلكه هـر چيزی را كـه در جای چيـز ديگری 
بنشـيند، در حـوزه مطالعـات خـود قرار می دهد. در مفهوم نشـانه شـناختی، نشـانه می توانـد واژگان، تصاويـر، صداها، حركات يا اشـيا 
باشـد. در نشـانه شناسـی معاصـر نشـانه هـا به تنهايی و مجـزا مطالعه نمی شـوند بلكه به عنـوان جزيی از دسـتگاه نشـانه يی درون آن 

دسـتگاه و در ارتبـاط با نشـانه هـای ديگر مـورد مطالعه قرار مـی گيرند.
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روش شناسـی عبـارت اسـت از دانـش به اسـتانداردها و 
اصولـی كـه در يك مطالعه بـا پارادايم معلـوم، انتخاب، 
سـاختاربندی، فرآينـد و كاربـری روش هـا را مشـخص 
می كنـد. تـا زمانـی كـه روش شناسـی مطالعه فلسـفی 
روش هـا باشـد، در حـوزه فلسـفه علـم و منطـق عملی 
جـای دارد، امـا آنـگاه كـه نگاه بـه روش ها غير فلسـفی 
اسـت، دسـتاورد آن نه به دسـت دادن آگاهـی ای درباره 
ارزش معرفتـی خـود روش، بلكـه افزودن ارزش روشـی 
روش اسـت. نظريه هـای فلسـفه علـم پـس از جنـگ 
جهانی دوم، سـه جهتگيری اساسـی داشـته است كه از 

نظـر بحـث حاضـر دارای اهميت اسـت: 
1.نخسـت، »تحـول رخ داده در تعريف روش«، كنار 
نهـادن مطلق نگـری بـه آن و سـخن از آن كـه روش هـا 

تنهـا مدل هايی انـد كـه ارزش نسـبی دارند. 
2.دوم، »تحـول در مفهـوم نسـبي بـودن علـوم 
انسـاني«، توجـه به تفاوتـی كه ميـان علوم انسـانی با 
علـوم طبيعـی وجـود دارد و اين كـه در علـوم انسـانی، 
نسـبيت ارزش روش هـا و نسـبت آنهـا با عينيت بسـيار 
انعطاف پذيرتـر از علـوم طبيعـی اسـت. بنابرايـن، اصرار 
بـر گرته بـرداری روش های علوم طبيعـی در حوزه علوم 

انسـانی بـه كنار نهاده شـده اسـت. 
3.سـوم، »توجـه بـه دو موضـوع علـم و ادراک 
غیر علمـی« و اين كـه در امـوری كـه موضـوع علـوم 
انسـانی اسـت، تـا چـه حـد محـدود كـردن موضـوع 
بـود.  خواهـد  تقليل گرايانـه  آن،  ابعـاد  برخـی  بـه 
بدين ترتيـب، علـوم انسـانی همـواره بايـد اين امـر را به 

رسـميت شناسـند كـه قلمرو آنهـا قلمرو نـه - علم نيز 
هسـت و نبايـد بـا غفلـت از اين اعتبـار دوگانـه، تصوير 
تقليل گرايانـه علمـی از موضـوع خـود را منطبـق بـر 

تصويـر واقعـی قلمـداد كننـد. 
ايـن سـه تحـول مهـم نه تنها موجـب شـدند روش های 
علمـی در حـوزه علـوم انسـانی رو بـه تواضـع نهنـد و 
دانش های انسـانی خـود از تقليد روش هـای دانش های 
طبيعـی دسـت كشـند، بلكـه در بهتريـن حالـت، علوم 
انسـانی را بـدان سـمت سـوق دادنـد تـا بـاور آورند كه 
وجهه هـای غير علمـی امـر انسـانی، اگرچـه مسـتقيماً 
قابـل مطالعـه علمـی نباشـند، امـا از طريـق روابطـی 
كـه بـا وجهه هـای علمـی دارنـد، از حـوزه علـم خـارج 
نيسـتند. می تـوان روش هـا را بـه نحـوی توسـعه داد 
كـه امـكان مطالعـه ارتباط هـا وجـود داشـته باشـد. در 
اينجاسـت كه گسـل ميـان اطـالع و احسـاس و فاصله 
چـون  امـری  و  می شـود  ترميـم  هنـر  و  علـم  ميـان 
هنـر می توانـد مضاف اليـه يـك رشـته علمـی، ماننـد 
نشانه شناسـی گـردد، بـدون آن كـه تقليلـی غير قابـل 
قبـول رخ داده باشـد1. روش شناسـی بـا معنايـی كـه از 
ميانـه قـرن بيسـتم بـرای آن تعيـن يافتـه اسـت و در 
زمينـه ای از علـوم انسـانی مانند نشانه شناسـی مصداق 
می يابـد، عمـاًل يـك كالن روش اسـت كـه روش هـای 
خرد را سـامان می بخشـد و به دسـتگاهی بزرگ تبديل 
می كنـد. در ايـن كاربرد، روش شناسـی چيزی از جنس 
روش اسـت و تفـاوت آن بـا روش، نه تفـاوت ماهوی كه 
تفـاوت شـمولی اسـت. روش شناسـی الگويی اسـت كه 

1. معمـاري همـواره بـه عنـوان يـك محصـول ارتباطي-كاركـردي، عمل نمـوده به طوري كـه داللت اوليـه معماري عملكـردي و داللت 
ثانويـه آن، از معمـاري يـك محصـول نماديـن مي سـازد. سـاختار معمـاري بـراي داللـت اوليـه )عملكـرد( متغير و بـراي داللـت ثانويه 
)نماديـن( بـه صـورت بـاز، طراحي مي شـود. حتي در زماني كـه كاركردي بـودن را تصديق مي نماييم، معمـاري را به عنـوان يك پديدار 
ارتباطـي تجربـه مي كنيـم. معمـاري از ابتدا كه به عنوان سـرپناه براي انسـان بدوي محسـوب مي شـد نيـز، داراي َمِنشـي ارتباطي بود. 
چرا كه انسـان بدوي زماني كه به طور غريزي در غار سـكني مي گزيد، براي انتقال مفهوم سـرپناه به سـاير افراد از كشـيدن شـكل آن 
اسـتفاده مي كـرد. پـس تصويـر سـرپناه به عنـوان ُمدلي جهت انتقـال پيام بدل مي شـد. يعني معماري از ابتـدا ضمن دارا بـودن كاركرد 
وسـيله اي ارتباطـي و داللتـي بـوده اسـت. ُفرم به عنـوان عنصري نشـانه گر عمل مي كند و بر اسـاس رمزگاني كه با خـود حمل مي نمايد 
قابـل تفسـير و معناسـازي اسـت. اشـارات نشـانه هاي ُفرمـي  مي توانـد به صـورت صريح و يا ضمني باشـند. معنـاي صريـح در معماري، 
اوليـن اشـاره اي اسـت كـه از سـوي نشـانه هاي ُفرم به مخاطـب منتقل مي گردد و چيـزي جز كاركرد آن بنا نيسـت فرم معمـاري عالوه 

بـر داللت صريـح )كاركرد سـاختمان( داراي داللت هاي ضمني اسـت.
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اصـول يـك پارادايـم را بـه يـك زبـان پژوهـش ترجمه 
يـك جهـان  نشـان می دهـد كـه چگونـه  و  می كنـد 
روش شناسـی  دربـاره  ايـن  و  شـود  تبييـن  می توانـد 
نشانه شناسـی نيـز صـادق اسـت. معمـاري بـه عنـوان 
يـك فرآينـد داللتي در بسـتر فرهنگي اش قابـل ادراك 

و واجـد معنا اسـت. 
روش شناسي معماري و طراحي شهري

نحـوه نگـرش و تعريف طراحی شـهری، بسـته به اينكه 
ايـن واژه در چـه ارتباطـی تعريف می شـود، تفاوت هايی 
دارد. آيـا منظـور دانـش طراحی شـهری اسـت يا حرفه 
طراحـی شـهری و يـا پـروژه طراحی شـهری؟ لـذا مي 

توان اشـاره كرد:
1.»طراحی شـهری بـه مثابـه دانـش«، در تعامل 
زندگـی  محيـط  كيفيت هـای  بـه  محيـط،  و  انسـان 
شـهروندان پرداختـه و بـا توجـه بـه نيازهـا و رفتارهای 
آنـان در جهـت تدويـن و تبييـن كيفيت هـای محيطی 

گام برمـی دارد. 
2.»طراحـی شـهری بـه مثابه حرفـه«، بـا توجه و 
تأكيـد ويـژه خـود بر كيفيـت محيـط زندگی، با سـاير 
تخصص هـای امـور محيطـی، جهـت ارتقـای كيفيـت 

محيطـی بـا مـردم همـكاری و همفكـری می كنـد. 
3.»طراحـی شـهری بـه مثابـه پـروژه«، فعاليتـی 
ميان رشـته ای اسـت كـه در فرآينـدی هماهنگ با سـاير 
تخصص هـا، بـه تثبيـت يـا ارتقـای كيفيـت زندگـی در 
عرصه هـای عمومـی می پـردازد )پاكـزاد،  1386، ص 9(.

معنـی واژه ی متـد )Method( در لغت نامـه انگليسـی 
Oxford بـه عنـوان: »رونـدی بـه منظور دسـتيابی به 
يـك هـدف، فرمی خـاص از فرآيند مطابق با هر رشـته 
فعاليـت ذهنـی يـا يـك روش انجـام كار بـه خصـوص 
مطابـق نقشـه و قانونمنـد« معرفـی شـده و در فرهنگ 
بيـان  سـاده تر  متـد   ،Heritage آمريكايـی  لغـت 
می شـود:  »شـاخص فرآيندها و تكنيك های يك رشته 
 ,1999 ,Cliff Moughtin( »خـاص يا شـاخه علمـی
و توضيـح يـك روش منحصربفـرد  p: 1(. شناسـايی 
بـرای طراحـی شـهری و شـناخت دقيق مفهـوم روش، 
محـوری بـرای توسـعه موضـوع بـه عنـوان يك رشـته 

اسـت. طراحـی شـهری بـه عنـوان دانـش و حرفـه ای 
نگرش هـای  عنـوان  بـه  روش  سـه  بـا  ميان رشـته ای 
اساسـی بـرای ورود بـه حوزه هـای نظـری روبروسـت. 

ايـن روش هـا عبارتنـد از: 
1.اول »روش محتوايـی«  كـه در خصـوص روابـط و 
چگونگـی تعامـل و ارتبـاط ويژگی های محيـط كالبدی 
بـا رفتـار و ادراك و احسـاس در محيـط می پـردازد. 
از ايـن روش جهـت شـناخت ماهيـت شـهر اسـتفاده 
توجـه  عمومـاً  محتوايـی  تئوری هـای  در  می شـود. 
معطـوف بـه محصول و نتيجه كار اسـت كه از آن تعبير 

می شـود.  محصول گـرا  جهت گيـری  بـه 
2.دوم حـوزه ی »روش های هنجاری«  اسـت؛ توصيه ای 
اسـت كـه در خصـوص ارزش هـا و ويژگی هـای مطلوب 
آرمان هـا  و  ايده آل هـا  عبارتـی  بـه  يـا  نامطلـوب  و 
الزم  ارزش هـای  حـوزه،  ايـن  می كنـد.  نظريه پـردازی 
را جهـت ارتقـای كيفيـت زيسـت در شـهر بـه دسـت 

می دهـد. 
3.سـوم حوزه »روش ها و نظريات رويه ای)فرآيندی(«  
اسـت كه اسـاس مفهومـی آن مطلوب تريـن و بهترين راه 
رسـيدن از وضـع موجـود بـه وضع مطلـوب می باشـد. در 
فرآينـد طراحی از روش های رويه ای، جهت محقق شـدن 

طـرح بهره می برند.)عبـاس زادگان، 1386، ص 38(. 
در ايـن ميـان روش فرآينـدی، فعاليتـی اسـت عمدتـاً 
نافـع در كارهـای كوچـك تـا بزرگ، سـاده تـا پيچيده. 
در ايـن روش، يـك پـروژه طراحـی شـهری، هـر چنـد 
پيچيـده باشـد، امكان تجزيـه به اجزاء خردتر را داشـته 
تخصص هـای  توسـط  آن  سـفارش پذيری  قابليـت  و 
مربوطـه موجـود اسـت. در روش فرآينـدی قانونمنـدی 
سـبب  كـه  دارد  وجـود  بيانـی  قابـل  روش منـدی  و 
می شـود بـه طراحـی شـهری بـا روشـی قابـل تعميم و 
قابـل دفـاع، منظم و نظـام يافته پرداخته شـود )پاكزاد، 
1386، ص 157(. »فرآينـد از خصيصه هـای بنياديـن 
طراحـی شـهری معرفـی می شـود. دو ديدگاه فـرآورده 
و فراينـد دو قطـب يـك طيـف را تشـكيل می دهند كه 
در طـول طيـف مزبـور نقاط متعـددی وجـود دارند كه 
ضمـن گرايـش نسـبی به يـك قطـب خاص، بـه قطب 
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ديگـر نيـز بـی توجـه نيسـتند« )گلـكار، 1378، ص 
24(. بـرای كسـانی كه بـا اين فرآينـد آشـنايی ندارند، 
طراحـی تقريبأ امری اسـرارآميز اسـت كـه حاصل الهام 
هنرمنـدان اسـت. رويكـرد متضـاد بـا نظر بـاال طراحی 
را فعاليتـی مسئله گشـا می دانـد كـه بـه مسـائل انتظام 
كالبـدی بـرای پاسـخ گويی بـه نيـاز عملكـردی توجـه 
دارد )رابرتـز، 1389، ص 85(. فرآينـد طراحی، بيشـتر 
عقالنـی و تجربـی اسـت تـا آن كـه بـه صـورت الهامـی 
باشـد. طراحی از طريق فرآيند اسـتدالل قياسـی انجام 
مـی شـود و نـه اسـتقرايی. در ايـن فرآينـد طراحـی 
حاصـل نهايی انباشـت واقعيت ها نيسـت. بـرای تدوين 
يـك راه حـل طراحـی شـهری بايـد تجزيـه و تحليل و 
سـاده كردن مشـكالت مورد نظـر را انجـام داد )همان، 
1389، ص 87(. از جملـه مهمتريـن داليل اسـتفاده از 
مفهـوم فرآينـد در طراحی شـهری می توان بـه مواردی 
نظيـر: كمـك بـه تعريـف بهتـر، روشـن تر و كامل تـر 
راه-حل هـای  و  درنظرگرفتـن  بهينه يابـی  مسـائل، 
متعـدد و متنوع، تسـهيل فرآيند اجـرا، تصميم گيری و 
طراحـی منطقـی، تصميم گيـری به صورت بـاز و صريح 
)غيرپنهانـی( و ايجـاد زمينه هـای مشـاركت جمعـی، 
كمـك بـه اخـذ تصميم گيری هـای پيچيـده، تصحيـح 
تصميمـات، ارزيابـی و انتخـاب، بـاال بـردن كارايـی در 
طراحـی، انتظام بخشـی بـه مراحل مختلـف طراحی و... 

اشـاره نمـود )بهزادفـر، 1387، ص 4(.
روش ها و روش شناسی نشانه شناسی

طـی يك سـده ای كـه دانـش نشانه شناسـی پشت سـر 
نهاده اسـت، الگوهـای مختلفی در زمنيه زبان شناسـی، 
نقـد ادبـی، نقـد هنـر، منطـق، سـايبرنتيك و جـز آن 
ارائـه شـده كـه همـه در يـك كالن الگو امـكان تعريف 
داشـته اند. اين كالن الگو همان روش شناسـی اسـت كه 
بخصـوص در برخـی حوزه هـا چـون روسـيه و فرانسـه 
امـكان رشـد قابل مالحظـه ای يافتـه اسـت. گرايش به 
ارائـه الگوهـای تبيينـی بـرای بـاور بـه جـواز پيكرمند 
داشـته اند،  جداگانـه  پيدايـی  كـه  الگوهايـی  كـردن 
به شـدت متأثـر از طـرز فكر كونستروكتيويسـتی اسـت 
كـه در برخـی محافـل اروپـای مركزی و اروپای شـرقی 

ريشـه دوانيـده اسـت. همزمـان بـا روش زدايی و رشـد 
علـم  فلسـفه  حـوزه  در  پسـاتحقق گرا  انديشـه های 
قـاره ای و انديشـه های تحليلـی در حـوزه فلسـفه علـم 
آنگلوساكسـون، در اروپـای شـرقی و محافـل متأثـر از 
آن گرايـش به توسـعه پيكـره روش شـناختی در برخی 
از حوزه هـای علـوم انسـانی و از جملـه نشانه شناسـی 

به وضـوح ديـده می شـود. 
نكتـه درخـور اهميـت ايـن اسـت كـه از ميانـه سـده 
توسـعه  زمانـی  از  نشانه شناسـی  مطالعـات  بيسـتم، 
يافتـه كـه ديـدگاه پسـاتحقق گرايی در حـوزه فلسـفه 
علـم اهميـت پيـدا كـرده اسـت. بايـد توجه داشـت كه 
درسـت همزمـان بـا اهميـت يافتـن مسـئله روش در 
مطالعـات نشانه شناسـی، »فايرآبنـد« )1975( كتـاب 
»بـر ضـد روش« را نوشـته اسـت. هميـن رابطـه ميـان 
می شـود.  ديـده  نيـز  نشانه شناسـی  و  سـاخت گرايی 
ديدگاه هـای نشانه  شناسـی چـون »گريمـاس« جـوان 
در جهت مسـتحكم سـاختن سـاخت گرايی، درسـت از 
دهـه 1960 آغـاز شـده اسـت، ايـن در حالی اسـت كه 
آن دهـه برهـه تجديد نظـر در سـاخت گرايی ارتدوكس 
و ايجـاد اصالحـات اساسـی در اصـل سـاخت گرايی نيز 
نمونـه ای  سـاخت گرا  نشانه شناسـی  بنابرايـن  هسـت. 
از توجـه بـه روش گرايـی و سـاخت گرايی در شـرايطی 
اسـت كـه روش گرايـی و سـاخت گرايی در بسـياری از 
محافـل روی به افول نهاده اسـت. نكتـه درخور اهميت 
آن اسـت كـه محـل رخـداد ايـن واقعـه دقيقـاً محـل 
پسـاتجددگرا،  و  پساسـاخت گرا  جريان هـای  رخـداد 
يعنی فرانسـه اسـت. در واقع بايد گفت در دهه 1960، 
دهـه ای كـه عرصـه تحوالت مهمـی در حيطـه فرهنگ 
و علوم انسـانی و برهه آغاز انديشـه های پساسـاخت گرا 
و  پساسـاخت گرايی  مهـد  فرانسـه،  در  اسـت،  بـوده 
مرحلـه  مهم تريـن  سـاخت يافته،  انديشـه های  نقـد 

روش مـداری نشانه شناسـی نيـز آغـاز شـده اسـت. 
در هميـن دهـه اسـت كـه »اشـاليفر و ولـی« )1966( 
در فرانسـه در جسـت و جوی يك روش سـاخت يافته در 
حـوزه مطالعات معناشناسـی كه بر مبانی سـاختگرايی 
اسـتوار بـود، بـه تأليـف كتاب معناشناسـی سـاخت گرا 
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دسـت يازيدنـد. در كنـار شـخصيتی محـوری چـون 
بـارت كـه بـا وجـود پـركاری و پـری انديشـه، دائمـاً از 
ايـن كـه روشـی سـخت و انعطاف ناپذير را پديـد آورده، 
گريـز داشـته اسـت، در محفـل اشـاليفر- ولـی و نيـز 
محفـل گريماس، دانشـمند ليتوانيايی تبـار كه ميراثبر 
انديشـه های شـرق اروپا طی نيمه نخسـت قرن بيسـتم 
بوده، سـاخت مندترين روش شناسـی برای معناشناسـی 
و نشانه شناسـی پديـد آمـده اسـت. آنچه دربـاره رابطه 
ايـن دو محفـل بـه طـور خـاص جلـب توجـه می كند، 
همنامـی يكـی از كليدی تريـن نوشـته های گريمـاس 
)1966( بـا كتـاب اشـاليفر- ولـی و انتشـار هـر دو در 
يك سـال اسـت. البتـه اشـاليفر و ولی از معناشناسـی، 
معناشناسـی زبانی را مدنظر داشتند و مقصود گريماس 

از آن، نشـانه- معناشناسـی بود. 
در ايـن راسـتا، توسـط گريمـاس بسـياری از الگوهـای 
پيشـين بازتعريـف شـده و در كالن الگوهايـی جـای 
گرفته انـد كـه در كالن تريـن شـكل خـود، بـه پيكره ای 
توسـعه يافتـه از الگوهـای نشـانه ای يـا به تعبيـر ديگر، 
روش شناسـی مبدل شـده اسـت. اين كه چـرا گريماس 
خـود از كاربـرد اصطـالح »سـميولوژی« پرهيز داشـته 
و تعبيـر »سـميوتيك« يعنـی »آنچـه به نشـانه مرتبط 
اسـت« را بـرای حـوزه مطالعه نشـانه ها برگزيده اسـت 
نيـز بـه نحـو ظريفـی بـه آگاهـی او نسـبت بـه ارزش 
انـدازه  آن  دارد.  اشـاره  روش هايـش  معرفت شـناختی 
كـه بـه خاسـتگاه شـرقی افـكار گريمـاس بازمی گردد، 
بايـد توجـه داشـت كـه در دهـه 1950، زبان شناسـی 
و برخـی ديگـر از علـوم انسـانی روسـيه از حالـت ركود 
خارج شـد و در شـرايط توسـعه قـرار گرفـت و در دهه 
1960 كوشـش هايی بـرای كاربـرد روش هـای رياضـی 
و روش هـای سـاخت گرايانه در حـوزه ايـن علـوم انجام 
يافـت. تماس افكار روسـی بـا برخی نظريه هـای اروپای 
غربی مانند گلوسـماتيك و زبان شناسـی چامسـكيايی 
و پيوسـتگی ميـان علـوم زبانـی و ادبـی با سـايبرنتيك 
و نظريـه اطالعـات، شـرايطی را فراهـم آورد تـا يـك 

روش  شناسـی سـاخت  يافتـه فراهـم آيد. 

نشانه شناسي
درواقع »نشـانه شناسـی با هرچيز كه بتواند يك نشـانه 
قلمـداد شـود، سـرو كار دارد و نـه فقط شـامل مطالعه 
چيزهايـی اسـت كـه مـا در مكالمـات روزمـره نشـانه 
می ناميـم، بلكـه مطالعـه هـر چيزی اسـت كه بـر چيز 
ديگـر اشـاره دارد« )چندلـر، 1387، ص 20(. سوسـور 
نشـانه شناسـی را بـه معنـای »علـم مطالعـه عالئـم و 
نشـانه ها در بطن زندگی اجتماعی« تعريف كرده اسـت 
)سوسـور، 1382، ص 24( و در نگـرش خود به موضوع 
نشانه شناسـی، به روابط »همنشـينی«  و »جانشـينی« 
اشـاره می كنـد. و بيان می كنـد كه روابط همنشـينی، 
اهميـت روابـط جز بـه كل را برجسـته می سـازند و در 
واقـع كل وابسـته بـه اجـزا اسـت و اجزا وابسـته به كل 
)سـجودی، 1382، ص 71(. روابط همنشـينی امكاناتی 
بـرای تركيب انـد امـا روابط جانشـينی، مقايسـه عناصر 
و قائـل شـدن بـه تمايـز بيـن آنها اسـت. همنشـينی با 
روابـط درون متنـی بـا ديگـر دال ها كه در متـن وجود 
دارنـد مربـوط اسـت در حالی كـه جانشـينی بـه روابط 
بيـن متنـی، بـه دال هايـی ارجـاع پيـدا می كنـد كـه 
در متـن غايـب هسـتند )سوسـور، 1382(. در ديـدگاه 
سوسـور نشـانه امـری كاماًل غيرمـادی و انتزاعی اسـت. 
امـا از آن جهـت كـه او در تشـبيه رابطـه يی كـه ميان 
دال و مدلـول برقـرار اسـت از اسـتعاره دو روی يـك 
برگـه كاغـذ كـه از يكديگـر جدايی ناپذيرنـد، اسـتفاده 
مـی كنـد، مـی تـوان گفـت نشـانه شناسـی او از گونه 
سـاختارگرا محسـوب مـی شـود. او معتقد اسـت دال و 
مدلـول بـه شـدت بـا يكديگـر پيونـد دارنـد و ارتباطی 
پی آينـد ميـان آنهـا برقـرار اسـت بـه گونه يـی كـه هر 
دالـی يادآور مدلولی خاص در ذهن اسـت. يكی ديگر از 
نشانه شناسان سـاختارگرا چارلز سـندرس پيرس است 
كـه از او به عنوان پدر سـنت نشـانه شناسـی امريكايی 
يـاد می شـود. او در طرح نشـانه شـناختی خـود تاكيد 
ويژه يـی بـر داللـت می كنـد و در واقع نشـانه شناسـی 
را نظريـه عمومـی شـيوه های داللـت تعريف مـی كند. 
از ايـن رو نشـانه، مفسـر و موضـوع سـه ضلـع مثلـث 
نشـانه شـناختی او را شـكل می دهند. در اينجا نشـانه 
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وظيفـه بازنمايـی را برعهـده دارد و قابل تفسـير اسـت 
و موضـوع هـر چيـزی اسـت كـه امـكان تفكر يـا بحث 
دربـاره آن وجـود دارد )شـیء، رويـداد، رابطـه، كيفيت 
و غيـره(. در ايـن رويكـرد مفسـر كمابيـش بـه منزلـه 
معنای نشـانه اسـت و در اين رابطه سـه گانه، نشـانه به 
جای موضوع می نشـيند و توسـط مفسـر مورد تفسـير 
قـرار مـی گيـرد. بـرای آنكـه ذهن متوجه شـود نشـانه 
بـه چـه چيـزی داللـت می كنـد، الزم اسـت تجربياتی 
در خصـوص موضـوع نشـانه يـا نظام نشـانه يی داشـته 
باشـد. از سـوی ديگـر مفسـر مـی توانـد خـود در مقام 
نشـانه قرار گيرد و توسـط مفسـری ديگر مورد تفسـير 
قـرار گيـرد كـه ايـن فرآينـد به طـور دائـم ادامـه پيدا 
مـی كنـد. دسـته  بندی  های گوناگونـی از نشـانه ها تا به 
امـروز ارائـه شـده اند و هـر يـك سـويه های متفاوتی از 
ويژگی هـای آنهـا را در نظـر داشـته اند. در ايـن ميـان 
دسـته بندی پيرس، شـهرت بيشـتری دارد. او نشـانه ها 

را بـه سـه گونـه دسـته بندی نموده اسـت:
• »برمبنـاي موقعیت دروني«: دسـته بندی نشـانه ها 
بـر اسـاس موقعيـت درونـی آنهاسـت. بـه ايـن شـكل، 

نشـانه ها به سـه دسـته تقسـيم می شـوند:
1. نشـانه های درونـی و كيفـی )جزئـی از كل(؛ شيشـه 
ويتـرای يـك كليسـای سـده های ميانـه، الگـوی گل 

نيلوفـر در بنـای پارسـه و 
2.نشـانه ی كلـی؛ تماميت يك سـاختمان همچون يك 

نشـانه، تصوير يك فـرد و غيره؛
3.نشانه ی قراردادی؛ چراغ راهنمايی.

•»برمبنـاي نسـبت با مـورد تاويلي«: دسـته بندی 
دوم بـر اسـاس نسـبتی اسـت كـه نشـانه ها بـا مـورد 
تاويلـی می سـازند. بـر ايـن اسـاس نشـانه ها بـه سـه 

دسـته تقسـيم می شـوند:
1. نشـانه همچـون گـزاره؛ تابلويی با تصويـر دو كودك 

بـه معنـای اينجا محـل عبور كودكان اسـت.
2. نشـانه همچـون تركيبـی از دو يـا چند نشـانه ديگر؛ 
همچـون روايتـی كه سـه تصويـر در پی يكديگـر آن را 
كامـل می كنند )عكاسـی به شـيوه سـكوئنس )توالی ((.

3. نشـانه همچـون بيـان دو گزاره؛ تابلـوی راهنمايی به 
معنـای چـون جـاده باريك اسـت، پس سـبقت گرفتن 

می باشـد. ممنوع 
• دسـته بندی سـوم پيـرس مشـهورترين دسـته بندی 
اوسـت و بر اسـاس آن ، نشـانه ها به سـه گونه شـمايلی ، 

نمايـه ای و نمادين تقسـيم می شـوند.
 درسـت اسـت كـه پيـرس راه را برای نشـانه شناسـان 
پساسـاختارگرا همـوار سـاخت امـا از آنجايی كـه او نيز 
هماننـد سوسـور تاكيـد خـود را روی نشـانه متمركـز 
قـرار  سـاختارگرا  شناسـان  نشـانه  زمـره  در  سـاخت 
می گيـرد. برخـی از منتقـدان معاصـر، نشانه شناسـی 
كامـاًل سـاختارگرا را نفی كرده و آن را دارای مشـكالت 
زيـادی مـی داننـد. البتـه ايـن بـه معنـای نفـی كامـل 

نمودار 1. انواع دسته بندي نشانه ها برمبناي روش شناسي 
آنها؛ ماخذ: نگارنده.

نمودار 2. انواع دسته بندي نشانه ها برمبناي نظريه پیرس؛ 
ماخذ: نگارنده.
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از  بسـياری  زيـرا  نيسـت  سـاختارگرا  نشانه شناسـی 
نشانه شناسـان پساسـاختارگرا از قبيـل »روالن بـارت، 
دريـدا، فوكـو و اكـو« در رويكردهـای خـود بسـيار از 
ايـن گذشـتگان الهـام گرفتند و بـا زبان نشانه شناسـی 
سـاختارگرا و اصطالحـات آن از جملـه »دال و مدلول«، 
»همنشـينی و جانشـينی«، »در زمانـی و همزمانـی« 
و... سـخن می گفتنـد. آنهـا ويژگـی نشـانه را »مـادی، 

رونـدی و بينامتنـی« خواندنـد.  
مـادی از آن جهـت كه نشـانه گاهی فقط نشـانه اسـت 
و بـه هيـچ چيز جز خـود داللت نـدارد، رونـدی به اين 
معنـا كه نشـانه در يـك فرآينـد ناتمام و تثبيت نشـده 
قـرار مـی گيـرد، و بينامتنـی بـه ايـن دليـل كه نشـانه 
هـای يـك متـن همـواره بـا نشـانه هـای متـون ديگـر 
در تعامـل و گفـت وگـو هسـتند. آنهـا همچنين منطق 
حاكـم بر تقابـل دوگانه سـاخت گرايـی را پارادوكسـی 
متـن  بيـرون  و  متـن  درون  دريـدا«  »ژاك  خواندنـد. 
مجـزا  يكديگـر  از  سـاختارگرايان  اعتقـاد  برخـالف  را 
نمی دانسـت و واسـازی در متـن از ايـن رو اتفـاق مـی 
افتـد كـه دال هـا بـه مدلـول نهايـی نمـی رسـند و مـا 
يكسـره معنـا را در چنـد قدمـی خود می بينيـم، بدون 
اينكه امكان دسـتيابی كامل به آن وجود داشـته باشـد. 

پساسـاختارگرايان همچنين در رويكرد نشـانه شناختی 
خـود به مطالعه اجتماعی نشـانه هـا پرداختند و بر بعد 

اجتماعـی كاربـرد نشـانه ها تاكيـد كردند.
چارلـز سـاندرز پيـرس  )C.S. Pierce( بـه  طبقه بنـدی  
 ،)icon(  »انـواع  نشـانه  پرداخـت . وی  ميـان  »شـمايل
»نمايـه«  )index( و »نمـاد« )symbol( تفـاوت  نهاد. 
به  اعتقاد وی ، شـمايل  نشـانه ای  اسـت  كه  ميان  صورت  
و معنـی اش  نوعی  شـباهت  صوری  وجود داشـته  باشـد. 
مثـاًل نقاشـی يـك  صـورت  كـه  بـه  صاحـب  آن  صورت  
داللـت  می كنـد، نشـانه ی  شـمايلی  محسـوب  می شـود 
)صفـوي، 1379، ص 35(. نمايـه  نشـانه ای  اسـت  كـه  
ميـان  صـورت  و معنـی اش  رابطـه ای  اسـتنتاجی  وجود 
دارد. بـرای  نمونـه ، داللت  »دود« بـه  »آتش « و »حرارت  
بـاالی  بـدن « بـه  »تـب « نمايه  محسـوب  می شـوند. اما 
نمـاد نشـانه ای  اسـت  كـه  ميـان  صـورت  و معنـی اش  
زبانـی   نشـانه های   دارد.  وجـود  قـراردادی   رابطـه ای  
]=واژه هـا[ و عالئـم  راهنمايـی رانندگـی  نماد محسـوب  

می شـوند )سـجودي، 1382، ص 34(.
بـه  اعتقـاد سـجودی ، ميـزان  قـراردادی  بـودن  رابطـه  
ميـان  صـورت  و معنـی ، در ايـن  سـه  نـوع  نشـانه  بـه  
ترتيـب  كاهـش  می يابـد. »نشـانه های  نماديـن  بسـيار 

جدول 1. نشانه از ديدگاه فالسفه متقدم؛ ماخذ: ماجدي و همکار، 1389، ص 51.
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قراردادی انـد. در قطـب  مخالـف ، نشـانه های  نمايـه ای  
قـرار دارنـد كـه  براسـاس  اجبـاری  كـور توجـه  را بـه  
معنـی  نشـانه  معطـوف  می كننـد« )سوسـور، 1378(. 
در حدفاصـل  نشـانه های  نماديِن و نمايه ای ، نشـانه های  
شـمايلی  قـرار دارنـد كه  داللـت  صورت  نشـانه  به  معنی  
در آن هـا تاحدی  قـراردادی  و تاحدی  طبيعی  و اجباری  
اسـت . هرقـدر صـورت  نشـانه  بيش تر در قيـد معنی  آن  
بـود  انگيخته تـر)motivated( خواهـد  نشـانه   باشـد، 
)ياكوبسـن، 1380(. هرچـه  نشـانه ای  كم تـر انگيختـه  
نوعـی   يادگيـری   بـر  آن   به كارگيـری   و  درك   باشـد، 
قـرارداد توافقـی  متكـی  اسـت . جايـگاه  هر يـك  از انواع  
نشـانه های  شـمايلی ، نمايـه ای  و نماديـن  بـر پيوسـتار 

قـراردادی  بـودن  نشـانه ها نشـان  داده  شـده  اسـت .
 نشانه شناسي معماري

در واقع »شـكل هاي سـاخته شـده توسط انسـان ادامة 
فرايند انديشـيدن وي اسـت« )حبيـب، 1385، ص 6(. 
شـكل و نظم هاي متفـاوت حاصـل از چگونگي تركيب 
آنهـا ناشـي از انديشـه و ناظـر بـه خلـق معنا اسـت. در 
رويكـرد زبان شناسـانه به »معنای شـهر«، شهرسـازان، 
الگوهاي شـهري را به زبان بصري تشـبيه كرده و تالش 
نموده انـد سـاختار زبـان را بـا سـاختار شـهر تطبيـق 
دهنـد و بحـث »معنـا«، »قواعـد و نحـو« و »كلمـات« 
را عنـوان مي كننـد. بدين ترتيـب كه »معمـاري، زباني 
اسـت كه شـهر متن آن اسـت. بناها، كلمات و نشـانه-

هايـي هسـتند كه جمله  )شـهر( يا متن را مي سـازند« 
)حبيـب، 1385، ص 6(. معمـاری نيـز از منظـر نظريه 

فرهنگـی معاصـر يك متـن و در آن عمل داللت صورت 
می پذيـرد و حـاوی رمـزگان معانـی اسـت )منصوری و 
آزادارمكـی، 1388، ص 46(.  در هـر زبانی، مجموعه ای 
از نشـانه ها وجـود دارندكـه بـه صورت هـای گوناگونی 
بـا هـم تركيـب می شـوند تـا انديشـه های بزرگتـر و 
ص   ،1389 )سـليمانيان،  كننـد  بيـان  را  عالی تـری 
157(. زبـاِن معمـاری بـا نشـانه ها و نمادهـا و فرم های 
زمينـه آن بيـان می شـود و بيان كننـده زندگـِی ذهنِی 
كاربـران آن نيـز هسـت )شـصتی، 1386، ص 7(. بـه 
طـور كلي در تبيين نشانه شناسـي معمـاري موارد ذيل 

مطرح اسـت: 
1( معمـاري به منظـور انتقال فعاليت هـاي كاركردي و 

ارتباطـي بر رمزگان خود اسـتوار اسـت.
2( رمـزگان معماري امكانات عملياتي نسـبتاً محدودي 
را معيـن مي كننـد و براسـاس پيـام هاي از قبـل توليد 

شـده شـكل گرفته اند.
3( معمـاري براسـاس رمـزگان، مفهومـي را كـه از آن 

انتظـار مـي رود خلـق مي نمايـد.
4( معمـاري بـه سـمت نـوآوري و محتواگرايـي حركت 
كـرده و لزومـاً در راسـتاي انتظـارات ايدئولـوژي جامعه 

نمـي رود. پيش 
5( معمـاري حتـي اگـر در راسـتاي توليـد زبانـي نـو 
گام بـردارد بـاز هـم بـر رمـزگان  از پيش تعيين شـده، 

مي نمايـد. حركـت 
بـا  6( در معمـاري سـه سري)سـه دسـته سيسـتم( 
مبتنـي  سيسـتم  دسـته  مي خورنـد:  گـره  يكديگـر 

نمودار 3. معناي سیال در متن معماري پسامدرن؛ ماخذ: دباغ، 1390، ص 69.
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مقتضيـات كاركـردي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر ُفرم 
معمـاري و مسـائل پيرامـون آن دسـته اول رويكـردي 
فرامعمـاري داشـته و پيرامـون مسـائل جامعه شناسـي، 
را  معمـاري  ارتباطـي  اليـه  انسان شناسـي،  فرهنـگ، 
تشـكيل داده و دو سيسـتم ديگـر از جنـس معمـاري و 
فضاي آن مي باشـند. معناسـازي معماري از بر هم كنش 

ايـن سـه حـادث مي شـود.
7( نشانه شناسـي معمـاري بـا دو مفهوم نشانه شناسـي 
فضـا و نشانه شناسـي فرم عجين اسـت )دبـاغ، 1392(.

 نشانه شناسـي، فضـا را باتوجـه بـه روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي و بـه عنـوان يك متن برسـاخته انسـان مورد 
خوانـش قـرار مي دهـد. مخاطـب در مواجـه بـا فضـاي 
معمـاري آن را بـه مـكان هـاي قابـل تشـخيص تبديل 
كـرده و بـا توجـه به تصاوير ذهنـي خود مـورد بازتوليد 

قـرار مي دهـد. بنابراين معنـاي فضا و يا مـكان معماري 
بـار ديگـر بازسـازي شـده و هويتـي جديـد مي يابـد. 
كاربـر فضا)مخاطـب( آن را بـه عنـوان يـك متن نشـان 
دار مـورد خوانـش و يـا بازتوليـد قـرار مي دهـد و بـا 
توجـه بـه حـواس خـود )حـواس پنـج گانـه و حـواس 
روان شناسـيك( بـه فضـا شـخصيت ذهنـي خـود را 
از  معمـاري شـاخه اي  نشانه شناسـي  مي دهـد.  هديـه 
نشانه شناسـي فضا اسـت. شـايد نقطـه آغـاز بحث فضا 
توجـه به وسـعت و پيوسـتگي آن باشـد. در برخـورد با 
هـر فضا ذهن انسـان با قـرار دادن عنصري شـاخص در 
آن، وسـعت و گسـتردگي فضـا محـدود و قابـل ادراك 
مي گردانـد يعنـي ذهن انسـان با ايجـاد و توليد»مكان« 
كـه يـك مفهـوم ذهنـي و انسـاني اسـت پيوسـتگي و 
گسـتردگي فضـا را محـدود مي نمايـد. بـه طـوري كـه 
هسـتي بـه عنـوان يك فضـاي پيوسـته و تمايـز نيافته 

تصوير 1. ساختار معماری و شهرسازی شهر اصفهان در عصر صفوی؛ توضیح: شهر اصفهان 
در زمان شاه عباس برمبنای طرح شهرسازی و پیش بینی شده ای در چارچوب مکتب 

اصفهان و متأثر آراء حکمی و فلسفی انديشمندان اين عصر، شکل تازه ای به خود گرفت. 
به گونه ای كه استیرلن در كتاب »اصفهان، تصوير بهشت« در مقايسه طرح اصفهان نو 

شاه عباسی با اصفهان كهنه بر اين نکته تأكید می ورزد كه شاه عباس با طرح شهرسازی 
دقیق خود »گويی می خواهد از پايتخت ايران، نمادی از عظمت و بهشتی حقیقی بر روی 

زمین بسازد« )استیرلن،1377، 46(
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و وسـيع و نامعيـن بـه صـورت مكان هايي)دريـا، زمين، 
شـهر، دهكده، مزرعه، چراگاه، محله، سـاختمان( معين 
سـازماندهي مي شـود. فضـا گسـتره اي اسـت ذهني كه 
درهرزمـان، حـال و هوايي خـاص و ارزش هايي متفاوت 
را بـه مكان مي بخشـد. مي توانيم مفاهيـم پيرامون فضا 

را در سـه زمينـه زيـر دسـته بنـدي نمود:
1. »فضـاي اسـاطیري-  روايي«: مفاهيم اسـتعاري، 
نماديـن و يـا صريـح و در طـول زمـان فضايـي روايي را 

در مخاطـب برانگيختـه مي نمايند؛ 
تحليلـي،  مفاهيـم  علمـي-  ذهنـي«:  2.»فضـاي 

فضـا؛ دربـاب  رياضـي  تناسـبات  پديدارشناسـيك، 
3. »فضـاي تجربـي و عینـي«: مفاهيـم تجربـي، 
كيفـي و ملموس، شـاخصه هاي كّمي، زيسـت محيطي 
و تحديد شـده در فضاي زيسـتي و محيطي به وسـيلة 

انسان.
از سـويي ديگر، هـر بنا از مجموعه ای عناصـر يا نمادها 
نمادهـا  ايـن  تركيـب  بـرای  قواعـد  از  و مجموعـه ای 
سـاخته می شـود )الكسـاندر، 1386، ص 160( و بستر 
زميـن و مـكاِن شـكل گيری شـهر، همچـون دسـتور 

زبانـی اسـت كـه حاكـم بـر شـكل كالبـدی آن اسـت. 
طـرح يك شـهر و سـاختار روابـط كوچه هـا، محالت و 
... همـه در يـك سـاختار واحد عمـل می كنند )حبيب 
و ديگـران، 1389، ص 192(؛ بديـن ترتيـب شـهر بـه 
مثابـه متنـی اسـت كـه تمـام ويژگی هـای زبانـی را 
داراسـت و درنتيجـه، متـِن معمـاری را نيـز ماننـد هـر 
متـن و  زبـان ديگری می تـوان به ياری نشانه شناسـی، 
تفسـير و رمزگشـايی نمـود. اين دانش در سـه سـاحت 

دارد:  فعاليـت  اصلي 

نمودار 4. مولفه هاي تاثیرگذار از تصوير ذهني از شهر، ماخذ: ماجدي، 
1389، ص 54.

نمودار 5. انواع فضا در نشانه شناسي؛ ماخذ: ترسیم 
نگارنده بر اساس دباغ، 1390.
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1( جنبـه زبان شناسـيك؛ مطالعه مجرد بر  روي نشـانه ها 
 ،)syntax(

2( جنبـه معناشناسـيك؛ مطالعـه بـر  روي روابـط بين 
 ،)semantics( و مصاديـق خارجي شـان  نشـانه ها 

3( جنبـه متـن شناسـيك )تأويـل متـن(؛  مطالعـه بـر 
روي روابـط مخاطـب بـا يـك سـاختار نشانه شناسـي 
)pragmatics(، در نتيجه نشانه شناسـي در سه گستره 
بـاال و بـر روي تمامي نظام هـاي داللت گر)زبـان كالمـي، 
ايمـا و اشـاره، تصاويـر بصـري، مواضـع بـدن، صداهاي 
موسـيقايي، ُمدهـاي لبـاس، ُفـرم هـاي معمـاري( بـه 

بررسـي و خوانـش محصـوالت هر يـك مي پـردازد.
رمزگان معماري

هـر  بـراي  رمزگشـايي ها  و  رمز گذاري هـا  كليـه 
كنـش داللتـي در بسـتر فرهنگـي آن قابـل ظهورانـد. 
داللت هـاي مسـتقيم و ضمنـي در معمـاري در اثر گذر 
زمـان مي تواننـد تفاسـير مختلفـي داشـته باشـند چرا 
كـه رمزگان موجـود در ُفرم، و فضاي معماري براسـاس 
مسـائل محيطي و زمان خوانش، رمزگشـايي مي شـوند. 
امبرتواكو سـه دسـته رمزگان در كالبـد معماري متصور 

ست:  ا
1. »رمـزگان تکنیکـي« )رمـزگان فنـي(: رمزگانـي 
اسـت كـه بـه دانـش مهندسـي معمـاري اشـاره دارد.

صفحه هـا،  سـقف،  سيسـتم هاي  سـتون ها،  )تيرهـا، 
عايـق كاري( در ايـن رمـزگان هيـچ محتـواي ارتباطـي 

وجـود نـدارد.
2.»رمزگان نحـوي«: اين رمـزگان از جنـس رمزگان 
فضـا بـوده و به قرارگيـري و نحـوة ارتباط اجزاء شـكل 
دهنـده يـك فضاي معمـاري اشـاره دارنـد. قراردادهاي 
اجتماعي و فرهنگي در شـكل دهي ايـن رمزگان دخيل 

هسـتند. مثل رابطـه راه پله بـا حياط.
3.»رمـزگان معنايـي«: اين رمـزگان بر داللـت ثانويه 
معمـاري )كنـش ارتباطي معماري( تأكيـد دارند و خود 
به چهار دسـته تقسـيم مي شـوند: الـف: رمزگاني كه به 
عنـوان عنصـري ارتباطي، اشـاره بـه كاركردهـاي اوليه 
معمـاري دارنـد مانند بام، پلـكان، پنجـره. ب: رمزگاني 
كـه اشـاره بـه كاركردهاي ضمنـي و داللت هـاي ثانوي 

معمـاري دارنـد. ماننـد طاق نصـرت، طـاق نئوگوتيك، 
سـاباط، بادگيـر. ج: رمزگانـي كـه بـه طـور ضمنـي بـه 
ايدئولوژي هـاي اجتماعـي و مفاهيـم معمـاري داللـت 
مهمـان  اتاق غذا خـوري،  خانـه،  ماننـد حـوض  دارنـد. 
تعاريفـي  فضاهـا،  و  مفاهيـم  ايـن  شاه نشـين.  خانـه، 
اسـت كه بـا توجه بـه ايدئولـوژي اجتماعـي و محيطي 
جامعـه شـكل گرفتـه اسـت. د: رمزگانـي كـه در يـك 
گونه هـاي  بـه  جامعـه  سـطح  در  كالن  تقسـيم بندي 
مختلـف كاركردهـاي معماري اشـاره دارنـد مانند ويال، 
آپارتمان، بيمارسـتان، كلينيك، كاخ، ايسـتگاه راه آهن.

نشانه شناسي فرم در معماري و طراحي شهري
از واژه »فـرم« برداشـت هاي مختلفـي مي شـود. بـراي 
دريافـت اشـاره ها و داللت هـاي يـك طـرح معمـاري از 
صـورت بيـان يا ُفرم بياني طرح  شـروع به خوانش طرح 
كـرده و جوهـر و معنـا و محتـواي آن را درمي يابيم. در 
نشانه شناسـي منظور از ُفرم بيان ، سـاختار و يا الگويي 
اسـت كـه توسـط آن جوهره طـرح معماري شناسـايي 
مفهـوم  يـك  نشانه شناسـي  منظـر  از  ُفـرم  مي گيـرد. 
انتزاعـي اسـت كـه بـه شـبكه هاي روابـط ميـان وجوه 
بصري و سـاير وجوه سـاختمان اشـاره دارد. در واقع هر 
نشـانه را بـا شـبكه اي از معانـي مرتبـط مي سـازد. بُعـد 
پالسـتيكي ُفـرم معماري  در برگيرنـده ماديت دال هاي 
نشـانه طرح اسـت كه سـاختار فضايي معماري طرح را 
بـه وجـود مي آورنـد. به طـور كلي بُعـد بياني ُفـرم خود 
داراي دو مجموعـه مجـزا اسـت: آناليـز شـكلي ، آناليـز 

سـطح و پالسـتيك ُفرم :
non-( ظاهـري  طـور  بـه  نخسـت  1.مجموعـه 
constitutive( بـه مطالعـه خطـوط اصلي و هندسـي 
عنصـر  دو  آن  در  و   )topological( مي پـردازد  ُفـرم 
و  يكديگـر  بـه  نسـبت  اجـزا   )position( موقعيـت 
جهت گيـري و تما يـالت ظاهـري آنهـا نسـبت بـه هـم 

مي گيـرد.  قـرار  بررسـي  مـورد   )orientation(
 )constitutive( 2.مجموعـه دوم بـه صـورت ماهـوي
بـه دنبـال يافتـن شـخصيت بيـان ُفـرم مي گـردد و از 
طريـق دو خصوصيت كلي شـدت و ضعـف رنگ و بافت 
سـطوح )chromatic( و واحدهـاي بنيادين اشـكال و 
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رابطـه انتزاعـي آنها با يكديگـر )eidetic( ُفـرم بياني را 
مـورد سـنجش قـرار مي دهد.

از  مشـحون  اسـالمي  معمـاري  كـه  گفـت  مي تـوان 
اسـت: نشانه شـناختي  مفاهيـم 

1. »مسـجد«: مسـجد بـه عنـوان اصلی تريـن عنصـر 
سـتايش  و  خلوت گزينـی  بـرای  محلـی  و  شـهری 
خداونـد، بهتريـن مـكان بـرای عينيـت بخشـيدن بـه 
تفكـر و بيـان متعالی تريـن باورهـای اعتقادی به شـمار 
می آيـد. در معمـاری سـنتی، »مسـجد به طـور اخص، 
تصويـری اسـت از كيهـان يا انسـان در بعد كيهانـِی او. 
كالبد انسـان معبدی اسـت كه روح در آن سـكنا گرفته 
اسـت. كيهـان نيز عيناً چون انسـان از همـان روح جان 
می گيـرد. مسـجد در عيـن حـال خانـه اوسـت، بنايـی 
كـه انسـان بايـد حضـور الهـی را در آن حس كنـد و از 
نـزول رحمـت باری تعالـی كـه از روح منبعث می شـود 
فيـض برد« )اردالن و بختيـار، 1380، ص مقدمه نصر(. 
مسـجدی كـه در چارچـوب مكتـب اصفهـان طراحـی 
می شـود، تـا آنجا پيش مـی رود كه همه مناسـك حج 
را در كالبـد مسـجد متجلی می كند )بهشـتی، 1375( 
و نيـز مبتنـی بـر هندسـه ای شـكل می گيـرد كـه اگر 
)حاجـی  اسـت  پنهـان  هندسـه ای  مقـدس،  نگوييـم 

قاسـمی، 1375، ص 29(. 
2.»جهـت«: جهت عمـودی معماری مسـاجد را گنبد 
نشـان می دهـد. گنبد، يكـی از نمادين تريـن عناصر در 
معمـاری اسـالمی اسـت. حضـرت محمـد )ص( فرمود 
كـه در بخشـی از معـراج خـود گنبـدی ديـد از صـدف 
مرواريـد، نهـاده برچهارگوشـه مربعـی، كـه بـرآن چهار 
بخـش بسـم اهلل الرحمـن الرحيـم نوشـته شـده بـود. 
همچنيـن پيغمبـر خبـراز چهارجـوی داد كـه از چهـار 
جانـب مربـع روان بـود: جويـی از آب، جويـی از شـير، 
جويـی از عسـل و جويـی از شـراب. ايـن مكاشـفه نـه 
تنهـا نماينده مثال آسـمانی هربنای گنبد داری اسـت، 
بلكـه عـالوه برآن، مناسـبت كلـی معنی رمـزی صورت 
معمـاری رابه عنـوان بيان نظـم جهان نشـان می دهد. 
3.»بـاغ«: مبانـی و مفاهيـم دينـی، آيينـی و عرفانـی 
جلوه گـر  نيـز  ايرانـی  باغ هـای  معمـاری  در  ايرانيـان 

گشـته و گويـی معماراِن مسـلمان، با توجـه به توصيف 
بهشـت در قـرآن كريـم، باغ هايـی را سـاخته اند كـه 
به راسـتی تمثيلـی از بهشـت توصيف شـده در قـرآن 
اسـت. »اين مفهوم و تجلی آن در باغ و پرديس سـازی 
ويـژه  بازتاب هايـی  دوران صفـوی،  در  ايـران، خاصـه 
داشـته كـه می توانـد نشـان از همـت واالی معمـاران 
ايرانی در بازسـازی تمثيلی باغ ايرانی از بهشـت باشـد« 
)انصـاری و محمـودی نـژاد، 1385، ص 39(. الگوهـای 
مـورد اسـتفاده در بـاغ ايرانـی بـه شـكل معنـی داری 
بـا بيـان كتـب آسـمانی از جملـه قـرآن نزديكـی دارد. 
بـا اسـتناد بـه آيـات قرانـی، بهشـت الهـی از چهـار باغ 
تشـكيل شده اسـت و بـا چهارچشـمه كـه چهـار نهر از 
آنهـا جـاری می-شـود )زمانـی و ديگـران، 1388، ص 

.)36
4.»گنبـد«: هـر گنبدی نيـاز به چهـار پايـه دارد. اين 
پايـه مربـع كـه موجب اسـتواری بناسـت حـاوی نوعی 
معنـی رمـزی اسـت: به ايـن معنی كه صورت هندسـی 
مربـع، نمـودگار ثبـات و اسـتواری زميـن اسـت. ميـان 
پايـه مربـع شـكل و نيمدايره خـود گنبد، يك سلسـله 
اشـكال هندسـی وجـود دارد، همـه آنهـا مبتنـی بـر 
حـاالت مختلفـی از هشـت ضلعـی اسـت كه بـه منزله 
اشـكال انتقالی اند. اينها نماينده سـاحتهايی از وجودند 
كـه ميـان قلمـرو مـادی و قلمـرو روحانی جـای دارند. 
5.»كاخ- بـاغ«: توصيـف كاخ های صفـوی را مي توان 
سـاخت   در  كـرد.  مشـاهده  سـفرنامه ها  بيشـتر  در 
كاخ هـاي  صفـوي  تكيـه  بـر نمايـش  وسـعت  بـاغ  بود و 
بناهـا تنهـا جزئـی  از كاخ  شـمرده  می شـد و اغلـب  باغ  
و گاه  بناهـا درصـد بيشـتري  از فضـاي  كاخ  را اشـغال  
می كـرد؛ »در باغ هـاي  صفوي  گويی  بسـتر بـاغ  ترصيع  
می شـود و كوشـك  در منظـر كلی  محاط در اسـتخر يا 
حـوض  تزيينـی  اسـت . در نتيجـه ، در كاخ هـاي  صفوي  
تأكيـد بـه  دريافـت  احساسـی  اسـت  كـه  در ايـن  باغ ها 
دسـت  می دهـد و جايـگاه  كاربـري  كاخ  اهميت  كمتري  

می يابـد« )هيلـن برانـد، 1377، صـص 522-517(.
بـه  وجـود،  نظـام  ايـن  بصـری  بيـان  6.»هندسـه«: 
اسـت.  داده شـده  نشـان  بـا هندسـه  بهتريـن وجـه، 
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هندسـه هـم كمـی اسـت و هـم كيفـی. بعد كمـی آن 
صـورت و سـاختار معمـاری را تنظيـم مـی كنـد و بعد 
كيفـی آن، نسـبتهای صـورت معمـاری را برقـرار مـی 
سـازد، و نماينـده بيـان نظـام جهان هسـتی اسـت كه 
چرخـه تجلـی را منظـم می كنـد. انتقال جهـان از روح 
بـه مـاده بـا گويايـی تمـام در معنـی رمـزی هندسـی 
نشـان داده شـده اسـت و قلمـرو زميـن با مكعـب. كره 
و مكعـب را می تـوان بـا دايـره و مربـع نشـان داد؛ كـه 
در هندسـه دوبعـدی همان ارزش نمادينـی را دارند كه 
كـره و مكعـب در هندسـه سـه بعـدی. نه تنها اشـكال 
كـره و مكعـب به ترتيب مربـوط به آسـمان و زمين اند 
بلكـه ابزارهايـی كـه درترسـيم آنهـا بـه كار مـی روند، 
يعنـی پـرگار و گونيا نيـز دارای همان اهميت هسـتند. 
صنعتگـر كـه بـا ابزارهای سـنتی كار مـی كند، بـا اين 
كار خـود در آيين پرستشـی شـركت می كنـد كه نماد 

تالقـی آسـمان و زمين اسـت.
7.»خانـه«: از آنجـا كه معمـاری ايران، به ايجـاد رابطه 
تعاملـی ميـان فلسـفه و معمـاری در شـناخت مفهـوم 
سـكونت و مكان زندگـی می پردازد، معمـاری خانه نيز 
در اسـالم ملهـم از معمـاری قدسـی اسـت. چنان كه به 
اعتقـاد نصـر »خانـه، بـه يك مفهوم گسـترش مسـجد 
اسـت« )اردالن و بختيـار، 1380: مقدمـه نصـر(. حياط 
مظهـری از صـورت مركزگـرای عالـم صغيـر يـا باطـن 
اسـت. تعبيه حوض سـنتی در اين فضـای آرام، مركزی 
را همچـون جهتـی مثبـت بـرای تخيـل خالقـه فراهم 
مـی آورد. بدينسـان آفرينـش عرضـی آدمـی بـه علـت 
طوليـه می پيوندد و بازسـازی بهشـت تمامی می پذيرد 
)اردالن و بختيـار، 1380، ص 68( و حياط هـا نمـاد و 
تمثيلـی از بهشـت هسـتند كـه در خانه هـای ايرانـی، 
جلـوه خاص خـود را داشـته اند )طوفـان، 1385، صص 

.)81-72
فضـای  نماينـده  و  اوليـه  شـكل  نمـاد  »ُكـره«:   .8
نامتناهـی اسـت. ُكره، كلی ترين شـكلی اسـت كـه ذاتاً 
همـه اشـكال ديگـر را در خـود دارد و بعداً می گسـترد 
تـا چرخـه تجلی را به وجـود آورد. اين اشـكال به تعبير 
گنـون، بـا تغييـر تدريجی كـه در بعضی جهـات خاص 

ازُكـره سـربر می آورنـد. درقلمـرو  صـورت می گيـرد، 
هندسـه عملـی، چنانكـه در هنـر و معمـاری اسـالمی 
ديـده مـی شـود، نسـبتهای بنـا همـه از تقسـيم دايره 
بـه اشـكال منظـم حاصل مـی شـود. بنابراين، نسـبتها 
همه ريشـه در نماد منشـاء، يعنی كره دارد كه دردرون 

خـود حـاوی همـه امكانـات آفرينش اسـت. 
ديگـر  همچـون  نيـز،  ايـران  پل هـای  9.»پـل«: 
كاركـرد  بـر  عـالوه  سـرزمين،  ايـن  هنـر  جلوه هـای 
خـود، مكانـی بـرای تبلـور و انتقـال مفاهيـم نهفته در 
جهان بينـی پديدآورنـدگان آن بـه شـمار می آيندپـل، 
بـه واسـطه پيونـد خـوردن بـا مفاهيـم عبـور و وصـل 
و صـراط در بسـياری از متـون،  بـا انديشـه ايرانـی و 
اسـالمی پيوندخـورده و قابليـت بيـان مضامين قدسـی 
را يافتـه اسـت. بديـن ترتيـب پـل، بـا باورهـای معادی 
ايرانيـان و اعتقـاد بـه بهشـت ارتبـاط يافته و بـه عنوان 
نمـاِد جهـان گـذرا، صراط مسـتقيم، راهی به بهشـت و 
محـل آزمـون، بـا انديشـه های عرفانِی سـير و سـلوك 
بـه سـوی حـق پيونديافتـه و بـه نمـاد سـلوك بـدل 
شده اسـت )فرشـيدنيك، 1389، ص 73(. در باورهـای 
ايرانـی، »راه رسـيدن بـه بهشـت، بريـن، كـه بلندترين 
مرتبـه هسـتی اسـت، پلـی اسـت كـه يـك سـرش در 
بلندتريـن  نقطـه دنيـای خاكی، يعنی بر سـتيغ كوه ها 
قـرار می گيـرد و بـه جايـگاه حقيقـت در آسـمان راه 
می بـرد. عبـور از اين پل مترتب سـير و سـلوكی اسـت 
كه انسـان فانـی خاكی را به بهشـت رهنمون می شـود 
كـه جايگاه خداوند بلندمرتبه اسـت« )طهوری، 1384، 
خيـال 16، ص 6(. پـس از اسـالم نيـز در اعتقـادات 
ايرانيـان، مفهومـی بـا عنوان »پـل صراط« وجـود دارد. 
»صراط، راهی اسـت بر سـر دوزخ نهاده بـه مانند پلی« 
)ياحقـی، 1369، ص 286( و در قـرآن مجيـد، بهشـت 
ابـدی جايـگاه هميشـگی كسـانی اسـت بـه راه راسـت 

)صـراط مسـتقيم( هدايـت شـده اند )نسـاء:175(.
10.»مکعب«: نشـان دهنده انتهـای ديگر طيف تجلی 
و نمـاد انتهای چرخه ای اسـت كه ازفضـای بيكران ُكره 
بـه وجـود می آيـد. ايسـتاترين صورت هر چيزی اسـت 
كـه بتـوان آن را دارای منتهای تخصيـص توصيف كرد. 
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برانـد، 1377، ص 406(. از آنجاكـه كاروانسـرا محـل 
سـكونت موقتـی اسـت می توانـد يـادآور دنيـا باشـد و 
»شـايد بـه هميـن دليل اسـت كـه در كاروان سـراها از 
تزيينـات اضافـی و بيهـوده پرهيـز می شـده و عظمت، 
تعبيـه  آن  ماهيـت  و  ذات  در  بنـا  شـكوه  و  زيبايـی 
می شـده اسـت« )رفيع فر و لرافشـار، 1382، ص 57(. 
اگربتـوان گفـت كـه كـره و مكعـب نماينـده دو انتهای 
چرخـه آفرينش انـد، آنـگاه درسـت اسـت اگـر بگوييم 
منطبـق  بريكديگـر  كامـاًل  بايـد  مكعـب  و  كـره  كـه 
شـوند. در انتهـای چرخـه تجلی، كره تبديـل به مكعب 
بـا اصطـالح- تربيـع  می شـود. ايـن مهـم را معمـوالً 
دايـره- بيـان می كنند. سمبوليسـم اين اصطـالح را در 
طـواف خانـه كعبـه، گنبـد و پايـه مربع آن و اسـتعمال 
ابزارهای سـنتی بنايی، پـرگار و گونيـا، می بينيم. بااين 
همـه، تربيه حقيقـی دايره، تنها در پايـان چرخه تجلی 
تحقـق می يابـد كـه عالمت آخـر زمان اسـت، هنگامی 

كـه آسـمان و زميـن باهـم تالقـی می كنند.

مكعـب، نمـاد زميـن و نشـان دهنـده اسـتواری و ثبات 
اسـت. شـكل مادی آن ثابت از هر شـكل هندسی ديگر 
اسـت؛ مكعـب پايه يا بنيـان صورت مربـوط به معماری 

است. 
11.»كاروانسـرا«: در زمـان صفويـه به مـوازات تعمير 
و تأسـيس راه هـا و تقويـت دسـتگاه راه داری كشـور به 
امـر سـاخت وسـاز بناهـای كاروانی نيـز اهتمـام فراوان 
ورزيـده شـد. به طـوری كـه »عصـر صفـوی را دوران 
دانسـته اند«  بـزرگ  كاروان سـراهای  احـداث  طاليـی 
)كاليـس، 1374، ص 2(. كاروانسـراها بـه عنوان جزيی 
از يـك مسـيرارتباطی به منظور داشـتن كاركـرد مؤثر، 
در ارتبـاط بـا سـاختمان های ديگـری در طـول جـاده 
در يـك زنجيره ارتباطی قرارمی گرفتند. كاروانسـراهای 
محتواهايـی  و  فضاهـا  دارای  معمـاری  نظـر  از  ايـران 
هسـتند كه بـه وضوح مـاوراء نيازهـای بازرگانی اقامتی 
و ارتباطـی قرارمی گيرنـد. هيلـن برانـد از ايـن بناها به 
عنـوان »كاخ هايـی در بيابـان« يـاد می كنـد )هيلـن 

جدول 2. شاحصهاي رمزگان نشانه شناختي در معماري و طراحي شهري؛ ماخذ: ماجدي و همکار، 1389، ص 52.
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 روش شناسـي نشـانه شـناختي فـرم معماري و 
شهر

سـطح ُفـرم محتوايـي رابطـه اي تنگاتنـگ با فضـا دارد. 
»تئوريسـين هاي نحـو فضـا«  در دهه هـاي اخيـر بـاب 
شـدند.  متصـور  معمـاري  ريخت شناسـي  در  تـازه اي 
هـدف اصلـي آنهـا آناليز ُفـرم و فضا به منظـور پي بردن 
درجـه  ماننـد حريـم،  فضـا  در  اجتماعـي  روابـط  بـه 
خصوصـي و عمومي فضـا بـود.  افـرادي چـون »بيـل 
 Bill Hiller& Julian( هانـس«  جوليـان  و  هيليـر 
Hasnson( روش و نگـرش خـود بـه ُفـرم و فضا را در 

سـه مرحلـه گسـترش دادند: 
1.مرحلـه اول: »يافتـن عوامـل ُمولد و الگوهاي زيسـتي 
پنهـان« )Genotype( كـه وراي اشـكال و يا ُفرم هاي 

فضايي مي باشـند.  
توجيهـي«  نمودارهـاي  »ترسـيم  دوم:  2.مرحلـه 
)Justified Graph( بـه منظـور شبيه سـازي الگوهاي 

مختلـف فضايـي.
3.مرحلـه سـوم: »بسـط جهانـي« ايـن ديدگاه توسـط 

سـمينارها و محافـل دانشـگاهي. 
بـا نـگاه نحـوي بـه فضـا و ارتباطـات فضايـي، مي توان 
روابـط اجتماعي افراد مصرف كننده را بازشـناخت. اين 
تفكـر ريشـه در نشانه  شناسـي اجتماعي )ديـدگاه اكو و 
بـارت( دارد و بـه معمـاري به عنوان يك وسـيله ارتباط 
اجتماعـي مي نگـرد. هيليـر و هانس به منظـور تحليل 
 )Genotype( روابـط فضايـي الگـوي زيسـتي پنهـان
و گونـه كالبـدي )phenotype( را تعريـف مي كننـد 

)معماريـان، 1384، ص 405(. 

نتیجه گیري و جمعبندي
بـه طـور مختصر می تـوان اين طـور نتيجه گيـری كرد 
كـه علم نشانه شناسـی بـه چگونگی شـكل گيری معنا 
و چگونگـی بازنمـود واقعيـت مـی پـردازد. فردينان دو 
سوسـور كـه از او بـه عنوان پـدر زبان شناسـی نوين ياد 
می شـود، به مطالعـه زندگی و حيات نشـانه ها در بطن 
زندگـی اجتماعی می پـردازد و در طرح خـود كه تحت 
عنوان »نشانه شناسـی« مطرح شـده اسـت، بر سرشـت 
اختيـاری نشـانه تاكيـد می-كند. نشـانه كـه موضوعی 
فيزيكـی و معنادار اسـت از تركيب دال و مدلول شـكل 
می گيـرد. از ديـدگاه سوسـور بيـن ايـن دو رابطه يـی 
طبيعـی يا ضروری برقرار نيسـت، بلكـه رابطه ميان آنها 
از طريـق قـرارداد، قاعـده و بـا توافقـی برقرار می شـود 
كـه مورد پذيرش جامعه اسـت. سوسـور رمز دسـتيابی 
بـه فهـم نشـانه ها را توجه بـه رابطـه سـاختاری آنها با 
نشـانه های ديگـر می داند. بـه طور كلی سوسـور توجه 
خـود را بيشـتر بـه خـود نشـانه معطـوف كرده اسـت و 
توجـه چندانـی بـه داللـت آن بـه واقعيت هـای بيرونی 
نشـان نمی دهـد. در اين مدل نشـانه شـناختی، نشـانه 
مفهومی روانشـناختی اسـت كه مـا آن را در ذهن خود 
مـی سـازيم و هيـچ ارتباطـی ميان شـكل آوايی نشـانه 
)دال( و معنـای آن )مدلـول( وجـود نـدارد. بـه عنـوان 
نتيجه گيـری، بايـد گفـت نشانه شناسـی سـاخت گرای 
پاريـس در راه ايجـاد همگرايی ميـان روش های معمول 
در ديگر علوم انسـانی، از جمله »روايت شناسـی پروپ« 
و »گلوسـماتيك يلمسـلو« حركت كرده اسـت. بنابراين 
بايـد بـر ايـن نكتـه تأكيـد كـرد كـه گام نهـادن در راه 

نمودار 6. صور بازنمايي نشانه ها در معماري و طراحي شهري.
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ايجـاد يـك كالن روش يـا روش شناسـی، بـه معنـای 
گرايـش ايـن مكتـب بـه حفـظ روش هـای پيشـين و 

اصـالح و تكميـل آنها نيز هسـت. 
ايـن در حالـی اسـت كه نشانه شناسـانی ماننـد »بارت« 
كـه گام در مسـير پساسـاخت گرايی نهاده انـد، در عين 
ابـداع كرده انـد، در  نيـز  را  آن كـه خـود روش هايـی 
ارتبـاط بـا روش، راه واگرايـی پيموده انـد. ايـن واگرايی 
بـه معنای واسـازی مكرر روش هايی اسـت كـه پيش تر 
از سـوی خـود آنـان مـورد تأييـد قـرار گرفته يـا حتی 
از  گونـه  ايـن  در  ترتيـب،  بديـن  اسـت.  ابـداع شـده 
نشانه شناسـی، بـا وجـود آن كـه گونه هـای مختلـف از 
روش ديـده می شـود، بـه جـای كوشـش بـرای همگـرا 
كـردن اين روش هـا و ذخيره كردن آنها برای دسـتيابی 
بـه يك كالن روش، عماًل به سـمت نقـد كردن روش ها 
و زدودن اقتـدار آنهـا پيـش رفتـه اسـت. ايـن دقيقـاً 
مسـيری اسـت كه از يـك جريان پساسـاخت گرا انتظار 
مـی رود و بـا فضـای عمومی فرانسـه در دهه هـای اخير 
قرن بيسـتم نيز سـازگارتر بوده اسـت. از سـويي ديگر، 
متدولـوژی و روش شناسـی تالشـی علمـی در جهـت 

يافتـن طـرق صحيـح تحقيق و ابزار و وسـايل مناسـب 
بـرای سـاختن نظريه هـای علمی اسـت. شناسـايی يك 
روش منحصـر بـه فرد برای طراحی شـهری و شـناخت 
دقيـق مفهـوم روش، محـوری برای توسـعه اين موضوع 
بـه عنـوان يـك رشـته تخصصـی اسـت. سـند طراحی 
شـهری كـه توسـعه و ساخت وسـاز در زمينـه طراحـی 
و برنامه ريـزی را هدايـت می كنـد، مـی توانـد موجبات 
پشـتيبانی از سياسـت طراحـی و برنامه ريـزی را فراهم 
آورد، فرآينـد مشـاركت را تحصيـل نموده و چشـم انداز 
را تدويـن و اسـتانداردهای طراحـی را تعيين سـاخته و 
گام هـای بعـدی را معيـن نمايـد. بنابرايـن طراح شـهر 
بـه منظـور ارائـه طـرح و بسـته به موضـوع به سلسـله 
مراتبی از سـطوح اسـناد هدايت طراحی نيازمند اسـت 
كـه شـامل چارچوب هـا، دسـتورالعمل ها، ضوابـط يـا 
كدهـای طراحـی و راهنماهـای طراحی شـهری اسـت. 
در نهايـت از نظر معناشناسـي، گفتمان و سـخن ُفرم و 
فضـاي معماري به دنبـال ايجاد سـازگاري و هماهنگي 
ميـان دو قطـب كليـدي اسـت: الـف( فـرم و فضايـي 
اسـت كـه ظهـور كـرده و بيـان شـده اند ب( مضاميني 

نمودار 7. سامانه نشانه ها در شهر.
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كـه ُفـرم سـعي دارد آنهـا را بـه مخاطـب انتقـال دهد. 
سـطح روييـن از مبحـث ُفـرم محتوايـي از دو مؤلفـه 
تشـكيل شـده اسـت: مؤلفه نحوي، مؤلفه معناشناختي. 
ُفـرم، فضـا را بـه صورت فضـاي بيروني و فضـاي دروني 
از  اسـتفاده  بـا  فضـا  تقسـيم  مي كنـد.  سـامان دهي 
المان هـا، اشـياء، مفاهيـم مجـازي )نـور، بـازي بـا نور، 
سـايه و غيـره( صـورت مي پذيـرد. سـازمان دهي فضـا 
بـا شخصيت بخشـي و نقش پذيـري فضـا همـراه اسـت. 
درنتيجـه فضـا بـه وسـيله اي ارتباطـي بدل مي شـود و 
فرسـتندة پيـام و يا دربرگيرنـدة پيام اسـت. اين پيام ها 
مي تواننـد َمِنشـي كنترلـي داشـته باشـند و بـه دنبـال 
كنتـرل فضـا و نظم دهـي بـه آن باشـند. مي تواننـد بـه 
نهـادي عملكـردي تبديـل شـوند و بـا توجه بـه تعريف 
فضايـي خـاص بـه فضـا شـخصيتي ويـژه داده و فضا را 
نقش پذيـر نماينـد. مي تواننـد روابـط اجتماعـي خاصي 
را تعريـف نماينـد و يـا بازتابنـده روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي باشـند بـه طور كلـي مي تـوان چرخـه زير را 
بين اركان معماري و اشـارات آنها متصور شـد. در پايان 
مي تـوان گفـت كـه معمـاري و طراحـی شـهری ايران 
از منظـر نشـانه شـناختي، از عقايـد عرفانـی حاكـم بر 
ايـن عصـر بهره جسـته و در طرحی دقيقـاً پيش-بينی 
شـده، سـاختاری هماهنگ را تشـكيل داده كه هر جزء 
از اجـزاء آن، در مجموعـه كالن تـِر شـهر، در ارتباطـی 
معنـادار بـا سـاير اجـزاء قـرار می گيـرد به گونـه ای كه 
اجـزاء مفهـوم خود را از نسـبت بـا كل دريافـت كرده و 
كل نيـز در معنـای خـود وابسـته بـه اجـزاء اسـت. اين 
نيـز مربـوط بـه روابـط همنشـينی اسـت كـه در آن، 
اهميـت روابـط جـز بـه كل را برجسـته می گـردد. در 
ايـن روند همنشـينی، هر يك از بناها بسـته به ظرفيِت 
تحمـل معنـا، جانشـين يكی از مفاهيم سـلوك گشـته 
اسـت. ايـن مفاهيـم، نـه فقط در فـرم و تزيينـات، بلكه 
در سـاختار قرارگيـری و نحـوه ارتباط يافتـن بناهـای 
مختلـف بـه يكديگـر )ماننـد قرارگيری پل در راسـتای 
باغ و مسـجد، قرارگيری مسـجد در قلب شـهر( متجلی 
گشـته كـه مفهومـی عميق تـر را موجب گشـته اسـت. 
هريـك از اجـزای ايـن معمـاری، ضمـن برخـورداری از 

سلسـله مراتـب، يـا بـه شـكلی تداعی بخـش مفهـوم 
نماديـن بهشـت اسـت و يـا تعبيـری از مسـير و منازل 
بـه سـوی بهشـت را  ارائـه می دهنـد. به عنـوان تكمله 
بحـث پيرامـون روش شناسـي شـناختي معمـاري مي 
توان اشـاره داشـت كـه؛ معمـاري يك وسـيله ارتباطي 
در بسـتر فرهنـِگ عمومـي  جامعـه معرفي مي شـود كه 
از زباِن مشـترِك پيام هـاي ارتباط گروهي در رسـانه ها، 
تبليغـات، فيلـم بهـره مي گيـرد ايـن نقاط مشـترك را 

برشـمرد: مي تـوان چنين 
بـا  گروهـي،  تمامي رسـانه هاي  ماننـد  معمـاري   .1
»گفتمـان« و »اقنـاع مخاطـب« بـه ظهـور مي رسـد؛

2. معمـاري ماننـد سـاير رسـانه هاي جمعـي، بـه دليل 
پاسـخ بـه نيازهـاي مصرف كننـده شـكل مي گيرد؛

3. معمـاري بـه بيـن گفتمانـي كـه ديكتـه مي كنـد و 
برداشـت مخاطب )بازتوليد گفتمان( در نوسـان اسـت؛

4. معمـاري ماننـد موسـيقي پـاپ و ُمدهـاي لبـاس 
مربـوط بـه عامـه مـردم و متعلـق بـه قلمـرو زندگـي 

روزمـره اسـت؛ و 
5. معمـاري تحت شـرايط اقتصـادي حاكم بر فرهنگ و 

توده جامعه توليد شـده و متأثر از آن اسـت.
ذات معمـاري ايرانـي بـا توجـه بـه تئوري هـاي مطـرح 
شـده داراي ارزش هـاي جاويـدان اسـت كـه مي توانند 
بـا  و  قـرار گرفتـه  بازخوانـي  امـروز مـورد  در دنيـاي 
كالبـدي امـروزي متولد شـوند. اين ارزش هـا را مي توان 
چنيـن بيـان كـرد: الف( معمـاري  ايرانـي، داراي صفت 
نمايانـي در ارزش هـا، مفهوم هـا، نمادهـا و كاركرد هـا 
اسـت. ب( توجـه بـه عناصر زيباشناسـيك ُركـن اصلي 
يـا وزن،  را شـكل مي دهند.)آهنـگ  ايرانـي  معمـاري 
ريتـم، تناسـبات، هماهنگـي در رنگ و بافـت در حجم، 
ديـده  ايرانـي  پـالن معمـاري  و  ُفـرم، سـطح  شـكل، 
مي شـود.( ج( مفاهيـم پـس پـرده در معمـاري ايرانـي 
)تقـارن،  د(  مي شـود.  بيـان  شـكل  انتزاعي تريـن  بـه 
تضـاد، كثـرت، وحـدت، سلسـله مراتـب( در معمـاري 
آزادگـي  خلـوص،  وقـار،  آرامـش،  حس هـاي  ايرانـي 
از فضـا بـه انسـان منتقـل مي گردنـد. ه( سـازگاري بـا 
محيـط يكـي از اركان معمـاري ايرانـي اسـت. معماري 
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مفاهيم و مصاديقمولفه نشانه شناختي

جهانشمولی و انعطاف 
پذيری

از جملـه مولفه هـای ارجمنـد اين معماری جهانشـمولی و انعطاف پذيـری آن در بهره 
منـدی از عناصـر ارزشـی معمـاری اقـوام و سـرزمينهای مختلف اسـت. ايـن انعطاف 
پذيـری و طـرد جزميـت انديشـی از ويژگيهـای قابـل توجـه و دسـتورات موكدآييـن 

آسـمانی اسـالم است. 

وحدت متكثرات

توحيـد در اسـالم امری تغيير ناپذير اسـت و مسـلمانان، همواره جهـان را صاحب يك 
خالـق مـی داننـد. آنهـا معتقدند كه مشـيت حضرت سـبحان بود كه همـه موجودات 
را بـه عرصـه وجـود آورد و سـرانجام نيـز همـه چيز در نهايـت هدفمندی به سـوی او 
بـاز مـی گردنـد. بـه همين دليل اسـت كـه بينش توحيـدی معمـار بر همـه تدابير و 

تحركات ذوقـی او چيرگی دارد.

سودمندی اجتماعی

اسـالم ، رهبانيـت محض نيسـت و هرگز چشـم به روی مسـايل روزمـره زندگی مردم 
نمـی بنـدد و آن را ازشـئونات اخـروی جـدا نمی سـازد. عارفـان ايـن آييـن آسـمانی 
هرگـز تـرك دنيـا و امـور متعـارف زندگـی را نمـی كننـد بلكـه بـه عكـس اينـان در 
همهمـه جمعيـت بـه چلـه مـی نشـينند و خلـوت گزينـی و دوری از جمـع را نمـی 
پسـندند و يـداهلل مـع الجماعه. در اسـالم كسـب و كار مايه عبادت و كاسـب ، حبيب 
اهلل و حتـی كسـی كـه بـرای ارتقـاء زندگـی خانـواده اش تالش مـی كنـد مقامی در 

شـان مجاهد راه خـدا دارد. 

تزيينات منحصر به 
فرد

وحـدت دركثـرت نقـوش، مظهرتوحيِد وجـوِد اليتناهی اسـت كه در جهـان كرانمند 
و يتناهـی بـه نمايـش درمی آيـد نـه ظهـور عالـم cosmos آن چنان كـه يونانی آن 
را درك می كنـد. ايـن تذكـر و مشـاهده وحـدت در كثـرت، بـه همه آثار هنـری عالم 
اسـالمی ُمهـر و نشـان ِ وحـدت زده اسـت. طـرح هـا و نقـوش زينتـی، گره سـازی، 
طرحهـای هندسـی، نقـش نخلچـه، گل نيلوفـر، بـرگ كنگـر و بسـياری طرحهـای 
گوناگـون ديگركـه در هنـر نگارگـری و تصويرگری جهان پراكنده اند در هنر اسـالمی 
به گونـه ای هدفمندانـه و جهت مدارانـه مبتنـی بر باورهـای ژرف توحيـدی گردآمده 

ند. ا

اعطای وجه تزيينی به 
عناصر ساختمانی

از جملـه ويژگيهـا و خصايـص قابـل تحسـين معمـاران مسـلمان يكـی هم ايـن بوده 
اسـت كه تعداد قابل توجهی از اجزايی را كه در اصل مورد اسـتفاده سـاختمانی بوده 
بـه عناصـر تزيينـی نيز تبديـل مـی كرده اند و بدين سـان از يـك عنصـر، كاربريهای 
مختلفـی اخـذ مـی كردند. ايـن مهم از تواِن كشـف رابطـه ای و نگرش شـناور معمار 
بـر مـی تراويـده  كـه بـه دنبال يافتـن مصـارف نويـن از مـواد و عناصر متـداول بوده 
اسـت. ماننـد: وجـه تزيينی بخشـيدن به سرسـتون هـا، پايه سـتون ها )بقعـه خواجه 

ابونصـر پارسـا، بلخ( و سـتونهای چنـد وجهی ايجـاد كردن در برخـی بناها. 

جدول 3. مولفه هاي نشانه شناختي معماري اسالمي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقیق.
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توجه به جنبه های 
معنوی رنگ

رنـگ، مهمتريـن و پرمحتواتريـن بُعد هنرهای اسـالمی اسـت: در فرهنگ اسـالمی ما 
رنـگ و زينگهـای رنگـی )لون هـا( نشـانه هايی هسـتند از وجـود ذات باريتعالی برای 
كسـانی كـه نعمتهـا و آيـات خداونـد را يـادآور می شـوند و بـه آنهـا می انديشـند: »و 
مـاذأ لكـم فـی االرض مختلفـا الوانـه، ان فـی ذالك اليـه لقوم يذكـرون« )آيـه 13 - 
سـوره نحل(. در آيات ديگری، رنگارنگی آفرينشـهای الهی نشـانه هايی برای كسـانی 
اسـت كـه آگاهنـد، داناينـد و دانشـمند. يـادآور شـدن نعمتهـای الهی و انديشـيدن، 
نخسـتين گامهـای آگاهـی و دانـش اسـت: »و مـن اياتـه خلـق السـموات و االرض و 

اختـالف السـنتكم و الوانكـم، ان فـی ذالك اليـات للعالميـن« )آيه 22 سـوره روم(.

هندسه خاص و خالص

هندسـه لـوالی ميـان مـاده و معنـا، زميـن و آسـمان و خلـوت و جلـوت اسـت. او بـا 
اعتصـام بـه اشـكال كامـل هندسـی و منظـم مـی كوشـد تـا تصويـری زيبـا و خاص 
از انتظـام بلوريـن حاكـم بـر عالـم و آدم ارائـه دهـد. از ايـن روسـت كـه شـكل ها در 
خلـوص و كمـال غايـی خـود هسـتند. از آنجـا كـه نـگاه معمـار بـه هسـتی، نگاهـی 
سـخيف و پسـت و شكسـته و آشـفته نيسـت، لذا هرگز حياط ها، صحن ها، اتاق ها، 
شبسـتان ها، ايوان هـا، مناره هـا، گنبدهـا، فضاهای بـاز، فضاهای بسـته و حتی باغچه 
هـا را در اشـكال شكسـته و گسسـته و غيـر هندسـی مشـاهده نمـی كنيـم. اشـكال 
پيچيـده تـر نيـز از تركيـب و چرخش و گردش خوش آهنگ اشـكال سـاده هندسـی 
متولـد می شـوند، تـا آنجـا كـه پيوسـته هر شـكل پيچيـده ای را مـی توان بـه اصلی 

سـاده، كامـل و مطلـق تأويـل كرد. 

حساسيت نسبت به 
جهات

جهـت بـرای معمـار مسـلمان پرمعنـی و انگيزه سـاز اسـت: حكيمـان اسـالمی اصاًل 
شـيیء بی جهـت را موهـوم می دانسـته اند و آن را وقعـی نمی گذاردند: فرد مسـلمان 
بـه هنـگام نمـاز در هـر كجـا كه باشـد به سـمت قبله-كعبـه - نمـاز برپای مـی دارد 
و می دانيـم كـه اگـر جهـت نماز گـزار درسـت نباشـد كل نمـاز او باطل خواهـد بود. 
همچنيـن در زيـارت قبـور ائمـه اطهـار عليهـم السـالم ايـن مهم بـه نيكـی جلوه گر 
اسـت. در فلسـفه اسـالمی بـر چهـار جهـت اصلی تاكيد بسـيار شـده اسـت كـه اين 
خـود در معمـاری منجـر بـه ايسـتايی و اعتـدال در فضـا مـی گـردد. عـالوه بـر ايـن 

درنظرداشـتن جهـت هـای اقليمـی نيـز همـواره ملحـوظ نظـر معمار بوده اسـت.

ايجاد تضاد در فضای 
بيرون و درون

محی الديـن ابن عربـی، عبـارت )بيـرون و درون( ظاهـر و باطـن را بـا تمسـك بـه 
اصطالحـات كيمياگرانـه و البتـه در معنـای تاويلی آن بر ما آسـان می كند: ” خشـت 

نقـره، نبـوت اسـت كـه ظاهـر اوسـت، و خشـت زر، واليـت  كـه باطن اوسـت.“ 

خدابنيادی و دعوت 
دينی

معمـاری اسـالمی نتيجه تاريخـی تقرب معمار مسـلمان به حقيقت محـض فراگيری 
اسـت كه حكمش بر اشـيا و اشـخاص و امور جاری اسـت. منشـاء معماری اسـالمی، 
انسـانيت انسـان اسـت انسـانی كـه دارای روحـی مجـرد اسـت كـه بـه درجـه تجرد 
رسـيده و از مـاده جداسـت، و هـر چيز كه به مرتبه تجرد واصل شـود، خالق اسـت و 
بهره منـد از تـوان آفرينش و سـاختن آن هنـگام كه روح به درجه تجرد برسـد. اوالً به 
مرتبـه علـم می رسـد و مـی تواند نقاب از رخسـاره معانی برگيرد و بـه حقايق معقول 
آگاهـی يابـد )چراكـه الزمـه وقوف بـر حقيقت امور تجـرد اسـت( و ثانياً برخـوردار از  

اراده می شـود و ايـن امـر عمـل را در پی خواهد داشـت.
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ايرانـي در برابـر پديده هاي طبيعي و محيط زيسـت در 
ارتبـاط بـا پيوند هـاي اجتماعي-فرهنگـي و محيطـي و 
در زمينه مشـخصات فني داراي كالبدي سـازگار است. 
و( معمـاري ايرانـي هم راسـتا بـا ادبيـات و فرهنگ اين 
سـرزمين همـواره در وراي بيان خـود داراي حرف هايي 
نگفتـه و پنهـان اسـت كـه در بين سـطور آن به شـكل 

پيوستگی و پويش 
پيام

معمـاری اسـالمی بـا توغل و تدبر در نظام بی نظير هسـتی، صورت ايـده آل و جذابی 
از آن را در ذهـن خـود مـی آفرينـد و نمونـه ای مثالـی از فضای زندگـی را با مالحظه 
آن در دنيـای درون خـود مجسـم می سـازد. اين الگـوی برتر نشسـته از مرزهای زمان 
و مـكان در طـرح  تجلـی مـی كند روح خاصی بـه اثر می دمد و بيـان خاصی را پديد 
مـی آورد. معمـاری اسـالمی در همـه آيـات آينـه وش جهـان تنهـا يك خورشـيد را 
مشـاهده می كنـد و از ايـن كـه خرمی هسـتی بـر اثر وزشـهای رحمان اسـت به وجد 
می آيـد و می كوشـد تـا ايـن محبت را چنـان بيان كند كـه همـگان و همگنان چون 
او بـه چنيـن وجـدی نايـل آينـد آنچـه باعـث می شـود در تاريـخ معمـاری قايـل به 

تفكيك شـويم هميـن حقيقت و روح حاكم اسـت.

تقارن

اگرچـه تقـارن و كارآييهـای آن بـا معمـاری اسـالمی آغـاز نمـی شـود و پيـش از آن 
- خاصـه در معمـاری ساسـانی - در مناطقـی چـون بيـن النهرين مصر و يونـان رواج 
داشـته، اما معمار مسـلمان آن را به منظور تسـری تكامل در اشـيا و اجسـام، اعطای 
زيبايـی شـگفت انگيـز و شـگرف مـاورا الطبيعـی و تـداوم خـوش آهنـگ انگاره ها در 
ذهـن بيننـده، بـه گونـه ای بسـيار پـرورده تـر و اسـتادانه تـر از گذشـتگان بـه كار 
می گيـرد. هرنقـش سـاده ای كـه بـر ديـواری می نشـيند، هرجـزء و هر ركن خـود را 
ملـزم بـه رعايـت تقـارن می بينـد. اين مهم سـبب شـده اسـت كـه معمار همـواره از 
عـدد فـرد بهـره می گيـرد. بـرای همين اسـت كـه خانه هـا، چه بسـيار به سـه دری، 
پنـج دری، و هفـت دری بـر می-خوريـم و هر عنصـری تقارنهای خود را با شـكوه بی 

بديلـی در مجـاورت و مشـابهت خـود ايجاد مـی كند.

بـه دنبـال كشـف  را  نانوشـته مي زيسـته و مخاطـب 
كاسـه اي در زيـر نيـم كاسـه خـود مي كشـاند. 

جمعبنـدي بحث نشـان مـي دهد كه الگوهاي زيسـتِي 
پنهـان )Genotype( چـون محصـول روابط اجتماعي 
و فرهنگـي اسـت در يـك محيـط مفروض )مثاًل شـهر 
كوچـك حاشـيه كويـر، كاشـان( تقريبـاً ثابت اسـت اّما 

نمودار 8. انواع جنبه هاي روش شناختي نشانه شناسي در 
معماري؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نمودار 9. انواع رمزگان معماري؛ ماخذ: ترسیم نگارنده.
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بـه گونه هـاي  پنهـان مي توانـد  الگـوي زيسـتي  ايـن 
كالبـدي متفاوتـي متبلـور شـوند )بـه هميـن دليل در 
كاشـان گونه هـاي كالبـدي متفاوتـي وجـود دارنـد اّمـا 
همگـي پيـرو يـك الگـوي زيسـتي واحـد بـوده و آن 
الگـو تمامي گونه هـاي كالبـدي را كنتـرل مي نمايـد(. 
در نحـو فضـا، گونـه كالبـدي خـاص مـورد خوانـش 
قـرار مي گيـرد. كارورزان ايـن روش از طريـق ترسـيم 
نمودارهـاي توجيهـي بـه دنبـال الگوي زيسـتي پنهان، 
در طراحـي ُفـرم و فضـاي زيسـتي مـورد نظـر بـوده و 

معتقد انـد كـه از طريـق آنهـا مي تـوان بـه:
 )Social Hierarchy( »1.»سلسله مراتب اجتماعي

 )Social Function( اجتماعـي«  »عملكردهـاي   .2
يافت. دسـت 

منابع و ماخذ
زبان شناسـی   دوره ی    )1378( فردينـان  سوسـور،    
عمومـی ، ترجمـه ی  كـورش  صفوی ، تهـران : انتشـارات  

هرمـس .
اردالن، نـادر و بختيـار، اللـه )1380( حـس وحـدت، 

ترجمـه حميـد شـاهرخ، اصفهـان: نشـر خـاك.
اسـتيرلن، هانـری )1377( اصفهـان: تصويـر بهشـت، 

ترجمـه جمشـيد ارجمنـد، تهـران: نشـر فـرزان. 
افسـر، كرامـت اهلل )1353( تاريـخ بافت قديمی شـيراز، 

تهـران، انجمـن آثار و مفاخـر فرهنگی و نشـر قطره.

انصـاری، مجتبی و هـادی محمودی نـژاد، )1386( باغ 
ايرانـی تمثيلـی از بهشـت بـا تأكيد بـر ارزش هـای باغ 
ايرانـی دوران صفوی، نشـريه هنرهای زيبا، شـماره 29.

ماليـی،  و  هانيه السـادات  اخـوت،  مجتبـی،  انصـاری، 
معصومـه )1387( بررسـی تأثيـر عقايـد مذهب شـيعه 
بـر ارتباطـات فضايی  مسـاجد شـيعی، فصلنامه شـيعه 

شناسـی، سـال ششـم، شـماره 23.
ايرانـی صفت، زهـرا )1386( مروری بر فلسـفه و عرفان 

اسـالمی، تهران: نشر آيندگان.
محلـه  مفهـوم  بازتوليـد   )1384( ميثـم  بصيـرت، 
درشـهرهای تاريخی ايـران بر پايه اصول نوشهرسـازی، 
پايان نامـه كارشناسـی ارشـد، دانشـگاه تهـران، تهـران

بوركهـارت، تيتـوس )1373( جاودانگـی و هنر، ترجمه 
سـيد محمد آوينی، تهـران، انتشـارات برگ.

بوركهـارت، تيتـوس )1381(.هنـر مقـدس )اصـول و 
روش هـا(، ترجمـه ی جـالل سـتاري، تهـران: سـروش.

بهزادفـر، مصطفـي و امير شـكيبامنش )1387( جايگاه 
راهنمـاي طراحـي در فرآينـد طراحـي شـهري و نقش 
فصلنامـه  شـهري،  فضـاي  كيفيـت  ارتقـاء  در  آنهـا 

آرمانشـهر، شـماره 1.
بهشـتی، سـيد محمـد )1375( تأويل معماری مسـجد 
تاريـخ  تأملـی در مناسـك حـج، مقـاالت كنگـره  بـا 
ايـران، جلـد چهـارم، تهـران:  معمـاری و شهرسـازی 

مصاديقانواع رمزگان معماري
رمزگاني به عنوان عنصري 

ارتباطي
بام، پلكان، پنجره.

رمزگاني به عنوان داللت هاي 
ضمني و  ثانوي

طاق نصرت، طاق نئوگوتيك، 
ساباط، بادگير.

رمزگاني به عنوان ايدئولوژي هاي 
اجتماعي

حوض خانه، اتاق غذا خوري، 
مهمان خانه، شاه نشين.

رمزگاني به عنوان كاركردهاي 
معماري

ويال، آپارتمان، بيمارستان، 
كلينيك، كاخ، ايستگاه راه آهن.

جدول 4. انواع رمزگان معنايي در معماري و مصاديق آن؛ 
ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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سـازمان ميـراث فرهنگـی.
پازوكـی، شـهرام )1382( مقدماتـی دربـاره مبادی هنر 
و زيبايـی در اسـالم با اشـاره به مثنوی معنوی، نشـريه 

هنرهای زيبا، شـماره 15.
 پاكـزاد، جهانشـاه )1385( مبانـي نظـري و فرآينـد 

شـهيدي.  انتشـارات  شـهري،  طراحـي 
تقـي زاده، محمـد )1378( حكمـت سلسـله مراتب در 
معماري و شهرسـازي )مجموعه مقـاالت دومين كنگره 
سـازمان  تهـران:   ،3 ج  ايـران(  وشهرسـازي  معمـاري 

فرهنگي. ميـراث 
شهرسـازی  گـروه  ايـران،  مشـاور  مهندسـان  جامعـه 
)1386( اسـتانداردهای برنامه ريـزی و طراحی شـهری، 
اول،  انـواع طرح هـا، چـاپ  و  تهيـه طـرح  اول،  جلـد 

ن. تهرا
چندلـر، دانيـال و مهـدی پارسـا )1387( مبانی نشـانه 

شناسـی، سـوره مهـر، تهران.
حاجـی قاسـمی، كامبيـز )1385( هندسـه پنهـان در 
نمای مسـجد شـيخ لطف اهلل، نشـريه صفه، سال ششم، 

شـماره 21و 22.
حبيـب، فـرح )1385( كنـدوكاوي در معنـاي شـكل 
شـهر، هنرهـای زيبـا، شـماره 25،  بهار.صـص 14-5. 
اسـتحاله  تحليـل   )1389( ديگـران  و  فـرح  حبيـب، 
نشـانه های سـكونتگاهی روسـتای باباپشـمان اسـتان 
لرسـتان پـس از جابجايـی بـا تأكيـد بـر نشـانه های 
مسـكن روسـتايی، مديريـت شـهری، شـماره 25، بهار 

.202-187 تابسـتان،صص  و 
حبيبی، سـيد محسـن )1375( مكتب اصفهـان، اعتالء 

و ارتقـاء مفهوم دولت، نشـريه صفه، شـماره23
حبيبـی، محسـن )1375(  از شـار تـا شـهر، تهـران، 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.
دبـاغ، اميـر مسـعود و مختابـاد )1390( تاويل معماري 
پسـامدرن از منظر نشـانه شناسـي، هويت شهر، شماره 

.9
دبـاغ، اميـر مسـعود )1390( خوانش معمـاري از منظر 

نشـانه شناسـي، حكمت و معرفت، شـماره 34.
زبان شناسـی  دوره   )1382( فردينـان  سوسـور،  دو 

عمومـی، ترجمـه كـوروش صفـوی، انتشـارات هرمس، 
ن. تهرا

ذكاوت، كامـران )1386( اتخـاذ تصميمات راهبردی در 
چارچـوب طراحی شـهری عباس آبـاد تهـران، فصلنامه 

آبادی شـماره 56.
رابرتـز، ماريـون و كالرا گريـد، )1389( رويكـردی بـه 
سـوی طراحی شهری )روشـها و فنون طراحی شهری(، 
ترجمـه مصطفی عبـاس زادگان و راضيه رضازاده، نشـر 

دانشـگاه علـم و صنعت ايـران، تهران.
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
 )1382( احسـان  لرافشـار،  و  جالل الديـن  رفيع فـر، 
بررسـی انسـان شـناختی كاروانسـراهای عصـر صفوی، 
نشـريه نامـه انسان شناسـی، دوره اول، شـماره چهـارم.

بازآفرينـی   )1389( ديگـران  و  مجتبـی  رفيعيـان،   
توسـعه محـالت سـنتی  و  ايجـاد  رويكـرد  و  شـهری 
شـهری)TND(، نشـريه اينترنتی نوسـازی، سال دوم، 

شـماره 8.
رييس سـميعی، محمدمهـدی )1381( تأويل و كاربرد 
»نظريـه مراتـب وجـود« در معماری، مجموعـه مقاالت 
حكمـت متعاليـه و فلسـفه معاصـر جهـان، همايـش 
بزرگداشـت حكيـم صدرالمتألهيـن، تهـران: انتشـارات 

بنيـاد حكمـت اسـالمی صدرا.
زمانـی، احسـان و ديگران )1388( بازشناسـی و تحليل 
جايگامـه عناصـر موجـود در بـاغ ايرانـی بـا تأكيـد بـر 

اصـول دينـی- آيينـی، نشـريه باغ نظر، سـال ششـم.
سـجودی، فـرزان )1382( نشـانه شناسـی كاربـردی، 

تهـران. نشـر قصه، 
كاربـردی ،  نشانه شناسـی   )1382( فـرزان  سـجودی ، 

تهـران : نشـر قصـه .
سـليمانيان، حميدرضـا )1389( نگاهی بـه زبان عارفان 
زبان شناسـی،  و  معرفت شناسـی  چشـم اندازهای  از 
نشـريه ادب پژوهـی، شـماره 11، بهـار 1389، صـص 

.166-143
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شايسـته فر، مهناز )1384( هنر شـيعی، تهران: موسسـه 
مطالعات هنر اسـالمی.

شـصتی، شـيما و نواب ميرزايـی )1386( هويـت مكانی- 
آن  درونـزای  عوامـل  توسـعه  و  شـناخت  اجتماعـی 
در جهـت رشـد و بالندگـی هويـت انسـان در حـوزه 
سـكونتگاه های زاگـرس مركـزی، كنفرانـس بين امللی 

زاگـرس. سـكونت گاه های 
صفـوی ، كـورش  )1379( درآمـدی  بـر معنی شناسـی ، 

تهـران : پژوهشـگاه  فرهنـگ  و هنر اسـالمی.
طوفان، سـحر )1385( بازشناسـي نقـش آب در حياط 
خانـه هـاي سـنتي ايـران، بـاغ نظـر، شـماره 6، پاييز و 

زمسـتان، صص81-72.  
طهـوری، نيـر )1381( پـل: راهـی بـه سـوی بهشـت. 

فصلنامـه خيـال، شـماره 2.
طهـوری، نير )1384( مقام بهشـت در هنرهای سـنتی 

ايران، فصلنامـه خيال16.
لـزوم   )1386( خيابانيـان  علـی  و  اكبـر  عبـداهلل زاده، 

فراينـد در طراحـی شـهری  هفتـه نامـه نقـش نـو.
و  مفهـوم   )1389( مقـدم  حامـد  و  مريـم  عظيمـی، 
جايـگاه محلـه در شـهر جنبش نوشهرسـازی يـا الگوی 
واحـد همسـايگی كالرنس پـری، فصلنامه جسـتارهای 

شهرسـازی، شـماره .34 
الكسـاندر، كريسـتوفر )1386( معماری و راز جاودانگی: 
راه بی زمان سـاختن، ترجمه مهرداد قيومی بيدهندی، 

دانشگاه شهيدبهشتی، تهران.
كـوان رابـرت )1386( اسـناد هدايـت طراحي شـهري، 

ترجمـه كـورش گلـكار، انتشـارات نقش پيـراوش.  
گلـكار، كـورش )1378( كنـدوكاوی در تعريف طراحی 
شـهری، تهـران مركـز مطالعه و تحقيقات شهرسـازی و 

معمـاری ايران
گلـكار، كوروش )1378( كنـد وكاوی در تعريف طراحی 
و  شهرسـازی  تحقيقـات  و  مطالعـه  مركـز  شـهری، 

معمـاری ايـران، تهـران. 
ماجـدي، حميـد و همكار )1389( جسـتاري در نشـانه 
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چکيده
افراد  روابط  در  نهفته  قابليت  اجتماعي،  سرمایه 
جامعه است که باعث انجام امورات جامعه مي شود 
و پيش شرط شکل گيري آن وجود فضایي است که 
در آن افراد حضور داشته و روابط اجتماعي بين آنها 
را  عمومي شهري  فضاهاي  مقوله  این  بگيرد.  شکل 
می نماید.  مطرح  را  افراد  حضور  ساز  بستر  عنوان 
مقاله حاضر به بررسي ارتباط و تاثير بعد اجتماعي 
کيفيت محيطي و مولفه هاي آن بر سرمایه اجتماعي 
باالي 18  افراد  نفر  پرداخته شد. حجم نمونه 300 
در  مداین  و  آیت  اباد،  سعادت  محور  سه  در  سال 
تصادفي  روش  به  که  باشد  مي  و 16   8  ،2 مناطق 
و  مثبت  رابطه  موید  تحقيق  نتایج  گردید.  انتخاب 
معني داري در سطح 99 درصد و با شدت %493  
در  باشد.  مي  اجتماعي  بعد  با  اجتماعي  سرمایه 
جمع بندي مولفه هاي بعد اجتماعي تمام مولفه هاي 
بعد اجتماعي به غير ارتباط مردم و فضا رابطه معني 

دار و مثبت با سرمایه اجتماعي دارند. 
واژگان کليدي: سرمایه اجتماعي،کيفيت محيطي، 

بعد اجتماعي.
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مقاله برگرفته از رساله دکتراي نویسنده اول با عنوان تبيين مولفه هاي سرمایه اجتماعي در فضاهاي عمومي مي باشد.

The relationship between the social dimension of ur-
ban environmental quality and social capital (Case 
Study: axes Saadat Abad, ayat and madaeen Tehran)

Abstract
Social capital, lies in the ability of people in the com-
munity that the community is doing. And it is a pre-
condition for the formation of a space in which people 
were present. And social relationships emerge between 
them. The issue of urban public spaces to be raised as a 
ground for the presence of people. This paper examines 
the impact of social elevance and quality of the envi-
ronment and its components were discussed on social 
capital. A sample of 300 people over 18 years in three 
axes Saadat Abad, ayat and madaeen Tehran in zones 
2, 8 and 16, which were randomly selected. The results 
are positive and significant correlation with the severity 
level of 99% and 493% is social capital and social di-
mension. Summing components of the social dimension 
in all other components of the social dimension of the 
relationship between people and space is significant and 
positive relationship between social capital.
Key words: social capital, environmental quality, social 
dimension.
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مقدمه
سـرمایه اجتماعـي مفهـوم جدیـدي اسـت کـه مـورد 
توجه بسـياري از اندیشـمندان از جمله جامعه شناسان 
قـرار دارد. سـرمایه اجتماعـي مفهومـي اسـت کـه در 
بسـياري مـوارد توسـط تحليـل گـران اجتماعـي براي 
توضيـح طيـف وسـيعي از فرآیندهـاي اجتماعـي بـکار 
مـي رود. واژة سـرمایه اجتماعـي در چنـد سـال اخيـر 
از مشـهورترین مفاهيـم جامعه شـناختي اسـت کـه به 
عرصـه مطالعـات اجتماعـي و توسـعه اي و همچنيـن 
وارد  متفـاوت  علمـي  حوزه هـاي  در  رشـته اي  بيـن 
شـده اسـت. سـرمایه اجتماعـي  پدیـده اي اسـت کـه 
در روابـط ميـان انسـان ها نهفتـه اسـت. سـبب پدیـد 
آمـدن حسـن نيـت ميـان آنهـا شـده و همدلـي آنها را 
نسـبت بـه یکدیگـر بـر مـي انگيـزد؛ آن هـا را دورهـم 
جمـع مي کنـد و بدیـن سـان زمينه معاشـرت بيشـتر 
و روابـط پایـدار ميان آنهـا را فراهم مـي آورد. کلمن1بر 
این عقيده اسـت سـرمایه اجتماعي تنها زماني هسـتي  

مـي یابـد و شـکل مي گيـرد کـه:
 اوالً: در یـک محيـط اجتماعـي معيـن )محيـط واقعي 
یـا محيـط مجـازي( انسـان هایي در برابر یکدیگـر قرار 

گرفته باشـند و 
ثانيـاً: ميان آنها رابطه اي شـکل گرفته باشـد و جریان 

یابـد )کلمن، 1377، ص 61(. 
 این موضوع فضاهاي عمومي شـهري را به عنوان بسـتر 
سـاز حضـور افراد و متعاقـب آن ایجاد روابـط اجتماعي 
بـه عنوان شـرط الزم شـکل گيـري سـرمایه اجتماعي 
مطـرح مي سـازد. از طرفـي دیگرآنجا کـه فعاليت هاي 
روزمـره در فضاهـاي عمومـي شـکل مي گيـرد، انجـام 
برخـي از فعاليـت هـا بـه اسـتفاده از فضاهـاي شـهري 
بسـتگي دارد ولـي بـراي بسـياري از افـراد اجتمـاع و 
بسـياري از فعاليت هـاي فـردي و اجتماعـي، کيفيـت 
فضاهـاي شـهري نقشـي تعيين کننـده در کاربـري یـا 
عـدم کاربسـت فضاهـاي شـهري دارد. اما آنچـه در این 
مطالعـه محوریـت اساسـي دارد ایـن اسـت که بـه این 
سـوال پاسـخ داده شـود کـه کيفيـت فضاهـاي عمومي 
شـهري تا چه اندازه در شـکل گيري سـرمایه اجتماعي 

موثر اسـت؟ و نظر بـه تعدد ابعاد کيفي فضاي شـهري، 
بعـد اجتماعـي بـه عنـوان یکـي از ابعـاد کيفيـت، آیـا 
واجـد ارتباطـی بـا شـکل گيري سـرمایه اجتماعي مي 
باشـد؟ چـه مولفه هایي از بعد اجتماعـي واجد ارتباط و 
تاثيرگـذاري بيشـتر  بـر سـرمایه اجتماعي مي باشـند؟

مباني نظري سرمايه اجتماعي
اصطـالح سـرمایه اجتماعي به سـال 1916 در مقاله اي 
توسـط »هانـي فـان« در دانشـگاه ویرجينيـاي غربي 
مطـرح شـد کـه بعدهـا در کتـاب مـرگ و زندگـي در 
شـهرهاي آمریکایـي جيـن جيکبـز مـورد اشـاره قـرار 
گرفـت. »هانـي فـان« )L.J Hanifan,1916( عنـوان 
نمـوده اسـت کـه ميـان سـرمایه اجتماعـي و رابطـه 
و  دارد  وجـود  تنگاتنـگ  و  درونـي  پيونـد  اجتماعـي 
سـرمایه اجتماعـي در درون رابطـه اجتماعـي نهفتـه 
سـرمایه  اصطـالح  از  برداشـت  ایـن  اسـت.  پنهـان  و 
اجتماعـي پایـه همـه بحث هایـي که پـس از هاني فان 
مطـرح شـد و بدین سـان، زمينـه ورود ایـن اصطالح را 
بـه حـوزه هـاي گوناگـون علـوم اجتماعـي - هرچند با 
کاربسـت هاي متفـاوت- فراهم آورد. نویسـندگان پس 
از هانـي فـان نيـز همگـي مـي پذیرنـد کـه دو مفهـوم 
سـرمایه اجتماعـي و رابطـه اجتماعـي بـه یکدیگر گره 
خـورده انـد و از ایـن رو بررسـي سـرمایه اجتماعـي بـا 
بررسـي رابطه اجتماعي آغاز مي شـود. بعـد از هانيفان، 
اندیشـه سـرمایه اجتماعـي تـا چندین دهه ناپدیدشـد. 
در دهـه 1930، »سـيلورمن« در مقالـه خـود بـا عنوان 
»جوهـر اصلـي اقتصادهـا« به سـرمایه اجتماعي اشـاره 
نمـود و در دهـه 1950 گروهـي از جامعـه شناسـان 
شـهري کانادا )سـيلي، سـيم و لوزلي، 1956( و در دهه 
1960 یـک اسـتاد مسـایل شـهري )جيکبـز7، 1961( 

آن را دوبـاره احيـا کردنـد.
کلمـن مطـرح نموده اسـت سـرمایه اجتماعـي قدرت و 
توانایـي مـردم براي برقـراري ارتبـاط با یکدیگر اسـت. 
سـرمایه اجتماعي شـاکله سـاختاري روابط بين و ميان 
فعالين اجتماعي اسـت. کلمن واژگان سرمایه اجتماعي 
را نـه بـا آنچـه کـه هسـت، بلکـه با آنچـه که بـه وجود 
مـي آورد، تعریف مي کندپدیده سـرمایه اجتماعي تنها 
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زمانـي هسـتي  مي یابد و شـکل مـي گيرد کـه اوالً در 
یـک محيـط اجتماعي معيـن )محيط واقعـي یا محيط 
مجـازي( انسـان هایي در برابـر یکدیگـر قـرار گرفتـه 
باشـند و ثانياً: ميان آنها رابطه اي شـکل گرفته باشـد و 
جریـان بيابـد )کلمـن، 1990، ص 302(. از نظر بوردیو 
»سـرمایه اجتماعـي حاصـل انباشـت منابع بالقـوه و یا 
بالفعلـي اسـت که مربـوط به مالکيت یک شـبکه بادوام 
از روابط کم و بيش نهادینه شـده در بين افرادي اسـت 
کـه بـا عضویت در یک گـروه ایجاد مي شـود« )بوردیو، 
1985، ص 243(. »وول کـوک« سـرمایه اجتماعـي را 
مجموعـه اي در هـم تنيـده از پيوسـتگي ها، پيوندهاي 
ارتباطـي و ارتباط هـاي پيونـدي مي دانـد کـه مفهـوم 
پيوسـتگي، بـه ارتباطـات، تعامـالت کنش هـا و روابـط 
اجتماعـي افـراد در عرصه هـاي اجتمـاع پذیـر جامعـه 

یـا نهادها اشـاره دارد )وول کـوک، 1998، ص 153(.
تعاریـف بـاال تنهـا بخشـي از تعاریـف عنـوان شـده در 
متـون نظـری سـرمایه اجتماعـي اسـت. ایـن مسـاله 
نشـان مي دهـد شـاخصه غيـر قابـل مشـاهده بـودن 
سـرمایه اجتماعـي باعـث شـده اسـت کـه هـر محققي 
با برداشـت نسـبي که از سـرمایه اجتماعـي دارد، اقدام 
بـه تعریـف ایـن پدیده ي جدیـد بنماید. اما ایـن امر به 
مفهـوم این نيسـت کـه  تعاریـف مذکـور در مقابل هم 
هسـتند و نـکات مشـترکي بيـن تعریـف مذکـور وجود 
ندارد،امـا همـه تعاریـف به یک نکتـه اشـاره کرده اند و 
بـر اسـاس همين نکتـه مشـترک مي توان یـک تعریف 
سـرمایه  نمـود:  عنـوان  اجتماعـي  سـرمایه  از  جامـع 
اجتماعـي، قابليـت نهفتـه در روابـط بين و ميـان افراد 
یـک جامعـه اسـت که باعـث انجـام امـورات آن جامعه 
مي شـود. در مجمـوع مي تـوان عنـوان نمـود، سـرمایه 
اجتماعـي به عنـوان منبعي بـراي تسـهيل روابط ميان 

افـراد تلقـي مي شـود.
-کيفيـت محيطـي: در ارتبـاط بـا کيفيـت محيطي، 
تالش هـاي متعـددي در جهت شناسـایي کيفيت هاي 
توصيفـي مکان هاي شـهري موفق وجود داشـته اسـت. 
معيارهاي متعددي توسـط متخصصين مسـائل شهري  
همچـون لينـچ، بنتلی، پـروژه فضاهای عمومـی 8 براي 

کيفيـت منـدي فضاهـا در عرصـه شـهرها ارائـه شـده 
اسـت. »کارمونـا و همـکاران« در کتـاب »مکان هـاي 
عمومـي و فضاهـاي شـهري« کـه جـزء آثـار متاخـري 
مي باشـد، کيفيـت محيط کالبـدي را به گونـه مطلوبي 
طبقه بنـدي کرده انـد کـه در ایـن مقاله تقسـيم بندي 
کارمونا  از مقوله کيفيت محيطي مدنظر بوده اسـت؛ در 
این دسـته بندي کيفيـات تاثيرگذار بـر محيط کالبدي 
در6 بعـد با عناوین ریخت شناسـي، ادراکـي، اجتماعي، 
بصـري، عملکـردي و زمـان معرفـي گردیده انـد کـه با 
توجـه بـه موضـوع بحـث، بعداجتماعـي  و مولفـه هاي 

آن تشـریح می گـردد.
بعد اجتماعي: فضا و جامعه آشـکارا بـه هم مربوطند. 
تصـور فضـا بدون محتـواي اجتماعـي و همچنين درک 
و تصـور جامعـه بـدون اجـزاي فضایـي مشـکل اسـت.  
فضـا هـای شـهری مـکان هایـی هسـتند که بـه عموم 
شـهروندان تعلـق داشـته و بـا حضـور انسـان و فعاليت 
اوسـت کـه معنـا مـی یابـد )کاشـانی جـو، 1388، ص 
96(. نکتـه کليـدی در موفقيـت  فضـای عمومی وجود 
یک بسـتر تبادل  اسـت )سـلطانی و نامداریان، 1389، 
ص 126(. »دیـر و والش«9عقيـده دارنـد کـه  روابـط 
اجتماعـي مـي تواند از طریق فضا برقرار شـود، بوسـيله 
فضا محدود شـود و یا فضا واسـط انجـام برقراري روابط 
اجتماعـي مي گـردد. نکته کليـدی در موفقيت  فضای 
عمومـی وجـود یـک بسـتر تبـادل  اسـت )سـلطانی و 
نامداریـان، 1389، ص 126(. بعـد اجتماعي واجد چهار 
اصـل کليدي در طراحي شـهري مي باشـد. اولين اصل 
رابطـه بيـن مـردم و فضاسـت. دوميـن اصـل مربـوط 
بـه حـوزه قلمـرو عمومـي و زندگـي عمومـي اسـت که 
مرتبـط بـه یکدیکرند. سـومين  اصل مربـوط به امنيت 
وچهارميـن اصـل بـه بررسـي دسترسـي مربـوط مـي 

شـود )کارمونـا، 1388، ص 112(.
-مـردم و فضـا: درک ارتبـاط بيـن مـردم )جامعـه( 
و محيـط زیستشـان )فضـا( در طراحـي شـهري امـري 
ضـروري اسـت. امـکان گرایـي محيطـي و احتماگرایي 
محيطـي از عوامـل ایـن مولفـه مي باشـد )همـان، ص 

.)213
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-عملکرد قلمـرو عمومي: قلمرو فضـاي عمومي که 
تحـت عنوان بسـتري بـراي زندگي عموم مـردم تعریف 
مي شـود شـامل فضـاي عمومـي اسـت. این قلمـرو به 
شـکل ایـده ال خـود محـل انجـام تظاهرات سياسـي و 
گردهمایـي محسـوب مـي شـود و مکاني خنثـي براي 
تعامـل اجتماعـي، درآميختن با گروه و برقـراري ارتباط 
بـا دیگـران اسـت کـه معيارهـاي آن در جدول شـماره 

یک عنـوان گردیده اشـت.
-ايمنـي و امنيـت: مردم با انـواع خطـرات در محيط 
شـهري روبرو مي شـوند. ایـن مقوله در ابعـاد اجتماعی 
و ذهنـی ماننـد ترس از جنایت، تروریسـم، ناامنی  و در 
مقولـه فيزیکـی و عينـی پيشـگيری از تصـادف عابرین 
بـا وسـایل نقليـه، آلودگـي هـوا، آلودگـي آب و از ایـن  
نـوع را شـامل مـی گردنـد. در بعضـي مکان هـا خطـر 

بالیـاي طبيعـي یـک وحشـت هـر روزه اسـت کـه در 
طراحـي سـاختمان ها و سـکونتگاه ها باید بـا آن روبرو 
شـد.امنيت در مورد حفاظت از خود، خانواده، دوسـتان، 
امـوال شـخصي و عمومي اسـت. فقدان امنيـت، آگاهي 
از خطـر و تـرس از قرباني شـدن، هم اسـتفاده از قلمرو 
عمومـي و هـم ایجـاد محيـط هـاي موفـق شـهري را 
مـورد تهدید قـرار داده اسـت. بنابراین احسـاس امنيت 
و آسـایش خاطـر یـک شـرط الزم و ضـروري بـراي 

طراحـي شـهري موفق اسـت )همـان، ص 238(.
- قابليت دسترسي و جلوگيري از دخول به فضا 

اجتماعـی  بعـد  مهـم  شـاخص هاي  از  دیگـر  یکـي 
دسترسـی پذیري اسـت. گرچـه بنـا بـه تعریـف، قلمرو 
فضـاي عمـوم بایـد بـراي همـه قابـل دسـترس باشـد، 
بعضـي محيط هـا به عمـد و یـا غيرعمد بـراي برخي از 

زیر معيار و سنجهمولفه )معيار(عناصربعد

اجتماعي

مردم، ذي 
نفعان ،ذي 

نفوذان، عملکرد 
و فعاليت هاي 

مردم

ارتباط  بين 
مردم و فضا

قابليـت انعطاف فضـا، امکانات مختلف در محيـط، فرصتهاي مختلف 
در اسـتفاده از فضا اعم از تفریح و سـرگرمي

ایمني و 
امنيت

ميـزان جـرم و جنایـت، ميزان حضور مـردم در فضا، ایمنـي و امنيت 
پيـاده و سـواره، وجـود نظـارت توسـط مـردم، عجيـن شـدن فضاها 
باهـم، وجـود فعاليت بيشـتر جهت حضـور مردم، دسترسـي طبيعي 

بـه محيـط، حمـل و نقل سـریع، آلودگـي هوا، سـوانح طبيعي

بستري براي 
زندگي عموم

و  عزاداري هـا  اعيـاد،  جشـنها،  سياسـي،  تظاهـرات  انجـام  امـکان 
گردهمایـي، مکانـي خنثـي بـراي تعامـالت اجتماعي )امـکان حضور 
افـراد در سـاعت هـاي مختلف، دعـوت کننده و قابل دسـترس بدون 
هيچگونـه عضویـت خـاص، باز بودن در طـول سـاعات اداري و خارج 
آن، وجـود حـال و هـواي تفریـح در فضـا، در آميختـن با گـروه ها و 
برقـراري ارتباط با دیگـران، تبادل اطالعات، یادگيـري امور اجتماعي 

مشـارکت اجتماعـي در اداره فضا

قابليت 
دسترسي و 

ممانعت

تعـادل بيـن منافـع شـخصي و عمـوم، افزایـش انعطاف-پذیـري در 
اسـتفاده از فضـا، تفکيـک بين فعاليت هـاي آزاردهنـده و فعاليتهاي 
بـي آزار و کـم آزار، امـکان حضـور اقشـار مختلـف اعـم از معلوليـن، 
زنـان، کـودکان، سـالمندان، دسترسـي با انواع وسـایل حمـل و نقل، 

ارجحيـت بـا عابـر پيـاده یا پيـاده مـداري فضاي شـهري

جدول 1. عناصر و سنجه هاي بعد اجتماعي طراحي شهري؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس ادبيات نظري.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

229

گروه هـاي جامعـه کم تر قابل دسـترس اند و جداسـازي 
فضاهـا از یکدیگـر اغلـب اشـاره به بسـته شـدن فضا و 
ایجـاد امنيـت در آن را دارد و قـدرت کنتـرل فضـا و 
دسترسـي بـه آن هـا را بـه نمایـش مي گـذارد )همـان، 

 .)251 ص 
مـواردي که قابليت دسترسـي تاثيرگذار اسـت عبارتند 
از: مدیریـت و قلمـرو عمومي، عدم محروم سـازي مردم 
از حضـور در فضـا و ایجـاد محيـط هاي عادالنـه. بطور 
کلـي بعـد اجتماعـي و مولفه هـا و شـاخصه هاي آن در 

قالـب جدول شـماره 1 ارائه گردیده اسـت. 
سنجه هاي سـرمايه اجتماعي در فضاهاي عمومي 

ي شهر
پاتنام10 در بررسـي سـرمایه اجتماعي، سنجش مفهوم 
سـرمایه اجتماعـي را در پنج محور عمده به شـرح ذیل 
خالصـه مي کند: »زندگي سـازماني، مشـارکت در 
امـور عمومـي، مشـارکت در امـور داوطلبانـه، 
انجمن پذيـري غير رسـمي و اعتمـاد اجتماعي«: 

)پاتنـام به نقـل از فيروزآبـادي، 1385، ص 66(.
»اسـتون« در سـنجش سـرمایه اجتماعـي دو عنصـر 
اصلـي را مطـرح کـرده اسـت: هنجارهـا کـه بيشـتر در 
کيفيـت روابـط اجتماعـي ظهـور و بـروز دارد و شـامل  
اعتمـاد اجتماعـي بـه دوسـتان و آشـنایان و اعتمـاد 
تعميـم یافتـه و اعتمـاد نهـادي و مدنـي مي گـردد و 
دربعـد دیگر شـبکه ها که در سـاختار روابـط اجتماعي 
شـکل مي گيـرد را مطـرح کـرده اسـت که مشـتمل بر 
دو بعـد شـبکه ها و یا مشـارکت هـاي رسـمي در انواع 
انجمـن هـا، اتحادیه هـا، نهادهـا و غيـره  و شـبکه ها و 
یا مشـارکت هاي غيررسـمي با خویشـاوندان، دوستان، 
و همسـایه گان می باشـد. در این تحقيق بـا اجماع نظر 
سـازه  اندازه گيـري  و  سـنجش  بـراي  نظریه پـردازان 
سـرمایه اجتماعـي بـه عنـوان متغيـر وابسـته تحقيق، 
از نـه بعـد »شـبکه تعاملـي«، »اعتمـاد تعميـم یافته«، 
»اعتمـاد بين فـردي«، »حمایـت اجتماعـي«، »جریان 
هميارانـه«،  رسـمي  غيـر  »مشـارکت  و  اطالعـات«،  
»مشـارکت  اي«،  خيریـه  رسـمي  غيـر  »مشـارکت 
رسـمي«، و »احسـاس امنيـت« اسـتفاده شـده اسـت.

 مدل نظري و مفهومي
بـا توجه بـه مفهـوم سـرمایه اجتماعـي، مولفه هاي آن  
و شـرایط و زمينه هـاي ایجـاد سـرمایه اجتماعـي بـا 
بررسـي مبانـي نظـري موضـوع و بـا رجوع بـه نظریات 
اندیشـمندان و نهادها و موسسـات در خصوص سـرمایه 
اجتماعـي از جملـه نظراتـي چـون »پيونـد درونـي و 
تنگاتنگـي ميـان سـرمایه اجتماعـي و رابطـه اجتماعي 
و نهفتگي سـرمایه اجتماعـي دردرون رابطه اجتماعي« 
)هانـي فـان، 1916( بهره گيـري از محـالت سـنتي و 
توجـه بـه مباحـث کيفيـت زندگـي در ایجـاد سـرمایه 
مناسـب  فضـاي  وجـود  )جيکبـز، 1961(،  اجتماعـي 
بـراي حضـور  انسـان بـه عنـوان شـرط ایجاد سـرمایه 
و  سـازنده  روابطـي  ایجـاد  آن  متعاقـب  و  اجتماعـي 
امکان دهـي بـه فضایـي بـراي حضـور به صورت شـرط 
پيشـيني )کلمـن، 1988(، و بـا بررسـي دیـدگاه هـا و 
نظـرات اندیشـمندان در مـورد ماهيـت فضاي شـهري، 
مولفه هـاي آن و قابليت هـاي فضـا از جملـه دیـدگاه 
هـا و نظریاتـي چون، فضای شـهری مکان شـکل گيری 
روابـط و رویدادهای اجتماعی )کالـن، 1377، ص 42(؛ 
ارتبـاط فضـاي شـهري با حيـات مدني و تبدیـل آن به 
واقعيـت )حبيبـي، 1381، ص 22(، فضـا مجموعـه اي 
فضـاي   ،)26 )راپاپـورت12، 1977، ص  ارتباطـات  از 
شـهري بسترسـاز حضور مشـترک افراد و تنظيم کننده 
روابـط ميـان آنهـا )مدنـي پـور، 1379(، شـکل گيري 
فعاليـت اجتماعـي بـاال در فضاهاي شـهري بـا کيفيت 
ابعـاد کالبـدي فضـاي  بـودن  )گل13، 1996(، موثـر 
شـهري در رونـد اجتماع پذیـري و ميـزان مقبوليـت 
بـه  توجـه  )الدنبـرگ14، 1999(، همچنيـن  فضایـي 
می شـود  اسـتنباط    )2003,pps(فضـا کيفـي  ابعـاد 
کـه سـرمایه اجتماعـي در متـن فضـاي شـهري تحقق 
مي یابـد و فضاي حضور شـهروندان به عنوان بسترسـاز 
اصلي توليد سـرمایه اجتماعي اسـت و کيفيت فضاهاي 
شـهري نقشـي تعيين کننده در کاربرد یا عدم کاربست 
فضاهـاي شـهري دارد. بـر اسـاس نظریه هـاي مطـرح 
شـده در مـورد رابطـه فضاهـاي شـهري و شـکل گيري 
سـرمایه اجتماعـي »نظـام آگزیوماتيـک«15 چارچوب 
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بر اساس نظریه هاي مدنی پور، کالن، اولين نظام آگزیوماتيک بدین صورت شکل مي گيرد.
اگـر فضـاي عمومي شـهري وجود داشـته باشـد؛ پـس امکان حضـور شـهروندان در آگزیوم

فضـاي شـهري فراهم مـي گردد.
اگـر امـکان حضـور شـهروندان فراهم گـردد؛ پس رابطـه و تعامل در بين شـهروندان 

شـکل مي گيرد.
اگـر فضاي عمومي شـهري وجود داشـته باشـد؛ پـس رابطه و تعامل بين شـهروندان تئورم

شـکل مي گيرد.
بـر اسـاس نظریـه هـاي کلمـن، هانـي فـان،  گل والدنبـرگ دوميـن نظـام آگزیوماتيـک بدین صورت شـکل 

مي گيـرد.
اگـر فضـاي شـهري بـا کيفيت و مناسـب باشـد؛ پس امـکان تعامـل اجتماعـي بين آگزیوم

شـهروندان ایجـاد مي شـود.
اگر تعامل اجتماعي بين شـهروندان شـکل بگيرد؛ پس امکان شـکل گيري سـرمایه 

اجتماعـي افزایش پيـدا مي کند.
اگـر فضـاي شـهري بـا کيفيـت و مناسـب باشـد؛ پـس امکان شـکل گيري سـرمایه تئورم

اجتماعـي افزایـش پيـدا مـي کند.
بـر اسـاس نظـام آگزیوماتيـک مطرح شـده فرضيـه اصلي پژوهـش با توجـه به ادبيـات نظري به ایـن صورت 
تایيـد مي گـردد: هـر چـه فضاهـاي عمومي شـهري بـا کيفيت تر باشـد، سـرمایه اجتماعـي به همـان اندازه 

افزایـش پيـدا مي کند.

جدول 2. آگزيوماتيزه کردن سرمايه اجتماعي بر اساس بعد اجتماعی کيفيت فضاي شهري

اگـر در طراحـي فضاهـاي عمومـي شـهري بعـد اجتماعي درنظـر گرفته شـود؛ پس آگزیوم
کيفيـت فضاهـاي عمومي شـهري ارتقـاء پيـدا مي کند.

اگـر کيفيـت فضاهـاي عمومي شـهري ارتقاء پيدا مـي کند؛ پس امکان شـکل گيري 
سـرمایه اجتماعي افزایش پيـدا مي کند.

اگـر در طراحـي فضاهـاي عمومـي شـهري بعـد اجتماعـي در نظر گرفته شـود؛ پس تئورم
امـکان شـکل گيري سـرمایه اجتماعـي افزایش پيـدا مي کند.

نظـري تحقيـق بدیـن صـورت شـکل مي گيرد)جدول 
باال(.

بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه موضـوع مقالـه  و نقـش 
بعداجتماعـي بـه عنـوان یکي از ابعـاد کيفيت محيطي، 
نظـام آگزیوماتيـک بعـد اجتماعي به شـرح ذیل شـکل 

گيرد.)جـدول2( مي 
بـر اسـاس چارچـوب نظـري و نظـام آگزیوماتيک طرح 

شـده در چارچـوب نظـري مـدل مفومـي تحقيـق بـه 
شـرح ذیـل شـکل گرفت.

روش تحقيـق؛ روش اصلـي تحقيق از نوع  پيمایشـي 
مـي باشـد. از طـرف دیگـر با توجـه به ماهيـت پيچيده 
شـهر و بـه تبـع آن فضاهاي عمومي شـهري بـه عنوان 
یـک سيسـتم اجتماعـي- فضایـي، اسـتفاده از روش ها 
و فنـون مختلـف تحقيـق )روشـهاي کمـي و کيفـي( 
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و  ضـروري  روش هـا،  ترکيـب  فراینـد  عنـوان  تحـت 
اجتناب ناپذیـر اسـت. در چارچـوب این شـيوه عمومي، 
بـا توجـه بـه فراینـد ترکيـب روش هـا، از روش هـاي 
تحليـل اسـنادي روش تطبيقـي- مقایسـه اي و روش 
تحقيـق ميدانـي )مشـاهده سـازمان یافتـه( اسـتفاده 
گردیـده اسـت. بـه طور کلـي براي بـراي انـدازه گيري 
سـرمایه اجتماعي در فضاهاي شـهري از روش پيمایش 
و ابـزار پرسشـنامه اسـتفاده شـده اسـت. بـراي انـدازه 
گيـري کيفيـت فضاهـاي شـهري نيـز از  پرسشـنامه 

بسـته اسـتفاده شـده است. 
محـدوده پژوهش؛ بـا توجـه به اینکـه جامعـه مورد 
مطالعـه در ایـن تحقيق آن گونه کـه در روش پيمایش 
بررسـي مـي شـود و جامعـه آمـاري ناميـده مـي شـود 
متفـاوت اسـت بنابرایـن بـه جـاي جامعـه آمـاري از 
مفهـوم محـدوده پژوهـش اسـتفاده مي کنيـم. محيط 
مطالعـه در این تحقيق شـامل محورهاي سـعادت آباد، 
نـازي آبـاد و نارمک مي باشـد که با اسـتفاده از نقشـه، 
خيابـان هـا و ميـدان ها مناسـب با اهـداف این تحقيق 
انتخاب شـده و در محل هاي انتخاب شـده پرسشـنامه 
توزیـع شـده اسـت. بنابرایـن تعـداد جمعيـت و بلـوک 
و نيـز خانوارهـاي محيـط مطالعـه بـراي مـا مشـخص 
نيسـت. در ادامـه بـه معرفـي تفصيلي محيـط پژوهش 

پرداختـه خواهد شـد.
محورهـاي انتخابـي در سـه منطقـه متفـاوت از نظـر 
اجتماعـي فرهنگـي و اقتصادي در مناطـق 2،8 و 16 به 
ترتيـب در شـمال، بافـت ميانـي و حوزه جنوبـي تهران 
انتخـاب گردیده انـد. در انتخاب محورها سـعي گردیده 
اسـت کـه در نـگاه اوليـه از کيفيـت نسـبي برخـوردار 
بـوده و بـا توجه بـه تعریف ارائه شـده از فضاي شـهري 
کـه فضـاي شـهري فضایـي اسـت کـه بسـتر تعامالت 
اجتماعـي باشـد. این محورهـا از ميزان حضور مناسـب 
شـهروندان در  فضاي عمومي شـهري برخوردار باشـند 

بـر ایـن اسـاس انتخـاب ها بـه شـرح ذیل مي باشـد:
1- خيابـان سـعادت ابـاد و ميـدان کاج واقـع در محله 

سـعادت ابـاد منطقه 2
2- خيابـان آیـت و ميـدان هفت حوض واقـع در محله 

نارمـک منطقه 8
3- خيابـان مدائـن و ميـدان بـازار دوم واقـع در محلـه 

نـازي آبـاد منطقه 16
شـيوه نمونـه گيـري و حجـم نمونه؛ بـا توجه بـه اینکه 
تعـداد جمعيت مـورد مطالعه در دسـت نبـود و محيط 
مـورد هـدف بـراي پژوهـش ميدان هـا و خيابـان هاي 
محـالت نارمـک، نازي آباد و سـعادت آباد بـود بنابراین 
بـراي نمونـه گيـري از محيط هاي ذکر شـده خيابان ها 
و ميـدان هـاي مـورد مطالعـه از روي نقشـه مشـخص 
گردیـد و آنـگاه پرسشـگران درجایـگاه هـاي انتخابـی 
مسـتقر شـدند و بـه صـورت اتفاقـي از جامعـه هـدف 
)افـرای کـه در فضای شـهری مـورد نظر حضور داشـته 
را گـردآوري  اطالعـات  و سـاکن آن محـل هسـتند( 
نموده انـد. بـراي تعييـن حجم نمونـه از پارامتر نسـبت 
در صفـات کيفي اسـتفاده شـد و حجم نمونـه 300 نفر 

در سـطح تهـران در سـه محـور تعييـن گردید.
تحليـل داده هـا؛ داده هـاي تحقيـق حاصـل اسـتخراج 
پرسشـنامه هایي اسـت کـه توسـط 300 نفـر شـهروند 
در محله هـاي نازي آّبـاد، نارمـک و سـعادت آبـاد در 
محورهـای مـورد نظـر تکميل گردیـده و با اسـتفاده از 
بسـته نرم افـزار آمـاري بـراي علـوم اجتماعـي16 مورد 
تحليـل قـرار گرفتـه انـد. و تحليـل داده هـا بـر اسـاس 
سـطوح سـنجش متغيرهـا و طيف هـا انجـام گرفتـه، 
بدین ترتيـب با اسـتفاده از شـاخص هاي آمـار توصيفي 
و جـداول متقاطـع نمونه هـاي آمـاري، کليـه متغيرهـا 
توصيـف شـده اند.  فراوانـي  توزیـع  قالـب جـداول  در 
همچنيـن بـراي تحليل رابطـه بين متغيرهاي مسـتقل 
و وابسـته از تحليـل ميانگين و آزمـون خي دو و ضرایب 
همبسـتگي متناسـب و ضریـب همبسـتگي پيرسـون 

اسـتفاده شـده است.
سـنجش بعـد اجتماعـی: بـراي ارزیابـي بعـد اجتماعي 
از مولفه هـاي 5 گانـه )شـامل: 1- ایمنـي و امنيت؛ 2- 
امکانـات مختلـف در محيط؛ 3- بسـتري بـراي زندگي 
عمـوم؛ 4- قابليـت دسترسـي؛ و 5- ارتبـاط مـردم و 
فضـا( اسـتفاده شـده اسـت و هر مولفـه نيز با اسـتفاده 
از گویـه هایـي بـه صـورت یک طيـف چهارگزینـه اي، 
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مـورد ارزیابـي و سـنجش قرار گرفته اسـت. بـه عبارتي 
شـاخص بعـد اجتماعـي در ایـن تحقيـق با اسـتفاده از 
5 بعـد فرعـي و 18 گویـه مـورد ارزیابـي قـرار گرفتـه 
اسـت. در ایـن شـاخص نمـره 18 مبين کيفيـت پایين 
بعـد اجتماعي فضاي شـهري و نمـره 72 مبين کيفيت 
در  مي باشـد.  شـهري  فضـاي  اجتماعـي  بعـد  بـاالي 
ایـن شـاخص بـا ایجـاد متغيـر فاصلـه اي ميـزان بعـد 
اجتماعـي بـراي محله هاي مورد مطالعـه  50/19 ارزیابي 

شـده است.
بـر اسـاس جـدول مذکـور ميانگيـن بعـد  همچنيـن 

اجتماعـي  بـراي محلـه سـعادت آبـاد 42 بـراي محلـه 
نـازي آبـاد 51,33 و بـراي محلـه نارمـک 57,58 مـي 
باشـد. تفاوت مشـاهده شـده بر اسـاس آزمـون F و در 

سـطح 99 درصـد معنـي دار اسـت.
و  سـنجش  بـراي  اجتماعـي:  ابعادسـرمایه  سـنجش 
اندازه گيـري سـازه سـرمایه اجتماعـي به عنـوان متغير 
وابسـته تحقيـق، از نـه بعـد شـبکه تعاملـي، اعتمـاد 
تعميـم یافتـه، اعتمـاد بين فـردي، حمایـت اجتماعي، 
جریـان اطالعـات، و مشـارکت غيـر رسـمي هميارانـه، 
مشـارکت غير رسـمي خيریه اي، مشـارکت رسـمي، و 

انحراف ميانگينتعداد
Sig…مقدار Fبيشترینکمترینمعيار

سعادت 
7742,02604,954993053آباد

98,1420,000 7851,33338,872353464نازي آباد
7357,58906,07094067نارمک
22850,19309,34213067مجموع

جدول 2.  مقايسه ميانگين بعد اجتماعي در بين محورهاي مورد مطالعه

نهایي سعادت آبادنازي آبادنارمکبعد
محالت

F مقدار…Sig

19,650622,533319,070420,266411,0230,000شبکه تعاملي
15,950015,793811,864214,568539,8770,000اعتماد  تعميم یافته
15,950018,449016,330017,32209,2820,000اعتماد بين فردي
19,230020,806115,640018,543649,0910,000حمایت اجتماعي
---17,760020,170017,660018,530012,937جریان اطالعات

مشارکت غير رسمي 
هميارانه

8,86738,908210,59009,462832,865---

مشارکت غير رسمي 
خيریه اي

4,63004,81055,08004,84075,5590,004

23,470021,234718,690021,130945,2640,000مشارکت رسمي
23,2221,1918,4921,8845,1610,000احساس امنيت

جدول 4. مقايسه ميانگين ابعادسرمايه  اجتماعي در بين محورهاي مورد مطالعه؛ ماخذ: يافته هاي پيمايش.
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احسـاس امنيت اسـتفاده شـده اسـت که نتایـج آن در 
جـدول 4 مطـرح گردیـده اسـت. در ایـن ميـان محلـه 
نـازي ابـاد واجـد باالتریـن سـطح سـرمایه اجتماعـي و 
نارمـک و سـعادت آباد در رتبـه هاي بعدي قـرار دارند.
کيفيـت  اجتماعـی  بعـد  بيـن  رابطـه  بررسـي 
محيطی فضاهاي شـهري و شـکل گيري سرمايه 

اجتماعـي در تهـران
در ایـن پژوهش تـالش گردید محالت مـورد مطالعه بر 
حسـب ارزش هـاي متفاوت شهرسـازي و معماري و در 
سـه منطقه متفات تهران از نظـر جغرافيایي، اجتماعي، 
اقتصـادي، فرهنگـي انتخـاب شـود و همچنيـن افـراد 
مـورد مطالعه بـه صورت احتمالـي انتخـاب گردیده لذا 
از آزمـون هاي پارامتریک جهت اسـتنباط  ویژگي هاي 
نمونـه مـورد مطالعـه و تعميـم آن به فضاهاي شـهري 
تهـران اسـتفاده شـد. آنچه کـه خواهد آمد بررسـي هر 
یـک از مولفـه هـاي  بعـد اجتماعـي کيفيـت فضاهاي 
شـهري و شـکل گيري سـرمایه اجتماعي بدون در نظر 
گرفتـن تفـاوت هـاي محلـه اي خواهد بـود. در صورتي 
کـه داده هـاي بـه دسـت آمـده از سـه محلـه انتخـاب 
شـده روي هـم مطالعـه شـود ایـن امـکان حاصـل می 
گـردد که تفـاوت هاي فرهنگـي، جغرافيایـي، قوميتي، 
طبقاتـي تعدیل شـده و واریانس تحقيـق در یک پهناي 
گسـترده ایـن امـکان را ارائـه مـی نمایـد کـه روابـط 
آزمـون شـده را بـه کل فضاهاي شـهري تهـران تعميم 
رابطـه  ذیـل  جـدول  در  منـدرج  شـود.اطالعات  داده 
سـرمایه اجتماعـي را بـا بعد اجتماعي  در سـطح تهران 
گـزارش مـي کنـد که بـر اسـاس آن سـرمایه اجتماعي 
در سـطح 99 درصـد اطمينـان بـا بعـد اجتماعـي و بـا 
شـدت 493.  رابطـه مثبـت و معنـي داري دارد؛ بدیـن 
معنـا که هـر چقدر ميـزان کيفيـت این بعـد در فضاي 

شـهري افزایـش یابـد، امـکان شـکل گيـري و افزایـش 
سـرمایه اجتماعـي نيـز فراهـم مي گردد.

بررسـي رابطه بيـن مولفه هاي بعـد اجتماعي  با 
سـرمايه اجتماعي در فضاهاي شهري

جـدول شـماره 5 رابطه بين سـرمایه اجتماعـي را با هر 
یـک از مولفـه هـاي بعداجتماعـي را  نشـان مـي دهد. 
آنچـه کـه از داده هـاي جـدول بـر مـي آیـد سـرمایه 
اجتماعـي در سـطح 99 درصـد اطمينـان بـا  تمـام 
مولفـه هـاي بعـد اجتماعـي بـه غيـر از ارتبـاط مـردم 
و فضـا رابطـه معنـي دار و مثبـت دارد. بعـد ایمنـي 
بـراي زندگـي عمـوم در سـطح  امنيـت و بسـتري  و 
99 درصـد اطمينـان رابطـه معنـي داري بـا سـرمایه 
اجتماعـي دارد و همچنيـن شـدت همبسـتگي آنهـا با 
سـرمایه اجتماعي 45% اسـت. قابليت دسترسـي با 99  
اطمينـان رابطه معني داري با سـرمایه اجتماعي دارد و 
شـدت همبسـتگي آن با سـرمایه اجتماعي 35% است. 
امکانـات مختلـف در محيـط نيز با 99 درصـد اطمينان 
رابطـه معني داري با سـرمایه اجتماعي دارد که شـدت 

آن نيـز 33% مـي باشـد.

عملکردي
0,493)**(ضریب همبستگي
0,000سطح معناداري

159فراواني

جدول 7. ضريب همبستگي پيرسون بين بعد 
اجتماعي کيفيت فضاهاي شهري و سرمايه اجتماعي؛ 

ماخذ:يافته هاي پيمايش.

بستري براي زندگي امکانات مختلف در محيطایمني و امنيت
ارتباط مردم و قابليت دسترسيعموم

فضا
0,023-0,351)**(0,451)**(0,335)**(0,458)**(ضریب همبستگي
0,0000,0000,0000,0000,745سطح معناداري

194196182193198فراواني

جدول 5.  ضريب همبستگي پيرسون بين مولفه هاي بعد اجتماعي و سرمايه اجتماعي
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نتيجه گيري و جمعبندي
 مسـاله اصلـي پژوهـش در جسـتجوي  اثبـات رابطـه 
بيـن بعـد اجتماعـي کيفيـت فضـاي شـهري و شـکل 
گيـري سـرمایه  اجتماعـي بوده اسـت  و در مرحله بعد 
معرفـي مولفـه هـاي تاثيـر گـذار از این بعد بر سـرمایه 
اجتماعـي مـي باشـد. نتایـج بدسـت آمـده از تحقيـق 
مویـد رابطـه مثبت و معنـي داري در سـطح 99 درصد 
و بـا شـدت493% سـرمایه اجتماعـي با بعـد اجتماعي 
مـي باشـد بدیـن معنـا کـه هـر چقـدر ميـزان کيفيت 
ایـن بعـد در فضاي شـهري افزایـش یابد، امکان شـکل 
گيـري و افزایـش سـرمایه اجتماعـي نيز بيشـتر فراهم 
مـي گـردد. آنچه کـه از داده هـاي پژوهش بـر مي آید 
سـرمایه اجتماعي در سطح 99 درصد اطمينان با  تمام 
مولفـه هـاي بعـد اجتماعـي بجـزء ارتباط مـردم و فضا 
رابطـه معنـي دار و مثبـت دارد. بعـد ایمنـي و امنيت و 
بسـتري براي زندگي عموم با شـدت همبسـتگي %45 
، قابليت دسترسـي با شـدت همبسـتگي 35% امکانات 
مختلـف در محيـط نيز  باشـدت 33%  همبسـتگي  با 
سـرمایه اجتماعـي مـي باشـد. دررابطـه با مولفـه هاي 
بعـد اجتماعـي دو بعـد ایمنـي و امنيت و فضا بسـتري 
بـراي زندگـي عمـوم باالتریـن ميـزان همبسـتگي را با 
سـرمایه اجتماعـي دارنـد بـه عبـارت دیگـر هـر چقدر 
ميـزان ایمنـي و امنيـت افراد در فضاي شـهري بيشـتر 
شـکل گيري  در  مثبـت  و  مسـتقيم  تأثيـري  باشـد 
سـرمایه اجتماعـي شـهروندان آن  فضای شـهری دارد. 
بنابرایـن حس امنيت و آسـایش خاطر یک شـرط الزم 
و ضـروري بـراي طراحـي شـهري موفق اسـت. کنترل 
جـرم و جنایـت، ميـزان حضـور مـردم در فضـا، ایمني 
و امنيـت پيـاده و سـواره، وجـود نظـارت توسـط مردم، 
عجين شـدن فضاها باهـم، وجود فعاليت بيشـتر جهت 
حضـور مـردم، دسترسـي طبيعـي بـه محيـط، حمل و 
نقـل سـریع  از معيارهـاي قابـل توجـه جهـت ارتقـاي 

ایـن مولفه مي باشـد.
قلمـرو فضـاي عمومـي کـه تحت عنـوان بسـتري براي 
زندگـي عمـوم مـردم تعریـف مـي شـود شـامل فضاي 
تظاهـرات  انجـام  بایـد  قلمـرو  ایـن  اسـت.  عمومـي 

سياسـي و گردهمایـي را فراهـم آورده و مکانـي خنثي 
بـراي تعامـل اجتماعي، درآميختـن با گـروه و برقراري 
ارتبـاط بـا دیگران  باشـد. در این قلمـرو  باید یادگيري 
امـور اجتماعي، رشـد فـردي و تبادل اطالعـات صورت 
گيـرد. از منظـر سياسـي، قلمـرو فضـاي عمومـي )کـه 
عمومـا بـا عنـوان قلمرو دمـو کراتيـک عمومـي عنوان 
گردیـده اسـت( می بایـد در ارتبـاط با شـهروندي افراد 
و موجودیـت آن هـا در جامعـه شـهري مطـرح گـردد؛ 
بطـور مثال، روابـط اجتماعي و مشـارکت عمومي مردم 
در فعاليـت هـای کوچـک. بـا توجـه بـه متـون نظـري 
عواملـي کـه در ارتقـاي ایـن مولفـه موثـر مـي باشـند 
عبارتنـد از: امـکان انجـام تظاهرات سياسـي، جشـنها، 
اعيـاد، عزاداریهـا و گردهمایـي، امـکان حضـور افراد در 
سـاعت هـاي مختلـف، دعوت کننـده و قابل دسـترس 
بـودن فضـای شـهری بـدون هيچگونه عضویـت خاص، 
بـاز بـودن در طـول سـاعات اداري و خـارج آن، وجـود 
حـال و هـواي تفریـح در فضـا، امـکان در آميختـن بـا 
گروههـا و برقـراري ارتبـاط با دیگران، تبـادل اطالعات، 
یادگيـري امـور اجتماعي، مشـارکت اجتماعـي در اداره 
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چکیده
از جملـه  مهمتريـن  را  بتـوان مهارت هـای سیاسـی  شـايد 
ويژگی هـای هـر مديـری دانسـت کـه در صـورت در اختیـار 
کارکنـان  مناسـب تر  مديريـت  بـه  می توانـد  آن،  داشـتن 
بپـردازد. از آنجـا کـه تاکنـون مطالعـات کمـی در ايـن حـوزه 
نقـش  بررسـی  ايـن مطالعـه  مـا در  صـورت گرفتـه، هـدف 
مهـارت هـای سیاسـی کارکنـان بـر موفقیـت شـغلی آنهـا بـا 
درنظرگرفتـن نقـش میانجـی اخـالق حرفـه ای اسـت. جامعه 
آمـاری ايـن مطالعـه کارکنـان و مديـران )رسـمی و پیمانـی( 
شـهرداری بندرعبـاس بود که بر اسـاس جدول مـورگان 200 
نفـر بـه عنوان نمونـه انتخاب و پس از جمـع آوری اطالعات از 
طريق پرسشـنامه اسـتاندارد مورد تحلیل قـرار گرفتند. پايايی 
پرسشـنامه بـه کمک ضريـب آلفـای کرونبـاخ و روايی صوری 
و محتوايـی آن بـا بهره گیری از نظرات اسـاتید و صاحبنظران 
ايـن حـوزه تايیـد شـدند. همچنین مـدل و فرضیـات پژوهش 
بـا کمک نرم افزار معـادالت سـاختاری AMOS مورد برازش 
سـنجی و تحلیـل قـرار گرفتند. نتايج نشـان می دهـد مهارت 
سیاسـی کارکنـان بـا اخالق حرفـه ای، و موفقیت شـغلی آنها 
ارتبـاط مثبـت و معنـی داری دارد. و در پايـان نقـش میانجی 
اخـالق حرفـه ای نیـز در رابطـه مهـارت سیاسـی و موفقیـت 

شـغلی کارکنـان تايید شـد.
واژگان کلیـدی: مهـارت سیاسـی مديران، اخـالق حرفه ای، 

موفقیت شـغلی.
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Dependent effects (cross) political skills and 
career success (employees) Mediating Role of 
Professional Ethics Case Study: Municipality 
of Bandar Abbas

Abstract
Perhaps the political skills of the most important fea-
tures of any manager knew that if possession of it, can 
better manage their employees. Because few studies 
have been conducted in this area., The aim of this study 
was to investigate the role of political skills of employ-
ees on their career success considering the mediating 
role of professional ethics. The population of the study, 
employees and managers (formal and contracted) Mu-
nicipality of Bandar Abbas, who was elected according 
to Morgan 200, for example. After gathering informa-
tion through questionnaires were analyzed. Reliability 
using Cronbach’s alpha coefficient and content validity 
it is enjoying the views of professors and experts in the 
field were confirmed. The AMOS structural equation 
model and research hypotheses with the help of soft-
ware fitted surveys were analyzed. The results indicate 
that the political skills of employees with professional 
ethics, and career success and a significant positive cor-
relation. And at the end of the mediating role of pro-
fessional ethics in relation to political skills and career 
success was confirmed.
Key words: political management skills, professional 
ethics, career success.
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مقدمه
نظريه پـردازان زيـادی معتقدنـد کـه مهارت سیاسـی، 
نقـش مهمـی در پیش بینـی اثربخشـی مديـران دارد. 
آنـان سـاختار مهـارت سیاسـی را مناسـبترين و بطور 
بالقـوه، مفیدتريـن پیش بینی کننـده تأثیـر مديـر در 
محـل کاری کـه مسـئولیت سیاسـی را بعهـده دارد، 
می داننـد. مهـارت سیاسـی بـه عنوان يک شايسـتگی 
و قابلیـت مهـم بـرای موفقیـت شـغلی در بسـیاری از 
بـه  سـازمان ها  اگرچـه  اسـت  ضـروری  سـازمان ها 
طـور دقیـق مهـارت سیاسـی را نشـناخته و بـه ايـن 
شـیوه عنوان گـذاری نکرده انـد امـا افـراد را براسـاس 
ايـن ويژگـی انتخـاب کـرده و ارتقـاء داده انـد. برطبق 
نظـر اسپنسـر و اسپنسـر، مديـران با مهارت سیاسـی 
توسـعه يافته تر مديـران موثرتری شـناخته می شـوند 
مهـارت سیاسـی بـا چهـار بعـد سیاسـی خـود بعنوان 
می کنـد  عمـل  ارتباطـات  افزايـش  بـرای  کاتالیـزور 
مهـارت سیاسـی شـامل 4 بِعـد می باشـد که شـامل: 
خلـوص نیـت ظاهـری، زيرکـی اجتماعـی، تاثیـرات 
بین فـردی، توانايـی شبکه سـازی )توانايـی برقـراری 
سیاسـی  مهـارت  می باشـد.  ديگـران(  بـا  روابـط 
برداشـتهای مثبـت و واکنش های رفتـاری در ديگران 
ايجـاد می کنـد کـه ممکـن اسـت قضاوتهـای ذهنـی 
افـراد در موفقیـت شـغلی خـود مانند رضايت شـغلی 
بـرای  سـازمانی  هـر  دهـد.  افزايـش  را  حرفـه ای  و 
انجـام دادن امـور سـازمانی خـود، عالوه بـر معیارهای 
سـازمانی و قانونـی، بـه مجموعـه ای از رهنمودهـای 
اخالقـی و ارزشـی نیـاز دارنـد کـه آنـان را در رفتارها 
و  هماهنگـی  نوعـی  و  دهـد  يـاری  اداری  اعمـال  و 
وحـدت رويـه را در حرکـت بـه سـوی شـیوه مطلوب 
جمعـی و عمومـی میسـر سـازد. يکـی از عوامـل مهم 
در شـکل گیری ارتباطـات درون سـازمانی و شـرايط 
قابـل  تاثیـر  کـه  اسـت  اخـالق حرفـه ای  کارکنـان، 
و  )السـی  دارد  سـازمانی  بهـره وری  در  مالحظـه ای 
آلپـاکان، 2009(. سـازمانها بـه موضوع هـای اخالقـی 
در کار توجـه می کننـد، چـون مـردم از آنهـا انتظـار 
را  اخالقـی  اسـتانداردهای  از  بااليـی  سـطوح  دارنـد 

نشـان دهند. سـطوح بـاالی اسـتانداردهای اخالقی از 
افـرادی کـه در سـازمان ها کار می کنند يا در شـرايط 
پرخطـر کار مـی کننـد، حمايـت می کنـد )اوپـارا و 
وايـن، 2008(. فهـم ارتبـاط بیـن اخـالق حرفـه ای و 
شـرايط و رفتارهـای کارکنـان در هر سـازمانی الزم به 
نظـر می رسـد. به دلیـل اهمیت موضـوع، اين پژوهش 
بـر آن اسـت تـا به بررسـی وجـود مهارت سیاسـی در 
شـهرداری و تاثیـر آن بـر موفقیـت شـغلی کارکنان با 

توجـه بـه نقـش اخـالق حرفـه ای بپـردازد. 
چهارچوب نظری

مهارت های سیاسی
 »مهـارت سیاسـی« شـکلی مجزا از مهـارت اجتماعی 
اسـت کـه هـدف آن دسـتیابی بـه موفقیـت و تحقـق 
ايـن  اسـت.  سـازمانی  و  فـردی  سـطوح  در  اهـداف 
مهـارت می توانـد خـارج از قلمـرو سـازمانی رخ دهند 
امـا هـدف آن نفـوذ و موفقیـت سـازمانی اسـت )فريز 
و همـکاران، 2003(. سـه دهـه پیـش ففـر ) 1987(  
اولیـن کسـی بود کـه از اصطـالح مهارت سیاسـی در 
سـازمانها اسـتفاده کـرد. فـری  و همـکاران )1999( 
کار مسـتقل و مـوازی و مشـترکی بـا تحقیقـات انجام 
شـده توسـط »مینتزبرگ« )1983( انجام دادند )فريز 
و تـردوی، 2012(. »مینتزبـرگ« مهـارت سیاسـی را 
بعنـوان شايسـتگی مـورد نیـاز بـرای موفقیت شـغلی 
معرفـی کـرد و مهـارت سیاسـی را اينگونه بیـان کرد، 
توانايـی درک موثـر ديگـران در کار و بکارگیـری ايـن 
دانـش بـرای تأثیرگـذاری بـر ديگران بمنظـور حرکت 
در مسـیرهايی کـه سـبب ارتقـاء اهـداف شـخصی يـا 
سـازمانی مـی شـوند. در ايـن راسـتا )فريز، تـردوی و 
همـکاران، 2005؛ کـول، 2007؛ لیـو، 2007؛ پـرو و 
2009؛جـون،  همـکاران،  و  فريـز  2007؛  همـکاران 
2009؛ کیسـامورو همـکاران،2010؛ کی لین، 2011( 
نیـز مهـارت سیاسـی را اخیـراً بـه اين صـورت تعريف 
نموده انـد کـه »توانايـی درک موثر ديگـران در هنگام 
کار و اسـتفاده از چنیـن دانشـی بـرای تاثیرگـذاری 
روی ديگـران بـرای ايـن کـه بـه نحـوی عمـل کننـد 
کـه اهـداف سـازمانی و يـا فـردی را ارتقـاء بخشـند. 
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اگرچـه ايـن مهـارت بـرای شـغل ضـروری نیسـت اما 
بـرای عملکرد و بقا در سـازمان های پیچیـده و پويای 
امـروزی ترويج داده می شـود« )کیلی فـورد، 2011(.

مهـارت سیاسـی مديـران 4 بعـد دارد: 1- هوشـیاری 
اجتماعـی؛  2- مهـارت نفـوذ بیـن فـردی؛ 3- مهارت 

شـبکه سـازی؛ و  4- مهـارت صداقـت آشـکار.
1. »هوشـیاری )زيرکـی( اجتماعـی«: اشـاره بـه 
توانايـی افـراد در درک دقیـق موقعیت هـای اجتماعی 
دارد کـه شـامل رفتارهـای خـود و ديگران اسـت )پرو 
و همـکاران، 2007(. افـرادی کـه از نظـر اجتماعـی 
زيـرک  هسـتند از خودآگاهـی و بصیـرت  زيـادی در 
محیط هـای اجتماعی برخوردارند. اين ويژگی توسـط 
»ففـر« )1992( تحـت عنوان »حسـاس بودن نسـبت 
بـه ديگـران« مطـرح شـده اسـت)فريز و همـکاران، 
2008(. »بلـس  و فريـز«)2007( معتقدنـد افـرادی 
کـه از زيرکـی اجتماعـی برخوردارنـد پیوسـته مراقب 
ديگـران و وضعیـت هـای اجتماعـی هسـتند و رفتـار 
خـود را براسـاس آن تعديـل مـی کننـد و قادرنـد بـه 
طـور دقیق موقعیـت های اجتماعـی و تعامالت فردی 
کـه در ايـن موقعیتهـا رخ می دهد را شناسـايی کنند. 
آنهـا توانايی زيـادی برای متقاعد کـردن ديگران دارند 
و ايـن مهـارت را بـرای اهداف مختلف بـه کار می برند 
)فريـز و همـکاران، 2008(. شايسـتگی های اجتماعی 
ايـن افـراد، امکان تحقق اهداف فردی يا سـازمانی را از 
طريـق درک و نفوذ بـر ديگران در تعامـالت اجتماعی 
کاری افزايـش می دهـد )بلیکل، وندل، فريـز، 2010؛ 
لیـو، 2007(. افـراد دارای زيرکـی اجتماعـی قادرنـد 
رفتارهـای ديگـران را تفسـیر کننـد، موقعیـت هـای 
اجتماعـی را درک کننـد و در ارتباط بـا ديگران دارای 
قـوه ابتـکار  هسـتند. ايـن شـکل از مهـارت سیاسـی 
بـر توانايـی کارکنـان بـرای سـنجش بهتريـن زمان و 
روش بـرای شـروع تغییـر اثـر خواهد گذاشـت )کیلی 
فـورد، 2011(. ايـن افراد مشـاهده گران زيرک محیط 
پیچیدگی هـای  تنهـا  نـه  هسـتند،  خـود  اجتماعـی 
پیرامـون خـود را بلکـه انگیزه هـای خود و ديگـران را 

نیـز درک مـی کنند)فريـز و تـردوی، 2012(.

2. »مهـارت نفـوذ بین فـردی«: بـه توانايـی افراد 
دارای مهـارت سیاسـی بـه نفوذ بر کسـانی کـه با آنها 
تعامل دارند، اشـاره می کند )پـرو و همکاران، 2007( 
و بـه معنـای توانايی ايجـاد تغییرات مطلـوب در افراد 
ديگـر اسـت. مینتزبـرگ )1983( توانايـی مذاکـره در 
ديگـران را بـه عنـوان ويژگـی ذاتـی مهـارت سیاسـی 
عنـوان می کنـد )فريـز و همـکاران، 2009(. کسـانی 
کـه از نفـوذ بین فـردی بیشـتری برخوردارنـد قادرند 
به طـور اسـتراتژيک رفتـار خـود را با افـراد مختلف در 
محیـط های گوناگون تغییـر دهند )فريـز و همکاران، 
2008( فروتـن و متقاعدکننـده هسـتند کـه بـه طور 
مفهومی مشـابه اصطـالح »ففـر« )1992( از »انعطاف 
پذيـری« اسـت، کـه بـه عنـوان توانايـی فـرد بـرای 
انطباق پذيـری اسـت )کیلی فـورد، 2011(. ايـن افراد 
از يـک سـبک متقاعدکننده زيرکانه بـرای اعمال نفوذ 

بـر ديگران اسـتفاده می کننـد )بینـگ، 2011(. 
از  به عنـوان يکـی  3. »مهـارت شـبکه سـازی«: 
ابعـاد مهـارت سیاسـی اشـاره دارد بـه ايـن کـه افـراد 
سیاسـی در ايجـاد ارتباطـات، دوسـتی هـا و اتحادهـا 
مهـارت دارنـد. اين توانائی»سـرمايه اجتماعـی« ايجاد 
مـی کنـد کـه افـراد را بـا منابـع بیشـتری بـه منظور 
و همـکاران،  )پـرو  اهـداف مجهـز می سـازد  تحقـق 
2007(. افـرادی کـه از توانايی شبکه سـازی مناسـبی 
برخوردارنـد، قادرنـد به طـور موفقیت آمیز مشـارکت 
موثـر و سـودمند با ديگـران در محـل کار برقرار کنند. 
پیش بینی کننـده  قوی تريـن  شبکه سـازی  توانايـی 
تاکتیـک هـای نفوذ درخواسـت رو به بـاال، ائتالف ها و 
قاطعیت )جسـارت( اسـت )فريز و همـکاران، 2008(. 
افـرادی کـه مهارت سیاسـی زيـادی دارند کسـانی که 
منابـع يـا ارتباطـات سـودمندی دارنـد را شناسـايی 
کـرده و شـبکه های اجتماعـی بـا آن هـا ايجـاد مـی 
کننـد )بینـگ، 2011( و از ايـن طريق دارای سـرمايه 
و  )پـرو  می شـوند  اجتماعـی  حمايـت  و  اجتماعـی 
همـکاران، 2007(. بعـالوه افراد سیاسـی ماهر قادر به 
اداره موثـر تعـارض و مذاکـرات هسـتند کـه احتمـال 
ايجـاد ارتباطـات قوی آن هـا با ديگـران را تقويت می 
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کنـد )فريـز و تـردوی، 2012(.
4. »مهـارت صداقـت آشـکار«: اشـاره به داشـتن 
اعتبـار، صداقت و انسـجام دارد. افـرادی که از صداقت 
آشـکار برخوردارنـد اعتمـاد و حمايـت همـکاران خود 
را هنگامـی کـه درگیـر تـالش هـای نفـوذ می شـوند 
را جلـب مـی کنـد )بلیـکل، ونـدل، فريـز، 2010(. از 
میـان چهـار بعد مهـارت سیاسـی، صداقت آشـکار به 
بهترين شـکل به پتانسـیل نفـوذ موفقیـت آمیز توجه 
دارد )فريـز و همـکاران، 2008(. ايـن افـراد صمیمـی، 
قابـل اعتمـاد، درسـت کار و صـادق هسـتند )پـرو و 
همـکاران، 2004( بـه دلیـل صمیمیت آشـکار، اعمال 
آنهـا بـه عنوان فريـب کاری تلقی نمی شـود و ديگران 
آن هـا را قابـل اعتمـاد مـی داننـد )بینـگ، 2011(. با 
برخـورداری از اعتمـاد بـه نفـس و امنیـت شـخصی 
ديگـران را مجـذوب خـود کـرده و بـه آن ها احسـاس 
آسـودگی القـاء مـی کنند. افـرادی که از نظر سیاسـی 
مهـارت دارنـد نـه تنهـا بـه طـور دقیـق می داننـد در 
انجـام  کاری  مختلـف چـه  اجتماعـی  موقعیت هـای 
دهنـد، بلکـه می داننـد چگونـه آن را انجـام دهنـد تا 
هـر گونـه انگیـزه خـود خدمتـی را پنهان کننـد و کار 
آن هـا بـه شـیوه ای اصیـل و صادقانـه تفسـیر شـود 
)لیـو، 2007؛ کیلـی فـورد، 2011(. طبیعـت نامعلـوم 
وسـاختار اجتماعـِی کار تاکید زيـادی بر فهم و هدايت 
سـاختار اجتماعـی سـازمانها دارد. فِِفـر)Pfeffer( و 
مینتزبـرگ )Mintzberg( مهـارت سیاسـی را تحـت 
عنـوان سـاختاردرک میان فـردی توصیـف کردند که 
ايـن امـکان را بـه افـراد می دهـد کـه باعـث تأمیـن 
امنیـت منابـع شـده و بـه وسـیله تاثیـرات مطمئـن 
بـر روی ديگـران نفـوذ کننـد. رشـد سـريع در جريان 
تحقیقـات نشـان می دهـد کـه مهـارت سیاسـی يک 
مشـخصه انتقـادی برای کارکنان اسـت و تأثیر وسـیع 
آن را بـر روی نتايج سـازمانی نشـان می دهـد مونیون 
و همـکاران 2014 قبـل از اينکـه فريـس و همکارانش 
برنامـه تحقیقاتـی را گسـترش دهنـد، تصـورات اولیه 
غیرفعـال  بـرای دو دهـه  تقريبـاً  مینتزبـرگ  و  فِِفـر 
مانـده بـود، کـه ايـن برنامـه  شـامل تعريف سـاختار، 

سـاخت ابـزار سـنجش، متمايز کردن مهارت سیاسـی 
از ديگـر سـاختارهای مرتبـط و پیشـنهاد يـک بنیـان 
نظريـه ابتدايـی بـود. فعالیـت »فريـس و تـِردِوی« بر 
بنیـان هـای نظـری و ارزيابـی مهـارت سیاسـی باعث 
ايجـاد انگیـزه بـرای مـوارد مـورد بحث شـد کـه  اين 
مـوارد بـرروی سـوابق، نتايـج، روابـط مرتبـِط  مهارت 
سیاسـی در کار تاکیـد داشـتند. بر خـالف اهمیت اين 
موضـوع و فعالیـت تحقیـق تجربـی کـه بر اثـر مهارت 
سیاسـی انجـام شـد، تنهـا تعـداد محـدودی از ايـن 
تـالش و اقدامـات بـرای درک تاثیـر کلی ايـن جريان 
بـر روی مطالعـات بـر عهده گرفته شـد. بررسـی کلی 
کـه توسـط »بینگ، داويدسـون، مینور، ناويسـیويک و 
فرينک« انجام شـده، ارتباط مهارت سیاسـی و اجرای 
مفـاد را از بیـن تعـداد کمـی از مقاالت مرتبـط، مورد 
ارزيابـی قـرار داده و بر تاثیر مثبت مهارت سیاسـی در 

موقعیـت اجتماعـِی کار تأکیـد می کنـد.
مفهوم اخالق حرفه اي

در ابتـدا مفهـوم اخـالق حرفه اي به معنـاي اخالق کار 
و اخـالق مشـاغل بـه کار مي رفـت. امروزه نیـز عده اي 
از نويسـندگان اخـالق حرفـه اي، از معنـاي نخسـتین 
مي کننـد.  اسـتفاده  آن  تعريـف  بـراي  مفهـوم  ايـن 
 professional يـا work ethics اصطالحاتـي مثـل
يـا اخـالق حرفـه اي  ethics  معـادل اخـالق کاري 
در زبـان فارسـي اسـت. تعريف هـاي مختلفـي اخـالق 

حرفـه اي ارائه شـده اسـت:
1. اخـالق کار، متعهـد شـدن انـرژي ذهنـي و رواني و 
فیزيکـي فـرد يـا گروه به ايـده جمعي اسـت در جهت 
اخـذ قـوا و اسـتعداد درونـي گـروه و فرد براي توسـعه 

به هـر نحو.
2. اخـالق حرفـه اي يکـي از شـعبه هاي جديـد اخالق 
اسـت کـه مي کوشـد بـه مسـائل اخالقـي حرفه هـاي 
گوناگـون پاسـخ داده و براي آن اصولـي خاص متصور 

است. 
3. مقصـود از اخـالق حرفه اي مجموعه قواعدي اسـت 
کـه بايـد افـراد داوطلبانـه و براسـاس نداي وجـدان و 
فطـرت خويـش در انجـام کار حرفـه اي رعايـت کنند؛ 
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بـدون آن  که الزام خارجي داشـته باشـند يا در صورت 
تخلـف، بـه مجازات هـاي قانوني دچار شـوند.

موفقیت شغلی
متغیرهايـی  زمـره  از  شـغلی   ترفیعـات  و  موفقیـت 
هسـتند کـه بسـتر نظـري و پژوهشـی قابـل توجهـی 
تاکنـون بـراي آن هـا فراهـم شـده اسـت  »بـاروش« 
)2004( بـر ايـن بـاور اسـت کـه موفقیـت شـغلی، 
مشـتمل بـر مجموعـه اي پیامدهـاي مطلـوب و مورد 
دلخـواه بـراي افـراد اسـت کـه می تـوان آنهـا را در 
مبنـاي  )بـر  پیشـرفت  شـامل  اصلـی،  طبقـه  چنـد 
شـاخص هايی نظیر قـدرت، خودمختـاري کارآفرينی، 
کنتـرل خـود(؛ يادگیـري )کسـب مهارتهـا، توانايی ها 
و شايسـتگی هاي جديـد(، بقـاء )کسـب پـول و ثروت 
براي دسـتیابی به قـدرت، امنیت و تضمین اشـتغال(، 
دسـتاوردهاي شـناختی )خشـنودي، حرمـت خـود و 
خودشـکوفايی( و کیفیـت زندگی  و تـوازن کار زندگی 
طبقـه بنـدي نمـود. روند  وجهـات پژوهشـی و نظري 
پژوهشـگران مختلـف به ايـن متغیرها به شـدت تحت 
تأثیر نقشـی که موفقیت و پیشـرفت شـغلی در ايجاد 
اثربخشـی و کارايـی فـردي و سـازمانی داشـته و دارد، 
بوده اسـت )راجل برگ، 2007(.  بر اسـاس مشـخصه 
بـاروش  توسـط  کـه  شـغلی  موفقیـت  اصلـی  هـاي 
)2004( مـورد اشـاره قـرار گرفـت، معنـا و مفهوم اين 
متغیـر همسـو  بـا معنا و مفهـوم واژة شـغل، دو جنبه 
ذهنـی )درونـزاد( و عینـی )برونـزاد( را در برمی گیرد. 
جنبـه عینـی اين پديده راسـطح حقـوق و مزايـا، پايه 
فـرد در سـازمان و میـزان ترفیعـات و در مقابـل جنبه 

ذهنـی يـا درونزاد آن را رضايت شـغلی، رضايت از امور 
و کارهايـی کـه فـرد در طول زمـان حضـور در کارش 
آنهـا را انجـام میدهد، موفقیت شـغلی ادراک شـده  و 
رضايـت از زندگی را شـامل می شـود )اختر و محمود، 
راسـدي،   ،2006 دمیـوت،  هـال،  بريسـکو،  2009؛ 
اسـماعیل، يولی، نوآ،2009(.  شـواهد مطالعاتی حاکی 
ازآن اسـت کـه عوامـل چنـدي در معنـاي موفقیـت 
شـغلی نـزد افـراد از اهمیـت برخوردارنـد. ايـن عوامل 
شـامل پايـگاه و موقعیـت، داشـتن وقت و زمـان براي 
خـود، چالش انگیـزي، امنیـت و مالحظـات اجتماعی 
می شـوند )فريدمـن و گريـن هـاوس، 2000؛ گريـن 
هـاوس،2003(. از اين نظـر بخـش اعظمـی از معنـا و 
مفهـوم موفقیت شـغلی نزد افراد جنبه روان شـناختی 
دارد )دومنیکـو و جونـز، 2007 کوئـی پرس، شـاينس 
فلدمـن،  و  ابـی، سورنسـن  نـگ،  و شـرنس، 2006؛ 
2005(. امـا در کنـار معنـا و مفهـوم موفقیت شـغلی، 
عوامـل همبسـته و تعیین کننده هـاي ايـن پديده چه 
در سـطح درون زاد و چـه در سـطح بـرون زاد نیـز از 
اهمیـت ويـژه اي برخـوردار اسـت . بر اسـاس گزارش 
»گريـن هـاوس« )2003( همبسـته هـاي موفقیـت 
شـغلی را می تـوان در هفـت طبقه قـرار داد: سـرمايه 
گذاري مربوط به سـرمايه انسـانی در سـازمانها، عوامل 
انگیزشـی، روابـط بین فـردي، انتخابها يـا راهبردهاي 
شـغلی، ويژگی هاي شـخصیتی، ويژگی هاي سـازمانی 
و پايـگاه خانوادگـی. بنابـر انچـه گفته شـد فرضیات و 

مـدل مفهومـی زيـر ارائه می شـود: 
 هايويژگي شغلي، راهبردهاي يا فردي، انتخابها بين روابط انگيزشي، عوامل سازمانها، در انساني به سرمايه مربوط گذاري

  زير ارائه مي شود:فرضيات و مدل مفهومي  بنابر انچه گفته شد .خانوادگي پايگاه و هاي سازمانيويژگي شخصيتي،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاثير گذار است.  آنها بر اخالق حرفه ايكاركنان سياسي  مهارت -1 فرضيه
 تاثير گذار است. آنها موفقيت شغليبر  كاركنان  سياسي مهارت -2 فرضيه
 تا ثير گذار است. آنهاموفقيت شغلي بركاركنان  اخالق حرفه اي -3 فرضيه
 افزايش مي دهد.كارمندان را  موفقيت شغليو  سياسي مهارت، ارتباط مثبت بين كاركناناي اخالق حرفه -4 فرضيه

 روش شناسي تحقيق
به جدول مورگان كه با توجه گيرد. از در بر مي نفر 400را با تعداد بندرعباس رسمي و پيماني شهرداري كاركناناين مطالعه،  جامعه
 10به سواالت پاسخ دادند. از پرسشنامه هاي برگشت داده شده  درصد 80 هاپرسشنامه نرخ بازگشتبا  نفر نمونه انتخاب شدند 200

دهندگان % پاسخ 52اعالم شد.  نفر190هاي معتبر كنندهبه علت پاسخ ناقص از تحليل كنار گذاشته شد. تعداد  شركت نامهعدد پاسخ
تمام نمونه از ديپلم به  . تحصيالتشدسال را شامل  52سال تا  26دهندگان از . سن پاسخمردو مابقي را  تشكيل داده است زنرا 

 مي باشد. سال 27تا  2ي ي كار در محدودهدرصد سابقه وباالتر 
 بزارسنجش و فنون آماري ا

اي ليكرت گزينهگويه در طيف هفت 45اي از پرسشنامه علي  با در ارتباط با اخالق حرفهها در پژوهش حاضر، ابزار گردآوري داده
هاي مربوط به داده اي در جوامع اسالمي طراحي شده است. در رابطه بااستفاده شد كه اين پرسشنامه به منظور بررسي اخالق حرفه
اي ليكرت است مقياس پنج گزينهسوال و در قالب  40)، كه شامل 2005مهارت سياسي از ترجمه پرسشنامه مهارت سياسي فريس (

كه با توجه به  سوال استفاده شده است 30با  »پرسشنامه استاندار رادسيپ«از و در رابطه با موفقيت شغلي  مورد سنجش قرار گرفت

 

 اخالق حرفه اي

 

 مهارت سياسي:      
 مهارت هوشياري

ي                       اجتماع
                     يفرد ينمهارت نفوذ ب

                              

 موفقيت شغلي
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فرضیـه 1- مهـارت سیاسـی کارکنان بـر اخالق حرفه 
ای آنهـا تاثیر گذار اسـت. 

فرضیـه 2- مهـارت سیاسـی کارکنـان  بـر موفقیـت 
شـغلی آنهـا تاثیـر گـذار اسـت.

برموفقیـت  کارکنـان  ای  اخـالق حرفـه  فرضیـه 3- 
شـغلی آنهـا تـا ثیـر گـذار اسـت.

فرضیـه 4- اخـالق حرفـه ای کارکنان، ارتبـاط مثبت 
بیـن مهـارت سیاسـی و موفقیت شـغلی کارمنـدان را 

افزايـش مـی دهد.
روش شناسی تحقیق

پیمانـی  و  رسـمی  کارکنـان  مطالعـه،  ايـن  جامعـه 
بـر  بـا تعـداد400 نفـر در  شـهرداری بندرعبـاس را 
می گیـرد. از کـه با توجه بـه جدول مـورگان 200 نفر 
نمونـه انتخاب شـدند بـا نرخ بازگشـت پرسشـنامه ها 
80 درصـد بـه سـواالت پاسـخ دادنـد. از پرسشـنامه 
هـای برگشـت داده شـده 10 عدد پاسـخ نامه به علت 
پاسـخ ناقـص از تحلیـل کنـار گذاشـته شـد. تعـداد  
شـرکت کننده های معتبـر 190نفـر اعالم شـد. 52 % 
پاسـخ دهندگان را زن تشـکیل داده اسـت و مابقـی را 
مرد. سـن پاسـخ دهندگان از 26 سـال تا 52 سـال را 
شـامل شـد. تحصیالت تمام نمونـه از ديپلم بـه باالتر 
و درصـد سـابقه ی کار در محـدوده ی 2 تـا 27سـال 

باشـد.  می 
ابزارسنجش و فنون آماري 

در پژوهـش حاضـر، ابزار گـردآوری داده هـا در ارتباط 
بـا اخـالق حرفـه ای از پرسشـنامه علـی  بـا 45 گويه 
در طیـف هفت گزينـه ای لیکـرت اسـتفاده شـد کـه 
ايـن پرسشـنامه بـه منظـور بررسـی اخـالق حرفه ای 

در جوامـع اسـالمی طراحـی شـده اسـت. در رابطـه 
بـا داده هـای مربـوط بـه مهـارت سیاسـی از ترجمـه 
کـه   ،)2005( فريـس  سیاسـی  مهـارت  پرسشـنامه 
شـامل 40 سـوال و در قالـب مقیـاس پنـج گزينـه اي 
لیکـرت اسـت مورد سـنجش قـرار گرفـت و در رابطه 
با موفقیت شـغلی از »پرسشـنامه اسـتاندار رادسـیپ« 
بـا 30 سـوال اسـتفاده شـده اسـت کـه بـا توجـه بـه 
نظـر خبـرگان و متخصصان روايی هر سـه پرسشـنامه 
بـرای جامعـه آمـاری مورد تايیـد قرار گرفـت و پايايی 
کرونبـاخ  آلفـای  محاسـبه  طريـق  از  پرسشـنامه ها 
محاسـبه شـد؛ بطوريکـه ضريـب آلفـای پرسشـنامه 
موفقیت شـغلی 0.85، اخالق حرفـه ای 0.87، مهارت 

سیاسـی 0.82 درصـد بـرآورد شـد.
يافته های پژوهش

همانگونـه کـه از جـدول شـماره 1 پیداسـت بـا توجه 
و  آمـده )0/00و 0.02(  بدسـت  معنـاداري  بـه حـد 
کمتربـودن ايـن مقاديـر از سـطح معنـاداري )0/05 
<0/00، 0.02(، وجـود نوعـي رابطه معنـادار بین اين 
عوامـل تايید مي شـود. بیـن دو عامل موفقیت شـغلی 
و اخـالق حرفـه ای رابطه خطي مسـتقیم وجـود دارد. 
و بیـن موفقیت شـغلی بـا مهارت سیاسـی و همچنین 
رابطـه بین مهـارت سیاسـی و اخالق حرفـه ای رابطه 
خطـی مسـتقیم وجـود دارد. همانطور که جـدول )2( 
از مناسـب  نتايـج تخمیـن حاکـی  نشـان می دهـد، 
RMSEA مقـدار  دارد.   RMSEA بـودن شـاخص 

  ،RMSEA نیـز برابـر با 0.078 می باشـد. حد مجـاز
 2χ 0.08 اسـت. بـا توجـه بـه خروجی لیـزرل مقـدار
محاسـبه شـده برابر با 1058.97 می باشـد که نسبت 

موفقیت شغلیمهارت سیاسی
0.70 0.68مقدار همبستگیاخالق حرفه ای 

0.020.000عدد معناداری
0.751مقدار همبستگیموفقیت شغلی

0.010.000عدد معناداری

جدول 1. ضرايب همبستگی متغییرها؛  ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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بـه درجـه آزادی 485 کمتـر از عـدد 3 می باشـد و با 
توجـه به معنـادار نبودن P-Value حکايـت از برازش 
 GFI، مناسـب آمـاره کای اسـکور دارد. شـاخص های
AGFI  وNFI بترتیـب برابر با 0.91، 0.93، و 0.95 
می باشـند کـه نشـان دهنـده بـرازش کامـال بااليـی 

می باشـند.

آزمون فرضیات
بـه منظـور بررسـی تمامـی فرضیه های ايـن پژوهش، 
ابتـدا ضريـب مسـیر را محاسـبه می کنیـم، تحلیـل 
مسـیر گسـترش روش هـای رگرسـیون و در حقیقت، 
کاربـرد رگرسـیون چندمتغیـری در ارتبـاط بـا تدوين 
بـارز مدلهـای علـی اسـت. هـدف آن به دسـت آوردن 
برآوردهـای کمـی از روابـط علـی بین مجموعـه ای از 

 
 توان مشاهده نمود.) مي3نتايج تائيد يا رد فرضيات را در جدول (

 هاي تحقيق.؛ ماخذ: يافتهبررسي رد يا تائيد شدن فرضيه تحقيق .3جدول 

 فرضيات
 ميزان تاثير

رد
 / 

يد
تائ

 

ــر  اثـــــ
 مستقيم

اثـــــــــــــر 
 غيرمستقيم

ــر  اثــ
 كل

ــه     ــالق حرف ــر اخ ــان ب ــي كاركن ــارت سياس مه
 گذار است.اي  آنها تاثير 

 تائيد 0.38 -- 0.38

ــت    ــر موفقيـ ــان  بـ ــي كاركنـ ــارت سياسـ مهـ
 شغلي  آنها تاثير گذار است.

 تائيد 0.599 0.34*0.38 0.47

اخــــالق حرفــــه اي  كاركنــــان برموفقيــــت 
 شغلي آنها تا ثير گذار است.

 تائيد 0.34 - 0.34

 
كاركنان در سازمان تأثير گذارند. از  موفقيت شغليبر  ايحرفهاخالق ، سياسي مهارتدهد كه متغيرهاي نتايج اين آزمون نشان مي

  دهد.مي افزايشرا  موفقيت شغليسياسي و  مهارترابطه  به عنوان متغيير ميانجي اياخالق حرفهطرفي متغيرهاي 
 و جمعبندي گيرينتيجه

 كه ميشود فرض اساس اين بر سياسي دارند ماهيت سازمانها كه دارد وجود باور اين دانشگاهي و علمي جوامع از بسياري ميان در
 و يابي موقعيت اجتماعي، زيركي مانند ديگر عوامل نيازمند پشتكار، هوش و داشتن بر عالوه شغلي موفقيت و اثربخشي عملكرد،

 مهارت يا و ادراكفردي،  بين سبك عنوانبه ،سازدمي موفقيت آميز نفوذ اعمال به قادر را فرد كه به خصوصياتي برخي است زرنگي
 سازمان در بقاء و ماندن براي بلكه شدن موفق براي تنها نه افراد كه دارد سازمانها اعتقاد به سياسي نگرش اند.كرده اشاره سياسي

 بوده علمي تحقيق سازمان محل در سياستها موضوع دهها براي اگرچه . باشند سياسي مهارت نيز و سياسي تمايل (اراده) داراي بايد
 اند. لذا در پژوهش حاضر تالش شده است تا نقش مهارتكرده سياسي مهارت نظامند مطالعه به شروع محققان اخيراً تنها لكن اند،

 نشان داد اول هاي بر موفقيت شغلي كاركنان در شهرداري بندرعباس بررسي شود نتايج حاصل از آزمون فرضيسياسي و اخالق حرفه

dfdf χ/2RMSEAp- valueGFIAGFINFI

4852.280.0740.1070.910.930.95
بیشتر از 

صفر
کمتر 
بیشتر از کمتر از 0.08از 3

0.05
بیشتر از 

0.9
بیشتر از 

0.9
بیشتر از 

0.9

جدول 2. شاخص های برازش مدل؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق. 

فرضیات
میزان تاثیر

تائید / رد
اثر کلاثر غیرمستقیماثر مستقیم

مهارت سیاسی کارکنان بر 
اخالق حرفه ای  آنها تاثیر گذار 

است.
تائید0.38--0.38

مهارت سیاسی کارکنان  بر 
موفقیت شغلی  آنها تاثیر گذار 

است.
تائید0.380.599*0.470.34

اخالق حرفه ای  کارکنان 
برموفقیت شغلی آنها تا ثیر 

گذار است.
تائید0.34-0.34

جدول 3. بررسی رد يا تائید شدن فرضیه تحقیق؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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سـازه ها اسـت )هومـن، 1387(. در تحلیـل مسـیر، 
روابـط بیـن متغییرهـا در يک جهت جريـان می يابند 

و مسـیرها متمايـز در نظـر گرفتـه می شـوند.
نتايـج تائیـد يا رد فرضیـات را در جـدول )3( می توان 

نمود. مشاهده 
نتايـج ايـن آزمـون نشـان می دهـد کـه متغیرهـای 
مهـارت سیاسـی، اخالق حرفـه ای بر موفقیت شـغلی 
کارکنان در سـازمان تأثیر گذارند. از طرفی متغیرهای 
اخـالق حرفـه ای بـه عنـوان متغییـر میانجـی رابطـه 
مهارت سیاسـی و موفقیت شـغلی را افزايش می دهد. 

نتیجه گیری و جمعبندي
در میـان بسـیاري از جوامـع علمـی و دانشـگاهی اين 
بـاور وجـود دارد کـه سـازمانها ماهیت سیاسـی دارند 
بـر اين اسـاس فرض میشـود کـه عملکرد، اثربخشـی 
و موفقیـت شـغلی عـالوه بر داشـتن هوش و پشـتکار، 
اجتماعـی،  زيرکـی  ماننـد  ديگـر  عوامـل  نیازمنـد 
موقعیـت يابـی و زرنگـی اسـت برخی بـه خصوصیاتی 
آمیـز  موفقیـت  نفـوذ  اعمـال  بـه  قـادر  را  فـرد  کـه 
می سـازد، به عنـوان سـبک بیـن فـردي، ادراک و يـا 
مهـارت سیاسـی اشـاره کرده انـد. نگـرش سیاسـی به 
سـازمانها اعتقـاد دارد کـه افـراد نـه تنهـا بـراي موفق 
شـدن بلکـه براي مانـدن و بقاء در سـازمان بايد داراي 
تمايـل )اراده( سیاسـی و نیـز مهارت سیاسـی باشـند.  
اگرچـه براي دهها موضوع سیاسـتها در سـازمان محل 
تحقیـق علمـی بـوده انـد، لکـن تنهـا اخیـراً محققان 
شـروع بـه مطالعـه نظامند مهـارت سیاسـی کرده اند. 
لـذا در پژوهـش حاضـر تـالش شـده اسـت تـا نقـش 
مهارت سیاسـی و اخـالق حرفه ای بر موفقیت شـغلی 
کارکنان در شـهرداری بندرعباس بررسـی شـود نتايج 
حاصـل از آزمـون فرضیـه اول نشـان داد کـه مهـارت 
سیاسـی کارکنـان بـر اخـالق حرفـه ای آنهـا تاثیـر 
مسـتقیم دارد و ايـن نتیجـه در سـاير پژوهشـها هـم 
مـورد تايیـد قـرار گرفتـه اسـت، تحقیـق کیفـی اخیر 
نشـان داد کـه مهـارت سیاسـی به طور مثبـت بر خود 
)انگیزش، فروتنی و خوشـرويی (، ديگـران )جوابگويی 
و اعتمـاد( و گروه/سـازمان )گسـترش اهـداف، نفـوذ- 

متعاقبـاً  کـه  دارد  اثـر  توانمندسـازي(  يادگیـري، 
دسـتیابی بـه پیامدهـاي عملکـرد عاطفـی و واقعی را 
افزايـش می دهـد. نتايج حاصل از آزمـون فرضیه دوم 
نشـان داد کـه مهـارت سیاسـی کارکنان  بـر موفقیت 
شـغلی تاثیـر مثبـت و مسـتقیم دارد يعنـی افزايـش 
مهـارت سیاسـی کارکنان در موفقیت شـغلی آنهاموثر 
و منجـر بـه افزايـش موفقیـت شـغلی می شـود نتايج 
سـاير پژوهشـها نیـز ايـن نتیجـه را تايیـد می کنـد. 
چشـم انداز سیاسـی، سـازمانها را به عنوان عرصه هاي 
سیاسـی ترسـیم می کنـد کـه در آن مذاکـره، چانـه 
زنـی، معاملـه، مبادلـه مطلوبیتها و اتحادسـازي جهت 
پیشـبرد امـور و کارهـا صـورت میگیـرد. بـا توجـه به 
ماهیـت سیاسـی سـازمانها، توانايـی فرد بـراي هدايت 
مؤثـر ايـن عرصـه در نهايت منجـر به کارراهه شـغلی 
موفقیـت آمیـز میشـود. موفقیـت شـغلی بـر اسـاس 
سـطح  و  می کننـد  دريافـت  افـراد  کـه  ارتقاءهايـی 
حقـوق و دسـتمزد آنهـا طـی دوره حرفه اي مشـخص 
میشـود. افراد داراي مهارت سیاسـی قادرند خود را در 
موقعیتـی قـرار دهنـد کـه فرصتهايی خلق کننـد يا از 
فرصتهـاي ايجـاد شـده سـود برند. آنهـا ايـن کار را از 
طريـق درک مؤثر ديگران و نفوذ  ين فردي در شـبکه 
هـا انجـام میدهند کـه امکان دسترسـی بـه اطالعات 
و منابـع را فراهـم می کنـد. فعالیت سیاسـی کارکنان 
نقش مهمی در شـکل دهـی ادراکات ديگران و ارزيابی 
شـخصیت آنهـا ايفا میکند. ايـن ادراکات بـه نوبه خود 
بـر میـزان موفقیـت افـراد در شـغل اثرگـذار اسـت. 
مهـارت سیاسـی، فرد را قادر به مديريـت مؤثر و ايجاد 
تصاويـر مثبـت در محیطهـاي کاري مختلف میسـازد، 
بـه ويـژه تصاويـري که بـر ارزيابی عملکرد و پتانسـیل 
حرفهـاي اثـر مـی گـذارد. فريـز و همـکاران )2007(. 
مهـارت سیاسـی را الگـوي جامعـی از شايسـتگیهاي 
اجتماعـی بـا جلـوه هاي شـناختی، عاطفـی و رفتاري 
میداننـد. پیشـنهاد کردنـد کـه يکـی از منافـع عمـده 
مهـارت سیاسـی توانايـی هدايـت مؤثـر حـوزه هـاي 
چندگانـه در ايجـاد و مديريـت ادراکات مثبـت ايجـاد 
امـروز،  ناظـران اسـت. در سـازمانهاي  شـده توسـط 
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کسـانی کـه مهـارت سیاسـی زيـادي دارنـد قـادر بـه 
مديريت منافـع واگرا هسـتند. در فراتحلیلهاي جديد، 
دانـش و درک سیاسـی با حقـوق و دسـتمزد، ارتقاء و 
رضايـت شـغلی مرتبـط اسـت. فرصتهاي پیشـرفت يا 
ارتقـاء معمـوالً جـزء سیاسـی تريـن تصمیمـات اتخاذ 
شـده در سـازمانها هسـتند. نتايـج حاصـل از آزمـون 
فرضیه سـوم نشـان داد که اخالق حرفـه ای  کارکنان 
برموفقیـت شـغلی تاثیر مثبـت و مسـتقیم دارد يعنی 
رعايـت اخالق حرفه ای از سـوی کارکنان در موفقیت 
شـغلی آنهاموثـر و منجـر بـه افزايش موفقیت شـغلی 
می شـود نتايج سـاير پژوهشـها نیز اين نتیجه را تايید 
باورنـد مهمتريـن  ايـن  می کنـد، صاحب  نظـران بـر 
متغیـر در موفقیـت سـازمان، اخـالق حرفه اي اسـت. 
امـروزه، داشـتن اخـالق حرفـه اي، بـه عنـوان يـک 
مزيـت رقابتـي در سـازمان مطـرح اسـت. اخـالق بـه 
عنـوان نظـام فلسـفی اي کـه هدايت و تصمیـم گیري 
معنـوي انسـان هـا را در بـردارد، تعريـف مي شـود و 
اخـالق حرفـه اي اين تصمیم گیـري را در هنـگام کار 
بـا مراجـع مورد توجه قـرار می دهـد. حاکمیت اخالق 
حرفـه اي در سـازمان، قـادر اسـت بـه میـزان بسـیار 
چشـم گیري سـازمان را در جهـت کاهـش تنش هـا 
و موفقیـت در تحقـق اثـر بخـش هـدف يـاري نمايـد 
و سـازمان را پاسـخگو سـازد. امـروزه داشـتن اخـالق 
حرفـه اي، بـه عنـوان يـک مزيـت رقابتي در سـازمان 
مطـرح مي باشـد. مسـئولیت پذيری سـازمان، سـبب 
ايجـاد اعتمـاد اصیـل وپايـدار محیـط به آن شـده، در 
نهايـت، موفقـت سـازمان را تضمیـن مـی کنـد. قطعا 
موفقیـت سـازمان نشـات گرفتـه از موفقیـت کارکنان 
آن سـازمان اسـت. و در نهايـت نتايـج آزمـون فرضیه 
چهـارم نشـان داد کـه اخـالق حرفـه ای  کارکنـان، 
ارتبـاط مثبـت بین مهارت سیاسـی و موفقیت شـغلی 
کارمنـدان را افزايـش مـی دهـد. بـه طـوری کـه اثـر 
مسـتقیم مهارت سیاسـی کارکنان بر موفقیت شـغلی 
آنهـا)0.47( از اثـر کل )اثر مسـتقیم به اضافـه اثر غیر 
مسـتقیم( )0.599( که به واسـطه اخـالق حرفه ای به 
وجـود آمده بیشـتر اسـت کـه در واقـع نشـان دهنده 

ايـن اسـت که اخـالق حرفه ای بـه عنـوان میانجی بر 
تاثیـر مهـارت سیاسـی بر موفقیت شـغلی مـی افزايد.

پیشنهادات
مهـارت سیاسـی به عنـوان يـک شايسـتگی و قابلیت 
مهـم بـراي موفقیـت شـغلی در بسـیاري از سـازمانها 
ضـروري اسـت. هنگامـی کـه افـراد بـه سـمت بـاالي 
سلسـله مراتـب حرکـت می کننـد اهمیـت تخصـص 
فنـی کـم و مهـارت سیاسـی زيـاد میشـود. موفقیـت 
در سـطوح باالتـر بـه طـور گسـترده اي بر اسـاس دارا 
بـراي بدسـت آوردن  بـودن زرنگـی سیاسـی کافـی 
منابـع کمیاب و حمايـت تعیین می شـود. هرچند که 
سـازمانها بـه طـور دقیق مهارت سیاسـی را نشـناخته 
و بـه ايـن شـیوه عنوان گـذاري نکرده انـد، اما افـراد را 
بر اسـاس اين ويژگـی انتخاب کرده و ارتقـاء داده-اند. 
مهارت سیاسـی بـه عنوان يک کاتالیـزور براي افزايش 
ارتباطـات بـه کار مـی رود در نهايـت، افـراد موفـق در 
برخوردارنـد  سیاسـی  درک  از  مشـاغل  از  بسـیاري 
و  چیـزي  چـه  موقـع،  چـه  بداننـد  کـه  ايـن  بـراي 
چگونـه حـرف درسـت را بگوينـد و انجـام دهنـد. لـذا 
بـه سـازمانها پیشـنهاد می-شـود بـه توسـعه مهـارت 
سیاسـی کارکنان بپردازند، نخسـتین گام بـراي ايجاد 
مهـارت سیاسـی خودآگاهـی و درک از خود اسـت. در 
گام بعـد مهـارت سیاسـی میتوانـد از طريق روشـهاي 
يادگیـري تصديـق شـده ماننـد تمرينهـاي تجربـی، 
نمونه هـا، يادگیـري نیابتـی، بـازي نقـش و آمـوزش 
توسـعه يابد.  و  شـود  شـکل داده  ارتباطـات  مهـارت 
سـرانجام ارزشـیابی دوره اي و بازخور توصیه می شود. 
افـرادي که از نظر سیاسـی فاقد توانايی هسـتند اغلب 
نمی داننـد کـه رفتـار آنهـا ممکـن اسـت اهانت آمیـز 
عنـوان  بـه  ديگـران  توسـط  يـا  باشـد  بی نزاکـت  و 
کـودن ديـده شـود؛ بنابراين يکـی از اولیـن فعالیتهاي 
توسـعه اي بايد شـامل خـود ارزيابـی و درک با تمرکز 
خـاص بر خودآگاهی باشـد. خودآگاهـی بهتر از طريق 
درک شـخصیت يـک فرد و اين کـه چگونه تصمیمات 
را اتخـاذ می کنـد، رخ می دهـد. يکـی از دغدغه هـای 
مديـران کارآمـد در سـطوح مختلـف، چگونگـی ايجاد 
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بسـترهای مناسـب برای عوامل انسـانی شاغل در تمام 
حرفه هاسـت تـا آنها بـا حس مسـئولیت و تعهد کامل 
بـه مسـايل در جامعـه و حرفه خـود به کار بپـردازد و 
اصـول اخالقـی حاکـم بـر شـغل و حرفه خـود رعايت 
کننـد. بـا توجه بـه اهمیت اخالق حرفـه ای و تاثیر آن 
بـر ابعـاد مختلف سـازمان به خصوص موفقیت شـغلی 
کارکنـان، پیشـنهاد می شـود  مديـران ارشـد ابعـاد 
عمومـی و اختصاصـی اخـالق حرفـه ای را در حیـن 
کار مـورد تاکیـد قـرار داده و خـود بـه عنـوان الگـوی 
سـايرين، پیـش قـدم رعايـت عملـی اصـول اخالقـی 
نیـز  خدمـت  ضمـن  آموزشـهای  همچنیـن  باشـند. 
می تواننـد جهـت آشـنايی کارکنـان با اصـول و مبانی 
اخالقـی در محیط کاری و گسـترش اخـالق حرفه ای 

در سـازمان مدنظـر قـرار داد. 
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بررسی اصول و معیارهای پايداری در محالت مسکونی به منظور ايجاد 
ارتباط بین بافت قديم و جديد شهر 
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چکیده
پیـش از صنعتی شـدن، محـات شـهری در طـول دوره هـای زمانـی، 
تـوان سـازگاری بـا روند کنـد تغییرات اجتماعـی و اقتصادی را داشـته 
و ضمـن حفـظ ارزشـهای طبیعـی محیـط و رفـع نیازهـای فـردی و 
اجتماعـی سـاکنین خـود، از پویایـی و سـرزندگی الزم نیـز برخـوردار 
بودنـد. بتدریـج بـا تغییـر روش هـای معیشـتی و پیامدهـاي ناشـي 
ازآن و همچنیـن عـدم حفـظ تعـادل متغیرهـای اقتصـادی، اجتماعی 
و زیسـت محیطی، موجـب گسسـتن کالبـدی و فرهنگـی محله هـاو 
در نتیجـه عـدم پاسـخگویی به نیـاز سـاکنین و ناکارآمـدی عملكردي 
محات شـهری شـد. محات  مسـكوني  جدیـد، به  دلیل  فقـدان  فضاي  
کافـي  ناشـی از افزایـش قیمـت  زمین  و تراکـم  بیش  از حـد جمعیت و 
توده هـای سـاختمانی، سـاختمان هاي فاقـد فضـاي  بـاز و نـور کافي  و 
فقـدان مناظـر زیبـاي طبیعت  سـاخته شـده اند و این موضـوع، عرصه  
خصوصـي  و عمومـي  زندگـي  در محات  را با اشـكال  مواجـه  نمود. این 
پژوهـش بـا بررسـی اصـول و معیارهای پایـداری در محات مسـكونی 
بـه منظـور ایجـاد ارتبـاط بیـن بافـت قدیـم و جدید شـهر به بررسـی 
جداگانـه دو محلـه در بافـت قدیـم و جدید پرداخته کـه از مجموع 96 
امتیـاز اصـول طراحـي مطلوب محلـه، محله فیـض آباد 81 و شـهرك 
شـهید نجفـي 70 امتیـاز را بـه خود اختصـاص داده اند کـه این حاکي 
از وضعیـت مناسـبتر اصـول طراحـي در قسـمتهاي قدیمـي و تاریخي 
محلـه فیـض آبـاد مـي باشـد.که بر ایـن اسـاس م ی ت وانـد تاکیـدی  بر 

اصـول و معیارهـای مـورد بررسـی در ایـن پژوهش باشـد.
واژگان کلیـدي: محله مسـكونی پایـدار، اصول پایـداری، بافت قدیم، 

بافـت جدید.

meibodi_m_arc@yahoo.com  :نویسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09151960523، رایانامه*

The principles and criteria of sustainability in 
residential neighborhoods in order to create a 
connection between the old and new city; Case 
Faizabad districts and towns shahid Najafi 
Kermanshah

Abstract
Urban areas during periods before the Industrial Revolution, we 
have had to adapt to the slow pace of social and economic chang-
es. And to preserve the natural values of personal and social envi-
ronment and meeting the needs of its residents, the dynamism and 
vitality were also necessary. Gradually change the way of living 
and the consequences thereof, as well as variables of balancing 
economic, social and environmental causes physical and cultural 
rupture neighborhoods and thus does not meet the needs of resi-
dents of urban neighborhoods and inefficient performance. New 
residential districts, due to lack of space caused by the rising cost 
of land and high population density and mass of the building, the 
building without enough light and lack of open space and beauti-
ful natural scenery are made. And this, public and private spheres 
of life in communities more difficult. This study reviews the sus-
tainability criteria to separate two neighborhoods in residential 
areas examined in the context of old and new That a total of 96 
points good design principles neighborhood, the neighborhood of 
the town of Faizabad 81 and 70 points, respectively Shahid Najafi 
said. This evidence suggests the most appropriate design princi-
ples in Faizabad is part of an ancient and historical neighborhood. 
The emphasis on principles and criteria that can be studied in this 
research.
Keywords: sustainable residential neighborhood, the principles of 
sustainability, old and new context.
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1- مقدمه
پـس از انقـاب صنعتـي، بـا توجـه بـه رشـد سـریع 
و  اجتماعـي  نظریه پـردازان  حساسـیت  شـهرها، 
زندگـي  خصـوص  در  زیسـت  محیـط  دوسـت داران 
در شـهرها افزایـش یافـت. بـه  طـور کلـي، در برخـی 
از تئوري هـاي اجتماعـي و در تصـورات عامـه مـردم، 
شـهرها بـه عنوان مـكان کاهـش ارزش هـا و پیوندهاي 
اجتماعـي تلقـي مي گردد. در گذشـته، نقـش  و کارکرد 
اجتماعـي  پر رنـگ محلـه  در حیات  اجتماعـي،  موجب 
مي شـد  کـه افـراد از زندگـي  اجتماعـي  متعادل تـري  
و  اجتماعـي  پیوندهـاي  ارزش هـا،  و  بـوده  برخـوردار 
پایـداري بیشـتري نسـبت بـه امـروز داشـته  باشـند. 
بـه عبـارت دیگـر، امـروز رهـا شـدن افـراد در مقیـاس 
بـزرگ جغرافیایـي بـه عنـوان شـهر، مشـكات فراواني 
را بـا خـود بـه همـراه داشـته  اسـت. انبوهـي از کاالها، 
خدمـات و نیـز گسـتردگي سـطح مناسـبات اجتماعي، 
موجـب شـده  اسـت کـه موضـوع نظام منـدی رفتـار و 
انتخاب افراد سـاکن در شـهر، با دشـواري روبـرو گردد؛ 
»تبعـات ترویـج تمـدن صنعتـي خطـر مسـخ هویـت 
انسـاني و ظهور بحران هویت را فراهم گردانیده  اسـت. 
بررسـیهاي انجـام شـده بیانگـر ایـن موضـوع اسـت که 
ادامه وضعیت کنوني، سـاختار شـهرها را با خطر عمده 
کاهش روابط عاطفي و انسـاني و سـرانجام نظامي عاري 
از هـدف و نیـك خواهـي جمعـي روبـرو مي گردانـد« 
)موسـوي، 1382(. همچنیـن رشـد بي رویـه شـهرها، 
کـه بـه منظور دسـتیابي بـه توسـعه اقتصـادي صورت 
تخریـب  زیسـت محیطي،  آلودگي هـاي  مي گیـرد، 
منابـع و عواقـب جبران ناپذیـر دیگـري در پـي  دارد. 
از ایـن روي، در پاسـخ بـه مشـكات مذکـور و کنتـرل 
رشـد افسار گسـیخته شـهري، صاحب نظران فرآیندي 
از توسـعه را پیشـنهاد می نماینـد کـه در آن از منابـع 
موجـود بـه طـور متعادل تـری بهره بـرداري گـردد و 
همچنیـن، میراث طبیعـي براي نسـل هاي آینده حفظ 
شـود. بدیـن ترتیـب، رویكـرد توسـعه پایـدار شـهري 

می گـردد. مطـرح 

ادبیات تحقیق
تعريف محله و ابعاد آن

محلـه را ناشـي از تجمـع، پیوسـتگي، معاشـرت، روابط 
همسـایگي، و اتحـاد غیررسـمي میان گروهـي مي داند 
کـه تشـكیل واحدي به نـام محله را مي دهد )شـكویي، 
1378،  ص 38(. محلـه بـه عنوان سـلول زندگی حیات 
شـهری می باشـد. بطـور کلی محلـه جزئی از سـازمان 
فضایـی شـهر اسـت کـه در آن روابـط افـراد بصـورت 
رودررو می باشـد. »محلـه ممكـن اسـت بـا توجـه بـه 

هرکـدام از جنبه هـا و معیارهـای زیـر تعریـف گردد:
1. »مناسبات اداری« : بوسیله مرزها و محدوده ها؛ 

2. »زيبايی شناسـی«: بوسـیله ویژگـی هـای بـارز و 
توسـعه؛  قدمت 

3. »اجتماعی«: از دید و نگاه ساکنین در منطقه؛  
4. »عملکردی«: بوسیله محدوده خدماتی. 

5. »زيسـت محیطی«: بوسـیله فضاهـای بـا ترافیـك 
 . محیطـی   زیسـت  بـاالی  کیفیـت  و  روان  و  آرام 

)17-16  :2003  ,Barton(
اسـاس  بـر  را  لینـچ )1374(، شـكل بصـري شـهرها 
ادراك ذهنـي افـراد، بـا پنـج ویژگـي »راه، گره، نشـانه، 
لبـه و محلـه« ترسـیم مي نمایـد و در تعریـف محلـه 
بیـان می کنـد کـه »محلـه، جایي اسـت که دسـت کم 
میان انـدازه یـا بـزرگ بـوده و شـامل دو بعـد باشـد، تا 
ناظر احسـاس کند که وارد آن شـده  اسـت. اجزا آن به 
سـبب خصوصیات مشـترکي که دارند، کامًا شـناختي 
سـیماي  مي تـوان  همـواره  کـه  به گونـه اي  هسـتند، 
محله-هـا را از درون آنهـا تمیز داد و این خصوصیات در 
سراسـر محلـه ادامـه مي یابـد و هرجـا که محلـه پایان 
مي یابـد، قطـع مي شـود« )لینـچ، 1374(. همچنیـن 
سـازمان و اسـتخوان بندي محلـه نیـز مي توانـد یكـي 
از محورهـاي کلیـدي در تعریـف محلـه باشـد. »وجود 
و تـداوم محـور اصلـي محلـه همراه بـا گذرهـاي پیاده، 
شـبكه اي از مراکـز فرعـي محله و وحدت شـكلي آن را 
بایـد چارچوب و اسـتخوان بندي اصلي محله دانسـت« 
)حبیبـی، 1382(. »ترکیب عملكردها و فعالیت ها براي 
ایجـاد وحـدت فضایـي، وجـود نشـانه ها و عرصه هـاي 
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مختلـف نیمـه خصوصـي، نیمـه عمومـي و عمومـي به 
عنـوان بسـتر اصلي در تعامـات و روابـط اجتماعي نیز 
از ویژگي هـاي محلـه محسـوب مي شـود« )عزیـزی، 

.)1385
در ایـران، محله هـا کالبـد سـكونت و اشـتغال 1250-

700 خانـوار بـا دامنـه نوسـان شـعاع دسترسـي پیـاده 
کـه  هسـتند  پیـاده(  دقیقـه   4-5( متـر   300-375
بـا عناصـر شـاخص فرهنگـي )مسـجد( و )آموزشـي( 
شـبكه  بـا  محلـه،  هـر  مي شـود.  تعریـف  )دبسـتان( 
مجـاور  محـات  سـایر  از  محلـه اي،  دور  سـواره روي 
جـدا و مسـتقل مي گـردد )حبیبـی، 1378(. در کنـار 
بـا   ”Neighborhood“ معـادل  »محلـه«  مفهـوم 
تأکیـد بـر بعـد کالبـدی آن، مفهـوم دیگـری بـا تأکید 
بـر بعـد اجتماعی مطـرح مـی گـردد و آن »اجتماعات 
در  می باشـد.   ”Community“ معـادل  محلـی« 
لغتنامـه آکسـفورد”Community”  بـه معنـاي بدنـه 
ای از انسـانها کـه در یـك مـكان، ناحیـه و یـا محدوده 
مشـترك زندگی کرده و ویژگی های مشـترك مذهبی، 
شـغلی و ملـی و ... دارا مـی باشـند، آورده شـده اسـت. 
 ”Community“ در ادبیـات شهرسـازی نیـز مفهـوم
»شـبكه اي از اجتماعـات مردمـی بـا هویـت، عایـق و 
نظریـه هـای مشـترك در سـطح محلـی که شـناخت، 
و  دوسـتی  بـرای  ای  دوسـویه  حمایتهـای  و  فرصـت 
 ,Barton( همـكاری فراهـم مـی آورنـد«، مـی باشـد
2003:4(. در فرهنـگ غـرب و موقعیـت کنونـی نیـز 
تعـداد جمعیـت سـاکن معیـار عمـده در تعریـف محله 
اسـت )حبیبـی، 1385، ص 36(. به طورکلـی می تـوان 
گفـت همان گونـه کـه شـهرها بـر اسـاس انـدازه، فـرم 
تراکـم و سـایر ویژگی هـای خـود متفـاوت هسـتند، 
قطعیـت انـدازه برای آنها ارائه نشـده اسـت. برای محله 
نیـز شـاخص هایـی چـون جمعیـت، سـطح و شـكل 
معـرف نیسـتند. در مقابـل عواملی نظیر هویـت، ادراك 
سـاکنین و... معرف محله ها هسـتند )همـان، ص 38(.

توسعه محله ای پايدار 
طـی دهه هـای اخیـر، توسـعه پایـدار و توسـعه پایـدار 
شـهری بـه تدریـج بـه پارادایـم )الگـوواره(  نویـن و 

مسـلّط ادبیـات نظـری و علمی رایـج در باب توسـعه و 
برنامه ریزی شـهری، تبدیل شـده  اسـت. ایـن پارادایم، 
اگـر چـه ناظـر بـه برداشـت ها و تفسـیر های گوناگوني 
اسـت، امـا در مجمـوع بـر پایـداری و اسـتمرار توسـعه 
بـرای همـگان و نسـل های آینـده طـی زمـان و بر همه 
و  اجتماعـی  اقتصـادی،  پیچیـده  ابعـاد  جانبه نگـری 
زیسـت محیطـی فراینـد توسـعه در سـطح یك کشـور 
یـا شـهر، تأکیـد دارد. مهم ترین دغدغـه ای که موجب 
تعمـق و توجـه جـدی صاحب نظـران و برنامه ریـزان 
شـهری را به سـوی مفهوم توسـعه پایدار شـهری جلب 
نمـوده، از یك سـو، واقعیت رشـد شـتابان شهرنشـینی 
در جهـان امـروز و تـداوم آن در آینده و از سـوي دیگر، 
رشـد حیـرت آور چشـم گیر کان شـهرها، بـه ویـژه در 
بـرای  آن  زیان بـار  پیامدهـای  و  جنـوب،  کشـورهای 
سـاکنان ایـن مناطـق اسـت )رهنمایـی،  1385(. بـا 
مطـرح شـدن محله به عنوان سـلول »زندگی شـهری« 
، تحقـق توسـعه پایـدار نیز تنهـا در قالب توسـعه محله 
ای و در مقیـاس محلـی و در ادامـه تفكـر »جهانـی 
بیندیـش، محلـی عمـل کـن« دنبـال شـد. بـا توجـه 
بـه اینكـه در حـال حاضـر بیـش از 50% مـردم جهـان 
در شـهرها زندگـی مـی کننـد، نحـوه توسـعه محله ها 
در مقیـاس کان مـی توانـد موفقیـت و یـا شكسـت 
جامعـه را در برابـر حـل مشـكات زیسـت محیطـی، 
 ,Roseland( اجتماعـی، کالبـدی و ... تعییـن نمایـد
2000(. »توسـعه محلـه ای پایدار« تنها یـك نوع واحد 
همسـایگی، محلـه، شـهر و یـا ناحیـه را توصیـف نمـی 
کنـد. فعالیتهایـی راکه محیـط شـهروندان می خواهند 
و می تواننـد بـه آنهـا پایـداری بخشـند، ممكـن اسـت 
از یـك جامعـه تـا جامعـه دیگـر متفـاوت باشـد. بطور 
کلـي یـك محلـه پایـدار بـا درنظرگرفتن توان  زیسـت 
محیطـی، بـه نیازهای اقتصـادیـ  اجتماعی سـاکنانش 
پاسـخ می گویـد. توسـعه پایـدار در مقیـاس محلـه بـه 
معنـای »ارتقـاء کیفیـت زندگی در شـهر، شـامل همه 
ویژگیهـا و اجـزاء زیسـت محیطـی، فرهنگی، سیاسـی، 
اداری، اجتماعـی و اقتصـادی بـدون ایجـاد مانعی برای 
نسـل آینـده« مـی باشـد. مانعـي کـه کاهـش منابـع 
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 Urban( طبیعـي و افزایـش کمبودهـای محلی اسـت
Conference 21,2000(. »توسـعه محلـی پایـدار را 
می-تـوان بـه عنـوان تغییـری در شـیوه های مدیریـت 
محلـی که به پایداری زیسـت محیطی در سـطح جهان 
و در عین حـال محیط زیسـت طبیعـي و مصنوع محلي 
نیـز کمـك مي نمایـد، تبییـن نمـود. توسـعه پایـدار 
افزایـش کنتـرل محلـی را بـر تصمیم گیـری هـا مورد 
توجـه قـرار داده و تشـویق می نماید. چنین اسـتراتژی 
توسـعه ای نیازمنـد تفویض اختیـار در تصمیم گیری تا 
 .)107-1994:106 ,Gibbs( سـطح محلی مـی باشـد
توسـعه پایـدار در مقیـاس محلـه بـه معنـای »ارتقـاء 
کیفیـت زندگـی سـاکنین، شـامل همـه ویژگی هـا و 
اداری،  سیاسـی،  فرهنگـی،  محیطـی،  زیسـت  اجـزاء 
اجتماعـی و اقتصـادی بـدون ایجـاد مانعـی برای نسـل 
آینـده« مـی باشـد. مانعـي کـه نتیجـه کاهـش منابـع 
 Urban(  طبیعـي و افزایـش کمبودهـای محلی اسـت

.)2000  Conferences, Berlin, July  21
بطورکلـی در همـه تعاریـف توسـعه محلـه ای پایـدار 
اصـول ومعیارهـا در پایـداری محله را می تـوان اینگونه 
پویایـی،  هویـت،  سـرزندگی،  نمـود:  دسـته بندی 
سـازگاری، تنـوع، خوانایـی و دسترسـی )نگارنـده بـر 

گرفتـه از منابـع مختلـف(.
بررسی الگوهای محله های مسکونی معاصر 

تحلیـل مقایسـه اي الگوهـاي نیمـه اول قـرن بیسـتم 
نشـان  قـرن،   ایـن  دوم  نیمـه  در  آنهـا  معادل هـاي  و 
مي دهـد کـه مبانـي اصلـي و معیارهـاي تعریف کننـده 
الگوهـاي عـام کـه در مقیـاس گسـترده اي در سراسـر 
جهـان اسـتفاده شـده اند،  مشـترکات فراوانـي دارنـد. 
ضمـن اینكـه بسـیاري از اصـول الگوهـاي عـام اولیـه 
هنـوز در طراحـي مجموعه هاي مسـكوني معتبر و قابل 
اسـتفاده اند،  ویژگي هـاي فرهنگـي و مكانـي،  پیشـینه 
تاریخـي و شـرایط اجتماعي از عوامل مهم تشـخیص و 
تمایـز مجموعه هـا در شـهرها و کشـورهاي مختلف اند. 
مجموعـه ایـن ویژگي ها به همـراه عوامل موثـر در ارتقاء 
کیفیـت زندگـي،  تعیین کننـده معیارهـاي طراحـي و 
سـاخت مجموعه هـاي مسـكوني امروزنـد )عینـی فـر، 

.)1386
اصـول و معیارهـای پایـداری در محـات مسـكونی بـه 
منظـور ایجـاد ارتبـاط بیـن بافت قدیـم و جدید شـهر

توسـعه محلـه ای، علیرغـم سـابقه نسـبتاً طوالنـی در 
ادبیـات علمـی و اجرایـی پـس از یـك دوره وقفـه در 
دهـه70 و80 میـادی مجـدداً در دهـه90 و سـالهای 
اخیـر و بـا ترکیـب آن بـا توسـعه پایـدار تبدیـل بـه 
مبحـث اساسـی در مقولـه توسـعه گردیـده اسـت و 
دانشـمندان و مجریـان هرکـدام متناسـب بـا زمینـه 
فعالیـت، در چارچـوب ایـن مفاهیـم دیدگاه هـای خود 
را ارایـه نمـوده و یـا اقداماتـی را بـه انجام رسـانیده اند. 
بنـا بـه بررسـی های انجـام گرفتـه در قالـب نظریه ها و 
تجربیـات موجود در مقیـاس جهانی، اصول و معیارهای 
بسـیاری را می تـوان بـرای توسـعه پایـدار در مقیـاس 
شـهر و محلـه مطـرح و مـورد تجزیـه و تحلیل قـرارداد 
از جملـه ایـن اصول و معیارهـا می توان به سـرزندگی، 
هویـت، پویایـی، سـازگاری، تنوع، خوانایی و دسترسـی 
اشـاره کـرد کـه در جـدول ذیل بـه طـور مختصر بحث 

می شـوند. 
روش شناسی

تقسـیم بنـدی شـهر کرمانشـاه  بـه تقسـیمات محلـه 
بندی رسـمی و مصـوب در طرحهای جامـع و تفضیلی 
وجـود نـدارد بـه جـز در بافت تاریخـی و میانـی که در 
سـالهای گذشـته و قبل از تقسـیم شـهر به پاره شهرها 
)و قبـل از پیشـنهاد طـرح جامـع بـرای اسـتان( ایـن 
محله بندی هـا انجـام گرفتـه اسـت. امـا بـرروی برخی 
از نقشـه ها اسـامی و موقعیت حدودی تعدادی از محات 
شـهری موجود اسـت کـه در زیر بـه آن اشـاره می کنیم.

تمامـی محـات در  ارزیابـی  امـكان  عـدم  دلیـل  بـه 
جامعـه آمـاری شـهر کرمانشـاه در پژوهـش حاضـر 2 
محلـه انتخـاب گردیـد. یكـی در بافـت میانـی و خـود 
شـكل دهنده یـا بـه عبارتـی طراحـی نشـده و دیگری 
در بافـت حاشـیه ای و طراحی شـده معاصـر می پردازد 
و اصـول  طراحـی شـهری و ویژگی هـای معماری در 2 

محلـه زیـر را مـورد بررسـی قـرار مـی دهد:
1.محلـه فیـض آبـاد )واقـع در بافـت قدیـم پـاره شـهر 
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مرکـزی و کانـون اولیـه شـهری(؛ و
2.شـهرك شـهید نجفی )واقع در حاشـیه شهری و پاره 

غربی(. شهر 
داليـل انتخـاب محلـه ی فیـض آباد و شـهرک 

نجفی شـهید 
محله فیض آباد

1. موقعیـت محلـه در هسـته مرکزی، نخسـتین کانون 
شـهری کرمانشـاه و بافـت تاریخی و خودشـكل دهنده 

است؛

2. مرکـز شـهر )بافت قدیـم( دارای هویت و شـخصیت 
ویـژه اسـت و در مـدت زمـان طوالنی تـری نسـبت بـه 
مكانهـای دیگـر موجـود در شـهر دارای سـابقه اسـكان 
و تمرکـز جمعیـت و زندگـی شـهری گشـته اسـت و 
بـه مـرور زمـان فضاهـای ویـژه ای در آن شـكل گرفته 
)کـه البتـه متاسـفانه بـه دلیـل پروژه های شهرسـازی 
و عمرانـی دوران معاصـر کمتـر بـه هویـت یكپارچـه، 
منسـجم و منحصـر بـه فـرد آن نسـبت بـه مكانهـای 
دیگـر شـهر توجـه شـده اسـت، امابا ایـن حـال هویت 

نتایجراه حل های پیشنهادی معیار های مورد نظرمسئله موجودنام الگو

جوامع آرامانگرا 
)قبل از مدرن(

شرایط نامطلوب زندگی
فقدان برابری اجتماعی

سرمایه داری و اختاف 
طبقاتی

برابری اجتماعی 
مشارکت مردم

روح همكاری جمعی

نظم جدید اجتماعی فرم 
آرمانگرای اجتماعی محلی

تحصیل- آموزش
مسكن اجتماعی

کمبود منابع مالی
بی محتوایی درونی 

آرمانگرایی افراطی عدم 
موفقیت

باغشهرها

پراکندگی کالبدی 
شهر ها

اندازه بزرگ    شهر ها
جدایی از طبیعت
خانه های گران

کیفیت نازل محیط 
شهر ها

برابری اجتماعی
رفاه اجتماعی

سامتی و بهداشت
کارایی عملكردی
اهمیت خانواده

اهمیت زندگی در 
اجتماع محلی 
ارتباط با طبیعت

ارزش های مثبت 
زندگی روستایی

توسعه در زمین های ارزان
رشد کنترل شده
محدودیت تراکم

سرمشق قرار دادن الگوهای 
طبیعی 

تفكیك عملكرد های و 
کنترل کار کردهای مزاحم

ایده غالب قرن بیستم
ساده شدن مدل در 
طول زمان و منجر 

شدن به ساخت و سازدر 
زمین های بزرگ

خیابان های منحنی 
پارك مانند

واحد همسایگی

تداخل سواره /پیاده
فقدان هویت

نزول ساختار اجتماعی 
محلی

رفاه اجتماعی
اهمیت به خانواده
کارایی عملكردی 

اهمیت به زندگی در 
اجتماع محلی

تفكیك کامل سواره ؟ 
پیاده

تفكیك کارکردها
عنصر شاخص محله و 

مرکزیت مدرسه

شباهت به زیر 
تقسیمات تعریف شده 
در الگوی باغشهر ها 

موفقیت مدل و متداول 
شدن در اغلب شهر 

های معاصر دنیا

شهر مدرن 
)کنگره معماری 

مدرن(

پراکندگی کالبدی 
شهر ها

غم غربت و مهاجرت
فقدان سلسله مراتب
کهنگی و فرسودگی 

آشفتگی شهر ها

استفاده از فناوری 
جدید

برابری اجتماعی 
کارایی عملكردی

شهر گرایی
کارکرد گرایی

تراکم زیاد
ساختمان بلند در محیط 

سبز
تفكیك تخصصی کار کرد 

های
سلسله مراتب دسترسی

کاربرد در مرکز شهری 
مسكن جمعی و 

عمومی
شباهت بسیار به نظریه 

باغشهر ها

جدول 1. الگوهای عام محله در نیمه اول قرن بیستم میالدی؛ ماخذ: عینی فر،   1386.
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نتایجراه حل های پیشنهادیمعیار های مورد نظرمسئله موجودنام الگو

مجموعه های برنامه 
)PUD( ریزی شده

پراکندگی کالبدی
ناامنی در شهر ها

کیفیت نازل محیط
استفاده نامطلوب از زمین

نزول ساختار اجتماع محلی

فضای سبز عمومی بیشتر 
در قبال مسكن متراکم تر

رفاه عمومی
اهمیت زندگی در اجتماع 

محلی
اهمیت به کیفیت فضای 

کالبدی

استفاده از کنترل های 
برنامه ریزی

طراحی واحد و هماهنگ
مالكیت خصوصی و مدیریت 

مشترك مجموعه
دسترسی آسان به امكانات 

محلی مشترك

ایجاد جوامع بسته و تفكیك 
طبقات اجتماعی

خصوصی سازی عرصه 
عمومی

محیط های بسته و از نظر 
اجتماعی - کالبدی منزوی

محله های سنتی جدید 
)TND(

پراکندگی کالبدی شهر ها
وابستگی به ماشین
توسعه نا متوازن
زشتی شهر ها

کیفیت نازل محیط شهر ها

برابری اجتماعی
رفاه عمومی
پیاده محوری

اهمیت زندگی در اجتماع 
محلی

تاکید بر سنت های گذشته
تاکید بر زیبایی

طراحی هماهنگ با اتكا به 
ظوابط مدون

کاربری ترکیبی
افزایش تراکم

الگوی ترکیبی مسكن
رعایت معیار های زندگی 

شهری
شبكه دسترسی با طراحی 

کاسیك
روش طراحی کوتاه مدت 

در محل
تدوین ضوابط طراحی

تطبیق ایده های غالب قرن 
بیستم با شرایط محلی

بازاریابی موفق در تجارت 
مسكن

توجه بیش از حد به عناصر 
کالبدی مورد توجه طبقات 

اجتماعی مرفه

محله با محوریت 
حمل و نقل عمومی 

)TOD(

پراکندگی شهر ها
وابستگی به وسیله نقلیه 

شخصی
توسعه نامتوازن
زشتی شهر ها

رفاه عمومی
برابری اجتماعی

پیاده محوری با اتكا به 
حمل و نقل عمومی

اهمیت به زندگی در اجتماع 
محلی

هماهنگی با راهبرد های 
منطقه ای

کار کرد ترکیبی
افزایش نسبی ترکم

الگوی ترکیبی مسكن
رعایت پیوند های منطقه 

ای
سلسله مراتب دسترسی

پیاده محوری

تطبیق ایده ای گذشته با 
شرایط امروز

موفقیت در بازار مسكن

دهكده های شهری یا 
محله های پیاده محور

فقدان هویت و شخصیت 
در شهرها

نبود حس مكان و محله
فقدان الگو های اقنا کننده 

مسكن

شهر گرایی
رفاه عمومی

برابری اجتماعی
پیاده-محوری

توجه به اجتماع محلی
توجه به ویژگی های مثبت 

زندگی روستایی
توجه به سنت ها

سبك بومی کاسیك
کاربری ترکیبی

افزایش نسبی ترکم
استفاده از الگو های ترکیبی 

مسكن
ویژگی های روستایی

مسكن اقنا کننده و قابل 
قبول

خطر تقلیل الگو به عناصر 
صرفا کالبدی

رشد هوشمند 

پراکندگی شهر ها
وابستگی به ماشین
توسعه نا متوازن

رفاه عمومی
برابری اجتماعی

توجه به اجتماع محلی
توجه به بافت موجود

حفظ هویت فرهنگی-
تاریخی

توجه به طبیعت

افزایش نسبی ترکم
کاربری ترکیبی

استفاده از ساختمان های 
موجو

مرمت و نو سازی ساختمان 
های موجود

حفض بنا ها و بافت های با 
ارزش موجود

نوسازی یكپارچه بر اساس 
برنامه مصوب

جدول 2. الگو های محله در نیمه دوم قرن بیستم میالدی؛ ماخذ: عینی فر،   1386.
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محلـه ای خـود را تـا حـد زیـادی حفـظ کـرده ودارای 
منظـر شـهری و ویژگـی هـای اجتماعـی متفاوتـی بـا 

دیگـر قسـمتهای توسـعه یافتـه شـهر اسـت(؛ و
3. وجـود کمیـت زیـادی از پروژه هـای مرمتی و مرمت 
شـهری و ارتبـاط آنهـا بـا قسـمتهای بازسـازی شـده و 
طراحـی شـده جدیـد از قابلیـت هـای این بافت اسـت.

شهرک شهید نجفی
1. موقعیـت شـهرك در بافـت حاشـیه ای و طراحـی 

شـده اسـت؛ و
2. سـابقه سـكونت رسـمی و تبدیـل آن بـه کاربـری 

مسـكونی بـه کمتـر از 20 سـال مـی رسـد. 
اصـول و معیارهـای پايداری در محلـه فیض آباد 

و شهرک شـهید نجفی
محله فیض آباد

عناصـر اصلـي توسـعه پایـدار کـه موجـب بـاال رفتـن 
کیفیـت زندگـي مي شـود در محله فیض آباد به شـرح 

زیـر بررسـي شـده اند:
هویـت و سـرزندگي؛ کیفیـت طراحي فضا هـا در محله 
فیـض آبـاد مناسـب اسـت. محلـه فیـض آباد بـا وجود 
گـره هـا، لبه هـا، راه ها و نشـانه مذکور سـیمایي خوانا 
دارد و داراي هویـت و پایـداري اسـت کـه بـا اسـتفاده 
از نشـانه پـر قـدرت مسـجد جلیلـي مـي تواند افـراد و 

بـه خصـوص غریبـه هـا را جهت یابـي و هدایـت کنـد 
و بیـن عناصـر قدیمـي و تاریخـي موجود در گـره هاي 
یـاد شـده پیونـد برقرار اسـت که سـهولت در شـناخت 
مكانهـا را نتیجـه دارد کـه خـود حاکـي از هویت محله 
اسـت در گـره هـاي فضـا هـاي عمومـي در گـره ها که 
مرکـز تجمـع و تعامـات اجتماعـي و روابـط چهـره به 
چهره افراد اسـت سـر زندگـي و اثر گـذاري را در محله 
تامیـن مـي کننـد و باعـث ارتقـاء کیفیـت زندگـي و 
تقویـت احساسـا جامعـه محلـي مـي شـوند. در نتیجه 
عناصـر تاریخـي و قدیمـي در سـیماي محلـه ي فیض 

آبـاد موجـب هویـت و سـرزندگي محلـه شـده اند.
پویایـي و سـازگاري؛ نگهـداري و نـو سـازي درسـت و 
اصولـي بافـت محلـه اي فیض آبـاد، اعـم از بنـا ها فضا 
هـاي عمومـي، نوسـازي و بهسـازي بافت هـا و بنا هاي 
فرسـوده و مرمـت سـاختمان هاي ارزشـمند تاریخـي 
به نحـوي کـه شـخصیت محلـه و سـیماي خیابـان را 
تقویـت کنـد و توسـعه و گسـترش کمـي سـاختمانها 
بـراي تامیـن نیازهـاي جدیـد و تامین فضاهـاي جدید 
سـازگار بـا نیازهـاي جدیـد به شـكلي کـه طـرح اولیه 
محلـه حفظ شـده و لطمـه اي به هویت آن وارد نشـود 
و مصالـح و جزئیـات متناسـب انتخاب شـوند؛ مثًا: در 
معابـر فرعـي بـه دلیـل عـدم رعایـت اصـل مقیـاس و 

محله های برنامه 
ریزی شده

محله های سنتی 
جدید

محله های پیاده 
محور

رشد هوشمنددهكده شهری

طراحی مبتنی بر تفاوت ها
برنامه و ضابطه

طراحی هماهنگ 
و همه جانبه

مدیریت مشترك

تاکید بر سنتی بودن
معماری کاسیك

ارتباط ضعیف با سامانه    
منطقه ای

دسترسی پیاده به 
ایستگاه حمل و 

نقل عمومی
اتصال به سامانه  

منطقه ای

تاکید بر خود اتكا 
بودن )با خانه 

سازی ترکیبی و 
اشتغال(

توسعه در بافت 
موجود

افزودن سیاست 
گذاری های 

حكومتی
تشویق به ارتقای 

کیفیت

کاربـری هـای ترکیبـی، ترکیـب گونـه های مسـكن، فرم فشـرده، محیط زندگـی پیاده محـور )چهار صد مشترکات
متـر فاصلـه از مرکـز تـا لبـه(، گزینه هـای حمل و نقل شـهری، قلمـرو عمومی جـذاب، طراحی شـهری 
بـا کیفیـت، مرکزیـت کارکـرد های شـهری و تجـاری، لبـه تعریف شـده، خیابان هـای کم عـرض و کارا، 

طراحـی کوتاه مـدت متمرکز.

جدول 3. تفاوت ها و مشترکات الگو های اخیر مسکن؛ ماخذ: عینی فر،   1386.
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اصول و معیارهای محله پایدار
زیر معیارهااندیشمندانمعیارها

هویت و سرزندگی

لینچ، 1376 و چپمن ، 
 1384

خوانایی ساختار جدید و قدیم محلی؛
پذیرندگی عرصه های عمومی؛
ادراك ساختار جدید و قدیم؛ 

تجهیـزات و فعالیتهـای جدیـد شـهری در قالـب نیازهـای جدید 
اجتماعـی و فرهنگـی، و منظـر منطقـه از نظرطبیعـت و مرزهای 

؛ محله
پویایی مكان محله ها نسبت به کل مرکز شهر؛

Barton , 2003 پویایی و سازگاری

تـداوم زندگی سـاکنین محـات ازگذشـته تا حال تغییـر وتداوم 
در انـواع و الگـوی فعالیت؛ 

کمیـت، کیفیـت و ارزش بناها و سـاختمان های مسـكونی و غیر 
مسكونی؛

الگوی توزیع فضاهای باز و سبز؛
الگوهای مالكیت؛

Wheeler,2004تنوع

 تغییرات در ساختار جمعیتی ساکنین؛
تغییرات درشرایط اجتماعی و فرهنگی؛

تغییر در شرایط طبیعی و زیست محیطی؛
تغییر در شرایط اقتصادی خانوارها؛

تغییر در نوع فرصت های شغلی؛
تغییر در شرایط فناوری؛

چپ من، 1384   و دسترسی
  2003 , Barton

 راحتی دسترسی؛
امنیت؛

فضای اجتماعی؛
فضای ورزشی- تفریحی؛

فضای پارکینگ کافی؛
تعادل و توازن بین انواع حرکت؛

تراکم و ظرفیت قابل 
تحمل محله

عزیزی، 1382 و  
Wheeler,2004و 
Barton , 2007  و 

1995,Selman

ظرفیت توسعه محله؛
ظرفیت دسترسی محله؛

ظرفیت منابع؛
خصوصیات مكان؛

جدول 4. اصول و معیارهای محله پايدار؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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تناسـب و کمبـود عـرض و فشـردگي بافت و توسـعه و 
عقب نشـیني ها بـدون صدمـه زدن به هویـت تاریخي و 
قدیمـي محلـه انجـام گیرد که خود نشـانگر سـازگاري 
محـدود ایـن محلـه و در خـور دقـت و توجـه بیـش از 

حـد مي باشـد.
تنـوع؛ بـا توجـه بـه اینكـه اصـل تنـوع را مي تـوان در 
قالـب معیـار هـاي فـوق الذکـر )کارایـي، سـرزندگي، 

پایـداري محلـه( در نظـر گرفـت. ایـن اصـل در فضـاي 
محلـه فیـض آبـاد به گونه اي اسـت کـه شـرایط کالبد 
و فضـاي محلـه در راسـتاي نیازهـاي جدیـد به شـكل 
محـدود از جامعیـت بـر خوردارنـد و پاسـخگوي هـر 
نیازهـاي متنـوع نمي باشـند، امـا پویایـی و سـرزندگی 

کافـی را دارنـد.
دسترسـي؛ در معابر فرعي دسترسـي مسـتقیم و راحت 

نقشه 1. اسامی و موقعیت محالت شهری کرمانشاه؛ ماخذ: سازمان مسکن و شهرسازی 
کرمانشاه.

نقشه 2. موقعیت محالت مورد مطالعه در طرح جامع، ماخذ: نگارندگان.
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بـه وسـایط نقلیه عمومـي وجود ندارد که خـود افزایش 
زمـان جابجایـي را در پـي دارد و به دلیـل پیچ و خم ها 
و تنـگ و باریـك بودن آنها و عـدم رعایت اصل مقیاس 
و تناسـب و درجـه محصوریـت بـاال امـكان نظـارت از 
سـاختمان ها و کاهـش تـرس از جـرم هـاي خیابانـي 
وجـود ندارد و تعـادل و توازن بین انـواع حرکت )پیاده، 
دوچرخـه، اتوبـوس، خـودرو شـخصي( برقرار نیسـت و 
نیـاز بـه فضـاي پارکینـگ خصوصـي و عمومـي را در 
پـي دارد. در لبه هـا نیـز شـرایط فوق با شـدت کمتري 
حاکم اسـت بـا این تفاوت کـه تعداد محدودي وسـائط 
نقلیـه عمومـي در آنهـا )بـه خصـوص در لبـه خیابـان 
مـدرس( عبـور و مـرور دارنـد که بـا توجه به بـاال بودن 
مسـاحت کاربـري تجـاری در لبـه فوق حجـم عظیمي 
از ترافیـك افزایـش مصـرف انـرژي و آلودگـي صوتـي، 

نورگیـري نامناسـب را در پي دارد.
تراکـم و ظرفیـت قابـل تحمـل محلـه؛ بـا توجـه بـه 
بررسـي هـاي ویژگـي هاي معمـاري و تحلیل سـیماي 
محلـه ي فیـض آبـاد وضعیـت ظرفیـت قابـل تحمـل 

محلـه بـه شـرح زیر اسـت:
1. ظرفیـت تراکـم و توسـعه فیزیكـي محلـه محـدود 
شـكل  بـه  هـم  آن  عمـودي  تراکـم  )تنهـا  مي باشـد 

محـدود(؛
2. ظرفیت دسترسي  محله به شدت پایین است؛

3. ظرفیت منابع محله محدود است؛
4. محلـه از نظـر ویژگي هاي کالبدي، بناهاي شـاخص 
و کیفیـت هـاي زیبایـي و منظـر داراي ظرفیـت باالي 

مي باشـد؛ و
5. بـه دلیل غلبه یك اربري تجـاري و باال بودن قیمیت 
زمیـن به خصـوص در لبه هـا ظرفیت مكان هاي سـبز 
و بـاز در محله بسـیار پایین اسـت و فقـدان مكان هاي 

طبیعـي در محله چشـمگیر به نظر مي رسـد.
 شهرک شهید نجفي

هويت و سـرزندگي؛ سـاختار محله و فضاي شـهرك 
قابل درك اسـت اما کیفیت طراحي فضا در سـیماي آن 
متوسـط ارزیابـي  مي شـود که خـود خوانایـي کمتري 
را بـه همـراه دارد. همانطـور کـه گفتـه شـد خوانایي از 

جملـه معیار هـاي هویت و پایـداري محله اسـت بنا بر 
این شـهرك شـهید نجفي داراي هویتي نسـبتا کمرنگ 
مـي باشـد. جذابیـت و اثر گـذاري فضا هـاي عمومي بر 
ذهـن سـاکنین در محلـه کـه تامین کننده سـرزندگي 
محلـه اسـت کـم مـي باشـد کـه حاشـیه اي تازه سـاز، 
مهاجرپذیـر و خوابگاهـي بـودن شـهرك در کمرنـگ 
شـدن هویـت و سـرزندگي محله موثر اسـت و کمرنگ 
بـودن نقـش گره هـا در آن و اصول طراحـي و مكانیابي 
شـهرك فضاي آرام و سـاکن را در شهرك شهید نجفي 

فراهم آورده اسـت.
پويايي و سـازگاري؛ تازه سـاز بـودن شـهرك و عدم 
پیشـینه ي تاریخـي آن سـازگاري قابل ماحظـه اي را 
نشـان نمي دهـد امـا طراحـي و مكانیابـي آن قابلیـت 
سـازگاري و تكامـل را دارا مـي باشـند و دگرگونـي و 
تغییـر در سـیماي و کالبد محله به عنـوان تهدید براي 

آن بـه حسـاب نمـي آید.
تنـوع؛ محدودیتـي در تغییر و تنوع در شـهرك وجود 
نـدارد و فضـاي محلـه در راسـتاي تغییر و پاسـخگویي 

بـه نیازهاي متنوع کاراسـت.
شـهرك  سـیماي  در  راه هـا  و  لبه هـا  دسترسـي؛ 
شـطرنجی و گاهـاً یكنواخت هسـتند و عـرض معابر در 
راه هـا زیـاد و اسـتاندارد اسـت و از محصوریـت نسـبي 
حداقـل بـر خوردارنـد همچنین اصل مقیاس و تناسـب 
در مـورد معابـر شـهرك رعایـت شـده کـه خـود منجر 
بـه دسترسـي آسـان بـراي همـه مـردم بـه فعالیت هـا 
در داخـل و یـا خـارج شـهرك مي شـود. البته بـا تاکید 
بیشـتر بر استفاده کنندگان از وسـیله نقلیه و دسترسي 
مسـتقیم و راحـت به وسـائط نقلیه عمومي وجـود دارد 
کـه ایـن ویژگـي امنیـت و کاهـش تصادفـات و کاهش 
تـرس از جرم هاي خیاباني و نظارت از سـاختمانها را به 
دنبـال دارد و در زمـان و هزینـه جابجایـي صرفه جویي 
مي شـود و فضاهـاي پارك عمومـي و خصوصي در کنار 
خیابـان وجـود دارد. همچنیـن معابـر قابلیـت برقراري 
تعـادل و تـوازن بین انـواع حرکت )پیـاده، دوچرخه ها، 

اتوبـوس و خـودروي شـخصي( را دارند.
تراکـم و ظرفیـت قابـل تحمـل محلـه؛ بـا توجـه 
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تحلیـل  و  معمـاري  ویژگي هـاي  بررسـي هاي  بـه 
سـیماي محله شـهید نجفـي وضعیت تراکـم و ظرفیت 

قابل تحمـل محلـه بـه اختصـار در زیـر مي آیـد:
1. ظرفیـت تراکـم و توسـعه فیزیكـي محلـه بـا وجـود 
لبه هـاي محدودکننده به شـكل توسـعه افقـي محدود 
اسـت امـا تراکـم بـاال و توسـعه عمـودي در شـهرك 

محدودیتـي نـدارد؛
2. ظرفیت دسترسي محله باال؛

3. ظرفیـت منابـع محلـه بـه دلیـل حاشـیه اي بـودن 
محـدود اسـت؛

4. محلـه از نظـر ویژگي هاي کالبدي، بن هاي شـاحص 
و کیفیـت زیبایـي و منظـر داراي ظرفیـت پایین و فاقد 

بناهـاي با ارزش معماري اسـت؛ و
5. ظرفیـت مكانهـاي سـبز و فضـا هـاي بـاز در محلـه 
از  محلـه  ي  لبـه  در  اي  حاشـیه  پـارك  و  باالسـت 
مكان هـاي طبیعـي و سـبز مناسـب در محلـه اسـت.

آزمون فرضیات
بـا توجـه بـه نتیجـه گیـري انجـام گرفتـه و تجزیـه و 
تحلیـل دو محلـه ي فیض آباد و شـهید نجفي به اثبات 

فرضیـات مي پردازیـم:
1. در طراحـي گره هـاي محلـه فیـض آبـاد بـا توجه به 
امكانـات موجود، اصول طراحـي و ویژگي هاي معماري 
مـورد نظر پژوهـش تا حد زیادي رعایـت گردیده و گره 
هـا در محلـه فیض آباد از وضعیت مطلوبـي برخوردارند 
و موجـب برقـراري پیونـد بیـن عناصـر و اجراء و سـایر 
مكان هـاي محلـه گردیده انـد و شـكل دهنده هویـت 
تعامـات  زمینه سـاز  همچنیـن  باشـند،  مـي  محلـه 
اجتماعـي مطلـوب و تقویـت روابـط چهـره بـه چهـره 
هسـتند که خود پویایي و سـرزندگي را در محله ایجاد 
مـي کنـد. اصـول طراحـي گره ها بـه گونه اي بـوده که 
در دوره هـاي مختلـف تاریخـي اجتماعـي، فرهنگـي، 
اقتصـادي بـه عنـوان مهمتریـن کانـون و محـل تمرکز 
محلـه مورد اسـتفاده قرار گرفتـه اند؛ بنابرایـن از تنوع، 
کارایـي و سـازگاري الزم بـر خوردارنـد و باعـث ارتقـاء 

کیفیـت زندگـي در محلـه فیـض آباد مي باشـند.     
2. طراحـي معابـر عریـض بـا درختـكاري مناسـب در 

معبـر اصلـي قائـم، راحتـي دسترسـي، تعـادل و توازن 
بیـن انـواع حرکـت پیـاده و سـواره یـا افـراد کم تـوان 
حرکتـي، و کاهـش تصادفـات را در محلـه بـه وجـود 
آورده و موجـب پایـداري محلـه و ارتقـاء کیفیت در آن 
مي شـود و در مقابـل معابـر کـم عـرض و نـا مطلـوب 
در محلـه فیـض آبـاد ترافیـك، شـلوغي و آلودگي هاي 
بصـري و پاییـن آمدن کیفیت زندگي را بـه دنبال دارد.

3. وجـود سلسـله مراتـب فضایـي مطلـوب در طراحـي 
آرامـش  امنیـت،  آبـاد  فیـض  بافـت  قدیـم  بخشـهاي 
و حریـم را در محلـه بـه تصویـر مـي کشـد و کیفیـت 

زندگـي را در آن افزایـش مـي دهـد. 
بـر ایـن اسـاس فرضیـه اول اثبـات گردیـده و مي توان 
گفـت: بیـن نحـوه طراحي فضـا هاي شـهري و کیفیت 

زندگـي رابطـه معني داري وجـود دارد. 
معمـاري  مطلـوب  طراحـي  شـاخص   8 بررسـي   .1
پایـداري  زیرشـاخص هاي  و  محـات  سـیماي  در 
نشـان دهنده فاصلـه 11 امتیـازي بین )بخـش قدیمي 
معاصـر  شـهرك  و  آبـاد(  فیـض  محلـه  تاریخـي  و 
شـهید نجفـي اسـت، ایـن فاصلـه فاحـش و معنـي دار 
نشـان دهنده تطابـق بیشـتر محلـه فیض آباد بـا اصول 
طراحـي و ویژگیهـاي مطلوب معماري مي باشـد که در 
نهایـت به پایداري بیشـتر بخشـهاي تاریخـي و قدیمي 

محلـه منجـر گردیـده.
بدیـن ترتیب فرضیـه دوم نیز اثبات گردیـده و مي توان 
گفـت: بیـن بافتهـاي مختلف محـات شـهري )قدیم و 
جدیـد( از نظـر انطباق بـا اصول طراحـي و ویژگي هاي 
مطلـوب پایـداري محـات تفـاوت معنـی داری وجـود 

دارد.
1. بـه کار گیـري اصـول طراحي و ماحظـات معماري 
در نماهـاي قدیمـي محلـه فیـض آبـاد و عـدم بـه کار 
گیـري ایـن اصـل در شـهرك شـهید نجفـي شـرایط 
فیزیكـي متفاوتـي را در ایـن دو محلـه به وجـود آورده 
در محلـه فیـض آباد باعـث هماهنگي و زیبایي شـده و 
در شـهرك شـهید نجفـي ناهماهنگـي بصـري را ایجاد 
نمـوده، همچنیـن اسـتفاده از معابـر عریض و بـه دنبال 
آن ایجاد مقیاس و تناسـب مطلوب در شـهرك شـهید 
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نجفـي باعـث ارتقـاء شـرایط فیزیكـي ایـن محلـه ي 
مسـكوني و بافت شـهري گردیـده و از ایـن منظرداراي 
وضعیـت بهتري نسـبت به محلـه فیض آباد مي باشـد. 
بـر ایـن اسـاس فرضیـه ي سـوم اثبـات گردیده اسـت. 
مي تـوان گفـت: ماحظـات معمـاري و طراحـي باعـث 
ارتقـاء شـرایط فیزیكـي بافـت هـاي شـهري و محات 

مسـكوني مي گـردد.
نتیجه گیري وجمعبندي

ایـن پژوهـش بـر اسـاس کیفیـت زندگـی منبعـث از 
سـیماي  در  معمـاري  وی ژگیهـاي  و  طراحـي  اصـول 
محـات واقـع در نمونـه مـوردي انجـام شـده و اصـول 
طراحـي و معمـاري )ترکیـب ، فضـا هـاي پـر و خالي، 
مقیـاس و تناسـب، فضـا هـاي متبایـن، محصوریـت، 
جهـت و فاصله بین سـاختمان ها محرمیـت، تجهیزات 
و مبلمـان و نماسـازي( بـه طـور جـدا گانـه در هر یك 
از اجـزاي تشـكیل دهنـده سـیماي 2 محله فیـض آباد 
در بافـت مرکـزي و قدیمـي و محلـه شـهرك شـهید 
نجفـي در بافـت حاشـیه اي و طراحي شـده بررسـي و 
امتیازبنـدي شـده انـد که از مجمـوع 96 امتیـاز اصول 
طراحي سـیماي مطلـوب محله، محله فیـض آباد 81 و 
شـهرك شـهید نجفـي 70 امتیـاز را به خـود اختصاص 
داده انـد کـه ایـن حاکـي از وضعیـت مناسـبتر اصـول 
طراحـي در قسـمتهاي قدیمـي و تاریخـي محله فیض 

آبـاد مي باشـد.
ای ج ـاد  در  طراح ـی   ج ه ـت   م ی ت ـوان   اسـاس  ایـن  بـر 
م ح ـات  شـ ه ری  م ع ی اره ـای  م ن اسـ ب ی  در ن ظـر گ رف ـت  
ب اف ـت   و  طراحـی  دراصـول  ت غ ی ی راتـی  ب ـا   م ی ت ـوان   و 
ف ی زی ك ـی  م ح ـات  قدیمـی در م ـورد م ع اب ـر و خ دم ـات  
رسـ ان ی  کالبـد، ف ـرم  و سـیمای م ح ـات  ن وسـ از را م شـ اب ه  
م ح ـات  ق دی ـم  طراح ـی  ن م ـود. در ض م ـن  ه ـر چ نـد در 
م ح ـات  ق دی م ـی  خ دم ـات  رسـ ان ی، تجهیـزات ومبلمـان 
واسـتانداردکاربری معابـر و راههـا چ ن ـدان  م طل ـوب  ب ن ظر 
ف ره ن گ ـی ،  اج ت م اع ـی ،  رواب ـط  چ ـون   ام ـا  ن م ی رسـ د 
از  ق وی ت ـر  آن ه ـا  در  سـرزندگی  و  پویایـی  هویـت، 
ع ام ـل   کهخ ـود  اسـ ت ،  ال ت اسـ ی س   ج دی ـد  م ح ـات  
ای ـن   در  سـ ك ون ت   ج ه ـت   م ـردم   ان ت خ ـاب   در  م ه م ـی  

می باشـد.  م ح ـات  
منابع و ماخذ

فضـای  طراحـی  فراینـد   )1390( حسـین  بحرینـی، 
تهـران.  دانشـگاه  انتشـارات  شـهری، 

در  هـا  اندیشـه  سـیر   )1386( جهانشـاه  پاکـزاد، 
شهرسـازی )2(، انتشـارات وزارت مسـكن و شهرسازی، 
شـرکت عمـران شـهر هـای جدیـد، چـاپ اول، تهران.

پیرنیـا، محمـد کریـم )1384( آشـنایی بـا معمـاری 
اسـامی، انتشـارات سـروش دانـش، چـاپ دوم، تهران.

توسـلی، محمـود )1376( قواعـد و معیارهـای طراحی 
و  شهرسـازی  تحقیقـات  و  مطالعـات  مرکـز  شـهری، 

معمـاری ایـران، تهـران.
جیكوبـز، جیـن )1386( مـرگ و زندگی در شـهر های 
بـزرگ آمریكایـی، ترجمـه حمیدرضـا پارسـی و آرزو 

افاطونـی، تهـران، دانشـگاه تهران.
چـپ من، دیویـد )1384( آفرینش محـات و مكان ها 
در محیـط انسـان سـاخت، ترجمـه شـهرزاد فریـادی و 

منوچهـر طبیبیان، انتشـارات دانشـگاه تهران.
خشـتی، محسـن )1379( معیارهـا و ضوابـط مطلـوب 
در تعییـن محله شـهری، پایان نامه کارشناسـی ارشـد 
شهرسـازی تهـران، دانشـگاه آزاد اسـامی واحـد تهران 

مرکزی.
خدیـوی، سـیامك )1378( مجموعـه مقـاالت دومیـن 
کنگـره تاریخ معماری و شهرسـازی ایران )جلد سـوم(.

رفیعیـان، مجتبـي و خرمگاه، شـیوا و اسـماعیلي، علي 
)1389(بازآفرینـي شـهري و رویكـرد ایجـاد و توسـعه 
محات سـنتي شـهري، نشـریه اینترنتی نوسازی، سال 

دوم، شـماره هشت.
در  شـهری  فضاهـای   )1372( حسـین  سـلطان زاده، 
بافت هـای تاریخـی ایـران، فرهنـگ و معمـاری، تهران.

شـیعه، اسـماعیل،کارگاه برنامه ریزی شهری ، انتشارات 
دانشـگاه پیام نور، چاپ پنجـم، آبان 1387

طرح بهسـازی و نوسازی مرکز شهر کرمانشـاه مهندسان 
مشـاورمعماری و شهرسـازی )طرح و آمایش(.

الگوهـای  غالـب  نقـش   )1386( علیرضـا  فـر،  عینـی 
عـام در طراحـی محلـه هـای مسـكونی معاصر، نشـریه 
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هنرهـای زیبـا، شـماره 32.
و  محـات  آفرینـش   )1384( طبیبیـان  و  فریـادی، 
مكان ها در محیط انسـان سـاخت، انتشـارات دانشـگاه 

ن.  تهرا
کنـگاوری، معصومـه )1378( اصـول طراحـی محلـه 
مسـكونی در ایـران و طراحـی محله هـای مسـكونی در 
چیتگـر تهـران، پایان نامـه کارشناسـی ارشـد، رشـته 

شهرسـازی، دانشـگاه شـهید بهشـتی.
میـر مقتدایـی، مهتـا و رفیعیان، مجتبی؛ سـنگی، الهام 
)1389( تاملـی بـر مفهوم توسـعه میان افـزا و ضرورت 
دهـم،  سـال  شـهرداری ها،  شـهری،  محـات  در  آن 

شـماره 98.
نوریـان، فرشـاد؛ رضایـی، محمـود )1385( مقالـه »از 
فكـر تـا اجـرا: برنامـه مداخلـه مـردم محلـه در برنامـه 
 ،»ICT ریـزی و طراحـی شـهری بـا بـه کار گیـری

نشـریه هنرهـای زیبـا، شـماره 28.
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زمان پذيرش نهايي: 1394/7/1زمان دريافت مقاله: 1393/12/4

تبارشناسي مفهوم فضاهاي ورزشي در معماري شهرها 
با تاكيد بر ضوابط و استانداردهاي طراحي

آرمين وسکاه* - كارشناس ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد امارات متحده عربي، امارات.

چکيده
امـروزه فضاها و اسـتاديوم هاي ورزشـي از مهمتريـن كاربريهاي 
شـهري هسـتند كـه نقشـي اساسـي در بهبـود كيفيت زيسـتي 
و افزايـش معيارهـاي زندگـي مطلـوب شـهروندان دارنـد كـه 
ارائـه  و  تاريـخ  در  آنهـا  شـكل گيري  مفهـوم  بـه  پرداختـن 
راهكارهـاي ارتقـاء جايـگاه آنهـا در فضاهاي شـهري و اشـاره به 
اسـتانداردها و ضوابـط طراحـي آنهـا اهميتـي اساسـي دارد. در 
ايـن مقاله بـا روش »توصيفي- تحليلي« به موضوع تبارسناسـي 
فضاهاي ورزشـي پرداخته شـده اسـت كه از روش گرداوري داده 
مشـتمل بـر »روش اسـنادي« و »مطالعـات كتابخانـه اي« بهره 
بـرده اسـت. در اين مقاله به بررسـی موضوعی فضاهای ورزشـی 
از ديد شهرسـازی و تبارشناسـي آنها در معماري شـهرها با ارائه 
نمونه هائـی از واقعيت هـای شهرسـازی امـروز پرداختـه خواهـد 
شـد. در پايـان نيـز اسـتانداردها و ضوابـط طراحـي فضاهـاي 
ورزشـي مـورد اشـاره قـرار گرفتـه و راهكارهايي چنـد در زمينه 

توسـعه فضاهـاي ورزشـي بيـان مي گردد.
و  اسـتانداردها  ورزشـي،  فضاهـاي  طراحـي  واژگان كليـدي: 

ورزشـي. تبارشناسـي فضاهـاي  ضوابـط طراحـي، 

arch_armin@yahoo.com :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس:09121068199، رايانامه  *

Genealogy concept sports spaces in urban 
architecture with an emphasis on design 
criteria and standards
Abstract
Today, urban spaces and sport stadiums are the most impor-
tant applications key role in improving the quality of life 
and increasing the living standards of citizens are favorable. 
That the concept formation in history and offer solutions to 
enhance their position in reference to the standards and cri-
teria of urban spaces and the design of major significance. 
In this paper, the method of “analytical” Tbarsnasy spaces 
sport has been the subject of data collection methods, in-
cluding the “documentary method” and “literature review” 
is used. This paper explores the theme of sports from the 
perspective of urban spaces and their genealogy architec-
ture with examples of the realities of urban cities today 
will be discussed. Finally, the cultural standards and design 
criteria discussed and solutions are discussed more in the 
development of sports spaces.
Key words: design of sports facilities, standards and crite-
ria for designing, genealogy sports spaces.
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مقدمه
در عصـر حاضـر بـا گسـترش دامنه هـاي اسـتفاده از 
وسـايل جديـد ماننـد آسانسـور و پلـه برقـي، ابزارهاي 
فنـاوري اطالعات، تغيير سـبك زندگي و نحوه اشـتغال 
در  آپارتمان نشـيني  زندگـي  گسـترش  نيـز  و  افـراد 
شـهرهاي بـزرگ، تحـرك شـهروندان بشـدت كاهـش 
يافتـه اسـت كـه در حقيقـت كـم تحركـي افـراد عامل 
موثـري بـراي افزايـش ميـزان مـرگ و ميـر، بيماريهـا 
و ناتوانـي هـا مـي باشـد. ضمنـاً بدليـل مشـغله بيـش 
از حـد شـهروندان، نبـود فرصـت كافـي جهـت انجـام 
تمـام كارهـاي روزمـره ونيـز فاصلـه زيـاد بيـن مراكـز 
خدمات رسـاني شـهري، شـهروندان به اتومبيل و سـاير 
وسـايل مدرن به شـدت وابسـته شـده اند و فعاليتهاي 
اوقـات فراغـت نيـز بـه نوعي تنظيم شـده كـه كمترين 
تحـرك و فعاليـت بدنـي را به همراه دارد. در اين راسـتا 
نقـش مديريـت شـهرداري باطيـف وسـيعي از وظايـف 
عمرانـي و خدماتـي در زمينه توسـعه فضاهاي ورزشـي 
بـا هـدف تاميـن فضاهـاي الزم بـراي گـذران اوقـات 
فراغت شـهروندان بسـيار حايز اهميت اسـت )رهنمايي 

و آقايـي، 1388، ص 25(. 
فضـای  گونـه ای  ورزشـی  فضاهـای  حـال،  عيـن  در 
اجتماعـی در سـكونت گاه های انسـانی اسـت. فضـای 
اجتماعـی عنصـر ذاتـی در حيـات پويا، و كاركـرد موثر 
شـهرها می باشد. در فضاهای ورزشـی كاركردهای ذيل 
جريـان دارنـد: 1. حضور همزمـان و متراكم جمعيت پر 
شـمار انسـانی؛ 2. گذران اوقـات فراغـت و تفريح اهالی 
شـهرهای بـزرگ و كالن شـهرها؛ 3. ارتباطـات چهـره 
بـه چهـره؛ 4. انجـام مسـابقات و رقابت هـای ورزشـی 
بيـن گروه هـای جمعيتی)حسـيني و ديگـران، 1393، 
انسـانی  فعاليت هـای  ورزشـی  مياديـن  در   .)41 ص 
محـور اصلـی و دليـل وجـودی، طراحـی و پديـداری 
مـكان هسـتند و سـاير عوامـل از ايـن متغيـر اصلـی 
پيـروی می نمايند. از سـويي ديگر، روش  های مشـهور 
شهرسـازی و معمـاری شـهری ايرانـی )ماننـد مكتـب 
اصفهـان( بـه پديـده فضاهـای اجتماعـی نـگاه ويژه ای 
مبذول نموده و فضای ورزشـی را درآن لحاظ نموده اند 

)نمونـه ميـدان نقـش جهان و وجـود زمين چـوگان در 
مـكان مركـزی آن گويای اين مهم اسـت(؛ امـا در چند 
دهـه اخيـر، شـهرهای ايرانی نيـز متأثر از ماشـينيزم و 
عواقب صنعتی شـدن آنهم به شـيوه كشورهای در حال 
توسـعه، در مـورد فضای شـهری كاسـتی ها و نارسـائی 
هـای بسـياری را تحمـل نمـوده اسـت؛ به طوری كـه 
تعـادل بخش های متراكم مسـكونی با فضاهای عمومی 
و اماكـن تعامـالت اجتماعـی بين اهالـی برهم خورده و 
شـهرهای بـزرگ آشـكارا از كمبـود اينگونـه فضاهـا در 
مضيقه هسـتند؛ حال آن كه در بافت تاريخی شـهرهای 
كهـن ايرانی هـر محلـه دارای يك فضای ورزشـی ويژه 
اهالـی محل بوده اسـت و بزرگترين فسـتيوال ورزشـی 
شـرق در ميـدان شـاهی اصفهـان )نقـش جهـان( در 
حضـور شـاه صفـوی و سـران كشـور انجـام مـی شـده 
اسـت، و شـيراز دارای ميـدان چـوگان بيسـت هكتاری 
بـوده اسـت )كـه تـا سـال 1379 ه. ش موجـود بـود و 
طـی چنـد سـال اخيـر بـه مجموعـه آپارتمانی بسـيار 
متراكم تبديل شـد(. ضروری اسـت در طراحی شـهری 
امـروز كشـور فضاهـای اجتماعـی )همچـون فضاهـای 
ورزشـی( نـه فقـط در مقيـاس فراگيـر شـهری بلكه در 
مقياس واحدهای همسـايگی و نواحی مسـكونی جايگاه 
خـود را بازيابـد و بـرای آنهـا بـا توجه بـه ضرورت های 
اجتماعـی، كاركردهـای چنـد منظـوره اجتماعی لحاظ 
گـردد. »همچنيـن بـه دليل مشـغله بيش از حـد افراد، 
نامسـاعد بـودن محيـط طبيعـی و اجتماعـی و آلودگی 
هـای موجود، شـهروندان به اتومبيل به شـدت وابسـته 
شـده انـد و فعاليـت هـای اوقـات فراغـت نيز بـه نوعی 
تنظيـم شـده اسـت كـه كمتريـن تحـرك و فعاليـت 
بدنـی را به همـراه دارد؛ لـذا نيـاز به انجـام فعاليت های 
ورزشـی و توسـعه فضاهـای ورزشـی بـرای شـهروندان 

يـك ضـرورت انكارناپذير اسـت« )آقايـي، 1389(.
در ايـن مقالـه بـه بررسـی موضوعـی فضاهای ورزشـی 
معمـاري  در  آنهـا  تبارشناسـي  و  ديـد شهرسـازی  از 
شـهرها بـا ارائـه نمونه هائـی از واقعيت-هـای شـهری 
باتوجـه  امـروز پرداختـه خواهـد شـد. در عين حـال، 
كـوچ  نظيـر  پديده هايـي  و  نـرخ رشـد جمعيـت  بـه 
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جمعيـت از مناطـق جنگـي و محـروم به حاشـيه هاي 
شـهرهاي بـزرگ و مهمتـر از همـه نيـاز مبـرم سـاير 
بخشـهاي بنيـادي و خدماتي و آسـيب ديده از حمالت 
دشـمن در طـول جنگ از جمله آموزشـي و بهداشـتي 
بـه اعتبـارات بيشـتر، نتايـج مطلوبي در بخش سـاخت 
اماكن ورزشـي حاصل نشـده اسـت و حتي برنامه هاي 
احـداث 1377سـالن ورزشـي تـا پايـان سـال 1377 
كـه مـورد توجـه و پي گيـري يكـي از روسـاي اسـبق 
سـازمان تربيـت بدني بـود، درحد نياز مفيـد فايده قرار 
نگرفـت. عـالوه برايـن، مـوارد در برنامه هـاي مختلـف 
ازجملـه برنامه چهارم توسـعه كشـور نيز بـه امر احداث 
اماكـن ورزشـي توجه گرديـد، و در بند الف مـاده 117 
قانـون برنامـه چهـارم توسـعه سـازمان تربيـت بدني را 
مكلـف به افزايش سـرانه فضاهاي ورزشـي بـه يك متر 
مربـع نمـود كـه ايـن موضـوع در تدويـن برنامه ششـم 
توسـعه هـم مـورد توجـه بـوده اسـت؛ چنانچـه وزارت 
ورزش و جوانـان نيـز در راسـتاي انجـام تكاليـف ايـن 
قانـون توسـط بخـش تربيت بدنـي و ورزش، محورهاي 
اساسـي شـاخصها و اسـتانداردهاي كلـي را بـا توجه به 
طـرح آمايـش سـرزمين ورزش موضـوع بنـد 8 بخـش 
هشـتم )اقدامـات مهـم و اساسـي( سـند توسـعه بخش 
تربيت بدنـي و ورزش كشـور در برنامـه چهـارم توسـعه 

كـه شـامل مـوارد زيـر بـود، پيش بيني هـاي الزم را 
اسـت.1 نموده 

در ايـن مقاله به بررسـي تبارشناسـانه فضاهـاي ورزش 
در شـهر پرداخته شـده و در پايان استانداردها و ضوابط 

طراحـي  مربـوط بـه آنها مورد اشـاره قـرار مي گيرد.2
ادبيات و مباني نظري

پرتراكـم  شـهرهای  در  ورزشـي  فضاهـاي  و  پاركهـا 
امـروزی مكانهـاي مهمـي هسـتند كـه شـهرداری ها 
وظيفه تجهيز و نگهداری مناسـب آن را برعهده داشـته 
و شـهروندان انتظاراتـی از آنهـا دارنـد. بـرآوردن ايـن 
انتظـارات نيازمنـد توجـه طراحـان و مديـران بـه ابعاد 
مختلـف نيازهـای شـهروندان اسـت تا ايـن عامل باعث 
گرايـش شـهروندان بـه ورزش شـده و رضايت منـدی 
آنان را در پی داشـته باشد )حسـيني و ديگران، 1393، 
ص 34(. در رابطـه بـا مفهـوم ورزش در غـرب مي توان 

بـه تقسـيم بنـدي زيـر اشـاره كرد:
»ورزش در تمـدن اسـپارت«: برنامـه هـاي تربيـت 
بدنـي اسـپارتها در اوائـل در زمينهـاي مسـطحي به نام 
ژيمنازيـوم انجـام مي گرفت امـا هرچه توجه اسـپارتها 
بـه تربيـت بدنـي و برنامه هـاي نظامـي افزايـش يافت، 
منابـع و امكانـات بيشـتري صـرف ايجـاد تاسيسـات و 
در  تأسيسات ورزشـی،  گرديـد.  ورزشـي  ميدان هـاي 

1.مفهـوم و اصطـالح سـرانه هاي كاربـري زميـن )Iand Use Percapita( كـه در ادبيـات شهرسـازي ايـران به عنوان سـرانه هاي شـهري 
معـروف شـده، يكـي از ابزارهايـي اسـت كـه در فرآينـد برنامه ريـزي كاربـري زميـن، براي محاسـبه و بـرآورد اراضـي و توزيـع آن ميان 
فعاليتهـا يـا كاربري هـاي مختلـف بـه كار مـي رود، در عين  حـال، سـرانه كاربـري زميـن، به عنـوان نوعي معيار و شـاخص كمـي براي 
سـنجش و مقايسـه و تغييرات كاربري در جريان زمان مورد اسـتفاده قرار مي گيرد. از اين نظر، سـرانه كاربري زمين برخالف پنداشـت 
اوليـه، يـك پديـده سـاده صرفـاً كالبـدي و فني نيسـت بلكه تبلـور و بيان كمـي مجموعه سياسـتها، روشـها و الگوهايي اسـت كه براي 
تعييـن انـواع كاربري هـا، تقسـيم اراضـي، توزيـع فضايي فعاليتهـاي منطقه بنـدي، تدوين اسـتانداردهاي كاربـري و غيره بـه كار گرفته 

مي شـود.
2. مسـاحت سـرانه تأسيسـات ورزشـي دركشـورهاي مختلـف از بلـوك شـرق تا كشـورهاي اروپايـي و آمريكايي متفاوت اسـت. كشـور 
فرانسـه مسـاحتي 35 مترمربـع را بـه ازاي هـر واحـد مسـكوني و انگلسـتان 10 مترمربع بـه ازاي هر نفـر و آمريكا 15 مترمربـع به ازاي 
هـر نفـر پيشـنهاد مي كننـد. بـه طـور ميانگين عـرف بين المللـي حـدود 25 مترمربع فضـاي ورزشـي و فضاهاي سـبز بـه ازاي هر نفر 
اسـت كـه از ايـن رقـم حـدود 18 مترمربع اختصاص به فضاهاي سـبز و مابقي به فضاهاي ورزشـي تعلـق دارد. در ايـران تاكنون ضابطه 
مشـخصي كـه مـورد اسـتناد باشـد، تدويـن نشـده اسـت و آنچـه عمل مي شـود بـه صـورت مـوردي و متكي بـه منابع خارجي اسـت؛ 
به طـور مثـال، در طـرح جامـع اصفهـان 10 درصد از مسـاحت شـهر به فضاهاي ورزشـي اختصـاص داده شـده كه رقـم قابل توجه و در 

حـد معيارهاي غربي اسـت.
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واقـع مراكـز فعاليت هـای رزمـی، قهرمانـی و پـرورش 
تعليمـات  بـود.  مملكـت  جوانـان  خدمـت  در  انـدام 
اختصاصـی نظامی گـری بـرای خدمـات سـپاهی گری، 
در مـدارس شـبانه روزی بـه نـام »آگوگ« اجرا ميشـد.

»ورزش در تمـدن آتـن«: در تمـدن آتن ايـن اماكن 
عبـارت بودنـد از: مـدارس كشـتي كـه بـه »باالسـترا« 
معـروف بودنـد و اسـتاديوم هاي ورزشـي كـه عمومـاً 
در خـارج از شـهر سـاخته مي شـدند و در اغلـب آنهـا 
مدرسـه  كشـتي وجود داشـت. از بزرگترين و مهمترين 
اسـتاديوم هاي ورزشـي آتـن مـي تـوان آكادمي هـاي 
»لي سـيوم« و »سينوسـارجز« را نـام برد. عـالوه بر اين 
اماكـن ورزشـي، در المپيـا )دامنه كوهي بـه همين نام( 
نيـز مسـابقات المپيـك برگـزار مي شـد. همچنيـن در 
دره »نـي ميـا« هر دو سـال يـك بار مسـابقات تي مين 
نوجوانـان مـكان ورزشـي  برگـزار مـي شـد. مدرسـه 
ديگـري بـود كـه در آتـن جديـد، برنامـه دو سـاله اي 
و  )رهنمايـي  بـود  ديـده  تـدارك  تربيت بدنـي  بـراي 

آقايـي، 1388، ص 29(. 
»اماكـن ورزشـی در تمـدن روم«: در تمـدن روم 
نيـز بـه دليـل آنكـه روميـان قديـم مردمـي جنگجـو 
فعاليتهـاي  و  نظامـي  تمرينـات  بودنـد،  جهانگشـا  و 
ورزشـي را در اردوگاه هـاي نظامـي و ميـدان ماريتوس 
كـه مـدارس تربيـت بدنـي به شـمار مـي رفتنـد، انجام 
از  مي تـوان  نيـز  جديـد  روم  تمـدن  در  مي دادنـد. 
مدرسـه نظامي، »ماكزيموس« سـيرك و »فالمينوس« 
سـيرك نـام بـرد. در ايـن ميـان ماكزيموس سـيرك از 

معروفترين مكانهاي ورزشـي بـود كه يكصدوپنجاه هزار 
تماشـاگر را در خـود جاي مي داد. ورزشـي كـه در بين 
روميـان عالقمنـدان زيـادي داشـت نبـرد گالدياتورهـا 
بـود. آمفي تئاتـر معـروف »فالويـن« كـه گنجايش نود 
هـزار تماشـاگر را داشـت و خـاص گالدياتورهـا بـود. 
تمـام تجهيـزات و وسـائل آسـايش تماشـاگران را نيـز 
دارا بـود. از مـدارس مهـم گالدياتوري مي تـوان امپرور 

»كاليكـوال« را نـام بـرد. 
»ورزش و اماكـن ورزشـی در قـرون وسـطا«: در 
قـرون وسـطي بـا پيدايش آئيـن مسـيح و از بين رفتن 
بت پرسـتي، اسـتاديومها نابـود و فوايـد ورزش فراموش 
و مسـابقه هـاي ورزشـي المپيك تعطيل و شـهر المپيا 
بـه دسـت سـالطين يونـان سـوزانده شـد. بـا انقـراض 
پادشـاهي بيزانـس اسـتاديوم ها و مسـابقه هاي المپياد 
جنبـه منفي به خـود گرفت تـا اين كه بعدهـا به كمك 
»بـارون پيردو كوبرتن« فرانسـوي و ديگـران محلي كه 
گنجايـش 75000 تماشـاگر را داشـت از سـنگ مرمـر 
سـاخته شـد و مجدداً عشـق و عالقه يونانيان به ورزش 

و مسـابقات شـروع شد.
تاريخچه اماكن ورزشي ايران

تاريخ ورزش و برگزاري مسـابقات ورزشـي در ايران )به 

شکل 1. )سمت چپ( مدارک فنی كوليزيوم رم و شکل 2. ميدان بزرگ اصفهان )ميدان امام( محل بازی چوگان و عالی 
قاپو، اولين عمارت برای تماشای چوگان؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.
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ويـژه ايـران باسـتان( بر اثر فراز و نشـيب هـاي تاريخي 
آن طور كه بايد و شـايد روشـن نيسـت. شـواهد نشـان 
مي دهـد كـه ايرانيـان بـه تربيـت بدني اهميـت زيادي 
مي دادنـد و اماكـن خاصـي را بـراي آن در نظرگرفتـه 
بودنـد )رهنمايـي، 1388(. مطالعـه تاريخ ايـران قبل از 
اسـالم نشـان مي دهـد كه در ميان كشـورهاي مشـرق 
زميـن، بي گمـان ايـران تنهاكشـوري بـوده اسـت، كـه 
در نظـام تعليـم و تربيـت خود بيشـترين اولويـت را به 

ورزش و تربيـت بدنـي داده بود:
باسـتان  ايـران  در  باسـتان«:  ايـران  در  »ورزش 
ارابه رانـي قسـمت عمـده اي از جشـن مهـرگان را بـه 
خود اختصاص مي داده اسـت. آموزش كشـتي، شـنا، و 
تيرانـدازي نيز اهداف نظامي داشـته اسـت و شـكار نيز 
بـراي رفـع نيازهـاي غذائـي و يـا دفـاع در برابـر حمله 
حيوانـات وحشـي آموزش داده مي شـد. گزنفـون مورخ 
مشـهور يونانـي دربـاره ورزش ايـران باسـتان مي گويد: 
در هـر شـهر پـارس محلـي بود به نـام الونزا كـه ميدان 
تعليـم فنـون جنگـي و ورزشـها بـود. اين ميـدان چهار 
قسـمت خـاص كـودكان، نوجوانـان، مـردان و كسـاني 
كـه نمي توانسـتند اسـلحه برگيرنـد تقسـيم شـده بود. 
عالوه برآن به مسـابقات سـواركاري نيـز اهميت زيادي 
داده مي شـد. ايـن مسـابقات در زمينهايـي به نـام چرتا 
برگـزار مي شـد. نـام ميـدان اسـب سـواري در بعضـي 

متـون »اسـپرس يـا اسـپريس« نيز آمده اسـت. 
»ورزش بعـد از حمله مغـول«: پس از حملـه مغول 
بسـيار  ايـران( تشـكيالت  در  اسـالم  از حضـور  )بعـد 
دقيقـي از طـرف ايرانيان در تمام كشـور بـه وجود آمد. 
در ايـن تشـكيالت فـردي محرمانـه راهنمائـي دسـته 
اي از جوانـان را عهـده دار مي شـد، همچنيـن در تمام 
مملكـت اماكنـي به نـام زورخانه احياء گرديـد. زورخانه 
مكانـي بـود كـه در وسـط آن گودالي به عمـق هفتاد تا 
نـود سـانتيمتر تعبيه شـده بود و شـش تا هشـت ضلع 
داشـت و مساحت آن  3*3 تا 5*3  بود. اين تشكيالت 
در دوره صفـوي نيـز رونـق خود را حفظ كـرد. صفويان 
بـراي مقابله باكشـور عثمانـي، روح ملي گرائـي را به نام 
تشـيع و واليت علـي )ع( به مردم القاءكـرده بودند. اين 

فرهنـگ بر زورخانه ها حاكم و علي)ع( سـمبل و اسـوه 
تمـام پهلوانـان شـد و هميـن امـر باعـث رواج زورخانه 
هاگرديـد. گمـان مـي رود عالـي قاپـو اوليـن عمارتـي 
باشـد كه براي حضور تماشـاچيان سـاخته شـده باشد. 
در ميـدان شـاه اصفهـان و بـاغ »پيش قلعـه« الهيجان 

چـوگان بـازي هم رايـج بود.
از صفويـان، زنديـان  ورزش در دوره جديـد: پـس 
و پـس از آنهـا قاجاريـان بهتريـن مشـوق ورزشـكاران 
بودنـد. اگرچـه در زمـان آغـا محمدخـان قاجـار ورزش 
مـورد بـي توجهـي قـرار گرفـت ولي پـس از قتـل وي 
مـردم دوبـاره بـه ورزش مخصوصـا كشـتي پرداختنـد. 
وتمرينـات آن زيرنظـر كهنـه سـواران از سـر گرفتـه 
شـد. تاريـخ اماكـن ورزشـي نويـن در ايـران از اوايـل 
قـرن چهاردهم شمسـي آغاز شـد، رشـته هاي مختلف 
ورزشـي از طريـق مستشـاران كشـورهاي بيگانـه و يـا 
از سـوي تحصيل كـرده هـاي ايرانـي خارج از كشـوربه 

ايـران راه يافـت.
تقسيم بندی كلی اماكن ورزشی

اگـر از بـاال بـه سـطح كـره زمين نگريسـته شـود، سـه 
دسـته كلـی از اماكـن ورزشـی ديـده می شـود كـه هر 
دسـته دارای ويژگی هايـی اسـت كـه آن را از بقيه جدا 

مـی كند:
هـا،  كـوه  مثـل  سـرزمينی:  طبيعـی  اماكـن  الـف( 
درياهـا. و  هـا  درياچـه  گيـر،  بـرف  سـرزمين های 

ب( اماكـن احداثـی مشـتمل بـر: 1. اماكـن روبـاز: مثل 
زميـن فوتبال، پيسـت دو و ميدانی و اسـتخرهای روباز 
و 2. اماكـن سرپوشـيده، مثـل زورخانه هـا، سـالن های 

ورزشـی و اسـتخرهای سرپوشيده.
تعـداد زيـادی از بانـوان در شـهرهای بـزرگ بـه مراكز 
ورزشـی و تفريحـی ماننـد سـالنهای ورزشـی، پاركها و 
زمينهـای ورزشـی دسترسـی ندارنـد. اگـر چـه ممكن 
اسـت در شـهرها اماكـن تفريحـی وجود داشـته باشـد، 
ولـی اين مشـكل كـه؛ مكانهايی مناسـب احداث نشـده 
انـد و در دسـترس نبـودن آنهـا به نحوی كـه اسـتفاده 
از آن بـرای همـه ميسـر باشـد، بانـوان را بـرای گـذران 
اوقـات فراغت و اسـتفاده از فضاهای ورزشـی با مشـكل 
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روبـرو می سـازد )سـعيدي رضوانـي، 1387، ص 12(. 
رواج انـواع ورزشـها و بازی هـای جديـد كـه جنبـه ی 
جهانـی دارد مكان های ورزشـی جديدی بـه وجود آورد 
كـه هـر يـك بـه نامـی خوانـده شـد. تعـداد نـام هايی 
كـه در مـورد مكان های ورزشـی بـه كار مـی رود خود 
تـا حـدودی موجـب سـردرگمی شـده اسـت. بعضـی 
از اسـامی اماكـن ورزشـی در تعاريـف زيـر می گنجـد 

)رهنمايـي، 1388( :
»زورخانـه«: بـه مكانـی گفتـه می شـود كـه در آن 
انـواع ورزشـها و نرمش هـای باسـتانی با تمام سـنتها و 
آداب آن اجـرا می شـود. در ايران قديـم، زورخانه مركز 
فعاليت هـای ورزش محـالت و شـهرها بـود و در آنجـا 
به انـواع ورزشـها و نرمش هـای باسـتانی می پرداختند 

)صديـق، 1343، ص 14(.
اسـت  ورزشـی  مـكان  رايج تريـن  ورزش«:  »زميـن 
كـه در شـهرها و روسـتاهای كشـور وجـود دارد. زمين 
ورزش، معمـوالً زميـن مسـطحی اسـت كـه از سـوی 
بخـش مردمـی، خصوصـی يـا شـهرداری موقتـا بـرای 
ورزش جوانـان اختصاص داده شـده اسـت. گاهی اوقات 
حتـی شـهرداری هـم نقشـی در ايـن جريـان نـدارد و 
جوانـان خـود قطعـه زميـن بايـری را بـرای بازی هـای 

خـود انتخـاب مـی  كنند.
»سـالن ورزش«: دربسـياری از نقاط كشور، سالنهايی 
اجـاره ای يـا ملكـی در اندازه هـای مختلف وجـود دارد 
كـه از سـوی بخش خصوصی يا دانشـكده هـا و مدارس 
از آنهـا بـرای ارائه خدمات ورزشـی اسـتفاده می شـود. 
نحـوه اسـتفاده از ايـن سـالنها معمـوال تـك منظـوره و 
يـا چنـد منظوره اسـت؛ ماننـد برگـزاری كالس كاراته، 
بدن سـازی، ژيمناسـتيك و غيره. هم چنين، سـالنهای 
چنـد منظـوره بـا ابعـاد و اسـتانداردهای بيـن المللـی 
بـرای مسـابقات قـاره ای و جهانـی مـورد اسـتفاده قرار 

می گيرنـد.
»اسـتاديوم ورزشـی«: مكانـی ورزشـی اسـت كـه 
معمـوالً از يـك ميـدان بـازی )مثـل فوتبـال، دوچرخه 
سـواری و يـا دو و ميدانـی( بـه وجـود آمـده اسـت. هر 
اسـتاديوم ممكن اسـت برای ورزش هايـی نظير تنيس 

هـم مـكان هايـی روبـاز در كنـار خـود داشـته باشـد. 
اسـتاديوم هـا ممكن اسـت متعلق به دولت، شـهرداری 
و يا باشـگاه های ورزشـی باشد. اسـتاديومها غالباً مكان 
برگزاری مسـابقات ورزشـی هسـتند. در دهه های اخير 
اسـتاديوم هـای سرپوشـيده نيـز توسـعه يافته سـاخته 

شـده است.
»ورزشـگاه«: از نظر لغـوی، هرنوع مكان ورزشـی می 
توانـد ورزشـگاه باشـد. در اينجـا، ورزشـگاه بـه مكانـی 
گفتـه می شـود كـه در آن امكانـات انـواع ورزشـها يـا 
ايـن رو،  از  باشـد.  داشـته  وجـود  ورزش  الاقـل چنـد 
ورزشـگاه مـی توانـد نـام عامـی باشـد كـه بـرای انـواع 
مـكان هـای ورزشـی كـه در ايـن جـا از آنهـا ياد شـد، 

بـه كار رود.
طبعـاً  ورزشـی  مجموعـه  ورزشـی«:  »مجموعـه 
جامع تريـن واژه بـرای يـك مكان ورزشـی اسـت و بايد 
مكانـی باشـد كـه در آن امكانـات انـواع ورزش هـای 
ميدانـی، سـوار كاری، شـنا، قايقرانـی، توپـی، رزمـی، 
سـالنی و غيـره وجـود داشـته باشـد )مثـل مجموعـه 

تهـران. آزادی  ورزشـی 
»پاركهـای تفريحـی- ورزشـی«: در ايـن پاركهـا 
كـه بيش تـر جنبـه تفريحی دارنـد، برخـی از ورزش ها 
ماننـد قايق رانی، دوچرخه سـواری، تير اندازی، اسـكی 
روی آب، گلـف و غيـر آنهـا نيـز برگـزاری می شـود. 
مالكيـت ايـن پارك هـا می توانـد از آن بخش خصوصی 

يـا دولتی باشـد.
فضاهـای ورزشـی بـه لحـاظ سـرويس دهی بـه پنـج 
دسـته عمـده تقسـيم می شـوند كـه هـر كـدام دارای 
هسـتند  خاصـی  مشـخصات  و  ويژگی هـا  اهـداف، 

:)1388 )رهنمايـي، 
»مراكز ورزشـی ملی«: اين گونه مراكـز كه می توان 
بـرای برگزاری مسـابقات كشـوری از آن اسـتفاده كرد، 
بـا اهداف تربيت مربيان، برگزاری مسـابقات كشـوری و 
ملی سـاخته می شـوند، مثـل مجموعه ورزشـی آزادی 

تهران.
قابليـت  مراكـز  ايـن  اسـتانی«:  ورزشـی  »مراكـز 
سـرويس دهی بـه يـك اسـتان را دارا هسـتند و غالبـا 
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چنـد منظـوره سـاخته مـی شـوند. در اين گونـه مراكز 
ممكـن اسـت مسـابقات بيـن المللی بيـن اسـتانی نيز 

شـود. برگزار 
»مراكـز ورزشـی منطقه ای يـا ناحيـه ای«: برای 
يـك منطقـه خاص سـاخته شـده انـد و تحـت نظارت 
سـالن  مثـل  می شـوند؛  اداره  منطقـه  آن  متصديـان 
ورزشـی آزادگان، منطقـه 2 آمـوزش پـرورش تهـران.

»مراكـز ورزشـی تفريحی محلـی«: دسترسـی به 
آمادگـی  انعطاف پذيـری و  و  ايـن فضـا آسـان اسـت 
الزم را بـرای اسـتفاده هـای غير ورزشـی دارنـد و غالباً 

چندمنظـوره هسـتند.

»مراكز ورزشـی آموزشـی«: در موسسـات آموزشی 
مثـل دانشـگاه ها، و مـدارس سـاخته می شـود، دارای 
اسـتانداردهای تمريـن هسـتند، چنـد منظوره انـد و به 

فعاليت هـای آموزشـی سـرويس می دهنـد.
بررسی نمونه های موردي

اسـتاديوم آزادی تهران: ورزشـگاه آريامهر يا ورزشگاه 
بزرگ تريـن  و  ايـران  ملّـی  ورزشـگاه  تهـران  آزادی 
ورزشـگاه كشـور اسـت. ايـن ورزشـگاه بـرای ميزبانـی 
بازی های آسـيايی 1974 سـاخته شد. ورزشـگاه آزادی 
از نظـر اسـتانداردها و ضوابـط كنفدراسـيون  تهـران، 
فوتبال آسـيا، دارای نمره A- است. اسـتاديوم آزادی، با 

روشنايی

روشـنايی زميـن و ورزشـگاه توسـط 4 عـدد بـرج كه در شـمال غربی، شـمال شـرقی، 
جنـوب غربـی و جنـوب شـرقی ورزشـگاه قـرار دارنـد، تأميـن می شـود. در بـاالی اين 
برج هـا از چراغ هـای گازی و مركـوری و تنگسـتن هالـوژن اسـتفاده شـده كـه سـطح 
نـوری برابـر 1650 لوكـس در سـطح زميـن توليد می كننـد كه ضريب اختالف شـدت 

نـور در نقـاط مختلـف 101/15 لوكـس می باشـد.
سيستم 

صوتی
سيسـتم صوتی ورزشـگاه غيرمتمركز و برای هر جايگاه ورزشـگاه از تعدادی بلندگو در 

جهت های مختلف اسـتفاده شده اسـت.

نمايشگر

نمايشـگر يـا اسـكوربرد ورزشـگاه در ابتـدا به صـورت متنی و تـك رنگ بود اما سـپس 
بازسـازی و بـه صـورت يـك نمايشـگر رنگـی درآمد و همزمـان با بـازی ايـران - آلمان 
مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت. ابعـاد كل ايـن نمايشـگر 75 در 20 متـر و قسـمت 
نمايشـگر رنگی 72 × 144 متر اسـت و تفكيك پذيری آن 278 × 576 اسـت، همچنين 
ايـن نمايشـگر قابليـت نمايـش 167 ميليون رنگ را دارد. در قسـمت غـرب در باالترين 
سـطح اسـتاديوم دسـتگاه های كنتـرل مربوط به صفحه اعـالن نتايج و اتـاق صوت قرار 

گرفته اسـت.

دسترسی و 
وسايل نقليه

ايـن ورزشـگاه محـل پـارك بـرای 400 وسـيله نقليه بـه صـورت سرپوشـيده و 7 هزار 
جـای پـارك در بيـرون از ورزشـگاه دارد. ايسـتگاه متـرو ورزشـگاه آزادی در كنـار ايـن 

ورزشـگاه واقـع شده اسـت.

معماری

درمانـی،  و  بهداشـتی  مسـكونی،  اداری،  سـاختمانهای  زمينـه  در  گسـترده  فعاليـت 
فرودگاهـی، مذهبـی، صنعتـی، فرهنگـی، تجـاری و تأسيسـات شـهری كـه آن را برای 
ظرفيـت 84412 تماشـاچی طراحـی كـرد. طـرح اسـتاديوم براسـاس ديد كامـل برای 
همـه تماشـاچيان در نظـر گرفته شده اسـت؛ بطوری كه حداكثر ديد تماشـاچی از مركز 

زميـن در شـمال و جنـوب 136 متـر و در شـرق و غـرب 126 متـر اسـت.

جدول 1. تحليل خصوصيات فني ورزشگاه ازادي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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معيارهـای بين المللـی و برای بازی های آسـيايی 1974 
بـا مسـاحت141000 متـر مربـع  در مجموعه ورزشـی 
آزادی سـاخته شـد. طراحی و سـاخت اين ورزشـگاه را 
عبدالعزيـز فرمانفرماييـان بـه عهـده گرفـت و در تاريخ 
26 مهر 1350 گشـايش يافت. و در 10 شهريور 1353 
و همزمـان با بازی های آسـيايی سـال 1974 )ميالدی( 
تهـران افتتـاح شـد. ايـن ورزشـگاه پيـش از انقـالب 
انقـالب  از پيـروزی  آريامهـر خوانـده می شـد و پـس 

اسـالمی آزادی نـام گرفت.
ورزشگاه تختی تهران

ورزشـگاه تختـی تهران پنجمين ورزشـگاه بـزرگ ايران 
می باشـد كـه در شـرق تهـران جـای گرفته اسـت. اين 
ورزشـگاه ميزبـان بازی هـای خانگـی نفـت تهـران، راه 
آهـن و تيم هـای رده هـای سـنی پاييـن ايـران اسـت. 
ورزشـگاه تختـی بـا نـام اسـتاديوم فـرح بـرای ميزبانی 
بازی های آسـيايی 1974 در دوره پادشـاهی محمدرضا 
پهلـوی سـاخته شـد. در ايـن مجموعـه، ورزش هايـی 
نظيـر دو و ميدانـی، دوچرخـه سـواری و تنيـس انجـام 
منظـوره  چنـد  سـالن های  در  هم چنيـن،  می شـود. 
بدن سـازی  نظيـر  فعاليت هـای  ورزشـی  مجتمـع 
و  فوتبـال  بسـكتبال،  واليبـال،  آقايـان(،  و  )خانم هـا 
ژيمناسـتيك بـه صورت آموزشـی انجام می شـود. برای 
خانم هـا ايـن كالس هـا فقـط در تابسـتان دايـر اسـت. 
زميـن چمـن فوتبـال نيـز بـا گنجايـش 35000 نفـر 
برای مسـابقه های رسـمی، 12 زمين خاكـی، و 6 زمين 
چمـن بـرای بازی های محلی، چمن مصنوعی و اسـتخر 
و سـونا در نظـر گرفتـه شـده اسـت.مواردی كـه باعـث 

اجـرای ايـن طـرح گرديد:
بانـوان بـه  1.نيـاز شـهر تهـران در سـال 1354 كـه 
طـور اختصاصـی در آن فعاليـت ورزشـی داشـته و در 
قابـل  وسـيعتری  ورزشـی  بهره بـرداری  بـرای  آينـده 

استفاده اسـت.
مطابـق  كـه  سـاختمانی  بنـدی  اسـتخوان  2.ايجـاد 
ادامـه فعاليتهـای  بـا تازه تريـن تكنيكهـا و مصالـح و 

باشـد. ايـران  از  خـارج  در  آرشـيتكی 
بـرای  كـه  مجموعـه ای  در  اسـتاديوم  3.پيش بينـی 
فعاليتهـای مختلف ورزشـی شـهر تهران برای سـالهای 
آينـده قابـل اسـتفاده باشـد. در مـورد طـرح اسـتاديوم 
ورزشـی تختی پـس از آزمايش مشـخصات محاسـبات 
روی مـدل مقاديـر مصالـح حـدوداً كمتـر از 3 درصـد 
تـا 1352 طـول  اجـرای آن 1346  تغييـر كـرد كـه 
كشـيده كـه نما و طـرح از كشـور ايتاليا و سـاخت اين 

ورزشـگاه توسـط فرانسـوی می باشـد.
در ضمن نكات فني معمارانه طرح عبارتند از:

1.ايـده كلـی طـرح اسـتاديوم بـه صـورت نعـل اسـبی 
در  تماشـاگران  تمـام  كـه  بطـوری  شده اسـت  طـرح 
يكطـرف و پشـت بـه غـرب قـرار گيرنـد و در قسـمت 
شـمال و جنـوب هـم بـا حداقـل جـا ادامـه پيـدا كند.

2.علـت اساسـی وقـت برگـزاری حداكثـر مسـابقات از 
سـاعت 2 بعدازظهـر بـه بعـد بـود كـه تمـام بينندگان 
مسـابقه تـا آنجـا كـه ممكن اسـت در شـرايط مسـاوی 
و خـالف نـور خورشـيد قرار گيرنـد. از طـرف ديگر اين 
راه حـل امـكان خواهـد داد كه بـرای نمايش هـای ملی 
و نمايش هـای در شـب از جهـت شـرق زميـن اصلـی 

شکل 3. استاديوم تختی تهران و سازه كابلی منحصر بفردش؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.
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مسـابقات بـه عنـوان يك صحنه عظيم اسـتفاده شـود.
3.بـرای جايـگاه بينندگان پوششـی كه تقريبـاً بيش از 
2/3 )دوسـوم( سـطح جايگاه را سـايه بگيرد با پوششی 

كابلی طراحي شـد. 
پوشش سقف عبارت است از:

1.شـكل هندسـی اسـتخوان بندی پوشـش بـه صورت 
يـك زين اسـب می باشـد.

2.پوشـش از يـك طـرف متصـل بـه كناره صلـب بتنی 
اسـتاديوم و از طـرف ديگـر توسـط يـك كابـل مركـب 

بعنـوان كنـاره داخلـی غيـر صلـب مهار شده اسـت.
3. دو طـرف كابـل كنـاره در دو نقطـه قرينه نسـبت به 
محـور عرضی اسـتاديوم بـه فاصله 235 متـر از يكديگر 

و هركـدام در ارتفـاع 70 و 71 متـر مهار شـده اند.
اسـتاديوم وسـت فالن )سـيگنال ايدونا پارك(: ورزشگاه 
وسـت فالـن كـه  به عنوان جـزء اصلـی از عرصه ورزش 
جنـگل  يـك  نزديكـی  در  فرانكفـورت  در شهرسـتان 
بـا  در سـال 1925  ارزش،  بـا  محلـی سـنتی  اسـت. 
طراحـی  طبيعـت گرايانه عـدم قطع درختـان تا جايی 
كـه ممكـن اسـت سـاخته شـده بـود. ايـن مجموعـه 
دارای زميـن فوتبـال، زميـن تنيس، ورزشـگاه شـنا بود 

همچنيـن دارای سـايت آمـوزش تيرانـدازی نظامی بود 
كـه پـس از جنگ جهانی اول اين سـايت برچيده شـد. 
جايـگاه قديمـی از بتـن مسـلح بـود كـه از تئاتـر يونان 
باسـتان اقتباس شـده بود »سـيگنال ايدونا پـارك« در 

شـهر دورتمونـد آلمان اسـت.
بـراي چمـن كردن زميـن، ابتدا بايد خـاك را براي تراوا 
شـدن آمـاده كنند. سـه بخش اصلـي خـاك عبارتنداز: 
شـن، ماسـه و خـاك رس نسـبت ايـن اجـزا در خـاك، 
كـه عوامـل موثـر )مقـدار نفـوذ يـا تراوايـي و درجـه 
فشـردگي( در قابـل بازي بـودن زميـن را كنتـرل مـي 
كنـد، بـه ميـزان 40 درصـد خـاك و 60 درصد شـن و 
ماسـه اسـت. زمين هايي كه با اسـتفاده از خـاك بومي 
سـاخته مي شـوند، آب و مواد غذايي بيشتري را درخود 
نگهـداري مي كنـد. بـا اينكه زمين هاي خاكي مسـتعد 
فشـرده شـدن و به هم چسـبيدن هسـتند، ولي اگر به 
خوبـي هوادهـي شـوند )تركيـب كردن شـن و ماسـه( 
بـراي انواع چمن بسـيار مناسـب اسـت. طـرح و اجراي 
شـبكه زهكـش وزير سـازي)كف سـازي( يـك نمونه از 

روشـهاي كـف سـازي در طرح ارائه شـده اسـت.
 

جدول 2. عوامل موثر بر مکان يابي اماكن ورزشي؛ ماخذ: قادري، 1383، ص 3.
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تجهيزات بازي 

دو دروازه فوتبـال مسـتطيل شـكل در وسـط خـط عرضـي )يا خط گل( گذاشـته مي شـود 
كـه فاصلـه تير كهـاي عمـودي آن از يكديگر 8 يـارد ) 7*34 متر( و فاصله تيـرك افقي از 
زميـن 8 فـوت )2*44 متـر( اسـت. جنـس دروازه هـا از لوله يـا ميله فلزي مي تواند باشـد. 
رنـگ دروازه هـا بايـد سـفيد باشـد. نصـب تورهـاي مخصـوص از يك طـرف به ميلـه هاي 
عمـودي و افقـي و از طـرف ديگـر بـرروي زميـن متصـل گردنـد. تورهـا بايد بطور مناسـب 

حمايـت گرديـده و فضـاي كافي بـراي دروازه بان ايجـاد نمايد.

زمين فوتبال

مشـخصات زميـن، غيـر از اندازه هـا، داراي ويژگيهـاي ديگـري نيـز هسـت. از جمله زمين 
فوتبـال مـي تواند چمن، چمـن مصنوعي يا خاكي باشـد. در ورزش فوتبال يك سـطح يك 
نواخـت و پيوسـطه بـا اصطـكاك ماليم براي گرديـدن توپ مـورد نياز اسـت. از اين رويكي 
از مهمتريـن تصميماتـي كـه دراين مكان ورزشـي گرفته مي شـود اين اسـت كـه از چمن 

طبيعـي يا چمن مصنوعي اسـتفاده شـود.

چمن طبيعي

از متداولتريـن كفهـا در زمينهـاي فوتبـال، خصوصـا در محوطـه هـاي روباز مي باشـد. اين 
نـوع كـف سـازي بـا وجـود سـابقه زيـاد در اجـرا و سـادگي ظاهـري آن، درعمـل مواجه با 
آمادگي سـازيهاي مرحلـه اي بسـياردقيق و مشـخص اسـت كـه نيـاز بـه مهـارت و دانـش 
كافـي از كميـت وكيفيـت طـرز كاشـت و نظـام سـاختماني اين تركيـب كف سـازي دارد.

انتخاب نوع 
مناسب تخم 

چمن

چمـن فصـل سـرد بـراي مناطقي اسـت كه درفصـل زمسـتان دماي پائيـن دارنـد. بهترين 
دمـا بـراي رشـد اينگونـه از چمنها 15 تا 23 درجه سـانتيگراد اسـت. بنابراين زمان كاشـت 
آن در اوقاتـي اسـت كـه دمـاي محل در اين حدود باشـد. امـا چمن فصل گـرم كه بهترين 
رشـد را در دمـاي 35 تـا 36 درجه سـانتيگراد دارنـد، چنانچه در زمـان موردنظر در معرض 

هـواي سـرد قرار گيرنـد، از بيـن خواهند رفت. 

محل احداث

مكانهـاي ورزشـي عـالوه بردرنظرگرفتـن وضعيت و موقعيـت جغرافيايي نظيـرآب و هوا، از 
نظـر موقعيـت جغرافيـاي شـهري )محلـي( نيـز داراي دسترسـي آسـان بـراي بهره برداري 
بـوده و نبايـد در كنـار مراكـز عمومـي پـر رفـت و آمـد و يـا مراكـزي كـه نيازمنـد آرامش 
هسـتند نظيـر بيمارسـتانها، مجتمع هاي مسـكوني احداث گردنـد و ارجح آن اسـت كه در 
كنـار مراكـز آموزشـي نظيـر مدارس، دانشـگاهها و پاركها سـاخته شـوند و دسترسـي الزم 
بـه معابـر سـهل الوصول نظيـر بـزرگ راههـا و خيابانهـاي اصلي و سرويسـهاي رفـت و آمد 

عمومي را داشـته باشـند.

اندازه

زميـن مـورد نظـر بايـد داراي قابليـت احـداث زميـن فوتبـال، بـا گنجايـش كافـي بـراي 
تماشـاگران بـه تعـدادي كـه درنظرگرفتـه شـده اسـت )بيـن 5 تـا 100 هـزار نفـر( وكليه 
فضاهـاي جانبـي نظيـر رختكـن دوش، اداري، پاركينـگ و طرحهـاي توسـعه اي بعـدي را 

داشـته باشـد. ازجملـه ايـن طرح هـا مي توانـد خوابـگاه يـا هتـل بـراي اردوهـا باشـد.

جدول 3. استانداردها، قوانين و ابعاد فضای مورد نياز برای زمينهاي ورزشي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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جانمايي بنا 
)تعيين محل 

احداث بنا(

بايـد بـه نحـوي باشـد كـه از عـوارض زمين بـراي طراحي و سـاخت نهايت اسـتفاده شـده 
و از عوامـل مصنوعـي )سـاخت و سـاز( در تكميـل آن بهره گيـري شـود و بـه عواملي نظير 
آفتـاب، بـاد و بـاران توجـه گـردد. جانمايـي اسـتاديوم، براسـاس مطالعـات انجام شـده در 
آزمايشـگاه هاي معتبـر در مـورد آبهـاي سـطحي و آبراههـا، گسـلهاي زير زميني، پوشـش 
گياهـي، تـوان بالقوه خاك، نفوذپذيري و مكانيك خاك بايد انجام شـود تا از بروز مشـكالت 
بعـدي نظيـر رانـش زميـن، ايجاد اختالف سـطح بـر اثر فرو رفتـن زمين و غيـره جلوگيري 

شـود. امـكان ايجـاد، يا دسترسـي به پاركينـگ و فضاهاي عمومي را داشـته باشـند.

فضاهاي جانبي

باتوجـه بـه وسـعت و اهميـت ورزشـگاه و تعـداد تماشـاچيان مسـابقه، فضاهـا و امكانـات 
متفاوتـي موردنيـاز اسـت كـه بطوركامل، شـامل موارد زير اسـت: بخـش اداري، فضاي الزم 
بـراي تجهيـزات ارتباطـي )فضـاي ويـژه فعاليت خبرنـگاران مجهز بـه انواع وسـايل ارتباط 
جمعـي و سـالن كنفرانـس بـراي مصاحبـه ورزشـكاران، مربيـان، مديـران، داوران بـا ارباب 
رسـانه، فضـاي رختكـن و سرويسـهاي بهداشـتي بـراي بازيكنـان، مربيـان و داوران بطـور 
مجـزا، فضـاي الزم بـراي تمريـن و آمـاده شـدن بازيكنـان، اتاق هـاي الزم بـراي كمكهاي 
اوليـه و معاينـات پزشـكي و كنتـرل دوپينگ- فضـاي اسـتراحت و تجديد قـواي بازيكنان، 
سرويسـهاي بهداشـتي تماشـاچيان، بوفـه، فروشـگاه ها و فضاهـاي فرهنگـي تفريحي براي 

تماشـاچيان، گيشـه هاي بليـط فروشـي، فضاهـاي الزم بـراي انبار.

سيستم هاي 
گرمايشي و 
خنك كننده

بـراي كليـه ايـن فضاهـا بايـد سيسـتم هـاي گرمايشـي و خنك كننـده تعبيه شـود.جهت 
انتخـاب محـل مناسـب بـراي ايجـاد ورزشـگاه بايـد بـه شـرايط و موقعيت هـاي زيـر توجه 
داشـت. انـدازه زميـن مـورد نظـر بايـد داراي قابليـت احـداث اماكـن ورزشـي اسـتاندارد با 
گنجايـش كافـي در رشـته هاي مختلـف، و كليـه فضاهـاي جانبـي نظيـر رختكـن، دوش، 

اداري، پاركينـگ و غيـره را داشـته باشـد.

پالن اصلي

تعييـن موقعيـت قرارگيـری زميـن بايـد متناسـب بـا رويدادهايـی باشـد كـه به آنهـا نگاه 
مـی شـود. پـالن اصلـی در اسـتاديومهای سـرباز بيشـتر روی اين اصـل طراحـی می گردد. 
البتـه در طراحـی سـالن های ورزشـی نيـز به دليل سرپوشـيده بـودن بايد شـرايط اقليمی 
و محيطـی بـرای قرارگيـری طـرح مدنظـر باشـد ولـی از اهميت كمتـری برخوردار اسـت. 

همجواريها

موقعيـت )انتخـاب زميـن ورزشـگاه( مكان هاي ورزشـي عالوه بـر در نظرگرفتـن وضعيت و 
موقعيـت جغرافيايـي نظيـر آب و هوا، از نظر موقعيت جغرافياي شـهري( محلـي )نيز داراي 
دسترسـي آسـان بـراي بهـره برداري بـوده و نبايـد در كنار مراكـز عمومي پر رفـت و آمد و 
يـا مراكـزي كـه نيازمنـد آرامش هسـتند، نظير بيمارسـتان ها، احـداث گردننـد و ارجح آن 
اسـت كه در كنار مراكز آموزشـي نظير مدارس، دبيرسـتان ها و دانشـگاه ها سـاخته شـوند 
و دسترسـي الزم بـه معابـر سـهل الوصول نظيـر بزرگراه هـا و خيابان هـاي اصلـي را داشـته 

باشند.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

274

جايگاه 
تماشاچيان

ظرفيـت وگنجايش تماشـاچيان زمينهـاي فوتبال و اسـتاديوم ها به نقـش، موقعيت مكاني 
و اهميـت بازيهـا و درصـد جمعيـت طرفـدار ورزش فوتبال بسـتگي دارد. اين تعـداد بين 5 
تـا 120 هـزار نفـر متغيير اسـت. تعداد تماشـاچيان مسـابقات فوتبـال در سـطح ناحيه اي 
يك هـزار و در سـطح اسـتان و منطقـه حـدود 20 تـا 50 هـزار نفر و در سـطح ملـي و بين 
المللـي حداقـل 50 هـزار نفر و درسـطح المپيـك حدود 120 هـزار نفر در نظـر گرفته مي 
شـود. از آنجـا كـه بهترين مـكان براي تماشـاي بازي سـكوهاي فوقاني جايگاه تماشـاچيان 
اسـت، بنابرايـن به منظورتاميـن ديد مناسـب توصيه مي شـود كه اولين رديف تماشـاچيان 
نيـز در ارتفـاع مناسـب از كـف زميـن بـازي در نظـر گرفته شـود. مناسـب ترين جهت ديد 

تماشـاچيان در طرفيـن طولـي زمين فوتبال مي باشـد.

ظرفيت

ظرفيـت در واقـع معيـاری برای اندازه يك ورزشـگاه محسـوب می شـود. عنـوان ظرفيت به 
معنـای تعـداد حداكثـر تماشـاگرانی اسـت كـه در آن واحد می تواننـد در ورزشـگاه حضور 
داشـته باشـند و تمامـی خدمـات برای آن تعـداد از تماشـاگران و همچنيـن كادر مربوط به 
ورزش كه حاضر در سـالن هسـتند اتالق می شـود. مثال ورزشـگاه يكصد هزار نفری آزادی 
در تهـران كـه در يـك مسـابقه می توانـد صـد هـزار نفـر تماشـاگر را در خـود جای دهد و 
تمامی اين جمعيت از شـرايطی يكسـان برای عبور، مرور و اسـتفاده از خدمات برخوردارند. 
اسـتاندارد الزم بـرای ابعـاد صندلـی هـای تعبيه شـده در سـالن های ورزشـی ابعـاد  0/45 
*0/4 * 0/5 بـرای هـر نفـر در نظـر گرفتـه شـده و بايـد ابعـاد مسـير هـای دسترسـی و 

سـكوهای بيـن پلكانهای مسـتقر هـم در نظر گرفته شـود.

ريزفضاهای 
مورد نظر

ورودی، فـروش بليـط و دروازه هـای ورود اصلـی، راهروهـای ورود بـه سـالن اصلـی بخـش 
تماشـاگران، راه روهـای ورود بـه بخـش اداری و بخش رخت كن، سـالن اصلی، بخش اداری، 
بخـش نگهبانـی، بخش اسـتراحت مسـتخدمين، اتاق مربوط به رئيس، سـرويس بهداشـتی 
تماشـاگران، سـرويس بهداشـتی كارمنـدان، سـرويس بهداشـتی بازيكنـان، اتـاق درمانی و 
كمك هـای اوليـه )اتـاق پزشـك(، رختكن تيم ميهمـان، رختكـن تيم ميزبـان، دوش های 
مربـوط بـه هريـك از تيم ها، اتاق انباری وسـايل، سـالن بدن سـازی و ريكاوری، تاسيسـات 
گرمايش  و  سـرمايش، تاسيسـات الكتريكی و روشـنايی، اتـاق  داوران، اتاق آموزشـی ويدئو 

پروجكتـور و پاركينگ 

شكل نمای 
خارجی

شـكل ظاهـری و غـول آسـای اسـتاديوم هـای ورزشـی به دليـل درونگـرا بودنشـان زياد با 
محيـط اطرافشـان هـم خوان نيسـتند، گويی به محيط اطرافشـان پشـت كرده انـد و اغلب 
حـس خوش آمد گويـی خاصـی را بـرای مراجعيـن ايجاد نمی كننـد؛ اين حس ناخوشـايند 
بـا وجـود حصارهای امنيتی و سـاير مسـائل كنترل جمعيت تشـديد می شـود. در اين بين 

بايـد توجـه كرد كه شـكل ظاهـری تابع عملكرد اسـت.

پاركينگ

 اسـتاديوم ها بـرای سـهولت مراجعيـن ماننـد سـاير بناهـای عمومـی و خصوصـی نيـاز به 
پاركينـگ دارنـد و بـا توجـه بـه وسـعت آنهـا و تعـداد مراجعيـن خـود بايـد فضـای زيادی 
صـرف پارك كـردن اتومبيلهـا و اتوبوسـها كـرد كه اين عامـل خود باعث جدايی سـاختمان 

اسـتاديوم بـا محيطـش می شـود و از جذابيـت محيـط كم مـی كنند.
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المان های 
انعطاف ناپذير

اسـتاديوم هـای ورزشـی دارای عناصـری مثـل رديف های صندلـی، پله ها و رمپ هسـتند 
و نمی تـوان در شـكل آنهـا ابتـكار به خـرج داد زيرا كه مسـئله ديد تماشـاگران و رسـيدن 
بـه ظرفيـت مطلـوب اسـتاندارهای معينـی را ايجاد كرده و دسـت طراحان را بـرای طراحی 

هـای خاص مبلمان ورزشـگاه ها بسـته اسـت.

دسترسي 
با زيكنان

دسترسـي بازيكنان به زمين مسـابقه به صورت كنترل شـده و مسـتقل از تماشـاچيان بايد 
تاميـن گـردد. دسترسـي بازيكنان به سـرويس بهداشـتي و رختكن و دوش بايـد به صورت 
اختصاصي و مسـتقيم تامين شـود. دسترسـي بازيكنان به انبار ورزشـي الزم اسـت كنترل 
شـده باشـد. دسترسـي بازيكنان به محل اسـتراحت بايد فراهم باشـد. دسترسـي بازيكنان 

بـه فضـاي جنبـي بايد به تناسـب عملكرد هريـك امكان پذير باشـد.

دسترسي 
تماشاچيان

تماشـاگران بـرای دسترسـی بـه سـكو ها بايـد در مسـير های عمـودی و افقـی حركـت 
كننـد. مسـير های ورود و خـروج عمومـاً يكـی هسـتند و مسـير های اصلـی را می تـوان 
بـا مسـيرهای فـرار و دروازه هـای خروجـی اضافی تكميـل كرد. دسترسـي تماشـاچيان به 
جايگاه تماشـاچيان بايد كنترل شـده و مسـتقيم باشـد. دسترسـي به سـرويس بهداشـتي 
بايـد فراهـم باشـد. دسترسـي بـه فضاهـاي جنبـي ماننـد بوفـه و تريا بـه تناسـب عملكرد 

هريـك بايـد امـكان پذير باشـد. 
بيشترين استفاده برای انتقال جمعيت تماشاگران به بخش های مختلف پلكان هستند.پلكان

بـه علـت پـر هزينـه بـودن و فضای اشـغال زيـاد رمپ ها به جـز بـرای معلولين بـا صندلی رمپ ها
چرخـدار و يـا ورودی به مجموعه اسـتفاده نمی شـود.

آسانسور ها و 
پله های برقی

در همـه ورزشـگاه ها آسانسـور ها بـرای باال بـردن مبلمـان و تجيهـزات و همچنيـن انتقال 
مـواد غذايـی بـه طبقـات باالتـر درنظـر گرفتـه می شـوند. همچنيـن بـرای سـرويس دهی 
بهتـر بـه افـراد مهم و ميهمانـان ويژه جهـت انتقال به طبقـات گوناگون مورد اسـتفاده قرار 

می گيـرد.

دسترسی 
تماشاگران 
به محدوده 

سكو ها

از دو طريـق امـكان می يابـد: دسترسـی از تراس هـا دسترسـی از راهرو هـای محـوری و 
جانبـی، دسترسـی بـه اليه هـای بـاالی سـكو ها معمـوالً از طريـق تونل ها انجام می شـود 
بـاال بـردن همـه تماشـاگران بـه سـطح بااليـی اليـه و پاييـن آوردن آن ها منطقـی به نظر 
نمی رسـد، بنابرايـن بهتـر اسـت تماشـاگران از وسـط اليـه بااليی سـكو ها وارد شـوند و در 

آنجـا بـه دو بخـش پاييـن و باالی اليه دسترسـی داشـته باشـند. 

محدوده 
بازيكنان

محـدوده بازيكنـان مختص به حضـور بازيكنان، ناظـران و داوران می باشـد. اين بخش ها به 
بخـش  رسـانه ها و بخـش ميهمانـان ويژه ارتبـاط دارند. تماشـاگران بـه هيچ عنـوان اجازه 
حضـور در ايـن محـدوده را ندارند. دسترسـی تيم های ورزشـی به سـالن چند منظـوره بايد 
از طريـق يـك فضـای اختصاصـی، محافظت شـده و بـه دور از رسـانه ها و عموم باشـد. اين 
نكتـه بـرای دسترسـی مقامات و مسـئولين برگـزاری مسـابقه و داوران هم صـدق می كند. 
الزم اسـت بـراي انتقـال بازيكنـان از محوطـه رختكـن بـه زميـن بـازی، تونـل مخصوص و 
حتی االمـكان مجـزا بـرای هـر تيم،كه بتوان از وسـط آن را بـه دو راه مجزا تقسـيم نمود در 
نظـر گرفتـه شـود. عرض تونـل انتقال دو تيم بـه زمين مسـابقه حداقل 4 متـر و ارتفاع آن 

حداقـل 2/4 متر مي باشـد.
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دفتر مربيان

شـرايط دفتـر مربيـان از لحـاظ تهويـه و درجـه حرارت مشـابه فضـای رختكـن خواهد بود 
امـا در كـف سـازی از هرگونـه شـيب بندي خـودداری به عمل می آيـد. دفتـر مربيان مجهز 
بـه ميـز و صندلـی، كمـد وسـايل و لبـاس، دوش و سرويس بهداشـتی اختصاصـی، تلفـن و 

وايت بـورد مي باشـد.

اتاق داوران

محـل قرار گيـری اتـاق داوران، نزديك بـه رختكن ها و مجزا از آن ها مي باشـد. اتـاق داوران 
دسترسـی مسـتقيم و محافظـت شـده بـه زميـن بازی داشـته و اين راه توسـط رسـانه ها و 
مـردم عـادی غير قابل دسـترس مي باشـد. اتـاق داوران دارای رختكن های مجـزا، كمد های 
تجهيـزات و لبـاس، نيمكت و صندلی برای اسـتراحت، تلفن و يخچال، سـرويس بهداشـتی 

و دوش مختـص به خود مي باشـد.

اتاق ناظران 
محـل قرارگيـری ايـن محدوده بهتر اسـت در كنار رختكـن  تيم ها و داوران باشـد و ارتباط 
مسـتقيم بـا رختكن داوران داشـته باشـد. تجهيـزات اتاق ناظران شـكل ميـز، صندلی،كمد 

وسـايل و لبـاس، خطـوط تلفن داخلی و خارجی و سرويس بهداشـتی اسـت.

محدوده 
كمك هاي 

اوليه  درمان و 
ريكاوری

ايـن اتـاق بـرای معاينـه و درمـان موقـت بازيكنـان، داوران، رسـانه ها و اشـخاص مهـم و 
نيروهـای امنيتی اسـتفاده می شـود. مـكان قرارگيری اين فضـا در نزديكـی رختكن تيم ها 
و تا حد  ممكن نزديك به زمين مسـابقه اسـت و بايد در مسـير مسـتقيم و دسترسـی آسان 
ماشـين اورژانس قـرار گرفتـه باشـد. در هـا و راهروهـای ايـن فضـا بايد بـه حدكافی عريض 
باشـد تـا صندلي چرخـدار و برانكارد بـه راحتی بتواند از آن عبور داده شـود. عرض مناسـب 
بـرای راه رو هـا 1/2 تـا 1/5 متر توصيه شـده اسـت. همچنيـن عرض 0/5 متر بـرای درب ها 

بيان گرديده اسـت. 1

فاصله ديد 
مناسب

فاصلـه دورتريـن صندلـی از زميـن مسـابقه نبايـد از حـد مجاز حداكثـر فاصله ديد بيشـتر 
شـود اين فاصله بر اسـاس فيزيولوژی چشـم انسـان محاسـبه می شـود. به ويژه اگر اجسـام 
)مثـاًل تـوپ( بـه سـرعت در حـال حركـت باشـند. بـه اين ترتيـب فاصلـه ديد بهينـه برای 

ديـدن بـازی 150 متـر و حداكثـر 190 متر توصيه شـده اسـت. 2

زاويه مناسب 
ديد

در ورزشـگاه ها تماشـاگران محـدوده  ديـد گسـترده ای را پيـش رو دارنـد باتوجـه بـه محل 
قرارگيـري هـر تماشـاگر،  زوايـاي ديـد متفاوتـي بـراي قسـمت هاي مختلـف سـكو تاميـن 
مي گـردد. بـه طـور كلـی محـدوده ی ايـن زوايـا بـه صـورت زيـر تعريـف می شـود. )*( 
كوچكتـر از 30 درجـه: ديـد بسـيار مناسـب، بدون حركت سـر و بدن و بـا حركت مردمك 
چشـم ها محـدوده موردنظـر ديـده می شـود. )*( بيـن 30 تـا 60 درجـه: ديـد معمولی، با 
اندكـی چرخـش سـر تمامـی محـدوده به خوبـی مشـاهده می شـود. )*( بين 60 تـا 120 
درجـه: ايـن محـدوده برای تماشـاگر به عنـوان محـدوده درك وقايـع خوانده می شـود. اما 
محدوده تمركز چشـم او همان 60 درجه اسـت و با كمی چرخش سـر، زاويه مناسـب ديد 
را بـرای خـود ايجـاد می كنـد و محـدوده مورد نظـر را در ديد مسـتقيم خود قـرار می دهد.

1. بـراي مطالعـه بيشـتر ر.ك: موازين فنی ورزشـگاه های كشـور جلـد دوم، مقررات و معيار هـای طراحی مراكز ورزشـی، معاونت امور 
فنی دفتر تحقيقات و معيارهای فنی، انتشـارات سـازمان برنامه بودجه، نشـريه شـماره 2-132، سـال 1374

2. دكتـر گرجـی مهلبانی، يوسـف؛ عبـدی راد، حميد؛ ضوابط و مقررات طراحی اسـتاديوم های ورزشـی، انتشـارات طحان/هله، تهران، 
چـاپ اول 1389، ص 156.
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1. جانمايـي بنـا )تعييـن محـل احـداث بنـا( بايـد 
به نحـوي باشـد كـه از عـوارض زميـن بـراي طراحـي 
و سـاخت نهايـت اسـتفاده صـورت گرفتـه و از عوامـل 
مصنوعـي )سـاخت و سـاز( در تكميـل آن بهـره گيري 
شـود و بـه عواملـي نظيـر آفتـاب، بـاد و بـاران توجـه 

گردد.

2. امـکان احداث، يا ايجاد دسترسـي بـه پاركينگ و 
فضاهاي عمومي را داشـته باشـند.

 قابليـت تغييردر نوع اسـتفاده از ورزشـگاه ها )اسـتفاده 
چنـد منظـوره( در رشـته هاي مشـابه پيش بيني شـده 

باشد.
3. در سـاخت ورزشـگاه ها ضمن رعايت مسائل امنيتي، 

شکل 4. جزئيات اجرای چمن زمين فوتبال؛ )*( ترازبندي با شيب 1.6 درصد و تهيه و پخش خاک زيرين و خاک نباتي مطابق 
ضوابط تعيين شده و آماده سازي بستر كاشت، با رعايت شيب زمين و حداقل 15 سانتيمتر ضخامت ثابت خاک در تمام سطح 

زمين باشد. انتخاب كود و رعايت مراحل كودپاشي براي تغذيه خاک مطابق ضوابط مسئولين كاشت می باشد.

شکل 5. )سمت راست( جهت گيری استاديوم فوتبال با توجه به زاويه تابش خورشيد در نيم كره شمالی و ايران؛ و شکل 
6. )سمت چپ( نمونه های مختلف استقرار جايگاه تماشاچيان؛ ماخذ: گرجي و ديگران، 1389.
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به ذخيـره وكاهش مصرف انـرژي توجه گردد.
راهرو هـای جانبـی: راهرو هـای ورزشـگاه نبايـد در 
طـول مسـير خروجـی خـود باريـك شـوند درحالی كه 
در مسـير ورودی می تـوان راهرو هـای باريك تـر را در 
انتهـاي مسـير تماشـاچيان طراحی كرد به شـرط آنكه 
عـرض ايـن راهرو هـا از عـرض حداقـل اسـتاندارد 1/2 
متـر كمتـر نشـود. عـرض مسـير ها بـر اسـاس مـدول 
60 سـانتی متر )عـرض عبـوری يـك انسـان( تعييـن 
می شـود. و بـر اسـاس تعـداد تماشـاگرانی كـه از آن 
مسـير عبـور می كنند متفاوت اسـت. اين اسـتاندارد به 
صـورت جـدول زير بـرای سـالن های سرپوشـيده چند 

منظـوره ارايه شـده اسـت. 

15

 
؛ ماخـذ:  هاي جام جهـاني  استاديومها در  چيدمان رديف سكو. (سمت راست) 8و شكل  دسترسي تماشاچيان. (سمت چپ) 7 شكل

 .1389گرجي و ديگران، 

توان كه در مسير ورودي ميحاليول مسير خروجي خود باريك شوند درهاي ورزشگاه نبايد در طراهرو: هاي جانبيراهرو
 2/1استاندارد ها از عرض حداقل تر را در انتهاي مسير تماشاچيان طراحي كرد به شرط آنكه عرض اين راهروهاي باريكراهرو

شود. و بر اساس تعداد متر (عرض عبوري يك انسان) تعيين ميسانتي 60ها بر اساس مدول عرض مسير .متر كمتر نشود
هاي سرپوشيده چند كنند متفاوت است. اين استاندارد به صورت جدول زير براي سالنتماشاگراني كه از آن مسير عبور مي

 5F6.منظوره ارايه شده است

                                                            
متداول در كشور، معاونت امور فني  هاي ورزشيهاي كشور جلد سوم، مشخصات كالبدي و مقررات رشتهموازين فني ورزشگاه 6

 210، ص 132-3هاي فني، انتشارات سازمان برنامه بودجه، نشريه شماره دفتر تحقيقات و معيار

شکل 7. )سمت چپ( دسترسي تماشاچيان و شکل 8. )سمت راست( چيدمان رديف سکو ها در 
استاديوم هاي جام جهاني؛ ماخذ: گرجي و ديگران، 1389.

اندازه عرض معبرتعداد
6/3 مترهر 600 نفر
4/2  مترهر 400 نفر
8/1 مترهر 300 نفر
2/1 مترهر 200 نفر

جدول 4. تعيين نسبت تعداد تماشاگران با عرض 
مسير عبور؛ )*( طبق جدول براي هر 750 نفر 
عرضي معادل 4/5 متر درنظر گرفته مي شود؛ 

ماخذ: گرجي و ديگران، 1389.
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 اسـتخر آب گـرم يا جكـوزي: جكوزي، حوضچه نسـبتاً 
بزرگـي اسـت كـه با داشـتن پلكانـي در اطـراف قابليت 
نشسـتن در داخـل آن و ريلكسيشـن را مهيا مي سـازد، 
معمـوالً داراي پمپ هـاي آب گـرم مي باشـد كـه آب را 
بـا فشـار وارد حوضچـه مي نمايـد، ايـن پمپ هـا داراي 
كـه  مي باشـند  حوضچـه  داخـل  در  خروجي هايـي 
معمـوالً در ارتفـاع پهلوهـا و پشـت پاهـا قـرار گرفتـه 
يـا جهـت آماده سـازي بازيكنـان اسـتفاده شـود. ايـن 
خروجي هـا بـه صـورت ضربه  اي آب گـرم را با فشـار به 

نواحـي يادشـده وارد مي كننـد. فضاي جكـوزي معموالً 
فضاي وسـيع تري نسـبت به سـاير قسـمت ها مي باشد. 
در اطـراف ايـن فضـا چند دوش قـرار دارد تـا افراد قبل 
و بعـد از وارد شـدن بـه ايـن حوضچه از آن ها اسـتفاده 

يند. نما
نـرم،  چوب هـای  از  سـونا  اتـاق  خشـك:  سـوناي 
صـاف و همـوار ماننـد سـرو، صنوبـر يا سـكويا سـاخته 
می شـوند، اتـاق سـونا بـا توجـه بـه نيـاز و تعـداد افراد 
اسـتفاده كننـدگان سـاخته و تجهيـز می شـوند. ارتفاع 

شکل 9. راهروهاي جانبي ورزشگاه
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ايـده آل بـرای اتـاق سـونای خشـك 2/13 متـر اسـت. 
اتـاق سـونا معمـوالً بـا دو رديـف سـكو بـرای نشسـتن 
سـاخته می شـود كه يك رديـف در ارتفـاع باالتر و يك 
رديـف در ارتفـاع پايين تر قـرار می گيرد. بـرای طراحی 
سـكو های اتـاق سـونا عرض سـكو های فوقانـی حداقل 
50 سـانتی متر و عـرض سـكو های پايينـی حداقل 40 
سـانتی متر در نظـر گرفتـه مي شـود. بـه طـور معمـول 
بـرای آن كـه كاربـران در داخـل اتـاق سـونا بـه راحتی 
بنشـينند. در سـونای خشـك توصيه می شـود بـه ازای 
هـر نفر يـك فضـای 60 سـانتی متري بر روی سـكو ها 
در نظـر گرفته شـود، بـرای آن كه امكان دراز كشـيدن 
كاربـران نيـز وجـود داشـته باشـد. طول سـكو بـه ازای 

هـر نفـر بايد 1/8 سـانتی متر باشـد. 
سونای بخار: سـونای بخار نيز درسـت همانند سونای 
خشـك اسـت. مهمترين مشـخصه ای كه اتاق سـونای 
بخـار بايـد داشـته باشـد، مقاومـت بـاالی آن در برابـر 
نفـوذ آب اسـت. بـرای حـل اين مشـكل از كاشـی ها و 
سـراميك های مقـاوم در برابـر رطوبت دائمـی و با دوام 
و بـرای آب بنـدی كـردن اجـزای مختلـف از نوار هـای 

سـيليكونی اسـتفاده می شود.
طراحی سـکو های تماشاگران: سـكو های تماشاگران 

درواقـع رديف هـای پلكانی هسـتند كه بـر روی زمين يا 
يـك اسـكلت سـازه ای به صـورت يـك يـا چنـد حلقـه 
قـرار می گيرنـد. ايـن سـكوها با توجـه به فـرم طراحی 
شـده و ظرفيـت پذيـرش تماشـاگران دور تـا دور زمين 
بـازی طراحـی می گردنـد كه بـا توجه به مناسـب بودن 
ديـد در طرفيـن طولـی زمين بـازی، ابتـدا سـكو ها در 
طرفيـن طولـی زميـن ايجـاد می گردنـد، بـه فراخـور 
ظرفيـت تماشـاگران می تـوان از طرفيـن عرضـی هـم 

اسـتفاده نمود.
عـرض سـکو های تماشـاگران: در ضوابـط جديـد 
حداقـل عـرض هـر رديف  از سـكو ها را 80 سـانتی متر 
در نظـر گرفته اند. اين اندازه شـامل حركت تماشـاگران 
تماشـاگران نشسـته روی  بيـن رديف هـا، در حضـور 
تعاريـف  بـه  توجـه  بـا  ادامـه  در  مي باشـد.  صندلـی 
گوناگـون  مشـخصات ديـد و زاويـه ديـد، فرمول هايـی 
بـرای محاسـبه و آزمايـش عـرض ايده آل سـكو ها برای 

تماشـاگران بيـان می شـوند.
خـط ديـد و مسـائل مربـوط بـه آن: در تعريـف 
عمومـی، خـط ديـد خطـی فرضـی اسـت كـه چشـم 
ناظـر را بـه نقطـه تمركـز متصـل می كنـد. خط ديـد 
مربيـان،  تماشـاگران،  همـه   بـرای  ورزشـگاه ها  در 

17

جكوزي، حوضچه نسبتاً بزرگي است كه با داشتن پلكاني در اطراف قابليت نشستن در داخل آن : استخر آب گرم يا جكوزي
ها  نمايد، اين پمپ باشد كه آب را با فشار وارد حوضچه مي هاي آب گرم مي سازد، معموالً داراي پمپ و ريلكسيشن را مهيا مي

سازي بازيكنان  باشند كه معموالً در ارتفاع پهلوها و پشت پاها قرار گرفته يا جهت آماده هايي در داخل حوضچه مي خروجيداراي 
كنند. فضاي جكوزي معموالً فضاي  اي آب گرم را با فشار به نواحي يادشده وارد مي  ها به صورت ضربه اين خروجي .استفاده شود

باشد. در اطراف اين فضا چند دوش قرار دارد تا افراد قبل و بعد از وارد شدن به اين  ميها  تري نسبت به ساير قسمت وسيع
 .ها استفاده نمايند حوضچه از آن

شوند، اتاق سونا با توجه به هاي نرم، صاف و هموار مانند سرو، صنوبر يا سكويا ساخته مياتاق سونا از چوب: سوناي خشك
متر است. اتاق سونا  13/2آل براي اتاق سوناي خشك  شوند. ارتفاع ايدهان ساخته و تجهيز مينياز و تعداد افراد استفاده كنندگ

. گيردتر قرار مي شود كه يك رديف در ارتفاع باالتر و يك رديف در ارتفاع پايينمعموالً با دو رديف سكو براي نشستن ساخته مي
متر در سانتي 40هاي پاييني حداقل متر و عرض سكوسانتي 50 هاي فوقاني حداقلهاي اتاق سونا عرض سكوبراي طراحي سكو

شود در سوناي خشك توصيه مي .شود. به طور معمول براي آن كه كاربران در داخل اتاق سونا به راحتي بنشينند نظر گرفته مي
دراز كشيدن كاربران نيز وجود ها در نظر گرفته شود، براي آن كه امكان متري بر روي سكوسانتي 60به ازاي هر نفر يك فضاي 

  .متر باشدسانتي 8/1داشته باشد. طول سكو به ازاي هر نفر بايد 
اي كه اتاق سوناي بخار بايد داشته باشد، سوناي بخار نيز درست همانند سوناي خشك است. مهمترين مشخصه: سوناي بخار

هاي مقاوم در برابر رطوبت دائمي و با دوام ها و سراميكشيمقاومت باالي آن در برابر نفوذ آب است. براي حل اين مشكل از كا
 .شودهاي سيليكوني استفاده ميبندي كردن اجزاي مختلف از نوار و براي آب

 
 .1393ماخذ: گرجي،   ؛ها در سوناي بخار پيشنهاد براي نصب تجهيزات مولد بخار و كلگي خروجي آن . 10 شكل

هاي پلكاني هستند كه بر روي زمين يا يك اسكلت واقع رديفهاي تماشاگران درسكو: هاي تماشاگرانطراحي سكو
گيرند. اين سكوها با توجه به فرم طراحي شده و ظرفيت پذيرش تماشاگران دور تا صورت يك يا چند حلقه قرار مياي به سازه

ها در طرفين طولي زمين بازي، ابتدا سكوبودن ديد در طرفين طولي زميناسبگردند كه با توجه به من دور زمين بازي طراحي مي
 .توان از طرفين عرضي هم استفاده نمود گردند، به فراخور ظرفيت تماشاگران ميايجاد مي

 

شکل 10.  پيشنهاد براي نصب تجهيزات مولد بخار و كلگي خروجي آن ها در سوناي بخار؛  ماخذ: گرجي، 1393.       
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اصحـاب  و  خبرنـگاران  تصويربـرداری،  دوربين هـای 
رسـانه، گزارشـگران و ميهمانان ويژه مطرح می شـود و 
اصول ارايه شـده طبق اسـتاندارد های اسـتفاده شده در 
ورزشـگاه های جـام جهانـی 2006 كشـور آلمان اسـت.

تعييـن نقطـه تمركـز ديـد: بـرای نقطـه تمركـز ديـد، 
سـكو های  بـه  مسـابقه  زميـن  نقطـه  نزديكتريـن 
تماشـاگران را در نظر می گيريم زيـرا امكان ديد به آن، 
نسـبت به نقـاط ديگر زمين به علت حضور تماشـاگران 

می شـود. سـخت تر  پايين تـر  رديف هـای  در 

فاصلـه  را  ديـد  آزاد  محـدوده  ديـد:  آزاد  محـدوده 
عمـودی ميـان خـط ديد هـر تماشـاگر به محـدوده ی 
مسـابقه تـا خط ديـد تماشـاگر رديـف جلويـی تعريف 
می شـوند. نكتـه مهـم در محـدوده آزاد ديـد توجـه به 
رابطه مسـتقيم شـيب سـكو ها و افزايش محـدوده آزاد 
ديـد اسـت. در مـواردی می-تـوان محـدوده آزاد ديد را 
بـا متنـاوب كـردن چيدمـان صندلی هـا كاهـش داد. 
در اينصـورت محـدوده آزاد ديـد تـا 6 سـانتی متـر هم 

كاهـش پيـدا می كنـد.

نمودار 1. دياگرام مراحل محاسبه تماشاگران نشسته

جدول 5. شرايط محيطي مطلوب سالنهاي ورزشي؛ ماخذ: مشخصات و ضوابط 
اماكن ورزشي، 1394.
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 شکل 11. نمونه ای از ابعاد استاندارد سکوهای تماشاچيان

 شکل 12. )سمت چپ( ابعاد و اندازه هاي نمونه اي از نرده هاي سکو ها
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شکل 13. نقطه تمركز ديد

شکل 14. محدوده آزاد ديد

فاصله اوليه ديد
فاصلـه كـم سـكو ها تـا زميـن مسـابقه موجـب ايجـاد 
ورزشـگاه  در  تماشـاگران  بيشـتر  توجـه  و  هيجـان 
خواهـد بـود. ايـن فاصلـه كمتر موجـب افزايش شـيب 
سـكو ها خواهـد شـد. هرچـه فاصلـه سـكو ها از زميـن 
مسـابقه بيشـتر باشـد سـكوها شـيب كمتـری خواهند 
داشـت و در نتيجـه ارتفـاع باالتريـن سـكو هـم كمتـر 
خواهـد شـد. ايـن حالـت موجـب بـزرگ شـدن حجم 
كلـی ورزشـگاه و سـازه می شـود. در ايـن رابطـه بايـد 
منابـع مالی، محدوديت عرصه سـايت و مقـدار حداكثر 
فاصلـه تا زمين مسـابقه رعايت شـود. فاصله سـكو های 
تماشـاگران از زميـن مسـابقه برای جهـت طولی زمين 
6 متـر و بـرای جهـت عرضـی 7/5 متـر در نظـر گرفته 

می شـود.
رابطه هـای مورد اسـتفاده بـرای طراحی سـکو ها 

و صندلی هـا
در زيـر رابطه هـای بدسـت آمـده برای طراحی سـكو ها 
و قرارگيـري صندلی هـا ارايـه گرديـده اسـت. به همين 

منظـور و بـا توجه به تعاريف ذكر شـده در قسـمت های 
قبلـی حـروف اختصـاری اسـتفاده شـده در روابـط بـه 

شـرح زيـر تعريف می شـوند:
A : ارتفـاع اوليـه ديـد؛ B: عرض سـكو ها؛ C: محدوده 
 :G زاويـه ديـد؛ :)α( فاصلـه اوليـه ديـد؛ :D آزاد ديـد؛
عـرض عبـوری؛ P: نقطـه تمركـز ديـد؛Y  : ارتفاع كلی 
  : SA ارتفـاع سـكو؛ :RH فاصلـه كلـی ديـد؛ : X ديـد؛
  RH – Cفاصلـه خـط ديـد تـا خط افـق كه بـا رابطـه
محاسـبه می شـود؛ SH : ارتفـاع صندلـی؛ ST : عمـق 
صندلـی. خـط ديـد و زاويـه اوليه ديـد با رابطـه ی زير 

مشـخص می شـوند:

22

 
 هاها و صندليهاي مورد استفاده براي طراحي سكو رابطه

ها ارايه گرديده است. به همين منظور و با توجه به تعاريف ها و قرارگيري صندليهاي بدست آمده براي طراحي سكو در زير رابطه
 :شوندده در روابط به شرح زير تعريف ميهاي قبلي حروف اختصاري استفاده ش ذكر شده در قسمت

A  :؛ارتفاع اوليه ديد B: ؛ هاعرض سكوC: ؛ محدوده آزاد ديدD: ؛ فاصله اوليه ديد)α(: ؛ زاويه ديدG: ؛ عرض عبوريP:  نقطه
 – RHرابطهفاصله خط ديد تا خط افق كه با   : SA؛ ارتفاع سكو :RH؛ فاصله كلي ديد : X؛ ارتفاع كلي ديد:   Y؛تمركز ديد

C  ؛ شودمحاسبه ميSH  :؛ ارتفاع صندليST : شوندي زير مشخص ميخط ديد و زاويه اوليه ديد با رابطه. عمق صندلي: 
A
D

 = tan α1 
شود اين رابطه براي بدست محدوده آزاد ديد يعني فاصله بين خطوط ديد در اين مرحله مشخص مي: هارابطه عرض سكو

 :هاي متوالي از يكديگر بيان شده استعبارت ديگر فاصله تماشاگران رديف ها يا به آوردن عرض سكو
(A+D)
D

 = tan α2 
 :آيدفاصله خط ديد تا خط افق مطابق با رابطه زير بدست مي

OS
AS

 = SA
B

 = tan α2 
 :شودگيري مي ها نتيجهو رابطه باال، رابطه زير براي تعيين ارتفاع سكو SA هايبا تركيب رابطه

SA =  B × tan 𝛼𝛼2 

SA =  (𝐴𝐴+𝐶𝐶)
𝐷𝐷

 ×  𝐵𝐵 

هاي ورزشگاه يك سازه پلكاني شكل هستند. در تعيين شيب مناسب براي پلكان ارتباطي سكوها قوانين سكو: هاشيب سكو
 ارتفاع پله) s كف پله،a (: شود به صورت زير استقانون كلي كه براي پلكان رعايت مي. شوندزير اجرا مي

2s+a65  59تا= cm مورد شيب پلكانقانون در    
 .درجه بيشتر شود 35متر است و شيب پلكان نبايد از  سانتي 20متر و حداقل عرض كف پله  سانتي 20حداكثر ارتفاع هر پله  

ها و قرارگيري صندلي ايده آل حاالت نشستن تماشاگران بر روي صندلي براي طراحي مناسب سكو: حالت نشستن تماشاگران
گيرد. بدست آوردن همه حاالت ممكن رند. بدين منظور چهار حالت نمونه حالت مورد بررسي قرار ميگيمورد بررسي قرار مي

 .بيني آنها امكان پذير نيستها و حركات غيرقابل پيششمار آن براي نشستن تماشاگران بخاطر جابجا شدن بي

رابطـه عـرض سـکو ها: محـدوده آزاد ديـد يعنـی 
فاصلـه بيـن خطـوط ديـد در ايـن مرحلـه مشـخص 
می شـود اين رابطه برای بدسـت آوردن عرض سـكو ها 
يـا بـه  عبـارت ديگـر فاصلـه تماشـاگران رديف هـای 

متوالـی از يكديگـر بيـان شـده اسـت:
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22

 
 هاها و صندليهاي مورد استفاده براي طراحي سكو رابطه

ها ارايه گرديده است. به همين منظور و با توجه به تعاريف ها و قرارگيري صندليهاي بدست آمده براي طراحي سكو در زير رابطه
 :شوندده در روابط به شرح زير تعريف ميهاي قبلي حروف اختصاري استفاده ش ذكر شده در قسمت

A  :؛ارتفاع اوليه ديد B: ؛ هاعرض سكوC: ؛ محدوده آزاد ديدD: ؛ فاصله اوليه ديد)α(: ؛ زاويه ديدG: ؛ عرض عبوريP:  نقطه
 – RHرابطهفاصله خط ديد تا خط افق كه با   : SA؛ ارتفاع سكو :RH؛ فاصله كلي ديد : X؛ ارتفاع كلي ديد:   Y؛تمركز ديد

C  ؛ شودمحاسبه ميSH  :؛ ارتفاع صندليST : شوندي زير مشخص ميخط ديد و زاويه اوليه ديد با رابطه. عمق صندلي: 
A
D

 = tan α1 
شود اين رابطه براي بدست محدوده آزاد ديد يعني فاصله بين خطوط ديد در اين مرحله مشخص مي: هارابطه عرض سكو

 :هاي متوالي از يكديگر بيان شده استعبارت ديگر فاصله تماشاگران رديف ها يا به آوردن عرض سكو
(A+D)
D

 = tan α2 
 :آيدفاصله خط ديد تا خط افق مطابق با رابطه زير بدست مي

OS
AS

 = SA
B

 = tan α2 
 :شودگيري مي ها نتيجهو رابطه باال، رابطه زير براي تعيين ارتفاع سكو SA هايبا تركيب رابطه

SA =  B × tan 𝛼𝛼2 

SA =  (𝐴𝐴+𝐶𝐶)
𝐷𝐷

 ×  𝐵𝐵 

هاي ورزشگاه يك سازه پلكاني شكل هستند. در تعيين شيب مناسب براي پلكان ارتباطي سكوها قوانين سكو: هاشيب سكو
 ارتفاع پله) s كف پله،a (: شود به صورت زير استقانون كلي كه براي پلكان رعايت مي. شوندزير اجرا مي

2s+a65  59تا= cm مورد شيب پلكانقانون در    
 .درجه بيشتر شود 35متر است و شيب پلكان نبايد از  سانتي 20متر و حداقل عرض كف پله  سانتي 20حداكثر ارتفاع هر پله  

ها و قرارگيري صندلي ايده آل حاالت نشستن تماشاگران بر روي صندلي براي طراحي مناسب سكو: حالت نشستن تماشاگران
گيرد. بدست آوردن همه حاالت ممكن رند. بدين منظور چهار حالت نمونه حالت مورد بررسي قرار ميگيمورد بررسي قرار مي

 .بيني آنها امكان پذير نيستها و حركات غيرقابل پيششمار آن براي نشستن تماشاگران بخاطر جابجا شدن بي

فاصلـه خـط ديـد تـا خـط افـق مطابـق بـا رابطـه زير 
می آيـد: بدسـت 
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 هاها و صندليهاي مورد استفاده براي طراحي سكو رابطه
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هاي ورزشگاه يك سازه پلكاني شكل هستند. در تعيين شيب مناسب براي پلكان ارتباطي سكوها قوانين سكو: هاشيب سكو
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 .درجه بيشتر شود 35متر است و شيب پلكان نبايد از  سانتي 20متر و حداقل عرض كف پله  سانتي 20حداكثر ارتفاع هر پله  

ها و قرارگيري صندلي ايده آل حاالت نشستن تماشاگران بر روي صندلي براي طراحي مناسب سكو: حالت نشستن تماشاگران
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 .بيني آنها امكان پذير نيستها و حركات غيرقابل پيششمار آن براي نشستن تماشاگران بخاطر جابجا شدن بي

بـا تركيـب رابطه هـای SA و رابطـه بـاال، رابطـه زيـر 
بـرای تعييـن ارتفـاع سـكو ها نتيجه گيـری می شـود:

22

 
 هاها و صندليهاي مورد استفاده براي طراحي سكو رابطه

ها ارايه گرديده است. به همين منظور و با توجه به تعاريف ها و قرارگيري صندليهاي بدست آمده براي طراحي سكو در زير رابطه
 :شوندده در روابط به شرح زير تعريف ميهاي قبلي حروف اختصاري استفاده ش ذكر شده در قسمت

A  :؛ارتفاع اوليه ديد B: ؛ هاعرض سكوC: ؛ محدوده آزاد ديدD: ؛ فاصله اوليه ديد)α(: ؛ زاويه ديدG: ؛ عرض عبوريP:  نقطه
 – RHرابطهفاصله خط ديد تا خط افق كه با   : SA؛ ارتفاع سكو :RH؛ فاصله كلي ديد : X؛ ارتفاع كلي ديد:   Y؛تمركز ديد

C  ؛ شودمحاسبه ميSH  :؛ ارتفاع صندليST : شوندي زير مشخص ميخط ديد و زاويه اوليه ديد با رابطه. عمق صندلي: 
A
D

 = tan α1 
شود اين رابطه براي بدست محدوده آزاد ديد يعني فاصله بين خطوط ديد در اين مرحله مشخص مي: هارابطه عرض سكو

 :هاي متوالي از يكديگر بيان شده استعبارت ديگر فاصله تماشاگران رديف ها يا به آوردن عرض سكو
(A+D)
D

 = tan α2 
 :آيدفاصله خط ديد تا خط افق مطابق با رابطه زير بدست مي

OS
AS

 = SA
B

 = tan α2 
 :شودگيري مي ها نتيجهو رابطه باال، رابطه زير براي تعيين ارتفاع سكو SA هايبا تركيب رابطه

SA =  B × tan 𝛼𝛼2 

SA =  (𝐴𝐴+𝐶𝐶)
𝐷𝐷

 ×  𝐵𝐵 

هاي ورزشگاه يك سازه پلكاني شكل هستند. در تعيين شيب مناسب براي پلكان ارتباطي سكوها قوانين سكو: هاشيب سكو
 ارتفاع پله) s كف پله،a (: شود به صورت زير استقانون كلي كه براي پلكان رعايت مي. شوندزير اجرا مي

2s+a65  59تا= cm مورد شيب پلكانقانون در    
 .درجه بيشتر شود 35متر است و شيب پلكان نبايد از  سانتي 20متر و حداقل عرض كف پله  سانتي 20حداكثر ارتفاع هر پله  

ها و قرارگيري صندلي ايده آل حاالت نشستن تماشاگران بر روي صندلي براي طراحي مناسب سكو: حالت نشستن تماشاگران
گيرد. بدست آوردن همه حاالت ممكن رند. بدين منظور چهار حالت نمونه حالت مورد بررسي قرار ميگيمورد بررسي قرار مي

 .بيني آنها امكان پذير نيستها و حركات غيرقابل پيششمار آن براي نشستن تماشاگران بخاطر جابجا شدن بي

سـازه  يـك  ورزشـگاه  سـكو های  سـکو ها:  شـيب 
پلكانی شـكل هسـتند. در تعيين شـيب مناسـب برای 
پلـكان ارتباطـي سـكوها قوانيـن زيـر اجـرا می شـوند. 
بـه  پلـكان رعايـت می شـود  بـرای  قانـون كلـی كـه 

صـورت زيـر اسـت: ) aكـف پلـه، s ارتفـاع پلـه(
2s+a65 تا cm =59قانون در مورد شيب پلكان   

 حداكثـر ارتفاع هـر پله 20 سـانتي متر و حداقل عرض 
كـف پلـه 20 سـانتي متر اسـت و شـيب پلـكان نبايد از 

35 درجه بيشـتر شود.
حالت نشسـتن تماشـاگران: حاالت نشستن تماشاگران 
سـكو ها  مناسـب  طراحـی  بـرای  صندلـی  روی  بـر 
قـرار  بررسـی  مـورد  آل  ايـده  صندلـی  قرارگيـري  و 
می گيرنـد. بديـن منظـور چهـار حالـت نمونـه حالـت 
همـه  آوردن  بدسـت  می گيـرد.  قـرار  بررسـی  مـورد 
حـاالت ممكن برای نشسـتن تماشـاگران بخاطر جابجا 
شـدن بی شـمار آن هـا و حـركات غيرقابـل پيش بينی 

آنهـا امـكان پذير نيسـت.
 انواع حالتهاي نشستن بر ارتفاع ديد عبارتند از:

»حالت آسـايش و ايـده آل«: فاصله عمودی چشـم 
تـا زميـن: 1/25 متـر و فاصلـه افقـی چشـم تـا لبـه  

سـكوی پشـتی: 20 سـانتی متر؛ 
»حالـت هيجـان«: فاصلـه عمـودی چشـم تـا زمين: 
1/15 متـر و فاصله افقی چشـم تا لبه  سـكوی پشـتی: 

55 سـانتی متر؛ 
»حالـت بـدون هيجـان و تکيـه دادن راحـت«: 
فاصلـه عمـودی چشـم تـا زميـن: 1/15 متـر و فاصلـه 
افقـی چشـم تـا لبـه  سـكوی پشـتی: 5 سـانتی متر؛ 

»حالـت متمركـز و با دقـت«: فاصله عمودی چشـم 
تـا زميـن: 1/25 متـر و فاصلـه افقـی چشـم تـا لبـه  

سـكوی پشـتی: 30 سـانتی متر. 
ايـن  تماشـاچيان:  بهداشـتي  سـرويس هاي 
اسـتانداردهاي  در  متفاوتـي  تعـداد  بـه  سـرويس ها 
مختلـف ذكـر شـده اسـت. ليكـن بر اسـاس اسـتاندارد 
ذكـر شـده در كتـاب Stadia كـه معتبرتريـن مرجـع 
اسـت،  بـزرگ  ورزشـگاه هاي  اسـتاندارد های  بـرای 
را  و %80  بانـوان  از  تماشـاچيان  ظرفيـت  اگـر%20 
آقايـان منظـور نماييـم سـرانه محاسـبه سـرويس ها به 
شـرح زيـر خواهـد بـود: 1. توالت بـراي 75 نفـر اول 2 
عـدد و بـه ازاي هـر100 نفـر اضافـه 1 عـدد محاسـبه 
مي شـود. 2. روشـويي بـراي70 نفـر اول 2 عـدد و بـه 

شکل 15. چيدمان متناوب سکو ها
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ازاي هـر 70 نفـر يـك عـدد اضافـه مي شـود. 3.توالـت 
حداقـل 2 عـدد بـه ازاي 100 نفـر اول و بـه ازاي هـر 
100 نفـر يـك عدد اضافه مي شـود. 4. روشـويي  2 عدد 

و بـه ازاي هـر 60 نفـر يـك عـدد اضافـه مي گـردد.
از فضـاي البـي و  از عبـور  سـالن پذيرايـي: پـس 
پذيـرش، ميهمانـان ويـژه بـه سـالن هاي پذيرايـي وارد 
مبلمـان  و  وسـايل  بهتريـن  بـا  فضـا  ايـن  مي شـوند. 
تجهيـز مي شـوند و حتـي در شـرايطي كـه مسـابقات 
برگـزار نمي شـود،  ايـن سـالن ها محـل مناسـبي بـراي 
برگـزاري مراسـم مختلـف خواهـد بـود ايـن امـر براي 
مديريـت ورزشـگاه از اهميـت ويـژه اي برخوردار اسـت، 
لـذا پيش بينـي مبلمان، تاسيسـات نورپـردازي و صوتي 
مناسـب و همچنين وجـود نمايشـگر هاي تلويزيوني در 

ايـن فضـا حائـز اهميـت مي باشـد.
فضـاي جانبي ميهمانـان ويژه: دسترسـي مناسـب 
از ايـن فضـا به فضاهـاي فرعـي و خدماتي ماننـد بوفه، 
كافي شـاپ،  سـرويس  بهداشـتي،  وضوخانـه و نمازخانه 
اختصاصي بايد فراهم باشـد. ميز جلسـات،  فضاي سـرو 
غـذا، تجهيـزات رفاهـي و خدماتي ديگر بايـد در ارتباط 

مسـتقيم با بوفه قرار داشـته باشـند.
نتيجه گيري و جمعبندي

در بعضـي از كشـورها سـرانه فضاهاي ورزشـي نسـبت 
بـه انـواع محيـط هـاي ورزشـي بـراي گروههاي سـني 
مختلـف تـا 8 مترمربـع در مقابـل هـر سـاكن شـهري 
مـي رسـد. بـراي شـهرهاي ايـران سـرانه 4 مترمربع و 
بـا توجه به تأسيسـات ورزشـي كـودكان 7 تا 14 سـال 

شکل 16. نحوه محاسبه محدوده آزاد ديد

شکل 12. نور در يك سالن با چيدمان نامناسب؛ ماخذ: مشخصات و ضوابط اماكن ورزشي، 1394.
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و نوجوانـان و بزرگسـاالن پيشـنهاد شـده اسـت. نحـوه 
تخصيـص اراضـي و چگونگـي اسـتقرار اماكن ورزشـي 
تاكنون مشـمول مقررات خاصي نشـده اسـت. مشاوران 
طرح هـاي جامـع، تفضيلـي بـا مطالعـه وضـع موجـود 
شـهرها و معيارهاي بين المللي ارقامي را پيشـنهاد مي 
نماينـد كـه هيچ يك از ايـن موارد نمي توانـد به صورت 
فراگيـر مورد اسـتناد قـرار گيرد. هر برنامه شـهري بايد 
براسـاس خصوصيـات اجتماعي و فرهنگـي و اقتصادي 
مـردم و هماهنـگ بـا خواسـته و عاليـق آنان بـه انجام 
رسـد. ازجملـه مهمتريـن اقداماتي كـه بايـد در ارتباط 
بـا عوامـل فوق انجـام گيرد تعيين سـرانه هاي شـهري 
اسـت. سـرانه هاي شـهري در دنيـاي امـروز بـه ظاهـر 
مبنايـي بـراي تقسـيم فضـا محسـوب شـده و طراحي 
شـهري را آهنگـي ويژه مي دهد. تعييـن حدود منطقي 
آنها راهگشـاي حل بسياري از مشـكالت و معضالت در 

سـطوح مختلف شـهري و منطقه اي و كشـوري اسـت. 
معيارهايـي كـه بـراي تخميـن نيازهـاي فضايـي و در 
نهايت به داشـتن سـرانه كاربري اراضي بـه كار مي رود. 
اغلـب بـر كاربرد فضا در وضع موجود اسـتوار اسـت كه 
باتوجـه به پيش بينـي اثـرات تكنولوژي جديـد ضوابط 
منطقه بنـدي و مقررات مسـكن سـازي و غيـره تعديل 

و اصـالح مي شـود. 
شهرسـازي  و  مسـكن  وزارت  پيشـنهادي  جـدول  در 
سـرانه ورزشـي بيـن 2 تـا 2.5 متـر مربـع، حداقـل و 
بـزرگ  حداكثـر سـرانه هاي پيشـنهادي چهـار شـهر 
0.80 متـر مربـع مربـوط به كـرج و 0.62 متـر مربع به 
تبريز و ميانگين سـرانه كاربردي ورزشـي و پيشـنهادي 
چهار شـهر بزرگ بيشـتر و از حداقل سـرانه پيشنهادي 
وزارت مسـكن و شهرسـازي كمتـر اسـت. لـذا افزايـش 
سـرانه ورزشـي در آينـده ضـروري بـه نظـر مي رسـد. 
سـرانه فضاهاي ورزشـي در طرح سـاماندهي 1.62 متر 
مربع اسـت. نحوه اسـتفاده از ابزارهـاي كاربردي حاصل 
و نهايـي ايـن نحـوه نگرش اسـت كـه جامعه شـهري را 
بـه افـراد تقسـيم مي كنـد، افرادي كـه هركـدام داراي 
فعاليـت مشـخص هسـتند و هر يـك از ايـن فعاليت ها 

شکل 18. محدوده آزاد ديد

شکل  17. خطوط ديد
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بـه يـك مقـدار مشـخص در محـل معيـن نيـاز دارنـد. 
بنابرايـن برنامـه ريـزي كاربـردي زمين چيزي نيسـت 
جـز بـرآورد تعداد افراد، برآورد انـواع فعاليت ها و توزيع 
زميـن شـهري بيـن آنهـا. بنابرايـن، چگونگـي تعييـن 
سـرانه هـاي كاربـردي، حلقـه كوچكـي از يـك زنجيـر 
طاليـي اسـت كـه كميت و كيفيـت آن تابـع عملكرد و 
روابـط متقابـل مجموعـه عوامـل و اقدامهايي اسـت كه 
در جريـان برنامـه ريـزي زميـن و روش هـاي اجـراي 
آن دخالـت دارد. از ايـن سـرانه كاربـري زمين برخالف 
پنداشـت اوليـه، يك پديده سـاده صرفـاً كالبدي و فني 
نيسـت، بلكـه تبلـور و بيـان كمـي مجموعه سياسـتها، 
انـواع  الگوهايـي اسـت كـه بـراي تعييـن  روش هـا و 
كاربـري هـا، تقسـيم اراضـي، توزيع فضايـي فعاليت ها، 
ضوابـط منطقه-بنـدي، و تدوين اسـتانداردهاي كاربري 
بـه كار گرفته مـي شـود. در طراحي فضاهاي ورزشـي، 

بعـد از تعييـن فـرم مـورد نظـر و البتـه مناسـب بـرای 
مناسـب  طراحـی  يـا  انتخـاب  بـه  بايـد  تماشـاگران 
پرداخـت؛ بدين منظـور چهـار نكتـه بـه عنـوان معيـار 

طراحـی ورزشـگاه موردنظـر قـرار می-گيرد:
1.آسايش و راحتی؛

2.ايمنی؛
3.استحكام؛ و

4.مقرون به صرفه بودن از لحاظ اقتصادی. 
در طراحـي سـكو هاي ميهمانـان بايد شـرايط متفاوتي 
بـا شـرايط تماشـاچيان معمولـي فراهـم شـود. مبلمان 
راحـت بـه جـاي صندلي هـاي معمولي ورزشـگاه تعبيه 
بـراي عبـور و  مي شـود، عـرض سـكوهاي ميهمانـان 
نشسـتن راحت تـر بيشـتر خواهـد شـد )عـرض 120 
مناسـب مي باشـد(. دسترسـي بـه اين سـكو ها و سـاير 
فضاهـاي مختـص ميهمانـان نبايـد بـراي تماشـاچيان 

شکل 20. حاالت مختلف نشستن تماشاگران

شکل 19. فاصله اوليه ديد
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سـكوهاي  تماشـاچيان،   سـكوهاي  بـا  سـكوها  ايـن 
مخصـوص خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه قـرار داشـته 
باشـد. صندلي هـا بايـد از نـوع صنداي هـاي دسـته دار 
بـا پوشـش نـرم و راحـت باشـند. سـكوهاي مربـوط به 
ميهمانـان ويژه را مي توان در درون جداره اي شيشـه اي 
طراحـي كـرد، البتـه در اين صـورت افراد حاضـر در آن 
از جـو حاكـم بر اسـتاديوم و مسـابقه دور خواهند شـد. 
بهتريـن ايـده طراحـي قرار گرفتـن سـكو ها در خارج از 
جـداره اسـت، در اين حالت بهتر اسـت ديد مناسـب از 
داخـل اتـاق بـه زميـن مسـابقه ايجاد شـود تـا انتخاب 
موقعيـت مناسـب بـه عهده افـراد حاضر در ايـن اتاق ها 
باشـد. در پايـان مي تـوان به جـدول زير اشـاره كرد كه 
بـه مشـخصات و شـرايط اماكـن ورزشـي و ويژگيهـاي 

آنهـا پرداخته اسـت.

شکل 21. حاالت نشستن و ارتفاع ديد

نمودار 2. مولفه هاي طراحي فضاهاي 
ورزشي؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق بر اساس 

بررسي نمونه هاي موردي.

منابع و ماخذ
فضاهـاي  طراحـي  و  سـرانه   )1387( فـرای  آلبـرت   
مهديـه  )مترجـم(،  ذوالرياسـتيان  مهسـا  ورزشـي، 

پشـوتن. ناشـر:  )مترجـم(  سـاريخانی 
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جدول 6. ارزشيابي مشخصات و شرايط محيطي اماكن ورزشي؛ ماخذ: نگارندگان.

جدول 7. ارزشيابي نحوه امکانات و فضاهاي جانبي اماكن ورزشي؛ ماخذ: نگارندگان.
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 صديـق، مصطفـي )1343( زورخانه و ورزش باسـتاني. 
دوره 3،  ش 26 )آذر 43(: ص 15-6.

قـادري  ع. )1388( برنامـه ريـزي و طـرح جامع ورزش، 
فصلنامه ورزش، شـماره 29.

سـعيدي رضوانـي، نويـد )1387( شـهرداريها و اوقـات 
فراغـت، نشـر تهران.

گرجـی مهلبانـی، ی. و عبـدی راد، ح. )1389( ضوابـط 
و مقررات طراحي اسـتاديوم هاي ورزشـي، نشـر بامداد، 

تهران.
--- )1386( مجلـه فرآينـد معمـاری. شـماره چهـارم 

1386. ماهنامـه تخصصـی معمـاری و شهرسـازی.
و  تعميـر  طراحـی  راهنمـای   )1388( راميـن  تابـان، 
نگهـداری اسـتخر، سـونا و جكـوزی. نشـر يـزدا، تهران. 
طاهـری، ح. و ك شـعبانی مقـدم، و ك نانكلی )1389( 
رشـته های  اماكـن  و  فضا هـا  ابعـاد  و  اسـتاندارد ها 
ورزشـی، تهـران، نشـر آوای ظهور، چـاپ اول فروردين.

رهنمايـي محمدتقي و اقايي )1388( نقش شـهرداريها 
در توسـعه فضاهاي ورزشـي براي گـذران اوقات فراغت 
شـهروندان )مـورد مطالعه منطقه 6 شـهرداري تهران(، 

نشـريه جغرافيا، شماره 12.
--- )1374( موازيـن فنـی ورزشـگاه های كشـور جلـد 
دوم، مقـررات و معيار هـای طراحـی مراكـز ورزشـی، 
معيار هـای  و  تحقيقـات  دفتـر  فنـی  امـور  معاونـت 
فنـی، انتشـارات سـازمان برنامه بودجه، نشـريه شـماره 

.132-2
--- )1374( موازيـن فنـی ورزشـگاه های كشـور جلـد 
رشـته های  مقـررات  و  كالبـدی  مشـخصات  سـوم، 
ورزشـی متـداول در كشـور، معاونـت امـور فنـی دفتـر 
تحقيقـات و معيار هـای فنی، انتشـارات سـازمان برنامه 

بودجـه، نشـريه شـماره 132-3.
 )2007( بهمن پـور  مترجـم:  آندريـا.  آنتونيـو،  كـول 
مقالـه مفهـوم پايـداری  اجتماعـی و چارچـوب نظـری 
 EIBURS كاری  مقـاالت  از مجموعـه  برگرفتـه  آن. 
جوالی 2007. مؤسسـه توسـعه پايدار آكسـفورد، گروه 
بين المللـی لنـد ماركـت. دانشـگاه آكسـفورد بروكـس 

)انگلسـتان(

ارزيابـي   )1393( ديگـران  و  عمـاد  سـيد  حسـيني، 
عملكـرد و خدمـات شـهرداريها در توسـعه فضاهـاي 
ورزشـي از ديـد بانـوان، نشـريه مديريـت و فيزيولـوژي 

ورزشـي، شـماره 1.
رنجبـري، زهـرا )1389( مقالـه نوشـتاري بـر پايـداري 
اجتماعـي در متن يـك اجتمـاع سـالم، همايـش ملـي 

معمـاري و شهرسـازي معاصـر ايـران.
آكادمـی ملی المپيك و پارا المپيك جمهوری اسـالمی 

  www.olympicacademy.ir ايران؛
كلينيك مهندسـی ورزش و سـالمت مجموعه فرهنگی 

 www.sportseng.com ورزشـی انقالب؛
 www.enghelab  مجموعه فرهنگی ورزشـی انقالب؛

 sport complex.com
 www.isrrc.com تجهيزات بدنسازی؛

 www.technogym.comتجهيزات بدنسازی؛
Nixdorf  , E.Stadium Atlas Technical Recommenda-

tions for Grandstands in Modern Stadia.2008,. Ernst 

& Sohn, Berlin. Germany 

Stadia - A design and development guide (by Geraint 

John, Rod Sheaard & Ben Vickery)

Guide to safety at sport ground, dcms, Fifth edition, 

2008

Inclusive Design Standards, dcms, 2011

John, Geraint & Sheard, Rod. Stadia – A design and 

Development guide, 4.17th edition, Architectural 

press, GB, 2007

Nixdorf, Stefan. StadiumAtlas, Ernst & Sohn, Berlin, 

2008
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ارائه مدل نگهداشت کارکنان سازمان های دولتی ايران
حسن توکلی نژاد* - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد قزوین، گروه مدیریت دولتی، قزوین، ایران.

 نسرين جزنی - دانشیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

غالمرضا معمار زاده طهران - دانشیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.
محمد علی افشار کاظمی - دانشیار مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران.

چکیده
یکي از وظایف اساسي مدیریت منابع انسانی سازمانها، نگهداشت کارکنان 
فرایندهاي  و  اقدامات  سایر  بر  مکملي  نگهداشت،  که  آنجا  .از  مي باشد 
مدیریت منابع انساني است؛ حتي اگر عملیات کارمندیابي، انتخاب، انتصاب 
و بهسازي به نحو شایسته ای انجام شود، بدون توجه کافي به نگهداشت، 
این  بود. هدف  نخواهد  اعمال مدیریت چندان چشمگیر  از  نتایج حاصل 
پژوهش، ارائه مدل نگهداشت کارکنان سازمانهای دولتی ایران است. بدین 
منظور پس از مروری بر ادبیات موضوع و بهره گیری از نظرات خبرگان، 
مدل اولیه تحقیق تنظیم گشت. سپس با استفاده از نظرات خبرگان، مدل 
نهایی تحقیق آماده گردید. روش پژوهش، توصیفی کاربردی است.جامعه 
آماری این پژوهش را کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان 
اساس  بر  و  بوده  ای  تصادفی طبقه  نمونه گیری  اند. روش  داده  تشکیل 
عوامل  تحقیق  این  در  است.  بوده  نفر  آماری 217  نمونه  مورگان  جدول 
نگهداشت کارکنان شامل: عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل دولتی 
بود. نتایج تحلیل معادالت ساختاری نشان می دهد که میزان ضریب مسیر 
عوامل فرهنگی 0.29، عوامل دولتی 0.27، عوامل سازمانی0.31 بوده است. 
نتایج نشان می دهد عوامل سازمانی بیشترین تاثیر را در نگهداشت کارکنان 
داشته است. عوامل سازمانی در این تحقیق شامل پنج مولفه: ماهیت شغل، 
ارتقاء شغلی، نظام پرداخت، سبک رهبری، حمایت اجتماعی است. بر اساس 
نتایج بدست آمده از تحلیل عاملی، سبک رهبری با عدد معنی داری از 
آزمون t به دست آمده برابر 18.21و ضریب مسیر 0.965 بیشترین سهم 

ونقش را در بین عوامل سازمانی به خود اختصاص داده است.
واژگان کلیدی: نگهداشت، عوامل فرهنگی، عوامل سازمانی، عوامل دولتی، 

عوامل فردی، عوامل محیطی.

The model retention of employees of public 
organizations 
Abstract
One of the basic tasks of human resources management, staff re-
tention is maintenance. With the complement to other measures 
and human resources management processes, even if the opera-
tion of the recruitment, selection, appointment and renewal to be 
done properly without giving due consideration to maintenance, 
results management will be modest. The aim of this study was 
the model retention of employees of public organizations.. There-
fore, after reviewing the literature and the use of expert opinions, 
the original investigation was set. Then, using expert opinions, 
the final research model was ready. The research method used 
descriptive statistical population of the research staff of the 
Department of Education have formed the province. Stratified 
random sampling method and based on Morgan table sample of 
217 people. In this study, staff retention factors including cultural 
factors, organizational factors, government agencies. The results 
of structural equation shows that the path coefficient cultural fac-
tors, 00:29, 00:27 governmental factors, organizational factors 
was 0.31. The results suggest that organizational factors have the 
greatest impact on employee retention. Organizational factors 
in this study consists of five components: job content, promo-
tions, payment systems, leadership style, social support. Based 
on the results of the factor analysis, leadership style t-test with a 
significant number obtained 18.21 against 0.965 path coefficient 
between organizational factors accounted for the largest share in 
the role.
Key words: retention, cultural factors, organizational factors, 
government factors, personal factors, Environmental factors

tavakoli_n@yahoo.com :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس:09163094906؛ رایانامه  *
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مقدمه
هـر سـال سـازمانها بخـش قابـل توجهـی از کارکنـان 
خود را از طریق بازنشسـتگی پیش از موعد، فرسـودگی 
شـغلی و تـرک خدمـت از دسـت می دهنـد. ایـن امـر 
در عملکـرد روزانـه سـازمان و اثربخشـی نیـروی کار 
تاثیـر مـی گـذارد. سـازمانهای دولتـی وخصوصـی بـه 
طورمـداوم با این مسـئله مواجه هسـتند. از طرف دیگر 
بـا پیشـرفت تکنولـوژی و ایجـاد رقابـت بین سـازمانها، 
کارکنـان بـا فرصتهـای شـغلی زیـادی مواجه هسـتند. 
ایـن مسـئله باعـث سـخت شـدن کار سـازمانها جهـت 
نگهداشـت کارکنـان مـی شـود. بنابرایـن جلوگیـری از 
درازمـدت  در  کارکنـان  نگهداشـت  و  خدمـت  تـرک 
 clark( از مسـائل اصلـی سـازمانها بـه شـمار مـی آیـد
.2013(. »مدیریـت سـازمان پـس از جذب و بهسـازی 
نیروی انسـانی، وظیفه دشـوارتری دارد و آن نگهداشت 
منابـع انسـانی اسـت. بـه همیـن منظـور صاحبنظـران 
از سـه فرآینـد مدیریـت نیـروی انسـانی متشـکل از: 
جـذب، بهسـازی و نگهداشـت منابع انسـانی، مهمترین 
آن را فرآینـد نگهداشـت ذکـر نمـوده انـد. هنگامی که 
سـازمانی در جـذب و بهسـازی نیروی کار موفق شـود، 
ولـی در نگهداشـت آن کوتاهـی نمایـد و بنا بـه دالیلی 
زمینـه هـای افـت نیـروی انسـانی موجـودش را فراهم 
نمایـد در نیـل بـه اهـداف خود دچـار شکسـت خواهد 
شـد. بعبارتی حتـی اگـر کارمندیابی، انتخـاب، آموزش 
و سـایر اقدامـات منابع انسـانی بـه نحو شایسـته انجام 
شـود، ولـی توجـه کافـی بـه فرآینـد نگهداشـت نگردد 
نتایـج حاصـل از اعمـال مدیریـت چنـدان چشـمگیر 

 )2005.Bamberge( »بـود نخواهـد 
سـازمان،  در  کارکنـان  نگهداشـت  و  ازحفـظ  منظـور 
فقـط جنبـه فیزیکی آن نیسـت، بلکه حضـور و حرکت 
فعاالنـة کارکنـان سـازمان در درون آن و هماهنگـی و 
همسـویی آنـان بـا سیاسـتها و راهبردهـای سـازمان و 
بـه تعبیـری درگیـر بـودن آنها با کار و شـغل و مسـائل 

.)2006.Leapak( مربـوط بـه آن اسـت
در جهـان کسـب و کار، مدیریـت منابـع انسـانی بـه 
عنـوان یک عامل بسـیار مهـم در موفقیت هر سـازمان 

بـه شـمار می آیـد. عـالوه بـر ایـن، چالـش پیـش روی 
بسـیاری از سـازمانها، حفـظ و نگهـداری منابع انسـانی 
آنـان اسـت کـه می توانـد مزیت رقابتـی برای سـازمان 
باشـد )Fartash. 2013(. تمایـل بـه تـرک خدمـت، 
منعکس کننـده عالقـه کارکنـان بـه تـرک سـازمان و 
 ..Nahas et al( جسـتجوی مشـاغل جایگزیـن اسـت
2013(. تـرک خدمـت کارکنـان کلیـدی مـی توانـد از 
نظر هزینه جایگزینی و اختالل در کار برای سـازمان ها 
زیـان بـار تلقی شـود. قصد تـرک یکـی از کارکنان، هم 
سـازمان و هـم دیگـر کارکنـان را تحـت تاثیر قـرار می 
دهـد؛ بنابرایـن اندیشـیدن بـرای بـه حداقـل رسـاندن 
تاثیـرات منفـی تـرک خدمـت بـر عملکـرد سـازمان 
از اهمیـت زیـادی برخـوردار اسـت. تمایـل بـه تـرک 
خدمـت پدیـده قابل توجهی اسـت کـه در صورت ترک 
خدمـت هزینه هایـی را از لحـاظ اسـتخدام، آمـوزش و 
از دسـت رفتن دانـش سـازمانی تحمیـل می کنـد و از 
طریق از دسـت دادن سـرمایه های اجتماعی و انسـانی 
اثـرات منفـی بـر عملکـرد در هـر دو بخـش دولتـی و 
 Soltis ;2014 .Campbell( خصوصـی مـی گـذارد
et al.. 2013(. همچنیـن هنگامـی کـه کارکنان تمایل 
بـه ترک خدمت داشـته باشـند، وابسـتگی به سـازمان 
نداشـته و ارزشـی برای آن قائل نمی شـوند. در حقیقت 
قـرارداد روانـی و رابطـه میان کارمندان و سـازمان قطع 

.)2014 .Christian & Ellis( مـی شـود
توجـه  خدمـت،  تـرک  حـول  کـه  مسـائلی  از  یکـی 
مدیـران زیـادی را بـه خـود معطـوف کـرده، این اسـت 
کـه عمومـاً کارکنـان بـا مهـارت و توانمنـدی بـاال کـه 
توانایی یافتن شـغلهای مناسـب تری را دارند، سـازمان 
را تـرک مـی کننـد و کسـانی کـه شـغل خـود را ترک 
نمـی کنند، عمومـاً توانایی یافتن شـغل بهتـر را ندارند 

.)2010.Nadiri&Tanova(
هزینـه تـرک خدمـت اختیـاري کارکنـان هـم از بعـد 
مـادي و هـم ازجهت دسـت دادن و یا سـپردن قابلیتها 
بـه رقبـا براي سـازمانها سـنگین تمـام مي شـود. نتایج 
تحقیقـات اخیـر در تعـدادي از شـرکتهاي آمریکایي بر 
هزینه سـنگین تـرک خدمت اختیـاري کارکنـان براي 
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سـازمانها بـدون اینکه خود متوجه باشـند تاکیـد دارد. 
هزینـه تـرک خدمـت کارکنـان در یک سـازمان دانش 
مـدار بیـن 3/4 تـا 5/8 درصـد بودجـه کل عملیاتـي 
سـازمان تخمیـن زده شـده اسـت. ایـن هزینـه دریـک 
بودجـه500 میلیـون دالري تقریبـاً معـادل 17 تـا 29 
غالـب   .)2004.Waldman( مي شـود  دالر  میلیـون 
هزینـه صـرف شـده مربـوط بـه جـذب و بکارگیـري 
کارمند جایگزین اسـت که معموالً گران و براي مدیران 
مشـهود نمي باشـد. شـرکت تکنولـوژي ژیلـت گزارش 
کـرده اسـت هزینه ترک یـک مهندس نرم افـزار رقمي 
 .)2000.Joinson( باشـد  250000دالرمـی  معـادل 
شـرکت کا.پي.جـي.ام )KpGM( هزینه جایگزین یک 
حسـابدار را تقریبـاً معـادل100/000 دالر تخمیـن زده 
اسـت )Emid.2002(. برطبق برخی پژوهش ها هزینه 
اسـتخدام و آمـوزش کارکنـان جدید200تا250درصـد 
حقـوق سـاالنه افـراد اسـت. نگامـی کـه کارکنـان بـا 
دانـش سـازمانی  تـرک می کننـد  را  تجربـه سـازمان 
کاهـش می یابـد. عـالوه بـر ایـن عملکرد کلی سـازمان 
جـذب،  هزینه هـای  می دهـد.  قـرار  تاثیـر  تحـت  را 
اسـتخدام، آمـوزش کارکنان هم از جمله عواملی اسـت 
که سـازمانها را به نگهداشـت کارکنـان ترغیب می کند 

)2006.Mathis(
از دسـت دادن کارکنـان یـک حادثـه ناگوار به حسـاب 
می آیـد. سـازمانها اغلـب بـه دنبـال راههـای ابتـکاری 
توسـط  تـرک خدمـت  کاهـش  و خالقانـه ای جهـت 
کارکنـان می باشـند کـه اغلـب مـوارد ایـن برنامه هـا 
بـا موفقیـت محـدودی همـراه بـوده اسـت. بـا بهبـود 
اضافـی  کارکنـان هزینه هـای  نگهداشـت  برنامه هـای 
منابع انسـانی بـه میزان قابـل توجهی کاهـش می یابد 
)Lioyed.2006(. امـروزه حفظ منابع انسـانی مشـکل 
شـماره یـک سـازمانها به حسـاب می آید. عـالوه بر این 
نقـش و اهمیـت ایـن منبـع در توسـعه سـازمان باعث 
بوجود آمدن جنگ جذب افراد مسـتعد و شایسـته بین 
 )2004.Kaye. B.. &&sharon( سازمانها شده است
.حفـظ کارمندان یکـی از اولین معیارهـای اندازه گیری  
سـالمت سـازمان اسـت )Bamberger.2006(. از این 

رو هـدف ایـن تحقیـق ارائـه مـدل نگهداشـت کارکنان 
سـازمانهای دولتی اسـت.

پیشینه پژوهش
نتایـج حاصـل از مطالعـات )Alnaqbi.2011( نشـان 
داد کـه عواملـی نظیـر رضایـت شـغلی، تعهد سـازمانی 
و رهبـری تأثیـر معنـی داری بـر حفظ کارکنـان دارند. 
»حفـظ  عنـوان  بـا  را  تحقیقـی   )2009.patriota(
کارکنـان: یـک دیـدگاه منسـجم از اقدامـات حمایتـی 
در  شـده  درک  سـازمانی  حمایـت  و  انسـانی  منابـع 
انجـام داد. وی نشـان داد کـه  سـازمانهای سـوئدی« 
اقداماتـی نظیـر فرصتهـای رشـد، چالشـی بـودن کار، 
تاثیـر  کارکنـان  و  مدیـران  بیـن  روابـط  و  پرداخـت 
معنـی داری بـر حفـظ کارکنـان کلیـدی سـازمانهای 
مـورد مطالعـه داشـت. )chew.2008( نشـان داد کـه 
هشـت عامـل تصمیـم کارکنان کلیـدی را بـرای ماندن 
تعییـن می کننـد. ایـن عوامـل در بعـد منابـع انسـانی، 
تناسـب سـازمانی شـخص، پـاداش و شـناخت، آموزش 
و توسـعه کارراهـه، فرصتهـای شـغلی چالـش برانگیز و 
در بعـد سـازمانی رفتـار رهبـری، سیاسـتها و فرهنـگ 
شـرکت، روابـط تیمهـای کاری و محیـط کاری راضـی 
کننـده می باشـند. تعهـد سـازمانی، روابط بین هشـت 
عامـل و تمایـل بـه مانـدن را میانجی گـری مـی کـرد. 
فرهنـگ  کـه  داد  نشـان   )2009.Elisa Moncarz(
سـازمانی، ارتقاء شـغلی، حقـوق و دسـتمزد در حفظ و 

نگهداشـت کارکنـان غیرمدیریتـی موثرنـد.
)christiaensen.2009( رابطـه مثبـت میـان سـابقة 
کار و نگهداشـت کارکنـان بـه اثبـات رسـیده اسـت. 
)Gnanakkan. Samson Sam 2010( عوامل فردی 
)سـن(، درون سـازمانی )شرایط شـغلی(، برون سازمانی 
تـرک  احتمـال  تعیین کننـده  اقتصـادی(  )شـرایط 
 )2007.Gunz( .خدمـت کارکنان به شـمار مـی رونـد
فرصتهـای شـغلی، پرداخـت، مسیرشـغلی، تعهـد را در 
مانـدگاری کارکنـان موثـر دانسـته اند.رابطـه مثبـت و 
موثر رضایت شـغلی، تعهد سـازمانی، فرصتهای بازارکار 
در نگهداشـت کارکنان مورد بررسـي و تأیید قرار گرفته 
اسـت. )Deconninck &stilwel. 2004( پرداخت و 
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رضایـت از سرپرسـت را از عوامل موثر در نگهداشـت را 
بـه اثبـات رسـانده اند. )currivan.2000( وجـود یـک 
رابطـة معکـوس میان متغیرهاي رضایت شـغلي و تعهد 
سـازماني بـا تمایـل افـراد به تـرک خدمت سـازمان،به 
اثبـات رسـیده اسـت. نتایج به دسـت آمـده از پژوهش 
)Gaertner،2000( در دانشـگاه جورجیـا بـا عنـوان 
رضایـت  انگیزشـي  و  سـاختاري  تعیین کننده هـای 
شـغلي و تعهـد سـازماني در مدلهـاي تـرک خدمـت 
کارکنـان مي دهـد کـه دالیـل عمـدة تـرک خدمـت از 
دیـد کارکنـان سـازمان، عوامـل غیرمادي هسـتند 76 
درصـد و درواقـع، ضعـف سـازمان در تأمیـن نیازهـاي 
انگیزشـي کارکنـان دلیـل اصلـي تـرک خدمـت بـوده 
اسـت )Kerr.2005(. تأثیـر دو متغیـر کلیدي، شـامل 
حمایت هاي سـازماني ادراک شـده و تعهد سـازماني را 
بـر نیـت ترک خدمـت کارکنـان موردتحلیل قـرار داده 
اسـت. )Kim. S. & Mueller.2010( همچنیـن براي 
تبییـن تـرک خدمـت کارکنـان در سـازمان ها، نقـش 
تعهد شـغلي و سـازماني را در بسـتر و زمینه هاي کاري 
مختلـف مـورد تجزیـه وتحلیـل قـرار داده اند. سـواالت 

پژوهـش عبارتند از:
1. سـوال اول؛ اولویـت بنـدی عوامل موثر درنگهداشـت 
تاثیرعوامـل  کارکنـان چگونـه اسـت؟ 2. سـوال دوم؛ 
فرهنگـی در نگهداشـت کارکنـان چیسـت؟ 3. سـوال 
کارکنـان  درنگهداشـت  سـازمانی  تاثیرعوامـل  سـوم؛ 
دولتـی  عوامـل  تاثیـر  چهـارم؛  سـوال   .4 چیسـت؟ 
پنجـم؛  سـوال   .5 چیسـت؟  کارکنـان  درنگهداشـت 
کارکنـان چیسـت؟  درنگهداشـت  فـردی  تاثیرعوامـل 
6. سـوال ششـم؛ تاثیرعوامـل محیطـی درنگهداشـت 

چیسـت؟ کارکنـان 
روش پژوهش عبات است از:

می باشـد.  کاربـردی  توصیفـی  پژوهـش  ایـن  روش 
جامعـه آماری ایـن پژوهش اداره کل آمـوزش و پرورش 
اسـتان خوزسـتان اسـت که در مجموع تعـداد کارکنان 
آن 500 نفـر بـوده اسـت. بـرای تعییـن حجـم نمونه از 
فرمـول کوکـران اسـتفاده گردیـد. روش نمونه گیـری 
تصادفـی طبقـه ای می باشـد. تعـداد 217 پرسشـنامه 

بیـن نمونـه آمـاری توزیع گردیـد که 196 پرسشـنامه 
برگردانده شـد کـه کار آماری هم بـر روی همین تعداد 

از پرسشـنامه ها انجـام گرفـت.
طراحی مدل مفهومی

روش کار بدیـن صـورت بـود کـه پژوهشـگر ابتـدا بـا 
مطالعـات کتابخانـه ای و مصاحبـه خبرگـی بـا کمـک 
اسـتخراج شـده  متغیرهـای  محتـوا  تحلیـل  تکنیـک 
را بـه پنـج دسـته عوامـل فرهنگـی، سـازمانی، دولتی، 
شـخصی، محیطی تقسـیم کرد. عوامل فرهنگی شـامل 
فاصلـه قـدرت، فردگرایـی، عـدم اطمینـان و تـرس از 
آینـده، عوامـل سـازمانی شـامل ماهیـت شـغل، نظـام 
جبران خدمت، مسیرشـغلی، سـبک رهبری می باشـد. 
قلمـرو تصمیم گیـری، عـام المنفعه، آثار شـغلی مربوط 
بـه عوامـل دولتی می باشـند. تعهـد سـازمانی، رضایت 
شـغلی، سـابقه خدمـت، جـزو عوامـل شـخصی و بـازار 
کار جـزو عوامـل محیطی می-باشـد. خبـرگان پژوهش 
شـامل اسـاتید دانشـگاهی رشـته مدیریـت بودندکـه 
بـا مدیریـت منابـع انسـانی آشـنایی کامـل داشـتند.

در ایـن روش بـرای شناسـایی خبـرگان از روش گلولـه 
برفـی اسـتفاده گردیـد بعـد از طراحـی مـدل مفهومی 
و  ای  کتابخانـه  از مطالعـات  اسـتفاده  بـا  پیشـنهادی 
مصاحبـه خبرگـی، مـدل مذکـور در سـطح وسـیعی 
بیـن 25 نفـر از خبـرگان بـا اسـتفاده از روش نمونـه 
گیـری گلولـه برفـی مـورد آزمـون قـرار گرفـت بدیـن 
شـکل کـه ابتـدا بـه کمـک روشـهای تحقیـق آمیخته 
بـا هـدف نهایـی کـردن مولفه هـا و شـاخصهای حفظ 
و نگهداشـت کارکنـان و تعییـن رتبـه هـر یـک از آنهـا 
از تکنیـک دلفـی اسـتفاده شـد تـا شـاخصهای حفـظ 
و نگهداشـت کارکنـان سـارمانهای دولتـی بـه دسـت 
آیـد. در روش دلفـی بـا اسـتفاده از پرسشـنامه شـماره 
یـک کـه بـا توجـه به مـدل طراحـی گردیـده بـود کار 
آغـاز شـد. هـدف از طراحی پرسشـنامه میـزان اهمیت 
هریـک از ابعـاد و مولفـه هـای شتاسـایی شـده حفـظ 
و نگهداشـت کارکنـان سـارمانهای دولتـی و همچنیـن 
مطابقـت هریـک از مولفه هـا در ابعاد تعیین شـده بود. 
ایـن پرسشـنامه شـامل دو بخـش بـود: در بخـش اول 
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هـای تحقیـق ابـراز دارنـد. پـس از جمـع آوری نظرات 
تغییراتـی در پرسشـنامه ایجـاد گردیـد و بدین صورت 
روایـی پرسشـنامه تحقیق مـورد تایید و اطمینـان قرار 
گرفـت. همچنیـن روایـی پرسشـنامه را اسـاتید و افراد 
خبـره تاییـد کـرده اند. بدیـن ترتیب پرسشـنامه دارای 
روایـی صـوری اسـت. در ایـن تحقیق به منظـور تعیین 
پایایـی آزمون از »روش آلفای کرونباخ« اسـتفاده شـده 
اسـت. ایـن روش برای محاسـبه هماهنگـی درونی ابزار 
انـدازه گیری کـه خصیصه های مختلـف را اندازه گیری 
بـرای  ایـن پرسشـنامه  بـه کار مـی رود. در  می کنـد 
سـنجش عوامل فرهنگـی از 14 گویه، عوامل سـازمانی 
24 گویـه، عوامـل دولتـی 12 گویـه، عوامـل شـخصی 

12گویـه، عوامـل محیطـی 4 گویـه اسـتفاده گردید. 
اصالح مدل

بعـد از آزمـون خبرگـی در دو مرحلـه: 1- مصاحبـه 
بسـته انجـام گرفتـه با کمـک تکنیـک تحلیـل محتوا؛ 
2- پرسشـنامه باز و بسـته ارسـال شـده برای خبرگان، 
نـکات و مـواردی که خبرگان به آن اشـاره کـرده بودند 

بـه منظور آشـنایی پاسـخ دهنـدگان و فرآینـد طراحی 
مـدل مفهومی پیشـنهادی و تعریـف متغیرهای تحقیق 
تشـریح گردید. بخش دوم شـامل سـواالت باز و بسـته 
ای بـود کـه مرتبـط بـا مـدل تحقیـق طراحـی گردید. 
نحـوه تکمیـل ایـن پرسشـنامه به ایـن ترتیب بـود که 
ابتـدا پرسشـنامه توسـط یک تیـم کوچک جـواب داده 
شـد، سـپس با راهنمایـی همین گروه کوچـک به گروه 
بزرگتـری از متخصصـان فرسـتاده شـد. به دلیـل نبود 
یـک پرسشـنامه جامـع در زمینـه نگهداشـت کارکنان 
محقـق به ناچار از پرسشـنامه محقق سـاخته اسـتفاده 
کـرد. بـه منظـور اطمینـان از اینکـه آیـا پرسشـنامه 
تحقیـق واقعـا همان خصیصه هـای مورد نظـر را اندازه 
گیـری مـی کند یا خیر، پـس از تهیه پرسشـنامه مورد 
تحقیق، زیر نظر اسـاتید راهنما، پرسشـنامه به تعدادی 
از اسـاتید و صاحبنظران ارائه و از آنها خواسـته شـد تا 
پـس از مطالعـه پرسشـنامه، نظـر خـود را در رابطـه بـا 
نـوع سـواالت، تعـداد سـواالت و همبسـتگی سـواالت 
موجـود در پرسشـنامه در مقایسـه بـا اهـداف و فرضیه 

نمودار 1. مدل مفهومی نگهداشت کارکنان سازمانهای دولتی ايران؛ ماخذ: نگارندگان.
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جمـع آوری گردیـد و بـا توجه بـه چهارچـوب نظری و 
محدودیـت هـای تحقیـق، اصالحاتـی در مـدل صورت 
گرفـت. بـا توجـه بـه اظهـارات خبـرگان در مصاحبه و 
پرسشـنامه بدسـت آمـده، تغییراتـی بـه شـکل زیر در 

مـدل صـورت گرفت:
1- تغییـر نـام مولفـه عـدم اطمینان بـه پرهیـز از ابهام 

در تصمیـم گیـری در قسـمت عوامـل فرهنگی؛
2- تغییـر نـام مولفـه تـرس از آینـده به تـرس از تغییر 

در آینـده در قسـمت عوامـل فرهنگی؛
3- اضافـه کـردن مولفـه حمایـت اجتماعـی بـه عنوان 

مولفـه پنجـم در بعـد عوامل سـازمانی؛
4- اضافـه کـردن مولفـه قوانیـن و مقـررات دولتـی بـه 

عنـوان مولفـه دوم در بعـد عوامـل محیطـی؛
5- تغییـر نـام مولفـه نظـام جبـران خدمـت بـه نظـام 

پرداخـت درقسـمت عوامـل سـازمانی؛ و

6- تغییـر نـام مولفه مسـیر شـغلی به ارتقاء شـغلی  در 
قسـمت عوامل سازمانی.

يافته های پژوهش
آنچـه در ایـن تحقیـق مـورد بررسـی قـرار گرفـت بـر 
مبنـای »ارائـه مـدل نگهداشـت کارکنـان سـازمانهای 
دولتـی ایـران« بـود. در ایـن قسـمت نتایـج حاصـل از 
پژوهـش کـه توجیـه کننـده مـدل ارائـه شـده اسـت، 
پیشـنهادهای پژوهـش و محدودیتهـای آن نیـز مطرح 
شـده تـا بتـوان از طریـق مطالعـه مـوارد مذکـور بـه 
شـناخت و درک بهتر از حفظ و نگهداشـت کارکنان در 
سـازمانهای دولتـی ایـران نائل آییم. با توجـه به اهمیت 
نگهداشـت کارکنان و در راسـتای مسـئله مورد تحقیق 
کـه ارائـه مـدل نگهداشـت کارکنـان اسـت بـه تحلیل 
یافته هـای تحقیـق می پردازیـم. الزم بـه ذکـر اسـت 
کـه در تحقیـق حاضـر نتیجه گیـری بر اسـاس فرآیند 

نمودار 2. مدل پیشنهادی حفظ و نگهداشت کارکنان سازمانهای دولتی )مدل اصالح شده( ؛
 ماخذ: نگارندگان.
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تحقیـق ارائـه می گـردد.
سـوال اول؛ اولويـت بندی عوامل در نگهداشـت 

اسـت؟ چگونه  کارکنان 
در ایـن تحقیـق عوامـل نگهداشـت کارکنـان شـامل: 
عوامـل فرهنگـی، عوامـل سـازمانی، عوامـل دولتی بود. 
یافتـه هـای تحقیـق نشـان مـی دهد کـه  عـدد معنی 
داری از آزمـون t بـه دسـت آمده برای عوامل سـازمانی 
برابـر 4.30  می باشـد که از 1.96بزرگتراسـت. و میزان 
تاثیرگـذاری مسـتقیم آن برابر 0.31 می باشـد )تحلیل 
معـادالت سـاختاری(. در نتیجـه عوامـل سـازمانی در 
اولویـت اول می باشـد. بعـد از آن عوامـل فرهنگـی بـا 

عـدد معنی داری از آزمون t به دسـت آمـده برابر 4.27  
می باشـد که از 1.96 بزرگتر اسـت. میـزان تاثیرگذاری 
مسـتقیم آن برابـر 0.29مـی باشـد )تحلیـل معـادالت 
سـاختاری( در اولویـت دوم قـرار دارد. عوامـل دولتـی 
بـا عـدد معنـی داری از آزمـون t بـه دسـت آمـده برابر 
4.04  مـی باشـد کـه از 1.96 بزرگتـر اسـت. و میـزان 
تاثیرگـذاری مسـتقیم آن برابر 0.27 می باشـد )تحلیل 
معـادالت سـاختاری( در اولویت سـوم قـرار دارد. نتایج 

در جدول 1 نشـان داده شـده اسـت.
سـوال دوم؛ تاثیرعوامـل فرهنگی درنگهداشـت 

کارکنان چیسـت ؟ 

عددمعنی ابعادنوع آزمون
t داریازمون)B(اولویتضریب مسیر

عاملی تاییدی
دوم4.270.29فرهنگی
اول4.300.31سازمانی
سوم4.040.27دولتی

جدول 1. اولويت بندی عوامل فرهنگی، سازمانی و دولتی بر نگهداشت کارکنان

میزان اهمیتضریب مسیرآزمون tمولفهعا ملنوع تحلیل

سازمانیعاملی تاییدی

ماهیت شغل0.9417.49سوم
نظام پرداخت0.96218.18دوم

ارتقاء شغلی15.730.88چهارم
سبک رهبری0.96518.21اول

حمایت 0.8314.26پنجم
اجتماعی

جدول 2. نتايج بدست آمده از آزمون t و تحلیل عاملی تايیدی برای عوامل فرهنگی

میزان اهمیت ضریب مسیر  t آزمون مولفه  نوع تحلیل عا مل 
دوم 0.91 16.79 فاصله قدرت 

فرهنگی عاملی تاییدی
اول 0.92 16.73 فردگرایی
سوم 0.88 15.59  ابهام

چهارم 0.911 16.32 ترس ازتغییر درآینده

جدول 3. نتايج بدست آمده از آزمون t و تحلیل عاملی تايیدی برای عوامل سازمانی
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عوامـل فرهنگـی در ایـن تحقیـق شـامل چهـار مولفـه 
: فاصلـه قـدرت، فردگرایـی، ابهـام در تصمیـم گیـری، 
تـرس از تغییر در آینده اسـت. بر اسـاس نتایج بدسـت 
آمـده از تحلیـل عاملـی، فردگرایی با عـدد معنی-داری 
از آزمـون t بـه دسـت آمـده برابـر 16.73 و ضریـب 
مسیر0.92بیشـترین سـهم ونقـش را در بیـن عوامـل 
فرهنگـی دارد بعـد از آن فاصلـه قـدرت در مرتبـه دوم، 
تـرس از تغییـر در آینـده در مرتبه سـوم و در آخر ابهام 
در تصمیـم گیـری قـرار دارد. نتایـج مربـوط بـه بقیـه 

عوامـل در جـدول 2 نشـان داده شـده اسـت. 
سوال سـوم؛ تاثیرعوامل سـازمانی درنگهداشت 

کارکنان چیسـت؟
عوامـل سـازمانی در ایـن تحقیـق شـامل پنـج مولفـه: 
ماهیـت شـغل، ارتقـاء شـغلی، نظـام پرداخـت، سـبک 
رهبـری، حمایـت اجتماعـی اسـت. بـر اسـاس نتایـج 
بـا  از تحلیـل عاملـی، سـبک رهبـری  بدسـت آمـده 
عـدد معنـی داری از آزمـون t بـه دسـت آمـده برابـر 
18.21وضریب مسـیر 0.965 بیشـترین سهم ونقش را 
در بیـن عوامل سـازمانی بـه خود اختصاص داده اسـت. 
نتایـج مربـوط به بقیـه عوامـل در جدول 3 نشـان داده 

است.   شـده 
سـوال چهارم؛ تاثیرعوامل دولتی درنگهداشـت 

کارکنان چیسـت؟
در ایـن پژوهـش عوامل دولتی شـامل سـه مولفـه: عام 
المنفعـه، قلمروتصمیمـات، آثارشـغلی مـی باشـد. بـر 
اسـاس نتایـج بدسـت آمـده، مولفه آثار شـغلی بـا عدد 
معنـی داری از آزمـون t بـه دسـت آمده برابـر 18.41و 
ضریـب مسـیر0.97 بیشـترین تاثیـررا در بیـن عوامـل 

دولتـی دارد. بعـد از آن مولفه عام المنفعـه و در مرحله 
آخـر قلمـرو تصمیمـات مـی باشـد. نتایـج مـر بـوط به 
عوامـل دولتـی در جـدول شـماره 4 نشـان داده شـده 

ست. ا
سـوال پنجـم؛ تاثیرعوامـل فردی درنگهداشـت 

چیسـت؟ کارکنان 
عوامـل فردی دارای سـه مولفه: سـابقه خدمت، رضایت 
شـغلی، تعهـد سـازمانی می باشـد. بـر اسـاس نتایـج 
بدسـت آمـده از تحلیـل عاملـی، تعهد سـازمانی با عدد 
معنـی داری از آزمـون t بـه دسـت آمـده بـرای برابـر 
21.79 و ضریب مسـیر 0.96 بیشـترین سهم و نقش را 
در بیـن عوامـل شـخصی به خـود اختصاص داده اسـت 
نتیجـه حاصـل شـده بـا یافتـه هـای تحقیـق کالرک 
)2013(، وینترتـون )2004( و پرایـس و مولـر )2006( 
همراسـتا بـوده و در تاییـد نتایـج ایـن پژوهـش ها می 
باشـد. بعد از آن، رضایت شـغلی و در مرتبه آخر سـابقه 
خدمـت قـرار دارد. نتایـج مربوط بـه بقیه مولفـه ها در 

جدول 5 نشـان داده شـده اسـت. 
سـوال شـش؛ تاثیرعوامل محیطی درنگهداشت 

کارکنان چیسـت ؟
بـا توجـه بـه جـدول 6 بـا ورود متغیـر بـازار کار ارتباط 
بیـن عامـل فـردی و نگهداشـت کارکنـان، تاییـد مـی 
شـود. همچنیـن بـا توجـه بـه افزایـش مقادیـر ضریب 
تعییـن از 0.09 بـه 0.23 نقش تعدیلگـري متغیر  بازار 

کار در جهـت مثبـت تاییـد مي شـود.
بـا توجـه بـه جـدول 7 مشـاهده مـی شـود کـه متغیر 
بـازار کار در رابطـه بیـن عوامـل فـردی و نگهداشـت 
کارکنـان تاثیرگـذار اسـت )بیـن دو گروه تفـاوت وجود 

ضریب آزمون tمولفهعاملنوع تحلیل
اولویتمسیر

دولتیعاملی تاییدی
سوم15.540.88قلمرو تصمیم گیری

دوم16.070.9عام المنفعه
اول18.410.97آثار شغلی

جدول 4. نتايج بدست آمده از آزمون t و تحلیل عاملی تايیدی برای عوامل دولتی
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دارد(؛ بنابرایـن در حالـت کلـی با ورود متغیـر بازار کار؛ 
چـون سـطح معنی داری ایـن متغیر برابـر 0.000 بوده 
و از 0.05 کوچکتـر اسـت، بر نگهداشـت کارکنان تاثیر 
دارد؛ بـه عبـارت دیگـر ایـن متغیـر در بیـن دو گـروه 

اسـت. متفاوت 
بـا توجـه به جـدول 8 بـا ورود متغیر قوانیـن و مقرارت 
ارتبـاط بین عوامل فـردی و نگهداشـت کارکنان، تایید 

می شـود. همچنیـن با توجـه به افزایـش مقادیر ضریب 
تعییـن از 0.09 بـه 0.24 نقش تعدیلگـري متغیر  بازار 

کار در جهـت مثبـت تایید مي شـود.
بـا توجـه بـه جـدول 9 مشـاهده مـی شـود کـه متغیر 
و  فـردی  عوامـل  بیـن  رابطـه  در  مقـرارت  و  قوانیـن 
نگهداشـت کارکنـان تاثیرگـذار اسـت )بیـن دو گـروه 
تفـاوت وجـود دارد(؛ بنابرایـن در حالـت کلـی بـا ورود 

اولویتضریب مسیرآزمون tمولفهعاملنوع تحلیل

عاملی 
فردیتاییدی

اول21.790.96تعهدسازمانی
دوم20.390.93رضایت شغلی
اول20.370.88سابقه خدمت

جدول شماره 5 نتايج بدست آمده از آزمون t و تحلیل عاملی تايیدی برای عوامل فردی

جدول آنالیز واریانس

میانگین درجه آزادیمجموع مربعاتمدل
سطح معنی آماره فیشرمربعات

داری مدل

مرحله دوم
25.960212.98030.295.000رگرسیون

82.693193.428خطا
108.654195کل

ضریب تعین بدون 
0.09متغیر تعدیلگر

ضریب تعین با ورود 
0.23متغیر تعدیلگر

جدول 6. تحلیل واريانس و ضريب تعین قبل از و بعد از ورود متغیر تعديلگر

جدول ضرایب با ورود متغیر تعدیلگر بازار کار

مدل

ضرایب غیر استاندارد
ضرایب 
سطح معنی آماره Tاستاندارد

داری ضرایب ضرایب
خطای 

استاندارد 
ضرایب

مرحله دوم
)Constant(1.3615.618.000
200.070.1862.843.000.عوامل فردی

351.057.4026.136.000.بازار کار

جدول 7. ضرايب متغیرها بعد از ورود متغیر تعديلگر



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

300

متغیـر قوانیـن و مقرارت؛ چون سـطح معنـی داری این 
متغیـر برابـر 0.000 بـوده و از 0.05 کوچکتر اسـت، بر 
نگهداشـت کارکنـان تاثیـر دارد؛ بـه عبـارت دیگـر این 

متغیـر در بیـن دو گـروه متفـاوت اسـت.
نتیجه گیری و جمعبندي 

هـدف ایـن تحقیـق ارائـه مـدل نگهداشـت کارکنـان 
سـازمانهای دولتـی بـود. نتایج بدسـت آمده نشـان داد 
کـه از سـه بعـد عوامـل فرهنگـی، عوامـل سـازمانی و 
عوامـل دولتـی، عوامـل سـازمانی بیشـترین اهمیـت را 
در نگهداشـت کارکنـان دارد. همچنیـن نتایـج تحقیق 
نشـان مـی دهـد کـه از بیـن عوامـل سـازمانی، سـبک 
رهبری بیشـترین تاثیـر را در نگهداشـت کارکنان دارد. 
 ،)2011.Alnaqbi( نتیجه بدسـت آمـده بـا مطالعـات
)patriota.2009(، و)chew.2008( همراسـتا اسـت. 

سـازمانهایي که مدیران آنها سـبک رهبري مناسـبي را 
انتخاب نمي نمایند و نگرش مثبتي نسـبت به کارکنان 
ندارنـد، بـه طـور معمول میـان کارکنـان و مدیریت آن 
سـازمان اختالف وکشـمکش بروز مي کند، و در نتیجه 
محیط سـازمان کسـل کننده نامطبوع مي شـود همین 
مسـأله نیـز باعـث مي شـود کـه حفـظ و نگهداشـت 
کارکنـان مشـکل شـود. مدیـران بایـد از قـدرت الزم 
بـراي کنتـرل احساسـات و عکـس العملهـاي خـود در 
رفتارهـاي سـازماني برخـوردار باشـند. بـدون داشـتن 
رفتارهاي منطقي مدیران، نگهداشـت کارکنان سـازمان 
سـخت مـی شـود. بنابراین پیشـنهاد می شـود مدیران 
بـا اتخـاذ سـبک رهبـری مناسـب و تقویـت مهارتهاي 
الزم، رفتارهـاي منطقـي را در سـازمان در برخـورد بـا 
افـراد کارکنـان سـازمان از خـود نشـان دهنـد. عـالوه 

جدول آنالیز واریانس
مجموع مدل

مربعات
میانگین درجه آزادی

مربعات
سطح معنی آماره فیشر

داری مدل
25.838212.91930.107.000رگرسیونمرحله دوم

82.816193.429خطا
108.654195کل

ضریب تعین بدون متغیر 
تعدیلگر

0.09

ضریب تعین با ورود متغیر 
تعدیلگر

0.24

جدول 8. تحلیل واريانس و ضريب تعین قبل از و بعد از ورود متغیر تعديلگر

جدول ضرایب با ورود متغیر تعدیلگر قوانین و مقرارت

مدل
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب 
سطح معنی آماره Tاستاندارد

داری ضرایب خطای استاندارد ضرایب
ضرایب

مرحله 
دوم

)Constant(.214.070.1993.065.002
374.061.3976.108.000.عوامل فردی

214.070.1993.065.002.قوانین و مقررات

جدول 9. ضرايب متغیرها بعد از ورود متغیر تعديلگر
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بـر ایـن مدیـران سـازمانها بایـد ازتوانمنـدي الزم بـه 
منظوربرخورد ومدیریت مناسـب سـرمایه هاي انسـاني 
سـازمانها برخوردار باشـند. عدم برخـورداري از این نوع 
توانمنـدي موجـب تـرک سـازمان توسـط کارکنان مي 
شـود. از ایـن رو توصیـه مي شـود مدیـران سـازمانها با 
انجـام برنامه ریزیهاي مناسـب زمینه نگهداشـت هرچه 
بیشـتر کارکنـان رافراهـم سـازند. مدیـران بـا برقـراری 
روابـط انسـانی مناسـب، باعـث ایجـاد انگیـزه، رشـد، 
رضایـت، درک متقابـل و اعتماد و وفـاداری کارکنان به 
سـازمان را فراهـم مـی کنند.عـالوه بر این با رسـیدگی 
بـه مشـکالت کارکنان و تـالش در جهت رفـع آنها می 
تواننـد در ایجـاد آرامش فکـری و روانـی کارکنان تاثیر 
گـذار باشـند. بسـیاری از مشـکالت کارکنـان نیـاز بـه 
توجـه و حمایت روانی از جانب  مدیران و سـازمان دارد 
و نیاز به هزینه های آنچنانی  ندارد. همچنین اسـتفاده 
از امکانـات و مقـررات بـه نفـع افـراد، علیرغـم داشـتن 
اختیـار در بـکار بـردن برعلیـه آنها و عدالت در تشـویق 
و تنبیـه مـی توانـد باعـث نگهداشـت بیشـتر کارکنان 
گـردد. سـبک مدیـر در سـازمان عامـل بسـیار مهمـی 
در تعهـد زیردسـتان بـه شـمار مـی رود. کارمندانی که 
هدفـی بلندمـدت بـرای آنها تبییـن شـده و برنامه آنها 
بـرای دسـتیابی به ایـن هدف، مـورد حمایـت مدیریت 
عالوه برایـن،  داشـت.  خواهنـد  زیـادی  تعهـد  اسـت، 
تعییـن اهـداف کوتـاه مـدت، هماننـد زیربنایـی بـرای 
هدف بلندمدت هسـتند که دسـتیابی بـه این هدفهای 
کوتـاه مـدت، باعث تقویـت اطمینان و اعتمـاد به نفس 
در کارمنـدان مـی شـود. پاداشـهای مالـی و غیرمالـی 
و تشـویقهای زبانـی، باعـث تقویـت روحیـه کارکنـان 
مـی شـود و آنهـا بـاور مـی کننـد کـه بـرای مدیـران 
اوقـات  بـا اهمیـت هسـتند. کارکنـان اکثـر  سـازمان 
خـود را در محیـط کار سـپری مـی کننـد. بـرای ایجاد 
محیـط کاری مثبـت، باید رقابت سـالم، تبـادل نظرات 
هوشـمندانه و کارگروهـی از اصول اساسـی در سـازمان 
باشـد. اگـر کارکنان به طـور مرتب بازخـورد فعالیتهای 
خـود را دریافـت کننـد، ایـن فرصـت را دارنـد کـه در 
جهـت تقویـت نقـاط قوت خـود و برطرف کـردن نقاط 

ضعفشـان تـالش کنند. اعتمـاد کارکنان بـه مدیران در 
سـازمانهای دولتـی اهمیـت  زیـادی دارد. پاییـن بودن 
اعتمـاد درون سـازمان، نوعاً افزایش تعـارض، بي-ثباتي 
سـازماني، تـرک خدمـت، کاهـش انگیزش، شـایعات  و 
ایجـاد مانـع بـر سـر تحقـق اهـداف سـازماني را در پي 
خواهد داشـت. اعتماد در سـازمان، افـراد را در کنار هم 
نگـه مـی دارد و آنهـا را قـادر می سـازد که بـه همدیگر 
اعتمادکننـد و بـه صـورت بـاز عمـل کنند. افـرادي که 
بـه همـکاران خود اعتماد دارند و احسـاس همبسـتگی 
عمیقـی بـا آنهادارند، نسـبت به همکارانشـان و کار آنها 
مالحظـه و اهمیـت بیشـتري قائـل هسـتند و بـه آنهـا 
کمـک مـی کنند تـا وظایف خـود را بهتر انجـام دهند. 
درشـرایط اعتمـاد، کارکنـان بـاور دارنـد که سـازمان از 
آنها مراقبت می کند و نسـبت به مسـائل آنها حسـاس 
اسـت. چنیـن کارکنانـی وفـاداری زیـادي بـه سـازمان 
دارنـد. ایـن کارکنـان بـا کمـک داوطلبانه بـه  کارکنان 
دیگـر، بـه ویژه آنان که مشـکالتی مرتبط بـا کار دارند، 
سـبب مـی شـوند عملکـرد کلـی سـازمان بهبـود یابد. 
ایـن کارکنـان در صـورت لزوم قادرند بیـش از حد لزوم 
کار کننـد، داراي وجـدان کاري زیـادي هسـتند، کمتر 
از شـرایط سـخت کاري شـکایت مـی کننـد و مبادرت 
بـه انجـام اقداماتـی مـی کننـد کـه تصویـر سـازمان را 
در اجتمـاع بهبـود بخشـند. علـت چنیـن فعالیتهایـی 
این اسـت کـه چنیـن کارکنانی بـه سـازمان، همکاران 
و مدیـران خـود اعتمـاد دارنـد، سـازمان را حامـی خود 
دانسـته و در واقـع خـود را جزیـی از سـازمان می دانند 

و کمتـر بـه فکر تـرک مـی افتند.
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تأثير کارآفرينی اجتماعی بر عملكرد سازمان به واسطه سبك رهبري 
تحول گراي مديران در سازمان های مردم نهاد شهرستان کرمان

عاطفه موقرزاده - دانشجوی دكتری مديريت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی كرمان، كرمان، ايران
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چكيده
سـازمان هـاي غیردولتـي يا مردم نهاد تحـت عنـوان NGO با عناوين مختلف 
و ويژگیهاي مشابه تقريباً در همه كشورهاي توسعه يافته و كمتر توسعه يافته 
بهبود كیفیت زندگي در سطح محلـي،  جهت كاهش معضالت اجتماعي و 
ملـي و بـین المللـي فعال مي باشند و هرچه تمايل به كارآفرينی اجتماعی 
و انگیزه هايی كه باعث می شود تا سازمان كارآفرينانه تر عمل كند، در آن 
سازمان وجود داشته باشد، آن سازمان عملکرد باالتری خواهد داشت و با توجه 
اينکه رهبران تحول آفرين در سازمان بانیان تغییر و تحول هستند در نتیجه 
باعث ايجاد خالقیت و نوآوری و بروز رفتارهای كارآفرينانه در سازمان و طبعا 
افزايش عملکرد سازمان می گردند. تحقیق حاضر پژوهشی است كاربردی، 
توصیفی، پیمايشی و كمی كه در جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد 
شهرستان كرمان انجام پذيرفته است. تأثیر مستقیم كارآفرينی اجتماعی بر 
عملکرد سازمانی در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین 
تأثیر غیر مستقیم كارآفرينی اجتماعی بر عملکرد سازمانی نیز از طريق متغیر 
میانجی رهبری تحول آفرين ارزيابی شده است. حجم نمونه آماری پژوهش با 
استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد 285 نفر از كاركنان شاغل در اين 
سازمان ها انتخاب شدند و پرسشنامه ها به روش نمونه گیري تصادفي، میان 
آن ها توزيع گرديـد. تجزيه و  و تحلیل اطالعات با استفاده از روش مدل  سازی 
معادالت ساختاری با  رويکرد نرم افزارهای AMOS و SPSSانجام پذيرفت 
سازمان  عملکرد  بـر  اجتماعی  كارآفرينی  كه  گرديد  مشخص  ترتیب  وبدين 
تأثیر مثبـت و معنـاداري دارد. بنابر يافته هاي تحقیق، مسیر غیرمستقیم تأثیر 
كارآفرينی اجتماعی بر عملکرد از طريـق  متغیر میانجی رهبری تحول آفرين 

نیز معنادار شناخته شد.
واژگان کليدی: كارآفرينی اجتماعی، عملکرد سازمانی، رهبری تحول آفرين، 

 NGO
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The impact of social entrepreneurship on orga-
nizational performance through transactional 
leadership style of managers in the city of Ker-
man NGOs
Abstract
Non-governmental organizations or NGOs as NGO with different titles 
and similar features in almost all developed and less developed countries to 
reduce social problems and improve the quality of life in the local, nation-
al and international are active. The desire for social entrepreneurship and 
motivation that makes the act more entrepreneurial organization, where 
the organization is present, it will be a high performance organization.  
Transformational leadership change in the organization’s founders.  Thus 
creating innovation and entrepreneurial behavior within the organization 
and are naturally enhance the performance of organizations. Applied re-
search is research, descriptive quantitative study population consisted of 
NGOs in the city of Kerman is accepted. The direct impact of social entre-
preneurship on organizational performance has been investigated in this 
study. Social entrepreneurship is also an indirect effect on organizational 
performance through the mediating variable is evaluated transformational 
leadership. The statistical sample using random sampling of 285 employ-
ees were working in these organizations. And questionnaires to a random 
sampling, were distributed among them.Indicators and data analysis using 
structural equation modeling with AMOS and SPSS software approach 
was performed.Thus, it was found that social entrepreneurship is a posi-
tive and significant impact on organizational performance.According to 
the findings, the indirect impact of social entrepreneurship on perfor-
mance through the mediating variable was significant transformational 
leadership.
Keywords: Social Entrepreneurship, Organizational Performance, Trans-
formational Leadership, NGO
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مقدمه
مسـازمان هـاي غیر دولتـي يا مردم نهاد تحـت عنـوان 
NGO بـا عناويـن مختلـف و ويژگیهاي مشـابه تقريباً 
در همـه كشـورهاي توسـعه يافته و كمتر توسـعه يافته 
جهـت كاهـش معضـالت اجتماعـي و بهبـود كیفیـت 
زندگي در سطح محلــي، ملــي و بــین المللــي فعال 
مي باشند. اين ســازمانها بــه خــاطر مردمــي بـودن 
خــود از سـطح بـااليي از نفـوذ اجتمـاعي برخوردارند، 
امتیـازي كـه سـاير دسـتگاههاي دولتـي بـه راحتـي 
نمي تواننـد به آن دسـت پیدا كننـد. بسـیاري از مردم، 
سـازمانهاي غیردولتـي را سـازمان هايي مي داننـد كـه 
به شـکل كارآمد و انعطاف پذير بــه نیازهاي اجتماعي 
پاسـخ مـي دهنـد و بـه ارائـه خدمـات اجتماعي كمك 
طـور  بـه  غیردولتـي  سـازمانهاي  كنند.اكنـون  مـي 
دائـم در مباحـث مربـوط بـه ارائـه خدمـات، مشـاوره، 
جنبشـهاي اجتمــاعي، بشردوسـتي، اعمـال خیريـه، 
مـورد  اجتماعـي  كارآفرينـي  و  مدنـي  ايجـاد جامعـه 
توجه قــرار مـي گیرنــد )مقیمی و همـکاران، 1387(. 
ابتـکارات و برنامـه هـاي حـوزة كارآفرينـي اجتماعـي، 
همـواره جـزء كارهـاي مخاطـره آمیـزي هسـتند، كـه 
مي تواننـد بـه عنـوان روشـي بـراي رشـد ارزش هـاي 
اجتماعـي سـازمان و جامعـه، يـا بـه عنوان علتـي براي 
افزايـش پايـداري مالـي سـازمان خدمـت كننـد )ون 
پوتـن، 2009(. بـه عبـارت ديگر، اين نـوع از كارآفريني 
روش شناسـي اي اسـت بـراي و حل فصـل نگراني هاي 
اجتماعـي )هارتیـگان و مارتیـن، 2004( كـه از طريـق 
در دسـترس پذيركـردن منابـع بـراي و رفـع تعديـل 
نیازهـاي اجتماعـي قابل اجرا اسـت )هـاوارد و ديگران، 
2004(. پژوهشـهای متعـددی نشـان داده اند كه وقتی 
تمايـالت كارآفرينانـه و انگیزه هايی كه باعث می شـود 
تـا سـازمان كارآفرينانه تـر عمـل كنـد، در آن سـازمان 
وجود داشـته باشد، آن سـازمان عملکرد باالتری خواهد 
 ;2008 ,.Tang et al ;2008 ,.Runyan et al( داشت
بـه طـور   .)2010 ,Wang &; Kreiser & Davis
كلـي فراگیركـردن پديده كارآفرينـي، نیازمند مجموعه 
اي از عوامل در ارتباط باهم، تناسـب و همبسـتگي بین 

آنهـا و فراهـم كـردن بسـتر مناسـب كارآفرينـي اسـت 
)زاهـدي، 1382(. ايـن عوامـل قابلیت دسـته بندي در 
سـه مقولـة عوامل فردي، سـازماني و محیطـي را دارند. 
عوامـل سـازماني خـود شـامل سـبك هـاي مديريت و 
رهبـري، تحـول سـازماني، سیاسـتهاي منابـع انسـاني، 
جـو سـازماني و موانـع ارتباطـي مـی شـود. ايـن از رو 
مـي توان سـبك رهبري را بـه عنوان فاكتـوري مرتبط 
و موثـر در موفقیـت يـك ابتـکار كارآفرينانه شناسـايي 
كـرد )ون پوتن، 2009(. باتوجـه به خصوصیات، عناصر 
و اجـزاي كارآفريني اجتماعي سـازمان هـاي در ارتباط 
بـا بخـش اجتماعـي نیازمنـد سـبك رهبـري متفاوتي 
خواهنـد بـود )طالبیـان، 1381(. بنابرايـن آنچـه كه در 
ايـن سـازمان هـا مهم بـوده نقش پـر اهمیـت رهبر در 
سـازمان بـه عنـوان هدايـت كننـده و هماهنـگ كننده 
فعالیـت هـاي مربـوط بـه گروه اسـت، و اين را گوشـزد 
مـي كنـد كه رهبـر بـر عملکرد گروهـي تأثیر بسـزايي 
دارد و بـه عنـوان يك ركن اساسـي در پیشـبرد اهداف 
سـازمان مطـرح مي شـود )فیدلر و كیمرس،1974؛ به 
نقل از مهدوي شکیب، 1390(. رهبـران تحـول آفريـن 
در سـازمان بانیان تغییر و تحول هسـتند و باعث ايجاد 
خالقیـت و نـوآوری و ايجـاد رفتارهـای كارآفرينانـه در 
سـازمان و طبعـاً افزايـش عملکرد سـازمان مـی گردند. 
شـباهتهاي زيـادي میـان افـراد كارآفريـن و رهبـران 
تحولـي شناسـايي شـده اسـت )ايـال و كارك، 2004(. 
اعتقـاد بـر اين اسـت كـه آنها در صفاتشـان بـا يکديگر 
شـريك هسـتند؛ همچنین هـر دوي آنها بـاور دارند هر 
كـه شـخص، ظرفیتـي بـراي ايجـاد كمك هـاي مثبت 
دارد، پـس الهـام بـه افـراد از را طريـق تشـويق معنـي 
دار در كار، حمايـت خالقیـت در ابتـکار و حل مسـئله، 
مربیگـري و هدايـت همدالنـة پیـروان دنبـال مي كنند 
)بـس و اوولیـو،1997 ؛ مي يـر و نوبـوا، 2006 ؛ پرابهـو، 
متحـول،  سـازمان هاي  در  به طوري كـه  1999(؛ 
فنـاوري  بـراي كارآفرينـي،  مديـران و رهبـران خـود 
پیشـرفته، ايـده پـردازي و خالقیـت پیشـقدم بـوده و 
رويـداد  ايـن  درگسـترش  را  كاركنـان  و  كارشناسـان 
ترغیـب و تشـويق مـي كنند)مومن پـور، 1382(. »لید 
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بیتـر« )2007( معتقـد اسـت كـه رهبـران سـازمانهاي 
كارآفريـن اجتماعـي موفـق افرادي هسـتند كـه دركي 
قـوي از رسـالت و اهـداف سـازمان دارنـد و از توانايـي 
بسـیج كـردن افراد حول آن مسـئولیت يا رسـالت ويژه 

برخوردارند.
توسـط  كـرات  بـه  كـه  اسـت  مسـائلی  از  رهبـری 
دانشـگاهیان و متخصصان و پژوهشـگران مورد بررسـی 
دريافته انـد  گوناگـون  مطالعـات  اسـت.  گرفتـه  قـرار 
كـه بـا وجـود تاثیـر گسـترده بـر افـراد و سـازمان ها، 
 Bass( رهبـری تاثیر مثبتی بـر عملکرد سـازمانی دارد
BM،1987(، بنابرايـن، مطالعـه سـبك رهبـري مهـم 
اسـت، بـه اعتقـاد »فیدلـر و كیمـرس« )ذكـر شـده در 
مهدوي شـکیب، 1390( اثربخشـي سـازماني تـا اندازه 
زيادي توسـط سـبك رهبري تعیین مي شـود. »سبك 
رهبـري«  كـه مدير ضمـن كار از آن اسـتفاده مي كند، 
به عنـوان يکـي از مهم تريـن عناصـر وضعیـت رهبـري 
يـا مديريـت بیـان شـده اسـت. منظـور از سـبك آن 
نیسـت كـه چگونـه مدير يـا رهبـر در وضعیـت معیني 
رفتـار كنـد، بلکـه مقصود آن اسـت كه چگونـه ديگران 
مي كننـد.  درك  را  وي  رفتـار  زيردسـتانش  به ويـژه 
سـبك رهبري، به عنـوان الگو هـاي رفتاري پايـدار فرد 
به صورتـي كـه به وسـیله  ديگـران مالحظـه مي شـود، 
تعريـف شـده اسـت )هرسـي و بالنچـارد ، 1380(. بـه 
اعتقـاد )Bass BM،1987( سـبك رهبری و رفتارهای 
از  بـر خروجی هـای مهـم زيردسـتان  افـراد می توانـد 
جملـه عملکـرد، رضايـت و ادراك تاثیرگـذاری رهبران 
دخیـل باشـد. هرچنـد ادبیـات تحقیـق تاثیر گسـترده 
سـبك های رهبـری بـر عملکـرد سـازمانی را آشـکار 
مطالعـات  تمركـز  اخیـر،  سـال های  در  كرده انـد، 
رهبـری تغییـر جهـت داده انـد و بـا پذيـرش تمايز بین 
رهبـری كالسـیك، تعاملـی و تحولـی همراه گشـته اند. 
سـبك های رهبـری تعاملـی و تحولـی، بـا رضايـت و 
جابجايـی  سـازمانی،  اثربخشـی  كارمنـدان،  عملکـرد 
می باشـند  مرتبـط  مشـتری  رضايـت  و  كارمنـدان 
)Hartog& Koopman، 2002(. بنابرايـن بـا نظـر 
به نقشـی كـه كارآفرينـی اجتماعی در ارتقـای عملکرد 

سـازمان هاي امـروزي مي توانـد ايفـا نمايد،همچنین با 
توجـه به اهمیتي كـه فرايند رهبـري در بهبود عملکرد 
كاركنـان و در نهايت سـازمان مي تواند داشـته باشـد و 
نیـز خـأ تحقیقاتـي ، بخصـوص در سـازمان هاي مردم 
نهـاد،  تحقیــق حاضــر درنظـردارد تأثیـر كارآفرينـی 
اجتماعـی بـر عملکـرد كاركنـان را بـه واسـطه سـبك 
رهبـري تحولگراي مديران در سـازمان هـای مردم نهاد 

شهرسـتان كرمان مورد سـنجش قــرار دهــد.
چارچوب نظري 

مطالعـات  بخـش  چهـار  در  حاضـر  تحقیـق  سـاختار 
رهبـری  سـازمانی،  عملکـرد  اجتماعـي،  كارآفرينـي 
تحولـی و الگـوي مفهومـي تحقیـق ارائـه مي شـود: در 
معرفـي موضـوع كارآفرينـي اجتماعي، ابتدا بـه تعريف 
كارآفرينـي اجتماعـي و نظراتـي كـه در ايـن زمینـه 
وجـود دارد، اشـاره شـده و سـپس بررسـی عملکـرد بر 
اسـاس مـدل  ACHIEVEارائه می گـردد. همچنین 
مفاهیـم زيربنايـي سـبك رهبـري مديـران بـر اسـاس 
مـدل بـس و اولیـو )1994( مي باشـد. بـراي پرداختن 
بـه سـبکهاي رهبـري نیـز بـا توجـه بـه اينکـه در دهه 
هـاي اخیـر نظريـات و مکاتـب متعـددي در ارتبـاط با 
رهبـري بـه جامعـه علمـي معرفـي شـده اسـت؛ ضمن 
مـرور ديدگاههـاي مختلـف، در ادامـه سـبك رهبـري 
تحولـي را بـر اسـاس مـدل »بـس و اولیـو« كـه امروزه 
نظريه اي شـناخته شـده و قـوي نزد صاحبنظـران علم 

مديريـت اسـت، شـرح داده شـده اسـت. 
الف( مطالعات کارآفريني اجتماعي 

ايـن بـاور وجـود دارد كـه تمايـز بیـن كارآفرينـی و 
كارآفرينـی اجتماعـی در ارزش خـودش اسـت. بـرای 
و  ارزش  انتظـار  و  پیش بینـی  موضـوع  كارآفريـن، 
سـازماندهی بازارهـای خدماتـی كـه بتوانـد از عهـده 
و همچنیـن  برآيـد  او  و خدمـات جديـد  محصـوالت 
طراحـی برای ايجاد منفعت جديد دارای اهمیت اسـت. 
از همـان آغـاز ايـن انتظـار وجـود دارد كـه كارآفرين و 
سـرمايه گذار او بايـد بـه برخـی از منافع مالی شـخصی 
بـرای  ضـروری  و  الزم  شـرط  سـود،  نماينـد.  توجـه 
پايـداری هـر كسـب و كاری می باشـد و ابـزاری بـرای 
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رسـیدن به هدفهای مطلوب اسـت. كارآفرين اجتماعی 
هیـچ منفعـت مالـی را بـرای سـرمايه گذاران و خودش 
پیش بینـی نمی كنـد، در عـوض او كمـك می كنـد تـا 
بـرای بخشـهای معینـی از اجتمـاع يـا جامعـه بزرگـی 
فوايـدی ايجـاد شـود. بـر عکس ارزشـهای پیشـنهادی 
كارآفرينانـه، بـازاری را كـه می توانـد بـرای نـوآوری در 
آن پـول خـرج كنـد فـرض می كنـد. ارزشـهای مـورد 
درخواسـت كارآفرينـان اجتماعـی بـرای هـدف كمـك 
بـه جمعیـت غیرمفیـد و فرامـوش شـده ای اسـت كه با 
مبالـغ كمتـر پـول بـرای سـامان دهی آنـان منطقـه ای 
را می تـوان تغییـر داد. كسـب و كارهـای ايجـاد شـده 
درآمـدزا  می تواننـد  اجتماعـی  كارآفرينـان  توسـط 
باشـند و بـه عنـوان نهادهـای غیـر انتفاعی يا سـودآور 
تمايـز  باعـث  كـه  چیـزی  آن  شـوند.  سـازماندهی 
كارآفرينـی اجتماعـی می شـود تقـدم و اولويت داشـتن 
 Martin & Osberg ( سـود و منفعت اجتماعی است
,2007(. بـا توجـه به توضیحـات ذكر شـده كارآفريني 
اجتماعـي بـه عنوان رويکـردي نوآورانه بـراي برخورد با 
نیازهاي اجتماعي با تأكیــد بــر حــل مسأله و نوآوري 
هـاي اجتماعـي، از بیـن بـردن مرزهاي سـنتي میــان 
بخشــهاي خصوصـي، عمــومي و غیردولتي مطرح مي 
شـود. تعريـف كارآفريني اجتماعـي و مرزهاي مفهومي 
آن كــار سـاده اي نیسـت؛ زيرا اين مفهوم به طورذاتي 
پیچیـده اسـت و ادبیـات در ايـن زمینـه خیلـي جديد 
است. اين واژه كـه در ادبیــات عمــومي و آكادمیــك 
اســـتفاده مــي شــود، دامنــه وســیعي از فعالیتهــا 
و نـوآوري هـــا اسـت )شـريل، 2000(. نويسـندگان 
در رابطـه با مفهــوم كــارآفريني اجتمــاعي تعــاريف 
متفــاوتي ارائــه كرده اند كه در زير به تعـدادي از آنها 

اشـاره مي شـود:
 Martin &( آنچنـان كـه »گـرس دس« ذكر شـده در
Osberg ,2007( ، اسـتاد دانشـگاه دوك اعـالم نموده 
اسـت مـا كارآفرينی اجتماعی را موضوعی با سـه عنصر 

زيـر تعريـف می كنیم: 
شناسـايی وضعیـت ثابـت امـا بـه طـور مـداوم نابرابری 
كـه سـبب محرومیت، حاشیه نشـینی و يا رنـج و عذاب 

سیاسـی  و  مالـی  ابزارهـای  كـه  انسـانیت  از  بخشـی 
ضعیفـی بـرای رسـیدن بـه مزايـای شـخصی دارند.

شناسـايی فرصتی در شـرايط نابرابر، توسـعه يك ارزش 
اجتماعـی مـورد انتظـار، تحمـل ابهام، خالقیـت، عمل 
مسـتقیم، تشـويق و شـهامت بـه منظـور مواجهـه و 

اسـتیال بـر وضعیـت ثابت.
ايجـاد يك وضعیت و تعادل ثابـت جديد كه محرومیت 
گروههـای هدف، موانـع بالقوه را برطرف سـاخته يا كم 
كنـد و از طريـق تقلیـد و ايجاد يك اكوسیسـتم اطراف 
وضعیـت جديد، آينـده بهتری را بـرای گروههای هدف 

و حتی جامعـه تضمین نمايد.
كارآفرينانـه  رفتـار  از  اسـتفاده  همـکاران:  و  هیبـرت 
براي دستیابي به اهــداف اجتمــاعي بـه جـاي اهداف 
شـخصي و سـود آور، يا مؤسسـه اي كه مزايايي را براي 
گروهـي از افـراد محـروم فراهـم مـي كنــد )ويراواردنا 
و مـرت،2006(. مـرت، ويراواردنـا، كارنگـی: كارآفريني 
اجتماعي، نوعي كارآفريني است كه منجر به برقــراري 
مؤسسـات اجتماعـي جديـد و ابتکارهـاي مسـتمر در 
آنهـا مـي شـود )ويراواردنـا، مـرت و كارنگـي، 2000(. 
در تعريـف ديگـری، كارآفرينـی اجتماعی عملی اسـت 
كـه كارآفريـن اجتماعـی انجـام مـی دهـد. كارآفريـن 
اجتماعـی فـردی اسـت كـه يـك مشـکل اجتماعـی 
را تشـخیص مـی دهـد و از مفاهیـم كارآفرينـی بـرای 
سـازماندهی، ايجـاد، و مديريـت سـرمايه بـرای تغییـر 
اسـتفاده می-كنـد. كارآفرين اجتماعی به حل مشـکلی 
می پـردازد كـه واقعاً مشـکل جامعه اسـت و بـرای حل 
آن تقاضايـی وجـود دارد. قـرار اسـت برای حل مشـکل 
محصولـی تولید شـود. ايـن محصول می توانـد خدمات 

اجتماعـی باشـد و يـا يـك محصـول تولیدی. 
ويژگيهاي کارآفرينان اجتماعي

اجتماعـي  كارآفرينـان  كـه  فـرد« مي نويسـد   »كات 
و اقتصـادي هـر دو بـه چشــم انــدازها و فرصــت هـا 
متقاعدكـردن  در  يکسـاني  توانايـي  و  داشـته  توجــه 
و توانمندكـردن ديگـران دارند، طوري كــه بــه آنهــا 
كمــك مـي كنند تا ديدگاههـا و چشـم اندازهاي خود 
را بـه سـمت واقعیـت تغیـر دهند. بیشـتر نويسـندگان 
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اجتماعـي  كارآفرينـان  كـه  كردنـد  بیـان  ايــن طور 
را  عقايدشـان  منابـع  نبـود  كـه  دهنـد  نمـي  اجـازه 
محـدود كنــد،آنها بـر تجربـه شـان اصـرار مـي ورزند، 
محیطشـان را به كنتــرل در مـي آورنــد و بیشــتر از 
حــد متوســط تحمل عدم اطمینان را داشته و كشش 
قوي براي برقراري عدالت اجتماعي دارنــد. »پرابهــو« 
معتقــد اسـت كه كارآفرينان اجتماعي از كارآفرينــان 
اقتصــادي بـه واسـطه ايـدئولوژي خـود كـه راهنمـاي 
آنهاسـت، براي انتخاب رسـالت، شـیوه ها و اهداف خود 
متمايـز مي شـوند و بیـان مـي كننـد كـه كارآفرينـان 
اجتماعـي سـازمانهاي كارآفرينانـه نـوآوري را تأسـیس 
كـرده و بـه انجــام اقــدامات مخــاطره آمیــزي كــه 
رسـالت آن تغییـر اجتماعـي و گسـترش گـروه هـدف 
بــه جــاي تعقیــب سـود اســت، دســت مـي زننـد. 
برخـالف كارآفرينـان اقتصـادي، كارآفرينـان اجتماعي 
اغلـب از تالشـهاي يکديگـر حمايـت مي كننـد. آنهــا 
توانايـي تحلیـل، پیشـبیني، برقـراري ارتبـاط، همدلي، 
بـه شـوق آوردن، طرفـداري كـردن و میــانجیگري را 
دارنـد و قادرنـد كـه دامنـه وسـیعي از افـراد متمايـز را 
توانمنـد سـازند و سـازماندهي كننـد )شـريل، 2000(. 
بـه طور عمـده آنچـه ايـن كارآفرينـان را از كارآفرينان 
معمولي متمايز مي كنــد، تعهــد اجتمــاعي و  تمايل 
كـم بـه پـاداش مالي مـي باشـد. جانسـون در بررسـي 
كارآفرينان اجتماعي در بخــش خصوصــي كانادا بیان 
مي كنـد كـه ايـن افراد با حس نیرومندي نســبت بــه 
عــدالت اجتمـاعي بـه فعالیت هــاي انتفاعي به عنوان 
ابزاري براي رسـیدن به هدف نگاه مي كننــد )روپــر و 
چنـي، 2005(. »تامپســون و همکارانش« بیان كردند 
كـه شـکیبايي و داشـتن چشـم انداز از ويژگي هــاي 
مخاطره آمیـز  اقـدام  يــك  انجــام  بــراي  ضــروري 
اجتماعي اسـت. »درايتون« كارآفرينــان اجتمــاعي را 
افــرادي خــالق مـي دانــد كــه قابلیت تغییـر عقیده 
تشـخیص  جملـه  از  توانايي هايـي  و  دارنـد  را  خـود 
فرصتها، سبك رهبــري جمعــي، توانايي كارگروهي و 
انگیـزه بلندمـدت جامعه گـرا را دارا مي باشـند. اگرچه 
كـه بیشـتر ايــن ويژگي هــا ممکـن اسـت منحصر به 

كارآفرينان اجتماعي نباشـد و سـاير افراد كارآفرين هم 
آنها را داشـته باشــند، امـا كارآفرينـان اجتماعي كه از 
ايـن ويژگیهـا دارنـد و در ابتکارهاي خــود و تــأثیرات 
اجتمــاعي كــه بــر جوامـع خواهنـد داشـت، متفاوت 

خواهنـد بـود )روبرتـز و وودز، 2000 (.
ب( مطالعات عملكرد سازمانی

سازمانها در طــي زمـان بـر حـسب افزايش جمعیت و 
بــروز مـسائل شـهري، اقتـصادي و سیاسـي وسـعت و 
پیچیدگي بیشتري مي يابند. از آنجــايي كــه قـسمت 
عظیمــي از فعالیــت جامعـه از طريق سـازمانها انجام 
مي شــود، اكثريــت افــراد جامعــه نیــز بــه نحوي، 
قسـمتي از عمـر خـود را در تماس با سـازمانها گذرانده 
و سرنوشــت خـود را از طريـق آنهـا دنبـال مي كننـد. 
سـازمان، شــکل اجتنــاب ناپــذيري از زندگـي شـده 
اسـت، آنچـه در آن زندگـي مي  كنیم يــك »جامعــه 
ســازماني« اسـت، جامعـه اي كه شـتاب و دگرگوني از 
ويژگـیهــاي بــارز آن بـه شــمار مي آيد. اشخاصي كه 
درون يا بیرون سازمان هــستند، مـي تواننــد تعـاريف 
متفاوتـي بـراي عملکـرد ارائـه دهنـد. تعاريـف ارائــه 
شــده توســط افــراد درون سـازمان، بـر ايجـاد نتايج 
از طريـق انجـام شـده، تمركـز دارد. در ايـن حالـت اگر 
افـراد داخـل سـازمان؛ ديدگاههـاي متفاوتي نسـبت به 
عملکـرد نداشـته باشـند، تعريـف واحـد و مشـتركي از 
عملکـرد ارائـه خواهـد شـد كـه ايـن، در عمـل كاري 
بس دشـوار اسـت. در مقابـل، افراد خارج از سـازمان به 
شاخصهاي عمــومي بر مبناي تعاريف آماري محتمــل 
و از قبـل تعريـف شـده نظیـر آنچـه در آنالیزهاي مالي 
پیـدا مي شـود، نظـر دارند و كارهاي واقعي سـازمان در 
جعبـه سـیاه باقـي خواهد مانـد. در اين صـورت تعريف 
عملکـرد توسـط چنین فردي، بـر پیش بینـي اعمال و 
نیز بر تخمین احتمال نتايج مشـخص آينــده تمركــز 
دارد. بنابرايـن، عملکـرد از ديدگاه افراد خارج سـازمان، 
باعـث بروز بحثهـاي  بیشـتري خواهد شـد )معمارزاده 
ای  پديـده  سـازمانی  عملکـرد   .)1389 سـرافرازی،  و 
پیچیـده اسـت كـه شـايد سـاده ترين تعبیـر بـرای آن 
را بتـوان مجموعـه فعالیـت هـای معطوف به دسـتیابی 
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بـر اهداف سـازمانی دانسـت. از اينرو عملکرد سـازمانی 
بـه ايـن موضوع مربـوط می شـود كه يك سـازمان چه 
مقدار به اهداف خود رسـیده اسـت )سـنفورد ، 2009.

كلمـه عملکـرد بـه طور وسـیع در مبحــث مــديريت 
مــورد اســتفاده قــرار مي گیرد. علیرغم تواتر استفاده 
از ايـن كلمـه، معنـي دقیــق آن، بــه نــدرت توسـط 
نويسـندگان صريحاً بیان شـده اسـت. اغلـب عملکرد با 
كارايي و اثربخشـي تعريف شده است. مــثاًل نیلــي در 
سـال 1995 بیـان مي كند كه چون اثربخشـي بیــانگر 
میــزان دســتیابي بــه اهـداف بـوده و كارايـي به اين 
موضـوع اشـاره دارد كـه منابع از نظر اقتصـادي، چگونه 
براي كسب هدف به كار رفته اند، مــي تــوان آنهــا را 
دو بعــد مهـم عملکرد دانست؛ يعني هم علـل داخلـي 
)كــارايي( و هــم داليــل خــارجي )اثربخشـي( براي 
بخشـهاي خـاص عملکـرد، مـي تواننـد وجـود داشـته 
باشــند. از اين رو، عملکرد تابعي از كارايي و اثربخشـي 
فعالیتهاي صــورت گرفتــه است. با مرور بر فرهنگهاي 
لغات میتوان به تنوع معاني واژه عملکــرد پــي برد. به 
نظر میرسـد منطقي است كه ابتدا فهرســتي از تمــام 
ايـن معـاني ضمني ارائه شود و از تجمیـع آنهـا بتـوان 

تعريفــي قابـل اسـتفاده بــراي عملکرد ارائه داد:
1. عملکـرد، را مي توان به وسـیله عـدد يا يك اصطالح 

انـدازه گیري كرد و مورد سـنجش قرار داد؛
2.عملکـرد، انجـام دادن چیـزي اسـت بـا قصـد و نیتي 

خاص )مـثاًل ايجــاد ارزش(؛
3.عملکـرد، نتیجـه يــك عمــل اســت )ارزش قابــل 

انــدازه گیــري ايجــاد مي شـود(.
4.بنابرايـن مي تـوان گفـت كـه عملکـرد هم بـه عمل، 
هــم بــه نتیجــه عمــل اشـاره دارد. به عبارت ديگر، 
عملکـرد به عنـوان عمل امروز كه مقدمه تولیــد مقدار 
مشـخصي از ارزش خروجـي فـرد اسـت، تعريـف مـي 

شـود )معمـارزاده و سـرافرازی، 1389(.
 ACHIEVE استفاده از مدل

و  هرســي و گلداســمیت  )ذكـر شـده در حقیقـی 
همـکاران، 1386( به منظور كمك به مديران در تعیین 
علــت وجود مـشکالت عملکــرد و ايجـاد استراتژيهاي 

تغییـر، و حـل ايـن مشـکالت، مـدل ACHIEVE را 
طرح ريــزي كردنـد. ايـن دو در تــدوين ايـن مدل دو 
هـدف اصلـي را درنظرداشـتند: تعییـن عوامـل كلیدي 
كه مي توانند بــر عملکــرد فـرد فــرد كارمندان تأثیر 
بگذارنـد و ارائـه اين عوامل به گونــه اي كــه مــديران 
شــاغل بتواننـد آنهـا را بـه كار برنـد و به خاطر داشـته 
 ،ACHIEVEباشـند. اولیـن قـدم بـراي تدوين مـدل
كنـار گذاشـتن عواملـي بـود كـه بـر عملکـرد مديريت 
تأثیر مي گذارد. براي داشـتن حــداكثر اثربخــشي در 
ارزيـابي و حـل مـسائل عملکـرد، مديران بايد به تعیین 
علت ايجاد مسائل بپردازنــد. »هرسـي و گلداسـمیت« 
هفـت متغیـر مربـوط بـه مـديريت عملکـرد اثـربخش 
را از میــان بقیــه برگزيده اند: انگیزه، توانــايي، درك، 
حمايــت ســازماني، ســازش محیطــي، بازخـورد و 
اعتبـار. قـدم بعدی آن اسـت كـه مديران ايـن عوامل را 
به گونـه ای كـه بتـوان آنهـا را بـه خاطـر سـپرد و مورد 

اسـتفاده قـرار داد، تركیـب كنند.
مديـران با اسـتفاده از مــدل ACHIEVE و هفــت 
متغیــر آن اقــدام بــه ارزيابي عملکرد مـي كننـد. بـه 
هــر يـك از ايـن هفـت متغیـر بــه همـراه توضیحات 

كافـي در زيـر پرداخته شـده اسـت:
توانايي  )دانش مهارتها(

در مـدل ACHIEVE اصطـالح توانايـي بـه دانـش و 
مهارتهــاي پیــروان گفته مي شود، البته توانايي در به 
انجـام رسـاندن موفقیـت آمیز يـك تکلیف. الزم اسـت 
به ياد داشته باشــیم كـه شايــستگي افـراد عمومیـت 
نــدارد. از اجـزاي كلیـدي میتوان بـه اين موارد اشـاره 
كـرد: دانـش مربــوط بــه تکلیــف، تجربـه مربـوط به 
تکلیــف و قابلیـتهـاي مربـوط بــه تکلیـف. مدير بايد 
در تحلیل عملکرد پیرو اين سؤال را در ذهــن داشــته 
باشـد كـه آيـا ايـن شـخص دانـش و مهارتهـاي الزم را 
بــراي تکمیــل كــردن موفقیـت آمیـز ايـن تکلیـف 
دارد، يـا خیـر؟در صورتـي كـه در توانايـي فرد اشـکالي 
وجود داشـته باشـد، راه حلهــاي ارائه شـده شامل اين 
موارد اسـت: كـارآموزي خــاص، آمـوزش، دوره-هـاي 
آمـوزش رسـمي، ارجاع مجـدد وظايف و مسـئولیتهاي 
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مشـخص. اين مــوارد را بايد از نقطه نظـر حداكثر بهره 
برداري از نظر هزينه ها مورد توجــه قــرار داد )هرسي 

و بالنچـارد، 1380(.
وضوح  )درك يا تصور نقش(

داشـته  از مشـکل  كاملـي  پیـروان درك  آنکـه  بـراي 
باشــند بايــد مقاصــد و اهـداف عمده، نحوه رسـیدن 
بـه ايـن مقاصـد و اهـداف و اولويـت هـاي اهـداف و 
مقاصـد )چه هدفهايـي در چه زماني بیشـترين اهمیت 
را دارنـد( برايــشان كامـاًل صريـح و واضـح باشـد. بروز 
مشکل در وضوح يا درك، نشان دهنده آن اســت كــه 
در مرحلــه عملکرد- طرح ريزي مشکل وجود دارد. در 
بسـیاري از مـوارد توافـق بر سـر اهـداف، كافي نیسـت. 
مديـران بايـد اطمینـان يابند كـه همه اهـداف به گونه 
اي رسـمي ثبت و بسـط شـوند. پیروان را براي طــرح 
ســؤال بــه منظــور ايجــاد وضوح بیشتر، بايد تشويق 

كـرد )همـان منبع(.
کمك )حمايت سازماني(

برخـي از عوامـل حمايت سـازماني شـامل اين مــوارد 
مــي باشــد: بودجــه، وسـايل و تسـهیالتي كـه براي 
كامل كردن تکلیف الزم اســت، حمايــت الزم از جانب 
دواير ديگر، در دســترس بــودن فــرآورده و كیفیــت 
آن و ذخیــره كافـي از منابـع انسـانی. در صورتـي كـه 
يابـد، مديـران  كمـك يـا حمايـت سـازماني كاهـش 
بايــد بــه گونـه اي صريـح مشـخص كنند كه مشـکل 
در كجاسـت، اگر مــشکل كمبــود پول، منابع انساني، 
وسـايل يـا تسـهالت باشـد، مديـران بايـد از توانــايي 
تهیــه منابع الزم به گونه اي كه سـرمايه را باز گرداند، 
مطمئـن باشـند. اگر امکــان تهیه منابع وجود نداشـته 
باشـد، در آن صـورت چـه بسـا كــه مــديران ناچــار 
شـوند در اهـداف خـود تجديدنظـر كننـد تا پیـروان را 
در مقابـل شـرايطي كـه از اختیـار آنـان خـارج اسـت، 

مسـئول نداننـد )همان(.
انگيزه )انگيزش يا تمايل(

در ارزيابـي انگیـزه نبايـد فرامـوش كـرد كـه بسـیاري 
از مـردم بـراي تکمیــل تمـام تکالیـف، بـه يـك اندازه 
برانگیخته نمـي شـوند. انگیـزه افـراد در مـورد تکالیفي 

بیشـتر اسـت كـه داراي پاداشـهاي درونـي يـا بیرونـي 
هسـتند. در صورتـي كـه پیـرو داراي اشـکال انگیـزش 
باشـد، اولــین قــدم آن اســت كه اسـتفاده از پاداشها 
و تنبیهـات، بررسـي شـود. پیـرو بايد به وضـوح بفهمد 
كه عملکرد در مورد اين تکلیــف بــه پرداخـت مـالي، 
ارتقــا، بازشناســي و امنیـت شـغلي ارتبـاط پیـدا مي 
كنـد. تحقیقـات نشـان مي دهد كـه مديران گــاه امید 
دارنـد پیـروان بـه رفتاري دسـت بزننـد كه پاداشـي را 
طلـب نکنـد. مــردم طبعـاً داراي ايـن گرايش هسـتند 
كه تکالیفي را انجــام دهنــد كـه پاداشــي دربر دارد و 
از آنهايـي كـه پاداشـي در برندارد، روي برمـي گردانند. 
پاداشهــا مـي تواننـد ملمـوس و يا غیرملموس باشـند، 
يـا  و  بازشناسـي  ماننـد  بازخـورد در مـورد عملکـرد، 
دلجويي از افراد را مي توان بخش مهمــي از سیــستم 

كلــي انگیزه به شـمار آورد.
ارزيابي )آموزش و بازخورد عملكرد(

ارزيابـی بـه بازخـورد روزانـه عملکـرد و مـرور گاه بـه 
گاه گفتـه مـی شـود.روند بازخـورد مناسـب بـه پیروان 
اجـازه مي دهــد تــا پیوســته از چنــد وچـون انجام 
كار مطلـع باشـند؛ زيرا دلیــل بــسیاري از مــشکالت 
عملکـرد  بازخـورد  و  الزم  آمـوزش  نبـود  عملکــرد، 
اسـت )حقیقـی و همـکاران، 1386(. اگـر اشـخاص از 
مشـکالت عملکرد خويش آگاه نباشـند انتظار عملکرد، 
انتظـاري غیـر واقعگرايانـه اسـت. مـردم پیش از آنکــه 
مورد ارزيــابي دورهاي رســمي قـرار گیرنــد، بايـد از 
ارزيــابي هــاي مرتــب غیررسـمي درباره خـود مطلع 
باشـد. وجـود مشـکل ارزيابـي نــشانگر آن اســت كـه 
در بازخـورد روزانـه در مـورد عملکـرد اثــربخش يــا 
غیراثــربخش كمبــود وجود داشـته است. بسـیاري از 
مديـران بـر نتايـج منفـي عملکـرد تأكیـد مـي كنند و 
وقتـي امــور خـوب انجـام  مي شـوند، ارزيابـي آن را از 
يـاد مي برنـد. بازشناسـي عملـي كـه بــه خوبـي انجام 
گرفته است، بخشي حیــاتي از رونـد پیوسـته ارزيـابي 
اســت و چیـزي اسـت كه موجـب انگیزش مي شـود و 
براي سـازمان هم خــرج زيــادي دربرندارد. شـیوه اي 
كـه به تشـخیص نکات برجسـته افـراط و تفريط كمك 
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مي كنــد، روند »حادثه قابل توجه« اسـت، كه شــامل 
تهیــه داليــل و مــدارك بــراي عملکرد بسیار مثبت 
و يـا بسـیار منفـي اسـت. ايـن رونـد تضمین مـي كند 
كــه پیـرو به بازخـوردي كه جزئي از حدنصاب رسـمي 

اســت، برســد )هرسـي و بالنچارد، 1380(.
اعتبار  )اعمال معتبر و حقوقي پرسنل(

ايـن اصطالح به مناسـب بـودن وحقوقی بـودن تصمیم 
هـای مديـر در مـورد منابـع انسـانی اطـالق می شـود.

در صورتـي كـه مشـکلي در مـورد اعتبار وجود داشـته 
باشــد، مــدير بايــد بدانـد كـه خـط سـیر قانـون در 
مديريت، واضح و روشن اســت. تــصمیم هـاي پرسنل 
بايـد بـا دلیـل و مـدرك همـراه بـوده و بـر خط مشـي 
هــاي عملکردگــرا اسـتوار باشـد)حقیقی و همـکاران، 
1386(. مديـران بايـد بـه كسـي اطمینـان كننـد كـه 
تصمیم هايي را در مورد مــردم اتخاذ كند كه از جهت 
حقوقي، با خــط مــشي هـاي شـركتهـا متناسـب مي 
باشـد. مديـر بايـد محققاً بداند كه امــور مربــوط بــه 
پرســنل بــراي همــه گروهها و افراد يکي است و يا به 
زمـان بـراي ارزيابـي هاي عملکـردي قــانوني و معتبر، 
فنون برگزيده خط مشـي هاي مربوط بــه كــارآموزي 
و ارتقــا نیــاز دارد. مديراني كه در مورد مسائل اعتبار، 
اطمینــان خـاطر ندارنــد بايد آن را با دايره جايگزيني 
و  كنند)هرسـي  مطـرح  سـازمان  حقوقـي  اداره  يـا 

بالنچـارد، 1380(.
محيط  )تناسب محيطي(

اصطـالح محیـط بـه عوامـل خارجـی گفتـه می شـود 
كـه مـی تواننـد حتی با وجـود داشـتن تمامـی توانايی 
،وضـوح ،حمايـت و انگیـزه الزم بـرای شـغل بـاز هم بر 
عملکـرد تاثیـر گذارنـد. عناصر كلیـدي عوامل محیطي 
عبارتنـد از: رقابـت، تغییــر شــرايط بــازار، آيین نامه 
هـاي دولتـي، تـداركات و امـوري از ايـن قبیـل. اگـر 
مشـکل محیطــي از قدرت اختیار پیروان خارج باشـد، 
ديگر نبايد درمورد عملکــرد بــه آنــان پاداش داد و يا 

تنبیه شـان كـرد )حقیقـی و همـکاران، 1386(.

ج( مطالعات رهبری تحول آفرين
مروری بر مفاهيم رهبری

 بـه اعتقـاد رابینـز )ترجمـه فارسـی، 1384( در رشـته 
علمـی رفتار سـازمانی واژه »رهبـری« از جمله واژگانی 
اسـت كه دربـاره تعريف آن توافق چنـدان زيادی وجود 
نـدارد و تقريبـاً بـه تعـداد صاحبنظـران رهبــری از آن 
تعريــف وجــود دارد؛ اما تعريفی گسترده و پردامنه كه 
بتوانـد همـه ديدگاههـا در آن گنجانده شـود رهبری را 
به عنـوان توانايـی در اعمـال نفـوذ بـر گـروه، در جهت 
تامیـن هـدف بیـان شـده اسـت. تقريبـاً پیش از سـال 
1950 میالدی تــاكنون نظريـه هـای رهبـری، فـراز و 
نشـیب هــای متعددی را پشت سـر گذاشـته است. در 
واقـع تکامل نظريه های رهبری شـامل چهــار دســته 

زير اسـت:
نظريه های صفات مشخصه رهبری 

بـر طبـق ايـن نظريـه، رهبـران بـه طـور مـادر زادی 
رهبـر متولد مـی شـوند؛ بنابراين رهبری قابـل آموزش 
نیسـت. در واقـع برخـی از رهبـران صفات مشـخص يا 
ويژگیهـای شخصــیتی مشخصــی دارند كه آنهـا را از 
غیـر رهبـران متمايـز مـی كنـد. برخـی از ايـن صفات 
مشـخص رهبـران، هــوش و ذكاوت، اعتمـاد بـه نفس، 
تمايـل به مسـئولیت پذيـری، تحمـل ابهـام، قاطعیت، 

جذابیـت و نظــاير اينهـا می باشـد )زالـی، 1383(. 
نظريه های سبكهای رفتاری 

بـا نمايـان شـدن ضعـف هـای مختلـف نظريـه صفات 
توجـه  تــدريج  بــه  رهبـری،  توصیـف  در  مشـخصه 
پژوهشـگران به سـبکهای رفتاری رهبری معطوف شـد، 
بـه عبـارت روشـن تـر، توجـه محققان از شخص رهبر 
بـه رفتـار رهبـر تغییـر يافـت. در ايـن رويکـرد عقیـده 
بــر ايــن اســت كــه رهبر ساخته می شـود نه اينکه 
رهبـر به طـور مـادرزادی رهبـر می شــود. بنــابراين، 
ايــن نظريــه مخالف مفروضات نظريه صفات مشخصه 

رهبـری اسـت )زالـی، 1383(.
نظريه های اقتضايی 

بیـان  فیدلـر   وسـیله  بـه  رهبـری  اقتضايـی  تئـوری 
شـده اسـت تـا بتوانـد همزمان دربـاره شـخصیت رهبر 
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و پیچیدگـی موقعیـت اظهـار نظـر كنـد. طبـق ايـن 
تئـوری، اثربخشـی رهبـر بسـتگی بـه موقعیـت دارد، و 
نتیجـه اينکـه بعضـی از رهبـران ممکـن اسـت در يك 
موقعیت يا سـازمان، اثربخش باشـند و در يك موقعیت 
يا سـازمان ديگـر اثربخش نباشـند )مورهـد و گريفین، 

ترجمـه فارسـی، 1382(.
نظريه رهبری تحول آفرين 

توسـعه هـای اخیـر در نظريه هـای رهبـری، از نظريـه 
هــای رهبــری كاريزماتیــك كـه رهبــر را موجودی 
غیرمتعارف فرض می كرد و پیروان را وابسـته بـه رهبـری 
مـی دانســت، بـه ســمت نظريه های نئوكاريزماتیك و 
رهبـری تحول آفريـن كـه به توسـعه و توانمندســازی 
پیــروان جهــت عملکرد مستقل توجه می كنند، انتقال 
يافته اسـت )Kark et al.,2003(. ويژگی های رهبری 
تحول آفريـن از ديـدگاه صاحب نظـران مختلـف مطرح 
شـده اسـت. در ايـن میـان ديـدگاه »بـاس و آوولیـو« 
)1989( توجهـات بیشـتری را در سـاير تحقیقـات بـه 
خود اختصاص داده اسـت. از اين رو در ذيل به تشـريح  
ايـن ابعـاد پرداخته شـده اسـت: مفهـوم اولیـه رهبری 
تحـول آفريـن توسـط »برنز« و در نتیجــه تحقیقــات 
توصــیفی او پیرامــون رهبران سیاسـی ارائه شـد. برنز 
رهبـری تحول آفريـن را بـه عنـوان فراينـدی كـه در 
آن رهبــران و پیـروان همديگـر را بـه سـطح باالتـری 
از اخـالق و انگیـزه سـوق مـی دهنـد، تعريـف كـرد. 
ايـن رهبـران سـعی مـی كننـد خصوصیـات اخالقی و 
ايـده آل هـای متعالـی مانند آزادگـی، عدالـت، برابری، 
صلـح و انسـانیت را پیرامـون خـود متجلی سـازند و نه 
خصوصیـات پسـتی ماننـد تـرس، حـرص، حسـادت و 
تنفـر. در ارتباط با نظريه سلسـله مراتـب نیازهای مازلو 
ايـن نظريـه بـر تقويـت نیازهـای سـطح باالتر پیـروان 
تاكیـد مـی ورزد. از نظـر برنـز، رهبـری تحـول آفريـن 
توسـط هركـس با هـر موقعیت در سـازمان قابـل پیاده 
شـدن اسـت. در ايـن نـوع رهبـری، افـراد مـی تواننـد 
بـر همتايـان و مافوق هـا ماننـد زيردسـتان اثرگـذاری 
داشـته باشـند )يوكل، ترجمه ازگلی و قنبری، 1382(. 
رهبـران تحول گـرا كسـانی هسـتند كه پیـروان خود را 

الهـام می بخشـند، مـی توانند بـه آنها روحیـه بدهند و 
در مسـیری هدايتشـان كنند كه منافع سـازمان تامین 
شـود. همچنیـن ايـن افـراد مـی تواننـد موجب شـوند 
كـه زيردسـتان بـا روحیـه ای بسـیار بـاال عمـل نموده 
و اثراتـی عمیـق در سـازمان بگذارنـد. ايـن مديـران به 
نیازهـا و جنبه های پیشـرفت و ترقی زيردسـتان توجه 
خاصـی می كننـد، بـر آگاهی هـای آنهـا می افزاينـد و 
می تواننـد بـه گونـه ای افـراد را هدايـت نماينـد كـه 
آنهـا از ديدگاههـای جديـد تـر به مسـائل قديمـی نگاه 
كننـد. در سـايه تحريـك و ايجـاد انگیـزه در افـراد آنها 
تشـويق مـی شـوند تا بـه اصطـالح از جـان خـود مايه 
بگذارنـد و در جهـت تامیـن هدف های سـازمان از هیچ 
كوششـی فروگـزار نکننـد. به صورتـی گـذرا تحقیقـات 
بیـان گـر ايـن اسـت كـه مديرانـی كـه در افـراد تحول 
ايجـاد مـی كننـد، موجب می شـوند كه نـرخ جابجايی 
افـراد كاهـش يابـد، تولید يـا بازدهی افزايـش پیدا كند 
و رضايت شـغلی كاركنان بیشـتر شـود )رابینز، ترجمه 
فارسـی، 1381(. »بـس«، براسـاس نظريـه »برنـز« در 
مـورد رهبـری تحـول آفريـن، نظريـه جديـدی را ارائه 
نمـود. »بــس«، رهبر تحـول آفرين را به عنوان كسـی 
كـه پیـروان را توانمنـد مـی سـازد و بـه آنهـا در جهت 
عملکـرد فراتـر از انتظاراتشـان انگیـزه مـی دهـد و آنها 
بـه  اهـداف دسـته جمعـی  از  پیـروی  بـه  را تشـويق 
 Kark et( جـای منافـع شـخصی تعريـف مـی نمايـد
al., 2003(. رهبـري تحولـي طبـق مـدل بـس )1997 
)بـر اسـاس چهار بعـد نفـوذ آرمانـي )رفتـار و نگرش(، 
ترغیـب ذهنـي  انگیـزش الهـام  بخـش  و مالحظـات 
فـردي تحقـق مـي  يابـد كـه در ادامه بـه آن ها اشـاره 

می شـود:
عامـل  دربرگیرنـده  آرمانـي  نفـوذ  آرمانـي:  نفـوذ 
كاريزماتیـك رهبري تحولي اسـت، به طـوري كه رهبران 
بـه عنوان مدل هاي قـوي اخالقي و رفتاري بـراي پیروان 
عمـل كردنـد )كورلنـد ، 2010( و نتیجـه اين نـوع رفتار 
رهبـري، اعتمـاد و اطمینان پیروان بـه رفتارها و تصمیات 
يکديگـر اسـت  )جـودا،  2010(.  در سـاختاربندي جديد 
نفوذ آرماني به دو نوع تقسـیم مي شـود: نگـرش آرماني و 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

314

رفتارهـاي آرماني )آنتوناكیـس ، 2003(.
ترغيـب ذهنـي:  رهبـران تحول آفريـن از ترغیـب 
ذهنـي جهـت بـه چالش كشـیدن افـکار، تصـورات و 
خالقیـت پیـروان اسـتفاده مي كنند )كورلنـد، 2010(. 
تدويـن  مفروضـات،  زيرسـؤال بردن  طريـق  از  آن هـا 
مجدد مسـائل و چشـم پوشـي از مشـکالت گذشـته به 
روش  هـاي جديـد، پیروان خـود را براي خـالق و نوآور 

بـودن برمـي انگیزاننـد )جـودا، 2010(.
انگيـزش الهـام بخـش:  ايـن عامـل توصیف كننده 
رهبرانـي اسـت كـه از طريـق مشـاركت دادن پیـروان 
در ترسـیم چشـم انـداز آينـده، تعهـد آن هـا را افزايش 
داده و ايجـاد انگیـزه مي نماينـد )آنتوناكیـس، 2003(. 
انگیـزش الهـام بخـش تصويـر واضحي از آينده ترسـیم 
مـي كنـد؛ آينـده اي كه خـوش بینانه و قابل دسـترس 

اسـت )جـودا، 2010(.
 مالحظات فـردي:  توجه به تفاوتهاي فـردي پیروان، 
واگـذاري  و  برانگیختگـي  آنهـا،  تك تـك  بـا  ارتبـاط 
مسـئولیت بـه آنهـا، از ويژگـي هـاي اصلـي ايـن بعـد 
از رفتـار رهبـران تحولـي اسـت. ايـن رهبـران نیازهـا، 
پیـروان  تك تـك  فـردي  آرمان هـاي  و  توانايي هـا 
را مدنظـر قـرار داده )كورلنـد، 2003( بـه آنهـا گـوش 
فـرا مي دهنـد و سـبب رشـد، بالندگـي و شـکوفايي 
آنهـا مي شـوند )جـودا، 2010(. بالقـوه  اسـتعدادهاي 

د( الگوی مفهومي تحقيق 
بـراي سـنجش كارآفرينـی اجتماعـي بـه دلیـل اينکـه 
ابعـاد ارائه شـده در الگــوي »انــدرو لیــوايز« تقريبــاً 
نسـبت به سـاير ابعـاد قابلیت سـنجش بهتري داشـت، 
از ايـن الگو اسـتفاده شـد. در مـورد اثربخشـي عملکرد 

هـم پـس از بررسـي ادبیـات موضـوع و نیز نظرسـنجي 
و مباحـث طوالنـي بـا اسـاتید محترمـي كـه قبـال در 
زمینـه سـازمانهاي غیردولتـي مطالعاتي داشـتند هفت 
شــاخص طراحــي شد همچنین سبك رهبري تحولي 
نیـز بـر اسـاس مـدل بـس و اولیـو انتخـاب و بـر ايـن 
اسـاس الگـوي تركیبـي زيـر، الگـوي مفهومـي تحقیق 

باشـد: می 
فرضيه هاي تحقيق

پژوهشـي  سـؤاالت  بـراي  دارد  تـالش  پژوهـش  ايـن 
زيـر پاسـخ هايي بـر اسـاس اطالعـات گردآوري شـده 
و برمبنـای الگـوی مفهومـي تحقیق سـازماندهي شـده 

فراهـم آورد:
1.آيـا بیـن كارآفرينـی اجتماعـی و عملکـرد كاركنـان 

رابطـه  معنـي داري وجـود دارد؟
2.آيـا بین میـزان پاي بنـدي مديران به سـبك رهبري 
تحول آفريـن و عملکـرد كاركنـان رابطـه  معنـي داري 

دارد؟ وجود 
3.آيـا بین میـزان پاي بنـدي مديران به سـبك رهبري 
رابطـه   كاركنـان  اجتماعـی  كارآفرينـی  و  تحولگـرا 

دارد؟ وجـود  معنـي داري 
روش شناسی پژوهش

پژوهـش حاضـر، توصیفـي و از نـوع همبسـتگي اسـت 
كه به »روش پیمايشـی«  انجام شـده اسـت. هم چنین 
ايـن پژوهـش از نظر هـدف، كاربردی می باشـد. جامعه 
موسسـات  كاركنـان  كلیـه  شـامل  پژوهـش  آمـاری 
مـردم نهـاد شهرسـتان كرمان اعـم از كاركنـان فعال و 
غیرفعـال مـی باشـد و نمونه گیـری بـه »روش تصادفی 
سـاده« بـوده اسـت و تعـداد 285 نفـر به عنـوان حجم 
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نمونـه انتخـاب شـدند. در ايـن پژوهـش بـه منظـور 
جمـع آوری داده های مورد نیاز از 3 پرسشـنامه  بسـته 
اسـتفاده شـده اسـت كـه بی نام بـوده و براسـاس طیف 
5 درجـه ای لیکـرت  تنظیـم شـده اند. پرسشـنامه اول، 
»پرسشـنامه رهبـری تحولـی آفريـن بـاس و آولیـو« 
از پرسشـنامه  بـا اسـتفاده از 20 گويـه كـه   )2000(
اسـت،  شـده  )MLQ(گرفتـه  رهبـری  عاملـی  چنـد 
انـدازه گیری می شـود. ايـن پرسشـنامه دارای چهاربعد 
مالحظـه فـردی، ترغیـب ذهنـی، انگیزش الهـام بخش 
و نفـوذ آرمانی اسـت و براسـاس مقیاس پنـج گزينه ای 
لیکرت تنظیم شـده اسـت. پرسشـنامه دوم پرسشـنامه 
كارآفرينـی اجتماعـی يـك پرسشـنامه محقق سـاخته 
اسـت كـه توسـط عبـاس عـرب  در سـال 1390 تهیه 
شـده اسـت و حـاوی 43 گويـه و ابعـاد عامـالن تغییـر 
انتخـاب ماموريـت در راسـتای  در بخـش اجتماعـی، 
ايجـاد و حفظ ارزشـهای اجتماعی، شـناخت و پیگیری 
فرصتهـای جديـد در جهـت ايجـاد و حفـظ ارزشـهای 
اجتماعـی، حضور در فرآيند مسـتمر نـوآوری، تطابق و 
يادگیـری، فعالیت جسـورانه بدون توجـه به محدوديت 
منابـع موجـود، ايجاد حس مسـئولیت پذيـری در قبال 
نهادهـای موثـر در ايجـاد نتايـج، خلـق سـاز و كارهای 
شـبه بـازاری جهـت افزايش مسـئولیت پذيـری بوده و 
هـدف آن بررسـی میـزان كارآفرينی اجتماعـی در افراد 
اسـت. پرسشـنامه سـوم پرسشـنامه  عملکرد سـازمانی 
»Achieve« هرسـی و گلداسـمیت  دارای 42  گويـه 
بـوده و هفـت مولفـه توانايـی، وضـوح، كمك، مشـوق، 

ارزيابـی، اعتبـار، و محیـط را مـورد سـنجش قـرار مـی 
دهد.

الف( روايـی:  به منظـور اطمینان از روايـی محتوايی 
پرسشـنامه ها، از نظـرات متخصصیـن در ايـن حـوزه 
بهـره گرفتـه شـد. هم چنین روايی سـازه پرسشـنامه ها 
بـا اسـتفاده از تحلیـل عاملی تأيیدی مورد بررسـی قرار 

گرفت.
از  پرسشـنامه ها  پايايـی  تعییـن  بـرای  پايايـی:  ب( 
ضريـب آلفـای كرونبـاخ  اسـتفاده شـد. ضريـب پايايی 
آزمـون بـرای كل پرسشـنامه رهبـری تحولـی 0/949، 
بـرای كل پرسشـنامه كارآفرينـی اجتماعـی 0/965 و 
برای كل پرسشـنامه عملکرد سـازمانی 0/866 محاسبه 
شـد و بـا توجـه بـه مقاديـر ضريـب آلفـاي كرونبـاخ، 
مي تـوان اسـتنباط نمـود كـه ابـزار پژوهـش از پايايـي 

مطلوبـي برخـوردار اسـت.
در ايـن پژوهـش، بـه منظـور تجزيه و تحلیـل داده ها و 
آزمـون فرضیه هـا، از روش آمـار توصیفی و اسـتنباطی 
)مدل يابی معادالت سـاختاری(  اسـتفاده شـده اسـت. 
مدل يابـی معـادالت سـاختاری يـك فـن تحلیـل چند 
متغیـره نیرومنـد از خانـواده رگرسـیون چنـد متغیـره 
اسـت كه بـه پژوهشـگران امـکان می دهـد مجموعه ای 
از معـادالت رگرسـیون را به طور هم زمان مـورد آزمون 
قـرار دهـد )هومـن، 1393(. ايـن روش برخالف تحلیل 
بـرای تحلیـل معـادالت سـاختاری، روش  رگرسـیون 
مناسـبی به حسـاب می آيد، زيرا امکان سـنجش روابط 
بین متغیرهای پنهان  و مشـاهده شـده  را به پژوهشگر 

متغیرهاتعداد پاسخ گويانمیانگینمیانهمدانحراف معیار

كارآفريني 0/6833/8803/2323/239285
اجتماعي

رهبري 0/7232/7002/8002/798285
تحولي

عملکرد 0/4243/9803/7383/681281
سازماني

جدول 1. آمار توصيفی وضعيت کارآفريني اجتماعي، رهبري تحولي و عملكرد سازماني در موسسات مردم نهاد.
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می دهـد و بررسـی روابـط وابسـته به چند عامـل را نیز 
فراهـم می كنـد. در پژوهـش حاضـر، در دو بخـش از 
معـادالت سـاختاری اسـتفاده شـد. در بخـش اول برای 
بـرازش مدل هـای اندازه گیری )تحلیل عاملـی تأيیدی( 
و در بخـش دوم به منظور سـنجش مـدل و معنی داری 
روابـط بیـن متغیرهـا از تحلیـل مسـیر اسـتفاده شـده 
اسـت. در ايـن پژوهش، برای تجزيـه و تحلیل داده ها از 
نرم افزارهـای SPSS و AMOS اسـتفاده شـده اسـت.

يافته های پژوهش
الف( يافته های مربوط به آمار توصيفی

- بـا توجـه بـه نتايـج جـدول 1، وضعیـت كارآفرينـي 
اجتماعـي در موسسـات مـردم نهـاد باالتـر از سـطح 

ايـن پژوهـش می باشـد. متوسـط 
- بـا توجـه به نتايج جـدول 1، وضعیـت رهبري تحولي 
در موسسـات مردم نهاد پايین تر از سـطح متوسـط اين 

می باشد. پژوهش 
- با توجه به نتايج جدول 1، وضعیت عملکرد سـازماني 
در موسسـات مـردم نهـاد باالتـر از سـطح متوسـط اين 

پژوهش می باشـد.
ب( يافته های مربوط به آمار استنباطی

الگوهای اندازه گيری مدل
در  پايايـی  و  روايـی  وجـود  از  اطمینـان  از  بعـد 
شـاخص های گردآوری شـده، جهـت مشـخص كـردن 
اينکـه شـاخص های اندازه گیـری )متغیرهای مشـاهده( 
بـرای سـنجش متغیرهـای پنهـان  انـدازه ای  تـا چـه 
قابل قبول هسـتند، الزم اسـت ابتدا متغیرهای مشاهده 
كـه مربوط به متغیرهای پنهان می باشـد بـه طور مجزا 
مـورد آزمـون قـرار گیرنـد. شـاخص های كلـی بـرازش 
بـرای الگوهـای اندازه گیری )تحلیل عاملـی تايیدی( در 

جـداول2 ،3 و 4 آمـده اسـت.
مشـاهده می شـود،  بـاال  جـداول  در  كـه  همان گونـه 
قـرار  آسـتانة موردقبـول  بـرازش در  تمامـی ضرايـب 
دارنـد، بـه ايـن معنـی كـه شـاخص های اندازه گیـری 
)متغیرهـای آشـکار( بـه خوبـی می تواننـد متغیرهـای 

كننـد. اندازه گیـری  را  پنهـان 
آزمون فرضیه های پژوهش

در ايـن پژوهـش، به منظـور آزمون مدل پیشـنهادي و 
فرضیه هـای پژوهـش، از رويکـرد مدل يابـي معـادالت 
سـاختاري بـه كمـك نرم افزار آموس اسـتفاده شـد كه 

نتايـج آن در شـکل 1 نمايش داده شـده اسـت:
 5 جـدول  در  بـرازش  نکويـي  شـاخص هاي  بررسـي 
بیان گـر اين اسـت كـه مـدل پیشـنهادي داراي برازش 

سطح قابل قبولمقدار محاسبه شدهشاخص

)CMIN/DF(  برابر يا كوچك تر از 2/7073كای اسکوئر بهنجار شده
)RMSEA(  برابر يا كوچك تر از 0/0780/06ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

)GFI(  برابر يا بزرگ تر از 0/9950/9شاخص نیکويي برازش
)AGFI(  برابر يا بزرگ تر از 0/9590/9شاخص نیکويي برازش اصالح شده
)RMR(  برابر يا كوچك تر از 0/0340/05ريشه میانگین مربعات باقیمانده

)NFI(  برابر يا بزرگ تر از 0/9290/9شاخص برازش هنجار شده
)IFI(  برابر يا بزرگ تر از 0/9400/9شاخص برازش افزايشی
)TLI(  برابر يا بزرگ تر از 0/9100/9شاخص تاكر- لوئیس

)CFI(  برابر يا بزرگ تر از 0/9350/9شاخص برازش تطبیقی

جدول 2. تحليل عاملی تأييدی مدل اندازه گيری کارآفرينی اجتماعی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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اسـت. مطلوبي 
  معنـاداری )3/017( اسـت و بـا توجـه بـه اينکـه ايـن 
ضريب از آسـتانه مجاز )1/96( بیشـتر است رابطه میان 
ايـن دو متغیـر تائید می شـود. همان گونه كه بیان شـد 
میـزان تأثیر كارآفرينـی اجتماعی بر عملکرد سـازمانی 
)0/711( اسـت كـه )0/287( آن بـه رابطـه مسـتقیم 
كارآفرينـی اجتماعی و عملکرد سـازمانی مرتبط اسـت 
و )0/424( بـر اسـاس نقش میانجـی كه رهبری تحولی 
در ايـن رابطـه ايفـا می كنـد ايجـاد شـده اسـت. بـه 

عبارتـی اثر مسـتقیم كارآفرينـی اجتماعی بـر عملکرد 
سـازمانی كمتـر از اثر غیرمسـتقیم میان ايـن دو متغیر 

بـا وجود متغیـر میانجـی رهبری تحولی اسـت.
نتيجه گيری و جمع بندی 

اهمیـت كارآفرينـی اجتماعـی بـه دلیل يافتـن راه حل 
هايـی اثرگـذار و پايـدار كـه در بیشـتر نقـاط جهـان 
قابلیت اجرا داشـته باشـد مورد توجه واقع شـده اسـت. 
بـه اعتقـاد گريگـوری ديـز )1998( نیاز بـه كارآفرينی 
اجتماعـی در جهـت كاهـش تبعـات بحـران بـر اقشـار 

سطح قابل قبولمقدار محاسبه شدهشاخص

)CMIN/DF( برابر يا كوچك تر از 1/8413كای اسکوئر بهنجار شده
)RMSEA( برابر يا كوچك تر از 0/0540/06ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

)GFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9200/9شاخص نیکويي برازش
)AGFI( برابر يا بزرگ تر از 0/8790/9شاخص نیکويي برازش اصالح شده
)RMR( برابر يا كوچك تر از 0/0480/05ريشه میانگین مربعات باقیمانده

)NFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9410/9شاخص برازش هنجار شده
)IFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9610/9شاخص برازش افزايشی
)TLI( برابر يا بزرگ تر از 0/9720/9شاخص تاكر- لوئیس

)CFI( برابر يا بزرگ تر از 10/9شاخص برازش تطبیقی

جدول 3. تحليل عاملی تأييدی مدل اندازه گيری رهبری تحولی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

شكل 1. خروجی نرم افزار؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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سطح قابل قبولمقدار محاسبه شدهشاخص

)CMIN/DF( برابر يا كوچك تر از 2/2563كای اسکوئر بهنجار شده
)RMSEA( برابر يا كوچك تر از 0/0660/06ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

)GFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9640/9شاخص نیکويي برازش
)AGFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9360/9شاخص نیکويي برازش اصالح شده
)RMR( برابر يا كوچك تر از 0/0340/05ريشه میانگین مربعات باقیمانده

)NFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9700/9شاخص برازش هنجار شده
)IFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9040/9شاخص برازش افزايشی
)TLI( برابر يا بزرگ تر از 0/9810/9شاخص تاكر- لوئیس

)CFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9000/9شاخص برازش تطبیقی

جدول 4. تحليل عاملی تأييدی مدل اندازه گيری عملكرد سازمانی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

حد قابل قبولمقدارشاخص

)CMIN/DF( برابر يا كوچك تر از 2/1233كای اسکوئر بهنجار شده
)RMSEA( برابر يا كوچك تر از 0/0630/06ريشه میانگین مربعات خطای برآورد

)GFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9430/9شاخص نیکويي برازش
)AGFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9220/9شاخص نیکويي برازش اصالح شده
)RMR( برابر يا كوچك تر از 0/0240/05ريشه میانگین مربعات باقیمانده

)NFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9480/9شاخص برازش هنجار شده
)IFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9720/9شاخص برازش افزايشی
)TLI( برابر يا بزرگ تر از 0/9620/9شاخص تاكر- لوئیس

)CFI( برابر يا بزرگ تر از 0/9720/9شاخص برازش تطبیقی

جدول 5. شاخص های برازش مدل پيشنهادي پژوهش؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

نوع ارتباطنتیجهآماره tخطای معیارضريب مسیرفرضیه ها
H1مستقیمتأيید فرضیه**0/8440/04516/184كارآفرينی اجتماعی - رهبری تحولی
H2مستقیمتأيید فرضیه**0/5020/0825/026رهبری تحولی - عملکرد سازمانی
H3مستقیمتأيید فرضیه**0/2870/0673/017كارآفرينی اجتماعی- عملکرد سازمانی

** مقادير بزرگ تر از 1/64 معنی دار در سطح 0/05، * مقادير بزرگ تر از 1/28 معنی دار در سطح 0/1
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اينکـه  بـه  توجـه  وبـا  اسـت  ،ضـروری  پذيـر  آسـیب 
بسـیاری از مقوله های اجتماعی و محیطی حسـاس به 
زمان هسـتند، كوتاهی در تشـخیص اهمیت كارآفرينی 
اجتماعـی و عدم حمايت كافی از آن در اين برهه زمانی 
اشـتباه بسـیار بزرگـی اسـت. با توجـه به مبانـی نظری 
ارائـه شـده و بـا توجـه بـه اينکـه ديـز )1998( معتقد 
اسـت كارآفرينان اجتماعـی رهبری متفـاوت و نوآورانه 
در شـركت هـا و موسسـات اجتماعی مهیا مـی كنند و 
خـود رهبـران تحولـی نیـز افرادی دلسـوز هسـتند كه 
در ديگـران ايجـاد الهـام كـرده، به دنبال ايجـاد روابطی 
پايدار هسـتند و نسـبت به رهبـران سـازمانی از برتری 
هـای زيـادی برخوردارند.هر چند كه رهبران سـازمانی 
دارای منابـع و اسـاس قـدرت هسـتند امـا كار آفرينان 
اجتماعـی از انعطاف پذيـری به گونه ای برخـورد دارند 
بـه  كـه در پـی مسـئولیت پذيـری سـازمانی اجبـاراً 
كاری وادار نمـی شـوند. نتیجـه نهايـي پژوهـش حاضر 
اين اسـت كـه افزايـش كارآفرينـی اجتماعـی كاركنان 
بـا افزايـش رهبـری تحولـی مديـران آنهـا همراه اسـت 
و دو متغیـر مذكـور، توانسـته اسـت عملکرد سـازماني 
را پیـش بینـي كنـد. همچنیـن نتايـج نشـان داده كـه 
كاركنـان سـازمان هـای مزبـور از رفتـار كارآفرينانـه 
اجتماعـی برخوردار هسـتند. از نتايـج ديگر اين تحقیق 
مـی توان اشـاره كـرد كـه رفتار مديـران تا حـدودی با 
شـاخص های سـبك رهبری تحولی منطبق می باشـد 
و آنهـا از ايـن سـبك رهبری اسـتفاده می كننـد. نتايج 
پژوهـش حاضر نیز بـا برخی ازتحقیقات صـورت گرفته 
در ايـن زمینـه همخوانـی دارد. يافتـه هـای پژوهـش 
كـه موافـق بـا نتايـج تحقیـق جنـس ولوتانـز )2006(، 
والمبـو و همکارانـش )2008(، نـور شـاهی و يمنینـی 

دوزی)1385( و مهدی شـکیب و... اسـت، نشان داد كه 
هـر چـه رفتار مديران به شـاخص های رهبـری تحولی 
نزديـك تـر باشـد، كارآفرينـی اجتماعی كاركنـان آنان 
بیشـتر خواهد شـد. ايـن نتیجه با پیش فـرض مبنی بر 
وجـود رابطه بین رهبری تحولـی و كارآفرينی اجتماعی 
كارآفريـن  هـای  سـازمان  مديـران  اسـت.  منطبـق 
اجتماعـی عوامـل زمینـه سـاز بـرای ايجـاد و توسـعه 
كارآفرينـی اجتماعـی را بايـد در سـبك هـای رهبـری 
متناسـب با آن جسـتجو كننـد. بعضـی از صاحبنظران 
حـوزه كارآفرينـی اجتماعـی معتقدنـد هـر چه سـبك 
رهبـری مديـران از سـبك هـای آمرانه فاصلـه گرفته و 
بـه سـبك مشـاركتی نزديك تر می شـود امـکان ظهور 
خالقیـت و نـوآوری افزايـش مـی يابـد. نگـرش هـای 
رهبـری از طريـق مديريـت سـازمان مـی توانـد اجرا يا 
موفقیـت يك كار مخاطـره آمیز اجتماعی را تسـهیل و 
يـا ممانعـت كند. بـا توجه بـه اينکه گاهی اوقـات انجام 
موفقیـت آمیز كارهای كارآفرينانـه اجتماعی به رهبری 
سـازمان بسـتگی دارد، كرانـول، 1990 و پرابهـو 1999 
نیـز از ايـن عقیـده حمايـت مـی كننـد كه مشـخصات 
رهبـری، يـك اثرقـوی روی توانايـی افـراد  كارآفريـن 
اجتماعـی برای رهبری تالشـهايی رو به تغییـر دارد. به 
گونـه ای كـه رهبـری تحولی يـك كارآفريـن اجتماعی 
را قـادر بـه تغییـرات هدفمنـد و بنیادين مـی كند،می 
تـوان انتظـار داشـت كه سـبك رهبری تحولـی مديران 
توانايـی پیـش بینـی كارآفرينـی اجتماعـی كاركنان را 
داشـته باشـد.يافته های پژوهش عربیـون، نجم آبادی و 
ديگـران )1392( در خصوص تاثیـر گرايش كارآفرينانه 
بـر عملکرد سـازمانی نیز حاكی از آن بود كه اين سـازه 
تاثیـر مسـتقیمی بر عملکرد سـازمانی دارد. بـه عبارتی 

اثر كلاثر غیرمستقیماثر مستقیمرابطه
0/844-0/844كارآفرينی اجتماعی ←  رهبری تحولی

0/502-0/502رهبری تحولی← عملکرد سازمانی
0/2870/4240/711كارآفرينی اجتماعی ← عملکرد سازمانی

جدول 7. اثرات مستقيم، غيرمستقيم و کل در مدل تحليل مسير اصلی؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.
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ديگـر هـر چقـدر سـازمانی دارای گرايـش كارآفرينانـه 
باالتـری بـوده و تمايـالت كارآفرينانـه و انگیـزه هايـی 
كـه باعـث مـی شـود تـا سـازمان كارآفرينانه تـر عمل 
كنـد، در آن سـازمان وجود داشـته باشـد، آن سـازمان 
عملکـرد باالتـری خواهـد داشـت. نتايـج پژوهش هـای 
 ,Wang & Zhang  ;2005  ,.Fadzeam et al(
Kreiser & Davis ;2009, 2010(، نیـز يافتـه های 
پژوهـش حاضـر را نیـز تايیـد مـی كننـد. همچنیـن با 
نتايـج اسـوالد )2005(كـه بیـان داشـت كـه گرايـش 
كارآفرينانـه بـه وسـیله شناسـايي فرصت هـاي بیروني 
و توسـعه كاالهـا و خدمـات جديـد، منجـر بـه عملکرد 
سـازماني بـاال مي شـود، همسـو می باشـد. اسـبورن و 
ماريـون )2009( بیـان مـی دارنـد كـه رهبـران تحـول 
آفريـن بـا خلـق ايـده هـا و چشـم اندازهـای جديـد و 
بـا ايجـاد اعتمـاد و شـور و شـوق در میـان مديـران و 
كاركنـان در جهـت تغییـر و تحول در سـازمان ها عمل 
مـی كننـد و نويـد بخـش توسـعه و بهبـود عملکـرد 
سـازمان هسـتند. در تفسـیر نتايـج به دسـت آمده می 
تـوان گفـت، بـا توجـه بـه عقیـده لیدبیتـر كـه رهبری 
را كیفیتـی مـی دانـد كـه همـه كارآفرينـان اجتماعـی 
آن را بـه میزان فـراوان دارا هسـتند،همچنین ثابت می 
كنـد كـه رهبـری بـرای ايجـاد كارهـای مخاطـره آمیز 
سـازمانی و بسـیج منابـع انسـانی بـه طـور ويـژه امری 
حیاتـی اسـت.و همچنیـن بـه اعتقـاد درايتون)همـان 
منبع(كـه كارآفرينـان اجتماعـی را افـرادی خـالق بـا 
نظـام جديـد، قدرتمنـد و بـا ايـده تغییـر مـی دانـد، 
وايـن توضیحـات جملگـی توانايـی هايـی هسـتند كـه 
در بطـن رهبـری تحولـی وجـود دارنـد. مويـد نتايـج 
تحقیـق حاضـر و يافتـه هـای مزبـور ايـن نظـر گلمـن 
و همکارانـش )1381( اسـت كـه قبل از اينکـه رهبران 
بتواننـد بـه كارهايـی مثـل تعییـن اسـتراتژی، تعییـن 
بودجـه يا اسـتخدام كاركنان بپردازند بايـد در وهله اول 
بـه تاثیـر روحیـات و رفتارهـای خـود بر ديگـران توجه 
نشـان دهنـد، از آنجا كـه روحیات و رفتارهـای رهبران، 
محركهـای نیرومنـد موفقیـت كاری به شـمار می روند 
لـذا وظیفـه اصلـی مديـران ارشـد )و حتـی كار اصلـی 

آنهـا( رهبـری عاطفـی اسـت كه بـا توجه بـه مطالعات 
پیشـینه ايـن ويژگی در رهبـری تحولی نمـود پیدا می 
كنـد. پژوهـش انجـام شـده بیـان كـرده انـد كـه رفتار 
رهبـران تحـول آفرين با توجه به پذيـرش اهداف گروه، 
ترويـج كار گروهی و ... در بین افراد سـازمان، باعث می 
شـود تـا عملکرد افـراد افزايش يابد. نتايـج اين پژوهش 
هـا حاكی از آن اسـت كـه بین رهبری  تحـول آفرين و 
متغیرهـای مهـم سـازمانی رابطه ای مثبت وجـود دارد. 
بديهـی اسـت كه وقتـی رهبـر سـازمان از ويژگی های 
شـخصیتی بااليـی برخـوردار باشـد و بـه تفـاوت هـای 
فـردی و نیازهـای سـطح باالی افـراد توجه نمايـد و در 
آن هـا تحريـك ذهنـی ايجـاد كنـد، موجبـات افزايش 
دلبسـتگی آن هـا بـه سـازمان را فراهم می سـازد و در 
آن هـا تمايـل بـه صرف تالش بیشـتر را بـرای موفقیت 
و عملکـرد باالتر سـازمان را ايجاد خواهد كـرد. با توجه 
بـه اثبـات فرضیـات پژوهـش، مـی تـوان اظهار داشـت 
كـه سـازمان هـای مـورد مطالعـه و سـاير سـازمان هـا 
بايـد سـبك رهبـری  تحـول آفريـن و ويژگی هـای آن 
را در مديـران و رهبـران خـود تقويـت كننـد و آن را 
بـه عنـوان امـری مهـم در سـرلوحه برنامـه هـای خود 
قـرار دهنـد؛ چرا كه رهبـران  تحول آفرين در سـازمان 
بانیـان تغییر و تحول هسـتند افزايش عملکرد سـازمان 
ايجـاد  و  نـوآوری  و  خالقیـت  ايجـاد  باعـث  طبعـاً  و 
رفتارهـای كارآفرينانه در سـازمان می گردند. همچنین 
بـا توجـه به اين نتايـج، مي توان پیشـنهاد كـرد كه در 
مراكـز مـردم نهاد، شـیوه های نويـن رهبری سـازمانی 
بـراي بهبود عملکـرد سـازمانی تدوين شـود. همچنین 
كارآفرينـی اجتماعـی و عملکـرد سـازمانی نیـزدارای 
رابطـه مثبـت معنـی داری می باشـند يعنی بـا افزايش 
هريـك از جنبـه های مختلـف كارآفرينـی اجتماعی در 
كار ماننـد فعالیت جسـورانه، حضـور در فرآينـد و...می 

تـوان عملکـرد سـازمانی را بهبود بخشـید.
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بررسی و تحلیل تحوالت فرم ها و عناصر معماری و شهرسازي سالجقه، 
در دوران بَی لیک و تاثیرگذاری آن در ظهور معماری عثمانی
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چکیده
تلا همیلن اواخلر، تاریخ  هنر و معملاری دوران اسلالمی ترکیه، بعد 
از دوران سللجوقی، هنلر و معملاری عثمانلی دانسلته می شلد. اما 
ایلن دیلدگاه املروزه منسلوخ گردیده اسلت. زیلرا بعد از فروپاشلی 
سلالجقه امیرنشلین های خودمختلار ترکملن در نقلاط مختللف 
آناتوللی حضلور داشلتند کله برخلی از آنهلا تلا قلرن چهاردهلم و 
برخلی دیگلر حتلی تلا قلرن پانزدهلم دسلتگاه حکومتلی خلود را 
در مقابلل گسلترش روزافلزون عثمانی هلا محافظلت می نمودنلد. 
در دوران حاکمیلت بی لیک هلا، هنرمندان، شهرسلازان و معماران 
طبیعتلاً جهلت برآورده نمودن نیازهای جامعه به طراحی و سلاخت 
و سلاز ابنیله مختلف مذهبی و غیرمذهبلی می پرداختند. مطالعات 
و بررسلی های انجلام پذیرفتله نشلان می دهلد کله طراحلی ابنیه 
و فعالیت هلای سلاختمانی انجلام پذیرفتله در ایلن دوران در واقلع 
نقلش حلقله اتصال معماری سللجوقی به معملاری عثمانلی را ایفا 
نملوده اسلت. فرم هلا و سلبک هایی کله در دوران عثمانلی آثلار 
باشلکوهی را ایجلاد نموده انلد، اگرچه ریشله در معماری سلالجقه 
دارنلد املا در دوران امیرنشلین های خودمختلار آناتوللی تحلول و 

یافته اند.  تکاملل 
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1. این مقاله از رساله دکتري باستان شناسي با عنوان »بررسی و تحلیل، تاثیرات معماری و تزئینات وابسته دوران اسالمی ایران، بر شهرسازي و معماری عثمانی )از  قرن 
14 تا پایان عثمانی در 1922 میالدی(« استخراج گردیده است.

The Study and Analysis of Changes in Sultanates 
Architectural Forms and Elements in Beylik’s 
Era and Their Role in the Rise of Ottomans Ar-
chitecture
Abstract
Until very recently, the art and architecture of the Islamic era 
in Turkey after the Seljuk period was known as the Ottoman 
art and architecture. As if between the fall of Sultanate of 
Rum and the establishment of Ottoman in 1299 A.D. there 
was not any artistic or architectural work in Anatoly. Such 
idea is no longer accepted today, as after the Sultanate of 
Rum fall, the autonomous Turkmen Emirates were present 
in the diverse areas of Anatoly, and some of them challenged 
the increasing spread of Ottoman until the 14th century and 
in some cases even until the 15th century. Needless to say, in 
the era of Beyliks, the residents in such Emirates especially 
artists and architects worked somehow and through their 
work they designed and constructed religious or general 
buildings. The conducted studies show that the design and 
construction of buildings in that period of time was actually 
a kind of linking element between Seljuqs architecture and 
Ottoman architecture. In sum, although the forms and styles 
presented in the magnificent works of the Ottoman era have 
roots in Seljuq architecture, they have actually developed in 
the period of Anatoly autonomous Emirates.
Keywords: Seljuqs architecture, Beylik architecture, Otto-
man architecture, Anatoly mosques 
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مقدمه
معماری دوران عثمانی یکی از شلاخص ترین شلاخه های 
معماری جهان اسلالم اسلت1. بهمان نسلبت نیز در تاریخ 
معملاری دوران اسلالمی کشلور کنونلی ترکیله، هملواره 
دو بلازه زمانلی بعنلوان شلاخصه اصللی معملاری دوران 
اسلالمی آناتولی شلناخته می شلوند. این دو مقطع زمانی 
مربلوط به دوران سلالجقه روم و دوران عثمانی اسلت. اما 
تحقیقلات دهه هلای اخیلر باستان شناسلان و محققیلن 
تاریلخ معملاری جهلان نشلان داد کله در دوران بَی لیک، 
کله به لحلاظ زمانی حدفاصل سلقوط سلالجقه تا برپایی 
عثمانی را شلامل می شلود، فرم ها و سلبک های معماری 
تغییلرات و تحلوالت گسلترده ای یافته اند کله نتیجه آن 
سلاخته شدن بسیاری از آثار باشلکوه دوران اولیه عثمانی 
در بورسلا، ایزنیلک و ادرنه می باشلد. از این رو، در نوشلتار 
حاضر سلعی گردیده تا آندسلته از عناصلر معماری اصلی 
کله در جریلان ایلن تحلوالت قلرار گرفتله و منجلر بله 
شلکوفایی معماری دوران عثمانی شلده اند، مورد بررسلی 
و تحلیلل قلرار گرفتله و بلا ارائله مثال هایلی از بناهلای 
موجلود به تشلریح روند تغییلر و تکامل عناصلر مزبور در 

معملاری مذهبلی آناتولی پرداخته شلود. 
ادبیات تحقیق
دوره سلجوقي

ایلران پس از سلال 1000میلالدی برابر بلا 493ه.ق ایران 

در سلاخت مسلاجد ملّی معماری غیرقابل انکار و غیرقابل 
تقلیلد را دنبلال کلرد )هانلس گابله، 1993، ص 3(. چهار 
طاقلی مهم تریلن واحلد فضایلی معملاری ایلران در دوره 
پیلش از اسلالم بلود کله نقشلی مذهبلی داشلت. این بنا 
سلمبل کیلش پیلروان اهوراملزدا و محل نگهلداری آتش 
مقلدس الهلی بلود. چهلار طاقلی پس از تسلخیر کشلور 
ایران توسلط سلپاهیان اسلالم، از بین نرفت بلکه با حفظ 
اصاللت بله حیات خلود ادامه و به خدملت مذهب دیگری 
در آملد )پورجعفلر و آزاد، 1389(. هیلن براند می نویسلد: 
»چنیلن فضاهای گنبلددار چه قبالً آتشلکده بودند و چه 
از اّول به عنوان مسلجد سلاخته شلده اند،گاه با حیاط گاه 
بلدون حیلاط )بروجرد(. بدون شلک بخش اولیهء بیشلتر 
مسلاجد ایرانلی قلرون وسلطی مثل»سلجاس« همیلن 
فضلای گنبددار اسلت« )هیللن برانلد، 1377، ص 142(. 
بلا ورود چهلار طاقی در قلب مسلاجد ایرانی جهت قبله و 
اهمیلت سلالن محلراب در آنچنان شلان و مرتبله ای قرار 
گرفلت کله تاکنلون در طلول قلرن هلا ایلن نقشله بدون 
تغییلر باقلی مانلده اسلت )متدیّلن، 1386، ص 4(. وجود 
مسلاجد کوچک بلا ایلوان و گنبدخانه خلود ضمن تاکید 
بله ویژگیهلای ایرانی مسلاجد نمونهء شلاخصی از حرکت 
بله سلمت قبلله می باشلند کله در آناتولی تازه مسللمان 
شلده سللجوقی2 نیز بله عنوان مسلاجد کوچک سلاخته 

شلده اند )متدیّلن، 1386(.

1. معماری عثمانی به سبک معماری که در قرن چهارده و پانزدهم در امپراتوری عثمانی در شهرهای بورسا و ادیرن به وجود آمد اطالق می گردد. 
معماری امپراتوری نسخه توسعه یافته معماری سلجوقی است و از معماری بیزانسی، ایران و همچنین سنن مملوکی بعد از سقوط قسطنطنیه الهام 
گرفته است. برای حدود چهارصد سال آثار معماری بیزانسی مانند مسجد ایاصوفیه به عنوان الگویی برای بسیاری از مساجد عثمانی استفاده می شد. 

به طور کلی معماری عثمانی به عنوان ترکیبی از معماری عثمانی با سنن معماری مدیترانه و خاورمیانه شناخته می شود.
2. سلجوقیان قبیله ای از نژاد ترکان اُغوز بودند و نام خود را از سلجوق یکی از رؤسای خود گرفتند. آنها پس از گرایش به اسالم از اُغوزها جدا شدند و 
به خدمت سامانیان در آمدند و در حومه سمرقند سکني گزیدند. سپس سلطان محمود غزنوی به سلجوقیان اجازه سکونت در منطقه خراسان را در 
این اسکان نخستین هسته مرکزی سلطنت آنان را که در عرض نیم قرن امپراتوری منسجم ولی مستعجلی بود، تشکیل داد. این امپراتوری به تدریج 
گسترش یافت و شامل همه آسیای صغیر نیز شد و تحوالت نژادی و زبانی وسیعی در مناطق مختلف به وجود آورد. از این زمان به بعد ترکان سرتاسر 
آناتولی را گرفته و زبان و نژاد خود را تحمیل نمودند. در منطقه آذربایجان نیز تحوالتی از این دست صورت گرفت؛ اما مرکز ایران با جذب ترکان و 
ایرانی کردن آنها روش متفاوتی را در پیش گرفت. سلجوقیان در سال 431 صاحب کل خراسان شدند و به طرف مرکز ایران روی آوردند و شهر ری و 
اصفهان را تصرف کردند. طغرل رهبر آنها در سال 447 وارد بغداد شد و از خلیفه وقت لقب سلطان دریافت نمود و بازوی نظامی خالفت عباسی گردید. 
سپس جانشین او الب  ارسالن، آذربایجان، شمال بین النهرین و سوریه را تصرف کرد و سپس بر امپراتور بیزانس غلبه نمود و راه نفوذ سلجوقیان به 
آناتولی گشوده شد. سپس ملک شاه پسر او، نظام الملک را که یکی از فرهیختگان ایرانی بود و سیاستمداری بزرگ و توانا و نماینده طبقه حاکم ایرانی 
و مشاور پدرش به شمار می آمد، به وزارت خود برگزید. ارکان امپراتوری سلجوقی علیرغم شکوه و جالل ظاهریش، سست و رو به نابودی بود. این قوم 
صحرانشین فاقد مفهوم ملت و حکومت بودند و سرزمین های مفتوحه را ملک شخصی خانواده خان می پنداشتند. تا زمان مرگ سنجر در سال ۵۵2 
سلطنت سلجوقیان، در خراسان و ماوراءالنهر ادامه یافت. این مناطق بعداً تحت سلطه یک سلسله ترک نژاد دیگر یعنی خوارزمشاهیان قرار گرفت.... 
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شهرسازي و معماري آناتولي و عثماني
در قلرن نهلم هجری )قرن پانزدهم میالدی یلا آغاز دوران 
رونسلانس اروپلا(، اسلالم بلا گسلترش خود رو به سلمت 
شلمال تا سلرزمین های جنوبی روسلیه، در آسیای صغیر 
)آناتوللی یلا ترکیه املروزی( پایگاهی معتبلر یافت. با فتح 
قسلطنطنیه )اسلتانبول( بله دسلت سللطان احملد دوم 
معلروف بله »فاتح« و روی کار آمدن سلسلله عثمانیان در 
سال 8۵7 هل . ق، هنر و سبک معماری دوره عثمانی شکل 
گرفت. مسلاجد ترکیه به ویژه مسلاجد جاملع عثمانی در 
اسلتانبل- پایتخلت مرکزی دولت عثمانلی- پایه کار خود 
را بلر موازیلن معملاری »بیزانس« منطبق سلاختند.از بنا 
هلای معلروف ایلن دوران می توان مسلجد »سللیمانیه« 
و »مسلجد سللیمیه« را نام برد. پس از گسلترش اسلالم 
بله آسلیای صغیلر، ایلن منطقله تا قلرن هفتم و هشلتم 
هجلری زیلر سللطه ی حاکملان سللجوقی بلوده بنابراین 
اولین بناهای اسلالمی احداث شلده رنلگ و بوی معماری 
اسلالمی ایلران را دارنلد. پلس از سللجوقیان، عثمانیلان 
مسللمان حکوملت را در دسلت گرفتنلد و در قلرن نهلم 
هجلری به یک قلدرت رعب انگیز بدل شلدند1. حاکمیت 
عثمانیلان نقطله ی اوجی بلرای هنر اسلالمی این منطقه 
بخصلوص در معماری بوده و محققاً می تلوان عنوان نمود 
کله مسلاجد ترکیله در ردیلف زیباتریلن مسلاجد جهان 
قلرار دارنلد. مکتلب عثمانی با تکیله و اسلتفاده از عناصر 
معملاری بیزانلس بله خصوص کلیسلای ایاصوفیلا هویت 
خلود را تثبیلت نملود معماری مکتلب عثمانی بله مانند 
مکتب اسلپانیا از تفکر اولیه اسلالم پیروی ننموده اسلت. 
در ایلن شلیوه شلاهد توجله بیلش از حد معملار به نمای 
بیرونی بنا هسلتیم. اسلتفاده از نمای بیرونی پر ابهت و با 
شلکوه، تعلدد گنبدهای فرعلی، قوس های پلکانلی نیز در 
ایلن معملاری دیده می شلود. ویژگی هلای مکتب عثمانی 

از: عبارتند 
1- گنبد خانه ی مرکزی وسیع و فراخ؛

2- شبستان ها در طرفین گنبدخانه؛
3- توجه به نمای بیرون بنا )نمای بیرونی پر ابهت(؛

4- گنبد مرکزی و نیم گنبدها فرعی متعدد؛
۵- استفاده از طاق های پلکانی؛

6- مصالح اولیه سنگ؛ و
7- اسلتفاده از مناره هلا در چهلار سلوی بنلا بله شلیوه ای 

بیزانسی.
این مسلاجد از مکعب سلاده گنبددار به اضافه دهلیزهای 
کناری تشلکیل شلده اند، مانند مسلجد عال الدین بورسه 
736ق 133۵م. )هیللن برانلد، 1377، ص 1۵4(. الگلوی 
 T دیگلر در ایلن زملان، طلرح فضایلی صلیبلی شلکل یا
برعکلس می باشلد که برای اولین بار در مسلجد سللطان 
بایزید در آماسلیه 817ق 1414م دیده شلده اسلت. طرح 
T برعکلس محلور محراب را با دو گنبلد متصل به هم در 
امتلداد محلور مرکزی کله با ردیفلی از دهانله های گنبد 
دار یا طاق دار در هر طرف مشلخص می شلود برجسلته 
ملی سلازند. تملام اینها نیلز از پهلو به وسلیله یلک ایوان 
پنلج گنبدی در هم تنیده  شلده اند. نفوذ ملداوم بیزانس 
را ملی تلوان به عینله در تکاملل معملاری عثمانی، حتی 
پیش از اینکه اشلغال اسلتانبول معماران ترک را در پیش 
روی ایاصوفیله قرار دهد ،مشلاهده کرد. یلک امر مهم که 
در ایاصوفیه امری میانی و در معماری عثمانی کلیشله ای 
بلود و هنوز وارد معماری مسلجد ترکی پیلش از آن تاریخ 
نشلده بلود، اسلتفاده از دو گنبد متوسلط در طلول محور 
محلراب بلود که حکم پشلت بنلد گنبد اصلی را داشلتند 

)هیلن برانلد، 1377، ص 1۵7(.
مسجد شلاهزاده )اسلتانبول(؛ مسجد شلاهزاده یا شهزاده 
یکی از مسلاجد شلهر اسلتانبول در ترکیه اسلت. سلطان 

...تا این که این سلسله در مقابل تهاجم مغوالن در سال 616 از پای درآمد. دوره سلجوقی یکی از ادوار خالقه جهان اسالم است. در این دوره در همه 
زمینه های هنری پیشرفت هایی باشکوه صورت گرفت که از نظر سبک تفاوت های منطقه ای وجود داشت. در زمینه معماری عناصر رنگی وارد شد و از 
آجر برای تزئین بهره گرفته شد. سبک چهره های جانوری ادامه هنر ساسانی بود. پیکره های انسانی گاهی به طور مستقل در تزئینات سفالینه ها به کار 

می رفت و به صورت طاق یا جفت و اغلب درون طرح های هندسی تصویر می شد.
1. براي آشنایي بیشتر با معماري دوره سلجوقي مراجعه کنید به: ویلبر، دونالد؛ معماري اسالمي ایران در دوره سلجوقي؛ ترجمه عبداهلل فریار، شرکت 
انتشارات علمي فرهنگي، 136۵. و براي آشنایي بیشتر در این باره رجوع کنید به: کیاني، محمد یوسف، یادگارهاي رباط شرف، انتشارات سازمان ملي 

حفاظت آثار باستاني.
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سللیمان اول از معملار سلینان می خواهلد کله بله یلاد 
فرزنلدش محمد کله در سلال 1۵43 درگذشلته بود یک 
مسلجد بسلازد. سلاخت این مسلجد که در سلال 1۵44 
آغلاز گردیلده بود در سلال 1۵48 بله پایان رسیده اسلت. 
ایلن مسلجد کله در مرکلز شلهر واقلع شلده، در بیلن 
مدرسله ها مقبره هلا و عمارت هلا سلاخته شده اسلت. دو 
منلاره آن از نظلر معملاری بلی نظیلر اسلت بسلیار جلب 
توجله می نمایلد. ایلن سلاختمان کله از نظلر ابعلادی و 
خطلوط زیبلا بلا سلایر مسلاجد متفاوت اسلت اولیلن اثر 
مقبره هلای  آن  دراطلراف  اسلت.  معملار سلینان  مهلم 

بسلیاری وجلود دارد.
مسلجد سللیمانیه؛ ایلن مسلجد به هملراه گنبلد و چهار 
منلاره بلنلد و باریکش در قسلمت غربی خلیج اسلتانبول 
قلرار گرفتله اسلت. ایلن مسلجد کله یکلی از زیباتریلن 
مسلاجد موجود در شلهر اسلتانبول ملی باشلد در فاصله 
سلالهای 1۵۵0 تا 1۵۵7 میالدی توسط معمارسنیان که 
یکلی از معلروف تریلن معملاران دوره طالئلی امپراطوری 
عثمانی به شلمار می آمده، سلاخته شده اسلت. بنای این 
مسلجد از نقطه نظر محل قرار گیلری آن که در باال ترین 
نقطه یک تپه می باشلد، بسلیار مناسلب اسلت. به عالوه 
چهلار منلاره موجلود در این مسلجد کله در چهلار طرف 
حیلاط آن قلرار گرفتله در نلگاه اول کاملال جللب توجله 

می کنلد. در قسلمت داخل مسلجد محلراب و منبلری از 
سلنگ قرمز کنلده کاری شلده وجلود دارد و پنجره ها به 
شیشله هلای رنگی مزین اسلت. در باغهلای این مجموعه 
آرامگاه سللیمان و همسرش خرم سلطان قرار دارد. ضمن 
اینکه مقبره معمار سلنیان نیز در نزدیکی همین مسلجد 
قرار گرفته اسلت. علالوه براینها چهار مدرسله دینی، یک 
مدرسله طلب، یک کاروانسلرا، حملام ترکی، آشلپزخانه و 
آسایشلگاهی بلرای فقلرا در ایلن مجموعله به چشلم می 
خلورد. این مسلجد را معمار بلزرگ عثمانی خواجه معمار 
سلنان آغا به دسلتور پادشاه عثمانی سللطان سلیمان اول 
طلرح کلرد. ارتفاع گنبد این مسلجد ۵3 متر و قطر گنبد 
27*۵ متر اسلت. بنا به سلنت عثمانی این مسلجد چهار 
منار )گل دسلته( دارد که نشلانه مسلجدهائی است که به 
املر شلاهان سلاخته می شلد. سلبک معملاری آن، مانند 
دیگر کارهای سلنان و معماران عثمانی ترکیبی از سلبک 
معماری بیزانسلی و اسلالمی اسلت. بر پایه رسلم آن دوره 
این مسلجد دارای سلاختمان های جنبی مانند مدرسله و 
حملام و کتابخانه و کاروانسلرا و بیمارسلتان و آشلپزخانه 
عموملی نیز بوده اسلت. این گونه سلاختمان های جنبی را 
»کلیه مسلجد« )به ترکلی عثمانی »جامی کولیه سلی«( 

می نامیدند.
 بنلای »ایاصوفیه« در میدان »سللطان احمد« اسلتانبول 

تصوير 1. مسجد اياصوفیه؛  ماخذ: آرشیو نگارندگان.
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جدول 3. سیر تحول مساجد آناتولیايی از آغاز اسالم تا قرن 11، ماخذ: نصرت پور و ديگران، 1394، ص 90.

سبک پیشرفته عثمانی معماری عثمانی پیش از 8۵7 
ه.ق 14۵۵م مساجد گنبددار اولیه

دسته بندی 
مساجد 
آناتولی

استفاده از دو گنبد متوسط در 
طلول محور محلراب به عنوان 

پشلت بند گنبد اصلی؛
ملوج دار  خارجلی  سلیمای 
بوجود آمده توسلط گنبدهای 

چندتایلی؛
شلکل  ملدادی  هلای  منلاره 

بلنلد؛
ارتبلاط تزئینات اندک خارجی 

با حجلاری ظریف
تواللی فضاهای نیم گنبدی در 
اطراف گنبد اصللی و در طول 

اصلی؛ محور 
قوسلهای عظیم جهت تقسیم 

فضا؛ بندی 
بله  دادن  اهمیلت  و  آگاهلی 
توپوگرافی و مجموعه سلازی؛

تقسلیمات 9 قسلمتی گنبلد 
مرکزی بلا افزایش تمرکز روی 

گنبلد مرکزی؛ 
استفاده از گوشواره بیزانسی؛

شبستانهای چهارستونی؛

گنبلددار+  سلاده  مکعلب 
کنلاری؛ دهلیزهلای 

آرامگاههلای  بله  شلبیه  فلرم 
بزرگتر در جهان اسلالم و سلاده 
تریلن اشلکال مسلاجد ایرانلی؛

درسلقف سلبک آناتولیایی دارند 
و در  شبسلتان سلبک عربی؛

طلرح فضایلی صلیبی شلکل یا 
T برعکلس؛ 

تکیله بلر گنبلد مرکلزی بجای 
تکیه بلر محلراب؛

تقلیلد از گونه عربلی و رنگ و 
ایرانی؛ بوی 

بلرای  و  درگاه  بلرای  ایلوان 
شبسلتان؛ هلای  ورودی 
تاکید روی فضای گنبددار؛

مسلاجد  بلا  ارجحیلت 
حیلاط  بلدون  سرپوشلیده 

بلود؛
بلکار بردن اشلکال گنبلد دار 
که ریشله ای آناتولیایی دارد؛

وجلود نقوش هندسلی و گل 
و بتله و خطاطی روی سلنگ 
کله متاثلر از هنلر ارمنلی و 

بیزانلس بوده اسلت؛

ویژگیها

فرم گنبدهای بیزانسی؛
فاتلح867-7۵ق؛  مسلجد 
مسلجد بایزیلد دوم 913 ق؛ 
مسجد سلیمانیه در استانبول 
936ق؛ مسجد شلاهزاده 9۵۵ 
سللیمیه982ق؛  مسلجد  ق؛ 

ادرنه
مسجدسلطان احمد102۵ق؛

در  بزرگتلر  آرامگاههلای  فلرم 
تریلن  سلاده  و  اسلالم  جهلان 

ایرانلی؛ مسلاجد  اشلکال 
کلیسلاهای  ورودی  هشلتی 

بیزانلس؛ اواسلط 
مسلجد حاجلی ازبلک، ایزنیلق 
عالءالدیلن  مسلاجد:  ق؛   734
سلبز  جاملع  بورسله736ق؛ 
ایزنیلق 780ق؛ سللطان بایزیلد 
آماسلیه 817ق؛ جاملع قدیملی 
للی  شلرف  اوچ  8۵6ق؛  ادرنله 

8۵1ق ادرنله 

چهار طاقی های  ایرانی؛
شبستانهای عربی؛

و  ارمنلی  تزئینلات  از  تاثیلر 
بیزانلس؛

ارزروم،  مساجدشلهرهای: 
نیلده، قیصلری، 

مسلجد  حصلار،  سلیوری 
620ق لدیلن ا عالء

تاثیرپذیری
نمونه ها
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در ترکیله، یکلی از بزرگ تریلن اثرهلای تاریخلی دوران 
بیزانلس اسلت و در زمان کنسلتانتینوس اول بنا شلد که 
بله ملدت 916 سلال بله  عنلوان کلیسلا  و به ملدت 481 
سلال در دوران عثمانی هلا بله  عنلوان مسلجد فعلال بود. 
ایلن بنلای تاریخلی به دسلتور آتاتلورک در سلال  193۵ 
بله موزه تبدیلل و در خدمت صنعت توریسلم قرار گرفت. 
در بنلای  ایاصوفیه  تدبیر هوشلمندانه ای  بلرای  هماهنگی  
طاق هلا و سلتون ها بله  کار رفتله  اسلت . 4 سلتون  عظیم  
از سلنگ  خلارای  مصری ، شلبیه  پلای  فیل ، 4 طلاق  باال را 
نگاهداشلته ، و گنبد بر روی  آن ها آرمیده  اسلت . در سلاقه 
گنبلد، حلقله ای  از 40 پنجلره نزدیک  به  هم  قلرار گرفته ، 
کله  نلور از آن هلا بله  درون  می تابلد. ژرفای  گنبلد 18 متر 
و بلنلدی گنبلد ۵6 متلر از سلطح زمین اسلت و قطر آن  
33 متلر اسلت  کله پشلت بند آن دو نیلم گنبد اسلت. که 
خلود در هر پهلو بلر یک تورفتگی سلتون دار کوچک قرار 
دارنلد. در طرفین فضای بسلیار بلزرگ مرکزی، با گنبدی 
بله بلنلدی ۵6 متر از کف دو طبقه، راهه جانبلی قرار دارد 
کله بلار گنبلد را منتقلل می کند بله قوس هلای عظیمی 
کله سلینه سلردرهایی پلر پنجلره را در بلر گرفته اسلت. 
ردیلف دیگلری از پنجلره در پائین و دور تلا دور گنبد قرار 
دارد. این  بنا مجموعاً 107 سلتون  و 9 در دارد؛ بزرگ ترین  
آن هلا در ِ وسلطی  اسلت  با چارچلوب  برنزی  و قلاب  مرمر 
کله  مخصلوص  ورود امپراتلور بلود. بنا کالً از آجر سلاخته  
شلده ، و با مرمر پوشلانده  شلده. دیوارهای  آن  با معرق  های  
آجین  شلده  به  سلنگ  های  قیمتی  تزیین  یافته  اسلت . در 
تزیینلات  بنلای  آن ، از فللزات  گران بهلای  منتسلب  به  هنر 
بیزانسلی  اسلتفاده  شده  است . سلتون های  مرمرین  این بنا 
از معبلد »آرتمیلس « و نیلز از نقاط  مختلف  دنیلا به  آن  جا 
آورده  شلده  اسلت . در حیاط  داخللی ، فواره هایی  برای وضو 
قلرار دارد. در زوایله ی  جنوبی  مسلجد به  جای گلدسلته ای  
از جنلس  سلنگ ، گلدسلته ای  آجریلن  بنا گردیده  اسلت . 
موزاییک هلا و تزیینلات  داخللی  ایاصوفیله  نیلز از اهمیت  
بسلیاری  برخلوردار اسلت . از تزیینلات  بی نظیلر ایلن  بنلا 
در منابلع  قدیملی  بلا سلتایش  فلراوان  یلاد شلده  اسلت . 
از زیباتریلن  بخش هلای ایلن بنلا ، تزیینلات  ایاصوفیله  و 
موزاییک های   بیزانسلی  آن  اسلت . در میان  آن ها قطعات  و 

تابلوهای  سلاخته  شلده  از طال، نقره ، مرمر و سفال  لعاب دار 
رنگارنلگ  دیده  می شلود. تابلوهلای  موزاییلک  ایاصوفیه  را 
می توان  بر سلطح  داخللی  نیم  گنبدها، دیوارهلا، طاق ها و 

رواق هلا و بلر سلردر ویژه ی امپراتلور دید.
تداوم معماری سلجوقی در آناتولی

اسلاس و بنیلان معماری سللجوقی در آناتوللی هیچگاه از 
بیلن نرفلت، نه تنها در دوران بعد از سلقوط سلالجقه روم 
کله حتلی در دوران حاکمیلت امیران منطقله ای و حتی 
در سلده های نخسلتین امپراتلوری عثمانلی سلبک های 
معملاری و اصلول تزئینلات وابسلته همچنلان در میلان 
هنرمنلدان آناتولی رایج بلود. »در قرن 14میالدی و بعد از 
آن سلبک سللجوقیان بطور کامل ناپدید نشده بود، حتی 
در دوره حاکمیت مغول بناهای سلاخته شلده ای همانند 
دارالشلفاء آماسلیه  )1308/9( کاملاًل طلرح یک مدرسله 
 :1924 :Altınay( »دوران سللجوقی را نشلان می-دهنلد
33(. خصوصلا در مرکلز آناتوللی بناهلای بسلیار زیلادی 
همچنان پایدار از دوران سللجوقیان باقی مانده اسلت. در 
این مناطق سلبک سللجوقی بالفاصله با سلقوط سالجقه 
پایلان نپذیرفلت و تلا مدت هلای طوالنی به همان شلکل 
و فلرم ادامله یافلت. »در قلرون 14 و 1۵ میالدی حاکمان 
امیرنشلین ها اقدام مشلترکی را انجام دادند و آن سلاخت 
بسلیار حجیلم و گسلترده ابنیه اسلالمی بلود. ایلن بناها 
بشلدت تحت تاثیلر معماری سللجوقی بودنلد و در برخی 
ملوارد می تلوان گفلت کله حتلی تقلیلد و مشابه سلازی 
انجلام گرفتله اسلت، خصوصلا آندسلته از بناهلای ابتدای 
قلرن 14 میلالدی کله با تقلید کاملل از بناهلای قرن 12 
میالدی سلاخته شلده اند از این دسلت هسلتند. مسللما 
اسلتادان معماری این دوره با آشلنایی هایی که از معماری 
دوران سللجوقی در جنلوب بلا سلوریه و بین النهریلن، و 
در شلمال شلرق آناتوللی بلا ایلران و آذربایجان داشلتند، 
از عناصلر معملاری ایلن سلرزمین ها الگوبلرداری بسلیار 

.)123 :1994 :Akmaydalı( »نمودنلد
بیان يافته هاي تحقیق

دوران  در  معمـاری  عناصـر  و  فرم هـا  تحـوالت 
1 بَی لیـک 

گفتنلی اسلت کله بیشلترین میلزان تغییلر و تحلوالت 
Beylik Dönemi  .1 / بی لیک یا بیگ لیک نامی است که برای این دوره از تاریخ آناتولی استفاده می گردد. در این دوران که بعد از دوران سالجقه 
روم و پیش از استقرار عثمانی ها را شامل می گردد، سرزمین آناتولی فاقد حکومت مرکزی بود و در قسمت های مختلف توسط امیرنشین های 

خودمختار اداره می گردید. امیرنشین عثمانی نیز که بعدها قدرت مطلق را در دست گرفت یکی از این    امیرنشین های خودمختار بود.
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معملاری در امیرنشلین های غلرب آناتوللی اجلرا گردید. 
بلرای نمونه، تغییلرات اعمال شلده در فرم هلای معماری 
را بیلش از هرچیلز دیگلر می تلوان در مسلاجد و مدارس 
امیرنشلین های سلاروخان ، آیدیلن اوغللو ، منتشله اوغلو  
و امیرنشلین عثمانی مشلاهده نملود. اما امیرنشلین های 
مناطلق مرکلزی آناتوللی  به نسلبت سلایر امیرنشلین ها 
کمتلر دچلار تغییلر و تحلول گردیدنلد. بعنوان مثلال، دو 
امیرنشلین »کاراملان«  و »اشلرف اوغللو«  بله سلبک ها 
و تکنیک هلای معملاری سللجوقی وفلادار مانلده و در 
معملاری خلود فنلون سلالجقه را ادامله دادنلد. »سلبک 
سللجوقی نیلز پس از سلقوط دوللت سللجوقیان بتدریج 
دسلتخوش تغییلرات و تحوالتی گردید. املا همانگونه که 
ذکلر شلد این تغییرات بسلیار آهسلته بلود و در مناطقی 
همانند امیرنشلین کاراملان تا مدت هلای مدید همچنان 

 .)63 :2007 ,Kuban( »بلدون تغییلر تلداوم داشلت
بدین ترتیلب ابنیله دوران عثمانلی علیرغلم اینکه ریشله 
در معملاری و تکنیک هلای تزئینی دوران سللجوقی دارد 
اما در دوران امیرنشلین-های خودمختلار )دوران بَی لیک( 
دسلتخوش برخی تغییرات و تحلوالت فنی گردیده اند که 
بدون شلناخت ایلن تغییرات، شلناخت و تحلیل معماری 
اسلالمی آناتوللی خصوصلا معملاری عثمانلی امکان پذیر 
نمی باشلد. از جملله تغییلرات و نوآوری هلای ایلن دوران 

ملوارد ذیل می باشلد:
1- افزایلش مسلاحت ابنیله و بله تبلع آن افزایلش متراژ 

فضلای مفیلد بناها؛

2- اتصلال حیلاط بناهلا بله شبسلتان یلا فضلای اصللی 
بگونله ای کله درب اصلی شبسلتان به حیاط باز می شلد؛

3- ساده نمودن فرم سردرهای ورودی؛
4- برابر نمودن حجم فضاهای پر و خالی؛

۵- اسلتفاده از سلنگ مرملر بلرای تزئینلات و نماسلازی 
و بناها؛ 

6- هماهنلگ نمودن و متقارن نملودن فضاهای داخلی و 
بناها.  خارجی 

شبستان 
تیپ کلی مسلاجدی که در دوران سلالجقه در شلهرهای 
مختللف آناتوللی سلاخته شلده اند، مسلاجدی هسلتند 
با شبسلتان سلتوندار و بیشلترین تعداد سلتون. مسلاجد 
جامع شهرهای سلیواس، نیکسار، توکات، قونیه، دیوریغی 
و ارزروم، شلباهت قابلل توجهی به مسلجد اموی دمشلق 
و »مسلجد جاملع کوردوبلا« دارنلد. به اسلتثنای مسلجد 
جاملع سلیواس مابقی موارد ذکر شلده در شبسلتان و در 
فضلای مقابل محراب دارای سلقفی بلا یک گنبد کوچک 
هسلتند. این قبیلل گنبدها هیچگاه در حلدی نبودند که 
شبسلتان مسلجد را از وجود سلتون-های فلراوان بی نیاز 

کنند )شلکل شلماره 1(.
بناهایلی کله شبسلتان آنهلا بواسلطه وجود تلک گنبدی 
بلزرگ در سلقف، تعلداد سلتون کمتلر داشلته باشلند، 
بصلورت محلدود و پراکنلده در دوران سلالجقه در برخی 
شلهرها سلاخته شلده بلود. املا به تیلپ کللی و عمومی 
تبدیل نگردیده و در تمامی شلهرها ملورد الگوبرداری قرار 

24 :2009 ,KARASU :شکل 1. تیپ معمول مساجد دوران سالجقه روم در آناتولی؛ ماخذ
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نگرفتله بلود. بعنلوان نمونله می تلوان از بناهایلی همانند 
اینجله منلاره قونیله و مدرسله کاراتلای قونیه نلام برد که 
دارای یلک گنبد بلزرگ در باالی محل شبسلتان بوده اند 

)شکل شلماره 2(.
حلال تفلاوت در اینجلا بلود کله در دوران امیرنشلین ها 
مسلاجدی بلا یک گنبلد بزرگ بلرروی محل شبسلتان و 
بله تبلع آن تعلداد انلدک سلتون ها به فلرم و تیلپ رایج 
معماری تبدیل شلده و در تمام شلهرها بسرعت گسترش 
یافلت. از نمونه هلای شلاخص این گلروه از بناهلا می توان 

ملوارد ذیلل را نلام برد:
1- امیرنشلین عثمانلی: بنای حاجی ازبک سلاخته شلده 
در سلال 1334 در ایزنیلک، بنلای مسلجد سلبز سلاخته 
شلده در سلال 1379 در ایزنیک، و عملارت فیروزبیگ در 
میالس که در سلال 1396 سلاخته شلد )شلکل شلماره 

.)3
2- امیرنشلین کاراملان اوغللو: مسلجد الل آقلا در ملوت 
سلاخته شلده به سلال 13۵6، بنای هاس بیلگ در قونیه 

که در سلال 1421 سلاخته شلد. 

 ,Günay :شکل 2. سمت راست: مدرسه کاراتای قونیه؛ و سمت چپ: مدرسه اينجه مناره قونیه )دوران سالجقه روم(؛ ماخذ
56 : 2014

شکل 3. سمت راست: مسجد سبز ايزنیک؛ و سمت چپ: عمارت فیروز بیگ در 
95 :2007 ,Kuban :میالس؛ ماخذ
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3- امیرنشلین منتشه اوغلو: مسلجد الیاس بیگ در باالت 
ساخته شلده در سال 1404.

مساجد با دوگنبد کوچک بهم چسبیده
بنظلر می رسلد در دوران امیرنشلین ها، بلرای بدسلت 
آوردن فضای سرپوشلیده وسلیع بدون ستون، که نیازمند 
سلاخت گنبدهلای بزرگتلر بلود، هنلوز امکانلات ماللی و 
تکنیک هلای فنلی در اختیار معماران قرار نداشلت. اما در 
نهایلت، ابتکار جدیدی اعمال گردیلد، بدین ترتیب که دو 
گنبد کوچک چسلبیده بهم و در کنارهم سلاخته شلد تا 
بخلش قابل توجهی از سلقف را پوشلش دهد بلدون آنکه 
نیاز به سلتون باشلد. مسلجد ایلدریم در بورسلا )1389(، 
مسلجد سلبز بورسلا )1424( مسلجد عیسلی بیلگ در 
امیرنشلین آیدین اوغللو )137۵(، از نمونه هلای قابل ذکر 
و اولیله این گونله مسلاجد هسلتند )شلکل 4(. »مسلجد 
بلزرگ ایلدرم در بورسلا با تعداد زیلادی گنبدهای دوتایی 
)جفلت جفلت در کنلار هلم( سلاخته شلدند کله همگی 
تحلت تاثیر فرم و پلالن معماری دوران هلای قبل آناتولی 
بودنلد. ایلن دسلته از بناهلا که همگلی مربوط بله دوران 
عثمانلی بوده و تماما نشلانگر آغاز تغییلرات و تحوالتی از 
جمله اسلتفاده مضاعلف از چوب و الوار چوبی در سلاخت 
بنلا و تزئینلات آن اسلت. از ایلن دوران بله بعلد در غلرب 
آناتولی و در تمام مناطق امیرنشلین های ترکمانان تمامی 
مسلاجد جاملع سلاخته سلبک و فلرم عثمانلی را بخلود 

می گیرنلد که بگونله ای تحول یافته ادامه مسلجد آیدین 
.)221 :199۵ ,Akıncı( »اغللو می باشلند

 مساجد با دوگنبد و نیم گنبدی در میان آنها
بایلد توجله داشلت علیرغم اجرای سلبک جدیلد و ادغام 
فضاهلای زیلر دو گنبلد باهمدیگلر هنلوز فضلای بسلیار 
بلزرگ مورد انتظلار تحقق نیافته بلود. بدین ترتیب تدبیر 
جدیلدی نیلاز بلود، تدبیر جدید چنیلن بود کله در میان 
دو گنبلد یلک نیلم گنبد اجلرا گردیلد. اولین نمونله این 
فلرم از بناهلا نیز مسلجد واقلع در مجموعه بنلای عمارت 
سلبز در شلهر تیلرَه  در املارت آیدیلن اوغلو بود. مسلجد 
مزبلور کله احتملاال در سلال 1334 سلاخته شلده اولین 
نمونله این گونله جدید از معملاری بلود. بزرگترین نمونه 
این مسلاجد نیز مسلجد قدیلم فاتح در اسلتانبول بود که 
در زمین لرزه سلال 176۵ بکللی تخریب گردید. عملیات 
سلاختمانی مسلجد اوچ شلرفلی در ادرنه در سلال 1447 
پایلان یافلت این مسلجد دارای گنبدی به ارتفلاع 24 متر 
و قطلر 10 متلر بلود. کله برپایه نیلم گنبد عظیم اسلتوار 
گشلته اسلت. بدین ترتیب با ترکیب تکنیک مسجد تیره 
و اوچ شلرفلی سلبکی پدیلد آملد کله حاصل آن مسلجد 
اولیله فاتلح در اسلتانبول بلود. اضافله نملودن نیلم گنبد 
بله سلاختار گنبداصللی بلا توجه بله اصل تقلارن نیازمند 
اضافله نمودن یک نیلم گنبد دیگر به طرف مقابل اسلت. 
مسلجد بایزید که در سلال 1۵06 عملیات ساختمانی اش 

شکل 4. سمت راست: مسجد سبز بورسا؛ و سمت چپ: مسجد عیسی بیگ در 
110 :2007 ,Kuban :میالس؛ ماخذ
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پایان پذیرفت توسلط معمار خیرالدیلن یک نیم گنبد در 
مقابلل نیم گنبد اول قرار داده شلد و بدین ترتیب سلبک 
مزبور رسلما جاافتاد. در بررسلی پالن بایزید چنانچه بطور 
فرضلی نیلم گنبد شلمال غربلی را حلذف کنیلم تصویر 
پلالن مسلجد فاتح آشلکار می گردد )شلکل شلماره ۵(.

در اینجلا الزمسلت نکتله ظریفی نیلز توضیح داده شلود 
مبنی براینکه، مطالعات تاریخی نشلان می دهد در دورانی 
که در برخی از امیرنشلین ها روند افزایش متراژ شبسلتان 
بلدون سلتون در دسلتور کار قلرار داشلت در برخی نقاط 
امیرنشلین عثمانی از جمله در شلهر اسلتانبول همچنان 
براسلاس سلبک دوره سلالجقه مسلاجد تلک گنبلدی 
بلا یلک گنبد کوچلک سلاخته می شلدند. از جملله آنها 
می تلوان بله مسلاجد محملود پاشلا )1644( و مرادپاشلا 
)1466(، اشلاره نملود کله هماننلد دو مسلجد داودپاشلا 
)146۵( و فیروزآقا )1491( بصورت مسلاجد کوچک تک 

گنبدی سلاخته  شدند.
گنبدمرکزی و چهارنیم گنبد اطراف آن

مسلجد بلا گنبلد اصلی مرکلزی با قطلر 9 متر کله چهار 
نیلم گنبلد اطلراف آن ایجلاد و اضافله گردیلده اسلت را 
می توان در سلاختار مسلجد فاتح پاشلا )1۵22( مشاهده 
نملود. املا باشلکوه ترین و موفق تریلن نمونله اولیله ایلن 
سیسلتم مسجد شلاهزاده )1۵48( است که توسط معمار 
سلینان ساخته شد. مسلجد مهری ماه در منطقه اسکودار 

که آنهم سلاخته سلینان است با سله نیم گنبد در 1۵47 
سلاخته شلد. بررسلی ها نشلان می دهلد کله مسلجد 
مهری ملاه بعنوان الگوی مسلجد شلاهزاده مورد اسلتفاده 

قرار گرفته اسلت )شلکل شلماره 6(.
شبستانی هشت ضلعی

در نهایت دسلتیابی به فضای وسلیع در زیر گنبد مرکزی 
تنها نیازمند برداشلتن یک گام دیگر بود. و معمار سلینان 
کسلی بلود کله گام آخلر را برداشلت. وی نیلم گنبدها را 
حلذف نمود، بجلای آنها گنبلد مرکزی را بربلاالی فضای 
هشلت ضلعلی بنا نهلاد کله در آن گنبد 31 متلر ارتفاع و 
28 متلر قطلر داشلت. نتیجه این فرایند سلاخت مسلجد 

سللیمیه ادرنه )7۵-1۵69( بود )شلکل شلماره 7(.
 ايوان سرپوشیده ستوندار

ایوان هلای سلتوندار سرپوشلیده در مسلاجد سللجوقی 
سلابقه نداشلته اسلت. ایلن نلوع فلرم معملاری بلرای 
اولین بلار در دوران حاکمیلت امیرنشلین کاراملان اوغللو 
در 1302 در مسلجد جاملع ارمنلاک  ایجلاد گردیلد. در 
شبسلتان این مسلجد سله داالن بملوازات هلم از ورودی 
در شلمال تلا دیلوار قبلله در جنلوب امتلداد داشلتند. اما 
ایلوان سرپوشلیده در ایلن مسلجد در ضللع شلمالی بنلا 
نبلوده بلکله در ضللع غربلی آن قلرار گرفته اسلت. بدین 
ترتیلب عملود بلر داالن هلا قلرار گرفته اسلت. همچنین 
ایوان هلای سرپوشلیده مسلاجد سلیپاس )49-1306( و 

شکل 5. سمت راست: مسجد فاتح قديم؛ و سمت چپ: عمارت سبز در تیرَه؛ ماخذ: 
65 :2006 ,Oğuz
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آق مسلجد )1300( که آنها هم در شلهر ارمنک سلاخته 
شلده اند بهمین شلکل در ضلع غربی بنا می باشلد. ایوان 
سرپوشلیده در امتداد دیوار شلمالی و موازی با دیوار قبله 
نیلز اولین بار در امیرنشلین عثمانی در بنلای حاجی ازبک 
که در 1331 ایزنیک سلاخته شلد، و در امیرنشین آیدین 
اوغلو در 1334 در مسلجد عمارت سلبز تیره ظهور نمود. 
مسلجد اورهلان بیلگ در بورسلا )1339( نیلز دارای ایوان 
سرپوشلیده اسلت. بعد از نیمه دوم قرن چهاردهم مساجد 
ایلوان  جدیلدی کله سلاخته می شلدند همگلی دارای 
سرپوشلیده بودند. در شلمال آناتولی در یکی از روستاهای 
کاسلتام اونو بنام ِکماه امیر اسلماعیل اوغلو خلیل بیگ از 
خانلدان جاندار اوغلو مسلجدی بنام خلیل بیلگ)1363( 
سلاخت. این مسلجد نیلز دارای ایوان سرپوشلیده اسلت. 
این سلاختار معماری در کاملترین شلکل خلود معموال با 

حیلاط سرپوشلیده ترکیلب می گردید.
صحن )میانسرا(

در مسلاجد سلالجقه همواره فضایی بنام حیاط در مقابل 
سلاختمان کله توسلط رواق هلای سرپوشلیده محصلور 
گردیلده باشلد دیلده نمی-شلود. املا در دوران بی لیلک 
مسلجد عالالدیلن در سلینوپ )1267( بعنلوان اولیلن 
مسلجد حیلاط دار سلاخته شلد. مسلجد مزبلور کله بله 
خانلدان پروانه اوغلو متعلق اسلت دارای حیاطلی رواق دار 
اسلت. در داخلل بنا، یک فضای مسلتطیلی شلکل وجود 

دارد کله به دو فضای کوچکتر با اندازه برابر تقسلیم شلده 
اسلت، فضلای اول بعنوان حیلاط رواق دار اسلت. زیباترین 
نمونله اولیله مسلجد رواق دار در دوران حاکمیلت خاندان 
سلاروخان در شلهر مانیسا و در مسجد اسلحاق بیگ اجرا 
گردیلد. بعلد از آن نیلز در منطقله تحلت تسللط خاندان 
آیدین اوغلو مسلجدی که پیشلینه اش به دوران سالجقه 
ملی رسلید توسلط معملاران آیدیلن اوغللو بدین شلکل 
بازسلازی گردید. مسلاجد ساخته شلده امیرنشین عثمان 
اوغلوها در شلهرهای ایزنیک و بورسلا فاقد حیاط هستند. 
اولیلن نمونه مسلجد دارای حیاط در معملاری عثمانی در 
شلهر ادرنه و در زمان حکومت سللطان مراد دوم )1447( 
مسلجد اوچ شلرفلی بود. این مسجد که در باالی شبستان 
دارای گنبلد مرکلزی بزرگلی بود در ایوان سرپوشلیده نیز 
سلقفی داشلت که ردیف گنبدهای نیمدایلره کوچک آنرا 
پوشلش می دادنلد. دورتلادور حیلاط دارای رواق بلود و در 
وسلط آن بنای وضوخانه قرار داشلت. این مسلجد در واقع 
پیلش زمینه سلاخت مسلجد بایزید بلود. مدرسله مرادیه 
بورسلا نیز نمونه دیگر این گروه از ابنیه می باشلد )شلکل 

.)8 شماره 
سردرهای ورودی

سلردرهای ورودی در معملاری سللجوقی اعلم از اینکله 
بنلا مسلجد باشلد یلا مدرسله در بخلش بیرونلی بنا یک 
عنصلر بسلیار بلا اهمیلت شلمرده می شلدند. بله دلیلل 

شکل 6. )سمت راست( مسجد شاهزاده؛ ماخذ: Günay, reha. 2014: 69؛ و شکل 7. )سمت چپ( 
53 : 2014 .Günay, reha : مسجد سلیمیه ادرنه؛ ماخذ



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

336

همیلن اهمیلت ارتفاع سلردرها بیشلتر از ارتفلاع خود بنا 
بلود و تملام سلطح آنهلا با سلنگ های حجلاری شلده با 
نقوش هندسلی، خوشنویسلی، کتیبه و نقلوش گیاهی و 
انتزاعلی آراسلته می شلد. تلداوم ایلن سلبک را در دوران 
بی لیلک در سلردرهای ملدارس کاراملان می بینیلم. این 
سلبک در سلردر مدرسله تول ارمنک و آق مدرسه نیغده 
در دوران بعلد نیلز دیلده می شلود، املا نکتله قابلل توجه 
اینسلت کله در دوران بی لیلک بله ملرور تزئینلات پرکار 
سلردرهای ورودی جلزو ملوارد غیرضلروری و کم اهمیت 
دانسلته شلدند. و از اینلرو بتدریلج از حجلم تزئینلات و 
هنرنمایی های روی سلردرها کاسته شلد. دقت و تامل در 
سلردرهای دوران حاکمیت امیرنشلین های غلرب آناتولی 
چلون آیدین اوغلو، منتشله اوغللو، و عثمانلی بخوبی این 
مطللب را اثبلات می نمایلد. برخی از محققین مشلکالت 
کمبلود ابزار و توان مالی پایین حاکمیت هلای آن دوران را 
علت اصلی ساده سلازی سردرها دانسلته اند. درحالیکه در 
بناهای دوران سالجقه استفاده از سنگ هم بعنوان مصالح 
اصللی و هلم بعنوان زمینه ایجاد تزئینات بله فراوانی مورد 
اسلتفاده بلوده اسلت، لکلن در دوران بی لیلک در بناهایی 
همانند : اورهان بیگ در بورسلا )1339( مسلجد عیسلی 
بیلگ در سللجوک، مدرسله احملد غلازی در پچیلن9 
امیرنشین منتشله اوغلو )137۵(، مسلجد الیاس بیگ در 

بلاالت )1404(، جبهه های مختلف نملای بنا فاقد تزئین 
حجاری هلای سلنگی بوده و تنها تزئینات بسلیار سلاده و 
کمرهلای تزئینلی جایگزیلن حجاری های پرکار سلنگی 
شلده بودنلد. ایلن بناهلا را می تلوان نمونه هلای اولیله و 
موفق سلردرهای سلاده بلا حداقل تزئین دانسلت. سلردر 
مسلتطیل مدرسله احمد غلازی تنها بلا تزئینلات تودرتو 
دایلره ای شلکل و کمرتزئینلی آراسلته شلده بلود. همین 
رونلد سلاده نملودن تزئینلات را در مسلجد الیلاس بیلگ 
بلاالت می بینیلم سلردر ورودی بنلا با پنجره هلای آجری 
اطرافلش و کمرهلای کوچلک بلاالی آنها تزئیلن گردیده 
بلود. بناهلای اولیه عثمانی نیلز، اعم از ابنیه بورسلا و ابنیه 

ایزنیلک نیلز دقیقلا از همین رونلد پیلروی می نمودند.
 تزئینات سطوح ديوارها

در معملاری سللجوقی تزئیناتلی کله بخلش برآملده دور 
چارچلوب در را بله سلردر تبدیلل می نملود بیانگلر یلک 
ایلده و سلبک خلاص بلود. دیوارهلای مسلاجد اعلم از 
دیوارهلای حیلاط یلا دیوارهلای بدنله بنلا دارای تزئینات 
کملری بودنلد. همیلن رونلد در دیوارهای اصللی مدارس 
سللجوقی نیلز منظلره ای از یلک بنای بسلیار مسلتحکم 
بلرای آن سلاختمان ایجلاد می نمود. سلبک مزبور تبدیل 
بله فلرم و تیلپ رایلج گردیلده بلود. در دیوارهلای جبهه 
بیرونلی مسلاجد، شلاهد پنجره هایی هسلتیم کله در دو 

)115 :2007 ,Kuban :شکل 8. سمت راست: مدرسه مراديه بورسا و سمت چپ: مسجد اوچ شرفلی ادرنه؛ ماخذ
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ردیلف روی هلم قلرار می گرفتنلد ایلن کار هم بله لحاظ 
تکنیکلی و هم به لحاظ سلاختاری انجلام می پذیرفت.در 
معملاری دوران بی لیک تدوام همین روند دیده می شلود 
بلا ایلن تفاوت که ترتیلب و توازن فضاهای پلر و خالی نیز 
مدنظر قرار داده می شلود. مسلجد سلبز در بورسا، عمارت 
فیروز بیگ در میالس، مسلجد عیسلی بیگ در سلجوک، 
نمونه هلای کاملل و اولیله ایلن فرم هسلتند. فلرم تکامل 
یافتله این تکنیک را همراه با تزئینات پرکارتر در مسلاجد 
اولیله عثمانلی نیز مشلاهده می کنیم. ردیلف پنجره های 
طرفیلن دیوارهلای شلرقی و غربی سللیمانیه، صرفا برای 
روشلنایی داخل مسجد نمی-باشلد. بهمین ترتیب پیش 
آمدگلی نیلم گنبدها  بطور وسلیع بلرای کمربندها، و هم 
سلطحی کله کمربندها بلر روی آن پیچ خورده اسلت. در 
تماملی ایلن بخش هلا فضاهای پلر و خالی بلا یک حالت 
تلوازن و برابلری اجلرا گردیده انلد. تلوازن فضاهلای پلر و 
خاللی، در نماهلای مسلاجد، در برخلی ملوارد با پوشلش 
قطعات بزرگ سلنگ مرملر خود را نشلان می دهد. نمای 
عملارت فیلروز بیگ در میالس، مسلجد عیسلی بیگ در 
بلاالت  و مسلجد جامع بیرگی، با اسلتفاده از سلنگ های 
مرمر تراش خورده پوشلانده شلده اسلت. همیلن روند در 

فضاهلای داخللی ایلن بناها نیلز اعمال گردیده اسلت. 
توازن و هماهنگی فضاهای داخلی و بیرونی

مسلاجد و یلا ملدارس سرپوشلیده دوران سلالجقه در 
نملای بیرونلی فقلط از جبهله جلویلی قابلل مطالعله و 
بررسلی هسلتند. در طرفیلن و نملای پشلت سلاختمان 
دقلت و ظرافتلی در تزئیلن بنا وجلود نلدارد و عموما فاقد 
تزئیلن هسلتند. همچنین براسلاس مشلاهدات، آنچه که 
در نماهلای بیرونلی دیلده می شلود بلا تزئینلات داخلل 
بنلا مناسلبت و هماهنگلی نلدارد. در نماهلای طرفیلن و 
پشلت، باتوجله بله اینکله گنبلد بلزرگ و سلردر ورودی 
وجلود نلدارد، بیلن گنبلد و بدنله سلاختمان یلک نلوع 
علدم تناسلب آشلکاری بله چشلم می خلورد. در نقطله 
مقابلل در معملاری دوران امیرنشلین ها در نملای بیرونی 
سلاختمان ایجلاد نوعلی هماهنگی و تلوازن آغلاز گردید، 
و تزئینلات داخلل و بیلرون بناهلا بگونله ای هماهنلگ و 
متناسلب گردیدنلد. عمارت فیروز بیگ، مسلجد عیسلی 

بیلگ، مسلجد الیلاس بیلگ، از ایلن دیلدگاه نمونه هلای 
موفلق اولیله بشلمار می رونلد. بلا ادامله همیلن رونلد در 
دوران هلای بعلد، عموملا تضلاد در قسلمت های داخلی و 
بیرونلی بناها از میان برداشلته می شلود. بگونله ای که در 
عناصر اصلی سلاختمانی در سلطوح و بخش های مختلف 
مسلجد سللیمیه و یا سللطان احمد دیده می شود فضاها 
بله لحلاظ قرارگیلری عناصلر و ایجلاد تزئینلات کامال در 
حاللت تلوازن و برابلری فضاهلای داخللی و خارجلی قرار 
می گیرنلد. بعنوان نمونه می-توان مناره های سللجوقی را 
ذکر نمود، مناره مسلجد سلبز ایزنیک، و یا مناره مسلجد 
الیلاس بیلگ در نوعلی حاللت عدم تلوازن قرار داشلته اند 
گویی که زائده ای غیرضرور هسلتند، املا در دورانبی لیک 
مناره هلا بله تلوازن و هماهنگی می رسلند. و سلازه مناره  
تبدیل به یک عنصر جدانشلدنی از بدنه اصلی سلاختمان 

می گلردد. 
نتیجه گیری و جمعبندي

هنر سللجوقیان ادامله اي از نقش هاي آغاز شلده در دوران 
هلاي پیشلین بلود کله در آن ایلران کهن مندرج گشلته 
بلود. بلاز ایلن هنر هم به دسلت تلرکان به آناتولي و شلام 
بلرده شلد و نفلوذ ایرانلي در غلرب جهلان اسلالم شلایع 
گشلت. مهمترین ویژگیهاي معماري و شهرسلازي دوران 
سللجوقي کله در تمدنهاي معاصر و متاخلر آنها تاثیرگذار 

بلوده اسلت، عبارتند از:
1- در دورة سللجوقی یلک سلبک و روشلي خلاص و 
مسلتقل بله وجلود آمده کله در سلایة تشلویق و حمایت  
پادشلاهان سللجوقی ایجلاد شلده و دارای خصوصیلات 
خاصلی اسلت کله از جملله عظملت بنلا و اسلتحکام آن 
اسلت. در ایلن روش تصاویر موجلودات جاندار که تقلیدی 
اسلت از طبیعت، به کار رفته و از جمله خصوصیات دیگر 
آن به کار بردن تزیینات و اشلکال برجسلته ای اسلت که 
بله خصلوص در قسلمت نمای سلاختمان های ایلن دوره 
بله کار می رفته اسلت. دیگر اسلتفاده از خطلوط کوفی و 

نسلخ در تزییلن جبهة سلاختمان ها.
2- آن چله در سلاختمان های دینی ایلن دوره قابل دقت 
و مالحظه اسلت، این اسلت که فقط منحصر به مسلاجد 
نبلوده، بلکه در دورة سللجوقی سلاختن قبلور و مزارها به 
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شلکل اسلتوانه و یا کثیراالضالع هم رواج داشلته است.
3- از نظر توسلعة هنرها به ویژه معماری ،عهد سلجوقیان 

یکی از دوره های درخشلان هنری است.
4- سلازمان هلای تعلیملات عاللی یعنلی دانشلگاه ها در 
نیملة دوم قلرن پنجلم هجری  بله اوج کمال خود رسلید 
و ایلن کار بله دسلت خواجله نظلام الملک وزیرسلالجقه 
صلورت گرفت که سلسلله ای از مدارس بله نام »نظامیه« 
در بغداد و نیشلابور و شلهرهای دیگر تأسلیس کرد؛شکل 
اصللی این مدارس و آموزشلگاه ها که املروز اثری از آن ها 
باقی نیسلت از مسلاجد اقتباس شلده اسلت. با این تفاوت 
که در مدرسله ایوان بزرگ به کالس هاي درس و سلمینار 
و ایوان هلاي کوچک به اتاق دانشلجویان ختم مي شلد، در 
صورتلي کله در مسلجد عموماً ایلن ایوان ها به شبسلتان 

مربلوط مي گردید
۵- از دیگلر ممیلزات و خصوصیلات عملده ای کله در 
سلاختمان های دورة سللجوقی مشاهده می شود و تقریباً 
در تملام آثلار معملاری آن دوره عمومیلت دارد، عظملت 
و اهمیلت مدخلل بنلا اسلت. همچنیلن تنلوع در تزیین 

درهایلي کله در سلاختمان ها وجلود داشلته اسلت.
6- در دورة سللجوقی سلاختمان گنبلد و شبسلتان نیلز 
پیشلرفت زیلادی کلرده و سلاختمان هایی با این سلبک 
برپا شلده اسلت و این پیشلرفت در مسجد جامع اصفهان 
و مخصوصلاً در آن قسلمتی که در دورة ملکشلاه سلاخته 

شلده نمایان اسلت.
7- اسلتفاده از عناصلر جدیلد معملاري و پیشلرفت هاي 
تکنیکلي خاصله در زمینة برپایي گنبد بلر مقاطع مربع از 
دیگر خصوصیات برجسلتة معماري دورة سللجوقي است.

8- در زملان سللجوقیان سلبک جدیلدی از معملاری 
مسلاجد از توسلعه و تکمیلل چهلار تاقی ساسلانی ظهور 
ملی یابد که از آن پس عنصری مهم در معماری اسلالمی 
می شلود و آن نقشلة چهلار ایوانی  اسلت که ایلوان رو به 

روی محلراب بزرگتر اسلت.
9- سلاختن حیلاط مرکلزی و چهار ایلوان در اطلراف آن، 
اسلاس معملاری مذهبلی، کاروان سراسلازی و مدرسله 
سلازی ایلران را تشلکیل ملی دهلد. در معماری مدرسله 
و در کاروانسراسلازی، هملان اصلول رعایلت ملی گردیلد 

کله در مسلجد سلازی، بلا ایلن تفاوت کله لزوماً بله جای 
شبسلتان، اتلاق هایلی جهلت سلکونت یلا اسلتراحت 
مسلافران می سلاختند. در کاروان سلراها چهارپایان را در 
محوطه هاي بزرگ پشلت سلاختمان به ملوازات حجره ها 
طلوري مي سلاختند کله مدخلل آن هلا در چهلار زاویلة 
صحلن حیاط قلرار می گرفت، در کاروان سلراهای بزرگتر 
علالوه بلر بناهلای الزم، اقلدام بله احلداث بلازاری در دو 
طلرف داخلل کاروان سلرا می کردند، همچنیلن در محل 
مناسلبی کله دور از جنجلال و صلدا بلوده اسلت، محللی 
شلامل اتلاق و حلوض خانله بله صلورت جداگانله بلرای 

اسلتراحت شلخصیت های برجسلته می سلاختند.
10- تأثیر زیاد سلاختمان مسلاجد از بناهای ملدارس در 
ایلن دوره بله اوج خلود رسلید و اسلتفاده از صحن حیاط 
مسلتطیل در ملدارس بله اضافلة گنبدهلای عظیلم جزء 

الینفک مسلاجد زیبلای ایلن دوره گردید.
11- مسلجد سلازی دورة سلجوقی تلفیقی از چهار عنصر 
اصلی اسلت که عبارتند از مکان مرکزی و مسلقف، گنبد، 
ایلوان و صحلن. بخلش مرکلزی صحلن فراخِی اسلت که 

دورادور آن را رواق هلا محیلط کرده اند.
12- در دورة سللجوقیان سلاختمان هلای دینلی از قبیل 
مسلاجد و ملدارس و زیلارت گاه هلا و مقبلره هلا بلر 
سلاختمان های غیر دینی رجحان داده شلد و این نشلانة 

کامیابلی اقتصلادی آن زمان اسلت.
13- در دوره سللجوقیان معملاری و طراحلی در مرحللة 

بود. آزمایشلي 
14- کوشلش سلجوقیان بیشتر در ساختمان هایی از نوع 
مسلجد متمرکز گردیده بود، که در قرون اولیة اسلالم در 
مماللک مختلف و نواحی اشلغالی به صلورت خاصی بروز 
کلرد و در ایلران بلا عوامل و عناصر معماری ساسلانی قبل 
از اسلالم ترکیلب شلد و شلکل مشلخص ایرانی بله خود 

گرفت.
1۵- به نظر می آید که عده ای از مسلاجد دورة سللجوقی 
تحلول تدریجلی الگوی کلی مسلاجد ایرانی را نشلان می 
دهنلد، وللی وحدت ترکیلب در این نوع مسلجد در اواخر 

ایلن دوره صلورت وقوع یافت.
16- سللجوقیان در رشلتة معملاری از ایجاد سلبک ها و 
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بناهلای قبل از اسلالم و قبلل از دورة خود پیلروی کردند. 
در معملاری این دوره فرم های زمان ساسلانی با اسلتادی 
ادامله داده شلد و خصوصیلات مهم مانند سلاختن گنبد، 
ایوان و محوطة مسلتطیل بناهای مذهبلی و غیر مذهبی 

متلداول گردید.
17- مقبلرة برجلی در معماری سللجوقی اهمیت داشلت 
و در دورة ایلخانلان از آن هلا بله عنوان الگو اسلتفاده شلد.

18- معملاری سللجوقی شلکل ابتدایلی سلبک ایلخانی 
اسلت و در طی یک دورة سلیصد سلالة معماری در ایران 

سلیر منظلم تکاملل را طی کرده اسلت.
19- ایوان های دورة سلجوقی پهن و بزرگ است.

20- ضخاملت دیلوارة ایوان هلاي سللجوقي نسلبت و در 
مقایسله بلا دوره هاي بعدي بیشلتر اسلت.

21- معماری سلجوقی مؤقر  و نیرومند و دارای ساختاری 
بغرنلج بلود، ولی ایلن همه نله ناگهانی بود و نله تصادفی، 
بلکله تجلی متعالی یک رسلتاخیز ایرانی بود کله در اوایل 
سلدة سلوم با سلامانیان آغاز شلد. این رسلتاخیز در زمان 

سللجوقیان به اوج خود رسید.
22- اسلتفاده از آجلر بله جای سلنگ، ایجلاد نقش های 
هندسلی در آجرکاری بنا، نقش اندازی های آجری که  به 
وسلیلة تورفتگی و بیرون نشستگی رگچین آجرها حاصل 
می شلد و همین طور اسلتفاده از قطعات موزاییک کاشی 
و آجلر و ایجلاد کتیبله هایلی از آجلر تراشلیده از ویژگی 
برجسلتة معماری این دوره اسلت. البته بعد از تبدیل خط 
کوفلی به خط نسلخ، تراشلیدن آجر و تشلکیل حلروف و 
کلملات ایلن خلط بلا دشلواری هایی مواجه می شلود، لذا 
کتیبله ها و تزیینلات آجری کم کم از بین ملی رود و گچ 

بلری جایگزین آن ملی گردد.
اولیلن کوشلش در بله کاربلردن کاشلي در دورة   -23
سللجوقي بله عملل آملد .مهم ترین مرکلز تولید کاشلي 
از آنجلا کاشلي هاي  نیلز شلهر کاشلان بوده اسلت کله 
رنگلي بله دورترین نقاط خاورمیانه ارسلال مي شده اسلت. 
کاشلي هایي کله بلا تکنیلک طالیلي ساخته مي شلد در 
الوانلي  مقابلل نلور آفتلاب داراي رنگ هلاي پرطاوسلي 
مي باشلد. بله ویلژه وقتلي کله در خلارج از سلاختمان به 
کار  رونلد داراي زیبایلي خاصلي مي باشلند. رنگ هایي که 

در اوایلل ایلن دوران به کار مي رفته عبارتند از: سلیاه، آبي 
سلیر و روشن.

24- مقرنس کاري از خصوصّیات معماري سلجوقي بود.
2۵- معماران و سلازندگان دورة سللجوقي سلعي داشتند 

طاق هایلي بلا حداقلل قالب و چوب بسلت بنلا کنند.
26- مقطلع سلفالي گنبدهلاي دورة سللجوقي در پلس 

دیوارهلاي عظیلم از نظلر دور مي مانلد.
27- تلاق ضربلي در دورة سللجوقیان رواج داشلت وللي 
چلون اسلتعمال این تاق هلا روي سلقف، بیلن فواصل دو 
جلرز، منجلر بله مشلکالتي در سلاختمان زوایاي گوشلة 
صحلن مي شلد و از سلویي فرصلت زیلادي بلراي عرضلة 
مهلارت فنلي نملي داد؛ به همین جهلت در بناهلاي دورة 
سللجوقي بله جلاي تلاق ضربي، تاق گنبد شلکل بله کار 

برده شلده اسلت.
28- در دورة سللجوقي فشلار گنبد هاي آجري به وسلیلة 
شلمع گذاري یا بله اتّکاي دیوار هاي ضخیلم زیرین گرفته 

مي شد.
29- گنبد دو بر در ایران، در دورة سلجوقي آغاز شد.

30- ابلداع محلراب هلای مسلطح و بلدون فلرو رفتگی از 
دیگلر ممیلزات و ویژگلی های معماری سللجوقی اسلت؛ 
ایلن محلراب هلا دارای اشلکال و نقش هایی خلاص بود و 
محرابلی را مجسلم می کلرد که دو سلتون در طرفین آن 

قرار گرفته باشلد.
31- از ممّیلزات دیگلر این سلبک اسلتفاده از گلچ بری و 
کاشلی های لعلاب صدفی در تزیینات داخلی مسلاجد به 
خصوص در تزیین محراب ها، اسلتفاده از خشلت کاشلی 
هایلی سلتاره صلیلب )شمسله و چهلار پلر صلیلب( و بلا 
نقلوش انسلانی، حیوانی و گیاهی بسلیار زنلده و جاندار و 
تحلول و ابداع خطوط جدیدی منتزع شلده از خط کوفی 
بله اشلکال مختللف گللدار و اسلتفاده از ایلن خطلوط در 
تحریلر و تزییلن آثلار و بله کار گیری آن به شلکل کوفی 

بنایلی در آجلر کاری و معقلی بناهاسلت.
32- در دورة سللجوقیان، خلط زیبلاي نسلخ بلا قواعلد و 

مشلخصات ویلژه اش توسلعه مي یابلد.
33- معملاران دورة سللجوقی در مقبلره هلا، اهمیت را به 

فضا هلای بیرونی ملی دادند.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

340

34- فضاي مقبره ها در دورة سلجوقی بسته تر بود.
3۵- از دیلدگاه تزیینلات، دورة سللجوقیان دورة تزیینات 
بلا مصاللح بله شلکل اولیه محسلوب می شلود. هلر چند 
در نمونله هلای پایانلی بله رنگ بر ملی خوریم املا محور 
عمدة تزیینات بنا را در این دوره سلایه و روشلن تشلکیل 
ملی دهلد. فضای اکثلر بناهلا در ایلن دوره فضایی جدی، 
سلنگین و بلدون رنلگ اسلت و گرایلش تزیینلات نیلز از 
سلاده بله پیچیلده اسلت. در کتیبه هایلی کله در بناهای 
ایلن دوره داریلم معماران و خوشنویسلان تنها از یک خط 

اسلتفاده کلرده انلد و آن خط کوفی اسلت.
برخی تفاوتهای مساجد ایرانی و آناتولیایی عبارتند از:

1- فلرق فضلای گنبلد دار ایرانی با آناتوللی در این بود که 
در ایلران اتلاق گنبلددار پشلت ایوان قبله از بقیه مسلجد 
جلدا بلود اّما در آناتوللی برعکس ایران، در پلی راهی برای 
ترکیلب فضلای اصللی گنبلد دار بلا بقیله فضلای اطراف 

بودند.
2- نحلوهء ورود به حیاط مسلاجد ایرانلی، یا ازطریق یکی 
ازچشلمه های فرعلی در کنج حیاط صورت ملی گیرد، و 
یلا از پشلت یکلی از ایوانهای فرعلی. در این حاللت بعد از 
سلردر ورودی و هشلتی دقیقاً پشلت ایوان قرار می گیریم 
اما امکان ورود نیسلت. در واقع این عنصر از ورود مستقیم 
جلوگیلری کلرده و فقلط ارتباط بصلری برقلرار می کند. 
اّملا هنلگام ورود از حیلاط بله گنبلد خانه کاملاٌل از محور 
مرکلزی وارد ملی شلویم کله ایلن نحلوهء متفلاوت ورود 
نشلان از وجود سلسلله مراتب در بناسلت. اّما در مسلاجد 
آناتولی چنین سلسلله مراتبی وجود ندارد. ورود به حیاط 
کاملال در یک محور مسلتقیم صلورت میگیلرد،و ورود به 
گنبدخانه و شبسلتان، گاهی با عبور از حیاط و رواق های 
اطلراف آن و گاهلی از بیلرون محوطله مسلجد و بلا ورود 

مسلتقیم به شبسلتان صورت می گیرد.
3- در مسلاجد ایرانلی همواره شبسلتانها به صورت چهل 
سلتونی می باشند که گاهی در طرفین گنبدخانه و گاهی 
مجلزا از آن قلرار ملی گیرنلد. در مسلاجد آناتوللی فضای 
گنبدخانه و شبسلتان در هم ادغام شلده و شبستان چهار 
سلتونی را بوجلود آورده کله گنبدخانله در مرکلز آن و بر 

فراز آن قلرار دارد.

در پایلان بایلد گفلت که؛ هنلر و معماری اسلالمی ترکیه 
همانند سلایر ممالک اسلالمی با ورود مسلمانان و ساخته 
شلدن اولیلن مسلاجد آغلاز گردیلد. در پی قلدرت یافتن 
سللجوقیان ایران و اعزام شلاخه ای به آناتولی تحت عنوان 
سلالجقه روم معملاری آناتولی شلکوفایی و توسلعه قابل 
توجهلی یافت چلرا که ترکیب معملاری بوملی آناتولی با 
هنر و معماری ایرانی سلبک جدید و دارای اسلتحکامی را 
ایجلاد نمود. اما افول سلالجقه روم باعث رکود سیاسلی و 
اجتماعلی سلرزمین آناتوللی گردید کله تلا دوران برپایی 
عثمانی هلا تلداوم داشلته اسلت. ازاینلرو تا چندیلن دهه 
پیلش بسلیاری از محققیلن معتقلد بودنلد کله معماری 
نیلز هماننلد سلایر ارکان هلای اجتماعلی در ایلن دوران، 
دوره فتلرت خلود را سلپری می نملوده اسلت. بررسلی و 
تحلیلل رونلد رو بله رشلد معملاری دوران بی لیلک در 
نوشلتار حاضر به روشلنی نشلان داد که هیچگاه معماری 
اسلالمی سلرزمین آناتولی پویایی خلود را از دسلت نداده 
اسلت. و دوران امیرنشلین های خودمختلار ضملن انتقال 
تجربیات سلبک ها و فرم های معماری و تزئینات وابسلته 
آن بله دوران عثمانلی، حتی تحوالت مثبت چشلمگیری 
نیلز بلدان افلزوده گردیلده اسلت. بلرای نمونه، برخلی از 
محققلان و مستشلرقین غربلی الگلوی اولیله مسلاجد با 
فضای وسلیع و باز در داخل را مسلجد بایزید دانسلته اند 
بلا ایلن تفلاوت که آنلرا نیز الگوبرداری شلده و کپی شلده 
از پلالن ایاصوفیله می داننلد. در حالیکه بررسلی و تحلیل 
هنلر و معماری دوران بی لیک به روشلنی نشلان می دهد 
که دسلتیابی به شبستان های وسلیع که نیازمند ساخت 
گنبدهلای متعلدد بزرگ بود در طی یلک روند تدریجی و 
طوالنلی اتفاق افتاده اسلت. همچنیلن در دوران حاکمیت 
امیرنشلین های خودمختار، سلبک های مختلف معماری 
در بناهلای مختللف نواحلی مختللف دارای سلبک و فرم 
یکپارچله و واحلدی گردیدنلد، و هنلر و تزئینلات دوران 
مقرنس هلا،  تزئینلی،  کمربندهلای  هماننلد  سللجوقی 
سلردرهای ورودی، حجره هلا، ابتلدا در ادرنله ظهور نموده 
سلپس از آنجلا بله اسلتانبول انتقلال یافت کله در نهایت 
منجلر به ایجلاد نمونه هلای مانلدگار دوران اولیه عثمانی 

گردید. 
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هم پيوستاري خانه و شهر؛ خانه ايرانی جزئی از نظام همسايگی و محله 
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چکيده
خانـه ايرانـی مهمتريـن عنصر شـکل گیری شـهر از مناظر گوناگون قابل بررسـی 
و تامـل اسـت. بـه طورکلـی زندگی خصوصـی و اجتماعی به-هم پیوسـته اسـت 
و نمی تـوان آنهـا را از يکديگـر تفکیـك و جـدا نمـود. تاکیـد بر محیط مسـکونی 
بـه جـای مسـکن نیز بـه همین دلیل اسـت؛ حتـی بهتريـن خانه اگـر در محیط 
نامطلوبـی از نظـر کالبـدی، فرهنگـی، و اجتماعـی قرار گیـرد، قضاوت ارزشـی را 
دگرگـون می کنـد. بسـیاری از اهدافـی را کـه يـك خانـه دنبـال می کنـد مانند 
امنیـت، محرمیـت، و مشـرفیت را نمی تـوان تنهـا در خانـه جسـتجو کـرد، لـذا 
مطالعـه خانـه بـه عنـوان جزئـی از يـك سیسـتم بزرگتر ضـروری اسـت. ارتباط 
اجتماعـی خانـواده با ديگرگروه هـای جامعه مانند اقوام، همسـايگان و افراد محله 
در پاسـخگويی نیـاز بـه روابـط اجتماعی اسـت. در اين میان »واحد همسـايگی« 
و پـس از آن »محلـه« کـه نوعی قلمرو فیزيکـی - اجتماعی و فرهنگی اسـت، در 
پاسـخگويی بـه ايـن نیـاز مهـم در سـاختار کالبدی شـهرها جايگاهی مهـم دارد. 
بسـیاری از خانواده ها نسـبت به محله مسـکونی، همان احساسـی را دارند که به 
خانـه خويـش دارند و با ورود بـه محله، خود را در منظر شـهری )هنر يکپارچگی 
بخشـیدن بصـری و سـاختاری( يـك محیـط آشـنا و خـودی می بینند و نسـبت 
بـه واحـد همسـايگی خود اگـر در طراحی شـهری لحاظ شـده باشـد حس تعلق 
خاطـر دارنـد. در ايـن نوشـتار بـا روش توصیفـي- تحلیلـي، در ابتـدا در مفاهیـم 
واحـد همسـايگی و محلـه بـه عنـوان عناصر مهم در سـاختار اجتماعـی و محیط 
کالبـدی شـهر تامـل نمـوده و به دنبـال آن، رابطه و نسـبت خانه بـا مفاهیم فوق 
جسـتجو مـي شـود. يافته هـاي تحقیق نشـان مي دهـد که اگـر خانـه عرصه ای 
بـرای زندگـی يـك خانواده اسـت، می تـوان محلـه را عرصه ای بـرای زندگی يك 
خانـواده بـزرگ فـرض نمـود. خانـواده ای که همزيسـتی مسـالمت آمیزشـان بر 
اسـاس ارزشـها و ويژگیهای مشـترک شـکل می گیـرد و نقش و جايـگاه هر عضو 

آن مشـخص می گـردد.                                                                                                                                
واژگان كليـدی: معمـاری، خانـه، واحـد همسـايگی، محلـه، عرصـه اجتماعـی، 

ارزشـهاي شـهر اسالمي.  
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The continuum between the house and the city: the 
Iranian home part of the neighborhood and the 
neighborhood, with emphasis on the values of the Is-
lamic city
Abstract
Iranian House of the diverse landscapes are an important element 
in shaping the city’s consideration. In general, private and social 
life is interconnected and they can not be separated and removed. 
Emphasis on residential environment instead of housing is also 
the reason why. Even the best home if the unfavorable environ-
ment in terms of physical, cultural, and social placed a value 
judgment changed. Serves many purposes such as security and 
privacy that a home can not be traced only at home.  The home 
study is required as part of a larger system. Family relationship 
with other community groups, such as relatives, neighbors and 
the community to meet the need for social relations. The “neigh-
borhood” and then “neighborhood” that a physical realm - So-
cial and Cultural Rights, to respond to this important need in the 
physical structure of cities has an important place. Many families 
than in residential neighborhoods, as they feel that their home 
and the neighborhood itself in the urban landscape (art visual and 
structural integrity up) and automatically see a familiar environ-
ment and to your neighborhood if in urban design terms because 
there is a sense of belonging. this paper, descriptive - analytical 
method, initially in the context of neighborhood and community 
as an important element in the social structure and reflect the 
city’s physical environment. And then, the relationship and the 
meaning of the concepts home to be searched.
The findings show that if the home arena for the life of a family, 
the neighborhood can be assumed to be an arena for the life of a 
large family.
Keywords: architecture, home, neighborhood, neighborhood, 
social field, the values of the Islamic city.
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مقدمه
»خانه ايرانی« مهمترين عنصر شـکل گیری شـهر اسـت. 
شـهر ايرانـی با تمام زيبايی و شـکوه، عظمـت و وقار خود 
را مديـون هويـت خانـه هـا و نحوه چینـش و رابطـه آنها 
در کنـار يکديگـر در سـازمان کالبدی محالت می باشـد. 
در حیطـه ی معمـاری، داسـتان فضـای زندگی يـا همان 
خانـه هـر چنـد از منظـر طراحـی معماری بسـیار سـاده 
و سـهل انگاشـته می شـود، امـا از  جنبه هـای نظـری 
بسـیار پیچیـده، ژرف و قابـل تامـل اسـت. مبحـث خانه 
بـه لحاظ حساسـیت و پیچیدگی از منظرهـای گوناگونی 
قابـل بحـث، گفتگو و پژوهش اسـت. آنچـه در اکثر جنبه 
هـای نظـری فضـای زندگی ارتبـاط تنگاتنگ بـا مباحث 
اصلـی پیدا می کند شـکل و شـیوه زندگی انسـان اسـت. 
بدون ارائه تعريف درسـت از شـکل خوب و شـیوه درست 
زندگـی نمی تـوان از مقولـه شـکل خوب خانـه و کیفیت 
مطلـوب فضای زندگی صحبت نمود. انسـان موجودی دو 
بعـدی اسـت و بـرای تعالـی، هم بـه زندگـی خصوصی و 
هـم بـه زندگـی اجتماعی نیـاز دارد؛ چـرا که بسـیاری از 
قابلیتهـای آدمـی در زندگی جمعی شـکوفا می شـود. به 
طـور کلـی زندگی خصوصـی و اجتماعی به هم پیوسـته 
اسـت و نمـی تـوان آنها را از يکديگر تفکیـك و جدا نمود. 
زندگـی خصوصـی در عرصه خانـه ويژگیها و خصوصیاتی 
دارد کـه شـکل خانـه، ارتباطات فضايـی، کیفیات فضايی 
و عرصـه بنـدی ها و مفاهیمـی از اين دسـت را متاثر می 
سـازد و زندگـی اجتماعـی ما نیـز دارای ابعادی اسـت که 
در رابطـه بـا شـکل سـکونت گاه و نظام کالبـدی محالت 
و شـهر معنـی پیـدا می کنـد. زندگـی در پشـت در خانه 
هـا متوقف نمی شـود و تـا ورای سـکونت گاه ادامـه دارد. 
تاکیـد بر محیط مسـکونی به جای مسـکن نیز به همین 
دلیل اسـت. در اين گفتار سـعی بر آن اسـت تا در امتداد 
در مبحـث همسـايگی، مختصـری در مورد مفهـوم واحد 
همسـايگی مـورد مداقه قـرار گرفتـه و بر لـزوم نگرش به 
همسـايگی از زاويـه فرهنگ خودی تاکید گردد و سـپس 
محلـه بـه عنـوان يـك گـروه اجتماعی مـورد تامـل قرار 
می گیـرد. در ايـن مقالـه به هم پیوسـتاري خانه و شـهر؛ 
خانـه ايرانـی جزئی از نظام همسـايگی و محله با تاکید بر 

ارزشـهاي شـهر اسـالمي نگاهي انداخته میشود.
ادبيات نظري

همسايگی
همسـايگی در اکثـر جوامـع کنونـی دسـتخوش تغییر و 
تحـول شـده اسـت و اين تغییـرات  بـه علل گوناگـون از 
جملـه سـنن، آداب و رسـوم و روابـط فـردی و اجتماعی، 
آموزشـی، تکنولـوژی و غیـره بسـتگی دارد. هـر فرهنگ، 
همسـايگی را دارای حـق و حقوق خاص خـود می داند. از 
ابتـدای پیدايـش واحد همسـايگی در غرب که بـه دنبال 
تقويـت کردن زندگی جمعی در شـهرهای آمريکايی بود، 
طرح واحد همسـايگی به اشـکال مختلف و برداشت های 
گوناگـون در عرصـه ی معمـاری و شهرسـازی بـروز کرده 
اسـت.  صاحب نظرانـی کـه در ايـن زمینـه کار کـرده اند 
واحد  همسـايگی را شامل خصوصیاتی دانسته اند و از آن 
تعاريـف گوناگـون ارائه داده اند. امـا همگی آنها يك هدف 
کلـی را دنبـال می-کردنـد و آن بهبـود و ارتقـاء کیفیـت 
زندگـی فـردی و جمعـی بیـن انسـانها و بین خانـواده ها 

)کوچکتريـن عضو همسـايگی( بود.
تاريخچه واحد همسايگی در غرب

از اواسـط قـرن نوزدهـم، در پـی چاره جويی بـرای هويت 
بخشـیدن بـه نظـام شـهری، يکـی از موضوع هايـی کـه 
مـورد توجـه قـرار گرفت سلسـله مراتب شـهری و انتظام 
آن بـود. با آنکـه گارنیه، هاوارد و ديگران در طرح هايشـان 
گرايـش بـه ايجـاد مجموعه هايـی از اماکن مسـکونی در 
حـول يـك مدرسـه ابتدايـی را شـروع کـرده بودنـد، در 
عمـل، طـی دهـه 1920 در شـوروی مجموعه هايـی از 
سـاختمانهای مسـکونی مجهز به خدمات جنبی سـاخته 
شـد. مـوج مذکـور بـه آلمان نیـز کشـیده شـد و در دهه 
30 ايـن نگـرش در خانه سـازی آلمـان بـه طور گسـترده 
دنبـال گرديـد )میـرزا محمـدی، 1377، ص 6(. مفهـوم 
واحـد همسـايگی از مطالعـات جامعه شناسـان شـیکاگو 
در سـالهای بیـن دو جنـگ جهانـی به دسـت آمـد. »اين 
مفهوم بر اين باور اسـتوار بود که محلی سـاختن امکانات 
و تسـهیالت بـه تماس چهره به چهره بیشـتر بیـن مردم، 
شرکت بیشـتر در امور اجتماعی و در نتیجه به ناهنجاری 
اجتماعـی کمتـر و روابط اجتماعی بهتر منجر می شـود« 
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)عینی فـر، 1386، ص 179(.
مهم تريـن انگیـزه محققـان و صاحب نظـران از جملـه 
آرتورپـری، اثبـات لزوم ايجاد خدمات اساسـی بود که بايد 
در نزديکی سـاختمانهای مسـکونی مسـتقر می شدند. از 
ايـن رو عرصه اسـتقرار اين خدمات همسـايگی خانوادگی 
نـام گرفـت. ايـن مجموعه هـا می توانسـتند واحد هـای 
بنیـادی در سلسـله مراتـب شـهری نیـز به حسـاب آيند. 
همچنیـن پری دريافـت که کـودکان عامل اصلـی برقرار 
کننـده ی روابـط بیـن خانـواه هـا مـی باشـند، از ايـن رو 
عناصـر واحـد همسـايگی را حـول مـدارس ابتدايـی و يا 
کودکسـتان )در نظريـه خود( قـرار داد. انگیـزه ديگر پری 
از مطـرح کردن واحد همسـايگی تقويـت زندگی جمعی 
در شـهر هـای صنعتـی آمريکا بـود که به صـورت تهديد 

آمیـزی دچـار ضعف شـده بود.
و  مخاطـرات  و  اتومبیـل  وجـود  آرتورپـری  کالرنـس 
مزاحمت هـای ناشـی از آن را خطـری بـرای انسـانها و 
زندگـی جمعی آنها می دانسـت و پیشـنهاد مـی کرد که 
مسـیر های دسترسـی به خدمات نبايد توسط خیابانهای 

اصلـی قطـع شـوند )پاکـزاد، 1369، ص 26(.
طـرح واحدهـای خوديـار را اولیـن بـار پـری مطـرح و 
آمريـکا در همـه کشـورهای غربـی  از  به تدريـج پـس 
اسـتفاده شـد. وی مشـخصه هـای خاصـی را بـرای واحد 
هـای خوديـار از جمله:هماننـدی مشـخصات اجتماعی و 
فیزيکـی مـردم و نیـز انجام فعالیتهـای اجتماعـی اولیه و 
ابتدايـی در محـدوده ی معیـن قايـل بـود. بطـور خالصه 

مـی تـوان گفت فاکتـور رابطـه و ارتبـاط، مهمترين اصل 
در نظام همسـايگی به شـمار مـی رود. بـا نگاهی اجمالی 
بـه طبقه بندی جامعه شناسـان برای جوامـع امروزی می 
تـوان روابـط اجتماعی را بر حسـب مدت زمـان اين روابط 

ايـن گونه دسـته بنـدی نمود:
1. روابط دراز مدت: خويشاوندی، خانوادگی و غیره؛

2. روابـط میـان مدت: دوسـتی، همسـايگی و همکاری و 
غیره؛

3. روابـط کوتـاه مدت: شـامله کلیه روابـط خدماتی نظیر 
فروشـندگان و غیره؛ 

بديـن ترتیـب می تـوان دريافت که خانـواده و به طبع آن 
خانـه مهمترين عضو همسـايگی و عنصر سـازنده شـبکه 

اجتماعی واحد همسـايگی به شـمار مـی رود. 
 روابط اجتماعي در واحدهاي همسايگي

حیـات جمعـی فرصتـی جهـت رهـا شـدن از تنش های 
زندگـی روزمره، گـذران اوقات فراغـت، تعامالت اجتماعی 
و گردهمايـی افـراد و گـروه های مختلف و بسـتری برای 
حضـور، آزادی بیان و ابزار آنها در فضاسـت. حیات جمعی 
در فضاهـای عمومـی در گـرو ترويج تعامـالت اجتماعی، 
 ،)1980،Whyte( جـذب افـراد و گـروه هـای مختلـف
»امنیـت اجتماعـی«  و در نتیجـه ترغیـب بـه افزايـش 
»جامعه پذيـری  فضـا،  در  مختلـف  گروه هـای  تحمـل 
بیشـتر«  )Marcus & Francis،1998( و ايجاد فضايی 
فعال و سـرزنده است. اجتماع پذيری در فضاهای عمومی 
بـر پايه نیـاز مـردم به »حس تعلـق اجتماعـی«  و تعامل 

نمودار 1. )باال( جمعبندي كاپن از اركان طراحي معماري بر اساس نظريه ويتروويان؛ ماخذ: بمانيان، 1389، ص 
90. و نمودار 2. )پايين( فرايند خلق معماري از منظر اسالم؛ ماخذ: نقره كار و رييسي، 1391، ص 9.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

346

بـا يکديگـر قـرار دارد و اين امـر در يك فضـای اجتماعی 
حمايت کننده میسـر خواهد بـود. )Lang،1994(. تعامل 
اجتماعـی و برقـراری ارتبـاط، می توانـد يـك موضـوع 
فیزيکـی، يـك نـگاه، يـك مکالمـه و ارتبـاط بیـن افـراد 
باشـد. افـراد به برقـراری رابطـه اجتماعی نیاز ذاتـی دارند 
و بـه همیـن دلیـل موقعیـت هايـی فراهـم مـی آورند تا 
بتواننـد آن را تجربـه کننـد. رابطـه اجتماعـی بـا اهـداف 
خـاص صـورت مـی گیـرد، يـا عاطفـی اسـت که شـامل 
دوسـتی، خويشـاوندی و روابط همسايگی است يا عقالنی 
اسـت که در جسـت و جوی به حداکثر رسـاندن شـانس 
افـراد در رسـیدن بـه هدف اسـت. نظام فرهنگـی و روابط 
اجتماعـی به هم پیوسـته انـد. بدين معنی که برقـراری و 
تـداوم روابـط اجتماعی سـبب تقويت ارزشـها و هنجارها 
يـا فرهنـگ مـی شـود؛ و از سـوی ديگر، فرهنگ شـرايط 
و نحـوه شـکل گیـری روابـط اجتماعـی را تعییـن مـی 
کنـد. رابطـه اجتماعـی و فرهنگی در فضا اتفـاق می افتد. 
بنابرايـن فضا مجموعـه ای از روابـط اجتماعی و فرهنگی 
میـان گروه خـاص و مکان خـاص را در بر مـی گیرد. اين 
روابـط مدت زمان خاصـی دارد، بنابراين زندگی اجتماعی 
در فضا و زمان واقع شـده و توسـط آن محدود می شـود. 
نـوع روابطـی کـه در فضا برقرار می شـود و شـدت آن، به 
فضـا معنـی مـی دهـد )طالبـی، 1383، ص 162(. قوام و 
دوام جامعـه بـه روابـط اجتماعـي و کمیـت و کیفیت آن 
بسـتگي دارد. روابـط اجتماعـي اشـکال متنوعـي به خود 
مـي گیـرد کـه در قالب دو الگـوي کالن روابـط مبتني بر 
تفاهـم و روابـط مبتني بر تضاد قابل دسـته بندي اسـت. 
عوامـل متعـددي بر هـر يك از الگـو ها، روابـط اجتماعي 
و کیفیـت آن موثـر اسـت. روابط اجتماعي بـه عنوان يك 
فراينـد در شـهرهاي بـزرگ بـا وجـود کثـرت جمعیت و 
افزايـش مـداوم آن و همچنیـن بـا گسـترش گـروه هاي 
اجتماعي و سـازمان هـاي گوناگون پیچیده تر مي شـود. 
گاه گسـترش اين رويدادها به پیامدهايي منجر مي شـود 
کـه بالقـوه بـراي تمامي جامعه شـهري مخرب اسـت. در 
ايـن شـهرها تعامـالت انسـان ها بسـیار زيـاد اسـت و به 
همان نسـبت که جمعیت افزايش مي يابد، ناهمگني نیز 
زيادتر مي شـود. برخـي از صاحبنظران به ابعاد مثبت اين 

خصیصه اشـاره مي کنند که بر طبق آن شـهر زمینه اي 
مسـاعد بـراي گونه هـاي جديد زيسـتي و فرهنگي ايجاد 
کـرده و مـردم نـه بـه دلیل همفکـر و همگن بـودن، بلکه 
بـه دلیل تفاوتشـان از يکديگر به حال هـم مفید واقع مي 
شـوند . سـودمندي و کارايـي در روابط بین افراد شـهر به 
پیشـرفته تريـن شـکل خـود در قالب حرفه ها و مشـاغل 
تخصصي متعدد قابل مشـاهده اسـت. تخصصي شـدن بر 
پايـه وجـود بازاري گسـترده، صورت مي گیـرد که به نوبه 
خـود بـر تقسـیم کار متکي اسـت. در میان انديشـمندان 
علـوم رفتـاری که بـه موضوعات شـهری توجه کـرده اند، 
امـس راپاپـورت فـردی اسـت که بـا طرح موضـوع کنش 
متقابـل انسـان و محیـط را مطرح کرده اسـت. بـه نظر او 
هـر محیـط شـهری مجموعـه ای از ارتبـاط متقابل میان 
عناصـر محیطـی و مردم اسـت، ارتباطاتی کـه از الگوهای 
معینـی پیـروی مـی کننـد و به ايـن اعتبار معمـوال قابل 
پیـش بینـی و سـازماندهی انـد. راپاپـورت دو ويژگـی بـر 

اينگونـه محیط هـا قائل می شـود:
1- »اول- تعـدد محیـط ها«: هر محیط شـهری مجموعه 
ای از محیـط هـای فیزيکـی، اجتماعی، فرهنگـی و غیره 

است.
2- »دوم- پیونـد میـان تغییرات محیـط فیزيکی با ديگر 
محیـط هـا«: بـا کسـب چنیـن شـناختی، در گام بعدی، 
راپاپـورت لـزوم آگاهی از چگونگی کنش منقابل انسـان و 
محیـط را بـه هنگام سـازماندهی هر گونه محیط شـهری 

متذکر می شـود.
برای سـهولت چنین مطالعه ای بافت محیط شـهری را به 
اجزای سـاختاری اش تجزيه کـرده و آنها را در قالب چهار 

سـازمان طبقه بنـدی و معرفی می کند:
1- »سـازمان محیـط فضايی محیط«: به اعتقـاد او روابط 
متقابـل در محیط های فیزيکی، در وهلـه اول فضايی اند. 
زيـرا اصـوال مـردم و اشـیا از طريـق جدايی توسـط فضا با 

يکديگر ارتبـاط دارند.
2- »سـازمان مفهومـی محیـط«: کـه با مفاهیمـی که از 
طريـق فـرم هـا، جنـس هـا و اجـزای کالبـدی محیـط 
درک مـی شـوند ارتبـاط دارد. در اينجا تاثیرات نشـانه ها، 
رنگ هـا، دورنماهـا، مصالـح و  غیـره مورد توجـه قرار می 
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گیرند.
3- »سـازمان زمانـی محیـط«: بـه معنـی شـدت و ريتم 
فعالیت های انسـانی و سـازگاری يا عدم سـازگاری آنها با 
يکديگر اسـت. بـه اعتقاد راپاپـورت، مردم همـان طور که 
از نظـر فضايـی از يکديگر جدا هسـتند، از نظـر زمانی هم 

مـی توانند مجزا باشـند.
4- »سـازمان ارتباطـی محیط«: شـامل ارتبـاط محیط و 
مـردم و ارتبـاط مـردم و مـردم در محیـط اسـت. از نظـر 
راپاپـورت در محیـط های شـهری، ايـن سـازمان از دوراه 
قابل درک اسـت: پیوسـتگی با سیستم های جابه جايی و 
ابزارهـای ارتباطـی مثل تابلوها و هم چنین روابط انسـانی 

رودرو )پرونـد، 1372، ص 150(.
راپاپـورت معتقـد اسـت اين چهـار جنبه محیط شـهری 
بـا وجـود آنکـه دارای کنش متقابل بـا يکديگرند، هر يك 
از قواعـد منظمـی پیـروی می کننـد که قابل شناسـايی 
اسـت. سـازمان يك محیط شـهری در واقع حاصلی است 
از اجـرای ايـن قواعد که در نهايت منعکس کننده مفاهیم 
متفاوتی از کیفیت محیطی اند. از سـوی ديگر، از آنجا که 
برنامـه ريزی و طراحی شـهری، از ديد وی تالشـی اسـت 
بـرای شـکل دادن بـه برخی تصـورات از يـك محیط ايده 
آل، بـه منظور ايجاد محیطی سـازگار از نظـر ايده و عمل، 
داشـتن ايده هايـی از کیفیت محیطـی، در آغـاز کار برای 
برنامـه ريـز و طـراح ضـروری اسـت. وی کیفیـت محیط 

شـهری را از دو جنبـه قابل بررسـی می داند:
محیـط  بیوشـیمايی  و  مـادی  جنبه هـای  »اول-   -1
فیزيکـی«، کـه جنبـه سـاده تـر محیطـی را تشـکیل 
می دهنـد مثل آلودگیهـای هوايی، صوتی، بصـری، تراکم 

جمعیـت و غیـره.
بـه  محیطـی  کیفیـت  پیچیده تـر  تعبیـر  »دوم-   -2
محیـط«  فرهنگـی  و  اجتماعـی  روانـی،  جنبه هـای 
برمی گـردد کـه کمتر قابـل تعريف و بیشـتر متنـوع اند. 
عواملـی کـه از نظـر آثار مثبـت و منفی که بر احسـاس و 
رفتـار مـردم برجای می گذارنـد با رضايت آنهـا از محیط 

ارتبـاط دارد )پرونـد، 1372، ص 151(.
»مـارگارت میـد« در مقالـه اي تحـت عنوان همسـايگان 
سـازگار معیارهايی برای کیفیت محیط ارائه نموده اسـت. 

اين معیارهـا عبارتند از:
»حـس محلـه، حس تداوم، آگاهي از بیوسـفر و احسـاس 
سرنوشـت مشـترک، حفاظت اکولوژي. عالوه بـر اين وي 
خصوصیاتـي چون تنوع، گمنامي، تحـرک، انتخاب محل 
سـکونت، اجتنـاب از جدايـي اجتماعي و امکان گسسـته 
شـدن از پیوندهـاي اجتماعـي را مطـرح کـرده اسـت« 

)رفیعیـان و احمـدی و اورنـگ، 1386، ص 6(.
همبستگی اجتماعی

همبسـتگی اجتماعـی از جملـه مفاهیمی اسـت کـه در 
دهه هـای اخیـر در میـان نويسـندگان و نظريـه پـردازان 
رشـته هـای مختلـف در زمینـه های علـوم انسـانی رواج 
پیدا کرده اسـت. اصطالح »همبسـتگی اجتماعـی«  برای 
نخسـتین بـار توسـط »امیـل دورکیـم« جامعـه شـناس 
فرانسـوی مطرح شد )کورز، 1387، ص 191(. همبستگی 
اجتماعی در واقع شـاخصی برای شـناخت میـزان وحدت 
و انسـجام گروه و جامعه اسـت و بعبارتی کشش )احساس 
تعلـق و هـم سرنوشـتی( بیـن اعضـای گـروه و جامعه را 
نشـان مـی دهـد. همبسـتگی اجتماعـی عاملـی اسـت 
برای تسـهیل ارتباطـات اجتماعی با وجـود چنین عاملی 
شـهروندان مـی توانند با يکديگـر روابط متقابل داشـته و 
از پیامدهـای مثبـت آن سـود ببرنـد. از ايـن مفهوم تحت 
عنـوان چسـب اجتماعی نیـز نام برده می شـود کـه افراد 
و گروههـا را در کنـار يکديگـر نگـه می دارد. اين چسـب 
در واقـع همـان ارتباطـات میـان افراد يك گروه اسـت که 
شـامل تعامالت، شـبکه هـا و ظرفیت ها می شـود. بدون 
چنیـن چسـبی مـا در واقـع فقـط بـا يـك گـرد همآيی 
انسـانها در کنار يکديگر مواجهه هستیم )موسوی، 1386، 
ص 76(. به نظر می رسـد که همبسـتگی اجتماعی دارای 
معنای گسـترده ای بوده وابعاد و سـطوح مختلفی را در بر 
گیرد. همبستگی اجتماعی را در سطح محله ای در سطح 
شـهری و در سـطح ملی می توان بررسـی کرد. همچنین 
می توان همبسـتگی اجتماعی را در پیوندهای همسايگی 
و شـبکه های اجتماعی و مشارکت های مدنی شهروندان 
جسـتجو کرد. در همبسـتگی های ملی معیارهای کالن، 
چـون ارزشـهای ملـی و مذهبی مشـترک، اهـداف، زبان، 
تاريخ، فرهنگ، مذهب و ملیت مشـترک عواملی هسـتند 
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که سـبب ايجاد همبسـتگی اجتماعی در سطح کالن می 
شـوند، در حالـی کـه در سـطو ح خـرد و میانی عـالوه بر 
عوامـل فـوق الذکر عوامـل ديگری نیز دخیل می باشـند. 
در سـطح محله ای همبسـتگی اجتماعـی در قالب روابط 
فـردی و شـبکه هـای ارتباطـی بیـن افـراد و هنجارهـا و 
ارزشـهای غیر رسـمی حاکم بـر آنها مطرح می شـود. در 
مقیاس خرد همبستگی اجتماعی را با گروه ها و نهادهای 
محلی همچون انجمن ها، باشـگاهها و تشـکلهای مردمی، 
ويژگی هـای اجتماعـی و فرهنگـی سـاکنان يـك محله، 
میزان و شـدت پیوندهای همسـايگی، وجود شـبکه های 
اجتماعی رسـمی و غیر رسـمی در محله، مشـارکت های 
مردمـی در محلـه و وجـود اعتمـاد اجتماعـی میـان افراد 
محلـه ارزيابی می کنند )الوانی و سـید نقـوی، 1382، ص 
11(. انسـجام اجتماعی از مولفه های اصلی سـرمايه های 
اجتماعی بشـمار می رود. امروزه سـرمايه هـای اجتماعی 
موتور محرکه برای حرکت بسـوی توسـعه پايدار به شمار 
مـی رود. در ايـن تحقیق همبسـتگی اجتماعی بـه عنوان 
متغیر وابسـته بوده و از طريق سـه شاخص روابط دوستی 
و همسـايگی، مشـارکت های اجتماعی و میزان اعتماد به 
افـراد و گـروه هـای مختلف مـورد ارزيابی قـرار می گیرد.

احساس تعلق به واحدهاي همسايگي و محله
احسـاس تعلـق به گـروه، جامعه و مکانی خـاص از جمله 
احساسـات ضـروری در زندگـی اجتماعی انسانهاسـت. از 
ديدگاه روانشناسـی اجتماعی حس تعلـق اجتماعی، زبان 
و چارچوبی را به وجود می آورد که بوسـیله آن ما نسـبت 
بـه  نحـوه عملکـرد افـراد در گروههـا و اجتماعـات دانش 
وآگاهـی پیـدا کنیـم. وجـود ايـن حـس سـبب می گردد 
از يـك سـو فـرد در جامعـه و محیـط به شـکل بالنـده و 
پويـا عمـل نمايـد. از سـوی ديگـر موجـب می گـردد که 
فـرد، گـروه و جامعـه و مـکان )محلـه، شـهر و غیـره( را 
متعلـق به خود دانسـته و در جهت اعتال، ارتقاء و توسـعه 
آن بکوشـد. داشـتن حـس تعلـق منجـر بـه ايجـاد حس 
داشـتن سرنوشـت مشـترک می شـود، حسـی که از نظر 
روانشناسـی موجب ايجاد همکاری، تعاون و مشـارکت در 
میـان اعضـاء يك گـروه و جامعـه می گـردد. حس تعلق 
بـه محیـط و مـکان )محله و شـهر( نیز نوعی از احسـاس 

تعلـق اسـت. وجود اين حس ضمن اينکه بـرای فرد نوعی 
تشـخص و بالندگی را به همراه دارد سـبب می شـود که 
سـاکنان در فعالیت هـای اجتماعی مربوط بـه مکان مورد 
نظـر احسـاس مسـئولیت کـرده درآن مشـارکت نمايند؛ 
به عبارتـی حس تعلـق مکانـی میـزان مشـارکت پذيری 
افـراد يك محلـه يا شـهر را در امور مربوط بـه آن افزايش 
می دهد )موسوی، 1386، ص 68 (. حس تعلق محله ای 
بـا تاثیر گذاشـتن بر روی میزان مشـارکت های اجتماعی 
در محله باعث تسـريع و تسـهیل در جريان توسعه محله 
ای مـی شـود. از ايـن رو می تـوان گفت حس تعلق خاطر 
محلـه ای در کنـار عامل همبسـتگی اجتماعـی در محله 
می تواند نقش مهمی در توسـعه کالبـدی و اجتماعی آن 

داشـته باشد.
بـر ايـن اسـاس مي تـوان بـه مـوارد زيـر در حـوزه روابط 
اجتماعـي در واحدهاي همسـايگي و محالت اشـاره کرد:

فضـای اجتماعـی و روابـط اجتماعی؛ رابطـه اجتماعی در 
فضـا و زمـان اتفـاق می افتـد. مجـاورت می توانـد علـت 
شـروع رابطه اجتماعی باشـد، اما شـرط کافی آن نیسـت 
و میزانـی از تجانـس بـرای حفـظ ايـن روابط الزم اسـت. 
سـاختار فیزيکی و تقسیمات عملکردی فضا ممکن است 
گشـاينده يـا محدود کننـده فرصت ها برای ارتباط باشـد 
)طالبـی، 1383(. رابطه اجتماعی و فرهنگی در فضا اتفاق 
می افتـد. بنابرايـن فضا مجموعـه ای از روابـط اجتماعی و 
فرهنگـی میـان گروهخـاص و مـکان خـاص را در بر می 
گیرد. رابطه اجتماعی و فرهنگـی مدت زمان خاصی دارد. 
بنابرايـن زندگـی اجتماعـی در فضـا و زمـان واقع شـده و 
توسـط آنهـا محـدود می شـود. نـوع روابطی کـه در فضا 
برقـرار مـی شـود و شـدت آن، بـه فضـا معنـی مـی دهد 
)طالبـی، 1383(. »ديـر«  و »والـش«  معتقدند که روابط 
اجتماعـی مـی تواننـد در فضا شـکل بگیرنـد و همچنین 
توسـط شـکل فضـا، مـورد تهديـد قـرار گیرند.)کارمونا و 

.)1388 همکاران، 
 تعامـالت اجتماعی؛ يکی از مهمترين نیازهای انسـان در 
فضای عمومی، نیاز به برقراری تعامل و ارتباط با سـايرين 
و عناصر محیطی در فضای عمومی شـهری اسـت. فضای 
شـهری ظـرف و مکان بروز زندگی اجتماعـی افراد جامعه 
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اسـت که بر اسـاس پايه های فکری خردگرايانه، مشارکت 
مدنـی آحـاد جامعـه و رفتارهـای جمعی شـکل گرفته بر 
پايـه ارزش هـای انسـانی شـکل مـی گیـرد. ايـن تعامل 
اجتماعـی و مشـارکت مردمـی را می تـوان عنصر اصلی و 
اساسـی محتوای فضای شهری برشـمرد که روابط انسانی 
و فعالیـت هـای شـهری را تحت تاثیر خود قـرار می دهد.  
میـل بـه پیونـد بـا ديگـران و نیـاز بـه بـودن با ديگـران، 
انگیـزه ای اسـت تـا فرد را در بسـتر فضای عمومی شـده 
و در دسـترس همـگان قـرار داده شـده، به تعامل با سـاير 
افـراد انسـانی و نیز بـا محیط اطـراف خويـش وادارد و در 
اين کنش ها و واکنش های انسـانی و محیطی اسـت که 
مـکان عمومی در قالب )فضای شـهری( نمايان می شـود 
)منصـوری و همـکاران، 1390(. مفهـوم تعامل اجتماعی 
معطـوف به مجموعـه پويش ها، گرايش هـا و نگرش هايی 

اسـت که برپايه عقالنـی تجمعی، باورهای مردمسـاالری، 
خودبـاوری، خردگرايـی و قانون گرايـی اسـت )پارسـی، 
1381( و )سـتارزاده و همـکاران، 1389(. فضاهايـی بـه 
لحـاظ تعامـالت اجتماعـی موفـق اند کـه از تعامـل پويا، 
تبـادل اطالعـات، کسـب تجـارب محیطـی، امـکان بیان 
خـالق افـراد و گروه هـای حمايت کنند که ايـن امر خود 
مـی توانـد منجر به افزايش حس همبسـتگی اجتماعی و 

در نتیجـه رضايت مندی بیشـتر گردد.
عوامـل موثر بـر بروز تعامـالت اجتماعـی در فضا عبارتند 

)2010،Lubis & other( :از
1- »اجتمـاع پذيری«: يکی از مهمتريـن ابعاد و ويژگی 
هـای عمومـی ايجـاد فرصـت هـای الزم جهـت تعامالت 
اجتماعـی مـی باشـد. هنگامـی که مـردم بـا سـاير افراد 
جامعـه تعامـل می کنند، رابطه قويتری بـا مکان و جامعه 

گويه ها شاخص ها
تمیـزی آب و هـوا؛ پاکیزگـی محیـط محلـه؛ امـکان 

پیـاده روی و دوچرخـه سـواری
ويژگی های زيست 

محیطی

طی
حی

ت م
یفی

ک

رها
تغی

م

دسترسـی بـه فضـای سـبز؛ دسترسـی بـه خدمـات 
آموزشـی  فضـای  بـه  دسترسـی  روزمـره؛  تجـاری 
موردنیـاز؛ دسترسـی بـه فضـای بهداشـتی و درمانی؛ 

دسترسـی بـه ايسـتگاههای حمـل و نقلـی

دسترسی

وجـود سـروصدای ناشـی از ترافیـك موتـوری؛ وجود 
جـرم و سـابقه جـرم در محله

ايمنی و آسايش
احسـاس تعلـق به محله؛ وجـود رويـداد تاريخی مهم؛ 

وجـود مـکان تاريخی مهم ت
هوي

هماهنگـی محیـط بـا فرهنـگ سـاکنین؛ هماهنگی 
سـاختمان هـا بـه لحـاظ فـرم؛ مناسـب بـودن نمـی 
سـاختمان هـا؛ میـزان زيبايـی محله از ديد سـاکنین ری

 بص
ديد

حـل  بـرای  شـوراياری ها  و  سـازمانها  بـا  همـکاری 
محلـه مشـکالت  روابط رسمی

عی
تما

ط اج
رواب

کمـك در رفـع مشـکالت محلـه؛ میـزان ارتبـاط بـا 
همسـايگان؛ تمايـل کمك به همسـايگان و يـاری در 

مشـکالت حل 

روابط غیر رسمی
)مشارکت(

جدول 1. متغييرها، شاخص هاي بررسی كيفيت واحدهاي همسايگي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته های تحقيق.
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خود احسـاس مـی نمايند.
2- »فعاليـت و كاربـری«: رويدادهـای اجتماعـی، نوع 
فعالیـت هـا و کاربری هـای موجود درون فضـا و توان آنها 
در جـذب افـراد و گروه هـای مختلـف، مهمتريـن عامـل 
درپويايـی فضاهـای عمومی و فعال بودن آن در سـاعات و 
فصول مختلف اسـت و شـاخص ارزيابی اين بعد، میزان و 
دفعـات مراجعه افـراد به فضا و مشـارکت در فعالیت های 

مختلف اسـت.
3- »دسترسـی و ارتبـاط«: ايـن ويژگـی مـی توانـد 
در امنیـت و عملکـرد مثبـت فضـا موثـر اسـت. امـکان 
دسترسـی، تـداوم حرکت و حضـور گروه هـای اجتماعی 
ويـژه در نقاط مختلف فضا، از جمله شـاخص های تعیین 

کننـده می باشـند.
4- »تصويـر ذهنـی و آسـايش« : تصويـر ذهنـی بـا 
چگونگـی سـامان دهی کالبـدی فضـا و دريافت آسـايش 
ذهنـی از فضـا، در ارتباط اسـت. تشـخص و خوشـايندی 
بصـری فضـا در جذب مـردم موثرند که سـبب می گردد 
مـردم آن را جهـت توقف، قدم زدن و تجربه حیات جمعی 

انتخـاب نمايند )دانشـپور و همـکار، 1386(.
بعـد اجتماعـی فضاهـای عمومـی مبتنـی بـر مثلثـی از 
انسـان، فضا و حیات جمعی می باشـد که پاسـخگويی به 

ابعـاد مذکـور مسـتلزم توجـه به مـوارد زير اسـت:
- شـناخت نیازهـای انسـان در رابطـه بـا فضا و شـناخت 

گـروه هـای مختلـف اسـتفاده کننده؛
- شـناخت ابعاد کالبدی فضای عمومی و قابلیت های آن 

در رابطـه با بعد اجتمـاع پذيری فضا؛
- شـناخت ابعـاد موثـر در حیـات جمعـی در نمونه های 
موجـود و تامیـن مـا بـه ازای کالبدی و فرصت هـای الزم 
جهـت بـروز فعالیت هـای اجتماعـی )دانشـپور و همکار، 

.)1386
خانه كوچکترين عضو همسايگی

گروه خويشـاوندی بطور کلی عبارت اسـت از مجموعه ای 
از افـراد کـه بر اسـاس قرابت نسـبی يا سـببی بـا يکديگر 
پیونـد دارنـد و روابـط اجتماعـی، اقتصـادی و عاطفـی 
خاصـی آنهـا را مرتبط می سـازد. اين گروه يا شـبکه، تابع 
سنت هاسـت و مجموعـه ای از تعهـدات و مسـئولیتهای 

ازدواج  افـراد آن وجـود دارد.  اجتماعـی و مالـی میـان 
درون گـروه از خصوصیـات اصلـی آن اسـت و ابعـاد ايـن 
شـبکه در روسـتاها و شـهرها و در میـان طبقات مختلف 
اجتماعـی متفـاوت اسـت. اين شـبکه موجوديـت قانونی 
نـدارد ولـی يـك واقعیـت اجتماعی اسـت که بـر خانواده 
هـای هسـته ای و خانـواده های گسـترده مسـلط اسـت 
و بـر آنها سـنگینی می کنـد )جمشـید، 1350، ص 47(. 
بـا کمی دقـت در مفهـوم خانـواده می-تـوان دريافت، آن 
چیزی را که بنیانگذاران واحد همسـايگی در جستجويش 
بودنـد همچون امینیت، آسـايش، بهبود روابط سـاکنین، 
و  معمـاری  تمهیـدات  بـا  تنهـا   ... و  آسـان  دسترسـی 
شهرسـازی و خلـق فضاهـای مـورد نیـاز ايـن واحـد هـا 
تامیـن نمـی شـود، بلکـه ريشـه در مفاهیمـی عمیـق تر 
فرهنگـی و اجتماعـی دارد، همانطوری کـه فضای زندگی 
يـا خانـه صرفا با خلق فضـای کالبدی معمـاری جوابگوی 

کلیـه نیازهـای جسـمی و روحی انسـانها نخواهـد بود.
مفهوم همسايگی در فرهنگ ايرانی

همسـايه و همسـايگی در زندگـی اجتماعـی مـا قـدر و 
شـانی باال داشـته و هنوزهم بسـیاری از کارکردهای خود 
را بـه عنـوان يـك گـروه اجتماعـی به انجـام می رسـاند. 
ضرب المثل هـای موجـود در فرهنـگ عامـه و همچنیـن 
توصیه هـای دينـی دربـاره رعايـت حقـوق همسـايگی، 
حاکی از اهمیت و جايگاه اين گروه اجتماعی اسـت. تاثیر 
کیفیت هـای طراحی محیط در فراهـم آوردن زمینه های 
الزم بـرای روابـط اجتماعـی را نمـی تـوان انکار کـرد، اما 
بايـد نسـبت بـه حـدود و قابلیتهـای محیـط زيـاده روی 
نکـرد. چه بسـا ارزشـهای مشـترک پايـگاه اجتماعـی و 
از عوامـل فرهنگـی و اجتماعـی  اقتصـادی و بسـیاری 
نقـش بسـیار موثرتـری را در تعامل اجتماعی بـازی کند. 
مفهوم »همسـايگی« با مفهـوم »واحد خوديار« شـباهت 
زيادی دارد اما اين مسـئله نبايد باعث غفلت از خاسـتگاه 
فرهنگی و اجتماعی چنین مفهومی شـود، اساسـا حرمت 
همسـايه و همسـايگی در جامعه ما با غرب تفاوت زيادی 
دارد کـه خود ناشـی از تفاوت در نظامهای ارزشـی اين دو 
اسـت. بـه عنوان مثـال ادوراد تی هال که همجـواری ها را 
مـورد مطالعه قـرار داده اسـت در کتاب خود می نويسـد:  
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»در انگلسـتان قرابـت و نزديکـی مفهومـی نـدارد. ايـن 
واقعیـت که شـما در همسـايگی خانواده ديگـری زندگی 
مـی کنیـد بـه ايـن معنی نیسـت که شـما حـق مالقات 
يـا برقـراری ارتبـاط اجتماعی بـا آنهـا را داريـد و يا اينکه 
بچـه های شـما حق بـازی با بچه هـای آنها را دارنـد. زيرا 
روابـط انگلیسـی ها نه بر پايـه همجواری در فضـا بلکه بر 
پايـه پايـگاه و وضعیـت اجتماعـی افـراد طرح ريـزی می 

شود.« 
در جامعـه سـنتی مـا نظـام عشـیره ای، نظـام شـغلی، 
مذهـب و ... نقشـی اساسـی در به وجـود آوردن قلمروها و 
همسـايگی داشته اسـت که می توان، نمود آن را در حوزه 
بنـدی محالت سـنتی شـهرهايی همچون يزد مشـاهده 
نمـود. اگـر تمايلی بـرای ارتباطات اجتماعی نباشـد، نمی 
تـوان از محیـط فیزيکـی انتظار بااليـی داشـت، و در واقع 
ترکیب جمعیتی، ارزش ها و هنجارهای آنها و بسـیاری از 
عوامـل فرهنگـی و اجتماعی نقش عمـده ای در موقعیت 
قلمـرو همسـايگی خواهـد داشـت. برنامه ريـزی عالمانـه 
بـر اسـاس مطالعـات جامعه شناسـی، مـردم شناسـی و 
روانشناسـی بـرای جمعیتـی کـه قـرار اسـت بـه عنـوان 

همسـايه در کنـار يکديگـر زندگـی کنند ضروری اسـت. 
مجـاورت مکانی به تنهايی نمـی تواند به تعامل اجتماعی 
افـراد بیانجامـد. برنامه ريزی اجتماعی نقش تعیین کننده 
ای در روابـط اجتماعـی داشـته و آن طـرح و برنامـه ای 
موفـق تـر خواهد بود کـه مکان و اجتمـاع را با يکديگر در 

نظر گرفته باشـد.
انگیزه هـا، نیازهـا و روابطی که زمینه های همسـايگی در 
قديـم بـوده انـد امـروزه تغییر کرده اسـت. زمانـی بود که 
همسـايگان به سـبب نیازهای فوری خود و بـا قرض مواد 
غذايـی و يا لـوازم زندگی غیر ضروری روابط گسـترده ای 
بـا هم برقـرار می کردند کـه اکنون اين گونـه روابط کمتر 
ديـده می شـود. لـذا درک انگیزه هـای مردم بـرای برقرار 
روابط همسـايگی می تواند کمك شـايانی در زمینه سازی 
کالبدی و اجتماعی برای روابط همسـايگی باشـد. »امروزه 
ابتـدا مجموعه های مسـکونی يـا همان واحد همسـايگی 
سـاخته می شـود و سـپس خانواده هايی از اقصی نقاط با 
ويژگی  هـای متفاوت اجتماعی و اقتصـادی و فرهنگی در 
آنها سـاکن می گردنـد و لذا تعامل اجتماعی برقرار شـده 
بیـن چنیـن افرادی را نمـی توان با يك واحد همسـايگی 
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جدول 2. ارزش های مؤثر بر كيفيت واحدهاي همسايگي و محالت؛ مأخذ: روشن و شکيبائی، 1390
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ارگانیـك کـه به تدريـج و منطبق با ارزش های مشـترک 
شـکل گرفته، مقايسـه نمود. عالوه بر اين امروزه مسـکن 
بـه عنـوان يـك کاالی مصرفی در آمده اسـت کـه مرتب 
تعويـض مـی شـود و لذا بـر تغییراتی کـه در بافـت های 
اجتماعـی به وجـود می آيد شـدت می بخشـد« )اکبرپور، 

.)1381
اکنـون افزايش درآمد باعث می شـود در شـهرهای بزرگ 
خانواده هايـی کـه در محـالت قديمـی می زيسـته اند به 
محـالت مرفه و اعیان نشـین کشـانده شـوند. اين تحرک 
مکانـی چند مرحله ای در درون شـهر و توالـی گروه ها در 
همسـايگی های مختلـف در شـهرهای بزرگ چشـمگیر 
اسـت. در گذشـته همسـايگی تحـت شـرايط اجتماعـی، 
اقتصـادی و فرهنگـی زمـان خـود کارکـردی مناسـب 
به عنـوان سـکونتگاه در قالب سـلولهای شـهری ارائه می 
داد و تغییراتـی کـه در طول زمان در عناصر متشـکله آن 
به وجـود آمـد، ناشـی از تغییـر در مناسـبات اجتماعـی و 
اقتصـادی بطور اعم و تغییر شـرايط محلـی به طور اخص 

بوده اسـت.
خانه جزئی از نظام محله

اگـر چـه خانـواده، خـود به عنـوان يـك گـروه اجتماعی 
اسـت، امـا در يـك جامعه سـالم سلسـله ای زنجیـروار از 
گـروه هـای اجتماعـی کوچـك و بـزرگ وجـود دارد کـه 
هـر کـدام از آنهـا کارکرد و وظايـف خاص خـود را دارند و 
اختـالل در کارکرد يکی ديگر گروه ها را نیز دچار مشـکل 
مـی کند. نقش پذيری خانه و سـکونتگاه در برابر وظايفی 
کـه بـر عهـده دارنـد در هـر جامعـه و فرهنگـی متفاوت 
اسـت. اگـر چه در بررسـی هـای عملی ناچـار به تفکیك 
زندگی خصوصی و اجتماعی هسـتیم، اما در عمل چنین 
تجزيـه ای امـکان پذيـر نیسـت، چراکـه ايـن دو به هـم 
پیوسـته و درهم تنیده اند. پژوهشـی کـه بخواهد به رابطه 
زندگـی اجتماعـی و شـکل سـکونتگاه )در مقیاس هـای 
متفاوت همسـايگی، محله، شـهر و ...( بپردازد هر چند در 
حـوزه طراحی شـهری قـرار می گیـرد، اما تاکنـون کمتر 
ديـده شـده کـه بـه ارتبـاط ايـن دو در فرهنـگ و جامعه 
مـا بـا نگاهی فراتر از نگاه زيبايی شناسـانه پرداخته شـود. 
نگاهـی کـه به رفتارهای اجتماعی بیشـتر از شـکل توجه 

گـردد و تنهـا بـه تجزيـه و تحلیل هـای بصـری پرداخته 
نشـود. اگرچـه اين چنیـن نگاه هايـی می توانـد اطالعات 
ارزشـمندی را در اختیـار مـا قرار دهد، اما غفلـت از رابطه 
محیـط کالبـدی و زندگی روزمـره و اجتماعی مردم خطر 
بزرگی اسـت که ناشـی از در نظر گرفتن شـکل سکونتگاه 
بـه عنـوان اثـر هنـری صـرف بـوده اسـت. همانطـور کـه 
مفهـوم واحـد همسـايگی در غـرب بـر پايـه مطالعـات 
جامعـه شناسـان شـکل گرفت بـرای بررسـی رابطه خانه 
و محلـه مطالعـات جامعه شناسـی برای شـناخت زندگی 
اجتماعـی و خصوصـی مـا مـی تواند کارسـاز باشـد و اگر 
بخواهیـم بنـا بـه ماهیـت میان رشـته ای بـودن معماری 
از دانـش جامعـه شناسـی کمـك بگیريـم، فراهـم آوردن 
زمینه هـای الزم جهـت همکاری اين رشـته ها با يکديگر 
امـری ضروری اسـت. بافت های سـنتی ما بـا اينکه کوچه 
هايـش انـدودکاری شـده و به زيبايـی بصری آنهـا افزوده 
می شـود، امـا روز بـه روز زندگـی در آنهـا بـی رنگ تر می 
شـود و ايـن عالمتـی از عـدم توانايی مجريان از شـناخت 
نیازهـای اجتماعـی و واقعی مردم در زندگی روزانه اسـت.

محله، عنصر سازنده ساختار اجتماعی و کالبدی شهر
بسـیاری از قابلیت هـای انسـان از طريـق روابط اجتماعی 
بـا ديگران گسـترش و توسـعه می يابـد و در حقیقت نیاز 
بـه روابـط اجتماعـی نیازی فطری اسـت. مفهـوم کلیدی 
تمـام مباحـث طراحـان محیط بر سـر اين مسـاله اسـت 
کـه چگونـه مـی تـوان با پیـش بینی رفتـار های انسـانی 
محیطـی به وجـود آورد کـه در آن، زمینـه بـرای فراهـم 
شـدن روابـط اجتماعـی مطلـوب فراهـم گـردد. زندگـی 
انسـان محدود به زندگی شـخصی و خصوصی او در خانه 
نمـی شـود و تا شـعاعی در سـکونتگاه او امتـداد می يابد. 
در واقـع در يك زمینه اجتماعی اسـت کـه زندگی او معنا 
مـی يابـد و همـواره خانـه در تعامـل نزديـك بـا محیط و 
بسـتر فرهنگـی و اجتماعـی و کالبدی کـه در آن قرار می 
گیرد اسـت. محله کـه نوعی قلمرو فیزيکـی- اجتماعی و 
فرهنگی اسـت در پاسـخگويی به نیـاز و ارتباط اجتماعی 
خانواده در سـاختار کالبدی شـهرهای سـنتی مـا جايگاه 
مهمـی دارد. هـر چنـد بـا تغییـر در شـرايط اجتماعـی، 
اقتصـادی، تکنولوژيکی و فرهنگـی مفهوم محله نیز دچار 
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دگرگونی هايـی شـده اسـت اما ايـن مفهوم همچنـان به 
عنـوان اصلـی ترين تفکر حاکم بر شهرسـازی مـا در خور 
توجـه و تامل اسـت. اگر خانه عرصه ای بـرای زندگی يك 
خانـواده در فرهنـگ ماسـت، محلـه نیـز عرصـه ای برای 
زندگـی يك خانـواده و گروه اجتماعی بزرگتر اسـت. گروه 
اجتماعـی که همزيسـتی مسـالمت آمیزشـان بر اسـاس 
ارزشـها و ويژگی های مشـترک شـکل می گیرد. ضروری 
اسـت کـه پیـش از آنکـه بـه مسـائل کالبـدی و فیزيکی 
محلـه پرداخته شـود، مفاهیم اجتماعـی و خصیصه های 
ايـن گـروه اجتماعـی بـه دقـت بررسـی و مطالعـه شـود. 
بـه عبـارت ديگـر برنامهريـزی اجتماعی يـك محله قبل 
از طراحـی کالبـدی آن الزامـی بـه نظـر می رسـد. محله 
به مثابه سـلول اصلی شـهرهای سـنتی، سـکونتگاه قوم، 
نـژاد، مذهب يا فرقه ای خاص اسـت. جامعه شـهری رنگ 
گرفتـه از نظام اجتماعی عشـیرتی، در روند شـکل گیری 
خـود مجموعه هايـی را ايجـاد کـرد که به محلـه معروف 
شـدند. از ابتـدای بنـای شـهرهای اسـالمی و حتـی قبل 
از اسـالم، هـر قـوم و قبیلـه ای تحـت شـرايط خانوادگی، 
منافع مشترک و شـبکه های خويشاوندی، خود محله ای 
جداگانه در شـهر بنـا می کرد. نیاز به همبسـتگی داخلی 
از طرفـی، تهديد گروه اجتماعی خـودی در مقابل ديگران 
از سـوی ديگـر، لـزوم خوکفايـی نسـبی را در زمینـه ی 
خدمـات و تاسیسـات الزم توجیـه می کـرد. همبسـتگی 
اجتماعـی- فرهنگـی سـبب ايجاد عامـل روانـی تعلق به 
محله و پیروی افراد از آداب و رسـوم واحد و نیز احسـاس 
تمايـز نسـبت به سـاکنان ديگر محالت بـود. به طوری که 
در چهارچـوب روابـط اجتماعی ارگانیك آن چنان تجانس 
فرهنگـی ای در هـر مرحلـه وجـود داشـت کـه اختـالف 
طبقاتـی بیـن فقـرا و ثروتمندان، بعـد فیزيکی کـه امروز 
شـاهد آن هسـتیم، نمی يافت. محالت شـهرهای سـنتی 
مـا ماننـد بافـت قديم شـهر يـزد بر پايـه وجوه مشـترک 
مذهبـی )مانند محالت زرتشـتی نشـین( و يـا معیارهای 
شـغلی )ماننـد محلـه سـهل بـن علـی کـه بـرای تجـار 
بـوده( و يـا بـر اسـاس نظـام عشـیره ای )ماننـد مجموعه 
فامیلـی شـیرازی ها و مجموعـه عرب هـا( و قومی شـکل 
می گرفتـه اسـت. در واقع وجوه مشـترکی را می تـوان در 

محـالت در معیارهـای محله نشـینی و تعريف قلمروهای 
محلـه يافت. امـا امروزه بـر اثر تغییـرات اجتماعی صورت 
گرفتـه در اعتبـار ايـن معیارها بـرای جامعه امـروزی بايد 
احتیـاط نمود. امـروزه معیارهای شـغلی در محل انتخاب 
مسـکن جای خود را بـه جايگاه اقتصادی و میـزان درآمد 

خانواده داده اسـت. 
سـنتی  بافتهـای  در  ارزش  بـا  محـالت  ديگـر  ويژگـی 
وجـود فعالیتهای مشـترک بین افـراد محلـه و واحدهای 
همسـايگی است. وجود فضاهای عمومی همچون مسجد، 
تکیه، مدرسـه، بازارچه و حسـینیه در داخل محالت و در 
فاصلـه ای بالفصـل بـا خانه هـا، همسـايگی ها و محـالت 
دلیـل روشـنی بـرای ايـن مدعا اسـت چراکـه زمینه های 
مناسـبی بـرای فعالیتهای مشـترک اجتماعـی و گروهی 
چـون نماز جماعت، مراسـم عزاداری ماه محـرم، برگزاری 
مراسـم عید، خريـد و غیره را فراهم مـی آورد. يقیناً لحاظ 
نمـودن و طراحـی چنیـن فضاهايـی در طراحی شـهری 
محالت دارای اهمیت اسـت اما مهمتـر از آن انگیزه کافی 
بـرای انجـام چنیـن فعالیتهـای اجتماعی اسـت چـرا که 
بـدون حیـات و زندگی اين فضاهای گروهـی نمی توان به 
موفقیت محیطی محله امید بااليی داشـت. »نکته مهمی 
کـه بايـد در نظـر گرفتـه شـود و طراحان می بايسـت در 
طـرح و خلـق ايـن دسـت فضاهـا در نظر داشـته باشـند 
اين اسـت که حوزه ی درگیر در مسـائل طراحی فضاهای 
جمعی محالت و شـهر فراتـر از طراحی فرمال می باشـد. 
برنامه ريـزی اجتماعـی و طراحـی درسـت  از  ترکیبـی 
براسـاس شـناخت عمیق الزم اسـت تا طراحی در مسـیر 
تقويـت جريـان وزندگـی فضـای عمومی محالت و شـهر 

قـرار گیـرد« )دشـتی، 1389، ص 4(.
فرامـرز رفیع پـور به عنوان جامعه شـناس يك خصوصیت 
محلـه  جملـه  از  اجتماعـی  گـروه  هـر  بـرای  را  مهـم 
برمی شـمارد در آن احسـاس تعلق خاطر است )رفیع پور، 
1389، ص 109(. جدای از نقشـی که فعالیتهای گروهی 
محله نظیر مراسـم اعیاد، مراسـم عزا، مراسـم عروسی در 
بـاال بـردن حـس تعلـق خاطـر به گـروه اجتماعـی محله 
دارنـد و در مـواردی تعلـق گـروه آنچنـان اسـت کـه عده 
ای علـی رغـم برخـی از مشـکالت حاضـر بـه تـرک افراد 
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آشـنای محـل نمی باشـند، از تعلـق بـه مـکان نیـز نبايد 
غافـل شـد. هنـوز عـده ای آنچنان بـه محله پـدری خود 
و محلـه ای کـه در آن بـزرگ شـده انـد احسـاس تعلـق 
می کننـد کـه حتـی پـس از سـالها حاضـر بـه تـرک آن 
نیسـتند. تعلـق به مـکان در تقويت احسـاس تعلق خاطر 
موثر اسـت. اين عالقه به محله و سـاکنین محله در قديم 
باعث شـده بود که افراد نسـبت به هم و سرنوشـت محله 
حسـاس باشـند. اصطالح عامیانـه  »بچه محل ماسـت«،  
و پشـتیبانی از بچـه های محلـه در واقع بـروز ناراحتی در 
تايید اين مطلب اسـت. سـاکنین محله نسبت به يکديگر 
و بـه محلـه نوعـی احسـاس »مـا« شـدن داشـتند. خود 
را جزئـی از جمـع، وبقـا و آسـايش خـود را در کارائـی و 
قدرت مجموعه می ديدند. احسـاس همبسـتگی شـديد، 
کمـك يار هـم بـودن و خودکفايـی گروههـای اجتماعی 
محله انسـجام و همگنی خاصـی به بافت کالبدی محالت 
داده بـود. روابـط اجتماعـی مذکور بصورت بسـیار ظريفی 
در شـکل گیری و اسـتخوان بندی محلـه موثـر بـود و 
شـبکه ارتباطـی و مرکـز محلـه و ديگـر عناصـر کالبدی 
ماننـد آب انبـار، مسـجد، حسـینیه، سـقاخانه و حمـام را 
تعريـف می نمـود. يکـی از عوامـل مهـم در ايجـاد حـس 
تعلـق، هويت و شناسـه بخشـیدن به محله اسـت. هويت 
هرکـدام از اجـزای محلـه يعنـی خانه هـا و خانواده هـا تا 
حـدود زيـادی وابسـته و درگرو هويت و شـخصیت محله 
اسـت. در حوزه طراحی شـهری عوامل بسـیاری را جهت 
هويـت بخشـی به مراکـز شـهری و محالت نـام می برند. 
يکـی از مهمترين عوامـل هويت دهنـده در بافت محالت 
سـنتی کـه ارتبـاط تنگاتنگ بـا کوچکترين عضـو محله 
و واحـد همسـايگی برقـرار می کنـد، سلسـله مراتب در 
صورت بنـدی فضاهای دسترسـی اسـت. ارتبـاط هر يك 
يـا چنـد خانـه و واحـد مسـکونی بوسـیله ی بن بسـت 
خصوصـی و يـا فضای نیمه خصوصی ای کـه همان کوچه 
اسـت برقـرار می شـود. بـا عبـور از کوچه هـا و گذرهـا و 
رسـیدن بـه راسـته های اصلـی و میدانچه هـا، برخوردها 
و بـه دنبـال آن روابط اجتماعی سـاکنین محله بیشـتر و 
بیشـتر می شـود. در ارتباط با خانه و محـالت و واحدهاي 

همسـايگي توجـه بـه نـکات زير نیـز قابل تامل اسـت:

امنیـت در ارتباط خانه و محله؛ يکی از مهمترين نیازهای 
انسـانی در حـوزه روانـی اسـت و از عواملـی اسـت کـه تا 
حـدودی در شـکل گیری کالبدی فضاهـا بايد مورد توجه 
و دقـت قـرار گیـرد. در آمريـکا نظريه فضاهـای قابل دفاع 
توسـط اسـکار نیومن با مشـاهدات انتقادی خود در رابطه 
با سـاختارهای موجود بود او عقیده داشـت: »فضاهای که 
امـکان ديـدن و ديده شـدن در آنها بیشـتر باشـد، امکان 
کمـی بـرای فـرار فراهـم مـی کنـد و در ضمن پتانسـیل 
کمتـری برای فعالیت مجرمـان فراهم می کند« )علیخواه 
و ربیعـی، 1385، ص 115(. او سـه فاکتـور را در افزايـش 
جرم در مناطق مسـکونی مهم می شـمارد: الف( بیگانگی؛ 
ب( عـدم وجـود نظارت؛ و ج( در دسـترس بـودن راه فرار. 
بنابرايـن نیومـن معتقـد اسـت کـه بـا اسـتفاده از سـاز و 
کارهای نمادين شـکل دادن عرصه های تعريف شـده می 
تـوان يك ُمحیط کنترل شـده را فراهم سـاخت )مديری، 
1385، ص 16(. ايـن نظريـه از چهـار اصـل اساسـی زيـر 
تشـکیل شـده اسـت: قلمروداری؛ مراقبت طبیعی؛ تعین 
مـرز و تصويـر و ُمحیـط اجتماعـی و فرهنگی مـکان ها و 

سـاختمانها )بیات و ديگـران، 1387، ص 60(.  
در يـك تئـوری ديگر که توسـط »ويلسـون و کلینگ«  با 
عنـوان نظريـه نامدنیت يا پنجره ای شکسـته  بیان شـده 
اسـت آنهـا اشـاره مـی کننـد کـه محله هـای کـه در آن 
نشـانه هـای از بـی توجهـی و خرابـی نظیر تلنبار شـدن 
زبالـه ها، نمای بیرونی ناموزون سـاختمتنها و پنجره های 
شکسـته وجـود دارد حاکـی از آن اسـت که سـاکنین آن 
محله آسـیب پذيری بیشـتری دارند و قصد دارند خود را 
از حضور، مشـارکت و محافظت اجتماع خود کنار بکشند. 
اين شـاخصها می توانند زمینه ايجـاد جرم را فراهم کنند 
)علیخـواه و ربیعـی، 1385، ص 116(. اصـول کلـی کـه 
طراحـان شـهری بر مبنـای اين نظريـه برای ايجـاد تغیر 
ُمحیطـی بکار برده اند عبارتند از: الف( کنترل دسترسـی؛ 
ب( مراقبـت؛ ج( فعالیتهـای حمايتـی؛ و د( پیشـگیری 
از ُمحّرکهـا. در واقـع CPTED  بنابـه گفتـه اشـنايدر، 
مطالعـه همه جانبـه و طراحی ُمحیطی بـرای ايجاد رفتار 
مطلـوب، افزايش کارآمـدی و کاهش بـروز رفتارهای ضد 
اجتماعـی اسـت )اشـنايدر، 1385، ص 13(. اگرچـه ايـن 
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دسـتورالعملها از سـال 1960 وجـود دارد امـا اسـتفاده 
و توجـه بـه آنهـا در فرآيندهـای طراحـی زيـاد به چشـم 
نمی خـورد دسـتورالعملهای CPTED نقـش مهمی را 
در دلبسـتگی بـه مـکان دارنـد اگر اسـتفاده کننـدگان از 
ُمحیـط آن را ناامـن اِدراک کننـد آنها قصد دلبسـتگی به 
ُمحیط را نداشـته و در نتیجه سـطح تعامالت نیز کاهش 

خواهـد يافت.
خوانايـی و تجربـه هـای زيباشـناختی در ارتبـاط خانـه و 
محله؛ شـاخصه وضوح و خوانايی نشـانگر میزان اطالعاتی 
فضايـی اسـت کـه که مـی توان به صـورت بصـری از يك 
فضا به دسـت آورد بنابراين وضوح و خوانايی شـهر ارتبط 
مستقیمی با مفهوم بازسازی کل شهر در ذهن و کنار هم 
چیـدن اين قطعـات در کنار يکديگـر دارد بنابراين وضوح 
رابطـه ای میـان ويژگـی هـای محلـی و فراگیـر فضـای 
شـهری مـی باشـد )Hiller،2007;32-40(. خوانايـی در 
دو سـطح اهمیـت پیدا می کنـد: فرم کالبـدی و الگوهای 
فعالیـت. مکان هـا ممکـن اسـت در يکی از اين دو سـطح 
خوانـا و قابـل فهم باشـند اما بايـد آگاهی از فـرم کالبدی 
و الگوهـای فعالیـت به تکمیل يکديگر بپردازنـد. از جمله 
مهمتريـن فاکتورهـای موثـر در خوانايـی، کاراکترهـای 
کالبـدی و طبیعـی، تنـوع و پیچدگی، پیـاده روی و پیاده 
محوری می باشـد کـه عوامل کالبدی مؤثـر در خوانايی و 
اِدراک ودريافت احساسـات عابرين شـامل شیب و انحنای 
معابـر، تغییـر موقعیـت ناظر، ثبات و پیوسـتگی مسـیر و 
جهت، تغییر و تناوب مسـیر، امکان حرکت مطلوب پیاده 

و تصمیم گیری در فضای شـهری امـکان اِدراک ُمحیط و 
بهـره گیری از ارزشـهای بصری، فرهنگـی و اجتماعی نیز 
افزايش پیدا می کند. پژوهشـگران بسـیاری سعی نمودند 
تـا محتـوای تصويـر ذهنـی مـردم را از فضاهـای کالبدی 
کشـف کنند. آنان با اسـتفاده از تکنیکهای مختلفی چون 
مصاحبـه و کنـکاش درباره چگونگـی جهت يابی و جهت 
گیـری در مـکان و يـا تقاضا از مـردم برای ترسـیم کردن 
نقشـه ای از مکان مورد تحقیق، آنگونه کـه در ذهن دارند، 
 :Lynch( تصـور ذهنـی مـردم از مـکان را کشـف کننـد
1972(. مـردم موقعی می تواننـد از منافع گزينه هايی که 
آن کیفیـات را عرضـه می دارنـد بهـره گیرند کـه بتوانند 
سـامان فضايـی مـکان و آنچـه را کـه در آنجـا می گـذرد 
درک کننـد. خوانايـی- کیفّیتـی که موجبـات قابل درک 
شـدن يـك مـکان را فراهم مـی آورد- عنوانی اسـت که از 

ايـن پس مـورد بحـث قـرار می گیرد.
فضای سـبز در ارتباط خانه و محله؛ سـرانة فضاهای سـبز 
عمومـی از قبیـل پارکها در سـطوح مختلف معمـوالً بین 
7 الـی 14 متـر مربـع پیش بینی مـی گردد. سـرانة فوق 
بسـتگی به معیارهايی از قبیـل اقلیم، وضعیت جغرافیايی 
و مسـايل ديگر مورد مطالعه دارد )وزين، 1378، ص 95(. 
کارکرد فضای سـبز شـهری، بويژه در کالن شـهرها بسیار 
مهـم بـوده و وجـود آنها بخـش جداناپذيـری از مجموعه 
شـهرها تلقـی مـی شـود. بـه طـوری کـه در بسـیاری از 
متـون شهرسـازی از فضای سـبز شـهری بعنـوان يکی از 
شـاخص های مهم شـناخت کیفّیـت ُمحیط های انسـان 

نمودار 3. ارتباط مفهومی بين فضای سبز شهری، كيفّيت زندگی و شهر پايدار؛ ماخذ: نگارندگان.
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سـاخت يـاد می کننـد )زيـاری و ديگـران، 1388، ص 
.)290

 کويـن لینچ بـا کتاب »سـیمای شـهر« )1960( تحقیق 
تجربـی در مـورد شـیوه هـای اِدراک و اسـتفاده مـردم 
عـادی از شـهرها را بنیـان گذاشـت. کارهـای او مشـوق 
انجـام تحقیقـات اجتماعـی در مـورد موضوعـات عمـده 
برنامـه ريـزی همچون فضاهـای قابل دفـاع و اسـتفاده از 
فضاهـای عمومـی بود. مشـاهدات دقیـق ويلیـام وايت در 
مـورد روشـهای واقعی اسـتفاده مردم از پارکهـا، میدان ها 
و پیـاده روهـا و پیشـنهادهای منتـج از آن بـرای مردمـی 
کـردن فضاهـای عمومی نیـز باعث عمومی تر شـدن اين 
شـیوه ها و تحقیقـات گرديد )اعتمـاد و ديگـران، 1391، 
ص 346(. هر چند که از عملکرد فضای سـبز در سـاخت 
کالبـدی شـهر و عملکرد زيسـت ُمحیطـی آن مـی توان 
انتظـار بازدهی اجتماعی و روانی داشـت لیکن در طراحی 
فضای سـبز به منظور دسـتیابی به آثار اجتماعی و روانی 
پـارک های شـهری، هـدف اصلی هـر چه نزديـك کردن 
انسـان و طبیعـت به يکديگر اسـت. هر انسـانی تحت هر 
شـرايطی روزانـه به چند سـاعت آرامـش نیـاز دارد و اين 
نیـاز بـا فشـردگی جمعیـت در محـل مسـکونی زندگـی 
آپارتمان نشـینی در آينده بدون شـك بیشـتر هم خواهد 
شـد )زيـاری و ديگـران، 1388، ص 297(. فضاهای سـبز 
عمومـی )پارک هـای عمومـی( فضاهايـی هسـتند کـه 
بیشترين سهم از فضای درون شهری را به خود اختصاص 
می دهنـد. و ايـن يك نسـبت منطقی نیز هسـت. چراکه 
اکثريـت جامعـه معمـوالً افـرادی تشـکیل می دهنـد که 
سـن بـاالی هیجـده سـال دارنـد. اين گـروه از انسـان ها، 
طبعاً عاليق منطقی تر و متناسـب با سـن خـود دارند. در 
پارکـی که متعلق به آنهاسـت، پارکی عمومی اسـت، بايد 
کتابخانـه ها و تفرجگاههای عمومی وجود داشـته باشـد. 
جاهايـی بـرای آرامش و اسـتراحت و تفريـح خانواده ها و 
بازی هـای مخصـوص آنها، ايـن پارک ها نیـز بايد نزديك 
مناطـق مسـکونی احداث شـوند. در طرح شـهر آيندگان، 
پـارک های عمومی شـهری دارای همة امکانات فرهنگی، 
ورزشـی، تفريحی اعم از سـینما، تئاتر، موزه، نمايشـگاهها 
و کتابخانـه هـا و غیره می باشـند )خـوروش، 1377، ص 

35(.  اسـتفاده از فضای سـبز شـهری به عنوان بخشـی از 
زندگـی روزانه اسـت که جنبـه های اجتماعـی کاربران با 
فضـای سـبز در تعامـل می باشـد. و يـك ارزيابـی تعامل 
اسـت بیـن کاربـر و فضـا. و بـه دنبـال نظـرات کاربـران و 
شناسـايی عوامـل مثبـت و کمـك بـه اسـتفاده از آنهـا و 
چـه عواملـی منفـی و دلسـرد کننـدة اسـتفاده کنندگان 
می باشـد )Bjerke and others، 2006،38( .تحـرک و 
جدايـی فضايـی )يعنـی فواصل واقعـی خیابان هـا و خط 
مسـتقیم(، هـر منطقـه ويژگـی هـای منحصر فـرد خود 
را دارد. کـه مـی توانـد بـرای برنامـه ريزی آينـدة امکانات 
عمومـی مفید باشـد و بـا مـدل سـازی آن در GIS، يك 
مرجـع مفیـد بـرای کمـك بـه برنامـه ريـزان شـهری در 
 Chang and( توزيـع عادالنـه تر امکانـات عمومی باشـد

 .)2011،370  ،Liao
تصـورات ذهنـي از محیط کالبـدي خانه و محلـه؛ با آنکه 
مطالعات محیطـي در ابتدا تحت تأثیـر رويکردهاي صرفاً 
روان شناسـانه تنهـا بـر دانـش و بـاور وشـناخت متمرکز 
بودنـد، و بـه ابعـاد و ماهیـت خـود محیط فیزيکـي توجه 
خاصـي نداشـتند؛ اما مطالعـات بعدي با تعريـف و تبیین 
مفاهیمـي چـون فضـاي شـخصي، ازدحـام، مـکان هاي 
مقـدس و ماننـد آنهـا ويژگي هاي کالبـدي و ابعاد محیط 
را نیـز در مطالعـات وارد کردنـد. فريتـز اسـتیل عوامـل 
کالبـدي تأثیرگذار در ادراک و حـس مکان را اندازه، درجه 
محصوريـت، تضـاد، مقیـاس، تناسـب، مقیـاس انسـاني، 
فاصلـه، بافـت، رنـگ، بـو، صـدا و تنـوع بصـري معرفـي 
میکنـد. از سـويي ديگر مؤسسـه معتبـر پژوهشـي پروژه 
فضاهـاي عمومـي حداقـل دو مـورد از چهـار کیفیتي که 
بـراي مکانهـاي موفق ذکر مي کند، مسـتقیماً به کیفیت 
طرح و کالبد فیزيکي اشـاره دارند. اين موارد به دسترسـي 
و نفوذپذيـري و نیـز راحتـي و تصويـر کالبـد فیزيکي مي 
پردازنـد. بـا تکیه بر آن پژوهش ها و با دقت در بافت محله 
هاي مسـکوني، شـاخص هاي ادراک ذهني شـهروندان از 
کالبـد ومحیـط فیزيکـي محالت مسـکوني شـهري را به 
عنـوان يکـي از مؤلفه هاي مؤثر بر حس مکان شـهروندان 
مطـرح مـي کنیـم. با توجـه به بافـت فیزيکي نـوع محله 
هاي مسـکوني شـهري شـاخص هـاي ارزيابـي ادراکي از 
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کالبـد فیزيکي مـي توانند بر کیفیت ادراک شـهروندان از 
جذابیت منظر شـهري و طبیعي، مبلمان شـهري، نظافت 
و تمیزي، دسترسـي به خدمات شـهري و محله اي، و نیز 

دسترسـي به حمـل و نقل عمومي باشـد.
تصـورات ذهنـي از محیط اجتماعي محلـه؛ مکانها گاهي 
بـه عنـوان ظرف و بسـتر ارتباطـات اجتماعـي و فرهنگي 
قلمـداد شـده انـد، تـا آنجـا که برخـي مطالعـات تعلق به 
مـکان را بیشـتر بـه آن ارتباطهـا منتسـب کرده انـد تا به 
ماهیـت فیزيکـي مـکان  هرچنـد برخـي از مطالعـات در 
صفـت انحصاري و حتي تفضیلي نقش تعامالت اجتماعي 
در ايجـاد و تقويـت حس مکان و تعلق به مکان تشـکیك 
کـرده انـد؛ امـا صـرف اهمیـت وافـر روابـط اجتماعـي در 
شـکل گیـري و بسـط حس مکان کـه در قريب بـه اتفاق 
مطالعـات مکاني منعکس شـده، سـبب تثبیـت تصورات 
ذهنـي از محیـط اجتماعي بـر ابعاد حس مـکان به مثابه 
يـك اثرگـذاري مهـم در مـدل تأثیر سـنجي ابعـاد حس 
مـکان اسـت. ملیـگان دو مفهـوم در فرآينـد ارتباطـات 
اجتماعـي را مطرح و تعريف مي کند. تعامالت گذشـته و 
قابلیت تعاملي. نخسـتین تعبیري از تجربه هاي اجتماعي 

قبلـي در محیـط و اشـاره اي ضمني به خاطرات اسـت؛ و 
قابلیـت تعاملـي بـه ويژگـي هايـي ناظر اسـت که محیط 
بـراي ايجـاد و تقويـت و تحـت تأثیـر قـرار دادن تعامالت 
ادراک جمعـي ايجـاد مـي کند. تصورات ذهنـي از محیط 
اجتماعـي، تمايـل بـه تعامـالت اجتماعي و مشـارکت در 
تصمیـم گیريها و فعالیتهاي جمعـي در کنار تصور ذهني 
از شـأن اجتماعـي سـاکنان محلـه مـي توانند  بـه عنوان 
شـاخص هاي ارزيابـي ادراک و تصور ذهني شـهروندان از 

محیـط اجتماعي محله سکونتشـان مطرح شـوند.
تصـور ذهني از محله به مثابـه تداعي کننده معنا؛ »فريتز 
اسـتیل« به خصوصیاتي مانند تاريخ، تخیـل، توهم، رمز و 
راز، شـگفتي، شـور و خاطـره به مثابه اسـباب ايجاد رابطه 
متمرکـز بـا مـکان هـا ياد مـي کنـد. رلـف نیز تصـورات 
ذهنـي را مؤثرتريـن عامـل هويـت مـکان مـي شناسـد 
و معتقـد اسـت: تـا زمانـي کـه معناي مـکان ها تنهـا در 
سـاختار فیزيکـي و فعالیتهايـي کـه در آن رخ مـي دهـد 
جسـتجو شـود، چیـزي يافت نمي شـود؛ بلکـه بايد معنا 
را در تصويرهـاي ذهنـي و تجربه هاي انسـان هـا از مکان 
جسـتجو کرد. بـر اين اسـاس، ادراک و تصـورات ذهني از 

نمودار 4. وجوه مختلف معماري اسالمي در شهر اسالمي؛ ماخذ: حجازي و مهديزاده، 1393، ص 8.
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پیوندهـاي معنايـي بـا محیط محله مسـکوني مـي تواند 
بـا شـاخص هـاي تداعي خاطـرات گذشـته و نیـز تداعي 
معانـي سـمبلیك فرهنگـي و مذهبـي ارزيابي گـردد. در 
انتهـا بـه نظر می رسـد که جنبـه معنايـی و مفهومی نیز 

بـر همپیوسـتگي خانه، محله و شـهر تاثیـر دارد.
 محله در شهر اسالمي

کوی، محله )محلت( و َربْع در بخش  بندی های شارسـتان 
و ربـض )بیرونـی(، بیان کننـدة يـك واحـد جغرافیايـی، 

تصاوير 1 و 2. تسلسلي از دسترسي هاي غيرمستقيم و شکسته در ارتباط محله و خانه تا شهر؛ سمت راست: شهر الجزيره و 
سمت چپ: شهر سنندج؛ ماخذ: عيزاده و ديگران، 1393، ص 73.
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اجتماعی- جمعیتی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسـی اسـت 
که با مشـخصه هايی از ديگر محله ها متمايز می شـود. در 
منابـع تاريخـی و جغرافیايی به زبـان فارسـی واژة کوی و 
گاه در کنـار آن صـورت عربی آنـ  محلهـ  به کار می رفته 
اسـت. در ترجمـه ای کـه از تاريخ بخـارا بازمانده اسـت، از 
واژة کـوی بـرای توصیف بخش های شـهر اسـتفاده شـده 
اسـت )نرشـخی، 1363، صـص  79- 73(. واژة محلـت 
)محله( در منابع سـده های چهارم و پنجم قمری بیشـتر 
از کـوی ديـده می شـود کـه دلیـل آن نیز کاربـرد صورت 
عربـی چنین اصطالحاتی اسـت. کوچـه، گـذر، میدانگاه، 
عناصـر کالبـدی و فضاهـای عمومـی اسـت کـه پیونـد 
دهنـدة اجـزای هـر کوی بـه يکديگـر و به ديگـر کوی ها 
بـود، گاه در کنـار واژة کـوی يـا محله معنـای کلی تری از 
شـکل کارکـردی آن بیـان می شـد از اين رو زمانـی که از 
»کـوی و کوچـه و محلـه ای « سـخن گفته می شـد، همة 
آن اجـزا و کلّیت محله مورد نظر بود. »کال« واژه ای اسـت 
کـه امـروزه و بويژه در شـهرهای شـمالی ايـران به معنای 
محلـه، روسـتا و يا يك واحد مجزای شـهریـ  روسـتايی 
از واحدهای همجوار آن به کار می رود. در دوران اسـالمی، 
واژه های ارگ، ارک، دژ و کهندژ بیشـتر به صورت کهندژ، 
کهنـدز، کنـدز، قهنـدز و قلعـه بـه کار رفته انـد کـه البته 
بايـد توجه داشـت قلعه گسـتره ای فراتـر از ارگ و کهندژ 
را در بـر می گیـرد. قلعه )کال( واژه ای اسـت برگرفته از کال 
فارسـی کـه کارکردی به تناسـب متفـاوت از ارگ داشـته 
اسـت َربْـع اگـر چـه در دوران اسـالمی، در معنـای کوره، 
ناحیـه و يـا کرسـی های يـك اسـتان بويـژه در خراسـان 

بـرای هر يك از بخش های )حصه ها( چهارگانه اسـتعمال 
می شـد و خراسـان را به چهـار »َربْع« )مرو، بلـخ، هرات و 
نیشـابور( تقسـیم می کردند )اصطخری، 1340، ص 203؛ 
ابـن حوقـل، 1345: 163(. امـا َربْـع در معنـی »محلـه« 
يـا بخش هـای يك شـهر، معنـی بارزتـری داشـت. حاکم 
نیشـابوری در تقسیم بندی شهر نیشابور از هر دو اصطالح 
محلـه و َربْـع در دو مرتبه تقسـیم بندی، بهره برده اسـت: 
»ارباع نیشـابور چارسـت: ريوند، مازل، شامات، بشفروش«. 
ايـن چهـار ربـع »از حـدِّ مسـجد جامـع« جدا می شـدند 
و مجموعـه ای از محله هـای شـهر، روسـتاها و قريه هـای 
پیرامونـی را تـا بخش هـای سـواد شـهر دربـر می گرفتند 
)حاکـم نیشـابوری، 1375، ص 214(. در واقع ربع را فراتر 
از محله دانسـته و در معنای بخش بیان کرده، که هر ربع 
چندين محله و روسـتا را شـامل می شـده اسـت؛ چنانچه 
محله هـای شـهر را چهـل و هفـت عـدد بـر می شـمارد. 
کال، کالت، کالتـه ريشـه در زبـان فارسـی میانـه )پهلوی 
ساسـانی( دارد و بـه همیـن صورت در برخـی متون مانند 
کارنامـة اردشـیر بابـکان )1386، صـص 75 - 74( نیز به 
کار رفتـه اسـت. در زبـان ترکـی، ايـن واژه به صـورت قال 
بـه کار رفتـه کـه در نـام آق قـال )قلعة سفید/سـفید قلعه( 
می توان نمونـة آن را يافت. همچنین در گويش مازندرانی 
بـر سـر نـام  مکان هـای بسـیاری بـه صـورت کال و کالت 
بـه کار رفتـه اسـت، که بیشـتر شناسـة روسـتا تـا محله 
)باسـتانی راد، 1388، ص 41( اسـت. برخـی محله هـا 
نیـز چنـان بـزرگ بودند کـه ماننـد »محلـة جوالهگان« 
)بافنـدگان( »سـیصد کوچـه زيـادت داشـت«. همچنین 

نمودار 5. )سمت راست( معناني منبعث از جهانبيني اسالمي؛ ماخذ: بمانيان، 1389، ص  43. و نمودار 6. )سمت چپ( معناي 
توحيد در جهانبيني اسالمي كه بر ساختار و همپيوستگي خانه و شهر تاثير گذاشته و همه را براي يکي )وحدت در كثرت( 

مي كند؛ ماخذ: بمانيان، 1389، ص  42.
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حاکم نیشـابوری اشـرف محله های نیشـابور را »مقام اولیا 
و بازارِ حیره اعظم، اعظم اسـواق شـهر« خوانده که درازای 
آن يـك فرسـخ بـوده و تمام بازار سرپوشـیده بوده اسـت 
)حاکم نیشابوری، 1375، ص 200(. ابن فندق بیهقی نیز 
در تاريـخ بیهـق اين شـهر را با روسـتاها و ديه هـای آن به 
دوازده َربع تقسـیم کرده اسـت که هر ربـع مجموعه ای از 
محله هـا و روسـتاها را دربر می گرفت )ابـن فندق بیهقی، 

1968، صـص 65- 54(.
  در شـهرهای سـنتی، نواحـی مسـکونی بـه محلـه های 
مختلـف تقسـیم می شـدند و افـراد بـا عاليق مشـابه در 
محلـه هـای خود بـرای تأمیـن راحتی، حمايـت و امنیت 
بیشـتر گـرد هـم مـی آمدنـد. دردوران معاصـر، بـا رواج 
يافتـن اقدامـات شهرسـازی جديد، محالت تازه تاسـیس 
شـهری با بی توجهی به ماهیت محالت سـنتی و تسـلط 
ماشـین بـر انسـان مفهومی کامـال غريب و بـی معنا پیدا 
کرده اند و تنها در حد يك واحد تقسـیمات شـهری بکار 
گرفتـه مـی شـوند. از طرفـی بـا توجـه به اينکـه محالت 
شـهرهای اسـالمی، روزگاری محل تبلور پويايی اجتماعی 
و اقتصـادی در حیـات شـهری بوده اند و اکنون به سـبب 
عـدم معاصرسـازی کالبـد و فعالیتهای موجود، با آسـیب 
هـای متعـددی روبرو شـده انـد؛ نیاز بـه بازآفرينی مفهوم 

محله امـری ضـروری تلقـی می گردد. 
 محـور اصلـی بحث نقـش اجتماعی محله در شـهر های 
اسالمی اسـت. يافته های باستان شناسـان و انديشمندان 
تاريـخ تمدن، بین النهرين و کناره های نیل را پیشـاهنگ 
تمدن و شـهری شـدن جهان دانسـته اند. از نظر کالبدی 
سـه عامـل سیاسـی، اقتصـادی و مذهبـی زمینه سـاز 
پیدايـش شـهرها در منطقه خاورمیانه بوده اسـت. اسـالم 
بـه عنـوان يـك ايدئولـوژی فراگیـر، کلیـه ابعـاد زندگـی 
اجتماعـی و انسـانی را متاثـر سـاخت بـه طـوری کـه در 
شـکل گیری مهم شـهر اسـالمی چهـار عنصـر حکومت، 
امـت، اصنـاف )بـازار( و محـالت اسـت. محلـه بـه عنوان 
يـك واحـد اصلـی روابط اجتماعی در شـهرهای اسـالمی 
بـوده و از اجزا اصلی و فرعی تشکیل شـده اسـت و عوامل 
فضايی، فرهنگی و اقتصادی در آن دخالت داشـته اسـت.

 

نمودار 8. اولويت بندی و ارتباط بين مؤلفه های هويت اسالمی 
در شهر اسالمي مبتني بر ارتباط خانه، محله و شهر؛ ماخذ: 

اخوت، 1391، ص 83.
نتيجه گيري  و جمعبندي

خانه به عنوان اولین مکان زيسـت در طول تاريخ از ارزش 
و قـرب بااليـی برخوردار بوده اسـت. خانه بعنوان معماری  
کـه مکان زندگی انسـان در طول حیات بـوده و نیز اولین 
فضايی اسـت که انسـان را بـا تمام ويژگیهـا، خصوصیات 
و پیچیدگیهـا در خـود جای می دهـد هـم دارای ارزش و 
جايگاهـی خـاص اسـت و هـم از زوايای متفـاوت کالبدی 
و نظـری قابـل بررسـی و تجزيه و تحلیل اسـت. بسـیاری 
از اهـداف نظـری خانـه را می بايسـت در نظامـی فراتـر از 
خانه و در سیسـتمی بزرگتر از فضای سـکونت )مسـکن( 
دنبـال کرد چرا که انسـان خواسـته ها و نیازهايی دارد که 
بـرای تامیـن آن نیـاز بـه بازکـردن درب خانه و خـروج از 
خانه و ورود به حوزه ای وسـیعتر با نام همسـايگی و محله 
و شـهر اسـت. بـدون شـك اين عناصـر رابطـه نزديکی با 
يکديگـر دارنـد که می تـوان آنـرا در ورای روابـط کالبدی 
جسـتجو نمـود. رابطـه اجتماعـی خانـه و همسـايگی و 
همچنیـن محلـه می توانـد بسـیاری از مشـکالتی کـه 
درحـوزه ی مسـکن بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کنیم 
را تـا حـدودی مرتفع سـازد. تمام مفاهیمی کـه در مقوله 
مسـکن چـه کالبـدی  و چـه نظـری، تئـوری پردازهـا به 
دنبـال آن هسـتند در محالت قديمی ايران وجود داشـته 
و تـا حـدودی وجـود دارد. توجـه بیشـتر بـه خصوصیات 
و عملکـرد خانه هـا، همسـايگی ها و محـالت ايرانـی بـا 
توجـه به نیازهـا و خصوصیات جديد انسـانها و خانواده ها 
و جامعـه جديـد ايرانـی می توانـد بـا شـکلی جديـد در 
صـورت، و تاملـی عمیـق در معنـا در خدمـت طراحـان و 
صاحبنظـران قـرار گیـرد. هدف از نوشـتار فـوق پیچیدن 
نسـخه ای برای موضوع مسکن و واحد همسايگی و محله 
نبـوده، بلکـه حاصل کالم تاکیـد بر شناسـايی ويژگیهای 
اجتماعـی نیازهـا و فرآيندی اسـت که مـردم از طريق آن 
بـا يکديگـر و معماری مسـکن از آن طريق با شـهر رابطه 
برقـرار می کننـد. عوامل موثـر بر تقويـت روابط اجتماعی 

در سـاختار همپیوسـتگي خانه و محـالت عبارتند از:
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1. »گردهـم آوردن يا پراكندن«: توجه به مسـائلی که 
می توانـد پراکندن يا جمـع آوری مـردم و فعالیت ها را در 
مقیاس هـای مختلف موجب شـود. در چنین سـاختاری، 
فضاهـای عمومـی، مهم تريـن عناصر در نقشـه شـهر می 
باشـند و تمام عملکردهای ديگر، به طـور موثری در طول 
خیابانهـا و بـه طرف آنها قرار می گیرند. چنین سـاختاری 
را می تـوان در اغلـب شـهرهای قديمی يافـت. اين بخش 

مربـوط کیفیت و میزان مطلوبیـت فضا دارد.
2. »مخلـوط كردن يـا جداكردن«: به ايـن منظور که 
به فعالیتهـای گوناگون و گروه های مختلـف مردم، امکان 
عملکردهـای مختلف با يکديگر يا در کنار هم داده شـود. 
منظـور از جـدا کردن، يعنـی اينکه فعالیتها و گـروه های 

مختلـف مردم از يکديگر مجزا شـوند.
3. »دعـوت كردن يا دفع كـردن«: فضاهـای عمومی 
قابـل  به راحتـی  و  بـوده  دعوت کننـده  اسـت  ممکـن 
دسـترس باشـند. در ايـن حالت مـردم به حضـور در فضا 

تشـويق می شـوند. از سـوی ديگر فضاها می توانند دافعه 
ايجـاد کننـد کـه در اين صورت حضـور در فضـا کم رنگ 
می شـود. بنابرايـن، جـاذب يـا دافع بودن فضـای عمومی 
بسـتگی به شـکل قرار گرفتن فضای عمومـی در رابطه با 

فضـای خصوصـی و رابطه ايـن دو دارد.
4. »گشـودن يا بسـتن«: گشـوده بودن يا بسـته بودن 
فضا بسـتگی زيـادی به تجربیات حسـی انسـان دارد. اين 
انسـان اسـت کـه بـا رجـوع به حـواس خـود و بر اسـاس 
تجربیـات خـود از حضـور در فضـا، يـك فضـا يا مـکان را 

بسـته يـا گشـوده و باز می پنـدارد.
5. »پياده مـداری«: پیاده مداری در فضا يکی از شـروط 
مهـم در زنـده بـودن فضـا و تقويـت حیـات مدنـی مـی 
باشـد. عواملـی مانند نـوع فضاهای مجـاور، کیفیت فضا و 
همچنیـن فعالیت هـای موجود در فضا مـی توانند بر اين 

ويژگی تاثیرگذار باشـند.
 همچنین در رابطه با پیوسـتگي بیشـتر خانه با واحدهاي 

نمودار 7. مولفه هاي تاثيرگذار بر مفهوم خانه و محله در شهر اسالمي كه مي تواند بر ارتباط خانه، محله و شهر صحه گذارد؛ 
ماخذ: اخوت، 1391، ص 81.
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همسـايگي و محالت توجه به موارد زير ضروري اسـت:
محلـه اي،  يـا  هـر خانـه  نفوذپذيـری؛  چنانچـه   -1

به وسـیله هـر فـردی چه از جنبـه کالبدی و چـه از جنبه 
بصـری قابـل دسترسـی می-بـود محرمیـت خدشـه دار 

نمودار 9. الگوي پيشنهادي براي محله در شهر اسالمي در راستاي ارتقا رابطه خانه، محله و شهر بر اساس 
تئوري واحدهاي همسايگي؛ ماخذ: پورجعفر و ديگران، 1392، ص 19.

نمودار 10. مولفه هاي مربوط به هم پيوستاري خانه، محله و شهر؛ ماخذ: نگارندگان.
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می شـد. واقعیـت ايـن اسـت که فضـا ماهیتاً هـم قابلیت 
خصوصـی بـودن را دارد و هم قابلیت عمومی بـودن را، اما 
يکـی از اساسـی ترين منابـع قـدرت انتخـاب مـا در نحوه 
بهره گیـری از هـر دو وجه خصوصی و عمومـی، از قابلیت 
فضا سرچشـمه می گیـرد. در جهت بهره منـدی از چنین 
قابلیـت هايـی بايد هم عمومیـت و هم محرمیـت فضاها 

تقويت شـوند. بدين ترتیب نفوذپذيری شـدت فعالیتها را 
تحـت تأثیر قـرار می دهد. بنتلـی و همکارانـش در کتاب 
محیطهـای پاسـخده نفوذپذيـری را بـرای هـر نظامـی از 
فضاهـای همگانـی بـه تعـداد راه هـای بالقوه ای کـه برای 
عبـور از يـك نقطـه بـه نقطـه ديگردرنظـر گرفتـه شـده 
بسـتگی دارد، تعريـف کرده انـد و اين راه هـای بالقوه بايد 
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شـفاف و ديدنی باشـند. چـرا که در غیر ايـن صورت فقط 
کسـانی مـی تواننـد از آن سـود ببرنـد که از قبل نسـبت 
بـه حـوزه مربوطـه آشـنايی داشـته باشـند. هـر دو جنبه 
کالبـدی و بصـری نفوذپذيـری بـه اين بسـتگی دارند که 
شـبکه فضاهـای عمومـی چگونـه محیـط را بلوک بندی 
می کنـد. سـه مـورد از شـیوه هـای طراحـی ذيـل نمونه 
هايی هسـتند کـه موجبـات کاهـش میـزان نفوذپذيری 
فضاهـای همگانـی را فراهـم مـی نماينـد، بـزرگ در نظر 
گرفتـن مقیـاس سـاخت و سـاز، بـه کارگیری يـك نظام 
سلسـله مراتبـی در سـازماندهی فضايی عرصـه طراحی و 
جدايـی سـواره و پیـاده مـي باشـد. يکـی از مفاهم خیلی 
نزديـك بـه نفـوذ پذيـری، هـم پیونـدی  مـی باشـد. هم 

پیونـدی اصلـی تريـن مفهـوم در چیدمان فضا اسـت . 
2- خوانايـی ؛ شـاخصه وضوح و خوانايی نشـانگر میزان 
اطالعاتـی فضايی اسـت که که می تـوان به صورت بصری 
از يـك فضـا بـه دسـت آورد بنابرايـن وضـوح و خوانايـی 
شـهر ارتبط مسـتقیمی با مفهوم بازسـازی کل شـهر در 
ذهـن و کنـار هـم چیدن ايـن قطعـات در کنـار يکديگر 
دارد بنابرايـن وضـوح رابطـه ای میـان ويژگی های محلی 
و فراگیـر فضای شـهری می باشـد. خوانايی در دو سـطح 
اهمیـت پیـدا می کند: فـرم کالبـدی و الگوهـای فعالیت. 
مکان هـا ممکـن اسـت در يکـی از ايـن دو سـطح خوانا و 
قابل فهم باشـند اما بايد آگاهی از فرم کالبدی و الگوهای 
فعالیـت به تکمیل يکديگـر بپردازنـد. از جمله مهمترين 
فاکتورهـای موثـر در خوانايـی، کاراکترهـای کالبـدی و 
طبیعـی، تنـوع و پیچدگـی، پیـاده روی و پیـاده محوری 
مـی باشـد که عوامـل کالبدی مؤثـر در خوانايـی و ادراک 
ودريافت احساسـات عابرين شامل شـیب و انحنای معابر، 
تغییـر موقعیـت ناظـر، ثبات و پیوسـتگی مسـیر و جهت 
، تغییـر و تنـاوب مسـیر، امـکان حرکت مطلوب پیـاده و 
تصمیـم گیـری در فضای شـهری امـکان ادراک محیط و 
بهـره گیری از ارزشـهای بصری، فرهنگـی و اجتماعی نیز 
افزايش پیدا می کند. پژوهشـگران بسـیاری سعی نمودند 
تـا محتـوای تصويـر ذهنـی مـردم را از فضاهـای کالبدی 
کشـف کنند. آنان با اسـتفاده از تکنیکهای مختلفی چون 
مصاحبـه و کنـکاش درباره چگونگـی جهت يابی و جهت 

گیـری در مـکان و يـا تقاضا از مـردم برای ترسـیم کردن 
نقشـه ای از مکان مورد تحقیق، آنگونه کـه در ذهن دارند، 

تصـور ذهنـی مـردم از مکان را کشـف کنند.  
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تحلیل ساختار هندسه کالبدی در فرم معماری فضاهاي شهري نظامي، 
نمونه موردي: قلعه سردار اسعد در استان چهارمحال و بختیاری
سارا خدادادی فر*  - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران.

سید محمد غفاری خلف محمدی  - دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان، همدان، ایران.
نیما ولی بیگ  - استادیار دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده
از منظـرگاه مطالعـات  بختیـاری  و  اسـتان چهارمحـال  قلعه هـای  تاکنـون 
هندسـی در دوران تاریخـی مـورد مطالعـه جـدی قـرار نگرفتـه اسـت. بـر 
اسـاس اندیشـه رایـج هندسـه در بناهـای ایرانی در سراسـر تاریـخ یک هویت 
ثابـت و تـدوام یافتـه دارد. معمـاری گذشـته بـر پایـه هندسـه بنا شـده که از 
ویژگی هـای بـارز آن ایجـاد تناسـبات و سـاختار فرمـی در پـالن و سـطوح 
اسـت. بـا شـناخت و تحلیل هندسـه کالبدی قلعه هـای اسـتان چهارمحال و 
بختیـاری از لحـاظ فرم و هندسـه معمـاری می توان به سـاختار فرمی و نحوه 
اجـزا آنهـا پی بـرد. معمـاری هندسـی قلعـه  ها به شـکل مسـتقیم از انـدازه، 
ابعـاد، پـالن، شـکل و فرم آن تاثیر می گیرد. پژوهشـگران دیگـر در قلعه های 
ایرانـی بیشـتر بـه روی فرضیه هـای معنـوی یا فرآیند سـاخت پالن، مسـتقل 
از معمـاری هندسـه کالبـدی آنهـا پرداختـه اند. ایـن مقاله برای نخسـتین بار 
تالش دارد جایگاه هندسـه کالبدی قلعه سـردار اسـعد در اسـتان چهارمحال 
و بختیـاری را در فرآینـد شـکل گیری معمـاری و فـرم آن مـورد بررسـی قرار 
دهـد. پژوهـش حاضـر بـا اسـتفاده از تحلیل روابط شـکلی اعضای پـالن قلعه 
ویژگی هـای معمـاری هندسـه کالبـدی قلعه هـای نمونه های حاضـر را مورد 
تحلیـل قـرار خواهـد گرفـت. روش مـورد اسـتفاده در ایـن پژوهـش بـر پایـه 
داده هـای کتابخانـه ای از یک سـو و داده هـای میدانـی شـامل برداشـت های 
محلی نهاده شـده اسـت. این نوشـتار برآن اسـت تا تاثیر تغییرات سـاختاری 
بـه روی جنبه هـای معمـاری قلعـه  را مـورد تحلیـل قـرار دهـد. مـروري بـر 
مطالعات محققان در خصوص بازخواني و بازاندیشـي قلعه های اسـتان نشـان 
مي دهـد کـه تاکنـون ایـن تحلیل هـا بـه طـور عمـده بـا رویکرد هندسـی بر 
فرآینـد شـکل گیری قلعـه هـای خان نشـین اسـتان مـورد شناسـایی صورت 

نگرفته اسـت.                                                                                                    
 واژگان کلیـدي: قلعـه هـای اسـتان چهارمحـال و بختیـاری، هندسـه بنـا، 

هندسـه کالبـدی، فرآینـد شـکل گیری قلعه هـای خان نشـین.

sara.khodadadifar@gmail.com  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09162259907؛  رایانامه   *

Analysis of the structure of the physical geometry 
of urban space in the form of military architecture, 
case study: Sardar Asad castle in Chaharmahal and 
Bakhtiari Province
Abstract
So far, castles Chaharmahal and Bakhtiari Province from the 
perspective of geometric studies in the history of the study is not 
serious. Based on the ideas in the geometry of the Iranian monu-
ments throughout history has been a fixed identity and continu-
ity. The architecture is based on the geometry that Featuring fit 
the form and structure of the plan and levels. By identifying and 
analyzing physical geometry castle Chaharmahal and Bakhtiari 
Province in terms of form and geometry of the Fermi architec-
ture and how architecture can be realized components. Geomet-
ric architecture Castles directly from the size, dimensions, plan, 
shape or form it takes effect. Iranian researchers in the castle on 
spiritual hypotheses or plan the manufacturing process, indepen-
dent of the physical geometry of the architecture they have paid. 
This article first tries to place the physical geometry Sardar Asad 
castle in Chaharmahal and Bakhtiari Province in the process of 
formation of architecture and examine it. This study analyzes the 
use of a form of plan members castle fortress physical geom-
etry of the architectural features of the present samples will be 
analyzed. The method used in this study is based on data and 
field data library includes local harvest. This article is intended 
to effect structural changes to analyze the aspects of castle archi-
tecture. A review of the reports on the review and rethinking of 
the province shows the castle. To date, these analyzes are mainly 
geometric approach to the formation of Khan Neshin castle in 
the identification has taken place.
Key words: Castle of Chaharmahal va Bakhtiari province, the 
geometry, physical geometry, the formation of Khan Neshin 
castle.
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مقدمه
دیـر زمانی اسـت که عالقه منـدان به مقـوالت معماری و 
شهرسـازی ایـران، خسـته از نگاه های گـذرا و کلی گوئی، 
در جسـتجوی موضوعاتـی هسـتند کـه اگرچـه تحلیلی 
نیسـتند، دسـت کم دارای ویژگی تک نـگاری )منوگرافی( 
دقیـق بوده و بازگوکننـده اطالعاتی گویا و علمی باشـند. 
قـدر مسـلم برای دسـتیابی به ریشـه های تاریخ سـکنی 
گزینـی جمعی  و نطفه های شـهری، ادامه تحقیق حاضر 
در زمینـه هندسـه قلعـه های اسـتان چهارمحـال از نظر 
کالبـد معمـاری می باشـد. توجه بـه مصادیـق و تجزیه و 
تحلیـل هـر مورد می تواند برای محققین بسـیار راهگشـا 
باشـد. آنچـه در ایـن نوشـتار بیـان می شـود برداشـتی از 
بررسـی و مقایسـه هنر و ریاضی وکاربرد ریاضی در هنر و 
معمـاری اسـت. کاربرد تناسـب ها به دلیل ایجـاد زیبایی 
بصری در هنرهای تجسمی از اهمیت ویژه برخوردار است 
تقریبـاً همـه آثار هنری بر اسـاس نوعی تناسـب به وجود 
آمـده انـد، در مجمـوع ایجـاد ضابطه هندسـی در ترکیب 
شـکلها، نه تنها مقدار زیادی از عملیات ترسـیم را کاهش 
می دهـد بلکـه باعث صرفـه جویـی در وقت خواهد شـد. 
»رودن« مجسمه سـاز مشـهور فرانسـوی می گویـد: »من 
یـک رویا پرداز نیسـتم بلکه یک ریاضی-دان ام. مجسـمه 
هـای مـن تنهـا بـه خاطـر ایـن خوب انـد کـه سـاخته و 
پرداخته اندیشـه ریاضی اند.« در دوران رنسـانس، نقاشان 
بـزرگ، ریاضی-دانـان هـم بودنـد. آلبرتی نخسـتین نیاز 
نقـاش را هندسـه می دانسـت. او بـود که در سـال 1۴35 
میالدی، اولین کتاب را درباره پرسـپکتیو نوشـت. نقاشان 
و هنرمنـدان بـرای جـان دادن به تصویرهـا و القای فضای 
سـه بعـدی به آثار خـود، به ریاضیـات روی آورند. بنابراین 
همه نقاشـان دوره رنسـانس نظیر آلبرتی، دیودر، لئوناردو 
داوینچـی، ریاضی دانان هنرمند یـا هنرمندانی ریاضی دان 
بودند. اسـتفاده از ترسـیمات هندسـی در هنر و معماری 
ایـران سـابقه ای طوالنـی دارد. طرحمایه هـای هندسـی 
خصوصـاً پس از اسـالم، بـرای معین کـردن اندازه های بنا 
و به دسـت آوردن تناسـبات مطلـوب مـورد اسـتفاده قرار 
گرفتـه اسـت. مقاله حاضر تالشـی اسـت در جهت یافتن 
ترسـیمات هندسـی پایـه در قلعه سـردار اسـعد جونقان 

اسـتان چهارمحـال و بختیاری را مورد بررسـی قـرار دهد. 
اکنـون ایـن پرسـش ها بوجـود می آیـد که آیا طـرح این 
بنـا بر اشـکال هندسـی خاصی اسـتوار اسـت؟ آیـا دارای 
هندسـه کالبـدی مشـترک بودنـد و تاثیـرات هندسـه بر 
معمـاری کالبدی پرواضح آشـکار بوده اسـت؟ برای یافتن 
پاسـخ این پرسـش ها، ابتـدا مبانی نظری کاربرد هندسـه 
در معمـاری بررسـی می شـود. در ایـن زمینـه مـروری بر 
آرای فالسـفه و دانشـمندان مسـلمان و همچنیـن اصول 
نیارشـی کاربرد هندسـه در معمـاری خواهد شـد. پس از 
آن ایـن بناهـا با متدولوژی خاصی شـناخته می شـود که 
شـامل مختصـری از تاریـخ و جغرافیـای اثر، معرفـی اثر، 
سـبک شناسـی و مطالعه نمونه های مشـابه است. سپس 
بـر مبنای دو مقوله پیشـین طرح هندسـی شـکل دهنده 
در قلعه سـردار اسعد جونقان چهارمحال وبختیاری را ارائه 
مـی شـود. شـکل به دسـت آمـده در نمـا و مقطـع صدق 
مـی کنـد و در عیـن حـال بـدون تغییـر بـر پـالن قابـل 
انطبـاق اسـت. هندسـه در معمـاری  چیسـت؟ معمـاري 
از دو وجـه کالبـد + فضـا تشـکیل شـده و ایـن دو مؤلفـه 
داراي دو ویژگـي کمي و کیفي هسـتند: ویژگیهاي کمي: 
شامل هندسـه و تناسبات، اصل بکارگیري هندسه علمي 
ویژگیهاي کیفي: شـامل اصول و قوائد، هندسـه اشـاره به 
اشـکال دارد، نـه اعداد، اشـکالي مانند مربع، مسـتطیل، و 
هشـت ضلعي. در این قسـمت نیز ما با همین اشـکال سر 
و کار داریـم، نـه اعـداد. یافته هـای این پژوهـش می تواند 
در کنـار مطالعات مشـابه دیگـر در جهت یافتن هندسـه 
آثـار معمـاری ایران و بازیابی هویـت اصیل معماری ایرانی 

همچنین کاربرد هندسـه در آن بـه کار رود.
مباني نظري تحقیق

واژه شناسي فضاهاي نظامي شهري
»قلعه« معرب واژه ای پارسـی به صورت هـای َکال، َکالت و 
کالک اسـت که همانند بسـیاری از واژگان هنگام تعریب 
کاف به قاف تغییر کرده و از فارسـی وارد عربی شده است. 
»در زبـان فارسـی، در قدیـم بیشـتر واژه دز و دیـز در این 
معنی رواج داشـته و این در بسـیاری از نام های جغرافیایی 
هـم دیـده می شـود چنان کـه دزفـول )دزپل( بـه معنای 
پل قلعه اسـت و دیزج که نام بسـیاری از روسـتاهای ایران 
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اسـت معرب دزگ و دیزگ به معنای قلعه کوچک اسـت. 
ِدزدار )دژدار( فارسـی بـه معنای محافظ قلعـه نیز در زبان 
ترکـی عثمانـی به عاریـت گرفته شـده و در مناطق تحت 
چیرگـی عثمانـی ازجمله در بوسـنی اسـتفاده می شـود« 

)عمید، 13۴2(.
گاهـی اوقـات این واژه برای تمام انواع اسـتحکامات به کار 
مـی رود، و در نتیجـه در معنـی غلط اسـتعمال می گردد. 
یـک نمونـه از آن قلعـه میـدن می باشـد کـه بـر خـالف 
نامـش یکـی از اسـتحکامات تپـه ای در عصـر آهن اسـت 
 Creighton &( که ریشـه و هدف بسـیار متفاوتـی دارد
p ;Higham1998 6(. اگرچـه واژه دژ بـه واژه ای عمومی 
بـرای یـک »خانـه مانـور« تبدیل نشـده اسـت، بسـیار از 
ایـن خانه هـا در نـام خـود واژه »دژ« را یـدک می کشـند، 
درحالـی کـه از ویژگی هـای معماری قلعه، عـده معدودی 
را دارا می باشـند، معموال علت اینسـت کـه صاحبان آن ها 
عالقه منـد بودنـد کـه بـا گذشـته ارتبـاط برقـرار کنند و 
احسـاس می کردنـد کـه واژه »دژ« تجلی گاه قـدرت آن ها 
می باشـد. مطابـق مطالعـات، همانطـور کـه در بـاال گفته 
شـد، قلعـه بـه عنـوان مفهومـی منسـجم پذیرفته شـده 
اسـت، ریشـه آن بـه اروپا بـاز می گـردد و بعدها صلیبیون 
آن را بـه بخش هایـی از خـاور میانه گسـترش داده اند. این 
گـروه منسـجم یک اصـل رایج را بـه اشـتراک می گذارند، 
کـه بـا حالتی خاص از جنـگ سـر و کار دارد، و تاثیرات را 
.)6–2 .pp ,1976 Allen Brown( رد و بـدل می کنـد
در مکان هـای مختلـف جهـان، سـاختمان های مشـابهی 
دارای ویژگی های اسـتحکامی و سایر مشخصات توصیفی 
مربـوط بـه مفهوم قلعه می باشـند، اگرچه آن هـا در دوران 
و شـرایطی متفـاوت ایجـاد شـده و تحـوالت و تاثیـرات 
مختلفـی را تجربـه کرده انـد. بـرای مثال اسـتفان ترنبول 
تاریـخ دان، شـیرو در ژاپـن را بـه عنـوان یـک دژ قلمـداد 
می کنـد، کـه شـامل »یـک تاریخ توسـعه کامـال متفاوت 
می باشـد، کـه بـه روشـی کامـال متفـاوت سـاخته و برای 
مقاومـت در برابـر حمله هایـی بـا طبیعـت کامـال متمایز 
طراحـی شـده اسـت.« درحالـی کـه قلعه هـای اروپایـی 
سـاخته شـده از اواخـر سـده 12ام و اوایـل سـده 13ام به 
بعـد، در اصل سـنگی بودند، شـیرو تـا سـده 16ام عمدتا 

از چـوب سـاخته می شـود )p ,2003 Turnbull. ۴(. از 
زمانـی کـه در اواخر سـده 16ام، فرهنگ اروپایـی و ژاپنی 
یکدیگـر را مالقـات کردند، اسـتحکامات در اروپا پا خود را 
از دژهـا فراتـر گذاشـت و بـه نوآوری هـای ایتالیایی مانند 
اسـتحکامات سـتاره ای روی آورد. استحکامات هندوستان 
شـرایطی مشـابه را دارند؛ زمانی که آن ها در سـده 17ام با 
بریتانیـا روبرو شـدند، در اروپا قلعه ها از کاربردهای نظامی 
فاصله گرفته بودند. اسـتحکامات هندوستان، یعنی دورگا 
یـا دورگ نیـز هماننـد شـیرو ویژگی هـای مشـابهی بـا 
قلعه هـای اروپایـی داشـتند، از جمله به عنـوان اقامت گاه 
لرد به کار می رفتند و همچنین مسـتحکم بودند. ساختار 
آن هـا نیز با مـواردی کـه در اروپا به عنوان قلعه شـناخته 

.)8 .p ,2006 Nossov( می شـد متفـاوت بـود
در گذشـته، ِدژ، دز یا قلعه یک سـاختمان مستحکم بوده 
کـه در طـول سـده های میانـی توسـط نجیـب زادگان در 
اروپا و خاورمیانه سـاخته می شـده است. محققان پیرامون 
گسـتره معنایـی واژه دژ بحث می کنند، اما اغلـب آن را به 
عنوان منطقه مستحکِم شـخصِی یک مالک یا نجیب زاده 
بـه شـمار می آورنـد. دژ بـا کاخ کـه مسـتحکم نیسـت؛ 
سـنگر که مکان نجیب زادگان نیسـت؛ و مکان مسـتحکم 
کـه یک پایـگاه دفاعـی عمومیسـت، متمایز می باشـد، از 
ایـن رو میـان این انـواع سـاختمان همانندی هـای فراوانی 
وجـود دارد. در گـذر زمـان اسـتفاده از ایـن واژه تنـوع 
گشـته  اطـالق  متنوعـی  سـاختمان های  بـه  و  یافتـه 
اسـت. در طـول بیـش از 900 سـالی کـه قلعه ها سـاخته 
شـده اند، ایـن سـازه ها اشـکال و ویژگی هـای مختلفـی را 
بـه دسـت آورده انـد. قلعه به عنوان یـک نـوآوری اروپایی، 
در سـده های نهـم و دهـم، پـس از سـقوط امپراتـوری 
کارولنـژی و در نتیجـه تقسـیم قلمـرواش میـان مالـکان 
شـخصی و شـاهزاده ها، ریشـه گرفـت. ایـن نجیبـزادگان 
قلعه هـا را بـرای کنترل مناطـق پیرامون خود بنـا نهادند، 
و آن هـا را دارای سـاختارهایی هـم تدافعی و هم تهاجمی 
کردنـد؛ چنین سـاختمان هایی پایه ای را ایجـاد کردند که 
نجیبـزادگان را قـادر می سـاخت همانطـور کـه در مقابل 
دشـمنان مقـاوم می بودنـد، برنامه هـای تهاجمی خویش 
را پیـاده کننـد. اگرچـه خاسـتگاه نظامـی دژهـا اغلب در 
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قـرار  تاکیـد  مـورد  مکان هـا  ایـن  علمـی  بررسـی های 
می گیـرد، اما این سـاختمان ها همچنین به عنـوان مرکز 
فرماندهـی و نشـانه قدرت نیز بـه کار می رفتند. قلعه های 
شـهری برای کنتـرل مردم محلی و راه هـای مهم حمل و 
نقلی مورد اسـتفاده قـرار می گرفتند؛ قلعه های روسـتایی 
نیـز اغلـب در کنـار عواملی ماننـد آسـیاب ها و زمین های 
حاصل خیـزی سـاخته می شـدند کـه بـرای زندگـی در 
اجتماع مناسـب بودند. بسـیاری از قلعه هـا در اصل از گل 
و چـوب سـاخته شـده بودنـد، امـا بعدها با کمک سـنگ 
قـدرت تدافعیشـان افزایش یافت. قلعه های اولیـه اغلب از 
امکانـات دفاعی طبیعـی و عوارضی مانند برج ها اسـتفاده 
می کردنـد، و بـر روی یک برجـک دفاعی مرکزی اسـتوار 
بودنـد. در اواخـر سـده 12ام و اوایـل سـده 13ام پدافنـد 
قلعه هـا بـه پیشـرفتی علمی دسـت یافت. این پیشـرفت 
بـا تاکید بر شـلیک از جناحیـن موجب گسـترش برج ها 
شـد. بسـیاری از دژهـای نـو چنـد ضلعـی و برپایـه دفاع 
متمرکـز بودنـد )چندیـن مرحلـه از دفـاع کـه بـه همراه 
یکدیگـر قـادر بودنـد بـه طـور همزمـان عمـل کـرده تـا 
قـدرت قلعـه را بـه حداکثـر برسـانند(. ایـن تغییـرات در 
دفـاع بـه ترکیـب فنـاوری قلعه هـا در طـول جنگ هـای 
صلیبـی، از جملـه اسـتحکامات متمرکـز، و الهام گیری از 
پدافندهای پیشـین مانند پایگاه های دفاعی رومی نسـبت 
داده می شـود. طبیعـت تمام عناصر معمـاری قلعه نظامی 

نیسـتند، و مـواردی مانند خندق هـا از هـدف اصلی خود 
)دفـاع( بـه مظهـری از قدرت تبدیل شـده اند. مسـیرهای 
منتهـی بـه برخـی قلعه های بـزرگ، بسـیار پیچ درپیچند 
و چشم اندازشـان را تحـت الشـعاع قـرار می دهنـد و بـر 
آن مسـلط می گردنـد. اگرچـه اروپاییان در سـده 1۴ام به 
باروت دسـت یافتند، اما چنین دسـت آوردی تا سـده 15 
ام و هنگامـی کـه توپ خانه هـا بـه قـدری توانمند شـدند 
کـه از دیوارهای سـنگی فراتـر روند، به طور چشـمگیری 
قلعه هـا را تحـت تاثیـر قـرار نـداد. درحالـی کـه در سـده 
16ام سـاختن قلعه هـا ادامـه یافـت، تکنیک هـای جدید 
شـلیک تـوپ آن هـا را بـه مکانی نامطلـوب بـرای زندگی 
تبدیـل کـرد. درنتیجه، قلعه ها رکود یافتنـد و با قلعه های 
توپخانـه ای کـه هیچ نقشـی در حکومت مدنی نداشـتند، 
جایگزین گشـتند. از سـده 18ام به بعد، با سـاخته شـدن 
قلعه های سـاختگی، به عنوان بخشـی از احیای رمانتیک 
معمـاری گوتیـک، عالقه به دژ مجـددا افزایـش یافت، اما 

آن هـا دیگـر اهدافی نظامـی را دنبـال نمی کردند.
  انواع فضاهاي شهري نظامي

)*( بیشـه کوچـک؛ صخره چوبی پیرامون بیشـه کوچک 
اغلـب بعدهـا بـا سـنگ جایگزیـن شـدند، کـه می تـوان 
نمونه آن را در قلعه گیسـورس در فرانسـه مشـاهده نمود. 
بیشـه کوچـک تپـه ای خاکی اسـت که باالی آن مسـطح 
می باشـد. بیشـه کوچک اغلب سـاختگی می باشد، اگرچه 

تصوير 1. )سمت راست( يکي از دژهاي کوهستاني مادي در نقش برجسته هاي آشوري؛ ماخذ: دياکونوف، 1378، ص 234؛ و 
تصوير 2. )سمت چپ( نقشه شار در شهر دوران اشکاني، ماخذ: حبیبي، 1378.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

371

گاهـی اوقـات بـا یکـی از ویژگی هـای طبیعی چشـم انداز 
ترکیـب می شـود. حفـاری زمین بـرای ایجـاد تپه موجب 
ایجـاد یک حفره در اطراف بیشـه کوچک می شـود که به 
آن خنـدق می گوینـد )ممکن اسـت دارای آب یا خشـک 
باشـد(. ریشـه »بیشـه کوچک« به فرانسـوی باسـتان باز 
می گـردد، و بـر ایـن اشـاره دارد کـه ایـن ویژگی هـا بـا 
یکدیگر مرتبطند و برای ساختنشـان، به یکدیگر وابسـته 
می باشـند. اگرچـه بیشـه کوچک اغلـب به همـراه حیاط 
بیرونـی یک قلعه بیشـه کوچک و حیاط بیرونی را شـکل 
می دهد، همواره شـرایط اینگونه نیسـت و در برخی موارد 
 ,2003 Friar( بیشـه کوچک به تنهایـی بـه کار مـی رود
p. 21۴(. »بیشـه کوچـک« به تنهایی به تپه اشـاره دارد، 

امـا اغلب بـاالی آن یک سـاختمان مسـتحکم مانند یک 
برجـک دفاعـی قـرار دارد و قسـمت مسـطح بـه وسـیله 
پرچیـن احاطه می شـود. اغلب در منتهی الیـه راه مربوط 
بـه بیشـه کوچـک پلی قـرار دارد کـه می تـوان آن را بلند 
کـرد )پلی کـه دو انتهای خندق را به هـم وصل می کند(، 
ایـن موضـوع در تصویر فرشـینه بایو از قلعه دینان نشـان 
 .)56–55 .pp ,1988 Cathcart King( داده شده است
گاهـی اوقـات بیشـه کوچک یک قلعـه یا تـاالر قدیمی را 
پوشـش می دهـد که اتاق هایـش به عنـوان انبـار و زندان 
 Barthélemy( در زیـر برجک دفاعی نـو به کار می رونـد

 .)397 .p ,1988
)*( حیـاط بیرونـی و محاط؛ حیـاط بیرونی، یک محوطه 

  تصوير 3. )سمت راست( صخره چوبی پیرامون بیشه کوچک اغلب بعدها با سنگ جايگزين شدند، که می توان نمونه آن را 
در قلعه گیسورس در فرانسه مشاهده نمود؛ و تصوير 4. )سمت چپ( برجک دفاعی قلعه وينسنس در سده 14ام که نزديک 

برج های پاريس و باالی ديوار حايل قلعه قرار دارد. اين ديوار ويژگی های رايج معماری قلعه را نشان می دهد: يک اتاق دروازه بان، 
برج های گوشه ای و مزغل سازی ها؛ ماخذ: تصاوير: ويکي پدياي فارسي، زمان برداشت: 1393.

تصوير 5. )سمت راست( اتاق نگهبان دروازه قلعه چاتئائوبريانت در سده 13ام، در فرانسه. اين سازه قسمت باال را به پايین 
متصل می کرد؛  و تصوير 6. )سمت چپ( قلعه کائرلوروک در اسکاتلند که به وسیله خندق احاطه شده است؛ ماخذ: تصاوير: 

ويکي پدياي فارسي، زمان برداشت: 1393.
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مسـتحکم اسـت. ایـن یکـی از ویژگی هـای رایـج قلعه ها 
می باشـد و اکثـر آن هـا حداقل یـک حیاط بیرونـی دارند. 
برجـک دفاعی در باالی بیشـه کوچک، اقامتگاه لرد مالک 
قلعـه و آخریـن سـنگر دفاعـی بـوده، درحالی کـه حیاط 
بیرونـی خانـه سـایر خانـواده لرد بـود و از آن هـا حفاظت 
می کرد. پـادگان، اصطبل، کارگاه، و انبارها اغلب در حیاط 

بیرونـی قـرار داشـتند. آب از چاه یا مخزن فراهم می شـد. 
بـا گذر زمـان تمرکز بر رفاه محل اقامـت از برجک دفاعی 
بـه حیاط بیرونی گسـترش یافت؛ این موجـب ایجاد یک 
حیـاط بیرونی دیگر شـد که سـاختمان های لوکس مانند 
اتاق هـای لـرد را از سـاختمان های کاری ماننـد کارگاه هـا 
 .)22 .p ,2003 Friar( متمایـز می نمـود  پادگان هـا  و 

تصوير 7. )سمت راست( قلعه پرتچستر داخل استحکامات رومی ساخته شده بود. با وجود اينکه قلعه ای سده های میانهیی 
به شمار می رود، به عنوان بهترين دژ رومی بر فراز آلپ شناخته شده است. بسیاری از قلعه ها در مکان های قدرت پیشین 

ساخته شده بودند؛ و تصوير 8. )سمت چپ( فرشینه بارو يکی از قديمی ترين آثاريست که قلعه را نمايش می دهد. اين فرشینه 
مهاجمان قلعه دينان در فرانسه را نشان می دهد که از آتش که بالی جان قلعه های چوبیست استفاده می کنند؛ ماخذ: تصاوير: 

ويکي پدياي فارسي، زمان برداشت: 1393.

تصوير 9. )سمت راست( قلعه رايزينگ در سال 1138 در انگلستان ساخته شد، و به عنوان يک شاهکار به حساب می آيد و 
تصوير 10. )سمت چپ( تصوير ساخت وساز برج بزرگ قلعه کوکی در فرانسه، اثر اوژن ويوله لودوک، سده 19ام، داربست ها و 
سنگ تراشان در حال نشان داده شده اند. سوراخ، موقعیت داربست ها را در مراحل اولیه ساخت وساز نشان می دهد؛ ماخذ: 

تصاوير: ويکي پدياي فارسي، زمان برداشت: 1393.
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از اواخـر سـده 12ام شـوالیه ها عالقه منـد شـدند کـه از 
خانه هـای کوچکـی کـه قبـال در اختیارشـان بـود خـارج 
شـوند و در خانه هـای مسـتحکم واقـع در حومه شـهرها 
 .)۴10–۴08 .pp ,1988 Barthélemy( زندگـی کننـد
ایـن امکان وجـود دارد کـه حیاط های بیرونی سـاختمان 
دفاعـی مسـتقلی باشـند، اگرچـه ایـن موضـوع بیشـتر 
مربـوط بـه قلعه هـای »بیشـه کوچـک و حیـاط بیرونی« 
اسـت. محاط منطقـه اصلی دفاعی قلعه اسـت، و واژه های 
»حیـاط بیرونـی« و »محـاط« بـا یکدیگـر مرتبطند. یک 
قلعـه می توانـد چندیـن حیـاط بیرونـی داشـته باشـد، 
ولـی تعـداد محاط هایـش فقـط یکـی اسـت. قلعه هایـی 
کـه برجـک دفاعـی ندارنـد، اغلب بـه قلعه هـای محاطی 
مشـهورند. ایـن نوع از قلعه هـا، از اولین قلعه های سـاخته 
شـده می باشـند، کـه بـه قبـل از رواج برجـک دفاعـی در 
 .p  ,1988 Barthélemy( می گردنـد  بـاز  سـده 10ام 

.)399
)*( برجـک دفاعـی؛ برجـک دفاعـی قلعـه وینسـنس در 
سـده 1۴ام کـه نزدیـک برج هـای پاریـس و بـاالی دیـوار 
رایـج  ویژگی هـای  دیـوار  ایـن  دارد.  قـرار  قلعـه  حایـل 
معمـاری قلعـه را نشـان می دهـد: یـک اتـاق دروازه بـان، 
دفاعـی  برجـک  مزغل سـازی ها.  و  گوشـه ای  برج هـای 

برجـی عظیم اسـت و قبـل از رواج دفـاع متمرکز، تدافعی 
تریـن نقطـه قلعه بود. در سـده های میانـه از واژه »برجک 
دفاعـی« اسـتفاده نمی شـد، از سـده 16ام بـه بعـد ایـن 
واژه بـه جـای واژه “donjon” کـه بـه بـرج عظیم اشـاره 
دارد، بـه کار رفـت. در قلعه هـای بیشـه کوچـک و حیاط 
بیرونـی، برجـک دفاعـی در بـاالی بیشـه کوچـک قـرار 
داشـت. “dumgeon”" از مشـتقات “donjon” اسـت و 
بـه معنـای زنـدان تاریک و نا خوشـایند می باشـد. اگرچه 
برجـک دفاعـی اغلـب مسـتحکم ترین بخـش قلعـه و 
آخریـن پنـاه گاه در زمـان سـقوط دفـاع خارجی بـود، در 
زمـان حملـه خالـی نمی مانـد، بلکه بـه عنـوان اقامت گاه 
لـرد مالـک قلعـه یـا مهمانـان و نماینـدگان اسـتفاده 
ابتـدا  در   .)190 .p  ,1988 Cathcart King(می شـد
برجک دفاعی تنها در انگلسـتان رایج بـود، بعد از پیروزی 
نورمن هـا در سـال 1066، فاتحان بـرای مدتی طوالنی در 
شـرایط ثابت هشـدار زندگی کردند؛ درجای دیگر همسـر 
 )mansio یـا domus، aula( لـرد یـک اقامـت گاه جـدا
را اداره نمـود کـه نزدیـک برجـک دفاعـی قـرار داشـت و 
برجـک دفاعـی پـادگان و مرکـز فرماندهـی نظامـی بود. 
این دو سـاختمان به تدریج ادغام شـدند، و آخرین طبقه 
مسـکونی پنجره هایی بزرگ داشـت؛ در نتیجه، به سختی 

 تصوير 11. )سمت باال( قلعه مالبورک در لهستان، نمونه ای از استحکامات سده های میانهیی است و به سبک بريک گوتیک در 
شمال آلمان ساخته شده است و تصوير 12. )سمت چپ( چشم انداز پیرامون قلعه لیدز در انگلستان از سده 13ام اداره شده 
است. اين قلعه مشرف بر درياچه ها و استخرهای مصنوعی است و در پارک دير سده های میانهیی قرار دارد؛ ماخذ: تصاوير: 

ويکي پدياي فارسي، زمان برداشت: 1393.
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می تـوان بـرای تمـام سـاختمان ها واژه ای مناسـب پیـدا 
کـرد. فضای داخلـی بزرگی که در بسـیاری از برجک های 
دفاعـی به جامانده به چشـم می خورد گمراه کننده اسـت؛ 
آن هـا هماننـد سـاختمان های اداری مدرن، بـه چند اتاق 
تقسـیم می شـوند. حتی در برخی از قلعه هـای بزگ، تاالر 
عظیـم تنها بـه بخش هـای محـدودی مانند حجـره لرد، 
اتـاق خـواب ایشـان و گاهی نیز اداره او تقسـیم می شـود 

.)8۴ .p  ,1988 Cathcart King(
)*( دیـوار حایـل؛ دیوارهـای حایـل دیوارهایـی دفاعـی 
هسـتند که حیاط بیرونی را محصور می کننـد. آن ها باید 
بـه قـدری بلند باشـند کـه نتوان بـه راحتی با اسـتفاده از 
نردبـان از آن هـا بـاال رفـت، و بـه انـدازه ای ضخیم باشـند 
کـه در مقابـل بمبـاران سـالح های محاصـره که از سـده 
15ام بـه بعـد شـامل بـاروت توپخانـه می شـدند، مقـاوم 
باشـند. یـک دیـوار معمولـی سـه متـر پهنـا و 12 متـر 
ارتفـاع داشـت، اگرچـه ایـن مقـدار می توانـد بـا توجه به 
انـدازه قلعه متفاوت باشـد. گاهـی اوقات بـرای ممانعت از 

از زیـر خراب کـردن دیوارهای حایل، دامنه ای سـنگی در 
پایـه آن هـا سـاخته می شـد. راه روهـای بـاالی دیوارهـای 
حایـل بـه نیروهـای تدافعـی اجازه مـی داد که مهمـات را 
بر سـر دشـمنان فرو ریزنـد، و کنگره ها امنیـت را افزایش 
می دادنـد. برج هـای نـوک تیـز بـر فـراز دیوارهـای حایل 
امـکان شـلیک در طـول دیـوار را فراهـم می سـاختند. تا 
سـده 13ام اسـتفاده از درزپیکان هـا در اروپـا رواج پیـدا 
نکـرد، زیـرا ایـن ترس وجود داشـت کـه آن ها اسـتحکام 
 .p ,1976 Allen Brown( دیـوار را کاهـش می دهنـد

.)6۴
قلعـه  دروازه  نگهبـان  اتـاق  دروازه؛  نگهبـان  اتـاق   )*(
چاتئائوبریانت در سـده 13ام، در فرانسه. این سازه قسمت 
بـاال را بـه پاییـن متصـل می کـرد. در هنگام دفـاع، اغلب 
ورودی ضعیف تریـن بخـش بـود. بـرای غلبه بـر آن، اتاق 
نگهبـان دروازه توسـعه یافتـه بود تا بـه افـراد داخل قلعه 
اجـازه دهـد کـه جریان و رفـت و آمد را کنتـرل کنند. در 
قصرهـای گلی و چوبی، اتاق نگهبان دروازه اولین بخشـی 

تصوير 13. )سمت راست باال( قلعه الموت؛ تصوير 14. )سمت چپ باال( قلعه رودخان؛ تصوير 15. )سمت راست پايین( قلعه 
مارکوه؛ تصوير 16. )سمت چپ باال( نارين قلعه؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان. 
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بـود کـه با سـنگ بازسـازی می شـد. در کنـار دروازه یک 
نقطـه کـور وجود داشـت. بـه منظـور مقابله بـا این نقطه 
کـور، در هـر دو سـوی دروازه، برج هایـی به شـیوه رومیان 
طراحی شـده بودند. اتاق نگهبان دروازه شامل مجموعه ای 
از امکانـات تدافعـی بـود کـه حمله مسـتقیم را دشـوارتر 
می کـرد. معمـوال در قلعه ها یک یا چند در مشـبک )یک 
در چوبی مشـبک مستحکم شـده با فلز برای بستن راه( و 
چند درزپیکان وجود داشـت که به سـربازان اجازه می داد 
دشـمنان را نابود کنند. گذرگاه درون اتـاق نگهبان دروازه 
طوالنـی بـود تا زمان عبـور مهاجمیـن را افزایـش دهد و 
آن هـا در مکانـی محـدود مـورد حمله قـرار گیرنـد و قادر 
 ,2002 Johnson( بـه عکس العمل نشـان دادن نباشـند
p. 20(. این افسـانه مشـهوری وجود دارد که سـوراخ های 
مرگ )که در باالی مسـیر دروازه قرار دارند(، برای ریختن 
روغـن جوشـان یا سـرب ذوب شـده بر سـر مهاجمـان به 
کار می رفتنـد؛ هزینه روغن و سـرب و فاصله اتاق نگهبان 
دروازه از کوره هـای آتش نشـان می دهنـد کـه این موضوع 
عملـی نیسـت. به احتمال زیـاد آن ها برای پرتاب اشـیا بر 
روی مهاجمـان و خامـوش کـردن آتـش آن ها بـا ریختن 
آب ایجاد شـده بودند. تدارکات طبقـه باالیی اتاق نگهبان 
دروازه بـرای اقامت ایجاد شـده بودند، لـذا دروازه هرگز بی 
دفـاع نمی مانـد، اگرچه این آرایش بعدهـا تکامل یافت. در 
طـول قرن هـای 13ام و 1۴ام، باربیکـن توسـعه یافت. این 
شـامل حصـار، خندق، و احتمـاال یک بـرج در مقابل اتاق 
نگهبـان دروازه بـود کـه بـرای حفاظت هـای بعـدی از آن 
اسـتفاده می شـد. هدف باربیکـن تنها ایجاد خـط دفاعی 
دیگـر نبـود، بلکـه تنهـا راه منتهـی بـه دروازه را بررسـی 

.)382 ,299–297 .pp ,2003 Coulson( می کـرد
)*( خنـدق؛ قلعـه کائرلوروک در اسـکاتلند که به وسـیله 
خندق احاطه شـده اسـت. خندق چاله ای بزرگ و شیبدار 
بـود کـه هم می توانسـت خشـک باشـد و هـم پـر از آب. 
هـدف آن دو قسـم بـود؛ جلوگیری از رسـیدن تجهیزاتی 
ماننـد بـرج شـکاف به دیـوار حایـل و جلوگیـری از از زیر 
تخریـب شـدن دیوارها. خندق های آبـی در مکان های کم 
ارتفـاع قرار داشـتند و اغلـب در آن ها از تخته پل اسـتفاده 
می شـد، اگرچـه این هـا اغلـب به وسـیله پل های سـنگی 

جایگزیـن می شـدند. جزایـر مسـتحکم نیـز بـه خنـدق 
افـزوده می شـدند و الیـه دفاعی دیگری ایجـاد می کردند. 
پدافنـد آبـی، مانند خندق هـا و دریاچه هـای طبیعی این 
ویژگـی را داشـتند که مسـیر دشـمنان به قلعـه را دیکته 
می کردنـد. محل قلعه کائرفیلی در ولـز بیش از 30 هکتار 
را پوشـش می دهـد و پدافنـد آبـی آن، یکـی از بزرگترین 
 .pp ,1992 McNeill( نونه هـای اروپـای غربـی اسـت

.)21–19
فضاهاي نظامي شهري در ايران

در معماری و شهرسـازی اوایل اسـالم که متاثر از معماری 
قبل از اسـالم بویژه دوره ساسـانیان اسـت تفکرات دفاعی 
مـورد توجـه بـوده اسـت به طـوری کـه معموالً هر شـهر 
اسـالمی از سه بخش تحت عنوان »کهندژ«، »شارستان« 
و »ربـض« تشـکیل می گردیـد. مهم تریـن ایـن بخش ها 
کهنـدژ یـا ارگ بـود کـه عبـارت بـود از قلعه هـای که در 
وسـط یا گوشـه شـهر قرار داشـته و معموالً از یک سـو به 
بـاروی شـهر پیوسـته بود تـا همواره بـرای دفـاع و مقابله 
بـا تهاجمـات دشـمن آمـاده باشـد، ازجملـه کهن دژهای 
معـروف می توان کهن دژهای شـهرهای ایران، سـمرقند، 
بخـارا، بلـخ و نیشـابور را نـام بـرد. رباط هـا نیـز از بناهای 
دفاعـی و نظامـی صـدر اسـالم اسـت و قلعه هـای نظامی 
مـرزی را در دوران معینـی ربـاط می گفتنـد، مانند رباط 
نصیبین که در سـرحد میان ایران و روم شـرقی بنا شـده 
بـود و نگهبانـان آن از دیلمـان می آمدنـد، رباط هـا را می 
توان از نخسـتین استحکامات سـازه ای محسوب نمود که 
در نقـاط بی حفاظ مرزی پناهگاه گروهـی جهادگر بودند. 
پس از تثبیت اسـالم در مناطق اسـالمی و برطرف شـدن 
تهدید از سـوی غیرمسـلمانان در مرزها، معنـی واژه رباط 
بـا مسـجد یکـی شـد )کیانـي، 1378(. قلعه هـای ایران، 
بـه دو نـوع جلگه ای و کوهسـتانی تقسـیم مي شـوند که 

مصالـح سـاختمانی آنها نیز متفاوت اسـت:
قلعه هـای  اصلـی  1. »قلعه هـای جلگـه ای«: طـرح 
جلگـه ای مربـع و یـا مربع مسـتطیل اسـت کـه در چهار 
گوشـه آن برج هـای مـدور بـرای دفـاع ساخته شـده اند، 
و مصالـح ایـن قلعه هـا خشـت و گل اسـت و به نـدرت 
از آجـر و گـچ اسـتفاده شـده اسـت. بـارو )دیـوار ضخیم( 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

376

ایـن قلعه هـا چینـه )دیوارهـای گلـی کـه آن را بندبنـد 
می سـازند( اسـت یـا بـا خشـت هـای قطـور سـاخته 
شـده اسـت، بـرای اسـتحکام آن قطـر و ضخامـت بعضی 
از باروهـا بـه چهـار متـر هـم می رسـید. اطـراف بعضی از 
ایـن قلعه هـا خندق حفر مـی کردنـد و برای رسـیدن به 
قلعـه از پل های متحـرک بهره می گرفتند. بعضـی از این 
قلعه ها به دلیل امنیت آن ها محل سـکونت کشـاورزان و 
روسـتاییان شـد که با گذراندن خیابانی معموالً شـمالی و 
جنوبی و تامین آب آشـامیدنی خانه های روسـتایی در دو 
طـرف خیابـان سـاخته می شـد. از ایـن قلعه هـا می توان 
بـه قلعه بیاضـه بیابانک و هنجن در سـر راه نطنز به ابیانه 
اسـت اشـاره کـرد که تـا ایـن اواخر محـل سـکونت بوده 
اسـت. این قلعـه دارای بـرج و باروی ضخیم بسـیار بزرگ 
بـوده اسـت. داخـل قلعـه کوچـه هـای پـر پیـچ و خمی 
داشـته اسـت که همـه آن ها به گذر اصلی قلعـه که به در 
قلعه منتهی می شـود راه دارند، خانه ها دو طبقه هسـتند 
و از طبقـه زیریـن برای نگهـداری دام و یا انبار مواد غذایی 
و آشـپزخانه اسـتفاده می کردنـد و اتاق هـای نشـیمن در 

طبقـه دوم قرار داشـته اند.
2. »قلعه هاي کوهسـتاني«: مصالح دژهای کوهستانی 
را معمـوالً از سـنگ های بدون تراش نظیر سـنگهای کوه 
یـا رودخانـه همراه با گـچ غربال شـده فراهم مـی کردند، 
در زیردسـت دژهـای کوهسـتانی پرتـگاه هـای عمیقـی 
تعبیـه شـده اسـت. در قسـمت انتهایـی برج هـا و بعضی 
مواقع، باروها، کنگره هایی سـت که مخصـوص کمانداران 
بوده اسـت تا بتوانند از شـکاف کنگره ها دشـمن را هدف 
قـرار دهنـد. در بعضـی از دژهـا و قلعه هـا، ماننـد المـوت 
قزویـن، پاییـن دژ محل سـکونت روسـتاییان بوده اسـتاز 
قلعـه بـه هنـگام جنگ هـا اسـتفاده می شـده و مـردم تـا 
زمانـی کـه بیم حمله دشـمن وجـود داشـته در درون دژ 
می  ماندنـد و معمـوالً در درون آن آذوقـه زندگـی بـرای 
چندیـن مـاه موجـود بود. بـرای محافظت از سـاختمان و 
اسـتحکامات و قسـمت  هـای مختلـف قلعه بارو سـاخته 
می شـده اسـت، دیوارهـای دفاعـی و خاکریزهـای متعلق 
بـه آغاز سـکونت انسـان در ایران هنوز برجاسـت، شـکل 
آنهـا بـه موازات پیشـرفت سـالح های تهاجمـی و تدافعی 

تکامـل یافته اسـت. دردوران پیش از تاریـخ و اوایل دوران 
تاریخـی، نوع اسـتحکامات عمومـاً تابع مقتضیات ناشـی 
از محـل قلعـه یا دهکـده و اوضـاع طبیعی سـرزمین بود. 
طرح  های سـاختمانی بیشـتر قلعه ها بر اسـاس معلومات 
و تجربـة کلّـی نسـبت به حملـه و دفـاع ریخته می شـد 
تـا سـنت  های محلّـی. در هـر دوره ای روش  هـای آزموده 
و مقبـول بـرای ایجاد اسـتحکامات انتخاب می شـد. اوایل 
دوران تاریخی در سـبک اسـتحکامات ایران باستان آثاری 
از نفـوذ سـبک بین النهرین و سـایر کشـورهای همسـایه 
دیـده می شـود، در تاریـخ معمـاری ایـران تـا رسـیدن به 
اقتباس سـبک فرانسـوی در معمـاری قـالع و حصارهای 
شـهر در اوایـل قرن سـیزدهم، خصوصاً در خـوی و تهران 

می تـوان ردیابـی کرد.
 تعريف هندسه 

معماری ساماندهی فضاست و هندسه یکی از دانش هایی 
اسـت کـه از دیربـاز بـرای سـاماندهی بـه اشـکال و کالبد 
فضا و نیز انتظام حرکت نیروهای سـازه ای در سـاختمان 
مورد اسـتفاده قرارگرفته اسـت. هندسـه دانشی است که 
بـه ویژگیها و روابط میان اشـکال و اندازه و مسـیر حرکت 
مولفه های نیرو می پردازد؛ توجه به ریشـه لغت هندسـه 
کـه از واژگان هندازه و اندازه در زبان فارسـی گرفته شـده 
اسـت می رسـاند کـه مباحثـی نظیر تناسـبات، انـدازه و 
مقـدار نیـز بخشـی از دانش هندسـه بـه شـمار می آیند. 
تناسـبات وجـه کیفـی و زیبایـی را مقـدار یا انـدازه وجه 
کمـی دانـش هندسـه مطـرح می کنـد. ایـن دانـش بـا 
مفاهیـم عـدد شـکل تناسـب و مولفه هـای نیـرو مرتبط 
اسـت و وابسـتگی تامی به دانش ریاضیـات و فیزیک دارد 
و گاهـی از آن بـه تعبیر ریاضیات شـکل یا فیزیک برداری 
یـاد می شـود؛ بنابرایـن هندسـه بـا ظرفیـت دو وجهـی 
خـود کیفیـت و کمیـت مـی توانـد عامل وحـدت بخش 
مقوالتـی نظیـر معمـاری و سـازه باشـد. هندسـه مطالعه 
انـواع مختلـف اشـکال و خصوصیات آنهاسـت. همچنین 
مطالعـه ارتباط میان اشـکال، زوایا و فواصــل  اسـت. واژه 
انگلیسی جئومتری )هندسـه( از زبان یونانی ریشه گرفته 
اسـت. ایـن کلمـه از دو کلمـه »جئـو« بـه معنـای زمین 
و »متـری« بـه معنای اندازه گیری تشـکیل شـده اسـت؛ 
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بنابرایـن هندسـه انـدازه گیری زمین اسـت.
تاريخچه  هندسه

احتمـاالً بابلیان و مصریان کهن نخسـتین کسـانی بودند 
کـه اصـول هندسـه را کشـف کردنـد. در مصـر هر سـال 
رودخانـه نیـل طغیان می کـرد و نواحـی اطـراف رودخانه 
را سـیل فـرا می گرفـت. ایـن رویـداد تمـام عالیـم مرزی 
میـان امـالک را از بیـن می  بـرد و الزم می  شـد دوبـاره هر 
کـس زمین خود را اندازه گیـری و مرزبندی کند. مصریان 
روش عالمت گـذاری زمین هـا بـا تیـرک و طنـاب  را ابداع 
کردنـد. آنهـا تیرکی را در نقطـه ای مناسـب در زمین فرو 
می  کردنـد و تیرک دیگـری در جایی دیگر نصب می شـد 
و دو تیـرک بـا طنابـی کـه مـرز را مشـخص می  سـاخت 
بـه یکدیگـر متصـل می شـدند. بـا دو تیرک دیگـر زمین 
محصور شـده و محلی برای کشـت یا سـاختمان سـازی 

می شد. مشـخص 
در آغاز هندسـه برپایه دانسـته های تجربـی پراکنده ای در 
مورد طول و زاویه و مسـاحت و حجم قرار داشـت که برای 
مسـاحی و سـاختمان و نجوم و برخی صنایع دستی الزم 
می شـد. بعضـی از این دانسـته ها بسـیار پیشـرفته بودند 
مثـاًل هم مصریان و هم بابلیان قضیه فیثاغـورث را 1500 
سـال قبل از فیثاغورث می شناختند. یونانیان دانسته های 
هندسـی را مدون کردند و بر پایه ای اسـتداللی قرار دادند. 
بـرای آنـان هندسـه مهم ترین دانش هـا بـود و موضوع آن 
را مفاهیـم مجـردی می دانسـتند که اشـکال مـادی فقط 
تقریبـی از آن مفاهیـم مجـرد بـود. در سـال 600 قبل از 
میالد مسـیح، یک آمـوزگار اهـل ایونیا )کـه در روزگار ما 
بخشـی از ترکیـه به شـمار مـی رود( بـه نام طالـس، چند 
گـزاره یـا قضیـه هندسـی را به صـورت اسـتنتاجی ثابت 
کـرد. او آغازگـر هندسـه ترسـیمی بود. روش اسـتنتاجی 
روشـی اسـت علمی )بر خالف روش اسـتقرایی( که در آن 
مسـاله ای بـه وسـیله ی قضا یا و حکمهـا ثابت مـی گردد. 
فیثاغـورث کـه او نیـز اهل ایونیـا و احتمـاالً از شـاگردان 
طالس بود توانسـت قضیه ای را که به نام او مشـهور اسـت 
اثبـات )ریاضـی( کنـد. البته او واضـع این قضیه نبـود. اما 
دانشـمندی بـه نـام اقلیـدس کـه در اسـکندریه زندگـی 
می  کـرد، هندسـه را بـه صـورت یـک علـم بیـان نمـود. 

وی حـدود سـال 300 پیـش از میالد مسـیح، تمام نتایج 
هندسـی را کـه تا آن زمان شـناخته بود، گـرد آورد و آنها 
را بـه طـور منظـم، در یک مجموعـه 13 جلدی قـرار داد. 
ایـن کتابهـا کـه اصـول هندسـه نام داشـتند، بـه مدت 2 
هـزار سـال در سراسـر دنیـا بـرای مطالعه هندسـه به کار 

می  رفتنـد. تقسـیم بندی هندسـه عبات اسـت از:
1. هنـدسه مسطحه؛

2. هندسه فضایی؛
3. هندسه خطی؛ و

۴. هندسه پویا.
در هندسـه مسطحه، اشـکالی مورد مطالعه قرار می  گیرند 
کـه فقـط دو بعـد دارند، هندسـه فضایی، مطالعه اشـکال 
هندسـی سـه بعـدی اسـت. ایـن بخـش از هندسـه در 
مـورد اشـکال سـه بعـدی چـون مکعب هـا، اسـتوانه ها، 

مخروط هـا، کره هـا و غیـره اسـت.
کاربرد هندسه در هنر معماری 

 همــه انســان ها بــه طــور کلــی درکــی از زیبایــی 
دارنـد، دلنشـین بـودن نت هـای موسـیقی را تشـخیص 
می دهنــد و بعضــی رایحـه هــا را مطلـوب می داننـد. 
همچنیـن بعضـی تصاویـر را زشـت، بعضـی اصـوات را 
گوشـخراش، و بعضـی بوهـا را بـد تلقـی می کننـد. ایـن 
قابلیت بدون فـراگرفتــن تعلیمــات خاصــی در انسـان 
وجــود دارد. به عبــارت دیگر، تناسبات و هماهنگی هایی 
در جهـان وجـود دارد کـه قـراردادی نیسـت و بـه زمـان 
و مـکان بسـتگی نـدارد. تحقیقـات و آزمایشـات افـرادی 
مثل فشــنر، فیلســوف و روانشــناس آلمانـی )1876(، 
میـت مـار )189۴(، لـوال )1980(، ترندایــک )1917(، و 
هانتلـی )1970( مؤیـد ایـن نظریـه اسـت )صالح مجتهد، 
1378بـه نقـل از طاهبـاز، 1383، ص 98(. از دیــدگاه 
فلســفی، افالطـون بــا اسـتناد بـه وجــود عالـم مثل و 
دوسـاحتی بــودن انسـان )جســم وروح(، معتقـداسـت 
کـه روح قبـل از حلـول در جسـم انسـان وجـود داشـته 
و درعالــم مثــل سـا کن بـوده اسـت. ولــی بـا ورود بـه 
جسـم دچـار فراموشـی شـده و آن مثالهـای اعال را از یـاد 
می بـرد. هنگامـی کـه بشـر صورتهـای گونا گـون جهـان 
طبیعـت را می بینـد، خاطـره ای مبهـم در روحـش جرقه 
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می زنـد )گادر 1375، به نقل ازطاهباز، 1383، ص 103(. 
حکمای ایـران ماننـد مالصدرا، بـه شـرح و بسـط مفصـل 
ایــن عالـم پرداخته انـد و رســائل جداگانـه بسـیاری در 
وصـف آن تالیـف شـده اسـت، ماننـد رسـاله قطـب الدیـن 
الهیجـی، بهـا الدین الهیجی و مالهادی سـبزواری )نصر، 
1383، ص 108(. ایـن همـان عالمـی اسـت کـه هنرمند 
مسلمان در معماری، موسیقی، مینیاتــور و غیره ســعی 
در یــادآوری آن دارد. عالمــی کــه فطــرت انســان بـا 
اشــکال و اصـوات موجـود در آن آشـنا اسـت و هنرمنـد 
بـا انعـکاس این اشـکال و اصـوات در اثـر خـود، سـعی در 
تقدیــس و جاودان نمــودن آن دارد. به عنوان مثال فضا 
در مینیاتـو رایرانـی در واقـع نمودار این فضای ملکوتــی 

اســت و اشـکال و الـوان آن، جلــوه ای از اشـکال و الوان 
همیـن عالم مثالی اسـت. رنگهایی کـه در مینیاتور ایرانی 
به کار برده شده،  از وهــم  رنگهــای طالیــی و آبــی و 
کبــود و فیــروزه ای، صرفــاً هنرمند سرچشـمه نگرفته 
است، بلکه نتیجه رؤیت و شهود واقعیتی اســت عینــی، 
کـه فقـط بـا شـعور و آگاهـی خاصـی در وجـود هنرمنـد 
امکان پذیـراسـت، چـون همـانطـور کـه مشـاهده عالـم 
محسـوس محتاج به چشـم سـر اسـت، رؤیت عالم مثال 
نیـز محتـاج به باز شــدن چشـم دل و رسـیدن بـه مقام 

شـهود می باشـد )نصـر، 1383، ص 109(.
معانی نمادين اشکال هندسی 

فیثاغـورث و پیروانـش قائـل بـه وجـود رابطـه ای میـان 

تصاوير 17 و 18. تصاوير از قلعه چالشتر؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.
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اعـداد، اشـکال و موسـیقی بودنـد. فالسـفه اسالمی نظیـر 
اخـوان الصفــا نیــز معتقـد به پیدایـش جهان براسـاس 
اعـداد بودنـد. به عقیده آنان، پایه جوهــری ایــن عالــم 
عــدد اسـت و بنابرایـن عدد اسـت کـه در حقیقت بایـد 
کمیـت محـض شـمرده شـود. امـا در ایـن تفکـر، منظـور 
از عــدد، مقادیــری کــه بــرای اندازه گیــری کمیـات 
فیزیکـی اسـتفاده می شـود، نیســت. دو، رقمـی بعـد از 
یـک نیسـت و از جمـع دو یـک بـه دسـت نمی آیـد، بلکـه 
یـک بـاتقسـیم خـود بـه دوتبدیـل می شـود. در ایـن تفکر 
اعـداد از یـک شـروع می شـوند و هر عددی جایـگاه خود 
را دارد. عـدد یـک می تواند کمیت را مشــخص کند، ولی 
به مفهوم دیگر بــه می توانــد اصــل وحــدت مطلـق را 
ارائـه دهـد. بدیـن ترتیـب غالبـاً عنـوان نمـاد خـدا عرضـه 
می شــود. از نظرشــکل نیــز به نحــوی ارائه گر نقطــه 
اســت، یـا در مفهومـی دیگـر می توانـد دایـره کاملـی را 
نمایانگـر باشـد. عـدد دو از نظـر نمادیـن، اصـل دوگانگـی 
و نیـروی کثـرت و تعـدد را عرضـه می کنـد. همزمـان در 
معنـای صـوری خـود خطــی را می نمایاند که در آن دو 
نقطـه محـدود می شـود. عـدد سـه یـک کمیت اســت. 
لکــن بـه عنـوان یـک اصـل، تثلیــث را ارائـه می دهـد. 
معنــای صوری آن عبارت است از مثلثی که از سه نقطه 
درست شده است. بــا عــدد سـه یــک تحول کیفـی در 
عناصر مجرد و محـض نقطه و خط حاصـل می شـود و از 
آن کیفیتـی اندازه گرفتنـی و ملمـوس کـه سـطح خوانـده 
می شـود پدیــد می آیـد. مثلـث به عنـوان مادر اشـکال 

ایفـای نقش می کنـد )لولـر، 1368، ص 20(.
بیان يافته هاي تحقیق

در ابتـدا بـه معرفی چندیـن قلعه معروف و مهـم از لحاظ 
هندسه و جایگاه تاریخی در استان چهارمحال و بختیاری 

پرداخته مي شـود.
معرفی قلعه چالشـتر؛ قلعه خدارحم خان یا قلعه چالشـتر 
اثـری باشـکوه از نظر معمـاری و هنری حجـاری در ایران، 
کیلو متـری  در 5  در چالشـتر  قمـری  در سـال 1323 
شـهرکرد احـداث شـد. قلعـه چالشـتر در اسـتان چهـار 
قاجـار  دوران  معمـاری  از  تلفیقـی  بختیـاری  و  محـال 
ایـران با معمـاری اروپایی اسـت، با سـتون هایی ایسـتاده 

قلعـه در منطقـه  ایـن  از سـنگ خودنمایـی می کنـد. 
چالشـتر واقـع شـده کـه در دوره صفویه مرکـز حکمرانی 
چهارمحالی هـا بـوده کـه به وسـیله کالنتـران روسـتاها و 
مناطق تحت سـیطره خـود را کنترل می کردنـد و پس از 
انتصاب حسـین قلی خان بـه عنوان ایلخان بختیـاری، در 
اواسـط حکومت ناصرالدین شـاه، حکمرانان این منطقه از 
حاکمیـت بر چالشـتر خلـع و تنها بـه زمیـن داران بزرگ 
تبدیـل شـدند. مجموعه تاریخی چالشـتر شـامل سـردر 
سـنگی، خان نشـین، اندرونـی، حمام، انبارهـا و اصطبل ها 
اسـت. قلعـه عیانـی و خان نشـین ایـن مجموعـه تاریخی 
دارای 38 سـتون سـنگی با سـر در و ایوان است. این قلعه 
شامل نقوش افسـانه ای و اسـطوره ای، زندگی روزمره، گل 
و گیـاه، گل و گلـدان، گل و مـرغ، نقـوش پیچش گیاهی 
و نقـوش فرشـته اسـت. ایـن نقوش بـه صـورت ماهرانه و 
زیبـا خلـق شـده و در برخـی مـوارد بـه صورت برجسـته 
حجـاری شـده اسـت. در ایـن مجموعـه قلعـه، اندرونی با 
یـک داالن به  قسـمت خان نشـین ارتبـاط داشـته و ایوان 
آن دارای   .10سـتون سنگی اسـت        اتاق های این مجموعه 
قلعـه نیز با نقوشـی به سـبک نقاشـی لندنـی که تلفیقی 
از هنـر نقاشـی ایرانـی و غربی اسـت، مزین اسـت که این 
سـبک نقاشـی در دوره قاجار به اوج خود می رسـد شامل 
نقـوش گل و گلـدان، افسـانه لیلـی ومجنـون و نقـوش 
اسـالمی شـامل یوسـف و زلیخا به همراه خط نوشته ای از 
آیات قرآن اسـت. در بخشـی از سـر درهای این مجموعه 
قلعـه، معمـاری سـنتوری که  به صـورت مثلثی شـکل با 
نقوشـی به سـبک شیر و شـکر است، به چشـم می خورد 
نیـز مزیـن به کاشـی آبی فیـروزه ای و سـفید سـربی بوده 
اسـت. مجموعـه  نیز از جنـس چوب گردو به صـورت گره 
چینی شـده می باشـد. مجموعه قلعه دارای 5 ایوان اسـت 

و 5 اتـاق نیـز در اندرونـی دارد.   
 35 فاصلـه  بـه  دزک  روسـتای  دزک؛  قلعـه  معرفـی 
کیلومتـری شـهرکرد قلعـه تاریخـی امیرمفخـم یـا قلعه 
دزک بختیـاری را در خـود جـای داده اسـت. این قلعه نیز 
در ردیـف »کاخ قلعه هـا«  قراردارد. حصـار و برج های بلند، 
اعیانـی دو طبقـه  کـه در نمـای جنوبی و شـمالی طبقات 
دارای ایوان های سـتوندار، حوضخانه ، سـتون های گچ بری 
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شـده، دیوانخانـه  بـا دیوارهـای گچ بـری و نقاشـی و »اتاق 
آئینـه« که بیشـترین شـهرت را بـه قلعه دزک بخشـیده 
اسـت. تزئینـات آئینـه کاری بـا نقـوش پشـت شیشـه در 
بدنـه و سـقف اتاق آئینـه جلوه ای خاص به ایـن قلعه داده 
اسـت. درب هـای مرصـع و معـرق  کاری شـده دیوانخانه و 
اتـاق آئینـه از مزایـای گرانقـدر ایـن کاخ قلعه نسـبت به 

سـایر قالع اسـتان اسـت.
معرفـی قلعـه سـردار اسـعد )جونقـان(؛ مربوط بـه اواخر 
سـده 13 ه. ق. اسـت و در شهر جونقان از توابع شهرستان 
فارسـان، داخل شـهر واقع شـده و این اثر در تاریخ 5 دی 
1356 بـا شـماره ثبـت 15۴8 به عنـوان یکـی از آثار ملی 
ایـران بـه ثبـت رسیده اسـت. این قلعـه که به کاخ سـردار 
اسـعد بختیـاری مشـهور اسـت شـهرت خـود را مدیـون 
مشـروطیت و شـروع قیام بختیاری ها در شـهر جونقان از 
توابع شهرسـتان فارسـان و اجتماع در این قلعه و سـپس 
فتـح اصفهـان  و تهـران اسـت. ایـن بنـا دارای محوطه ای 
وسـیع تر از محـدوده فعلـی آن بـوده کـه بـه مـرور ایـام 
و در اثـر عوامـل مختلـف طبیعـی و اجتماعـی در طـول 
یک صدسـال گذشـته و نیـز کمی دقـت در شـالوده های 
اصلی و اسـتفاده هایی نامناسـب نظیر پاسـگاه ژاندارمری، 
کتابخانه عمومی و مدرسـه دچار آسـیب های فراوان شده 
و در واقـع به جز قسـمت شـاه نشـین اصلی بقیـه ابنیه و 
سـاختان های جانبی آن از میان رفته اسـت.تاریخچه این 
بنـا مربـوط به دوران قاجاریه می باشـد که در ابتدا اشـاره 

ای بـه معمـاری ایـن دوران می پردازیم.
سبک معماری در زمان قاجاريه

 از اواخـر دوره صفویه تا اواسـط سـلطنت ناصرالدین شـاه 
بـه علت آشـفتگی های موجـود و جنگ هـای پی درپی و 
عـدم ثبـات و فقدان امنیت- هنرهای معمـاری و تزئینات 
سـاختمانی ایران که در دوران صفویه وسـعت و تنوع زیاد 
پیـدا کـرده بود طی این دوره نابسـامانی ملـی به انحطاط 
گرائیـد. بطـور کلی معمـاری دوره قاجاریه را مـی توان به 

دو دوره کلی تقسـیم کرد:
1. دوره اول: از آغـاز سـلطنت آقـا محمـد خـان تـا پایـان 
سـلطنت محمد شـاه؛ در این دوره نگاه حاکم بر معماری 
همچنـان نگاهـی در انـزوا و بـر مبنـای سـبک اصفهان و 

بـه کمال رسـاندن آن می باشـد که نمونه هایـی همچون 
حـرم حضـرت معصومـه در قم و مسـجد سـلطانی از آن 

می باشـند.
2. دوره دوم: از آغـاز سـلطنت ناصرالدین شـاه تـا پایـان 
حکومـت سلسـله قاجـار؛ در ایـن دوره بر اثر مسـافرتهای 
ناصرالدیـن شـاه و اخـالف او و همچنیـن اعزام عـده ای از 
محصلیـن ایرانـی به اروپـا و تحت تاثیـر قرارگرفتن هیات 
حاکمـه و نخبـگان جامعـه، سـبکی در معمـاری آغـاز 
می گـردد که التقاطـی از معماری بومـی و معماری غربی 

می باشـد.
هنـر معمـاری ایـن زمـان بـا مقایسـه بـا دوره ی صفویـه 
]بخصـوص در مـورد سـاختمان و تـوده[ بسـیار ضعیـف 
طوالنـی  حکومـت  زمـان  در  تنهـا  می شـود.  شـمرده 
ناصرالدیـن شـاه قاجـار بـه دلیـل نفـوذ هنـر باختـری، 
هنـر معمـاری همچنیـن صنایع ظریـف ماننـد گچ بری، 
آیینـه کاری و کاشـی کاری رونـق یافـت. ارتبـاط بیش تـر 
ایـران بـا غـرب، معمـاران ایرانی را بر آن داشـت تـا عوامل 
مشـخص معماری ایـران را بـا روش بینـی و توجه خاصی 
بـا عوامل معماری غـرب درآمیزند و آثـاری به وجود آورند 
کـه از نظـر هنـری دل پسـند باشـد. امـا معمـاری قاجار 
اصـول، مبانـی و الگوهـای قدیـم معمـاری ایـران را ارتقـا 
بخشـیده و نوآوری هایی از نظر فضـا به وجود آورد. لیکن، 
بـه نظر می رسـد، قـوت الزم خلـق یک معمـاری نوین را 
نداشـته اسـت. امـا وقتـی بـه معمـاری از زوایـای دیگری 
مانند اندازه ها، تناسـبات، شـکل ها و تزئینـات نگاه کنیم، 
معمـاری دوره قاجـار وضـع نـازل تری را نسـبت بـه دوره 
هـای گذشـته خـود و بـه خصـوص دوره صفـوی نشـان 
می دهـد. شـکل ها اسـتواری و صالبـت قبلـی را ندارند و 
شـکل های جدیدی وارد معماری می شـوند که سـطحی 
و تفننـی انـد. انـدازه ها دقـت الزم را ندارند. تناسـبات در 
مرتبه پایین تری نسـبت به تناسـبات موزون و اندیشـیده 
شـده دوره های قبلـی قـرار می گیرند. تزئینـات معماری 
گاه تـا حـد ابتـذال سـقوط می کنـد و بی بندوبـاری، غلو 
ناشـیانه و هـرج و مـرج، جایگزیـن تزئینـات محـدود و با 
وسـواس دوره های درخشان سـلجوقی و صفوی می شود.

هندسه قلعه سردار اسعد



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

381

تصوير 19 و 20. نماهای جنوبی و شمالی قلعه؛ ماخذ: نگارندگان.

تصوير 21 و 22. پرسپکتیو طبقه همکف و اول؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.

تصوير 23 و 24. سیرکوالسیون حرکتی قلعه؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.
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بکارگیـری هندسـه از دو منظور مـورد توجه قرار 
مـی گیرد:

1. یافتـن نقـاط و مکان های مهم در یک طرح با اسـتفاده 
از ترسـیمات هندسـی کـه موضوع اصلـی در این پژوهش 
اسـت. این ترسیمات در دو سـطح می توانند مورد بررسی 
قرار گیرند که سـطح اول شـامل اشکال هندسی در ظاهر 
طـرح اسـت بـه مانند مربع، هشـت ضلعـی و چند ضلعی 
در پالن، نما و جزیئات طرح اسـت. سـطح دوم به تحلیل 
طـرح مایه هـای هندسـی مـی پـردازد کـه ابعـاد جهـت 
همنشـینی اشـکال سـطح پیشـین را تعیین می کنند و 
خـود در اولیـن نگاه قابل مشـاهده نیسـتند در بنای قلعه 

سـردار اسـعد، این طـرح مایه هـا بر اسـاس مربع منتظم 
است؛ یافته 

2. ترسـیمات هندسـی بـرای بدسـت آوردن مقادیـر و 
تناسـباتی که تعیین کننده ابعاد  و نسـبت های اندام بنا و 
اجزای آن باشـد همانطور که در آثار معماری گذشـته گان 
دیـده شـده اسـت. ایـن ترسـیمات بـر اسـاس تناسـبات 
طالیی و نسـبت 1 به 3 و 1 به 2 بوده اسـت، سـپس این 

نسـبت هـای عـددی در ابعاد اشـکال بـروز می کند.
ایـن بنا در گذشـته کاخ خوانیـن بختیاری بوده اسـت اما 
اکنـون کاربـری مـوزه دارد و طرح آن در مقیاس اسـتانی 
اسـت. در حـال حاضـر مرمـت ایـن بنا بـه اتمام رسـیده 

تصوير 25 و 26. معرفی فضاهای قلعه؛ ماخذ: ترسیم نگارندگان.

نقشه 1. فضای باز و بسته طبقه همکف؛ نقشه 2. فضای باز و بسته طبقه اول؛ ماخذ: ترسیم 
نگارندگان.
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اسـت، ولـی احتیاج به تعمیرهـای جزئی و مراقبـت دارد.
 کاخ قلعـه که به گواهی »هانری رنه دالمانی« زیبایی های 
افسـون کننـده اش یادآور صحنه های داسـتانهای شـهزاد 
قصـه گو در داسـتان های هزار و یک شـب بـوده در دوران 
شـکوه خویـش دارای باغهـای پیرامونی، اسـتخر مرکزی، 
سـر در باشـکوه، ورودی مشـرف بـر جـاده سـنگ فرش 
باسـتانی، آینـه کاری و نقاشـی های دیـواری همـراه بـا 
کتابخانـه ای معظـم بوده اسـت کـه در حال حاضـر از آن 
همـه ویژگیهـای ارزشـمند تنهـا نمونه هـای ذیـل قابـل 

مشـاهده هستند:
1. طبقـه  فوقانـی کـه در سـه جهـت شـرقی، جنوبـی و 
شـمالی دارای ایـوان بـا سـتون های سـنگ اسـت و در 
مرزهـای اتصـال آجر کاری متنوعـی دارد. در جبهه غربی 
بـه صـورت دیوار یک دسـت و بدون سـتون یـا آجرکاری 
یکنواخت و سـاده دیده می شـود. در این قسـمت سـقف 
اتاقها به صورت هندسـی توفال کوبی شـده اند. این بخش 

از بنـا اعیانی و شـاه نشـین بوده اسـت.
2. طبقـه زیریـن در عمـق یـک متـری از کـف محوطـه 
کاخ قلعـه قـرار دارد کـه ورود بـه آن از زیـر پله های طبقه 
فوقانـی امکان پذیـر می شـود. در این طبقه سـقف تمامی 
راهروهـا و اتاق های منشـعب به شـیوه )قمـی پوش( طاق 
زده شـده اسـت. هـر اتـاق دارای یـک بخـاری دیـواری با 
گچبری هـای سـاده اسـت. ایـن قسـمت از بنا انبـار مورد 

اسـتفاده خدمتگذاران بوده اسـت.
3. در ایـن بنـا ویژگیهـای تزئینـی زیـر را می توان سـراغ 

گرفت:
زیریـن شـامل  بیرونـی طبقـه  نمـای  ۴. حجاری هـای 
قطعـات سـنگ نمـا و نمـا و ازاره های سـنگی ابـزار کاری 
شـده با نقوش هندسـی مسـتطیل و لوزی اسـت. بر برنه 
جرزهـای بیـن پنجره هـا، لچک، پیشـانی و لبه ایـوان نیز 

نقـوش اسـلیمی و گل بوتـه وجـود دارد.
5. سـتون های سـنگی در سـه جبهـه شـرقی، جنوبـی و 
شـمالی بـه صـورت جفـت در کنار هم، شـش جفـت در 
ایـوان شـمالی، شـش جفـت در ایـوان جنوبـی و شـش 
جفت در ایوان شـرقی قرار دارد. سـر سـتون های منقوش 
طومـاری با گل چنـد پر در میان مر کدام تزئین شـده اند. 

میلـه سـتون ها سـاده و صیقلـی بـوده و پایه سـتون ها به 
صـورت قطعات بریده وصل به سـتون دارای بر جسـتگی 
نـواری می باشـد. زیـر سـتون ها نیـز بـه صـورت مکعـب 
مسـتطیل با نقوش یکنواخت شـامل گل چند پر و نیلوفر 

تزیین یافته اسـت.
6. سـر بخاری هـای اتاقهـا، زیرزمیـن و طبقـه فوقانـی و 
همچنیـن در طرفیـن در ورودی اصلـی این طبقـه دارای 

اسـت. گچبری 
طومـاری با گل چندپـر در میان هر کدام تزیین شـده اند. 
میلـه سـتون ها سـاده و صیقلـی بـوده و پایه سـتون ها به 
صـورت قطعـات بریده وصل به سـتون دارای برجسـتگی 
نـواری می باشـند. زیرسـتون ها نیـز بـه صـورت مکعـب 
مسـتطیل با نقوش یکنواخت شـامل گل چندپر و نیلوفر 
تزییـن شـده اند. بنابرایـن می تـوان آن را بـه عنـوان کلی 
واحد درنظـرگرفــت و انتظـار داشـت روابط معنـی داری 
بیـن اجـزا و کلیـت بنـا موجـود باشـد. ایـن امـر احتمال 
طراحی آن را بر مبنای الگوی هندسی از پیــش تعییــن 
شــده، تأییـد میکنــد که مجاورتی با بناهای دیگر ندارد. 
پس استفاده از طرحمایه های هندسـی قـوی در آن بـرای 
طـراح سـاده تر بـوده اسـت. می تـوان انتظـار داشـت کـه 
طــراح بــا اســتفاده از ترسـیمات هندسی خواسـتار به 
کمـال رسـاندن طرح خود بوده اسـت. بررســی مــدارک 
بـرای یافتـن نظـم هندسـی پنهـان، از ابتـدا بـر روی مـدل 
سـه بعـدی و بـا درنظـر گرفتـن پالن، نمـا و پرسپکتیو به 
طور همزمــان انجـام شـده اسـت. اسـتفاده از نـرم افـزار 
AutoCAD نیــاز بـه نقشــه هایی بـا مقیاسهـای گونا 
گـون را بـرطـرف کـرده و دقـت ترسیمات را افزایش داده 

است.
هندسه در نما و پالن:

1. اولیـن شـکلی کـه در نما توجه چشـم را به خود جلب 
می کند، دارای تناســب مستطیلی میباشــد. طول ضلع 
این به روشـی که در توضیـح هندسـه پالن خواهـد آمـد 
بـر مبنای ترسـیم چند چهار ضلعـی از ابعـاد زمیـن طـر 
ح منتــج میشـود. یــک ضلـع ایــن مستطیل بر خـط 
زمیــن محوطــه منطبــق میشــود و در ابتدایی تریـن 
مرحلــه تعییـن کننـده ارتفاع حجـم  وتیپ بـودن پالن 
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طبقات اســت. پیـش از به دســت آوردن دومیـن گـروه 
نقــاط مهـم بنـا، الزم اسـت ترسـیمات مقدماتـی انجـام 
شــود کـه اولیـن آنهـا رسـم مستطیل در رأس منطبـق 
می شــود. ترسـیم چهارضلعی بــا ایـن جهت گیـری در 
معمـاری سـنتی ایـران بسـیار متـداول اسـت. بـه عنـوان 
مثــال چهار ضلعی مبنــا بــرای یافتــن راس گنبد و یا 
مبنـای یـک چهـار طاقـی بـوده اسـت )پیرنیــا، 1387، 
ص 136( و همچنیــن اسـاس ترسـیم مستطیل طالیی 
ایرانی )1:√3(است. دایرهای بــه مرکــز محــل تقاطــع 
 I اقطـار مربـع محـاط می کنیـم. بـه طـور مشـابه نقـاط
و J را نیــز مییابیم. چهار ضلعی GHIJ یک مســتطیل 
2√ اســت. مســتطیل را از دوران 90 درجه مستطیل به 
دسـت مـی آوریم. کف طبقــه همکف منطبق میشــود 
از قرینــه کــردن ایـن نقطـه حــول محورهـای تقـارن 
مسـتطیل، مسـتطیل جدیـدی بـه دسـت خواهـد آمـد 
کـه تناسـب طالیـی دارد. همان طور که مشاهده میشود، 
ایـن ترسـیمات را نیـز میتـوان بـه دقـت بـر نمـای قلعه 
سـردار اسـعد منطبـق کـرد. مسـتطیل طالیی به دسـت 
آمـده بـر کل پـالن منطبـق اسـت. همچنیـن در فضای 
منفـی دو طـرف قلعـه، دو مسـتطیل طالیی دیگـر دیده 
میشود. نگارنــدگان راه دیگـری بـرای پیدا کـردن طـول 
مسـتطیل دوم یافته اند که در تصویرباال مشاهده میشود. 
مربع بزرگ این روش هم انــدازه مربــع بزرگ روش قبل 
اســت. برای پیـدا کردن مربع کوچکتر )که ضلع آن برابر 
طـول مسـتطیل طالیـی کوچـک در تصویر  اسـت(، الزم 
اسـت هشـت مربع یکسـان مانند تصویـر  در داخل مربع 
بزرگ ترســیم شــوند. در میانــه اضالع مربع های چهار 
گوشــه شـکل قــرار دارد. اختالف اندازه ضلـع مربـع بـه 
دســت آمـده از ایــن روش با طول مسـتطیل به دسـت 
آمـده از روش اول برابـر بـا دوازده صدم درصد اسـت. ابعاد 
ایـن اشـکال نیز بـا ابعاد اشــکال نما برابر اســت و یافتن 
مربـع در بر گیرنده بنا. مربــع را طــوری رســم کنیــم 
کــه ضلــع دیگر بر آن قــرار گیرد و  دو ضلــع بر دایره 
ممــاس شــود. دو مربـع اخیـر در صورت تکـرار در پالن 
محـل ایوانهای سـاختمان را نشـان می دهند. مالحظــه 
می شــود کـه طـرح راهروهـا و اندامهای بنا نیز از شـکل 

این مربعهــا پیـروی میکنــد. میتوان هندسه یافته شده 
در پـالن و نمـا را بـه محوطه اثـر نیز تعمیـم داد. با چهار 
مرتبه تکرار مرحله اول هندسه پالن، طول زمیــن یافـت 
می شــود. بـا قرینـه کـردن مستطیل کـه بزرگتریـن را 
در بـر مـی گیرد نیز عرض زمین یافته خواهد شـد. بایــد 
توجـه کـرد کـه در حـال حاضـر بخشـی از نیمـه غربـی 
بـاغ زیـر خیابـان و سـاختمانهای مجـاور مدفـون اسـت.

نتیجه گیري  و جمعبندي
نتیجـه ایـن بررسـی پرداختـن بـه امـر اندازه گیـری در 
معمـاری اسـت که با طـرح نمونه های موجـود از معماری 
دوران قاجاریـه و معمـاری هندسـی آن هـا، شـیوه های 
مهندسـی گذشـته را نمایش داده است. همچنین تمامی 
نمونه هـای انتخـاب شـده از ایران دوران اسـالمی و عموما 
دوران صفویـه تـا قاجاریـه بـوده اسـت. علت انتخـاب آثار 
ایـن دوران بیش تـر به این دلیل اسـت که آثار ایـن دوران 
نمونـه تکامل یافته اسـتفاده از ابزار فوق الذکر بوده اسـت. 

بخشـی از نتایـج این بررسـی عبارتند از:
1. اوج اسـتفاده از مربـع و دایـره در دوران اسـالمی که در 
عمـوم کارهـای طراحـی و تزییناتـی به گونـه ای با شـکوه 

جلـوه کرده اسـت؛ 
2. گرایـش بـه ریاضیـات و نمادنگـری برخـالف آنچـه 
مستشـرقان گفته اند تنهـا حاصـل محدودیت های فقهی 
در زمینـه نمایش طبیعت انسـانی و کائنات نیسـت بلکه 
توجـه بـه مفاهیم ذهنـی و مجردی اسـت کـه به گونه ای 
عالـی می تواننـد عالـم مـاورا را نمایـش دهـد. بـه همین 
دلیـل علومـی چـون نجـوم و جغرافیـا کـه بیش از سـایر 
علـوم بـه تحلیـل جهـان می پـردازد و نمادنگـری مقدس 
و تصاویـر روحانی جهان و سلسـله مراتـب آن و در نهایت 
بـه اندازه گیری های دقیق ریاضـی و مختصات جغرافیایی 

می رسـد. 
از  را  تاثیـرات  بیش تریـن  معمـاری  به ویـژه  هنرهـا   .3
تحقیقـات ریاضی، هندسـه، حسـاب و مثلثـات پذیرفتند 
تـا آن حد کـه امروزه می تـوان گفت هنر اسـالمی قبل از 

هـر چیـز، هنـری منطقـی و ریاضی اسـت؛
۴. اسـتفاده از دسـتگاه های تناسـبات برای طـرح و پیاده 
کردن نقشـه ها در دوران اسـالمی بسـیار گسـترش یافت. 
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نقـوش تزیینی بر روی کاشـی و آجر و نیـز پارچه و فرش 
با اسـتفاده از همین شـیوه ها طراحی می شـده اسـت.

و  تعـادل، هارمونـی  تناسـب،  تقـارن،  معمـاری شـامل 
در  و  می شـود  گچ بـری  و  کنگـره  مقرنـس،  هم چنیـن 
حقیقـت ترویـج خیـر بـر شـر و باطن بـر هرچـه بیرونی 
اسـت. برخـی از ویژگی های معمـاری ایرانـی عبارت اند از: 
مردم واری، پرهیز از بیهودگی، خودبسـندگی، درون گرایی 
و... ایـن ویژگی هـا در کنـار یک دیگر، معمـاری ای مبتنی 
بـر نظامـی هندسـی را شـکل داده اند که هندسـه، جزیئ 
جدایی ناپذیـر آن اسـت؛ تـا جایـی کـه هندسـه، عاملـی 
بـرای شناسـایی دوره و تاریـخ شـکل گیری بنا محسـوب 
می شـود. مطالعـه و مقایسـه در نقـوش کاشـي کاري این 
دو بنـا مي تواند باعث بازشناسـي هویت فرهنگـي این دو 
بنا شـود. بـا توجه به خالء نسـبي علمـي - تحقیقاتي در 
رابطـه با معمـاري قلعه های تاریخي کشـورمان بخصوص 
در بحـث تزئینـات، یافتـه هـاي تحقیق نشـان مـي دهد 
کـه بیـش تـر تزئینـات کاشـي کاري قلعـه هـا از نقوش 
هندسـي و گیاهي به صورت انتزاعي و تجریدي اسـت که 
استحکام سـاده و رواني دارد. اما عناصر تزئیني به کاررفته 
تنوع بیشـتري دارد که تحـت تاثیر هنرهاي تزئیني غرب 
بـه صورت طبیعت گـرا، غیرانتزاعي و تقلیدي مي باشـد؛ 
نقوشـي همچـون منظـره سـازي، تصاویر میـوه همچون 
انگـور، گل و گلـدان، کاسـه بشـقابي و مـوارد مشـابه آن 
نیـز به چشـم مـي خـورد. در ایــن پژوهش تالش شــد 
تــا پـس از معرفـی اثــر بـا متدولـوژی خـاص، هندسـه 
پنهـان در یکـی از آثـار ارزشـمند معمـاری ایران بازیابی 
شـود. همچنیـن در مـورد کاربـری بنـا برمبنـای مدارک 
ارائـه شـده، ایـن نتیجـه حاصـل شـد کـه بنـا بـه احتمـال 
قریــب بــه یقین به عنوان یک بنای حکومتی )سیاسی( 
سـاخته شـده اسـت. هندسه یافته شـده در پالن، نمــا و 
غیره هماهنـگ بـا هـم اسـت. بیشـتر نیـز تحلیل هایـی 
بــر ابنیـه کهــن ایـران بــر مبنـای مربــع، پنج ضلعی 
منتظم هشــت ضلعی منتظــم و غیره انجام شده اسـت. 
دســتاورد مقاله حاضر بر مبنای مربع و مستطیل حداقل 
در آثـار معمـاری ایـران میتـوان منحصـر بـه فرد دانسـت. 
همچنین روش پیشــنهادی بـرای ترسـیمات دارای ایـن 

خاصیــت اسـت کـه مرحلـه بـه مرحلـه نقـاط مهـم بنا 
را یافتــه و از ابعاد کلــی به جزئیات می رسد. ترسیمات 
ارائـه شـده در ایـن مقالـه بر نما و بـر پالن در کنـار هم و 
هماهنـگ بـا یکدیگر ارائه شـده اند. قلعه سـردار اسـد در 
نــگاه اول بـه شـدت تحــت تاثیـر جلوه هـای معمـاری 
ایرانی اسـت. مصالـح بـه کار رفتـه در نمـا و حجاریهـای 
انجــام شـده روی آنهــا، ظاهـر بنـا را بـه آثـار معمـاری 
ایرانی بیشترشــبیه کـرده اسـت. امــا همـان طـور کـه 
در متــن مقالــه ذکـر شـد، یکــی از ویژگیهـای بـوده و 
در بطـن خـود کامالً پنهـان بنـا، کـه بـه تفصیـل مـورد 
بررســی قـرار گرفـت، هندســه آن اسـت. ایـن ویژ گـی 
بــا قـرار گرفتـن در کنــار ویژگی هـای دیگـر طـر ح آن 
را بـه یکـی از نمونه هـای ارزنـده معمـاری ایـران تبدیـل 
کــرده اسـت. همچنیـن خــاص بـودن شـیوه هندسـی 
به کاررفتــه در اثــر، آن را از نمونه هـای مشـابه متمایـز 
می کنــد و هویتـی ایرانـی بــه آن بخشـیده اسـت. پـی 
بــردن بـه ویژگــی هندسـی اثـر و کاربــرد خالقانـه آن 
در کنـار خصوصیــات و مفاهیـم دیگـر میتوانـد کمـک 
شـایانی بـه احیای هویـت اصیل ایرانـی در آثـار معماری 
کند. در انتهــا بــرای تکمیل بحث هندسـه، اشـاره ای به 
نظــام پیمون و ابعـاد اندامهـای بنـا می شـود. البته قلعه 
سـردار اسـعد بنایـی عــادی مانند خانـه ها اسـت و ابعاد 
آن از نظـام عادی پیمون پیروی میکند. بــا وجــود دقت 
هـای انجـام شـده و سـعی در همه جانبـه بـودن تحقیـق، 
ترسـیمات هندسـی ارائـه شـده در ایـن مقالـه تنهـا جنبـه 
پیشـنهادی داشـته و ادعـای اثبات نـدارد. چنـان ادعایی 
نیازمند ارائه مدارکـی از سـازندگان بنـا خواهـد بـود کـه 
متأســفانه موجود نیســت. ممکن اســت انتظار داشـته 
باشــیم که بتوان ترسیماتی مشابه آنچه در ایــن مقالــه 
ارائـه شـد را در کتـب بـه جـای مانـده از دیگر دانشـمندان  
بیابیـم. امـا آنچه از ایشـان به جای مانـده عموما مقدماتی 
بـرای مبتدیـان اسـت. هندسـه بـه کار رفته در قلعـه  امر 
سـاده ای که برای عموم بناها و شـا گردان و موارد مشـابه 
مطمئنا قابل فهم باشـد نیسـت. پس نباید انتظار داشـت 
که این هندســه از منبع مشـخصی مأخوذ باشـد. ممکن 
اســت انتظار برود که هندســه پیشـنهادی از نمونه های 
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مشـابه اخـذ شـود. در این مـورد میتوان گفت که اشـکال 
و روشـهای ترسـیم آنهـا مانند حروف و کلمـات یک متن 
هستند. نویسنده ممکن در متن دیگری تکرار شده است، 
کلماتی را به کار ببرد امـا جمالت نبایـد تکـراری باشـند. 
در طراحــی طرحمایـه هندسـی نیـز، طــراح از اشـکال 
پایـه و تناسـبات مشـخصی اسـتفاده می کند البتـه پـی 
بـردن بـه روشـی کـه طراحـان آن زمـان بـه کار میبردنـد 
تـا طـر ح معمـاری را بـرمبنـای طرحمایه های هندسـی 
بنـا کننـد، نیازمنــد پژوهش هـای مفصل تـری در ایـن 
زمینـه اسـت. بـه عنـوان پیشـنهادی بـرای پژوهشهـای 
آینـده می تـوان بـه جمــع آوری نمونه هـای دیگـری از 
ایـن دسـت پرداخـت و بـا مقایسـه آنهـا بـا نمونه هـای 
خارجــی، شـیوه های خـاص کاربرد هندسـه در معماری 
ایرانـی را تعییـن کـرد. مطالعـات مشـابه روی نمونه هـای 
دیگــر میتوان در زمینــه را بــرای درک اصـول حاکم بر 
نحوه انتخاب اشــکال هندســی، ترتیــب و همنشـینی 
آنهـا؛ و چگونگـی تاثیــر آن طرحمایـه هندسی در طرح 
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چکیده
يکـی از بارزتريـن و مهم تريـن اين فضايل و ارزشـها »عدالت 
آب  بسـان  اجتماعـی  عدالـت  چنانچـه  اسـت؛  اجتماعـی« 
حیـات اسـت کـه اگـر در جامعـه ای جاری شـود، شـکوفايی 
اسـتعدادها و طراوت و شـادابی جامعه را بهمـراه دارد. عدالت 
در عرصـه بشـری بـر دو قسـم اجتماعـی و فـردی می باشـد 
کـه بعـد اجتماعـی آن اهمیـت بیشـتری دارد، چـون جوامع 
انسـانی رو بـه کمـال نخواهنـد رفـت، مگر آنکه طـرح عدالت 
اجتماعـی در آن جامعـه پیاده شـود. روش تحقیـق اين مقاله 
توصیفـي- تحلیلي اسـت که از ابـزار مطالعـات کتابخانه اي و 
روش اسـنادي اسـتفاده کـرده اسـت. در اين مقالـه به جايگاه 
عدالت در شـکلگیري شـهر اسـالمي و محالت شـهري اشاره 
شـده و نکاتـي چنـد دربـاره ارتقا مفهـوم عدالـت در محالت 
معمـاري و طراحي شـهر اسـالمي مورد تاکید قـرار مي گیرد. 
در پايـان معیارهـا و مولفه هـاي تجلـي عدالـت اجتماعـي در 

محـالت شـهري مورد اشـاره قـرار گرفته اسـت.
واژگان کلیـدي: عدالـت اجتماعـی، شـهر، محلـه، تعادل و 

تـوازن و هماهنگـی، برنامـه ريـزی و مديريت شـهری
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An expression of social justice in Islamic-Irani-
an model of urban neighborhoods
Abstract
One of the most striking and most important of these vir-
tues and values “social justice” is, if social justice is like the 
water of life that flows in society, developing talents and 
bring freshness and vitality of the community. In the field of 
social justice and individual human is twofold social aspect 
of it is more important, because human societies will not be 
consummated unless social justice projects implemented in 
the community. Methods This cross-sectional study that the 
tool library studies and research method used. In this paper, 
the status of justice in the formation of Islamic cities and 
urban neighborhoods in the city and a few hints about up-
grading the Islamic concept of justice is emphasized. The 
criteria and factors referred to is the manifestation of social 
justice in urban neighborhoods.
Key words: social justice, city, neighborhood, balance and 
coordination, planning and urban management
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مقدمه
»شـهر اسـالمی« مفهومی است که پژوهشـگران متعدد، 
تحقیقـات مختلفـی برای رسـیدن بـه آن انجـام داده اند. 
حـال آنکـه ارائـه الگـو در سـطح محلـه از دغدغه هـای 
الگـوی  ايـن رو  از  می باشـد.  زمینـه  ايـن  در  موجـود 
ايرانـی- اسـالمی محلـه، درواقـع اطالق نقشـه-های کلی 
فضاهـای از پیـش تعیین شـده در سـطح محله بـا توجه 
بـه وضعیـت موجـود کالبـدی اسـت. در طـول تاريخ نیز 
تجلـی جامعـه ای درخـور حیـات انسـان و دور از بدی ها 
و زشـتی ها در قالـب انديشـه هايی بـا نام هـای مختلف از 
جملـه مدينه فاضله و آرمانشـهر مـورد توجه بوده اسـت. 
محلـه در تاريـخ اجتماعی و زندگی شـهری ايرانیـان توأم 
بـا ويژگی هـا و نشـانه هايی ماننـد: روابـط و پیوندهـای 
»رودررو«،  و  نزديـک  معاشـرت های  میان خانوادگـی، 
برخـورداری از تعلقـات مشـترک در میـان سـاکنان يـک 
مـکان، اسـت؛ بنابرايـن محله هـا در شـهرهای گوناگـون 
از نظـر سـاخت کالبـدی، فضاهـای عمومـی، سـیمای 
خانه هـا، سـاختار اجتماعـی و روابـط جمعـی و...، ممکن 
بـود تفاوت هـای بـارزی از يکديگر داشـته باشـند و اعتبار 
هـر محله بسـته بـه سـاکنان آن، فزونـی می يافـت. »هر 
محلـه بنـا بـه ويژگی هايی که داشـت از محـالت همجوار 
خـود متمايز می شـد؛ گاه ايـن وجوه تمايـز در گروه بندی 
اجتماعـی، اقتصاد، نقش سیاسـی، ويژگی هـای معماری، 
کارکـرد و سـاختار فرهنگـی از گونـة مذهبـی و رسـم ها 
و حتـی زبـان، گويـش و لهجـه کامـاًل نمايـان بـود و گاه 
الگوهايـی خـاص، پیونددهنـده و وحدت بخـش در میـان 
همـة محله هـا بودنـد کـه در ايـن صـورت وحـدت در 
پیونـد بـا تنوع، به سـان ديگـر وجـوه فرهنگـی در ايران، 
پردوام می ماند« )باسـتاني راد، 1391، ص 2(. »آرمانشـهر 
اسـالمی« دارای صفـات و ويژگیهـای منحصـر بـه فـرد 
خويـش اسـت، ويژگی هائـی چـون شـهر عدالـت، شـهر 

برپائی قسـط و عدل، شـهر طهارت و پاکی و شـهر امن؛ از 
جمله صفات و ويژگیهای خاص آرمانشـهر اسـالمی است. 
تحقق عدالت، دسـتیابی به حقیقـت، طرح جامعه آرمانی، 
مفاهیـم خیـر و شـر، برابری و بـرادری، مفاهیـم عقالنی، 
شـیوه هـای رسـتگاری آدمیـان، مشـخصات حکمـران و 
حاکـم آرمانشـهر همگـی در انديشـه های آرمانگرايانـه 
انديشـمندان آرمانشهر ذکر گرديده اسـت. در تاريخ ايارن 
نیـز محالت محل جوالن روابط اجتماعي حسـنه و عقايد 
ايرانیـان و گاهـاً محـل جدالهـا و منازعـات بوده انـد ، ولي 
بـه واقـع از آنجاکه شـهر اسـالمي شـهر حسـنه و مدينه 
فـرض شـده اسـت، لذا بـرای شناسـايی مدينـه فاضله در 
تفکر اسـالمی، گذشـته از تعالیم قرآنی، سـخنان و مشی 
امیرمومنان علی)ع( نیز مشـحون از موضوعاتی اسـت که 
می توانـد به نحـوی به عنوان ويژگی شـهر آرمانی اسـالم 
مطـرح شـود، ويژگی هايی که در رأس آن عـدل قرار دارد. 
نگاهـی گـذرا به تاريخ بشـر نشـان می دهد کـه آدمیان از 
همان روزهای نخسـتین خلقت يک سلسله از فضیلتها را 
بعنـوان اصول خدشـه ناپذير زندگی با همه وجود پذيرفته 
و همـواره بـر رعايـت آن چـه بـه صـورت فـردی و چه به 
صـورت اجتماعـی تأکیـد ورزيده اسـت. يکـی از بارزترين 
و مهم تريـن ايـن فضايـل و ارزشـها »عدالـت اجتماعـی« 
اسـت؛ چنانچـه عدالت اجتماعی بسـان آب حیات اسـت 
که اگر در جامعه ای جاری شـود، شـکوفايی اسـتعدادها و 
طـراوت و شـادابی جامعه را بهمـراه دارد. عدالت در عرصه 
بشـری بـر دو قسـم اجتماعی و فـردی می باشـد که بعد 
اجتماعی آن اهمیت بیشتری دارد، چون جوامع انسانی رو 
بـه کمال نخواهند رفت، مگر آنکـه طرح عدالت اجتماعی 
در آن جامعـه پیاده شـود. در اين مقاله بـه جايگاه عدالت 
در شـکلگیري شهر اسالمي و محالت شـهري اشاره شده 
و نکاتـي چنـد درباره ارتقا مفهوم عدالت در محالت شـهر 

اسـالمي مـورد تاکیـد قـرار مي گیرد.

»لََقد ارسـلنا رسـلنا بالبینـات و انزلنا معهم الکتـاب و المیزان لیقوم 
النـاس بالقسـط«. »سـوگند کـه مـا پیامبـران خويـش را بـا داليل 
روشـن فرسـتاديم و بـا آنـان کتاب و تـرازو فـرود آورديـم که میان 

مـردم بـه عدالـت قیام کننـد.« )سـوره حديد، آيـه 25( 
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روش تحقیق
روش تحقیـق در مقاله حاضر توصیفي- تحلیلي و مبتنی 
بـر مطالعه اسـنادی اسـت که بر اسـاس مرور مسـتندات 
مربـوط بـه پژوهش هـای بـارز و جديـد در زمینـه عدالت 
اجتماعـی و راهکارهـای تحقـق آن و مصاديـق اجـرای 
عدالـت در مباحـث معمـاری و شهرسـازی بخصـوص در 
شـهر و محلـه صـورت گرفتـه اسـت. مقاله حاضر شـامل 
چند بخش می باشـد که در بخش اول، نظريات و اهمیت 
عدالـت و عدالت اجتماعی از ديد متفکران و متون اسـالم 
مورد بررسـی قرار می گیرد، سـپس نتايـج صورت گرفته 
ارتبـاط عدالت با شـهر و محلـه و نحوه تجلـی آن در بین 
سـاکنان، کالبـد و مديريت شـهر و محله بیان مـی گردد.

مباني نظري
مفهوم محله

شـهرهای  محله هـای  در  تنـوع  و  وحـدت  بررسـی  در 
ايـران، عوامـل مؤثـر بـر شـناخت تاريخـی از محلـه نیـز 
بايسـتی مـورد توجه قـرار گیرنـد: شـناخت جغرافیايی از 
محلـه، پیشینه شناسـی محله هـا بـرای بـه دسـت دادن 
نشـاِن رويدادهـا و تحـوالت در محله هـا، بررسـی هويـت 
اجتماعـی از منظـر هويـت محلـه ای و پیشـینة تاريخـی 
در پیونـد بـا تاريـخ هـر مـکان، بررسـی ترکیـب قومی و 
تحـوالت جمعیتـی محله هـا در پیونـد با مسـايل کنونی 
شـهرها، مهاجـرت بـه محله هـا و عملکرد اجتماعـی آنها، 
بررسـی چهره های شـاخص فرهنگی، سیاسـی، اقتصادی 
و اثرگـذار در هـر محلـه، بررسـی گروه هـا و سـازمان های 
دولتـی و غیـر دولتـی و ديگـر عوامـل اثرگـذار در هويـت 
محلـه بشـمار می آيـد. در جامعة مدنی سـدة کنونی نیز، 
شـهر و زندگـی شـهری )شهرنشـینی( ريشـه در هويـت 
اجتماعـی و فرهنگی سـاکنان و خاسـتگاه سـرزمینی آن 
دارد و از ديگرسـو به شـدت از تحوالت و رويدادهای نوين، 
تأثیـر می پذيـرد. زندگی شـهری و حتی سـاخت کالبدی 
فضاهـای شـهری از چنیـن رويدادهايـی کـه در گسـترة 
جهانـی ُرخ می نمايند، تأثیر پذيرفتـه و حتی در آنها تأثیر 
می گـذارد. در چنیـن فرآينـدی، بخش مهمـی از هويت و 
حیـات اجتماعی شـهرها به محله های آنها وابسـته اسـت 
کـه دگرگونـی بسـیاريافته و بويژه در کالن شـهرها، محله 

از نظـر کالبـد معمـاری، خصوصیات فرهنگـی، اجتماعی 
و اقتصادی سـنخیتی بـا واقعیـات تاريخی خود نـدارد. از 
اين رو شـناخت محله های شـهر، پاية بازشناسـی شهر در 
راسـتای مديريت نظام مند شـهری خواهد بود. در شهرها 
و روسـتاهای بزرگ ايـران، محله هويت معناداری داشـته 
کـه می تـوان ويژگی های فرهنگی، اجتماعـی، اقتصادی و 
کالبـدی آن را از منظـر هويت، وحـدت و تنوع مورد تأمل 
قـرار داد. محله هـا در شـهرهای گوناگـون از نظر سـاخت 
کالبـدی، فضاهـای عمومـی، سـیمای خانه هـا، سـاختار 
اجتماعـی و روابـط جمعی تفاوت هـای بـارزی از يکديگر 
داشـتند و اعتبـار هر محله بسـته بـه سـاکنان آن، فزونی 
می يافـت. معموالً اماکن دينی )مسـجد جامع، مشـاهد و 
غیـره(، بازار، ارگ و میدان تا اندازه ای سـیمای محله هايی 
را مشـخص می کردنـد، کـه در آنهـا عالمـان، طلبه هـای 
دينـی، بازاريـان و بازرگانـان و گروه هـای مختلف صنفی، 
سـپاهیان و ديوانیـان و عامـالن حکومتـی سـاکن بودند. 
گذرهـای محله هـا بـه شـکل کوچه هـای پیـچ در پیچ تا 
خیابان های راسـته ای که به میدان، مسـجد جامع، ارگ و 
بازار ختم می شـدند سـیمای داخلی محله را تقسیم بندی 
می کردنـد کـه ايـن گونـه توصیف هـا را می تـوان از منظر 

منابـع و يادمان هـای تاريخـی به دسـت آورد.
 مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی

عدالـت در لغـت بـه معنـای اسـتقامت چیزی، مسـتقیم 
بـودن، مسـاوات، داد، انصـاف، حکـم حـق، میـزان و امـر 

نمودار 1. چهار ضلعي يگانگي مفاهیم روحي و معنوي در شهر 
رباني؛ ماخذ: نوحي، 1388، ص 137.
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متعـادل آمـده اسـت و در اصطـالح حـد واسـط میـان 
افـراط و تفريـط اسـت )نقـی زاده، 1385، 136(. عدالـت 
فضیلتـی اسـت کـه تحـول جوامـع بشـری منـوط بـه 
آن بـوده اسـت، در عرصـه فـردی بحـث از نوعـی تعـادل 
شـخصیتی و تـوازن در رفتـار و کـردار اسـت و در جوامع 
بشـری نیـز مولـد اسـتقامت، برابـری، اعتـدال و آزادی 
اسـت، بحـث عدالـت اجتماعـی به عنـوان يکـی از ارکان 
و مبانـی انکارناپذيـر مدائـن فاضله و آرمانشـهرها معرفی 
شـده و جملگـی مکاتـب حقوقـی نیـز بـه نحوی بـه آن 
اشـاره نمـوده انـد. عدالـت اجتماعی، ارزشـی اسـت که با 
فراگیـر شـدن آن، دارای شـرايط و زمینـه هايی می گردد 
کـه هـر صاحب حقی، به حـق خود می رسـد و همه امور 
جامعـه، بـه تناسـب و تعادل، در جای شايسـته و بايسـته 
خويـش قرار می گیـرد. »مطهری« برای عـدل چهارمعنا 

يـا مـورد اسـتعمال مطـرح نموده اسـت: مـوزون بـودن و 
تعـادل )مطهری، 1377، ص 72(، تسـاوی و نفی هرگونه 
تبعیض1)مطهـری، 1372، ص 317(، رعايت حقوق افراد 
و عطـا کـردن حق به ذيحـق )مطهـری، 1377، ص 82(، 
رعايـت قابلیت هـا در افاضه وجـود و عدم امتنـاع از افاضه 
و رحمـت بـه آنچه امکان وجـود يا کمـال دارد )لک زايی، 
1381، 112(. مطهـری می نويسـد: »معنـای عدالت اين 
اسـت کـه امتیازاتـی که نصیب افـراد می شـود بر مبنای 
صالح و اسـتحقاق باشـد...« )مطهـری، 1357، ص 249(. 
طباطبايـی نیـز در تعريف عدالت می فرمايـد: »عدالت در 
لغـت بـه معنـی اعتدال بیـن عالـی و دانـی و میانـه بین 
دو طـرف افراط و تفريط اسـت.« )طباطبايـی، 1362، ص 
25( و در جـای ديگـر نقـل مـی کنـد که »آراسـته ترين 
مکانهـا آنجاسـت کـه در آن عدالـت باشـد و از آن آبادتـر 

نمودار 2. اصول مبتني بر گرايشهاي فکري در شهر اسالمي، ماخذ: نگارنده بر اساس نوحي، 1388.
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جدول 1. مولفه ها و مباني عقیدتي در سازماندهي شهر اسالمي؛ ماخذ: جهانبخش و همکار، 1393، ص 95.
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نخواهی يافت.«)طباطبايـی، 1361، ص 149(. در تعريف 
شـريعتی »عدالت يعنی بـه هر کدام از غرايـز و پیوندها و 
امیـال و نیازها، به اندازه طبیعیشـان، زندگی بخشـیدن و 
مجـال حیـات دادن و میان اين همه رابطه ای متناسـب و 
متعـادل برقرار کـردن و در يک کلمه، يعنی اعتدال، میانه 
روی« )شـريعتی، 1357، ص 428(. از نظر مطهری ارکان 
عدالـت اجتماعـی از ديـدگاه اسـالم طبق نمـودار ذيل بر 

روی دو اصـل می باشـد: 
1- »تکافـل عمومـی«: در برابـر يکديگـر مسـئول و 
متعهد بودن، گذشـتن از منافع صرف فردی و انديشـیدن 

به مصالـح همگانی.
2- »توازن اجتماعـی«: ايجاد برابـری و تعادل در تمام 
ابعـاد زندگانـی اجتماعی برای تمـام افراد و اقشـار جامعه 
يعنـی قـدرت، ثروت، امکانـات و زمینه هـای بکارگیری و 

تولیـد و توزيـع و مصرف آنهـا در جامعه.
در تعريـف هابـز »عدالـت وقتـی بـر آدمیان اطالق شـود 
معنـی آن هماهنگی و انطباق يا عدم انطباق شـیوه عمل 
ايشـان بـا عقـل اسـت اما وقتـی بر اعمـال اطالق شـوند، 
معنـی آنهـا انطباق يا عـدم انطباق اعمالی خـاص با عقل 
اسـت نـه شـیوه عمـل يـا شـیوه زندگی بـه طـور کلی« 

)هابـز، 1951، ص 171(.
جايگاه محله در شهر ايرانی

محلـه هويـت اجتماعـی، اقتصـادی، کالبـدی و فرهنگی 
در شـهر دارد و اصـوالً پديدآمـدن و تکويـن يـک شـهر با 
محله هـای آن ارتبـاط مسـتقیم دارد. تفـاوت شـهرهای 
اولیـه بـا روسـتاها در روابط درونی و بیرونی، مسـألة تولید 
محصـول مـازاد بـر نیـازِ جامعـة تولیدکننـده، معمـاری، 
مجموعـه ای از عوامـل کمی و کیفی حـول محور تحوالت 
سـاخت  ارتباطـات،  فـن آوری،  تولیـد(،  )در  اقتصـادی 
اسـتحکامات شـهری، افزايـش جمعیت و رشـد فرهنگی 
بوده است )شهمیرزادی، 1378، ص 3؛ مجیدزاده، 1368، 
ص 9(. ايـن عوامـل در بسـتر محلـه پديد می آيـد. ازدياد 
جمعیت، تنوع شـیوه های تولید و معیشـت، شکل گیری 
جامعـة فرادسـت و فرودسـت، تکوين نظـام اداری و ديگر 
عواملی که در کالبد شـهر حیات اجتماعی را رقم می زند، 
خواه ناخـواه در تفکیک اجزای شـهر به بخش ها و محله ها 

مؤثـر واقع می شـود. از ايـن رو عناصـر هويت بخش محله 
از منظـر کلی مورد تحلیل پژوهشـگران عرصه های شـهر 
پژوهی تاريخی، جامعه شناسـی شـهری، باستان شناسـی، 
معماری و شهرسـازی، اقتصاد شهری و جغرافیای  شهری 
بـوده اسـت. و نیـز عوامـل موثـر بـر »بنیـاد«، »تکويـن« 
و »هويـت  بخشـی« محلـه از ديدگاه هـای فـوق مـورد 
توجـه بـوده اسـت: »چگونگـی تکويـن، عوامـل موثـر در 
شـکل گیری و تـداوم حیـات، ترکیب اجتماعی، سـاختار 
مديريتـی، سـاختار فیزيکی و اجـزای محله و خصوصیات 
کالبـدی« از مهـم تريـن عوامـل در ايـن زمینه به  شـمار 

می رونـد )محمـدی، 1381، ص 153(.
ماننـد  ايـران  شـهرهای  نخسـتین  در  باستان شناسـان 
شهرسـوختة سیسـتان، کنارصنـدل جیرفـت، شـهداد، 
سـیلک کاشان، شهرهای ايالمی خوزسـتان آثار دژ، معبد 
و تأسیسـات اداری را بـر فراز بخش حاکم نشـین شـهرها 
کشـف کرده اند و همین امر اولین محله از تکوين محله ها 
را در فرودسـت آن بخش نشـان می دهد. شـهرهای دورة 
ساسـانی از سـه بخش کامالً متمايز تشـکیل شـده بودند 
که اين بخش بندی، بیشـتر از نـوع »طبقه بندی« جامعه 

تأثیـر می پذيرفت:
1. کهنـدژ در هسـتة مرکزی شـهر و به عنـوان ارگ، مقر 
بخـش نظامـی و حکمرانی شـهر بـود که کاخ ها، آتشـگاه 
اصلـی، ديوان ها، سـربازخانه ها، خزائـن و انبارهـای آذوقه 
در ايـن بخـش گـرد آمـده بودنـد و در مرکـز يـا در کناره 
شـهر بـر بلند  تريـن و بهتريـن نقطه بنا  شـده بودنـد. برج 
و باروهـای سـتبر گرداگـرد آن هـا را در بـر می گرفـت 
درونـی شـهر=  )بخـش  شارسـتان  بـه  کـه  دروازه ای  و 
شـهردرونی( بـاز می شـد، کهنـدژ را بـا پیرامـون خـود و 

ديگـر بخش هـای شـهر پیوند مـی داد.
2. بخـش دوم، بـا نـام شهرسـتان يـا شارسـتان يـا شـهر 
درونـی بـود کـه »حلقـة فضايـی بیـرون کهنـدژ را 
تشـکیل مـی داد«. محله هايـی خـاص بـرای طبقـات 
ممتـاز و مرفـه شـهر کـه ديوانیـان و دبیران، سـپاهیان و 
اشـراف و بـزرگان دينـی در اين بخش زندگـی می کردند. 
میـدان اصلـی شـهر در اينجـا قـرار می گرفت کـه عموماً 
بخشـی از بـازار بـه آن راه می يافـت يـا از آن منشـعب 
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می شـد. شارسـتان بـا حصـاری بـزرگ محفـوظ می شـد 
و يکـی از معانـی شارسـتان پـروار »حصـارِ ِگـرد شـهر« 
بـود )باسـتانی راد، 1388، ص 41(. شارسـتان از طريـق 
دروازه هايـی کـه در حصـار آن تعبیه شـده بـود به بخش 

بیرونـی شـهر راه می يافـت.
3. »شـهر بیرونـی« يـا چنانکـه در دورة اسـالمی بـه 
»ربض« شـهرت يافت، در پیرامون شارستان )شهرستان(، 
بـود کـه محله هـا، خانه هـا، بازارهـا، باغ هـا، زمین هـای 
کشـاورزی را در بر می گرفت. شـهر بیرونـی، بخش اصلی 
»فعالیـت تولیـد کاالئـی و تجارتـی را در خود جـای داده 
بـود« و عنصـر »بـازار به عنوان سـتون فقرات شـهر از دل 
شارسـتان )شـار میانی(« تا میانة »شار بیرونی« گسترش 
دروازه هـای  بـه  ورود  راه هـای  بـر  البتـه  کـه  می يافـت 
شارسـتان واقـع بود و خانه هـا پیرامون آن بودنـد. در برابر 
هر دروازه از شارسـتان و در بخش بیرونی میدانی سـاخته 
می شـد کـه مرکـز اصلـی داد و سـتد بـه شـمار می رفت. 
پـس از اسـالم کـه ربضی يا ديـواری بر گرد شـهر بیرونی 
سـاختند، روسـتاها و ِده هـای پیرامون آن حومه يا سـواد 
نـام گرفتنـد. از نظـر اجتماعـی نکتـة مهـم آن اسـت که 
در اواخـر دورة ساسـانی نارضايتی هـای عمومـی »بیرونی 
 نشـینان« باعـث ايجاد شـکاف های عمیق  تر میـان آنان و 
»شارنشـینان« شـد که اين امر در گرايش آنها به فاتحان 
مسـلمان و همراهی شـان در فتح شهرها و حتی موقعیت 
يافتن آنها در دورة اسـالمی مؤثر بود )اشـرف، 1353، ص 
 10-9؛ سـلطان زاده، 1365، صـص  71-67؛ يوسـفی فر، 
.)772 :1974 ,Bosworth 1384، صـص 264 - 217؛

شارسـتان در شـهرهای عصر ساسـانی بر اسـاس کارکرد 
هر بخش تقسـیم بندی می شـد. بقايای شـهرهای بزرگی 
چـون گـور )اردشـیرخوره / فیروزآباد(، تیسـفون، اسـتخر 
)اصطخـر(، ايرانشهرشـاپور و گندی  شـاپور در خوزسـتان 
و شـمار بسـیاری از شـهرهای ديگـر نشـان می دهـد که 
وسـعت قابـل مالحظـه ای داشـته اند و آن وسـعت پیـش 
از هـر چیـز از جمعیـت بسـیار آن شـهرها حکايـت دارد 
)هـوف، 1365، صـص  204- 176(. از ايـن رو قاعدتـاً در 
چنین شـهرهايی تنها در بخشـی از شارسـتان گروه های 
مرفه سـکونت داشـته انـد و بقیة محله های شارسـتان به 

عمـوم مردم تعلق داشـته اسـت. جامعة شـهری در اواخر 
دورة ساسـانی متأثـر از ويژگی هـای تاريخـی و عوامـل 
متعـدد سیاسـی، فرهنگـی، اجتماعی و اقتصـادی بود که 
سـاخت اجتماعـی محـالت آن نیـز بخشـی از مؤلفه های 
آن جامعـه بـود و ايـن همـه در سـرآغاز زندگـی شـهری 
سـده های نخسـتین اسـالمی تأثیرگذار بـود )خلعتبری و 

پرتوی مقـدم، 1389، صـص 70- 49(.
جايگاه عدالت در متون اسالمي

از نظـر علـی )ع( آن اصلـی که می تواند تعـادل اجتماع را 
حفـظ کنـد و همـه را راضی نگـه دارد و به پیکـر اجتماع 
سـالمت و بـه روح اجتمـاع آرامـش بدهـد، عدالت اسـت. 
عدالـت بزرگراهی اسـت عمومـی که همه را مـی تواند در 
خـود بگنجاند و بدون مشـکلی عبور دهـد، اما ظلم و جور 
کـوره راهی اسـت که حتی فرد سـتمگر را به مقصد نمی 
رسـاند )مطهری، 1378، ص 128(. »فإن فی العدل سـعة 
و مـن ضـاق علیه العـدل فالجور علیـه أضیـق. »همانا در 
عدالـت گنجايـش خاصی اسـت؛ عدالـت مـی تواند همه 
را دربرگیـرد و در خـود جـای دهـد، و آن کـس که بیمار 
اسـت اندامـش آمـاس کـرده در عدالت نمی گنجـد، بايد 
بدانـد کـه جايـگاه ظلـم و جـور تنگتـر اسـت.« )همـان، 
ص 129(. حضـرت علـی)ع( دربـاره عدالـت مـی فرمايد: 
»عدالت تدبیرکننده ای اسـت به سـود همگان و بخشش 
بـه سـود خاصـگان پـس عـدل شـريفتر و با فضیلـت تر 
اسـت« )جشـنواره، 1379، ص 32(. عدل بر چهار شـعبه 

منشـعب می شود:
1- فهم عمیق؛

2-  علم و دانش به حقايق؛
3- داوری نیکو؛

4- بردباری استوار )مطهری، 1378، ص 125(.
بـرای بررسـی مفهـوم عدالـت شـاخص های برابـری و 
مسـاوات، اطاعـت از قانـون و قـرار گرفتـن هرکـس در 
جايـگاه شايسـته خود در نظـر گرفته می شـود. با عنايت 
بـه انواع عدل مطرح شـده در تعالیم قرآنـی و نهج البالغه 
کـه عبارتنـد از عـدل الهـی )شـريعتی، تکوينـی(، فردی 
)اخالقـی(، اجتماعـی. مـی تـوان بـه ايـن اصـل اساسـی 
دسـت يافـت که پايه و اسـاس جهان بینی قرآنـی را عدل 
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تشـکیل مـی دهـد. در ايـن راسـتا عـدل الهـی زيربنـای 
عدالـت فـردی و عدالت فـردی زيربنـای عدالت اجتماعی 
اسـت. عـدل قرآن، آنجـا که به توحید يا معـاد مربوط می 
شـود، به نگرش انسـان به هستی و آفرينش شکل خاصی 
مـی دهـد و به عبارت ديگـر، نوعی »جهان بینی« اسـت، 
آنجـا کـه بـه نبـوت و تشـريع و قانـون مربوط می شـود، 
يـک »مقیاس« و »معیار« قانون شناسـی اسـت، آنجا که 
بـه امامـت و رهبری مربوط می شـود يک »شايسـتگی« 
اسـت، آنجـا کـه پـای اخالق بـه میـان می آيـد، »آرمانی 
انسـانی« اسـت و آنجـا که به اجتماع کشـیده می شـود، 
يک »مسـئولیت« اسـت )همان، ص 128(. مواردی را که 
مانـع اجـرای عدالـت در جامعـه مـی گـردد، می تـوان با 

عناويـن زير نـام برد:
1- عدم مطالبه ارزشمند عدالت از سوی شهروندان؛

2- نهادينه نشدن ارزش عدالت در میان حاکمان؛
3- کمبـود آگاهـی )متضـاد علـم بـه قواعـد و معرفت به 

قانون(؛
4- کوتـه بینـی و شـخصی انديشـی )مخالـف مسـئول و 

متعهـد بودن در برابـر منافع فردی و جمعـی( )غنی نژاد، 
1376، ص 46(.

زمینـه هـای تحقق عدالت اجتماعـی از ديـدگاه علی )ع( 
عبارتنـد از: 1- امنیـت؛ 2- عدالـت فـردی؛ 3- مشـارکت 

سیاسی.
راه هـای تحقق عدالت در جامعـه از ديد مطهری عبارتند 

از:
1- رعايت حقوق توده ملت و احترام به حق حاکمیت؛

2- مسابقه بقاء؛ 
3- ايمان و عمل به قانون؛
4- احیاء معنويت اسالمی؛

5- رفع اجبار و اعطاء مال به رضايت؛ 
6- نظارت دولت در امور اقتصادی در کنار آزادی سیاسـی 
جامعـه )مطهـری، 1361، 38(. مطهـری عدالـت را دارای 
تأثیر مسـتقیمی بـر اخالق مردم دانسـته و لـذا وجود آن 
را در هـر سـه مرحله فکـر و عقیده، اخالق فـردی و رفتار 

مؤثر مـی داند.
در دو سـدة نخسـت اسالمی، سـاختار اجتماعی و کارکرد 

نمودار 3. زمینه های تحقق عدالت اجتماعی، ماخذ: نگارندگان.

1. در دورة باسـتان، بويـژه در دورة ساسـانیان، محله هـا بـر اسـاس سـاختار و نظـام »طبقه بنـدی« اجتماعی تقسـیم بندی می شـدند. از 
آنجـا کـه در دورة ساسـانیان، شارسـتان محل سـکونت طبقات ُمرفه جامعه بود میان سـپاهیان، موبـدان، دبیـران، وزرگان و خاندان های 
شـاهی و اهـل بیوتـات )ويسـپوهران( تقسـیم می شـد. زمانـی که اعـراب از مرزهـای جنوب غربـی قلمرو ساسـانیان گذشـتند، در واقع 
سـرزمینی را گشـودند کـه زنجیـره وار، صدهـا شـهر و روسـتا را در بـر می گرفـت و می تـوان گفت که کوچـک ترين آنها دسـت کمی از 
»مدينة نامدار اسـالمی« )يثرب( نداشـت. از حیره و تیسـفون تا مرو، بخارا، سـمرقند، خوارزم و شـرقی  ترين شـهرهای قلمرو ايراِن عصر 
ساسـانی، شـهرهای گوناگون به شـیوه های بیش و کم يکسـانی مانند جنگ يا صلح و تسـلیم گشـوده شـدند. در فتوح اسـالمی برخی 
شـهرها ويـران شـدند و برخـی ديگر بـا همان سـازه های کهن پويايی خـود را در مرحلـه ای ديگر آغاز کردند. بدين سـان »شهرنشـینی 
در دورة اسـالمی، از يک سـو از ادامه يافتن و از سـوی ديگر از دگرگونی زندگی شـهری ساسـانی پديد آمد« )اشـرف، 1353، ص 206؛ 

کیانی، 1365: 206(.
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اقتصادی شـهرهای ايران وضع مناسـبی نداشـت1. حضور 
قبیلـه ای  دسـته بندی های  در  عـرب  قومـی  گروه هـای 
قحطانـی و عدنانـی )جنوبی و شـمالی، مضری و قیسـی، 
نـزاری و يمنـی، تمیمـی و ازدی( و سـکونت يافتـن آنهـا 
کنـار  در  شـهرها  در  عـرب  نظامـی  دسـته های  بويـژه 
سـاکنان بومـی و امـارت بـر آنهـا، سـاختارهای جديـد 
اقتصـادی و دسـته بندی های مذهبـی همـراه بـا برخـی 
سـخت گیری های فرهنگـیـ  اجتماعـی بـر بومیـان را در 
پـی داشـت. بـا ايـن همه، شـیوة زندگـی جديد اسـالمی 
در شـهرهای ايرانـی بـا سـنت های گذشـتة ايرانـی گـره 
خـورد و ايرانیان در سـاخت و سـازهای شـهری، سـاختار 
اجتماعـی و اقتصـادی شـهرها و نگرش هـای جديـد، بـر 
اعـراب پیشـی گرفتند. در اين راه نقـش دهقانان و بیرونی 
نشـیناِن اواخـر دورة ساسـانیان چشـمگیر بـود. چنان که 
ايـن قشـر اجتماعـی در دورة اسـالمی در پیونـد میـاِن 
سـاخت کهن شـهرهای ايرانـی در زمینه هـای اجتماعی، 
فرهنگـی و اقتصـادی بـا مهاجـران عرب نقـش مهمی را 
ايفـا کردنـد البتـه در دو حـوزة جغرافیايـی شـرق و غرب 
ايـران رويکـرد دهقانـان در مواجهه با اعراب متفـاوت بود 

)صالحـی، 1388، صـص 158- 129(.
در کنـار مسـلمانان و نومسـلمانان پیروان ديگـر اديان نیز 
بنا به شـرايطی ماننـد پرداخت منظـم مالیات هايی چون 
جزيـه، عـدم توهیـن به قـرآن و اسـالم و عدم تعـرض به 
مسـلمانان، انجام فرايض دينی و مناسـک با شرايط خاص 
)مفتخـری و زمانی، 1384، صص 61- 60(، می توانسـتند 
در محله هـای خـود بماننـد؛ امـا در برخی مواقـعـ  چنان 
کـه دربـارة بخـارا بیـان خواهـد شـدـ  می بايسـت محلة 
خـود را بـه قبايل عرب واگـذار و شارسـتان را ترک کنند. 
در برخـی از شـهرها ماننـد کرمـان، نـام محله هايی چون 
»کـوی گبـران«، هم در منابـع قرون میانه ديده می شـود 
و هم در سـاختار محالت امروزی شـهر )خبیـص، 1343، 
ص 33(، و نیـز در شـبورقان، ديلمیـان روزگار سـلطان 
محمـد، در »کـوی ديلمـان« به چشـم می خورد سـاکن 
بودنـد )بیهقـی، 1374، ص 990( و در قرن ششـم قمری 
هنـوز نـام و نشـان کوی برامکه در شـیراز وجود داشـت و 
در قرن هشـتم هم از آن ياد شـده اسـت )جنید شیرازی، 

1328، ص 480(. از قـرن دوم قمـری وضعیـت سـکونت 
گروه هـای مختلـف در محله هـا روشـن تر شـد. سـکونت 
علما و دانشـمندان در محالت خاصی از شهرهای نیشابور 
)حاکم نیشـابوری، 1375، ص 200(، بخارا، بغداد، شـیراز 
و... بـود. زمین هـای »کارک علويـان« در بخـارا از همیـن 
نمونـه بـود که در کنار دروازة نو، »مملکة سـلطانی« بود و 
امیـر منصـور بن نوح در آن جا کوشـکی سـاخت و بعدها 
در سـدة پنجـم نصرخـان بن طمغـاج خـان قراخانی آنها 
را بـه فقها بخشـید )نرشـخی، 1363، ص  40(. همچنین 
بازرگانـان معمـوالً در محـالت خاصـی کـه زمین هـای 
آن ارزش بیشـتر داشـت زندگـی می کردنـد. چنـان کـه 
بازرگانـان در بغـداد در محلـة شیعه نشـین کـرخ سـاکن 
بودنـد و بـه گفتـه اصطخـری »کـرخ آبادان  تـر اسـت و 
بازرگانان گرانمايه آن جا باشـند« )اصطخری، 1340، ص 
 85(. در شـهر بـم نیز کوی بزازان تمول بیشـتری داشـت 
و جايـگاه آن هنـوز هم در شارسـتاِن بم مشـخص اسـت. 
از اواخـر سـدة دوم قمـری که نحله های فکـری و مذهبی 
گسـترش يافتند، در شـهرهای بزرگ مانند بغـداد، کوفه، 
نیشـابور و... پیـروان مذاهـب در محله هـای خـاص خـود 
زندگـی می کردنـد. وجـود سـه مسـجد بـرای سـه فرقـه 
و گـروه دينـی در شـهر بـم در قـرن چهارم نشـان دهندة 
همیـن موضـوع اسـت )حدودالعالـم مـن المشـرق الـی 
المغـرب، 1362، ص 128(. در بخـارا، دهقانـان، رنـدان و 
مغـان کوی هـای جداگانـه داشـتند و برخـی از متمـوالن 
نیـز زمین هـای بزرگـی در اختیار داشـتند که به نـام آنان 
محلـه ای شـکل می گرفـت ماننـد کـوی وزيـر بـن ايوب 
کـه در ايـن کـوی امیـران هم جـای گرفتند و بـه »کوی 
وزير« و »کوی کاخ« شـهرت يافت )نرشـخی، 1363، ص 
79- 73(. در برخـی شـهرها محله هايـی به نـام مهاجران 
بـود کـه محله ای برای خـود ايجاد کـرده بودند. همچنین 
صاحباِن حرفه ها، اصناف و بازاريان در شـهرهای گوناگون 
کوی هايـی برای خود داشـتند ماننـد: کوی بـزازان، کوی 
جوالهـان، کـوی گفشـگران، کـوی چـرم فروشـان، کوی 
دباغـان، کـوی صرافـان، کوی خرما فروشـان، کـوی برده 
 فروشـان، کـوی طناب  بافـان، کوی ابريشـم  بافـان، کوی 

سـبدبافان، کوی سیمگران.
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مسجد و اماکن مذهبی و محله
در میان عناصر کالبدی شـهر در دوران اسـالمی، مسـجد 
)مزگـت: حدودالعالـم، 1362، ص 128( از ديـدگاه برخی 
پژوهشـگران نخسـتین و مهم ترين شناسـة شهر اسالمی 
بـه شـمار می رفـت. مسـجد يثرب بـه عنوان نخسـتین و 
مهم تريـن بنای شـهر اسـالمی )مدينه(، شـاکلة سـاخت 
شـهر اسـالمی را جهـت دار و هدفمند کرد. مسـجدالنبی 
اگرچـه ابتدايـی و بـا اسـتفاده از مصالـح معمولـی شـهر 
مدينـه، خشـت، چـوب و حصیر، بنـا نهاده شـد؛ اما طرح 
آن شـالودة طراحی مسـجد در دوره های مختلف تاريخی 
پـس از اسـالم را پیـِش روی شهرسـازان و معمـاران قـرار 
داد. از آن پس در شـهرهای نوبنیاد )کوفه، بصره، فسـطاط 
و...( پیش از هر بنايی، مسـجد را می سـاختند، سـپس بر 
اسـاس آن شـبکة شـهری را طراحی می کردند و شـهر را 
پـی می نهادنـد. مسـجد از همان آغـاز در پیونـد با عناصر 
کالبدی اقتصادی در شـهر بود و از آن زمان مسـجد و بازار 
بـا نهاد حکومـت پیوند خـود را بردوام نگه داشـتند. مانند 
بنای مسجد شهر کوفه که از نخستین نمونه ها است و آن 
را »در محل بازار صابون فروشـان و خرمافروشـان نهادند« 
طبـری، 1368، ج 5، صـص  1849- 1848(. در قرون بعد 
نیـز اگر مسـجد و بـازار در کنار هم بودند و می خواسـتند 
بـازار يـا مسـجد معتبـر ديگـری بسـازند، در کنـار همان 
بـازار و مسـجد قديمـی می سـاختند، مانند سـیرجان که 
در دورة عضدالدولـة ديلمـی، به گفتة مقدسـی، آن شـهر 
»دو بـازار کهنـه و نـو دارد کـه جامع در کنـاری میان آن 
دو اسـت « )مقدسـی، 1385: 686(. اين امـر در قرون بعد 
ادامه يافت، اگرچه بناهای مسـجد شـیخ لطف اهلل، مسـجد 
شـاه )امـام(، عالی قاپـو و بـازار قیصرية اصفهـان بارزترين 
نمونـه از ايـن دسـت اسـت؛ امـا همـة شـهرهای ايـران و 
تقريبـاً بدون اسـتثتا پیونـد بازار، مسـجد و نهاد حکومتی 
را تـا سـدة اخیـر ادامـه دادنـد. بسـیاری از آتشـکده های 
دورة ساسـانیان در هسـتة مرکـز محله هـا، پس از اسـالم 
بسـتر سـاخت مسـجد بـود، با ايـن همه طرح نخسـتین 
مسـجدهای اسـالمی برگرفتـه از آموزه های اسـالمی بود 
که بتدريج بالندگی يافت )سـلطان زاده، 1365، ص 268(. 
در منابـع تاريخـی و جغرافیايـی توصیف های بسـیاری از 

ايـن مسـأله بـه میـان آمـده اسـت، چنـان کـه آتشـکدة 
کهندژ نیشابور،آتشـکدة قـم )قمـی، 1385: 104- 101(، 
بتخانـة بخـارا، بتخانة بیکنـد، بتخانـة رامیتـن )رامیثن(، 
»بـازار ماخ« و بتخانة کهنـدژ بخارا )نرشـخی، :1363 10، 
62، 67، 69(، معبـد بودايـی شـهر میرکـی از شـهرهای 
اسـپیجاب )مقدسـی، 1385، ص 397(، آتشـکدة قزوين، 
آتشـکده و معبد مهری نائین، آتشـکدة سـیرجان و ده ها 
مـکان دينـی ديگـر بـه مسـاجد جامـع اسـالمی تبديـل 
شـدند. بنای مسـاجد بر شالودة آتشـکده ها يا نیايشگاه ها 
و يـا در زمین هـای بیرون از شـهر )مانند نمـازگاه عید در 
بخارا(، نخسـتین اقدامات معمـاری در دوره اعراب فاتح در 
تغییـر کاربری يا دسـت زدن به کالبد شـهرهای گوناگون 
ايران به شـمار می رود. در بسـیاری از شـهرها، مسـجد را 
در نزديکـی کهنـدژ و در شارسـتان بنا می کردنـد. در اين 
صـورت مسـجد يا بر شـالودة نیايشـگاه های باسـتانی بود 
و يـا در میـدان نزديـِک کهنـدژ. از ايـن رو، يا در گذشـته 
در کنـار آن بـازار بنـا نهـاده بودنـد يـا آن کـه بـه تأثیر از 
سـاخت مسـجد بازار نیز در پیرامون آن شـکل می گرفت. 
چنانکـه مسـجد مغاک عطـار )مسـجد مـاخ( در بخـارا بر 
بقايـای بازار بت فروشـی ماخ که در اواخر دورة ساسـانیان 
به آتشـکده تبديل شـده بود بنا نهاده شـد و اين مسـجد 
بعدها گسـترش يافت )نرشـخی، 1363: 30؛ رضا، 1381، 

ص 432(.
در فقـه اسـالمی اشـاره هايی بـه نقـش مسـجد جامـع و 
منبـر در تفکیـک شـهر از غیرشـهر شـده اسـت. چنانکه 
بـه فتـوای برخـی از فقیهان اين مسـأله بعدها بـه يکی از 
مسايل اساسـی در شهرها تبديل شد و شهرهای بسیاری 
بـه رغـم برخـورداری از مسـجد جامـع، بـر آن بودنـد تـا 
اجـازة منبر داشـتن را از مرکز خالفت اسـالمی به دسـت 
آورنـد و »مشـروعیت ايـن شـاخص در تعییـن موقعیـت 
دينـی، حقرقـی و اداری شـهرها کاربـرد زيـادی داشـت« 

)يوسـفی فر، 1385 ب: ص 275(.
مسـجد هسـتة مرکـزی شـهر و محـل عبـادت، تعلیم و 
تربیت، مشـورت های سیاسـی، تالش هـای فرهنگی، حل 
مسـائل اجتماعـی، رسـیدگی به امـور قضايـی، پرداختن 
بـه برخـی از مسـائل اقتصـادی و تصمیم گیـری دربـارة 
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قیمت هـا، نگهـداری خزانـة حکومتـی و ديگـر امـور بود. 
بانـگ اذان در انـدک زمانـی جمعیـت شـهر را بـه آنجـا 
می کشـاند و مسـجد بـه پايـگاه اجتماعـی شـهر تبديـل 
می شـد. پژوهشـگران دربارة تحوالت موقعیت مسجد در 

شـهرها، چهـار مرحلـه را بر شـمرده اند:
1. آغـاز دورة اسـالمی کـه مسـجد صورتـی سـاده و بـی 

داشـت؛ پیرايه 
2. توأمان شدن مسجد و قدرت سیاسی در دورة امويان؛
3. جدايی مسجد و قدرت سیاسی در روزگار عباسیان؛

4. ايجـاد دگرگونی هـای بنیـادی در شـکل و پراکندگـی 
مسـاجد از سـدة ششـم قمـری )اشـرف، 1353، ص  13؛ 

حبیبـی، 1375، ص 46- 43(.
از آنجـا کـه مسـجد در کالبـد شـهرها در شارسـتان و در 
کنـار ارگـ  بـه عنـوان نماد حکومتـی، اداری، سیاسـیـ  
نیـز در کنـار بـازارـ  بـه عنـوان نهـاد اقتصادی شـهر قرار 
می گرفـتـ  پیونـد سـه عنصـر اصلـی )دين، سیاسـت و 
حکومـت، اقتصـاد( در شـهرها نمايان  تـر می شـد و از اين 
نظـر کارکردهـای گوناگـون شـهر )فرهنگـی، اجتماعـی، 
سیاسـی و اقتصادی( به گونه ای نمادين مطرح می شـدند 
)يوسـفی فر، 1384، صـص 224ـ  228(. در پیونـد با اين 
موضـوع، مکان يابی مسـجد در شـهرهای گوناگـون بويژه 
در محله هايـی خـاص نیـز جالـب توجـه اسـت. در قرون 
نخستین اسالمی مسـاجد جامع جايگاه واحدی نداشتند. 
مقدسـی مسـجد جامـع را در بیشـتر شـهرها مکان يابـی 
کـرده اسـت. چنانکـه در شـهر فرغانه مسـجد جامـع در 
بخش اندرونی )شارسـتان( و جامـع رنجد »در میاِن بخش 
)کـوی يـا راسـتة( کفش دوزان« بـود. در شـهرهايی مانند 
مـرورود و هـرات و شـهرهای کـم شـهرتی چون ِشـِکت، 
اشـتیقان، اوش، وسـیج، بالج، بروخ، طـراز، ِجِکل )چگل(، 
بهلو از شهرهای فرغانه همچنین اسبیجاب )اسپیجاب( و 
دارزنجی از شـهرهای چغانیان، مسـجد جامع در بازار قرار 
داشـت. در برخی ديگر از شـهرها، جامع بیرون از شهر بود 
که از آن میان است برنگ از شهرهای اخسیتک )فرغانه(، 
طواويس از شـهرهای بخارا و تون َکث از شـهرهای چاچ. از 
آن جـا کـه بازار برخی از شـهرها در کنـارة جاده های مهم 
قرار گرفته بود، گاه مسـجد نیز در بازارِ بیرون از شـهر بنا 

نهاده می شـد، که از آن میان مسـجِد شـاوغر از شـهرهای 
اسـبیجاب. برخـی از مسـجدها نیـز در کنارة میـدان قرار 
گرفتـه بودنـد و در آنهـا به میدان باز می شـد، مانند جامع 
بُشُبشـان. همچنین جامع ورشـتان از شهرهای اخسیتک 
)فرغانـه( کـه يـک در بـه میـدان و دری ديگـر بـه بـازار 

داشـت )مقدسـی، 1385، صص 411- 391(.
تعداد مسـجدها در شهرها، در يک نگاه توجه بیشتر مردم 
را بـه ديـن اسـالم و اهتمـام در ترويج آن، نشـان مـی داد. 
گزارش های گوناگونی از تعداد مسـجدها در برخی شهرها 
ارايه شـده که متأثر از گسـترش فرقه های اسالمی از سدة 
سـوم قمـری بـه بعـد اسـت. پیـروان نحله هـای گوناگون 
بـرای خود مسـجدهايی داشـتند، چنانکه بـه گفتة منابع 
جغرافیايـی سـدة چهـارم قمری شـهر بم در قـرن چهارم 
قمری سـه مسـجد آدينه داشـت )اصطخری، 1340، ص 
 143؛ ابن حوقـل، 1345، ص  77(. مؤلـف حـدود العالم در 
اين بـاره بیـان می کنـد »روز آدينـه در سـه مسـجد نمـاز 
آدينـه کنند: در بازار مسـجد خـوارج و در ]کـوی[ بزازان، 
مسـجد اهل سـنت و در قلعة شـهر مسـجدی ديگـر بَُود 
و بیـت المـال صدقات در مسـجد آدينه دارنـد« وی بیان 
می کند که »در مسـجد خوارج بیـت المالی برای صدقات 
اسـت« )حدود العالم، 1362، ص  128(. در شمارش تعداد 
مسـجدهای شـهرها، برخـی از منابـع ارقـام اغراق آمیزی 
ارايـه کرده انـد. چنانکـه يعقوبـی در البلـدان دربارة شـهر 
بغـداد بیـان می کنـد: »چهـار هـزار گـذر و کوچـه و جـز 
آنچـه بعدها مـردم افزودند پانزده هزار مسـجد و پنج هزار 
حمام بود« )يعقوبی، 1381، ص 20(. گذشـته از مسـجد، 
برخـی ديگـر از اماکن مذهبی نیز در سـاختار محله نقش 
مهمی ايفا می کردند؛ مدرسـه، آرامگاه و مشـاهد متبرکه، 
اماکـن و عناصر مـورد احترام و... در بسـیاری از محله های 
کهـن می توان تکوين محلـه را در پیوند با اماکن فرهنگی 
مـورد تأمل قـرار داد. گاه يک مکان مذهبـی و در پیوند با 
آن يـک عنصـر غیرمذهبـی؛ اما مـورد احتـرام، مانند يک 
درخـت کهنسـال، اين نقش را ايفا می کرده اسـت و مرکز 
ثقـل محلـه به شـمار می آمده اسـت. اين گونـه اماکن در 
پیوند مسـتقیم با تحوالت محله و در نتیجه، تأثیرگذار در 
بافت و سـاختار شهر بودند )ضیاءتوانا، 1370، صص200- 
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.)173
عدالت اجتماعی و شهر

محلـه از ديـدگاه حوزه هـای مطالعاتـی گوناگـون ماننـد 
جامعه شناسـی، باستان شناسـی، معمـاری و شهرسـازی، 
جغرافیای شـهری و... تعريف و توصیف شـده اسـت )برای 
آگاهـی بیشـتر، نـک: ضیـاء توانـا، 1370، صـص 200 ـ 
173؛ باقـری، 1388، ص 61(. از ديـدگاه تاريخـی، محله 
مـورد تعريف و نشـانه  شناسـی دقیـق قرار نگرفته اسـت. 
بـه يـک معنـی نخسـتین گام مهم در اين راسـتا توسـط 
شـهرام يوسـفی فر در مقالـة »الگوشناسـی کالبدی شـهر 
در سـده های میانـة تاريـخ ايـران« برداشـته شـد کـه در 
ضمن بررسـی عوامل موثر در الگوشناسـی کالبدی شـهر، 
»بنیان گـذاری محلـه« را با تأکید مورد بررسـی قـرار داد. 
وی عوامـل درونـی و بیرونـی مؤثـر بـر روند شـکل گیری 
محله هـای جديد در شـهر را با تأکید بـر داده های تاريخی 
دسـته بندی کـرده و بـه ايـن نتیجـه می رسـد کـه: »در 
شـهرهای قـرون میانـه بنـا به داليـل سیاسـی، اقتصادی 
و اجتماعـی احـداث محله های جديد و مسـتقل ضرورت 
پیـدا می کـرد، در جريـان گسـترش بعـدی کالبـد شـهر 
محله هـای مزبور، بتدريج در سـاختار کالبدی شـهر ادغام 
می شـدند و در نهايـت شـکل و فضای شـهرها گسـترش 
می يافـت. ايـن روال يکـی از الگوهـای توسـعة کالبـدی و 
رشـد فضـای اجتماعی شـهری در سـده های میانـه بود« 
)يوسـفی فر، 1385 الـف، ص 331(. عدالـت اجتماعـی در 
شـهر يعنی حفظ منافـع گروههای مختلـف اجتماعی به 
طـور عـام و گـروه هـای هـدف به طـور خاص به وسـیله 
توزيـع بهینـه منابـع شـهری، درآمدهـا و هزينـه هـا. در 

گـزارش »برانت لنـد« سـه اليـه مهـم بـرای دسـتیابی 
بـه اهـداف عدالـت اجتماعـی عنـوان می شـود برابـری و 
مسـاوات، حفاظت از محیط زيسـت و برنامه ريزی فضايی 
)سـطح ملـی و محلـی( )ديـوب، 1385، ص 31(. از نظـر 
هـاروی عدالـت اجتماعی در شـهر بايد به گونه ای باشـد 
که نیازهای جمعیت شـهری را پاسخگو باشد و تخصیص 
منطقـه ای منابـع را بـه گونـه ای هدايت کند که افـراد با 
کمتريـن شـکاف و اعتـراض نسـبت به اسـتحقاق حقوق 
خود مواجه باشـند از نظر وی مفهـوم عدالت اجتماعی در 
نهايـت يعنی »توزيع عادالنـه از طريق عادالنـه« )هاروی، 

1376، ص 98(.
توزيـع مناسـب کاربـری هـا و خدمـات شـهری عوامـل 
مؤثری هسـتند که بـا ارضای نیازهای جمعیتـی، افزايش 
منافـع عمومـی و توجـه بـه اسـتحقاق و لیاقت افـراد می 
تواننـد با برقراری عادالنه تر، عدالـت اجتماعی و اقتصادی 
و فضايـی را در مناطـق شـهر برقـرار نماينـد )يغفـوری، 
1387، ص 144(؛ بنابرايـن می تـوان برنامه ريزی شـهری 
را در جهـت نیـل بـه عدالـت اجتماعـی در چهـار مرحله 

عنـوان کرد: 
1- انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری؛

2- تأمین امکانات برای همه اجتماعات شهری؛ 
3- تأمیـن دسترسـی کافـی بـه خدمـات و تسـهیالت 
آموزشـی، بهداشـتی، تفريحـی و فرهنگـی بـرای همـه 

سـاکنان شـهر؛ 
4- تأمیـن اشـتغال و مسـکن به طور منصفانه بـرای افراد 

و ساکنان بخشـهای گوناگون شهر.

1.  از مهـم تريـن اتفاقـات اجتماعـیـ  فرهنگی، جدال های بین محله ای در شـهرهای اسـالمی بود. اين جدال هـا گاه اجتماعیـ  مذهبی 
و دايمـی بـود ماننـد شـهر کوفـه کـه قبايـل جنوبی و شـمالی مرتب بـا هم در نـزاع بودنـد و گاه مذهبی و شـديد بود مانند شـهر بغداد 
و نـزاع اهالـی محلـة شـیعه نشـین کـرخ و محلت های سنی نشـین کـه بارزترين نمونـه از اين گونـه جدال ها اسـت. بازار شـهرها نیز در 
محله هايـی ماننـد کـرخ بغـداد که در آمد و شـد انديشـه های گوناگـون بود، گاه دچار آشـوب های سیاسـی و کشـمکش های فرهنگی و 
اجتماعی و از آن میان مذهبی می شـد. بی گمان وظايف محتسـبان گذشـته از نظارت بر روند اقتصادی و تجارتی بازار، چشـم گماردن 
بـر فعالیت هـای اجتماعـی و سیاسـی بازاريان بويژه در بازارهايی که زمینة جنب و جوش سیاسـی بیشـتری داشـتند نیز بوده اسـت. در 
ايـن راه خلفـای عباسـی و حکمرانـان حکومتـی آنهـا در انتخـاب اهِل حسـبه و حتی تأديـب صاحبان حرفه هـا در محله ها و بـازار دقت 
فـراوان داشـتند. منصـور عباسـی نیـز از انتقـال بازارهـا به کـرخ اين انگیزه را داشـت تـا آشـوبگران از مرکز شـهر دور نگـه  دارد و از ورود 

جاسوسـان به آن جلوگیری کنـد )طبـری، 1387ق.،  ج7: 654 - 653(.
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عدالت در محالت شهري
نقـش عـدل در ايجاد شـهر مناسـب زيسـت مسـلمین و 
تداوم حیات آن، نقشـی بسـیار حسـاس و حیاتی اسـت2. 
رعايـت عـدل در ايجـاد يـک مجموعـه عبـارت اسـت از 
انتخـاب مـکان و واگـذاری نقشـی خـاص بـه هـر عضـو 
مجموعـه شـهر، سـاختمان يا هر اثر انسـانی بـه گونه ای 
کـه بهتـر از آن ممکـن نباشـد، می تـوان مفاهیمی چون 
تعـادل، هماهنگـی، انـدازه را از مصاديـق و تجلیـات بـارز 
عـدل در مباحـث معمـاری و شهرسـازی نـام بـرد که در 

ذيـل بـه آنهـا پرداخته می شـود:
1- »تعـادل«: تـوازن و تعـادل در مجموعه هـای زيسـتی 
مفهومی پوياسـت و متعلـق به زمان، مکان و شـکل خاصی 
نیسـت )برومندی، 1375، ص 572(. يک مجموعه يا کالبد 
متعـادل، مجموعه يا کالبدی اسـت که انتظام آن بر اسـاس 
رعايت اصل »عدل« انجام شـده باشـد. بسیاری از محققین، 
غالـب ويژگیهـای مطلوب را بـه نوعی به عدل و درجـه ای از 
تعـادل نسـبت داده انـد. بورکهـارت عنوان می کند که سـه 
صفـت »وحدت«، »عـدل« و »کرم« وجوه اصلی زيبايی اند و 
تقريباً زيبايی را معنی می کنند و اين کیفیات را »وحدت«، 
»هماهنگـی و تـوازن« و »کمـال« مـی نامنـد، چـرا کـه در 
سـاحت هنـر »عدالـت« بـه »تـوازن و تعـادل« مـی انجامد 

)بورکهـارت، 1372، ص 54(.
مرحـوم »عالمه طباطبائی« نیز با معنا کردن انسـانیت به 
عنوان تعديل قوای مختلف انسـان نهايتاً آنها را به عدالت 
ارجـاع داده و مـی فرمايد: »معنای انسـانیت به واقع کلمه 
جـز بـا تعديل قوای مختلـف و بردن هر کدام بـه راه میانه 
مشـروع، به دسـت بشـر نمـی آيـد، و ملکه اعتـدال قوی 
همانیسـت کـه مـا بـه نـام اخـالق فاضلـه انسـانی چون 
حکمـت و شـجاعت و عفت می نامیـم و همگی زير کلمه 

»عدالت« جمعند.« )طباطبايـی، 1346، ص 146(.
اهمیـت تعـادل در پديـده هـا به حدی اسـت کـه نه تنها 
رعايـت آن در تنظیـم روابـط اجـزاء هـر پديـده ضـروری 
قلمداد می شـود کـه فراتر از آن ايجاد تعـادل بین قوانین 
حاکـم بـر آنهـا نیـز از ضروريـات توفیـق در اهـداف خلق 
پديـده هـا تلقی می گـردد. چنانچه بورکهـارت می گويد: 
»معمـاری بايد اعتدال متوازن را نشـان دهـد و بايد مانند 

يـک بلـور که بصـورت صحیـح تشـکل يافته اسـت، يک 
نمونـه کامـل از ماده بیجـان و حیات باشـد.« )بورکهارت، 
1372، ص 54( و کنفوسـیوس اظهـار مـی دارد: »میانـه 
روی و انـدازه نگاهداشـتن، کمـال طبیعـی ادمی اسـت.« 

)کنفوسـیوس، 1357، ص 49(.
مصاديـق تعادل در طراحی محیط مصنـوع را می توان در 

موارد ذيـل ذکر کرد:
2- از طريق پیشـگیری از قطب بندی شـهر و محالت آن 

بر پايه معیارهـای مادی؛ 
3- دسترسـی متناسـب کلیـه آحـاد جامعـه بـه امکانات 

عمومی؛ 
4- مکانیابی مطلوب عناصر شـهری و مجاورت متناسـب 

و متجانـس آنها از نظـر کالبد و عملکرد؛ 
5- تناسـبات مطلـوب بیـن ابعـاد فضـا و کالبـد آن بـا 

انسـان؛  روانـی و جسـمانی  ويژگیهـای 
6- ايجاد تعادل بین طبیعت و مصنوع انسان؛ 

7- ايجـاد تعـادل بین عملکردهای پاسـخگو بـه نیازهای 
معنـوی و مادی انسـان؛ 

8- تسـهیل و تعديـل در ارتبـاط انسـان بـا طبیعت )نقی 
زاده، 1385، ص 187(.

 »هماهنگی«: مراد از هماهنگی، تنظیـم انواع ارتباطات 
دو يـا چنـد شـی، معنـا به گونـه ای کـه منافی ارزشـها و 
عملکـرد يکديگـر واقـع نشـوند و در راسـتای حصـول به 
هدفـی کـه ارتباطات آنها را به وجود آورده اسـت، يکديگر 
را يـاری و تأئیـد نماينـد. شـکل دادن اشـیاء مطابـق بـا 
طبیعـت و فطـرت آنها نوعی از هماهنگی اسـت که توجه 
بـه آن حاصلـی زيبا خواهـد آفريد. در شهرسـازی، مبانی 
ارزشـهای فرهنگی، شـکل، کالبد و عملکرد شـکل دهنده 
فضاهـا، هماهنگـی ويـژه ای را طلـب مـی نماينـد تا کل 

نمودار 1. تعادل در ارتباط بین انسان، طبیعت، مصنوع انسان 
)کالبد(، ماخذ: نگارندگان.
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شـهر، پديـده ای منظـم و متعـادل را بـه منصـه ظهـور 
برسـاند. هماهنگی کالبد و ارزشـها بـا هماهنگی فضاهاي 
شـهر و نیازهای انسـان، هماهنگی کالبد شـهر و طبیعت، 
هماهنگی اجزاء شـهر با يکديگر و با کل شـهر، هماهنگی 
ارزشـها و عملکردها، هماهنگی شـهر با اصول و ارزشـهای 
معنـوی و هماهنگـی آن بـا ويژگیهـای روانی و جسـمی 
انسـان و بـا اهـداف زندگـی آن بايسـتی بـه نحـوی مورد 
توجـه قـرار گیرند تـا حاصـل کار تجلیگاه وحدتی باشـد 
در عیـن کثـرت )همـان، ص 194(. در واقـع طبیعـت و 
ويژگیهـای آن از جملـه انـدازه و حسـاب دقیقـی کـه بـر 
آن حکومـت مـی کنـد، بـه عنوان آيـات الهی مـی توانند 
الگويـی مطلـوب بـرای شـناخت ويژگیهای رياضی شـهر 

اسـالمی باشند.
لـذا معیارهـاي تجلی عدالت در شـهر را مي تـوان چنین 

برشمرد:                                            
1- »توجـه متعادل به سـاحت های حیـات«: تعادل 
بیـن نیازهاي سـه گانه انسـان )فیزيکي، روانـي، معنوي(؛ 
مکانیابـی متـوازن و هماهنـگ عملکردهـای پاسـخگو به 
نیازهـای مختلـف انسـان؛ ارتقـاء آگاهـی و دانـش جامعه 

نسـبت بـه ابعاد وجـودی خويـش به طـور متعادل.
2- »تعـادل در احقاق حقوق شـهروندان«: اسـتفاده 
از هـوای سـالم و نـور کافی؛ توجـه به همجـواری کاربری 
های شـهری متجانس؛ ملحوظ داشـتن شـرايط اقلیمی و 
محیطـی در طراحـی و برنامه ريزی؛ عـدم تداخل پیاده و 
سـواره و ايمنی حرکت در معابر و فضاهای عمومی شـهر؛ 
عـدم مواجهـه بـا آلودگـی های صوتـی و بصـری )مصالح 
نامتناسـب، اشـیاء زايـد(؛ فقـدان تبعیضات و پیشـگیری 
از قطـب بنـدی هـای نامتعـادل از جنبه هـای اقتصـادی 
و دسترسـی بـه امکانـات عمومـی- امکاناتـی در زمینـه 

مسکن.
3- »هماهنگی شـهر بـا تعادل عالم وجـود«: تعادل 
بیـن محیـط طبیعی و مصنـوع؛ تعادل بیـن اجزاء محیط 
مصنـوع از نظر شـکل، عملکرد، تـداوم تاريخ )امیـن زاده، 

1381، ص 25(.                                                   
همانطـور که قبالً نیز ذکر شـد، شـهر از سـه وجوه اصلی 
تشـکیل شـده اسـت: کالبـد شـهر، شـهروند، مديريـت 

شـهری. بنابرايـن برای تحقـق عدالت اجتماعی در شـهر، 
هـر يـک از وجـوه شـهر را در ارتبـاط با عدالـت اجتماعی 

مـورد بررسـی قـرار می گیرد.
عدالت اجتماعی و شهروند

 پردازش به فرهنگ و ارزش انسـانی، عامل گرايش هرچه 
بیشـتر جامعـه بـه سـوی عدالـت اجتماعـی می گـردد و 
مسـاوات بـزرگ انسـانی را در جامعـه حاکـم می نمايـد، 
مسـاواتی کـه انکار اسـتعدادهای فکری و روحـی را کاماًل 
بی ربـط دانسـته و بـرای اسـتعدادها و تـالش انسـانها 
قائـل اسـت؛ زيـرا پـرورش اسـتعدادها و  ارزش الزم را 
شايسته سـاالری در جامعـه، سـبب ارتقـای مسـتقر کل 
جامعـه و نظـام اجتماعی گرديده و زندگی بهتر و انسـانی 
تـری را بـرای جمعیت فراهـم می آورد )مطیعـی، 1380، 
280(. عدالـت حق مدار با تمهید شـرايط دسـتیابی همه 
آحـاد جامعه بـه حق خود در برخـورداری از امنیت کامل، 
رفـاه نسـبی، و آگاهی کافـی تجلی می يابـد و تحقق آن، 
مسـتلزم درنظرگرفتـن و طراحـی رويه هـا و فراگردهـای 
مناسـب برای تنظیم خط مشـی، اجرا و ارزيابی آن اسـت. 

)پورعـزت، 1385، ص 31(.
عدالت اجتماعی در محله

محله نیز همانند شـهر از سـه وجوه کالبد محله، ساکنان 
محله و مديريت محله تشـکیل شـده اسـت که هر يک از 
ايـن وجوه در جهـت تحقق عدالت اجتماعی مـورد مداقه 

و بررسـی قرار می گیرد: 
ساکنان محله و روابط اجتماعي

محله هـای شـهری يکـی از کانون هـای خـرد و ملموس 
شـکل گیـری هويـت هـای فرهنگـی و تعلـق اجتماعـی 
هسـتند،. مشـارکت سـاکنان يک محله در  جهت بهبود 
کیفیـت زيسـت خـود، در گـرو وجـود احسـاس تعلق به 
فضـای محلـه اسـت. وجـود فضاهـای خاطره انگیـزی در 
محـالت همچون پاتوقهای محلـه ای و يا گذرهايی خاص 
همـراه با تنـوع فعالیتها- همجواری فعالیتهای سـکونتی، 
فضاهـای مذهبـی، تجـاری و فضاهـای برگـزاری مراسـم 
مذهبـی و اعیـاد- مـی توانـد احسـاس تعلق بـه فضاهای 
محلـه را تکمیل کند. از مهمترين عوامل تشـکیل دهنده 
هويت محله های شـهری می توان مـواردی چون تعامالت 
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انسـانی، حافظـه تاريخی)خاطـره(، رفتارهـا و هنجارهـا، 
فرهنگ، هنر و سـلیقه را نام برد، نیازهای سـاکنان محله 
)در ابعاد جسـمی، روانی، اجتماعی و معنـوی( عبارتند از: 
امنیت و ايمنی محله، يادگیری و توانمند شـدن در حوزه 
محله ای، رفاه و مشـارکت و خودمختاری سـاکنان محله. 
در محلـه های قديمی بويژه محله هـای طبقه کم درآمد، 
ارتباط همسـايگان با حس تعاون و همیاری بیشـتر است، 
ارتبـاط در چنیـن محلـه هايـی از طريق مراکـز مذهبی، 
باشـگاههای ورزشـی، قهـوه خانه هـا و کوچه هـا صورت 
مـی گیـرد. امروزه اين وابسـتگی ها به داليـل مختلف در 

کالن شـهرها از بین رفته اسـت.
 کالبد و اجزای محله

محلـه هنـوز هم منبع مهم تجربه اجتماعی شـدن اسـت 
و شـواهد بسـیاری را می تـوان درباره نقـش آن در انتقال 
مواريـث طبقاتی، محدود کـردن فرصت تحرک اجتماعی 
ارائـه کـرد  افـراد  زندگـی  تجـارب  و هموژنیـزه شـدن 
)خاتـم، 1375، ص 73(. اجـزای محلـه شـامل کوچه هـا، 
بن بسـت ها، گذرهـا، مراکـز محالت و تأسیسـات عمومی 
قهوه خانه هـا،  و  نظیـر عبادتگاهـا، مکان هـای ورزشـی 
حمام هـا،  مسـاجد،  بازارچـه،  همچـون  فضاهايـی 

سـقاخانه ها بـه خاطر تأمیـن نیازهای سـاکنان هر محله 
بـه وجود آمـده و در واقع به زندگی آنها اسـتقالل نسـبی 
در درون نظام شـهری بخشـیده اسـت. مسـاجد، مدارس، 
تکايـا، حسـینیه ها، خانقاه ها، دارالشـفاه هر يـک با توجه 
بـه ادوار مختلف اسـالمی عناصر مهمـی از بافت محله ها 
هسـتند که از لحاظ اجتماعی حائز اهمیت به شـمار می 
آينـد )پورجعفـر، 1376، ص 55(. محلـه در دوران حیات 
پررونـق خويش، مجموعـه ای متـوازن را می آفريند که با 
اسـکلت بندی اصلی خـود، بازارچه هـا، محورهای مجهز، 
میـدان هـا و مراکـز محلـه ای خـود بسـیار خوانـا و گويا 
اسـت و ويژگیهـای آب و هوايـی و اقلیمـی و توپوگرافـی 
و پارامترهـای اجتماعـی و فرهنگـی خـاص منطقـه بـا 
آن تلفیـق شـده و آنچنـان درهـم تنیـده مـی شـوند که 
نوعـی معمـاری ارگانیـک محلـه ای پديد می آيـد که در 
ابعـاد گوناگـون متـوازن اسـت. اما امـروزه به عنـوان مثال 
ناموزونـی تهـران به صـورت تفاوتهای محله ای در شـکل 
سـکونت، در نحـوه اشـتغال، در سـطح درآمدهـا و نظايـر 
آن تبلور يافته اسـت )رئیـس دانـا، 1375، ص 73(. روش 
هـای گوناگـون بـرای نیل بـه هدف ايجـاد نظـام تعاملی 
بـه عنـوان نیروی سـازمان دهنده عناصر اسـتخوان بندی 

نمودار 1. عوامل موثر بر تقويت رويکرد عدالت محور جايگاه زنان در هويت محالت، ماخذ: نگارنده.
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محلـه را می تـوان شـامل: ايجـاد، تقويـت و تـداوم محور 
اصلـی؛ ايجـاد شـبکه ای از مراکـز؛ تعادل فضايـی و توازن 
کالبـدی و ايجـاد وحدت شـکلی از طريق پیمـون بندی؛ 
ترکیـب عملکردهـا برای ايجـاد وحدت فضايـی و بصری؛ 
ايجـاد نشـانه هـا و نمادهـای شـهری بـه عنـوان عوامـل 
ارتباطـی؛ ايجـاد عرصـه عمومـی بعنـوان بسـتر روابـط 
اجتماعـی؛ تنظیـم سلسـله مراتـب فضايی؛ تنظیـم گذر 

اصلـی پیـاده رو نـام برد.
مديريت محله

معیارهـای نظـام مديريت محلـی را می تـوان در عناوين 
زيـر ذکـر کرد:

- حـق قانونـی برخـورداری همـه افـراد محلـه از منابـع 
زيسـت محیطی شـامل تعريف ابعـاد مجاز حـق عمومی 
دسترسـی فیزيکـی و بصـری بـه عناصر طبیعی بـاارزش 
از قبیل کوهسـتان ها، سـواحل، جنگل هـا، مناظر، منابع 
انـرژی طبیعـی، هوای سـالم، آب سـالم و خاک سـالم؛ 

- حق قانونی محافظت شـدن همه افـراد محله از آلودگی 
هـا و ناهنجـاری هـای محیطـی، و خسـارات و صدمـات 
اقتصـادی، اجتماعی، جسـمی و روانـی از جمله محافظت 
افـراد از آلودگـی های تنفسـی، آلودگی های آشـامیدنی، 

صوتـی، بصری، نـوری و...؛
- مکانیـزم هـای مالـی، روش هـای توزيـع و بازتوزيـع 
از نظـر  عادالنـه، متناسـب و منطقـی منابـع عمومـی 
جمعیتـی و فضائـی، حفـظ و عرضـه انـواع متنوعـی از 
واحدهای مسـکونی از نقطه نظر مسـاحت، تراکم، قیمت 

و کیفیـت در محـالت مختلـف؛ 
- دسترسـی همـه افـراد محله به میـزان حداقـل کمی و 
کیفـی منطقـی تعريـف شـده ای از خدمات، تأسیسـات، 
تسـهیالت و زيرسـاخت هـای شـهری از جملـه خدمات 
درمانـی و امدادرسـانی، خدمـات آموزشـی و فرهنگـی، 
تفريحـی و ورزشـی، ارتباطی و حمل و نقل، فضای سـبز.

نتیجه گیری و جمعبندي
افزايـش مشـارکت مردمـی در مديريـت شـهری و به کار 
بـردن روشـهايی بـرای خـروج مسـائل مالـی و اقتصادی 
شـهر از رونـد معامـالت امالک و مسـتغالت مـی تواند در 
رسـیدن بـه »عدالت اجتماعی« و انسـجام اجتماعی مؤثر 

باشـد، بديهی است سیاسـت گذاريهای مناسب به منظور 
تعديـل و يـا حـذف نابرابـری بـا راهکارهای جلوگیـری از 
رونـد تصاعدی درآمدهای نامشـروع و غیر قانونی رانتهای 
قـدرت، زمیـن خـواری و نظیـر اينهـا و همچنین تثبیت 
قیمـت زمین و کاالهای اساسـی، تدوين قوانین مناسـب، 
ايجـاد سـاز و کارهـای مناسـب نظـارت و ارزيابـی دقیـق 
مراحـل و چگونگـی اجـرای قوانیـن، انجـام پژوهشـهای 
مسـتمر در مـورد تعییـن فراينـد هماهنگـی فضايـی- 
مسـیر  در  را  روشـن تر  آينـده ای  می توانـد  اجتماعـی 
عدالت اجتماعی ترسـیم کند. مطالعات مختلف متفکران 
آرمانشـهر از جمله افالطون، سـقراط، ارسـطو، اگوسـتین 
و نظامـي تأکیـدي بـر نقش مهـم اصل عدالـت در تحقق 
شـهر آرماني آنهاسـت، اسـالم در تحقق عدالت اجتماعی 
بـا دو اصل بزرگ: وحدت همه جانبه، متناسـب و متعادل 
و تکافـل عمومـی بیـن افـراد و اجتماعات پیش مـی رود، 
برای رسـیدن به توسـعه عدالـت اجتماعـی در جامعه، به 
مديران شـهري و شـهرونداني نیاز مي باشـد که مقید به 
احقـاق حقوق شـهروندان و حفظ تعادل در سـاحت هاي 
زندگیشـان هسـتند، بـا مطالعـه تعالیـم اسـالمی، امکان 
شـناخت و تدوين معیارهايی بـرای جملگی فعالیت های 
جامعه اسالمی، از جمله معماری و شهرسازی فراهم است، 
مي توان از مهمترين و بارزترين مفاهیم برگرفته از تجلي 
عدالـت در معماري فضاهاي شـهري را تعادل، هماهنگي، 
انـدازه نام بـرد که نه تنها رعايت آنهـا در کالبد و فضاهاي 
شـهري ضروري اسـت، بلکه در حفظ تمامـي جنبه هاي 
مختلـف وجـودي شـهروندان و مديـران و برنامـه ريـزان 
شـهري الزامي اسـت. محله بـه عنوان کانون خـرد و عضو 
اصلـي تشـکیل دهنده شـهر مي توانـد با رعايـت عدالت 
فـردي و اجتماعـي بیـن سـاکنان محله و مصـداق تجلي 
عدالـت )تعـادل و هماهنگي( در اجـزاء، عناصر و فضاهاي 
آن و نیـز بـا تأکیـد بـر رعايت حقـوق قانوني افـراد محله 
از خدمـات و تسـهیالت عمومي شـهري و محلي توسـط 
نظـام مديريت محله، زمینه تحقق عدالـت اجتماعي را در 
خـود هموار نمايـد. بنابراين توازن در محـالت را می توان 
از جنبـه های گوناگـون همچون حفظ حريم های فضايی 
بـه حرمت حريم هـای اجتماعی، تالزم مـاده و معنا، توان 
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تغییرپذيـری، خودبسـندگی، تـوازن در ارتباطـات داخل 
محلـه ای و پراکنـش کاربريهـای محله، توازن در مسـائل 
اجتماعـی و فرهنگی خاص محله، تـوازن بصری و فضايی 

آن مطـرح کرد.
منابع و ماخذ

ابـن بلخـی )1385( فارسـنامه. تصحیح گای لیسـترانج و 
رينولـد آلن نیکلسـون. تهران: اسـاطیر.

ابـن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمـن )1412ق( المنتظم فی 
تاريـخ االمـم و الملـوک. جلـد 14 و 16. تحقیـق محمد و 

مصطفی عبدالقـادر عطا. بیـروت: داراکتب العلمیه.

احمـدی، محمدقاسـم )1388( کرخ بغداد، پايگاه تشـیع 
در سـده های چهـارم و پنجـم هجـری. فصلنامـه علمیـ  
تخصی تاريخ در آمینه پژوهش. سـال ششـم. شمارة دوم. 

تابستان. 14- 13.
اسـفنديار برومنـد )1374( میـدان، فضـای گمشـده در 
شهرسـازی امروز ايران. در مجموعـه مقاالت کنگرة تاريخ 
معمـاری و شهرسـازی ايـران، ارگ بـم. تهـران: سـازمان 

میراث فرهنگـی کشـور.  13-24.
اشـرف، احمـد )1353( ويژگی های تاريخی شهرنشـینی 
در ايـران دورة اسـالمی. در نامـه علـوم اجتماعـی. دوره 1. 

 نمودار 4. ارکان عدالت اجتماعی از ديدگاه اسالم، ماخذ: نگارنده.

نمودار 5. جلوه عدالت در شهر، ماخذ: نگارندگان برگرفته از امین زاده، 1381.

نمودار 6. هماهنگی در ارتباط بین ارزشها، فضاهاي شهري، طبیعت و انسان، 
ماخذ: نگارندگان.
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شـماره 4. تیرمـاه. 49- 7.
اصیل، حجت اهلل )1371( »آرمانشـهر در انديشـه ايرانی«، 
کنگـره تاريـخ معماری و شهرسـازی ايران، جلد نخسـت، 

ص138.
افالطـون )1353( »جمهـوری«، ترجمـه کاويانـی، رضا و 

لطفـی، محمد حسـن، ابن سـینا، تهـران، ص176.
امیـن زاده، بهنـاز و نقی زاده، محمد )1381( »آرمانشـهر 

اسـالم: شـهر عدالت«، صفـه، ش35، ص21-31.    
انصـاری، ابراهیـم )1381( جايـگاه اجتماعـی محلـه در 
شـهرهای اسـالمی با تأکید بر اصفهان. نشـرية پژوهشـی 
علوم انسـانی دانشگاه اصفهان. شـماره 13. بهار و تابستان. 

.15 -26
آوينـی، محمـد )1370(، »نقـش هنرهـای زيبـا در نظام 
آموزشـی اسـالم«، در مجموعه مقـاالت جاودانگی و هنر، 

برگ، تهـران، ص32.
بارتولد، واسـیلی والديمیر )1352( ترکستان نامه. ترجمة 

کريم کشـاورز. تهران: بنیـاد فرهنگ ايران.
برومنـدی، بهرخ )1375( »ارزش تعـادل و توازن«، کنگره 

تاريخ معماری و شهرسـازی، ج 4، ص572.
بیهقـی، ابوالفضـل )1374( تاريخ بیهقـی. تصحیح خلیل 

خطیـب رهبر. تهـران: مهتاب.
پارسـی، فرامـرز)1385( »مفهوم اجتماعی محلـه در دوره 

قاجـار«، مجله معمـار، ش37، ص77.
پورجعفر، محمدرضا )1376( »نقش و جايگاه مسـجد در 
برنامـه ريـزی و طراحی محله های شـهرهای اسـالمی«، 

مجموعه مقـاالت همايش معماری مسـجد، ص55.
پورعـزت، علی اصغر )1385( »طراحی و تبیین سیسـتم 
خـط مشـی گـذاری حـق مـدار بـرای تحقـق عدالـت 
اجتماعـی )بـر اسـاس نهـج البالغـه(«، دو ماهنامه علمی 
پژوهشـی دانشـور رفتار، دانشـگاه شاهد، سـال سیزدهم، 

شـماره 17، ص31.
تاجدينـی، علـی )1372( »روح هنـر اسـالمی«، ترجمـه 
سید حسـین نصر، مبانی هنر معنوی )مجموعه مقاالت(، 

دفتر مطالعـات دينی هنـر، تهران.
تفضلـی، احمد )1385( جامعة ساسـانی. ترجمة شـیرين 

مختاريـان و مهـدی باقی. تهران: نشـر نی.

ثامـری، احسـان ذنـون عبداللطیـف )1999( الجغرافیـا 
التاريخیـه لمدينـه بخـاره فـی القـرون الهجريـه االولـی. 

االردن: مرکـز ناصـر للخدمـات الجامعیـه.
جنید شیرازی، معین الدين ابو القاسـم )1328( شد االزار 
فـی حـط االوزار عن زوار المـزار. تصحیح محمد قزوينی و 

عباس اقبـال. تهران: چاپخانة مجلس.
جهانبخش، حیـدر و زنده دل )1393( بازشناسـي اصول، 
مولفـه هـا و سـازماندهي فکري شـهر اسـالمي، پژوهش 

هاي معماري اسـالمي، شـماره 4.
حبیبـی، سـید محسـن )1375(  از شـار تا شـهر. تهران: 

دانشـگاه تهران.
حسـن رضايـی باغ بیـدی )1381( بـازار ـ ريشه شناسـی 
واژة بـازار، دايرةالمعـارف بزرگ اسـالمی. جلـد11. تهران: 

مرکـز دايرةالمعـارف بزرگ اسـالمی: 114.
خاتـم، اعظـم )1375( »قشـربندی اجتماعـی و تحـول 
محـالت تهـران«، مجله معمـاری و شهرسـازی، ش 36 و 

ص73.  ،37
خبیصـی، میرزا محمـد ابراهیم )1343( سـلجوقیان و غز 
در کرمان. تصحیح محمدابراهیم باسـتانی پاريزی. تهران: 

طهوری.
خطیـب بغـدادی، احمـد بـن علـی )بی تـا( تاريخ بغـداد. 

جلـد 12. بیـروت: دارالکتـاب عربـی.
 )1389( عبـاس  مقـدم،  پرتـوی  و  اللهیـار  خلعتبـری، 
ويژگی هـای تاريخـی و مولفه هـای جامعـة شـهری ايران 
در اواخـر دورة ساسـانیان. فصلنامـة تاريخ ايران. دانشـگاه 
شـهید بهشتی. شماره 7. پیاپی 65. زمستان. 158- 129.

دهخـدا، علـی اکبـر)1377( »لغتنامه دهخدا«، دانشـگاه 
تهـران، تهران.

ديوب، اس.سـی)1377(، »نوسازی و توسعه در جستجوی 
قالب های بديل«، نشـر قومس، تهران، ص33.

رضـا، عنايـت اهلل و ديگـران )1355(  آب و فـن آبیاری در 
ايران باسـتان. تهـران: بی نا.

رضـا، عنايـت اهلل )1381( بخـارا. دايـرة المعـارف بـزرگ 
اسـالمی. جلـد11. تهـران: مرکـز دايـرة المعـارف بـزرگ 

.428  -455 اسـالمی. 
رئیـس دانـا، فريبرز)1375( »رشـد تهران و انگاره توسـعه 
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ناموزون شـهری«، مجله معماری و شهرسـازی، ش 36 و 
37، ص73.

سـتوده، منوچهـر )1384( آثـار تاريخـی ورارود و خوارزم 
)جلـد اول: سـمرقند و بخارا(. تهـران: بنیاد موقوفات دکتر 

افشار. محمود 
محله هـای  و  واحدهـا   )1368( حسـین  زاده،  سـلطان 

مسـکونی، شـهرهای ايـران. بـه کوشـش محمـد
سـوادکوهی، ساسـان)1379(، »سیر انديشـه های آرمانی 

معماری و شهرسـازی«، بهراد، تهـران، ص6.
اديـان«،  شـناخت  و  »تاريـخ   )1359( علـی  شـريعتی، 

حسـینیه ارشـاد، بیتـا، تهـران.
شـريف زادگان، محمـد حسـین )1386( »راهبردهـای 
توسـعه اقتصـادی و عدالت اجتماعـی«، فصلنامه علمی و 
پژوهشـی رفـاه اجتماعـی، سـال ششـم، ش 24، ص10.

صالحی، کـورش )1388( نقش زمان و مکان در اثرپذيری 
دهقانـان از فتوح اسـالمی. فصلنامة تاريخ ايران. دانشـگاه 

شـهید بهشتی. شماره 5، پیاپی 63. زمسـتان. 70 - 49.
ضیاءتوانـا، محمدحسـن )1370( محلـه، بافت و سـاختار 
آن در شـهرهای شـرق اسـالمی. مجلة علوم زمین. نشرية 
دانشـکدة علوم زمین دانشـگاه شـهید بهشتی. شـمارة 1 

دورة جديـد. 200- 173.
طباطبائـی، محمد حسـین )1346( »تفسـیر المیـزان«، 

ج10، دارالعلـم، بیتـا، قم.
طباطبايـی، محمـد حسـین)1361(، ج34، بـه نقـل از 

کشـاف، ص149. تفسـیر 
طباطبايی، محمد حسین)1362(، ج12، ص25.

طبـری، محمـد جريـر )1387 ق / 1967م.( تاريخ طبری 
)متن عربی(. به کوشـش محمد ابوالفضـل ابراهیم. قاهره: 

. بی نا
آل بويـه.  دورة  در  کـرخ   )1382( ساسـان  طهماسـبی، 
فصلنامـه تاريـخ اسـالم. سـال چهـارم. شـمارة 13. بهـار 

.107  -124 ص   .1382
عبـاس سـعیدی )1381( بـازار، بـازار در عصـر اسـالمی.

دايرةالمعـارف بـزرگ اسـالمی. جلـد11. تهـران: مرکـز 
.120 اسـالمی122-  بـزرگ  دايرةالمعـارف 

غنـی نـژاد، موسـی)1376( »ديـن و عدالـت«، در اقتـراح 

نقـد و نظـر، ش2و3، ص46.
کريستنسـن، آرتـور )1374( وضـع ملت و دولـت و دربار 
در دورة شاهنشـاهی ساسـانیان. ترجمـة مجتبی مینوی. 

تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی.
کلیفـورد ادموند بسـورث )1381( سلسـله های اسـالمی. 
ترجمـة فريـدون بدره ای. تهران: مرکز بازشناسـی اسـالم 

ايران. و 
کنفوسـیوس)1357( »مکالمـات«، ترجمـه کاظـم زاده 
ايرانشـهر، حسـین، انتشـارات علمـی و فرهنگـی، تهران، 

ص97و49.
کیانی، محمديوسـف )1365( شـهرهای اسـالمی. نظری 
اجمالـی بـه شـهر و شهرنشـینی در ايـران. تهران: ارشـاد 

اسـالمی. 94- 78.
لـک زايـی، نجـف)1381( »انديشـه سیاسـی آيـت اهلل 

مطهـری«، بوسـتان کتـاب، قـم، ص112.
مـاوردی، ابی الحسـن علی بن محمـد بن حبیب البصری 
البغـدادی )2006م / 1427ق( احکام السـلطانیه. تصحیح 

احمد عبدالسـالم. بیروت: دارالکتب العلمیه.
مجیـدزاده، يوسـف )1368( آغـاز شهرنشـینی در ايـران. 

تهـران: مرکز نشـر دانشـگاهی.
مجیـدزاده، يوسـف )1370( تاريـخ و تمدن ايـالم. تهران: 

مرکز نشـر دانشگاهی.
محمـد ابـن سـعد )بی تـا(  الطبقـات الکبری. به کوشـش 

احسـان عباسـی. جلد 7. بیـروت: دارصادره.
محمـدی، جمـال )1381( تحلیلـی بـر تکويـن سـاختار 
محلـه و جايـگاه آن در سـازمان فضايـی شـهر. نشـرية 
جغرافیا و برنامه ريزی شـهری دانشـگاه تبريز. شـماره 10. 

.153-169 زمسـتان. 
مرصوصـی، نفیسـه )1383( »توسـعه يافتگـی و عدالـت 
اجتماعی شـهر تهـران«، فصلنامه پژوهشـهای اقتصادی، 

ش 14، ص22.
مسـعودی، ابوالحسـن علی بن حسـین )1349( التنبیه و 
االشـراف. ترجمة ابوالقاسـم پاينده. تهـران: بنگاه ترجمه و 

کتاب. نشر 
مشرف جوادی، محمد حسـن )1369( »عدالت اجتماعی 
از ديـدگاه اسـالم و راههای تأمیـن آن«، مجموعه مقاالت 
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فارسی اولین مجمع بررسـیهای اقتصاد اسالمی، ص306.
مطهـري، مرتضـي )1357( »يادداشـت هـای مطهری«، 

ص252- 249. ج6، 
مطهری، مرتضی )1361( »بررسـی اجمالی مبانی اقتصاد 

اسالمی«، حکمت، تهران، ص38.
مطهـری، مرتضـی)1372( »اسـالم و مقتضیـات زمان«، 

صـدرا، تهـران، ص317.
مطهـری، مرتضـی)1377( »مجموعـه آثـار«، ج1، صدرا، 

تهـران، ص82 و72.
مطهـری، مرتضـی)1378( »سـیری در نهـج البالغـه«، 

انتشـارات صـدرا، تهـران، ص128.
در  »راهبردهايـی   )1380( لنگـرودی، حسـن  مطیعـی 
ارتبـاط با تحقق عدالت اجتماعی و توسـعه پايدار«، مجله 
دانشـکده ادبیات و علوم انسانی، دانشـگاه تهران، ص280.

مفتـاح، الهامه )1376( جغرافیـای تاريخی بلخ و جیحون 
و مضافات بلخ. تهران: پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات 

فرهنگی.
مفتخری، حسـین و زمانـی، حسـین )1384( تاريخ ايران 

از ورود مسـلمانان تـا پايان طاهريان. تهران: سـمت.
مکـی، محمـد کاظـم )1383( تمدناسـالمی در عصـر 

عباسـیان. ترجمـه محمـد سـپهری. تهـران: سـمت.
ملک شـهمیرزادی، صادق )1378( بررسی مفهوم شهر از 
ديـدگاه باستان شناسـی. مجموعه مقـاالت دومین کنگرة 
تاريـخ معمـاری و شهرسـازی ايـران ـ ارگ بـم. جلـد1. 

تهران: سـازمان میراث فرهنگـی. 31-40.
مؤمنـی مصطفـی )1373( جايـگاه واالی تبريـز در میان 
بازارهـای اسـالمی. نهمیـن کنگرة جغرافـی  دانـان ايران. 

دانشـگاه تبريز.
نراقـی، مهـدی، »ترجمـه جامـع السـعادات:)علم اخـالق 
اسـالمی(«، ترجمه جـالل الدين مجتبـوی، ج1، ص98-

.97
نظام الملـک طوسـی، خواجـه ابوعلـی حسـن بـن علـی 
)1385( سـیرالملوک. تصحیح محمد اسـتعالمی. تهران: 

زوار.
نقی زاده، محمد)1385( »معماری و شهرسـازی اسـالمی 
)مبانـی نظـری(«، نظـام مهندسـی سـاختمان اسـتان، 

اصفهان.
نوحـي، حمیـد )1388( تامـالت در هنر و معماري، نشـر 

گنج هنـر، تهران.
شـهر«،  و  اجتماعـی  »عدالـت  ديويـد)1376(  هـاروی، 
ترجمه فرخ حسـامیان، محمدرضا حائـری و بهروز منادی 
زاده، شـرکت پـردازش و برنامه ريزی شـهری، وابسـته به 

تهران. شـهرداری 
هاشـم زاده همايونی، مهـرداد )1374( »محله و خیابان«، 

آبادی، سـال پنجـم، ش 17، ص88.
الهمدانـی، محمد بـن عبدالملـک )1961( تکلمـة تاريخ 
الطبـری. جلـد 1. تحقیـق البرت يوسـف کنعـان. بیروت: 

الکاتولیلکیه. المطبعة 
هـوف، ديتريـش )1365( شـهرهای ساسـانی. ترجمـة 
محمدرحیـم صـراف. در نظـری اجمالـی به شهرنشـینی 
و شهرسـازی در ايـران. به کوشـش محمديوسـف کیانی. 

تهـران: ارشـاد اسـالمی و همـا. 204 - 176.
هـوف، ديتريـش )1366( فیروزآبـاد. ترجمـة کرامـت اهلل 
افسـر. در شـهرهای ايران. به کوشش محمديوسف کیانی. 
جلد2. تهران: جهاد دانشـگاهی و وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسالمی.  117- 75.
هـوف، ديتريـش )1374( نظری اجمالـی به پايتخت های 
قبـل از اسـالم، در پايتخت هـای ايران. به کوشـش محمد 
يوسـف کیانی. تهران: سـازمان میراث فرهنگی. 82 – 1.

ياقوت حمـوی، ياقوت بن عبـداهلل. 1383. معجم البلدان. 
ج2، ترجمـة علی نقـی منـزوی. تهـران: سـازمان میـراث 

فرهنگی، معاونـت آموزش.
يغفـوری، حسـین، وارثـی، حمیدرضـا و زنگـی آبـادی، 
علـی )1387( »بررسـی تطبیقی توزيـع خدمات عمومی 
شـهری از منظـر عدالت اجتماعـی«، فصلنامـه جغرافیا و 

توسـعه، ش 11، ص144. 
يوسـف کیانـی )1365( مقدمـه ای بـر تاريـخ شـهر و 

شهرنشـینی در ايـران. تهـران: نشـر آبـی.
يوسـف کیانـی )1385( فضاهـای شـهری در بافت هـای 

تاريخـی ايـران. تهـران: دفتـر پژوهشـهای فرهنگی.
يوسـف کیانـی. جلـد3. تهـران: وزارت فرهنـگ و ارشـاد 

اسـالمی و جهـاد دانشـگاهی.  419- 350.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

409

يوسـفی فر، شـهرام )1384( تأمالتـی در مقولـه شـکل 
شـهر و مناسـبات شهرنشـینی در سـده های میانه تاريخ 
ايـران. فرهنگ. سـال هجدهم. شـماره چهـارم. پیاپی 56. 

زمسـتان. 261 - 217.
يوسـفی فر، شـهرام )1382( »سـاختار اقتصـاد شـهری 
در ايـران دورة سـلجوقیان«. پايان نامـه دوره دکتـری بـه 
راهنمايی اللهیار خلعتبری. رشـته تاريخ. دانشـگاه شـهید 

. بهشتی
يوسـفی فر، شـهرام )1385( الـف. الگوشناسـی کالبـدی 
شـهر در سـده های میانـة تاريخ ايـران. پژوهشـنامة علوم 

انسـانی. شـماره 52. زمسـتان. 350- 319.
و  ويژگی هـا  بررسـی  ب.   )1385( شـهرام  يوسـفی فر، 
مؤلفه های تاريخی مفهوم شـهر در سـده های میانة تاريخ 
ايـران. فرهنگ. سـال نوزدهم. شـماره چهـارم. پیاپی 60. 

زمسـتان. ص 263 ـ 304.
B.K Chakrabarty(1998), Urban Management and 

Optimizing Urban Development Models, New Del-

hi, India, Habitat, INTL, V.22, No, 4.
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زمان پذيرش نهايي: 1394/12/11زمان دريافت مقاله: 1394/7/13

تبیین رابطه بین سرمايه اجتماعی و مديريت شهری با نقش میانجی 
مشارکت شهروندان )مطالعه موردی: شهرداری کرمان(

ايوب شیخی- استادیار، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان، ایران.
زهرا سهی- دانشجوی دکترا مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه آزاد کرمان، ایران.
مريم رنجبر- دانشجوی دکترا مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی دانشگاه آزاد کرمان، ایران.

مريم اوالدی* - عضو هیات علمی )مربی(، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایران.

چکیده
هـدف تحقیـق حاضر بررسـی رابطه بیـن سـرمایه اجتماعی، 
مدیریـت شـهری و مشـارکت شـهروندان مـی باشـد. جامعه 
آمـاری در تحقیـق حاضـر شـامل 203 نفـر از مراجعـان بـه 
شـهرداری های اسـتان کرمان مـی باشـد. روش نمونه گیري 
پژوهـش حاضـر بـه روش تصادفـي سـاده و بـا اسـتفاده از 
فرمـول کوکـران حجـم نمونـه برابـر بـا  133 نفر مي باشـد. 
محقـق از پرسشـنامه های سـه گانـه که تمامی سـئواالت به 
صـورت طیـف پنـج گزینه ای لیکرت می باشـند بـرای جمع 
آوری داده هـا اسـتفاده کـرده اسـت. در ایـن تحقیـق از مدل 
روابـط سـاختاری جهـت تحلیـل داده هـا اسـتفاده گردیـد. 
بـرای تعییـن روایی و اعتبار پرسشـنامه  از روایـی محتواییی 
و ضریـب آلفـای کرونباخ اسـتفاده گردید که مقـدار آن برای 
پرسـش نامه سـرمایه اجتماعـی برابر 0/82، برای پرسشـنامه 
مدیریـت  پرسشـنامه  بـرای  0/91و  شـهروندان  مشـارکت 
شـهری برابـر بـا 0/91 بـه دسـت آمـد.  بـرای تحلیـل داده 
هـا و انجـام آزمـون فرضیـه هـا و سـایر تحلیـل هـای ایـن 
پژوهـش نـرم افـزار آمـاری lisrel بـه کار گرفتـه شـد. نتایـج 
نشـان داد که بین سـرمایه اجتماعی و مشـارکت شـهروندان 
رابطـه معنـاداری بوده، همچنین بین مشـارکت شـهروندان و 
مدیریت شـهری رابطه وجود داشـته و بین سـرمایه اجتماعی 

و مدیریـت شـهری رابطه معنـاداری وجـود دارد.
اجتماعـی، مدیریـت شـهری و  واژگان کلیـدی: سـرمایه 

شـهروندان. مشـارکت 
 maryamoladi08@gmail.com  :نویسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 09153524629  رایانامه   *

Explain The Relationship Between Social Capi-
tal And Urban Management Mediating Role Of 
Citizen Participation (Case Study Kerman Mu-
nicipality)
Abstract
The aim of this study was to investigate the relationship 
between social capital, urban management and the partici-
pation of citizens. The population in this study consisted of  
203 patients referred to the municipality of Kerman prov-
ince. This study randomly sampling using Cochran formula 
and the sample size is 133 people. Three researchers from 
questionnaires that all questions are for the whole five-item 
Likert used to collect data. In this study, the structural rela-
tions model was used to analyze the data. Content validity 
and Cronbach’s alpha coefficient was used to determine the 
validity and reliability of questionnaire. Cronbach’s alpha 
was 0.82 for social capital questionnaire, 0.91 for  both 
citizen participation and urban management questionnaire. 
In this paper lisrel statistical software was used For data 
analysis and hypothesis testing and other analyzes. Results 
showed a significant relationship between social capital 
and citizen participation, a significant relationship between 
citizen participation and urban management, and this signif-
icant relationship also has been seen between social capital 
and urban management.
Key words: Social Capital, Citizen Participation, Urban 
Management
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مقدمه
مشـارکت فرایند درگیر شـدن کلیـه گروه های مـردم در 
همه مراحل توسـعه جهت ظهـور توانایی ها، قابلیتها و در 
نتیجـه رشـد و تعالـی و معنـوی آن ها اسـت و به همین 
خاطر شـاید در سـال های اخیر همـواره در محافل علمی 
و سیاسـی کشـور، موضـوع مشـارکت شـهروندان در امور 
شـهرها، در صدد گفتمان اجتماعی و سیاسـی جامعه قرار 
داشـته و همـگان از آن بـه عنوان عنصـری مهم در جهت 
رسـیدن بـه دموکراسـی و توسـعه پایدار سـخن می رانند 
)رضویـان،1381(.  بـر ایـن اسـاس مدیـران شـهری مـی 
تواننـد با جلب مشـارکت مـردم به توانایی هـای مدیریت 
شـهری بیافزاینـد، بنابراین در بحث مدیریت شـهری می 
توان به نقش سـرمایه اجتماعی و مشـارکت شهروندان در 

مدیریت شـهری اشـاره نمود.
سـرمایه اجتماعـی بـه عنوان یـک عامل مهـم و زیربنایی 
در توسـعه فرهنگـی، سیاسـی، اجتماعی و اقتصـادی هر 
جامعـه، گروه هـا و افـراد را قـادر می سـازد تـا فضاهـای 
فیزیکـی را بهـره ور و فضاهـای فرهنگـی و اجتماعـی را 
مسـاعد نماینـد و عمدتـاً مبتنـی بـر عوامـل فرهنگـی و 
اجتماعـی بوده و شناسـایی آن به عنوان یک نوع سـرمایه 
چـه در سـطح مدیریـت کالن توسـعه کشـورها و چه در 
سـطح مدیریـت سـازمان ها و بنگاه ها می تواند شـناخت 
جدیـدی را از سیسـتم های اقتصـادی - اجتماعـی ایجاد 
کـرده و مدیـران را در هدایـت بهتـر سیسـتم ها یـاری 
نمایـد، پـس به دلیـل اهمیتی کـه سـرمایه اجتماعی در 
جامعـه دارد بایـد بـه دنبـال راهکارهایی بود که بتـوان با 
جلـب اعتمـاد و حمایت مـردم که یکی از اهداف سـرمایه 
اجتماعی اسـت این سـرمایه را در کشور تقویت نمود تا از 
طریق آن به رشـد و توسـعه دسـت یافت. در همین رابطه 
بعضـی از نظریـه پـردازان مدیریـت شـهری معتقدند که 
باید بخشـی از مدیریت و برنامه ریزی شـهری به نهادهای 
مردمـی واگذار شـود و ضـرورت این امـر را در یک رویکرد 
اساسـی این چنین مطرح می کنند: به واسـطه مشـارکت 
مردم در فرایند توسـعه شـهری، مدیران شـهری بهتر می 
توانند مسـائل و نارسایی های اجتماعی شهر را شناخته و 
در جهت حل ان و نهایتاً بهسـازی و توسـعه شـهری اقدام 

نمایند )رزمجویـی، 1382(.
ادبیات پژوهش

تعريـف سـرمايه اجتماعـی و ويژگی هـای آن از 
پاتنام ديـدگاه 

پاتنـام معتقـد اسـت سـرمایه اجتماعـی اغلـب محصول 
ایـن  می باشـد.  اجتماعـی  فعالیت هـای  دیگـر  جانبـی 
سـرمایه به طـور معمول در پیوندهـا، هنجارها و اعتمادها 
تشـکیل می شـود و از یـک شـرایط اجتماعی به شـرایط 
دیگـر انتقال پذیر اسـت. همچنین شـبکه های مشـارکت 
مدنـی، هزینه هـای بالقوه عهد شـکنی را در هر معامله ای 
افزایـش می دهنـد و منافـع فرصـت  طلبـی را کـه فـرد 
انتظـار دارد از دیگـر معامـالت هم زمـان نصیبـش شـود 
بـه خطر می اندازد. شـبکه های مشـارکت مدنی بـه زبان 
تئـوری بازی هـا، تکـرار پیونـد درونـی بازی هـا را افزایش 
می دهد. شـبکه های مشـارکت مدنی ارتباطات را تسهیل 
می کنـد و جریان اطالعـات را در مورد قابـل اعتماد بودن 
افـراد بهبود می بخشـد )امیری و رحمانـی، 1385(. پاتنام 
سـرمایه اجتماعی را بر اسـاس منابـع آن تعریف می کند. 
وی بـه سـرمایه اجتماعـی به صـورت کالن نـگاه می کند 
و سـرمایه اجتماعی را در رشـد و توسـعه اقتصادی کشور 
مؤثـر می دانـد و بـه این لحـاظ تعریـف او جمعی بـوده و 
سـرمایه اجتماعـی را بـه منزله دارایـی گروه هـا و جوامع 

تلقـی می کند )امیـری و رحمانـی، 1385(. 
افکار این دانشـمند آمریکایی در ارتباط با سـرمایه از افکار 
آلکسـیس دوتوکویل و مشـخصاً در کتاب »دموکراسی در 
آمریـکا« ریشـه دارد. بـه نظـر پاتنـام، سـرمایه اجتماعی 
از شـبکه هـای اجتماعـی و هنجارهـای متقابـل و اعتماد 
حاصل از آن ها تشـکیل شـده اسـت. از نظر پاتنام سرمایه 
اجتماعـی عبـارت اسـت از: »پیوندهای بین افراد )شـبکه 
هـای اجتماعـی( و هنجارهـای اعتماد و کنـش و واکنش 
متقابـل کـه از ایـن پیوندهـا ناشـی می شـوند«. از نظـر 
پاتنـام سـنجه های سـرمایه اجتماعی شـامل مـوارد ذیل 
اسـت: میزان مشـارکت در امـور اجتماع محلـی و زندگی 
سـازمانی، مشـارکت در امـور عمومـی )مثـل رای دادن(، 
رفتـار داوطلبانه، فعالیت های اجتماعی، غیر رسـمی)مثل 
دیدار دوسـتان( و سـطح اعتمـاد بین افـراد، بدین ترتیب 
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سـنجه او دارای دو عامل اساسـی است: »سنجه مشارکت 
انجمنی«1 و »سنجه اعتماد«2)پاتنام، 1993(. استفاده او 
از مفهوم سـرمایه اجتماعـی از جیمز کلمن تاثیر پذیرفته 
و علـی رغـم اینکـه زمینه هـای مـورد عالقـه او و کلمـن 
متفاوت اسـت، آن ها در این نظریه مشـترکند که سرمایه 
اجتماعـی یک کاالی عمومی اسـت، یک منبع دراجتماع 
کـه اغلـب بـه آن کمتـر بهـاء داده می شـود، و معمـوالً 
کمتـر موجـود اسـت. تعریف پاتنـام از سـرمایه اجتماعی 
شـباهت بسـیاری به تعریف جیمـز کلمـن دارد، از نظر او 
سـرمایه اجتماعـی بـه آن دسـته از عناصـر و ویژگی های 
سـازمان اجتماعـی مربـوط می گـردد کـه هماهنگـی و 
همکاری متقابل را برای افراد یک جامعه خاصی تسـهیل 

می کند.
»لیـن« بـا طـرح » نظریـه منابـع اجتماعـی«)1982(، 
مشـخصاّ این مسـئله را مطرح کرده اسـت که دست یابی 
بـه منابـع اجتماعـی و اسـتفاده از آن هـا )منابـع نهفتـه 
در شـبکه هـای اجتماعـی( می توانـد بـه موقعیت هـاي 

اجتماعـی اقتصـادي بهتـري منجـر شـود. بـر همیـن 
اسـاس لین در سـال هاي اخیر)1998(،  مفهوم سـرمایه 
اجتماعـی را بـراي طـرح نظرات پیشـین خـود برگزیده و 
آن را بـه مثابـه منابـع نهفته در سـاختار اجتماعی تعریف 
م  کنـد کـه بـا کنش هـاي هدفمنـد قابـل دسترسـی یا 
گـردآوري اسـت. بـه ایـن ترتیـب، از نظـر لیـن، سـرمایه 
اجتماعـی از سـه جزء تشـکیل شـده اسـت: منابع نهفته 
در سـاختار اجتماعی، قابلیت دسترسـی افراد به این گونه 
منابـع اجتماعـی و اسـتفاده یـا گـردآوري این گونه منابع 
اجتماعی در کنش هاي هدفمند )لین، 2001(. »سـرمایه 
اجتماعـی مجموعه معینی از هنجارها یـا ارزش های غیر 
رسـمی اسـت که اعضای گروهـی که همـکاری و تعاونی 
میانشـان مجاز اسـت، در آن سـهیم هسـتند« )فوکویاما، 

 .)1379
انواع سرمايه اجتماعی

سـرمایه اجتماعـی بـر حسـب شـرایط و نـوع گـروه یـا 
شـبکه ای کـه در آن پدید می آید، اثـرات متفاوتی خواهد 

گونه های سرمایه اجتماعی

ویژگی های سرمایه اجتماعی  بین گروهیویژگی های سرمایه اجتماعی درون گروهی

ایـن سـرمایه اشـاره بـه روابـط مبتنـی بـر اعتمـاد و 
همـکاری میـان اعضـای یـک گـروه دارد کـه سـایر 

گروه هـا بـرای آن غریبـه محسـوب مـی شـوند.
منافعـی که در این گروه به سـبب سـرمایه اجتماعی 
ایجـاد مـی شـود، تنهـا از سـوی اعضـای گـروه نـه 

همـگان مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد.
ایـن گونـه سـرمایه اجتماعـی می توانـد بـه عنـوان 
منافعی برای رشد و توسعه عمل کند، زیرا در خدمت 
منافـع گروهـی خواص قرار می گیـرد و موجب ایجاد 

تبعیـض میـان اعضای جامعه می شـود.
شـدت روابـط درون گروهـی می توانـد از آزادی هـا، 
ابتـکارات و انگیزه-های پیشـرفت بـرای اعضای گروه 

ممانعـت کند.

ایـن سـرمایه اشـاره بـه اعتمـاد میـان گروه هـای 
مختلـف موجـود در جامعـه دارد. از ایـن رو می تـوان 
آن را بـه عنـوان سـرمایه اجتماعی بـرون گروهی نیز 

کرد. محسـوب 
هـر چه این میزان از سـرمایه اجتماعـی در جامعه ای 
باالتـر باشـد امـکان انجام توافقـات و حـل اختالفات 

بیشـتر می شود.
این سـرمایه با فراهم کـردن فضای اعتماد و همکاری 

موجب افزایش توسـعه اقتصادی می شود.
همـکاری گروه ها و اعتماد میان آن ها موجب می شـود 
تا منافـع همگانی ماننـد امنیت اجتماعی، بروکراسـی 

کارآمـد و کاهـش هزینه های نظـارت پدید آید.

جدول 1. گونه های سرمايه اجتماعی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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داشـت. ایـن اثـرات می توانـد بـه نفـع جامعه باشـد یا به 
ضـرر آن عمـل کنـد. از همیـن رو برخـی محققین مانند 
»پورتـس« )1998( در مورد کاربرد خوشـبینانه سـرمایه 
اجتماعی و معرفی آن به عنوان کلید گمشـده مشـکالت 
جامعـه هشـدار مـی دهـد. از ایـن رو بایـد میـان دو نـوع 
سـرمایه اجتماعـی درون گروهـی و بیـن گروهی تفکیک 
جاجرمـی، 1385(.  ایمانـی  و  )فیروزآبـادی  شـد  قائـل 
ویژگی هـای هـر یـک از گونه هـای سـرمایه اجتماعی در 

جـدول شـماره )1( بیان شـده اسـت. 
ابعاد سرمايه اجتماعي

بـه طور کلی جدول زیر مولفه ها و شـاخص های سـرمایه 
اجتماعـی را در چهـار بعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسـی و 

اقتصادی نشـان می-دهد )کاووسی، 1385(:
مديريت شهری

سـابقه علم مدیریت شـهری بـه پیدایش شـهر و ضرورت 
تدویـن اصـول، مقـررات و قوانیـن زیسـت انسـان هـا در 
کالبد زیسـتی، روانی و اجتماعی باز می گردد )سـعیدنیا، 
1381(. اکنـون افزایـش نیازهـای انسـانی و مشـکالت 
زیسـت محیطـی شـهری در ابعـاد وسـیع مـواردی چون 
رعایـت ترافیـک، توجـه بـه فضـای سـبز، همـکاری بـا 
شـهرداری ها در زمینـه رعایت سـاخت و سـازه ها، جمع 
آوری زبالـه هـا و مسـائل عدیـده دیگـر، نماینگـر اهمیت 
مشـارکت شـهروندان در این زمینـه می باشـد. »بنابراین 
چنانچه شـهر بـه مثابه یـک سـازمان قلمداد گـردد الزم 
اسـت کـه در راس آن و بـه منظـور اداره امـور شـهر از 
فنـی اسـتفاده گـردد کـه همان مدیریت شـهری اسـت« 

)مارشـال، 2004(.
مدیریت شـهری عبارت از بر عهده گرفتن نقشی فعال در 
توسـعه، مدیریت و هماهنگ سـازی منابع برای دستیابی 
به اهداف توسـعه شـهری اسـت. اسـترن مدیریت شهری 
را مفهومـی چنـد وجهـی به شـمار مـی آورد کـه تعریف 
پذیر نیسـت، آنچه اهمیت دارد این اسـت کـه او مدیریت 
شـهری را مفهومی هماهنگ و یکپارچه به شـمار می اورد 
و معتقـد اسـت مدیریت شـهری نوعی رویکـرد هماهنگ 
و یکپارچه را نسـبت به مسـائل شـهری در کشـورهای در 
حـال توسـعه ضروری اسـت )سـعیدی رضوانـي، 1387(. 

»رشـد فزاینده ابعاد شهرنشـینی و شـکل گیـری مقیاس 
هـای جدیـد از رشـد شـهری در طـی چنـد دهـه اخیـر 
موجـب شـده اسـت کـه شـهر و مدیریت شـهری معاصر 
بـا چالـش های نوینـی مواجه شـود. به دلیل گسـتردگی 
ابعـاد و تغییـر ماهیـت مسـائل شـهری و پیچیدگـی این 
مسـائل، جامـع نگـری و توجـه بـه ابعـاد و جنبـه هـای 
مختلـف مسـئله بـه منظـور حـل پایـدار آن هـا اجتناب 
ناپذیـر اسـت. در ایـن میـان توجـه و تاکید برنامـه ریزی 
و مدیریـت شـهرها بیـش از هر زمـان دیگری به سـطوح 
پاییـن تـر و ابعـاد ملمـوس زندگی شـهری متوجه شـده 
اسـت« )فریدمن،1993(. مشـارکت مردم در روند تصمیم 
گیـری شـهری یکی از عناصـر اصلی حکومت مـردم بوده 
و افزایـش مشـارکت مـردم در امور شـهری، مـی تواند در 
ایجـاد تعادل شـهری نقش ارزنـده ای را ایفا نماید )عباس 

زاده، 1378(.
مشارکت شهروندی

واژه مشـارکت از حیث لغوی به معنـای درگیری و تجمع 
بـرای منظـور خـاص می باشـد. مشـارکت بـه معنـای به 
کارگیری منابع شـخصی به منظور سـهیم شـدن در یک 
اقـدام جمعی اسـت )کراتر  و همـکاران، 2000(. »اوکلی« 
کـه گرایـش خاص بـه ابعـاد کاربـردی مفهوم مشـارکت 
دارد معتقد اسـت که مشـارکت عبارت از حسـاس سازی 
مـردم و در نهایـت افزایـش پذیـرش و توانایـی انـان برای 
پاسـخگویی بـه برنامـه هـای توسـعه از طریـق درگیـر 
کـردن آنـان بـا تصمیم گیـری ، اجـرا و ارزشـیابی برنامه 
هـا، بر اسـاس تالش های سـازمان یافته اسـت )سـارتس 

.)2002،
مشـارکت شـهروندی از سـال 1950 میـالدی موضـوع 
دامنـه داری در حـوزه برنامـه بـوده اسـت. برنامه ریـزان 
شـهری معتقدند که مشـارکت باعث می شـود شهروندان 
نسـبت بـه تصمیم گیری هـای صـورت گرفتـه در شـهر 
از  عمومـی  حمایـت  یعنـی  گردنـد؛  مسـئولیت پذیر 
تصمیمـات از سـوی مسـوالن باعـث می شـود متولیـان 
امـر به راحتـی برنامه های خـود را عملـی نمایند )عباس 
زاده، 1378(. دخالـت مردم در امور شـهری از اصیل ترین 
شـیوه های رشـد ملی به شـمار می آید. تجربه سـودمند 
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و شـوق انگیـز ملـی در اداره امـور جمعـی، رغبـت مـردم 
را بـرای پرداختـن بـه کارهـای ملـی تحریک مـی کند و 
آنـان بـا تکیه بر نتایج سـودمند که از مشـارکت محلی به 
دسـت آورده انـد، به مشـارکت های بزرگ ملی کشـوری 

راغب مـی گردنـد )میرموسـیوی، 1375(.
در یـک طبقـه بنـدی اسـتقرایی مـی تـوان زمینـه های 
مشـارکت در اداره امـور شـهرها را بـا عناویـن زیـر طبقه 

بنـدی کـرد )معنـی، 1382(: 
- فعالیـت هـای عمرانی)ایجـاد خیابـان، کوچـه و ایجـاد 

میـدان و غیـره(؛
- فعالیـت های مربـوط به محیط زیسـت)ایجاد فضاهای 

سـبز و زیباسازی(؛

- فعالیت های مربوط به ایمنی شـهر)ایجاد ایسـتگاه های 
آتش نشـانی، دفع خطـر از بنا و غیره(؛

- فعالیـت های نظارتی )نظارت بر حسـن انجـام قوانین و 
مقـرارت مربوط به زندگی شـهری(؛

- فعالیـت های مربوط به خدمات شـهری)دفع زباله، ارائه 
خدمات به غسـالخانه و گورستان(؛ و

اجتماعی)تاسـیس  رفـاه  بـه  مربـوط  هـای  فعالیـت   -
غیـره(. و  کتابخانـه  تاسـیس  فرهنگسـراها، 

»الویـن تافلـر« در کتـاب مشـهور و بحـث برانگیـز »موج 
سـوم« از لـزوم تغییر شـرایط روحی انسـان معاصـر که با 
تنهایی، افسـردگی و ترس همه گیر رو به رو شـده اسـت، 
یـاد مـی کنـد و می گوید ما بـرای ایجاد شـرایط روحی و 

شاخص هامولفه هاابعاد

اجتماعی

اعتماد به اکثر مردم، به همکاران، به دقت و صحت کار دیگران و غیره؛اعتماد

دوسـتی بـا همکاران، بـاور کمک به دیگران، شـرکت در مراسـم اجتماعی و روابط متقابل
غیره؛

تصمیم گیری در محل زندگی، شرکت در پروژ های محلی و غیره؛مشارکت
تولید اطالعات، میزان سعی در کشف واقعی بودن اطالعات و غیره؛آگاهی عمومی

میزان باور به صداقت، باور به عدالت، توجه به مصلحت عامه و غیره؛اخالقیات
باور به جمع به جای فرد ، مسئول بودن در برابر دیگران و غیره؛مسئولیت اجتماعی

فرهنگی

احترام به باورهای سایرین، باور به رعایت عرف، رعایت قوانین و غیره؛مقررات رفتاری
صرفه جویی، غرور، احترام به دیگران، نوآوری، مدرک تحصیلی و غیره؛نرم ها و هنجارها

تحصیالت، وجود روحیه تعاون، باور به کرامت انسانی و غیره؛ارزش ها
باور به دین، اعتقادات مذهبی، پایبندی و تعهد به دین و غیره؛دین و ایدئولوژی

تا چه اندازه نمادها را می شناسید، سمبل ها چیستند  و غیره؛نمادها
ترس عمومی، فردگرایی، دموکراسی، پاسخگویی و غیره؛جو و فضا

سیاسی
امنیت محله، سابقه حمله در محیط، باور به امنیت اجتماعی و غیره؛امنیت

رعایت قانون، باور قانون، رعایت عدالت و غیره؛قانون مداری
نقش رسانه ها، سانسور در رسانه ها، باور مردم به رسانه ها و غیره؛رسانه ها

اقتصادی
قیمت ها، دارایی ها، بورس بازی، بازار رقابت و غیره؛ارزش روز شرکت
میزان هزینه، بودجه، تخصیص منابع و غیره؛میزان هزینه ها

جدول 2: مولفه ها و شاخص های سرمايه اجتماعی؛  ماخذ: کاوسی، 1385.
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متناسـب با نیاز فردا باید سـه نیاز اساسـی را پاسـخ گفت 
)معنی، 1382(: 

الـف: نیـاز به تعلـق اجتماعی )تقویـت خانواده گسـترده، 
نهادهـای محلـی و روابط شـهروندی(؛

ب: نیاز به سـاختار زندگی )هماهنگی و نظم کاری، تعهد 
خانوادگی، مسئولیت اجتماعی و مشارکت جمعی(؛ و

ج: نیـاز بـه معنـی )داشـتن آرمان زندگـی و ایجـاد روابط 
سـالم با محیـط و جامعه(.

در سـال 1360 مجمع جهانی بهداشـت سه عامل کلیدی 
مشـارکت مردم، فعالیت بین بخشـی و فناوری مناسب را 
بـرای سـالمت و توسـعه جهانـی معرفی کـرد. اما همگی 
بـر آن بـاور دسـت یافتند که بیـن این عوامل، مشـارکت 
مـردم عامـل اساسـی امـا ظریف و پیچیـده اسـت. بدین 
معنـی که چناچـه مفهوم واقعی آن درک نشـود، از محتوا 
و مضمـون اصلـی خـود تهـی می گـردد. مشـارکت در 
سـطوح مختلـف و درجات متفـاوت تحقق می یابـد و به 
عبـارت دیگـر بین وارد شـدن در مشـارکتی تشـریفاتی و 
سـاختگی و مشـارکتی که نشـانگر قدرت واقعی تاثیر در 
نتایـج و فراینـد برنامه ریزی هـا اسـت، تفاوت وجـود دارد 

.)1382 )معنی، 
اقدام به مشـارکت توسـط یـک فرد هنگامی صـورت می 

که: پذیرد 
1. اوالً قصـد و نیـت او بـرای مشـارکت مشـخص شـده و 

انگیـزه کافـی برای مشـارکت را داشـته باشـد. 
2. ثانیاً امکان شـرکت برای فرد خواهان مشـارکت فراهم 
شـده باشـد. نخسـتین اقـدام موثر بـر قصد به مشـارکت، 
اطالعـات فرد در مورد مشـارکت اسـت، فـردی که اجماالً 
مـی داند مشـارکت چیسـت، بایـد در این زمینه اندیشـه 
کنـد کـه در اثـر اقـدام به مشـارکت چه چیـز حاصل می 
شـود؟ پیامـد اصلـی مشـارکت را امـکان دفـاع از منافـع 
فـردی و خانوادگـی در فرآیند تصمیم گیری های عمومی 
مـی داننـد و در واقـع بـه آن به عنـوان ابزار مناسـب برای 

دفـاع از خویش مـی نگرند.
3. سـومین عامل موثر در شـکل گیری انگیزه های دورنی 
در زمینـه مشـارکت ارزش داوری در زمینـه پیامدهـای 
متصـور بـرای مشـارکت اسـت. مجموعه سـازه های سـه 

گانـه ذکـر شـده گرایـش فـرد نسـبت بـه مشـارکت را 
می سـازند )طوسـی، 1373(. 

بـر ایـن اسـاس از جملـه پیامدهـای مثبتـی کـه تقویت، 
شـهروندان-  رابطـه  عقالیی نمـودن  و  قانون منـد 
شـهرداری ها برای طرفین رابطه و نیز مدیریت شـهری و 
بـه ویژه شـهرداری هـا را در بـردارد می توان به مـوارد زیر 

را اشـاره کـرد )نجاتـی حسـینی، 1380(:
- بسط توانایی های شهروندان؛

- تقویـت حـس تعلـق اجتماعـی شـهروندان بـه شـهر و 
زندگـی شـهری؛

- تقویـت حـس اعتمـاد اجتماعـی شـهروندان بـه نظـام 
مدیریـت شـهری و شـهرداری؛

- تقویـت حـس همـکاری میان شـهروندان، شـهرداری و 
مدیران شـهری؛

- تقویـت سـاز و کارهـای دموکراسـی شـهری از طریـق 
تحقـق وظایـف؛ و 

- حقوق شهروندی و شهرداری.
یکـی از مهمتریـن اصول دموکراسـی، مشـارکت در تمام 
امور اسـت. با توجه به روند دموکراسـی در کشـورها، روند 
تهیـه و اجـرای طـرح هـای شـهری، همچنیـن مدیریت 
شـهری شـهرهای جهان، به سوی مشـارکت مردم در امر 
مدیریت شـهری سـوق پیـدا کرده اسـت. بنابرایـن توجه 
به مشـارکت در مدیریت شـهری، نقش عمده ای در حل 
بسـیاری از مشـکالت و مسـائل شـهری دارد. بـا افزایـش 
رشـد شهرنشـینی و توسـعه، گسـترش شـهرها و بالطبع 
آن پیچیدگی محیط های زیسـت شـهری و برنامه ریزی 
و مدیریـت آن هـا، سـیر تحـوالت اجتماعـی و اقتصـادی 
تغییراتـی در نگرش افراد ایجـاد می کند که این تغییرات 
باعث تغییر نگرش های مردم نسـبت به موضوعات گونان 
از جملـه مدیریت شـهری مـی شـود. در پارادیم مدیریت 
شـهری نقـش هـا و کارکدهای شـهری جدیدتـری برای 
دخالت دادن نظام مدیریت شـهری و شهروندان در برنامه 
ریزی در نظر گرفته شـده اسـت. رکن اصلـی اجرای طرح 
توسـعه شـهری نیز مشـارکت همـه جانبـه افـراد و گروه 
هـای شـهری اسـت. »در مفاهیـم برنامه ریـزی اصطالح 
»توسـعه از پاییـن به بـاال« ناظر بر نقش مشـارکت مردم 
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اسـت. مشـارکت شـهر را مـی توان بـه معنای شـرکت و 
حضـور جـدی و فعال گـروه های شـهری در فعالیت های 
اجتماعـی و اقتصادی اسـت. از دهـه 1990 میالدی توجه 
فزاینـده ای بـه رویکـرد مشـارکتی صـورت گرفته اسـت، 
بـه طـوری کـه ایـن پارادایـم در حاضر بـه عنـوان یکی از 
معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت شـهری محسـوب می 

شـود« )نجاتی، 1379(.
نظـام مدیریـت شـهری ماننـد دیگـر نهادهـا در تبـادل و 
تعامـل با جامعه و شـهروندان معنا پیدا مـی کند. دخالت 
مـردم در امـور شـهری از اصیـل تریـن شـیوه های رشـد 
ملـی به شـمار مـی رود. تجربه سـودمند و شـوق برانگیز 
محلـی در اداره امـور معی ، رغبت مـردم را برای پرداختن 
بـه کارهـای بزرگـت تـر ملـی تحریـک مـی کنـد و انان 
بـا تکیـه بـر نتایج سـودمندی کـه از مشـارکت محلی به 
دسـت مـی اورنـد بـه مشـارکت های بـزرگ ملی کشـور 
راغـب مـی گردنـد )طوسـی، 1380(. تجربـه نشـان داده 
اسـت کـه مشـارکت مردمـی در اداره امـور شـهری باعث 
بهبـود کارایـی و تخصیص هزینـه در زمینـه اولویت های 
اجتماعـی و پروژه هـای زیربنایـی می گـردد. مشـارکت 
مردمـی کـه نوعـی تمرکزگرایـی در اداره امـور می باشـد. 
باعـث افزایـش توسـعه انسـانی و عامـل برابـری و تحقق 
عدالـت اجتماعـی- سیاسـی مـی گـردد )حکمـت نیـا و 
موسـوی، 1381(. امـروزه اهمیت و ضرورت مشـارکت در 
انجـام امـور به منظـور افزایش کیفیت، کاهـش هزینه ها، 
افزایـش بهره وری، سـهیم کـردن شـعروندان در پذیرش 
مسـئولیت، فراهـم سـازی نیـروی انسـانی و مالـی بـرای 
شـهرداری ها، کاهـش بـار تصـدی گـری سـطوح ملـی 
نسـبت به برنامه های محلی و افزایش شـهروندان آگاه بر 

کسـی پوشـیده نیسـت. مشـارکت مردم در روند تصمیم 
گیری شـهری یکی از عناصـر اصلی حکومت مردمی بوده 
و افزایـش مشـارکت مـردم در امـور شـهری می توانـد در 
ایجـاد تعادل شـهری نقش ارزنـده ای را ایفـا نماید )ربانی 
و دیگـران، 1386؛ حبیبـی و سـعیدی رضوانـی، 1384(.

فرضیه هاي تحقیق عبارتند از:
1. بیـن سـرمایه اجتماعی و مشـارکت شـهروندان رابطه 

معناداری وجـود دارد.
2. بیـن مشـارکت شـهروندان و مدیریـت شـهری رابطـه 

معنـی داری وجـود دارد.
3. بیـن سـرمایه اجتماعـی و مدیریـت شـهری رابطـه 

دارد. وجـود  معنـاداری 
4. بیـن سـرمایه اجتماعـی و مدیریت شـهری به واسـطه  

مشـارکت شـهروندان رابطه معنـی داری وجـود دارد.
روش پژوهش

داده هـای الزم بـرای تحقیـق حاضـر از پرسشـنامه ای 
کـه اعتبـار آن مـورد آزمـون قرار گرفته شـده بـود، جمع 
آوری شـده اسـت. محقق از پرسشـنامه هایـی که تمامی 
سـئواالت بـه صـورت طیـف لیکـرت می باشـند بـرای 
جمـع آوری داده هـا اسـتفاده کـرده اسـت. ایـن داده هـا 
توسـط نـرم افـزار  LISREL تجزیه و تحلیل شـده اسـت. 
جامعـه آمـاری در تحقیـق حاضـر شـامل 203 نفـر از 
مراجعـان بـه شـهرداری هـای اسـتان کرمـان می باشـد. 
»روش نمونـه گیـري« پژوهش حاضر بـه »روش تصادفي 
سـاده« و بـا اسـتفاده از »فرمـول کوکـران« حجـم نمونه 
برابـر بـا  133 نفـر مي باشـد. در ایـن تحقیـق از »مـدل 
روابط سـاختاری« جهـت تحلیل داده ها اسـتفاده گردید. 
بـرای تعییـن »روایـی و اعتبـار پرسشـنامه« از »روایـی 

با افزايش رشد  بسياري از مشكالت و مسائل شهري دارد.، نقش عمده اي در حل ن توجه به مشاركت در مديريت شهريبنابراي
شهرنشيني و توسعه، گسترش شهرها و بالطبع آن پيچيدگي محيط هاي زيست شهري و برنامه ريزي و مديريت آن ها، سير 

بت به تحوالت اجتماعي و اقتصادي تغييراتي در نگرش افراد ايجاد مي كند كه اين تغييرات باعث تغيير نگرش هاي مردم نس
موضوعات گونان از جمله مديريت شهري مي شود. در پاراديم مديريت شهري نقش ها و كاركدهاي شهري جديدتري براي 
دخالت دادن نظام مديريت شهري و شهروندان در برنامه ريزي در نظر گرفته شده است. ركن اصلي اجراي طرح توسعه شهري 

ناظر بر » توسعه از پايين به باال«در مفاهيم برنامه ريزي اصطالح «است. نيز مشاركت همه جانبه افراد و گروه هاي شهري 
نقش مشاركت مردم است. مشاركت شهر را مي توان به معناي شركت و حضور جدي و فعال گروه هاي شهري در فعاليت هاي 

ه است، به طوري كه اين ميالدي توجه فزاينده اي به رويكرد مشاركتي صورت گرفت 1990اجتماعي و اقتصادي است. از دهه 
 ).1379(نجاتي،  »پارادايم در حاضر به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد مديريت شهري محسوب مي شود

نظام مديريت شهري مانند ديگر نهادها در تبادل و تعامل با جامعه و شهروندان معنا پيدا مي كند. دخالت مردم در امور شهري از 
رشد ملي به شمار مي رود. تجربه سودمند و شوق برانگيز محلي در اداره امور معي ، رغبت مردم را براي اصيل ترين شيوه هاي 

پرداختن به كارهاي بزرگت تر ملي تحريك مي كند و انان با تكيه بر نتايج سودمندي كه از مشاركت محلي به دست مي اورند 
). تجربه نشان داده است كه مشاركت مردمي در اداره امور 1380(طوسي،  به مشاركت هاي بزرگ ملي كشور راغب مي گردند

گردد. مشاركت مردمي كه هاي زيربنايي ميشهري باعث بهبود كارايي و تخصيص هزينه در زمينه اولويت هاي اجتماعي و پروژه
سياسي مي  -اجتماعيباشد. باعث افزايش توسعه انساني و عامل برابري و تحقق عدالت نوعي تمركزگرايي در اداره امور مي

ها، ). امروزه اهميت و ضرورت مشاركت در انجام امور به منظور افزايش كيفيت، كاهش هزينه1381(حكمت نيا و موسوي،  گردد
ها، كاهش بار افزايش بهره وري، سهيم كردن شعروندان در پذيرش مسئوليت، فراهم سازي نيروي انساني و مالي براي شهرداري

ي نسبت به برنامه هاي محلي و افزايش شهروندان آگاه بر كسي پوشيده نيست. مشاركت مردم در روند تصدي گري سطوح مل
تواند در ايجاد تعادل تصميم گيري شهري يكي از عناصر اصلي حكومت مردمي بوده و افزايش مشاركت مردم در امور شهري مي

 ).1384يبي و سعيدي رضواني، ؛ حب1386(رباني و ديگران،  اي را ايفا نمايدشهري نقش ارزنده
 
 
 
 
 
 
 

 تحقيق؛ ماخذ: نگارندگان. مدل مفهومي .1نمودار 
 

 عبارتند از:ي تحقيق فرضيه ها
 بين سرمايه اجتماعي و مشاركت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد..1
 بين مشاركت شهروندان و مديريت شهري رابطه معني داري وجود دارد..2
 يريت شهري رابطه معناداري وجود دارد.ين سرمايه اجتماعي و مدب.3
 بين سرمايه اجتماعي و مديريت شهري به واسطه  مشاركت شهروندان رابطه معني داري وجود دارد..4

 روش پژوهش
اي كه اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته شده بود، جمع آوري شده است. محقق از داده هاي الزم براي تحقيق حاضر از پرسشنامه

ها ها استفاده كرده است. اين دادهآوري دادهباشند براي جمعهايي كه تمامي سئواالت به صورت طيف ليكرت ميپرسشنامه 
مراجعان به شهرداري نفر از  203 تجزيه و تحليل شده است. جامعه آماري در تحقيق حاضر شاملLISREL توسط نرم افزار 

 مشاركت شهروندان

 سرمايه اجتماعي مديريت شهري

نمودار 1. مدل مفهومی تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.
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محتـوی« و »ضریـب آلفـای کرونبـاخ« اسـتفاده گردیـد 
کـه مقـدار آن برای پرسـش نامه سـرمایه اجتماعـی برابر 
0/82، برای پرسشـنامه مشارکت شـهروندان 0/91و برای 
پرسشـنامه مدیریت شـهری برابر با 0/91 به دسـت آمد. 
در تحقیـق حاضـر پس از رسـم مدل تحلیلـی تحقیق بر 
اسـاس داده هـا توسـط برنامـه Path diagram بـا اجرای 
برنامـه پرلیـس از نـرم افـزار لیـزرل مـدل انـدازه گیـری 
بدسـت آمده اسـت که در این مدل با اسـتفاده از ضرایب 
B  و اسـتفاده از تسـت t فرضیـه هـا مـورد آزمـون قـرار 
گرفتـه اند.ضمنا شـاخص هـای برازندگی مـدل نیز بطور 
خـودکار بـا اجـرای برنامـه پرلیس بـرای مدل مـورد نظر 

محاسـبه شـده است.
همانگونـه کـه در جدول )1( مالحظه می شـود، شـاخص 
هـای میـزان انطبـاق یـا نیکویی برازش در سـطح نسـبتاً 

قابـل قبولی قـرار دارند.
آزمون مدل ساختاری

در ایـن پژوهـش از روش تحلیـل عاملـی تاییـدی بـرای 
آزمـون مـدل اندازگیـری و تحلیـل مسـیر برای مسـجل 
نمودن مدل سـاختاری پژوهش اسـتفاده شـد. دو نمودار 
زیـر نشـان دهنـده مـدل هـای کلـی خروجـی »نـرم 
افـزار لیـزرل« اسـت که همزمـان هـم دربرگیرنـده مدل 
سـاختاری و هـم مدل اندازه گیری می باشـد کـه در ادامه 
آنهـا را بـه تفصیـل تفکیـک نمـوده و مـورد بررسـی قرار 

خواهیـم داد. 

يافته ها و تحلیل نتايج
فرضیه اول: بین سـرمایه اجتماعی و مشـارکت شهروندان 

رابطه معنـاداری وجود دارد.
 ،)4( جـدول  در  شـده  داده  نشـان  نتایـج  اسـاس  بـر 
تاثیرمتغیرمسـتقل بـر وابسـته بوسـیله داده هـا حمایت 
شـده اسـت و مسـیري که این دو متغیر را به هم مربوط 
مي سـازد مثبـت ومعنادار مي باشـد )در سـطح خطاي 5 
درصـد معنـادار اسـت( ) (در نتیجه با اطمینـان 95درصد 
مـی تـوان گفـت، بیـن سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت 

شـهروندان رابطـه معنـاداری وجـود دارد.
فرضیه دوم: بین مشـارکت شهروندان و مدیریت شهری 

رابطه معنـی داری وجود دارد.

شاخص برازشمقادیراستانداردمقادیر برآورد شده

899-Degrees of Freedom

0.0830.05RMSEA

0.910.90NFI

0.950.90NNFI

0.940.90CFI

0.0580.05RMR

0.760.90GFI

0.730.90AGFI

جدول 3. شاخص هاي برازندگي مدل پژوهش؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نتیجهآماره tضریبفرضیه
1-  بین سرمایه اجتماعی 
و مشارکت شهروندان رابطه 

معناداری وجود دارد.
پذیرش1/794/33

جدول 4. نتايج آزمون فرضیه اول؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نتیجهآماره tضریبفرضیه
2- بین مشارکت شهروندان و 
مدیریت شهری رابطه معنی 

داری وجود دارد.

پذیرش0/665/90

جدول 5. نتايج آزمون فرضیه دوم؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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 ،)5( جـدول  در  شـده  داده  نشـان  نتایـج  اسـاس  بـر   
تاثیرمتغیرمسـتقل بـر وابسـته بوسـیله داده هـا حمایـت 

شـده اسـت و مسـیري که این دو متغیر را به هم مربوط 
مي سـازد، مثبت و معنادار مي باشـد )در سـطح خطاي 5 
درصـد معنادار اسـت( ) (در نتیجه با اطمینـان 95 درصد 

نمودار 2. مدل پايه با مقادير تی؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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می تـوان گفـت، بیـن مشـارکت شـهروندان و مدیریـت 
شـهری رابطه معنـاداری وجـود دارد.

فرضیه سـوم: بیـن سـرمایه اجتماعی و مدیریت شـهری 
رابطه معنـاداری وجـود دارد.

 ،)6( جـدول  در  شـده  داده  نشـان  نتایـج  اسـاس  بـر 
تاثیرمتغیرمسـتقل بـر وابسـته بوسـیله داده هـا حمایت 

شـده اسـت و مسـیري که این دو متغیر را به هم مربوط 
مي سـازد مثبت و معنادار مي باشـد )در سـطح خطاي 5 
درصـد معنادار اسـت( ) (در نتیجه با اطمینـان 95 درصد 
می توان گفت، بین سـرمایه اجتماعی و مدیریت شـهری 

رابطه معنـاداری وجـود دارد.

نمودار 3. مدل پايه با ضرايب مسیر؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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فرضیـه چهارم: بین سـرمایه اجتماعی و مدیریت شـهری 
به واسـطه  مشـارکت شـهروندان رابطه معنی داری وجود 

دارد.
نتیجـه آزمـون فرضیـه 4 بـا توجـه بـه اطالعـات جدول 
)7( مـورد بررسـي قرار میگیرد. بررسـی نقش واسـطه ای 
مشـارکت شـهروندان بین سـرمایه اجتماعـی و مدیریت 
شـهری بـه ایـن صـورت که اگـر تاثیر مسـتقیم سـرمایه 
اجتماعی بر مشـارکت شـهروندان تایید گردد و همچنین 
تاثیر مسـتقیم مشـارکت شـهروندان بر مدیریت شـهری 
نیز تایید گردد تاثیر واسـطه ای مشـارکت شهروندان بین 
سـرمایه اجتماعی و مدیریت شـهری هم تایید می شـود. 
ضریب مسـیر متغیـر مکنون برونـزاي سـرمایه اجتماعی 
بر متغیـر درونزای مشـارکت شـهروندان 1.79 می باشـد 
و بـا ارزش t برابـر بـا 4.33 در سـطح خطـاي 0/05 بـا 
اطمینـان 0/95 آمـاره مـورد نظـر معنادار اسـت و ضریب 
مسـیر متغیـر مکنـون درونـزاي مشـارکت شـهروندان بر 
متغیـر درونـزای مدیریـت شـهری 0.66 بـا ارزش t برابـر 
بـا 5.90 در سـطح خطـاي 0/05 با اطمینـان 0/95 آماره 
مـورد نظـر معنـادار اسـت. در نتیجـه تاثیر نقش واسـطه 
ای مشارکت شـهروندان بین سرمایه اجتماعی و مدیریت 
شـهری برابـر بـا 1.18 می باشـد و ادعـای محقـق مـورد 

تائیـد قـرار می گیرد.

نتیجه گیری و جمعبندي
نتایـج فرضیـه اول نشـان داد کـه میـزان ضریـب مسـیر 
میـان سـرمایه اجتماعـی و مشـارکت شـهروندان برابر با 
1/79 و مقـدار t مربوطـه 1/96>4/33 می باشـد کـه بـر 
طبق تسـت t بـا مقداربحرانـی 0/05 در سـطح اطمینان  
95 درصـد فرضیـه صفـر را مـی تـوان رد کـرد در نتیجه 
ادعـای اول محقـق مـورد تاییـد واقـع شـده اسـت و بـا 
اطمینـان 95% مـی توان گفـت، بین سـرمایه اجتماعی 
و مشـارکت شـهروندان رابطه معناداری وجـود دارد. نتایج 
فرضیـه دوم نشـان داد کـه میـزان ضریـب مسـیر میـان 
مشـارکت شـهروندان بـر مدیریـت شـهری برابر بـا 1/79 
و مقـدار »تـی« مربوطـه 1/96>4/33 مـی باشـد کـه بر 
طبـق تسـت t با مقـدار بحرانی 0/05 در سـطح اطمینان 
95 درصـد فرضیـه صفـر را می تـوان رد کـرد. در نتیجـه 
ادعـای دوم محقـق مـورد تاییـد واقـع شـده اسـت و بـا 
اطمینان 95% می توان گفت، بین مشـارکت شـهروندان 
بـر مدیریـت شـهری رابطـه معنـاداری وجـود دارد. نتایج 
فرضیـه سـوم نشـان داد کـه میـزان ضریـب مسـیر بین 
سـرمایه اجتماعی و مدیریت شـهری برابر با 0/25 و مقدار 
تـی مربوطـه 1/96>2/06 می باشـد کـه بـر طبق تسـت 
t بـا مقداربحرانـی 0/05 در سـطح اطمینـان 95 درصـد 
فرضیـه صفـر را می تـوان رد کـرد در نتیجه ادعای سـوم 
محقـق مـورد تایید واقع شـده اسـت و با اطمینـان %95 
می تـوان گفت، بین سـرمایه اجتماعی و مدیریت شـهری 
رابطـه معنـاداری وجـود دارد. نتایج فرضیه چهارم نشـان 
داد کـه میـزان ضریب مسـیر میـان سـرمایه اجتماعی و  
مشـارکت شـهروندان برابـر بـا 1/79 و مقدار تـی مربوطه 
1/96>4/33 مـی باشـد و میـزان ضریـب مسـیر میـان 
مشـارکت شـهروندان و مدیریـت شـهری برابر بـا 0/66 و 
مقـدار تـی مربوطـه 1/96>5/90 می باشـد کـه بر طبق 
تست t با مقداربحرانی 0/05در سطح اطمینان 95 درصد 
فرضیـه صفـر را می تـوان رد کـرد. در نتیجـه تاثیر نقش 
واسـطه ای مشارکت شـهروندان بین سـرمایه اجتماعی و 
مدیریـت شـهری برابر بـا 1.18 می باشـد و ادعای چهارم 

محقـق مـورد تائیـد قـرار می گیرد.

نتیجهآماره tضریبفرضیه
3- بین سرمایه اجتماعی 
و مدیریت شهری رابطه 

معناداری وجود دارد.

پذیرش0/252/06

جدول6. نتايج آزمون فرضیه سوم؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نتیجهضریب مسیرفرضیه
4- بین سرمایه اجتماعی و 
مدیریت شهری به واسطه  
مشارکت شهروندان رابطه 

معنی داری وجود دارد.

پذیرش1.79*0.66=1.18

جدول 7. نتايج آزمون فرضیه چهارم؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقیق.
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بررسي مفهوم شناختي نشانه و رمزگان در معماري و شهرسازي
با تاكيد بر معماري و شهر اسالمي

سميه اميری خوشکار وندانی* - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، گروه معماری، واحد قزوین، 
دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران.

چکيده
امـروزه در حـوزه دانـش معمـاري و شهرسـازي، پرداختـن بـه 
مفهـوم نشـانه شناسـي و رمـزگان شـهرها از کالبـد گرفتـه تـا 
محتـوا و نحـو، اهميتي روزافزون یافته اسـت. در زبان شناسـي، 
معماري زباني اسـت که شـهر متن آن اسـت. در معني شناسي، 
شـكل شـهري، متني اسـت که تفسـير می شـود. هدف نشـانه 
شناسـان مطالعۀ نظـام یافته معني از طریق نشـانه های متبلور 
در صـورت و محتـوای شـهر اسـت. مسـلماً تحقـق ایـن مطلب 
بـا بررسـی دقيـق و درک کاملـی از مفاهيمـی همچون نشـانه، 
رمزگان، نشـانه شناسـی، شـهر و ارتباط تنگاتنگ و چند سـویۀ 
آنهـا ميسـر اسـت. ایـن امـر در معماري و شهرسـازي اسـالمي 
نمودهایـي ویـژه دارد که در ایـن مقاله به آنها به اختصار اشـاره 
مـي شـود. روش تحقيـق حاضـر، توصيفـي- تحليلي اسـت که 
از روش اسـتدالل منطقـي نيـز بهـره بـرده اسـت. یافتـه هـاي 
ایـن تحقيـق نشـان مي دهـد کـه رمـزگان هـای منطقـی در 
شـهر اسـالمي به واسـطۀ همگرایی بـا عوامل طبيعـی، از جمله 
موقعيـت اسـتقرار در طبيعـت و سـير تحـول کالبدی شـهر در 
گـذر زمان )انتظام سـاختار فضایی شـهر، اسـتخوانبندی شـهر، 
فضاهـای شـهری، گونـه شناسـی ابنيـه، تصویر ذهنی از شـهر( 
مشـخص می شـود. و مفاهيمـی از نـوع داللت گـری دیـداری، 
تاویل پذیـری و هرمنوتيـک، متدولـوژی بيـان و طراحـی کـه 
هنـری  مختلـف  عرصه هـای  در  نشانه شناسـی  پيامدهـای  از 
ارائـه  و  معمـاری  مسـئله های  در شـناخت صـورت  هسـتند، 
تبيينـی روشـنگرانه از آنهـا تاثيـری بسـزا دارد کـه در عناصـر 
معمـاري ماننـد در، قـوس، ایـوان، نقـوش اسـليمي و منـاره و 

گنبـد و محـراب خـود را نشـان مـي دهد.
و  معمـاري  هرمنوتيـک،  نشانه شناسـي،  كليـدي:  واژگان 

اسـالمي. شهرسـازي 

 s.amiri63@gmail.com  :نویسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09125098975  رایانامه   *

Study the concept of cognitive signs and codes in 
architecture and urbanism with an emphasis on 
architecture and Islamic city
Abstract
Today, in the field of architecture and urbanism, the concept 
of semiotics and codes of cities from the body to the content 
and syntax, is increasingly important. In linguistics, architec-
ture, language that in its text. In semantics, urban form, the 
text of the commentary. Astronomers study were systemati-
cally targeted by the city’s landmarks crystalline in form and 
content. Of course, achieving this with careful consideration 
and thorough understanding of concepts such as signs, codes, 
semiotics, and several strains of the city and close relation-
ship is possible. This is of particular manifestations of Islamic 
architecture and urban planning in this article refers to them 
briefly. The research method is descriptive-analytic and logi-
cal reasoning, also benefited. The findings of this study indi-
cate that the codes of logic in the Islamic City by the conver-
gence of natural factors, including the nature and evolution 
of the physical locations of the city over time (regulation of 
urban spatial structure, the skeleton of the city, urban spaces, 
typology of buildings , the image of the city) is determined. 
The concepts of ecological implications visually interpreta-
ble and hermeneutics, expression and design methodology of 
semiotic implications in various fields of art. And in recogni-
tion of architectural issue and provide insightful explanation 
of them has a tremendous impact.   The architectural elements 
such as the arch, balcony, arabesque domes and minarets and 
show your altar.
Key words: semiotics, hermeneutics, Islamic architecture 
and urban planning.
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مقدمه
معمـاری بـه عنـوان نقطـه تالقـی علـم و هنـر، بـا هدف 
ارتقـای کيفيـت مـكان، امـروزه بـه صورتـی گسـترده 
دسـت بـه گریبـان نظریـات و مقوله هـای درهم تنيـده 
نشانه شـناختی شده اسـت. مفاهيمی همچون داللتگری 
دیـداری، تأویـل پذیـری و هرمنوتيک، متدولـوژی بيان و 
طراحـی کـه از پيامدهـای نشانه شناسـی در عرصه هـای 
مختلف هنری هسـتند، در شـناخت مسـائل معمـاری و 
ارائه تبينی روشـنگرانه از آنها تاثيری بسـزا دارد. از سـویي 
دیگر، شـهر در معناي تاریخي خود، نقطه اي اسـت که در 
آن حداکثـر تمرکـز قدرت و فرهنگ یـک اجتماع متبلور 
مي شـود. شهر، شكل و نشـانۀ روابط منسجم اجتماعي و 
جایگاه مراکز و فعاليت های اجتماعی، اقتصادی، سياسـی 
اسـت. در شـهر تجارب انسـاني به عالئم ماندگار، نمادها، 
الگوهـاي رفتـاري و دسـتگاه هاي نظـم ترجمه مي شـود. 
در آنجـا مسـایل تمـدن متمرکـز مي گـردد. آئين هـا و 
تشـریفات هـر از گاهـي بـه درام پـر جنب و جـوش از 
جامعـه اي کامـاًل ناهمگـون و خـودآگاه تبدیل مي شـود. 
شـهرها محصـول زمـان هسـتند. در شـهر، زمـان مرئـي 
مي شـود: بناهـا، یادمان هـا و معابـر عمومي، در مقایسـه 
با مصنوعات پراکنده نواحي غيرشـهري، بيش از گذشـته 
در برابـر دیـدگان انسـان ها خودنمایی می کنـد. زمان در 
تقابـل و تعارض با مـكان قرار مي گيرد. عـادات و ارزش ها 
بـه فراسـوي گروه هاي انسـاني معاصـر انتقـال مي یابد و 
بـا الیـه هاي زمان که مشـخصۀ هر نسـل مجزایي اسـت 
چيدمـان مي شـود. ادوار گذشـته الیـه بـه الیه تـا زماني 
کـه حيـات تـداوم دارد خود را در شـهر حفـظ مي نمایند 
)مامفـورد، 1385، صـص 21-30(. بـه طور کلی پيشـينه 
نشانه شناسـی بـه عنـوان یـک علـم مجـزا بـه یـک قرن 
قبـل بـر می گـردد. در اواخـر قـرن نوزدهـم و اوایـل قرن 
بيسـتم به طـور همزمـان و بدون اطـالع و آگاهـی قبلی، 
دو نظریه پـرداز در حوزه هـای علـوم انسـانی، فردینـان 
چارلـز  و  لـوزان  دانشـگاه  اسـتاد  سوئيسـی  دوسوسـور 
سـاندرس پيرس فيلسـوف پراگماتيست و اسـتاد دانشگاه 
شـيكاگو در پـی تعریـف مفهـوم نشانه شناسـی برآمدند. 
از زمانـی کـه سوسـور در کتـاب »درس هایـی در مـورد 

زبانشناسـی عمومـی« پيشـنهاد پایه گـذاری علمی نوین 
تحـت عنـوان نشانه شناسـی را مطـرح کـرد، تا بـه امروز 
که نشانه شناسـی کليه عرصه های علـوم تجربی و نظری 
را زیـر سـيطره خویـش گرفته، چيزی بيشـتر از یک قرن 
نمی گـذرد. تحوالت سـریع و پيدایش نظریه های متفاوت 
نشـانه شناسـی در این بازه زمانی کوتاه حاکی از آن اسـت 
کـه جامعـه جهانی علم بـه اهميتهای اساسـی  و ضرورت 
هـای انكارناپذیر این شـاخه علمی پی برده اسـت. نشـانه 
شناسـی امـروزه مـی رود تـا بـه علمـی تبدیـل شـود که 
دیگـر علـوم را در عرصـه های مختلـف در خود گنجانيده 
و در واقـع بـه نوعـی ابـر نظریه بدل گـردد؛ ابـر نظریه ای 
کـه قرنهاسـت دانشـمندان و متفكران وابسـته به نهضت 
مدرنيسـم برآننـد تا در چهارچـوب آن کليه علوم مختلف 
را گردآورند. از سـویی دیگر، نياز مبرم انسـان قرن بيسـت 
و یـک بـه مقوله هایی چـون کدگذاری و کدگشـایی- که 
کليـه عرصه هـای مثبـت و منفی زندگـی بشـر، از مقوله 
جنگهـای مجازی تا فنـاوری انفورماتيک و فيزیک کيهان 
شـناختی را دربرگرفته-حكایـت از اسـتراتژیک بودن این 
عرصـه علمـی دارد. معمـاری بـه عنوان نقطـه تالقی علم 
و هنـر، امـروزه بـه صورتـی گسـترده دسـت بـه گریبـان 
نظریـات و مقوله های نشانه-شـناختی اسـت1. مفاهيمی 
از نـوع داللت گـری دیـداری، تاویل پذیـری و هرمنوتيک، 
متدولـوژی بيان و طراحی که از پيامدهای نشانه شناسـی 
در عرصه هـای مختلـف هنـری هسـتند، در شـناخت 
صـورت مسـئله های معمـاری و ارائه تبيينی روشـنگرانه 
از آنهـا تاثيـری بسـزا دارد. از سـویی پرداختـن بـه مقوله 
نقـد معمـاری در قالـب هرمنوتيک و مـرگ مولف، جهت 
شـناخت پاسـخ های مطرح شـده، اهميت نشانه شناسـی 
را در معمـاری بيـش از پيـش آشـكار کرده اسـت. در این 
مقاله به مفهوم تبارشناسـي نشـانه ها در معماري و روش 
تحليـل آنهـا در معمـاري و شهرسـازي ایرانـي- اسـالمي 

پرداختـه مي شـود.
ادبيات و مباني نظري

مفهوم نشانه 
»هـر نامـی کـه بـه چيـزی دادی آن نام درسـت اسـت، و 
اگـر آن نـام را رهـا کـردی و نـام دیگـری بـه همـان چيز 
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دادی، نـام اخيـر بـه هيچوجه نامناسـب نيسـت. درسـت 
همانگونـه کـه نـام غـالم خویـش را تغييـر می دهـی.«2 
)ضيمـران، محمـد، 1382، ص 45(. ایـن جمالت در واقع 
بخشـی از رسـاله »کراتيلوس« افالطون است که از جانب 
»هرموگنيـس« شـهروند آتنـی، خطـاب بـه »سـقراط« 
گفتـه می شـود و آن را می تـوان اولين رهيافتهای انسـان 
فلسـفی غـرب در مـورد نشانه شناسـی دانسـت، بـا ایـن 
تاکيـد که به صورت مسـتقيم اشـاره ای به مفهوم نشـانه 
نشـده اسـت. پس از این تا هنگامی که »چارلز سـاندرس 
نشانه شناسـی  تئوریسـين  اوليـن  عنـوان  بـه  پيـرس« 

تعاریـف جامـع خـود را ارائـه داد، مفهـوم نشـانه در تاریخ 
غـرب دارای معانـی مختلفـی بـود که سـعی می شـود به 
صورت گذرا به آنها اشـاره شـود. واژۀ نشانه شناسـی دارای 
ریشـۀ یونانی اسـت. ایـن علم در قلمـرو نشـانه )Sign( و 
معنـا )Meaning( به پژوهش می پـردازد و در حقيقت از 
واژگان علـم پزشـكی که عالئم بيماری ها را مورد بررسـی 
قـرار می دهـد، برگرفته شـده اسـت. بنا بـر تعریفی کلی، 
نشـانه چيزی اسـت کـه به جای چيـز دیگـری می آید. به 
عبارتـی می توانـد به جای چيز دیگری، بـر معنایی داللت 
کنـد. لویـی فردینان دو سوسـور زبان شـناس سویيسـی، 

نمودار 1. )سمت راست( الگوي ارائه شده پيرس درباره نشانه؛ ماخذ: فالحت، 1391، ص 19 و نمودار 2. )سمت چپ( الگوي ارائه 
شده از طرف ساسور از نشانه؛ ماخذ: فالحت، 1391، ص 19.

1.  در رابطـه بـا روش هرمنوتيـک و نقـد نشانه شناسـي در معمـاري و شهرسـازي دیكانستراکشـن، بی شـک بایـد دریـدا را موثرتریـن 
فيلسـوف ایـن حـوزه بـر معماری دانسـت. او با درخواسـت رسـمی آیزنمن و چومی بالواسـطه با فرآینـد طراحی و سـاخت و اجرای یک 
پـروژه معمـاری همـكاری داشـت. »پيتـر آیزنمـن« در مرکز هنری وکسـنر و برنارد چومـی در »پـارک الویلت« سـعی در تجربه کردن 
فرآینـدی از طراحـی را داشـتند کـه بتـوان از طریـق آن مفاهيم و الیه های به حاشـيه رانده شـده سـایت مـورد نظر خود را کدگشـایی 
کـرده و مسـير دقيق تـری در راه رسـيدن بـه فـرم مطلـوب خود بيابند. بی شـک ایـن امر موفقيتهـای ارزنده ای بـرای این دو بـه همراه 
داشـت. در درجـه اول گسسـت از تحليـل سـنتی در معمـاری به نگرشـی روشـنگر و جامعتـر از پيامدهای مفهـوم واسـازی در معماری 
اسـت. ایـن بـار واسـازی بـه معمـاران کمـک کـرده بـود تـا عناصـری را در فرآیند طراحـی خود دخيـل کنند که پيشـتر بـی ارتباط به 
منابـع تحليـل سـایت تلقی می شـد. توجه بـه بافت شـهری و تاثيراتی که بر سـایت مورد نظر اعمـال می کند به جامعتر کـردن فرآیند 
طراحـی کمـک شـایانی کـرده اسـت. در واقـع می تـوان گفـت ایـن بـار طراحـی تنها یک فرآشـد خـاص برای رسـيدن به جـواب های 
محتمـل یـک صـورت مسـئله نيسـت، بلكـه آن را می تـوان  نوعـی آگاهی جدیـد به شـمار آورد. اینبـار معمار بـا طراحی و طـی کردن 
فرآیندهـای آن بـه آگاهـی می رسـيد. هميـن امـر مسـير را برای پایين کشـيدن معمار از پایـگاه یک جانبه خـود ) از آسـمان به زمين( 
هموارتـر کـرد. او بـرای رسـيدن بـه آگاهی طراحی می کـرد نه برای آگاهی بخشـی. به همين دليـل معمار خود نيازمند آگاهی بخشـی 
نوینـی بـود کـه متعاقبـاً به تشـكيل نهادها و مراحـل دیگـری در حوزه های مربوط بـه فرآیند طراحـی می انجاميد. اما ایـن مبحث تنها 

بـه دخيل کـردن واسـازی در بخـش کوچكـی از بـه انجام رسـيدن یک پروژه معماری محسـوب می شـود.
2. The woof  and warp of  all thought and all research is symbols, and the life of  thought and science is 

the life inherent in symbols.
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در »نظریه زبـان شناسـی« نشـانه را نتيجـه همبسـتگی 
دال و مدلـول می دانـد. چارلز سـندرس پيرس، فيلسـوف 
آمریكایـی ، نشـانه را امـری می داند که مـوردی را به جای 
مـوردی دیگر، با نسـبت و توانایـی خاصی تعریف می کند. 
چارلـز موریـس کـه پژوهش  هـای پيـرس را دنبـال کرد، 
در تعریـف نشـانه می گویـد: »هـر چه بـه عنوان نشـانه از 
سـوی تاویل کننده ای تاویل شـود، نشـانه اسـت.« امبرتو 
اکو می نویسـد: »نشـانه تمامـی آن چيزهایی اسـت که بر 
پایـه ی قـراردادی اجتماعـی و از پيش نهاده، چيـزی را به 
جـای چيـز دیگـری معرفی می کننـد.«3 نشـانه در التين 
ریشـه در  کلمـه سـميون یونانی بـه معنی عالمـت دارد. 
 sympomatology از سـال 1752 ميـالدی اصطـالح«
)شـناخت عالئم بالينی( همچون روشـنگر بخشـی از علم 
پزشـكی بكار رفت که نشـانه های بيماری را بررسـی می 
کنـد. حـدود یكصـد سـال پيـش منطقـدان و فيلسـوف 
پراگماتيسـت آمریكایی چارلز سـاندرس پيـرس اصطالح 
semiosis را بـه کار گرفـت و آن را پژوهش نسـبت ميان 
نشـانه، مـورد تاویلی و موضوع دانسـت. پيـرس در آخرین 
سـال زندگيش یعنـی 1914 از اصطـالح  semiotics یا 
نشـانه شناسـی اسـتفاده کرد. پيـش از ایـن واژه یونانی را 
جان الک به سـال 1690 در پایان مهمترین کار فلسـفی 
خـود یعنـی رسـاله ای ذر پژوهش فهم آدمی بـه کار برده 
بـود.« )b: احمـدی، بابـک، 1371، ص 7(. مصـادف بـا 
هميـن دهـه و همزمـان با پيـرس، فردینان دوسوسـور از 
واژه semiology برای نشانه شناسـی اسـتفاده کرده بود.

دسـتور  و  منطق دانـان  فيلسـوفان،  باسـتان،  دوران  از 
مشـغول  نشـانه ها  دربـارۀ  تحقيـق  بـه  زبان شناسـان، 
بوده انـد و از عصـر رمانتيـک تـا بـه امـروز، شـاهد تـالش 
روان شناسـان،  مردم شناسـان،  زبان شناسـان،  پی گيـر 
جامعه شناسـان و ادبيات پژوهـان بـرای تدویـن نظریـه ای 
منسـجم دربـارۀ داللـت در ارتبـاط و شـناخت، بوده ایـم 
)دینه سـن، آنه ماری؛ 1380، چاپ اول، ص11(. خاستگاه 
تاریخـی نشانه شناسـی را بـه آگوسـتين قّدیـس نسـبت 
داده انـد؛ زیـرا او ميـان نشـانه های طبيعـی، نشـانه های 
قـراردادی و کارکـرد نشـانه ها نزد انسـان و حيـوان، تمایز 
قائـل شـد. اگرچـه می تـوان نشانه شناسـی را تـا زمـان 
ارسـطو و افالطـون ردیابـی کـرد؛ ولـی نام نشانه شناسـی 

نمودار 3. )سمت راست( انواع نشانه ها در معماري؛ ماخذ: منان رييسي و ديگران، 1393، ص 82. و تصوير 1. حرم مطهر امام 
حسين )ع( كاربست نقوش اسليمي به عنوان رمزپردازي استقرايي با استفاده از نشانه شمايلي؛ ماخذ: منان رييسي و ديگران، 

1393، ص 84.  

نمودار 4. مفهوم رمزگان و نشانه شناسي در معماري شهري؛ 
ماخذ: جمعبندي ادبيات نظري و بر اساس روشن و شيباني، 

1394، ص 153.
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بـه  و  نمـود  مطـرح   )1632-1704( »جـان الک«4  را 
شـناختی که هـم بـه مفاهيم ذهنـی و هـم در عين حال 
بـه نشـانه های مربوط بـه ارتباط ميان انسـان ها بپـردازد، 

اطـالق کـرد5. 
در ميـان تعریف هـای بـاال رویكـرد موریـس و پيـرس به 
نشـانه، بـه اصـول هرمنوتيک مـدرن و اهميـت تاویل در 
رویارویـی بـا اثـر هنـری نزدیک تـر اسـت. نشـانه در ایـن 
نوشـتار بـه همـان تعبيـر مـورد نظـر آنهـا بـه کار رفتـه 
اسـت. و امـا سـویه ی قـراردادی نشـانه ها. واژه »ميـز« بنا 
بـر قـراردادی زبان شناسـانه و از پيش پذیرفتـه شـده در 
ميـان فارسـی زبانان، بـه یـک شـیء داللـت می کنـد. اگر 
فـردی ژاپنـی که بـا فارسـی آشـنایی نـدارد، ایـن واژه را 
بشـنود، بـه دليـل آشـنایی نداشـتن بـا زمينـه داللـت 
نشـانه )واژه(، معنایـی درک نخواهـد کـرد. اگـر بـا فردی 
کـه به زبان اشـاره سـخن می گویـد روبرو شـویم، معنایی 

درک نخواهيـم کـرد؛ چراکـه نشـانه های آن بـه واسـطه 
قراردادهـای از پيـش تعييـن شـده، تنها برای ناشـنوایان 
و افـرادی کـه بـا این قراردادها آشـنایند، قابـل درکند. لذا 
»ظهـور نشانه شاسـی به عنوان رشـته ی علمـی را مدیون 
چالـرز سـندرس پيـرس )1914-1839( هسـتيم. از نظر 
او نشانه شناسـی، چارچوبـی ارجاعی اسـت که هر مطالعۀ 
دیگـر را دربرمی گيـرد. تقریبـاً هم زمـان با او، زبان شـناس 
نيـز   )1913-1857( دوسوسـور  فردینـان  سوئيسـی، 
نشانه شناسـی را مطـرح کـرد. او بيان می داشـت که زبان، 
نظامـی از نشـانه هایی اسـت کـه بيانگر اندیشه هاسـت. از 
ایـن رو بـا خـط، الفبـای کـر و الل هـا، آیين هـای نمادین، 
آداب معاشـرت، عالئم نظامی و غيره قابل مقایسـه اسـت. 
نشانه شناسـی را او فقـط زبان نمی دانسـت؛ بلكـه در نظر 
دوسورسـور، زبـان مهم تریـن ایـن نظام هاسـت و می توان 
علمـی را طراحـی کـرد، که بـه بررسـی زندگی نشـانه ها 

3.Logic is formal semiotic. A sign is something, A, which brings something, B, its interpretant sign, determined or created by it, 
into the same sort of  correspondence (or a lower implied sort) with something, C, its object, as that in which itself  stands to C. 
This definition no more involves any reference to human thought than does the definition of  a line as the place within which a 
particle lies during a lapse of  time. It is from this definition that I deduce the principles of  logic by mathematical reasoning, and 
by mathematical reasoning that, I aver, will support criticism of  Weierstrassian severity, and that is perfectly evident. The word 
formal in the definition is also defined (Peirce 1902).

4.John Locke

5 .بخـش فراگيرتـر آن کـه بغرنـج تـر به شـمار مـی رود مربوط به مراحل سـاخت و اتمـام پروژه اسـت. هنوز نمی توان بـا قطعيت کامل 
ابـراز کـرد کـه واسـازی در یـک ایـده و تفكـر کالبـد یافتـه می تواند جای گيـرد یا نه؟ چـرا که هنـوز نيز بعد از گذشـت دو سـه دهه از 
ظهـور واسـازی در معمـاری راههـای بسـياری وجـود دارنـد که هنـوز تجربه نشـده اند امـا پروژه هـای اجرا شـده در این مـدت نيز می 
توانـد مـا را بـه بينشـهای نوینـی راهنمایی کند. اگرچـه دریدا خـود در نامهای تحت عنوان »نامه ای به آیزنمن« پيشـاپيش از شكسـت 
احتمالـی واسـازی در معمـاری خبـر داده بـود، و از سـوی دیگـر تجربـه ناموفق و آزاردهنـده فولی هـای چومی هنوز هـم درمانناپذیرند 
)ایـن مشـكل را می تـوان در اسـتفاده آیزنمـن از بينامتنيـت بـرای بازخوانی دوباره تاریخ سـایت وکسـنر در کالبد قلعه ای دفرمه شـده 
نيـز دیـد(  امـا واسـازی درمعمـاری به بن بسـت نرسـيده اسـت. از »روالن بـارت« به این سـو و درحال حاضـر نيز به مدد متفكران پسـا 
سـاختارگرا بخـش بزرگـی از سـهم خالقـه یـک متن یا اثر هنـری بعد از خوانـش آن اتفاق مـی افتـد. در حاليكه هنوز جـای خالی نقد 
بـا دیـد دکانسـتراکت در معمـاری و خصوصـا معماری کشـور ما به شـدت خاليسـت، می تـوان گفت پروژه معمـاری تنها به زمـان آغاز 
اسـكيس و تحویـل آن بـه کارفرمـا محـدود نمی شـود. همچنيـن وظيفه نگرش دکانسـتراکت تنها محـدود به بررسـی راههای محتمل 
و تحليـل آنهـا در رسـيدن بـه آگاهـی از سـویی و یافتن پاسـخ محتمل از سـوی دیگر نيسـت. واسـازی می تواند به تحليل جـواب های 
کالبـد یافتـه معمـاران کمـک کند. و این تازه آغاز راه اسـت. همچنين نباید از نظر دور داشـت که نشـانه شناسـی در معمـاری ناگزیر به 
مفهـوم سـاختار شـكنی پيونـد خـورده و این پيونـد اجتناب ناپذیر اسـت. چرا که معمـاری به مثابه فرآینـدی که طی آن بـه پدیدآوری 
مـی انجامـد ناچـار بـه خوانـش و بازبينـی در داللتهای پيشـينی اسـت، ایـن امر امكان پذیر نيسـت مگـر به مـدد فهم نشـانه ها از دید 

نوین واسـازی و اسـتفاده از دکانستراکشـن بـه عنوان متدولـوژی فرآیند طراحی.
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در دل زندگـی اجتماعـی بپـردازد. ایـن علـم بخشـی از 
روان شناسـی اجتماعی و در نتيجه بخشی از روان شناسی 
عمومـی خواهـد بـود کـه دو سورسـور آن را سـميولوژی 
ناميـد؛ کـه از )سـه مدیون( یونانـی بـه معنای نشـانه أخذ 
شـده اسـت« )گيـرو، پی یـر؛ 1383، چـاپ دّوم، صـص 

 .)143-149
در نمونـه نخسـت، واژه »ميـز« را دال می ناميـم. تصـوری 
کـه از »ميـز« در ذهـن شـما ایجـاد شـد، مدلـول )مورد 
تاویلـی( ناميـده می شـود و ایـن دو در ارتبـاط بـا ميـز 
واقعـی ) موضـوع - ميـزی کـه مـورد اشـاره بـود( مطـرح 
می شـوند. بدین سـان مفهوم نشـانه، در بـر دارنـده هر دو 
سـویه نخسـت اسـت؛ دال همچـون موردی محسـوس و 
مـورد تاویلـی همچـون امـری ذهنـی. در نظر پيـرس هر 
نشـانه در حكـم نسـبت ميـان ایـن سـه عنصر اسـت. به 
تعبيـری واژه »ميـز« همچون یک نشـانه، نشـانه ای دیگر 
)مدلـول( را ایجـاد نموده اسـت که خود باید تاویل شـود. 
بدیـن صورت نشـانه ها، نشـانه های دیگـری می آفرینند و 
معنای هر نشـانه، در وابسـتگی به معنای یک نشانه دیگر 
هسـتی می یابد. بعدهـا ژاک دریدا و دیگر شالوده شـكنان 
این بحث را گسـترش دادند و اسـاس شالوده شـكنی خود 
را بر آن بنا نهادند؛ بر فاصله برناگذشـتنی ميان نشـانه ها؛ 

ميـان دال، مدلـول و موضوع.
چشـم انداز بـه مثابـه نوعـی از ارتباطـات یـا زبـان تلقـی 
و  مكانهـا  سـاختمانها،  شـامل  چشـم اندازها  مي شـود. 
اشـيایی هسـتند کـه بـه عنـوان نشـانه ها یـا کلماتی که 

مناظـر اطـراف را احاطـه کرده انـد خود عناصـری از نظام 
بازنمایـی نشـانه ها هسـتند. بـه هر حـال، توليـد معنا در 
ارتبـاط بـا مكانها، رویدادهـا و ویژگيهای مناظر شـهری و 
نيـز مرتبـط با نظام مفاهيم اسـت )چپچنسـكي )التين(،  

2008، ص 43(.
 نشانه شناسی

»بـه نظر سوسـور نشـانه مانند سـكه ای اسـت کـه دال و 
مدلول دو روی این سـكه محسـوب می شـوند، و در واقع 
ایـن دو همزمـان بـا اینكه دارای هيچ نـوع اینهمانی با هم 
نيسـتند، امـا عامـل وحـدت بخشـی کـه سوسـور تجویز 
فرهنگـی  می ناميد آنها را بـه هم پيوند می داد. او معتقد 
بـود: »هيـچ گونه علت کلی و اسـتعالیی وجود نـدارد که 
دال و مدلـول را بـه هـم پيونـد دهد« )ضيمـران، محمد، 
1382، ص 30(؛ به همين دليل از نظر سوسـور مهمترین 
خصوصيـت یـک نشـانه ماهيـت ارتجالی بودن آنهاسـت. 
او همچنيـن بـا تعریف دو محور همنشـينی و جانشـينی 
شـيوه افاده معنی و داللتگری را در سيسـتمهای مختلف 
نشـانه ای )بـرای نمونـه زبان( تبييـن و تعریف کـرد. روی 
محور جانشـينی افاده معنی نشـانه ها، مبتنی بر گزینش 
و و در عين حـال غيـاب نشـانه های دیگر اسـت و در واقع 
ایـن اوليـن بـار توسـط سوسـور بـود کـه تمایـز به عنوان 
ماهيت اصلی داللتگری معرفی شـد. در کنار آن نشـانه ها 
و واژگان با اسـتقرار در کنار هم و روی محور همنشـينی، 
حامـل معنـی می شـدند. تفكـرات سوسـور بعدهـا پایه و 
بنيـان بسـياری از نظریـات سـاختارگرایان را کـه مبتنی 

نمودار 5. چشم انداز فرهنگي )منجمله معماري و شهر( از منظر كارل ساور؛ ماخذ: 
شکوهي، 1378، بنقل از: فياض و سرفراز، 1390، ص 102.
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بر نشانه شناسـی و زبانشناسـی بود تشـكيل داد. بسياری 
از مفاهيـم مطـرح شـده توسـط او همچنان امـروزه مورد 
قبـول اکثریت جامعه فلسـفی قرن باقی مانـده و همزمان 
بسـياری نيز مـورد بازبينـی و خوانش مجدد قـرار گرفت. 
در ایـن ميـان می توان بـه روالن بارت و ژاک دریدا اشـاره 
کـرد. روالن بـارت را پـدر نقـد نویـن قلمـداد می کننـد. 
نویسـنده، منتقـد، نظریـه پـرداز حـوزه هـای مختلـف 
علوم انسـانی که دغدغه بررسـی نشـانه شناسـی بسياری 
از نمودهـای فرهنگـی جوامـع، تا واپسـين روزهـای عمر 
همچنـان بـا او بـود. او بـا بررسـی نظـام هـای خـوراک و 
پوشـاک، بررسـی سـيتم تغييير نشـانه هـا به اسـطوره و 
حتی نشـانه شناسـی عشـق آنچنان که خود گفته نه در 
پی معنا بلكه همواره در جسـتجوی امكاناتی بود که زبان 
بـرای معنـا فراهـم مـی آورد. او دوباره بـه بازبينی مفاهيم 
مطرح شـده از سـوی سوسـور پرداخت. نشانه شناسـی با 

هـر چيـزی کـه بتواند یک نشـانه قلمداد شـود، سـروکار 
دارد؛ از قبيـل کلمـات، شـكل، تصاویـر، اصـوات، و اشـياء 
نشانه شناسـان معاصر، نشـانه ها را به طور منـزوی مطالعه 
نمی کننـد؛ بلكـه بـه بررسـی آن هـا به عنـوان بخشـی از 
نظام هـای نشـانه ای )مثل یک رسـانه یا ژانـر( می پردازند. 
آن هـا به دنبال پاسـخ به این پرسـش اند که معناها چگونه 
سـاخته می شـوند و واقعيـت چطور بـاز نمایی می شـود؟ 

)چندلر، دانيـل، 1386، صـص 24-25(. 
 Symptomatology از نيمه قرن هجدهم ميالدی واژه ی
)شـناخت عالئـم بالينـی( بـه کار می رفت که به بررسـی 
نشـانه های بيماری هـا اشـاره داشـت. حـدود صـد سـال 
پيـش پيـرس واژه ی Semiosis را بـه کار گرفـت و آن را 
پژوهش ميان نشـانه، مورد تاویلی و موضوع دانسـت و در 
نهایت نام Semiotics را بدان داد6. نشانه شناسـی آنچنان 
کـه مورد نظـر او بـود، دانش بررسـی تمامـی پدیدارهای 

نمودار 6. )سمت چپ( ارتباط چشم انداز با مقوله نشانه، ماخذ: فياض و سرفراز، 1390، ص 104. و نمودار 7. )سمت راست( معناي 
اطوره شناختي و دال و مدلول نشانه ها؛ ماخذ: روشن و شيباني، 1394، ص 161.

6.Suppose an inverted triangle to be gradually dipped into water. At any date or instant, the surface of  the water makes a 
horizontal line across that triangle. This line represents a cognition. At a subsequent date, there is a sectional line so made, 
higher upon the triangle. This represents another cognition of  the same object determined by the former, and having a livelier 
consciousness. The apex of  the triangle represents the object external to the mind which determines both these cognitions. 
The state of  the triangle before it reaches the water, represents a state of  cognition which contains nothing which determines 
these subsequent cognitions. To say, then, that if  there be a state of  cognition by which all subsequent cognitions of  a certain 
object are not determined, there must subsequently be some cognition of  that object not determined by previous cognitions 
of  the same object, is to say that when that triangle is dipped into the water there must be a sectional line made by the surface 
of  the water lower than which no surface line had been made in that way. But draw the horizontal line where you will, as many 
horizontal lines as you please can be assigned at finite distances below it and below one another. For any such section is at some 
distance above the apex, otherwise it is not a line. Let this distance be a. Then there have been similar sections at the distances 
2/1a, 4/1a, 8/1a, 16/1a, above the apex, and so on as far as you please. So that it is not true that there must be a first. Explicate 
the logical difficulties of  this paradox (they are identical with those of  the Achilles) in whatever way you may. I am content with 
the result, as long as your principles are fully applied to the particular case of  cognitions determining one another. Deny motion, 
if  it seems proper to do so; only then deny the process of  determination of  one cognition by another. Say that instants and lines 
are fictions; only say, also, that states of  cognition and judgments are fictions. The point here insisted on is not this or that logical 
solution of  the difficulty, but merely that cognition arises by a process of  beginning, as any other change comes to pass.)Peirce 
114-103 : 1868)
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نشانه شناسـانه  دسـتگاه های  بـه  کـه  اسـت  فرهنگـی 
وابسـتگی داشـته باشـند. او و موریـس بـر این بـاور بودند 
کـه دامنـه ی نشانه شناسـی بسـيار گسـترده اسـت و هر 
چيـز که بـر چيزی دیگـر داللت کنـد، در قلمـرو آن قرار 
می گيرد. از سـوی دیگر سوسـور اینچنين از نشانه شناسی 

یـاد کرده اسـت:
»می تـوان علمـی را متصـور شـد که موضوعـش پژوهش 
تكامـل نشـانه ها در زندگـی اجتماعـی باشـد. ایـن علـم 
بخشـی از روان شناسـی اجتماعـی و از اینـرو شـاخه ای از 
 Semiology زبان شناسـی همگانی خواهـد بود. مـا آن را
می خوانيـم. نشانه شناسـی معلوم خواهد کرد که نشـانه ها 
از چـه چيزهـا سـاخته می شـوند و قوانيـن حاکم بـر آنها 
کدامنـد. از آنجـا که هنوز این علم وجود ندارد، کسـی هم 
نمی توانـد بگویـد که چگونه علمـی خواهد بـود. اما حقی 
بـرای آن وجـود دارد و مقام آن پيشـاپيش روشـن اسـت. 
زبان شناسـی فقط بخشـی از این علم نشانه شناسی است. 
می تـوان قوانينـی را کـه بـه یـاری نشانه شناسـی کشـف 

می شـوند، در مـورد زبان شناسـی نيز کارا دانسـت.«
به عبـارت دیگـر پژوهش هـای راجـع بـه ارتبـاط بصـری 
غيـر زبـان را نشانه شناسـی می گویيـم. عالئـم راهنمایی 
جادهّ هـا، نقشه کشـی، تصاویـر مربـوط به کالبدشناسـی، 
شـكل های بدنـه و بـال هواپيمـا، نمودارهـای تصویـری، 
نقشه های سيم کشـی، نمودارهای سـازمانی، داستان های 
ترسـيمی)خّطی(،  نمودارهـای  شـرح،  بـدون  مصـّور 
آگهی هـای تبليغاتـی بصـری، همگـی در نشانه شناسـی 
مطالعـه می شـوند )شـایان مهر، 1377، چـاپ اّول، کتاب 

ص 528(. اّول، 
تفاوت نشانه شناسی و هرمنوتيک

از زاویـه ای دیگر، نشانه شناسـی عبارت اسـت از مطالعه ی 
نشـانه ها و فرآیندهـای تأویـل، بـا توّجـه بـه این کـه یک 
چيـز، فقـط هنگامی نشـانه اسـت، کـه یـک تأویل گر آن 
را به عنـوان نشـانه ی چيـزی تأویل کـرده باشـد؛ بنابراین 
روابـط ژرفـی ميـان نشانه شناسـی و هرمنوتيـک وجـود 
دارد؛ اّمـا نشانه شناسـی معاصـر به طـور کامـل مسـتقل 
از هرمنوتيـک تحـّول یافتـه اسـت. نشانه شناسـی مّدعی 
اسـت، پيـش از آنكـه نظریـه ای در بـاب تأویـل باشـد، 

نظریـه ای در باب نشـانه ها و رده بنـدی آن ها و تحليلی در 
بـاب واژگان و دسـتورهای زبان و نظام ها و قراردادهاسـت. 
البتـه بـه تازگـی تأکيـد آن بـر مسـائل مربوط بـه تأویل، 
به نحوی گسـترده تر، بر کاربردشناسـی نشـانه ها معطوف 
شـده اسـت. به دليل اهمّيت نشـانه های زبان و ارتباطات 
انسـانی، دیـر زمانی اسـت مباحـث ارتباطات، بـا تفّكر در 
بـاب زبان درآميخته اسـت )گيرو، پی یـر؛ ص143-149(. 
دوسوسـور در دورۀ زبان شناسـی عمومـی کـه در سـال 
1916 منتشـر کـرد، وجود یک دانش عمومی از نشـانه ها 
)نشانه شناسـی( را مسـلّم فـرض کـرد؛ کـه زبان شناسـی 
فقـط یـک جـزء آن اسـت. پـس هـدف نشانه شناسـی، 
بررسـی و درک هـر نظامـی از نشـانه ها، بـدون توّجـه بـه 

ماهّيـت و محدودیّت آن هاسـت.
تفاوت نشانه شناسی با ساير رشته ها

در بـاب تفـاوت نشانه شناسـی با سـایر رشـته ها، می توان 
چنيـن گفـت کـه تصاویـر، اشـارات و عالئـم، آواهـای 
موسـيقی، اشـياء، تداعی هـا و پيوسـتگی های پيچيـده ی 
همـه ی این هـا که محتـوای سـّنت ها، آیين هـا، قراردادها 
یا سـرگرمی های عمومی را تشـكيل می دهنـد، می توانند 
در حـوزۀ نشانه شناسـی قـرار گيرنـد و قادرنـد نظام هایی 
از داللـت را تأسـيس کننـد. مثـاًل اگـر در مـورد ُمـد 
لبـاس بخواهيـم بحـث کنيـم، اگرچـه بعـد اقتصـادی و 
جامعه شـناختی دارد؛ ولـی نشانه شناسـی بـا اقتصـاد و 
جامعه شناسـی مـد و لبـاس سـروکار نـدارد؛ بلكـه فقـط 
می گویـد اقتصـاد و جامعه شناسـی در کـدام سـطح نظام 
غایی، تناسـب نشانه شـناختی کسـب می کننـد؟ مثال در 
سـطح نشـانۀ لباس رسـمی یا مذهبی؟ یا محدودیت های 
تداعی کننـده )تابلـو( یـا در سـطح کالم تضّمنـی )بارت، 

ص11(. روالن؛ 
زبانشناسی و نشانه شناسی

زبانشناسـی، منتسـب بـه دوسوسـور اسـت. حـوزه مورد 
عالقـه او، نشـانه زبانـی اسـت؛ کـه در آن دنباله رو سـّنت 
نظریه پردازی در باب نشـانه های قراردادی اسـت و مفهوم 
در اولویـت قرار دارد. او معتقد اسـت فرآینـد ارتباط زبانی 
مسـتلزم انتقـال محتـوای ذهـن اسـت. زیـرا نشـانه هایی 
کـه رمـزگان مـورد اسـتفاده در ارتبـاط ميان دو شـخص 
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را می سـازند، محتـوای ذهـن هریـک از آن هـا را آشـكار 
می کننـد. ترکيب ذهن با نوع خاصی از رمزگان نشـانه ای، 
نكتـه ای بـود کـه بـه دوسوسـور جسـارت داد، طراحـی 
یـک علـم جدیـد را انجـام دهـد؛ کـه بـه بررسـی زندگی 
نشـانه ها در دل زندگـی اجتماعـی پرداختـه و بخشـی از 
روان شناسـی اجتماعی و روان شناسـی عمومی باشـد؛ که 
به آن نشانه شناسـی لقب داد )کایلـی، پل و ليتزا، یانتس، 
1380، چـاپ اول، صـص 14-9(. سوسـور در مقایسـه بـا 
پيرس محدودیت های بيشـتری برای نشانه شناسـی قائل 
بـود. از دیـدگاه او  نشـانه ها تنها در زمينه ی دسـتگاه های 
قـراردادی ارتبـاط کارایـی دارنـد. بـه عبارتـی تنهـا آن 
دسـته از  نشـانه ها کـه بنـا بـر قـرارداد بـه معنایـی ویژه 
داللـت می کننـد، نشـانه دانسـته می شـوند. آثـار لـوی 
اشـتراس، ميشـل فوکو، ژاک الکان و روالن بارت در و نيز 
پژوهش هـای تزوتان  تودوروف، ژوليو کریسـتوا، ژرار ژنت، 
امبرتـو اکو، کلود برمـون و ژولين گرماس در سـخن ادبی 
و زیبایی شناسـی، باعث شـد که نشانه شناسـی بـه عنوان 
روش پژوهـش و تحليـل آثـار هنـری از دهـه ی 1950 به 

این سـو بـه کار رود.
رويکردهای نشانه شناسی

آثار نشانه شناسـی را در سـه رویكرد اصلی می توان دنبال 
کرد: 

1. سّنت فكری الک، پيرس و چارلز موریس )1983(؛ که 
نقطه شـروع آن یک نظریه ی عمومی در باب نشانه هاست 
)نشـانه هایی که می توانند طبيعی یا قراردادی، انسـانی یا 
غيـر انسـانی باشـند(. آرمـان نهایـی این سـّنت، پی ریزی 
یـک نظریّـه عمومی در بـاب پدیده هـای ارتباطی اسـت. 
در این چشـم انداز، زبان انسـانی، همچون یكی از چندین 

نظام زیسـتی داللتی و ارتباطـی جلوه می کند.
2. سـيبرنتيک و نظریه اطالع؛ این رویكرد در فرانسـه در 
آثـار آ.مـول بازنمود شـده اسـت. امـا به ویـژه در دهه های 
شـصت و هفتـاد در شـوروی تكویـن یافته اسـت. در این 
چارچوب، لوتمن نوعی سنخ  شناسـی را پيشنهاد می کند؛ 
کـه در آن، فرهنگ های خاسـتگاه گرا در مقابـل آینده گرا، 
نشـانه گرا در مقابل نشانه سـتيز، متن گرا در برابر رمزگرا و 
فرهنگ هـای اسـطوره گرا را در برابـر فرهنگ هـای علم گرا 

قـرار می دهند.
3. سـّنت زبان شـناختی؛ کـه به ویـژه در فرانسـه چيرگی 
داشـت، در واقـع کمابيـش با جنبش سـاختارگرایی یكی 
اسـت. برخی برای آن که به ویژگی خاص آن اشـاره کنند، 
از اصطالح سـميولوژی دوسوسور و نه سميوتيک استفاده 
می کننـد. وجه مشـخصه اصلی نشانه شناسـی فرانسـوی 
ایـن اسـت، که به طـور تنگاتنگی بـه الگوی زبان شناسـی 
سـاختاری وابسـته اسـت؛ حّتـی تـا آن جـا پيش مـی رود 
کـه رابطـه ميـان نشانه شناسـی و زبان شناسـی را واژگون 
کـرده و نشانه شناسـی را فقـط جنبـه ای از زبان شناسـی 
می دانـد؛ زیرا این سـّنت معتقد اسـت کـه در واقع همه ی 
نظام های غير نشـانه ای را زبان مقّدر کرده اسـت و نشـانه  
در ذهـن، همچـون زبـان، بازشناسـی می شـود )گيـرو، 

ص152-154(. پی یـر، 
دسـته  بندی  های گوناگونـی از نشـانه ها تـا بـه امـروز ارائه 
شـده اند و هـر یـک سـویه های متفاوتـی از ویژگی هـای 
دسـته بندی  ميـان  ایـن  داشـته اند.در  نظـر  در  را  آنهـا 
پيرس، شـهرت بيشـتری دارد. او نشـانه ها را به سـه گونه 

دسـته بندی نمـوده اسـت:
)*( گونـه اول دسـته بندی نشـانه ها بـر اسـاس موقعيـت 
درونـی آنهاسـت. بـه این شـكل، نشـانه ها به سـه دسـته 

می شـوند: تقسيم 
1. نشـانه های درونـی و کيفـی )جزئـی از کل(؛ شيشـه 
ویترای یک کليسـای سـده های ميانه، الگـوی گل نيلوفر 

در بنای پارسـه؛
2. نشـانه ی کلـی؛ تماميـت یک سـاختمان همچون یک 

نشـانه، تصویر یـک فرد؛
3. نشانه ی قراردادی؛ چراغ راهنمایی.

)*( دسـته بندی دوم بر اسـاس نسبتی اسـت که نشانه ها 
با مورد تاویلی می سـازند. بر این اسـاس نشـانه ها به سـه 

دسته تقسـيم می شوند:
1. نشـانه همچـون گـزاره؛ تابلویی با تصویـر دو کودک به 

معنـای اینجا محل عبـور کودکان؛
2. نشـانه همچـون ترکيبـی از دو یـا چنـد نشـانه دیگـر؛ 
همچـون روایتـی کـه سـه تصویـر در پـی یكدیگـر آن را 

کامـل می کننـد؛



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

432

3. نشـانه همچـون بيـان دو گـزاره؛ تابلـوی راهنمایـی به 
معنـای چـون جـاده باریک اسـت، پـس سـبقت گرفتن 

ممنـوع می باشـد.
)*( دسـته بندی سـوم پيـرس مشـهورترین دسـته بندی 
اوسـت و بـر اسـاس آن ، نشـانه ها بـه سـه گونه شـمایلی ، 

نمایـه ای و نمادین تقسـيم می شـوند:
1. نشـانه های شمایلی بر اساس شـباهت نشانه با موضوع 
اسـتوارند. همچـون تصویر یک شـخص، ماکـت یک پل، 

نقشـه یک ساختمان؛
2. نشـانه های نمایـه ای بـر اسـاس گونه ای نسـبت درونی 
و وجـودی و در بيشـتر مـوارد علـت و معلولـی شـناخته 
می شـوند. وجـود تـب نشـان بيمـاری، ردپـا نشـانه عبور 
یـک فـرد، بخاری کـه از فنجـان برمی خيزد، نشـانه داغی 

محتویـات آن می باشـند؛
3. نشـانه های نمادیـن بـر اسـاس قراردادهـای از پيـش 
تعيين شـده و گاه نانوشته اسـتوارند. نشانه های موجود بر 
نقشـه های سـاختمانی، الفبای مورس و نت های موسيقی 
از این دسـت نشـانه ها می باشـند. اگر بـا ایـن قراردادهای 
از پيـش تعييـن شـده آشـنا نباشـيم، راهی به گسـتره ی 

معناشناسـانه آنها پيـدا نمی کنيم. 
بـه عبارت دیگر نشـانه بـرای مـا معنایی نخواهد داشـت. 
بـرای نمونـه اگـر بـر روی نوشـته ای کـه بـا خـط بریـل 
نوشـته شـده اسـت دسـت بكشـيم، جز پسـتی و بلندی 
چيـزی درک نمی کنيـم. چـرا کـه بـا قراردادهایـی کـه 
پيـش تر تعيين شـده اند و معنـای آن پسـتی و بلندی ها 
را می آفریننـد، ناآشـنایيم. بـرای مـن کـه با زبـان آلمانی 

آشـنایی نـدارم، سـخنان فـردی کـه بـه این زبـان حرف 
می زنـد، برابـر نهـادی در فارسـی نـدارد. مـن تنهـا آوا 
)دال( هایـی می شـنوم. اما ایـن آواها برای مـن، به چيزی 
یـا معنایـی )مدلولـی( داللـت نمی کننـد. بـه تعبيـری 
گسـتره ی معناشناسـانه در مـورد نشـانه های نمادیـن به 
گونـه ای متفـاوت از دیگـر نشـانه ها وجـود دارد. اگـر بـا 
قراردادهـا آشـنا نباشـيم، معنا برای ما سـاخته نمی شـود 
و مسـير حرکـت بـه جلـو برایمان بسـته اسـت. سوسـور 
تنهـا ایـن دسـته آخر یعنـی نشـانه های نمادیـن را مورد 
توجـه قرار مـی داد. به این معنی که آنچه بـرای او اهميت 
داشـت، سـویه ی قراردادی نشـانه ها بود. اما پيرس نشـان 
داد کـه گاه نشـانه ها بـر اسـاس منـش چنـد سـویه ی 
خـود، ترکيبـی از شـمایلی، نمایه ای و نمادین می باشـند؛ 
همچـون آميـزه ای از هـر سـه. چنانكه پيش تـر نيز گفته 
شـد، ایـن دسـته بندی و نيز دیگـر دسـته بندی های ارائه 
شـده از نشـانه ها، هـر یک سـویه های متفاوتـی را در نظر 

داشـته و برجسـته نموده انـد. 
عناصر نشانه شناسی معماري

در فضاهـای مختلف ساخته شـده، کالبد آن نقـش دال و 
فضـای ایجادشـده مدلول اسـت کـه مجموعاً یک نشـانه 
معمارانه، را شـكل می-دهد و آنچه این نشـانه ها را از هم 
متمایـز می سـازد. همان تفاوت در ابعاد نشـانه شـناختی 
آنهـا- یعنـی کاربـرد، معنا و نحو-  اسـت کـه در ارتباطی 

متقابـل با هـم، تمایز نشـانه ها را می سـازند. 
در طراحـی هـر فضا بسـته به نـوع کاربری آن بـه یكی از 
جنبه هـای نام برده بيشـتر توجه می شـود. وجه کاربردی 

نمودار 8. عناصر نشانه شناختي معماري؛ ماخذ: نگارندگان. و نمودار 9. )سمت چپ( فرايند تبديل هر تفسير به 
 15 ,1997, Merrell :بازنمايي جديد؛ ماخذ
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می گيـرد، در پيكره بنـدی فضـا و به تبـع آن در پـالن 
معماری آن نمود بيشـتری دارد. فعاليت هـای رایج در هر 
فضای معماری، نوع ارتباط فضاها را شـكل داده و بيشـتر 
در مقيـاس بنـا قابـل شناسـایی می باشـد؛ بعنـوان مثال 
الگوهـای رفتـاری رایج در یک بنا بـا کاربری موزه اهميت 
سيرکوالسـيون و تـداوم عملكردها را بـرای طراح اهميت 
می بخشـد، حـال آنكـه در پـالن یـک بيمارسـتان نـوع 
فعاليتهـا و عملكرد بنا نيازهایی متفـاوت را طلب می کند 
کـه این تفاوت بيشـتر در پالن معمـاری خودنمایی کرده 
و در هنـگام اسـتفاده از فضـا بـرای مخاطـب قابـل ادراک 

اسـت )فالحـت، 1391، ص 20(.
   عناصـر نشانه شناسـی را می توان در چهـار عنوان اصلی 

گروه بنـدی کرد )بـارت، روالن؛ ص 15(:
1. زبـان و گفتار؛ زبـان به عنوان یک نماد اجتماعی و نظام 
ارزشـی اسـت کـه خـود فـرد نمی توانـد آن را خلـق کند 

یـا تغييـر دهـد. زبان اساسـاً یک قـرارداد اجتماعی اسـت 
و فـرد بـرای ارتبـاط بـا دیگـران بایـد آن را در تماميتش 
بپذیـرد. ولـی گفتار در مقابل زبان، اساسـا یک فعل فردی 
مربـوط به انتخاب و فعلّيت بخشـيدن اسـت و به تعبيری، 
گفتـار یـک فعل ترکيبی اسـت؛ که بـا فعل افـراد مرتبط 

اسـت؛ نـه صـرف آفرینش های زبانـی آنان.
2. داّل و مدلـول؛ داّل و مدلـول از اجـزاء نشانه شناسـی 
هسـتند. داّل یـک واسـطه اسـت و حتمـا بـه مـاده و 
موضوعـی نيـاز دارد و جوهـر داّل، هميشـه مـاّدی اسـت 
)صداهـا، اشـياء، تصاویـر و تخّيالت( و مدلـول نيز در پس 
داّل قـرار دارد و فقـط از طریـق داّل می توان به آن دسـت 
یافـت و آن چيـزی اسـت کـه از مدلـول فهـم می شـود.

3. همسازه و نظام؛
4. تطابق و تّضمن 

دستگاه های نشانه شناسی معماری
از نظـر بـارت مدلـول نه تنها آنچنـان که سوسـور مطرح 

نمودار 10. روش بازنمايي نشانه در شهر؛ ماخذ: ماجدي و سعيده زرابادي، 1389، ص 55.

تصاوير 2 و 3. شکلگيری فضاهای معماری با خصوصيات و اثرگذاری خاص بر مخاطب، براساس تمايز وجوه نشانگی در ايجاد 
فضای معماری؛ الف-  اهميت سياليت و سيركوالسيون در طراحی فضای موزه بر اساس كاربرد و فعاليتهای رايج در اين نوع بنا 
)پالن موزه هنرهای معاصر(؛ ب- اهميت روابط و نوع چيدمان فضاها در بنا با كاربری بيمارستان، براساس عملکردهای موردنظر 

در اين نوع خاص از بنا )نمونه ای از پالن بيمارستان(.
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کرده بود بدیلی یكه و تنها برای دال نيست، بلكه هيچگاه 
دسـت یافتنی نيسـت. ایـن امر بعدهـا توسـط ژاک دریدا 
بسـط و گسـترش بيشـتری یافت و در هيئـت مفاهيمی 
چـون »بـه تعویق افتـادن معنا« تجلـی و بازنمـود دوباره 
پيـدا کـرد. مفهـوم رشـته پایان ناپذیـر و دسـت نایافتنی 
معانی باعث شـد تـا بارت به خواننده و پروسـه خوانش به 
عنوان فرآیندی کامالً خالقه در راسـتای بازسـازی متن و 
توليد و گسـترش نشـانه ها اهميت مضاعفی داده و مرگ 
مولـف را مطـرح کنـد. بـا تعریف هسـتی به مثابـه متن، 
قابليـت خوانش آن را توسـط مبانی نظریه نشانه شناسـی 
مـدرن بـه دسـت می دهـد. نظریـات بـارت پایـه تفكرات 
پساسـاختارگرایان گردیـد کـه سـرانجام به طـور کامـل 
توسـط نظریه پردازانـی چـون دریـدا، و کریسـتوا تئوریزه 
شـد. امبرتـو اکـو از دیگـر متفكرانـی اسـت که بـه مقوله 
نشانه شناسـی بـه صورتی بنيادیـن و امـروزی پرداخت. او 
در تعریـف نشانه شناسـی گفته بود نشانه شناسـی علمی 
اسـت دربـاره دروغ و بدینسـان بسـيار بيشـتر از سوسـور 
ماهيـت ارتجالـی بـودن نشـانه ها و تاثير پذیری آنهـا را از 
زمينه هـای اپيسـتمولوژیک و فرهنگی جوامـع بيان کرد. 
از نـگاه »اکـو« وظيفه کلی نشانه شناسـی پایه گـذاری دو 

نظریـه متفاوت از هـم بود:
1. »نظريـه رمزگان«: به نشانه شناسـی خاصـی اطالق 
می شـد که وظيفـه آن پرداختـن به سـازوکارهای داللت 

معنایی متون اسـت.
2. »نظريـه كدها«: در برگيرنـده کاربرد همگانـی زبان، 
تكامل رمـزگان، ارتباط زیبایی شناسـی و درک رفتارهای 
متقابـل ارتباطـی اسـت و کاربـرد آن بـرای فهـم معنـای 

چيزها و وضعيتهاسـت.
سـرانجام ایـن دریداسـت کـه در فاصله دهه هـای زندگی 
فلسـفی خویش مسير نشانه شناسـی و طرز تلقی جامعه 
بشـری از آن را دچـار تحـوالت شـگرفی می کنـد. از آنجا 
کـه کنـش داللتگری اسـتوار بـر تمایزی اسـت کـه قباًل 
نيـز از سـوی فردینـان دوسوسـور مطـرح شـده بـود و از 
سـوی دیگر مدلـول هيچگاه بـا خود چيز اینهمانـی ندارد 
دریـدا مفهوم شـكاف بين معنـا و موضـوع را تحت عنوان 
differance مطـرح کـرد. ایـن واژه تغييـر یافتـه واژه 
difference فرانسـوی اسـت کـه معنـی تفـاوت و تمایز 
را می رسـاند. لـذا بنـا بـر قـرار داد از ایـن بـه بعـد در این 
مقالـه بجـای واژه difference  از معـادل »تفـاوط« در 
تمایـز با »تفاوت« در فارسـی اسـتفاده خواهيم کـرد. این 
شـكافی اسـت که هيچـگاه اجـازه نمـی دهد بـه صورت 
مسـتقيم بـه معنـا دسترسـی داشـته باشـيم. در واقـع 
هميـن شـكاف باعـث بـه تعویـق افتـادن معنا می شـود. 
دریـدا از عنـوان سلسـله پایـان ناپذیـر مدلول هـای بارت 
بـرای بيـان مرگ مولف و مفهـوم تفاوط بـرای بيان مرگ 

تصوير 4. فضاهاي حركت و مکث يادآور حركت در مسير 
سلوک عرفانی؛ ماخذ تصوير: توسلی، 1371، ص 49. بنقل از 

روشن و شيباني، 1394.

 جدول 1 و 2. مفهوم نشانه شناختي عناصر معماري و معناي آنها و معناي ايوان؛ ماخذ: ميرشاهزاده و ديگران، 1390، ص 9 و ص 14.
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معنـا اسـتفاده کرد. از سـوی دیگـر او با تعریـف تقابلهای 
دوگانـه ای کـه بشـر از آغـاز بـه عنـوان کدهـای رمزگذار 
از طریـق آنهـا هسـتی را بـه تعریف نشسـته، توانسـت به 
رمز اصلی نگرشـهای ارزشـگذارانه انسـانی در حـوزه های 
مختلـف علمـی فرهنگـی و غيـره دسـت یابـد. بـر ایـن 
اسـاس سيسـتم فكـری و بينش های بشـر چيـزی نبود 
جـز مجموعـه ای از کدهـای متقابل که نه تنهـا در تقابل 
بـا یكدیگر قـرار داشـتند بلكه از سـوی دیگر، گونـه ای از 
ارزشـگذاری مـا بيـن آنها حاکم بـود. او همچنيـن به این 
مطلـب پـی برده بـود که تعریف یكـی در فقـدان دیگری 
صـورت می گيرد و این امر همواره به مسـلط شـدن گونه 
مثبـت ایـن تقابل ها مـی انجاميد. بـرای نمونـه در تقابل 
دوگانـه مـرد/زن، زن بـودن همواره تعریف خـود را از نبود 
و فقدان عناصر نرینگی بدسـت مـی آورد و در واقع همين 
دليـل اصلی تسـلط گفتمـان مذکـر در تمام طـول تاریخ 
بشـر شـده بـود. از ایـن منظـر دریدا متن واسـازی شـده 
را متنـی می دانسـت کـه سـاالری یـک وجـه داللـت بـر 
سـایر وجـوه مسـلط از بين مـی رود. در واقـع از این لحاظ 

واسـازی حرکتـی اسـت تحليلی کـه از طریـق آن عناصر 
بـه حاشـيه رانده شـده تاریخ بـه ميانگاه متـن می آیند و 
دیگـر عناصـری که تاکنـون در مرکزیت متن قرار داشـته 
انـد سـاالریت خـود را از دسـت داده و حاشـيه را تجربـه 
می کننـد. او ایـن مفهـوم را بـار دیگـر بـا پيش کشـيدن 
»متافيزیـک حضـور« عنـوان کـرد. از دیـد دریـدا یكی از 
تقابل هـای دوگانـه و پایـه در تفكر فلسـفی غـرب مفهوم 
حضـور و غياب اسـت کـه از نظر دریـدا در تفـوق دیرینه 
گفتـار بر نوشـتار تجلی کامل یافتـه اسـت. در واقع غرب 
بـا انتخاب گفتـار بر نوشـتار تاکيد خـود را متوجه حضور 
و درک حضورمنـد از هسـتی کـرد. بـه هميـن دليـل هر 
آنچـه کـه مربوط به جنبه غياب می شـد از منظر فلسـفه 
غرب دون پایه و مذموم شـمرده شـده است. دریدا معتقد 
بـود که سوسـور با تعریـف تقابل هایی ماننـد، همزمانی- 
درزمانی، گفتار- نوشـتار، همنشـينی- جانشينی بار دیگر 
در دام متافيزیک حضور فلسـفه غرب گرفتار شـد )نمودار 

زیر(. 
 در بسـياری از آثار معماری نيز از نشـانه های نمادین که 

نمودار 11. شناخت متن معماری، نشانه شناسی پساساختارگرا روشی برای معناسازی متن، مأخذ: دباغ، 
.1390
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براسـاس قـرارداد یا قاعـده به مصداقش مربوط مي شـود، 
اسـتفاده شـده که با وابسـتگی بـه زمينه و یا ریشـه های 
روانـی بـرای مخاطـب قابـل تأویـل و تعبيـر می باشـد؛ 
بنابراین آنچه در معماری به عنوان عامل  معناسـاز نشـانه 
قابـل شناسـایی اسـت، در هر سـه قالب شـمایل، نمایه و 
نمـاد می توانـد نمـود یابد. امـا بدیهی مي نمایـد که هيچ 
نشـانه اي نمي توانـد شـمایلي، نمایه اي، یا نمادین باشـد 
و در واقع، هر نشـانه ترکيبي از هر سـه نوع نشـانه اسـت 
کـه در هـر مـورد، بـر دوتـاي دیگـر چيرگـي دارد )لنگ، 

1389، ص 34(.
 نشانه شناسي در معماري و شهرسازي اسالمي

هنـر دینی نتيجه تالش هنرمند معتقد بـرای بيان اصول 
و مفاهيم دینی در قالب هنر اسـت، بطوری که نتيجه کار 
او فـارغ از هرگونه برداشـت شـخصی و زمينی قـرار گيرد. 
ایـن فعل بـر زمينه ای کـه در آن هنرمند، اثـر و مخاطب 
اثـر هـر سـه در یـک راسـتای مشـخص کـه همانـا القاء، 
بيـان و فهـم سـاده مفاهيم قدسـی اسـت قـرار می گيرد، 
نيازمنـد  ایـن مهـم  انجـام  بـرای  دینـی  لـذا هنرمنـد 

نمـاد، نمادپـردازی می-شـود کـه مـن جملـه قویترین و 
کاربردی تریـن ابزارهای بيانی به شـمار مـی رود. بنابراین 
در هنرهـای دینـی بویژه معماری که مهـم ترین هنرهای 
دینی اسـت )چراکه معماری دینی جایگاهی را برای تفكر 
و عبادت بشـر فراهم مـی آورد که الزمـه زندگی اعتقادی 
اسـت(، سمبوليسم محور مشترک هنرمند، اثر و مخاطب 
اثر محسـوب می شـود زیرا در هنر دینـی، جهان انعكاس 
حقيقـت الهـی اسـت پس هنـر دینی مقيـد به تقليـد از 
طبيعـت نيسـت چراکـه طبيعـت جـز سـایه هایی روی 
دیـواره غـار نيسـت و درصـورت ارجاع به طبيعـت مادی، 
هنـر دینی عمق و محتـوای ماورایی خود را ازدسـت داده 
و بـه عكسـی از صناعـات بشـری تنـزل می یابد لـذا نماد 
و اسـتفاده از آن منطـق بازدارنـده این رخداد اسـت. نماد، 
نشـانه ای اسـت که بشـر در طول تاریخ برای بيان مفاهيم 
عميـق و غيرزمينی خود بكار گرفته اسـت. نماد به معانی 
و مفاهيمـی واالتـر و وسـيع تـر از آنچـه می نماید اشـاره 
دارد؛ مفاهيمـی کـه بيان مجـرد آنها در حد قـدرت درک 
بشـری نيسـت و بنابراین می توان گفت: نماد واسـطه ای 

نمودار 13. ارتباط نشانه شناختي و حس مکان؛ ماخذ: فالحت، 1391، ص 23.
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اسـت ميان فهم انسـانی و عالـم ربانی. از جهتـی از مرتبه 
خـود نـزول کرده تا به فهم انسـان درآیـد و از طرفی دیگر 
موجـب ارتقا درک بشـر می شـود و این الزمـه هنر دینی 
و حتـی خـود دیـن اسـت همچنـان کـه در تمامی کتب 
مقـدس از زبـان اشـاره و تمثيـل و از طریق نمادپـردازی، 

اصـول و حقایق قدسـی بيان شـده اسـت.
بهترین نمود آن تأثيرپذیـری از منابع و اثرگذاری در جان 
مخاطـب را در مسـاجد اسـالمي مي توان یافت. مسـاجد 
اسـالمي، جلوهـاي از زیبایي هـاي بصري و نمونـه بارزي 
از تلفيـق فرم هـاي نمادیـن بـا باورهـاي عميـق اعتقادي 
اسـت. این معاني همچون منابع الهامشـان جز با سـمبلها 
و تشـبيهات بـه بيـان در نمي آیند، چنانچه قـرآن و دیگر 
متـون دینـي بـراي بيـان حقایـق معنوي بـه زبـان رمز و 
اشـاره سـخن مي گوینـد )احمـدي ملكـی، 1384، صص 
135-136(. ایـن عناصـر نمادیـن قـادر هسـتند از تعالي 
فـردي و وحـدت لحظه اي بـا الوهيات حمایت واسـط آن 
شـود. برخي صاحبنظران، چنين هنـري را عرفان دیداري 
قلمـداد کرده انـد، ویژگي هایـي کـه فقـط در هنـر دیني 
مي-تـوان نشـاني از آن یافت )رضایـي، 1389، ص 151(. 

ایـن مقدمـات، مدخلـي مناسـب بـراي بررسـي عناصـر 
سـاختاري معمـاري مسـجد و مفاهيم نمادین آن اسـت.

 در جامعـه اسـالمی، جامعـه ای کـه در آن سـنن اسـالم 
حاکم اسـت، هرجـزء از زندگی من جمله هنـر و معماری 
در ارتبـاط بـا اصـول روحانـی و اسـالمی اسـت و هنـر 
مسـتقيم ترین تجلی اصول اسـالم محسـوب می شـود و 
از آنجایـی کـه ارتباط با کيهان شناسـی ویژگی مشـترک 
ميـان تمامـی سـبک های معمـاری سـنتی محسـوب 
می شـود و چـون هنـر معمـاری در پـی ایجـاد جایگاهی 
بـرای زندگـی انسـان به بهترین شـكل اسـت، لـذا تالقی 
انسـان، کيهان شناسـی و معمـاری در تمـدن اسـالمی 

مسـجد بـه معنـی محل سـجده ناميـده می شـود.
بنابرایـن می تـوان گفـت کـه هميـن رابطه ميان انسـان، 
کائنات و کيهان و معماری، اساسـی ترین الزمه آشـنایی و 
درک معماری اسـالمی می باشـد: رابطه ای که ریشـه در 
مفهـوم وحـدت دارد؛ چـرا که از دیدگاه سـنت گرایان کل 
هسـتی خود نشـانه ای از هنر مقدس اسـت: خلقت الهی.

در اوليـن عنصـر سـاختاري در بـدو ورود به مسـجد در و 
مفهـوم نمادیـن آن راهـي اسـت که بـه ملكـوت خداوند 

تصوير 5. )سمت راست( قرينگي در محور باغ شاهزاده ماهان و تصوير 6. )سمت چپ( تقسيم بندي چهارگانه اب در باغ ايراني 
فين كاشان و تمثيل چهار نهر بهشتي؛ ماخذ: آرشيو نگارنده.
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گشـوده مي شود. الگوي کيهاني در که اساساً گذرگاهي از 
جهاني به جهانی دیگر مي باشـد، بيشـتر از مقوله »زماني 
و دوري« اسـت، از ایـن رو، درهـاي آسـمان، یعني درهاي 
انقـالب شمسـي، درهـاي گشـوده بـر زمـان انقطاع هاي 
دوري اسـت )مددپـور، 1383، ص 66(. در اصطالحـات 
عرفانـي »در« نمـودي از مطالعـه و محو اعمال گذشـته و 
تكاپـو در سـير به سـوي خـدا و تمكين از احكام سـلوک 
و آثـار وجـود در راه محبوب اسـت )سـجادي، 1370، ص 
281(. باب األبـواب نيـز در تعابيـر عرفاني بـه معناي توبه 
اسـت، زیـرا توبـه، نخسـتين چيـزي اسـت که انسـان به 

وسـيله آن وارد در قـرب مي شـود )همـان، ص 177(.
محراب

محوري تریـن بخـش در معماري مسـجد، محراب اسـت. 
ایـن واژه بـه معنـاي محل جنـگ و جهاد اسـت. از منظر 
»راغـب اصفهاني« در المفـردات، محراب از آن رو که محل 
نبـرد بـا شـيطان و هواي نفس اسـت، ایـن نـام را به خود 
گرفتـه اسـت. امـا محـراب نـه تنها محـل جهاد بـا نفس 
کـه پناهـگاه امن و قرارگاه و آسـایش روح اسـت )بلخاري 

قهـي، 1388، ص 378(؛ چنانكه در قـرآن مجيد این واژه 
در توصيـف پناهـگاه و مأمني براي مریم عذرا آمده اسـت 
)آل عمـران، صـص 37-39(. پيوند ميان محـراب و مردم 
مـا را بـه تعامـالت ميـان دعـا و دل رهنمـون مي سـازد، 
از آن روکـه روح بكـر بـراي خوانـدن خـدا بـه دل پنـاه 
مي جویـد )رضـوي، 1384، ص 254(. راز آميزتریـن و 
پرشـكوهترین عنصـر تزیينـي محـراب، مقرنـس اسـت. 
مقرنـس تمثيلـي از فيضان نـور در عالم مخلـوق خداوند 
اسـت که همچون چهل-چراغي، نور رحمت و معنویت را 

بـر جان نمازگـزاران مي گسـتراند.
قوس

وفـور عنصـر قـوس در معمـاري مسـجد، آن را بـه عنوان 
اصـل الیتجـزاي معمـاري اسـالمي تبدیـل کرده اسـت. 
ریشـه یابي معنـاي ایـن واژه، پيونـد مـاده و معنـا را در 

معمـاري اسـالمي بـه نمایـش مي گـذارد.
گنبد

گنبد، سـمبل آسـمان اسـت و به دليل انحنایش، نشـان 
روح و عالـم مجـردات تلقـي مي شـود. از قدیـم االیـام 

تصوير 7. خانه كعبه فضايي كامالً متعادل و ايستا؛ ماخذ: منان رييسي و ديگران، 1393، ص 85. و تصوير 8. 
)سمت چپ( اصل همبندي فضايي به عنوان نمونه اي از رمز پردازي استنباطي با استفاده از شمايل هاي طبيعي؛ 

ماخذ: اردالن و بختيار، 1380.
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در تمامـي فرهنگهـا، دایـره، تمثيلـي از جهـان روحانـي 
و نمـاد تماميـت وکمـال بـوده اسـت. عامـل مهـم دیگـر 
در زیباشناسـی گنبـد، اسـتفاده از رنـگ در جلوه هـای 
زیباشناسـان آن اسـت. رنگهاي سـرد و رام آبي، سـفيد و 
جـز آن سـبب تحـرک قـوت عقلنـد و بـه نفس بيـداري 

ميبخشـند )بلخـاري قهـي، همـان، ص  385(.
مناره

منـاره عنصر مسـلط برکالبد شـهر و نمادي از عـروج، نور 
و هدایـت اسـت. در واقـع هـم نمادي بصري، هم سـمبل 
نخسـتين و اساسـي-ترین حالـت نمازگزار قيام به شـمار 
مي آیـد )نقـي زاده، همـان، ص 132(. منـاره، نامـش را از 
نـور گرفتـه و نور عنصري مهم در معماري اسـت تا جایي 
کـه خداونـد نيـز در بنـاي ایـن جهان خـود را نـور زمين 
ـَمواِت َو األَرِض«؛ بدیـن  و آسـمان خوانـده » اهللُ نُـوُر السَّ
ترتيـب، نـور عامل روشـنایي و هدایت و مناره هـا، جایگاه 
ایـن نور و روشـنایي اند. عناصر تزیينـي این محمل عروج 
بهشـت را پيـش چشـمان نظاره-گـران مي آورد و انسـان 
خاکـي را بـه آسـمان بيكـران و واقعيتهـاي روحانـي آن 

رهنمـون مي سـازد )هوشـيار، 1380، ص 674(. 
نتيجه گيري و جمعبندي

فرهنـگ مجموعـۀ پيچيـده ای از یكسـری نشانه هاسـت 
کـه رمزگانهایـی را تشـكيل می دهند و ایـن رمزگانها نيز 
یـک نظـام نشـانه ای را بـه وجـود می آورنـد. در مطالعـه 
فرهنـگ و چشـم اندازهای فرهنگی یک نشـانه به تنهایی 
فهـم نمی شـود بلكـه در کنـار و همـراه با دیگر نشـانه ها 
مـورد تحليـل قـرار می گيـرد. چـون نظامهای نشـانه ای 
بـا یكدیگـر تعامـل داشـته و همه باهـم در ارتباطنـد؛ لذا 
در تحليـل نشـانه شـناختی چشـم اندازهای فرهنگـی 
بایـد وجـود نظامهـای نشـانه ای را در نظر گرفـت. امروزه 
شكلگيری، تغيير و سازمانيابی ساختارهای مكانی فضایی 
بـه عوامـل متعددی مثـل اقتصـاد، فرهنگ، سياسـتهای 
در  مربـوط می شـود.  ارتباطـات جهانـی  و  بين المللـی 
انسـانی،  چشـم اندازهای  نشانه شناسـی  منطـق  واقـع 
منطـق معرفـت به شـرایط اجتماعی، اقتصادی، سياسـی 
و فرهنگـی نظامهای حاکـم در دوره هـای زمانی مختلف 
اسـت کـه چشـم اندازهای فرهنگـی متفاوتی را بـه وجود 

نمودار 1. ارتباط نشانه و رمزپردازي در معماري و شهر اسالمي؛ ماخذ: منان رييسي و 
ديگران، 1393، ص 92.
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می آورند. با کشـف معانی پنهان در چشم اندازهاسـت که 
می تـوان به مسـائل پيچيـدۀ سـاختارهای فضایی مكانی 
سـكونتگاهها از جمله شهرها دسـت یافت؛ بنابراین، چون 
فرهنـگ در طـول زمـان رسـوب می کنـد، لـذا از طریـق 
چش ماندازهـای فرهنگی که بخش از این رسـوب گذاری 
فرهنگـی اسـت، می تـوان اجـزای فرهنگ جوامـع یعنی 
دین، سـبک زندگی، اقتصاد و نظایر آن را شناسـایی کرد. 
شـهر سـاختاری اسـت کـه داللت کننده هـا را بـه کار 
کاربـرد  بـه چگونگـی  توجـه خـاص  ایـن  و  می گيـرد 

داللت کننده هاسـت، کـه علـم نشانه-شناسـی شـهر را 
پی ریـزی می کنـد. زمانـی که از شـهر صحبت می شـود، 
آن را ورای دیـدن، سـكونت و گشـت و گذار درک مـی 
کنيـم. شـهر محصول زمـان اسـت و در الیه هـای متعدد 
آن خصيصه هـای هـر نسـل ظهـور می یابـد. در تحليـل 
نشانه شناسانه، کشـف معنا از طریق بازشناسی نظام های 
نشـانه ای صورت می گيرد. این تفسـير از اسـتعاره و مجاز 
به تشـریح نشـانه ها گذار می کند. این همـان علم معانی 
اسـت که با گسـترش غيرقابل تصور، به ما در زمينۀ نشانه 

جدول 3. چگونگی ادراک معانی و تفسير معانی نشانه ها با رويکردهای مختلف؛ ماخذ: يافته هاي تحقيق.

جدول 4. شاخصهاي مورد نظر نشانه شناختي در معماري و تحليل شهر؛ ماخذ: بر اساس يافته ها و تطبيق با روشن، 1394.
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شناسـی کمـک خواهد کرد. فلسـفۀ نشـانه ها بایـد درک 
شـود، نشانه شناسـی در پی شناسایی فلسفه آن ها است، 
و تنهـا بـه چارچوب قواعد عمومی بيـن داللت کننده ها و 
داللت شـونده ها و ارتبـاط معمولی آنها بسـنده نمی کند. 
رمزگان اجتماعی در شـهر، توسط همگرایی با هنجارهای 
اجتماعـی- فرهنگـی کـه از پيدایـش هسـتۀ اوليۀ شـهر 
تاکنـون حضور داشـته و مشـتمل بـر اعتقـادات و باورها، 
فرهنـگ و آداب و رسـوم، آئين ها و رسـوم ملی و مذهبی 
و ارزش هـای حاکـم بـر جامعـه اسـت، نمـود می یابـد. 
رمـزگان هـای زیبایی شـناختی در شـهر، بـا همگرایـی 
از طریـق تلفيـق بـا هنرهـای بومـی، کـه مصـداق عينی 
ذوق هنـری و خالقّيـت افـراد در کاربرد نقـوش نمادین و 
شـكل واره ها در صنایع دسـتی، نقاشی، مجسـمه سازی، 
معماریاسـت، تجلّی پيـدا می کند. رمـزگان های منطقی 
در شـهر بـه واسـطۀ همگرایی با عوامل طبيعـی، از جمله 
موقعيت اسـتقرار در طبيعت و سـير تحول کالبدی شـهر 
در گذر زمان )انتظام سـاختار فضایی شهر، استخوانبندی 
شـهر، فضاهای شهری، گونه شناسـی ابنيه، تصویر ذهنی 
از شـهر( مشـخص می شـود. نهایتاً بـر مبنای سـامانه ای 
یكپارچـه از رمزگان هـای سـه گانـه پيرسـي، نظـام های 
نشـانه ای در شـهر به نظام هـای معنادار تبدیل می شـود. 
بررسـي و تحليـل نشانه شناسـان معمـاري مسـاجد و 
جسـتجوي معناکاوان عناصر سـاختاري و تزیيني در هنر 
معمـاري را بـه شـاخصه هاي معمـاري اسـالمي و وجـوه 
تمایز آن با سـایر فرهنگها رهنمون مي سـازد. عمده ترین 
شـاخصه و وجه تمایز اساسـي معماري مسـاجد در منابع 
الهـام آن کـه همانـا کالم وحـي قـرآن و حقيقـت و روح 
سـخن نبي اکرم )ص( و ائمۀ عليهم السـالم نهفته اسـت. 
غنـاي محتوایـي و مبانـي عرفاني آن هم از غناي منشـأ و 
منبـع الهام آن برمي خيـزد. از ایـن رو، در پيام هنرمند به 
طریـق شـهودي و از طریـق دل، دلـي کـه بـا کالم وحي 
و سـير نبـوي و سـير معصـوم مأنـوس اسـت، امكان پذیر 
می گردد. بسـياري از حكما و فالسـفه، مباحثي مفصل در 
معناکاوي معماري اسـالمي و عناصر نمادین مسـجد ارائه 
کرده انـد کـه اذهان مخاطب را به سـوي هـدف متعالي و 
معانـي نهفتـه در دل اثر رهنمون مي سـازد. بـا این حال، 

دل و الهامـات اشـراقي رهيافتهـاي معنایي آنگونـه آثار را 
بر مخاطبان آشـكار مي سـازد. در بررسـي نشانه شناختي 
معمـاري مسـجد، شـاخص دیگـر معمـاري اسـالمي که 
تلفيـق بعـد زیبایي  شناسـانه و بعدکاربـردي اسـت، نيـز 
قابل درک اسـت. تلفيـق این ابعاد، هنر اسـالمي را هنري 
هدفمند،کارآمـد و معنادار سـاخته اسـت. نقـش ملتهاي 
مختلـف و تأثيـر ذوق و اسـلوب هنـري آنهـا در معمـاري 
مسـاجد، سـبب شـده کـه ویژگـي دیگـر این هنـر یعني 
جهـان وطنـي و سـماحت نظر فرهنـگ اسـالمي در آثار 
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بررسی میزان دست يابی دولت به اهداف طرح مسکن مهر: مطالعه موردي 
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چکیده
يکی از نیازهای اساسـی هر کشـوری، تامین مسـکن برای افراد 
جامعـه اسـت. فاکتورهـای متعـددی در تهیه مسـکن مناسـب 
بـرای تمامـی اقشـار جامعه وجـود دارد که توجه بـه همه آن ها 
از جملـه وظايـف مهـم دولت هاسـت. از مهم تريـن ايـن عوامل 
مـی تـوان بـه مکان يابـی و تامین زمین مناسـب برای سـاخت 
شـهرها و مناطـق مسـکونی، کاهـش يـا حـذف بهـای زمین از 
قیمـت تمـام شـده مسـکن و از همـه مهم تـر قیمت گـذاری 
واحدهـا بـه طريقـی که قدرت خريـد را برای کلیه اقشـار فراهم 
کنـد، اشـاره کـرد. يکـی از طـرح هايـی کـه در طـول سـالیان 
گذشـته به جهت تامین اين نیاز اساسـی در کشـور پیاده شـده 
اسـت، طـرح مسـکن مهر اسـت. هـدف از انجـام ايـن پژوهش، 
بررسـی میـزان دسـت يابی دولـت به اهـداف طرح مسـکن مهر 
بـوده و بـرای دسـت يابی بـه ايـن هـدف مطالعـه موردي شـهر 
جديـد پرديـس تهـران انجـام گرفتـه اسـت. تجزيـه و تحلیـل 
داده های موجود در مورد شـیوه های پیاده سـازی پروژه مسـکن 
مهـر در شـهر جديـد پرديس، به وسـیله نرم افـزار SPSS انجام 
شـد و نتايج نشـان داد که پروژه مسـکن مهر در تامین مسـکن 
بـرای گـروه هـای کـم درآمـد، حـذف قیمـت زمیـن از قیمـت 
تمام شـده مسـکن و همچنین مکان يابی و تامیـن امکانات زير 
بنايـی موثـر بوده اسـت ولـی در تامین تسـهیالت بانکـی ارزان 
قیمـت و فراهم سـاختن امکانـات روبنايی موفق به دسـت يابی 

بـه اهـداف موردنظر نگرديده اسـت. 
.SPSS ،واژگان كلیدي: مسکن مهر، شهر جديد پرديس

noori_2003@yahoo.com  :نويسنده مسئول مکاتبات، شماره تماس: 88329200-021  رايانامه   *

Evaluating the Achievement of the Objectives of 
Mehr Housing Plan: Case Study of Pardis New 
City, Tehran
Abstract
One of the basic needs of each country is to prove house for 
individuals of the society. There are several factors which 
contribute to provide house for all classes of individuals. This 
issue is one of the important tasks of government. The most 
important factors in this field are location to construct the 
residential areas, proper and efficient usage of raw materials, 
provision of urban needs in new residential areas, most im-
portantly, the pricing of the units in a way that provides pur-
chasing power for all classes of individuals. One of the pro-
posals in the past years in order to meet this basic need in the 
country is Mehr housing scheme. The aim of this study was to 
investigate the government achievement rate to the objectives 
of Mehr housing scheme. To achieve this goal, a case study 
of a new city Pardis in Tehran was conducted. Data analysis 
regarding implementation of Mehr housing project was con-
ducted by SPSS, Lisrel software. The results displayed that 
Mehr housing project of new city pardis significantly reduce 
inequalities in housing, small investment, reduce costs of de-
prived households and increase the quality of housing.
 Keywords: Mehr housing, new city pardis, SPSS, Lisrel

445-452

شماره 43 تابستان 95
No.43  Summer 2016 



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

446

مقدمه
مـدر مورد ضرورت بخش مسـکن در ايـران می توان بیان 
کـرد کـه ايـن بخش همـواره به عنـوان يکـی از معضالت 
مهـم کشـور مـا مطـرح بـوده و بـا عنـوان يـک ضـرورت 
در جامعـه قابـل توجـه بـوده و بسـیار سرنوشت سـاز و 
تعیین کننـده اسـت )پورمحمـدی و اسـدی، 1392(. در 
ايـران، عامـل اصلـی ايجـاد تقاضـاي بالقوه براي مسـکن 
جمعیـت اسـت؛ به طوری کـه کلیـه عواملـی کـه سـبب 
تغییـر در جمعیـت می گردنـد بـر تقاضـاي مسـکن نیـز 
تأثیـر می گذارنـد )لطفـی و خیرخـواه، 1391(. مسـأله 
تامیـن مسـکن بـرای اقشـار کم درآمد نـه تنهـا در ايران 
بلکـه در بسـیاری از کشـورهای جهـان مـورد توجـه قرار 
گرفته اسـت و تاکنون سیاسـت های مختلفی برای تامین 
مسـکن گـروه هـای کم درآمـد در نظـر گرفته و بـه اجرا 
در آمـده اسـت )خدائـی و میـره، 1390(. برخی معتقدند 
پـروژه مسـکن مهر مفايد زيـادی را برای مـردم و مملکت 
بـه دنبـال خواهد داشـت. طرح مسـکن مهر نـه تنها بهره 
وری زمیـن شـهری را بـه شـدت بهبـود می بخشـد بلکه 
باعث ارتقاي کیفیت زندگي شـهري مطابق استانداردهاي 
شهرسـازي می شـود. اگـر با تهمیداتي بتوان ايـن طرح را 
بـه صـورت کامل به درون شـهر هدايت کـرد و از ظرفیت 
هاي موجود در درون شـهرها به ويژه بافت هاي فرسـوده 
شـهري اسـتفاده نمود به نحو بارزتري متوسـط شـاخص 
بهـره وري زمین شـهري را ارتقا خواهد بخشـید. به عالوه 
ارتقـاي تراکـم نفـر در هکتار شـهرهاي موجود، بهسـازي 
و نوسـازي بافت هاي فرسـوده کشـور، اسـتفاده از اراضي 
بايـر و متروکـه و خالي در درون شـهرهاي کشـور و خارج 
کـردن کاربـري هاي نامناسـب زندگي شـهري بـه خارج 
از شـهرها )نظیـر پـادگان ها، زنـدان ها، صنايـع مزاحم و 
آالينـده( و در اختیار شـهر قرار گرفتن اراضي اسـتحصال 
شـده مـي توانـد تا بیـش از 20 سـال ديگـر، هرگونه نیاز 
به اسـکان سـرريز جمعیت شهري کشـور را پوشش دهد. 
طرح مسـکن مهر بـا اصالح الگوي مصرف زمین شـهري، 
مـی توانـد صرفه جويـي هاي متعـدد ديگـري را به دلیل 
جلوگیري از گسـترش بی رويه سـطح شـهر براي کشـور 
و مـردم بـه همـراه آورد. کاهـش قابـل توجـه هزينه هاي 

اسـکان، کاهـش هزينه هـاي نگهـداري شـهرها، کاهش 
هزينـه هـاي امنیتـي و انتظامي شـهرها، کاهـش هزينه 
هـاي رفـت و آمـد خانوارهـا، کاهـش مصـرف انـرژي و 
آلودگـي هـوا، کاهش هزينـه هاي تامین زيرسـاخت هاي 
مـورد نیـاز شـهري، کمـک بـه حفـظ محیـط زيسـت و 
منابـع طبیعـي و در نهايت تخصیص بهینـه منابع ملي با 
جلوگیـري از نابـودي باغـات و اراضي کشـاورزي از جمله 

ايـن صرفه جويي هاسـت )آئینـی، 1389(.
به گفته سـعیدی، رضوانـی و کاظمی )1390(، سیاسـت 
هـای مسـکن مهـر از جملـه مهم تريـن سیاسـت هاي 
مسـکن در دولـت نهـم و بـه تبـع آن در دولـت دهـم 
بـوده انـد. ايـن سیاسـتها بـا هـدف ايجـاد مسـکن برای 
گروه هـای  رآمـد در زمـره سیاسـت های ارزشـی دولـت 
درآمدنـد، امـا تنهـا با تکیه بـر مقوله اقتصـادی که عمدتا 
در برگیرنـده قیمـت زمیـن اسـت، نمی تـوان بسـتری 
بـرای مکان گزينـی اسـتقرار چنین سیاسـت هايی فراهم 
سـاخت. در پروژه مسـکن مهـر نهادهای متفـاوت درگیر 
و موظـف بـه انجـام مسـئولیت های فراگیـر بـوده و تحت 
تاثیـر ايـن طرح بـزرگ قرار گرفتنـد. همین طـور اهداف 
و مفايـد زيـادی بـرای ايـن پروژه بر شـمرده شـده اسـت 
و در عین حـال مخالفینـی نیـز داشـته اسـت و همچنان 
مباحـث دامنـه داری در نقـد اين طـرح در جريان اسـت. 
حـال بايـد ديد پروژه مسـکن مهر، در رسـیدن بـه اهداف 
خـود تـا چـه حـد موفـق عمـل کـرده اسـت. درحقیقت 
ايـن پژوهـش در نظـر دارد؛ میـزان دسـت يابـی دولت به 
اهـداف طـرح مسـکن مهـر را بررسـی نمايد. برای پاسـخ 
به اين سـوال، شـهر جديـد پرديس بـرای مطالعه انتخاب 
شـد. محمد اروند کلهر، حسـن اسـماعیل پـور و فريدون 
احمـدی )2013(، تحقیقـی بـا عنـوان »بررسـی عملکرد 
طرح مسـکن مهر در ايران )مطالعه موردی: شـهر سـقز(« 
انجـام دادند. پروژه مسـکن مهر در شـهر سـقز بـه اهداف 
مـورد نظر خود دسـت نیافته اسـت و بین اهـداف و آنچه 

در واقعیـت وجـود دارد شـکاف ديـده می شـود.
مقولـه مسـکن گسـترده و پیچیـده اسـت و نمی تـوان 
تعريـف واحـدی از آن ارائـه کرد. در واقـع تعريف و مفهوم 
عام مسـکن يک واحد مسـکونی نیسـت بلکه کل محیط 
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مسـکونی را شـامل مـی شـود، بـه عبـارت ديگر مسـکن 
چیـزی بیـش از يـک سـر پنـاه فیزيکـی اسـت و کلیـه 
خدمات و تسـهیالت عمومی الزم برای به زيسـتی انسـان 
را شـامل مـی شـود و بايـد حق تصـرف نسـبتاً طوالنی و 
مطمئن برای اسـتفاده کننده آن فراهم باشـد. در دومین 
اجالس اسـکان بشـر)1996( که در اسـتانبول برگزار شد 
مسکن مناسب چنین تعريف شـده است: سرپناه مناسب 
تنهـا بـه معنای وجود يک سـقف باالی سـر هر شـخص 
نیسـت؛ سـرپناه مناسـب يعنی آسـايش مناسـب، فضای 
مناسـب، دسترسـی فیزيکـی و امنیـت مناسـب، امنیـت 
مالکیـت، پايـداری و دوام سـازه ای، روشـنايی، تهويـه و 
سیسـتم گرمايی مناسـب، زيرسـاخت های اولیه مناسب 
مانند آب رسـانی، بهداشـت و آموزش، دفع زباله، کیفیت 
مناسـب زيسـت محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان 
مناسـب و قابـل دسترسـی از نظـر کار و تسـهیالت اولیه 
اسـت کـه همـه مـی بايسـتی با توجـه بـه توانايـی مردم 

تامین شـود )جهان بیـن و پورمحمـدی، 1389(. 
طـرح مسـکن مهـر طرحی اسـت کـه در سـال 1386 با 
اهـداف ايجـاد تعـادل میـان عرضـه و تقاضای مسـکن با 
حـذف قیمـت زمیـن، تامیـن مسـکن اقشـار کم درآمد و 
بی بضاعـت، کنترل و جلوگیـری از افزايش بی رويه قیمت 
زمین و مسـکن، رونق بخشـی به تولید مسـکن و افزايش 
حجـم تولید مسـکن، کاهـش هزينه های مسـکن )اجاره 
بهـا، رهن و خريد( از سـبد هزينه خانـوار، تامین نیازهای 
انباشـتی و آتی مسـکن وبرقراری عدالت در دسترسـی به 
مسـکن مناسـب و به تبع آن کاهش فقر و تامین مسـکن 

جوانـان مطرح گرديـد )رضائی و کمائـی زاده، 1391(. 
شـیوا آجیلیـان ممتـاز )1391( پژوهشـی را تحت عنوان 
»روش هـای تامیـن مالی پـروژه های مسـکن اقشـار کم 
درآمـد« انجـام داد. سیاسـت هـای مالـی دولـت  نیـاز به 
اصـالح دارد. از اين رو به منظور تامین مسـکن اقشـار کم 
و میـان درآمـد و جلوگیـری از شـانه خالـی کـردن از زير 
بار مسـئولیت، روشـن بودن تکلیف متقاضیـان در زمینه 
مقدار نقدينگی الزم، همینطور متنوع بودن انتخاب،کوتاه 
شـدن دسـت سـودجويان و خارج شـدن بازار مسـکن از 
رکـود، لزوم اسـتفاده از سـرمايه گذاری داخلـی و خارجی 

بـرای ساخت و سـاز روشـن می گـردد تا بتوان سـاختمان 
هايـی ارزان قیمـت تولیـد کنیـم و بعـد از مرحلـه تامین 
زمیـن توسـط دولـت از زمـان اجـرای طـرح تـا تحويـل 
سـاختمان مشـکالت تامین مالی پـروژه ها را به سـرمايه 
گـذار واگـذار و دغدغـه های ايـن عرصـه را کاهش دهیم.

مسـکن به عنوان يکي از نخسـتین نیازهاي اساسي انسان 
داراي جايـگاه ويـژه اي در کلیه طرح ها و برنامه ريزی های 
جامـع، طرح ريـزي شـهري، اقتصـاد، سیاسـت و نظايـر 
اين هاسـت و از زيرشـاخص های اصلـی و تعیین کننـده 
در برنامـه ريـزی توسـعه اقتصـادی و اجتماعی کشـور به 
شـمار می آيد )زياری، پرهیز، مهدنژاد و اشـتری، 1389(. 
در عصـر حاضـر خريـد واحـد مسـکونی نمـاد بزرگترين 
سـرمايه گذاری فقرا اسـت و واحدهای مسـکونی شخصی 
بالـغ بـر 75 تـا 90 درصـد ثـروت خانوارها در کشـورهای 
در حـال توسـعه و گـذار )اقتصادهـای در حـال تکويـن( 
را تشـکیل می دهـد کـه مبلـغ آن بـه سـه تا شـش برابر 
درآمـد سـالیانه خانوارهـا می رسـد. افزون بر اين مسـکن 
حـدود 15 تـا 35 درصـد کل سـرمايه گذاری هـا را در 
جهـان شـامل می شـود. سـاخت و سـاز مسـکن و بخش 
هـای مرتبـط به آن حدود 9 درصد از کل اشـتغال جهانی 
را بـه خـود اختصـاص می دهـد )خدائی و میـره، 1390(. 
در طـرح جامع مسـکن کشـور، به طور کلـی راهبردهايی 
برای تامین مسـکن اقشـار کم درآمد در نظر گرفته شـده 
اسـت کـه شـامل ايـن مـوارد اسـت: تامین مسـکن امن، 
سـالم و در اسـتطاعت خانوار برای کاهش هزينـه خانواده 
هـا، بـدون تبعیـض و بـرای همـه، تولید و عرضه مسـکن 
بـا کیفیـت بـاال و در حد تقاضا، بهبود شـرايط سـکونتی، 
حفـظ فرهنـگ و هويت اسـالمی و ملـی، مديريت بهینه 
بخـش مسـکن، جـذب سـرمايه های کوچـک و ايجـاد 
هماهنگـی بیـن برنامه هـای مسـکن، توسـعه شـهری و 
روسـتايی و سیاست های آمايشـی و کاهش نابرابری های 
منطقـه ای در برخـورداری مناسـب از مسـکن )آجیلیـان 

.)1391 ممتاز، 
بـه بیـان کارشناسـان و بیرانونـد )2013( پـروژه مسـکن 
مهـر يک پـروژه بزرگ اسـت که بـا ابعاد وسـیع می تواند 
مسـکن و اقتصاد را در ايران دگرگون سازد، سنجش آن از 
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لحـاظ نقـاط ضعف و قوت و میزان دسـت يابی بـه اهداف 
آن مهـم می باشـد تـا بتـوان شـکاف های بیـن اهـداف 
و دسـتاوردها را ارزيابـی کـرده و اصالحـات الزم بـرای 
موفقیـت ايـن پـروژه را فراهـم نمـود. اين تحقیـق نیز در 
راسـتای همین هـدف انجام خواهد گرفت تـا برنامه ريزان 
را بـه طـرح ريـزی بهتر سـوق دهد. فرضیه هـای پژوهش 

از: عبارتند 
1. پـروژه مسـکن مهـر شـهر جديـد پرديـس در  تامیـن 

مسـکن گـروه هـای کـم درآمـد موثـر بوده اسـت. 
2. پـروژه مسـکن مهـر شـهر جديـد پرديـس در تامیـن 

زمیـن مناسـب موثـر بوده اسـت.
3. پـروژه مسـکن مهـر شـهر جديـد پرديـس در تامیـن 

تسـهیالت بانکـی ارزان قیمـت موثـر بـوده اسـت.
روش تحقیق

تحقیق حاضر از منظر هدف، از نوع کاربردی می باشد و از 
نظـر میزان کنترل متغیرها و روش گـردآوری داده ها، اين 
پژوهـش از نوع توصیفـی- تحلیلی می باشـد. جمع آوری 
داده هـا در اين تحقیق ترکیبـی از روش های کتابخانه ای 
و اسـنادی بـود. داده هـا در ايـن پژوهـش بـا اسـتفاده از 
بسـته  نـرم افـزاری SPSS مـورد تجزيـه و تحلیـل قـرار 
گرفـت. جامعـه آماری اين پـروژه 2760 متقاضی سـاکن 
در پروژه های 99سـاله هسـا، توسـعه گر ساختمان مهر و 
سـاتراپ واقـع در شـهر جديد پرديس می باشـند و حجم 
نمونه با اسـتفاده از فرمول کوکران  384 نفر برآورد شـده 
اسـت. داده های جمع آوری شـده از 384 نفر از سـاکنین 
مسـکن مهر و 15 نفر کارشناسـان خبره حوزه شـهرداری 

و شهرسـازی اخذ و تحلیل شـده اند.  

تجزيه و تحلیل داده ها 
نتايج فرضیه اول پژوهش

1. فرضیه اول: »پروژه مسـکن مهر در تامین مسـکن برای 
گروههـای کم درآمد موثر بوده اسـت«.

H0: پروژه مسـکن مهر در تامین مسـکن برای گروههای 
کـم درآمد موثر نبوده اسـت.

H1: پروژه مسـکن مهر در تامین مسـکن برای گروههای 
کـم درآمد موثر بوده اسـت.

شـاخصهای  ترکیـب  از  کم درآمـد  گروههـای  بـرای 
)تحصیـالت، میـزان درآمد، ملکیت قبل از مسـکن مهر و 
تعـداد افـراد تحت تکفل( يک شـاخص ترکیبـی با عنوان 
پايگاه اقتصادی اجتماعی با سـه مقوله )پايین، متوسـط و 
بیشـتر از متوسط( حاصل شده اسـت. برای آزمون فرضیه 
اول از آزمـون کای اسـکوار تک بُعدی اسـتفاده می شـود. 

نتايج فرضیه دوم پژوهش
2. فرضیـه دوم: »پروژه مسـکن مهر در تامین تسـهیالت 

بانکـی ارزان قیمـت موثر بوده اسـت«.
H0: پروژه مسـکن مهر در تامین تسـهیالت بانکی ارزان 

قیمت موثر نبوده اسـت.
H1: پروژه مسـکن مهر در تامین تسـهیالت بانکی ارزان 

قیمـت موثر بوده اسـت.
تسـهیالت بانکی ارزان قیمت در دو شـاخص پرسشـنامه 
)سـهولت شـرايط دريافت وام و سـهولت بازپرداخـت وام( 

عملیاتی شـده است.
بـرای آزمـون فرضیه اول از آزمون کای اسـکوار تک بُعدی 

اسـتفاده می شود. 
نتايج فرضیه سوم پژوهش

3- فرضیـه سـوم: »پـروژه مسـکن مهـر در تامیـن زمین 

نتیجه آزمونsigآماره X2فراوانی مشاهده شدهمقوالت متغیر

پايگاه اقتصادی اجتماعی

232پايین

تائید فرضیه1990.000 144متوسط
باالتر از 
8متوسط

X2 جدول 1. جدول فراوان های مشاهده شده و مقدار آزمون
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مناسـب و امکانات زيربنايی و روبنايی مناسـب موثر بوده 
است«.

H0: پـروژه مسـکن مهـر در تامیـن زمیـن مناسـب و 
امکانـات زيربنايـی و روبنايـی مناسـب موثر نبوده اسـت.

H1: پـروژه مسـکن مهـر در تامیـن زمیـن مناسـب و 

امکانـات زيربنايـی و روبنايـی مناسـب موثـر بوده اسـت.
پاسـخ به اين سـواالت از نتايج مصاحبه بـا صاحب نظران 
اخذ و تحلیل شـده اسـت. بدين معنا که در مورد مناسـب 
و مطلـوب بـودن امکانـات زيربنايـی، روبنايـی و مکانی از 
کارشناسـان سوال شـده اسـت. برای آزمون فرضیه اول از 

نتیجه آزمونsigآماره X2فراوانی مشاهده شدهمقوالت متغیر

شرايط اخذ 
وام

0سهولت همه مراحل

108.25-

رد فرضیه

76پیچیدگی اداری
84پیچیدگی درخواست ضامن و مدارک

224پیچیدگی همه مراحل

دشواری در 
بازپرداخت

-80237.25آسان
268به سختی

36غیر قابل پرداخت

X2 جدول 2. جدول فراوان های مشاهده شده و مقدار آزمون

فراوانی مشاهده مقوالت متغیر
نتیجه آزمونsigآماره X2شده

رد فرضیه

مناسب بودن امکانات زيربنايی
1نامناسب

11.2670.001
14مناسب

مناسب بودن امکانات آموزشی
7نامناسب

0.0670.796
8مناسب

مناسب بودن امکانات فرهنگی
13نامناسب

8.067-
2مناسب

مناسب بودن امکانات امنیتی
10نامناسب

1.6670.197
5مناسب

مناسب بودن مراکز خريد
11نامناسب

3.267071 .0
4مناسب

مناسب بودن بهداشتی درمانی
9نامناسب

0.6000.439
6مناسب

مناسب بودن وضعیت مکانی
3نامناسب

5.4000.020
12مناسب

X2 جدول 3. جدول فراوان های مشاهده شده و مقدار آزمون



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

450

آزمون کای اسـکوار تک بُعدی اسـتفاده می شـود. 
نتیجه گیری و جمعبندي

نتايج آزمون فرضیات عباتند از:
فرضیـه اول؛ بـا بررسـی داده هـا مشـخص شـد کـه افراد 
دارای پايـگاه اقتصـادی اجتماعـی پايین بیشـتر از سـاير 
گروه هـای اجتماعـی از مسـکن مهر اسـتفاده نمـوده اند 
بنابرايـن می تـوان اذعـان داشـت کـه پروژه مسـکن مهر 
شـهر جديـد پرديـس در تامین مسـکن برای گـروه های 

کـم درآمد موثـر بوده اسـت.
فرضیه دوم؛ بررسی داده ها نشان داد که بیشتر متقاضیان 
از شـرايط دريافت وام و به ويژه شـرايط بازپرداخت ناراضی 
بوده و بیان داشـتند که مبلغ اقسـاط پرداختی باال بوده و 
بـا توجه به میـزان درآمـد ماهیانه، بازپرداخت تسـهیالت 
برای ايشـان به سـختی امکان پذير اسـت، لـذا معنا داری 

اين فرضیـه رد می گردد.
فرضیه سـوم؛ نتايج حاصل از تحقیق نشـان داد از ديدگاه 
کارشناسـان، پروژه مسـکن مهر شـهر جديـد پرديس در 
تامیـن امکانـات زيربنايـی و همچنیـن مکان يابـی کامال 
موثـر بـوده ولـی در مـورد امکانـات روبنايـی فراوانی های 
مشـاهده شـده، نشـان می دهد که مسـکن مهر پرديس 
در تامیـن امکانـات روبنايـی موفـق نبـوده اسـت، اگر چه 
در تامیـن امکانـات زيربنايـی و مکانـی موفق بوده اسـت، 
البتـه بررسـی هـا نشـان می دهـد ايـن شـرکت در مورد 
پـروژه هـای جديد خـود که هنـوز به متقاضیـان تحويل 
داده نشـده اين مشـکل را برطـرف کرده و در پـروژه های 
جديـد، احـداث طرح هـای روبنايـی هم زمان با سـاخت 
واحدهـا آغـاز شـده و قبـل از تحويـل واحدها آمـاده بهره 

بـرداری خواهند شـد.
در ايـن پـروژه بـرای سـنجش اعتبار يـا روايی ابـزار اندازه 
گیـری، سـواالت پرسشـنامه قبـل از اجـرا در اختیار چند 
نفـر از اسـاتید و خبـرگان شهرسـازی قرار گرفتـه و مورد 
تايید واقع شـد. برای تعیین پايايی سـواالت پرسـش نامه 
از روش تصنیف اسـتفاده شـده و با بدسـت آمدن ضريب 
همبسـتگی 0/7 مشـخص گرديـد کـه آزمـون از ضريب 
اعتماد)پايايـی( بااليـی برخـوردار اسـت.  نتايـج پژوهـش 
کارشناسـان و بیرانونـد )1391( حاکـی از آن اسـت کـه 

از نقـاط قـوت پـروژه مسـکن مهـر در خـرم آباد اشـتغال 
زايـی و بهبـود الگـوی زندگی شـهری بوده اسـت. از نقاط 
ضعـف آن عـدم وجـود طرح مناسـب اولیـه و توجیه فنی 
آن مـی باشـد. نتايج ايـن پژوهش در زمینـه بهبود الگوی 
زندگـی بـا تحقیـق حاضـر هـم راستاسـت و بر تاثیـر آن 
صحـه می گـذارد. سـتار زاده )1388( تحقیـق خـود را بر 
روی بررسـی شـاخص های جمعیتـی مسـکن ايـران در 
سـال 1385 انجـام داد. يافته هـای ايـن پژوهـش به دلیل 
رويکردی که نیاز کشـور در تامین مسکن بیشتر با هزينه 
کمتـر دارد، در راسـتای تائیـد طرح مسـکن مهر اسـت و 
بـه ايـن جهت با پـروژه حاضـر مطابقـت دارد. در پژوهش 
سـعیدی رضوانـی و کاظمی )1390(، مسـکن مهر شـهر 
نطنـز مـورد مطالعه قـرار گرفـت. نتايـج ايـن پژوهش بر 
کارايی مسـکن مهر در صورت مکان يابی درسـت و موثر، 
صحـه میگذارد و بنابراين در راسـتای تائید تحقیق حاضر 
اسـت. ارونـد کلهـر، اسـماعیل پـور و احمـدی )1392( 
پژوهـش خـود را بـر روی عملکـرد پروژه مسـکن مهر در 
شـهر سـقز انجام دادنـد. نتايج حاصـل از پژوهش با نتايج 
تحقیـق از لحـاظ وجود نارضايتـی در منابع و تسـهیالت 
بانکی سـازگار اسـت ولی از سـاير جهات سـازگار نیست و 
علـت آن مـی تواند تفاوت در پیمانکاران پـروژه مربوطه يا 

محـل اجرای آن باشـد.
رضائـی و کمائـی زاده )1391( دسـت يابـی بـه اهـداف 
مسـکن مهـر پـروژه فاطمیـه شـهر يـزد را در زمینه های 
اقتصـاد خانـوار و فراهم آوردن مسـکن با کیفیـت را برای 
قشـر نیازمنـد مـورد مطالعـه قـرار دادنـد. نتايـج حاصل 
از پژوهـش بـا نتايـج تحقیـق از لحـاظ وجـود نارضايتـی 
در منابـع و تسـهیالت بانکـی سـازگار اسـت و بـا توجـه 
بـه اينکـه میزان رضايـت منـدی متقاضیـان از کیفیت و 
امکانات پروژه منفی نبوده و متوسـط برآورد شـده اسـت، 
طـرح مسـکن مهـر را تايید نمـوده و بـر نتايج ايـن پروژه 

صحـه می گـذارد.
پیشنهادات اين تحقیق عبارتند از: 

1. بـا توجـه بـه بررسـي پژوهش هـاي صورت گرفتـه بـر 
روي طرح مسـکن مهر، در خصوص شاخص تامین زمین 
مناسـب، جهت حصول نتیجه مثبت همانند شـهر جديد 
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پرديس پیشـنهاد مي گردد؛ مطالعات جامـع در خصوص 
مکان يابـی و جانمايـی پروژه هـا در سـطح کشـور صورت 
گیـرد. تامین خدمـات زيربنايی و روبنايی در سـايت های 
مسـکن مهـر هم زمان و قبـل از شـروع سـاخت پروژه ها 

در دسـتورکار قرار گیرد.
2. بـا توجـه بـه اينکه يکـي از اهداف اصلي طرح مسـکن 
مهر تامین مسـکن و سـهولت دسترسـي فاقدين مسکن 
بـه ويـژه گروه هاي کم درآمد  به خانه مناسـب مي باشـد 
و بـا لحـاظ ايـن نکته کـه يکـي از سیاسـت هاي مالي به 
منظـور تامیـن هزينـه هاي مسـکن مهر ارائه  تسـهیالت 
بانکي ارزان قیمت به متقاضیان اسـت و نظر به مشـکالت  
مالـي گـروه هـدف، پیشـنهاد مي گـردد؛  افزايـش مبلـغ 
تسـهیالت بانکـی، کاهش مبلغ اقسـاط و باال بـردن زمان 
بازپرداخـت آن در دسـتورکار قرارگیـرد. پیـش بینـی و 
بررسـی میـزان تقاضـا قبـل از سـاخت واحدها بـه لحاظ 
همسـان سـازی عرضه و تقاضا صـورت گیـرد. داده کاوی 
بر روی بانک های اطالعاتی کشـوری و شـهری متقاضیان 
مسـکن مهـر بـه منظـور بررسـی شـرايط متقاضیـان و 
سـنجش تعـداد خانوارهـای کـم درآمد که مشـمول اين 
طـرح شـده اند، جهت تعییـن میزان دقیـق موفقیت اين 
شـاخص در کل کشـور و بهره برداري و اسـتفاده از آن در 
ادامـه و تکمیـل طـرح و طرح هاي مشـابه، انجـام گردد.

3. بـا توجـه بـه اينکه يکـي از اهـداف طرح مسـکن مهر 
ارتقـاء کیفـي و کمـي مسـکن تولیـدي کشـور اسـت و 
مي تـوان گفت شـهر جديد پرديس تجربـه موفقي در اين 
زمینه داشـته اسـت، پیشـنهاد مي گردد؛ صنعتی سـازي 
و اسـتفاده از فنـاوري هـاي نويـن در سـاخت واحدهـاي 
مسـکن مهـر به صـورت گسـترده در کشـور بـکار گرفته 
شـود. اسـتفاده از تولیـدات مرغـوب و بـا کیفیـت داخلی 
بـه منظـور کاهـش قیمـت تمـام شـده و ارتقـاء کیفـي 
صورت گیرد. نظارت بیشـتر بر روند سـاخت با بکارگیری 
مشـاورين در کنـار نظـام مهندسـی جهت ارتقـاء کمي و 

کیفي مسـکن تولیـدي صـورت گیرد.
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چكیده
مراتـب وحدت وجـود و حكمت خالـده از مهمترین موضوعات 
در حـوزه قلمرویابـي معمـاري و شهرسـازي اسـالمي اسـت 
کـه بازتابـي گسـترده و فراگيـر در طـول تاریخ داشـته اسـت 
و بـه انـواع و اطـوار مختلـف در معمـاري ایـران اسـالمي بـه 
ظهـور رسـيده اسـت. از سـویي دیگر، معمـاري را شـاید بتوان 
یكـي از مهم تریـن هنرهـا در حكمـت خالـده و بررسـي هاي 
کيهان شـناختي دانسـت کـه سـنت گرایان در بـاب آن بسـيار 
سـخن گفته انـد و آراي آنـان عمدتـاً نگاهي انتقـادي به جانب 
نگـرش مدرنيسـت ها بـه هنـر معمـاري دارد. در ایـن مقالـه 
تالش مي شـود در مقایسـه اي ميان آراي سـنت گرایان و آراي 
مدرنيسـت ها در بـاب هنـر معمـاري بـه روح حكمـت وجـود 
و حكمـت خالـده و تلقـي آن از معمـاري و طراحـي شـهرها 
نزدیـك شـد. روش تحقيـق ایـن مقالـه، توصيفـي- تحليلـي 
اسـت کـه از روش اسـنادي و اسـتدالل منطقي نيز بهـره برده 
اسـت. در پایـان نيـز مراتبي از تجلـي مفهوم حكمـت وجود و 
باالخـص حكمـت خالـده در پدیـداري اش در هنـر معماري و 
شهرسـازي بيان شـده و مصادیق و مظاهر ان بـه اختصار بيان 

اسـت. گردیده 
واژگان كلیدي: معماري اسالمي، شهر اسالمي، کيهان شناخت، 

خرد جاودان، حكمت وجود.
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Islamic architecture and urban planning from the 
perspective of wisdom of existance
Abstract
There is much unity and wisdom of existance and perennial 
philosophy of the most important topics in the field of Is-
lamic architecture and urban territoriality that reflect the wide 
and universal history and the different types and modes of 
Islamic Iranian architecture is emerging. On the other hand, 
perhaps one of the most important architectural arts perennial 
philosophy and cosmology studies is that traditionalists have 
spoken about it  And their votes are mostly critical look at 
the attitude of modernist architecture. This article attempts to 
compare the views of traditionalist and modernist ideas about 
architecture are the spirit of wisdom and perennial philoso-
phy and its conception of architecture and design was nearby 
towns. The methodology of this paper is to describe - analyti-
cal and logical reasoning also benefited from a documentary 
approach. Finally, there is a degree of expression of wisdom 
and especially the perennial philosophy in its phenomenal 
architecture and urban planning and its manifestations are 
briefly explained and examples were mentioned.
Key words: Islamic architecture, Islamic city, cosmological, 
eternal wisdom, wisdom there.
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مقدمه
در آغـاز دهـه دوم قـرن بيسـت و یكـم، پرسـش هایي 
بنيادیـن در بـاب ماهيـت، غایـت و نظم وجـود همچنان 
بـه قـوت خـود باقي اند که بازتـاب آنها در هنرهـا و خاصه 
معمـاري و شهرسـازي از اهميتـي دوچنـدان برخـوردار 
شـده اسـت. در این زمانه، تصویر کيهان شـناختي سـنتي 
بـه نظـام هسـتي و منجمله معمـاري و شـهر، تحت تأثير 
جریـان مدرنيسـم خـواه ناخـواه دسـتخوش تغيير شـده 
اسـت؛ هرچنـد نـه آن تغييـري کـه قلب کننـده ماهيـت 
حقيقـت باشـد بلكـه تغييـري کـه عمدتـاً در نمودهـا 
و ظواهـر تلقـي از جهـان بـه وقـوع پيوسـته اسـت. علوم 
فيزیكـي به مـدد فناوري هاي پيشـرفته عرصه هاي نویني 
از واقعيـت را در ابعـاد، فاصله هـا و پيچيدگي هاي غيرقابل 
تصـور رقـم زده انـد. امـروزه، »قلمروهاي کيهانـي« به طرز 
قابل مالحظـه اي وسـيع تر و سـناریوهاي کيهان شـناختي 
نيـز بسـيار پيچيده تـر شـده اند. مهم تریـن و بنيادي ترین 
تفـاوت ميـان نـگاه سـنت گرایان و نـگاه مـدرن بـه هنـر 
معمـاري ایـن اسـت که مراتـب حكمت وجـود و حكمت 
خالـده، »فضامنـدي«  را عرصـه اي یكپارچـه مي بيند که 
در آن »کيهان شـناخت« ، جغرافيا، بدن انسـان و معماري 
همگـي در کنـار یكدیگـر، بـدون واسـطه و در وحدتـي 
وجـودي قـرار دارنـد امـا در نـگاه مـدرن ایـن فضامنـدي 
یكپارچـه، تفـرق یافتـه و ماهيتـي قطعه قطعه و مجـزا از 
یكدیگـر پيـدا کـرده و هر عنصـر جهان مختـص به خود 
را دارد. مهم تریـن نتيجـه این نـوع نگاه در زندگي انسـان 
مـدرن آن اسـت کـه ایده هاي کيهان شـناخت قـرب خود 

را در زندگـي افـراد و مناسـبات فضایـي از دسـت داده و 
بـه طریقـي نامناسـب بسـيار پيچيده شـده اند. براسـاس 
ایـن تفـاوت بنيادین اسـت کـه طرح این نوشـتار شـكل 
گرفتـه و مسـائل بـر این پایه تبيين مي شـوند. بـه عنوان 
مثـال، »غزالي« در کتـاب احياي علوم الدین آورده اسـت: 
»زمانيكـه یـك معمـار جزیيـات یـك اثـر معمـاري را به 
تصویـر مي کشـد و سـپس براسـاس نقشـه، آن بنـا را در 
عرصـه وجود مـي آورد مانند خالق زمين و آسـمان اسـت 
که نسـخه اعظـم عالم را در لـوح محفوظ از آغـاز تا پایان 
نوشـته و سـپس آن را در عرصـه وجـود مي آفرینـد«، که 
نشـاني بـارز از مفهـوم نمادگرایـي در معمـاري اسـالمي 
اسـت1. ایـن مقایسـه زیباي غزالـي، شـوقي را رقم مي زند 
تـا بـه جسـتاري در بـاب یافتـن سرچشـمه هاي هنـر 
معمـاري، این هنر کهن و نخسـتين بشـر بـر روي زمين، 
در آموزه هـا و مفاهيـم معنوي و عرفاني اسـالم دسـت زد 
و در ایـن ميـان بهتریـن منظر بـراي چنين جسـتاري به 
یقيـن نـگاه ابن عربـي و نيز بـزرگان حكمت خالده اسـت 
کـه با نگرش عميق و سـنت گرایانه خـود به دقایق موجود 
در نـگاه عرفـان اسـالمي بـه هنـر معمـاري پرداخته انـد 
و تجلـي امـر قدسـي در قالـب آثار هنـري معمـاري را به 
زیبایـي تبييـن کرده انـد. در ایـن مقالـه مراتـب حكمـت 
وجـود و مـوارد پدیـداري آن در هنـر و صناعت معماري و 
شهرسـازي به اختصـار بيان شـده و مصادیـق مربوطه به 

آن مـورد اشـاراتي قـرار گرفته اسـت.

1.  نخسـتين حلقه اندیشـه ورزاني که پيروان حكمت خالده را تشـكيل مي دادند تيتوس بورکهارت، سيدحسـين نصر و مارتين لينگس 
بودنـد. ایـن افـراد از ایـن لحـاظ در این پژوهش حائز اهميت هسـتند زیـرا رویكردي مبتني بر حكمـت خالده را بـراي مطالعه و تحقيق 
اسـالم و ميـراث غنـي هنـري و معمارانـه آن توسـعه بخشـيدند. آن ها مي کوشـند تا نشـان دهنـد چگونه در اسـالم پيش از مدرنيسـم، 
تجربـه عرفانـي بـه طریقـي اجتناب ناپذیـر در همـه وجـوه زندگـي، من جملـه فعاليت هاي خالقانـه آفرینش گـري، تنيده و نفوذ داشـته 
اسـت. در نظـر آنـان، معنویـت تصـوف در همه اشـكال متفـاوت بياني قابل مشـاهده اسـت و حضـور دارد و این حضـور در عرصه هنر و 
به ویـژه هنـر معمـاري آشـكار اسـت. در نـزد حكمـت خالده، تصـوف چيزي بيـش از یك عالقـه اندیشـه ورزانه صرف اسـت، در حقيقت 

بـراي آن هـا تصـوف نوعـي طریقت زندگي و جسـتجویي هميشـگي به دنبال دانش اسـت.  
   بـرای اطالعـات بيشـتر در ایـن زمينـه ر.ک: »مسـئله وجـود در مكتب ابـن عربی« تاليـف غالمرضا اعوانـی. و محی الدیـن ابن عربی، 
»فتوحـات مكّيـه«، ترجمـه محّمـد خاجوی، انتشـارات مولـی، جلـد اّول، و  مقاله »مسـاله وجود در مكتـب ابن عربـی«، دکتر غالمرضا 

اعوانـی، چـاپ شـده در کتاب آیت حسـن )جشـن نامه بزرگداشـت اسـتاد حسـن زاده آملی(، صفحـه 133.
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مباني نظري
مفهوم وجود

در بـاب مفهـوم وجـود مـي تـوان اشـاره کرد که بـه قول 
اکهـارت: »حيات چيسـت؟ وجـود خدا حيات من اسـت. 
اگـر حيـات خدا حيـات من اسـت، پس بودن خـدا، بودن 
من و هسـتی او هسـتی من اسـت. نه بيشـتر و نه کمتر« 
)کاکایـي، 1378، ص 34(. راجـع به مفهوم وجود در کتب 

کالم و فلسـفه و عرفان چهار قول ذکر شـده اسـت2:
1- تصـور مفهـوم وجـود بدیهی، بلكـه ابده بدایـه و اعرف 
معـارف اسـت، حتـی حكـم بـه ایـن بداهـت نيـز بدیهی 
اسـت لـذا قائـالن و بـه این قـول نه بـه تحدیـد و تعریف 
وجـود پرداختـه انـد و نـه بـرای اثبـات بداهتـش دليل و 
برهانـی آورده انـد؛ بلكـه تعریـف آنرا از نوع لفظی و شـرح 

االسـمی دانسـته اند؛
2- تصـورش بدیهـی ولـی حكـم بـه بداهتـش نظـری و 
نيازمنـد دليـل و برهـان اسـت )قـول امـام فخـر رازی(؛

3- تصـورش نظـری و قابل تعریف اسـت )نظر اشـعری و 
پيروانش(؛

4- تصورش ممكن نيسـت، تا چه رسـد بـه اینكه بدیهی 
باشـد و حـق، قـول اّول اسـت کـه مفهـوم وجـود ابسـط 
مفاهيـم اسـت و جمهـور فيلسـوفان و عارفای اسـالم این 

قـول را پذیرفتـه انـد )جهانگيـري، 1378، ص 242( .
 اعتقـاد اساسـی تصـوف، مخصوصـا بـه آن صـورت کـه 
توسـط محيی الدیـن و مكتـب او تفسـير شـده، وحـدت 
متعالـی وجـود یا وحده الوجود اسـت کـه از همين لحاظ 
بسـياری از دانشـمندان جدیـد وی را بـه مكتـب همـه 
خدایـی )پانتئيـزم( یـا همـه در خدایـی )پان انتئيـزم( یا 
وحـدت جوهری وجـود متهم کرده اند، و در زمانی بسـيار 
نزدیكتـر به ما او را پيرو مكتب »تصوف طبيعی« شـمرده 
انـد. ولـی همـه این تهمتها بی اسـاس اسـت، از آن جهت 
کـه اینان نظریـات عرفانی »ابن عربی« را به جای فلسـفه 
می گيرنـد، و ایـن امـر را در نظر نمی آورند کـه راه عرفان 

از فيـض و برکـت الهـی و والیت جدا نيسـت:

1- اّوال مكتـب همه خدایی یك دسـتگاه فلسـفی اسـت، 
در صورتـی که ابـن عربی و پيروانش هرگـز ادعای پيروی 
از یك دسـتگاه فلسـفی )از هر قبيل که باشـد( یا اختراع 

آنرا نداشـته اند و
2 ثانيـا از آن جهـت که مكتب همه خدایی مسـتلزم یك 
پيوسـتگی جوهـری و »مـادی« ميـان خداونـد و جهـان 
اسـت، در صورتـی کـه شـيخ نخسـتين کـس اسـت که 
تعالـی مطلق خداوند را نسـبت به هر یك از مقـوالت، و از 
جمله جوهر، اظهار داشـته اسـت )نصـر، 1382، ص 10(.
در  وجـود  وحـدت  از  ریشـه هایی  و  رگه هـا  اینكـه  بـا 
جریانهـای فكـری قبل از قـرن هفتم هجری قمـری، اعّم 
از اسـالمی و غيـر اسـالمی، دیـده می شـود ولـی مذهب 
وحـدت وجـود بـه گونـه ای کامل و بـه صورت مشـروح و 
منظـم پيـش از ابـن عربی نبـوده و او نخسـتين صوفی و 
عارفی اسـت که در عالم اسـالمی با ایمان راسـتين و شور 
و شـوق فراوان این اصل و اسـاس را اسـتوار سـاخته است 
و بـا قلـم توانایـش و بـه برکت صفـای باطنش به شـرح و 
بسـط آن پرداخته اسـت.3  وحدت وجود که اساس تعليم 

3. بـرای اطالعـات بيشـتر درباره جدایی وحـدت وجـود از پانتئيـزم ر.ک »introduction to sufi Doctrine«، تاليفبورکهارت، فصل 
coomaraswamy نوشـته »pantheism, Indian and neo-platonic« 3  و ر.ک بـه مقالـه

 NOSIS, DIVINE WISDOM« و همچنيـن برای تفاوت وحدت وجود با تصوف طبيعی ر.ک نوشـته فریتيوف شـووان در کتـاب
.»»is there a Natural Mysticism

نمودار 1. رابطه انسان مومن و عالم وجود و پديداري وحدت 
وجود در عالم هستي و زمینه بروز آن در صناعت معماري و 

شهرسازي؛ ماخذ: نقي زاده، 1394، ص 48.
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عرفانـی ابـن عربی اسـت و در کتب او، خاصـه در فصوص 
الحكـم بـه عبـارات مختلـف بيـان شـده اسـت، مبنی بر 
ایـن فكرسـت کـه وجـود حقيقتـی اسـت واحـد و ازلـی. 
ایـن وجـود واحد ازلی البته خداسـت و وجـود تنها، وجود 
اوسـت و بدیـن گونه عالم خود مسـتقالً وجود و حقيقتی 
نـدارد، وهـم و خيـال صـرف اسـت و وجـود حقيقی یك 
چيـز بيش نيسـت. عالم بـا تمام اختالفاتی که در اشـكال 
و صورتهـای کائنـات آن هسـت چيزی نيسـت ااّل مظاهر 
گوناگـون حقيقتـی واحـد که همـان وجود الهی اسـت و 
در واقـع از هميـن نظریه اسـت کـه تمـام آرای ابن عربی 

ناشـی شـده اسـت و اسـاس فلسـفه اوسـت )زرین کوب، 
1378، ص 118(. ایـن مفاهيـم در قالـب تشـبيه و تنزیه 
از وجـود ذات احدیـت در معماري و شهرسـازي اسـالمي 
دیـده شـده کـه در نمـودار زیـر مـورد اشـاره قـرار گرفته 

است. 
كیهان شناخت

کيهان شـناخت، علم شـناخت کيهان اسـت که مشتمل 
بـر خاسـتگاه، سـاختار، اجـزاء، نظـم و سـامان و قوانيـن 
حاکـم بر آن مي باشـد4. این عرصه پيچيـده و چندوجهي 
محـل تقاطـع فلسـفه، الهيـات و علـوم طبيعـي اسـت و 

نمودار 2. مراتب تشبیه و تنزيه از وجود ذات احديت در معماري و شهرسازي اسالمي؛ ماخذ: حمزه نژاد و نقره كار، 1392، ص 81.

جدول 1. مظاهر جمال و جالل خداوندي )وجود مطلق واحد( و پديداري آن در عالم وجود؛ ماخذ: نقره كار، 
1387، ص 117.

جدول 2. انواع محتلف رمزپردازي در معماري و شهرسازي اسالمي ناظر به مراتب وحدت وجود و 
حكمت خالده؛ ماخذ: رئیسي و ديگران، 1393، ص 108.

4. کيهان اسـالمي متشـكل از دو سـاحت الغيب و الشـهاده، یا به عبارتي سـاحت قدسـي و ساحت بشري، اسـت که هرکدام سكنه خود 
و نظـم و سـامان مخصـوص بـه خـود را دارد. جهان الشـهاده یا مرئي تشـكيل یافته از نه کره متحدالمرکز، هفت سـياره که با سـپهري از 
سـتارگان ثابـت احاطـه شـده اند و دورتریـن سـپهر یـا همان عـرش الهي که فاقد سـتارگان اسـت. هفت آسـمان بر روي هفـت زمين با 

سـاختاري گنبدمانند و براسـاس اندازه استقرار یافته اند. 
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مهم تریـن پرسـش کنجكاوانه انسـان که »ز کجـا آمده ام 
آمـدن ام بهـر چه بـود به کجا مي روم آخـر ننمایي وطنم« 
مي پـردازد. تـا پيـش از شـكل گيري علم فيزیـك مدرن، 
کيهان شـناخت یكـي از اشـتغاالت عالمـان الهيـات، عرفا 
و اهـل راز و فيلسـوفان بـود و یكـي از شـاخه هاي مهـم 
علـوم دیني را تشـكيل مـي داد. همـه ادیان جهـان، براي 
پيروان شـان تعریفـي منطقـي از نحوه آفرینـش، همراه با 
تعریفي از چشـم انداز و نظم کيهاني و مهم تر از سرنوشـت 
انسـان در آخرت را به دسـت مي دهند. بنابراین آموزه هاي 
کيهان شـناختي، نه فقط به دليل اعتبار علمي شـان بلكه 
همچنيـن بـه خاطر تقویت رمـزگان اخالقـي و دیني این 

ادیـان واجـد معنا و اهميـت بودند. 
در اسـالم، مهم تریـن منابـع ایده هـاي کيهان شـناختي 
قـرآن و حدیـث بودند. قـرآن ارجاعـات زیـادي به عناصر 
کيهان شـناختي مي دهـد، عناصري مانند عرش، کرسـي، 
قلـم، لوح،آسـمان و زميـن، در بـاب آفرینش و رسـتاخيز، 
بهشـت و جهنـم؛ و عمـده ایـن ارجاعـات نيز بـه طریقي 
انتزاعي صورت گرفته اسـت و این حدیث اسـت که بيشتر 
اطالعـات موردنياز را براي قـرار دادن این عناصر قرآني در 

قالـب یك سـاختار معمارانه منسـجم فراهم مـي آورد. در 
نگاهي وسـيع تر، دو شـيوه تفكر کيهان شناختي در سنت 

اسـالمي وجود دارد: 
1. »شـیوه نقلي«: شـيوه نقلي بـه احادیث نقل شـده از 
پيامبـر اسـالم )ص( و اصحـاب اش مي پـردازد کـه حقایق 
مسـلم و غيرقابـل جـدل5 اسـالم را تشـكيل مي دهنـد 
کيهان شـناختي  تأمـالت  بـراي  ضـروري  بنيادهایـي  و 

محسـوب مي شـوند. 
2. »شـیوه عقلي«: شـيوه عقلـي، به تفسـير عقالني و 
اسـتداللي قـرآن و سـخنان پيامبـر )ص( مي پـردازد و در 
سه سـپهر فكري متفاوت شكل گرفته اسـت: »1. الهيات 
و فن جدل ، 2. فلسـفه و علم، 3. هرمنوتيك و عرفان6« . 
عليرغـم تفاوت هاي موجود ميان این شـاخه هاي مختلف 
تفكر کيهان شـناختي، پيوسـتگي ها و مشـابهت هایي نيز 
در آن هـا وجـود داشـت من جملـه دوگانه انگاري سـاحت 
محسـوس و سـاحت معقول؛ یا همان فيزیك و متافيزیك 

و پذیرفتـن زميـن به عنـوان مرکز عالم. 
نمادگرايي و حكمت خالده 

نمادگرایي یكي از مباحث معاصر در بسياري از حوزه هاست 

5.  اصحـاب علـم کالم، متألهانـي بودنـد که به درک و تفسـير وحـي الهي درون زمينه اي زبان شـناختي مي پرداختند و حقایق اسـالمي 
را بنيـادي قابـل قبـول بـراي جدل هاي شـان مفروض مي داشـتند. از این نظر، اهل کالم با فالسـفه  و دانشـمنداني مانند کنـدي، رازي و 
ابوریحان بيروني که بيشـتر بر مشـاهده و تعقل انسـان در تفكر کيهان شناختي شـان تأکيد داشـتند، متفاوت بودند. در سـپهر اندیشه اي 
فلسـفه و علـم، مسـلمانان موفقيت هـاي زیادي در زمينه هاي ستاره شناسـي، ریاضيات، هندسـه، جغرافيا، پزشـكي و کيمياگري کسـب 
کردنـد کـه ایـن یافته هـاي جدید بـه طرز معنـاداري در تطور و پيچيده تر شـدن نـگاه کيهان شناختي شـان تأثير گذاشـت. در این زمان 
جهان بينـي اسـالمي از ایـران و یونـان نيز تأثيـر پذیرفته بود. در چنين زمانه اي، عارفان سـبكي هرمنوتيكي در تفكر کيهان شـناختي بنا 
نهادنـد کـه همـه وجـوه دانش آن زمـان را در سـاختاري یكپارچه مورد اسـتفاده قرار مـي داد. نقطه اوج و قله درخشـان عرفان اسـالمي 
محي الدیـن ابـن عربـي اسـت کـه کيهان شناسـي پيچيـده اش سـيطره اي بالمنـازع بـر تفكر اسـالمي پيدا مي کنـد. برخالف فالسـفه و 
دانشـمنداني کـه از علم الحدیـث در کارشـان اسـتفاده نمي کردنـد اهـل تصـوف از قـرآن و احادیـث در آموزه هاي کيهان شـناختي خود 

اسـتفاده مي کردند. 
6. در شـيوه عقلـي، بـا شـكل گيري علـم کالم عقل گرایـان و جدليونـي به ميدان آمدنـد که براهين کيهان شـناختي پيچيـده اي در باب 
مسـائلي ماننـد وجـود خداونـد، خلقـت، ماهيت وجـود و جبر و اختيـار مطرح نمودند کـه از منظري تاریخـي تولد این جریـان در زمان 
امـام محمدباقـر )ع( در سـال 57 هجـري صـورت گرفت و اوج آن در عصر امام صادق )ع( در سـال 83 هجري بـود و در ادامه در قرن دوم 
هجري شـاهد شـكل گيري مكتب معتزله به وسـيله واصل بن عطاء هسـتيم که در ابتدا از شـاگردان حسـن بصري بود و از شـيوه فكري 
او کناره گيـري کـرد و مكتـب کالمـي جدیـدي را بنيـان نهاد کـه به همين دليـل معتزله نام گرفـت و پيـروان او خـود را اهل التوحيد و 
العدل مي خواندند و در ادامه در قرن سـوم هجري مكتب اشـعریه به وسـيله ابوالحسـن علي بن اسـماعيل اشـعري با نگاهي چالشـي به 

اعتزاليون بنيان نهاده شـد.
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و گفتمـان آن ماهيتـي چندوجهـي دارد. روان شناسـان، 
انسان شناسـان، نظریه پـردازان فرهنگـي، نظریه پـردازان 
علـوم اجتماعـي، تاریـخ نـگاران دیـن و تاریخ نـگاران هنر 
و معماري و فالسـفه همگي در توسـعه ابعاد مختلف این 
گفتمـان نقش داشـته اند و ایـن امر نشـان دهنده اهميت 
ایـن مبحـث در درک و تبييـن موقعيت انسـان در جهان 
اسـت. بـه هـر روي پرداختـن به ابعاد بسـيار متنـوع این 
مبحـث در ایـن مجـال انـدک نـه ممكـن اسـت و نـه در 
صـورت امكان مطلوب. آنچه مطلوب این نوشـتار اسـت و 
در راسـتاي اهداف آن، نمادگرایي موردنظر حكمت خالده 
اسـت کـه در پرتـو آن نگاه بـه مقوله معمـاري در مكتب 

سـنت گرایان شـكل مي گيرد.
 نخسـتين سـنت گرایي کـه بـه ایـن مبحث توجه نشـان 
داد را مي تـوان رنـه گنـون دانسـت که زندگـي اش را وقف 
مطالعـه و بررسـي و احيـاي علوم سـنتي کرد؛ نخسـت از 
طریـق هندویيسـم و سـپس از طریق اسـالم. آراي گنون 
دو سـنت گراي دیگـر را تحت تأثيـر خـود قـرار داد: آنانـدا 
کوماراسـوامي و فریتيوف شـوان. رویكرد متفاوتي که این 
سـنت گرایان بـه مقولـه نمادگرایي بنيـان نهادنـد پيروان 
زیـادي یافت که در تحليل هاي نظري شـان از این رویكرد 

بهـره گرفتنـد. ایـن سـنت گرایان یـا بـه تعبيـري زیباتـر 
حكمـاي حكمـت خالـده بـه دنبـال بازتعریـف و احيـاي 
جوهـر معنـوي گمشـده و خرد سـنتي فراموش شـده در 
درون دنيـاي مـدرن غـرب بودنـد. بـه اعتقاد آنـان، تمدن 
غـرب شـاهد زوال خامـوش وجـوه خردورزانـه، معنـوي 
و هنـري زندگـي در مقابـل چشـمان خـود و بـه تقصيـر 
خویشـتن اسـت کـه در دوران تاریـك مدرنيسـم بـه حد 
اعـالي خود مي رسـد و نابودکننده سـنت هاي شـرقي به 
نـام مدرنيتـه و پيشـرفت اسـت. کوماراسـوامي در کتـاب 
لولـوي سـواد  بـه زیبایـي چنيـن مي نویسـد: قابيـل کـه 
برادرش هابيل گله دار را کشـت و شـهري براي خویشـتن 
بنـا نهـاد، گویي شـكل گيري تمـدن مدرن را پيشـاپيش 
اعـالم مي کرد، ماشـيني سـبع بدون هيچ آگاهـي و بدون 

ایده آلي.  هيـچ 
مطالعـات متعـددي در بـاب هنـر سـنتي و معمـاري بـا 
رویكـرد حكمت خالده به وسـيله چهره هایـي از قبيل نادر 
اردالن و اللـه بختيـار )به ویـژه در کتـاب حـس وحـدت(، 
کریچلوف، اسـنودگراس و ... صورت گرفته اسـت. در کنار 
آثـار بنيان گـذاران اصلـي حكمـت خالـده، آثار ایـن افراد 
نمادگرایـي را بـه رویكـردي بدیـع در مطالعـه معمـاري 

تصوير 1 )راست(. معبد بوده گايا، معبد تجلي كوه مقدس آيین بودايي، و تصوير 2 )چپ(. آتشكده آذرگشنسب، 
معبد بر كوه مقدس، آيین زرتشت؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 43. توضیح تصوير: معماري و صناعت 

شهرسازي داراي سرچشمه اي مقدس و برآمده از مفاهیم ازلي بوده كه زمینه پديداري آن را رقم زده است.
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سـنتي بدل سـاخته اسـت. این تالش ها با آثار متفكراني 
چـون آنه مـاري شـيمل، هانـري کربـن، لویي ماسـينون، 
توشـيهيكو ایزوتسو و هلموت ریتر تكميل شـده اند. البته 
در ایـن ميـان نبایـد تأثيـر ميرچـا اليـاده، انسان شـناس 
رومانيایـي را فرامـوش کـرد کـه هرچنـد خـارج از حلقـه 
مبحـث  توسـعه  در  آثـارش  امـا  بـود  حكمـاي خالـده 
نمادگرایـي نقش به سـزایي داشـته اسـت. اليـاده در کنار 
شـرح و توضيح بنيادهاي روش شناختي نمادگرایي دیني، 
چارچوبـي نظري براي تفسـير اسطوره شناسـي سـنتي و 
درک کارکردهاي اجتماعي و دیني آن به دسـت مي دهد. 
ایـن چارچوب نظري، به اسـطوره نقش مؤثر یك ميانجي 
را مي بخشـد که واسـط ميان اصـول انتزاعي برخاسـته از 
کتاب مقدس و تجربه هاي انسـاني انضمامي اسـت. به هر 

روي، آثار حكماي خالده بسـتر مسـاعدي را براي تأمالت 
نظـري در باب هنر و معماري پيشـامدرن فراهـم مي آورد. 
مفهـوم نمادگرایي یكـي از مفاهيم محـوري مباحث آنان 
اسـت کـه زبـان اصلـي بـراي بيـان دغدغه هـا و ایده هاي 
هنري پيشـامدرن را تشـكيل مي دهد. در حكمت خالده، 
مفاهيـم بنيادي دیگـري نيز وجـود دارند کـه در ادامه به 

آن هـا پرداخته مي شـود. 
 وحدت استعاليي اديان 

اگـر همـه ادیان بيان هاي متفاوتـي از یك حقيقت واحد و 
بنيادین و ازلي هسـتند بنابراین طبيعي اسـت که همگي 
آن هـا یك نقطـه تمرکز و توجـه واحد و جهان روا داشـته 
باشـند. این نقطه تمرکز واحـد را مي توان موضوع حكمت 
خالده دانسـت که ابتدایي ترین شـيوه بيان آن نمادگرایي 

نمودار 3. ساختار و فرآيند خلق آثار معماري و شهرسازي از منظر اسالمي، ماخذ: نقره كار، 1392، ص 26.
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سـنتي اسـت7. دیدگاه جهان رواي حكمت خالده، طبيعتاً 
تأکيـد فراوان فلسـفه مـدرن و به ویژه پسـامدرن معاصر را 
بر نسـبي گرایي و تاریخ منـدي تجربه انسـاني رد مي کند 
و بـا ایـن باور غلط پسامدرنيسـم مبـارزه مي کند که همه 
حقایـق، از جملـه حقایق دینـي، صرفاً حاصـل نحوه هاي 
بازنمایـي و سـاخت فرهنگي انـد. بنابراین حكمـت خالده 
بـه احياي هميشـگي درک حقایق جهـان روا در ارتباط با 

زندگي مردم جامعه نظـر دارد.  
حكماي خالده، دین و سـنت را عناصر اصلي ویژگي نماي 
الهـي  آموزه هـاي  دیـن  مي داننـد.  پيشـامدرن  جامعـه 
الیتغيـر را ارائـه مي دهـد و سـنت شـيوه هاي زندگـي و 
تفكـر مـردم را با ایـن آموزه ها تطبيـق داده و از نسـلي به 
نسـلي دیگـر منتقل مي سـازد. دیـن خود واجـد دوجنبه 
اسـت: رمـزي یـا خـاص  و عـام . گنـون در کتـاب بحران 

جدول 3. قواعد دهگانه اجتهاد از منظر تشیع و قابلیت تعمیم پذيري آنها به صناعت معماري و شهر كه برخي ارتباطي اصیل با 
مفهوم حكمت خالده د پديداري اش در شهرسازي و معماري دارند؛ ماخذ: نقره كار، 1392، ص 27.

 7.  وحدت اسـتعالیي ادیان نام نخسـتين کتاب شـوان اسـت و او در این کتاب مسـأله را از نگاهي متافيزیكي مطرح مي کند و با دقتي 
تمـام، تفاوت هـاي ميـان متافيزیك، الهيات و فلسـفه را مدنظر قـرار مي دهد و هدف اش از این امر آن اسـت که آموزه وحـدت ادیان را در 
قالـب یـك واقعيـت متافيزیكي بيان کند و برهان اش صرفاً فلسـفي یا الهياتي نباشـد. شـوان براي تبيين تفاوت ميـان دانش متافيزیكي 
و دانـش الهياتـي، در حقيقـت بـراي تأکيـد بر وحدت ادیان، از اسـتعاره نور اسـتفاده مي کنـد. او دانش متافيزیكي را بـه ذات بي رنگ نور 
و ویژگـي درخشـندگي محـض آن تشـبيه مي کنـد در حاليكـه دانش الهياتـي را بـا رنگ هایي که تشـكيل دهنده همين نورند مقایسـه 
مي کنـد؛ اگرچـه هـردوي ایـن حـاالت در تفاوت شـان ميـان تاریكـي و نـور اشـتراک دارنـد اما در سـطح واقعيتـي که آشـكار مي کنند 
متفاوتنـد. متافيزیـك حقایق جهان روا را فاش مي سـازد در حاليكه الهيات وحي قدسـي را آشـكار مي سـازد کـه در حقيقت بياني خاص 

از حقایق جهان رواسـت. فلسـفه نيز شـاخه اي منشـعب از الهيات اسـت که به مفاهيم و اسـتدالل هاي صرفاً عقلي مي پردازد.
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دنيـاي مدرن  مي نویسـد در دنيـاي معنویت و حتي فراتر 
از آن در نظـم جهـان روا، ایـن وحـدت اسـت کـه بـر قلـه 
هرگونه سلسـله مراتبي نشسـته اسـت. تعبير این سـخن 
آن اسـت کـه ادیـان راه هاي مختلفي هسـتند که همگي 
بـه یـك قلـه کـه همـان وحـدت باشـند ختم مي شـوند. 
ادیـان حقایـق جهـان روا را بـه زبان هایـي جزمـي تبدیل 
مي کننـد تـا بـراي عامـه از طریـق ایمـان آوردن قابـل 
دسترسـي باشـند امـا گونه گونـي ایـن باورهـاي پـر لون 
جزمي در سـطح حقایـق جهان روا محو مي شـود زمانيكه 
تفاوت هـاي ادیـان از بين مي روند. بـه این ترتيب، واقعيت 
وحدت اسـتعالیي ادیان در یگانگي حقيقتي نهفته اسـت 
که بر همه اشـكال و حاالت تجلي و وجود حكمفرماسـت 
و همچنيـن در یگانگـي نژاد انسـان که به تنهایي ظرفيت 
ردیابي و پي جویي فرایند گوناگون گشـتگي را تا رسـيدن 
بـه سرچشـمه اسـتعالیي اش داراسـت.  کوماراسـوامي در 
کتـاب لولوي سـواد در برابـر اسـتعاره راه هایي که همگي 
بـه یـك قله ختـم مي شـوند، موضعـي اخالقـي مي گيرد 
و آن را بـه ایـن صـورت تعبيـر مي کنـد که تمامـي ادیان 
بـزرگ جهـان دعوي هایـي معتبـر در باب حقيقـت دارند 
کـه بایسـتي بـه شـيوه اي تطبيقـي مـورد درک و احترام 
واقـع شـوند نـه اینكـه صرفـاً تحمـل شـوند.  تفاوت هاي 
ظاهري ادیان که در دامنه وسـيع این کوه بارز و آشـكارند 
نباید مانع آن شـوند که نتوانيم معاني دروني را تشـخيص 
دهيـم و یـا قله کـوه را که در آن تمامـي اختالف ها از بين 

رفته انـد و وحـدت حاصل آمـده ببينيم.  
 نمادگرايي در معماري و وحدت وجود

سـخن گفتـن از حقيقـت الزمـان و اصول الیتغير سـنت 
نيازمنـد رویكـردي اسـت کـه بـا دیدگاه  هـاي سـنتي در 
تناسـب باشد. به اعتقاد سـنت گرایان براي دریافتن معاني 
درونـي معماري و نفـوذي ژرف به اعماق دنياي متافيزیك 
و معنویـت نهفته در آن، مناسـب ترین رویكرد نمادگرایي 
اسـت. نماد ها و نشـانه  ها بـه طور متعارف به عنـوان ابزار 
ارتبـاط تلقـي مي شـوند و تعریـف رایـج آن هـا بـه عنوان 
چيـزي اسـت که چيـزي دیگـر را بازنمایي یـا نمایندگي 
مي کنـد. حكمـاي خالده ميان نماد و نشـانه تفـاوت قائل  
هسـتند. کوماراسـوامي در کتـاب نمادهـا بيـان مـي دارد 

اشـارت نمادهـا بـه جانـب ایده هـا و اشـارت نشـانه ها بـه 
جانـب چيزهاسـت. یك ابژه بسـته به اشـارتگرش ممكن 
اسـت هم نماد و هم نشـانه باشـد؛ به عنوان مثال، صليب 
زمانيكه بازنماي سـاختار جهان اسـت یك نماد و زمانيكه 
به معناي محل تقاطع خيابان ها باشـد یك نشـانه اسـت. 
درحقيقـت مفهوم اساسـي نهفتـه در مبحـث نمادگرایي 
آن اسـت کـه ابژه هـاي مـادي قادر به تجسـد بخشـيدن 
بـه مفاهيـم انتزاعـي نهفته در پس مادیت شـان هسـتند 
و ایـن همـان تمایـز ميـان امـر حسـي و امـر عقلـي در 
سـنت اسـالمي اسـت کـه در قـرآن بـه تمایـز ميـان 
الشـهاده و الغيـب تبدیل مي شـود. به این ترتيـب، در نظر 
سـنت گرایان نمادگرایـي را بایـد در رابطـه ميـان ایـن دو 
سـاحت جسـتجو کرد؛ مادون بازتاب دهنده مافوق اسـت، 
امر دیدني تجسـم و صورت مادي شـده امر نادیدني اسـت 
یـا بـه عبارت دیگـر امر فيزیكـي بازنماي امـر متافيزیكي 
شـأني  نمادگرایـي  خالـده،  حكمـت  در  پـس  اسـت. 
هستي شـناختي دارد، جسـتاري در بـاب سلسـله مراتب 
وجـود و سـفري خردآميز به دنياهـاي دروني واقعيت هاي 
جهـان روا. نمادگرایـي را مي تـوان سـفري در طلب دانش 
باطنـي و رازآلـود  دانسـت. در حكمت خالـده، نمادگرایي 
معمارانـه بـر پایه ایـن بنيادهاي مفهومي شـكل مي گيرد 
و بهترین رویكرد براي تفسـير فرم هاي معماري اسـتفاده 

از نمادگرایي اسـت. 
حكمـاي خالـده، نمادهـا را به دو دسـته متفاوت تقسـيم 

مي کننـد: 
1. »جهان روا يـا طبیعي«: نمادهاي جهـان روا آن هایي 
هسـتند کـه معنـاي نمادین شـان از طبيعـت ذاتي شـان 

نشـأت مي گيـرد ماننـد نمادهاي هندسـي یا عـددي و 
2. »خـاص يا قراردادي«: نمادهـاي خاص آن نمادهایي 
هسـتند که معناي نمادین شـان به سـنتي خـاص ارجاع 

دارد. 
از آفرینـش هنـري  رویكـرد حكمـت خالـده، پرسـش 
از منظـر تخيـل خـالق و الهـام دینـي اسـت. حكمـاي 
خالـده، بـر ایده هـا، آیين هـا و نوعـي از کيهان شناسـي 
کـه اثـر هنـري در آن هـا شـكل گرفتـه توجـه مي کننـد 
تـا بـه شـرایط تاریخي-فرهنگـي کـه تسـهيل کننده این 
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آفرینـش بوده انـد. از طریـق نمادگرایـي، آن هـا گونـه اي 
پيوسـتگي ميان انسـان، کيهـان و اطوار قدسـي وجود در 
نظـر مي گيرنـد و از ایـن طریق شـرایط انسـاني وجـود را 
در چارچوبي کيهان شـناختي تفسـير مي کننـد. حكماي 
خالـده، رویكردي هرمنوتيكي در تثبيت زمينه تفسـيري 
مناسـبي بـراي درک بنياد متافيزیكـي نمادگرایي در هنر 
و معمـاري سـنتي اتخـاذ مي کنند. این حكما بسـياري از 
جنبه هـاي علـوم مـدرن را نقـد مي کننـد و معتقدنـد که 
منظـر تاریخـي فروکاسـت گراي ایـن علـوم بـراي درک 
دقایـق معنـوي و متافيزیكـي نامناسـب اسـت. تيتـوس 
بورکهـارت در کتـاب ارزش هـاي خالـده در هنر اسـالمي   
مي گویـد تاریـخ هنـر بـه عنـوان یك علـم مـدرن، مانند 
سـایر علومـي از این دسـت به هنر اسـالمي بـا رویكردي 
صرفـاً تحليلـي مي نگـرد و آن را تـا حـد شـرایط تاریخي 
فـرو مي کاهـد. بـا چنيـن روشـي، هـر آنچـه کـه در یك 
هنـر الزمـان اسـت- و هنري مقـدس مانند هنر اسـالمي 
همـواره عنصري الزمـان دارد- نادیده انگاشـته مي شـود. 
پـس بـه اعتقاد حكمـاي خالـده، مطالعات انجام شـده بر 
بسـتري فرهنگي و تاریخي، بدون نادیده انگاشـتن ارزش 
آن هـا، قـادر بـه درک ابعـاد متافيزیكـي و دقائـق عرفاني 
یـك آفرینش هنري نيسـتند. بورکهـارت در ادامه مطلب 
قبلـي اذعـان مـي دارد که یـك فـرم، هرچند کـه ممكن 
اسـت محـدود بـه زمـان و الجرم تابـع آن باشـد، بازگوي 
امـري الزمان بـوده و به این طریق از قيد شـرایط تاریخي 
مي گریـزد، نـه تنها در شـرایط تكویني اش بلكه همچنين 

در حفـظ و اسـتمرارش در طـول زمـان.   
سـايه و حكمـت وجود در معماري و شهرسـازي 

مي سال ا
عبدالرزاق کاشـاني که یكي از شـارحان مشـهور ابن عربي 
اسـت سـایه را به مثابه تجلـي امر مطلـق در جهان مطرح 

مي کند. 
ابن عربـي جهـان را سـایه امـر مطلـق )ظـل اهلل( مي دانـد 
کـه در سـه سـطح متفـاوت تجلـي مي یابـد. در محضـر 
نـور اسـتعالیي حقيقـت مطلـق، عالي ترین سـطح سـایه 
تشـكيل مي شـود که همـان اعيان ثابتـه هسـتند. از این 
اعيان ثابته اسـت که دومين سـطح سـایه که همان اشياء 

طبيعـي هسـتند نشـأت مي گيرنـد کـه بازتابـي از اعيان 
ثابتـه در قالـب اشـكال مادي انـد و از ایـن اشـكال مـادي 
و تجسـدیافته، سـومين سـطح سـایه یعنـي سـایه هاي 
محسـوس توليـد مي شـوند کـه بـر در و دیـوار و سـطح 

اشـياء دیگـر مي افتند.               
ابن عربـي در فتوحـات بـه پدیدار سـایه توجه نشـان داده 
و ایـن پرسـش را در ذهـن خواننـده ایجـاد مي کنـد کـه 
چگونـه ممكـن اسـت چيـزي کرانمنـد و قابل  سـنجش 
امـري نامحـدود و غيرقابـل سـنجش را بازتـاب دهـد و 
ایـن موضـوع در نمادگرایـي او چـه جایگاهـي دارد. البته 
پدیـدار سـایه همـواره محل پرسـش هاي فلسـفي زیادي 
بـوده کـه شـاید مشـهورترین اش در قضيـه غـار افالطون 
در کتـاب جمهـور باشـد امـا در قـرآن کریم نيـز بارها به 
سـایه در مقامي نمادین اشـاره شده اسـت که از آن جمله 
مي تـوان بـه آیه 45 از سـوره مبارکه فرقان اشـاره کرد که 
مي فرمایـد آیـا ندیـده ای که پـروردگارت چگونه سـایه را 
گسـترده است و اگر می خواسـت آن را ساکن قرار می داد. 
از این منظر، اشـياء محسـوس، در مقام نمادها، به وسـيله 
واقعيت هایـي که این اشـياء بازتاب دهنده و تجسـد دهنده 
آن هـا هسـتند تعيين و تحدید مي شـوند و ایـن امر نوعي 
وابسـتگي هستي شناختي را به سـطح باالتر وجود در این 
اشـياء نشـان مي دهد؛ دقيقاً به همان سـياق که سـایه به 
شـيء ایجادکننده اش وابسـته اسـت. ایـن جهان بيني که 
کل وجـود و اشـياء و امور عالم را در سـاختاري زنجيره اي 
و نظامـي سلسـله مراتبي در نظر مي گيرد در شـكل گيري 
فرم هـاي معمـاري سـنتي کامالً قابل مشـاهده اسـت که 
شـكل نهایي خود را در ساختاري هستي شناختي مبتني 

بر سلسـله مراتـب و نيز تمایـز مي یابند.     
خیـال و حكمـت وجـود در معماري و شهرسـازي 

مي سال ا
مفاهيم صورت و ماده در اندیشـه اسـالمي با عنصر خيال 
پيونـدي تنگاتنگ دارند. سـاحت خيال را مي تـوان داراي 
دو عملكـرد دانسـت: رؤیا دیدن و تخيـل. رؤیابيني که در 
آیيـن تصـوف به آن نيز پرداخته شـده اسـت با امـوري از 
قبيـل شـهود در رؤیاي صادقه، تعبير خـواب و رؤیا و الهام 
الهـي سـر و کار دارد. اما تخيل، احضار تصاویر ضبط شـده 
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در حافظـه بـه مـدد حـواس و ترکيـب آن هـا و تصنيـف 
تصاویـر جدیـد بـه مـدد قوه مصـّوره اسـت. اهـل تصوف، 
خيـال را علـت خالقـه هسـتي مـا و عامـل قدرتمنـدي 
مي داننـد کـه ارتبـاط مـا را بـا امـر مطلـق و ذات اقـدس 
الهـي برقـرار و حفـظ مي کنـد تـا بدان جـا کـه ابن عربي 
در فتوحـات هرکسـي را کـه از مقـام خيال بي خبر اسـت 

کامـاًل عـاري از دانـش مي داند.    
در تصـوف، عملكـرد تخيـل را در متـن هستي شناسـي 
و سلسـله مراتب مـاده و صـورت مي بيننـد. در تخيـل، 
مـاده  محدودکننـده  نيروهـاي  قيـد  از  صورت هـا 
محسوس شـان رهـا گشـته و بـه سـادگي بـا یكدیگـر 
ترکيب مي شـوند و خالقيت موجود در تخيل انسـاني در 
صورت هـاي انتزاعـي دخـل و تصرف کرده و به هر شـكل 
که بخواهد درشـان مـي آورد. پس قـدرت خالقيت تخيل 
انسـاني مي تـوان صورت هـاي موجـود را شالوده شـكني 
کـرده و آن هـا را در قالـب صورت هـاي آشـنا و ناآشـناي 
جدیـد بازسـازي کنـد و از ایـن طریق به معانـي جدیدي 
تجسـم ببخشـد. امـا ابن عربـي تأکيـد مي کند کـه به هر 
حـال همـه ایـن اعمـال قـوه خيـال در انسـان در پيوند و 
درآميخته با جهان محسوسـات اسـت و توان خلق از عدم 

چيزي را نـدارد. 
ابعـادي  خيـال  قـوه  مفهـوم  بـه  ابن  عربـي  آموزه هـاي 
هستي شـناختي مي بخشـد. او ميان سـه نـوع موجودیت 
در جهـان تمایـز قائل مي شـود: وجود مطلـق، عدم مطلق 
و بـرزخ کـه واسـط ميـان آن دو اسـت و آ ن هـا را به نوعي 

مرزبنـدي مي کنـد. وجـود مطلـق ذات اقـدس باریتعالي 
اسـت کـه واجب الوجـود و قائم به ذات اسـت. عدم مطلق، 
کـه قائـم بـه ذات نيسـت و بـرزخ کـه قلمـروي واسـط 
ميـان ایـن دو سـاحت اسـت و الگوهـاي سـرنموني همه 

هسـتي هاي ممكن الوجـود در آن هسـتند 8. 
بـه ایـن ترتيـب، بـرزخ ماننـد مـرز ميـان نـور و سـایه 
اسـت کـه ماهيتـي دوگانـه دارد؛ هم وحدت بخـش و هم 
جداکننـده و به مـدد این ماهيت دوگانـه دو قلمرو مجاور 
را رابطـه اي پویـا و چالش برانگيز مي بخشـد و  واسـطه اي 
اسـت کـه جهـان از طریـق آن از قـوه بـه فعل مي رسـد. 
چنانكـه ابن عربي به زیبایي در فتوحـات مي گوید: جهان، 
کودکي مي شـود کـه حاصـل ازدواج بارور وجـود مطلق و 

عـدم مطلق اسـت. 
چنانكـه ابن عربـي در فصوص به زیبایي در بياني شـاعرانه 
مي گویـد کل هسـتي خيالـي اسـت درون یك خيـال. او 
خيال را در سـه سـطح هستي شـناختي متفـاوت در نظر 
مي گيـرد9: خيـال مطلـق، خيال منفصل و خيـال متصل. 
تخيـل همـواره دو امر متفاوت را شـامل مي شـود: حالتي 
از وجـود و ظرفيتـي خالقانـه. خيال متصل، بـه توانایي ما 
براي تجرید و دسـتكاري صورت ها شـكل مي بخشـد. این 
قوه تخيل ماسـت کـه درون یك چارچوب روان شـناختي 
انسـاني عمـل مي کنـد و بـه ایـن دليـل متصـل ناميـده 
مي شـود کـه نوعـي از تخيـل اسـت کـه بـه فاعـل عمل 
خيـال کـردن متصـل اسـت و قابل انفـكاک از او نيسـت. 
هانـري ُکربَـن ایـن نـوع خيـال را وابسـته مي دانـد زیـرا 

 8. ایـن سـاختار را ابن عربـي از قـرآن کریـم گرفتـه اسـت آنجا کـه در آیات 19 و 20 سـوره الرحمن مي فرمایـد: دو دریـا را ]به گونه ای[ 
روان کـرد ]کـه[ بـا هـم برخورد کننـد/ ميان آن دو برزخي اسـت کـه به هم تجـاوز نمی کنند.

و همينطـور آیـه 53 سـوره الفرقـان کـه مي فرماید: و اوسـت کسـی که دو دریا را موج زنان به سـوی هـم روان کرد این یكی شـيرین ]و[ 
گـوارا و آن یكـی شـور ]و[ تلخ اسـت و ميـان آن دو برزخ و حریمی اسـتوار قرار داد. 

9. امام محمد غزالي در کتاب مقصد االسـني في شـرح معاني اسـماء اهلل الحسـني معناي هر اسـم را آورده و شـرح داده که تا چه حد 
هر انسـان ظرفيت وجودي برخورداري از این اسـماء را داراسـت. او معتقد اسـت کمال و سـعادت انسـان ها در تمسـك جسـتن به اسماء 

الهي و آراسـتن روح خود با معاني اسـماء و صفات خداوند اسـت. 
اخوان الصفـاء نيـز معتقدنـد کـه خداونـد صنعتگـر ماهـر و سـختكوش را دوسـت دارد. کمال، مهـارت، دقت و پشـتكار در هر نـوع هنر، 
شـباهت داشـتن به صانع عالِم یعني خداوند اسـت. آن ها معتقدند بهترین تعریف براي فلسـفه، شـباهت داشـتن انسـان با خدا مطابق 
بـا ظرفيـت وجـودي اش اسـت. تـالش براي شـبيه شـدن بـه خداونـد در آفرینش هنـري، تقليـد از الگوهاي صنایـع الهي اسـت، زیرا او 

بهتریـن صانـع اسـت که بـر همه چيز عالِم اسـت.  
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وجـودش وابسـته به خيال منفصل اسـت. خيال منفصل، 
یـا بـه زعـم ُکربَـن خيال مسـتقل، بـه ظرفيـت خالقيت 
تمامـي  اسـت کـه موجـب مي شـود  راجـع  عالي تـري 
صورت هاي قابل تخيل وجود داشـته باشـند. صورت هایي 
کـه به وسـيله خيـال متصـل تصـور مي شـوند بـه مـدد 
حواس از صورت هاي طبيعي اسـتخراج مي شـوند که این 
صورت هـاي طبيعي خود بخشـي از صورت هـاي کيهاني 
هسـتند کـه متعلق اند به حضـوري خودبنياد مسـتقل از 
فاعـل متخيـل. خيـال منفصل، خيـال الهي اسـت؛ یعني 
جهـان به مثابـه خيال پـروردگار؛ یا به دیگر سـخن حضور 
جهـان در ذهن الهي. خيال متصل، خيال انسـاني اسـت؛ 
انسـان صورت هـاي موجـودات را به مدد تخيـل به عرصه 
وجـود مـي آورد و ایـن کار را با یاري قـدرت خالقه تخيل 
الهـي انجـام مي دهـد، یا بـه عبارتي حضـور اشـياء و امور 

در ذهن انسـاني. 
بـه ایـن ترتيـب، معمـار در کشـيدن طـرح یك بنـا روي 
کاغـذي سـفيد، از فراینـد الهي تجلـي صورت هاي جهان 
در هيـوالي اولـي یـا مـاده نخسـتين   تقليـد مي کنـد. 
سـفيدي کاغذ، چنانكه قادر به پذیـرش و دریافت تصاویر 
مختلـف و نامحدود اسـت، شـبيه بـه هيوالي اولي اسـت 
کـه مـاده بنيادیـن و بي صـورت تمامي مـواد عالم اسـت. 
ابن عربـي در فتوحـات ایـن فراینـد را با گـچ کاري یك بنا 
مقایسـه مي کنـد کـه در آن اشـكال و صورت هایـي را که 

مي خواهـد درون گـچ مي ریـزد. 
غزالـي در کتـاب مقصد االسـني به زیبایي سـه فعل الزم 
بـراي آوردن یـك شـيء از عـدم به وجـود را ذکر مي کند: 

تقدیر، ایجـاد و تصویر. 
تقدیر در اینجا به معناي تعيين حدود و مقياس است که 
مي تـوان آن را معـادل طراحـي اوليه در معماري دانسـت. 
ریشـه واژه تقدیـر، یعنـي قـدر، که دو معنـاي دیگر یعني 
قـدرت و سرنوشـت نيـز دارد در حصول معنـاي موردنظر 
غزالـي بسـيار زیبا عمـل مي کند و عمل خلـق و آفرینش 
را بـا معانـي طراحي، سـنجش، تعين بخشـيدن، قدرت و 

سرنوشـت به طـور همزمان پيونـد مي دهد. 
فعـل ایجـاد کـه ناظر بـر توليـد اسـت و فعـل تصویر که 
ناظـر اسـت بـر صـورت بخشـيدن بـه شـيء توليدشـده 

مطابـق بـا طراحـي انجام گرفته. این سـه فعـل را مي توان 
بـا سـه اسـم الهي متناظر دانسـت: خالـق، بـاري و مصور. 
غزالـي مي گویـد خداوند، خالقي اسـت کـه در این صفت 
ر اسـت و طراحي و سـنجش مي کند؛ او خداوند باري  مقدِّ
و جان بخش اسـت که در این صفت مخترع اسـت و اشياء 
را از عـدم بـه وجـود آورده و موجود مي گردانـد؛ و مصوِّري 
اسـت که صورت هـاي اختراعـات اش را در نظمي احسـن 
سـامان مي بخشـد. این فرایند مانند یك سـاختمان است 
ر اسـت که مي سـنجد و  کـه نيازمنـد یـك طـراح یا مقـدِّ
طراحـي و تعييـن مي کند کـه چه مقـدار و تعداد الـوار و 
آجـر و مصالـح بـراي ایـن بنا الزم اسـت، مسـاحت زمين 
چـه مقـدار باشـد و با چه ابعـادي، تعداد طبقـات و ارتفاع 

آن ها چگونه باشـد و ...
ایـن مـوارد از وظایـف مهنـدس معمـار اسـت کـه بـه 
سـاختمان صـورت بخشـيده و طرح را مي کشـد. سـپس 
یك بنا الزم اسـت تا ساختمان را براسـاس طرح و صورت 
معمار بسـازد و در انتها یك مزیِّن الزم اسـت تا سـطوح و 
بيـرون کار را پرداخـت کند و بناي سـاخته شـده را زینت 
بخشـد. نكتـه مهـم در کالم غزالي حضور مزیِّن اسـت که 
حضـور تزئينـات در معماري اسـالمي را به مـدد آن بهتر 
مي تـوان تحليـل کرد کـه یكـي از اجـزاي الزم و بنيادین 
براي سـاخت یك بناسـت کـه حضـور آن از همان مرحله 

تقدیـر باید دیده شـود.               
بیان يافته هاي تحقیق

شهر اسالمي )از ارض الحقیقت تا مدائن النور(
ابن عربـي در فتوحـات داسـتان خلقـت حضـرت آدم )ع( 
را مي گویـد کـه پـس از آفرینـش او از گل، تكه اي بسـيار 
کوچـك از آن گل باقـي ماند که خداونـد از آن باقي مانده، 
نخـل را آفریـد و هنـوز هـم ذره اي بسـيار کوچـك باقـي 
بـود کـه خداوند از آن سـرزميني بسـيار وسـيع آفرید که 
تمامـي مخلوقـات حتي عرش الهـي و آسـمان ها و زمين 
و بهشـت و جهنـم را در بـر مي گرفـت. نسـبت تمامـي 
این ها به سـرزمين وسـيع مانند حلقه اي اسـت کـه درون 
صحرایـي پهنـاور افتاده اسـت. ایـن سـرزمين را ابن عربي 
ارض الحقيقـت مي نامد. این سـرزمين قوانيـن خاص خود 
را دارد کـه ابـن عربـي درخصوص آن چنين گویـد: در آن 
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سـرزمين صـوري بـا اشـكال غریـب و قامتي زیبـا وجود 
دارنـد کـه در مدخـل گذرگاه هـاي مشـرف بـر جهـان ما 
واقـع شـده اند10. زمانيكـه یكـي از مـا کـه از حصـار تن و 
قيـود مـادي این جهاني رهيـده اسـت آرزوي ورود به این 
سـرزمين را مي کنـد در هنـگام ورود بـا ایـن صـور مواجه 
مي شـود که به اسـتقبال اش آمده و در کسـوتي مناسـب 
مقـام و مرتبـه اش او را وارد ایـن سـرزمين مي کنـد. ایـن 
مهمـان بـه هرجا کـه بخواهد مـي رود و در صنـع خداوند 
تأمـل مي کنـد و زمانيكه مي خواهـد برگردد همـراه اش با 
او تـا مدخلي کـه وارد شـده مي آید، با او بـدرود مي گوید، 
لباسـي را کـه به او پوشـانيده بـاز پس مي گيرد و سـپس 

او را تـرک مي کنـد.      
ارجاعـي  به مثابـه  را  ارض الحقيقـت  مـدرن،  متفكـران 
تمثيل گونـه به جهـان خيال تعبيـر کرده انـد، جهاني که 
تمامـي واقعيت هـاي ذاتـي وجـود در قالـب صـور خيـال 
تجلـي مي یابنـد. جهاني واسـط ميـان مـاده و متافيزیك، 
طبيعت و مابعدالطبيعه؛ جهاني که کيفيـات ارواح و ابدان 
بـه یكدیگر بدل مي گردد؛ ارواح تجسـد و مادیت مي یابند 
و ابـدان معنوي مي گردند و چنانكـه ابن عربي در فتوحات 
گوید سـرزمين اعجاب هاي بزرگ اسـت، جایيكه محاالت 
عقلـي ممكن مي گردد و واقعيت، خـود را در قالب صوري 

حيرت انگيـز و گونه گـون آشـكار مي گرداند. 
در شـهر اسـالمي، ابعـاد پایـداري اجتماعـي منبعـث از 
جهـان بينـي دیني و کيهان شـناختي کـه زمينه هایش 
در حكمـت خالده و وحدت وجود در عالم هسـتي برآمده 
از یكتایـي ذات اقـدس باري تعالي اسـت، دیده مي شـود 

که در نمودار شـماره 1 نشـان داده شـده اسـت.

 شـاید بـر این اسـاس اسـت که معمـار این سـرزمين هم 
از روش هـا و ابـزار معمـاري زمينـي در سـاخت بنا کمك 
مي گيـرد و هـم از خيـال نـاب کـه در معمـاري زمينـي 
بدیـن صـورت یافت نمي شـود. آن ها شـهرهایي دارند که 
مدائن النور خوانده مي شـود و بناها در آنجا اعجاب انگيزند. 
آن هـا یـك کعبه نيـز دارند کـه مانند کعبه زمينـي آن را 
طواف مي کنند، با همان سـاختار مكعب شـكل اما بزرگتر 
و بـدون پـرده اي که حجاب آن باشـد. ایـن کعبه برخالف 
کعبـه زمينـي بـه زوارش سـالم گفتـه و بـا آن ها سـخن 
مي گویـد و علومـي را بـه آن هـا عرضه مـي دارد کـه از آن 
آگاه نيسـتند. در فتوحات آمده اسـت که مدائن النور از 13 
طبقه که بر روي یكدیگر سـاخته شـده تشـكيل شده اند. 
دروازه   هـاي آن هـا طاق هـاي بسـيار مرتفعـي دارنـد که از 
سـنگ هاي عظيـم یاقـوت سـاخته شـده اند. زمانيكه این 
شـهرها سـاخته مي شده اند نخسـت نقطه خاصي انتخاب 
مي شـده و سـپس شـهري کوچك بـا حصارهایـي بزرگ 
در آن بنـا مي گردیـده اسـت؛ سـپس برج هایـي مرتفع تر 
از برج هـاي آن شـهر کوچـك دور تـا دور آن شـهر اولـي 
سـاخته مي شـده و بدیـن نحـو شـهر کوچـك را در پنـاه 
خـود بـه طور کامل پوشـش مي داده اسـت به گونـه اي که 
ایـن سـازه جدیـد به مثابه سـقفي بـراي بناي قبلـي بوده 
اسـت. ایـن سـقف بـه عنـوان زمينـي و تكيه گاهـي براي 
سـاخت شـهري بزرگ تـر از شـهر اول بـر فـراز آن مـورد 
اسـتفاده قـرار مي گرفتـه اسـت و بـه هميـن ترتيـب 13 

طبقـه بـر روي یكدیگر بنا مي شـده اسـت.
 شـرح تصویرگونه ابن عربي از آسمان و زمين بسيار شبيه 
بـه مدائن النور اسـت. معمار ایـن مدائن جایـگاه واالیي در 

 10. آداب ورود و خروج به این سـرزمين و وقایع آنجا بسـيار اعجاب انگيز اسـت. این سـفر هرچند سـلوکي در مقامات معنوي و روحاني 
اسـت امـا از جسـمانيت قطـع تعلـق نمي کنـد. در ایـن باب ابن عربـي قياسـي را در فتوحات مطـرح مي کند که در تفهيم بيشـتر مطلب 
کارسـاز اسـت. قيـاس او چنيـن اسـت؛ اگـر شـخصي به منبـع نوري بنگـرد و چشـمان اش را تنـگ بگرداند انبوهـي از شـعاع هاي نور را 
خواهـد دیـد کـه چشـمان او و منبـع نوراني را به یكدیگـر متصل مي کند. همزمان بـا بازکردن تدریجي چشـم ها، این شـعاع هاي نور به 
جانـب منبـع خـود برمي گردنـد. به بيـان ابن عربي، منبع نـور در این قيـاس بازنماي آن مكان به خصـوص در ارض الحقيقت اسـت که در 
آن صـور مذکـور شـكل مي گيرنـد، مردمك چشـم که ابزار دیدن اسـت بازنماي جهان و شـعاع هاي نـور بازنماي صور جدیدي اسـت که 
روح انسـان در هنـگام مفارقـت از جسـم )ماننـد زمان خواب( مي پذیرد. نيت انسـان براي دیدن شـعاع هاي نور از طریـق تنگ گردانيدن 
چشـم ها بازنمـاي آمادگـي او یـا همان اسـتعداد اسـت؛ تابـش انوار بازنماي شـكل گيري صور در پاسـخ به این آمادگي و اسـتعداد اسـت 

و بازگشـت شـعاع هاي نور به منبع، بازنماي بازگشـت صور به ارض الحقيقت اسـت.     
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این سـرزمين دارد. ابن عربـي از یكي از دیدارکنندگان این 
سـرزمين نقـل مي کند که شـخص واالمقامي را نشسـته 
در کنار یكي از سـالطين این شـهرها دیده و او از سـلطان 
در مـورد مقـام و منصـب آن شـخص مي پرسـد. سـلطان 
لبخنـدي زده و مي پرسـد: آیـا او از نظـر تـو شـخصي 
دوست داشـتني و مقبـول اسـت؟ او معمـاري اسـت کـه 
خانه ها و شـهرهایمان را براي ما مي سـازد و هرچه که در 

اینجـا مي بيني از ثمـرات هنر و کار اوسـت. 
از مهمتریـن مفاهيـم مـورد نظـر در حكمـت وجـود بـه 

معمـاري مـواردي بـه شـرح زیـر اسـت:
امر قدسي در معماري و شهرسازي اسالمي

عميقـاً  مقـدس  امـر  ماهيـت  از  معاصـر  دوران  درک 
تحت تأثيـر آثـار »رودولـف اتـو و ميرچـا اليـاده« اسـت. 

در اثـر مهـم اتـو در سـال 1917 بـا عنوان »امـر مقدس«  
مفهـوم مقدس به گونه اي مطرح شـده تـا تمایز ميان امور 
رازآلـود، اسـرارآميز، ناگفتني و َمگـو و ناعقالني )در مقابل 
غيرعقالنـي( را تبيين کند و به این مفهوم مهم تشـخص 
ببخشـد. اتـو که در کشـور آلمان و در بطن و مهد سـنت 
ایده آليسـم آن هم در اوج دوران مدرنيسـم و توجه همگان 
بـه عقالنيت مـدرن زندگي مي کرد در سرتاسـر این کتاب 
تـالش مي کنـد از مفهوم امر »ناعقالنـي«  یا »فراعقالني«  
بـه عنـوان جایگزینـي بـراي امـر »غيرعقالنـي«   یـا 
ضدعقالني اسـتفاده کند. تمرکز اصلـي او در این کتاب بر 
روان شناسـي امر مقدس اسـت و از ایـن طریق مي خواهد 
مـوردي بـراي احساسـي پيـدا کند کـه حتـي زماني هم 
کـه مفهـوم از اعتبـار مي افتـد همچنـان بـه قـوت خـود 

نمودار 4. مقوله بندي كدهاي ناظر به جهان بیني اسالمي در پايداري اجتماعي برامده از ريشه هاي حكمت خالده و وحودت 
وجود در اسالم كه بر يگانگي همه رسالت هنرها و خاصه معماري و شهرسازي به مفهوم واحدي مفهوم احديت و التزامات 

بندگي و ارتباط انسان با پروردگار اشارت دارد؛ ماخذ: دانشپور و روستا، 1392، ص 18.
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باقـي اسـت.   در کتـاب ایده امـر مقدس، تقابـل ميان دو 
وجـه عقالني و ناعقالني دین، بسـتري اسـت که در بطن 
آن مفهـوم امـر مقـدس فهميـده مي شـود. »اتـو« در این 
کتاب هسـته اسـرارآميز امر مقدس را بـه عنوان به تمامي 
دیگـري  ارائـه مي کنـد. او ایـن امـر را به مثابـه جوهـر 
غيرقابل توضيحـي مطـرح مي کنـد کـه در وراي سـاحت 

امـور متعـارف، قابل فهم و آشـنا قـرار دارد11. 

   بـه ایـن ترتيـب رویكـرد ميرچـا اليـاده، معمـاري را 
آن صورت هـا،  در  کـه  تبدیـل مي سـازد  زمينـه اي  بـه 
اومانيسـتي و انسـان محور صـرف نيسـتند و حضـور امـر 
قدسـي نقشـي فعال و مؤثر در طراحي و آفرینـش دارد12. 
بـه اعتقـاد اليـاده، مكان هاي مقـدس انتخاب نمي شـوند 
بلكه به وسـيله مردان دین کشـف مي شـوند و در حقيقت 
مـكان مقـدس خـود را بـر انسـان اهل طریقت منكشـف 

نمودار 5. اصول اجتماعي حاكم بر سنت شهرسازي در اسالم و هر آنچه در پديدار شدن رسیدن 
به مفهوم واحد و وحدت امت اسالمي بايد برپا شود؛ به اين معني كه تحقق حكمت وجود و حكمت 
خالده تنها در پرتو رسیدن به يك يگانگي در مفهوم »امت واحد« در برابر مفهوم »خداي واحد« 

شكل مي-گیرد؛ ماخذ: دانشپور و روستا، 1392، ص 20.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

468

تصوير 2. شباهت واژه اخت به مفهوم آفتاب در خط هیروگلیف مصري و تاثیر آن بر 
2000 ,Wilkinson ,6 :2010 ,Remler. :طراحي ورودي هاي معابد مصريها، ماخذ

تصوير 3. پديده كیهان شناختي SinPillar و ارتباط آن با ابلیسكها و مناره ها كه نشاني از وجود مفهوم كیهان شناختي و 
تاثیر ان بر معماري به عنوان يك صناعت بشري داشته است؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 45.

 11.  اليـاده در کتـاب مقـدس و نامقـدس دیـدگاه اتـو را توسـعه مي بخشـد در عيـن آنكه درکـي مبتني بر تقابـل را از امر مقـدس ارائه 
مي دهـد. او در ایـن کتـاب اعـالم مـي دارد نخسـتين تعریـف محتمـل از امر مقـدس این اسـت که در تقابـل با امـر نامقدس قـرار دارد. 
اليـاده ایـن درک از امـر مقـدس را به مثابـه تجلي امر قدسـي بيـان مي کند که چيزي اسـت مقدس که خـود را به ما مي نمایانـد. به این 
ترتيـب، ایـن امـر تجلي دگربودگي الهي در سـطح انسـاني وجود اسـت. الياده تمامـي تاریخ ادیان را بَرساخته شـده به وسـيله تجلي هاي 
گسـتره وسـيعي از واقعيت هـاي مقـدس مي دانـد. بـه هـر روي برخـالف اتـو که به روان شناسـي امـر مقدس توجه نشـان مـي داد الياده 
بـه کارکردهـاي اسـطوره اي- نمـادي و شـرایط فضایـي- زمانـي توجه مي کند. نكته اساسـي در نظریه او برداشـتي اسـت کـه از ماهيت 
ناهمگـون فضـا و زمـان دارد. بـه اعتقـاد الياده، تجلي امر مقدس موجب گسسـت در پيوسـتار همگون فضا شـده و خطي بـودن تاریخ را 
ملغـي مي سـازد. بـا تجلـي امـر مقـدس، فضـا مرکزمـدار و زمـان دوره اي مي گـردد یعني آنچه بي شـكل اسـت منطبق با سرمشـق هاي 

کهن الگویي سـاختارمند مي شـود.
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   جهت يابي فضا در معماري و شهر اسالمي
در آیيـن اسـالمي، جهت یابـي بناهـاي معمـاري مسـأله 
مهمـي اسـت و تحت تأثير امر قدسـي قـرار دارد. در قرآن، 
ميـل باطنـي پيامبـر بـراي تعيين کعبـه به عنـوان قبله 
مسلمانان و تغيير جهت نماز گزاردن از اورشليم به جانب 
کعبـه آمـده اسـت13 و در آیـه 144 از سـوره مبارکه بقره 
مي  فرمایـد: مـا ]به هر سـو[ گردانيـدن رویت در آسـمان 
را نيـك می بينيـم پـس ]بـاش تـا[ تـو را بـه قبلـه ای که 
بدان خشـنود شـوی برگردانيم پس روی خود را به سـوی 

تصوير 4. ارتباط معابد با آب و پديداري مفهوم كیهان شناختي آن در طراحي 
معابد؛ ماخذ: قدوسي فر و ديگران، 1391، ص 46.

 12.  تحليـل نظـري اليـاده در ایـن بـاب توجـه زیـادي را در حوزه هـاي مختلـف از انسان شناسـي و قوم شناسـي گرفته تا تاریـخ دین و 
علـوم اجتماعـي برانگيخـت و در ایـن ميـان معماران نيـز از این تقابل مقـدس- نامقدس در حوزه خویش اسـتفاده کردند. نوعي شـكاف 
عملكردي-گونه شـناختي ميـان معمـاري دینـي و معمـاري سـكوالر کامـاًل در ایـن حوزه قابـل تبيين اسـت. درحاليكه سـاختمان ها و 
آثـار معمـاري بـه طـور کلي در چارچوب اجتماعي، سياسـي، محيط زیسـتي و زیباشـناختي تفسـير مي شـوند امـا تنها آن هایـي که در 
خدمـت اهـداف دینـي هسـتند بـا عنوان مقـدس و نمادیـن انطباق دارنـد. بنابراین عمل و نحوه سـاختن نيسـت که به بنا بـراي حضور 
امـر مقـدس مشـروعيت مي بخشـد بلكه کارکرد انسـاني کـه در درون آن اتفـاق مي افتد اهميـت دارد. در چنين تقسـيم بندي به عنوان 
مثـال یـك عبادتـگاه از نظـر معمـاري بـا یك محل تجـارت کاماًل متفاوت اسـت زیـرا اولـي در طلب امر مقـدس اسـت درحاليكه مورد 

دوم بدان بي اعتناسـت. 
13.   از این تاریخ به بعد اسـت که تمامي مسـاجد به جانب کعبه به عنوان مرکز قدسـي جهان اسـالم سـاخته مي شـوند. بسـياري از 
شـهرها نيـز رو بـه جانـب مكـه احداث مي شـوند با این هـدف که بناهاي مقـدس مانند مسـاجد، در راسـتاي الگوي اصلـي خيابان هاي 
شـهر قـرار گيرنـد. جهـت بخشـيدن به یك سـاختمان رو به جانـب مرکزي مقـدس مانند کعبـه، درحقيقت به معنـاي تعيين موقعيت 
روح انسـان در راسـتاي نقشـه الهي امر قدسـي و رو به کعبه ایسـتادن به معناي جهت دادن به ذهن انسـان در راسـتاي کهن الگوهاي 

است.  آسماني 

سـاخته و از مسـتوري خـارج مي کنـد. هنگاميكـه وحي 
ماننـد دوران پيامبـران بـر روي زمين وجود نـدارد تقدس 
از طریـق اعمـال انسـاني تقدیـس و تبـرک در چارچـوب 
آیين هـاي دیني معتبر و مشـخص نيز ميسـر اسـت و در 
ایـن فراینـد، مكان مقدس چارچوبي معين و تعریف شـده 
پيـدا مي کنـد. ایـن مـكان مقـدس کـه در چارچوبـي 
مشـخص تعریف شـده است، فضایي اسـت که در تناسب 

بـا الگوهـاي عالي کيهانـي انتظـام مي یابد.
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مسـجدالحرام کـن و هـر جا بودیـد روی خود را به سـوی 
آن بگردانيـد در حقيقـت اهـل کتـاب نيـك می دانند که 
ایـن ]تغيير قبله[ از جانب پروردگارشـان ]بجا و[ درسـت 

اسـت و خـدا از آنچـه می کنند غافل نيسـت. 
هم راستايي فضايي در معماري و شهر اسالمي

بـه غيـر از مـوارد فـوق، همراسـتایي فضایـي بناهـاي 
معمـاري بـا جهت هـاي اصلـي و فرعي نيـز وجـود دارد. 
بـا وجـود آنكـه نظم فضایـي بناهاي اسـالمي بـر تقاطع 
جهـات با عناصري از قبيـل درها، ورودي هـا و ایوان هاي 
چهارگانـه تأکيـد دارد امـا چليپاي حاصلـه از این تقاطع 
همـواره در راسـتاي جهـات اصلي قـرار ندارد. بـه عنوان 
مثـال، تأمـل در سـاختار بـازار اصفهـان و مسـجد امـام 
نشـان مي دهد که در مجموعه سـاختمان هاي در امتداد 
مسـير پشـتي بـازار فضاهـاي متعـددي وجـود دارد که 
اندازه هـاي متفـاوت دارنـد و مراکـز و امتـداد جهت هاي 
اصلـي در آن هـا کامـاًل متمایـز اسـت و الگـوي چليپایي 
حاصـل از امتـداد جهات قرارگيري آن ها اصـاًل در امتداد 
جهـات اصلي نيسـتند و جهت گيري مسـجد بـه منظور 
قـرار گرفتـن رو به مكـه، محور شـمال- جنوب شـهر را 
مي شـكند. بـه این ترتيـب در سـنت معماري اسـالمي، 
امتـداد قبلـه اسـت کـه مسـأله تعيين کننـده امتـداد 

بناهـاي معماري مي شـود. 
نظـم و سـازماندهي فضايـــــي در معماري و 

اسالمي شـهر 
بررسـي سـاختمان هاي بناشـده با تفكر معماري اسالمي 
فضاهایـي  جانـب  بـه  را  غالبـي  گرایـش  پيشـامدرن، 
نظم یافتـه براسـاس اصـول هندسـي نشـان مي دهـد که 
واجـد ویژگي هـاي از نظـر فضایي همگرا هسـتند. در این 
نـوع معمـاري، گرایـش بـه نظم بخشـيدن بـه فضاهـا به 
صـورت متقـارن حول یـك نقطه مرکـزي و شـكل دادن 
بـه یـك صـورت چليپایـي فـارغ از اینكـه جهـات آن در 
راسـتاي جهات اربعه اصلي باشـند یا خير، دیده مي شـود. 
بـه عنـوان مثـال بـراي چنين بنایـي مي توان بـه گنبدي 
اشـاره کرد که اسـاس آن یك صفحه مربع شـكل اسـت یا 
حياطـي بـا یك آبنمـا در مرکـز آن و چهار ایـوان طاق دار 
کـه در چهار جانب آن قرار دارند. چنين سـاختار متقارني 

در گسـتره وسـيعي از بناهـا ماننـد آرامگاه هـا، مسـاجد، 
قصرهـا، درمانگاه هـا، کاروانسـراها، حمام هـاي عمومـي، 
عمارت هـاي کاله فرنگـي و مـدارس بـه کار رفتـه اسـت. 
ایـن نظـم فضایي در سـاختمان هاي با کارکـرد مذهبي و 
غيرمذهبي و در کشـورهاي مختلف از هندوسـتان گرفته 
تا اسـپانيا در دوران سـنتي پيشامدرن مشـاهده مي شود. 

وحدت وجود در معماري و شهر اسالمي
ابن عربي در رسـاله االحدیه سـاختاري پنج الیه براي قبله 
ارائـه مي کنـد: قبله اول محراب مسـجد اسـت؛ قبلـه دوم 
کعبـه اسـت؛ قبله سـوم بيـت معمور اسـت؛ قبلـه چهارم 
عـرش و قبلـه پنجـم کرسـي اسـت. محـراب، قبله نفس 
اسـت؛ کعبـه، قبلـه نيـت اسـت؛ بيت معمـور، قبلـه فهم 

اسـت؛ عـرش، قبلـه قلب و کرسـي، قبله عقل اسـت. 
بـه ایـن ترتيب، جهت بخشـيدن به یك انسـان و توسـعاً 
بـه یك صـورت معمارانه بـه جانب قبله، به معنـاي ایجاد 
پيونـدي افقـي با مرکـز عالـم و پيوندي عمودي بـا مراکز 
آسـماني اسـت کـه محـور عالم انـد. در ایـن معنـا، جهت  
بخشـيدن نوعـي عمـل وحدت بخـش و رجعتي اسـت از 
کثـرت بـه وحـدت، از پيچيـده بـه سـاده، از عرضـي بـه 
ذاتي و از چندگانه به یگانه. در این سـنت سـاختمان هاي 
بـزرگ مجموعه اي از فضاها هسـتند کـه ارتباطي داخلي 
ميـان همـه آن هـا بـا یكدیگـر دیـده مي شـود و ایـن امر 
حسـي از وحـدت را بـه مخاطـب القـاء مي کنـد. هرچند 
کيفيت هـاي ترکيب بنـدي کلـي ممكـن اسـت کامـاًل 
متفـاوت باشـند چنانكه بناهایـي مانند تاج محـل در آگره 
هندوسـتان، مسـجد امـام در اصفهـان، مدرسـه سـلطان 
حسـن در قاهره و یا باغ هاي الحمراء در گسـتره وسـيعي 
از ویژگي هـاي معمـاري بـا یكدیگـر متفاوتنـد امـا همان 
احسـاس نظـم و سـامان فضایـي کـه سـخن از آن رفـت 
در همـه آن هـا دیـده مي شـود. ایـن حس وحـدت نوعي 
چارچـوب فراتاریخـي و فراسـبكي بـه وجود مـي آورد که 
سـبك ها و مقاطع تاریخـي متفاوت را در بـر مي گيرد و با 
تأمـل در آن مي تـوان مفهوم سـنت در معماري اسـالمي 
را عميقـاً دریافـت. گسـتره غنـي طراحي ها و شـيوه هاي 
بيانـي معماري دو نـوع ترکيب بندي را موجب مي شـوند: 

مرکزگـرا و خطي.
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وحدت وجـود و تركیب بندي مركزگـرا در معماري 
اسالمي شهر  و 

 در ترکيب بنـدي مرکزگـرا، تمامـي طراحي هاي معماري 
حـول یـك مرکز سـاکن شـكل مي گيرند و بيانـي از نظم 
فضایـي یـك چليپـاي سـه بعدي را در وضعيتـي ایسـتا 
شـكل مي دهند. 3 الگوي نمونه اي بـراي فضاهاي موجود 
در چنيـن حالتـي عبارتند از: یك فضـاي محصور مرکزي 

و یـك حياط بـاز مرکزي. 
1. »فضاي محصور مركزي«: شـامل همـه آن فضاهاي 
معمارانه اي اسـت که یك اسـاس منظم هندسي و سقفي 
گنبدي، مخروطي یا سـایر اشـكال سـقفي متمرکز دارند. 
در حاليكـه سـقف بـه شـكل گيري احسـاس وحـدت و 
مرکزیـت شـكل مي دهـد، اسـاس به گسـترش در جهات 
مختلـف و آرایـش جناحـي سـازه صورت مي بخشـد. این 
فضـاي محصـور مرکزي، از منظـر هندسـي، از تطور یك 
چندضلعي منتظم )اغلب چهارگـوش( حاصل مي آید و از 
منظر فضایي، از گسـترش سـازه حول یـك نقطه کانوني 
و یـك محـور مرکزي و تشـكيل ترکيبي متـوازن در همه 
جهـات تشـكيل مي شـود. سـاده ترین تجسـم معمارانـه 
چنين الگویي، سـاختماني با یك اساس مكعبي و گنبدي 
نيم  کـره ماننـد اسـت. ترکيب بنـدي معمـاري مقبره هاي 
اسـالمي از ایـن دسـته اسـت. مقبره هـا ممكـن اسـت 
سـازه هاي مسـتقل و آزادي باشـند ماننـد گنبـد صليبيه 
در سـامراء و مقبـره سـامانيان در بخـارا یـا جزیـي از یك 
مجموعـه سـاختماني پيچيده تـر و بزرگ تر ماننـد مقبره 
برقـوق یـا مقبـره سـلطان قایتبـاي در قاهـره. گنبدهاي 
مشـهور ایرانـي ماننـد گنبـد قابـوس واقع در شـهر گنبد 
کاووس کـه بنایـي اسـت متعلق به قرن چهـارم هجري یا 
گنبـد غـازان خان واقع در بسـطام که بنایي اسـت متعلق 
بـه حـدود قرن هشـتم هجـري نيـز نمونه هاي شـاخص 
چنيـن انتظام فضایي هسـتند که البته محـور عمودي در 
آن ها از اهميت بيشـتري برخوردار اسـت کـه مي توان آن 
را نمادي از حرکت اسـتعالیي در معماري سـنتي دانست. 
2. »حیـاط باز مركـزي«: دومين الگو، الگـوي حياط باز 
مرکـزي اسـت که عبارت اسـت از کليـه فضاهاي محصور 
و بـدون سـقفي کـه به طور متـوازن در اطـراف یك نقطه 

مرکـزي سـامان یافته اند. چنين حياطي بخـش مهمي از 
سـاختمان هایي ماننـد مسـاجد، مـدارس و خانه هـا و در 
مقياسـي وسـيع تر، باغـي بزرگ یـا حتي فضـاي مرکزي 
یك شـهر را تشـكيل مـي داده اسـت. بسـياري از باغ هاي 
اسـالمي از ایـن الگو تبعيت مي کننـد. در باغ هـاي بزرگ 
ایرانـي ماننـد هشت بهشـت در اصفهـان یك سـازه بزرگ 
کـه معمـوالً یـك عمـارت کاله فرنگي یـا مقبره اسـت در 
مرکـز بـاغ قـرار دارد و ایـن باغ هـا ترکيـب پيچيـده اي 
هسـتند از فضـاي محصـور مرکـزي و حياط بـاز مرکزي. 
طراحـي برخـي از شـهرهاي اسـالمي اوليـه ماننـد کوفه، 
بصـره و بغـداد هـم از الگـوي حيـاط بـاز مرکـزي تبعيت 
مي کنـد. در ایـن شـهرها یك صحـن مرکزي کـه فضاي 
بـاز وسـيعي بـوده در مرکز شـهر قرار داشـته و یـك یا دو 
سـاختمان اصلـي- مسـجد در کوفه و بصره و مسـجد در 
کنـار قصر خليفـه در بغداد- مرکزیت این فضا را تشـكيل 
مي داده اسـت که همان نظم فضایي مورداشـاره منتها در 

یك مقياس وسـيع شـهري اسـت.           
خطـي  ترکيب بنـدي  خطـي«:  »تركیب بنـدي   .3
واریاسـيوني از ترکيب بندي مرکزگراسـت که عنصر تكرار 
در آن دیـده مي شـود. تكـرار یـك واحـد مرکزگـرا نوعـي 
ترکيب بنـدي خطـي را توليـد مي کنـد کـه انتقال دهنده 
احسـاس حرکـت و گسـترش یافتن اسـت. ترکيب بنـدي 
خطي در بازارهاي سنتي مانند بازارهاي اصفهان و کاشان 
تكرارشـونده، تحت تأثيـر  ایـن صـورت  دیـده مي شـود. 
ویژگي هـاي  امـا  مي گيـرد  شـكل  سـازه اي  نيازهـاي 
فضایـي ایـن فضاهـاي خطـي بيانگـر همـان احسـاس 
فضایـي ترکيب بنـدي مرکزگراسـت. در حاليكـه مفاهيم 
مرکزیـت، محوریـت و سـاختار مربـع شـكل در اینجا نيز 
ماننـد ترکيب بندي مرکزگرا حفظ شـده اسـت اما مفهوم 
اساسـي حاضـر در ایـن نـوع ترکيب بندي، حرکتي اسـت 
کـه آن مرکز سـاکن واقـع در ترکيب بنـدي مرکزگرا پيدا 
کـرده اسـت و این حرکـت، فضایي خطي ایجـاد کرده که 
دو یـا چنـد نقطـه را بـه یكدیگـر پيونـد مي دهـد و نظم 
فضایـي را حالتـي پویـا مي بخشـد. ایـن عنصرحرکـت، 
صورتـي تكرارشـونده و پویـا از واحدهـاي یكسـان اسـت 
کـه گویي حرکـت در عرصـه اي واجد وحـدت را به وجود 
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مـي آورد. ردیـف سـتون ها، رواق ها و فضاهاي سرپوشـيده 
بـا سـاختاري گنبدي شـكل، که شـاخصه معمـاري دوره 
عثمانـي اسـت، بـا بازارهاي ایرانـي ویژگي خطـي بودن و 

پویایـي فضایي اش مشـترک اسـت.     
وقت در معماري و شهر اسالمي

تعييـن وقـت بـراي اداي فریضه نماز در پنج نوبـت در روز 
نيـز به همـان اندازه که مسـأله اي زماني اسـت مسـأله اي 
فضایـي هم هسـت. بـه اعتقـاد ابن عربي، وقت بـه معناي 
تقدیـر در چيـزي اسـت کـه في نفسـه آنچـه را کـه مقدر 

اسـت در خـود راه نمي دهد14. به دیگر سـخن، این فرضي 
اسـت از جنس آن فرض که آدمي ابتدا، ميانه و انتهایي را 
بـراي یك کره مفـروض بدارد در حاليكه سـازمان فضایي 
جسـم کروي شـكل، في نفسـه و به دليل ذات  هندسي اش 
هيچ یك از این تعاریف را در خود نمي پذیرد. با اسـتناد به 
حدیثـي نبوي که زمـان را از حيث صـورت واجد ماهيتي 
دوري مي دانـد، ابن عربـي چنيـن اقامه برهـان مي کند که 
اوقـات، به مثابـه مفروضاتـي زماني، تنها زمانـي واجد معنا 
هسـتند کـه به فضامنـدي انسـاني و نيز مرکزیت انسـان 

جدول 4. معیارهاي تشبیهي- جمالي؛ تنزيهي- جاللي و تشبیهي   جمالي و تنزيهي- جاللي در ورودي مساجد معماري 
اسالمي؛ ماخذ: حمزه نژاد و ديگران، 1392، ص 98.
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در عالـم راجع شـوند. همبسـتگي حرکت هاي سـتارگان 
با فضامندي انسـاني اسـت که نظـم فضایي-زماني جهان 
را بنيـاد مي نهـد. مدت  زمانـي طوالني پيش از اسـالم نيز 
در سـنت اعراب، فضامندي انسـاني مرجعـي براي تعيين 
جهـات فضا بـود. این امـر از نام گـذاري اعراب بـراي بادها 
و نيـز چهار جانب کعبه آشـكار اسـت. باد شـرقي، القبول 
نام داشـت که ریشـه در قبل به معناي مقابل انسـان دارد؛ 
بـاد غربـي، الدبور نام داشـت که مشـتق از دبـر به معناي 
پشـت انسـان اسـت؛ بـاد شـمالي، مشـتق از شـمال بـه 

معناي سـمت چپ انسـان و بـاد جنوبي مشـتق از جنب 
بـه معناي کنار انسـان اسـت. انطباق امتدادهـاي کعبه با 
چهـار بـاد، تقـدم فضامندي انسـاني در تعييـن جهات در 

فضـا را نشـان مي دهد.    
 كعبه و حكمت وجود 

  بنا به نظر سـنت گرایان، کعبه نخسـتين خانه پرسـتش 
خداوند محسـوب مي شـود و بدین ترتيب کعبه به عنوان 
نخسـتين بناي معماري الهام  گرفته از امر قدسي، عنصري 
کليـدي در پيونـد ميان کيهان شـناخت و معماري اسـت. 

نمودار 6. سیر انديشه هاي كیهان شناختي و عرفاني ناظر به پديده وحدت وجود در معماري مساجد 
اسالمي؛ ماخذ: فتاحي و عمراني پور، 1393، ص 102.

 14.   ابن عربـي در فتوحـات چنيـن مي گویـد: زمانيكـه خداونـد کـره اطلـس را آفریـد کـه مي چرخيـد، روز هنـوز تعييـن نشـده بود و 
صورتـي مقـدر نداشـت. ماننـد آب کـوزه زمانيكـه هنـوز در رودخانه اسـت قبـل از آنكـه در کوزه باشـد. اما زمانيكـه خداونـد درون کره 
اطلـس دوازده بخـش مقـدر داشـت، کـه به طور دقيق زمان بندي شـده بودند، و آن هـا را بروج ناميـد...، فردي را ایسـتاده [در مرکز] قرار 
داد کـه ایـن کـره پيرامـون او بچرخـد و بصيرتـي را بـه این فـرد عطاء نمود کـه به وسـيله آن بخش هاي مقـدر را به مدد بروجـي که در 
آن هاسـت مشـاهده کنـد، ایـن بخش هاي مفروض از یكدیگر به وسـيله آن بروج یا نشـانه ها قابـل تميزند. این فرد یكـي از آن بخش هاي 
تعيين شـده یا در واقع نشـانه ها را مشـاهده مي کند سـپس کره براسـاس آن نشـانه مي چرخد. نشـانه از چشـم او محو مي شـود اما او 
هرگـز از ایسـتادن در آن موضـع دسـت بـر نمـي دارد تا زمانيكه آن نشـانه به او بازگـردد. تنها در این هنگام اسـت که او پـي مي برد کره 
یـك دور چرخيـده اسـت و مـا ایـن یـك دور چرخش را روز مي ناميم. سـپس خداوند سـياره فروزان عظيمـي را در چهارمين آسـمان از 
هفـت آسـمان خلـق کـرد و آن را شـمس ناميـد. در چشـم ناظر، کـره اطلس با طلوع خورشـيد از پشـت نقـاب زمين هویدا مي شـود و 
او محـل طلـوع خورشـيد را مشـرق و طلـوع را شـروق به معناي نورافشـاني مي نامد زیرا این سـياره فـروزان از آنجا برخاسـته و زمين را 
نورانـي مي کنـد. نـگاه ناظـر هيچـگاه از تعقيـب حرکت این سـياره باز نمي مانـد تا زمانيكه بـا محل ایسـتادن او تالقي کند که اسـتوا را 
مي سـازد و بعـد از ایـن تالقـي، سـياره شـروع مي کنـد به نـزول از این خط اسـتوا در امتداد سـمت راسـت ناظـر و او این افتـراق از خط 
اسـتوا را زوال مي نامـد. ناظـر حرکـت سـياره را بـا چشـم تا زمانـي دنبال مي کند تـا سـياره از دیدش خارج شـود و این خـروج را غروب  

و مكان خـروج را مغـرب مي نامد. 
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حضـرت آدم )ع( به کمك فرشـتگان سـازنده بيت العتيق 
گردیـد و در زمـان توفـان نـوح )ع( نيـز کعبه به آسـمان 
رفـت و بعدها حضـرت ابراهيم )ع( مكان آن را شناسـایي 
کـرد و خانـه مقدس را با هدایت الهي بنا سـاخت چنانكه 
در آیـه 26 سـوره حـج آمـده اسـت: و چون بـرای ابراهيم 
جـای خانـه را معيـن کردیـم ]بـدو گفتيـم[ چيـزی را با 
مـن شـریك مگـردان و خانـه ام را بـرای طواف کننـدگان 
و قيام کننـدگان و رکوع کننـدگان ]و[ سـجده کنندگان 

دار.   پاکيزه 
 دو مفهوم مهم در بناي کعبه را مي توان »مرکزیت« و نيز 
»سـكينه و قرار« دانست و در حقيقت کعبه تجسم مادي 
سـكينه و بـه این طریق قلـب جهان، خانه سـكون و قرار، 
مـكان آرامـش عظيـم و حضـور همه  جـا حاضر امـر الهي 
در مرکـز دنياسـت. در چارچوب اندیشـه تصـوف، صورت 
مكعب شـكل کعبـه، تبلـور سـاختار فضایي مكعب شـكل 
وجـود انسـان درون مجموعـه کيهانـي اسـت15. روایـات 
پيشـامدرن متعـدد از کعبـه بـه خوبـي نشـان مي دهنـد 
کـه چگونـه یك فرم سـاختماني ممكن اسـت بـه جزیي 
تـام و تمـام از جغرافيـاي الهـي و نيز عنصـري مرکزي در 
چشـم انداز کيهانـي تبدیـل شـود تا بـدان پایـه که کعبه 
را مرکـز زميـن و حتـي مرکـز جهان به شـمار آورنـد زیرا 
بنایـي اسـت که نخسـتين بار به دسـت حضـرت آدم )ع( 
بنـا گشـته و حتـي روایاتـي نيـز آن را قدیم تـر از خلقـت 
زمين مي دانند. کعبه در مرکز جهان ارتباطي در راسـتاي 
عمـود با مرکز آسـمان یعني سـتاره قطبـي دارد. چنانكه 
»ونسينك« نویسـنده کتاب کعبه در یكي از مطالعات اش  

نوشته:  چنين 
در مرکـز دب اکبـر، سـتاره اي وجـود دارد کـه حرکـت 
نمي کنـد و سـایر سـتارگان دور آن مي چرخنـد کـه ایـن 

سـتاره ثابـت همـان سـتاره قطبـي اسـت. هرکسـي کـه 
در مقابـل سـتاره قطبـي بایسـتد در امتداد قبله ایسـتاده 
اسـت زیـرا ایـن سـتاره بدون هيـچ حرکتي بر فـراز کعبه 
واقع شـده اسـت. بـه این ترتيب، سـتاره قطبـي که ثابت 
و در مرکز آسـمان واقع شـده و سـتارگان دیگـر حول آن 
مي چرخنـد خـود دقيقـاً بـر فراز کعبـه اسـت و به همين 
دليـل نقطـه متناظـر آن بـر روي زميـن یعنـي کعبـه را 
مي تـوان مرکـز زمين دانسـت و در روایتـي از پيامبر اکرم 
)ص( نقـل شـده اسـت که کعبه یكي از پانـزده خانه الهي 
اسـت که هفـت باب آن در آسـمان )در هر هفت آسـمان 
یـك بـاب( تا رسـيدن بـه عـرش الهـي و بيت المعمـور و 
هفـت بـاب دیگـر آن زیـر زميـن واقـع شـده اند و در 
حقيقـت کعبه نقطه اتصـال این خانه هاي الهي اسـت که 
در ميـان آن هـا قـرار دارد.  در امتـداد ایـن محـور الهـي و 
کيهاني، کعبه به مثابه نسـخه المثناي بيت المعمور، یعني 
رفيع تریـن خانه هـاي الهـي و هميـن طور عـرش الهي بر 

روي زمين اسـت. 
آرايش فضايي در كعبه 

االزرقـي در کتـاب االخبـار آورده اسـت کـه حضـرت آدم 
)ع( در هنـگام هبـوط بـه زمين سـنگ یاقوت سـرخي با 
چهارگوشـه سـفيدرنگ به نـام ارکان به همراه داشـت که 
آن را بـر روي شـالوده کعبـه قرار داد و این سـنگ تا زمان 
توفـان نـوح )ع( در آنجـا قرار داشـت. شـكل خانـه اي که 
حضـرت آدم )ع( بنـا کـرد بازنمـاي بيت المعمور، نسـخه 
آسـماني کعبـه، بود که بـه عنـوان بنایي اسـتوار بر چهار 
سـتون زبرجد توصيف شـده کـه خداوند تاجـي از یاقوت 
سـرخ بـر آن نهـاده و الضـراح اش ناميـده اسـت. بنـاي 
حضـرت آدم )ع( و الضـراح هـردو تأیيدکننـده سرمشـق 
الهـي منطبـق بـر سـاختار چهاروجهي خانه کعبه اسـت. 

 15. ابن عربـي در فتوحـات ارتباطـي محـوري و الیتغيـر ميان کعبه و نسـخه آسـماني آن یعني ضراح را تشـریح مي کند. بر این اسـاس، 
ضـراح در آسـمان هفتـم واقـع شـده کـه ماننـد سـایر آسـمان ها ثابـت و بي حرکـت اسـت. خداونـد ایـن آسـمان ها را اسـتوار و محكم 
گردانيده و آن ها براي ما مانند سـقف خانه هسـتند و به همين دليل اسـت که آسـمان سـقف  مرفوع ناميده مي شـود. مفهوم محوریت 
بـا ایـده کـوه بـه عنـوان مـكان طبيعي ارتباط ميـان آسـمان و زمين درآميخته اسـت. در حقيقـت، کوه را مي تـوان نماد ازلـي محوریت 
و رفيـع  بـودن دانسـت کـه نماینـده سـتون کيهاني اسـت کـه در مرکز زميـن واقع شـده و همه چيـز پيرامـون آن در گردش اسـت. در 
کيهان شناسـي اسـالمي، موقعيـت کعبه بـه عنوان مرکز زمين بـا این حقيقت تأیيد مي شـود که کوه ابوقبيس در مكه نخسـتين کوهي 

بـود کـه روي زميـن اسـتقرار یافت و بـه همين دليل اسـت که مكـه ام القراء ناميده مي شـود.   
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نظریـه وجـود کعبه قبـل از آفرینش جهان، شـكل گيري 
چهـار جهت اربعه شـمال، جنوب، شـرق و غرب را ناشـي 
از توسـعه چهـار وجـه کعبـه در سرتاسـر زميـن مي داند. 
در نظـر سـنت گرایان، چهاروجهـي بـودن کعبـه یـادآور 
چهـار جهتـي اسـت که شـيطان به انسـان نزدیك شـده 
و او را وسوسـه مي کنـد و همچنيـن ایـن چهـار وجهـي 
بـودن یـادآور حضور چهار اوتاد اسـت و به مـدد این چهار 

اوتـاد اسـت کـه خداوند از اسـالم بـه عنـوان دین حنيف 
حراسـت مي نمایـد؛ بـه مدد یكـي ایمان، به مـدد دیگري 
والیـت بـه مـدد سـومي نبـوت و بـه مدد نفـر چهـارم از 
رسـالت پاسـداري مي شـود. در انجـام ایـن وظایف شـاق، 
اوتـاد از جانـب چهـار پيامبر و چهار ملك یاري مي شـوند. 
ابن عربـي در فتوحـات مي گویـد: در ميـان آنـان یكـي از 
حضـرت آدم )ع( یـاري مي گيـرد، دیگـري از ابراهيم )ع(، 

جدول 5. مهمترين ويژگیهاي محتوايي و تاريخي خانه كعبه در ارتباط با مفهوم حكمت وجود و حكمت خالده؛ ماخذ: نقره كار، 
1392، ص30.        

جدول 6. ويژگیهاي بیروني كالبدي و معمارانه خانه كعبه كه ارتباط با مفهوم وحدت وجود و حكمت خالده پیدا مي كند؛ 
ماخذ: نقره كار، 1392، ص 33.
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دیگـري از مسـيح )ع( و نفـر چهـارم از حضـرت محمـد 
)ص(. همچنيـن اسـرافيل، ميكائيل، جبرائيـل و عزرائيل 
نيـز یاري رسـاننده آنـان هسـتند. هـر وتـد یكـي از چهار 
گوشـه خانـه را در اختيار مي گيـرد؛ او کـه از حضرت آدم 
)ع( مـدد مي گيـرد گوشـه سـوریه، او کـه از ابراهيـم )ع( 
مـدد مي گيـرد گوشـه عـراق، او کـه از مسـيح )ع( مـدد 
مي گيـرد گوشـه یمـن و او کـه از پيامبـر اسـالم حضرت 
محمـد مصطفي )ع( مدد مي گيرد گوشـه حجراالسـود را 

در اختيـار دارد. 
 یكـي از نظریـات مورداجماع در عرصه معماري اسـالمي 
آن اسـت که مسـجد با سـاختار سـاده و بي پيرایه و داراي 
سـقف اسـتوار بـر ردیـف سـتون ها کـه به وسـيله پيامبر 
اسـالم )ص( در مدینـه بنـا شـد الگویـي بـراي طراحـي 
مسـجد در طـول دوره هـاي بعـدي جهـان اسـالم اسـت. 
این مسـجد سـاختاري مربع شـكل داشـت و از دو قسمت 
تشـكيل شـده بـود: یـك حيـاط محصـور سـاده و یـك 
بناي مسـقف سـاده با سـقفي مسطح که سـتون هاي آن 
تنه هـاي درخـت نخـل بودنـد. این بنـا در ابتـدا در امتداد 
شـمال و بـه جانب اورشـليم بـود و چند ماه بعـد با تغيير 
قبلـه، بـه جانـب جنـوب و رو به سـوي مكه تغييـر یافت. 
این بناي مسـقف، نمازخانه را تشـكيل مي داد و به حياط 

بـاز مي شـد که منتهـي به سـه در واقع در اضالع شـرقي، 
غربـي و شـمالي بـود. این سـاختار سـاده مسـجد الگوي 
بسـياري از مسـاجد در دوره هـاي مختلـف قـرار گرفـت 
کـه تنهـا تغييراتـي را در سـاختار آن ایجـاد کـرده بودند 
و سـاختار کلـي همـان بـود. باید توجه داشـت کـه آیين 
عبـادت و نمازگـزاري در دیـن اسـالم اساسـاً تجربـه اي 
تصویـري و کنشـي بـر مبناي بصر نيسـت زیرا امـر مورد 
بصيـرت در ایـن تجربه عبـادي ذاتاً قابل مشـاهده به مدد 
چشـم سر نيسـت. در آیين اسـالمي، برخالف مسيحيت، 
شـمایل یا مجسـمه اي که القاءکننده احساسـي از حضور 
امـر قدسـي باشـد وجـود نـدارد و تنهـا مالحظـه بصري، 
آرایـش یافتـن صفـوف نمـاز و بـدن نمازگـزار بـه جانـب 
قبلـه اسـت. بدین ترتيـب، یكـي از مهم تریـن تفاوت هاي 
فضایـي آیيـن عبـادي در اسـالم و سـایر ادیان آن اسـت 
که در اسـالم، شـهود یعني مشاهده امر قدسـي در خيال 
نمازگـزار برتـر از هر حضور بصري مادي حضـور دارد و در 
واقـع واسـطه اي ميان بنـده و پـروردگارش وجود نـدارد. 
 تيتـوس بورکهـارت در کتـاب ارزش هـاي خالـده در هنر 
اسـالمي ، بـه نقـل از فتوحات ابـن عربي آورده اسـت که 
تصـور امـر قدسـي در مسـيحيت بـا واسـطه شـمایل ها 
صـورت مي پذیـرد و اینكـه بيزانـس هنر نقاشـي را تا حد 

جدول 7. ويژگیهاي دروني خانه كعبه كه ارتباط با مفهوم وحدت وجود در عالم هستي و ناظر به مراتب حكمت 
خالده در معماري اين بناي شريفه است؛ ماخذ: نقره كار، 1392، ص 33.
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زیـادي بـه کمـال رسـانيد بـه ایـن دليل اسـت کـه براي 
آنـان فردانيـت عيسـي مسـيح )ع( چنانكـه در تصویـر 
او بيـان شـده و تجلـي یافتـه، بهتریـن مددرسـان بـراي 
تمرکز بر وحدت قدسـي اسـت. برعكس، اسـالم اسـتفاده 
از شـمایل ها در هنـگام عبـادت و اداي فریضـه نمـاز نهي 
کـرده و توصيـه مي کنـد پـروردگار را چنـان پرسـتش 
کنيـد چنانكـه گویـي او را مي بينيد. بدیـن ترتيب، تصور 
امر قدسـي در مسـيحيت به واسـطه تصویرسـازي اسـت 
در حاليكـه در اسـالم بـه مـدد ذکـر صـورت مي پذیـرد و 
تجربـه دیداري سـنت مسـيحي بـه تجربه شـنيداري در 
اسـالم تبدیـل مي شـود. نكتـه حائـز اهميـت آن اسـت 
کـه صـدا بيان گـر حضـوري المكان اسـت؛ حضـوري که 
تمامـي فضا را در سـيطره خود گرفتـه و محدود به مكاني 
مشـخص در آن نيسـت؛ حضوري از جنس حضور خداوند 

در قبلـه مؤمـن کـه اگرچـه از حيـث فيزیكـي در مقابـل 
اوسـت امـا در حقيقـت حضـوري همه جابـاش در همـه 
اطـراف او دارد و بر او محيط اسـت. بـه این ترتيب، فضاي 
ایـده آل در معمـاري اسـالمي بـراي نمازگزاري، آن اسـت 
کـه مبتني بر شـنيدار باشـد تـا دیـدار؛ نوعي فضاسـازي 
تـك تـك اجـزاء  به سـوي مرکزي واحـد که همـان امام 
جماعـت اسـت؛ کثرتـي آرایش یافتـه بـه جانـب وحدتي 
یگانـه به گونـه اي کـه بـا تمسـك به همـان الگوي سـاده 
و اوليـه مسـجد پيامبر اکـرم )ص( واجد ایـن ویژگي هاي 
صوتي-شـنيداري باشـد: ميدان دید بصري کم و محدود، 
فقـدان مرکـز بصـري و ویژگي هاي بصـري فضایي خنثي 
کـه تأکيـد دارد بـر تجربـه صوتـي- شـنيداري تـا تجربه 
بصـري- دیـداري. بارزترین کيفيت این فضا آن اسـت که 
در هنگام انجام عمل مشـاهده به وسـيله انسـان، چشم به 

جدول 8. راهبردها و توصیه هاي كالبدي در زمینه سازي پديداري مراتب وحدت وجود در معماري و شهرسازي 
اسالمي؛ ماخذ: فتاحي و عمراني پور، 1393، ص 109.             



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

478

جانـب هيـچ امتداد خاصي جلب نمي شـود. با نگریسـتن 
در هـر جهتـي بـه مـوازات ردیـف سـتون ها، چشـم نه بر 
روي عنصـري پایان بخـش متوقف مي شـود و نه به جانب 
هيـچ نقطـه اي کـه واجد معنایـي به خصوص باشـد جلب 
مي شـود. در این فضا، با نگریسـتن به سـتون ها در امتداد 
خـط مـورب، با انبوهي از سـتون ها مانند درختان جنگلي 
در هـم تنيـده مواجه مي شـویم که ميـدان دید را بسـيار 
محـدود مي سـازد. فضاسـازي مسـجد در نگرش سـنتي، 
آن آرایـش و جهت گيـري فضایـي بـه جانـب یـك مرکز 
عبـادي، بـه آن شـكل کـه در کليسـا دیـده مي شـود، را 
نـدارد. در ایـن فضا، هيچ نقطه آغازگـر و پایان بخش بدان 
صـورت که احساسـي از توسـعه را القاء کند وجـود ندارد. 
در نتيجـه، چنيـن فضایي عمالً ایـن امـكان را دارد که در 
هـر جهتي توسـعه یابد چنانكه در بسـياري از مسـاجد با 

طراحي سـنتي چنيـن فضایي را شـاهدیم. 
 نتیجه گیري و جمعبندي

براسـاس دیدگاه »نقد هرمنوتی هنـر«، یكی از مهمترین 
ویژگـی هنرهـا، جنبـه کالبدی بخشـيدن به اعتقـادات و 
باورهایـی اسـت کـه در شـكلگيری آنها نقش داشـته اند؛ 
بنابرایـن در حـوزه معمـاری دینـی و قدسـی، کـه تحـت 
تأثيـر مسـتقيم باورهای دینـی بودهاند، ميتـوان از وجود 
نقـاط مشـترکی در ميان معمـاری ادیان مختلف سـخن 
گفـت که عليرغـم وجود تفاوتها در نگـرش ادیان مختلف 
نسـبت به این موضوع، خطوط مشـترکی نيز در نگاه آنها 
نسـبت به طبيعت وجود دارد که در شـلگيری معابد آنها 
نقـش اساسـی داشـته اند؛ بنابرایـن همانگونه کـه ميتوان 
از وجـود حكمـت خالـده در ایدئولـوژی ادیان بـه صورت 
عـام و نگاه آنها سـخن بـه ميـان آورد، در حـوزه معماری 
نيـز نيـات مشـترکی وجـود دارد کـه نشـانگر حكمـت 
وجـود و حكمت خالده در معماری اسـت. ازسـویي دیگر، 
حساسـيت فضایـي در دوران سـنتي ریشـه در فضـاي 
اقليدسـي داشـت که سـامان آن به طور پيوسـته و منظم 
از غایـات بـزرگ تا کوچك واقعيـت را در مي نوردید اما در 
دوران مـدرن معاصـر، معمـاري جهان و معمـاري زميني 
دیگـر در ایـن منظـر نمي گنجـد و نوعي بيگانه گشـتگي، 
شـبكه پيوندهـاي سـاختاري ميان انسـان و کيهـان را از 

هـم گسسـته و حساسـيت فضایـي مـا را تغييرشـكلي 
مشـخص بخشـيده اسـت. برخالف نگرش غني و انساني 
سـنت، آنچـه کـه امـروزه مـا را با کيهـان پيونـد مي دهد 
دیگـر پژواکـي هستي شـناختي نـدارد بلكه تبدیل شـده 
بـه مـاده اي کـه بدن هاي ما از آن تشـكيل شـده و منشـأ 
ایجادش انفجارهاي کيهاني اسـت که قبل از شـكل گيري 
منظومه شمسـي رخ داده اند. در این شرایط جهان روزمره 
ما تا سـطح فيزیك اتمي فروکاسـت یافته و درک انسـان 
از نظـم و معنـاي جهان به مـدد درک سـاختارهاي اتمي 
و زیراتمـي ممكن شـده اسـت. نظریه هایي که قرار اسـت 
بـه مـا در درک ذهـن الهي یاري رسـانند با امـر کلي آغاز 
نمي شـوند بلكـه با ماهيـت واحدهـاي غيرقابل مشـاهده 
وجـود آغـاز مي شـوند. مرکززدایـي از حضـور انسـان در 
نظـم جهاني وجـود و چندپاره شـدن حساسـيت فضایي 
کـه زیربنـاي پيوسـتگي معنـادار ميـان زندگـي روزمـره 
و سـایر سـطوح واقعيـت را تشـكيل مي دهـد. از منظـر 
کيهان شناسـي مـدرن، در ذهـن خداونـد انسـان دیگـر 
آن ایـده اصيـل و یكـه نيسـت و انسـان ها دیگـر در مرکز 
و محـور آن طـرح بـزرگ کيهانـي خداونـد ایفاءگـر نقش 
اصلي نيسـتند و به یـك نقش تصادفي و ظاهـراً بي هدف 
در یـك نمایـش معمولـي کيهانـي تنـزل مقـام یافته اند. 
از ایـن گذشـته، حساسـيت فضایـي مـا به طور پيوسـته 
تحت تأثيـر اختراعـات فناورانـه و پيشـرفت هاي علمي در 
حـال تغييرشـكل اسـت و مفاهيـم بسـيار بزرگ، بسـيار 
کوچـك و بسـيار پيچيـده نيـز تغييـر یافته انـد. بـه مدد 
شـكل گيري دانش فيزیـك کوانتوم، ذرات کيهاني بسـيار 
کوچـك و بسـيار بـزرگ تبدیل بـه مفاهيمي قابـل درک 
صرفـاً از منظـر ریاضي شـده اند ولي از منظـر تجربي قابل 
درک نيسـتند. ارتباط هاي ساختاري و فرمال ميان انسان 
و کيهان که در دوران سنتي در قلب سامان فلسفي نهفته 
بـود امـروزه واقعيـت خود را از دسـت داده و بي واسـطگي 
قياس هـاي بي شـمار ميان بدن انسـان، جغرافيـاي زمين، 
کيهـان و محيط و فضاي سـاخته شـده به مـدد معماري 
بـه عنوان موضوعاتي اعتقـادي از ميان رفته انـد و در پرتو 
پيشـرفت هاي علمي معاصـر، ایده پيوند سـاختاري ميان 
کل و اجـزاء نيـز بـا خطـر زوال مواجه شـده اسـت. به هر 
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روي، در چنيـن شـرایطي تنهـا بازگشـت بـه سـنت هاي 
کهـن و ارزشـمند و احيـاي مجـدد ارزش هـاي سـنتي 
شـاید ایـن امـكان را بـراي انسـان مهيا سـازد کـه دوباره 
در پيونـدي عميـق و سـاختاري بـا کيهان و طـرح بزرگ 
الهـي قـرار گرفته، نقـش محوري سـابق خـود را بازیابد و 
طرح هـاي معمارانـه اش را در این گسـتره سـامان بخشـد 
کـه بررسـي چگونگـي ایـن امـر، خـود مي توانـد موضوع 

پژوهشـي گسـترده تر در ایـن باب باشـد.       
منابع و ماخذ

قيصـري رومي، محمد داود )1386( شـرح فصوص الحكم 
ابـن عربـي )بـه اهتمـام سـيد جالل الدیـن آشـتياني(، 

انتشـارات علمـي و فرهنگي.
نقره کار، عبدالحميد )1387( درآمدي بر هویت اسـالمي 

در معماري و شهرسـازي، تهران: نشـر پيام سينا.
حمـزه نـژاد، مهـدي و نقـره کار )1392( گونه شناسـي 
مفهـوم ورودي در مسـاجد ایـران بـا مفاهيـم قدسـي، 

پژوهشـهاي معمـاري اسـالمي، شـماره 1.
نقـي زاده، محمـد )1394( آمـوزه هـاي قرآنـي و شـهر 
آرماني اسـالم، پژوهش هاي معماري اسـالمي، شـماره 8.
دانش پـور، سـيد عبدالهادي و روسـتا )1392( چهارچوب 
مفهومـي اجتمـاع پایدار در جهان بيني اسـالمي و سـنت 
شهرسـازي مسـلمانان، پژوهش هـاي معماري اسـالمي، 

.1 شماره 
زریـن کـوب، عبدالحسـين )1378( ارزش ميراث صوفيه، 

ویرایـش دوم، تهـران: امير کبير.
نصـر، سـّيد حسـين )1382( »سـه حكيـم مسـلمان«، 
مترجـم: احمـد آرام. تهـران: انتشـارات علمـی فرهنگـی.
کاکایـی،  قاسـم )1378( »وحـدت وجـود بـه روایـت ابن 

عربـی و اکهـارت«، تهـران: هرمس. 
جهانگيـری، محسـن )1378( »محيـی الدیـن ابن عربی 
چهـره برجسـته عرفـان اسـالمی«، انتشـارات دانشـگاه 

تهـران، چـاپ پنجم. 
نقـره کار، عبدالحميد )1392( خانه کعبه، سـلول بنيادي 
در طراحـي نيایشـگاه هاي مطلوب، پژوهشـهاي معماري 

اسـالمي، شماره 1.
فتاحـي، شـمس اهلل و عمراني پـور )1393( تحليل نقش 

محـور قبله در سـازماندهي فضایي مسـاجد معاصر شـهر 
ایـالم، پژوهش معماري اسـالمي، شـماره 2.

کاشـاني، عبدالـرزاق )1384( شـرح فصوص الحكـم ابـن 
عربـي )زیـر نظـر سـيد جالل الدین آشـتياني بـه اهتمام 
مجيـد هـادي  زاده(، انجمـن آثار و مفاخر فرهنگـي ایران.

ابـن عربـي )1389( متن و ترجمه فصوص الحكم، مترجم: 
محمد خواجوي، انتشارات مولي.

ابـن عربـي )1388( فتوحـات مكيـه، مترجـم: محمـد 
مولـي. انتشـارات  خواجـوي، 

قدوس فر، سـيد هادي و دیگـران )1391( حكمت خالده 
و جایـگاه طبيعـت در جهانبينـي و معماري معابـد ادیان 

مختلف، نشـریه باغ نظر، شـماره 20.
رئيسـي، محمـد منـان و دیگـران )1393( درآمـدي بـر 
رمز و رمزپردازي در معماري دوران اسـالمي، پژوهشـهاي 

معماري اسـالمي، شـماره 2.
Remler, P. (2010). Egyption Mythology A to Z. New 

York: Chelsea House.

Coomaraswamy, A.K. 1979, The Bugbear of  Litera-

cy. Bedfont:Perennial Books

Guenon, Rene. 1975, The Crisis of  the Mod-

ern World. Trans. M.Pallis and .Nicholson.

London:Luzac

Schuon, Frithjof.1984, The Transcendent Unity of 

Religions, trans.H.Smith. Wheaton: Theosophical

Burckhardt, Titus.1967, Perennial Values in Islamic 

Art

Otto, Rudolph. 1926. The Idea of  the Holy, trans. J. 

Harvey. London: Oxford University Press, 4th ed.

Corbin, Henry, 1969, Creative Imagination in the 

Sufism of  Ibn Arabi, trans. R. Manheim. Princeton: 

Princeton University Press

Wensinck, A. J. 1978. Studies of  A. J. Wensinck. New 

York: Arno.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

480



زمان پذيرش نهايي: 1394/12/15زمان دريافت مقاله: 1394/8/24
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چکیده
تجلـی متافیزيـک نـور بـر فیزيـک بنـا، آن را اصلی تريـن محـور زيبايی شناسـی 
معمـاری اسـالمی در عرفـان و معنـا قـرار داده اسـت. نـور در معماری سـنتی و در 
فرهنـگ اسـالمی نمـادی از خداوند و وحدت الهی اسـت به همیـن خاطر جايگاهی 
خـاص در معمـاری فضاهـا بـه خصوص فضاهـای مذهبـی مانند مسـاجد دارد. هنر 
مقـدس هنـری اسـت کـه در آن حضـور حـق جـاری باشـد و ديـدن آن، انسـان 
را بـه يـاد خداونـد بینـدازد و معمـاری قدسـی اسـالم بیـش از هـر چیـز در وجـود 
مسـجد تجلـی يافته اسـت. امروزه در مسـاجد معاصـر کمتر به مقوله نـور به عنوان 
يـک عنصـر هويت بخـش توجه شـده اسـت. هـدف از نگارش ايـن مقاله شناسـايی 
خصوصیـات کیفـی نـور )طبیعی( بر اسـاس متون قرآنـی در راسـتای تحقق پذيری 
فضـای معنـوی می باشـد. آيه 35 سـوره نـور، کامل ترين آيـه نوری قرآن محسـوب 
می شـود کـه فهـم آن، منـوط بـه شـناخت کامـل يکايـک کلمـات و آنـگاه ترکیب 
مفاهیـم و جمـالت آيـه اسـت؛ چنـدان که بـدون چنین شـناختي دسـت يافتن به 
مقصـد و تفسـیر آيـه، مشـکل مي نمايد. لـذا  نگارنده بر اسـاس تاويل هـای صورت 
گرفتـه توسـط فالسـفه اسـالمی در خصوص آيـه نور و بررسـی مفاهیم مسـتتر در 
اجـزای ايـن آيـه، مشـخصات کیفـی نور)طبیعـی( را اسـتخراج نمـوده اسـت.روش 
تحقیـق بـه کار رفته در اين تحقیق اسـتدالل منطقی بـا تکنیک توصیفی و تحلیلی 
مـی باشـد. يافته  اصلی تحقیق، اسـتخراج هفـت اصل مربوط بـه خصوصیات کیفی 
نور)طبیعـی( از آيـه نور می باشـد. اين اصول عبارتند از:اصل هسـتی بخشـی، اصل 
سلسـله مراتـب، اصـل عدالت، اصـل نفی ماده، اصل اسـتمرار و تـداوم، اصل حرکت 
و جهـت و اصـل آيتـی. بديهـی اسـت کـه با حضـور کیفـی نور)طبیعـی( در فضای 
عبـادی، مفاهیـم عینـی و ذهنـی در فضا بوجود آمـده و باعث حس معنويت )سـیر 
از ظاهـر بـه باطـن( توسـط مخاطـب و در نهايت افزايـش تعلق به مـکان مقدس را 

منجرخواهد شـد.
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توسط نگارنده اول و با راهنمايی نگارنده دوم در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبريز در حال انجام است.

Light Dignity in Ayat al-Nur; Qualitative principles 
of (natural) light  based on Quranic texts for appli-
cation in contemporary Religion spaces
Abstract
Manifestation of metaphysics is based on the physics of light, it is the main 
axis of the aesthetics of Islamic architecture in the spirituality and meaning. 
The traditional architecture in the light of Islamic culture and a symbol of the 
divine unity of God and is therefore a special place in the architecture of reli-
gious spaces, such as spaces, particularly mosques. Sacred art is art in which 
the presence of this right, and see to it that the human spark, remember God 
and Islam’s sacred architecture more than anything there is in the mosque at 
Epiphany. Nowadays, contemporary in mosques to less light as an element 
of identity section note. The purpose of writing this article is to identify the 
properties of the (natural) light quality based on Quranic texts in order to fulfill 
the disclosure of spiritual space. Verse 35 of Surah Noor(Ayat al-Nur), light 
verse of the Quran is the most complete understanding of it, depends on under-
standing individual words and then sentences the combination of concepts and 
verses, so getting to and interpretation of the verse without such knowledge, 
problem. So the author based on interpretations by Islamic philosophers of the 
verse and the verse implied senses of components, quality characteristics of 
(natural) light is the extract.The method used in this research is descriptive and 
analytical reasoning techniques. The main findings of the research, extraction 
seven principles relating to the quality of light (natural) light is the ayah. These 
principles include: The principle of the universe, the principle of hierarchy, the 
principle of Justice, the rejection of the principle of the matter, the principle of 
motion and the principle of continuity, stability and order and the principle of 
mystery. Obviously, the quality of (natural) light  in the worship space, both 
objective and subjective concepts in space and the sense of spirituality (The 
appearance of the backend) awarded by audiences and ultimately increase will 
lead to the holy place.
Key words: (natural) Light, Ayat al-Nur, quality of light, Religion space. 
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1. مقدمه
»انگیـزۀ روی آوردن بـه سـوی نـور در هنگام پرسـتش 
خداوند در اديان مختلف وجود داشـته و دارد. در اسـالم 
و جهان بینـی اسـالمی نیـز نـور روز از جايـگاه ويـژه و 
ارزشـمندی برخـوردار بـوده اسـت. از اينـرو هنرمندان 
اسـالمی همـواره کوشـیده اند تـا در آنچـه می آفريننـد 
از نـور بـه عنـوان نمـاد و مظهـری کـه به وحـدت الهی 
نزديـک اسـت، حداکثر بهره را ببرنـد. فضاهای معماری 
ايرانـی نیز همـواره آکنده از جلوه هـای بصری و معنوی 
نـور بـوده که تجلی ايـن جنبه های معنـوی و تزئینی را 
می تـوان در معمـاری مسـاجد بـه عنوان شـاخص ترين 
بناهـای اسـالمی به خوبـی مشـاهده کـرد« )بمانیان و 

نیکـودل، 1393، ص 61(.
بـا وقـوع انقـالب صنعتـی، رواج تفکـر مـدرن و جهانی 
بنیادينـی  دگرگونی هـای  مدرنیزاسـیون،  ابـزار  شـدن 
در زندگـی بشـر بـه وقوع پیوسـت. پیشـرفت فنـاوری، 
تنـوع محصـوالت و فرآورده هـای مـدرن و در نهايـت 
توسـعه اصـول جهانـی معمـاری مـدرن باعـث ايجـاد 
تحوالتـی در عالـم معمـاری گشـت کـه برخـی از آن 
تغییـرات جبران ناپذيـر بـه نظر می رسـد. نگاهـی گذرا 
بـه معمـاری ايران در صد سـال گذشـته نماينگر حذف 
و يـا ناکارآمد انگاشـته شـدن عناصر فضاهـای معماری 
بوده اسـت که در طـول قرنها، حضوری پايدار داشـتند. 
عناصـری کـه نـه تنهـا جنبه هـای عملکـردی معماری 
را اعتـالء می بخشـیدند بلکـه بـا همسـازی بـا شـرايط 
اقلیمـی منطقـه، نوعـی معنويـت خـاص بـرای فضـای 
معمـاری فراهـم می نمودنـد. امـروزه نگـرش کمیتـي و 
ناديـده گرفتـه شـدن جنبه هـاي معنايـي در طراحـي 
اغلـب فضاها موجب گشـته تا طراحي نـور به تأمین نور 
مـورد نیـاز بـراي فعالیت هـاي فیزيکي تقلیـل يابد. اين 
امـر موجـب از بین رفتن آثـار روح بخش نـور در فضای 
عبـادی و نیـاز به اسـتفاده هرچـه بیشـتر از انرژی های 
الکتريکی شـده اسـت. امروزه معماران بـرای بکارگیری 
جلوه هـای اثرگـذار و کیفـی نـور وابسـته بـه تجهیزات 
نـور مصنوعی شـده اند فـارغ از آنکه هنـر بکار گیری نور 
طبیعـی اثـرات ماندگار کیفـی و کمی بی شـماری دارد 

کـه در تاريـخ معمـاری غنی ايـران به شـیوه ای خالقانه 
توسـط معماران با ذوق و آگاه ايرانی به کار رفته اسـت. 
الزم بـه ذکـر اسـت کـه؛ بواسـطه نـور تصاويـر عینی و 
ذهنـی از دنیـای اطـراف در ذهـن ما شـکل می گیرد و 
فضـای ادراکـی تنهـا از طريـق دريافت کیفیـات فضای 
واقعـی تصويـر می شـود. ناگفتـه پیداسـت کـه فضـای 
ادراکـی بـا فضـای واقعی يکی نیسـت. و تصويـر ذهنی 
از فضـا نتیجـه نهايی اسـت کـه در نتیجـه ادراک روی 
داده اسـت. کیفیـت فضـا ، چونـی و چگونگی فضاسـت 
کـه تأثیـر عاطفـی خاصـی بـر انسـان می گـذارد. و اين 
کیفیـت از ويژگیهـای بالقـوه آن منتـج می شـود کـه با 
حلـول نـور بـه فعـل در می آينـد. بـه سـخن بهتـر، نور 
بـا خصوصیـات  کیفـی خـود عامـل اساسـی در تبديل 
فضـای عبـادی بـه مـکان مقـدس می باشـد. بـر ايـن 
اسـاس، نگارنـده در پژوهـش حاضـر بر اسـاس تفاسـیر 
صـورت گرفتـه در مورد »نور« و »آيـه نور« خصوصیات 
کیفـی نـور را اسـتخراج نمـوده، تـا بـا معرفی آنهـا، در 
اساسـی  قدم هـای  مسـاجد  فضايـی  کیفیـت  بهبـود 

شود.  برداشـته 
2. پیشینه بحث

بحث نور در يونان در دوره پیش از سـقراط در انديشـه 
امپدوکلـس )هومـن، 1381، ص 94( و پارمنیـدس و 
دردوره هـاي پس از سـقراط، در انديشـه هاي افالطون 
و ديگـران مطـرح شـده اسـت. در آيیـن مسـیح)ع( نیز 
کتـاب مقـدس بـا سـخن دربـاره آفرينـش نـور آغـاز 
می شـود )کتـاب مقـدس، 1362، ص1 (. در دوره پـس 
از ظهـور ديـن مسـیحیت نیـز اشـاراتي از سـوي برخي 
متفکـران چون اسـپینوزا، )اسـپینوزا، 1364، ص 114( 

بـه اين موضوع شـده اسـت.
در ايـران پیش از اسـالم نـور در آيین زرتشـتي جايگاه 
ويـژه اي داشـته اسـت )میرفخرايـی، 1383، ص 22(. 
اسـاس ديـن مانـي نیـز بـر دو اصـل خیر و شـّر يـا نور 
ص37(.   ،1335 )تقـی زاده،  اسـت  اسـتوار  ظلمـت  و 
دربـاره طـرح ايـن موضـوع در اسـالم مـي تـوان گفـت 
وجـود سـوره اي بـه نـام »نـور« در قـران و نیـز آيـه ای 
بـه نـام »نـور« در اين سـوره، همچنین چهل و سـه بار 
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تکـرار ايـن واژه در آيـات مختلـف بیانگـر اهمیـت ايـن 
بحـث مي باشـد. پـس از نـزول قـرآن نیز که مفسـران 
بـه تفسـیر آيات قـرآن بـه روش هـاي مختلـف روايي، 
عرفانـي، اجتهـادي، فلسـفي، کالمـي پرداختنـد برخي 
مفسـران مانند عالمـه طباطبايي، فخـر رازي، مالصدرا 
مباحـث مفصـل و مبسـوطي دربـاره اين موضـوع ارائه 
کـرده انـد و بزرگانـي چـون ابوحامـد غزالي، ابن سـینا 
علـي رغـم نپرداختـن به تفسـیر کل قـرآن، از توجه به 
آيـه مبارکـه نـور غافل نمانده و رسـاله هايي در تفسـیر 
ايـن آيـه مبارکـه تألیف کرده انـد که اين مطلـب بیانگر 
اهمیـت ايـن آيـه و مباحـث مربـوط بـه آن مي باشـد. 
برخـي متفکـران ديگـر همچـون شـیخ اشـراق فلسـفه 

خـود را بـر نـور و ظلمـت بنـا نهاده  اند.
3. فرآيند پژوهش

3.1. هـدف پژوهش:  هـدف از اين پژوهـش، معرفی 
خصوصیـات کیفـی نور)طبیعی( بر اسـاس متون قرآنی 
جهـت کاربسـت در معمـاری معاصـر فضاهـای عبادی 

می باشـد.
چـه  بـا  )طبیعـی(  نـور  پژوهـش:  سـوال   .3.2
خصوصیـات کیفـی، مشـخصات فضـای عبـادی را بـه 
يـک مـکان معنوی تغییـر داده و حس مـکان مقدس را 

مـی آورد؟ بوجـود 

3.3. روش پژوهـش: روش تحقیـق مـورد اسـتفاده، 
اسـتدالل منطقـی بـا تکیه بـر تکنیک هـای توصیفی و 

تحلیلـی خواهـد بود. 
4. ادبیات موضوع

4.1. مفهوم لغوی نور
طلـوع خورشـید بـا پراکنـده شـدن اشـعه هايی همـراه 
اسـت کـه مجمـوع آنها نـور نامیده می شـود. نـور يعنی 
روشـنايی يـا شـعاع روشـنی، کیفیتـی کـه خـودش 
پیـدا، آشـکار و روشـن اسـت و اشـیاء ديگـر را روشـن 
و پیـدا می کنـد. نـور، متـرادف ضیـاء، ضوء و روشـنايی 
اسـت. در لغـت و اصطـالح علـوم، نـور و ضـوء اندکـی 
متفاوتنـد. ضـوء، »نور ذاتی شـی« و کیفیتی اسـت که 
کمـال بالـذات شـی شـفاف از آن جهـت کـه آن شـی 
شـفاف اسـت محسـوب می شـود. اما نـور، از غیـر خود 
مسـتفاد شـده و کیفیتی اسـت که جسـم غیرشفاف از 
آن بهره مند شـده و شـفاف بالفعـل می گردد)نوربخش، 
1384، ص7(. مغهـوم نـور در فرهنـگ لغـات دهخـدا، 
عمیـد، معیـن و فرهنـگ واژگان مصـوب فرهنگسـتان 
زبـان و ادب فارسـی بـه شـرح ذيـل در جـدول شـماره 

)1( آمـده اسـت:

مفهوممنبع

1-روشـنائی. 2- روشـنی هرچه باشـد، يا شـعاع روشـنی. 3- ضیاء، سـنا، ضوء، شید، دهخدا)1377(
فـروغ. 4- کیفیتـی کـه بوسـیله حس بینائی درک می شـود و به وسـاطت آن اشـیاء 

می شـود.  ديده 
ديـدن. عمید)1379( توانايـی   -2 آفتـاب.  نـور  چـراغ،  نـور  فـروز:  فـروغ؛  تابـش؛  1-روشـنايی؛ 

رونـق.  -4 کريـم.  قـرآن  سـورۀ  3-بیسـت وچهارمین 
1 - روشـنايی، فـروغ. 2- شـعاع. 3- قـدرت ديد، سـو. 4- سـورۀ بیسـت و چهـارم از معین)1379(

قـرآن کريـم. 5 - رونـق، جلوه.
فرهنگ واژگان مصوب 
فرهنگستان )1376 

تا1385(

گسـتره ای از طیـف الکترومغناطیسـی کـه چشـم آن را می بیند؛ گاهـی اين اصطالح 
بـرای تابش هـای فروسـرخ و فرابنفـش نیز بـه کار می رود.

جدول 1. مفهوم نور در فرهنگ لغات )بر اساس پردازش اطالعات نگارنده(.
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4.2.جايـگاه نـور در فرهنـگ و معمـاری ايرانـی 
اسـالمی

بنیـاد هسـتی و بزرگتريـن حقیقـت عالـم را در نـور 
میتـوان يافـت. حضـور نـور در آثـار معمـاری، در طول 
دوره هـای مختلـف تاريخـی )پیـش از اسـالم و پـس از 
ورود آن بـه ايـران( چـه از جنبـه عملکـردی نـور کـه 
عاملـی بـرای روشـنايی و حیات بخشـی در فعالیت های 
روزانـه بوده اسـت و چه از جهـت اهمیت آن در مباحث 
اعتقـادی اديـان، همواره مـورد توجه و اسـتفاده فراوان 
بـوده اسـت. قرنهاسـت کـه عارفـان در سـتايش نـور 
در مقـام جوهـری معنـوی سـرودها خوانـده و شـعرها 
سـروده اند. انگیـزه روی کـردن به سـوی نـور و فروغ در 
هنـگام پرسـتش خداوند در آيین زردشـتی به روشـنی 
در اين سـخن آشوزردشـت هويداسـت: »چـون خداوند 
يـا نـور کل بـه ديـده ظاهـری ما ديـده نمی شـود، پس 
بايـد بـا ديـده ظاهربیـن رو بـه سـوی انـوار صـوری يا 
ظاهـری نمـوده و از ايـن راه وجـدان معنـی بیـن را بـه 
سـوی نـور معنـوی يعنـی اهورا مـزدا راهنمايـی کـرد« 

)اوشـیدری، 1379، ص25(.
فرهنـگ اسـالم، مفهـوم اصیلـی از نـور ارايـه می دهـد 
کـه بـا تاويـل عالمانـه و در سـايه ژرف نگـری قابلیـت 
رمز گشـايی دارد. واژه نـور و متعلقـات آن چهل و نـه بـار 
در قـرآن ذکـر شـده اسـت و در معانـی مختلفـی چون 
ايمـان، يقیـن، پاکـی، رحمـت، هدايت گـری، قداسـت، 
نـور عقـل کـه ظلمـت جهـل را ويـران می کنـد و ... 
آمـده اسـت. درآيـه 35 سـوره نـور، »اهلل نور السـموات 
و االرض... »کـه کامل تريـن آيـه نـوری قرآن محسـوب 
می شـود، مـراد از نـور، نوری اسـت که حقیقتاً اسـم نور 
بـه آن اطـالق می شـود )سـهروردی، 1383، ص365(. 
نـوری حقیقی و بسـیط کـه اوالً به خودی خود روشـن 
اسـت. ثانیـاً، روشـنی بخش اسـت و غیر خود را آشـکار 
می کنـد يعنـی »الظاهـر بذاتـه و المظهـر لغیـره هـو 
النـور« )سـهروردی، 1375، ج2: صـص114-113(. از 
ايـن رو اطـالق نـور بـه ذات مقـدس خداونـد، حقیقـی 
اسـت و بـه سـاير انوار، نـور مجـازی اطالق می شـود؛ و 
بدين سـان اسـت کـه تجلـی ذات مقدس خداونـد، نور 

اسـت؛ زيـرا اگـر تجلـی، َعـَرض باشـد و بـر نـور اضافه 
شـده باشـد الزم می آيـد که نور فی نفسـه قابـل رويت 
نباشـد و خـود به وسـیله چیـز ديگر که فی نفسـه قابل 
رويـت اسـت، ديـده شـود )الهـوری، 1380، ص100(. 
اولیـن جايـگاه تجلی هنـر ايرانی و اسـامی، در معماری 
مسـاجد اسـت که فضـا و مکانی بـرای ارتبـاط نورالنوار 
ص543(.   ،1390 عالی نسـب،  )بمانیـان،  می باشـد 
معماران در سـاختن مسـاجد که نماد معماری مذهبی 
به شـمار می رود عالوه بر اسـتفادۀ مـادی از نور، مفهوم 
نمـادی اعتقـادی آن را نیز لحاظ کرده اند )کشـمیری و 

ديگـران، 1392، ص 11(. 
4.3.نور در ديدگاه قرآن

مسـلمانان معتقدنـد کسـانی کـه بـه مرتبـه وااليـی از 
آگاهـی معنوی رسـیده اند و حقیقـت را درک می کنند، 
سرشـار از نور آگاهی الهی هسـتند و آغوش آنها به روی 
دريافـت موهبت هـای عظیـم الهی باز اسـت. بـه عقیده 
مسـلمانان، نـور بـر اشـراق يافتگان می تابـد، حتـی اگر 
در فقـر مـادی به سـر برند. کسـانی که در نور هسـتند، 
غنـای  بـا  زيـرا  نمی شناسـند؛  را  درماندگـی  يـا  فقـر 
معنـوی و شـکوه الهـی آشـنا شـده اند. اسـاتید اشـراق 
يافتـه و پیامبـران خـدا هماننـد آيینـه ای هسـتند کـه 
مومنانـه نور خـدا را منعکس می کنند )باسـائو، 1385، 
ص 65(. اسـالم می گويد: »دين، نوری درخشـان اسـت 
کـه می توانـد از انسـان محافظـت کنـد. وقتـی کـه نور 
از بشـر پنهـان باشـد، در آرامـش و صلـح وقفـه ايجـاد 
می شـود. نـور در درون مـا پنهـان اسـت و هنگامـی که 
سـاکنان زمینـی نمی تواننـد ديـن را به عنـوان يک نور 
الهـی بداننـد و بـه آن احتـرام بگذارنـد، به طـور قطعی 
شکسـت می خورنـد. افـق جهـان، درخشـان از نورالنور 
يـا همـه نورها اسـت. امـا عموم بشـريت قادر بـه ديدن 
آن نیسـتند« )همـان، ص100(. در قـرآن کريـم، بـه 
کـرات از نور ياد شـده اسـت. جدول شـماره )2( اشـاره 
بـه آياتـی از قرآن کريـم دارد کـه در آنهـا به نور اشـاره 
شـده اسـت. از میـان آيـات مذکـور، عظیم تريـن آيـه 
قـرآن در مـورد نـور، آيه 35 سـوره نور اسـت. از ديدگاه 
مفسـران اسـالمی، آيـه فوق بیانگـر اين حقیقت اسـت 
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کـه »خـدای تعالـی دارای نوری عمومی اسـت که با آن 
آسـمان و زمین نورانی شـده اسـت و در نتیجه بوسـیله 
آن نـور در عالـم وجـود حقايـق ظهـور نموده اسـت که 
ظاهـر نبـوده و بايـد هم اين چنین باشـد. چـون ظهور 
هـر چیـز اگـر بـه وسـیله چیـز ديگری باشـد، بايـد آن 

وسـیله خودش بـه خودی خود ظاهر باشـد تـا ديگران 
را ظهـور دهـد و تنهـا چیزی کـه در عالم بـه ذات خود 
ظاهـر و بـرای غیر خـود مظهر باشـد، همان نور اسـت. 
پـس خـدای تعالـی نوری اسـت کـه آسـمان ها و زمین 
بـا اشـراق او بـر آنها ظهـور يافته انـد. همچنان کـه انوار 

برداشت متن آيه و ترجمهآيهسوره
مفهومی

ـْوَراَۀ فِیَهـا ُهـًدی ...؛ مـا تـورات را کـه در آن رهنمود و روشـنايی 44مائده إِنَّـا أَنَزلَْنـا الَتّ
بـود، نـازل کرديم ...

نور معادل 
تورات

46مائده
قاً لِما بَْیـَن يََديِْه ِمَن التَّـْوراۀِ َو ...؛  ...ِ َو آتَْینـاُه اْلِنْجیـَل فیـِه ُهـدًي َو نُـوٌر َو ُمَصدِّ
... و او را انجیـل داديـم کـه در آن هدايـت و نـور بـود و آن نیـز تصديق کننده 

تـورات پیش از خـود و ...

نور معادل 
انجیل

16رعد
ُلَمـاُت َوالنُّوُر ...؛ ... بگو:  ... ُقـْل َهْل يَْسـَتِوي األَْعَمی َوالَْبِصیُر أَْم َهْل تَْسـَتِوي الظُّ
آيـا چشـم نابینـا )ی جاهل( و ديـده بینا )ی عالم( يکسـان اسـت؟ يا ظلمات 

)شـرک و بت پرسـتی( با نور )معرفت و خدا پرسـتی( مسـاوی اسـت؟ ...

نور به معنای 
بینايی و 
روشنايی

32توبه
ُ إاِلَّ أَن يُِتـمَّ نُـوَرُه َو لَـْو َکـِرَه  ِ بَِأْفَواِهِهـْم َو يَْأبـَی اهللَّ يُِريـُدوَن أَن يُْطُفـواْ نُـوَر اهللَّ
الَْکِفـُروَن؛ می خواهنـد نـور خـدا را بـا دهـان خـود خامـوش کننـد، و خدا جز 
بـه کمـال  رسـاندن نـور خـود نمی خواهـد. هر چنـد کافـران را خـوش نیايد.

نور به معنای 
قرآن

8تغابن
ُ بَِما تَْعَمُلوَن َخِبیـٌر؛ پس، به خدا  ِذي أَنَْزلَْنـا َواهللَّ ِ َوَرُسـولِِه َوالنُّوِر الَـّ َفآِمُنـوا بِـاهللَّ
و رسـولش و نـوری )کتـاب آسـمانی قـرآن( که نـازل کرديـم، ايمـان آوريد و 

بدانیـد کـه خداونـد بـه آنچه عمـل می کنید آگاه اسـت.

نور به معنای 
پیامبر

نور به معنای واشرقت االرض بنور ربها ...؛ و زمین به نور پروردگارش روشنی يافت ...69زمر
راه راست

9حديد
ُلماِت إِلَـي النُّوِر  ذي يَُنـزُِّل َعلي  َعْبـِدهِ آيـاٍت بَیِّنـاٍت لُِیْخِرَجُکْم ِمـَن الظُّ ُهـَو الَـّ
...؛ اوسـت کـه بـر بنـده خود همـواره آيات و داليل روشـنی فرو می فرسـتد تا 

شـما را از تاريکی هـا به سـوی نـور )هدايت( بیـرون آورد ...

نور به معنای 
راهنما و رهبر

19حديد

ِِّهـْم  ـَهداُء ِعْنـَد َرب ّديُقـوَن َوالشُّ َوالَّذيـنَ آَمُنـوا بِـاهللِ َو ُرُسـلِِه اُولِئـَک ُهـْم الصِّ
لَُهـْم اَْجُرُهـْم َو نُوُرُهـْم؛ کسـاني کـه بـه خـدا و رسـوالن او ايمـان آوردنـد، 
آنهـا »صديقیـن« )بسـیار راسـتگويان و تصديـق کننـدگان( و گواهـان نـزد 

پروردگارشـان هسـتند، بـراي آنهـا اسـت پاداششـان و نورشـان.

نور به معنای 
اجر و پاداش

ـْمَس ِضَیـاء َوالَْقَمـَر نُـوراً ...؛ خـدا اسـت که خورشـید را 5يونس ِذي َجَعـَل الشَّ ُهـَو الَـّ
نور حسیدرخشـان و مـاه را تابـان گردانـده اسـت ...

جدول 2. مفهوم نور در تعدادی از آيات قرآنی )بر اساس پردازش اطالعات توسط نگارنده(
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حسـی نیـز اينگونـه هسـتند، يعنـی خـود آنهـا ظاهـر 
هسـتند و بـا تابیـدن بـه اجسـام ظلمانـی و کـدر آنهـا 
را روشـن می کننـد. بـا ايـن تفاوت کـه ظهور اشـیاء به 
نـور الهـی عیـن وجـود يافتـن آنهـا اسـت. ولـی ظهور 
اجسـام کثیـف بوسـیله انوار حسـی، غیر اصـل وجودی 

آنهـا اسـت« )طباطبايـی، 1370، ج 15: ص170(. 
تاکیـد بر نسـبت میـان وجود و نـور به ويژه در تفسـیر 
آيـه نـور آن هـم از سـوی يکـی از بزرگتريـن مفسـران 
معاصـر، تايیـدی بر ايـن همانندی اسـت: »نـور عبارت 
اسـت از چیـزی کـه ظاهـر بالـذات و مظهر غیر اسـت، 
مظهـر اجسـام قابـل ديـدن. و چـون وجود هسـتی هر 
چیـزی باعـث ظهـور آن چیز بـرای ديگران اسـت، پس 
مصـداق تـام نـور همـان وجـود اسـت و از سـوی ديگر 
چـون موجـودات امکانـی وجودشـان بـه ايجـاد خدای 
تعالـی اسـت پس خدای تعالـی کامل ترين مصـداق نور 
می باشـد. اوسـت کـه ظاهـر بالـذات و مظهـر ماسـوای 
ظهـور  او  وسـیله  بـه  وجـودی  هـر  و  اسـت  خويـش 
می يابـد و موجود می شـود. پـس خدای سـبحان نوری 
اسـت که بوسـیله او آسـمان ها و زمین ظهور يافته اند« 
)همـان، ص172(. امـا آيه 35 سـوره نور نـه تنها به اين 
دلیـل کـه کاملترين آيه نوری قرآن اسـت، مـورد توجه 
مـا اسـت، بلکـه وجـود تعابیـری چـون »مثل نـوره« و 

نیز تشـبیهاتی چون »مشـکاه«، »زجاجـه« و »کوکب« 
خـود محکم تريـن دلیـل بـر اثبات عالـم مثـال و وجود 

حقیقـی نـور در مراتب خويش اسـت. 
5. نور  و آيه نور در ديدگاه فالسفه اسالمی

پـس از سايه گسـتری ديـن اسـالم بـر سـرزمینی بـه 
گسـتردگی آسـیای مرکـزی تـا سلسـله جبـال پیرنـه، 
مراکـزی علمـی ماننـد حـوزه علمـی اسـکندريه که در 
ايـن بخـش از جهـان متمـدن آن روزگار قـرار داشـت، 
توجـه مسـلمانان را به خـود جلب کرد و باعث شـد که 
متفکـران اسـالمی به ترجمه کتابهای علمـی از زبانهای 
سـريانی، يونانـی و پهلـوی بـه زبـان عربـی بپردازنـد. 
توجـه اساسـی مسـلمانان بـه ترجمـه علـوم و فنـون از 
میانـه قـرن دوم هجـری آغاز شـد و در سـالهای پايانی 
قـرن چهـارم به اوج خود رسـید. در اين مـدت کتابهای 
بسـیاری در دانشـهای گوناگون همانند فلسـفه، منطق، 
طبیعیـات و رياضیـات ترجمـه شـد. مسـلمانان در اين 
برهـه کـه عصـر ترجمه(نهضـت ترجمـه( نـام گرفـت 
بـه جـذب کلیـه اندوخته هـای فرهنگـی کـه پیـش از 
اسـالم در شـرق و غرب وجود داشـت، همت گماشـتند 
و آن را بـا تعالیـم ديـن خويـش پیونـد دادنـد. فلسـفه 
اسـالمی نیـز ماننـد سـاير نحله هـای فکـری اسـالمی 
محصـول حـوزه معرفـت دينـی اسـت. قـرآن کريـم به 

35نور

ـماواِت َو اأْلَْرِض َمَثـلُ نُـوِرهِ َکِمْشـکاۀٍ فیهـا ِمْصبـاٌح الِْمْصبـاُح فـي   ُ نُـوُر السَّ اهللَّ
َرۀٍ ُمباَرَکٍة َزيُْتونٍَة ال َشـْرقِیٍَّة  َّها َکْوَکٌب ُدرِّيٌّ يُوَقُد ِمْن َشـجَ ُزجاَجـٍة الزُّجاَجـُة َکأَن
 ُ َو ال َغْربِیَّـٍة يَـکاُد َزيُْتهـا يُضـي ُء َو لَـْو لَْم تَْمَسْسـُه نـاٌر نُوٌر َعلـي  نُوٍر يَْهـِدي اهللَّ
ُ بِـُکلِّ َشـيْ ءٍ َعلیـٌم؛ خـدا  ُ اأْلَْمثـاَل لِلنَّـاِس َو اهللَّ لُِنـوِرهِ َمـْن يَشـاُء َو يَْضـِرُب اهللَّ
نـور آسـمانها و زمیـن اسـت مثـال نـور او همچـون محفظـه ای اسـت کـه در 
آن چراغـی باشـد، و چـراغ در شیشـه ای اسـت، شیشـه ای چـون يـک سـتاره 
درخشـان کـه آن چراغ بـا روغن زيتی صـاف و زالل باشـد از درخت پر برکت 
زيتـون که نه شـرقی اسـت و نه غربـی گرفته شـده، در نتیجـه آنچنان صافی 
و زالل اسـت کـه نزديـک اسـت خـود بـه خـود محتـرق شـود، اگر چـه آتش 
هـم بـه آن نرسـیده باشـد، چنین چراغـی نورش دو چنـدان و نـوری فوق نور 
اسـت، خـدا هـر کـس را کـه بخواهد بـه نور خويـش هدايـت می کنـد و خدا 

ايـن مثلهـا را بـرای مـردم می زنـد و او بـه هرچیزی داناسـت.

نـور بـه معنای 
ا خد
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عنـوان يکـی از منابـع الهـام فلسـفه اسـالمی، بـه رغم 
گمـان برخـی از متفکـران غربـی هسـته مرکـزی تفکر 
مابعدالطبیعی فالسـفه و مشـحون از مسـائلی است که 
مـورد توجـه مشـترک ديـن و فلسـفه می باشـد. از اين 
رو در پـی تعارضـی کـه بیـن آرای فلسـفی خـردورزان 
يونـان بـا متـون دينـی به وجـود آمـده بود، فیلسـوفان 
مسـلمان کوشـیدند تـا بـه فهـم متون نايـل آينـد و از 
ايـن طريـق میان فلسـفه و دين همسـويی ايجاد کنند. 
شـايان توضیح اسـت که بسـیاری از متکلمان در تبیین 
و تفسـیر متـون دينـی به ظواهـر قرآن تمسـک کردند 
و بـرای عقـل هیچ مدخلیتی در تفسـیر آيـات و تبیین 
مبانـی معرفتـی ايمـان قائـل نشـدند. اين گـروه که به 

ظاهرگرايـان معروف انـد، در تفسـیر مفاهیمـی چـون: 
عـرش، کرسـی، صـراط، لـوح و قلـم به معنـای ظاهری 
آنهـا اکتفـا نمـوده، فهـم ظاهر قـرآن را به عنـوان يگانه 
راه حقیقـی تصـور کردنـد. در مقابـل اينـان معتزلـه 
بودنـد کـه بـه حجیـت عقـل اعتقـاد داشـتند و هر جا 
آيـات قـرآن را مخالـف عقـل می ديدنـد آن را به کمک 
عقـل تأويـل می کردنـد. اشـاعره نیـز رويکرد سـومی را 
پیـش گرفتنـد. آنان هر چنـد عقل را انـکار نمی کردند، 
ولـی در مقابـل ايمـان، قائـل به حجیـت عقـل نبودند. 
فلسـفه اسـالمی در تقابـل میـان ايـن سـه رويکـرد به 
وجـود آمـد. البتـه ايـن رويکـرد چهـارم بیشـتر وامدار 
مذهـب تشـیع اسـت. شـايد به همیـن خاطر دانشـیان 

مالصدراسهروردیغزالیابن سینا

نسبت میان نور و خداوند

خداوند حد 
اعلی و اتم و 
اکمل نور و 
کمال مطلق 

است.

منبع تمام 
نورها 
خداست.

نور مطلق خداست و نزديکی به 
نوراالنوار موجب افزايش قدرت 

حضور می شود.

نور حقیقي 
همانا 
خداست.

تاويل مثال 
های نوری 

آيه نور

عقل مشکات
پدر حضرت محمد)ص(، مبدع، نور روح حساسهیوالنی

عالم اجسامارشاد

عقل بالملکه، زجاجه
عرشچشمروح خیالینفس

-نور-عقل فعالنار

قوه قدسیه، زيت
عالم ارواح --حدس

نفسانی
----فتیله

روح عقلیعقل بالفعلمصباح
ايمان حضرت محمد)ص(، علم، 

دل، عقل تاريک که با قرآن روشن 
می شود

روح اعظم

روح قدسی عقل مستفادنور
-امام، خلیفه خدا روی زمیننبوی

قوه تفکر، درخت موسی، درخت روح فکریفکردرخت
هیوالی کلیزيتون

جدول 3. نور و تاويل مثال های نوری آيه نور از ديدگاه فالسفه اسالمی )بر اساس پردازش اطالعات توسط نگارنده(
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شـیعه توجـه خاصـی بـه فلسـفه ابـراز نموده انـد؛ چـه 
اينکـه مذهـب تشـیع در میان مذاهب اسـالمی بیشـتر 
مبتنـی بـر تعقـل و خـردورزی بـوده اسـت. بنابرايـن 
شـیعی  مسـلمان  فیلسـوفان  کـه  می نمـود  طبیعـی 
کوشـش بیشـتری در سـازش میان دين و فلسفه کرده 
باشـند که کنـدی )185-260ق( در آغـاز آن قرار دارد 
و ابن سـینا آن را بـه اوج خـود رسـاند و سـرانجام بـه 
دسـت توانـای مرحـوم صدرالمتألهیـن بـه بار نشسـت. 
فیلسـوفان مسـلمان راه آشـتی بیـن ديـن و فلسـفه را 
در تفسـیر فلسـفی قرآن می جسـتند. تفسـیر فلسـفی 
قـرآن چنـان کـه در روش تفسـیری هر يک از فالسـفه 
خواهـد آمـد درصـدد دريافت صـورت اصلـی و حقیقی 
آيـات الهـی اسـت. سـعی و تـالش فیلسـوفان رهیابـی 
به شـناخت حقیقت پديده هاسـت. فیلسـوف به وسـیله 
پديده هايـی  و  مفاهیـم  حقیقت يابـی  درصـدد  تأويـل 
اسـت که بـر روی پـرده حقیقـت ظاهرنمايـی می کند. 
فیلسـوف می کوشـد ايـن پرده را بـا تأويل بـه کنار بزند 
و قسـمت ناپیـدای آن را هويدا سـازد؛ امـا اينکه در اين 
راه چـه انـدازه کامیـاب و پیـروز بـوده و توانسـته اند به 
توفیـق میـان دين و فلسـفه نايل آيند، بحث مسـتقلی 
را می طلبـد کـه از حوصلـه ايـن مختصـر خارج اسـت. 
ايـن بخـش از جسـتار حاضـر، نگاهـی جامـع بـه فهـم 
فیلسـوفان مسـلمان از آيـه نـور دارد تـا در پرتـو آن، 
دسـتاوردی از مذهب تفسـیری اينان را نیـز بیان کرده 
باشـد. لـذا در دو بخش نسـبت نور به خداونـد و منظور 
از مثالهـای آيـه نـور بـه توصیـف و تحلیـل نظـرگاه هر 

يـک از آنـان در جـدول )3( پرداختـه ايم
6. معرفی اصول کیفی نور بر اساس آيه نور

 بـر اسـاس تاويل هـای صـورت گرفته توسـط مفسـران 
اسـالمی از يـک طرف و ادبیات تحقیـق؛ نگارنده اصولی 
را از متـن آيـه نـور اسـتخراج نمـوده اسـت کـه همـان 
اصـول پايدار حضـور کیفی نور در معمـاری قديم ايران 
اسـت، کـه در ذيـل بـه آنهـا اشـاره می شـود. بـا توجـه 
بـه اينکـه قـرآن وابسـته بـه مـکان و زمـان نیسـت لذا 
ايـن احـکام مسـتخرج نیـز قابلیـت تعمیـم پذيـری در 
هـر زمـان و مکانـی را دارد و به بکار بسـتن ايـن الگوها 

می توانـد مشـخصات  فضـا را کیفـی کـرده و آن را بـه 
يـک مـکان مقـدس  هويـت دار جهـت انجـام فرايـض 
دينـی مبـدل سـاخت. نگارنـده آيـه نـور را بـه هفـت 
قسـمت، جزء بندی نموده و بر اسـاس مفاهیم مسـتتر 
در آنهـا، اصـل صـادر شـده از آنهـا را بیان نموده اسـت 

کـه به قـرار زيـر می باشـند:
ـمَواِت َواالْرِض«؛ اصل هسـتی  • اصـل اول: »اهللُّ نُوُر السَّ

بخشـی مبتنی بـر اصل يگانگـی وجود.
ِمْصَبـاٌح  فیَهـا  َکِمْشـکوۀٍ  نُـوِرهِ  َمَثـُل   « دوم:  اصـل   •
«؛  ََّهـا َکْوَکـٌب ُدِرّیٌّ الِْمْصَبـاُح فـی ُزَجاَجـٍة الزَُّجاَجـُة َکاَن
اصـل سلسـله مراتـب بـودن نـور مبتنـی بـر جمیـل و 

جـالل.
َزيُْتونَـٍة  ُمَباَرَکـٍة  َشـَجَرۀٍ  ِمـْن  يُوَقـُد  • اصـل سـوم: » 
و  عدالت)بی جهتـی  اصـل  َغْربِیَّـٍة«؛  الَ  َو  َشـْرقِیٍَّة  الَ 

) همه جهتـی
• اصـل چهـارم: »يَـَکاُد َزيُْتَهـا يُضیـآُء َو لَْو لَْم تَْمَسْسـُه 

نَـاٌر«؛ اصـل نفـی ماده.
• اصل پنجم: » نُوٌر َعلی نُوٍر«؛ اصل استمرار و تداوم.

• اصـل ششـم: »يَْهـِدی اهللُّ لُِنـوِرهِ َمـْن يََشـآُء«؛ اصـل 
حرکـت و جهـت.

• اصـل هفتـم: » َو يَْضِرُب اهللُّ االَْمَثـاَل لِلنَّاِس َو اهللُّ بُِکِلّ 
َشـْی ءٍ َعلیٌم«؛ اصل آيتی.

اصـل  َواالْرِض«؛  ـمَواِت  السَّ نُـوُر  »اهللُّ  اول:  اصـل   .6.1
هسـتی بخشـی مبتنـی بـر يگانگـی وجـود الهـی

خـدا روشـنگر هسـتي اسـت. چـرا کـه خداوند بـا پرتو 
لطـف خـود جهان را از نیسـتي به هسـتي آورده اسـت 
و آن را پديـدار کـرده اسـت. هسـتی، فیـض خداونـد و 
پرتـوی از نـور اوسـت، قـوام و بقـای هسـتی از اوسـت. 
ايرانـی، رابطـه رمزآمیـز تعريـف  در سراسـر حکمـت 
مبـداء هسـتی بخـش بـه واسـطه نـور به معنی هسـت 
شـدن و موجـود بـودن به واسـطه بود و وجودی اسـت 
کـه بـا نـور تعريف و شـناخته شـده اسـت. حضـور نور 
در اثـر معمـاری وجـود را تداعـی می کنـد و وجـود نور 
علـت موجوديـت را نشـان می دهـد. از ايـن رو موجـود 
کـه -در اينجـا معمـاری اسـت- هسـتی اش وابسـته به 
نـور اسـت، نور را کـه عالوه بـر پديداری کالبد مسـبب 
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پديـداری اسـاس حقیقـت آن می شـود، حقیقتـی کـه 
ورای کالبـد وجـود دارد. نـور بـا حضـور خـود وجـود را 
معنـا می بخشـد و از ايـن رو کالبـد معمـاری را با وجود 
حضـور کیفی خـود زنـده می کنـد. اصل هسـتی بخش 
مبتنـی بـر يگانگـی وجـود الهـی می باشـد و ظهـور آن 
مسـتلزم حضـور تاريکـی در فضاسـت)جدول4(.  از اين 
رو نـور در ايـن مقـام » هسـتی بخـش معمـاری« و بـه 
سـخن ديگـر نـور جـان معمـاری تلقـی می شـود. بـه 

بهتر: عبـارت 
• نـور در ايـن تعبیـر جـان معمـاری اسـت از آن رو که 
پیدايی اثر را سـبب می شـود و موجوديـت آن را تعريف 

؛ می کند
• نـور در ايـن تعبیـر جان معماری اسـت بـه اين دلیل 
کـه حقیقـت مکان بر پايه نـور و مفاهیم وابسـته به آن 

تعريف می شـود؛
• نـور در ايـن تعبیـر جـان معمـاری اسـت از آن رو که 
معمـاری را واجـد باطنـی کـرده اسـت کـه محتـوای 

بیانگـری اسـتعاليی را در خـود جـای می دهـد؛
• نـور در ايـن تعبیـر جـان معمـاری اسـت از آن رو که 
معمـاری همچـون هر کنش ديگـر در جوامع سـنتی و 
آيینـی، تمثیلـی از موجوديتی)وجـودی( اسـت کـه به 
واسـطه گونـه ای از حضور نور پديدار می شـود و پیدايی 

خـود را مديون آن اسـت.
6.2. اصـل دوم: » َمَثـُل نُـوِرهِ َکِمْشـکوۀٍ فیَهـا ِمْصَبـاٌح 
«؛  ََّهـا َکْوَکـٌب ُدِرّیٌّ الِْمْصَبـاُح فـی ُزَجاَجـٍة الزَُّجاَجـُة َکاَن

اصـل سلسـله مراتـب بـودن نـور مبتنـی بـر جمیـل و 
ل جال

در ايـن مثـال، خداونـد خـود را به )مصبـاح( و جهان را 
به )ِمشـکاۀ( تشـبیه فرموده اسـت و مرادش از )ُزجاَجة( 
پـرده اي اسـت که خداوند خويشـتن را در فراسـوي آن 
از چشـم خالئـق پنهـان کـرده اسـت. ولـي ايـن پـرده 
نـه تنهـا نهـان نمـي دارد، بلکـه بـر شـدت ظهـور نیـز 
مي افزايـد. نقـش زجاجـه در اينجـا بـه عنـوان تعديـل 
کننـده و پخـش کننـده نـور اسـت. مصبـاح کـه در 
عرفـان و حکمت نوری کور کننده اسـت و دارای شـدت 
بیشـتری می باشـد توسـط زجاجه در فضا پخش شـده 
و بديـن وسـیله تلطیـف می گـردد و انسـان بـا آن انس 
بیشـتری پیـدا می کنـد. عالمـه طباطبايـی نیـز چنین 
می فرمايـد: »تشـبیه زجاجه بـه کوکـب دری، از جهت 
ازدياد روشـنايی نور مصباح اسـت و شـفافیتی که براثر 
ترکیـب بـا زجاجـه پیدا نموده اسـت، کـه درآن صورت 
شـعله، آرامـش بیشـتری يافتـه و بـر اثـر امـواج هـوا و 
وزيـدن بـاد، اضطـراب پیـدا نمی کنـد، بـا ايـن وصـف، 
زجاجة همچـون کوکب دّری می درخشـد«)طباطبائی، 
1370، ج15/ص123(. در نتیجـه الزم اسـت که نور به 
صـورت سلسـله مراتب و تعديل شـده وارد فضـا گردد. 
شـدت های متفـاوت نـوری، کیفیاتـی متفاوتـی را خلق 
می کنـد کـه بـدان طريـق می تـوان بـرای هـر فضـا بـا 
مشـخصه خاص، نور ويـژه ای را تعريف نمـود.  مالصدرا 
در حکمت متعالیـه، حقیقت وجود را واقعیتي ذومراتب 

جدول 4. اصل اول؛ اصل هستی بخشی مبتنی بر يگانگی وجود الهی

                      مسجد جامع ورامین                    مسجد حکیم اصفهان
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و تشـکیکي می دانـد کـه از وجـود بي نهايـت شـديد 
شـروع می شـود و تـا ضعیف تريـن وجـود يعنـي وجود 
هیـوال و مـادۀ نخسـتین امتـداد مي يابـد. تشـکیک در 
اصطالح فلسـفه البته بر اسـاس تفسـیری کـه مالصدرا 
از حقیقـت خارجـی دارد بـه اين معنا اسـت کـه وجود 
-کـه يـک حقیقت واحـد اسـت- دارای مراتب مختلفی 
اسـت و بـه عبـارت دقیقتـر در عیـن اينکه واحد اسـت 
کثیـر نیـز هسـت و در عیـن کثیـر بودنـش واحـد نیـز 
هسـت. نـور بـرای شـناخته شـدن نیاز بـه تجلـی دارد 
و لـذا معمـاری بـرای ايـن منظـور اسـبابی را در نظـر 
می گیـرد کـه ايـن اصـل بـه گويايـی بیشـتر در فضای 
عبـادی  بـروز نمايـد. بنابرايـن نـور خـدا هم گسـترده 
اسـت و هـم ثابـت. )شیشـه، هـم نـور را زيـاد می کنـد 
و هـم نـور را از خامـوش شـدن حفـظ می کنـد.( اصـل 
تجلـی در معمـاری ايـران قديـم توسـط اصـل حجـاب 
در برابـر نـور غالـب بوجـود می آيد. نور شـريف اسـت و 
شـرافت نور به حجاب آن اسـت که در قالب آن حجاب 
بـه فضـای درونی نفـود می کنـد و اين امـر در معماری 
مسـاجد ايران قديم  به وفور مشـهود اسـت. اسـاس اين 
حجـاب نیـز مبتنـی بر جمیـل و جالل وجود اسـت. به 
عبـارت ديگـر، نقوشـی کـه در مقابل نور غالب کشـیده 
می شـود بـه زيبايی وجه جمـال و کمال نـور الهی را به 
صورت سلسـهوار بـر ديـده مخاطب آشـکار می نمايد و 

باعـث ازدياد نور در فضـای داخلـی می گردد)جدول5(. 
بـا قـرار دادن قالـب بـرای نور غالـب به عنـوان حجاب، 
مکانیسـم نور پـردازی در فضـای معمـاری قديـم ايـران 
بـه صـورت ذيـل تعريـف می گـردد: مهـار نـور، تلطیف 
نـور، انعـکاس و جـذب نـور و هماهنـگ کـردن قـدرت 

بینايـی بـه نور.
6.3. اصـل سـوم: » يُوَقـُد ِمْن َشـَجَرۀٍ ُمَباَرَکـٍة َزيُْتونٍَة الَ 
َشـْرقِیٍَّة َو الَ َغْربِیَّـٍة«؛ اصـل عدالـت )اصل بـی جهتی و 

همـه جهتی(
از آنجـا کـه ايـن جملـه وصـف بـراي شـجره اسـت و 
مقصـود از آن درخت زيتون اسـت منظور از »الشـرقیه 
والغربیـة« ايـن اسـت کـه همـواره در تمـام جهـات 
برخـوردار از آفتـاب اسـت تـا ثمـرۀ آن نیکـو گـردد. 
نـور  از  عبـادی  فضـای  می گـردد  موجـب  امـر  ايـن 
يکنواختـی برخـوردار بـوده و هیـچ قسـمتی نسـبت به 
قسـمتی ديگـر برتـری نداشـته باشـد. اينگونـه فضا به 
اصطـالح بهتـر، فضـای ماالمـال از نـور اسـت. از لحاظ 
علمـی در اينگونـه از فضاهـا، سـايه فـرد کـه نشـانی از 
عالـم مادی اسـت به وجـود نمی آيد. و از ايجاد انبسـان 
فضايـی  ارزش  می کنـد.  جلوگیـری  نوری)کنتراسـت( 
هـر نقطـه از فضـای عبـادی با سـاير نقاط يکی اسـت. 
ايـن امـر سـبب پیدايـش فضـای بـی جهـت يـا همـه 
جهـت می شـود)جدول6(. معمـاری مـا، در باالتريـن و 

جدول 5. اصل دوم؛ اصل سلسله مراتب بودن نور مبتنی بر جمیل و جالل
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کلی تريـن مرتبـه طـرح، حـاوی بی جهتـی اسـت. ايـن 
نکتـه را می تـوان در مبنـای طرح حیاطی چهـار ايوانی 
در مسـجد يـا مدرسـه يـا کاروانسـرا و غیـره آن ديـد. 
يـا در قرارگیـری فضاهـای پراهمیـت در میانـه اضـالع 
حیـاط يـک خانـه و يـا فضای سرپوشـیده يـک تیمچه 
يـا سـرای بـازار و نیـز در طرح يک کوشـک بـا گنبدی 
مرکـزی و چهـار ايـوان رو بـه چهـار جهـت در اطـراف 
آن، بوضـوح مشـاهده کـرد. وجود نماهای مشـابه چهار 
جهـت داخـل يـک گنبـد خانـه، نشسـتن طاقنماها يا 
قوس های يکسـان در چهار سـوی يک تاالر يا هشـتی 
ورودی يـک خانـه و بسـیاری ديگـر نیز ايـن بی جهتی 
کلـی فضاهـا را چـه در کل طـرح و چـه در اجـزا آن 
متصـور مـی کنـد. تأکید مصرانـه معمار بـر فضاهائی با 
قاعـده مربـع و هشـت ضلعـی و هشـت و نیم هشـت و 
حتـی با کمی تسـامح مسـتطیل، در گوشـه و کنـار بنا 
را نیـز می تـوان منبعـث از تمايـل او به بـی جهتی فضا 
دانسـت. بـا اين تمهیـدات در اين فضاها به هیچ سـوئی 
کشـیده نمی شـويم و يـا کشـش بـه هر سـو با کشـش 
جهـت مقابـل خنثـی می گردد و بـه اين ترتیب انسـان 
فشـاری بـر خـود احسـاس نمی کنـد، گويـی معمـار با 
فراهـم آوردن اسـباب بـی جهتـی در فضـا بـه انسـان 
رهائی و به فضا کمال بخشـیده اسـت، حتی در مسـجد 
کـه توجـه و تأکیـد بر جهت قبلـه مهـم، الزم و محترم 

اسـت، تمايـز جهـت قبله از جهـات ديگر آنقدر نیسـت 
کـه بـی جهتـی زيربنائـی و بنیانـی فضـا را مخـدوش 
نمايـد. ايـن بی جهتی فضـا در افق در عیـن حال نوعی 
تأکیـد بـر مرکـز و توجـه به سـمت بـاال را نیـز در خود 
می پـرورد يـا زمینـه را برای تحقـق آن فراهـم می کند.
6.4. اصـل چهارم: »يَـَکاُد َزيُْتَهـا يُضیـآُء َو لَْو لَْم 

تَْمَسْسـُه نَـاٌر«؛ اصـل نفی ماده
ايـن مثـال بـه ايـن اشـاره دارد کـه آن چراغ)مصبـاح( 
از روغنـی فـروغ می گیـرد کـه بـه آن روغـن، آتـش 
نرسـیده اسـت. به روشـنی می توان مفهـوم نفی ماديت 
را در ايـن مثـال ديـد. بـر اين اسـاس نـور مصبـاح، نور 
درون نهفتـه اسـت و وابسـته بـه ماده)روغـن( نیسـت. 
پـس نـور خـدا از ذات اوسـت نـه از عوامـل بیرونـی. 
حضـور انديشـیده نـور در سراسـر معماری قديـم ايران 
کـه از طريـق انتخـاب آگاهانه اجـزا، ترکیب آنهـا و نیز 
اثـر برآيندی شـان بـه تحقـق رسـیده اسـت مـاده را به 
جسـمی لطیـف تبديـل می کنـد و بـه عبارتـی کالبـد 
خـام معمـاری را بـه پیکـره ای بر خـالف مادگـی مورد 
انتطـار تبديـل می کنـد. به تعبیـری در ايـن فرآيند که 
نوعـی نیـل بـه مـاده زدايـی اسـت، نـور حقیقـت ماده 
می کنـد  تبییـن  پويايـی  و  انعطـاف  و  لطافـت  بـه  را 
بیانگـر  و  نهان هـا  پیداگـر  مـاده،  و  نـور  مشـارکت  و 
حالـت  ايـن  در  )جـدول7(.  می شـود  بیان ناپذيرهـا 

جدول 6. اصل سوم؛ اصل عدالت )همه جهتی و بی جهتی(
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تاريکـی بـرای نور نقش مکمـل را در پرداخت فضا دارد. 
اهمیـت تاريکـی در پـردازش بـه میزانی اسـت که عدم 
وجـود آن ايـن عمـل را بی معنـا می کنـد. همیـن مهم 
اسـت که کیفیـت فضاهای به تمـام روشـن دوران نو را 
بـه زير سـوال بـرده و رخداد پـردازش در اينگونه فضاها 
را ناممکن سـاخته اسـت. ماده زدايی در معماری عملی 
کیمیايـی اسـت. کیمیـا از نظر متفکر ايرانـی چون نصر 
»راهـی بـرای هشـیاری از فريـب غفلتـی اسـت که آن 
را جهـان مـی نامیـم، و اين هشـیاری بـه میانجی گری 
مشـاهده اصلی طبیعت و سـهیم شـدن در رويای نفس 
عالـم از طريق ازاله سـدهای محدود کننـده روان فردی 
حاصـل مـی شـود«)نصر، 1389،ص265(. و اين عملی 
اسـت کـه معمـار ايرانـی آن را بـه مدد اکسـیر نـور در 
فضـا انجـام داده اسـت. در واقـع در تبـدل، عملـی کـه 
در فراينـد کیمیاگـری روی می دهـد، آنگونه اکسـیر در 
سـیماهای آشـکار و نهـان فلز دخالت می کنـد و بر آنها 
اثـر می گـذارد تـا آن را به نسـبت کامل موجـود در طال 

برساند.
6.5. اصـل پنجـم: » نُـوٌر َعلی نُوٍر«؛ اصل اسـتمرار 

تداوم و 
روشـن گری خداونـد همیشـگی و دائمـی اسـت. افاضه 
فیـض رحمانـی به صفـت جمالی و جاللی سـبب تداوم 
و اسـتمرار جهـان هسـتی می شـود؛ يعنـی بـه مشـیت 
الهـی، موجـودات بـه صفـت جاللـی نابـود می شـوند و 
بـه لطـف خداونـدی بـه صفـت جمالـی موجوديتـی 
حقیقـي  وجـود  تنهـا  حـق  حضـرت  می يابنـد.  تـازه 

اسـت و پديده هـا همـه ظهـور و تجلـي و پرتـو اوينـد. 
آن هـا هیـچ اسـتقاللي از خـود ندارنـد و عیـن تعلق به 
خداوندنـد. تجلـي حضـرت حـق بـه دلیل توسـع الهي 
تکرارپذيـر نیسـت. از ايـن رو تجلـي او مـدام اسـت و 
بـا نََفـس رحمانـي اش )بسـط وجـود بـر اعیـان(، دم به 
دم آفرينـش نـو مي شـود. بـر ايـن بنیـاد ، خلـق جديد 
)آفرينـش مدام( همان تجلي مسـتقر و تکرارناپذير حق 
اسـت. بـا تجلـي جمالي حـق، پديده هـا بقـا مي يابند و 
بـا تجلـي جاللي، فاني مي شـوند .ايـن بقا و فنـا و خلع 
و لبـس دائمي اسـت )خلق مدام(. تمثیلـي که در مورد 
خلـق جديـد در بسـیاري از کتـب ديده مي شـود ، اين 
اسـت کـه نـور چـراغ پیوسـته در بقـا و فناسـت و هـر 
نفـس، وجود چراغ در تبديل اسـت و تجـدد که در نظر 
سـطحي، گمـان مي رود، ايـن فـروزش از آغاز تـا پايان 
يکـي اسـت. بـر مبنـای خلـق جديـد، تبـدل و تجـدد 
بـه طـور مـدام واقـع مي شـود و بـه علـت صفـت ذاتي 
امـکان، هر لحظـه لباس وجـود از تن پديده هـا برکنده 
مي شـود و بـه تجـدد فیـض رحمانـي هر لحظـه لباس 
جديـدي از وجـود مي پوشـند، ولـي بـه سـبب سـرعت 
انقضـا و تجـدد، ايـن حقیقـت بر ظاهـر بینان مشـهود 
و مکشـوف نیسـت. در البـه الي بدنـه بناهـاي معماري 
ايـران، فضـا هیـچ گاه بـا قاطعیـت مشـخص نمي شـود 
وابهـام ترکیبـات پیچیـده آن بـه دلیل غنابخشـیدن به 
منظـره اي اسـت کـه نمي تـوان آن را در قالـب محـدود 
و تمامیـت يافتـه تفسـیر کـرد. ايـن فضا حامـل پیام از 
پديـده اي اسـت که پديـده  ديگـري در درون خود دارد 

جدول 7. اصل چهارم؛ اصل نفی ماده
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و حرکـت بـه سـوي آن، حرکتـي به سـوي بخش ديگر 
فضـا اسـت بـا کلیـت و جامعیتي گسـترده.

يکـي از خصوصیـات معمـاري ايـران برقـراري تـداوم 
مکانـي مي باشـد. پرده هـاي فضايـي، شـروع و مقدمات 
آشـکار ويـژه اي را مشـخص مي نمايـد و اوج آن زمانـي 
پشـت  دلیـل  بـه  درون گرايانـه  احـواالت  کـه  اسـت 
سر گذاشـتن مسـیر و زمـان بـه دريافـت کاملـي از يک 
حـس باطنـي در ايـن عبـور فضايي رسـیده باشـد. اين 
آمادگـي متأثـر از حرکـت، زمـان و نور ايجاد مي شـود. 
نـور در فضـای معمـاری قديم ايـران حضوری مـداوم و 
متغییـر دارد  و بـا القـای حسـی از تـداوم و هماهنگـی 
باعـث درک تـداوم زمـان در فضـا می شـود )جـدول8(.
6.6. اصل ششـم: »يَْهـِدی الّل لُِنـوِرِه َمْن يََشـآُء«؛ 

اصـل حرکـت و جهت
حرکـت طبیعـت نـور طبیعـی و علـت وجـود عینـی 
نـور اسـت. از ايـن رو به کارگیـری انديشـیده ابزارهـای 
بیانـی معمـاری بـه منظور تاکیـد و نمايانـی حرکت که 
شـاخصه نـور شـناخته شـده موجود در هسـتی اسـت، 
از جملـه خصوصیاتـی اسـت کـه برپايـی آثـار معماری 
قديـم ايـران از آن متاثـر اسـت. حرکـت کـه همـواره 
بـا موضـوع »سـوی« در »اثربخشـی بـه فضـا« و نیـز 
»اثرپذيـری از کالبـد« نقـش دارد، چه آنـگاه که تامین 

روشـنايی را بـه همراه تنظیم شـرايط حرارتـی برآورده 
می سـازد و چـه آنـگاه که منبـع برجای گـذاری انواعی 
از اثرهـای نـوری و نشـانی از ردپـای حقیقـت نـور در 
معمـاری می شـود، سـبب مداخـالت انحصـاری نور در 
ايـن معماری اسـت. گزينش مکانی، شـکلی و نوعی هر 
جـزء معماری در نسـبت بـا تغییرات و تحـوالت حاصل 
از »حرکـت نـور و سـايه« و »تصويرسـازی های نور« بر 
روی سـطوح و در پـی آن بـر احجـام کـه بنـا بـه تغییر 
در زاويـه تابـش بـا ورود بـه درون فضاها اثرهـای نوری 
متفـاوت و متحرکـی را در زمان هـای متفـاوت بـر جای 
می گذارنـد، بـه معمـاری قديـم ايـران هويـت معتبری 
بخشـیده اسـت. حرکت عالوه بـر اينکه خود بـه عنوان 
يـک عامل مسـتقیم در حضـور کیفی نور قابـل تعريف 
اسـت، از آن رو کـه موجـب جان بخشـی فضـا از حیـث 
»پويايـی« می شـود، دلیـل جـان بخشـی اثـر معماری 
شـده اسـت. حرکـت نور بر روی سـطوح و ايجـاد تغییر 
میـزان روشـنايی آنها میان قلمروهای روشـنايی و نیمه 
تاريکـی؛ روشـنی و تاريکـی؛ و روشـنايی و درخشـانی 
کـه در طـول سـاعت های مختلـف روز محدوده هـای 
مختلفـی را تعییـن می کننـد همچون نقشـی که طرح 
هـای اسـلیمی و ديگـر آرايه ها بـر پیکره معمـاری ايفا 
می کننـد، تداعی گـر گونـه ای از پويايـی شـده کـه در 

جدول 8. اصل پنجم؛ اصل استمرار و تداوم
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قیـاس بـا مبانـی تعريـف کننـده حرکـت در حکمـت 
قديـم ايرانـی، يـادآور »زنـده بـودن« اسـت. حرکـت 
عاملی وابسـته به زمان اسـت و در معمـاری قديم ايران 
بـا نـور تعريـف می شـود. به سـخن ديگر حرکـت عامل 
تعیین کننـده زمـان قراردادی )طلوع و غروب خورشـید 
و ...( می شـود و تغییـر ناشـی از حرکـت در سـیر زمان، 
تلقـی از »بودن، مانـدگاری و زندگی و منبع باشـیدن« 
اسـت. مشـارکت اجزای معمـاری با ويژگـی حرکت نور 
اهمیـت ويـژه ای در معمـاری قديم ايران داشـته اسـت 
و سـازگاری ايـن معمـاری را بـا اصـل حرکـت، تعريف 
زمـان و بـاور به زنـده بودن اجزای عالم يادآور می شـود. 
حرکـت هدفمند نـور در معماری قديم ايـران به عنوان 
يـک ويژگـی مورد توجه بـوده و حضور کیفی نـور را به 
طـور متـداوم تضمین کرده اسـت. نور در ايـن معماری 
نـه تنهـا از ابزار تعیین جهت به شـمار رفته اسـت بلکه 
در گزينـش جهـت وارد شـدن بـه فضا که بـرای حضور 

بخشـی بـه فضا موثر اسـت دخالـت دارد )جـدول9(.
»جهـت وارد شـدن نـور به فضـا« در اغلب مـوارد بويژه 
در فضاهـای مذهبـی چـون مسـجد و در فضـای اصلی 
نیايـش بـه گونـه ای اسـت کـه بـه تناسـب عملکـرد 
فضـا، يـا تعمدانـه بـرای توجه بـه جهتی خاص بـه کار 
رفتـه يـا آگاهانـه برای سـلب توجه از سـوی نـور، مورد 

اسـتفاده قرار گرفته اسـت. جهت ورود نـور در فضاهای 
حرکتـی بناهای مذهبی بـه عنوان يک نیـاز عملکردی 
در تعییـن »راسـتای حرکـت و تعريـف کجايـی« در 
فضـا، چـه بـا در معرض ديـد قـرار دادن روزنـه و چه با 
تاکیـد بـر اثرهای نوری، مـورد توجه بوده اسـت. نور در 
اصلی تريـن فضـای نیايـش و بـه منطور سـلب توجه از 
جهتـی خـاص، بـرای »همه از نـور بودن« مـاده، تاکید 
بـر جهتـی خـاص را در روشـنايی بخشـی نـدارد مگـر 
در تعییـن سـوی خـاص کـه بـه طـور معمـول »جهت 
مقـدس« اسـت. مـوارد زيـر مبانی تحقق ويژگی سـوی 
نـور در معمـاری قديم ايـران بوده اند که بـه صورت های 
شـکلی مختلـف در دوره هـای متفاوت عینیـت يافته يا 

بـه ادراک در آمده انـد:
• نـور به منطور تعیین راسـتای حرکتـی در ارتباط های 

فضايی؛
• نور به منظور تاکید بر راستا يا نقطه ای مشخص؛

• نـور به منظور فراهـم آوری بی جهتی و فراگیری)همه 
جايی(.

6.7. اصـل هفتـم: » َو يَْضِرُب الّل االَْمَثـاَل لِلنَّاِس 
َو الّل بِـُکِلّ َشـْی ٍء َعلیـٌم«؛ اصل آيتی

در معمـاری هـر اثر برپا شـده بیانگر اسـت و در جوامع 
وابسـته بـه سـنت هـر عمـل معمـار در برپايـی مـکان 

جدول 9. اصل ششم؛ اصل حرکت و جهت

                          مسجد حکیم اصفهان                                          مسجد جامع يزد
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رخـداد زندگـی متعلـق بـه آن، نشـانه و ردپايـی را از 
مبانـی شـکل دهنـده بـه آن زندگـی آشـکار می کنـد. 
بیانگـر از ايـن رو کـه مضمـون متن آن تبییـن کیفیت 
زندگـی انسـان اسـت و نشـانه از آن رو کـه نشـان از 
مالحضـات حقیقـت زندگی متصـور بـرای آن دارد. اين 
تبیین و نشـانه داشـتن به وجه چند سـويه نور، مفهوم 
نشـان داشـتن از محتوايی را که اسـاس زندگی بر پايه 
آن شـکل گرفته اسـت روشن می سـازد. به سخن ديگر 
نـور از حیث مقـام بیانگری معماری، نشـان از اصل نور، 
نوراالنـوار دارد؛ ردپايـی از حضـور دارد که چـه در عالم 
مـاده و چـه در عالـم نفس تعريف شـده اسـت. نـور در 
غالب نقشـی که در معماری ايران قديم دارا بوده اسـت 
حضوری »غیرمسـتقیم« و »آيتـی« دارد. در واقع آنچه 
از نـور در ايـن معماری به احسـاس و ادراک در می آيد 
بیشـتر آيتی از حضور آن اسـت و به بیـان ديگر حاصل 
انـواع کنش و مشـارکت میـان ابزارهای بیانـی معماری 
و نـور اسـت تـا خـود آن، مگـر در فضـای بـاز بیرونـی 
چـون میانسـراها و فضاهـای واسـط که به نـوع ديگری 
اسـت. اثرهـای نوری حضـور نور که در فضـای معماری 
حضـور  از  شـاخص تر  می شـود،  تجربـه  ايـران  قديـم 

مسـتقیم نـور اسـت. اثـر معمـاری بـرای »نور غالـب« 
در معمـاری قديـم ايـران همچـون حجاب اسـت و اين 
حجـاب بـه گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه بتوانـد 
آنگونـه کـه مـورد نیـاز و خواسـت اسـت نور را منشـاء 
اثـر در اثـر معمـاری کنـد. از ايـن رو ايـن حجـاب کـه 
خـود قالـب نور اسـت نـور را از مدخل های متفـاوت به 
شـیوه های مـورد نظـر بـه درون آورده اسـت و اجـزای 
قالـب يـا کالبـد در همراهـی بـا خواسـتی کـه حضـور 
کیفـی نـور را طلـب دارد بـه آن حضور بخشـیده اند. در 
حکمـت و عرفـان ايرانی اصل »نشـانه داشـتن هسـتی 
يافتـه از هسـتی داده و مصنـوع از صانـع« يـک بـاور 
پذيرفتـه اسـت و گمـان بر اين اسـت کـه برپادارندگان 
معمـاری از ايـن اصـل در بـه حضـور رسـاندن نـور که 
ردپايی از »هسـتی؛ يگانه هسـتی بخـش؛ و همه جايی 
و همـه زمانـی حضور هسـتی بخـش« دارد، بهـره برده 
و آن را بـه تصويـر و تصـور در آورده انـد. اين مفاهیم در 
کالبـد معماری قديم ايـران به همراه نقـش فراهم آوری 
زمینـه بـرای بـه حضـور رسـاندن نـور از طريـق »اصل 
تاريکـی مهیـا شـده اسـت. وجـود  تضـاد« و توسـط 
تاريکـی بـا وجـود تقابـل تاريکـی بـه مفهـوم ظلمـت، 

جدول 10. اصل هفتم؛ اصل آيتی

                       مسجد شیخ لطف اهلل                                مسجد گنجعلی خان کرمان
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عنصـری کارا و شـاخص اسـت )جـدول10(. تاريکـی 
بـه عنـوان ابـزاری مناسـب و الزم بـرای تايیـد و تاکید 
بـر نـور اسـت و در معمـاری قديم ايـران بـرای نمايانی 
نقـش نـور بـه شـکل های متفاوت بـه کار رفته اسـت تا 
قلمـروی آن »مظهـر تجلـی نـور« شـود از آن رو الزمه 
»رخ نمايـی نـور«، بـر اسـاس قوانیـن فیزيکـی ديـدن، 
روشـنايی نیسـت بلکه تاريکی اسـت. سـه ويژگی کلی 
زيـر در تعريـف نقش نشـانه ای يا آيتی نـور در معماری 

قديـم ايران قابل شناسـايی اسـت:
• کمتـر آشـکار بـودن يـا پنهـان بـودن منبع نـوری و 

بیشـتر پیـدا بـودن اثـر نور؛
• قـدرت اثـری نـوری در نمايانـی و چه چیـز را نمايان 

کردن؛
• تصوير سازی به ياری رفتارهای نوری.

7. جمع بندی و نتیجه گیری
نـور به عنـوان پايه و اسـاس بـاور اعتقـادی در فرهنگ 
مردمـان ايـران قديـم، حضـور چشـمگیری در معماری 
تجلـی گاه  عنـوان  بـه  عبادی)مسـاجد(  فضاهـای 
مسـاجد  در  نـور  حضـور  اسـت.  داشـته  توحید الهـی 
تاريخـی ايـران قديـم بـا تبعیـت از ارزش های اسـالمی 
بـه صـورت کیفـی بـوده و جنبـه کمـی و فیزيکـی آن 
جزئـی جدائی ناپذيـر از ايـن حضـور قلمداد می شـود به 
بیـان ديگـر ارزش هـای دينـی، رفتارهای نـور و تاريکی 

را تابـع خـود می کنـد و باعث افزايش حضـور کیفی نور 
روز در فضـای عبـادی گشـته و با تبديل مشـخصه  های 
فضـا، از کمـی به کیفی، باعث پیدايـش »مکان مقدس« 
می گـردد. نگارنـده بـر اسـاس تاويل هـای صورت گرفته 
از آيه نور توسـط مفسـران اسـالمی و مقايسه و تطبیق 
آنهـا بـا يکديگـر، اصولـی را اسـتخراج نموده اسـت که 
بـه عنـوان ويژگی هـای کیفـی نور تعريـف و آنهـا را در 
نمونه هـای مسـاجد ارزشـمند ادوار تاريخی ايـران مورد 
تطبیـق قرار داده اسـت. اين اصول در نمـودار )1( بیان 

شـده است.
متأسـفانه در معمـاری مسـاجد معاصـر، نـور بـه دلیـل 
دوری گشـتن از منابـع آبشـخور خود)ديـن، حکمـت، 
عرفـان( جايـگاه معنـوی خـود را از دسـت داده اسـت. 
مسـاجدی کـه در گذشـته بـا اتـکا بـه مبانـی ايمانـی، 
حکمـی و عرفانـی بنـا می شـدند، بـه کالبدهايـی صرفاً 
فیزيکـی و بی هويـت بـدل شـده اند. ايـن امـر در نتیجه 
گسـیختگی معمـاری مسـاجد امـروزی از انديشـه های 
معنوی گذشـتگان و نیز اسـتفاده بدون تأمـل از عناصر 
اليه هـای  بـه  بی توجهـی  و  مسـاجد گذشـته  بصـری 
معنـوی و معرفتـی حاصـل شـده اسـت. امیـد آن کـه 
اصـول معرفـی شـده، چشـم اندازی جامـع از مفاهیـم 
عالـی حضور کیفی نور در جهـت ايجاد فضاهايی منطبق 

بـا نیازهـای معنـوی، فـرا راه انسـان معاصر قـرار دهد.       

نمودار 1. اصول کیفی نور منطبق بر آيه نور )نگارنده(
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زمان پذيرش نهايي: 1395/1/11زمان دريافت مقاله: 1394/6/18

فرايند جهانی شدن و تاثیر آن بر توسعه شهری- منطقه ای 
)مطالعه موردی: چابهاردر جنوب شرق ايران(

مهدی موسی کاظمی - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 
عیسی ابراهیم زاده - استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

مصطفی تالشی -  دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
عیسی شیبانی امین* - دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 

چکیده
شـهری شـدن جهـان و جهانـی شـدن شـهرها مهمتریـن وجـه زندگـی 
اجتماعـی هـزاره سـوم میـادی اسـت. صرف نظـر از تبعـات منفـی جهانی 
شـدن،کلیه شـهرها درصـدد پیونـد بـه شـبکه شـهرهای جهانی، بـه منظور 
بهـره گیـری از مزایـای جهانـی شـدن مـی باشـند. شـهرهای ایـران نیـز به 
دلیـل تاخیـر در پیونـد بـا اقتصـاد جهانی، سیاسـتهای خارجی و بـه تبع آن 
مشـکات ناشـی از عـدم  سـرمایه گـذاری خارجـی در کشـور؛ با مشـکات 
بسـیاری در رونـد جهانـی شـدن مواجـه اند کـه ایـن وضعیت در شـهرهای 
مـرزی کشـور بـه دلیـل شـرایط ژئوپولیتیکـی خـاص آنهـا دو چندان شـده 
اسـت. هـدف این پژوهش سـنجش وضعیـت چابهار در فرایند جهانی شـدن 
و تـوان توسـعه آن مـی باشـد. به منظور دسـتیابی بـه این هدف، با اسـتفاده 
از تکنیکهـای پرسشـنامه ای و مصاحبـه بـا 380 نفـر از شـهروندان، چشـم 
انـداز مناسـبی از توانایـی هـا و پتانسـیلهای محلـی دربـاره کارکـرد عوامـل 
مختلف و ارتباط آن با فرایند جهانی شـدن با اسـتفاده از آزمون همبسـتگی 
مـورد تحلیـل قرار گرفـت. نتایج این تحقیق نشـان داد که همبسـتگی میان 
توسـعه ارتباطـات بـا فرآینـد جهانـی شـدن باالتر از حد متوسـط و توسـعه 
مسـکن متوسـط؛ و توسـعه امور مالی؛ حمل و نقل، اشـتغال و درآمد در حد 
بسـیار زیـاد اسـت. همبسـتگی ایـن عوامل نشـان می دهـد که  اگـر بتوانیم 
امکانـات، جریانهـا و محدودیتهـای توسـعه منطقه در زمینه هـای مختلف را 
با نیروها و جریانهای جهانی شـدن همگام سـازیم، توسـعه موارد ذکر شـده 
و حـل مسـائل و مشـکاتی مرتبط بـا آن در بندر چابهار ممکـن خواهد بود.

واژگان کلیدي: جهانی شدن، توسعه شهری- منطقه ای، چابهار.
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The Process of Globalization and Its effect on 
Regional-Urban Development (Case Study: Cha-
bahar in Southeast of Iran)
Abstract
Urbanization of the world and globalization of cities are most important 
aspect of social life in the third millennium A.D. Regardless of nega-
tive consequences of globalization all cities seek to join the global cities 
network in order to enjoy the advantages of globalization. Iran’s cities, 
because of delay in joining the global economic, foreign politics and con-
sequently the problems resulting from absence of foreign investment in 
country, come across with many barriers in the process of globalization. 
At border cities of Iran the above mentioned circumstances in addition 
to peculiar geopolitical conditions of the border cities make the process 
more difficult. The present study aims to measure the status of Chabahar 
in the process of globalization and to evaluate its improvement. In order 
to achieve the study objectives, by using the questionnaires and interviews 
with 365 citizens of Chabahar, the appropriate perspective of local abili-
ties and potentials about the function of various factors was gained after 
that, by using the correlation test the relation of those factors to the glo-
balization process was analysed. The results of the study revealed that the 
correlation of the globalization process to communications is more than 
average and to housing is average and to development of financial affairs, 
transportation as well as job and revenue is very high. The correlation 
of these factors indicates that if we can coordinate the facilities, courses 
and limitations of regional improvement in different fields with forces and 
globalization courses, the improvement of items mentioned as well as so-
lutions to its problems will be possible.
Key terms: Globalization, Regional-Urban Development, Chabahar
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1. مقدمه
جهانـی شـدن واقعیتی ملموس و ضرورتـی گریز  ناپذیر 
اسـت کـه هر جامعـه ای که خواهـان رفاه شـهروندانش 
باشـد، چـاره ای نـدارد، جز اینکـه خود را بـا این جریان 
نیرو منـد سـازگار کنـد بـه قـول فرید من جهانی شـدن 
انتخـاب نیسـت بلکـه واقعیت اسـت. امـروزه تکنولوژی 
بـه تمامـی ابعـاد زندگی انسـان رسـوخ کـرده و مفهوم 
زندگی شـهری را دگر گون کرده اسـت. مسـلماً انسـان 
امـروز همان انسـان قرون گذشـته نیسـت و هر نسـلی 
بایـد شـهر خـود را بسـازد و برنامه ریـزان و مدیـران 
شـهری بایـد در جسـتجوی شـهر هایی بـرای نیاز هـای 
امـروز باشـند. جهانی شـدن روندی اسـت کـه در قالب 
بـه  ارتباطـات، منجـر  گسـترش فنـاوری اطاعـات و 
تشـدید یکپارچگی و درهم تنیدگی مناسـبات گسترده 
در ابعاد و سـطوح مختلف )اقتصادی، فرهنگی، سیاسی 
مجـازی،  )اجتماعـات  نـو  کنشـگران  میـان  غیـره(  و 
شـرکتهای فراسـرزمینی یـا چنـد ملیتـی و غیـره( و 
سـنتی )دولـت، حکومـت، مقامـات اداری و اجرایـی( 
شـده اسـت. بحـث جهانـی شـدن اقتصـاد کـه مـدت 
مدیدی اسـت مـورد توجه و عاقـه ی اقتصاددانان قرار 
داشـته، چنـدی اسـت کـه بـا تبلیغـات فـراوان موجب 
جـذب طرفدارانی شـده که ایـن پدیـده ی اقتصادی را 
سـبب تشـویق تجارت آزاد، حـذف قوانیـن و مقررات و 
برداشـتن موانع تجـارت بین المللـی و در نتیجه تامین 
اشـتغال و بـاال رفتن سـطح زندگـی افراد مـی پندارند. 
تـا محتوایـی  ابعـاد شـکلی  از  ای  ایـن بحـث دامنـه 
را در بـر مـی گیـرد. اشـکال؛ سـاختارهای فضایـی و 
سـاختارهای شـهری منتـج از پدیـده جهانـی شـدن از 
جملـه قدیمتریـن و جالبتریـن پدیـده هـای مطالعـات 
و  تـداوم  در  کـه  مطالعاتـی  اسـت.  بـوده  جغرافیایـی 
تکامـل خـود بـا توجـه بـه فرایندهـا و ابعـاد محتوایـی 
فضـا منجـر شـده و شـناخت روابط)اثـر و موثـر( را در 
مرکـز تحلیـل های فضایـی قرار داده اسـت. شناسـایی 
و تحلیـل عوامـل، رویـه هـا و سـاز و کارهـای موثـر بر 
شـکل گیری و تکامل فضا و سـپس اثر سـاختار فضایی 
بـر خـود عوامل و رویه هـای موصوف؛ پرسـش بنیادین 

در نظریـه هـای اخیرتـر شـناخت و تحلیل فضاسـت. 
مساله پژوهش

جهانـی شـدن شـبکه ای اسـت پیچیـده و بـه سـرعت 
گسـترش یابنـده از پیوندهـا و وابسـتگی هـای متقابل 
کـه وجـه زندگی مدرن به شـمار مـی رود. اگـر جهانی 
شـدن را بـه عنـوان یـک جریـان و روند اجتماعـی پویا 
کـه در آن قیـد و بندهـای جغرافیایـی حاکم بـر روابط 
سیاسـی، اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی و... تضعیف 
شـده اسـت در نظـر بگیریـم، شـاید بتـوان به سـادگی 
بـه تشـریح تأثیـر آن بـر شـهرها پرداخـت. امـا از آنجا 
کـه در ایـن پدیـده افزایـش ارتباطـات جوامع)بـا حفظ 
خصوصیـات اصلـی فرهنگـی- منطقه ای( بـا یکدیگر و 
افزایـش امـکان تأثیرگـذاری جامعه ای بـر جوامع دیگر 
مطـرح مـی شـود، لـزوم بحـث در ایـن مـورد بیـش از 
پیـش احسـاس می شـود. افزایـش روابـط اجتماعـی با 
پیشـرفت حمـل و نقل و ارتباطات مخصوصـاً تلویزیون، 
تلفـن و اینترنـت آسـانتر و ارزانتـر، انتشـار عقایـد در 
سـطح جهانی را تسـهیل می کند. چنین ارتباطی افراد 
بـا عایـق مشـترک را کـه در سـطوح مختلـف محلی، 
ملـی و ناحیـه ای و حتـی بین المللی زندگـی می کنند 
بـی آنکـه ارتباطـات فیزیکـی ضرورت داشـته باشـد با 
یکدیگـر مرتبـط می سـازد. بنابرایـن نقـش و عضویـت 
افـراد در چنیـن شـبکه ای بـر مبنـای نـوع مشـارکت 
آنـان بـر اسـاس محـل زندگی شـان معیـن نمی شـود. 
بلکـه ارتباطاتـی کـه جامعـه جهانی پی ریـزی می کند 
موجب سـرعت گرفتن شهرنشـینی می شـود )افراخته، 
1381، ص 153(، جهانـی شـدن مهمتریـن و بارزترین 
وجـه تمایز زندگـی امروز و دیروز جهان اسـت که تاثیر 
چشـمگیری بـر روند شهرنشـینی و توسـعه فیزیکی در 
جهان داشته است )سراقی، 1388، ص 140(. فرایندی 
کـه نـه تنهـا شـاخص های کمـی، فنـی و اقتصـادی را 
دگرگـون کـرد، بلکه در تبدیل کیفـی عناصر و فضاهای 
فرهنگـی و سیاسـی نیز جلوه گر شـد و هر یـک از ابعاد 
و الیه هـای مختلـف جهانـی شـدن دارای اثرپذیـری و 
اثرگـذاری متفـاوت در سـطح جهـان گردیـد. به طوری 
کـه پیشـرفت صنعـت ارتباطات موجـب انتقال سـریع 
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اطاعـات و دسترسـی همگان به رایانه و اینترنت شـده 
و پیش بینی شـده که تا سـال 2013 میادی جمعیت 
آنایـن جهانـی بالغ بـر 2 میلیارد نفر خواهد رسـید که 
43 درصد آن سـهم آسیاسـت )مومنی، 1389، ص 3(. 
متأسـفانه جایـگاه ایـران در این فرایند مطلـوب به نظر 
نمـی رسـد و رتبه 62 را داراسـت  )رهنمـا، 1386، ص 
55(. آنچـه مسـلم اسـت، در ایـران ادبیـات مربـوط بـه 
جهانـی شـدن مراحل اولیـه را می گذراند، ولی سـرعت 
انتشـار آن رو بـه افزایـش اسـت، بـه طوری کـه تنها از 
نظـر مباحث علمـی از مجمـوع منابع قابل دسـترس با 
ایـن موضـوع دربـاره ایـران کـه از سـال 1370 بـه بعد 
منتشـر شـده اند حـدود 79% آن از سـال 1380 بـه 
بعـد چـاپ شـده اند )رهنمـا، 1386، ص 36(. در ایـن 
راسـتا پژوهـش حاضر به بررسـی جهانی شـدن و نقش 
عامـل تجـارت بـر فراینـد توسـعه شـهری- منطقه ای 
)مطالعـه مـوردی: بندر چابهـار در جنوب شـرق ایران( 
می پـردازد. در حـال حاضـر بنـدر چابهـار، در منتهـی 
الیـه جنـوب شـرق ایـران، دارای پتانسـیل قـوی بـوده 
و از بسـیاری جهـات مـورد توجـه می باشـد )ابراهیـم 
زاده، 1388، ص 107(. بنـدر چابهـار، در ابعـاد مختلف 
همچـون اقتصـادی، اجتماعـی، سیاسـی، نظامـی و ... 
می توانـد ایفـای نقش کنـد. مجموعه عوامـل متعددی 
دسـت بـه دسـت هـم داده و مجموعـه شـرایطی را بـه 
وجـود آورده انـد کـه مـکان یابـی و سـاخت این شـهر 
جغرافیایـی،  موقعیـت  جملـه:  از  آنهاسـت.  از  متأثـر 
ژئواسـتراتژیکی،  موقعیـت  ژئوپولیتیکـی،  موقعیـت 
موقعیـت ژئواکونومیکـی، موقعیت ارتباطـی و ترانزیتی 
بـه همـراه شـرایط طبیعـی ماننـد: وضعیـت مناسـب 
زمیـن شناسـی، توپوگرافیکـی و ژئومورفولوژیکی، دریا، 
خلیجهـا و تاالبهـا و سـواحل مناسـب و دارای اهمیـت، 
اقلیـم ویـژه، بافـت اجتماعی و سـاختار اقتصـادی ویژه 
را مـی تـوان در این زمینه مؤثر دانسـت. سـاخت شـهر 
تحـت تأثیـر همین عوامـل، و به عاوه شـرایط محلی و 
خانوارهـای سـاکن در شـهر، دارای بافت چنـد گونه ای 
اسـت. به طوری کـه از جنبه ها و سـاختارهای مختلف 
شـهری نه تنها همسـان نیسـتند، بلکه متضـاد و کامًا 

زاده، 1389، صـص  ابراهیـم   ( می نماینـد.  نا همگـن 
96 - 162(. پنـج مـدار اقتصـادی در جهـان )مناطـق 
ژئـو اکونومیـک(، خـاور میانـه گسـترده، جنوب آسـیا، 
چیـن و روسـیه - هسـته اصلـی اروپای غربـی و ایاالت 
متحـده- جنـوب شـرق و شـرق آسـیا وجـود دارد کـه 
چابهـار  نقطـه اتصـال دو قلمـرو غـرب و شـرق اسـت. 
چابهـار در محـل تاقـی دوکریـدور ترانزیتـی جهان به 
نـام شـمال- جنـوب و غرب- شـرق قـرار گرفته اسـت 
و بـه لحـاظ دسترسـی بـه آب هـای آزاد بیـن المللـی 
در تامیـن نیـاز هـای کشـورهای آسـیای میانـه در یک 
موقعیـت جغرافیایـی ممتـاز اسـت و نقـش مهمـی در 
تامیـن خدمـات بـه همسـایگان جنوبی و شـرقی ایران 
دارد. بـا توجـه بـه مباحـث مطـرح شـده ایـن پژوهش 
قصـد دارد  جایـگاه شـهر چابهـار در فراینـد جهانـی 

شـدن اقتصـاد را مـورد ارزیابـی قـرار دهد.
پیشینه تحقیق

آثـار  در  می تـوان  را  شـدن  جهانـی  خاسـتگاه های 
بسـیاری از روشـنفکران قـرن نوزدهـم و اوایـل قـرن 
 :Karl Marx( از کارل مارکـس بیسـتم پیـدا کـرد؛ 
1818-1883( و جامعه شناسـانی مثـل سـن سـیمون 
 )1825-1760  :Claude Henri Saint-Simon(
گرفتـه تـا پژوهنـدگان جغرافیـای سیاسـی نظیـر مک 
-1861 :Sir Halford John Mac Kinder( کینـدر

1947( کـه بـه چگونگـی تلفیـق جهـان از راه مدرنیته 
پـی بـرد. سـن سـیمون معتقد بـود، به واسـطه عملکرد 
نیروهـای جهان سـاز و همگون آفریـن، حـد و مرزهـای 
سیاسـی، فرهنگـی، بیـش از پیـش تضعیـف شـده و 
جامعـه ای جهانی شـکل خواهد گرفـت. )گل محمدی، 

.)32  ،1381
رایج ترین دیدگاه جهان گسـتری از آن اقتصاددان هایی 
اسـت کـه بر پایه همبسـتگی بیـش از پیـش اقتصادی 
و ادغـام همـه اقتصادهـای ملـی در یـک اقتصـاد و در 
محـدوده بازار سـرمایه داری بـه آن می نگرند. براسـاس 
-1870 :Velademir Ilyich Lenin( لنیـن  گفتـه 

سـرمایه داری،  مرحلـه  پیشـرفته ترین  در   ،)1924
هنجارهـا را تحمیـل و برنامه هـای اجتماعـی را طـرح 
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.)60 ص   ،1382 می کند)رجایـی، 
در واقـع بحـث جهانـی شـدن از مفاهیمی اسـت که در 
دهـه پایانی قرن بیسـتم بسـیاری از جریانات سیاسـی، 
فرهنگـی،  اجتماعـی و اقتصـادی را تحت الشـعاع خـود 
قـرار داد. جهانـی شـدن از یـک سـو دارای چارچـوب 
مفهومـی بـرای تبییـن واقعیت هـای جـاری جهـان و 
از سـوی دیگـر مبیـن نوعـی جهان بینـی و اندیشـیدن 
دربـاره جهـان بـه  عنـوان یـک منظومـه کان و به هم 
پیوسـته اسـت. البتـه سـابقه امـر بـه دوران هـای قبـل 
بـاز می گـردد و نظریـه دهکـده جهانـی مـک لوهـان 
 )1980-1911  :Herbert Marshall McLuhan(
در دهه 1960 تنها تظاهرات جدید آن اسـت. شـماری 
بـا شـکل گیری  کـه  دارنـد  اعتقـاد  نظریه پـردازان  از 
تجـدد، فرآینـد جهانـی شـدن نیـز آغـاز شـد. به عنوان 
مثـال گیدنـز )Anthony Giddens( فرآینـد جهانی 
شـدن را چیزی جز گسـترش تجـدد نمی داند. مارکس 
 )1895-1820  :Frederich Engels( انگلـس  و 
نیـز درک تاریخـی جهانـی شـدن و آغـاز ایـن فرآینـد 
سـرمایه داری  تاریخـی  شـناخت  و  درک  مسـتلزم  را 
می داننـد؛ چـون از دیـدگاه آنـان، نظـام سـرمایه داری 
همـواره دسـت انـدرکار یکپارچـه سـازی اقتصـادی و 
فرهنگـی جهـان بـوده اسـت. پـس بـا توجـه بـه ایـن 
دیـدگاه، جهانـی شـدن را بایـد همـزاد سـرمایه داری 

دانسـت)گل محمـدی، 1381، ص 32(.
کاکـس ویژگی هـای روند جهانی شـدن را بیـن المللی 
شـدن تولید، تقسـیم کار جدیـد بین المللـی، مهاجرت 
از جنـوب بـه شـمال و محیـط رقابتـی کـه در جریـان 
 :1986 Cox(جهانـی شـدن پیـدا می شـود، می دانـد

.)204
کوهـن )2008( جهانی شـدن را دارای دو بعد می داند: 
بعد اول، مفهوم گسـترش جغرافیایی پیوندها را شـامل 
می شـود، بطوری کـه اکثریـت جوامع و دولت هـا را در 
برگیـرد در بعـد دوم جهانی شـدن اقتصاد بـه فرایندی 
اشـاره داردکه به افزایش شـدت فشـرده شـدن پیوندها 

.)369 ,2008 ,Cohen(و تعامـات کمک می کنـد
جوادی ارجمند )1386( در مقاله جهانی شـدن اقتصاد 

و پیامدهـای آن بـر سیاسـت گذاری خارجـی جمهوری 
اسـامی ایـران، تـاش کرده اسـت تاثیر جهانی شـدن 
اقتصـاد بـر سیاسـت خارجـی ایـران را مـورد بررسـی 
قـرار دهـد. نتایـج نشـان می دهـد کـه ورود بـه عرصه 
جهانـی شـدن ضـروری اسـت و یکـی از راههـای رفـع 
موانـع احتمالی در فرایند جهانی شـدن اصاح سـاختار 
اقتصـادی ایران می باشـد)جوادی ارجمنـد، 1386، ص 

.)67
قابـل ذکـر اینکـه بـا نگاهـی واقـع بینانـه بـه مطالعات 
آکادمیـک فعلـی صورت گرفتـه پیرامون جهانی شـدن 
بایـد پذیرفـت کـه ایـن مطالعـات بـا قبـول تاثیـرات 
جهانی شـدن در سـاختار مختلـف شـهرها؛ ایـن پدیده 
را مرهمـی فرسـتاده از غیـب کـه ناچـار بـه اطاعـت از 
آن هسـتند پنداشـته انـد و بـه دلیـل در نظر نداشـتن 
شـرایط بومی و محلی شـهرها هم جهت بـا فرایندهای 
سیاسـتی موجـود، ایـن مطالعـات نـه تنهـا بـه رشـد و 
تعالی شـهرهای موجود نینجامیده اسـت بلکه پسـرفت 
و رو بـه عقـب را بـه همـراه داشـته اسـت. در نتیجـه 
مطالعـات آکادمیک بـا چنین موضوعـی در حول محور 
جهانـی شـدن و تاثیـر آن بـر فراینـد توسـعه شـهری 

منطقـه ای در ایـران ضـروری بـه نظـر می رسـد.

شکل 1. فشردگی زمان و مکان در فرايند جهانی شدن
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روش تحقیق

توصیفـی  شـیوه های  از  ترکیبـی  تحقیـق،  ایـن  در 
انطبـاق  بـرای  اسـت.  شـده  گرفتـه  بـکار  تحلیلـی  و 
تعییـن  همچنیـن  و  تحقیـق  هـدف  بـا  شـاخص ها 
چهارچـوب تحقیـق از شـیوه توصیفـی بهـره گرفتـه 
شـده اسـت. و بـرای تحلیـل داده هـای آماری از شـیوه 
کمی از روش همبسـتگی اسـتفاده شـده اسـت. در این 
پژوهـش از روش نمونـه گیـری کوکـران بـرای تعییـن 
حجـم نمونـه اسـتفاده گردیـد و بـا عنایـت بـه فرمول 
  0,05=d 0,5  و=q0,5؛=p1,96؛=t  کوکـران در سـطح

تعـداد نمونـه مورد محاسـبه  پرسشـنامه می باشـد که 
عمدتـاً نمونـه هـای مـورد هـدف بـرای محقـق  افـراد 
تحصیلکـرده و نخبـگان شـهر چابهـار می باشـد کـه از 
طریـق نمونه گیری تصادفی سـاده  ابزار پرسشـنامه در 
بیـن آنهـا توزیـع و مقولـه جهانی شـدن و نقـش عامل 
تجـارت بـر فراینـد توسـعه شـهری- منطقـه ای در آن 
مـورد ارزیابی قرار گرفت. برای اعتبار بیشـتر بخشـیدن 
بـه موضـوع تحقیق؛ تعداد 70 پرسشـنامه  نیـز در بین 
کارشناسـان، اسـاتید دانشـگاهی، متخصصان این شـهر 
توزیـع گردیـد. طبـق فرمـول آلفـای کرونبـاخ ضریـب 
پایایـی مطلـوب بـرای پرسشـنامه بایـد بیـش از 0,07 
باشـد. این در حالی اسـت که محاسـبه پایانی پرسـش 
نامـه بـا ضریـب 0,979 نشـان دهنـده درجـه پایایـی 
بـاال و قابـل قبول اسـت. براسـاس اطاعات جـدول زیر 
ماحظـه مـی گـردد کـه ضریـب KMO یـا ضریـب 
کفایـت نمونـه شـاخصهای پرسشـنامه 0,856 اسـت. 
بـا توجـه بـه اینکـه مقـدار بارتلـت در سـطح 0,000 

)KMO( 0,853مقدار کفایت نمونه
)X21,097مقدار بارتلت )خی دو

)df(376درجه آزادی
)P-value(0,000سطح معنی داری

جدول 1. مقدار KMO و آزمون بارتلت

شکل 2. مدل مفهومی تحقیق؛ منبع: يافته های تحقیق، پايیز 1394
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قـرار دارد و کمتـر از سـطح اطمینـان 0,05P> اسـت. 
مـی تـوان گفـت که تفکیـک عاملها بـر اسـاس بارهای 
عاملی به درسـتی اجرا شـده و بین عاملها هم پوشـانی 

نـدارد. وجود 
روند جهانی شـدن شـهرهای ايران و چالشـهای 

پیش رو
شـهر تجلـی فضایـی نظامهـای اقتصـادی- اجتماعـی 
و کالبـدی حاکـم بـر شـهروندانش اسـت. ایـن نظامهـا 
مناسـباتی دیالکتیکی بین شـکل و عملکرد شهر برقرار 
می کننـد و موجـب پویایی مسـتمر شـهری می شـوند. 
بـر این اسـاس، شـهر را می توان هم علـت و هم معلول 
دانسـت. از یک سـو محیـط زایش، پرورش و گسـترش 
پدیـده هـای نـو اسـت و از سـوی دیگـر، تحـت تأثیـر 
آنهـا چـه زاده محیـط درونـی یـا برونـزا قـرار گرفتـه و 
متحول می شـود. امـروزه با توجه بـه پیوندهای فراگیر 
جهانـی و نظامهای باز شـهری، درک تحـوالت و پویش 
شـهری بـدون نـگاه جهانـی اگر ناممکن نباشـد دسـت 

کـم کامل نیسـت )صرافـی 1383، ص 164(.
جهانـی شـدن باعـث بوجـود آمدن مشـکات شـهری 
بـی انتهـا شـده اسـت کـه در ان آلودگـی هوای ناشـی 
از وسـایل نقلیـه، آلودگـی آب و مـواد زائـد جامـد در 
صـدر آن قـرار دارد. شـمار بیماریهای جدیـد که امروزه 
مطرحنـد زیـاد اسـت از جملـه، بیمـاری هـای قلبـی، 
سـرطان، بیماریهـای ویروسـی و آنهایـی کـه مربـوط 
تغییـرات  کار  ترافیـک،  از  ناشـی  هـای  اسـترس  بـه 
اجتماعـی و رفتـاری مـی باشـند. همچنیـن بـا وجـود 
رفـاه عـده ای، کـه هنـوز هم فقر به شـکل یـک معضل 
مهـم خودنمایـی مـی کنـد. مانند بانکـوک تقریبـاً 13 
درصـد جمعیـت که تعـداد آنها حدود یـک میلیون نفر 
مـی رسـد فقیرنـد در مانیل شـمار مردم فقیـر در حال 
کاهـش نیسـت و این مـردم با مسـائل دیرپای محیطی 
دسـت و پنجـه نرم می کننـد زیرا در سـکونت گاههای 
زاغـه ای و غیـر قانونـی بـه سـر مـی برنـد. و از طـرف 
دیگـر جهانـی شـدن فرصـت های شـغلی خوبـی برای 
کارگـران زن فراهـم آورده اسـت بنظـر مـی رسـد کـه 
اوضـاع اجتماعـی جدیـد سـنت هـای کهـن را تضعیف 

نمـوده و سـبب ناپایـداری جامعـه و محیـط مـی گردد 
)فصیحـی،1380، ص 178(.

تاریخچـه جهانـی شـدن ایـران بـه تحوالت سیاسـی و 
بـه تبـع آن تحوالت اجتماعـی و اقتصـادی دهه 1340 
بـاز مـی گـردد. در ایـن دوره انتخـاب الگـوی توسـعه 
صنعتـی و ورود صنایع مونتاژ به کشـور، مقدمات پیوند 
گسـترده کشـور را با خارج فراهم کرد. در دوران پس از 
انقـاب اسـامی، تدوین برنامه های توسـعه اجتماعی- 
اقتصـادی کشـور، نخسـتین گام برای توجه به سـرمایه 
گـذاری هـای خارجـی و جهانـی شـدن برداشـته شـد. 
ایـن فراینـد بـا اقداماتـی از قبیـل ایجـاد مناطـق آزاد 
اقتصـادی و تجـاری آغـاز گردیـد. بـه طور کلی سـابقه 
تاسـیس مناطـق آزاد اقتصـادی کـه دروازه هـای ملـی 
بـرای جهانی شـدن می باشـد، بـه تصویب تبصـره 19 
قانون برنامه اول توسـعه کشـور )1372-1367( برمی-
گـردد )رهنمـا و همـکاران، 1389، ص 162(. تاسـیس 
دبیرخانـه شـورای عالـی مناطـق آزاد در سـال 1371 
و تصویـب قانـون چگونگـی اداره مناطـق آزاد تجـاری- 
صنعتـی ایران در شـهریور 1372 و واگـذاری اختیارات 
دولـت به شـورای عالـی در مناطق آزاد در سـال 1373 
مقدمـات بیشـتری بـرای رونـق مناطـق تجـاری فراهم 

 .)www.freezones.ir/worldfreezones(آورد
ایـن اقدامـات باعـث احـداث بیـش از 20 منطقـه آزاد 
اقتصـادی در کشـور گردیـد. علـی رغم تصویـب قانون 
و  مناطقـی  چنیـن  ایجـاد  و  اقتصـادی  آزاد  مناطـق 
همچنیـن با وجود برخـورداری از امکانـات و قابلیتهای 
و  جغرافیایـی  ممتـاز  موقعیـت  چـون  ای  توسـعه 
اقتصادی- سیاسـی، وجود سـاختارهای نسـبتا مناسب 
نهـادی و قانونـی برای درهـم آمیزی با اقتصـاد جهانی، 
برخـورداری از قابلیتهـای متنوع گردشـگری و زیسـت 
در  زیرزمینـی  اولیـه  مـواد  و  منابـع  تنـوع  محیطـی، 
داخلـی،  توانـای  انسـانی  نیـروی  وفـور  ملـی،  سـطح 
وسـعت خـاک و امـکان گسـترش فعالیتهـا در صـورت 
لـزوم، فقـدان دیـد آرمانی مشـترک در خصـوص نقش 
و جایـگاه ایـن مناطـق در سـاختار اقتصـاد ملـی نـزد 
سیاسـتگذاران، فقدان سـند کان راهبـردی بلندمدت، 
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عرصه های 
چالشهاجهانی شدن

بخش فرهنگی

فرهنگهای بیگانه تاثیرات مخربی )اغلب اخاقی( بر آداب و رسوم و ارزشهای فرهنگ ملی داشته اند.
عوامل جهانی شدن فرهنگ تنشهای اجتماعی موجود را تشدید می کند.

جهانی شدن فرهنگ باعث کمرنگ شدن مرزها و هویت شهری شده و مرزگشایی را تشدید می بخشد.
پویشـهای مرزگشـای جهانـی شـدن بارزتـر شـده زیرا برخـی مـردم و فرهنگهای شـهری از تهاجم جهانی شـدن 

احسـاس تهدید مـی نماید.
هنجارهای جهانی شدن آداب و رسوم را در شهر ها تحلیل می برد.

فرایندهای جهان گیر هویتهای محلی را تحت تاثیر قرار می دهد.
رویـه هـای اجتماعـی کـه در معرض بررسـی و اصـاح قـرار دارند موجـب دگرگونی بنیـادی ارزشـهای فرهنگی 

می شـوند.
جهانی شدن زندگی اجتماعی را از حالت مکان مند به فضامند تبدیل نموده است.

خلق فضای مجازی نقش مکان و سرزمین را به عنوان عامل هویت بخش تضعیف نموده است.  
جهانی شدن تنوع و نسبت فرهنگی را در شهر ها به مخاطره افکنده است.

بخش اقتصادی

تعـارض میـان اهـداف اسـتراتژیک اقتصـادی و فرهنـگ حاکم که ایـن تعارض منجر بـه ایجاد کنـدی و توقف در 
اجـرای برنا مـه های اسـتراتژیک اقتصادی می شـود.

حجـم مبـادالت اقتصـادی وگردش سـرمایه جهانی کانشـهر در مقایسـه با شـهر هایـی چون دبـی، هنگ کنگ، 
سـنگاپور بسـیار پایین است.

تعرفه بسیار باالی گمرکی در کشور حدود 32,4درصد در مقایسه با کره که حدود 3,5 درصد است 
تحت تاثیر قرار گرفتن اقتصاد کانشهر  از اقتصاد جهانی

خسارات ناشی از تفاوت نظام تولید و درآمد کشور با جهان
آسیبهای گسترده نظام اقتصادی در مقابل نظام دیجیتالی

بخش اجتماعی

فرایند جهانی شدن گسست فضا و مکان را شتاب بخشیده است.
شهروندی یک موقعیت سطحی، ضعیف و آسیب پذیر دارد.

تصلب هویتی و عدم تطبیق عناصر پایدار هویتی
برهم خوردن بافت اکولوژیکی و تشدید شدن تضاد اجتماعی 

تحوالت ساختاری و دیوان ساالری به عنوان یک روش غالب در تعامات اجتماعات شهری

بخش فناوری 
IT ارتباطات

IT زیرساختهای نامناسب و منابع ناکافی برای ارائه خدمات و برنا مه ریزی
مغایرت ساختار کنونی مدیریت شهری با اداره شهر های مجازی

عدم همگن سازی توسعه ارتباطات به عنوان زیر ساختهای عمده شهر های مجازی
مشـخص نبـودن جایـگاه سیسـتم  DSSکـه مـی توانـد بـه عنـوان سیسـتمهای پشـتیبانی کننـده در تصمیـم 

گیریهـای مدیریتـی اعمـال گردد.
عدم تعاریف از واحدهای شهری هوشمند

محدود بودن ترمینال های ارتباطی، سدی در مقابل پیشرفت جریانات ارتباطی محسوب می گردد.
عدم توجه الزم به تحقیقات و پژوهش در زمینه فناوری ارتباطات

بخش کالبدی - 
فضایی 

تعارض مظاهر سنت و مدرنیته در معماری 
امـروزه تحـت تاثیـر عامـل جهانـی شـدن مـکان و سـرزمین مفهوم نقـش هویت خـود را تـا حد زیادی ازدسـت 

داده و خواهـد داد.
جهانی شدن به واسطه سرزمین زدایی پیوند فرهنگ با کالبد مکان را تضعیف می کند.

ظرفیت اطاعاتی اندک و توانایی کم در تنوع فن آوارانه جدید
حاکمیت سرمایه به جای حاکمیت انسان و تاثیر این تفکر بر روح وکالبد کانشهر

جدول 2. چالشهای  موثر در عرصه جهانی شدن شهرهای ايران؛ ماخذ: نصیری، 1388.
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بخش محیط 
زیست شهری

عـدم وجـود یـک مدیریـت جامـع نگـر و مناسـب و نبود اسـتقال کافی بـرای حفاظت از محیط زیسـت شـهری 
پایدارکانشهر

بین قوانین موجود و برنامه های توسعه پایدار شهری نوعی تضاد وجود دارد.
فزونی گرفتن نیازهای شهروندان برپتانسیلهای زیست محیطی

توجه نداشتن به ظرفیتهای بارگذاری زیست محیطی
وجود یک مدیریت بسته و مشارکت ندادن مردم در افزایش تخریب محیط زیست موثر است.

نابودی منابع طبیعی از جمله زمینهای کشاورزی و منابع آب

بخش مدیریت 
شهری

نارسایی و ابهامات قانونی موجود در قوانین مدیریت شهری
پایگاه فکری اصلی سازماندهی در بخش مدیریت شهری بر محور درون گرایی استوار است.

گرایش شدید به فردگرایی در مدیریت شهری وجود دارد.
مشکل عدم قابلیت در انعطاف ساختار مدیریتی

ضعف فرهنگ مدنی یا سرمایه اجتماعی و سطح پایین اعتماد اجتماعی
عـدم هماهنگـی الزم بیـن اهـداف برنامه های توسـعه شـهری با برنـا مه های ناحیـه ای، منطقه ای، ملی توسـط 

فرابخشی سازمانهای 
مدون نبودن سیستم و حاکمیت فرهنگ شفاهی در اجرای فرایندهای مدیریت شهری

توسـعه  بخـش 
پایـدار شـهری 

مناسب نبودن سطح استاندارد مسکن و خدمات شهری، نابرابری اجتماعی
برنامه های توسعه بر محور فراهم کردن امکانات برای رشد اقتصادی و نابودی منابع طبیعی استوار است.

عـدم انسـجام نظـام تصمیم گیـری و مدیریت مراکـز جمعیتی و فعالیـت و محیطهای پیرامون در تمامی سـطوح 
یی فضا

نابودی منابع طبیعی شهری، توسعه ناموزون شهر، فقدان مدیریت کارآمد شهری
کاربریهای صنعتی آلوده ساز، بدون معیار و ضوابط محیطی مکان یابی شده اند.

تضاد بالقوه بین حفظ کیفیت زندگی و تضمین ثبات بوم شناختی

وجـود محدودیـت و ابهـام در منابـع درآمـدی مناطـق 
بـه همـراه تغییـر سیاسـتهای اقتصـادی دولـت در این 
زمینـه، ضرورت متناسـب سـازی اجرایی و تشـکیاتی 
دبیرخانـه و مناطـق بـا شـرایط متحـول کنونـی، وجود 
هماهنگـی  عـدم  بـا  همـراه  نگـری  بخشـی  گرایـش 
اجرایـی مسـتقر در مناطـق و  بیـن دسـتگاههای  در 
ترجیـح منافـع بخشـی بـر منافع ملـی، رقابـت منطقه 
بـا کشـورهای همجـوار، نابرابـری تسـهیات قانونـی با 
مناطق کشـورهای همجـوار و تضمین های مناسـب تر 
سـرمایه گـذاری در مناطق کشـورهای همجـوار و قابل 
توجـه بودن ضریب ریسـک سـرمایه گذاری در کشـور، 
تهدیـدات اقتصـادی، فرهنگـی و... از آن سـوی مرزهـا 
مناطـق مذکور بـه موفقیـت چندانی در زمینـه جهانی 
کردن کشـورها و شـهرهای منطقه نرسـیده انـد )دفتر 
برنامـه ریزی تجاری، 1386، ص 17(. چالشـهای پیش 
رو عرصـه جهانـی شـدن شـهرهای ایران به شـرح ذیل 

ست: ا

محدوده مورد مطالعه
شـهر بنـدری چابهـار با وسـعتی حـدود 10,9 کیلومتر 
مربـع بـر دهانـه خلیجی به همیـن نام، با ارتفـاع 7 متر 
از سـطح دریا واقع گردیده اسـت )بنـدر و دریا، 1392، 
ص 3(. ایـن بنـدر تاریخی از موقعیت ویژه اسـتراتژیک، 
بـه عنـوان دروازه کشـور بـرای ورود بـه آب هـای بیـن 
المللـی بـا مبـدا مسـیرهای ترانزیتـی غیر قابـل رقابت 
برخـوردار اسـت )ابراهیـم زاده و دیگـران، 1386، ص 
46(. از نظـر تاریخـی منطقـه چابهار بواسـطه موقعیت 
ویـژه جغرافیایـی خـود یعنی هم مرزی از سـوی شـرق 
با پاکسـتان و هم مرزی با شـیخ نشـین عمان از طریق 
دریـا در جنـوب و بـه عنـوان مکانـی بـرای دسترسـی 
نقـاط مرکـزی بلوچسـتان و ایـران مرکـزی بـه دریـای 
عمـان و اقیانـوس هنـد از پـاره ای از تحـوالت، سـوای 
سـایر مناطق دیگر سـرزمین بلوچسـتان برخوردار شده 
اسـت. هر چنـد این تفاوت آن چنان نیسـت که منطقه 
چابهـار را از نظـر فرهنگـی و اجتماعی جدا از سـرزمین 
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بلوچسـتان قـرار دهـد. نکته مهـم در تاریـخ منطقه آن 
اسـت کـه در دوران قرون وسـطی که تجـارت دریایی و 
اسـتفاده از بنـدر طیـس اهمیت مـی یابد و یـا در اوائل 
قـرن 19 کـه بـه تدریج مناطق حاشـیه سـرزمین هند 
از نظـر امپراطـوری انگلیـس اهمیـت سـوق الجیشـی 
پیـدا می کننـد، تحوالتـی در منطقه صـورت می گیرد 
)مهندسـین مشـاور شـهر و خانه، 1374؛ جلد دوم؛ ص 
37(. در میـان مناطـق آزاد کشـور، منطقـه آزاد چابهار 
در منتهـی الیـه جنوب شـرق ایـران، به دلیـل موقعیت 
راهبـردی  خـود و نزدیکی بـه اقیانوس هنـد، می تواند 
نقـش بسـیار پررنگی در ترانزیـت کاال از آبهـای آزاد به 
کشـورهای آسـیای میانـه و افغانسـتان و برعکـس ایفا 
کنـد. بنـدر چابهار در جنوبی ترین نقطه داالن شـرقی- 
غربـی مـراودات تجـاری جهان قـرار گرفته اسـت که از 
چیـن آغـاز شـده بـه پهنـه آسـیای جنوب شـرقی می 
پیوندد و پس از پوشـش دادن مهمترین شـهرهای این 
ناحیـه ماننـد کلکته،کراچی و بن قاسـم بـه چابهار می 
رسـد. بر این اسـاس چابهار یکی از چهـارراه های داالن 

جنوبی تجارت جهانی اسـت )افشـار، 1387، ص 133(. 
چابهـار بـا توجـه به اینکـه در مسـیر دو کریدور از سـه 
کریـدور ترانزیتـی بـزرگ جهـان قـرار گرفته اسـت، در 
طرح توسـعه محور شـرق، محور ترانزیتی شـرق نامیده 

می شـود )پورپویـان و همـکاران، 1388، ص 157(.
يافته های تحقیق

یکـی از ویژگـی های مهـم پرسشـنامه، انتخـاب نمونه 
آمـاری مناسـب بـه لحـاظ سـنی اسـت. پاسـخ دهنده 
گان باید از لحاظ سـنی در شـرایطی باشـند که بتوانند 
موضـوع تحقیـق را بطـور ملمـوس درک کـرده و در 
مـورد آن اطاعـات کافی داشـته باشـد. در این شـرایط 
نوجوانـان و کـودکان و افـراد سـالمند نسـبت به سـایر 
گـروه های سـنی اطاعـات کمـی از موضوع و شـرایط 
حاکـم دارنـد و بنابراین انتخاب جوانان و افراد میانسـال 
کـه در بطـن فعالیـت های اجتماعـی و اقتصـادی بندر 
چابهـار هسـتند. نقـش مهمـی در رسـیدن بـه نتایـج 
درسـت و مطلـوب دارند. از اینرو در این پژوهش سـعی 
شـده اسـت کـه جوانـان و افـراد میانسـال مخاطبـان 
مصاحبـه و توزیـع پرسشـنامه باشـند. بـرای تحلیـل و 
طبقـه بنـدی گروههای سـنی نیـز، یک گـروه بندی 4 
طیفـی ارائه شـد. طبـق جدول سـه، دو گـروه 39-30 
سـال بـا 45,5 درصـد و 20-29 سـال بـا 34,5 درصـد 
بیشـترین تعداد برای توزیع پرسشـنامه انتخاب شـدند. 
از اینـرو، بیشـتر افـراد جامعـه آمـاری، افـراد جـوان و 

درصدتعداد)نفر(سن
2912634,5-20 سال
3916645,5-30 سال
494010,9-40 سال
50سال به 

باال
339,1

154,1اعام نشده
365100کل

جدول شماره 3. گروههای سنی جامعه آماری؛ منبع: 
مطالعات میدانی، تابستان 1394

شکل 3. موقعیت چابهار در استان سیستان و بلوچستان.



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

508

فعـال در بخـش اقتصـادی شـهر چابهـار هسـتند. ایـن 
افـراد بیـش از دیگـران درگیـر کار و تـاش در بـازار 
هسـتند و تحـوالت منطقـه را بخوبـی می تواننـد بازگو 
و تحلیـل نماینـد. از اینـرو می توان گفت کـه اطاعات 
پرسشـنامه بـه لحاظ سـنی اعتبار و اطمینان بیشـتری 

دارد.
تحلیـل همبسـتگی شـاخص هـای توسـعه شـهری- 
منطقـه ای بـا آزمـون تحلیل رگرسـیونی چنـد متغیره
تحلیـل رگرسـیونی، یکـی از پرکاربردتریـن روش هـا 
در بیـن تکنیک هـای آمـاری اسـت. در واقـع، تحلیـل 
و  بررسـی  بـرای  آمـاری  تکنیـک  نوعـی  رگرسـیونی 
مدل سـازی ارتبـاط بین متغیرهـا اسـت. در این مرحله 
از پژوهـش، تحلیـل رگرسـیونی بـرای بررسـی میـزان 
همبسـتگی بیـن متغیر وابسـته و متغیر مسـتقل مورد 
اسـتفاده قـرار گرفته اسـت. در واقع، هـدف این بخش، 
ارزیابی میزان همبسـتگی بین ورود و گسـترش جهانی 
شـدن در منطقـه چابهار و توسـعه شـهری- منطقه ای 
بنـدر چابهـار اسـت. ایـن تحلیـل از طریـق مقـدار R و 
بتـا)β( بدسـت مـی آیـد. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه 
هـدف از تحلیـل رگرسـیوني پیش بیني متغیر وابسـته 
از طریـق متغیـر مسـتقل مـي باشـد. بر این اسـاس در 
تحلیـل رگرسـیوني محقق بـه دنبال پیش بیني اسـت. 
بعـد از کشـف مقـدار همبسـتگی بیـن ایـن دو عامـل، 
تحلیـل رگرسـیونی قـادر خواهد بود مقدار همبسـتگی 
بیـن ایـن در آینده را نیـز پیش بینی کنـد. این تحلیل 

نیـز از طریـق آمـاره R2 انجـام خواهد شـد.
- ارزیابی همبسـتگی  میان توسـعه شـاخص ارتباطات 

بـا فرآیند جهانی شـدن
براسـاس نتایـج بدسـت آمـده از جـدول شـماره چهار، 
بـا توجـه بـه اینکـه ضریـب آمـاره R2 برابر بـا 0,690 
تـوان گفـت کـه همبسـتگی میـان  باشـد مـی  مـی 
توسـعه ارتباطـات با فرآیند جهانی شـدن باالتـر از حد 
متوسـط اسـت. ایـن عامل نشـان مـی دهد که توسـعه 
ارتباطـات وابسـتگی زیـادی بـه جهانـی شـدن دارد. و 
اگـر بتوانیـم امکانات، جریانهـا و محدودیتهـای منطقه 
در زمینـه ارتباطـات را همـگام بـا نیروهـا و جریانهـای 

جهانـی شـدن همگام سـازیم، توسـعه ارتباطـات و حل 
مسـائل و مشـکاتی از ایـن قبیـل در بندر چابهـار دور 
از انتظـار نیسـت. مقـدار سـطح معنـی داری نیـز طبق 
سـطح اطمینـان 95% ، کمتر از 0,05 اسـت. از این رو 
همبسـتگی بدسـت آمـده مورد تاییـد بوده و مـی توان 
آن را بـه کل جامعـه آمـاری تعمیـم داد. همچنیـن بـا 
توجـه بـه مقدار R، مـی توان گفـت که متغیـر جهانی 
شـدن می توانـد 83درصد از متغیر ارتباطـات را توجیه 
کند. که این مقدار همبسـتگی بسـیار قابل توجه اسـت 
و نشـان مـی دهد که مدل رگرسـیون خطـی به خوبی 
مـی توانـد برای پیـش بینی متغیـر وابسـته)ارتباطات( 
مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. ایـن پیش بینی، بـا توجه به 
مقـدار سـطح معنـی داری 0,000 قابل تعمیـم و مورد 

تایید اسـت. 
ارزيابی همبسـتگی  میان توسـعه شاخص تولید 

با فرآيند جهانی شـدن
برابـر   R2 آمـاره نتایـج جـدول پنـج، ضریـب  طبـق 
بـا 0,761 اسـت. ایـن ضریـب نشـان مـی دهـد کـه 
همبسـتگی میان توسـعه تولید با فرآیند جهانی شـدن 
باالتـر از حـد متوسـط اسـت. همیـن عامـل نشـان می 
دهـد کـه توسـعه تولیـد وابسـتگی زیـادی بـه جهانـی 
شـدن دارد. و بـا برنامـه ریزی روی نقـاط ضعف و نقاط 
قـوت بخـش تولیـد در منطقـه و همـگام نمـودن آن 
بـا پروسـه نیروهـا و جریانهـای جهانـی شـدن، توسـعه 
تولیـد و حل مسـائل و مشـکاتی از این قبیـل در بندر 
چابهـار دور از انتظـار نیسـت. مقدار سـطح معنی داری 
نیـز طبق سـطح اطمینان 95% ، کمتر از 0,05 اسـت. 
از ایـن رو همبسـتگی بدسـت آمـده مـورد تاییـد بوده 
و مـی تـوان آن را بـه کل جامعـه آمـاری تعمیـم داد. 
همچنیـن بـا توجـه بـه مقـدار R، مـی تـوان گفت که 
متغیـر جهانـی شـدن مـی توانـد 87 درصـد از متغیـر 
تولیـد را توجیـه کند. که این مقدار همبسـتگی بسـیار 
قابل توجه اسـت و نشـان می دهد که مدل رگرسـیون 
خطـی بـه خوبـی مـی توانـد بـرای پیـش بینـی متغیر 
وابسـته)تولید( مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. ایـن پیـش 
بینـی، بـا توجـه بـه مقـدار سـطح معنـی داری 0,000 
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قابـل تعمیـم و مـورد تایید اسـت. 
شـاخص  توسـعه  میـان  همبسـتگی   ارزيابـی 

مسـکن بـا فرآينـد جهانـی شـدن
بررسـی محاسـبات آماری جدول شـش نشـان می دهد 
کـه، ضریـب آمـاره R2 برابـر بـا 0,679 اسـت. ایـن 
ضریـب نشـان می دهـد کـه همبسـتگی میان توسـعه 
مسـکن با فرآیند جهانی  شـدن در حد متوسـط اسـت. 
ایـن عامل نشـان می دهد که توسـعه مسـکن وابسـته 
بـه تحـوالت ناشـی از جهانی شـدن در منطقه اسـت. و 
بدنبـال گسـترش مکانیسـم جهانـی شـدن در منطقه، 
بخش مسـکن نیـز بتدریج از ایـن فرآیند تاثیـر خواهد 
پذیرفـت. از اینـرو، بـا برنامه ریـزی روی نقـاط ضعف و 
نقـاط قوت بخـش مسـکن در منطقه و همـگام نمودن 
آن با پروسـه نیروها و جریانهای جهانی شـدن، توسـعه 
مسـکن و حـل مسـائل و مشـکاتی از ایـن قبیـل در 
بنـدر چابهـار دور از انتظـار نیسـت. مقدار سـطح معنی 
داری نیـز طبق سـطح اطمینان 95% ، کمتـر از 0,05 
اسـت. از ایـن رو همبسـتگی بدسـت آمده مـورد تایید 
بـوده و مـی تـوان آن را بـه کل جامعـه آمـاری تعمیـم 
داد. از طرفـی دیگـر، مقـدار R، 0,824 اسـت. بنابراین 
مـی تـوان گفت کـه متغیر جهانی شـدن مـی تواند 87 
درصـد از متغیـر مسـکن را توجیـه کند. که ایـن مقدار 
همبسـتگی بسـیار قابـل توجه اسـت و نشـان می دهد 
کـه مـدل رگرسـیون خطی بـه خوبی مـی توانـد برای 

پیـش بینـی متغیر وابسته)مسـکن( مورد اسـتفاده قرار 
گیـرد. ایـن پیش بینی، بـا توجه به مقدار سـطح معنی 

داری 0,000 قابـل تعمیـم و مـورد تایید اسـت. 
ارزيابی همبسـتگی  میان توسـعه شـاخص امور 

مالی بـا فرآيند جهانی شـدن
در بخـش مطالعـات و بررسـی هـای مربـوط بـه امـور 
مالـی توسـعه شـهری- منطقه ای بنـدر چابهـار، نتایج 
نشـان مـی دهد که ، ضریـب آماره R2 برابـر با 0,885 
اسـت. این ضریب نشـان می دهد که همبسـتگی میان 
توسـعه امـور مالی بـا فرآیند جهانی شـدن بسـیار زیاد 
اسـت. این عامل نشـان می دهـد که توسـعه امور مالی 
وابسـتگی شـدیدی بـه تحوالت ناشـی از جهانی شـدن 
در منطقـه دارد. و بدنبـال گسـترش مکانیسـم جهانـی 
شـدن در منطقـه، بخش تجـارت و فعالیتهای اقتصادی 
رونـق گرفتـه و در نتیجه فعالیتهای سـرمایه ای و مالی 
نیـز بتدریج گسـترش پیدا می کنـد. از اینـرو، با برنامه 
ریـزی روی نقـاط ضعـف و نقاط قوت بخـش امور مالی 
و سـرمایه ای در منطقـه و همـگام نمودن آن با پروسـه 
نیروهـا و جریانهای جهانی شـدن، توسـعه امـور مالی و 
حـل مسـائل و مشـکاتی از ایـن قبیل در بنـدر چابهار 
دور از انتظـار نیسـت. مقـدار سـطح معنـی داری نیـز 
طبـق سـطح اطمینـان 95% ، کمتر از 0,05 اسـت. از 
این رو همبسـتگی بدسـت آمده مورد تاییـد بوده و می 
تـوان آن را بـه کل جامعـه آماری تعمیـم داد. از طرفی 

جدول 4. تحلیل همبستگی  میان توسعه شاخص ارتباطات با جهانی شدن  با آزمون رگرسیون خطی؛
منبع: يافته های تحقیق، تابستان 1394

۱۱ 
 

قابل  0.000تواند براي پيش بيني متغير وابسته(ارتباطات) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش بيني، با توجه به مقدار سطح معني داري 
 عميم و مورد تاييد است. ت

 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص ارتباطات با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي. 4 جدول

 ارتباطات
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 13.689 0.831 0.061 0.831 0.449 0.690 0.831 0 187.388 37.828 1 37.828 رگرسيون

باقي 
 مانده

16.957 
371 

0.202           

            375 54.876 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص توليد با فرآيند جهاني شدن

د كه همبستگي ميان توسعه توليد با فرآيند است. اين ضريب نشان مي ده 0.761برابر با  R2، ضريب آماره پنج طبق نتايج جدول
عامل نشان مي دهد كه توسعه توليد وابستگي زيادي به جهاني شدن دارد. و با برنامه  همينجهاني شدن باالتر از حد متوسط است. 

ن، توسعه توليد ريزي روي نقاط ضعف و نقاط قوت بخش توليد در منطقه و همگام نمودن آن با پروسه نيروها و جريانهاي جهاني شد
% ، 95و حل مسائل و مشكالتي از اين قبيل در بندر چابهار دور از انتظار نيست. مقدار سطح معني داري نيز طبق سطح اطمينان 

 است. از اين رو همبستگي بدست آمده مورد تاييد بوده و مي توان آن را به كل جامعه آماري تعميم داد. همچنين با 0.05كمتر از 
درصد از متغير توليد را توجيه كند. كه اين مقدار همبستگي  87، مي توان گفت كه متغير جهاني شدن مي تواند Rدار توجه به مق

بسيار قابل توجه است و نشان مي دهد كه مدل رگرسيون خطي به خوبي مي تواند براي پيش بيني متغير وابسته(توليد) مورد استفاده 
 قابل تعميم و مورد تاييد است.  0.000ه مقدار سطح معني داري قرار گيرد. اين پيش بيني، با توجه ب

 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص توليد با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي .5 جدول

 توليد
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 15.324 0.872 0.054 0.828 0.355 0.761 0.872 0 232.076 29.30 1 29.30 رگرسيون

           0.126 322 9.217 باقي مانده

            326 38.517 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص مسكن با فرآيند جهاني شدن
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۱۳ 
 

 مالي
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 25.227 0.941 0.029 0.742 0.276 0.855 0.941 0 636.405 48.400 1 48.400 رگرسيون

باقي 
 مانده

6.312 
366 

0.076           

            371 54.712 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص حمل و نقل با فرآيند جهاني شدن

د جهاني شدن حاكي ارتباط مناسب اين دو با يكديگر است. بطوريكه براساس آمار مطالعه شاخص حمل و نقل در ارتباط با فرآين
است. اين ضريب نشان مي دهد كه همبستگي ميان توسعه حمل و نقل با  0.852برابر با  R2، ضريب آماره هشت محاسباتي جدول

بستگي شديدي به تحوالت ناشي از جهاني فرآيند جهاني شدن بسيار زياد است. اين عامل نشان مي دهد كه توسعه حمل و نقل وا
شدن در منطقه دارد. و بدنبال گسترش مكانيسم جهاني شدن در منطقه، بخش ارتباطات و ترانزيت كاال و سرمايه گسترش پيدا 

نيروي  ميكند. اين رويه يكي از نشانه ها اصلي توسعه حمل و نقل و تمركز سرمايه و منابع است. كه گسترش جريان كاال، سرمايه و
انساني را بدنبال دارد. در نتيجه به گسترش حمل و نقل در انواع مختلف آن خواهد انجاميد. از اينرو، برنامه ريزي روي نقاط ضعف و 
نقاط قوت بخش توسعه حمل و نقل در منطقه و همگام نمودن آن با پروسه جهاني شدن، توسعه و رونق بخش حمل و نقل در بندر 

است. از اين رو همبستگي بدست  0.05% ، كمتر از 95ار نيست. مقدار سطح معني داري نيز طبق سطح اطمينان چابهار دور از انتظ
است. بنابراين مي توان گفت  R ،0.923آمده مورد تاييد بوده و مي توان آن را به كل جامعه آماري تعميم داد. از طرفي ديگر، مقدار 

متغير حمل و نقل را توجيه كند. كه اين مقدار همبستگي بسيار قابل توجه است و نشان درصد از  92كه متغير جهاني شدن مي تواند 
مي دهد كه مدل رگرسيون خطي به خوبي مي تواند براي پيش بيني متغير وابسته(حمل و نقل) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش 

 د است.قابل تعميم و مورد تايي 0.000بيني، با توجه به مقدار سطح معني داري 
 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص حمل ونقل با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي .8جدول 

حمل و 
 نقل

ANOVA Model 
Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 21.710 0.923 0.035 0.757 0.313 0.852 0.923 0 471.34 46.288 1 3.46 رگرسيون

باقي 
 مانده

8.053 362 0.098           

جدول 5. تحلیل همبستگی  میان توسعه شاخص تولید با جهانی شدن  با آزمون رگرسیون خطی؛
منبع: يافته های تحقیق، تابستان 1394

جدول 6. تحلیل همبستگی  میان توسعه شاخص مسکن با جهانی شدن  با آزمون رگرسیون خطی؛ منبع: يافته های 
تحقیق، تابستان 1394

جدول 7. تحلیل همبستگی  میان توسعه شاخص امور مالی با جهانی شدن  با آزمون رگرسیون خطی؛ منبع: يافته های 
تحقیق، تابستان 1394

۱۱ 
 

قابل  0.000تواند براي پيش بيني متغير وابسته(ارتباطات) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش بيني، با توجه به مقدار سطح معني داري 
 عميم و مورد تاييد است. ت

 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص ارتباطات با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي. 4 جدول

 ارتباطات
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 13.689 0.831 0.061 0.831 0.449 0.690 0.831 0 187.388 37.828 1 37.828 رگرسيون

باقي 
 مانده

16.957 
371 

0.202           

            375 54.876 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص توليد با فرآيند جهاني شدن

د كه همبستگي ميان توسعه توليد با فرآيند است. اين ضريب نشان مي ده 0.761برابر با  R2، ضريب آماره پنج طبق نتايج جدول
عامل نشان مي دهد كه توسعه توليد وابستگي زيادي به جهاني شدن دارد. و با برنامه  همينجهاني شدن باالتر از حد متوسط است. 

ن، توسعه توليد ريزي روي نقاط ضعف و نقاط قوت بخش توليد در منطقه و همگام نمودن آن با پروسه نيروها و جريانهاي جهاني شد
% ، 95و حل مسائل و مشكالتي از اين قبيل در بندر چابهار دور از انتظار نيست. مقدار سطح معني داري نيز طبق سطح اطمينان 

 است. از اين رو همبستگي بدست آمده مورد تاييد بوده و مي توان آن را به كل جامعه آماري تعميم داد. همچنين با 0.05كمتر از 
درصد از متغير توليد را توجيه كند. كه اين مقدار همبستگي  87، مي توان گفت كه متغير جهاني شدن مي تواند Rدار توجه به مق

بسيار قابل توجه است و نشان مي دهد كه مدل رگرسيون خطي به خوبي مي تواند براي پيش بيني متغير وابسته(توليد) مورد استفاده 
 قابل تعميم و مورد تاييد است.  0.000ه مقدار سطح معني داري قرار گيرد. اين پيش بيني، با توجه ب

 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص توليد با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي .5 جدول

 توليد
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 15.324 0.872 0.054 0.828 0.355 0.761 0.872 0 232.076 29.30 1 29.30 رگرسيون

           0.126 322 9.217 باقي مانده

            326 38.517 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص مسكن با فرآيند جهاني شدن

۱۲ 
 

دهد كه است. اين ضريب نشان مي 0.679برابر با  R2آماره دهد كه، ضريب نشان مي جدول ششبررسي محاسبات آماري 
شدن در حد متوسط است. اين عامل نشان مي دهد كه توسعه مسكن وابسته به  همبستگي ميان توسعه مسكن با فرآيند جهاني

تدريج از اين تحوالت ناشي از جهاني شدن در منطقه است. و بدنبال گسترش مكانيسم جهاني شدن در منطقه، بخش مسكن نيز ب
ريزي روي نقاط ضعف و نقاط قوت بخش مسكن در منطقه و همگام نمودن آن با فرآيند تاثير خواهد پذيرفت. از اينرو، با برنامه

پروسه نيروها و جريانهاي جهاني شدن، توسعه مسكن و حل مسائل و مشكالتي از اين قبيل در بندر چابهار دور از انتظار نيست. مقدار 
است. از اين رو همبستگي بدست آمده مورد تاييد بوده و مي توان آن  0.05% ، كمتر از 95داري نيز طبق سطح اطمينان سطح معني 

 87است. بنابراين مي توان گفت كه متغير جهاني شدن مي تواند  R ،0.824را به كل جامعه آماري تعميم داد. از طرفي ديگر، مقدار 
كه اين مقدار همبستگي بسيار قابل توجه است و نشان مي دهد كه مدل رگرسيون خطي به  درصد از متغير مسكن را توجيه كند.

خوبي مي تواند براي پيش بيني متغير وابسته(مسكن) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش بيني، با توجه به مقدار سطح معني داري 
 قابل تعميم و مورد تاييد است.  0.000

 ن توسعه شاخص مسكن با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطيتحليل همبستگي  ميا .6جدول 

 مسكن
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 13.249 0.824 0.60 0.719 0.460 0.679 0.824 0 175.33 37.147 1 37.147 رگرسيون

باقي 
 مانده

17.565 
366 

0.212           

            371 54.712 كلي

 1394تابستان هاي تحقيق، منبع: يافته
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص امور مالي با فرآيند جهاني شدن

منطقه اي بندر چابهار، نتايج نشان مي دهد كه ، ضريب آماره  -در بخش مطالعات و بررسي هاي مربوط به امور مالي توسعه شهري
R2  است. اين ضريب نشان مي دهد كه همبستگي ميان توسعه امور مالي با فرآيند جهاني شدن بسيار زياد است. اين  0.885برابر با

عامل نشان مي دهد كه توسعه امور مالي وابستگي شديدي به تحوالت ناشي از جهاني شدن در منطقه دارد. و بدنبال گسترش 
اي اقتصادي رونق گرفته و در نتيجه فعاليتهاي سرمايه اي و مالي نيز بتدريج مكانيسم جهاني شدن در منطقه، بخش تجارت و فعاليته

گسترش پيدا مي كند. از اينرو، با برنامه ريزي روي نقاط ضعف و نقاط قوت بخش امور مالي و سرمايه اي در منطقه و همگام نمودن 
و مشكالتي از اين قبيل در بندر چابهار دور از انتظار آن با پروسه نيروها و جريانهاي جهاني شدن، توسعه امور مالي و حل مسائل 

است. از اين رو همبستگي بدست آمده مورد تاييد بوده و  0.05% ، كمتر از 95نيست. مقدار سطح معني داري نيز طبق سطح اطمينان 
توان گفت كه متغير جهاني شدن است. بنابراين مي  R ،0.941مي توان آن را به كل جامعه آماري تعميم داد. از طرفي ديگر، مقدار 

درصد از متغير امور مالي را توجيه كند. كه اين مقدار همبستگي آمار خيره كننده اي است و نشان مي دهد كه مدل 94مي تواند 
ه مقدار رگرسيون خطي به خوبي مي تواند براي پيش بيني متغير وابسته(امور مالي) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش بيني، با توجه ب

 قابل تعميم و مورد تاييد است. 0.000سطح معني داري 
 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص امور مالي با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي .7 جدول
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دیگـر، مقدار R، 0,941 اسـت. بنابرایـن می توان گفت 
کـه متغیـر جهانی شـدن می توانـد 94درصـد از متغیر 
امـور مالـی را توجیـه کنـد. که ایـن مقدار همبسـتگی 
آمـار خیره کننده ای اسـت و نشـان می دهـد که مدل 
رگرسـیون خطـی به خوبی مـی تواند بـرای پیش بینی 
متغیـر وابسـته)امور مالـی( مـورد اسـتفاده قـرار گیرد. 
ایـن پیـش بینـی، با توجه بـه مقدار سـطح معنی داری 

0,000 قابـل تعمیـم و مورد تایید اسـت.
ارزيابی همبسـتگی  میان توسـعه شاخص حمل 

و نقل بـا فرآيند جهانی شـدن
مطالعـه شـاخص حمـل و نقـل در ارتبـاط بـا فرآینـد 

جهانی شـدن حاکی ارتباط مناسـب ایـن دو با یکدیگر 
جـدول  محاسـباتی  آمـار  براسـاس  بطوریکـه  اسـت. 
هشـت، ضریـب آمـاره R2 برابـر بـا 0,852 اسـت. این 
ضریـب نشـان مـی دهد کـه همبسـتگی میان توسـعه 
حمـل و نقل با فرآیند جهانی شـدن بسـیار زیاد اسـت. 
ایـن عامـل نشـان مـی دهـد کـه توسـعه حمـل و نقل 
وابسـتگی شـدیدی بـه تحوالت ناشـی از جهانی شـدن 
در منطقـه دارد. و بدنبـال گسـترش مکانیسـم جهانـی 
شـدن در منطقـه، بخـش ارتباطـات و ترانزیـت کاال و 
سـرمایه گسـترش پیدا میکند. این رویه یکی از نشـانه 
هـا اصلی توسـعه حمل و نقل و تمرکز سـرمایه و منابع 

۱۴ 
 

54.34 كلي
1 366            

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص اشتغال و درآمد با فرآيند جهاني شدن

است. اين ضريب نشان  0.804ر با براب R2مي دهد كه، ضريب آماره  ننتايج محاسبات همبستگي اشتغال و درآمد با جهاني شدن نشا
مي دهد كه همبستگي ميان توسعه اشتغال و درآمد با فرآيند جهاني شدن بسيار زياد است. اين عامل نشان مي دهد كه توسعه اشتغال 

اقتصادي و درآمد وابسته به تحوالت ناشي از جهاني شدن در منطقه است. و بدنبال گسترش فرآيند جهاني شدن در منطقه، فعاليتهاي 
و مبادله و توليد كاال و سرمايه رونق و توسعه پيدا مي كند كه اين عامل در گذر زمان موجب اشتغالزايي و افزايش درآمد در منطقه 
خواهد شد. از اينرو، برنامه ريزي روي نقاط ضعف و نقاط قوت بخش توسعه اشتغال و درآمد در منطقه و همگام نمودن آن با پروسه 

وسعه و رونق بخش اشتغال و درآمد در بندر چابهار دور از انتظار نيست. مقدار سطح معني داري نيز طبق سطح جهاني شدن، ت
است. از اين رو همبستگي بدست آمده مورد تاييد بوده و مي توان آن را به كل جامعه آماري تعميم داد.  0.05% ، كمتر از 95اطمينان 

درصد از متغير اشتغال و درآمد را 89براين مي توان گفت كه متغير جهاني شدن مي تواند است. بنا R ،0.897از طرفي ديگر، مقدار 
توجيه كند. كه اين مقدار همبستگي بسيار قابل توجه است و نشان مي دهد كه مدل رگرسيون خطي به خوبي مي تواند براي پيش 

قابل تعميم و  0.000بيني، با توجه به مقدار سطح معني داري  بيني متغير وابسته(اشتغال و درآمد) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش
 مورد تاييد است. 

 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص اشتغال و درآمد با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي. 9 جدول

 
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 18.34 0.897 0.041 0.754 0.360 0.804 0.897 0 336.6 43.7 1 43.7 رگرسيون

باقي 
 مانده

10.6 362 0.130          

 

            366 54.3 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 

 و جمعبندينتيجه گيري 
ن استفاده از فرصتهاي منطقه اي كه در آن يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه اتخاذ يك استراتژي فرا منطقه اي به عنوا

تيك و ژئواكونوميكي نيازمند يلوژئوپ منطقه اي شود، با دارا بودن فرصتهاي -منطقه چابهار مي تواند باعث تسريع روند توسعه شهري
تهاي مناسب مي تواند وضع قوانيني تسريع كننده منطقه چابهار به شبكه جهاني مي باشد و اين منطقه به دليل برخورداري از زيرساخ

حمايت الزم را از مدخلهاي ورودي توسعه انجام دهد. همبستگي ميان توسعه ارتباطات با فرآيند جهاني شدن باالتر از حد متوسط و 
مل نشان مي دهد واعهمبستگي اين توسعه مسكن متوسط ؛ و توسعه امور مالي؛ حمل و نقل، اشتغال و درآمد در حد بسيار زياد است. 

جدول 8. تحلیل همبستگی  میان توسعه شاخص حمل ونقل با جهانی شدن  با آزمون رگرسیون خطی؛ منبع: يافته های 
تحقیق، تابستان 1394

جدول 9. تحلیل همبستگی  میان توسعه شاخص اشتغال و درآمد با جهانی شدن  با آزمون رگرسیون خطی؛ منبع: يافته 
های تحقیق، تابستان 1394

۱۳ 
 

 مالي
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 25.227 0.941 0.029 0.742 0.276 0.855 0.941 0 636.405 48.400 1 48.400 رگرسيون

باقي 
 مانده

6.312 
366 

0.076           

            371 54.712 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص حمل و نقل با فرآيند جهاني شدن

د جهاني شدن حاكي ارتباط مناسب اين دو با يكديگر است. بطوريكه براساس آمار مطالعه شاخص حمل و نقل در ارتباط با فرآين
است. اين ضريب نشان مي دهد كه همبستگي ميان توسعه حمل و نقل با  0.852برابر با  R2، ضريب آماره هشت محاسباتي جدول

بستگي شديدي به تحوالت ناشي از جهاني فرآيند جهاني شدن بسيار زياد است. اين عامل نشان مي دهد كه توسعه حمل و نقل وا
شدن در منطقه دارد. و بدنبال گسترش مكانيسم جهاني شدن در منطقه، بخش ارتباطات و ترانزيت كاال و سرمايه گسترش پيدا 

نيروي  ميكند. اين رويه يكي از نشانه ها اصلي توسعه حمل و نقل و تمركز سرمايه و منابع است. كه گسترش جريان كاال، سرمايه و
انساني را بدنبال دارد. در نتيجه به گسترش حمل و نقل در انواع مختلف آن خواهد انجاميد. از اينرو، برنامه ريزي روي نقاط ضعف و 
نقاط قوت بخش توسعه حمل و نقل در منطقه و همگام نمودن آن با پروسه جهاني شدن، توسعه و رونق بخش حمل و نقل در بندر 

است. از اين رو همبستگي بدست  0.05% ، كمتر از 95ار نيست. مقدار سطح معني داري نيز طبق سطح اطمينان چابهار دور از انتظ
است. بنابراين مي توان گفت  R ،0.923آمده مورد تاييد بوده و مي توان آن را به كل جامعه آماري تعميم داد. از طرفي ديگر، مقدار 

متغير حمل و نقل را توجيه كند. كه اين مقدار همبستگي بسيار قابل توجه است و نشان درصد از  92كه متغير جهاني شدن مي تواند 
مي دهد كه مدل رگرسيون خطي به خوبي مي تواند براي پيش بيني متغير وابسته(حمل و نقل) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش 

 د است.قابل تعميم و مورد تايي 0.000بيني، با توجه به مقدار سطح معني داري 
 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص حمل ونقل با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي .8جدول 

حمل و 
 نقل

ANOVA Model 
Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 21.710 0.923 0.035 0.757 0.313 0.852 0.923 0 471.34 46.288 1 3.46 رگرسيون

باقي 
 مانده

8.053 362 0.098           

۱۴ 
 

54.34 كلي
1 366            

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 ارزيابي همبستگي  ميان توسعه شاخص اشتغال و درآمد با فرآيند جهاني شدن

است. اين ضريب نشان  0.804ر با براب R2مي دهد كه، ضريب آماره  ننتايج محاسبات همبستگي اشتغال و درآمد با جهاني شدن نشا
مي دهد كه همبستگي ميان توسعه اشتغال و درآمد با فرآيند جهاني شدن بسيار زياد است. اين عامل نشان مي دهد كه توسعه اشتغال 

اقتصادي و درآمد وابسته به تحوالت ناشي از جهاني شدن در منطقه است. و بدنبال گسترش فرآيند جهاني شدن در منطقه، فعاليتهاي 
و مبادله و توليد كاال و سرمايه رونق و توسعه پيدا مي كند كه اين عامل در گذر زمان موجب اشتغالزايي و افزايش درآمد در منطقه 
خواهد شد. از اينرو، برنامه ريزي روي نقاط ضعف و نقاط قوت بخش توسعه اشتغال و درآمد در منطقه و همگام نمودن آن با پروسه 

وسعه و رونق بخش اشتغال و درآمد در بندر چابهار دور از انتظار نيست. مقدار سطح معني داري نيز طبق سطح جهاني شدن، ت
است. از اين رو همبستگي بدست آمده مورد تاييد بوده و مي توان آن را به كل جامعه آماري تعميم داد.  0.05% ، كمتر از 95اطمينان 

درصد از متغير اشتغال و درآمد را 89براين مي توان گفت كه متغير جهاني شدن مي تواند است. بنا R ،0.897از طرفي ديگر، مقدار 
توجيه كند. كه اين مقدار همبستگي بسيار قابل توجه است و نشان مي دهد كه مدل رگرسيون خطي به خوبي مي تواند براي پيش 

قابل تعميم و  0.000بيني، با توجه به مقدار سطح معني داري  بيني متغير وابسته(اشتغال و درآمد) مورد استفاده قرار گيرد. اين پيش
 مورد تاييد است. 

 تحليل همبستگي  ميان توسعه شاخص اشتغال و درآمد با جهاني شدن  با آزمون رگرسيون خطي. 9 جدول

 
ANOVA Model 

Summary Coefficients 

Sum2 df Mean
2 F sig R R2 Std B Std Bet

a T sig 

 0 18.34 0.897 0.041 0.754 0.360 0.804 0.897 0 336.6 43.7 1 43.7 رگرسيون

باقي 
 مانده

10.6 362 0.130          

 

            366 54.3 كلي

 1394تابستان منبع: يافته هاي تحقيق، 
 

 و جمعبندينتيجه گيري 
ن استفاده از فرصتهاي منطقه اي كه در آن يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه اتخاذ يك استراتژي فرا منطقه اي به عنوا

تيك و ژئواكونوميكي نيازمند يلوژئوپ منطقه اي شود، با دارا بودن فرصتهاي -منطقه چابهار مي تواند باعث تسريع روند توسعه شهري
تهاي مناسب مي تواند وضع قوانيني تسريع كننده منطقه چابهار به شبكه جهاني مي باشد و اين منطقه به دليل برخورداري از زيرساخ

حمايت الزم را از مدخلهاي ورودي توسعه انجام دهد. همبستگي ميان توسعه ارتباطات با فرآيند جهاني شدن باالتر از حد متوسط و 
مل نشان مي دهد واعهمبستگي اين توسعه مسكن متوسط ؛ و توسعه امور مالي؛ حمل و نقل، اشتغال و درآمد در حد بسيار زياد است. 
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اسـت. کـه گسـترش جریـان کاال، سـرمایه و نیـروی 
انسـانی را بدنبـال دارد. در نتیجـه بـه گسـترش حمـل 
و نقـل در انـواع مختلـف آن خواهـد انجامیـد. از اینرو، 
برنامـه ریـزی روی نقـاط ضعـف و نقـاط قـوت بخـش 
توسـعه حمـل و نقـل در منطقـه و همـگام نمـودن آن 
با پروسـه جهانی شـدن، توسـعه و رونـق بخش حمل و 
نقـل در بندر چابهار دور از انتظار نیسـت. مقدار سـطح 
معنـی داری نیز طبق سـطح اطمینـان 95% ، کمتر از 
0,05 اسـت. از ایـن رو همبسـتگی بدسـت آمـده مورد 
تاییـد بـوده و مـی تـوان آن را بـه کل جامعـه آمـاری 
تعمیـم داد. از طرفـی دیگـر، مقـدار R، 0,923 اسـت. 
بنابرایـن مـی تـوان گفت کـه متغیر جهانی شـدن می 
توانـد 92 درصـد از متغیـر حمل و نقـل را توجیه کند. 
کـه ایـن مقدار همبسـتگی بسـیار قابـل توجه اسـت و 
نشـان مـی دهـد که مـدل رگرسـیون خطی بـه خوبی 
مـی توانـد بـرای پیـش بینـی متغیـر وابسـته)حمل و 
نقـل( مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. ایـن پیـش بینـی، با 
توجـه به مقدار سـطح معنـی داری 0,000 قابل تعمیم 

و مـورد تایید اسـت.
شـاخص  توسـعه  میـان  همبسـتگی   ارزيابـی 
اشـتغال و درآمـد بـا فرآينـد جهانـی شـدن

بـا  درآمـد  و  اشـتغال  همبسـتگی  محاسـبات  نتایـج 
جهانـی شـدن نشـان مـی دهـد کـه، ضریـب آمـاره 
R2 برابـر بـا 0,804 اسـت. ایـن ضریـب نشـان مـی 
دهـد کـه همبسـتگی میـان توسـعه اشـتغال و درآمـد 
بـا فرآینـد جهانی شـدن بسـیار زیاد اسـت. ایـن عامل 
نشـان مـی دهـد کـه توسـعه اشـتغال و درآمد وابسـته 
بـه تحـوالت ناشـی از جهانـی شـدن در منطقه اسـت. 
و بدنبـال گسـترش فرآینـد جهانـی شـدن در منطقـه، 
فعالیتهـای اقتصـادی و مبادلـه و تولیـد کاال و سـرمایه 
رونـق و توسـعه پیـدا مـی کنـد که ایـن عامـل در گذر 
زمـان موجـب اشـتغالزایی و افزایـش درآمـد در منطقه 
خواهـد شـد. از اینرو، برنامـه ریزی روی نقـاط ضعف و 
نقـاط قـوت بخش توسـعه اشـتغال و درآمـد در منطقه 
و همـگام نمـودن آن بـا پروسـه جهانی شـدن، توسـعه 
و رونـق بخـش اشـتغال و درآمـد در بنـدر چابهـار دور 

از انتظـار نیسـت. مقـدار سـطح معنـی داری نیـز طبق 
سـطح اطمینـان 95% ، کمتـر از 0,05 اسـت. از ایـن 
رو همبسـتگی بدسـت آمـده مـورد تاییـد بـوده و مـی 
تـوان آن را بـه کل جامعـه آماری تعمیـم داد. از طرفی 
دیگـر، مقـدار R، 0,897 اسـت. بنابرایـن مـی تـوان 
گفـت کـه متغیر جهانی شـدن مـی توانـد 89درصد از 
متغیـر اشـتغال و درآمـد را توجیـه کند. که ایـن مقدار 
همبسـتگی بسـیار قابـل توجه اسـت و نشـان می دهد 
کـه مـدل رگرسـیون خطی بـه خوبی مـی توانـد برای 
پیـش بینـی متغیـر وابسته)اشـتغال و درآمـد( مـورد 
اسـتفاده قـرار گیرد. ایـن پیش بینی، با توجـه به مقدار 
سـطح معنـی داری 0,000 قابـل تعمیـم و مـورد تایید 

ست.  ا
نتیجه گیری و جمعبندي

یافتـه هـای ایـن تحقیق نشـان می دهد کـه اتخاذ یک 
اسـتراتژی فرا منطقه ای به عنوان اسـتفاده از فرصتهای 
منطقـه ای کـه در آن منطقـه چابهـار مـی توانـد باعث 
تسـریع روند توسـعه شـهری- منطقه ای شـود، بـا دارا 
بـودن فرصتهـای ژئوپولیتیـک و ژئواکونومیکی نیازمند 
وضـع قوانینی تسـریع کننـده منطقه چابهار به شـبکه 
جهانـی مـی باشـد و ایـن منطقه بـه دلیل برخـورداری 
از زیرسـاختهای مناسـب مـی توانـد حمایـت الزم را از 
مدخلهای ورودی توسـعه انجام دهد. همبسـتگی میان 
توسـعه ارتباطـات با فرآیند جهانی شـدن باالتـر از حد 
متوسـط و توسـعه مسـکن متوسـط ؛ و توسـعه امـور 
مالـی؛ حمـل و نقـل، اشـتغال و درآمـد در حـد بسـیار 
زیاد اسـت. همبسـتگی این عوامل نشـان مـی دهد که 
اگـر بتوانیـم امکانـات، جریانهـا و محدودیتهای توسـعه 
منطقـه در زمینـه های مختلف را بـا نیروها و جریانهای 
جهانی شـدن همگام سـازیم، توسـعه موارد ذکر شده و 
حل مسـائل و مشـکاتی مرتبـط با آن در بنـدر چابهار 
دور از انتظـار نیسـت. بنابرایـن توسـعه منطقـه چابهار 
نیازمنـد تامین زیرسـاختهای الزم و اصـاح و بهبود در 

مـوارد ذکر شـده می باشـد.
منابع و ماخذ

اقتصـاد  شـدن  جهانـی  حسـن)1381(،  افراختـه،   .1
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چکیده
اسـالم در تمام شـئون خود ديني اجتماعی اسـت؛  چنانچه يکی از آشـکارترين وجوه 
هويتـی جامعه و شـهر اسـالمی، مسـجد اسـت که به سـبب بعـد عقالنـی و معنوی 
ويـژه خـود همـواره نقشـی بنیادی داشـته اسـت. به نظر می رسـد امـروزه اين نقش 
برجسـته مسـاجد در سـازماندهی سـاختار کالبدی و اجتماعی شـهرهای اسالمی، و 
در شـهرهای معاصر ايرانی- اسـالمی در حال کم رنگ شـدن اسـت. از اين رو، توجه 
اصلـی ايـن مقالـه به شناسـايی ويژگی هـای معنايـی و کالبدی خاص مسـاجد کهن 
در شـهرهای ايرانـی اسـالمی اسـت کـه می تواننـد امروزه نیز بـه عنـوان عامل نظام 
بخـش کالبـدی و اجتماعـی شـهر مسـلمانان ايفای نقـش نماينـد. بـه اين منظور و 
به عنـوان نمونه پژوهـی مسـجد وکیـل و مسـجدفاطمه الزهـرا شـیراز انتخاب شـده 
اسـت. ذکـر ايـن نکته ضروری اسـت کـه پژوهش حاضـر از روش تطبیقـی- تحلیلی 
و روش تاريخـی و مقايسـه اي بـا اسـتفاده از طیـف لیکـرت و آزمـون پايايـي آلفـاي 
کرونبـاخ و ابـزار گـردآوري داده: مطالعـات کتابخانـه ای و مشـاهدات میدانـي بهـره 
گرفتـه اسـت. يافته هـاي تحقیق نشـان مي دهد که مسـجد وکیل، مسـجدی اسـت 
کـه نگاهـی گذارا بـه فرآيند شـکل گیری و تاثیرگـذاری آن در بافت تاريخی شـیراز 
بیانگـر تاثیـر شـگرف آن در تلفیق مطلـوب زندگی روزمره شـهروندان و عملکردهای 
سـنتی مسـاجد و مکانـی مقدس اسـت کـه در دوره های مختلف تاريخـی تا پیش از 
قـرن حاضـر، محل برگـزاری رويدادهای مهـم اجتماعی و برقـراری تعامالت مطلوب 
اجتماعـی میـان شـهروندان بـوده اسـت. در حالیکـه مسـجد فاطمـه الزهـرا کـه در 
دوران معاصـر سـاخته شـده اسـت و فاقد تاثیرگـذاری اثربخش کالبـدی و اجتماعی 
شـهری می باشـد که مي تـوان يکـي از عوامل اثرگـذار بر بـي اعتبـاري قرارگاه هاي 
رفتـاري آن را کمرنگـي و تضعیـف عنصـر جلوخان در سـاختار کالبـدي آن در حوزه 
مولفه هـاي سـازمان فضايـي، انعطاف پذيری، تناسـبات بصری، نشـانه ، غنای حسـی، 
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Mosques forecourt place yesterday and today 
in the formation and strengthening of behav-
ioral setting (comparative case study in Shiraz 
Vakil Mosque and the Mosque of Al-Zahra)
Abstract
Islam is a social religion in all its aspects, mistakenly as one of the 
most visible aspects of community identity and Islamic city, the 
mosque which is well known for his intellectual and spiritual dimen-
sions have always been fundamental. It seems that now the lead-
ing role in organizing social and physical structure in the Islamic 
mosques, and in the cities of contemporary Iranian - Islamic’re not 
fade. Hence, the focus of this paper is to identify specific physical 
meaning and ancient mosques in the cities of Islamic Iran. That can 
be used today as a system of social and physical part of Muslims to 
play their roles. For this purpose, as well as case studies and Msjd-
fatmh Al Vakil Mosque of Shiraz is selected. It should be noted that 
the study of comparative method - analytical and historical and com-
parative approach using Likert scale and Cronbach’s alpha reliability 
testing and data collection tools: a literature review and field observa-
tions have been used. That in different historical periods prior to the 
present century, the venue for important social events and social in-
teraction among citizens is desirable. While the Fatima Zahra mosque 
being built in contemporary and urban social and physical impact is 
less effective. Is one of the factors that influence the invalidity of the 
headquarters of the system behavior dilute and weaken the forecourt 
element in the physical structure of components in aerospace orga-
nization, flexibility, visual proportions, signs, sensory richness, and 
knew readability.
Keywords: mosque, organizing physical, social organization, fore-
court, Vakil Mosque, and Fatima Zahra mosque.
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مقدمه
از مهمتريـن فضاهـای مذهبـی- اسـالمی و  مسـاجد 
جريـان  در  کـه  اسـت  فضاهايـی  اولیـن  از  باالخـص 
در  آمدنـد.  بوجـود  اسـالمی  شـهرها  شـکل گیری 
سـده های نخسـتین اسـالم ايـن عناصـر نقش بسـزايی 
در حیـات اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و کالبـدی 
جامعـه اسـالمی ايفـا کـرده و همـواره مـورد اقبـال و 
فضاهـای  و  انـد، مسـاجد  بـوده  مـردم  عمـوم  توجـه 
محـالت  در  ای  گسـترده  شـبکه  درقالـب  مذهبـی 
شـهر های اسـالمی تعبیه شـده و زمینه هـای معنـوی، 
ويژگی هـای کالبـدی و ويژگیهـای عملکـردی آنهـا از 
جملـه شـاخص های بی بديلـی می باشـند کـه سـبب 
شـده اند تـا آنها تـوان بالقـوه ای بـرای تبديل شـدن به 
عنصـری تاثیـر گـذار و کارآمـد در شـهر اسـالمی را در 
خـود داشـته و به صورت سـرمايه های عظیـم اجتماعی 
و معنـوی عمـل نماينـد. لیکـن بـه نظـر می رسـد در 
حـال حاضـر علیرغـم پیشـینه درخشـان ايـن فضاها و 
تـوان بالقـوه آنها در انتظام بخشـی کالبـدی و اجتماعی 
شـهر و محالت، میـزان و شـدت تاثیرگـذاری فضاهای 
مذهبـی مسـاجد و اقبـال عمومـی از آنهـا در جامعـه 

مـا بـا چالـش روبـرو گشـته اسـت. »شـهر در جريـان 
زندگـی خـود بـه عنـوان يـک نظـام زنـده هدفمنـد با 
تغییـر و تحـوالت فراوانی روبروسـت. نگرش به شـهر از 
جنبه هايـی که مسـجد بـه عنوان يک عملکـرد مذهبی 
نقـش خـود را در تکامـل و تعريف زندگی شـهری بیان 
می کنـد« )شـعیبی، 1380، ص 484(. حضور عناصری 
چـون مسـجد و مدرسـه، بسـتر بـرای حضـور نیروهای 
اجتماعـی فراهـم آورده و به واسـطه حضـور قوی دولت 
به-عنـوان صاحب سـرمايه و ناظـر بـر تنسـیق امـور، 
نیـروی سیاسـی نیـز در اين مکان حضور داشـته اسـت 
)حبیبـی، 1383(. مهمتريـن شـاخصه های مسـجد از 
نظر اسـتفاده کنندگان نخسـت ويژگی کالبدی و بعد از 
آن فعالیت ها و معانی مسـجد اسـت. مسـجد به-عنوان 
مفصـل بیـن عملکـرد مذهبـی و حکومتـی محسـوب 
می شـده اسـت. اندکـی از تحقیـق راجـع بـه جايـگاه 
مسـجد در اسـتخوان بندی شـهر می باشـد و در نهايت 
بـه بررسـی عواملـی که  مسـجد بـه عنوان يـک فضای 
شـهری جهـت تعامـالت اجتماعـات انسـانی شـهری و 
افزايـش سـرمايه اجتماعي، جايـگاه کالبدی خـود را از 
دسـت داده اسـت1. از سـويي ديگـر، »محیـط« شـامل 
1. امروزه مسـاجد در باب برگزاری آيین شـکوهمند نماز در سـطوح محالت و مناطق شـهری از جايگاه بی بديلی در ارتقاء همبسـتگی 
اجتماعی و سـاماندهی مناسـبات شـهروندی و تعامالت اجتماعی برخوردار شـده اند؛ چنانچه از يک حوزه سـرزمینی متصف به صفت 
اسـالمیت نیـز انتظـاری غیـر از اين نخواهد بود. از سـويی ديگر، در جامعه معاصر در کنار سـرمايه های انسـانی، مالی و اقتصـادی از نوع 
ديگـری از سـرمايه بـه نـام »سـرمايه اِجتماعـی« نـام برده می شـود. بر اسـاس نظر بسـیاری از انديشـمندان، اين مفهوم بـه »پیوندها و 
ارتباطـات میـان اعضـای يک شـبکه« به عنوان منبع با ارزشـی اشـاره دارد که از طريـق َهنجارها و اِعتماد متقابل موجـب تحقُّق اهداف 
افـراد و اعضـاء جامعـه مـی گـردد. سـرمايه اجتماعـی به عنـوان منبعی کـه افـراد، گروهها و جوامـع برای نیل بـه نتايج مطلـوب به کار 
مـی گیرنـد، مفهومی اسـت که بسـیاری از تحلیلگـران اجتماعی و اقتصـادی از آن برای توصیـف طیف وسـیعی از فرايندهای اجتماعی 
و نیـز بـرای پاسـخ بـه پرسشـهايی در جهت تحقُّق توسـعه اسـتفاده می کننـد. در ديدگاه های سـنتی، ُمديريت توسـعه، سـرمايه های 
اقتصـادی، فیزيکـی و نیـروی انسـانی مهمتريـن نقـش را ايفا می کردند اما در حال حاضر گفته می شـود برای توسـعه بیشـتر از آن چه 
به سـرمايه اقتصادی، فیزيکی و انسـانی نیازمند باشـیم، به سـرمايه اجتماعی نیازمنديم؛ زيرا بدون سـرمايه اجتماعی، اسـتفاده از ديگر 
سـرمايه ها بطـور بهینـه انجام نخواهد شـد؛ در جامعه ای که فاقد سـرمايه اجتماعی اسـت سـاير سـرمايه هـا ابتر مانده و کـم بازده می 
شـوند. از اينرو، موضوع سـرمايه اجتماعی به عنوان يک اصل محوری برای دسـتیابی به توسـعه محسـوب شـده و مديرانی موفقند که 
بتوانند درک درسـتی از اهمیت و کارکرد سـرمايه اجتماعی داشـته باشـند. بنابراين سـرمايه اجتماعی که در واقع از ارزشها و َهنجارهای 
جامعـه، اسـتحکام تعهـدات متقابـل بین افـراد، گروهها و تا حدود زيادی ُمشـارکت اجتماعی تامین می شـود حافظ جامعـه و گروههای 
اجتماعـی در بحرانهـای سیاسـی، اقتصـادی و اجتماعی اسـت و می تواند از توقـف جامعه در مرحله عقب ماندگی جلوگیـری کرده و آن 

را به سـمت توسـعه پیش برد. 
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هسـتند. بخشـي از ايـن نیازهـا معطـوف بـه نیازهـاي 
مختلـف و متعـدد انسـاني اسـت و بخشـي ديگـر بـه 
ويژگي هـاي کالبـدي ونقـش فضـاي مورد اسـتفاده در 
شـهر مربـوط مي شـود. همچنیـن برخـي از الگوهـاي 
رفتاري به نیازهاي دسـته هاي مختلف اسـتفاده کننده 
از فضا بسـتگي دارد و برخـي از اين الگوها تابع فرهنگ 
نحـوه  بنابرايـن  مي باشـد.  فرهنگـي جامعـه  بسـتر  و 
برقـراري ايـن رابطـه تعاملـي بسـتگي زيادي بـه چهار 
عامـل دارد کـه عبارتنـد از: ويژگي هـاي کالبدي فضاي 
مـورد اسـتفاده، نیازهـاي انسـاني به طور عـام، نیازهاي 
مخاطبیـن و اسـتفاده کننـدگان خـاص آن فضـا و در 
نهايـت الگوهـاي رفتـاري و بسـتر فرهنگـي جامعه. در 
ايـن مقالـه به بررسـي »جايگاه جلوخان مسـاجد ديروز 
و امـروز در شـکل گیـری و تقويـت قـرارگاه رفتـاری« 
اشـاره شـده و در پايـان نیـز راهکارهايـي بـراي تقويت 
قـرارگاه هـاي رفتـاري در جلوخان مسـاجد بـه اختصار 

مـورد تبییـن قـرار مي گیرد.
مباني نظری تحقیق

فضاهاي شهري و روانشناسي محیطي
انسـان بـا توجه بـه نیازهـا، ارزشـها و هدف هـای خود، 
ُمحیـط را دگرگـون می کند و بطـور متقابل تحت تاثیر 
ُمحیـط دگرگون شـده قـرار می گیرد؛ بويـژه تکنولوژی 
پیشـرفته موجـب مـی شـود تأثیـر انسـان بـر ُمحیـط 
شـدت و سـرعت يابد. در ضمن در رابطـه با مفهوم فضا 
در روانشناسـي محیطـي مي تـوان بـه مفهـوم قـرارگاه 
هـاي رفتـاري اشـاره داشـت؛ چنانچـه در روانشناسـی 
فیزيکـی  قـرارگاه  در چهـار چـوب  را  رفتـار  ُمحیـط، 
مـورد بررسـی و پژوهـش قـرار می دهند، بـه طورمثال 
يـک مدرسـه يـا آموزشـگاه قـرارگاه فیزيکی محسـوب 
می شـود؛ قـرارگاه فیزيکـی بـه معنـی فضـای فیزيکی 
بـا هدفهـای کاربـردی و سـازمانی تعريـف شـده به کار 

2. در ايـن رابطـه، کـورت کافـکا )1935(، بیـن ُمحیـط جغرافیايی و ُمحیـط رفتاری تمايز قايل می شـود، چنانچه ُمحیـط جغرافیايی را 
ُمحیـط عینـی و واقعیتهـای اطراف انسـان مـی داند، و ُمحیط رفتاری را تصويرشـناختی ُمحیط عینـی ارزيابی می کند که اسـاس رفتار 
انسـان را شـکل مـی دهـد. عـالوه بر ايـن »داگالس پورتیـوس« )1977( ُمحیط مفهومی را مطـرح می کند که آن را بـه مفاهیم ُمحیط 

پديـده ای )جغرافیايی( و شـخصی )رفتاری( می افزايد )مرتضـوی، 1367، ص 7(.

مجموعـه ای از »قرارگاه هـای رفتاری« اسـت که درون 
يکديگـر قـرار گرفته انـد و باهم، فصول مشـترک دارند. 
ايـن قرارگاه هـای رفتـاری دارای دو عنصر اساسـی اند: 
»الگـوی شـاخص رفتـار« و  »محیـط فیزيکـی«. اگـر 
يـک الگوی جـاری رفتـاری در يـک مکان کالبـدی در 
زمانهـای مختلـف بروز کنـد، آن مـکان می تواند جزيی 
از يـک يـا چنـد قـرارگاه رفتـاری باشـد. رفتار انسـاني 
برآينـدي از انگیزه هـا و نیازهـاي فـرد، قابلیـت محیط، 
تصويـر ذهنـي ناشـي از ادراک او از دنیـاي خـارج و 
مي باشـد؛  دارد،  او  بـراي  تصويـر  ايـن  کـه  معنايـي 
بنابرايـن هـر رفتـار تحـت تاثیر شـرايط فـوق مي تواند 
اشـکال مختلفي بـه خود بگیرد و رفتارهـاي متنوعي را 
باعـث شـود. »رفتار« تنهـا تابع »فعالیت« نیسـت؛ بلکه 
ترکیبـي از: »1. فعالیـت، 2. زمان و 3. محیط«2 اسـت. 
انسـان همـواره در تعامـل بـا محیطـي اسـت کـه خود 
جزيي از آن به شـمار مـي رود. رفتـار اجتماعي نیازمند 
بسـتري بـراي روي دادن اسـت، بنابرايـن رابطه انسـان 
و »محیـط« بـه صـورت يـک رابطـه »رفت و برگشـتي 
و تعاملـي« موردنظـر اسـت. موضـوع علـم »طراحـي 
شـهري« خلـق فضاهـاي عمومي بـا کیفیت در سـطح 
شـهر مي باشـد، آن جـا کـه زندگـي عمومـي افـراد در 
جريـان اسـت و در خیابـان و میـدان و پـارک و غیـره، 
مـردم بـا ويژگیهـا و کیفیت هـاي مطلـوب و نامطلـوب 
آن در تمـاس مسـتقیم قـرار مـي گیرنـد. از سـويي، از 
آنجـا کـه رفتـار در رابطـه بـا محیـط شـکل مي گیرد، 
بـه شـدت تحت تاثیـر »فرهنـگ و اجتماع« مي باشـد 
و پیوسـته معلـوِل علتـي »اجتماعي و فرهنگي« اسـت. 
و  بازشناسـي  »ادراک،  خاسـتگاه  مي توانـد  محیـط 
اثرگـذاري و رفتـار فضايـي« باشـد، گروه هـاي مختلف 
اسـتفاده کننده از فضـاي شـهر داراي نیازهـا و الگوهاي 
رفتـاري و بسترسـاز »قـرارگاه هـای رفتـاری« مختلفي 
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مـی رود؛ ماننـد بیمارسـتان کـه محل مـداوای بیماران 
اسـت يـا کالس درس کـه محل تدريس و تعلیم اسـت 
)مرتضـوی، 1367، ص 9(. »نظريه هـای روانشناسـی 

ُمحیـط در فضـا« بـه قـرار زير اسـت:
اراده  تأثیـری روی رفتـار و  : ُمحیـط  1. »اختیـاری« 
انسـان نـدارد؛ بگونـه ای فقـدان تأثیر ُمحیـط را مطرح 

کند. مـی 
2. »امکان گـرا« : ُمحیـط امکانـات و فقدانهـای مختلف 
را بوجـود مـی آورد ولـی در نهايـت انسـان در انتخاب، 

است. آزاد 
3. »احتمال گـرا« : احتمـال آمـاری رفتارهـا را زيـاد 
می کنـد، تفاوتـش بـا امکان گـرا دراين اسـت که جنبه 

آمـاری دارد )چیدمـان اتاق(. 
4. »قطعیت گـرا« : تأثیـر ُمحیـط کامـاًل قطعـی اسـت. 
سـه نظـر در مـورد جبريّـت ُمحیطـی معمـاري بديـن 

است: شـرح 
- جبريّـت ُمحیط )اقلیم فرهنگ؛ طبقـه اجتماعی؛ نوع 

تربیت؛ عناصـر تاريخی و جغرافیايی(؛
فضـای  اسـت؛  فیزيکـی  )کامـاًل  معمـاری  - جبريّـت 

هدايـت شـده مصنـوع و خـرد؛
- جبريّـت کالبـدی )در حـوزه وسـیعتر، شـهر، غیـر از 
شـهر اقلیم هـم درآن دخالت دارد، منطقه کوهسـتانی، 

بیابانی(. و 
انـواع فضاسـازی از ديـدگاه روانشناسـی ُمحیـط به قرار 

زير اسـت:
فضاهـای  ثابـت«:  نیمـه  سـیمای  بـا  »فضـا   .1
چندعملکـردی کـه قابلیـت فضايـی و رفتـاری زيـادی 
دارنـد، بنابرايـن فضاهـای چندعملکـردی تثبیت شـده 
نیسـتند. فضاهايـی کـه کیفّیـت آنهـا را مـی تـوان بـا 
تغییـر فاکتورهايـی نظیر چیدمـان مبلمـان، تغییر داد 
کـه ايـن تغییـرات موجـب تغییـرات رفتـاری کاربـران 
آن فضـا هـم خواهـد بـود؛ بنابراين مـی تـوان الگوهای 
رفتـاری مناسـب را اسـتخراج کـرد و فضـا را در جهـت 

رسـیدن بـه آن سـازماندهی کـرد.
2. »فضـای بی شـکل«: در واقـع همـان فواصـل فضايی 

اسـت که شـکل ندارد.

3.  »فواصـل در حیطـه انسـانی«: ايـن فواصـل را بـه 
نام هـای فاصلـه گريـز، فاصله بحرانی و فاصله شـخصی 
و اجتماعـی طبقه بنـدی کـرده اسـت. فاصلـه گريـز و 
فاصلـه بحرانـی بـه جـز در چنـد مـورد، از واکنش های 

انسـانی حـذف گرديده اسـت.
4. »طبقـه بندی مـدل هم جواری« ) فواصل انسـان در 
شـرايط محیطـي(: که بر اسـاس ديدگاه آلتمـن به قرار 
زيـر اسـت: فاصلـه خصوصـی؛ فاصلـه شـخصی؛ فاصله 

اجتماعی؛ فاصلـه عمومی. 
هـم  مـدل  طبقه بنـدی  سیسـتم  در  نهفتـه  فرضیـه 
جـواری بديـن قرار اسـت کـه؛ بـروز رفتاری که مـا آنرا 
تعییـن مـرز قلمـرو )مالکیـت( می نامیـم، در سرشـت 
تمـام حیوانات و انسـان وجود دارد و بـرای اين کار، آنها 
از حـواس بـرای تشـخیص يک فضـا يا فاصلـه از فضای 
ديگـر اسـتفاده مـی کننـد. انتخـاب فاصلـه ای معیـن 
بسـتگی بـه کنـش متقابـل، ارتباط افـراد واکنـش گرا، 

نحـوه احسـاس آنهـا و آنچـه انجام مـی دهنـد، دارد.
1( »فاصلـه صمیمـی«: در ايـن فاصلـه، حضور شـخص 
ديگـر ترديـد ناپذيـر بوده و ممکن اسـت بـه دلیل غلبه 
داده هـای حسـی بـه دفعـات ناراحـت کننـده باشـد. 
بینايـی )اغلـب انحـراف يافتـه(، بويايـی گرمـای بـدن 
شـخص ديگر، صـدا، بو و احسـاس نفس شـخص ديگر 
همگـی عالمـت تمـاس بـا شـخص ديگـر اسـت: 1.1. 
فاصلـه صمیمـی )حالـت نزديـک(: اسـتفاده از شـرايط 
مربـوط بـه رعايـت فاصلـه بـه شـدت کاهش مـی يابد 
و بـر عکـس میـزان حـس بويايـی و احسـاس حرارتـی 
حاصلـه در بـدن هـر دو رو بـه افزايش مـی رود. در اين 
فاصلـه می تـوان جزئیات را مشـاهده کـرد. 1.2. فاصله 
صمیمـی )حالـت دور- فاصلـه: شـش تـا هجـده اينچ(: 
ديد شـفاف )تـا 15درجه( بخش های بااليـی يا پايینی 
صـورت را شـامل مـی شـود که آن هـم بزرگتـر به نظر 
مـی آيـد. ديـد پیرامونـی )30 تـا 180 درجه( قسـمت 
هـای پیرامونـی سـر و شـانه ها و غالبا دسـت هـا را در 
بـر مـی گیـرد. بیشـتر ناراحتی هـای جسـمانی موقعی 
اسـت که افـراد خارجـی در درون فضـای خصوصی آن 
هـا بطور نابجـا حضـور يابند )انحـراف سیسـتم بینايی 
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مطـرح می شـود(.
2( »فاصله شـخصی«: در اصل برای مشـخص سـاختن 
فاصلـه ثابتـی کـه اعضـای گونه هـای غیر تماسـی را ار 
هـم جدا مـی کند، بـه کار برده می شـود. شـايد بتوان 
آنـرا ُمحیـط يا حبـاب حفاظتـی )هالـه( کوچکی فرض 
کـرد کـه يک موجود زنـده بین خود و ديگـر موجودات 

نگه مـی دارد. 
3( »فاصلـه اجتماعـی«: خـط مـرزی بیـن شـخص در 
حالـت دور و حالـت نزديـک در فاصلـه اجتماعـی، )حد 
تسـلط( را مشـخص مـی کنـد. جزئیـات معنـی دارب 
صـری ازصـورت قابـل مشـاهده نیسـت و نمـی تـوان 
انتظارتمـاس بـا فردديگری را در اين فاصله داشـت مگر 
بـا کوشـش زياد. تغییرات بسـیار کمی بیـن حاالت دور 
و نزديـک در ايـن فاصله وجود دارد. مـی توان مکالمات 
را بیـش از بیسـت پايـی بخوبـی شـنید. افزايـش صـدا 
يـا فريـاد کشـیدن، باعـث کاهـش فاصلـه اجتماعی به 

فاصلـه شـخصی مـی گردد.
4( »فاصلـه عمومـی«: در ايـن فاصلـه يـک فـرد، در 
دفاعـی  تهاجمـی،  حالـت  می توانـد  تهديـد  صـورت 
يـا فـرار بـه خـود بگیـرد. حتـی ممکن اسـت اثـری از 
واکنـش گريز امـا در خارج از مرحله آگاهی شـخص در 
ايـن فاصله مشـاهده گـردد )هـال، 1385، صص135-

.)154
تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری

فضاهـای عمومی از اهمیت ويـژه ای در حیات تعامالت 
جمعـی شـهروندان برخوردارنـد کـه اغلب از بیشـترين 
بـرای حضـور  بالقـوه  و  بالفعـل  بـه صـورت  امکانـات 
شـهروندان بـوده و نیـز محدوديت هـای زمانـی، انـدازه 
و کنتـرل ندارند )پاکـزاد، 1384(. فضاهـای باز عمومی 
امـکان انگیـزش و انتخاب آزاد میـان رفتارها، حرکت ها 
و اکتشـافات بعـدی را بـرای تعداد معنـی داری از مردم 
1972(؛   .Lynch( مـی آورد  فراهـم  شـهروندان  و 
بـه عبارتـی فضـای منظمـی کـه خـود را بـه راحتـی 
بـا گوناگونـی رفتارهـا تطبیـق داده و زمینـه خنثـی و 
القاء کننـده را بـرای کنش هـای خودانگیختـه فراهـم 
مـی آورد )Ibid. 110(. در فضاهـای عمومی فرصت آن 

وجـود دارد که برخی مرزهای اجتماعی شکسـته شـده 
و برخوردهـای از پیش تدوين نیافتـه بـه وقوع پیوسـته 
و افـراد در يـک محیـط اجتماعـی جديد باهـم اختالط 
رودررو  متقابـل  تعامـالت   .)109 :Ibid( کننـد  پیـدا 
شـالوده اصلی همـه شـکلهای کنش متقابـل اجتماعی 
اسـت. کنـش متقابـل روزمـره بـه روابـط و مناسـبات 
ظريـف میـان آنچـه در قالـب کلمـات بیـان می کنیـم 
و آنچـه از طريـق صـور پرشـمار ارتبـاط غیرکالمـی به 
ديگـران انتقـال مـی دهیـم، بسـتگی دارد؛ بنابرايـن به 
طـور کلـی انـواع مختلـف کنشـهای متقابـل اجتماعی 
را  میتـوان بـه دو دسـته ارتباطـات کالمـی و ارتباطات 
)گیدنـز،  نمـود  تقسـیم  بـدن(  زبـان  )يـا  غیرکالمـی 
1390(. »گافمـن« در دسـته بندی متفـاوت ديگری دو 
نـوع کنش اجتماعی را شناسـايی می نمايـد. معیارهای 
دسـته بندی وی سـطح توجـه افـراد دخیـل درکنـش 

اجتماعـی بـه رفتـار و حـاالت يکديگر اسـت:
1. دسـته نخسـت،کنش متقابـل غیرکانونـی زمانی رخ 
میدهـد کـه افراد، اطـالع از حضوريکديگـر را به نمايش 
حـال  در  پیوسـته  مـردم  حالـت  ايـن  در  میگذارنـد. 
برقـراری ارتباطـات غیرکالمـی از طريق اداهـا و حاالت 

چهره شـان هسـتند؛
2. امـا کنـش متقابل کانونـی هنگامـی رخ می دهد که 
افـراد مسـتقیماً بـه آنچـه ديگـران می گويند يـا انجام 
می دهنـد، توجـه داشـته باشـند.گافمن هر نـوع کنش 
متقابـل کانونـی را يـک مـراوده  می دانـد کـه حاکی از 
کنـار گذاشـتن بی اعتنايـی مدنی اسـت و بخش  زرگی 
از زندگـی روزانـه مـا را تشـکیل می دهنـد. مـراد مـا از 
تعامـل اجتماعی در اين نوشـتار، کنـش متقابل کانونی 
کنش هـای  در  اساسـی  و  مهـم  بسـیار  نکتـه  اسـت. 
آنهاسـت.  بـودن  وضعیت منـد  اجتماعـی،  متقابـل 
کنشـها در مکانـی خـاص رخ می دهنـد و مـدت زمـان 
مشـخصی دارنـد؛ بنابراين واجد نوعی همسـويی زمان- 
مـکان هسـتند. مفهـوم منطقه-ای شـدن بـه ما کمک 
می کنـد کـه بدانیـم زندگـی اجتماعـی چگونـه ناحیه 
بنـدی زمانـي- مکانـی می شـود. تعامـل تجربه هـای 
موضـوع  رفتـاری،  قرارگاه هـای  ويژگـی  و  اجتماعـی 
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مهمـی در بحـث تعامـل اجتماعـی اسـت؛ به طورکلـی 
همجـواری، تجانـس، تراکـم، موقعیـت و هـدف، عوامل 
اولیـه و اصلی در ايجاد تعامل میان افراد هسـتند )مان، 
1363(. يکـی ديگـر از عوامـل محیطی مؤثـر بر تعامل 
اجتماعـی، تعـداد افـراد موجـود بـرای تمـاس در يـک 
محـدوده فضايـی اسـت. مجـاورت فضايـی از مهمترين 
تعیین کننـده هـای روابط آنـی افراد اسـت، ولی حضور 
عـده ای زيـاد در فضايی بسـیار کوچـک می تواند منجر 
بـه ادراک روانشـناختی ازدحام شـود )آلتمـن، 1382(. 
از ايـن رو فضاهـای بـاز شـهری به عنـوان يک قـرارگاه 
رفتـاری، نقشـی مهـم در تأمیـن نیـاز اجتماعـی افراد، 
تعامـل مـردم بـا يکديگـر و توسـعه روابـط فـردی و 
اجتماعـی دارنـد. وجـود فضاهـای دنـج و خصوصـی 
بـرای مالقاتهـا و صحبت هـای چهـره به چهره افـراد با 
يکديگـر با توجه به شـرايط سـنی، جنسـی و اجتماعی 
و ايجـاد فضاهايـی بـرای ارائـه مهارت هـای فـردی و 
گروهـی مـی تواننـد بـه عنـوان قـرارگاه هـای رفتاری 
مؤثـر در ايجـاد ارتباطـات اجتماعـی باشـند )فالحت و 

کالمـی، 1387(. 
مسجد

در طـول تاريـخ اسـالم، مسـاجد در زندگـی جمعـی 
مسـلمانان نقـش مهمی داشـته اند. شـايد بتـوان گفت 
در مقاطعی از تاريخ اسـالم، مسـاجد يکـی از مهمترين 
و منحصـر بفردتريـن عناصر بـروز زندگـی جمعی بوده 
و بـه نوعـی برقـرار کننده ارتبـاط میـان زندگی جمعی 
و مـادی انسـان و زندگـی عبـادی و فـردی او بـوده اند. 
در ايـران نیـز مسـاجد از ديربـاز نقش مهمـی در زمینه 
هـای اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و کالبـدی ايفـا 
نموده انـد. آنهـا از يـک سـو محـل برگـزاری مراسـم 
عبـادی بـوده انـد و از سـوی ديگـر، مکانی کـه زندگی 
اجتماعـی سـاکنان محـالت را سـاماندهی مـی کـرده 
و بـه حـل و فصـل امـور مـردم مـی پرداختـه انـد. در 
تاريـخ شـهرهای ايران، به وفـور نمونه هايـی از اين نوع 
عملکـرد دوگانـه مسـاجد يافـت می شـود بـه گونه ای 
کـه برخـی مورخان غیـر بومی نیز بـه آن اشـاره نموده 
انـد. دروازه مسـجد در ايـران، بـا دو منـاره در طرفیـن 

آن يـادآور خاطـره بهشـت بوده کـه در میـان دو مظهر 
متضـاد تنها محور جهان اسـت )امیـن زاده، 1387، ص 
282(. واژه مسـجد در قـرآن، بیسـت و هشـت بار آمده 
اسـت و صريحـا از مسـجد بـه عنـوان مکانی که انسـان 
مسـلمان در آن عبـادت نموده و به وسـیله آن ايمان به 
يگانگـی خداونـد را اظهار می دارد نام برده شـده اسـت 
)مرتضـی، 1387، ص123(. تکـرار ايـن واژه در قـرآن 
و تاکیـد بـر نقـش آن نشـان دهنـده اهمیـت و جايگاه 
ويـژه مسـجد در ديـن اسـالم و میان مسـلمانان اسـت. 
بـا مطالعـه تاريـخ و تمـدن اسـالمی در مـی يابیـم که 
مسـاجد به عنـوان عبادتگاه مسـلمانان در طـول اعصار 
از تحـول و پويايـی خاصـی در کالبد و محتـوا برخوردار 
بـوده انـد. ايـن امـر از طرفـی ريشـه در حس پرسـتش 
ديگـر  از طـرف  و  داشـته  آدمـی  فطـرت  در  موجـود 
برخاسـته از حـس زيبايـی دوسـتی انسـانها می باشـد. 
مسـلمانان در طـول زمـان تـالش کـرده انـد اين حس 
زيبايی دوسـتی را در کالبد مسـاجد به تصوير کشـیده 
و بـه خلـق فضاهايـی بپردازنـد کـه ضمـن بـر آورده 
کـردن نیـاز پرسـتش و عبادت بـر آورنده حـس زيبايی 
شـناختی آنـان نیز باشـد )سـلیمانی، 1378، ص236(. 
همچنیـن انسـانها بنابـر نیـاز فطـری خـود مجبـور به 
زندگـی جمعـی هسـتند، ضـرورت بر طرف کـردن اين 
نیـاز بـه حدی اسـت کـه برخـی معتقدند انسـان بدون 
زندگـی جمعـی قادر بـه ادامه حیـات نمی باشـد و بقاء 
انسـانی بـا زندگـی جمعـی او درآمیختـه اسـت )کوزر، 
برقـراری  محـل  همـواره  مسـاجد   .)188 1387، ص 
ارتباطـات اجتماعی در سـطح محالت و شـهرها بودند. 
بسـیاری از کنش هـای اجتماعـی و اقتصـادی مـردم 
)همـان، ص  هـا(  مدرسـه  )مسـجد-  آمـوزش  نظیـر 
28(؛ و حـل وفصـل دعـاوی، رفـع مشـکالت اجتماعی 
و حـل مسـائل اقتصـادی در درون مسـاجد صورت می 
گرفـت؛ حتـی مسـاجد در زمینـه امور سیاسـی همواره 
بـه عنـوان اهـرم هـای کنتـرل و نظـارت بـر حاکمیـن 
سیاسـی جامعـه عمـل می کردنـد )حاج سـید جوادی، 
1378، ص 83(؛ بـه ايـن ترتیب می توان گفت مسـجد 
در جامعـه ايرانـی در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسـی و 
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کالبـدی تاثیـر گـذار بوده اسـت.
جايگاه اجتماعي و فرهنگي مساجد

تنـوع و کثـرت فعالیـت هـا و عملکردهـای اجتماعـی 
مسـاجد در زمـان رسـول خـدا بـه گونـه ای بـود کـه 
می توان گفت، مسـاجد در سـیره نبوی عامل و وسـیله 
ای بـرای تجلی دين اسـالم و نمود عینـی تالش پیامبر 
)ص( بـرای ارتقـاء زندگـی اجتماعی مـردم جامعه خود 
بودنـد. مسـجد درصـدر اسـالم از چنان اهمیـت وااليی 
برخـوردار بـود کـه عـده ای معتقدنـد در زمـان پیامبـر 
مطلـوب  جامعـه  از  الگويـی  واقـع  در  مسـاجد  )ص( 
دينـی )در مقیـاس کوچـک( و زمینـه ای بـرای فراهـم 
آمـدن فضايـی مناسـب بـرای تمريـن شـهروندی بوده 
اسـالم، حـدود  )الويـری، 1385، ص 87(. ديـن  انـد 
چهـارده قـرن پیـش در میـان مردمـی کـه بـه لحـاظ 
اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی بـه گواهـی تاريخ يکی 
از جوامـع عقـب مانـده و بـدوی زمـان خـود بـه شـمار 
مـی رفتنـد، ظهور کـرد. حضرت محمـد )ص( در میان 
چنیـن مردمـی مامـور ارائـه و تشـريح کامـل تريـن و 
پیشـروترين ديـن الهـی گشـت. ايشـان در اولیـن گام 
تشـکیل حکومـت اسـالمی بـه سـاختن مسـجد اقـدام 
نمودنـد. مسـجد قبـا و مسـجد النبی بـه عنـوان اولین 
مسـاجد امـت اسـالمی اگرچه به لحاظ کالبـدی در اوج 
سـادگی و خودبسـندگی ساخته شـدند لیکن بر اساس 
اسـناد و شـواهد تاريخـی درزمـان نبـی مکـرم اسـالم 
)حتـی سـالها پـس از رحلـت ايشـان( مسـاجد فقط به 
عنـوان محلـی برای عبـادت يا ارتبـاط با خدا اسـتفاده 
نشـدند، بلکـه همـواره در سـیره نبـوی مسـجد عـالوه 
بـر عملکـرد عبـادی دارای عملکردهـای متنـوع ديگـر 
اجتماعـی، فرهنگی و سیاسـی نیز بوده اسـت. مسـاجد 
همـواره در طـول تاريخ شـکل گیری خـود دارای اثرات 
اسـالمی  جامعـه  در  سیاسـی  و  فرهنگـی  اجتماعـی، 
بـوده انـد کـه در زمینـه هـای گوناگـون نظیـر تقويـت 
مردمـی،  هـای  مشـارکت  ارتقـاء  اجتماعـی،  انسـجام 
افزايـش امنیـت اجتماعـی، ايجـاد تنـوع عملکـردی و 
ارتقـائ حـس تعلـق مکانی نقش داشـته اند. بـرای اين 
منظـور معمـوال در شـهرهای اسـالمی، مسـاجد از نظر 

دامنـه، تنـوع و حـوزه عملکـردی آنها به انـواع مختلفی 
تقسـیم می شـدند که مساجد جامع، مسـاجد متوسط 
محلـه ای، مسـاجد کوچـک و مسـجد مدرسـه  ها  از 
آن جملـه هسـتند. همچنین »مسـاجد در طـول تاريخ 
اسـالم دارای کارکـرد سیاسـی نیـز بـوده اند، همیشـه 
مسـاجد به مثابه ابـزار نظارتی بـرای حاکمان عمل می 
کـرده انـد و آنان همواره برای مشـروعیت بخشـیدن به 
حکومـت خـود مجبـور به نزديکـی مسـاجد و عالمان و 
قدرتهـای مذهبـی بودنـد. از ايـن رو، حاکمان سیاسـی 
هـر گاه از عالمـان و قدرت های مذهبی دور می شـدند 
و از حمايـت هـای آنهـا محـروم مـی شـدند سـعی در 
ايجـاد مسـاجد و قدرتهـای مذهبی وابسـته به خود می 
نمودنـد کـه از آنهـا به عنوان مسـاجد درباری ياد شـده 
اسـت. در محیط سـنتی اسـالم، اسـتفاده از مسـجد به 
گونـه ای ايـده ال بـود، زيـرا مسـجد بـه عنـوان مکانی 
چنـد منظوره برای عبـادت و گردهمايـی، قرائت قرآن، 
تصمیـم گیـری سیاسـی و نیز مکانـی برای اسـتراحت 
مـورد اسـتفاده قرار مـی گرفت« )مرتضـی، 1387، ص 
126(. بـه عنـوان مثـال، مسـجد مدينه در صدر اسـالم 
تنهـا بـراي اداي فريضـه نمـاز نبـود، بلکـه مرکز جنب 
و جـوش و فعالیت هـاي دينـي و اجتماعـي مسـلمانان، 
همان مسـجد بـود )مطهـری، 1349، ص40(. عملکرد 
ديگر مسـاجد، برپايی مراسـم آيینی همچـون برگزاری 
برگـزاری  تعزيـه خوانـی، مراسـم سـوگواری،  مراسـم 
مراسـم دعـا و نیايـش در ايـام ويـژه اسـت. اساسـا بـه 
برنامه ريـزی  نظـر مـی رسـد در طراحـی کالبـدی و 
عملکـردی مسـاجد همـواره توجـه خاصـی بـه قابلیت 
انعطاف پذيـری و تغییـر عملکـرد بـرای فضـا در نظـر 

گرفتـه می شـده اسـت. 
در محیـط سـنتی جامعـه اسـالمی، فضاهـای مذهبـی 
بـه ويـژه مسـاجد دارای جايـگاه خاصی بودند. هرشـهر 
و قريـه ای عمدتـا حـول مسـجد آن شـهر يـا قريـه 
شـکل مـی گرفـت، همزمـان بـا رشـد و توسـعه هـر 
شـهری مسـاجد ديگـری بـه مـوازات توسـعه محـالت 
سلسـله  دارای  مسـاجد  شـدند.  مـی  احـداث  جديـد 
محـالت  و  شـهر  در  عملکـردی  و  کالبـدی  مراتـب 
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بودنـد )پورجعفـر، 1376، ص 58(. مراکـز عملکـردی 
و کانون هـای فضايـی هـر شـهر و محلـه ای در حـول 
محـور مسـاجد و يـا اماکـن مذهبـی آن شـکل مـی 
گرفـت سـه عنصر مذهـب تجـارت و سیاسـت در کنار 
يکديگـر )حداقـل بـه لحـاظ کالبـدی( در مرکـز شـهر 
و محـالت جانمايـی مـی شـدند. در چنیـن شـرايطی 
فضاهـای مذهبـی دارای کارکردهـای بـارزی بودنـد از 
جملـه ايـن کارکردها می تـوان به کارکرد سـازماندهی 
کالبـدی محله يا شـهر، تجمیع عملکرد هـای اجتماعی، 
فرهنگـی در محیط هـای پیرامـون اين فضاهـا و هويت 
و معنـا بخشـی بـه محیـط محلـه و شـهر اشـاره نمود. 

 مسجد و سازماندهی کالبدی شهر
علیرغـم اينکه در صدر اسـالم نقش کالبدی مسـاجد از 
اهمیـت زيـادی برخـوردار نبـود لیکن با گذشـت زمان 
مسـجد توانسـت از منظـر کالبـدی نیـز به عنـوان يک 
عنصـر تاثیـر گـذار در شـهر های اسـالمی عمـل کنـد. 
تاثیـر کالبدی مسـاجد به مـرور به گونـه ای خاص و پر 
اهمیـت گشـت کـه در مقاطعـی از تاريخ در شـهرهای 
اسـالمی مسـجد )به ويژه مسـجد جامع( عنصر مهم در 
طرح و پالن اصلی شـهر محسـوب می شـد و شريانهای 
مهـم شـهری به طـرف فضای مسـجد و وروديهـای آن 
جريـان مـی يافـت. وجـود مسـجد در شـهر و محله به 
آن اعتبـار کالبـدی و اجتماعـی مـی داد به نوعـی کـه 
همیـن امـر موجـب افزايـش میـزان ارزش زمین هـای 
مجاور مسـجد در گذشـته می شـد )پورجعفـر، 1383، 
ص 73(. مسـاجد در شـکل گیـری کالبـدی شـهرهای 
اسـالمی تاثیـر گـذار بوده انـد. همچنین تقسـیم بندی 
فضاهـا به قسـمت های کوچکتر با بهره گیـری از جرزها 
و سـتون هـا و مـردم وار کـردن فضاها و بهـره گیری از 
عناصر زيباشـناختی مانند تعادل و تقـارن در کالبدها و 
نماهـا بـه ويژه در جهـت قبله برای پديـد آوردن فضای 
اجتماعـی آرامـش بخـش و بـه دور از آشـفتگی زندگی 
روزانـه از ويژگی هـای مسـاجد در شـهر های اسـالمی 

بود )رنجبرکرمانـی، 1385، ص380(. 
در شهرسـازی ارگانیکـی شـهرها و محـالت و مسـاجد 
در شـهر اسـالمی يگانه می شـدند و محالت درراستای 

مسـجد جهت مـی يافتنـد به نحوی که می تـوان گفت 
محـالت از آنجايـی شـروع می شـدند که مسـجد پايان 
يافتـه بـود )پاپاروپـور، 1387، ص 20(. آمیختگـی و 
تـداوم  و  محـالت  بافـت  در  مسـاجد  درهم تنیدگـی 
بصـری و محیطـی آن باعـث تقويـت حـس مـکان در 
ناظريـن، عابريـن و سـاکنین در محیط هـای شـهری 
می شـد. »سـهولت دسترسـی به مسـجد از صدر اسالم 
ازاهمیـت خاصی برخوردار بود. مسـجد بـه عنوان خانه 
ی خـدا بـوده و هیـچ مالـک زمینـی نداشـت تـا مردم 
بـرای حضـور در آن ملـزم به کسـب اجازه از او باشـند. 
درب مسـجد در تمـام سـاعات شـبانه روز بـرای همـه 
مـردم فـارغ از هـر قشـر و طبقـه ای کـه بـه آن تعلـق 
داشـتند بـاز بـود. پیامبـر اسـالم تاکیـد مـی نمودنـد 
کـه مسـجد بايسـتی در مکانـی بنـا گـردد تـا مـردم 
بـرای حضـور در آن رغبـت داشـته باشـند. پیامبـر می 
فرماينـد: کسـی کـه به مسـجد رفـت و آمد مـی نمايد 
خداونـد بـرای هـر بـار رفـت و آمـد مکانـی در بهشـت 
بـه وی اختصـاص مـی دهـد. همچنین احداث مسـجد 
در فاصلـه )150 تـا 200 متـری( ايـن امـکان را بـرای 
سـاکنین فراهـم مـی نمـود تـا با شـنیدن صـدای اذان 
از سـاعت ادای نماز آگاه شـوند« )مرتضـی، 1387، ص 
129(. سـاختمان مسـجد همواره در مسیر گذرگاههای 
اصلی محلی و شـهری بوده و هیچ گاه دور از دسـترس 
مـردم نبـوده اسـت )رنجبرکرمانـی، 1385، ص 379(.

نمونه هـای فراوانـی از مسـاجد در شـهرهای اسـالمی 
وجـود دارنـد کـه ضمـن بـاز بـودن رواق هـاي اطـراف 
صحـن مسـجد بـه طـرف بیـرون و داشـتن ورودي در 
سـه طـرف فضـاي داخـل، مسـجد را به فضاي شـهري 
پیرامـون خـود پیونـد داده و همـراه بـا ايجاد احسـاس 
مردمـي بـودن و سـبکي در بنـا، فضـاي مسـجد را در 
موقـع لـزوم قابـل توسـعه مي نمـوده اسـت )پورجعفـر، 
1381، ص 80(. ضمنـاً منتهي شـدن گذرهاي شـهري 
بـه طـرف صحـن مسـاجد ايـن مـکان را بـه فضاهـای 
شـهری تبديـل مـی نمـود. وجـود چنیـن فضاهـای در 
کالبـد شـهرها و محـالت شـهری نوعـی سـرزندگی و 
حیـات اجتماعـی را برای شـهر اسـالمی بـه ارمغان می 
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آورد. بـرای مثال صحن مسـجد جامع يـزد با وروديهای 
مرتبـط بـا خیابان های اصلـی و فرعی به صـورت جزئی 
از شـبکه ارتباطـی پیاده عمل می نموده اسـت، قابلیت 
چشـمگیر نفـوذ پذيـری مسـجد و همجـواری آن بـا 
سـاير کاربری هـای عمومـی سـازگار بـا آن، بـر تراکم و 
شـدت اسـتفاده از ايـن مـکان مذهبی افـزوده و فضايی 
پـر تحـرک و پويا ايجـاد کرده اسـت. در مسـجد جامع 
اصفهـان نیـز به نوعی شـاهد اين هـم آمیختگی فضای 
مسـجد بـا عرصه های شـهری می توان بـود. مکان يابی 
مسـجد در کنـار چنـد محور اصلـی و فرعـی ارتباطی و 
احـداث ورودی هـای متعدد، قاعده ای اسـت که قابلیت 
دسترسـی بـه آن را باال برده اسـت. وجـود چند ورودی 
درنمای مسـاجد بويژه در مسـاجدی که دارای عملکرد 
فـرا محلـه ای و شـهری بوده انـد سـبب اتصـال میـان 

فضـای درونـی و برونی می شـده اسـت.

تصوير 1. نائین؛ 1. مسجد جامع، 2. ناريین قلعه، 3. بازار، 
4. بارو، 5. حسینه )سلطان زاده، 1365، ص 296(. در بافت 
قديم ناين مسجد و مراکز مذهبی در ساخت دهی به کالبد 

شهر دارای نقش مهمی بوده اند.

تصوير 2. آران؛ 1. میدان، 2. مسجد، 3. حسینیه، 4. 
حسینه سلمانی )همان، ص 285(. وجود مسجد در هسته 
مرکزی شهر و مرکز محالت در شکل-گیری کالبدی شهر 

نقش مهمی داشته است.

تصوير 3. طبس؛  1. مسجد جامع، 2. ارگ، 3. مدرسه، 
4. بارو، 5. دروازه. )همان، ص 294(. در شهر های خطی 
که شهر در حول يک محور ارتباطی شکل می گرفته نیز 
مسجد درکنار عناصر ديگر در ساماندهی کالبدی شهر 

اهمیت داشته است.
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مسجد و سازماندهي فرهنگی شهر 
در گذشـته بسـیاری از فعالیت هـای مهـم اجتماعـی و 
فرهنگی شـهرها و محالت شـهری در درون يا مجاورت 
فضاهـای مذهبـی جانمايی می شـد. در محیط سـنتی 
اسـالم، اسـتفاده از مسـجد به گونه ای ايده ال بود، زيرا 
مسـجد بـه عنـوان مکانی چنـد منظـوره بـرای عبادت 
و گردهمايـی، قرائـت قـرآن، تصمیـم گیری سیاسـی و 
نیـز مکانـی بـرای اسـتراحت مـورد اسـتفاده قـرار مـی 
گرفـت )مرتضـی،  1387، ص 126(. بـر اسـاس اسـناد 
و شـواهد تاريخـی در زمـان نبـی مکـرم اسـالم )حتـی 
سـالها پـس از رحلـت ايشـان( مسـاجد فقط بـه عنوان 
محلـی بـرای عبـادت يـا ارتبـاط با خـدا اسـتفاده نمی 
شـدند، بلکـه همـواره در سـیره نبـوی، مسـجد عـالوه 
بـر عملکـرد عبـادی دارای عملکردهـای متنـوع ديگـر 
اجتماعـی، فرهنگـی و سیاسـی نیـز بـوده اسـت. تنوع 
و کثـرت فعالیـت هـا و عملکردهای اجتماعی مسـاجد 
در زمـان رسـول خـدا )ص( بـه گونـه ای اسـت که می 
تـوان گفـت، مسـاجد در سـیره نبـوی وسـیله ای برای 
تجلـی ديـن اسـالم و نمـود عینی تـالش پیامبـر برای 
ارتقـاء زندگـی اجتماعـی مـردم جامعـه خود بـوده اند. 

مسـجد مدينـه در صدر اسـالم تنهـا بـراي اداي فريضه 
نمـاز نبـود، بلکـه مرکـز جنـب و جـوش و فعالیت هاي 
بـود  مسـجد  همـان  مسـلمانان،  اجتماعـي  و  دينـي 
)مطهـری، 1349، ص 40(. در ايران نیز، مسـاجد نقش 
مهمـی در زمینه هـای اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی 
بـر عهـده داشـتند. آنهـا از يـک سـو محـل برگـزاری 
مراسـم عبـادی بوده انـد و از سـوی ديگـر مکانـی کـه 
زندگـی اجتماعـی سـاکنان محـالت را سـاماندهی می 
کـرده و بـه رتـق و فتـق امـور مردم مـی پرداختنـد. به 
ايـن ترتیـب مـی توان گفـت مسـجد در جامعـه ايرانی 
در ابعـاد مختلـف اجتماعـی، فرهنگـی تاثیر گـذار بوده 
اسـت. ازکارکردهای ديگر مسـاجد می تـوان به کارکرد 
قضايـی، کارکرد مـددکاری اجتماعـی، کارکرد فرهنگی 
وکارکرد هـای آموزشـی اشـاره کـرد. يکـی از مهمترين 
کارکردهـا در مسـاجد، کارکـرد آموزشـی بـوده اسـت 
کـه از بـدو تاسـیس مسـجد، در درون آن جـای گرفته 
اسـت و همـواره بـا نشـیب و فرازهايـی به عنـوان يکی 
از کارکردهايـی کـه در درون و يـا کنـار مسـجد قـرار 
داشـته مطرح می شـود. در محیط سـنتی اسـالم تمام 
معـارف و احـکام اسـالمي، اعـم از آمـوزش و پـرورش، 

تصوير 4. مسجد جامع اصفهان، مکان يابی مسجد در 
جوار چند محور اصلی و فرعی و احداث ورودی متعدد 

سبب دسترسی آسان تر به فضای مسجد می شد )پروند و 
تواليی، 1376، ص 48(.

تصوير 5. مسجد جامع يزد. مسجد جامع يزد با 
ورودی های مرتبط به خیابان های اصلی و فرعی به 

عنوان يک فضاهی شهری عمل می نمايد، نفوذ پذيری و 
همجواری آن با ساير کاربری های سازگار بر تراکم و شدت 
استفاده از اين مکان مذهبی افزوده است )همان، ص 41(.
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در مسـجد گفتـه مي  شـد، همـه گونـه تعلیمـات ديني 
و علمـي، حتـي امـور مربـوط بـه خواندن و نوشـتن در 
آنجـا انجـام مي گرفـت. تـا آغـاز قـرن چهـارم هجـری 
غالبـاً مسـاجد، در غیـر اوقـات نمـاز، نقـش مـدارس را 
ايفـا مـی کـرده انـد، حتـي بعدها کـه مراکـز تحصیلي 
از مسـاجد بـه مـدارس منتقـل گرديـد، باز مـدارس در 
جنـب مسـاجد سـاخته مي شـد و از ايـن طريـق پیوند 
ناگسسـتني ديـن و علـم بـه نمايـش گـذارده مي شـد. 
بارگـزاری و جايگزينـی عملکردهـای متنـوع ومتعـدد 
در درون مسـاجد و همچنیـن وجـود کاربريهای متنوع 
در فضاهـای پیرامونـی مسـاجد از دير باز در شـهرهای 
اسـالمی رواج داشـته اسـت. در تاريـخ اسـالم مسـاجد 
هیچـگاه منحصـرا بـه عبـادت اختصـاص نداشـته انـد؛ 
بلکـه همـواره عـالوه بر تشـکیل مراسـم عبـادی، نماز، 
جلسـات وعـظ و ارشـاد، حلقه هـای درس و بحـث نیـز 
در آن تشـکیل مـی شـده اسـت کـه ايـن امـر پـس از 
جـدا شـدن فضای مدرسـه هـا از مسـاجد )اواخـر قرن 
سـوم و اوايل قرن چهارم ( ادامه داشـته اسـت. کارکرد 
ديگـر مسـاجد برپايی مراسـم آيینی همچـون برگزاری 
برگـزاری  تعزيـه خوانـی، مراسـم سـوگواری،  مراسـم 
مراسـم دعـا و نیايـش در ايام خاصی می باشـد. اساسـا 
بـه نظـر مـی رسـد در طراحی کالبـدی و برنامـه ريزی 
عملکـردی مسـاجد همـواره توجـه خاصـی بـه قابلیت 
انعطـاف پذيـری و تغییـر عملکـرد بـرای فضـا در نظـر 
گرفتـه مـی شـده اسـت. بـرای اين منظـور معمـوالً در 
از نظـر دامنـه، تنـوع و  شـهرهای اسـالمی، مسـاجد 
حـوزه عملکـردی آنهـا بـه انـواع مختلفـی تقسـیم می 
شـدند؛ مثـل مسـاجد جامـع، مسـاجد متوسـط محله 
ای، مسـاجد کوچک و مسـجد- مدرسـه ها )حاج سـید 
جـوادی، 1387، ص 86(. ازجملـه کارکردهـای ديگـر 
مسـاجد در طول تاريخ،کارکرد سیاسـی آنها بوده است. 
در طـول تاريـخ همواره مسـاجد بـه مثابه ابـزار نظارتی 
همـواره  آنـان  و  می کرده انـد  عمـل  حاکمـان  بـرای 
بـرای مشروعیت-بخشـیدن به حکومـت خـود مجبـور 
بـه نزديکـی به مسـاجد و عالمـان و قدرتهـای مذهبـی 
بودنـد. از ايـن روحاکمـان سیاسـی هـرگاه از عالمـان و 

قدرت هـای مذهبـی دور می شـدند و از حمايت هـای 
آنهـا محـروم مـی شـدند سـعی در ايجـاد مسـاجد و 
قدرتهـای مذهبـی وابسـته به خـود می نمودنـد کـه از 
آنهـا بـه عنـوان مسـاجد دربـاری يـاد می شـده اسـت 
همچنیـن   .)82 ص   ،1378 جـوادی،  سـید  )حـاج 
کاربريهـای گوناگـون اطـراف مسـجد بیانگـر جوفعال و 
پويـا و ارزش بـاالی زمین در اطراف مسـجد جامع بود. 
گوناگـون،  )انجمن هـای  فرهنگـی  کاربريهای تجـاری، 
کتابخانه( جهانگردی )مهمانسـراها و رستورانها و غیره( 
و خرده فروشـیهای ديگـر )پورجعفـر، 1381، ص 79( 
سـبب افزايـش میـزان مطللوبیـت محیـط بـرای افـراد 

می شـد.
جلوخان

جلوخـان واژه  اي اسـت کـه از ترکیـب دو کلمـه جلـو 
بـه معناي »پیـش، پیش رو، روبـه رو« )عمیـد، 1342، 
ص 478( و کلمـه خـان تشـکیل شـده اسـت. خان در 
ادبیـات بـه خانـه، سـرا، کاروانسـرا بـه کار رفته اسـت؛ 
ماننـد هفت خـان رسـتم، خـان گاه، خانمـان )عمیـد، 
1342، ص 438(. ايـن تعريـف جلوخـان به معناي جلو 
منـزل، مرحلـه قبـل از ورود به منزل، مرحلـه مقدماتی 
منـزل و يـا آمادگـی جهـت ورود به منزل می باشـد. در 
لغتنامـه معیـن نیـز جلوخان به پیشـگاه خانـه، میدانی 
کـه در جلـو عمـارت و منـزل واقـع باشـد معنی شـده 
اسـت )معیـن، 1360، ص 1238(. پیش خان به عنوان 
يـک فضاي واسـطه در مرز بیـن حريـم درون و بیرون، 
ارتباطـی در جلـوي در ورودي  از فضايـی  عبارتسـت 
برخـی بناهـا کـه عمومـاً از چنـد طـرف محصـور مـی 
باشـد. ايـن فضـا به عنـوان قسـمتی از ورودي و اولیـن 
مرحلـه از سلسـله مراتـب ورود بـه بنـا، ضمـن تعريـف 
حريـم بنـا، فضايـی بـراي ورود، مکـث، تجمـع، حرکت 
و درک بهتـر سـاختمان را مهیـا مـی نمايـد؛ لـذا مـی 
تـوان گفـت جلوخان بـه میدانگاه جلو بنـا و محوطه باز 
قرار گرفته در آسـتانه ورودي خانه، مسـجد، کاروانسـرا، 

حمـام  و غیـره اطـالق می گـردد.
مواد و روشها

»جامعـه آمـاري« تحقیق حاضـر دو نمونه از »مسـاجد 
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شـهر شـیراز« اسـت که يکي از مسـاجد قديمي شـهر 
که نقشـي ارزنده در اسـتخوانبندي شـهر داشـته است 
انتخاب شـده اسـت و ديگـري از مسـاجد دوران جديد 
اسـت که در کنار يک شـريان بزرگراهي سـاخته شـده 
و در واقع توسـعه شـهر و اسـتخوانبندي شـهري در آن 
تاثیـري نداشـته اسـت. بـراي ارزيابـي آنهـا متغیرهاي 
عملیاتي مسـاله بوسـیله سـي نفر از اسـاتید دانشگاهي 
بصـورت تطبیقي و مقايسـه اي مورد قیـاس قرار گرفت 
کـه از طیـف لیکـرت 3 گانـه )*: تاثیـر کـم؛ **: تاثیر 
متوسـط و ***: تاثیـر زيـاد( اسـتفاده گرديـد. اعتبـار 
از طیـف  بـه دلیـل بهره گیـري  و روايـي پرسشـنامه 
لیکـرت، با اسـتفاده از »روش هماهنگی درونی« )آلفای 
کرونبـاخ( می تـوان پايايـی آزمون های  نگرش سـنجی را 
بـه دسـت آورد، »پايايی« مقیاس لیکرت بـا ضريبی در 
حـدود 85% توسـط محققان قابل قبول دانسـته شـده 
اسـت  کـه در تحقیـق حاضـر در حـدود 80 درصد بوده 

اسـت کـه تقريبـاً قابل قبـول بنظر مي رسـد.
»متغیرهاي عملیاتي« مسـاله عبارت شـدند از: سازمان 
فضايـي؛ انعطاف پذيری؛ تناسـبات بصری؛ نشـانه ؛ غنای 
حسـی؛ و خوانايـی. در ادامـه بـه متغیرهـاي عملیاتـي 
مسـاله اشـاره مـي شـود کـه از مهمتريـن عواملـي که 
مي توانـد در ارتقـاء قلمروهـاي رفتـاري در ايـن فضاها 

تاثیرگـذار باشـد مي تـوان اشـاره کـرد به:
متغیـر عملیاتـي اول: خوانايی؛ کیفیتـی که بر چگونگی 
و سـهولت درک مـردم از فرصت هـا و موقعیت هايی که 
محیـط بـر آن عرضه مـی دارد، تاثیـر بگـذارد، خوانايی 
نامیـده می شـود )بنتلـی و همـکاران، 1385، ص 5(. 
راجـر ترانسـیک در کتـاب »يافتـن فضـای گمشـده« 
در سـال 1986، بـرای فائـق آمـدن بر مشـکل طراحی 
شـهری بـه طـور عـام، ضـرورت اسـتفاده يکپارچـه و 
تلفیـق سـه تئوری »ارتباط، شـکل- زمینـه و مکان« را 
ضـروری می دانـد و بـرای فائـق آمـدن به اين مشـکل: 
 -2 ارتبـاط(؛  )ايجـاد  حرکت هـا  تسلسـل  حفـظ   -1
محصوريـت فضاهـا، 3- پیوسـتگی لبه هـا؛ 4- کنتـرل 
محـور و پرسـپکتیو و ممـزوج نمـودن فضـای درون و 
بیـرون را پیشـنهاد می کند )گلـکار، 7913، صص 38-

.)65
متغیـر عملیاتـي دوم: سـازمان فضايـي؛ درک سـامان 
و  می گـذرد  آنجـا  در  کـه  را  آنچـه  و  مـکان  فضايـی 
فراهـم  را  مـکان  يـک  شـدن  درک  قابـل  موجبـات 
مـی آورد، کـه خوانايـی فضا شـمرده می شـود. خوانايی 
در دو سـطح فرم کالبدی و الگوی فعالیت اهمیت دارد.

عناصـر کالبـدی از نظر کوين لینچ شـهر سـاز مشـهور 
آمريکايـی شـامل راه هـا، گره ها، حوزه ها و نشانه هاسـت 

)بنتلـی و همـکاران: 1385(.
متغیـر عملیاتـي سـوم: نشـانه ها؛ بنابراين مسـاجد يک 
شـهر می تواننـد بـه عنـوان نشـانه در ذهن شـهروندان 
نقـش بسـته، عالوه بـر اينکه آنـان را به معانـی معنوی 
متذکـر می گرداننـد )نقـی زاده، 7613، ص 655(. مکان 
مسـجد بايـد بـه عنـوان يـک نشـانه مهـم در شـهر به 
نحـوی انتخاب شـود که ديـد مناسـبی از نقاط مختلف 
شـهر بـه آن وجـود داشـته باشـد، در گذشـته نمـاد 
کالبـدی مسـجد از دور، دو عنصـر گنبـد و منـاره بـود 

)طالبـی، 1380، ص 182(. 
متغیـر عملیاتي چهارم: انعطاف پذيـری؛ ترکیب توانمند 
مختلـف  منظورهـای  بـرای  بتواننـد  کـه  مکان هايـی 
اسـتفاده شـوند و محیط هايی که قابلیـت عرضه چنین 
گزينه هايی را داشـته باشـند دارای کیفیتی هسـتند که 
انعطاف پذيـری می نامیـم. از نظـر »فرانسـیس تیبالدز« 
کیفیـت در طراحـی شـهری واجـد عواملـی اسـت کـه 
يکـی از آنهـا، محیط هـا بـه شـکلی »انعطاف پذيـر« و 
انطباق پذيـر طراحـی و پیش بینـی گردنـد. کوين لینچ 
در کتـاب تئـوری شـکل شـهر در سـال 1981، شـکل 
خـوب شـهر را از نظـر ارتقـا کیفیـت زندگـی شـهری 
بـه پنـج معیـار تقسـیم می کنـد کـه »سـازگاری«، بـه 
مفهـوم انطباق فرم شـهری يـا فعالیت هـای گوناگون و 
مدارهـای رفتـاری تعريـف می کند. سـه عامـل کلیدی 
انعطاف پذيـری درازمـدت را پشـتیبانی می کند: عمق و 

دسترسـی و ارتفاع. 
متغیـر عملیاتـي پنجـم: تناسـبات بصری؛ کويـن لینچ 
در کتـاب تئـوری شـهری يکـی از معیارهـای کیفیـت 
شـهری را اينگونه تعريـف می کند: در ارتقـا پیچیدگی، 
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بصـری«  »خوشـايندی  ايجـاد  و  بـودن  شـادی بخش 
محیـط تالش گـردد. »گرين« در مقالـه ای تحت عنوان 
»شـکل شـهر« در سـال 1992، بـرای کیفیت شـهری 
چنـد عامـل را ذکر کرده کـه جذابیت شـامل »مقیاس 
تناسـبات بصـری و عملکـردی، سـرزندگی و هارمونی« 
اسـت. »تصمیماتـی کـه در ايـن مرحله اتخاذ می شـود 
يـک ظاهـر کلـی از طـرح عرضـه شـود کـه تناسـبات 
بصـری نامیـده می شـود« )بنتلـی و همـکاران، 1385، 
ص 5(. کیفیتـی کـه می توانـد بر جزئیـات ظاهری يک 
مـکان، آنگونـه که مـردم را از گزينه هـای قابل عرضه به 
خودشـان آگاه کنـد، تناسـبات بصـری نامیده می شـود 

)بنتلـی و همـکاران، 1385، ص 15(.

متغیـر عملیاتـي ششـم: غنـای حسـی؛ کیفیتـی کـه 
بـه تجربیـات  قـوام گزينه هـای مربـوط  بـر  می توانـد 
نامیـده  حسـی  غنـای  بگـذارد  تاثیـر  مـردم  حسـی 
می شـود. )بنتلـی و همـکاران، 1385، ص 5(. کیفیتـی 
کـه باعـث باالتر بـردن قـدرت انتخاب مـردم می گردد، 
غنـای حسـی نامیـده می شـود. کوئـن لینـچ در تئوری 
شـکل شـهر خـوب 1981، می گويد: معنـی »حس« به 
مفهـوم نقش انگیـزی ذهنـی و معنادار بـودن مکان های 
شـهری  )گلـکار، 7913، صص 38-65(. مـکان، تجربه 
فضـا بـه وسـیله انسـان اسـت. بـه عبـارت ديگـر مکان 
ترکیبی از انسـان و محیط کالبدی اوسـت که به واسطه 
»حـس کـردن« بـه تجربـه درآمـده و ادراک می شـود. 

تصاوير 6 و 7. مسجد وکیل در استخوانبندي شیراز در دوره صفوي؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.
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 ارندگان.. مسجد وكيل در استخوانبندي شيراز در دوره صفوي؛ ماخذ: آرشيو نگ7و  6تصاوير 

عالوه بر عناصر اصلي تشكيل دهنده شهر در گذشته، كاربريهاي جديد در قالب مجموعه اي از عناصر به شهر اضافه مي 
شود كه شامل فضاي باز شهري (ميدان)، فضاي مذهبي (مسجد)، فضاي حكومتي (قصر)، ديوان خانه، بيمارستان و 

اند. در اين الگو، تركيبي از انواع عملكردهاي شهري را كه حول  كتابخانه است كه اطراف فضاي باز شهري قرار گرفته
بعضي از  ورودي طاق پيش، فضايي وسيع در جلو جلوخان خالي متشكل شده اند، مي توان مشاهده نمود. فضاييك 

جلو درِ خانه و محوطه بازِ روبهخانه، ميدانگ بناهاي بزرگ و مهم. جلوخان به معاني پيشگاه روي درِ خانه و مسجد و  اه
  در بعضي از شهرهاي ايران، جلوخان يا پيشخان مترادف با پيشطاق نيز هست.و رود  كار مي كاروانسرا و زيارتگاه به

در اين دوره از تاريخ، در شهر مجموعه اي شكل مي گيرد كه شامل ارگ حكومتي، ؛ )دوره زنديه(مسجدوكيل
مسجد و بازار، تفرجگاه و ميادين (ميدان مشق و توپخانه) است كه مجاور مجموعه قبلي شكل مي گيرد و بدون حذف 

قبل متصل مي شود مجموعه قديم را تاحدي تضعيف مي كند. مجموعه زنديه توسط راسته بازار به مجموعه شهري آن، 
ايجاد مجموعه فوق در ابتداي محدوده چهارباغ غرب شهر و در باغهاي اين محدوده شكل مي گيرد، اما بخشهاي 

 انتهايي چهارباغ به همان صورت باقي مي ماند.

 
 . مسجد وكيل و استخوانبندي شهر شيراز در دوره زنديه؛ ماخذ: آرشيو نگارندگان.9و  8تصاوير 

دهنده شهري در گذشته، آن دسته از عناصر كه كاربري عمومي داشته اند از عناصر اصلي تشكيل؛ فعاليتعملكرد و 
باقي مانده و آن بخش كه اختصاصي بوده در بافت شهر جذب شده يا از اهميت اوليه ان كاسته شده است و به جاي آن 

فه شده در اين دوره، ساختمان هاي حكومتي فضاهاي جديد با ساختاري جديد شكل گرفته است. از جمله بناهاي اضا
اين مجموعه از زمان صفويه همچنان داراي  رتحكمي است. فضاهاي مذهبي موجود دارگ است كه به صورت دژ مس

 اهميت بوده و جز عناصر استخوان بندي اصلي شهر باقي مانده است.
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تصاوير 8 و 9. مسجد وکیل و استخوانبندي شهر شیراز در دوره زنديه؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.
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فضـای مکانـی مسـجد با محرک هـای گوناگـون بصری 
و غیربصـری بـه گونه ای مسـتقیم و غیرمسـتقیم ذهن 
عابـر را برمی انگیختـه و بـر دامنـه ادراک او می افـزوده 

اسـت )پرونـد و تواليـی، 1376(.
نمونه هاي موردي

)*( مسـجد وکیـل )دوره صفـوی(؛ مسـجد وکیل 
يکـی از مناطـق مذهبی و تاريخی در شـیراز می باشـد. 
در غـرب بـازار وکیـل و در انتهای راسـته شمشـیرگرها 
مسـجد وسـیع بسـیار زيبايـی بنـا شـده اسـت کـه به 
نـام مسـجد سـلطانی وکیـل يـا مسـجد وکیل مشـهور 
اسـت. در واقـع ايـن بنـا يکـی از بناهـای زيبا و بسـیار 
مسـتحکم دوره زنديـه  می باشـد کـه از لحـاظ هنـری 
البتـه  باشـد.  زيـادی مـی  اهمیـت  دارای  و معمـاری 
ايـن مسـجد بـه فرمـان کريم خـان زنـد سـاخته شـده 
اسـت. طـرح ايـن مسـجد دو ايوانـی بـوده و دارای دو 
شبسـتان جنوبـی و شـرقی مـی باشـد قابل ذکر اسـت 
کـه شبسـتان جنوبـی بـا سـتون های سـنگی يکپارچه 
و مارپیـچ از شـاخصه های معمـاری ايرانـی و از مناطـق 
ديدنی اين مسـجد اسـت که دارای 48 سـتون سـنگی 
يکپارچـه می باشـد گفتنی اسـت که در سـمت شـمال 
مسـجد طـاق بلنـد و مبـا اهمیتی سـاخته شـده که به 
طـاق مرواريـد مشـهور اسـت و در دور اين طـاق با قلم 
درشـت و خـط ثلـث عالـی يکی از سـوره های قـرآن به 
صـورت هاللی نگشـته شده اسـت. با وجـود اينکه بافت 
اجـزاي تشـکیل-دهنده، در اين دوره به طـور مجزا و با 
قطعـات بزرگ اسـت ولي توسـط میدانهايي بـا يکديگر 
مرتبط گشـته و سـپس با راسـته فشـرده و خطي بازار 
بـه بخشـهاي قبلـي متصـل مـي شـود و در کل بافـت 
يکپارچـه و منسـجمي را مـي سـازد. کل مجموعـه از 
فضاهاي باز و بسـته تشـکیل شـده کـه از طريق فضاي 
بسـته با عناصر ديگر شـهري مرتبط مي شـوند. عناصر 
سـازنده مجموعـه نیـز از فضاهـاي باز و بسـته سـاخته 
شـده انـد و از طريـق فضـاي بـاز عمومـي بـه يکديگـر 

مرتبـط مي شـوند.
عالوه بر عناصر اصلي تشـکیل دهنده شـهر در گذشته، 
کاربريهـاي جديـد در قالـب مجموعـه اي از عناصـر به 

شـهر اضافـه مـي شـود کـه شـامل فضـاي باز شـهري 
)میـدان(، فضـاي مذهبـي )مسـجد(، فضـاي حکومتي 
)قصـر(، ديـوان خانـه، بیمارسـتان و کتابخانه اسـت که 
اطـراف فضاي باز شـهري قـرار گرفته انـد. در اين الگو، 
ترکیبـي از انـواع عملکردهاي شـهري را کـه حول يک 
فضـاي خالـي متشـکل شـده انـد، مـي تـوان مشـاهده 
نمـود. جلوخـان، فضايـی وسـیع در جلـو پیش طـاق 
ورودی بعضـی از بناهـای بـزرگ و مهـم. جلوخـان بـه 
معانـی پیشـگاِه خانه، میدانـگاهِ جلو دِر خانـه و محوطه 
بـازِ روبـه روی درِ خانه و مسـجد و کاروانسـرا و زيارتگاه 
بـه کار مـی رود و در بعضی از شـهرهای ايـران، جلوخان 

يـا پیشـخان متـرادف با پیشـطاق نیز هسـت. 
مسـجدوکیل)دوره زنديـه(؛ در ايـن دوره از تاريـخ، 
در شـهر مجموعـه اي شـکل مـي گیرد که شـامل ارگ 
حکومتـي، مسـجد و بازار، تفرجـگاه و میاديـن )میدان 
مشـق و توپخانـه( اسـت کـه مجـاور مجموعـه قبلـي 
شـکل مـي گیـرد و بـدون حـذف آن، مجموعـه قديـم 
را تاحـدي تضعیـف مـي کنـد. مجموعـه زنديه توسـط 
راسـته بـازار بـه مجموعه شـهري قبل متصل مي شـود 
ايجـاد مجموعه فـوق در ابتداي محـدوده چهارباغ غرب 
شـهر و در باغهـاي ايـن محـدوده شـکل مي گیـرد، اما 
بخشـهاي انتهايـي چهارباغ بـه همان صـورت باقي مي 

ند. ما
عملکـرد و فعالیت؛ از عناصـر اصلي تشـکیل دهنده 
شـهري در گذشـته، آن دسـته از عناصـر کـه کاربـري 
کـه  بخـش  آن  و  مانـده  باقـي  انـد  داشـته  عمومـي 
اختصاصـي بـوده در بافـت شـهر جـذب شـده يـا از 
اهمیـت اولیـه ان کاسـته شـده اسـت و بـه جـاي آن 
فضاهـاي جديـد بـا سـاختاري جديـد شـکل گرفتـه 
ايـن دوره،  بناهـاي اضافـه شـده در  از جملـه  اسـت. 
سـاختمان هـاي حکومتـي ارگ اسـت کـه بـه صـورت 
دژ مسـتحکمي اسـت. فضاهاي مذهبي موجـود در اين 
مجموعـه از زمان صفويـه همچنـان داراي اهمیت بوده 
و جـز عناصـر اسـتخوان بندي اصلي شـهر باقـي مانده 

ست. ا
مشـخصات عملکـردی؛ عملکـــــــردهاي عناصر 
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اسـتخوانبندي اصلي شهر در مراحل اولیه آن، حکومتي 
و نظامـي، تجـاري و مذهبـي بـوده اسـت. در محـدوده 
اسـتخوانبندي اصلـي شـهر در مراحـل بعـدي توسـعه، 
سـه زمینـه اصلـي فعالیتي شـامل فرهنگـي- مذهبي، 
حکومتـي- نظامي، و تجاري وجود داشـته اسـت. حوزه 
حکومتـي شـامل عناصـر مذهبـي و تشـريفاتي نیز مي 

باشد.
تمرکزهـاي جمعیتـي و فعالیتي؛ تمرکزهـاي جمعیتي 
غالبـاً در بخشـهاي از اسـتخوانبندي اصلي شـهر اتفاق 
مـي افتـد کـه کاربريهـاي عمومي مثـل بازار، مسـاجد 
و مـدارس علمیـه و بناهـاي مذهبـي واقـع شـده انـد 
کاربريهـاي  اسـتخوانبندي شـهر  از  کـه  بخشـهايي  و 

حکومتـي دارنـد، جـاذب جمعیـت کمتـري هسـتند.

اهـم  معاصـر(؛  )دوران  الزهـرا  فاطمـه  مسـجد   )*(
ويژگیهـاي مسـجد فاطمـه الزهـرا کـه از مسـاجد دوره 

معاصـر اسـت بـه شـرح زيـر اسـت:
1. فاقـد قرارگیـري در اسـتخوان بنـدی قديـم شـهر 

شـیراز
2. مسجد فاطمه الزهرا فاقد جلوخان می باشد.

3. قرارگرفته بر سر گره ترافیکی شهر است و
4. محصور شده توسط بناهای مرتفع اطراف و

5. فاقد فعالیت اجتماعی
6. بارز نبودن به عنوان يک نماد شهری.
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1395. 
هاي موردي؛ ماخذ: يافتههاي هاي رفتاري در نمونههاي تاثيرگذار بر تقويت قرارگاه. مقايسه تطبيقي مولفه1جدول 
 تحقيق.

 ميزان تاثيرگذاري مولفه
(*: تاثير كم؛ **: تاثير متوسط و ***: 

 تاثير زياد)

 مالحظات

مســـــــــجد  
وكيـــــــــل  

(داراي 
 جلوخان)

ــه   ــجد فاطمـــ مســـ
ــد   ــرا (فاقــــ الزهــــ

 جلوخان مشخص)

 

ســــــــــازمان 
 فضايي

ــتخوانبندي      --- *** ــر اس ــذاري ب ــاثير گ ــزان ت ــور مي منظ
ــايي   ــازمان فض ــهر و س ــه  ش ــوده ك ــيراز ب ــهر س ش

هويـــت كالبـــدي شـــهر شـــيراز را باعـــث شـــده  
 است.

ــور * *** پذيري انعطاف ــت    منظ ــا فعالي ــهري ي ــرم ش ــاق ف ــاي  انطب ه
ــاگون و  ــدهايگون ــاري  فراش ــه رفت ــت ك ــه  اس س

مـــدت را  پـــذيري دراز  عامـــل كليـــدي انعطـــاف
 دسترســــي و عمــــق و كنــــد: پشــــتيباني مــــي

 .ارتفاع
ــبات  تناســـــــ

 بصري
توانــد بــر جزئيــات ظــاهري     مــي كيفيتــي كــه  ** ***

يــــك مكــــان، آنگونــــه كــــه مــــردم را از     
ــه ــه بــه خودشــان آگــاه       گزين هــاي قابــل عرض

 .كند
و وجــود ديــد مناســبي از نقــاط مختلــف شــهر      ** ***  نشانه

 دو عنصر گنبد و مناره 
برانگيــــــزش حــــــس مكــــــان و تجربــــــه  * *** غناي حسي

ــابران   ــناختي ع ــرك زيباش ــا مح ــاگون   ب ــاي گون ه
ــه  ــه گونـ ــتقيم و  بصـــري و غيربصـــري بـ اي مسـ

 دامنه ادراك  و گسترشغيرمستقيم 
ــر  * *** خوانايي ــذار بــ ــونگي و كيفيــــت تاثيرگــ چگــ

ي هـــا و موقعيـــت فضـــاســـهولت درك مـــردم از 
ــامالت     ــراري تعـ ــراي برقـ ــجد بـ ــون مسـ پيرامـ
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اوليه ان، حكومتي و نظامي، تجاري و عملكردهاي عناصر استخوانبندي اصلي شهر در مراحل ؛ مشخصات عملكردي
 -مذهبي بوده است. در محدوده استخوانبندي اصلي شهر در مراحل بعدي توسعه، سه زمينه اصلي فعاليتي شامل فرهنگي

 نظامي، و تجاري وجود داشته است. حوزه حكومتي شامل عناصر مذهبي و تشريفاتي نيز مي باشد. -مذهبي، حكومتي
تمركزهاي جمعيتي غالباً در بخشهاي از استخوانبندي اصلي شهر اتفاق مي افتد كه ؛ اليتيتمركزهاي جمعيتي و فع

كاربريهاي عمومي مثل بازار، مساجد و مدارس علميه و بناهاي مذهبي واقع شده اند و بخشهايي كه از استخوانبندي شهر 
 كاربريهاي حكومتي دارند، جاذب جمعيت كمتري هستند.

است به  دوره معاصركه از مساجد  ويژگيهاي مسجد فاطمه الزهرا اهم؛ (دوران معاصر) الزهرامسجد فاطمه (*) 
 شرح زير است:

 قديم شهر شيراز فاقد قرارگيري در استخوان بندي.1
 مسجد فاطمه الزهرا فاقد جلوخان مي باشد..2
 قرارگرفته بر سر گره ترافيكي شهر است و.3
 محصور شده توسط بناهاي مرتفع اطراف و.4
 فاقد فعاليت اجتماعي.5
 بارز نبودن به عنوان يك نماد شهري..6

 

 

تصاوير 10 و 11 و 12. مسجد فاطمه الزهرا در بافت جديد شیراز و فاقد جلوخان؛ ماخذ: تصويربرداري نگارندگان،  1395.
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نتیجه گیري  و جمعبندي
براسـاس  کـه  مذهبـی  حکومتهـای  بـه  توجـه  بـا 
شـکل گیری  در  اسـالمی  ايدئولـوژی  ديدگاه هـای 
سـاختارهای شـهری تاثیر بسـیار داشـته اسـت بايد به 
ايـن امـر توجـه ويـژه ای نمـود کـه حکومـت در دوران 
گذشـته و حـال بـر پايه سـه محـور اقتصاد و سیاسـت 
و مذهـب شـکل گرفته اسـت کـه از ارکان مهـم قدرت 
مذهـب بـوده اسـت کـه مسـاجد پايـگاه اصلـی مذهب 
در جامعـه به شـمار مـی رود. از ايـن رو نقـش مسـاجد 
در شـکل گیری و رونـد توسـعه شـهری بسـیار پررنگ 
اسـت کـه بـا بررسـی آن می تـوان تاثیـر آن و جايـگاه 

فرهنگـی در توسـعه اجتماعـی را بدسـت آورد. مسـجد 
بـه عنـوان يکـی از نیايشـگاههای اصلـی جهان اسـالم 
در  آن  نقـش  و  داشـته  قـرار  توجـه  مـورد  همـواره 
شهرسـازی اسـالمی و پالنهای شـهری نیز مدنظر بوده 
اسـت. در مسـاجد گذشـته حرکـت به سـمت مسـجد 
پیـاده، تدريجـی، پرمعنی و جاذب بـود. به دنبال تعیین 
جهـت حرکـت عابـر پیاده با گـذر از فضاهـای متنوع تا 
رسـیدن بـه بنـای مسـجد و بـه همـراه داشـتن تفاوت 
فضاهـا و مناظـر )حـس بینايی( صـدا )حس شـنوايی( 
و فعالیت هـای متفاوتـی کـه در ايـن مسـجد و اطـراف 
آن، بايـد توجـه چشـمگیری شـود. ايـن تحقیق نشـان 

میزان تاثیرگذاريمولفه
)*: تاثیر کم؛ **: تاثیر متوسط و ***: تاثیر زياد(

مالحظات

مسجد وکیل )داراي 
جلوخان(

مسجد فاطمه الزهرا )فاقد 
جلوخان مشخص(

منظـور میـزان تاثیـر گـذاري بـر اسـتخوانبندي ---***سازمان فضايي
شـهر و سـازمان فضايـي شـهر سـیراز بـوده کـه 
هويـت کالبدي شـهر شـیراز را باعث شـده اسـت.

فعالیت هـای ****انعطاف پذيری يـا  شـهری  فـرم  انطبـاق  منظـور 
گوناگـون و فراشـدهاي رفتـاری اسـت کـه سـه 
را  مـدت  دراز  انعطـاف  پذيـری  کلیـدی  عامـل 
پشـتیبانی می کنـد: عمـق و دسترسـی و ارتفـاع.

تناسبات 
بصری

کیفیتـی کـه می توانـد بـر جزئیـات ظاهـری يک *****
مـکان، آنگونـه کـه مـردم را از گزينه هـای قابـل 

عرضـه بـه خودشـان آگاه کنـد.
ديـد مناسـبی از نقـاط مختلف شـهر و وجـود دو *****نشانه 

عنصـر گنبـد و مناره 
برانگیـزش حـس مـکان و تجربـه زيباشـناختي ****غنای حسی

و  بصـری  گوناگـون  محرک هـای  بـا  عابـران 
غیربصـری بـه گونه ای مسـتقیم و غیرمسـتقیم و 

ادراک  دامنـه  گسـترش 
کیفیـت تاثیرگـذار بـر چگونگـی و سـهولت درک ****خوانايی

مـردم از فضـا و موقعیت هـاي پیرامـون مسـجد 
مـراودات  و  اجتماعـي  تعامـالت  برقـراري  بـراي 

شـهروندي

جدول 1. مقايسه تطبیقي مولفه هاي تاثیرگذار بر تقويت قرارگاه هاي رفتاري در نمونه هاي موردي؛ ماخذ: يافته هاي 
تحقیق.
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می دهـد کـه نقـش طـرح کالبدی بـر فعالیت هـا هم به 
صـورت مسـتقیم و هم به صورت غیرمسـتقیم از طريق 
ابعـاد نشـانه ها و معانـی صـورت می گیـرد مهمتريـن 
اهدافـی کـه ايـن پژوهـش دنبـال دارد بررسـی جايگاه 
مسـاجد امروزه در تعامالت شـهری و همچنین عواملی 
کـه سـبب کمرنگ شـدن نقـش فرهنگـی اجتماعـی 
ايـن مـکان شـده اسـت. بخـش عمـده تحقیـق کـه به 
صـورت مطالعـات کتابخانـه ای بـود و در نهايت تحلیلی 
تطبیقـی برای رسـیدن بـه هـدف اصلی مقاله بررسـی 
نقـش کالبدی- اجتماعی مسـاجد ديروز و امروز شـیراز 
در فضاهـای شـهری انجـام گرفـت. يافته هـاي تحقیق 
خاکـي از ان اسـت که مقايسـه عواملی چـون خوانايی، 
غنـای  بصـری،  تناسـبات  انعطاف پذيـری،  نشـانه ها، 
حسـی وکاربـری هـای اطـراف، در گذشـته و حـال مـا 
را در ايـن پژوهـش يـاری خواهـد کـرد. هـدف نهايـی 
ايـن مقالـه بررسـی نقاط  ضعـف و قوت فضـای اطراف 
مسـجد در دوره گذشـته و معاصـر می باشـد کـه چـرا 
مسـجد شـاخصه و جايـگاه ويـژه خـود را در شـهر بـه 
خوبـی نمايـان نمـی کنـد و همچنیـن بـرای مکانـی 
پاسـخده از فضـای شـهری کـه حضـور مسـجد در اين 
مـکان را پررنگ تـر و پويا تـر نمايـد و حـال و هـوای 
محیـط را اجتماعـی تـر و مذهبی تـر جلوه گـر نمايـد.

در راسـتاي ارتقـا و تقويت قرارگاه رفتـاري در جلوخان 
مسـاجد راهکارهاي زير پیشـنهاد مي شـود:

1. افزايـش میـزان شـاخصهاي زيباشـناختي در جلـو و 
میدانگاه هـاي پیشـروي مسـاجد مـدرن؛

2. تقويـت عملکردهـاي فضايـي بـا تقويـت مولفه هاي 
تاثیرگـذار بـر تسـهیل اسـتفاده از فضاهـاي جلـوگاه 

مساجد.
3. بهسـازي زيرسـاختها و ويژگیهاي کالبـدي فضاهاي 
جلوخانـي در راسـتاي بهبـود کیفیـت کالبـدي فضـا و 
افزايـش مطلوبیـت بهره گیـري از فضاهـاي جلوخانـي؛

سـازنده  تعامـالت  و  شـهروندي  مـراودات  تقويـت   .4
اجتماعـي بـه طـرق گوناگـون در راسـتاي ارتقا سـطح 
فعالیتهـاي گزينشـي و انتخابي در فضاهـاي جلوخاني.

منابع و ماخذ
بررسـی  مسـاجد  حیـاط   )1378( بهنـاز  زاده،  امیـن 
تاريخـی و سـیر تحـول آن، مجموعـه مقـاالت همايش 

مسـجد، انتشـارات دانشـگاه هنـر 1378.
آلتمـن، ايرويـن )1382( محیـط و رفتـار اجتماعـی، 
ترجمـه  ازدحـام،  و  قلمـرو  شـخصی،  فضـای  خلـوت 
دکتر علی نمازيان، انتشـارات دانشـگاه شـیهد بهشتی، 

تهران.
فراينـد طراحـی شـهری،  بحرينـی، حسـین )1377( 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.
بحرينـی، سـید حسـین و گلنـاز تـاج بخـش )1387( 
مفهـوم قلمـرو در فضاهـای شـهری و نقـش طراحـی 
شـهری خـودی در تحقـق آن، هنرهـای زيبـا، تهـران، 

شـماره 6.
فراينـد طراحـي شـهري،  بحرينـي، حسـین )1377( 
تهـران: دانشـگاه تهـران، موسسـه انتشـارات و چـاپ.

فضاهـاي  تحلیـل   )1378( حسـین  سـید  بحرينـي، 
اسـتفاده  رفتـاري  الگوهـاي  بـا  رابطـه  در  شـهري، 
کننـدگان و ضوابطي براي طراحي، انتشـارات دانشـگاه 

تهـران. تهـران، 
محیط هـای   )1387( ديگـران  و  يـن  ای.  بنتلـی، 
پاسـخده: کتـاب راهنمـای طراحـان، ترجمـه مصطفی 
بهزادفـر، انتشـارات دانشـگاه علـم و صنعـت، تهـران.

پاپاروپور، الکسـاندر)1387(  معماری اسـالمی، مترجم 
: حشـمت جزيی، انتشـارات سیما.

پاکزاد جهانشـاه و اسـدی خوانسـاری حسـین )1390( 
راهنمـای طراحـی فضـای شـهری در ايران، انتشـارات 

پیام سـیما.
شـهری:  محیـط  کیفیـت   )1381( جهانشـاه  پاکـزاد، 
مطالعه معوقه شـهروندان، فصلنامه پژوهشـی، تحلیلی، 
آموزشـی مديريـت و برنامـه ريزی، سـازمان شـهرداری 

کشـور، سـال سوم.
پاکـزاد، جهانشـاه )1384( راهنمـای طراحـی فضاهای 
شـهری در ايـران، تهران، وزارت مسـکن و شهرسـازی.

نظـری  مبانـی  و  مفاهیـم  پاکـزاد، جهانشـاه )1385( 
انتشـارات دانشـگاه علـم و  فرآينـد طراحـی شـهری، 
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ايـران. صنعـت 
فرآينـد  و  نظـری  مبانـی   )1386( جهانشـاه  پاکـزاد، 
طراحی شـهری، چاپ دوم، تهران، انتشـارات شـهیدی.

نويـن )1376( ويژگیهـای  پرونـد، شـادان و تواليـی، 
فضايـی و مکانـی مسـجد در ايـران: آموختـه هايـی از 
نمونـه های ماندگار گذشـته، مجموعـه مقاالت همايش 
معماری مسـجد؛ گذشـته، حـال، آينده، دانشـگاه هنر، 

تهـران 1376. 
بررسـی  میتـرا )1379(  آزاد  و  پورجعفـر، محمدرضـا 
تاريخـی حضـور آتش در کتیبه ها و نیايشـگاهای ايران 
باسـتان، اولیـن هـم انديشـی هنـر و عناصـر طبیعـت، 

تهران. 
 )1385( مهـدی  خاتمـی،  و  محمدرضـا  پورجعفـر، 
معمـاری مسـجد و نقش آن در شـهر پیامبـر، مجموعه 
هنـر،  در  محمـدی  حسـن  تجلـی  همايـش  مقـاالت 
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