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شکلگیری نظام کاربری اراضي در هر شهر و نحوه تقسیم اراضي و استفاده از آن در فعالیتهای مختلف بازتاب عملکرد
جمعي از نیروهای مختلف محیطي ،اقتصادی ،اجتماعي ،سیاسي و حقوقي است .در رویکرد عدالت اجتماعي به
شاخصهای مختلفي پرداخته ميشود که میزان دسترسي به خدمات شهری ،ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص
کاربریها از جمله مهمترین آنهاست .بررسي عدالت اجتماعي در ناحیه یک منطقه  7شهرداری مشهد به عنوان یکي از
مناطق مهم جمعیتي مشهد از ضروریات دستیابي به شهر پایدار است .روش این پژوهش توصیفي -تحلیلي و نوع تحقیق
کاربردی و تعداد خانوار ساکن در منطقه معادل  28824خانوار ميباشد که با استفاده از جدول مورگان  128نمونه جهت
پرسشگری تعیین گردید .جهت سنجش اطالعات ،از نرمافزارهای  GISو  SPSSاستفاده شده است .نتایج بررسي
آمارهای استنباطي نشان ميدهد میزان دسترسي به خدمات عمومي در منطقه یک( 4258 ،بسیار زیاد) و نتایج آماره آزمون
لون( )15188نشان دهنده این امر است که سطح میانگین توزیع متفاوتي بین نواحي در کل منطقه وجود دارد و شهروندان
ناحیه یک ،رضایت زیادی از ارائه خدمات بهداشتي -درماني و آموزشي و نحوه دسترسي به انواع خدمات موجود در سطح
ناحیه نسبت به کل منطقه  7دارند.
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد دو

برخي از جغرافیدانان ،جغرافیا را علم پراکندگي ميدانند .هماکنون مفهوم پراکندگي ،مترادف با پراکندگي مکاني  -فضایي به
کار گرفته ميشود .پراکندگي مکاني  -فضایي پدیدهها ،مجموعهای از واقعیتهای عیني است(بزی ،عبدالهي پورحقیقي:7981،
 ) 114در همین راستا باید اذعان داشت که پراکندگي مذکور زماني مطلوب است که همراه با توزیع مناسب و تحقق عدالت فضایي
باشد .عدالت از مهمترین واژهها در قاموس تمدن بشری ،محسوب ميگردد و رعایت آن از دیدگاه هر انسان سلیم الفطره ای ،از
ضروریترین امور به شمار ميآید .امروزه بحث از عدالت اجتماعي در کانون مطالعات شهری در تمامي رشتههای مرتبط قرار دارد.
همچنین تحقق عدالت اجتماعي در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگي خود منجر شده و به ثبات سیاسي و
اقتدار ملي کمک شایاني مينماید .از نقطه نظر جغرافیایي ،عدالت اجتماعي شهر مترادف با توزیع فضایي عادالنه امکانات و منابع
بین مناطق مختلف شهر و یا نواحي مختلف یک منطقه شهری و دستیابي برابر شهروندان به همه آنها است زیرا عدم توزیع
فضایي عادالنه آنها به بحرانهای اجتماعي و مشکالت پیچیده فضایي خواهد انجامید(شریفي .)4 :7992،در عصر حاضر
اصليترین عامل بحرانهای جوامع بشری ،ریشه در نابرابریهای اجتماعي و فقدان عدالت دارد(حبیبي و همکاران)712 :7981،؛
بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزان شهری در این زمینه تالش برای دستیابي به آرمان فرصت برابر در دسترسي گروههای
مختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تأمین فرصتهای آموزشي ،بهداشتي ،خدماتي و ...است (حاتمي نژاد و
همکاران .)1 :7991،در راستای تحقق توسعه پایدار شهری ميبایست شرایطي فراهم شود تا امکان بسترسازی توسعه پایدار فراهم
گردد که در این بستر ميتوان به توزیع بهینه کاربریها ،امکانات ،خدمات و برقراری عدالت اجتماعي ،در شهرها اشاره کرد .نگاهي
بر آنچه فیتر پاتریک به عنوان چشماندازهای اصلي رفاه مطرح نموده ،خود گویای آن است که تأکیدات به ویژه مشترکي در بین
رویکردها به عدالت اجتماعي و دیدگاهها نسبت به رفاه وجود دارد(گل پرور و همکاران )724 :7999 ،همچنین گفتني است احساس
عدالت یکي از شاخصهای اصلي رفاه اجتماعي در دنیای امروز ميباشد( هزارجریبي .)21 :7981،عدم توزیع بهینه کاربریها در
زمینههای مختلف اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی ،موجب بر هم خوردن نظم فضایي شهرها ميگردد .عدالت اجتماعي در شهر،
یعني حفظ منافع گروههای مختلف اجتماعي بهطور عام و گروههای هدف بهطور خاص به وسیلهی توزیع بهینه منابع شهری،
درآمدها و هزینهها است(مرصوصي .)11:7991،امروزه در ارتباط با حل معضالت و مشکالت شهری ،توزیع خدمات عمومي ،عدالت
اجتماعي و همچنین رفاه شهروندان مورد تأکید قرار ميگیرد(قره نژاد .)81:7914،زیرا تعادل فضایي در توزیع مراکز خدماتي در شهر
و دستیابي به آن مقدمات توسعهی پایدار شهری را فراهم ميآورد و نابساماني در توزیع منطقهای و محلي باعث دوری مناطق و
محالت از عدالت اجتماعي ميگردد(نسترن .)722:7991،از منظر شهرسازی ،عدالت در برگیرنده مفاهیمي چون توزیع متناسب
عملکردها و خدمات ،دسترسي مناسب به مراکز خدماتدهي و فعالیتي ،بدون تبعیض و تفاوت بین ساکنان یک شهر یا منطقه
شهری ميباشد(حبیبي و همکاران .)712 :7981،ازاینرو در بند اول از چشمانداز برنامه جمهوری اسالمي در افق  7212به ایجاد
جامعه شهری توسعهیافته و مبتني بر عدالت اجتماعي ،حفظ کرامت و حقوق انسانها تأکید شده است( .)www.Sci.orgبنابراین
از جمله عواملي که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعي و همراه با عدالت فضایي در برنامهریزی شهری رعایت کرد توزیع مناسب
خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است  .در این خصوص کاربریها و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای
نیازهای جمعیتي ،افزایش منافع عمومي و توجه به استحقاق و لیاقت افراد ميتوانند با برقراری عادالنهتر ،عدالت اجتماعي و
اقتصادی و فضایي را در نواحي شهر برقرار کنند(موسوی .)719 :7987،عدالت اجتماعي در شهر باید بهگونهای باشد که نیازهای
جمعیت شهری را پاسخگو باشد و تخصیص منطقهای منابع را بهگونهای هدایت کند که افراد باکم ترین شکاف و اعتراض نسبت به
استحقاق حقوق خود مواجه باشند .لذا عدم توزیع مناسب خدمات شهری نهتنها ميتواند در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن
بیانجامد بلکه فضاهای شهری را متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعي و اقتصادی شکل دهد .این مقاله قصد دارد با انتخاب ناحیه
یک از منطقه  7شهرداری مشهد به عنوان نمونه موردی ،شاخصهایي را برای ارزیابي پایداری شهر در بعد عدالت اجتماعي بیان
دارد .عدالت اجتماعي از مباحثي است که در سالهای اخیر در میان برنامه ریزان و جغرافیدانان اهمیت ویژهای یافته است .ازآنجاکه
خدمات عمومي شهری ساختار دهندهی شکل و ماهیت کالبدی ،اجتماعي و فضایي شهر ميباشد ،بيعدالتي در نحوهی توزیع آن،
تأثیر جبرانناپذیری بر ساختار و ماهیت شهر و جدایي گزیني طبقاتي محالت شهر گذاشته و مدیریت شهری را با چالشهای جدّی
روبرو ميکند .در همین خصوص در این مقاله توزیع امکانات شهری را در ناحیه یک از منطقه  7شهر مشهد موردبحث و بررسي
قرار ميدهیم .جهت بررسي عدالت اجتماعي و نقش آن در توسعه پایدار شهری در این پژوهش  71نوع از انواع خدمات شهری در
 1گروه عمده که شامل -7 :خدمات آموزشي(کودکستان ،دبستان ،مدارس راهنمایي ،دبیرستان ،مراکز پیشدانشگاهي،
هنرستانهای فني و حرفهای و کار و دانش)  -1خدمات بهداشتي -درماني (پایگاه مراکز بهداشتي ،درمانگاه،بیمارستان و
داروخانه) و همچنین تحلیل وضعیت ارائه خدمات عمومي توسط شهرداری در سطح منطقه مورد مطالعه مورد سنجش و بررسي
قرار گرفته است .هدف این پژوهش بررسي عدالت اجتماعي از منظر توزیع فضایي کاربریهای شهری ناحیه یک ،منطقه 7
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شهرداری مشهد است و برای این امر ،عدالت اجتماعي از دو منظر عیني و ذهني مورد ارزیابي قرار گرفته است به صورتي که
همنظر خواهي از شهروندان منطقه و ناحیه انجام شده و هم شعاع عملکردی و پراکنش کاربریها مورد بررسي قرار گرفته است.
تحقق عدالت اجتماعي در شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگي خود منجر شده و به ثبات سیاسي و اقتدار ملي
کمک شایاني خواهد نمود .از نقطه نظر جغرافیایي عدالت اجتماعي شهر مترادف با توزیع فضایي عادالنه امکانات و منابع بین
مناطق مختلف شهری و دستیابي شهروندان به آنها است زیرا عدم توزیع عادالنه آنها به بحرانهای اجتماعي و مشکالت پیچیده
فضایي منجر ميشود .از طرف دیگر وجود نابرابری در کیفیت زندگي،گروههای محروم را مورد توجه گروههای مرجع نموده و
مشکالت دیگری را ایجاد مي کند .بنابراین مهمترین رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تالش برای دستیابي به
آرمان "فرصت های برابر" در دسترسي گروههای مختلف جامعه شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در تامین فرصت
های برابر آموزشي و بهداشتي -درماني است .پس بررسي عدالت اجتماعي در ناحیه یک از منطقه  7شهرداری مشهد به عنوان
یکي از مناطق مهم جمعیتي کالنشهر مشهد از ضروریات دستیابي به توسعه شهری و شهر پایدار خواهد بود.

 -2روش تحقیق

 -3چارچوب تئوریک
عدالت اجتماعي و اخالق مقوله ای ابدی است که بشر همواره به دنبال آن بوده و خواهد بود .بهطور کلي ،در بررسي های
مربوط به مقوله نابرابریهای اجتماعي مي توان ادعا کرد که این مقوله یک پدیده ای جهاني است .نابرابری اجتماعي در همه دوره
های تاریخي و در همه جامعه ها دیده شده است و بنابراین تنها مربوط به یک ناحیه یا فرهنگ یا ساخت اقتصادی و سیاسي ویژه
نیست .برخي درباره این که نابرابریهای اجتماعي امری طبیعي است بر این باورند که ،وجود نابرابری در همه جوامع دلیل بر
حقانیت وجود آن نیست ،برای مثال ،برده داری زماني رایج بوده است ولي امروزه آن را پدیده ای غیرطبیعي مي نامیم .البته بسیاری
هم علت وجود نابرابریهای اجتماعي را به تفاوت های استعدادی و کوششي موجود میان افراد یک جامعه نسبت داده اند .دلیل این
گروه از اندیشمندان برای دفاع از چنین دیدگاهي این است که انسانها به سبب تفاوت های استعدادی ،پاداش های نامساوی
دریافت مي دارند که وجود نابرابریهای اجتماعي و اقتصادی را اجتناب ناپذیر ميکند .مفهوم عدالت اجتماعي اصوالً آن قدر فراگیر
نیست که بتوان در قالب آن درباره یک اجتماع خوب قضاوت کرد .عدالت را ا ساساً مي توان به عنوان اصل یا مجموعه ای از اصول
در نظرگرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است (حجتي و مضطرزاده .)22:7991 ،همچنین باید در نظر داشت
رعایت عدالت و توزیع عادالنه منابع یکي از اصول اسالم بوده و در اصل های مختلف قانون اساسي کشور نیز به آن توجه ویژه ای
شده است(تیربند ،اذاني )777 :7987،تعریف عدالت ميتواند در میان افراد و جوامع مختلف متفاوت باشد ،درجة اهمیت آن نیز
ميتواند دارای تفاوت بسیار باشد .در مورد کشور ما ،در این نکته تردیدی وجود ندارد که عدالت اجتماعي ،گفتمان محوری انقالب
اسالمي بوده است  .عدالت اجتماعي از کلید واژ ه هایي است که با فراواني بسیار در ادبیات رسمي جمهوری اسالمي ایران به کار
گرفته شده است  .بیانات مقامات عالي کشور ،اسناد باالدستي ،سیاست گذاری و قوانین و مقررات ،همگي با به کارگیری این کلید
واژه به عنوان منظور نهایي تشکیل نظام جمهوری اسالمي ایران ،بر آن تاکید مي کنند .بنابراین ميتوان اینگونه برداشت کرد که
عدالت اجتماعي همواره باالترین و واالترین هدف هنجاری ،حداقل در ذهن سیاستگذاران عالي جامعه بوده است( نیلي:7981،
 .)191اصول عدالت اجتماعي در واقع کاربرد خاص این اصول برای فایق آمدن بر تعارضاتي است که الزمه همکاری اجتماعي
برای ترقي افراد جامعه است .متأسفانه اصولي از عدالت اجتماعي که مورد قبول عام باشد وجود ندارد .با این حال مفهوم عدالت
اجتماعي همواره در فلسفه اجتماعي مطرح بوده است .از سوی دیگر اصول عدالت اجتماعي براساس مفهوم توزیع عادالنه از طریق
عادالنه قرار دادن و روشن نمودن هرچه بیشتر این مفهوم در زمینه جغرافیاست .پس با بررسي اصول عدالت اجتماعي مي توان به
روش های زیر به معنای عدالت اجتماعي منطقه ای دست یافت:
 .7توزیع درآمد باید به طریقي باشد که :الف) نیازهای جمعیت هرمنطقه برآورده شود .ب) تخصیص منابع به طریقي صورت گیرد
که ضرایب فزایندگي بین منطقه ای به حداکثر برسد .ج) تخصیص منابع اضافي به طریقي باشد که در رفع مشکالت خاص ناشي
از محیط اجتماعي و فیزیکي مؤثر واقع شود.

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد دو

روش تحقیق در این پژوهش دارای ماهیت قیاسي ميباشد که بصورت توصیفي -تحلیلي انجام گرفته و از نوع کاربردی است
و از حیث گرد آوری اطالعات ترکیبي از روش های اسنادی -میداني است .حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان
تعداد  128پرسشنامه در سطح محدوده مورد مطالعه تعیین و مورد بررسي قرار گرفته است .تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها
به کمک نرم افزار تحلیل آماری( )SPSSو سیستم اطالعات جغرافیایي( )GISصورت گرفته است .همچنین اطالعات کاربریهای
شهری از طرح تفصیلي مصوب شهر اخذ و نهایتا از روش میداني برای کسب اطالعات پرسشنامه ای سود جسته شده است.

9

 .1سازوکارها باید به طریقي باشد که دورنمای زندگي در محروم ترین مناطق تا حدامکان بهتر شود.
اگر این شرایط موجود باشد آن گاه مي توان به یک توزیع عادالنه که از راه های عادالنه به دست آمده است دست یافت
(حجتي و مضطرزاده.)24:7991 ،

 -1-3عدالت اجتماعی و شهر

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد دو

مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل بررسي است و مفاهیمي چون عدالت اجتماعي ،عدالت فضایي ،عدالت جغرافیایي و
عدالت محیطي نیز متأثر از چند بعدی بودن این مفهوم است ،اما آن چه حائز اهمیت است این است که اساس هرگونه تغییر در
سازمان فضایي در روابط اجتماعي و اقتصادی و توزیعي درآمد در جامعه اثر مستقیم مي گذارد (مرصوصي .)87:7999 ،تقسیم بندی
های مختلفي از عدالت توسط صاحب نظران صورت گرفته ،به عنوان نمونه از عدالت تخصیصي ،عدالت توزیعي ،عدالت افقي و
عدالت عمودی نام برده شده است (ماسگریو .)974-972 :7911 ،در عدالت اجتماعي و شهر بیشتر بر سه مورد توزیع متوزان
امکانات و خدمات شهری ،رعایت حد اقل ها در خدمات و امکانات شهری و ارزش افزوده زمین در شهرها تأکید ميشود(تیربند،
اذاني )771 :7987،ماهیت عدالت را مي توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود:
 نیاز؛ نیاز مفهومي نسبي است  .احتیاجات بشر و نیازهای انساني ثابت نیستند و وابسته به شعور انساني هستند و بهموازات تحول جامعه ،شعور و در نتیجه نیاز نیز تحول مي یابد (هاروی .)711 :7914 ،افراد دارای حقوق مساوی در بهره
برداری از منابع و امتیازات هستند ولي نیاز همه مشابه نیست .تساوی در بهره برداری از دیدگاه افراد به صورت
تخصیص نابرابر منافع جلوه گر ميشود (.)Runciman, 1996:21
 منفعت عمومي؛ در واقع روشن است که اشخاصي که در ایجاد منافع یا مصالح عمومي برای شهروندان نقش دارندخود را دارای استحقاق بیشتری نسبت به کساني که منافع عمومي کمتری ایجاد مي کنند ،مي دانند.
 استحقاق؛ افرادی که با مشاغل سخت و پرمشقت در ارتباط هستند نسبت به سایرین حق بیشتری مطالبه مي کنند.استحقاق در چارچوب جغرافیایي ،تخصیص منافع اضافي برای جبران مشکالت اجتماعي و طبیعي خاص هر منطقه به
شمار مي آید (هاروی.)718 :7914 ،
در جغرافیای انساني و جغرافیای شهری ،نقش اول به عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي داده شد و جغرافیای انساني ،تنها در راه
بهبود بخشیدن به محیط زندگي انسان و تأمین رفاه اجتماعي او اعتبار علمي یافت ،اما باز هم در نوشته ها و کتاب های جغرافیای
انساني و جغرافیای شهری مخصوصاً کتاب هایي که در جهان سوم منتشر شد از عدالت اجتماعي سخني به میان نیامد (شکویي،
 .) 29:7918شاید بتوان گفت ،برای اولین بار ،عنوان توسعه جغرافیایي در برابر توسعه اقتصادی ،توسعه اجتماعي و فرهنگي به وسیله
هارولد وود 7استاد جغرافیا در دانشگاه مک مستر 1کانادا مطرح شده باشد .هارولدوود ،در تعیین معیارهای جغرافیایي توسعه ،به چند
عامل از جمله عدالت اجتماعي ،تکنولوژی مهارشده ،کنترل آلودگي های محیط زیست ،سالمتي و رفاه اجتماعي جامعه ،کیفیت
زندگي ،تهیه سرمایه الزم جهت مناطق کم توسعه بدان سان که در جغرافیای کاربردی موردبحث است ،تکیه ميکند (شکویي،
 .)749:7911عالوه بر آن دیوید هاروی 9جغرافیدان انگلیسي است که با انتشار کتاب خود تحت عنوان عدالت اجتماعي و شهر
( ) 7819مسیر تازه ای در جغرافیای شهری گشود و جغرافیای شهری را بیش از پیش به استفاده از عدالت اجتماعي در جامعه
شهری نزدیک کرد .از نظر هاروی عدالت اجتماعي در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیت شهری را پاسخگو باشد و
تخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد باکمترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه
باشند .از نظر وی مفهوم عدالت اجتماعي در نهایت یعني «توزیع عادالنه از طریق عادالنه»؛ بنابراین عدالت اجتماعي باید در
برگیرنده عدالت توزیعي و تخصیصي باشد؛ زیرا نمي توان منافع عمومي ،نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارای توزیعي و
تخصیصي در نظر گرفت .لذا هرگونه برنامه ریزی شری که مبتني بر عدالت اجتماعي در شهر باشد ،مي بایست بتواند هم در توزیع
نیازها ،منافع عمومي ،استحقاق و هم در تخصصیص آنها مؤثر باشد .از جمله عواملي که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعي و
همراه با عدالت فضایي در برنامه ریزی شهری رعایت کرد ،توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است .در این
خصوص کاربریها و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمعیتي ،افزایش منافع عمومي و توجه به
استحقاق و لیاقت افراد مي توانند با برقراری عادالنهتر ،عدالت اجتماعي ،اقتصادی و فضایي را در مناطق شهر برقرار نمایند .لذا عدم
توزیع مناسب خدمات شهری نه تنها مي تواند در برهم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضاهای شهری را
متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعي و اقتصادی شکل دهد .از سال  7811به بعد ،متخصصان جغرافیای انساني ،نظریه های مختلف
1 - Harold A.Wood
2 - Macmaster
3 - David Harvey
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 -2-3جایگاه عدالت در برنامه ریزی شهری
اصول بنیادی شهرسازی در چهار مقوله اساسي (عدالت ،کارآیي ،کیفیت محیطي و سرزندگي ) است .

شكل –1بررسي رابطه سرزندگي با سایر عناصر

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد دو

اجتماعي و مکتب های گوناگون فلسفي را در مطالعات خود به کار گرفتند تا عقب ماندگي ،توسعه نیافتگي ،نحوه توسعه شهری در
جهان سوم و وابستگي شهرهای جهان سوم به اقتصاد جهاني را به کمک نظریات اجتماعي و فلسفي و بهره گیری از مدل های
کمي ارزیابي نمایند(شکویي .)742:7911 ،عدالت فضایي ،یعني؛ توزیع 7و تسهیم 1عادالنه فضا و کاربری های وابسته به آن برای
برخورداری بهتر از امکانات فضایي است در مقابل بهره وری فضایي مطرح ميشود که اصوالً چگونگي توزیع فضا وکاربری های
وابسته را برای بهره برداری بهتر از امکانات فضایي را منورد توجه قرار مي دهد .برای توزیع عادالنه فضا باید به تدوین اصولي
پرداخت که مکان گزیني 9و تخصیص فضایي کاربری ها را مورد توجه قرار دهد .این اصول مي تواند شامل سه اصل اساسي زیر
باشد که دیوید هاروی آنها را برای برقراری عدالت در سازمان یابي فضایي ضروری مي انگارد -7 :نیازسنجي اقتصادی  -1توان
سنجي محیطي و  -9منافع اجتماعي .در همین خصوص کاربری اراضي شهری و چگونگي توزیع فضایي آن یکي از مهمترین
کارکردها و به منظور استفاده بهینه از فضاها و تحقق عدالت اجتماعي در شهرها است .در بسیاری از کشورهای جهان سوم
برخورداری از امکانات شهری در سطح بسیار نازلي قرار دارد .برای مثال یک سوم تا بیش از نیمي از زاغه ها و آلونک ها فاقد توالت
مي باشند( الکویان )791 :7942 ،و امکانات بهداشتي -درماني ،آموزشي ،فضای سبز ،فضای فرهنگي و … همه در حدی بسیار
پایین تر از استاندارد قرار دارند .در سال  7941کوی  71شهریور در منطقه ی  79تهران با جمعیتي معادل  719هزار نفر جمعیت
فاقد کتابخانه ،مهد کودك و موسسات ورزشي بوده است .محله های مجاور این کوی ،بجز یک محله ،واحد آموزشي نیز وجود
نداشته است ( اهری و همکاران .)99 :7941 :در واقع کارایي نظام و ساختار تقسیمات صحیح شهری شرایط مطلوب توزیع خدمات
و کاربریهای شهری را تضمین خواهد کرد.

عدالت مي تواند سایر اصول را تحت تاثیر قرار دهد و در برنامه ریزی شهری عدالت شامل مفاهیم زیر ميباشد :عدالت به
معني توزیع متناسب عملکرد ها و خدمات ،دسترسي مناسب به مراکز خدمات دهي و فعالیتي ،بدون تبعیض و تفاوت گذاری بین
ساکنان یک شهر و منطقه شهری است که میزان برآورد این اصل با معیارهای زیر مشخص ميشود:
 -7انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری  -1تأمین امکانات (فرصت) برای همه اجتماعات شهری  -9تأمین دسترسي کافي
به خدمات و تسهیالت آموزشي ،بهداشتي ،تفریحي و فرهنگي برای همه ساکنان شهر  -2تأمین اشتغال و مسکن بهطور منصفانه
برای افراد و ساکنان بخش های گوناگون شهر .
نظریه برنامهریزی فضایي معتقد است ،کاربر ی زمین شهر ی باید به ادراك زیبایي ،هویت فضایي و احساس تعلق به محیط
پاسخ دهد( زیاری ،مینایي ،زیاری .)91 :7987،همچنین قطبي شدن ساختار فضایي شهر بر اثر سیاست های مدیریتي در امتیاز دادن
به یک محیط در جذب امکانات و خدمات و یا ناتواني یک محیط در جذب امکانات و خدمات باعث افزایش کیفیت نامطلوب
فضاهای شهری ميشود( .)Scout,2005: 24خدمات شهری به عنوان ابزار مدیریت توسعه شهری و عامل اصلي تداوم حیات
شهری است که بدون آن زندگي شهروندان از فعالیت باز مي ماند .پراکنش بهینه و اصولي آن منطبق با خواست مردم در فرآیند
برنامهریزی شهری از اهمیت زیادی برخوردار است(بزی ،عبدالهي پورحقیقي .)117 :7981،بهبود محیط زیست انساني تا حدود
زیادی به مکان یابي درست عملکرد ها و فعالیت ها وابسته است محل استقرار صنایع ،تجارتخانه ها ،مراکز حمل و نقل و ارتباطات
و مانند این ها باید در محلي مناسب قرار گیرند ؛ اما این عمل همه ی فرآیند برنامه ریزی را شامل نمي شوند ،بلکه بخش مهم
1- Distribution
2- Apportionment
3- Location
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برنامه ریزی عبارت است از توزیع فضایي یا مکاني  ،اهداف و سیاست های اجتماعي و اقتصادی در سطح شهر و منطقه شهری
است تا از این طریق بافت های شهری بهبود یابند و از محوطه ها و ابنیه تاریخي حفاظت شود و به ویژه تسهیالت و خدمات
شهری به گونه ای عادالنه توزیع شود ؛ بنابراین به منظور دستیابي به عدالت اجتماعي رعایت اصول مربوط به تعادل فضایي و
پراکنش معقول خدمات شهری ،امری است الزامي که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد(بزی ،عبدالهي پورحقیقي)111 :7981،
در این تحقیق با توجه به موضوع پژوهش که بررسي عدالت اجتماعي با تأکید بر توزیع فضایي فعالیت ها و کاربریها و تعیین نقش
آنها در توسعه پایدار شهری در ناحیه  7از منطقه یک شهرداری مشهد است دو گروه عمده خدمات و کاربریهای شهری تحت
عنوان خدمات آموزشي و بهداشتي -درماني مورد بررسي قرار گرفته و در تنظیم پرسشنامه از شاخص های بعد مسافت شهروندان و
نحوه دسترسي آنها به خدمات فوق الذکر پرسش به عمل آمده است و در نهایت میزان رضایت آنها از مکان یابي و چیدمان فعلي
این کاربریها مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است.

 -4معرفی عرصه پژوهش

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد دو

منطقه  7شهرداری مشهد با وسعتي معادل  7477هکتار از سه ناحیه خدماتي تشکیل شده است .این منطقه به لحاظ مرکزیت
شهری از نظر تجاری ،اداری ،جمعیت و ترافیک بیش از اندازه ای را در خود جای داده و از شمال به میدان استقالل ،جنوب به
میدان فلسطین ،شرق به خیابان دانشگاه و از غرب به میدان آزادی متصل مي گردد .در نقشه ذیل موقعیت مکاني و راه های
دسترسي این منطقه به همراه ناحیه بندی آن مشخص شده است.

نقشه –1موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه

 -5یافته های تحقیق
در این بخش ابتدا وضعیت پراکنش و توزیع فضایي کاربریهای مورد بررسي را باکمک نرم افزار سیستم اطالعات
جغرافیایي( )GISنشان داده و سپس به بررسي نظرات شهروندان ساکن منطقه پرداخته شده است؛ و در انتها بر اساس پاسخ
شهروندان به سواالت تحقیق به تحلیل وضعیت عدالت اجتماعي در راستای توزیع فضایي کاربریها و خدمات عمومي شهری ،بر
اساس نحوه دسترسي به انواع خدمات موجود و مکان یابي آنها به لحاظ پوشش شعاع عملکردی پرداخته شده است .همان طور
که از نقشه شماره  1بر مي آید منطقه یک به لحاظ پراکنش کاربریهای آموزشي و بهداشتي و فرهنگي منطقه ای با وضعیت
نسبتا مطلو ب نسبت به سایر مناطق شهر مشهد بوده است .این امر در اثر قرار گیری این منطقه در پهنه وضعیت اقتصادی و
اجتماعي مطلوب شهر مشهد ميباشد و نشان از توجه بیش از حد مدیران شهری به خدمات رساني در سطح کل منطقه است.
نقشه شبکه معابر و نحوه دسترسي های منطقه حاکي از آن است که وجود معبر شریاني درجه یک در بخش غربي منطقه که
از شمال غرب به جنوب غرب کشیده شده است و معابر شریاني درجه 1متعددی که به صورت شمالي -جنوبي و شرقي -غربي
منطقه را پوشش مي دهند وضعیت مطلوبي ر ا محیا ساخته است به لحاظ تردد و دسترسي ساکنین به کلیه خدمات موجود در سطح
منطقه.
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نقشه –2کاربری اراضي منطقه  1شهرداری مشهد1131 ،
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نقشه –1شبكه بندی معابر منطقه  1شهرداری مشهد1131 ،

نقشه –4پراکنش کاربریهای بهداشتي-درماني و آموزشي منطقه  1شهرداری مشهد1131 ،
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با توجه به شعاع دسترسي 111
متری برای کاربریهای آموزشي سطح
منطقه و تعیین مناطق دارای خال خدماتي
در نقشه فوق ،مشخص گردید که بخش
های شمالي و مرکزی به سمت شرق و
جنوبي منطقه دارای خال های خدماتي و
فاقد دسترسي مناسب به خدمات مذکور
هستند و این در حالي است که قسمت
های شرقي و مرکزی منطقه از تراکم
بیش از حدی از خدمات مذکور برخوردار
هستند که بیش از نیاز موجود است.
همان طور که از بررسي نقشه های
فوق بر مي آید وضعیت پراکنش
کاربریهای بهداشتي-درماني و اموزشي
در کل منطقه یک نسبت به کل شهر
مشهد از وضعیت بسیار مناسبي برخوردار
است ولي این مساله در بین نواحي منطقه
وضعیت یکساني ندارد؛ یعني پراکنش و
توزیع فضایي کاربریها در بین نواحي
مختلف دارای تفاوت عملکردی است .در
خصوص مناطق خال خدماتي بهداشتي
درماني در سطح کل منطقه ،همان طور
که مالحظه مي گردد بخش های شمالي
و جنوبي منطقه مورد مطالعه دچار کمبود
در پخشایش کاربری بهداشتي و درماني
است و این مساله در حالي است که
فضاهای شرقي و میاني منطقه از تراکم
بیش از حد نیاز برخوردارند.

نقشه –5شعاع عملكرد کاربریهای آموزشي منطقه  1شهرداری مشهد،
1131

نقشه –6شعاع عملكرد کاربریهای بهداشتي-درماني منطقه  1شهرداری
مشهد1131 ،

 -6نتایج حاصل از پرسشنامه تحقیق
 -1-6وضعیت دسترسی مردم به خدمات عمومی شهری
همانطور که در جدول  4مشاهده ميشود  81/1درصد شهروندان ساکن ناحیه یک ،وضعیت و نحوه دسترسي به خدمات
عمومي شهری را در سطوح بسیار زیاد و زیاد توصیف کرده اند .در این خصوص نحوه دسترسي بر اساس مکان یابي صحیح و
سهولت دسترسي بر اساس شبکه معابر وضع موجود برای کلیه خدمات عمومي شهری که در جداول ذیل لیست مفصل آنها امده
است سنجیده شده است.
نگهداری معابر
شهری
مدیریت و مسیل ها
و آبراهه ها
نگهداری
آرامستانها
ایجاد مکآنهای
انتظار کارگر
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جدول -1وظیفه شهرداری ها در برابر انواع خدمات عمومي شهری
بهسازی اطراف
ایجاد سرویس های بهداشتي
متناسب سازی فضاها
مسیل ها
عمومي در معابر شهری
برای کودکان و جانبازان
حفظ و گسترش
ساخت مسکن برای افراد
تنظیف و برف روبي معابر
فضای سبز شهری
کم درآمد
ایجاد انواع پارك
نصب دیوارهای صوت شکن در
ایجاد و نگه داری مراکز
های شهری
معابر پر تردد
عمومي خرید
ایجاد و نگه داری مراکز
عمومي عرضه پرندگان

نصب پالك های نشانه های
شهری جهت شناسایي اماکن

نظارت بر زیبایي
منظر شهری

تعیین تکلیف بناهای نا
مناسب در شهر
نظارت بر تبلیغات شهری
ساخت مجسمه مفاخر در
محالت شهری
راهنمایي مناسب
گردشگران داخلي و
خارجي

جدول -2وضعیت دسترسي شهروندان ناحیه یک به کلیه خدمات عمومي شهری
ناحیه یک

وضعیت دسترسي شهروندان به
انواع خدمات عمومي شهری

فراواني

درصد فراواني

بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم

742
42
11
1
1

42/8
14/7
9/1
1/1
1/1

جدول -1میزان رضایت شهروندان ناحیه یک از ارائه خدمات عمومي شهری توسط شهرداری
میزان رضایت از خدمات عمومي شهری در ناحیه یک
نحوه جمع آوری زباله
کافي بودن ناوگان حمل و نقل عمومي
پوشش آسفالت شبکه معابر اصلي
وضعیت بار ترافیکي و تردد وسایل نقلیه
طراحي فضای سبز شهری و پارك ها
امکانات رفاهي و اجتماعي
برخورداری از امکانات و فرصت های موجود اقتصادی ،اجتماعي و
سیاسي
تطابق عدالت اجتماعي و تحوالت سریع اقتصادی و اجتماعي با
نیازهای مردم منطقه
میانگین نظرات

درصد
22/2
71/2
12/1
4/1
21/2
91/9
77/1

درصد
71/1
21/2
42/1
22/2
92/7
79/1
49/2

درصد
21/4
71/1
71/1
91/7
9/2
4/1
71/1

درصد
1/1
71/1
1/1
71/2
1/1
1/1
2/1

درصد
1/1
4/1
1/1
4/1
1/1
1/1
9/4

9/1

29/1

12/7

72/8

1/1

1/1

79/1

41/2

72/2

1/1

11/9

21/1

12/2

4/2

7/4
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وضعیت روشنایي معابر جهت تردد افراد سالخورده و زنان

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

بسیار کم

در خصوص عامل دسترسي به انوع خدمات شهری در سطح منطقه مورد مطالعه دو پارامتر تاثیر گذار است :اول نحوه چیدمان
و توزیع فضایي خدمات موردبحث در سطح منطقه مورد مطالعه ،و دوم وجود معابر به جهت فراهم نمودن دسترسي و سهولت در
رفت و امد در سطح منطقه است .با توجه به نتایح پرسشنامه ای مشخص گردید که حدود  81درصد شهروندان از توزیع فضایي
انوع خدمات عمومي شهری به دلیل مکان یابي مناسب و دسترسي با سهولت به دلیل وجود انواع معابر و شبکه ارتباطي خوب در
سطح منطقه دارای رضایت زیاد تا بسیار زیاد مي باشند.
پس از بررسي وضعیت دسترسي شهروندان به انواع خدمات عمومي شهری در جدول شماره ،1در ادامه به میزان رضایت
شهروندان در خصوص جز به جز خدمات مورد پرسشگری در جدول شماره  9پرداخته شده است و میزان رضایت از ارائه این
خدمات مورد بررسي قرار گرفته است .برخي از خدمات ارزیابي شده عبارتند از وضعیت جمع آوری زباله ،وضعیت روشنایي معابر،
ناوگان حمل و نقل شهری ،پوشش آسفالت شبکه معابر اصلي ،بارترافیکي و تردد وسایل نقلیه ،فضای سبز و محوطه پارك ها و....
همانطور که در این جدول مشاهده ميشود  21/2درصد شهروندان ساکن ناحیه یک از وضعیت جمع آوری زباله در سطح
منطقه رضایت زیاد و بسیار زیاد داشته اند و  21/4درصد شهروندان ناحیه یک وضعیت جمع آوری زباله را در سطح متوسط ارزیابي
کرده اند 11/1 .درصد شهروندان ناحیه یک روشنایي معابر جهت تردد افراد سالخورده و زنان در سطح منطقه را رضایت بخش
دانسته اند 71/1،درصد رضایت نسبي و  79/1درصد رضایت کم و بسیار کمي از وضعیت روشنایي معابر در شب داشته اند .درصد
باالیي از شهروندان ناحیه یک ،رضایت بسیار زیاد و زیادی از تعدد ناوگان حمل و نقل شهری داشته اند .به عنوان یکي از دالیل
عمده رضایت شهروندان ناحیه یک منطقه  7ميتوان به نزدیکي خطوط مترو شهری و نیز وجود پایانه های مسافربری مانند پایانه
آزادی اشاره کرد 27/2 .درصد شهروندان ناحیه یک از وضعیت آسفالت شبکه معابر اصلي رضایت زیاد یا بسیار زیاد داشته اند .این
در حالیست که شهرداری منطقه در یکسال گذشته اقدام به بازسازی و مرمت پیاده روهای اصلي و پر تردد کرده است .ضمن اینکه
خط ویژه نابینایان نیز در طرح جدید لحاظ شده است.
یکي از دالیل عمده در وجود نارضایتي از وضعیت شبکه آسفالت معابر اصلي ميتوان به طوالني شدن وضعیت بازسازی و
مرمت آسفالت و پیاده رو ها اشاره کرد که منجر به نارضایتي شهروندان شده است 87/4 .درصد شهروندان ناحیه یک وضعیت
1

ترافیک و تردد وسایل نقلیه را بسیار زیاد و زیاد ارزیابي کرده اند که با توجه به محدوده شهری ناحیه یک و نزدیکي به بزرگراه
های آزادی و خیام امری طبیعي به نظر مي رسد 82/1 .درصد شهروندان ناحیه یک از وجود فضاهای سبز و محوطه پارك های
پیرامون خود ابراز رضایت کرده اند 12/1 .درصد شهروندان ناحیه یک از امکانات رفاهي و اجتماعي پیرامون خود ابراز رضایت زیاد
یا بسیار زیاد داشته اند .نزدیکي به دانشگاه فردوسي مشهد ،پارك ملت ،فرهنگ سراها و مجتمع های فرهنگي موجود شامل
نمایشگاه ها ،سالن های تئاتر،کالس های متنوع هنری ،مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای و ...از دالیل عمده رضایت
شهروندان ناحیه یک مي باشند 47/1 .درصد ساکنان ناحیه یک از برخورداری از امکانات اقتصادی ،اجتماعي و سیاسي اظهار
رضایت کرده اند .نزدیکي به دانشگاه فردوسي مشهد و جلسات سیاسي برگزار شده در آن ،پارك ملت و فرهنگسراها و های
فرهنگي موجود از دالیل رضایت این شهروندان مي باشند .اکثر شهروندان ناحیه یک ( 41/2درصد) تطابق و پاسخگویي عدالت
اجتماعي و تحوالت سریع اقتصادی با نیازهای خود را در حد متوسط ارزیابي کرده اند.
جدول -4میزان برخورداری از انواع امكانات و خدمات بر اساس شاخص مرکزیت مكاني در سطح منطقه یک
خدماتي
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تاسیسات

فضای

تجهیزات

سبز

7

71

71

729

1

9

7112

87

71

721

87

12

181

24

21

ناحیه 9

7491

911

729

مجموع

مجموع

ورزشي

78912

8

7

19292

9

9

1

72297

2

9

1

72

78724

9

7

1

18

79

1148

19

9

9

47

29

اجتماعي

بهداشتي

تجاری

اداری

آموزشي

نواحي

22

42

ناحیه  1الف
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ناحیه 7
ناحیه  1ب

همان طور که از جدول شماره  2بر مي آید برخورداری از کلیه خدمات و امکانات در سطح ناحیه  7از منطقه مورد مطالعه
دارای بهترین وضعیت با مجموع ارزش  192592است و سپس ناحیه  1الف و در رتبه بعدی ناحیه  9و در اخرین رتبه ناحیه  1ب
قرار دارد .میزان برخورداری از امکانات و خدمات در سطح نواحي موجود در منطقه  7شهرداری مشهد یعني همان توزیع فضایي
امکانات و خدمات شهری و گویای وضعیت عدالت فضایي  -خدماتي در سطح نواحي منطقه مورد مطالعه است.

 -7تحلیل و جمع بندی
الزم به ذکر است که جهت بررسي نحوه پراکنش و توزیع فضایي خدمات موردبحث در ناحیه یک از منطقه  7شهرداری مشهد
(کاربریهای آموزشي و بهداشتي-درماني) از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل 7استفاده شده است .جامعه شهروندان ناحیه
یک منطقه  7و جامعه شهروندان کل منطقه  7شهرداری مشهد ،که به عنوان  1جامعه مستقل از هم در نظر گرفته شده است .الزم
به ذکر است که شرایط اجرای آزمون ها همانند عدم وجود مقادیر انتهایي یا عدم توزیع های ناهنجار برای تمامي فرضیات مورد
بررسي قرار گرفته است .برای جلوگیری از طوالني شدن غیر ضروری مطالب تنها به ارائه شرط برابری واریانس در بررسي فرضیات
خواهیم پرداخت .روند جداول ارائه شده در بررسي و آزمون فرضیه ها بدین صورت است که برقراری عدالت اجتماعي در ارائه هر
یک از خدمات ،بوسیله سه جدول مورد بررسي قرار خواهند گرفت .در جدول اول آماره های توصیفي شامل تعداد شهروندان نواحي
یک و کل منطقه که در پژوهش مورد نظر شرکت داشته اند ،میانگین و انحراف استاندارد و میانگین خطای استاندارد گزارش شده
است .در جدول بعدی ،آزمون برابری واریانس ها ارائه شده است .اساس استفاده از این جدول بدین صورت است که سطح معني
داری آزمون لون 1با عدد  1/12مقایسه ميشود .اگر سطح معني داری این آزمون از  1/12بیشتر باشد برابری واریانس ها مورد تایید
است .در خروجي نرم افزار پس از بررسي برابری واریانس ها ،اطالعات جدول سوم یعني سطح معني داری آزمون مقایسه میانگین
دو جامعه مستقل ثبت ميشود .اگر سطح معني داری آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل که همراه با آماره آزمون  tميباشد از
 1/12کمتر باشد ،برابری میانگین ها یعني برابری نظر شهروندان ناحیه یک و کل منطقه رد شده است.

 -1-7نحوه توزیع فضایی خدمات آموزشی
نتایج ارائه شده در جدول  2به بررسي وضعیت دو جامعه از دیدگاه آمار توصیفي مي پردازد .همانطور که در این جدول مشاهده
ميشود میانگین پاسخ شهروندان ناحیه یک در میزان رضایت از ارائه خدمات آموزشي 9/4112 ،و میانگین پاسخ شهروندان کل
1 Independet Sample T Test
2 Levene
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منطقه  1/9192ميباشد .سطح متوسط عدد  9است .هر قدر میانگین بدست آمده از عدد  9بیشتر باشد ،پاسخ شهروندان به سمت
رضایت زیاد و بسیار زیاد و هرچه میانگین بدست آمده از عدد  9کمتر باشد ،پاسخ شهروندان به سمت رضایت کم و بسیار کم
خواهد بود .آمار توصیفي بدست آمده نشان ميدهد شهروندان ناحیه یک ،میزان رضایت بیشتری از خدمات آموزشي ارائه شده
نسبت به شهروندان کل منطقه داشته اند .در جدول  4سطح معني داری آزمون لون برای برابری واریانس ها  1/147ميباشد که از
 1/12بیشتر است .سطح معني داری آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل که در جدول  1ارائه شده است ( )1/111از 1/12
کمتر است .بنابراین آزمون معني دار ميباشد .یعني تفاوت معني داری بین سطوح میانگین دو گروه وجود دارد و میزان رضایت
شهروندان ناحیه یک نسبت به کل منطقه 7شهرداری مشهد ،از توزیع کاربریهای آموزشي ارائه شده توسط شهرداری مشهد دارای
رض ایت بیشتری نسبت به میانگین منطقه بوده است.پس مي توان نتیجه گرفت که توزیع فضایي و مکان یابي فضاهای آموزشي در
سطح ناحیه یک منطقه  7شهرداری مشهد مورد رضایت شهروندان ميباشد.
جدول -5آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت خدمات آموزشي
میانگین خطای استاندارد
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد نمونه
گروه

128
799

شهروندان ناحیه اول
شهروندان کل منطقه

9/4112
1/9192

1/11882
1/19112

1/21122
1/29211

آماره آزمون لون

سطح معناداری

17592

15147

جدول -7نتا یج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت خدمات آموزشي
آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین ها

725171

991

15111

1511481

فاصله اطمینان  35/0درصد

159127

1541892

 -2-7نحوه توزیع فضایی خدمات بهداشتی – درمانی
همانطور که در جدول  9مشاهده ميشود میانگین پاسخ شهروندان هر دو نمونه از عدد  9یعني سطح متوسط باالتر است .به
عبارت دیگر جهت پاسخ شهروندان هر دو نمونه در میزان رضایت از ارائه خدمات بهداشتي و درماني در منطقه  7به سمت رضایت
زیاد و بسیار زیاد بوده است .با این تفاوت که میانگین رضایت شهروندان ناحیه یک( )9/8971بیشتر از میانگین رضایت شهروندان
کل منطقه )9/2141( 7بوده است .در جدول  8سطح معني داری آزمون لون برای برابری واریانس ها مورد بررسي قرار ميگیرد.
سطح معني داری آماره آزمون لون  1/771ميباشد که از  1/12بیشتر است ،بنابراین برابری واریانس ها مورد تایید است .سطح
معني داری آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل که در جدول  71ارائه شده است ( )1/111از  1/12کمتر است .بنابراین آزمون
معني دار ميباشد و تفاوت معني داری بین سطوح میانگین دو گروه وجود دارد .به عبارت دیگر میزان رضایت شهروندان ناحیه یک
و کل منطقه  7شهرداری مشهد ،از توزیع کاربریهای بهداشتي و درماني ارائه شده توسط شهرداری با یکدیگر برابر نبوده است و
همراه با عدم تعادل و در نتیجه عدم برقراری عدالت اجتماعي مواجه است .نتایج بررسي ها نشان ميدهد شهروندان ناحیه یک
میزان رضایت بیشتری ا ز ارائه خدمات بهداشتي و درماني در ناحیه خود داشته اند و این بدان معني است که توزیع فضایي خدمات
بهداشتي-درماني در سطح ناحیه یک در منطقه  7شهرداری مشهد با تعادل نسبتا مناسبي همراه بوده است.

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد دو

جدول -6آزمون لون برابری واریانس (خدمات آموزشي)

جدول -8آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت بهداشتي و درماني
میانگین خطای استاندارد
انحراف استاندارد
میانگین
تعداد نمونه
گروه
شهروندان ناحیه اول
شهروندان کل منطقه

128
799

9/8971
1/2141

1/29928
1/22117

1/19489
1/12191

جدول -3آزمون لون برابری واریانس (خدمات بهداشتي و درماني)
آماره آزمون لون

سطح معناداری

75119

15771
11

جدول -10نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت خدمات بهداشتي و درماني
آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین ها

95118

991

15111

1521212

فاصله اطمینان  35/0درصد

1599211

1541411

 -3-7تحلیل نهایی توزیع فضایی انواع خدمات آموزشی و بهداشتی-درمانی ناحیه یک
در نهایت تمامي خدمات ارائه شده در این مقاله ،همزمان مورد بررسي قرار گرفته است.
جدول -11آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي توزیع فضایي خدمات آموزشي و بهداشتي-درماني
گروه

تعداد نمونه

میانگین

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

شهروندان ناحیه اول

128
799

9/1918
9/1821

1/29221
1/21121

1/9111
1/9111

شهروندان کل منطقه

جدول -12آزمون لون برابری واریانس (خدمات آموزشي و بهداشتي-درماني)
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آماره آزمون لون

سطح معناداری

15211

15188

جدول -11نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در خدمات آموزشي و بهداشتي-درماني
آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معناداری

اختالف میانگین ها

95118

991

15111

1521212

فاصله اطمینان  35/0درصد

1541411

1599211

بررسي میانگین های بدست آمده در جدول  79نشان ميدهد میزان رضایت شهروندان ناحیه یک از وضعیت ارائه خدمات
آموزشي ،بهداشتي و درماني بیشتر از شهروندان کل منطقه بوده است .به عبارت دیگر توزیع کاربریهای آموزشي ،بهداشتي و
درماني در نواحي مختلف منطقه  7شهرداری مشهد با عدم تعادل و در نهایت عدم برقراری عدالت اجتماعي همراه است؛ و تنها در
سطح ناحیه یک شهرداری مشهد این مقدار با تعادل و توزیع فضایي مناسب تری همراه است؛ و در نهایت مي توان نتیجه گرفت
که چهار پهنه مورد بررسي (نواحي) در سطح منطقه یک دارای عدم تعادل در پخشایش کاربریها و خدمات مختلف شهری است و
این به سبب موقعیت جغرافیا یي و دسترسي نواحي این منطقه به فضاهای تاثیر گذار همجوار است .ناحیه یک مورد مطالعه این
تحقیق با توجه به بررسي های صورت گرفته دارای بهترین حالت تعادل در بین سایر نواحي و رعایت بهترین حالت توزیع فضایي و
تحقیق عدالت فضایي کاربریهای شهری است .در نهایت با توجه به مسایل مطرح شده در خصوص حفظ عدالت فضایي و
اجتماعي برای کاربریهای شهری در سطح کل مناطق شهرداری نسبت به هم و در مرحله ای دیگر در نواحي مختلف هر منطقه،
رعایت مساله تقسیم عادالنه فضاها امری ضروری در ایجاد شهری پایدار و تحقیق توسعه پایدار شهری است .در همین خصوص
ضرورت توجه به مساله پراکنش یکسان و توزیع فضایي مطلوب کاربریهای شهری به عنوان پارامتری تاثیر گذار در تحقق عدالت
اجتماعي در شهرها نمایان مي گردد .در همین رابطه باید خاطر نشان کرد که توجه به پراکنش عادالنه کلیه خدمات و کاربریهای
شهری خصوصا کاربریهای بهداشتي -درماني ،آموزشي و ارائه خدمات عمومي شهری در سطح کلیه مناطق مشهد ،به خصوص
نواحي مختلف منطقه یک باید مورد توجه مسئوالن شهرداری به عنوان ضروریات ایجاد رفاه و عدالت اجتماعي و تحقق توسعه
پایدار شهری باشد .در همین راستا شرایط داخلي فضای شهرها که متاثر از شرایط اجتماعي و اقتصادی حاکم بر کشورهاست و در
نتیجه همین شرایط است که کیفیت فضاهای شهری و سیاست های برنامهریزی شهری معین ميشود پس بنابراین نیاز اساسي
شناخت فضای شهری است که ارزش های اجتماعي و فرهنگي و اقتصادی و در راس آنها عدالت اجتماعي مورد تحلیل و بررسي
قرار گیرند که در نتیجه این تحلیل ها و بررسي معیارهاست که قدمي موثر در راه تحقق عدالت اجتماعي در جامعه برداشته خواهد
شد .در جهت رسیدن تمامي ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت یکسان مبحث عدالت اجتماعي در فضای شهری بوجود
ميآید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه نشیني ،تراکم بیش از حد جمعیت و خدمات در یک منطقه ،توسعه
یک جانبه ی شهرها ،خالي از سکنه شدن برخي از محدوده های شهری ،بورس بازی زمین و ده ها مساله و مشکل را در پي
خواهد داشت و توجه به مساله عدالت اجتماعي و توزیع فضایي مناسب کاربریها مي تواند تا حدی از تشدید نابرابری فضایي و
اجتماعي جلوگیری نماید.

 -8نتیجهگیری
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پرداختن به عدالت اجتماعي در مباحث شهری از این منظر اهمیت فراوان دارد که ،شهرها با سیاست های کشوری و جهاني
پیونده دارند (شکویي . )8 :7918،بنابراین نیاز اساسي شناخت فضای شهری است که ارزش های اجتماعي و فرهنگي و اقتصادی و
در راس آنها عدالت اجتماعي مورد تحلیل و بررسي قرار گیرند که در نتیجه این تحلیل ها و بررسي معیارهاست که قدمي موثر در
راه تحقق عدالت اجتماعي در جامعه برداشته خواهد شد .در جهت رسیدن تمامي ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت یکسان
مبحث عدالت اجتماعي در فضای شهری بوجود ميآید که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه نشیني ،تراکم بیش از
حد جمعیت و خدمات در یک منطقه ،توسعه یک جانبه ی شهرها ،خالي از سکنه شدن برخي از محدوده های شهری ،بورس بازی
زمین و ده ها مساله و مشکل را در پي خواهد داشت .در این پژوهش سعي شد تا حد امکان تمامي آرا و نظرها برخوردار از پشتوانه
نظری اندیشمندان و بزرگان علم شهری باشد .به منظور تحقق عدالت در برنامهریزی شهری با دیدگاه توزیع فضایي مناسب
کاربریها ،باید موارد ذیل را رعایت کرد :انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری ،تامین امکانات ،برای همه اجتماعات شهری،
تامین دسترسي کافي به خدمات و تسهیالت آموزشي ،بهداشتي ،تفریحي و فرهنگي برای همه ساکنان شهر ،تامین اشتغال و
مسکن بهطور منصفانه برای افراد و ساکنان بخش های گوناگون شهر به منظور موفق بودن طرح های شهری انعطاف پذیری و
واقع گرایي و رعایت کارآیي و عدالت در تهیه و اجرای آن ميتوان تا حدی از تشدید نابرابری فضایي و اجتماعي جلوگیری نماید.
در انتها باید خاطر نشان کرد که پخشایش صحیح کاربریها و خدمات شهری در سطح نواحي و مناطق در شهرها باید منطبق بر
بارجمیعتي و تراکم ج معیت باشد یعني به فضاهای متراکم جمعیتي توجه بیشتری نسبت به سایر فضاهای کم تراکم شود .با توجه
به یافته های پژوهش و به منظور توزیع عادالنه ی خدمات شهری جهت استفاده ی مطلوب تر شهروندان منطقه یک مشهد از این
خدمات پیشنهاداتي به شرح ذیل ارایه ميگردد:
 با توجه به موفقیت روش مشارکتي در برنامهریزی ها پیشنهاد ميشود در تمامي زمینه ها و مراحل انجام پروژه هایخدمات شهری از مردم شهر نظرسنجي شود.
 با توجه به موقعیت بسیار مناسب اجتماعي و اقتصادی منطقه یک باید تشویق مردم به سرمایه گذاری در منطقه و ایجادخدمات شهری توسط بخش خصوصي و  NGOsمورد نظر قرار گیرد.
 ایجاد شورای محله در هر محله و ناحیه جهت مشارکت مردم و رفع نیازمندی های آنها. استفاده از مسئولین بومي به دلیل شناخت کاملتر از محیط و ساختار منطقه یک. توجه یکسان به تمام نواحي منطقه یک مشهد و توزیع عادالنه کاربریها در کل منطقه یک. پر نمودن خالهای خدماتي در سطح منطقه در خصوص فضاهای فاقد عملکرد جهت دهي انواع طرح ریزی های شهری در سطح منطقه در راستای نیازهای موجود منطقه و اولویت سنجي مردم توجه به نقش مردم در عرصه مدیریت شهری و حفظ مشارکت مردمي به عنوان مهمترین بازیگران عرصه شهر -توجه به مساله جمعیت و تراکم در چیدمان انواع کاربریها در سطح منطقه و نواحي مورد استفاده
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

بررسی ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظتمحور
در بافتهای شهری تاریخی ایران

الناز هاشمی ،*1مسعود

علیمردانی2

تاریخ دریافت89/33/31 :
تاریخ پذیرش88/23/02 :
کد مقاله32800:

چکـیده
در دهههای اخیر عوامل مختلفی در فرایند شکلگیری سیاستها و برنامههای حفاظتی و بازآفرینی بافتهای شهری
تاریخی در ایران تأثیرگذار بودهاند .با چالش میان دو رویکرد بازآفرینی شهری و حفاظت شهری متخصصان درصدد ادغام
این دو رویکرد ،ارائۀ رویکردی جامع و یکپارچه و سرانجام ارائه معیارها و مؤلفههای مؤثر در هر دو برآمدند .هدف پژوهش
حاضر بازشناسی ابعاد چارچوب نظری بازآفرینی شهری در جهت حفاظت شهری بر مبنای رویکرد بازآفرینی حفاظتمحور
بافتهای شهری تاریخی است .برای این منظور از یک سو اسناد ،کنوانسیونها و بیانیههای بینالمللی مرتبط و از سوی
سیر تکوینی سیاستهای داخلی ایران در حوزۀ بازآفرینی و حفاظت شهری مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفتهاند و با
بهرهگیری از روش تحقیق کیفی و تکنیک تحلیل محتوا به بازشناخت ابعاد چارچوب مفهومی رویکرد بازآفرینی
حفاظتمحور ،که شامل  ۶بعد «اقتصادی»« ،اجتماعی»« ،کالبدی»« ،فرهنگی»« ،مدیریتی» و «محیط زیستی» میباشد
که هر یک شامل زیرمؤلفههای خود هستند ،پرداخته میشود .روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و
مؤلفههای مورد بررسی و رویکرد حاکم بر پژوهش ،تلفیقی از روشهای توصیفی-تحلیلی میباشد.

واژگـان کلـیدی :بازآفرینی شهری ،حفاظت شهری ،بازآفرینی حفاظت محور ،بافت شهری تاریخی

 -3کارشناس ارشد طراحی شهری ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران (مسئول مکاتبات)
)(elnaz.hsh@gmail.com

 -0استادیار شهرسازی ،گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
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 -1مقدمه
اجرای ناموفق طرحهای بهسازی و نوسازی شهری باعث توجه به پدیده جدیدی به نام پایداری در پروژههای شهری شده
است که از عمدهترین رویکردها در زمینه پایداری ،احیای بافتهای شهری و تأکید بر سیاست بازآفرینی است(حبیبی و مقصودی،
 .)۵ :319۶رویکرد بازآفرینی شهری یکی از جدیدترین رویکردهای پذیرفتهشده جهانی در مواجهه با بافتهای فرسوده شهری
است .زمینه ظهور این رویکرد را باید توجه به اصول مطرح شده در توسعه پایدار و اهمیت یافتن نقش مشارکت گروههای ذینفع در
فرایند برنامهریزی شهری دانست) .(Vilaplana,1998:1رویکرد بازآفرینی شهری که از دهه  82مطرح شده است ،نتیجه تکامل
پنج دهه نظریهپردازی در زمینه حل مسائل بافتهای شهری است که به طور خاص در مورد بافتهای تاریخی ،به حل چالش میان
توسعه و حفاظت در بافتهای تاریخی میپردازد .سیر تحول «مرمت و حفاظت شهری» در دهههای اخیر ،سرانجام این جریان را به
سازماندهی و گرد همآوردن اقدامات خود در چارچوب بازآفرینی شهری رسانده است .بازآفرینی شهری ،به مثابه روایتی فراگیر و
یکپارچه از مرمت شهری ،جریانی است که از یک سو به تمامی وجوه و محدودیتهای امر توسعه در بطن شهر موجود توجه
میکند ،و از سوی دیگر ،به تدارک فرصت و استفاده از هر فرصتی برای تبدیل ساختن آن به ابزار یا راهی برای رسیدن به توسعه
می پردازد (لطفی.)3183 ،

 -2-1پیشینه تحقیق
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

تنوع تجارب جهانی در زمینه حفاظت و بازآفرینی بافتهای تاریخی شهری بسیار شایان توجه است  .این تجارب با کارهای
هوسمان در پاریس و نوشتههای راسکین و موریس در انگلستان و اقدامات سیت در اتریش آغاز شد  .پس از جنگ جهانی دوم
خصوصا بعد از دهه  38۶2اتفاقات مهمی رخ داد که سبب تغییر جهت روند مرمت شهری در جهان شد(حبیبی و مقصودی:319۶ ،
.)۱3
محمد مهدی عزیزی در سال  31۱8در پژوهشی با عنوان« تحلیل فرایند توسعه شهری معاصر در ایران»؛ اقدامات اجرایی و
قانونی در توسعه بافت های قدیمی را در سه مقطع حکومت قاجار تا پایان دوره اول پهلوی  ،دوره پهلوی دوم تا پیروزی
انقالبودوران پس از پیروزی انقالب اسالمی تا مقطع کنونی بررسی و تحلیل میکند .مقاله « حفاظت و توسعه شهری :دو رویکرد
مکمل یا مغایر» ضمن مروری بر تحوالت این دو رویکرد  ،به بررسی پیدایش فصل مشترک آنها از اواخر دهۀ  82میالدی توسط
کشورهای اروپای غربی تحت عنوان "بازآفرینی از طریق حفاظت" و یا "بازآفرینی حفاظت مدار" مورد عمل بوده است
میپردازد(.ایزدی و صحیزاده.)3191 ،
مقاله « بازآفرینی شهری ،به سوی زبانی مشترک برای مرمت و حفاظت شهری در ایران»بر نیاز به تدارک زبان و ادبیاتی مشترک برای
جریان بازآفرینی شهری در ایران تأکید میکند .در این مقاله مراحل گذار بازآفرینی شهری و زبان و ادبیات آن مورد بررسی قرار
گرفتهاست(لطفی .)3198،درنزدیکترین پژوهش به تحقیق حاضر ،حناچی و فدائینژاد سال  3182در مقالهای تحت عنوان « تدوین
چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافتهای فرهنگی – تاریخی» ،به دنبال تدوین چارچوب مفهومی «حفاظت و
بازآفرینی یکپارچه» به منظور معرفی معیارهای «حفاظت و توسعه یکپارچه» می باشند(حناچی و فدائینژاد.)3182 ،

 -3-1روش تحقیق
روش انجام این پژوهش با توجه به ماهیت تحقیق و مؤلفههای مورد بررسی و رویکرد حاکم بر پژوهش ،تلفیقی از روشهای
توصیفی – تحلیلی میباشد .از روشهای اسنادی (بررسی کتب ،مقاالت ،رسالهها و سایر منابع نوشتاری معتبر در زمینۀ موضوع
مورد مطالعه )به منظور گردآوری اطالعات و دادههای این پژوهش استفاده شدهاست.

 -4-1فرضیه تحقیق
با بررسی مفاهیم مرتبط با بازآفرینی حفاظت محور شهرهای تاریخی در قالب :مرور اهداف بازآفرینی شهری ،مفهوم حفاظت
شهری ،نظریات و معیارهای بازآفرینی حفاظت محور از یک سو و بررسی تحوالت حوزه حفاظت بافت شهری ایران از سوی دیگر
به چارچوب مفهومی فراگیری در حوزه بازآفرینی حفاظتمحور بافتهای شهری تاریخی ایران دست یافت و از طریق بررسی
معیارهای موافقت نامهها ،منشورها و اسناد بینالمللی ،این مولفهها را تدقیق نمود.
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 -2مبانی نظری
 -1-2مفهوم بافت شهری تاریخی
از دیدگاه محمد منصور فالمکی ،اصطالح "بافت شهری تاریخی" بر اصطالح "بافت تاریخی شهری" مقدم است؛ اصطالح
«بافت تاریخی» ،میتواند گویای مجموعه ارتباطاتی باشد که ماهیتی تاریخی داشته و لزوما در بستر شهر شکل نگرفته و صرفا
جنبه کالبدی یا فیزیکی ندارد .بر این اساس میتوان بافت شهری تاریخی را زیر مجموعه شهر امروزی دانست که دربردارنده
ارزشهای تاریخی و فرهنگی میباشد(فالمکی.)18 :319۱ ،

 -2-2مفهوم بازآفرینی

 -1-2-2مفهوم بازآفرینی شهری
عنوان "بازآفرینی شهری" در ادبیات اخیر دنیا ،یک واژۀ عام که مفاهیم دیگری نظیر بهسازی ،نوسازی ،بازسازی،
توانمندسازی و روان بخشی را در برمیگیرد ،به کار میرود .بازآفرینی شهری فرایندی است که به خلق فضای شهری جدید با حفظ
ویژگیهای اصلی فضایی(کالبدی و فعالیتی) منجر میگردد .در این اقدام فضای شهری جدیدی حادث میشود که ضمن
شباهتهای اساسی با فضای شهری قدیم ،تفاوتهای ماهوی و معنایی را با فضای قدیم بازآفرینیبه نمایش می گذارند(حبیبی،
مقصودی.)۵ :319۶،بازآفرینی شهری به دنبال حل مشکالت فرسودگی شهری از طریق بهسازی مناطق محروم و در حال
اضمحالل در شهرهاست .این رویکرد تنها به دنبال باززندهسازی مناطق متروکه نیست ،بلکه با مباحث گستردهتری همچون اقتصاد
رقابتی و کیفیت زندگیبه خصوص برای کسانی که در محالت فقیرنشین زندگی میکنند ،سروکار دارد( .پوراحمد و همکاران:3198،
.)32

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

بازآفرینی برای اولین بار در نیمه اول قرن چهاردهم میالدی به کاربرده شده است .این واژه در لغت به معنای بازتولید یا ترمیم
طبیعی بخشی از یک تمامیت زنده که در معرض نابودی قرار گرفته است ،میباشد(Roberts,2000؛ به نقل از لطفی:3182 ،
.)92در فرهنگ واژگان کوان در توضیح بازآفرینی آمده است :کاربرد بازآفرینی در زمینه شهری ،مبتنی بر معنای لغوی آن در علوم
زیست شناسی و به معنی تولید دوباره و احیای بافت آسیب دیده است به طور کلی همه فعالیتهایی که برای مقابله با مهجوریتو
بهبود شرایط اجتماعی و زیستی مشتمل بر توسعه ،توسعه مجدد صورت میگیرد به نوعی بازآفرینی شناخته میشود
).(Hull CityPlan,2000:77

 -2-2-2ماهیت و اهداف بازآفرینی شهری
ماهیت و ویژگی بازآفرینی شهری را در شش مقوله مجزا میتوان به طور خالصه مطرح نمود:
 -3بازآفرینی شهری یک فعالیت مداخله جویانه است به این معنی که حکومت در آن نقش دارد؛
 -0عملیات بازآفرینی شهری جای پای خود را در بخشهای عمومی ،خصوصی ،داوطلبانه و اجتماعی باز کرده است؛
 -1بازآفرینی شهری فعالیتی است که به مرور زمان تحوالت قابل توجهی در ساختارهای نهادیاش را در پاسخ به شرایط در
حال تغییر اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و سیاسی ،تجربه میکند؛
 -۱بازآفرینی شهری ابزاری است جهت بسیج تالش جمعی و مبنایی برای مذاکره در مورد راهحلهای مناسب؛
 -۵بازآفرینی شهری ابزاری است برای تعیین سیاستها و فعالیتهای طراحی شده برای بهبود شرایط مناطق شهری و توسعه
ساختارهای نهادی الزم برای حمایت از آمادهسازی پیشنهادهای خاص؛
 -۶بازآفرینی شهری ،مستلزم یکپارچگی در مدیریت تغییر در نواحی شهری است).)Roberts,2000:22;Tallon,2010:6
براساس ماهیت بازآفرینی شهری ،اهداف آن را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
اهداف اقتصادی :جذب سرمایهگذاری ،ایجاد اشتغال ،نو شدن اقتصاد شهر ،بهبود توزیع ثروت ) Noon etal., 2000: 62؛
به نقل از نوریان و آریانا)،
اهداف اجتماعی :جذب نهادها و سازمانهای آموزشی و پژوهشی ،رسیدن به ارزشها و ترجیحات جامعه و گروههای مختلف
اجتماعی ،سازماندهی مجدد ساز و کارهای انطباق تصمیم با مردم ساالری ،افزایش میزان فضای همکاری و مشارکت ،توجه به
تعامالت میان سازمانها و نهادها و روابط درونی آنها ( Lang, 2003؛ به نقل از امینزاده و شاهین،)3183 ،
اهداف محیطی :ارتقای محیط زیست ،مبارزه با آلودگیها) نوریان و آریانا)01 :3183،بازآفرینی پایداری است .پایداری به حفظ
منابع محیطی در فرآیند بازآفرینی شهری اشاره دارد(Roberts,2000؛ به نقل از امینزاده و شاهین.)03 :3183،
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اهداف کالبدی :بازیافت فضاهای ارزشمند شهری و حفاظت از آنها ،یافتن راهی برای رهایی از فرسودگی  ،گسترششهری در
عین نوآوری و ابتکار و نیز توجه همزمان به کیفیت و کمیت بنا) امینزاده و شاهین .)03 :3183،امکانات سکونت در شهر و توسعه
زیرساختهای محلی ،ارتقاء میراث معماری در هستههای تاریخی و گردشگری شهر) نوریان و آریانا.)01 :3183،
اهداف فرهنگی :سعی در اعتالی فرهنگ و ارزشهای بومی ،ایجاد مراکز هنری و فرهنگی و جذب شهروندان و گردشگران
داخلی و خارجی (امینزاده و شاهین.)03 :3183،
اهداف کاربردی :ایجاد فضاهای ایمن و امن شهری با راهکارهای طراحی و مدیریتی از قبیل اختالط کاربریها ،استفاده از
تکنولوژی روز در امر استفاده از مصالح (همان).
در نهایت میتوان گفت هدف از اجرای سیاستهای بازآفرینی شهری و برنامههای تجدید حیات شهری ،ارتقا شرایط کیفی
زندگی در سکونتگاهها است پوراحمد و همکاران .)۱۱ :3198 ،و بازآفرینی شهری بر آن است تا نیروها و عوامل مختلفی را که
موجب انحطاط شهری میشوند ،شناسایی کرده و پاسخ مثبت و پایداری فرآهم آورد که بهسازی دائمی کیفیت زندگی شهری
بینجامد) بحرینی و همکاران.)00 :3180،

 -3-2مفهوم حفاظت
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

واژه حفاظت از لحاظ مفهومی طیف وسیعی از مداخلهها و برنامهها را در برمیگیرد که با هدف حفظ میراث فرهنگی صورت
میپذیرند(حناچی و دیگران.)۵1 :319۶ ،حبیبی و مقصودی نیز حفاظت را از نظر معنای لغوی و مفهومی ،اهداف و اصول طبق
جدول زیر تعریف میکنند.
جدول  -۱حفاظت از نظر معنای لغوی و مفهومي ،اهداف و اصول(حبیبي و مقصودی)۸۳ :۱۸۳۱،

معنای لغوی

معنای مفهومی

هدف

اصول

 حفاظت جلوگیری ازساختارزدایی ،خسارت
دیدن ،تلف شدن و از بین
رفتن
 مراقبت و محافظت ازیک اثر

 مجموعه اقداماتی که سبب حفاظتو
نگهداری از اثر به شکل اولیه و
طبیعی خود می گردد ،به نحوی که
بتواند به نیازهای معاصر پاسخ دهد و
یا با تغییراتی چند در شکل طبیعی به
حیات خود ادامه دهد.
 مجموعه اقداماتی که برایجلوگیری ازفرسایش تحقق پذیرد.
میراث طبیعی و فرهنگی گردد.
 مجموعه اقداماتی که سبب حفظ ونگهداریاز مایملک فرهنگی برای
آیندگان شود.
 -نو شدن دائمی

 جلوگیری از فرسایشطبیعی و انسان ساخت.
 افزایش طول عمر وحیات میراثفرهنگی با
وضوح بخشیدن به جنبه
های هنری و تاریخی بدون
از دست دادن معنا و اصالت
آن.
 ایجاد تنوع و تضاد فراهم نمودن شواهد قابلدرک و قابل رویت از تداوم
گذشته ،حال و آینده
 حفظ و نگهداری ازارزشهای فرهنگی
 تاکید بر ارزشهایفرهنگی و میراثی

 حداقل مبادله حفظ حداکثر موقعیت دروضع موجود
 قابلیت تکرار وبرگشتپذیری به حالت
اولیه
 سازگاری قانونی و اداری حفظ شرایط محیطی اثر احتیاج ،دوراندیشی ،دوربودن از سختگیری و
انعطافناپذیری
 مشارکت مردم وگروههای ذینفع

منشورها ،قطعنامهها و بیانیههای بینالمللی برای" مرمت و حفاظت شهری"حکم اسناد پایهای را ایفا میکنند و متضمن
وحدت رویه ،تفاهم بر سر چگونگی برخورد با میراث شهری و نیز مقتضیات امروزی زندگی در محیط شهرها هستند .اصلیترین
نهادهای تنظیم این اسناد را " سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد -یونسکو" " ،شورای بینالمللی بناها و محوطههای تاریخی -
ایکوموس"" ،سازمان جهانی شهرهای تاریخی" وابسته به ایکوموس ،تشکیل میدهند (لطفی.)38۵ :3182،

 -1-3-2مفهوم حفاظت شهری
«حفاظت از شهرها و عرصه های شهری تاریخی به معنای اقدامات الزم جهت مراقبت ،حفاظت و مرمت این گونه عرصههای
شهری و نیز توسعه و سازگاری هماهنگ آنها با زندگی معاصر میباشد» ( منشور بینالمللی در خصوص مراقبت از شهرهای
تاریخی .)38۱9 ،حفاظت شهری ،پیوستگی فرهنگی و سازگاری قدیمی محیط شهری را درگیر میکند .این یک امر سیاسی،
اقتصادی و اجتماعی خواهد بود؛ در واقع بیش از هر چیز ،مرتبط با مردم است(ارباسلی.)3181 ،
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 -4-2رویکرد بازآفرینی حفاظتمحور
حفاظت و بازآفرینی به دنبال بازگشت به گذشته نیست .بلکه راهحلهای پایدار ،به منظور برطرف نمودن مشکالت اجتماعی و
اقتصادی شهرها و مراکز تاریخی معرفی مینماید و با بسط به حوزههای اجتماعی و اقتصادی  ،قادر به بازگرداندن روند فرسایش و
تزریق زندگی جدید در ساختارهای تاریخی است .(English Heritage,2008این رویکرد سعی در حفظ و استفاده از ارزشهای
فرهنگی در فضاهای شهری دارد .یکی از راهحلهای این رویکرد ،ایجاد فعالیتهای چند منظوره جهت سرزندگی و پویایی محیط
شهری و در نتیجه افزایش امنیت آن است) .(Rabbiosi,2015امروزه مفهوم حفاظت به حوزههای اجتماعی و اقتصادی بسط
یافتهاست؛ همچنین قادر به بازگرداندن روند فرسایش و تزریق زندگی جدید در ساختارهای تاریخی میباشد.
استفاده مجدد از ساختارهای تاریخی و خلق فضاهای جدید بر مبنای احترام به معیارهای «اصالت»« ،یکپارچگی»« ،ارزش» و
در مجموع« برجستگی» و منزلت مکان تاریخی به عنوان مهمترین محرکههای توسعه در برنامههای رویکرد بازآفرینی حفاظت
مبنا مورد توجه میباشند .سیاست بازآفرینی حفاظت مبنا بیشترین تعادل و همگرایی را میان برنامهها و اقدامات حفاظت و بازآفرینی
توسعه در مکانهای تاریخی فراهم میکند .برمبنای چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه ارائه شده درتصویر شماره ،3
معیار برجستگی مکان تحت تاثیر زیر معیارهای اصالت ،یکپارچگی و ارزش نسبی در وجه حفاظتی آن و از طرفی دیگر ،معیار
سرزندگی اقتصادی تحت تاثیر زیر معیارهای بازآفرینی فیزیکی ،کارکردی و فرهنگی اجتماعی ،در وجه توسعهای چارچوب حفاظت
و بازآفرینی یکپارچه مورد توجه قرار میگیرند( .حناچی و فدائینژاد.)3182،

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

تصویر -۱چارچوب مفهومي حفاظت و بازآفریني یکپارچه(حناچي و فدائينژاد.)۱۸۳۳،

 -۵-2سیر تکوینی حفاظت و بازآفرینی در ایران
مقایسه تطبیقی میان حفاظت و توسعه در ایران به خصوص در دهههای اخیر بیانگر آن است که علیرغم تالشهای صورت
گرفته ،رویکردهای مبتنی بر حفاظت و توسعه به تعامل سازندهای دست نیافتهاند و چالش میان این دو رویکرد همچنان ادامه
دارد(حناچی و دیگران .)۵۱ :319۶،جاودانی و بامداد ضمن مروری بر تجارب گذشته ایران هفت دوره مشخص در تعامل و تقابل
رویکردهای مبتنی بر حفاظت و رویکردهای مبتنی بر توسعه ،در حوزه مرمت و مرمت شهری معاصر ایران را بررسی می
کنند(.جاودانی و بامداد .)82 :318۱ ،به منظور تدقیق و به هنگام سازی این دسته بندی دسته هشتمی در بازه زمانی  319۶تا 3189
بر مبنای این تقسیم بندی افزوده شد.
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جدول  -۲سیر تحول دامنه مفهوم حفاظت و توسعه در تجارب مرمت شهری معاصر ایران

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

دوره
اول
309۵-33۶۱
دوم
3123-309۵

منبع( :جاوداني و بامداد)۳۳ :۱۸۳۱ ،
مفهوم حفاظت
اطالعات شاخص
حفاظت محدود از عتیقه جات ،تخریب و
از آغاز تحوالت جدید شهری تا انقالب
نوسازی بناهای شاخص
مشروطه
از انقالب مشروط -تاسیس انجمن آثار گسترش حفاظت محدود از عتیقیات و ادامه
تخریب و نوسازی بناهای شاخص
ملی

سوم
3101-3123

از تاسیس انجمن آثار ملی تا اصالحیه
قانون حفظ آثار ملی

حفاظت بسیارمحدود از شماری از تک بناها
و تخریب سایر بناها

چهارم
31۱۱-3101

از اصالحیه قانون حفظ آثار ملی تا
تشکیل سازمان ملی حفاظت آثار
باستانی

حفاظت محدود از تک بناها و بیتوجهی به
بافتهای تاریخی

پنجم
31۵۱-31۱۱

از تشکیل سازمان ملی حفاظت آثار
باستانی تا پیروزی انقالب اسالمی

افزایش دامنه حفاظت از بناهای تاریخی و
آغاز توجه به بافتهای شهری

ششم
31۶۶-31۵۱

از پیروزی انقالب اسالمی تا تشکیل
سازمان میراث فرهنگی

وقفه در حفاظت از آثار ،بناها و بافتهای
باارزش تاریخی

هفتم
319۶-31۶۱

از تشکیل سازمان میراث فرهنگی تا
کنون

برنامههای متنوع برای حفاظت و
بهرهبرداری از بافت های باارزش شهری

هشتم
3189-319۶

ارائهی سند چارچوب جامع بازآفرینی
پایدار شهری ،سند ملی راهبردی
بازآفرینی شهری بافتهای فرسوده و
ناکارامد شهری

ارائهی برنامههای متعدد در راستای حفاظت
و بهرهبرداری از بافتهای فرسوده ،احداث
مراکز تجاری در راستای ارتقاء قدرت
اقتصادی مراکز تاریخی شهری

مفهوم توسعه
تخریب تک بناهای شاخص و
توسعه آرام گستره شهرها
ادامه روند تخریب و نوسازی و
توسعه گستره فیزیکی شهرها
تخریب گسترده بناها و بافتهای
باارزش و احداث خیابانهای
وسیع در بافتها
حفاظت بسیارمحدود از شماری از
تک بناها و تخریب سایر بناها
ادامه تخریب بافتها ،ساخت
بناهای شاخص و توسعه شتابان
گستره فیزیکی شهرها
توسعه شتابزده ،گسترش
شهرکسازی و واگذاری زمین با
هدف خانهدار شدن مردم
گسترش مجموعههای شهری،
مطرح شدن سند توانمندسازی و
موضوع توسعه پایدار
تاکید بر التزام به موازین پایداری
در امر توسعه مجموعههای
شهری

 -1-۵-2بررسی برنامههای توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
عمدهترین اقدامات انجام شده در زمینه نوسازی و بهسازی در قالب پنج برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی صورت
گرفت که در زیر به شرح مهمترین استراتژی هریک از این برنامهها ،میپردازیم:

برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران()31۱0-31۶9
به طور خالصه مهمترین رهیافتهای این برنامه در زمینه نوسازی و بهسازی را میتوان به صورت زیر مطرح نمود:
 -3تهیه طرحهای جامع ،تفصیلی ،هادی ،تجدید نظر طرحهای روانبخشی به منظور احیای بافتهای فرسوده
 -0تأسیس سازمان میراث فرهنگی و دفتربهسازی بافت شهری در سالهای 31۶۱و 31۶۶
 -1تأسیس شرکت «مسکنسازان» در سال  31۶9و واگذاری وظایف اجرایی عمران و بهسازی بافت شهری به این شرکت
-۱شکلگیری دفتر بهسازی بافت شهری در وزارت مسکن و شهرسازی در سال  31۱2با رویکرد توسعه درونشهری(طاهرخانی.)08 :3198 ،

برنامه دوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران()31۱۱ -31۱0
برنامه دوم نقطه عطفی در توجه مستقیم ،منسجم و برنامهای برای بهسازی بافتهای شهری و تالش برای حل مسائل مختلف بافتهای
فرسوده و قدیمی به حساب میآید .شکلگیری شرکت عمران و بهسازی شهری در اواخر سال 31۱۵با هدف تهیه و اجرای طرحهای بهسازی
بافتهای شهری ،مشارکت مالی و سرمایهگذاری و اجرای حدود ۶2طرح مؤید این مطلب است(طاهرخانی.)08 :3198 ،

برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران()3191-31۱8
طرحهای نوسازی و بهسازی و ساماندهی بافتهای قدیمی شهری از طریق سیاست های تشویقی حفظ و نگهداری آنها،
ایجاد قطبهای علمی پژوهشی برای دستیابی به راهکارهای حفاظت ،نوسازی و بهسازی بافتهای قدیم ،حذف مالیاتهای
نوسازی و بهسازی ،جلب مشارکت و سرمایهگذاری و تجدید نظر درتعاریف محدودهها و حریم شهرها و گسترش حیطه نظارت
شهرداری از جمله مهمترین استراتژی های این برنامه بود(شماعی و پوراحمد.)30۵ : 3191،

برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران()3199-319۱
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برنامه چهارم در زمینه بافتهای فرسوده دولت را به موارد زیر موظف کرده است:
 -3هویتبخشی به سیما و کالبد شهرها ،حفاظت و گسترش فرهنگ معماری و شهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری.
 -0احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها بر اساس طرح جامع شهری
 -1بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم سازی ابنیه موجود در برابر زلزله (یارمند و دیگران.)1۱ :319۵،

برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران()318۱ – 3182

در این برنامه بر توجه به محیطزیست و اصول پایداری در "نظام ارزیابی راهبردی محیطی" مانند" :اعمال شاخصهای پایداری منطقهای و
ملی" " ،پایش برنامهها و طرحهای توسعهای منطقهای و موضوعی " و"برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی"در
سطوح ملی ،منطقهای و موضوعی تاکید می کند.

برنامه ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران()3۱22 – 318۶

احیاء ،بهسازی ،نوسازی ،مقاومسازی و بازآفرینی ساالنه دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی
شهری پایدار بر حسب گونههای مختلف (شامل ناکارآمد-تاریخی-سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهای) و ارتقای دسترسی به
خدمات و بهبود زیرساختها با رویکرد محلهمحور
اعمال سیاستهای تشویقی در چهارچوب قانون حمایت از احیای بافتهای فرسوده وحمایت از بخش غیر دولتی برای احیاء و
بازسازی بافتهای فرسوده

بازآفرینی شهری و حفاظت شهری بسیار به هم مرتبط هستند .از آنجا که هدف یا نقطه شروع بازآفرینی شهری اقتصادی و
توسعه محیطی به منظور بهبود بخشیدن شرایط اقتصادی  -اجتماعی و فیزیکی و حرکت به سوی محیطی فعال و پویا است؛
حفاظت شهری به حفاظت و توان بخشی شهرها و مناطق تاریخی میپردازد و بیشتر به نگهداری از خصوصیت و بافت تاریخی
مکان توجه دارد(ارباسلی .)02۱ :3181،از دهه  82میالدی رویکرد «حفاظت و بازآفرینی» به عنوان رویکردی غالب در حفاظت
محیطهای فرهنگی-تاریخی مطرح میگردد و از سوی انجمنها ،افراد و مؤسسات در مقیاسهای مختلف مورد توجه ،حمایت و
توسعه قرار میگیرد .فعالیت سازمانهای مختلف ،برگزاری کنفرانسها و صدور قطعنامهها ،توصیهنامهها و دستورالعملها ،فضای
جدیدی را برای هدایت این جریان فراهم میآورد).(Izadi, 2008: 56
براساس مولفه های ذکر شده در تعاریف بازآفرینی شهری ،حفاظت شهری و بازآفرینی حفاظت محور در نظر متخصصان و
نظریه پردازان  ،ویژگیهای این رویکرد ،در توجه به ابعاد مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،مدیریتی ،کالبدی ،زیستمحیطی و فرهنگی
بافت تاریخی قابل ذکر می باشند.
مؤلفه اقتصادی در بازآفریني حفاظتمحور بافت شهری تاریخي :هدف اصلی از بازآفرینی بافتهای تاریخی،
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ایجاد امکان بهرهبرداری اقتصادی از مکان به گونهای است که ارزش کافی به منظور پوشش هزینههای بازآفرینی و
نوسازی را ایجاد کند ،بازگشت سرمایه را برای مالکان یا توسعهگران فراهم آورد و درآمد الزم به منظور هزینههای بلند
مدت نگهداری و حفاظت از بناها و بافتهای تاریخی را تأمین سازد).(English Heritage, 2008
مؤلفه مدیریتي در بازآفریني حفاظتمحور بافت شهری تاریخي :مدیریت بافتهای تاریخی نیازمند توجه هم
زمان به چهار عنصر تشکیالت ،منابع (انسانی ،مالی ،قانونی و اطالعاتی) ،طرح و برنامه و آموزش و مشارکت شهروندان
است (طاهرخانی و توسلی.)8۶ :319۵ ،
مؤلفه اجتماعیدر بازآفریني حفاظتمحور بافت شهری تاریخي :گرچه همۀ اصول توسعۀ پایدار در بازآفرینی
مطرح شدهاست ،دیدگاه غالب و متأخر بحث «پایداری اجتماعی» است که در «مکان پایدار» تجلی مییابد .گفته
میشود که پایداری اجتماعی قطعیت توسعه است ،درحالی که پایداریهای زیستمحیطی و اقتصادی اهداف توسعۀ
پایدار و ابزارهای رسیدن به آن هستند).(Assefa & Frostell,2007: 65
مؤلفه فرهنگي در بازآفریني حفاظتمحور بافت شهری تاریخي :به تناسب گرایش بازآفرینی مبتنی بر
فرهنگ در پروژههای بازآفرینی اروپا در عرصۀ «مرمت و بهسازی و نوسازی» ) .(Kearns & Philo,1993:14توجه به
نقش فرهنگ ،استفاده از ارزشهای تاریخی و فرهنگی به عنوان منابعی برای توسعه و همچنین توجه به گذران اوقات
فراغت مردم ،در این گرایش مورد توجه بوده است (پوراحمــد و همکاران.)90 :3198 ،
مؤلفه کالبدی در بازآفریني حفاظتمحور بافت شهری تاریخي :بازیابی فضاهای ارزشمند شهری و حفاظت از
آنها ،گسترششهری در عین نوآوری و ابتکار ،توجه همزمان به کیفیت و کمیت بنا (امینزاده و شاهین.)03 :3183 ،
05

گسترش امکانات سکونت در شهر و توسعه زیرساختهای محلی ،ارتقاء میراث معماری در هستههای تاریخی و
گردشگری شهر (نوریان و آریانا ،)01 :3183 ،از مهم ترین مولفه های کالبدی دراین گرایش است.
مؤلفه زیستمحیطي در بازآفریني حفاظتمحور بافت شهری تاریخي :ارتقای محیط زیست ،مبارزه با
آلودگیها (نوریان و آریانا)01 :3183 ،؛ هدف محیطی بازآفرینی پایداری است .پایداری به حفظ منابع محیطی در فرآیند
بازآفرینی شهری اشاره دارد(Roberts,2000؛ به نقل از امینزاده و شاهین.)03 :3183 ،
با توجه به تنوع و تکثر متغیرها در اسناد ،بیانیه ها و منشورهای حفاظت و مرمت و همچنین پژوهشهای انجام شده با موضوع
بازآفرینی بافت تاریخی ،متغیرهای بازآفرینی بافت تاریخی در  ۶بعد اقتصادی ،مدیریتی ،اجتماعی ،فرهنگی ،کالبدی و محیطزیستی در
جدول زیر نشان داده شدهاست.
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جدول  -۸متغیرهای بازآفریني بافت تاریخي در ابعاد ششگانه (ماخذ :نگارندگان)۱۸۳۳ ،
کلیدواژه
نام سند
محیطزیستی
کالبدی
فرهنگی
اجتماعی
مدیریتی
اقتصادی
به استفاده از شیوههای مشارکت
دسترسی
منشور فاس
شهروندان
منابع مالی الزم نوین مدیریتی
()3881
افزایش آگاهی سطح
توجه به تنوع
سند نارا
اصالت
دانش جامعه از
فرهنگی
()388۱
میراث فرهنگی
بر
توجه
به
توجه
آگاهی و افزایش ارزشهای
بیانیه سن آنتونیو
اصالت
گردشگری
ارزشهای مکان
اجتماعی
سطح دانش جامعه
()388۶
هویت
مشارکت درقطعنامه
آگاهی و افزایش تصمیمگیری
گردهمایی
توسعه پایدار
مشارکتسطح دانش جامعه
استکهلم
جوامع
()3889
تامین منابع مالی
با
مبارزه
بازتعریف ارزش
سطوح
آموزش
الزم
قطعنامه برگن
آلودگیهای
سطوح
در
بر مختلف
نظارت
()3888
محیطی
مختلف
گردشگری
اعالمیه سانتیاگودو
پایدار هویت شهری تشکیل فرهنگ
مدیریت
کومپوستال
شهری
مشارکت
شهرها
()3888
حفاظت از ارزش
منشور نهایی بورا
مشارکت
فرهنگی مکان
()3888
بیانیه
توسعه پایدار
اصالت
تنوع فرهنگی
اطالعرسانی مداوم
گردشگری
مکزیکوسیتی(
)3888
به
هویت شهرها توجه
احیای
تقویت اقتصاد آموزش میانرشتهای
چشماندازهای
مشارکت
منشور کراکف
توسعه پایدار
کالبدی
معاصرسازی
محلی
فرهنگی
اقشار
()0222
اصالت بناها
عملکردی
گردشگری
اجتماعی
التزام به موازین
مشارکت
ارتقا کیفیت زندگی
یکپارچگی
بیانیه کبک
تنوع فرهنگی
توسعه پایدار
مردمی
ریشهکنی فقر
اقتصادی
()0222
حفاظت
با
مبارزه
کالبدی
مدیریت حفاظتی
بیانیه پوابال
آلودگیهای
حفظ وحدت
فرهنگی
()0223
محیطی
چشمانداز

نام سند

اقتصادی

مدیریتی

کلیدواژه
اجتماعی

یادنامه وین
()022۵

گردشگری
جذب سرمایه
ارزش اقتصادی

توجه به منظر توسعه
پایدار
ارتقا کیفیت زندگی

انسجام
اجتماعی
هویت
مشارکت

بیانیه سئول
()022۵

گردشگری پایدار

مشارکت
شان
ارتقا
ساکنین محل
هویت شهری

با
آشنایی
فرهنگ ،آیین،
سنن ،تاریخ و
هنر
توجه به منظر
فرهنگی شهر
تداوم تاریخی و
فرهنگی

مرمت
کالبدی
به
توجه
منظر
معماری
معاصر
اصالت ویکپارچگی
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بیانیه هوی
آن()0221

توسعه
گردشگری

پیشبینی مواجهه با
مخاطرات

مشارکت
ساکنان،
متخصصان و
میانرشتهای

فرهنگی

کالبدی
معماری
شهرها

محیطزیستی

فعالیت فرهنگی
و سنتی
اصالت شهرها
ارزش

بیانیه جیان
()022۵

راهبردهای پایداری

اظهارنامهبیتالمقد
س
()022۶

مشارکت

مشارکت

بیانیه کبک
()0229
بیانیه پاریس
()0233

توجه به صنعت
گردشگری

بیانیه فلورانس
()023۱

توسعه و ارتقاء
کیفیت
گردشگری

توسعه آموزش
استفاده از فناوری در
حفاظت از روح
مکان
مکانات رفاهی و
آموزشی
ارتقاء آگاهی عمومی
ارتقاء دانش سنتی

مشارکت

هویت
اجتماعی
مشارکت

حفظ
فرهنگی
ساختارهای
فرهنگی
آداب و رسوم
میراث ناپیدا
نقشه
تهیه
فرهنگی
شناخت
اصالت
خاطرات
ارزشها
جشنها

ارزشهای
فرهنگی
رویدادهای
فرهنگی

توسعه پایدار

بنابر تحلیل محتوا و کلیدواژگان به کار گرفته شده در اسناد ،بیانیهها ،منشورها و متغیرهای استفاده شده در پژوهشهای با
موضوع بازآفرینی حفاظتمحور ،معیارهایی که در ۶بعد اقتصادی ،مدیریتی ،اجتماعی  ،فرهنگی ،کالبدی و زیستمحیطی جمعبندی
و معرفی شدهاند ،به تفصیل و در قالب زیرمؤلفهها مورد بررسی قرارگرفته اند(.جدول شماره )۱
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جدول  - ۱متغیرهای شاخصهای چهارگانهبازآفریني حفاظت محور بافت شهری تاریخي (ماخذ :نگارندگان)۱۸۳۳ ،
بعد

متغیر
سرمایه اجتماعی

اجتماعی

امنیت اجتماعی

منزلت اجتماعی
هویت اجتماعی
ارزش ملک
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اقتصادی

سرمایهگذاری
خصوصی
برندسازی

محلههای فرهنگی
فرهنگی
رویدادهای
فرهنگی

مدیریتی

 تأمین منابع -مدیریت پایدار
شهری  -مشارکت
شهروندان  -ارتقاء
سطح آگاهی
کالبد شهری

کالبدی
زیرساختهای
شهری

آلودگیهای شهری
زیست
محیطی
منابع طبیعی

02

تعریف
روحیهها ،خلقوخوها ،ارزشهای اخالقی ،عادات رفتاری ،آداب و سنن ،هنجارها ،روشها و نهادهایی که منجر
به پذیرش سلسله مراتب ،تمکین از قواعد اجتماعی ،همکاری ،اعتماد و مشارکت افراد میشود را سرمایه
اجتماعی مینامند(مویدفر.)3198:08 ،
احساس امنیت اجتماعی را میتوان نوعی ذهنیت و جهتگیری روانی مثبت (رضایتبخش ،قانعکننده و
آرامبخش )افراد نسبت به عدم تأثیرگذاری حضور و بروز رویدادها و وقایع ضد امنیتی (تهدیدها )در شرایط فعلی
و آتی در حوزۀ امنیت اجتماعی ،ثبات سیاسی ،انسجام هویتی ،یکپارچگی و امنیت سرزمین دانست (حاجیانی،
.)09 :319۱
منزلت اجتماعی شامل کارکردهایی است که تمایزها و تفاوتهای فرهنگی را که ویژگی حیاتی همه
قشربندیهای اجتماعی هستند ،برجسته میسازد و نمایش میدهد (جنکیز.)389-38۱ :319۵،
هویت ،پاسخی به پرسش در خصوص چیستی یا کیستی که در بستر تاریخی جامعهشکل میگیرد (دانشپور و
شیری)3۱ :318۱ ،
از نگاه سرمایهگذاری ،در نوسازی شهری دو ارزش بالقوه وجود دارد .ارزش اول به باال رفتن سطح عمومی
قیمتها در حوزۀ مسکن ،ساختمان و کاربریها و خدمات شهری معطوف بوده و ارزش دوم ناشی از باال رفتن
مرغوبیت محدودههای مورد سرمایهگذاری پس از عملیات نوسازی است( .آئینی)1۱ :3182 ،
نوسازی شهری ،احداث ،اصالح ،توسعۀ معابر و نوسازی محالت بافت تاریخی ازجمله وظایف اساسی
شهرداریها به شمار میآید .باتوجه به ناتوانی شهرداریها در تأمین منابع مالی بسیار زیاد که ضروری است،
رویکردهای نوین بر حضور گستردۀ بخش خصوصی در این زمینه تأکید دارد (آئینی.)11 :3182 ،
دیمانژ ارزش ویژه برند مقصد گردشگری را مجموع داراییهای برند در رابطه با نام و نشان مقصد گردشگری
که موجب تغییراتی در ارزش خدمات و تجاربی که در آنجا فراهم میشود ،تعریف میکند (ایمانیخوشخو و
ایوبییزدی.)339 :3198 ،
حوزهای جفرافیایی و شامل باالترین تمرکز امکانات فرهنگی و سرگرمی در یک شهر یا شهرک است .
محدودههای فرهنگی با محیطهایی با کاربریهای مختلط که محوریت عملکردیشان فرهنگی است تعریف
میگردند).(Brooks & Kushner, 2001: 85
نشان دادن قابلیتها و ویژگیهای فرهنگ محلی در چارچوب شهر امروزی است .فرآیندی که موجب پذیرش
دوبارۀ شهر فراموش شده و فرسودۀ دیروز میگردد .حضور هنر در شهر و برپایی انواع جشنوارههای هنری،
راهبردی فراتر از اندیشیدن راهحلهای کوتاه مدت برای رکود اقتصادی و مشکالت اجتماعی شهرهاست
).(Quinn, 2005
مطابق تأکیدات قانون برنامۀ سوم توسعه (مادۀ ) 3۶۶و قانون برنامه چهارم توسعه (ماده  )3۵۵دولت ملزم به در
پیش گرفتن سازوکارهای مدیریتی خاص برای ادارۀ بافت تاریخی شهرها و اعطای وظایف و مسئولیتهای
بیشتر به نهادهای محلی واگذار گردیدهاست .مدیریت بافتهای تاریخی نیازمند توجه هم زمان به چهار عنصر
تشکیالت ،منابع (انسانی ،مالی ،قانونی و اطالعاتی) ،طرح و برنامه و آموزش و مشارکت شهروندان است
(طاهرخانی و توسلی.)8۶ :319۵ ،
شکل یا "فرم شهر" وسیعترین مفهوم وابسته به شهر استدربرگیرندۀ تمام واقعیتهای موجود که میتوان
گفــت تقریبا شهر است« .کلیه عناصر محیطی است که انسان به طور بالقوه میتواند در ارتباط با آن قرار
گیرد» (پاکزاد.)323 :319۶،
در سال  388۶کمیته ویژه ریاست جمهوری آمریکا در حفاظت از زیرساختها مجموعه عملکردها و
سرویسهای شامل  :حمل ونقل ،تولید و ذخیره گاز و نفت ،تأمین آب ،خدمات اورژانس ،خدمات دولتی،
بانکداری و سرمایهگذاری ،انرژی برق ،اطالعات و ارتباطات ،را بهعنوان شبکهها و فعالیت های حیاتی حوزه
زیرساخت معرفی کرد(Edward,2003؛ به نقل از آلهاشمی و منصوری.)1 :318۵ ،
آلودگی عبارتست از هر گونه تغییر در ویژگیهای اجزاء شکل محیط به طوری که استفاده بیشتر از آنها
ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات زنده را به مخاطره اندازد  .مانند آلودگی
هوا ،آلودگی صوتی ،آلودگی نوری ،و آلودگی بصری و روانی ناشی از رشد نازیبایی و نبود فضای مناسب که
باعث آرامش و رضایت شهروندان باشد(سازمان زیباسازی شهر تهران.)3181 ،
منابع طبیعی دارای نقشهای مختلف اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی است .به شرط برنامهریزی معقول و
منطقی همراه با مدیریت مناسب در بهرهبرداری از این منابع میتوانند در امر توسعه پایدار محیطی مؤثر واقع
شوند(زارعچاهوکی و سنایی.)0 :318۱،

از آنجایی که هدف بازآفرینی شهری ،برقراری امر توسعه در بافت های شهری است ،با نزدیک شدن به مفاهیم معاصر توسعه
که آن را امری یکپارچه و بیشمار تلقی میکند ،اهمیت پایداری در مدیریت شهری ،افزون می گردد .با چنین برداشتی ،میتوان
فرسودگی را ناپایداری در تمامی ابعاد دانست که شدت و ماهیت آن میتواند بسته به ویژگیها و شرایط بافت و محله مورد نظر
متفاوت باشد .راهحلهایی که بدون توجه به مسائل اجتماعی ،تنها به تغییر ساختار فیزیکی منجر میشوند ،به احتمال زیاد موجب
فرسودگی بیشتر میگردند .حتی در مواردی که برنامهها و سیاستهای ملی مبتنی بر یکپارچهسازی بوده ،الزاماً در عمل اجرا
نشدهاست .ماهیت یکپارچه بازآفرینی شهری را باید با ایجاد نهادهای مناسب برای هدایت فرایند مذکور به سمت ارتقاء کیفیت
زندگی تقویت کردمسائل اصلی ،توانمندسازی و مشارکتدهی اجتماعی و ایجاد توافقات دو سویه میان ساکنان ،بهره برداران،
سرمایهگذاران و شهرداریهاست (صفاییپور ،زارعی .)31 :318۶،با جمعبندی مطالب گفته شده و مولفه های ۶گانه مستخرج از
مفاهیم(یازآفرینی و حفاظت شهری ،بازآفرینی جفاظت محور) ،سیر تحول این مفاهیم در ایران و تقسیم بندی زیرمعیارهای این
مولفه ها ،مدل و چارچوب سیاستهای راهبردی تدوین چارجوب مفهومی بازآفرینی حفاظتمحوردر تصویر شماره  0به تخلیص
بیان شده است.
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در این پژوهش ضمن ارائه ابعاد چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظتمحور بر پایه بررسی مجموعهای از نظریات ،اسناد و
بیانیهها ،ابعاد «اقتصادی»« ،اجتماعی»« ،کالبدی»« ،فرهنگی»« ،مدیریتی» و «محیط زیستی» به عنوان مؤلفههای اساسی و
کلیدی به منظور تدوین چارچوب مفهومی بازآفرینی حفاظتمحور معرفی گردیدند .درک و شناخت این معیارها نقش قابل
مالحظهای در موفقیت طرحهای بازآفرینی حفاظتمحور در بافتهای شهری تاریخی برعهده دارند .به عالوه بدیهی است که در
دهههای اخیر متخصصان به این نکته پی بردهاند که امروزه حفاظت و توسعه به مثابه دو جریان مکمل و همسو مطرح شده و متولیان امر
بایستی برای تحقق اهداف برنامههای توسعه و بازآفرینی به تدوین سیاستهای راهبردی مشترک با مدیران بخش حفاظت بر پایه
رویکردی جامع و یکپارچه ،و همهجانبهنگر ،بر مبنای توجه به زیرمؤلفههای «ارزش ملک ،سرمایهگذاری و برندسازی» برای مؤلفه
اقتصادی« ،تأمین منابع ،مدیریت پایدار شهری ،مشارکت شهروندان و ارتقاء سطح آگاهی جامعه از بافت تاریخی و ایجاد تعامل بین
سازمانهای ذینفع و ذینفوذ » برای مؤلفه مدیریتی«،سرمایه اجتماعی ،امنیت اجتماعی ،منزلت اجتماعی و هویت اجتماعی» برای مؤلفه
اجتماعی«،محلههای فرهنگی و رویدادهای فرهنگی» برای مؤلفه فرهنگی« ،کالبد شهر و زیرساختهای شهری» برای مؤلفه کالبدی ،و
در نهایت «آلودگیها و منابع طبیعی» برای مؤلفه زیستمحیطی؛ درتدوین راهبردها و سیاستها رویکردی یکپارچه و کلنگر داشته باشند.
هرچندکه ،تحقق یکپارچگی میان ابعاد و اهداف حفاظت و بازآفرینی چالشی است که نه تنها برای نسل حاضر ،بلکه برای برطرف نمودن
آن التزام به تعهد همۀ گروهها و نسلها ،امری ضروری است .در این راستا ،راهکارها برای هرگونه اقدام در هر زمینهای ،باید کلنگر،
همهجانبه ،متنوع و در عین حال متناسب با زمینه و بومیمحور باشند .لذا نگاه ما در ایران به این امر باید به بررسی و تبیین چگونگی
استخراج روشهای بازآفرینی از بستر میراث تاریخی ایرانی -اسالمی ،متمرکز باشد .قرارگیری این دو واژه در تفکر مدرن ،بواسطه
تالشهایی که از دهه  38۱2میالدی تا به امروز به منظور ایجاد یکپارچگی ،رفع معایب گذشته صورت پذیرفته است ،نتایج مثبتی داشته
است؛ حال آنکه صاحبنظران و متخصصین ما در ایران باید با تالش خود ،گامهای پس از آن را در انطباق با شرایط زمینه ایران متصور
شوند.
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مشکالت و پیشنهادات برای درآمد پایدار شهری
با نگاه اقتصاد مقاومتی

سیدمهدی هاشمی فیض آبادی ،*1اکرم فیض

آبادی2

تاریخ دریافت89/01/52 :
تاریخ پذیرش88/10/50 :
کد مقاله52558 :

چکـیده
افزایش رقابتپذیری اقتصادی شهرها در شبکههای شهری منطقهای از هدفهای دولت محلی بوده که مدیریت شهری
تالش میکنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیلگری و پرهیز از تصدیگری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی
مزیتهای نسبی ،فرصتها ،ظرفیتها و بهبود توانمندیها و بهرهگیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر
مجموعههای شهری پیرامون بهبود دهند .در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداریها در ایران از
سال  0۶۳5بیتوجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداریها کلید خورد و عمالً سازمان مدیریت شهری
در ایران را در سالهای پسازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهرها و مسئولیتهای مرتبط با آن
کرده است .شهرداری ها در ایران ،به واسطه مسائل یاد شده ،در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شدهاند
که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشتهاند و نه سهم مالیاتهای عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با
سازمانهای همتراز در کشورهای مشابه عادالنه بوده است و نه دولت به واسطه تصدیگری بر امور به آنها اجازه داده که
زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصتها با بهرهگیری از ظرفیتهای متناسب خود بپردازند .همه این
درگیریها و مسائل ،شهرداریها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیتهای جاری خود در طول زمان بازداشته ،و باعث
شده تا شهرداریها به جای تمرکز بر مسئولیتهای جاری خود مانند مدیریت توسعه شهرها ،مدیریت فرهنگی اجتماعی
شهرها ،تالش برای حفظ و توسعه نقشهای اقتصادی ،توسعه متوازن شهرها ،عرضه خدمات عمومی و غیره ،دغدغه
اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند .درعینحال مدیریت شهرداریها در عین بیتجربگی ،با عدم
بهرهگیری از دانش روز اداره و توسعه شهرها ،به جای نگاه به مدیریت شهرها در قالب فرآیند ،مدیریت شهرها را در اداره
مجموعهای از پروژههای شهری متصور شده است .مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و
پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخالق پژوهشی ،تأملی در مسائل مالی و اقتصادی
مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راهحلهای پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با
رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفافسازی در زمینه سرمایهگذاری بخش خصوصی ،استفاده از ظرفیتهای
نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار میباشد که از جمله الزامات
اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.
واژگـان کلـیدی :اقتصاد مقاومتی ،تأمین مالی ،درآمدهای پایدار ،عوارض نوسازی ،مشارکت عمومی-خصوصی

 -1معاون مالی و اقتصادی شرکت خدمات اداری شهر(وابسته به شهرداری تهران) hashemi-f@tehran.ir
 -9کارشناس تحلیل و بازخورد شهرداری منطقه 9
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نگرش شهرداریهای کشور که برگرفته از قانون شهرداریهاست بر نظام درآمد و هزینه پایهریزی شده است .این قانون منابع
اصلی درآمد را از راه وصول عوارض و بهای خدمات شهری و موضوعات مرتبط با آن میبیند .این نگرش که در زمان وضع قانون
شهرداریها مترقی بود ،به تدریج و با ورود پارامترهای جدید در عرصهی اقتصاد و مدیریت شهری و پیچیدگی عوامل و عناصر
سازندهی آن کارایی خود را به عنوان بخش اصلی درآمد شهرداری از دست داده است .در این زمینه ،وابستگی شهرداری و شهر به
منابع درآمدی که بسیار تحت تأثیر دورههای رونق و رکود اقتصادی است ،باعث شده که شهرداریها در هدفگذاری ،برنامهریزی و
اجرای اقدامات در حوزههای مختلف فاقد تصمیمگیری باشند و به شدت متأثر از بازار و عوامل آن اقدام کنند؛ بهطوری که در برخی
شرایط حتی قادر به پرداخت هزینههای جاری خود نبوده و حقوق کارکنان خود را با تاخیرهای طوالنی پرداخت کنند .مشکالت
اقتصادی ناشی از عدم تولید درامد در چند سال اخیر مانند رکود قیمت زمین و کاهش ساختوساز در محدودهی شهرها به همراه
کاهش نقدینگی ،یکی از دورههای سخت فعالیت برای شهرداریهای کشور است.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب ،با رویکردی جهادی و با هدف تأمین رشد و بهبود شاخصهای
اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز بیستساله ارائه شده است .اقتصاد مقاومتی الگویی است که تالش میکند از یک سو
با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقالل کشور ،به تعادل در رقابت بینالمللی دست یابد و از سوی
دیگر با تأکید بر کارآفرینی ،نوآوری و بهرهوری ،در جهت توسعه پایدار گامهای عملیاتی بردارد .متأسفانه برخی اقتصاد مقاومتی را
به مقاومت اقتصادی تعبیر میکنند ،که این تعبیری غلط از واژه اقتصاد مقاومتی میباشد زیرا مقاومت اقتصادی متعلق به دورهای
خاص و برنامهای کوتاه مدت میباشد ،که این خود با فرمایشات رهبری تعارض دارد منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد
فعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل وابسته ،بهطوری که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود ،روند
پیشرفت پایدار خود را حفظ و ادامه دهد(موسوی .)0۶81،از مهمترین سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری،
میتوان به شفافسازی اقتصاد شهری و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات ،فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی و
مالی شهرداری و توسعه سرمایهگذاریهای زیربنایی و ارتقاء درآمدهای پایدار و سالم اشاره کرد .در این راستا شهرداریها باید با
مدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی خود بهگونهای عمل کنند که اجرای طرحها و پروژههای عمرانی شهر بر اساس زمانبندی
پیشبینیشده پیش رفته و خللی در اجرای طرحها و پروژههای عمرانی ایجاد نشود .پشتیبانی مالی از تمام پروژههای عمرانی و
زیربنایی بهطور مطلوب میتواند از محل افزایش درآمدهای پایدار و تأمین مالی از طریق مشارکتهای عمومی -خصوصی تأمین
گردد .با توجه به اینکه شهرداریها اعتبار و ردیف بودجه مشخصی در بودجه ساالنه کشور که از درآمدهای عمومی کشور تأمین
میشود ندارند ،استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی در شهرداریها میتواند بسیاری از موانع و چالشهای مدیریت شهری را برطرف
نماید(شرزه ای.)0۶81 ،
لذا پژوهشگران قصد دارند با بررسی وضعیت درآمد پایدار شهری و عوامل اثرگذار آن پاسخگوی چالشها ،دغدغهها و
مسائل ذکر شده باشد .همچنین راهکارهایی پیشنهادی در جهت بهبود وضعیت مالی و اقتصادی مدیریت شهری ارائه نمایند

 -2مبانی نظری
در چند سال اخیر و با شدت یافتن تحریمهای یکجانبه و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف متوقف کردن
برنامههای صلحآمیز هستهای ایران ،واژهی جدید «اقتصاد مقاومتی» به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد
کشورمان مورد بحث قرار گرفته است.
این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال  0۶98مطرح گردید .در همین دیدار ،رهبر معظم
انقالب «اقتصاد مقاومتی» را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل «فشار
اقتصادی دشمنان» و «آمادگی کشور برایی جهش» را معرفی نمودند.
برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم ،تعاریف متفاوتی ارائه شده که هر کدام از جنبهای به این موضوع نگاه
کردهاند  .در این میان ،تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه دادهاند .ایشان در دیدار با دانشجویان
فرمودند « :اقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار ،در شرایط تحریم ،در شرایط دشمنیها و خصومتهای شدید
میتواند تعیینکننده رشد و شکوفایی کشور باشد» .
در ادامه بیانات مقام معظم رهبری را در خصوص ارکان اقتصاد مقاومتی مطالعه مینماییم.
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الف :مقاوم بودن اقتصاد :وظیفهی همهی ما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم ،غیرقابل نفوذ ،غیرقابل تأثیر از
سوی دشمن ،حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» است که ما مطرح کردیم .در اقتصاد مقاومتی ،یک
رکن اساسی و مهم ،مقاوم بودن اقتصاد است .اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتواند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه
ی دشمن قرار بگیرد ،مقاومت کند.
ب :استفاده از همهی ظرفیت های دولتی و مردمی :بخش خصوصی را باید کمک کرد .اینکه ما «اقتصاد مقاومتی»
را مطرح کردیم ،خب ،خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد ،ارکانی دارد؛ یکی از بخش هایش همین تکیه ی به مردم است؛ همین
سیاست های اصل  44با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست .در بعضی
از موارد ،من از خود مسئولین کشور می شنوم که بخش خصوصی به خاطر کم توانی اش جلو نمی آید .خب ،باید فکری بکنید برای
ا ینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حاال از طریق بانک هاست ،از طریق قوانین الزم و مقرراتِ الزم است؛ از هر طریقی که
الزم است ،کاری کنید که بخش خصوصی ،بخش مردمی ،فعال شود .باالخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک
اقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادی در کشور محفوظ بماند ،هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کند .یعنی وضع
اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود،
کمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند .یکی از شرائطش ،استفاده از همهی ظرفیت های دولتی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه
ها و راه کارهائی که صاحبنظران می دهند ،استفاده کنید ،هم از سرمایه ها استفاده شود.
به مردم هم باید واقعاً میدان داده شود .البته در بیانات دوستان به برخی از این حوادثی که ناشی از پیگیری مفسدین اقتصادی
و مفاسد اقتصادی است ،اشاره شد .واقعاً نمی شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم ،اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این
واقعاً نشدنی است .همان چند سال پیش هم که من راجع به این قضیه بحث کردم و مطالبی را به مسئولین کشور گفتم ،به همین
نکته توجه داشتم ،که تصور نشود ما میتوانیم سرمایهگذاری مردمی و کار سالم مردمی داشته باشیم ،بدون مبارزه ی با مفاسد
اقتصادی؛ و تصور نشود که مبارزه ی با مفاسد اقتصادی موجب می شود که ما مشارکت مردم و سرمایهگذاری مردم را کم داشته
باشیم؛ نه ،چون اکثر کسانی که می خواهند وارد میدان اقتصادی بشوند ،اهل کار سالمند ،مردمان سالمی هستند؛ حاال یکی دو نفر
هم آدم های ناسالم پیدا می شوند .باید با چشم های تیزبین ،ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال
و ایجاد کار و کارآفرینی تسهیالت بانکی بگیرند ،اما کارآفرینی واقعی انجام نگیرد .این را باید مراقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید،
هم قوه ی قضائیه مراقبت کند .به نظر من همکاری قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه در اینجا یک کار بسیار الزمی است.
ج :حمایت از تولید ملی :یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی ،حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی .خب ،آمارهائی
که آقایان می دهن د ،آمارهای خوبی است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت ،خود مسئولین به ما می گویند که بعضی کارخانه ها
دچار مشکلند ،اختالل دارند ،در بعضی جاها تعطیلی صنایع وجود دارد – گزارش های گوناگونی به ما می رسد ،خود شما هم
گزارش می دهید؛ یعنی من گزارش های دیگر هم دارم ،اما اتکاء من به گزارش های دیگران نیست؛ گزارش های خود شما هم
هست که به دست ما می رسد  -خب ،باید این را عالج کرد .اینها طبعاً ایجاد اشکال میکند .اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه -
یعنی آن نیمه ی خالی لیوان – نمی بود ،شما امروز از لحاظ رونق اقتصادی ،وضع بهتری را در کشور ارائه میکردید و کمک های
بیشتری به مردم می شد .باالخره حمایت از تولید ملی ،آن بخشِ درونزای اقتصاد ماست و به این بایستی تکیه کرد.
واحدهای کوچک و متوسط را فعال کنید .البته خوشبختانه واحدهای بزرگ ما فعالند ،خوبند و سوددهی شان هم خوب است،
کارشان هم خوب است ،اشتغالشان هم خوب است؛ عمده ی واحدهای بزرگ ما وضعشان این جور است  -لذا همان طور که گفتید،
محصول سیمانمان ،محصول فوالدمان ،محصوالت عمده ی اینجوری مان خوب است  -لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و
کوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است ،اینها در زندگی مردم تأثیرات مستقیم دارد.
د :مدیریت منابع ارزی :مسئله ی منابع ارزی هم مسئله ی مهمی است؛ که خب ،حاال آقایان توجه دارید .روی این مسئله
دقت کنید ،خیلی باید کار کنید .واقعاً باید منابع ارزی را درست مدیریت کرد .حاال اشاره شد به ارز پایه؛ در این زمینه هم حرف های
گوناگونی از د ولت صادر شد .یعنی در روزنامه ها از قول یک مسئول ،یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد ،یک جور دیگر گفته
شد .نگذارید این اتفاق بیفتد .واقعاً یک تصمیم قاطع گرفته شود ،روی آن تصمیم پافشاری شود و مسئله را دنبال کنید .به هر حال
منابع ارزی باید مدیریت دقیق بشود.
ه :مدیریت مصرف :یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی ،مدیریت مصرف است .مصرف هم باید مدیریت شود .این قضیه ی
اسراف و زیاده روی ،قضیه ی مهمی در کشور است .خب ،حاال چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ سازی هم الزم است،
اقدام عملی هم الزم است .فرهنگ سازی اش بیشتر به عهده ی رسانه هاست .واقعاً در این زمینه ،هم صدا و سیما در درجه ی اول
و بیش از همه مسئولیت دارد ،هم دستگاه های دیگر مسئولیت دارند .باید فرهنگ سازی کنید .ما یک ملت مسلمانِ عالقه مند به

91

مفاهیم اسالمی هستیم ،اینقدر در اسالم اسراف منع شده ،و ما متأسفانه در زندگی مان اهل اسرافیم! بخش عملیاتی اش هم به نظر
من از خود دولت باید آغاز شود .در گزارش های شماها من خواندم ،حاال هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه
جوئی است و میخواهد صرفه جوئی کند؛ بسیار خوب ،این الزم است؛ این را جدی بگیرید .دولت خودش یک مصرف کننده ی
بسیار بزرگی است .شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون ،یک مصرف کننده ی بزرگ ،دولت است .حقیقتاً در کار مصرف ،صرفه
جوئی کنید .صرفه جوئی ،چیز بسیار الزم و مهمی است.
به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید .در دستگاه شما ،در وزارتخانه ی شما ،اگر کار جدیدی انجام میگیرد ،اگر چیز
جدیدی خریده میشود ،اگر همین اقالم روزمره ای که مورد نیاز وزارتخانه است ،تهیه می شود ،سعی کنید همه اش از داخل باشد؛
اصرار بر این داشته باشید؛ خود این ،یک قلم خیلی بزرگی میشود .اصالً ممنوع کنید و بگوئید هیچ کس حق ندارد در این وزارتخانه
جنس خارجی مصرف کند .به نظر من اینها میتواند کمک کند.

 -2-2درآمد پایدار شهری
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کسب درآمد در شهرداریها از اموری است که تاثیر عمدهای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد .اگر شهرداریها
نتوانند درآمد کافی و پایدار به دست آورند ،نخواهندتوانست تاسیسات ضروری در شهر را ایجاد و اداره کنند .هرچند منابع مالی
شهرداریها به صور مختلف قابلحصول است ،همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند.
پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اوال این اقالم از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا حصول این درآمدها شرایط
کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهند .از این رو ،دستیابی به روشهای جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و
بدون تبعات ناگوار اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شهری ،سرعتبخشیدن به توسعه و عمران
محدودههای شهری و درنهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهدداشت.
اهمیت موضوع زمانی روشن میشود که بدانیم بیش از 82درصد از منابع مالی شهرداریها از محل درآمدهای محلی درون
شهرها تامین میشود و وابستگی به کمکهای بالعوض دولتی کمتر از 2درصد است .اگرچه از ابتدای تاسیس بلدیه در سال
059۳هـ  .ش .و به دنبال آن ،در قانون جدید شهرداریها در سال 0۶18هـ  .ش .قوانینی در زمینه تامین هزینههای شهری وضع
شده ،درآمد حاصل چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمکهای دولتی بسیار متکی بودهاست .طرح موضوع خودکفایی و به خود
متکیبودن شهرداریها در سال 0۶۳5بیتوجه به مبانی نظری حاکم به روابط مالی دولت و شهرداریها و ادامه این سیاست در
سالهای بعدی ،شهرداری های کشور را در شرایط بغرنجی قرار داد و شماره معکوس برای کاهش سهم آنها از بودجه دولت آغاز
شد.
به دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداریها به دولت و باتوجه به تشدید مسائل و مشکالت شهرها و درنتیجه رشد جمعیت
و مهاجرتها ،حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداریها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای متولیان امور در
شهرداریها دشوار کردهاست .بنابراین برخوردارنبودن از منابع مستمر درآمدی -حداقل برای پاسخگویی به هزینههای دائمی-
برنامهریزی مالی و بودجهای شهرداریها را مختل کرد و با این روند ،منابع درآمدی فعلی جوابگوی هزینههای رو به تزاید
شهرداریها در سالهای آتی نخواهدبود ،به گونهای که برخی معتقدند مهمترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم حول
هزینهها متمرکز خواهد بود و تحصیل درآمد کانون سیاستگذاریها در سطح مدیریت محلی (شهری) قرار خواهدگرفت .بنابراین
شهرداریها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان -که هزینههای زیادی را میطلبد -نیازمند منابع درآمدی جدید و پایداری
میباشند .نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهایی که بتوان درآمد مورد نیاز را بهدست آورد نیست ،بلکه
پایداربودن منابع درآمدی یا مطلوببودن آن در اولویت قرار دارند .وضعیت شهرداریهای کشور هم نمیتواند از این قانون مستثنی
باشد و نگرش حاکم بر دستیابی به منابع جدید و اصالح منابع موجود باید به سمت اتکا به درآمدهای پایدار و فاصلهگرفتن از
درآمدهای ناپایدار حرکت کند.
در کشور ما شیوههای تامین منابع درآمدی شهرداریها روشهای کسب درآمد شامل فروش مستقیم خدمت ،اخذ مالیات
محلی ،کمک های دولتی ،وام و استقراض باید از منظر معیارهای بهینگی و سپس عدالت مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته تا کفایت
آن منبع تامین مالیاتی مشخص شود که در این صورت ،میتوان آن را سادهترین و زودیابترین روشهای کسب درآمد معرفی
نمود .بررسی منابع درآمدی شهرداریها روشن می سازد که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تامین مالی شهرداریها دارند.
بنابراین درآمد شهرداریها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار ،منظم و قابلوصول حرکت کند.

 -3-2منابع مالی شهرداری

 -4-2انواع منابع درآمد شهرداری.
الف -بهای خدمات شهری :خدمات شهری محصولی است که تنها از سوی شهرداریها و نهادهای وابسته به آن عرضه
میشود .عرضه ،تقاضا و بازار خدمات شهری از مهمترین موضعات اقتصاد شهری است و درآمد حاصل از فروش خدمات شهری
منبع اصلی تأمین مالی شهرداریهاست .انتظار میرود به مالیات محلی و کمکهای بالعوض دولت برا تأمین مالی زمانی توجه
شود که به دلیل شکست بازار نتوان بهای خدمات شهری را قیمتگذاری و دریافت کرد.
خدمات شهری آمیزهای از کاالی عمومی و خصوصی خالص است .قیمتگذاری و تعیین بهای تمامشدة آن بسیار مهم است.
به خاطری که نمیتوان آن را مثل کاالی عمومی خالص رایگان عرضه کرد یا مثل کاالی خصوصی خالص ،از قیمت بازار پیروی
کرد .شهرداریها ،یگانه عرضهکنندة خدمات شهری و هزاران شهروند متقاضی آناند؛ یعنی شهرداریها دارای قدرت بازار و تنها
تعیینکنندة قیمت در بازار خدمات شهریاند .هزینة تولید و منافع حاصل از خدمات شهری دو عامل تعیینکنندة بهای خدمات
شهری است .مطابق تئوری اقتصادی ،نقطة بهینة تولید زمانی است که قیمت برابر هزینة نهایی شود .در شرایط استاندارد ،با
عملیات سادة ریاضی نقطة بهینة تولید بهآسانی به دست میآید؛ اما در دنیای واقعی ـکه تمامی عوامل در حال تغییر استـ کار
سادهای نیست .شناسایی و تخمین ارزش منافع بهدستآمده از خدمات شهری ،حتی از تعیین هزینة واقعی آن دشوارتر است.
در هرصورت شهرداریها برای فروش خدمات شهری ،ناگزیر تعرفههایی را تعیین کند که تمامی هزینههای تولید را پوشش
داده و منافع حاصل از آن شامل حال کسانی شود که بهای آن را پرداخت میکنند .تئوری رفتار تولیدکننده و مصرفکننده ،تنها
ابزار علمی برای ارزیابی تولید و مصرف خدمات شهری است و استفاده از آن چراغ راهنمایی است برای تولید بهینة خدمات شهری.
ب -مالیات محلی :مالیاتی که نرخ و پایة آن را مقامهای محلی تعیین میکند و درآمد حاصل از آن را برای مقاصد خاص
خود نگه میدارد .شهرداریها به عنوان ادارة محلی و سطحی از حکومت میتواند مالیات محلی را به هدف تأمین منابع مالی
خویش جمعآوری کند .حکومت محلی و شهرداریها در جمعآوری و تخصیص بعضی مالیات نسبت به دولت مرکزی کاراتر و
عاالنهتر عمل می کند و با صرفة اقتصادی همراه است .بعضی از مالیات باید توسط دولت مرکزی جمعآوری و سهم شهرداریها از
آن پرداخت شود.
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تئوری فدرالیسم مالی از سالهای پیش در اکثر کشورهای موفقانه آزموده شده است .نظام مالی شهرهای بزرگ جهان ،نمونة
کاملی از فدرالیسم مالی است .نسل اول فدرالیسم مالی که آثار ارو ،ساموئلسون و ماسگریو از آن نمایندگی میکند ،در چارچوب
مالیة عمومی ارائه شده است .با فرض اینکه متولیان بخش عمومی در پی حداکثرکردن منافع عمومیاند و هرسطحی از دولت به
دنبال حداکثرکردن رفاه اجتماعی حوزة قلمرو خود است ،اقتصاددانان وظیفه دارند شکستهای بازار را شناسایی کرده ،سیاست
مناسبی برای مداخلة دولت محلی تجویز کنند.
نسل اول فدرالیسم مالی باور دارد که دولتهای محلی ـمثل شهرداریهاـ توانایی بهتری در شناسایی شکست بازارد و
ترجیجات عمومی دارند .تولید و عرضة کاالی عمومی توسط دولتهای محلی ،سطح رفاه باالتری را به ارمغان میآورد و رفاه
اجتماعی را بهتر از دولت مرکزی بهینه میسازد.
محدویت این نظریه این است که دولتهای محلی به خاطر دراختیارنداشتن ابزارهای مالی و پولی نمیتوانند بر سطح اشتغال و
قیمتها در سطح محلی اثر بگذارند و سیاستهای تثبیت اقتصادی و توزیع مجدد درآمدها را اجرا کنند .همچنین به خاطر بازبودن
اقتصاد محلی و تحرک فعالیتهای اقتصادی خانوارها و بنگاه ها ،نرخ باال مالیات بر پایة متحرک مثل سرمایه باعث فرار آن از یک
قلمرو به قلمرو دیگر میشود.
نسل دوم فدرالیسم مالی در چارچوب نظریة انتخاب عمومی و سازمان صنعتی ارائه شده است و به باور فعاالن آن ،متولیان و
تصمیمگیرندگان بخش عمومی به جای حداکثرکردن منافع عمومی به دنبال حداکثرسازی تابع مطلوبیت خودند ـدقیقاً در مقابل
نظریة نسل اول که باور داشتند ،متولیان بخش عمومی به دنبال حداکثرسازی منافع عمومی باشد .نیسکانن ،یکی از نظریهپردازان
نسل جدید فدرالیسم مالی معتقد است که نهادهای بخش عمومی به دالیل مختلف تمایل به حداکثرسازی بودجههای خود دارند.
مطابق این نظریه ،تمرکززدایی مالی ابزاری را فراهم میکند که از طریق آن دولتهای محلی یا منطقهای میتوانند با انتقال بار
مالی برنامههای خود به دولت مرکزی از منافع مشترک سوءاستفاده کنند .درواقع نسل دوم فدرالیسم مالی باور دارند که دولتهای
محلی نیز مانند دیگر نهادهای بخش عمومی در فکر حداکثرسازی مطلوبیت و بودجة خویش باشند ـحتی با سوءاستفاده از منابع
مشترک ملی
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ج -کمکهای دولت :دولت مرکزی برای دستیابی به اهداف خویش از طریق شهرداری ،بخشی از منابع مالی شهرداری را
به صورت مشروط و غیرمشروط تأمین میکند .شهرداری به عنوان سطحی از دولت باید در راستای تأمین منافع ملی عمل کند .اگر
دولت پروژههای مشخصی را در ناحیههای شهرداری با اهدافی مختلف تأمین مالی کند ،گفته میشود دولت به شهرداری کمک
بالعوض مشروط کرده است .اگر دولت بهصورت عمومی و بدون تعیین مخارج آن ،بودجة شهرداری را تأمین مالی کند ،کمک
دولت از نوع غیرمشروط است .کمکهای دولت به شهرداری میتواند بهصورت مبلغی ثابت یا درصدی از بودجة شهرداری باشد .به
هرحال ،شهرداریها خصوصاً ادارة شهرهای کوچک برای تأمین مالی خویش همیشه نیاز به کمکهای دولت دارند .هراندازه شهر
کالنتر شود ،منابع متنوع و زیاد مالی در اختیار خواهد داشت و به کمکهای دولت کمتر نیازمند است.

 -5-2نگاهی به نقش شهرداری در رونق اقتصاد شهری
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رونق اقتصاد شهر به این دلیل نقش شهرداریها را برجسته می کند که شهرداریها ،حکومتهای محلی به حساب میآیند و
عملکرد و فعالیتهای آنها به توسعه یا توقف رشد اقتصادی شهرها میانجامد .تأمین نیاز شهروندان ،فراهم کردن خدمات رفاهی و
اساساً زیرساخت های که توسط شهرداریها پایهگذاری میشود ،همه و همه نهایتا به پویایی اقتصاد شهر منجر میشود ،به این
صورت که شهرداریها با تأمین نیازهای روزمره مردم و زمینه سازی جهت توسعه مراکزی همچون فروشگاههای زنجیرهای
ومیادین میوهوتره بار از یک سو زندگی معیشتی شهروندان را بهبود بخشند و از سوی دیگر شغلهای مستمر و پایدار ایجاد کنند.
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه ،پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرارگرفته است و در این میان مبحث اقتصاد شهری و توسعه آن
به دلیل اثرگذاری بر سایر موارد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و حتی این عامل در بسیاری از کشورهای دنیا شهرها را
به سمت جهانی شدن در رقابت شهری سوق داده است که البته شهر و شهرداریهای ایران از این نظر فاصله قابل توجهی با دیگر
شهرهای توسعه یافته جهان دارد اما این فاصله با برنامههای صورت گرفته در حال کاهش است .اما مهمترین عامل اصلی این
مساله را هم در نبود مدیریت واحد شهری جستجو کرد .اساسا نبود مدیریت واحد شهری و بخش بخش بودن زیرساختها ،اهداف
توسعهای را با مشکل مواجه میکند و کارها را به تعویق میاندازد ،این در حالی است که بسیاری از شهرهای حتی آسیایی به
سرعت ظرفیت های سازمانی ،زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند .این توسعه
نه تنها برای زمینه سازی سرمایهگذاری صنعتی خارجی مستقیم بلکه برای صعود خودشان در سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به
هولدینگ بین المللی با ارزش افزوده باالتر تالش میکنند.
از نمونههای خوب در این زمینه ،سنگاپور و هنگ کنگ را میتوان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از
کارگاه های بهره کشی سال های دهه  ۳1به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطالعاتی و دانش محور ،ادارات مرکزی و
منطقهای و مراکز خدمات صادراتی آسیا تغییر داده اند .به همین صورت میتوانیم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس
را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از  ۶1سال شن های خالی در صحرای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شدهاند! همچنین برخی
از کشورهای غربی در همین مدت زمانی به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه ،مراکز گردشگری بینالمللی و
گروههای خدماتی و ادارات مرکزی ،مالی ،تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته شدهاند .اما رسیدن به چنین
جایگاهی برای کالنشهری همچون تهران با مشکالتی دست به گریبان است .چرا که هماهنگی میان نهادهای مرتبط با اداره شهر،
محدودیتهای قانونی و مواردی از این دست ،شهرداری را برای رسیدن به این نقطه یا تحقق بخشی از این اهداف را با موانعی
همراه میکند .در این میان ،واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی یا بهطور کلی مردم ،از جمله عواملی است که میتواند توسعه
اقتصاد شهر را حتی در مقیاس کالنشهرهایی همچون برخی شهرهای بزرگ اروپایی یا توکیو به دنبال داشته باشد.
مشکل اصلی در توسعه اقتصادی شهر ،اشتباه ما در تعریف و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی است به عنوان مثال چون
ما به ندرت ،خدماتی همانند آسفالت کردن معابر و خیابان ها را در قالب یک بسته بلند مدت به پیمانکاران میدهیم و همین مساله
بر اجرای دقیق کارها تاثیرگذار خواهد بود .برای زیرسازیهای مورد نیاز و اجرای آسفالتکاری با یک پیمانکار قرارداد میبندیم و
برای نگهداری آن با پیمانکاری دیگر .در حالیکه کشورهای پیشرفته کل فعالیت ساخت ،خریداری و تأمین آسفالت ،اجرا ،نظارت و
نگهداری آن را در قالب قراردادهای بلند مدت به یک پیمانکار می دهند لذا آن شرکت مجبور است که اوال از آسفالت و مواد خوب
استفاده کند تا در تمام سال های قرارداد ،از هزینههای دوباره کاری جلوگیری شود ،به همین دلیل هم در بیشتر موارد مجبورند به
شیوه تحقیق و اجرا عمل کنند که باعث می شود پیمانکاران از یک سو ،به کارهای تحقیقاتی و توسعه ای متوسل شوند و کیفیت را
باال ببرند و از سوی دیگر عالوه بر ایجاد اشتغال ،به رشد فزاینده شهر کمک کنند.
با تغییر چنین نگاهی به توانمندی های بخش خصوصی میتوان اهداف خصوصی سازی را در شهرداریها به خوبی اجرایی
کرد .عمر آسفالت در شهرهای مختلف ایران ،دو یا سه سال است اما در کشورهای پیشرفته ،عمر این آسفالت ها به  02تا  51سال
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می رسد و حتی شهرداریها قصد دارند این مدت را به  ۶1سال هم برسانند به این صورت که تمام مراحل آماده سازی تا ساخت و
نگهداری آسفالت معابر به مدت  51سال به یک پیمانکار سپرده می شود و شهرداری هر سال ،پولی را با رقمی ثابت ،بابت این
خدمات به پیمانکاران می دهد نه اینکه میزان این پول را بر اساس میزان خرابی پرداخت کند ،به این ترتیب پیمانکاران به دلیل سود
اقتصادی خودشان مجبورند در اجرای خدمات از بهترین ها چه در بخش نرم افزار و چه در بخش سخت افزار استفاده کنند .یکی از
مهم ترین فاکتورهای موفقیت در ایجاد رشد فراینده اقتصاد شهری،آموزش زیربناهای مدیریتی به مدیران رده باال در شهرداریهای
کشور است ،به این ترتیب که شهرداران و مدیران ارشد آنها باید با امور کلی و جامع آشنا شوند و مدیران در سطوح پایینتر،
جزییات بیشتر و دقیق تری را بدانند چرا که بسیاری از امور شهری که اقتصاد شهر را پویا می کند ،در مباحث مدیریتی مطرح است.
به هر حال،شهرداری تهران و دیگر کالنشهرها ایران ،در پویا کردن اقتصاد شهری به میزان بسیار زیاد میتوانند تاثیرداشته باشند
چرا که تاکنون پروژههایی با لحاظ کردن اقتصاد شهر ،کشور و بخش خصوصی در شهرداری تهران اجرا شده و اجرای دیگر
پروژههای عمرانی و فضای شهری با همین روش ،کار سخت و غیر ممکنی نیست.
شهرداریها از طریق برطرف کردن نیازهای شهروندان و بستر سازی خدمات رفاهی و آمادهسازی زیر ساختهای مورد نیاز از
جمله فروشگاههای زنجیرهای ،میادین میوه و تره بار ،پایانههای مسافربری ،ایجاد فضاهای سبز ،پارکها و شهر بازی و  ...از یک سو
باعث بهبود وضع زندگی شهروندان می شوند و از سوی دیگر باعث ایجاد شغل های متعدد به صورت مستقیم و غیر مستقیم می
شوند.
امروزه در بحث مدیریت شهری ،افزایش جمعیت شهری و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و به تبع آن افزایش
شهرنشینی مطالعه کنندگان علم اقتصاد شهری را واداشته است که همه امورات اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،عمرانی و سیاسی را
مورد توجه قرار دهند .مشکل اصلی در پیشبرد اهداف اقتصاد شهری نبود مدیریت واحد شهری می باشد .نبود مدیریت واحد شهری
و مدیریت جداگانه زیر ساختها و داشتن متولیان مختلف و متعدد برای امور زیر بنایی ،اهداف اقتصاد شهری را با مشکالت اساسی
مواجه می کند .متأسفانه این مشکل در کشور ما تا به امروز حل نشده است ولی بسیاری از کشورها از جمله همین کشورهای
سواحل جنوبی خلیج فارس را مشاهده میکنیم که در زمانی کمتر از  ۶1سال بیابانها و صحراها را به شهرهای جهانی تبدیل کرده
اند و در همین مدت اندک به عنوان مرکز ترانزیت هوایی ،دریایی و زمینی منطقه ،مراکز گردشگری بین المللی در سراسر خاور
میانه شده اند .ولی رسیدن به چنین جایگاهی برای شهرهای ایران ما مشکل است چرا که نبود مدیریت واحد شهری و وجود قوانین
دست و پاگیر و نبود هماهنگی میان ادارات و نهادهای مختلف شهرداری را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است.
بهطور کلی درآمد شهرداریها به عنوان متولی ارائه خدمات شهری از دو منبع تأمین می گردد که عبارتند از منابع داخلی و
خارجی .منابع درآمد داخلی شامل دریافتی های مستقیم شهرداری از عوارض مستغالت( اراضی و امالک ) و درآمد حاصل از
عوارض غیر مستغالت است .منابع درآمد خارجی شامل درآمدهایی است که خارج از سازمانهای شهرداری دریافت میگردد .مانند
عوارض آب ،برق ،تلفن و نیازمندیهای شهری مشابه،کارخانه و کمک های بالعوض دولت.
در ماده  58آئین نامه مالی شهرداریها ،درآمد شهرداریها را به طبقات مختلفی تقسیم میشوند که عبارتند از:
درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(درآمدهای مستمر).
درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی.
بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری.
درآمدهای حاصل از وجوه اموال شهرداری.
کمک های اعطائی دولت و سازمانهای دولتی .

 -6-2نقش و الزامات شهرداریها در تحقق اقتصاد مقاومتی
مقام معظم رهبری سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را در  54بند ابالغ نمودهاند .آنچه ضرورت دارد این است که مسئولین و
سیاستگذاران باید در قالب سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی برنامههای عملیاتی خود را پیادهسازی نمایند که مدیریت شهری از
این امر مستثنی نبوده و باید متناسب با سیاستهای اقتصادی مقاومتی برنامهریزی های الزم را انجام دهد .در این خصوص دو
رویکرد بسیار مهم در مباحث اقتصاد شهری قابل طرح می باشد .یکی استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و دیگری مدیریت
هزینه ها می باشد ،از همین رو الزم است مدیریت شهری ،عالوه بر نگاه به درآمدها ،به موارد هزینه ای و مدیریت آن ها نیز توجه
نموده و استراتژی افزایش درآمد را در کنار کنترل هزینه ،طراحی و اجرا نماید .به عنوان نمونه میتوان به اقدام شهرداری تهران در
خصوص ایجاد کمیته مدیریت هزینه شهرداری تهران اشاره کرد که به عنوان یکی از کارگروه های ستاد عالی بهبود منابع و کارایی
مالی ،از سال  0۶94فعالیت خود را بهطور رسمی آغاز کرد و سیاستگذاری تعدیل و متناسب سازی هزینه ها را در دستور کار خود
قرار داد که از آن جمله میتوان به ساماندهی خودروهای ملکی و استیجاری شهرداری ،ساماندهی انبارها و اموال مناطق ،استفاده از
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سیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت شهری ،بهسازی روال برگزاری مناقصات و مدیریت پروژههای شهرداری ،ساماندهی
تخفیفات ،معافیتها و کمک های اعطایی شهرداری و استقرار سامانه مدیریت معابر شهری اشاره کرد( معصوم زاده.)0۶98 ،
از این رو با مدیریت کاهش هزینهها و شفافسازی فعالیتهای مالی و اقتصادی میتوان در جهت اقتصاد مقاومتی گام
برداشت و با توجه به اینکه دامنه فعالیتهای شهری بسیار زیاد بوده و این فعالیت ها با درآمدها و هزینهها رابطه مستقیم دارد،
بنابراین هر گونه توجه به کاهش صحیح هزینهها در هر بخش ،میتواند ضمن جلوگیری از اتالف منابع مالی به پیشبرد صحیح
برنامهریزی های شهری کمک شایانی کند .شفافسازی و سالم سازی اقتصادی نیز از جمله بندهایی است که مدیریت شهری
میتواند در این خصوص اقدامات مؤثری داشته باشد .در این راستا در بخش مدیریت بهینه تأمین و تخصیص اعتبارات مرتبط با
برنامه عملیاتی شهرداری اقداماتی نظیر استقرار حسابداری تعهدی و تدوین الیحه تنظیم مقررات مالی به منظور ایجاد شفافیت و
رفع هرگونه ابهام در ساختار مالی توسط شهرداری مفید خواهد بود .یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر اقتصاد ایران را
دچار مشکل کرده است ،طوالنی بودن اجرای پروژههای عمرانی شهر به لحاظ زمانی و در نتیجه تحمیل هزینههای سنگین بر
اقتصاد شهرهاست .به همین منظور استقرار کمیته هایی به منظور تخصیص منابع برای تأمین منابع مالی پروژههای اولویتدار
شهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود .زیرا در این صورت از انجام پروژههای
فاقد اولویت جلوگیری میشود و منابع به سمت پروژههای اولویتدار میرود .چنین رویکردی سبب میشود که خواب سرمایه و به
عبارتی هزینههایی که بر یک پروژه تحمیل میشود ،کاهش یابد.
اصالح نظام درآمدی یکی دیگر از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است و تصویب طرح جامع درآمدهای
پایدار و اقداماتی که به منظور افزایش سهم این درآمدها از کل درآمدهای شهرداری ،از مهمترین اقدامات الزم در این زمینه است.
یکی از چالشهای اساسی حوزه مدیریت شهری ،تأمین منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداریها از
یک سو و کاهش وابستگی درآمدهای شهرداریها به دولت و تشدید مسائل و مشکالت شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و
مهاجرت ،از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است .از طرفی وابستگی مالی شهرداریها به شرایط بازار و
عدم برخورداری از منابع درآمدی مستمر ،برنامهریزی مالی و بودجه ای شهرداریها را دچار سردرگمی کرده است .لذا در شرایط
کنونی که کشور در برخی بخشها با مشکالت و مسائل اقتصادی فراوانی روبهرو است ،گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در
حوزه شهری میتواند بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کاهش هزینههای شهری فراهم نماید.
از این رو حوزه اقتصاد شهری به ویژه در کالنشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و عملیاتی با رویکرد اقتصاد
مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و تالش در سایه روحیه جهادی میتوان به
الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت .اقتصاد شهری ارتباط مستقیم با اقتصاد ملی دارد و هر گونه تالش برای
توسعه اقتصاد شهری از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد و زمانی میتواند به این هدف نائل آید که توسعه تجاری
و اقتصاد شهری را با فراهم آوردن امکان سرمایهگذاری در بخشهای مختلف شهری مدنظر قرار دهد تا تحول اقتصادی بهطور
مطلوب صورت بگیرد .کاهش وابستگی درآمدی شهرداریها به دولت ،افزایش تقاضا برای باال بردن بودجه شهرداریها برای
افزایش سطح رشد و توسعه اقتصادی شهرها به ویژه پس از استقرار شوراها ،تشدید مسائل و مشکالت شهرها در نتیجه رشد
جمعیت و مهاجرت به شهرها ،ناپایداری درآمد شهرداریها و وابستگی زیاد آنها به ناپایدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض
ساختمانی ،شرایط کار را برای متولیان امور در شهرداریها دشوار کرده است .به عبارت دیگر وابستگی مالی شهرداریها به شرایط
رکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از منابع مالی مستمر درآمدی ،حداقل برای پاسخگویی به هزینههای دائمی ،برنامهریزی و
بودجهای میان مدت و بلند مدت شهرداریها را مختل میکند (قادری.)0۶92 ،
بر مبنای چارچوب ارائه شده توسط کمسیون جهانی شهرنشینی در قرن بیست و یکم که در کنفرانس بین المللی برلین در
ژوییه  511م ارائه شد ،شهری دارای توسعه پایدار است که حداقل موارد زیر در آن وجود داشته باشد(شرزه ای:)0۶81 ،
 دارای اقتصاد شهری پایدار باشد. جامعه شهری پایدار باشد یعنی از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخوردار باشد.دارای سرپناه شهری پایدار باشد .بدین مفهوم که برای مردم شهر خانه سازی شایسته در استطاعت همه وجود داشته باشد. از محیط زیست شهری پایدار با حفظ اکوسیستم های باثبات برخوردار باشد.در یک نگاه در مییابیم که شاخص های باال یعنی شرایط توسعه پایدار شهری ،دقیقاً مانند شرایط توسعه پایدار اقتصادی
است .اما قبل از اینکه به مقوله پایداری و ناپایداری در درآمدهای شهری پرداخته گردد ،ضروری است که تعاریف درآمدهای پایدار
ارائه گردد .از نظر هیکس درآمد پایدار عبارت است از حداکثر درآمد قابل دستیابی در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان میزان
درآمد در دوره آینده با در نظر گرفتن محدودیتهای منابع ،نیروی کار و سرمایه های تولیدی(یاری .)0۶81 ،به عبارت دیگر آن
دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند و برای دستیابی به آن بتوان
برنامهریزی های الزم را صورت داد ،درآمد پایدار محسوب میگردند .تداوم پذیری اقالم درآمدی یعنی اینکه بهگونهای باشند که در
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طول زمان قابل اتکاء باشند .تداوم پذیری مربوط به درآمدهایی میباشند که بر حسب قانون به صورت ساالنه و یا ماهیانه و یا
منافع حاصله وجود دارد .بنابراین کلیه اقالم درآمدی که به هر دلیل تحت تأثیر شوک ،بحرانها ،تغییر قوانین و مقررات و نوسانات
اقتصادی اند قابل اتکاء نبوده و خصیصه اول پایداری در آنها ضعیف خواهد بود(عندلیب و ثابت قدم .)0۶99 ،پایدار بودن منابع
درآمدی برای شهرداریها از این حیث اهمیت دارد که برای برنامهریزیهای شهری به برآورد دقیق از میزان و زمان تحقق درآمدها
نیاز است .لذا شهرداریها برای اجرای طرحهای فنی و عمرانی خود نیاز به جذب درآمد قابل توجهی دارند .در مسیر جذب
درآمدهای پایدار شهری بهرهمندی از تجربههای موفق دیگر کالنشهرها و یا سایر کشورهای موفق در این زمینهها میتواند سازنده
باشد.
تجربه شهرداریهای کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه کسب درآمد و تأمین هزینههای شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده
در زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت تأمین منابع درآمدی جدیدی برای تأمین هزینههای شهر و شهرداری هستند.
همچنین در تعدادی از شهرداریهای کشورمان اولین محدودیت برای حل مسایل شهری و ناکارآمدی خدمات رسانی به شهروندان
ناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تأمین مالی شهرداریها دارند
بنابراین ،درآمد شهرداریها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار ،منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار ،جای
خود را در ردیف های درآمدی شهرداریها به منابع پایدار ،مستمر و قابل وصول بدهد(علی آبادی.)0۶91 ،
افزایش گرایش اتکای منابع مالی شهرداریها به درآمدهای حاصل از تخلفات و دریافت جرایم ،و قانونی کردن فعالیتهای
عمرانی مغایر با اهداف و محتوای طرح های مصوب و قانونی و اولویت دادن به معیارهای اقتصادی در اجرای طرحهای توسعه
شهری ،معماری و شهرسازی و بهطور کلی پایداری توسعه شهری را با معضالت جدی مواجه نموده است .از این رو بحث این است
که از یک سو با یک نظام درآمدی ضعیف ،نامناسب و ناپایدار مواجه هستیم و از سوی دیگر در هزینهها یک وزنه تعادل بخشی
برای تعدیلها وجود ندارد .نتیجه این وضع از دید مالی ،انباشت بدهیها ،فروش داراییها و گرفتار شدن در تنگناهای مالی است .از
دید شهرسازی و برنامه ریزی شهری ،نتیجه چنین وضعی کاهش کارایی شهر ،کاهش ایمنی شهر و به خطر افتادن سالمت
شهروندان است که قابل تداوم نمیباشد(هادی زنوز .)0۶99 ،به همین دلیل شهرداریها در تأمین درآمدهای پایدار و در راستای
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری ،طوری برنامهریزی نمایند که عدم تعادل های موجود میان سهم وصول
درآمدهای ناپایدار مانند درآمدهای حاصل از فروش تراکم در منابع درآمدی کالن شهرهای کشور را با جایگزینی منابع درآمدی
پایدار جبران نمایند .بررسی آثار منابع درآمدی شهرداریها ،با توجه به ضوابط و مقررات شهرسازی نشان می دهد که اتکای منابع
درآمدی شهرداریها به ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان به سه شکل رواج دارد(شورجه:)0۶85 ،
 درآمد حصل از تخلفات و صدور جرائم؛ صورت قانونی بخشیدن به ساختوسازهای مغایر با اهداف و آرمان های شهرسازی و طرحهای مصوب؛ کسب درآمد از محل پروژههای درآمدزا از طریق اولویتبندی اجرای طرحهای توسعه شهری با معیارهای اقتصادی مالیدرآمد حاصل از فروش تراکم در بخش ساختوساز شهری ،هر چند میتواند به نوسازی شهری کمک شایانی بکند ،ولی به
دلیل هزینه باالی نگهداشت شهری عمالً هزینه فروش تراکم در شهر و در بخش ارائه خدمات صرف می شود و در بخش توسعه
عمران با کمبود و کسری بودجه و اعتبار مواجه میشود .

 -7-2مالیات بر دارایی(عوارض نوسازی)
مالیات و عوارض ،از مهم ترین منابع بهینه شهرداریها در کشورهای پیشرفته جهان است که بابت اداره شهر از درآمدها،
اموال ،داراییها و مصارف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میگردد و صرف خدمات شهری مانند احداث ،و بازسازی بلوارها،
خیابان ها ،کوچهها ،پلها و ایستگاههای آتشنشانی ،مجاری آب ،نهاد کتابخانههای عمومی ،پارکها ،بوستانهای عمومی ،مناسب
سازی گذرگاه ها و ساماندهی معابر و  ....می شود که نقش محوری در جهت باال بردن کیفیت زندگی در محیطهای شهری ،فراهم
کننده امکانات ،و ارائه خدمات عمومی ایفا می کند .بر اساس تئوری فدرالیزم مالی تنها مالیات مناسب برای دولت های محلی و
شهرداریها ،مالیاتهای است که مدیریت آن ها به صورت محلی آسان بوده و مشمول سکنه محلی شده و مسائلی در زمینه
هماهنگ سازی یا رقابت بین دولتهای محلی و منطقه ای یا بین دولتهای محلی منطقه ای و ملی ایجاد نکند[(برید.)5110 ،
هر کشوری فارق از نظام حکومتی خود ،یکی از سه منبع مالیاتی را در سلسله مراتب حکومتی ،دریافت میکند(جمشیدزاده،
:)0۶92
 مالیات بر درآمد به دست حکومت مرکزی یا فدرال مالیات بر مصرف به دست حکومت ایالتی یا مرکزی مالیات بر دارایی به دست حکومت های محلی(شهرداریها)93

از میان سه منبع اصلی مالیاتی(مالیات بر درآمد ،مالیات بر مصرف و مالیات بر دارایی) ،مالیات بر اموال و دارایی های
غیرمنقول ،بیش از دو منبع مالیاتی دیگر به عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی نزدیکتر است .با مالحظه تجربیات جهانی ،برای
وضع مالیات و عوارض سه سطح محلی ،ایالتی و ملی میتوان در نظر گرفت و از این حیث که چه نوع مالیاتی به کدام سطح تعلق
می گیرد در کشورهای مختلف متفاوت است .در برخی از کشورها ،برخی مالیاتها از سطحی به سطح دیگر با هدف باز توزیع
سرمایه ها برای تحقق عدالت اجتماعی ،گای در تنگناها و ابهامات بوروکراتیک ،از اهداف اصلی خود منحرف شده و یا اینکه
سطحی را به شدت وا بسته به سطوح دیگر می کند .در برخی از کشورها سطح مالیاتی از هم تفکیک شده و مانع از تداخل آن ها در
هم ی گردند .همچنین زمانی که سطوح باالتر اموری را به سطوح پائین تر واگذار میکنند ،الزم است تأمین مالی مناسب با آن
مشخص گردد(فردریج.)511۶ ،

 -8-2الگو های نوین تأمین مالی
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همانطور که اشاره شد درصد قابل توجهی از درآمد شهرداریها از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل میشود
و در دورههای رکود و رونق نوسان می یابد .شهرداریها ،بخشی از نیاز درآمدی شان را از طریق مالیات های محلی ،وجوه انتقالی
از دولت مرکزی و دیگر منابع درآمدی برآورده میکنند .اما این منابع درآمدی نمیتوانند تمام نیازهای سرمایهگذاری و عمرانی
شهرداریها را پوشش دهند .بنابراین یافتن منابع درآمدی پایدار به منظور تأمین مالی پروژههای زیرساخت شهری ،اهمیت فوق
العاده ای دارد .در این میان ضروری به نظر میرسد که شهرداریها به منظور تجهیز منابع مالی به بازارهای مالی و مشارکت با
بخش خصوصی روی آورند(آبگون.)0۶98 ،
در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی ،سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها معرفی شده است
و لذا اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب سرمایه کافی برای تأمین منابع مالی طرحهای اقتصادی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری
می باشد .این امر و ناکافی بودن منابع پایدار درآمدی به ویژه در کالن شهرها جذب سرمایههای داخلی را اجتناب ناپذیر کرده است.
منطق مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی محلی ،بهبود کارایی و اثربخشی خدمات است .همچنین شهرداریها در
برخی موارد به این دلیل سمت بخش خصوصی رفته اند که خودشان اجازه ندارند از بازار سرمایه استقراض کنند یا نمیخواهند این
کار را انجام دهند .مزیت اصلی مشارک عمومی-خصوصی این است که شهرداریها از انجام مسئویت های مالی در مورد
هزینههای سرمایه ای آتی خالصی می یابند و این امکان را به دست می آورند که بدون ایجاد بدهی برای شهرداری ،تسهیالتی را
ایجاد کنند .ایجاد تسهیالت و پیگیری برنامه ها توسط بخش خصوصی مخارج عملیاتی شهرداری را کاهش داده و ممکن است
شهرداری را قادر نماید درآمد بیشتری کسب کند(یاری.)0۶81 ،
دلیل رونق و افزایش روزافزون استفاده از سرمایهگذاری با مشارکت بخش خصوصی این است که هم پژوهشگران اقتصادی و
هم مدیران شهری ،روز به روز بیشتر به مزایا و تبعات مثبت حاصل از سرمایهگذاریهای مذکور پی می برند .کاهش هزینه ها و
تخصیص بهتر ریسک ها ،استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و به دنبال آن خالقیت و ارائه تکنولوژی های جدید به منظور
کاهش هزینههای اجرایی پروژه ها ،انتقال تکنولوژی از شرکت مجری پروژه به نیروهای داخلی و انجام سریعتر خدمت و فعالیت ها
در بخش های عمومی از مزایای مرتبط با اجری صحیح و مناسب مشارکت بخش عمومی-خصوصی است(شایگان .)0۶98 ،از
طرف دیگر با توجه به اینکه در این الگو شریک خصوصی تا مدت زیادی پس از راه اندازی پروژه ،مسئولیت بهره برداری از آن را
بر عهده دارد و در طول این مدت کلیه مخارج مربوط به تعمیرات و نظایر آن بر عهده خودش است .لذا در طول ساخت پروژه ،سعی
در ارتقای هر چه بیشتر کیفیت ساخت خواد داشت تا به این ترتیب بتواند در مخارج آتی مربوط به تعمیرات ،صرفه جویی
نماید(گرهام.)511۶ ،
بر اساس تجارب بین المللی درصورت وجود ساختارهای ارتباطی شفاف و دقیق و پیش بینی و تحلیل صحیح ریسک های
مختلف اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و نیز تکنیکی این پروژه ها ،چنین پروژههایی خواهند توانست افزایش تزریق سرمایه بخش
خصوصی به پروژههای زیرساختی مختلف را به همراه داشته و به این ترتیب کیفیت سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی را
افزایش دهند .با این اوصاف به نظر می رسد که شهرهای ایران به ویژه کالن شهرها ،میتوانند از این روش ،با توجه به استفاده
فراگیر و گسترده آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و تجربیات گوناگون و متنوع موجود در انجام پروژههای مختلف
شهری به وی ژه در بخش حمل و نقل عمومی ،احیای بافت های فرسوده ،گسترش زیرساخت های فناوری اطالعات ،ایجاد فضای
اوقات فراغت و تفریحی ،معابر ،بزرگراه های شهری و امثال آن ها استفاده نمایند .اما با توجه به اجزای یک مشارکت بخش
خصوصی و عمومی موفق ،تحلیل پیامدها و ایجاد زمینه ها و بسترهای قانونی و اجتماعی مربوطه ضرورتی کلیدی دارد.
یکی از دالیلی که میتوان برای کاهش هزینه این پروژه ها بیان نمود ،حساسیت بسیار زیاد بخش خصوصی بر سودهای
سرمایهگذاری هاست و طبیعتاً یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در کلیه سرمایهگذاری ها ،تالش برای کاهش هزینه
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تمام شده است .اما تفاوتی کلیدی بین پروژههای مناقصه ای(مشارکت بخش خصوصی ،صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس
تحویل آن به بخش عمومی) و پروژههای مشارکتی(مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در تأمین مالی ،ساخت ،بهره برداری
و کسب درآمد از بابت راه اندازی پروژه) وجود دارد .علی رغم اینکه در پروژ های مناقصه ای نیز ،بخش خصوصی انگیزه زیادی
برای کاهش هزینه ها دارد ،اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش هزینههای ساخت و تکمیل پروژه ،همراه با کاهش شدید
کیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر هزینههای تعمیرات و نگهداری پروژه در آینده همراه باشد .در واقع در پروژههای مناقصه
ای ،با توجه به اینکه پیمانکار خصوصی پس از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیماً از کارفرمای بخش عمومی
دریافت می کند و پس از آن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد ،لذا حساسیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین
هزینههای آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت(موسوی.)0۶81 ،
در پژوهش مفصلی که توسط دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ملبورن صورت گرفته و نتایج نهایی آن در
دسامبر  5119منتشر شده است ،اکثریت قریب به اتفاق پروژههای عمرانی که در استرالیا به صورت سرمایهگذاری مشارکتی
بخشهای عمومی و خصوصی انجام شدهاند ،دارای هزینه متوسط کمتری نسبت به پروژههای مشابهی بودهاند که به صورت سنتی
و بدون مشارکت بخش خصوصی یا صرفا با مشارکت دادن بخش خصوصی در مناقصه مربوط به فرآیند ساخت پروژه انجام
شدهاند .پروژههای مشارکتی مورد بررسی در پژوهش مذکور ،در زمینه زیرساختهای عمرانی ،حمل و نقل ،بازیافت زباله ،گسترش
فناوری اطالعات ،تأمین آب و انرژی بودهاند و برآورد شده است که در اثر سرمایهگذاری مشارکتی با بخش خصوصی بهطور
میانگین  59درصد در هزینه تمام شده این پروژهها صرفهجویی شده است .جالب اینکه تحقیق مذکور برآورد میکند هزینه تمام
شده پروژههای مشارکتی با بخش خصوصی حتی نسبت به پروژههای مناقصهای هم بهطور بسیار محسوسی پایینتر است.
همچنین گزارش پژوهشی انستیتوی صنایع ساخت ایاالت متحده ،۳پس از بررسی  ۶20پروژه عمرانی مربوط به بخش حمل و نقل
در آمریکا که بین سالهای  85تا  82میالدی به بهرهبرداری رسیدهاند ،تخمین میزند پروژههایی که با شراکت بخش عمومی و
خصوصی اجرا شدهاند ،مدت زمان ساخت آن ها بهطور متوسط  ۶۶درصد کمتر از پروژههای مشابهی بوده است که با روش
مناقصهای (مشارکت بخش خصوصی صرفا در ساخت پروژه) انجام شدهاند(هاشم خانی و قادری.)0۶85 ،
رویکردهای نوین تأمین مالی در کشورمان چند سالی است که در برخی از کالنشهرها مورد استفاده قرار گرفته است و
شهرداری تهران در این زمینه پیشرو بوده است .در سال  0۶99کمیته مالی و سرمایهگذاری شهرداری تهران(مرکز مطالعات و
برنامهریزی) پروژه پژوهشی «طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژههای شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی ،بیمه ای و
بورسی» را پیشنهاد و تصویب نمود و اجرای آن را به مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف واگذار کرد .هدف از انجام
پروژه فوق ،بررسی و پیشنهاد گزینه های مناسب جهت تأمین مالی پروژههای شهری و کمک به ارتقای دانش مالی شهرداری
تهران بوده است .بهطور کلی در این پروژه پژوهشی مطالعات نظری و میدانی در چهار حوزه ارائه شده است که عبارت است از:
بررسی انواع الگوها و نهادهای تأمین منابع مالی و مبانی نظری مرتبط با آن ،بررسی ساختارها و فرایندهای تأمین مالی و مشارکت
در شهرداری تهران ،بررسی و دسته بندی انواع پروژه ها و مأموریت های شهرداری و در نهایت امکان سنجی های قانونی ،فنی و
حقوقی ابزارها ،الگوها و نهادهای مرتبط با تأمین مالی پروژههای شهری(موسوی .)0۶81 ،به نظر می رسد با عنایت به نیمه تمام
ماندن بسیاری از پروژههای زیربنایی و عمرانی کشور که به دالیل گوناگون نظیر تغییر مدیران و مسئوالن زیربط ،کمبود بودجه،
تغییر اولویت های برنامه ای مسئوالن و غیره روی داده است ،نگاه ویژه به الگوی های نوین تأمین مالی نظیر مشارکت بخش
عمومی-خصوصی میتواند دولت و نهادهای عمومی و به ویژه شهرداریها را در اتمام و بهره برداری پروژههای فوق یاری رساند.
رویکرد شراکت بین دولت های محلی و شهرداریها با بخش خصوصی در ساخت و بهره برداری از پروژههای مختلف شهری،
میتواند به کاهش زمان ساخت و قیمت تمام شده و بهبود کیفیت پروژههای عمرانی شهرها منجر گردد .

 -9-2جایگاه و نقش شهروندان در توسعه اقتصاد شهری
شهروندان و ساکنان یک شهر به عنوان رکن اصلی یک شهر و یکی از سه ضلع " دولت و نهادهای دولتی"" ،مدیریت
شهری(شهرداری)" و "مردم" از حق و حقوقی در شهر برخوردار هستند .شهروندان به نوعی وارثان اصلی و زیست کنندگان شهر
هر روزه از امکانات و خدمات مختلف شهر بهره مند می شوند و طبیعی است که بخشی از هزینههای اداره شهر را بپردازند .اگرچه
در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا شهروندان سهم زیادی در چرخه اقتصادی شهری دارند و به نوعی خود را ملزم به مشارکت مالی
در اقتصاد شهر می کنند اما این مهم بنا به دالیل مختلف نمیتواند در کوتاه مدت به صورت کامل در ایران و تهران اجرایی شود.
به عبارتی هنوز بسترها و فضای الزم برای دریافت مالیات و عوارض واقعی در کالنشهر تهران وجود ندارد و مدیران شهری با
حساسیت و البته در نظر گرفتن مسائل مختلف سعی در ترغیب شهروندان در مشارکت در تأمین هزینههای شهر است .ارائه خدمات
مناسب به شهروندان در زمینه های مختلف ،مانند تجهیز و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی ،ارائه خدمات شهری مانند جمع
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آوری زباله ها و نظافت معابر ،توسعه فضاهای سبز شهری ،رسیدگی به کیفیت معابر و توسعه و ایمن سازی آن ها و ده ها مورد
دیگر از جمله نیازهای ضروری شهروندان برای ادامه زندگی در کالن شهر تهران است که انجام آن ها بار مالی زیادی برای
شهرداری دارد.
اگر پرداخت عوارض از سوی شهروندان با مشکل مواجه شود امکان خدمت رسانی در شان شهروندان میسر نخواهد شد .تا
زمانی که منابع مالی پایدار نباشد نمیتوان خدمات مورد نیاز شهروندان را به نحو احسن فراهم نمود .مدیران شهری بایستی یک
تعادل و توازنی را در دخل و خرج کالنشهر ایجاد کنند .اگر می بینیم بسیاری از شهرهای دنیا در زیبایی ،فضای شهری دلنشین،
امکانات مناسب و خدمات شهری مطلوب به عنوان الگو مطرح هستند ،دلیل آن بیش از هر چیز مشارکت شهروندان در تأمین
هزینههای شهر است.
شهروندان ساکن در چنین مناطقی شهر را از آن خود دانسته و برای بهبود عملکرد و نقش آن در نظام شهری جهانی همکاری
الزم را دارند .به نظر می رسد مهمترین کاری که مدیران شهری در سال های اخیر انجام داده اند همانا جلب اعتماد شهروندان بوده
است.
شهرداری با شفاف سازی امور و اطالع رسانی به موقع و دائم به شهروندان در مورد درآمدها و هزینههای اداره شهر ،توانسته
است سهم شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهد .پرداخت جوایز خوش حسابی و تخفیف عوارض و دیگر مشوق ها نیز برخی از
اقداماتی بوده که در راستای تشویق و ترغیب پرداخت عوارض صورت گرفته است .همچنین در راستای رویکردهای فرهنگ سازی
و آموزشی ،تالش شهرداری متوجه فرهنگ سازی و آموزش بیشتر شهروندان در ارتباط با نقش آنها در توسعه و آبادانی شهر بوده
است.
شهرداری در دوران مدیریت نوین شهری یکی از اولویت های خود را بهبود خدمت رسانی و ارائه خدمات با کیفیت دانسته و
مطمئنا این نقش آفرینی و تحول خدمت رسانی از چشمان تیزبین شهروندان به دور نخواهد ماند و مردم با مدیریت شهری در
جهت تأمین هزینههای شهر ،همکاری بیشتری خواهند داشت.
نکته دیگری که در این نوشتار میتوان بدان اشاره نمود این است که علیرغم اینکه برخی از شهروندان تهرانی ،پرداخت
عوارض شهرداری را از ضروریات زندگی شهری نمی دانند و عوارض مربوطه را تا زمانی که مجبور نشوند پرداخت نمی کنند و
برای این کار نیز توجیه های مختلفی دارند; اما شهرداری با سعه صدر و البته پرهیز از برخوردهای سلبی در مقوله دریافت عوارض،
همراهی الزم را با شهروندان داشته است .مدیران شهری معتقدند بایستی شهروندان خود احساس نیاز کنند تا در اداره شهر
مشارکت داشته باشند و شهر باید به دست گردانندگان اصلی خود اداره و مدیریت شود.
همچنین میتوان به این نکته هم اشاره داشت که بدون همکاری و مشاکت شهروندان در اداره امور شهر ،شهرداریها موقعیت
چندانی در دستیابی به اهداف خود نخواهد داشت و از آنجا که باراصلی تأمین هزینههای مدیریت شهری بر دوش شهروندان است و
دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد
که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است .و در نتیجه آگاهی مردم از برنامه ها و مشاهده بهبودها و
تسهیالت ،تضمین کننده مشارکت همه جانبه مالی آنها است و در پیشبرد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و ضروری
است.

 -3روش شناسی
برای انجام این مطالعه از روش اسنادی بهره گرفته شده است؛ به عبارت بهتر ،نخست ادبیات و پیشینه پژوهش مرور شده و
با بررسی پایگاه های اطالعاتی و منابع اطالعاتی با رویکرد فراتحلیل بر یافته و نتایج پژوهش ها ،مفاهیم تخصصی تبیین شده و
چارچوب مقاله تدوین شده است .در تدوین چارچوب مقاله و تبیین یافته ها برخی مداخالت تجربی -کارشناسی نیز اعمال شده
است.

 -4راهکارهای افزایش درآمدهای پایدار شهری
راهکار نخست این است که پروژههای امالک و اراضی بزرگ مقیاس ،در بودجه سال  82باید به صورت مشارکتی با بخش
خصوصی اجرا و سهم شهرداری از آنها اجاره داده شود .به عنوان مثال در شهر لندن سهم درآمدهای پایدار از بودجه ساالنه
شهرداری  21درصد است که از این میزان بیش از  91درصد از محل اجارهداری امالک تأمین میشود .در این راستا نیز در
شهرهای بزرگ ،شهرداری میتواند با اجاره حداقل  51مجتمع تجاری محلهای(مالهای کوچک) تمامی هزینههای اداره شهر را به
صورت خودکفا و پایدار تأمین کند .کسب درآمد از حوزههای نرمافزاری را یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار است :موضوع نصب
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دکلها و آنتنها ،یکی از حوزههای جدید است که با توجه به اینکه شهرها به سمت هوشمندسازی پیش میروند و شهرداریها
مسوول ایجاد فضا برای آنها است ،ایجاد شبکه جامع دکلها و آنتنها میتواند میلیاردها تومان درآمد پایدار برای شهر ایجاد کند .
توجه به قطعات کاربری شهر یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمد پایدار است رویکرد ایجاد بازارهای تجاری به عنوان کسب
درآمد پایدار میتواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
راهکار چهارم افزایش درآمدهای پایدار شهری است .ایجاد مجتمعهای ایستگاهی که یکی از بسترهای بسیار قابل توجه برای
ایجاد درآمدهای پایدار است .مجتمعهای ایستگاهی با توجه به اینکه در نقاط بسیار استراتژیک شهرها قرار دارند ،میتوانند بسترساز
ایجاد درآمدهای پایدار و تأمین سرانههای مختلف شهر باشند و شهرداری میتواند با اجاره دادن سهم خود به ایجاد درآمد پایدار از
این محل اقدام کند .

 -5نتیجه گیری
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دستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای تأمین هزینههای جاری و عمرانی شهر ،از مهم ترین عوامل پایداری شهری است
که امکان سرمایهگذاری در نظام زیر ساخت های توسعه ای شهر را فراهم می کند .گسترش دامنه فعالیت های مدیریت شهری و
تشدید مشکالت ناشی از افزایش جمعیت شهرنشین مانند حاشیه نشینی ،بیکاری ،کمبود مسکن ،آلودگی های زیست محیطی،
معضالت ترافیکی و حمل و نقل درون شهری و سایر معضالت اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی ،بر اهمیت تأمین منابع مالی مدیریت
شهری می افزاید .شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های کنونی درآمدی شهرداریها میتواند موانع و فشارهای موجود بر
مدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد متولیان و مدیران شهری گردد .اتکاء شهرداریها به عوارض حاصل از صدور پروانه
ساختوساز و فروش تراکم ،عالوه بر بی ثباتی و عدم توانایی در برنامهریزی صحیح منابع درآمدی ،باعث بروز نوساناتی در دوران
رونق و رکود مسکن می گردد و افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش انگیزه های سوداگری در بر خواهد داشت.
با توجه به نقش کلیدی شهرداریها در اقتصاد شهری ،برنامهریزی صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار،
عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامه ای جامع و بلند مدت با در نظر گرفتن شاخص هایی
نظیر توجه به اقتصاد شهری و سرمایهگذاریهای زیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی میتواند شهرداریها را در تولید و ارائه
خدمات مطلوب تر یاری رساند .یکی از این رویکرد ها ،حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی و بهره
مندی از ابزارهای جدید تأمین منابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت شهرداریها در این عرصه
نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است .به
منظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور سرمایهگذاری و مشارکت و بهینه سازی چرخه
اجرائی آن ،هماهنگی و ایجاد زمینه مناسب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری ،دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره
خدمات سرمایهگذاری و تعیین سرفصل هایی از اقدامات شهرداریها در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش
خصوصی ضروریست.
این امر میتواند با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برونسپاری امور شهر به آنان
و اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی شهرداریها به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه
گذاران و تشویق آنان برای سرمایهگذاری در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر محقق گردد .عالوه بر این موارد با اولویت
بندی طرح ها و انتظارات جهت سرمایهگذاریهای عمرانی و زیربنایی در شهرها و تالش و برنامهریزی برای افزایش امنیت سرمایه
گذاران از طریق ثبات در سیاست ها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع سرمایهگذاری از طریق اجرای کامل سیاست های
خصوصی سازی و فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در سطح گسترده میتوان گام های مؤثری در رفع موانع
سرمایهگذاری در بخش های زیربنایی برداشت.
لذا در همین راستا ضرورت تهیه طرح جامع شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های شهرداری جهت مشارکت و سرمایهگذاری
بخش خصوصی به منظور معرفی الگوهای نوین سرمایهگذاری و مشارکت بخش خصوصی در اجرای پروژههای عمرانی شهر
منطبق با الگوهای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد .در حال حاضر تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث
اقتصادی و سرمایهگذاری منحصر به «شیوهنامه سرمایهگذاری شهرداریها» است که اولین بار در سال  0۶92توسط شهرداری
تبریز تدوین و در شورای اسالمی این شهر تصویب و به مدت دو سال و به صورت آزمایشی اجرایی شد .با مشخص شدن آثار مفید
آن ،تعدادی از کالنشهرها و مراکز استانها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی کردند و در نهایت در اردیبهشت سال 81
وزارت کشور نسخه دیگری تدوین و به شهرداریهای کشور ابالغ کرد .در فروردین سال  8۶شیوه نامه کاملتری از سوی کمیته
سرمایهگذاری کالنشهرهای کشور تهیه شد که نیاز است وزارت کشور ،سازمان شهرداریها و دهیاریها و مرکز پژوهشهای
مجلس شورای اسالمی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی در شهرداریهای
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کشور اقدام کنند .لذا به نظر می رسد تصویب جایگاه سازمانی مشخص برای فعالیتهای اقتصادی ،سرمایهگذاری ،مشارکت و
بهرهمندی از شیوههای نوین تأمین مالی در شهرداریها خواهد توانست در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای را
ایفا کند.
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آبگون ،امید( ،)0۶98بررسی تطبیقی شیوه های تأمین مالی و مشارک بخش خصوصی(مطالعه موردی شهرهای مختلف)،
گروه مدیریت مالی سرمایهگذاری مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف ،سومین همایش مالیه شهرداریها،
مشکالت و راه کارها ،دانشگاه صنعتی شریف.
جمشید زاده ،ابراهیم( ،)0۶92جایگاه عوارض نوسازی در تأمین مالی شهرداریها ،اولین همایش مالیه شهرداریها ،مشکالت
و راهکارها ،تهران ،دانشگاه صنعتی شریف.
شایگان ،ایمان( ،)0۶98شهرداریها و مشارکتهای عمومی-خصوصی ،سومین همایش مالیه شهرداریها ،مشکالت و راه
کارها ،دانشگاه صنعتی شریف.
شرزهای غالمعلی ،وحید ماجد( ،)0۶81تأمین مالی پایدار شهر ،چگونگی تأمین مالی به منظور توسعه پایدار شهری ،اولین
کنفرانس اقتصاد شهری ایران ,دانشگاه فردوسی مشهد.
شورجه ،محمود و شاکری ،فاطمه( ،)0۶85معضالت موجود در نظام تأمین مالی شهرداریهای ایران با تأکید بر ابعاد فضایی،
نشریه بین المللی اقتصاد شهر ،سال پنجم ،شماره نوزدهم ،صص.42-24
معصوم زاده ،جعفر( ،)0۶98مروری بر تجربیات شهرداری تهران در حوزه کاهش هزینه ها ،فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر،
شماره ،2صص.0۶9-020
موسوی ،سید مصطفی( ،)0۶81طراحی الگوی خدمات فاینانس پروژههای شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی،
بیمه ای و بورس ،فصلنامه بین المللی اقتصاد شهر ،شماره،8صص.0۶۳-045
قادری ،جعفر( ،)0۶92ارزیابی نظام مالی و درآمدی شهرداریها در ایران ،فصلنامه بررسی های ،اقتصادی ،دوره سوم،
شماره.۶
علی آبادی ،جواد و جالل معصوم( ،)0۶91چالشهای مدیریت شهری در ایران ،مجله شهرداریها ،انتشارات سازمان
شهرداریهای کشور ،سال سوم ،شماره ۶2
عندلیب ،علی رضا و ثابت قدم ،محمدعلی( ،)0۶99نقش درآمدهای پایدار توسعه شهری در برنامهریزی فضایی کالبد شهر،
نشریه هویت شهر ،صص.92-89
هاشم خانی ،میثم و قادری ،محسن( ،)0۶85مزایای مشارکت عمومی خصوصی در پروژههای زیربنایی ،ماهنامه اقتصاد
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
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شهرسازی شیراز در قرن  8هجری قمری
نمونه موردی :دوره آل اینجو
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چکـیده
فروپاشی دولت ایلخانان باعث به وجود آمدن شرایط خاصی در تاریخ ایران قرن هشتم هجری قمری و تشکیل
حکومتهای محلی در مناطق مختلف گردید .این شرایط خود باعث شکلگیری یک سلسله درگیریها در ایران شد .شیراز
در این قرن زیر نظر حاکمان آل اینجو و آل مظفر و  ...قرار داشت که به گفته بسیاری از مورخان و شاعران از جمله حافظ
شیراز در زمان آل اینجو دوره بسیار خوبی را گذراند .آل اینجو از جمله حکومتهای محلی بود که هر چند کوتاه مدت اما
توانست شهر شیراز را از لحاظ فرهنگی و شهرسازی بسیار شکوفا سازد .بناهای زیادی در این زمان در محالت مختلف
این شهر ساخته شد که متأسفانه امروزه از آنها چندان چیزی باقی نمانده و اطالعات زیادی در منابع نوشته نشده است.
در این دوره به مقوله عمران و آبادی این شهر توجه زیادی شد اما با سقوط این دولت به دست آل مظفر دوران پیشرفت
شیراز تا حدود زیادی باز ماند .در این مقاله سعی بر آن شده تا تمام بناهای ساخته شده و کارهای عمرانی این دولت در
شیراز مورد بررسی قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :آل اینجو ،شیراز ،حکومتهای محلی ،شهرسازی و عمران

 -1کارشناس گردشگری حوزه شهرداری شیراز (مدیر مرکز شیرازشناسی) wvja_24@yahoo.com
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 -1مقدمه
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شهرسازی و معماری شهرهای ایران در دوره اسالمی از زمان ورود اسالم به این کشور شروع میشود و این رویکرد با توجه به
اوضاع آن دوره تغییر میکرده است .با توجه به منابع مکتوبی که امروزه در اختیار ماست میتوان به شهرسازی شهر شیراز در دوره
اسالمی و قبل از حکومت آل اینجو پی برد .میتوان از شهرسازی قرن چهارم هجری قمری و دوره آل بویه در شیراز و یا
شهرسازی وسیع اتابکان فارس در این شهر یاد کرد اما با توجه به نبود بناهای یاد شده متأسفانه تصویر درستی از این ساختوسازها
نداریم .این روند حتی تا دوره صفوی نیز ادامه دارد و تخریبهای ناشی از زلزله و دیگر مسائل باعث شده شهرسازی این دوران
بیشتر از طریق منابع مکتوب به یادگار بماند .با این حال باید دوران آل اینجو را دورهای خاص برای شهر شیراز دانست زیرا در
روزگار تیره و تاریک ایران در حمالت مغول ،تنها خطه فارس بود که به دلیل سیاستهای حکمرانان خود از گزند و یورش
ویرانگرانه مغول در امان مانده بود .بعد از ایلخانان هر چند باری دیگر این درگیریها و جنگها ادامه پیدا کرد اما شیراز دوره
اعتالی خود را باری دیگر حفظ و ادامه داد .حکومت آل اینجو در سایه این امنیت توانست مقوله شهرسازی و عمران شیراز را ادامه
دهد و نکته بسیار مهم در این خصوص مشارکت همه حاکمان این دولت در بحث مرمت و عمران میباشد که محمودشاه ،جالل
الدین مسعود ،شیخ ابواسحق و جدای از این حاکمان ،تاش خاتون نقش بسیار مهمی در این عمران و شهرسازی داشته که متأسفانه
از این دوره بناهای زیادی به یادگار نمانده است .با اینکه از شهرسازی و معماری این دوره در شیراز اطالعات زیادی نداریم اما با
توجه به بناهایی که آنها در این شهر ساخته بودند و هر چند امروز به جز خدایخانه و بازار حاجی از معماری آن دوره چیزی باقی
نمانده میتوان به ساختار و نوع معماری آنها پی برد .بر اساس منابع و با توجه به بناهای آنها میتوان شهرسازی و معماری این
دوره را یکی از مهترین ادوار شهر شیراز دانست که به خصوص کارهای عمرانی شیخ ابواسحق و مادرش را باید در این قرن یک
استثنا دانست .اینکه این دولت به جز آثار یاد شده در منابع ،بناهای دیگری داشته یا نه متأسفانه باخبر نیستیم و در این مورد تنها
باید به اطالعات منابع اکتفا کرد.

 -2خاندان آل اینجو
اواسط قرن  8هجری قمری را میتوان دوره حکومتهای محلی خواند ،زیرا از اواخر ایلخانان ،حکومتهای محلی در گوشه و
کنار ایران برآمدند .یکی از حکومتهای مذکور آل اینجو بود که حکومت خود را در فارس با محمودشاه اینجو آغاز کرد(بحرانی پور
و زارعی .)8:1988،او در عهد حکومت ابوسعید آخرین پادشاه ایلخانی ایران ،از فرزندان هالکوخان مغول ،در قرن هشتم هجری
قمری ،بر امالک خاصۀ ایلخانی یعنی امالک اینجو گماشته شد .شرف الدین محمود که در فارس ،کرمان ،یزد ،کیش و بحرین
وزارت خاصه را برعهده داشت و نسب خویش را به خواجه عبداهلل انصاری منسوب میدانست ،بزودی ممالک جنوب ایران را از
اصفهان تا جزایر خلیج تحت ادارۀ مالی خود در آورد و به میرشرف الدین محمود شاه اینجو معروف شد(کمبریج .)11:1908،او
توانست از این راه ،مالی فراوان بدست آورد چنانکه در اواخر ایام سلطنت ابوسعید حاصل سالیانۀ امالک شخصی او به سیصد تومان
میرسید .ابوسعید در سال  094او را از حکومت فارس بر کنار کرد ولی او زیر بار این حکم نرفت و دست به طغیان بر ضد خان
مغولی زد ،ابو سعید به وساطت خواجه غیاث الدین رشیدی از سر خون او گذشت و او را در قلعۀ طبرک اصفهان محبوس ساخت و
چندی بعد با وساطت خواجه رشید ،آزاد شد ولی پسرش را به روم پیش امیر شیخ حسن چوپانی حکمران آن بالد به تبعید فرستاد و
تا زمان مرگ ابوسعید ،او در آنجا به سر میبرد .خواجه غیاث الدین به خاندان اینجو التفات بسیار داشت و ایشان را در کارهای
دیوانی دخالت میداد ،بعد از مرگ ابوسعید ،محمودشاه نیز مورد خشم جانشینش قرار گرفت و در سال  097به قتل رسید .دو تن از
پسران او یعنی مسعود شاه و ابواسحاق نیز که در تبریز بودند از پیش امیر چوپانی گریختند(اقبال آشتیانی .)411:1975،سلسله آل
اینجو به دلیل امیر فرهنگ پروری چون شاه شیخ ابواسحق اینجو که رابطه نزدیکی با حافظ شیرازی داشته تا حد زیادی نامش با
فرهنگ کشور ایران آمیخته است .اصل و اشتقاق واژه اینجو مبهم است و به درستی معلوم نیست به چه زبانی است .این واژه در
یک سند خُتنی بازمانده از قرن  4هجری به معنی قبیله اصلی در یک اتحادیه قبایلی است .بعدها به معنی ملک و دارایی خاندان یا
قبیله و ملک و دارایی خاصه خان یا رئیس و در زبان ترکی در عهد مغوالن به معنی اقطاع و تیول آمده است .نزدیک ترین کلمه
مغولی به اینجو ،واژه اینجی است که در میان مغوالن به معنی جهیزیه ،کنیزان ،بردگان و خدمت گذارانی است که به عنوان بخشی
از جهیزیه همراه عروس به خانه داماد فرستاده می شد .اما این واژه به آن دلیل شهرت یافته است که پس از ازدواج ابش خاتون،
واپسین اتا بک سلغری فارس ،فارس به عنوان جهیزیه (اینجو) به همسر مغولش تعلق گرفت .از آن پس مغوالن ،مباشرانی برای
اداره فارس تعیین کردند که اینجو نامیده شدند .اینان در نبود حکومت مرکزی در فاصله میان برافتادن ایلخانان تا برآمدن آل مظفر،
حکومت محلی مستقلی تشکیل دادند(بحرانی پور و زارعی .)11:1988،حکومت با وجود شاه شیخ ابواسحق اینجو که تا سال 050
هجری بر والیت فارس فرمان می راند ،بیشتر شناخته میشود .شیخ ابواسحق در دوره حکومت خود همچون حاکمان دیگر قسمت
های مختلف ایران برای استحکام پایه های حکومتش ،کوشید از مشروعیت ایرانی بهره برد(عباسی و راضی .)14:1989،او در دوران

حکومت خویش چندین لشکرکشی بی نتیجه به یزد و کرمان علیه مظفریان انجام داد ،از جمله در سال  051هجری قمری در
کرمان با لشکریان مظفری درگیر شدند .امیر مبارزالدین مظفری در ادامه درگیریهای خویش با ابواسحق ،اقدام به محاصره شیراز
کرد که شش ماه به طول انجامید .شیخ ابواسحق در طول محاصره شهر ،دست به اقداماتی زد که مورخان آنها را علل سقوط وی
دانسته اند که میتوان به سپردن حفاظت دروازه ها به پهلوانان اصفهانی ،کشتن امیر حاج ضرّاب از برزگان محله درب مسجد نو و
حاجی شمس الدین قاسم پی شوای محله باغ نو اشاره نمود که به گفته میرخواند(( :اهل شیراز از این دو واقعه کوفته خاطر و آزرده
گشتند))(میرخواند .)184:1981،همزمان با حمله های سپاهیان مظفری ،پهلوانان محله موردستان ،نگهبانان اصفهانی را به قتل
رساندند و دروازه موردستان را به روی آنها گشودند(خیراندیش و منصوری .)11:1981،با تصرف شیراز به دست آل مظفر ،شاه شیخ
ابواسحق به اصفهان فرار و در آن شهر مخفی شد .امیر مبارزالدین محمد مظفری که در پی انتقام از او بود ،اصفهان را چندی
محاصره و توانست شیخ ابواسحق را دستگیر کند .شیخ را به شیراز آورده و در میدان سعادت کشتند.

 -3وضعیت شهرسازی شیراز در زمان آل اینجو

 -1-3کاخ شیخ ابواسحق
در مورد شخصیت ابواسحق مورخین و نویسندگان متعددی اظهارنظر کرده اند .به طور کلی همه او را سخی ترین پادشاه زمان
می دانسته اند و حتّی اظهار عقیده کرده اند که قرن ها نظیر چنین پادشاه بخشنده ای پدید نیامده است .ابن بطوطه که به مالقات
شیخ رفته بود می گوید(( :امیر ابواسحق ی کی از بهترین سالطین و مردی خوش هیکل و خوبروی و کریم و خوش اخالق و فروتن
بود))(ابن بطوطه .) 151:1907،شیخ ابواسحق فرزند شاه محمود اینجو و ملکه تاش خاتون بود که بعد از پدرش به حکومت فارس
رسید اما در جنگ با مظفریان شکست و به اصفهان گریخت و آن جا دستگیر و در شیراز توسط امیر مبارزالدین محمد کشته شد.
محمود کتبی مورخ دربار آل مظفر در وصف سجایای اخالقی دشمن ارباب خویش امیر مبارزالدین می نویسد(( :به اخالق از همه
مهتر ،بلکه از اکثر ملوک به کرم ممتاز و صیت مکارمش از آفتاب مشهورتر و همواره ابواب فوائد و عوائد بر شریف و دنی و فقیر و
غنی گشاده داشت و در آن روزگار از وی کس کریم تر نشان نداده))(کتبی .)77:1974،ابن بطوطه در سفرنامه خود در خصوص
شیراز و شیخ ابواسحق اینجو مطالب بسیار جالبی نگاشته است .یکی از بناهایی که امروزه در شیراز وجود ندارد کاخی بوده که شیخ
ابواسحق در حوالی میدان سعادت ساخته بوده است .او می نویسد(( :شاه ابواسحق تصمیم گرفته بود ایوانی نظیر ایوان کسری بنا
کند لذا فرمان داد که مردم شیراز پایه بنا را بکنند .مردم آن شهر در اجرای فرمان به جنب و جوشی بزرگ برخاستند .هر یک از
طبقات می کوشیدند که در این کار سهم بیشتر ی داشته باشند و کار رقابت و همچشمی به جایی رسید که زنبیل های بزرگ
چرمین برای خاکبرداری درست کردند و آن سبدها را با پارچه های ابریشمی زربفت بپوشانیدند .حتّی از این نیز گذشته ،پاآلنها و
خرجین های دواب را به طرز مزبور می آراستند و برخی کلنگ ها از نقره درست کرده بودند و در محل کار شمع های فراوان می
افروختند و هنگام حفاری و خاکبرداری بهترین جامه های خود را می پوشیدند و پیش بندهای ابریشمین بر کمر می بستند و شاه
ابواسحق از جایگاه مخصوص خود عملیات مردم را نظاره می کرد .من خود این بنا را دیدم که در حدود سه ذراع از زمین باال آمده
بود ،بعد از آن که کار پایه ریزی تمام شد ،بیگاری مردم شهر نیز پایان یافت و پس از آن عمله هایی که کار می کردند مزد می
گرفتند و هر روز هزاران تن کارگر در این بنا مشغول بودند و من خود از فرماندار شهر شنیدم که قسمت اعظم درآمد شهر صرف
مخارج این بنا می شد و تصدی آن با امیر جالل الدین بن فلکی تبریزی بود))(ابن بطوطه .)158:1907،عبید زاکانی شاعر همین
قرن ،شیخ ابواسحق را به خسرو تشبیه کرده و منظور از ساخت این بنا را برگزاری مراسم بارعام و نیز بزم های شاهانه که از رسوم
دربار ساسانی بوده بیان کرده است:
کاوازهی سعادت جودش جهان گرفت
سلطان تاج بخش جهاندار امیر شیخ
کشور چو شاه سنجر و شاه اردوان گرفت
شاهی چو کیقباد و چو افراسیاب گرد
روی زمین به بازوی بخت جوان گرفت
پشتی دین به قوت تدبیر پیر کرد
در رسم و عدل شیوهی نوشیروان گرفت
در عیش ساز و عادت خسرو بنا نهاد
در وی نشست شاد و قدح شادمان گرفت
ایوان و قصر و جنت و فردوس برفراشت
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امروزه از شهرسازی دوره آل اینجو بناهای زیادی باقی نمانده است .شاید خدایخانه مسجد عتیق و بازار حاجی شاخص ترین
بناهای این دوره محسوب می گردند که در شیراز وجود دارد هرچند زلزله های شیراز تخریب بسیار زیادی به خصوص در خدایخانه
داشته و بنای فعلی به نوعی مرمت شده دوره اخیر میباشد .آن طور که ابن بطوطه برای ما گزارش داده است ،شهر شیراز در زمان
آل اینجو دارای باغ های عالی ،چشمه سارهای پر آب ،بازارهای بدیع و خیابآنهای خوب بوده و به عقیده او نظم و ترتیب عجیبی
در این شهر حکمفرما بوده است(ابن بطوطه .)151:1907،در زیر به بررسی بناها و شهرسازی این دوره پرداخته خواهد شد.
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بنای تاریخی خدایخانه بخشی از مسجد عتیق شیراز است که قرارگیری آن در صحن ،مسجد عتیق را از دیگر مساجد متمایز
کرده است .اگرچه بنای خدایخانه پیش از قرن هشتم هجری قمری بنا شده لیکن اسناد و مدارک گواه بازسازی آن در دوره آل
اینجوست .از آن جایی که سنگ ،اصلی ترین مصالح به کار رفته در معماری این بنا است ،تزئینات آن نیز با ساختار بنا ارتباطی
تنگاتنگ دارد(احمدی و دیگران .)11:1981،این بنا دارای نقشه ای مستطیل شکل است و دورادور هر چهار جانب آن را راهروی
مسقّف فرا گرفته که در هر طرف دارای سه طاق است .راهروی مسقّف ،یک تاالر کوچک را در میان گرفته که این تاالر به روی
محور عرضی مجموع بنای مسجد ساخته شده ولی نسبت به محور طولی مستطیل مسجد قرینه نیست .این ساختمان کوچک امّا
پیچیده و بسیار شکیل دارای تناسباتی استادانه است ،تفاوت طول های اضالع مختلف آن با کاربرد ستون های متناوب تک و دو
قلو و طاقنماهای مسدود شده اصالح گشته است .موقعیت خاص تاالر از خصوصیت هندسی جالبی برخوردار است ،حرکت بلندترین
محور به سوی جنوب که با وزنه بلندترین ضلع بنا دفع شده ،احساس تقارنی کاذب ولی در عین حال موزون به وجود آورده
است(گالدیری .)98:1908،خدایخانه ساختمانی است که تمام مسجد را تحت تاثیر خود قرار داد است .این ساختمان چنان آوازه ای
پیدا کرد که الگویی برای نگارگران شد .در نگاره ای منسوب به بهزاد از  895هجری قمری ،شیراز و خدایخانه آن با روش
نگارگران ایرانی به تصویر کشیده شده است(بینیون .)01:1970،معمار این بخش از بنای مسجد جامع ،ساختمانی را ساخت که
بخش جدایی ناپذیر و هویت دهنده آن میشود تا جایی که هویت مسجد جامع بدون این ساختمان قابل تصور
نیست(اردشیری .)115:1988،نمای خارجی خدایخانه به شکل خانه کعبه ساخته شده است و نمای چهار مناره آن از سنگ های
مکعب شکل آجر مانند تزئین یافته که ال به الی آنها گاهی سنگ های رنگین به کار رفته و با گچ نصب شده است .روی سنگ
های ازاره پایین آن نیز نقش و نگاری دیده میشود .اتاق وسط نیز از گچ و سنگ ساخته شده و در مشرق و مغرب آن دو سنگ
مشبک نصب شده است ،همچنین در شمال و جنوب اتاق ،دو در وجود دارد که در شمالی آن خاتم کاری است(چارئی.)11:1981،
دیوالفوآ جهانگرد فرانسوی پس از بازدید از مسجد جامع به ساختمان خدایخانه اشاره کرده و می گوید(( :در وسط حیاط
آن(مسجد)به جای حوض معمولی ،بنای کوچک مربعی وجود دارد که با سنگ ساخته شده و هر یک از زوایا به برج کم ارتفاعی
تکیه دارد .راهنمایان می گویند که ای ن بنا نسخه ثانی خانه کعبه است ،این بنا در شیراز به نام خداخانه معروف است .بام آن خراب
شده و منظره حزن آوری دارد ،کتیبه ای از کاشی مینایی فیروزه ای در باالی برج ها در سنگ ها دیده میشود و می رساند که
ساختمان خداخانه در سال  1451میالدی به پایان رسیده است))(دیوالفوآ .)910:1971،فرصت الدوله در خصوص خدایخانه می
نویسد(( :در میان مسجد نیز عمارتی است مربع که دو طبقه بوده که در آن خطوط بسیار بر احجار ،استادان صاحب فن ،نقش کرده
اندکه مطرح انظار خطاطان روزگار است .گویند در آنجا مصاحف بسیار از خطوط صحابه و تابعین بوده و قرآنی به خط مبارک
حضرت علی(ع) و دیگری به خط امام حسن(ع) و دیگری به خط سید سجاد و دیگری به خط حضرت صادق(ع) و دیگری به خط
عثمان که بر آن اثر خون او بوده و آن مصاحف به واسطه فتن و آشوب از میان رفته است))(فرصت الدوله .)515:1900،همین
نویسنده در جای دیگر و در خ صوص تخریب این بنا می نویسد(( :به چشم خود جایی را در مسجد دیدم که بواسطه بارندگی فرو
ریخته بود و از روزنه ،چندین جلد قرآن به طریق سی پاره به خط جلی که بعضی با طالی اشرفی نوشته شده بود نمودار شد ،برگ
های این سی پاره پوسیده و خطوطش محو گردیده بود)) .محمدتقی مصطفوی در کتاب اقلیم پارس در خصوص خدایخانه و کتیبه
آن می نویسد(( :چون داخل مسجد شوند قسمت قدیمی مهمتری که به نظر می رسد بنای خداخانه یا بیت المصحف است که در
وسط صحن مسجد قرار دارد و آن را به فرمان شاه ابوسحق اینجو ساخته اند .کتیبه معرق منحصر به فردی بر باالی خداخانه دیده
میشود که از تخته سنگ های منظم ترکیب یافته و خطوط کتیبه را در سنگ به طور برجسته تراشیده و باقی سنگ را کمی گود
نموده اند و بوسیله کاشی های معرق ،قسمت های گود را پُر کرده اند و اینگونه هنرنمایی در بناهای دیگر ایران سراغ نمی رود.
کتیبه مزبور به خط یحیی الجمالی الصّوفی خوشنویس معروف زمان شاه ابواسحق و مورخ به  051هجری قمری بوده و مشتمل بر
خطبه ای است که نام شیخ ابواسحق و جمالتی در شان قرآن کریم را در آن ذکر کرده اند .بنای خداخانه هم مانند سایر قسمت
های مسجد جامع خراب شده و قسمت هایی از آن باقی بود))(مصطفوی .)71:1949،علی سامی در کتاب خود در خصوص این بنا
می گوید(( :قسمت مهم و جالب و باستانی ساختمآنهای درون مسجد ،یک ساختمان سنگی زیبایی است در وسط مسجد که به نام
خداخانه یا بیت المصحف(خانه قرآنها)خوانده شده و هیچکدام از مساجد اسالمی نظیر این شکل و تزئین ساختمان وجود ندارد و
آن را شیخ ابواسحق اینجو شاه فارس در سال  1951/051میالدی ساخته است .طرز ساختمان که پرستشگاه زمان ساسانیان را به
یاد می آورد عبارت از چهار برج استوانه ای شکل از سنگ های مربع تراشیده در چهار گوشه و چهار ایوان که هر ایوانی دو ستون
دارد بین چهار برج و یک اتاق در وسط که جایگاه نگهداری قرآنها بوده است .بر نمای خارجی این بنا کتیبه ای به خط ثلث معرق

که در عالم خود منحصر و کم نظیر است به خط یحیی الجمالی الصوفی ،خوشنویس معروف زمان شاه شیخ ابواسحق بوده که مرور
ایام قسمت های مهمی از آن را جز سه برج ریخته و از بین رفته و اتفاقا تاریخ بنا روی برج ضلع جنوبی باقی مانده بود که از روی
همان بقایا سال های اخیر توسط اداره کل باستان شناسی ترمیم گردید))(سامی .)914:1990،در کتاب تذکره دلگشا در خصوص
ساختمان خدایخانه مطلبی نوشته شده است که با ساختار کنونی این بنا سازگار نیست .علی اکبر نواب ملقب به ((بسمل)) در این
کتاب می نویسد(( :باری ،مسجدی است وسیع مشتمل بر عمارات و معابد بسیار و در میان صحن مسجد ،عمارتی مربع بس رفیع دو
طبقه که در آن صنایع از حجاری و بنایی استادان صاحب فن خطاطان عنبرین خامه نموده بودند ،طبقه باالی بواسطه تواتر امطار
حوادث و زالزل ،انقالبات زمان ،خراب و ویران و زیرین آن هنوز باقی است))(نواب شیرازی .)58:1978،علی سامی در کتابش می
نویسد علینقی بهروزی معتقد است که قبل از ساختمان فعلی خدایخانه یک بنای کوچکتر وجود داشته است(( .پیش از ساختمان
خداخانه توسط شاه شیخ ابواسحق اینجو ،اطاقی در وسط مسجد به نام دارالمصحف بوده که دیوارهای مشبک سنگی داشته و بعدها
در زمان همین پادشاه اطاق کوچک به این بنای مجلل و به همان نام تبدیل گردیده است))(سامی.)58:1979،

 -3-3سه گنبد

 -4-3مرمّت گنبد شاهچراغ(ع)
تاش خاتون یا تاشی خاتون همسر محمودشاه ایتجو و مادر شاه ابواسحق اینجو ،زنی قدرتمند و فهمیده بود که در امور سیاسی
هم دخالت داشت .در منابع از ایشان به عنوان بانویی بزرگوار و عابد و صالح یاد شده است که در رابطه با گسترش تشیع و حفظ
احترام و بزرگداشت احمد بن موسی(ع) اقدامات موثری انجام داده است .تاشی(تاش) که در برخی تذکره ها به صورت طاش ،طاشی
نیز نوشته شده و در کتاب شیرازنامه که صاحب آن معاصر تاشی خاتون بوده است نام او را به طور مشخص نیاورده و با عنوان
«جضرت علیه بلقیس» از وی یاد می کند اما بنا بر شواهد و اشاره دیگر تذکره ها او همان تاش یا تاشی خاتون میباشد .در تذکره
هزار مزار از این بانو با عنوان « ملکه معظمه و خاتون مفخمه خیره طیبه عابده مجتهده تاشی خاتون» نام می برد که نشان از
عظمت او دارد(جنید شیرازی .)991:1974،تاشی خاتون در سال  051هجری قمری در جنب مرقد شاهچراغ(ع) مرقدی برای خود
ساخت و پس از مرگ در همان جا دفن شد(مهراز .)417:1948،از مهمترین اقدامات تاشی خاتون که بیشترین شهرت وی مرهون
همین اقدام اوست ،ساخت بارگاه و گنبدی رفی و درخور توجه برای مرقد احمد بن موسی(ع) است .این گنبد در سال  051هجری
قمری ساخته شد(جنید شیرازی .) 995:1974،بلندای آن به گونه ای چشم نواز است که مولف شیرازنامه در مقام اغراق گویی رفعت
آن را با قمر عرش و سطح کرسی برابر و حتی باالتر می داند(زرکوب شیرازی.)185:1951،
گفته شده گنبدی که تاشی خاتون بر روی بقعه احمد بن موسی(ع) ساخته بود  01ترک داشت که هر ترک و قطعه آن 81
سانتیمتر عرض داشته است که در قرن هشتم هجری قمری یکی از شاهکارهای هنری و معماری به شمار می
رفت(بهروزی .)111:1994،این گنبد به مرور زمان و بر اثر زلزله تخریب و در دوره های بعد توسط بزرگان و حاکمان شهر مورد
مرمت قرار گرفت(ندیم و دیگران .)4:1980،فارسنامه نیز ضمن اشاره به ویرانی گنبد می نویسد« :تاش خاتون والده مکرمه پادشاه
زمان شاه شیخ ابواسحق پسر شاه محمود اینجوی در سال  051هجری تجدید عمارتش فرمود»(حسینی فسائی.)175:1970،
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سه گنبد اثری است که شیخ ابواسحق بر مزار شیخ کبیر ساخته بوده که امروز اثری از آن باقی نمانده است .علّت توجه شیخ
ابواسحق به مزار ابن خفیف را باید دفن شدن پدرش در کنار این عارف بزرگ دانست .به گفته آقای مهراز با ساخته شدن این سه
گنبد ،رونقی به مزار شیخ داده شد .محمودشاه اینجو بعد از مرگ در گورستانی که به گورستان ابن خفیف معروف بوده دفن میشود.

 -5-3مدرسه تاشی خاتون
این مدرسه توسط مادر شاه شیخ ابواسحق اینجو و در کنار مزار حضرت احمد بن موسی(ع) ساخته شد(امداد .)11:1985،در
سفرنامه ابن بطوطه آمده است « :تاش خاتون مادر سلطان ابواسحق مدرسه بزرگی و زاویه ای برای این مزار ساخته که در آن برای
مسافرین طعام داده میشود و دسته ای از قاریان همواره بر سر تربت قرآن می خوانند» (ابن بطوطه .)171:1907،این مدرسه با
عنوان مدرسه خاتونیه ،به قولی در سال  074هجری قمری و به قولی دیگر در سال  051هجری قمری ذکر کرده اند( .ندیم و
همکاران.)8:1980،

 -6-3مدرسه مسعودیه
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این مدرسه توسط جالل الدین مسعودشاه پسر محمودشاه اینجو و برادر شاه شیخ ابواسحق احداث و احمد بن زرکوب شیرازی
مولف شیرازنامه در آن کار تدریس اشتغال داشته است .افسر نیز در کتاب خود از موقعیت این مدرسه صحبتی نکرده است .مولف
منتخب التواریخ در مورد جالل الدین مسعودشاه می نویسد « :مرد صاحب دولت بود و عمارت بسیار و بقاع خیر از او بازماند»
(خراسانی.)110:1988،

 -7-3قصر جعفرآباد
جالل الدین مسعودشاه هنگام حکومت خود بر شیراز در صحرای جعفرآباد ،در شمال شرقی شیراز بین دروازه سعدی و دروازه
اصفهان ،کاخی ساخته بوده که بعدها از میان رفته است(افسر .)84:1959،از میان منابع ،در خصوص صحرای جعفرآباد ،افسر می
نویسد « :در دو سوی جاده ای که به استخر می رفته(مسیر خیابان حافظ) ،دو صحرای خرّم و آبادان وجود داشته که صحرای غربی
را مصلی و صحرای شرقی را جعفرآباد می نامیدند»(افسر.)84:1959 ،

 -8-3دیوار شهر
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یکی از کارهای بسیار مهم خاندان آل اینجو ،مرمت دیوار شهر بوده است زیرا بارویی که به فرمان غازان خان تعمیر و مرمّت
شده بود دوام زیادی نیافت .به همین سبب چون ملک شرف الدین محمودشاه اینجو به حکومت فارس منصوب شد در سنه 015
هجری قمری به تجدید عمارت باروی شهر اقدام نمود(خوب نظر.)588:1981،

 -9-3مدرسه مجدیه
ابن بطوطه در سفرنامه خود در مورد این مدرسه صحبت کرده و می نویسد« :چون به شیراز وارد شدم نیّتی به دل نداشتم جز
زیارت شیخ قاضی امام مجدالدین اسمعیل ،من برای زیارت شیخ به مدرسه مجدیه رفتم که او خود بنا کرده و در همان جا سکونت
دارد .شیخ خدام خود را فرمود که مرا در خانه کوچکی در این مدرسه منزل دادند»(ابن بطوطه .)159:1907،قاضی موالنا مجدالدین
فالی در عهد شاه شیخ ابواسحق منصب قاضی القضاتی داشته و عالوه بر کماالت علمی و فضل فراوان ،دارای فضائل اخالقی بوده
و کتبی چند تالیف کرده که از آن جمله «شرح المختصر فی االصول البن الحاجب» و در سال  057هجری قمری درگذشت و او را
در گورستان مصلی دفن کردند .حافظ در مدح این قاضی گفته است:
دگر مربی اسالم شیخ مجدالدین
که قاضی به ازو آسمان ندارد یاد
مهراز در کتابش در مورد خاندان فالی اینگونه نوشته است(« :افراد خاندان فالی بیش از صد و پنجاه سال متصدی امور حکومت
یا قضاوت یا شرعیات فارس بودند و همگی به فضل و دانش اشتهار داشتند .سر سلسله این خاندان قاضی سراج الدین مکرم بن
العالء فالی است .قاضی مجدالد ین فرزند سراج الدین است که عالمه و نادره دوران و مرد به غایت خوشنامی بود .چهل سال امور
شرعیات فارس را بر عهده داشت»(مهراز .)185:1948،مهراز سال وفات او را  777هجری قمری نوشته است .در کتیبه ای که در
بنای تخت ضرابی وجود داشته نام پدر قاضی مجدالدین آمده بوده که احتماال بانی تکیه نیز خود او بوده و این تکیه احتماال محلی
برای دفن جمعی از فضال و اعیان شیراز و افراد خاندان فالی بوده است.

 -11-3بازار حاجی
بازار حاجی یکی از قدیمی ترین بازارهای شیراز محسوب میشود که ورودی جنوبی آن به صحن شاهچراغ(ع) راه دارد .در
بع ضی از کتب تاریخی نام این بازار را برگرفته از حاجی قوام الدین حسن وزیر شاه شیخ ابواسحاق می دانند اما فارسنامه ناصری آن
را بر گرفته از حاجی اسد بیگ تاجر می داند که در زمان صفوی دارای اعتبار بوده است .در کتاب «تاریخ بافت قدیمی شیراز» در
خصوص این بازار آمده :بازار بزرگ شهر که از عهد دیلمیان و شاید پیش از آن بنیاد نهاده شده و بعدا بازسازی و تکمیل گردیده
بود ،از سمت شمال غرب مسجد جمعه آغاز و رو به سمت شمال پیش می رفت .امروز این بازار را که قدیمی ترین بازار شیراز است،
یازار حاجی می نامند .شاید بعدها به واسطه بعضی تاسیسات و نفوذ اقتصادی و سیاسی حاجی قوام الدین حسن ،وزیر کهن سال شاه
شیخ ابواسحق و ممدوح حافظ که تمغاچی شهر بوده و تمام امور مالی در دست او قرار داشته است ،این اسم بر این بازار نهاده شده
است .همانطور که گفته شد یکی از ورودی های این بازار در قسمت جنوبی و به صحن حرم شاهچراغ(ع) باز میشود و ورودی
دیگر در خیابان لطفعلی خان زند قرار دارد .امروزه در این بازار کاالهای مختلفی به فروش می رسد(حکمت نیا و احمدی.)5:1987،
محمود کتبی در کتابش در مورد حاجی قوام الدین ا اینگونه صحبت می کند« :خواجه حاجی قوام الدین حسن که از اکابر رئوس
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فارس بود و مثل او به کرم و خیرات و مبرات و خصایل پسندیده در فارس کسی نشان نداده است»(کتبی .)01:1974،همین
نویسنده یکی از دالیل سقوط آل اینجو و شیخ ابواسحق را مرگ خواجه قوام الدین می داند که این مطلب نشاندهنده جایگاه خواجه
در حکومت آل اینجو میباشد .حافظ در چندین غزل او را ستایش کرده و از بذل و بخشش و کرم او سخن گفته است .وی در سال
 058ه.ق درگذشت و حافظ این قطعه را در ماده تاریخ فوت او سروده است:
سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن  /صاحب صاحب قران خواجه قوام الدین حسن
سادس ماه ربیع االخر اندر نیم روز  /روز آدینه به حکم کردگار ذوالمنن
هفتصد و پنجاه و دو چار از هجرت خیرالبشر  /مهر را جوز امکان و ماه را خوشه وطن
مرغ روحش کوهم آشیان قدس بود  /شد سوی باغ بهشت از دام این دارالمحن
بنا به نوشته فارسنامه ناصری گویا حاجی قوام الدین از اجداد فیلسوف شهیر عهد صفویه ،مالصدرای شیرازی است .در
خصوص اعتبار او در نزد اهالی شیراز خواندمیر در کتاب حبیب السیر می نویسد(« :او آنقدر اعتبار داشت که در ایام محاصره(منظور
محاصره شیراز توسط امیرمبارزالدین) روزی امیر شیخ از وی پرسید که آیا مهم ما و محمدمظفر به کجا خواهد رسید؟ خواجه فرمود
که تا من زنده باشم انهدام به قواعد قصر جالل تو راه نخواهد یافت»(خواندمیر .)188:1981،قوام الدین به اهل هنر عنایتی ویژه
داشت و با تدبیری خاص کارهای دولت اینجو را می چرخاند .او در جود و بخشش زبانزد خاص و عام بود.

شیخ ابوبکر نقیب علویان در زمان خود بوده که او را دریای دانش می نامیدند و از معاصرین و دوستان نزدیک شیخ کبیر
عبداهلل خفیف به شمار می رفت و شیخ وصیت کرد که پس از مرگ ،ابوبکر عالف بر او نماز گذارد .معجم االدباء ،او را شاعر ،فاضل
و بارع و نحوی خوانده که به خراسان و ماوراءالنهر مسافرت کرده و از حماد بن مدرک هم استماع حدیث نموده است .ابوبکر عالف
در سنه  900یا  981هجری در شیراز درگذشت و مدفنش در دروازه استخر قرار داشت .حاجی قوام الدین حسن بر سر قبر او قبه ای
عالی ساخت و طاق و رواقی برکشید و طبقات و مشایخ و ائمه و سادات و علما و هنرمندان را در آن بقعه مدخلی پدید آورد و رسمی
و جهتی فرمود(مهراز .) 175:1948،مولف شداالزار نیز ضمن معرفی سید حسن کیا ،مزار او را در مجاورت مزار شیخ ابوبکر و در
قبرستان شیخ کبیر می داند .احتماال حاجی قوام الدین حسن یا خود و یا به دستور شیخ ابواسحق اینجو مقبره این عارف و دانشمند
را ساخته است.

 -12-3محله دروازه کازرون
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 -11-3مقبره شیخ ابوبکر عالف

طبق منابع موجود محله دروازه کازرون ،از طرفداران آل اینجو و شیخ ابواسحق بوده اند و قطعا باید در این محله تاسیساتی
وجود داشته باشد که امروزه از آنها خبری نیست .در بحبوحه درگیری شیخ ابواسحق و امیرمبارزالدین ،بزرگان محله دروازه کازرون
برای مدتی شهر را تصرف و محله موردستان را به تالفی خیانتی که کلو عمر رئیس محله موردستان مرتکب شده بود ،آن محله را
آتش زدند ولی با تصرف دوباره شیراز به دست مظفریان ،آنان نیز به تالفی آتش زدن محله موردستان ،محله دروازه کازرون را به
آتش کشیدند به طوری که تا مدت ها قابل سکونت نبوده است.

 -4نتیجه گیری
با ظهور اسالم و تس لط آن بر سرزمین ایران ،الگوهای کهن فضاهای شهری با دستورات اسالمی در هم آمیخته ،بافت و
ساخت کالبدی متفاوت را رقم می زند که ساختار و شاکله آن در قالب یک مدل و الگوی کلی قابل بررسی است .هسته اولیه شهر
شیراز در دوره اسالمی به احتمال فراوان در کنار مسجد جامع عتیق شکل گرفته و تا به امروز در حال گسترش میباشد .در هر دوره
تاریخی شهر شیراز که از صفاریان تا قرن هشتم هجری قمری را شاهد هستیم ،هر حکومت ،بناهایی به این هسته اضافه نموده
است .شاید از دوران صفاریان به غیر از مسجد جامع چیزی باقی نمانده اما دوره درخشان آل بویه و اتابکان در فارس شاهد
شهرسازی بسیار مهمی هستیم که متأسفانه از این دو دوره نیز آثار بسیار اندکی و آن هم با تغییرات فراوان باقی مانده است .شیراز
قرن هشتم هجری قمری و به خصوص دوران کوتاه آل اینجو جزو دوران بسیار خوب این شهر به حساب می آید چه از لحاظ
تاریخی و چه از لحاظ شهرسازی زیرا مردم شیراز با به حکومت رسیدن آل اینجو به آرامش کوتاهی رسیدند و حاکمان این شهر در
این دوره در سایه این آرامش توانستند به ساخت و ساز شهر بپردازند .این حکومت دارای شهرسازی بسیار قوی و مهمی است که
تکمیل کننده دوره های قبل از خود نیز میباشد.
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خراسانی ،محمدهاشم« ،)1988(،منتخب التواریخ» ،تهران ،انتشارات اسالمیه
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خوب نظر ،حسن« ،)1988(،تاریخ مفصل شیراز از آغاز تا ابتدای سلطنت کریمخان زند» ،تهران ،انتشارات سخن
خیراندیش ،عبدالرسول و منصوری ،علی« ،)1981(،منازعه های اجتماعی درون شهری شیراز در قرن هشتم و نقش عوامل
بیرونی در آن» ،فصلنامه تاریخ اسالم و ایران ،شماره 17
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

مرمت و احیای بناهای قدیمی در بافتهای سنتی
نمونه موردی :مرمت و احیای سرای همدانیها در بازار قم

زهرا دانش شهرکی ،*1فاطمه

سعیدی2

تاریخ دریافت89/01/62 :
تاریخ پذیرش88/10/66 :
کد مقاله89086 :

چکـیده
مرمت معماری ،شاخهای از هنر معماری است که بر پایهی شناخت و مطالعهی بناها و بافتهای تاریخی به احیای
فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی ،ساختاری و عملکردی میانجامد .بناهای موجود در بافتها به لحاظ احراز هویت و
تجلی فرهنگ و باورها و اعتقادات و رفتارها و مناسبات اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند .در مقالهی پیش رو
به صورت نمونه موردی سرای همدانیها متعلق به دوره قاجار ،واقع در بافت سنتی بازار قم ،مورد مطالعه قرار گرفته است.
بازار قم با توجه به اهمیت یافتن روزافزون مذهبی ،اجتماعی و اقتصادی شهر ،در راسته بازار نو و در امتداد گسترش بازار
کهنه به طرف دروازه علیخانی شکل گرفت و سرای همدانیها و چند سرای دیگر در قلب بازار نو شکل گرفت .بازسازی
سراها به عنوان فضایی پرپتانسیل در شهر در قالب طرح راهبردی ساختاری و اتصال آن به بافت ،در حفظ و احیای بافت
تاریخی و حیات کالبدی بنا میتواند مؤثر باشد .در بافت تاریخی بازار قم به عنوان یک سرمایه ملی(مادی و معنوی) چند
سرای فعال و نیمه فعال وجود دارد .سرای همدانیها یکی از این بناها میباشد که ساختار باقیمانده بنا نیز در حال تخریب
است .این تحقیق ،پس از شناخت بنا ،به بررسی عارضههای ایجادشده و دالیل آن و درمانهای احتمالی پرداخته و سپس
طرح احیای بنا با توجه به قابلیتهای فضایی و کالبدی و با تعریف کاربری صحیح و در خور بنای مورد نظر ارائه شده
است تا از این طریق عالوه بر رفع نیازهای جامعه و تغییر دیدگاه ساکنین بافت نسبت به بناهای قدیمی ،موجبات حفاظت
از بنا را نیز فراهم آورد .روش تحقیق این نوشتار از جهت هدف :کاربردی و از جهت روش :توصیفی ،تحلیلی و روش
گردآوری دادهها :کتابخانهای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل :کیفی میباشد.

واژگـان کلـیدی :حفاظت و مرمت ابنیه تاریخی ،بازار قم ،سرای همدانیها  ،احیا

 -5کارشناس معماری دانشگاه قم (مسئول مکاتبات) ()zdanesh2013@gmail.com
 -2کارشناس معماری دانشگاه قم
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 -1مقدمه
اگرچه مقابله با روند سریع تغییرات کار سادهای نیست اما از طریق مطالعه و تحلیل معماری و شهرسازی قبل از مدرن،
میتوان مزایای فراموششده فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و اخالقی آنها را بازنمایی و معرفی نمود .کمترین فایده اینگونه
تالشها ،حفظ میراث پیشینیان و فراهم نمودن حق انتخابهای بیشتر برای آیندگان است .بازارهای سنتی ایران یکی از نمونههای
بسیار مناسب برای بازنمایی مزایای معماری ایرانی است ،نمونههایی کامل از سبک زندگی پرنشاط و چندبعدی ایرانی که توأمان
پیوند عمیقی بین حوزه اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اعتقادی ،اخالقی و خانوادگی ایجاد میکند .یکی از اندامهای بسیار پرکاربرد و
فعال در بازارهای سنتی سراها هستند ،امروزه اغلب سراها در بازارهای سنتی دچار عارضههای جدی شدهاند .این پژوهش به دنبال
آن است که «سرای همدانیها» را به عنوان یکی از ابنیه تاریخی در حال تخریب مورد مطالعه قرار دهد .سرای همدانیها در نیمه
دوم دوره قاجار در قلب بازار قم و مجاورت سرای شین بناشده است .یکی از نقاط حائز اهمیت این سرا در این است که پیوندی
میان بازار سنتی قم و بافت مسکونی حاشیه بازار ایجاد کرده است .سرای مورد مطالعه با شیوه و سبک معماری سنتی و با الگوی
سراهای دو اشکوبه بناشده است.این نوشتار به بررسی شناخت  ،آسیبشناسی و طرح احیا این سرای تاریخی پرداخته و راهکارهایی
برای احیا و حفظ سالمت اثر و ایجاد جریان زندگی در آن نیز ارائه میکند.

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

 -2روش تحقیق
بهطورکلی این مطالعه دو بخش اصلی شناخت و ارائه طرح تقسیم میشوند .بخش شناخت خود شامل دو زیرمجموعه شناخت
بستر و شناخت بنا میشود که در آن ضمن شناخت کالبد و بافت اطراف ،آسیبهای بنا نیز شناسایی و راهحل درمان آنها ارائه شده
است .و پسازآن  ،پیشنهادات مربوط به این دو موضوع و تاثیر آن بر آینده سرا و بازار قم بررسی شده است .روش تحقیق این مقاله
از جهت هدف :کاربردی و از جهت روش :توصیفی ،تحلیلی و روش گردآوری دادهها :کتابخانهای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل:
کمی و کیفی میباشد.

 -3شناخت محدوده بافت منطقه
همانطور که از نقشه ها برمیآید .بازار سنتی
قم در مرکز بافت قدیم واقع شده است و
همانطور که در بخش هسته گسترش قم
توضیح داده شد روند گسترش شهر به
سمت جنوب غربی ست و این به آن
معناست که با گذشت زمان بازار از مرکزیت
شهری درآمده است .سرای همدانیها در
قلب بازار قرار دارد .در دوران ناصرالدینشاه
باتوجه به اهمیت یافتن روز افزون مذهبی،
اجتماعی و اقتصادی بارگاه مطهر حضرت
معصومه (سالم اهلل علیها) ،راسته بازارنو در
امتداد گسترش بازار کهنه به طرف دروازه
علیخانی شکل گرفت و در این هنگام
سرای همدانیها درهمسایگی سرای شین،
همراه با دیگر سراهای بازار بوجود آمد و
گویا به مناسبت کسب وتجارت عده ای از
تجار همدان در این مکان ،سرای همدانیها
نام گرفته است.

شكل  -1جانمایی بنا در شهر و بافت مورد مطالعه (ماخذ:
نگارندگان)1931،
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هم اکنون این سرا به عنوان یک بنای نیمه فعال در بازار بحساب میآید .سرای همدانیها در شهر قم و در در بافت سنتی بازار
نو در محله آذر و در کوچه بانک سپه قرار دارد .و قدمت آن به دوره قاجار برمیگردد .این سرا از یک طرف به بازار و از طرف دیگر
توسط گذر بانک سپه به خیابان شهید دل آذر ارتباط دارد.

شكل  -2تعیین حریم سرای همدانیها (ماخذ :نگارندگان)1931،

 -1-3معرفی کمی اثر
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

جبهه های ساخته شده همسایگی های سرا واقع در چهار طرف بنا بوده و کشیدگی و محور اصلی سرا از سمت شمال شرقی
به جنوب غربی و عمود بر جهت گذر است .نحوه نورگیری فضاهای روشن از طریق میانسرا و مهتابی تامین می شود و نورگیری
فضاهای نیمه روشن مانند داالن ها و حجره ها از طریق ارتباط با فضای روشن صورت میگیرد و نورگیری فضاهای تاریک مانند
انبار های انتهایی از طریق ارتباط با فضای نیمه تاریک است.

شكل  -9پالن و سایت پالن بنا (ماخذ :نگارندگان)1931،

شكل  -4نمای شرقی سرای همدانیها (ماخذ :نگارندگان)1931،
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شكل  -1نمای شرقی سرای همدانیها (ماخذ :نگارندگان)1931،

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

شكل  -6نمای شرقی سرای همدانیها (ماخذ :نگارندگان)1931،

شكل  -7نمای شرقی سرای همدانیها (ماخذ :نگارندگان)1931،

شكل  -8دیاگرام فضایی بنا
(ماخذ :نگارندگان)1931،
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شكل  -3سلسله مراتب بنا (ماخذ :نگارندگان)1931،

شكل  -11روابط فضایی بنا

شكل  -11اختالف سطح ورودی و میانسرا

(ماخذ :نگارندگان)1931،

(ماخذ :نگارندگان)1931،

 -2-3رویکرد اقلیمی

شكل  -12جهت تابش خورشید و قرار گیری بنا در
بافت (ماخذ :نگارندگان)1931،

 -4آسیب نگاری بنا

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

همانگونه که در بررسی جهت گیری بنا های قم گفته شد
دراقلیم شهرقم بهترین فرم فرم مکعبی است– به علت داشتن
کمترین اتالفات حرارتی– که جهت آن بین راستای عمود
برمحورجنوب تا  53درجه جنوب شرقی قرار گیرد والبته بهترین
جهت قرارگیری جهت عمود برمحور  63درجه انحراف ازجنوب
به سمت شرق است .نحوه استقرار فضاهایی بافت تحت
تأثیرساختار شبکه معابر درجهت عمود بر محور  63تا  53درجه
جنوب شرقی می باشد .برای مثال امتداد کوچه بیگدلی نیز ازاین
ساختار تبعیت میکندکه شاید بتوان شک منتج ازهمخوانی با
شرایط اقلیمی دانست .غلبه بر بادهای مزاحم شرقی وشهرهای
شرقی درفصول گرم کنترل بازشوها در این جبهه هوا
است،استفاده ازالمانهای معماری ایوان و نسبت بازشوها در
جبهههای مختلف ساختمانها ازاین جمله میباشد.

هرگاه خواسته باشیم شناخت وضع موجود بنا را که یکی از ارکان جداییناپذیر بازنده سازی بناهای تاریخی است ،بهطور کامل
به پایان ببریم ،آسیبشناسی یا پاتولوژی ،قدیمی است بسیار اساسی در شناخت بیماریها ،عدم تعادلها و تغییر شکلهایی که در
نهایت زندگی بنا را مختل کرده اند.
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جدول  -1آسیب نگاری میانسرا (ماخذ :نگارندگان)1931 ،

موضع مورد بررسی:
میـــانســــــرا

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

نوع آسیب و عارضه

عدم تعادل

عامل مخل

درمان

فرسایش و پوسیدگی دیواره ها

گسستگی و پوسیدگی
مصالح

رطوبت صعودی و نزولی و عدم
عایق بندی مناسب

عایق بندی بام

استفاده از مصالح با ضریب
انبساط متفاوت
عوامل انسانی

شیب بندی میانسرا

به کار بردن آجر روی اندود قبلی و طبله
کردن اندود و جداشدن اجرها از جداره
شوره
ترک خوردگی همراه با وجود توده های
سفید رنگ در محل ترک خوردگی
به کار بردن اندود سیمانی در قسمت
های تعمیرشده
کفسازی ناهمگون
ریختن تزیینات نما
جمع شدن زباله
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فرسایش

عمر بنا و کیفیت پایین مصالح
فشار مکانیکی مربوط به افزایش
حجم دانه های آهکی ( مربوط
به ترک های ایجاد شده)
اختالف دما زیاد
نمک های کربوناته گچ و اهک(
شوره)
نفوذ آالینده ها از طریق در بافت
سطحی( پوسته و تیرگی مصالح)
لوله و کانال کشی نامناسب
مرمت نادرست

یکسان سازی کفسازی
ساماندهی تاسیسات الکتریکی
و لوله های ابرسانی و حذف
آنها از نما و جداره های بنا
پاکسازی آبریزگاه و انتقال آن
به جای اصلی
بازسازی حوض قبلی میانسرا
تعمیر تزیینات
حذف اندود های سیمانی
ترمیم گچکاری حجره ها
ایجاد ناکش در پای دیوار
جایگزینی مصالح قدیمی
جمع اوری زباله

جدول -2آسیب نگاری حجره ها (ماخذ :نگارندگان)1331 ،
موضع مورد بررسی:
حجـرهها

فرسایش و پوسیدگی دیواره ها

گسستگی و پوسیدگی مصالح

رطوبت صعودی و نزولی و عدم
عایق بندی مناسب

جمع اوری زباله و خارج کردن
پارچه ها

شوره

فرسایش

مرمت های نادرست

خشک کردن دیواره مرطوب

به کار بردن اندود سیمانی در قسمت
های تعمیرشده

استفاده از مصالح با ضریب
انبساط متفاوت

یکسان سازی کفسازی

ترک خوردگی همراه با وجود
تودههای سفید رنگ در محل ترک
خوردگی

فشار مکانیکی مربوط به افزایش
حجم دانه های آهکی در محل
ترکها

ساماندهی تاسیسات الکتریکی
و لوله های ابرسانی و حذف
آنها از جداره ها

جمع شدن زباله و پارچه های دور ریز

عمر بنا و کیفیت پایین مصالح

کفسازی ناهمگون

اختالف دما زیاد
نمک های کربوناته گچ و اهک(
شوره)
عوامل انسانی
لوله و سیم کشی نامناسب

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

نوع آسیب و عارضه

عدم تعادل

عامل مخل

درمان

پاکسازی آبریزگاه و انتقال آن
به جای اصلی
جایگزینی مصالح قدیمی
ایجاد ناکش در پای دیوار
حذف اندود های سیمانی
ترمیم گچکاری حجره ها
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جدول  -9آسیب نگاری داالن (ماخذ :نگارندگان)1931 ،

موضع مورد بررسی:
داالنها

سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو

نوع آسیب و عارضه

عدم تعادل

عامل مخل

درمان

فرسایش و پوسیدگی دیواره ها

گسستگی و پوسیدگی مصالح

رطوبت صعودی و نزولی و
عدم عایق بندی مناسب

ترمیم گچکاری دیواره ها

کفسازی ناهمگون

فرسایش

مرمت های نادرست

شیب بندی کف

به کار بردن اندود سیمانی در
قسمت های تعمیرشده

نمک های کربوناته گچ و
اهک( شوره)

یکسان سازی کفسازی

ترک خوردگی همراه با وجود
توده های سفید رنگ در محل
ترک خوردگی

عمر بنا و کیفیت پایین
مصالح

ساماندهی تاسیسات
الکتریکی و لوله های
ابرسانی و حذف آنها از نما
و جداره

به کار بردن آجر روی اندود
قبلی و طبله کردن اندود و
جداشدن اجرها از جداره
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فشار مکانیکی مربوط به
افزایش حجم دانه های
آهکی ( مربوط به ترک های
ایجاد شده)
اختالف دما زیاد
لوله و کانال کشی نامناسب

خشک کردن دیواره های
مرطوب
جایگزینی مصالح قدیمی
ایجاد ناکش در پای دیوار

جدول  -4آسیب نگاری بام (ماخذ :نگارندگان)1931 ،

موضع مورد بررسی:
بام

اجرای نامناسب عایق بام
جمع شدن زباله

فرسایش

کفسازی ناهمگون

عمر بنا و کیفیت پایین مصالح
اختالف دما زیاد
استفاده از مصالح با ضریب
انبساط متفاوت
لوله و کانال کشی نامناسب
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نوع آسیب و عارضه
فرسایش و پوسیدگی مصالح

عدم تعادل
گسستگی و پوسیدگی مصالح

عامل مخل
رطوبت صعودی و نزولی و عدم
عایق بندی مناسب
مرمت های نادرست
عوامل انسانی
نفوذ آالینده ها از طریق در
بافت سطحی( پوسته و تیرگی
مصالح)

درمان
عایق بندی بام
شیب بندی کف
یکسان سازی کفسازی
ساماندهی تاسیسات الکتریکی
و لوله های ابرسانی و حذف
آنها از نما و جداره های بنا
جمع اوری زباله
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 -1آلترناتیو های طراحی (بازارچه صنایع دستی روستایی)
 -1-1اهداف بلند مدت طرح مرکز صنایع دستی
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تواناسازی و تقویت صنایع از طریق بهبود وضعیت سازمانی
آنها (تشکل و سازماندهی)
گسترش روابط بین صنایع مناطق شهری و روستایی (جامع
نگری)
تغییر در نقش دولت از یک عامل تنظیم کننده صنایع دستی
و کوچک روسـتایی بـه سـمت عـاملی حمایـت کننـده و
تسهیل کننده برای صنایع (مشارکت مردم)
توسعه نیروی انسانی شاغل در بخش صنایع دستی.
حمایت های مناسب مالی از طریق نهادها و تشکل ها.
هماهنگی فعالیت ها برای توسعه روستایی
ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی
تجدید حیات روستاها و شهرها
حفاظت از میراث ها

شكل  -19موقعیت قرار گیری بنا در بافت
(ماخذ :نگارندگان)1931،

 -2-1کلیات طرح مرکز صنایع دستی
فضاها عملکردی پیشنهادی برای طرح احیا به شرح زیر می
باشد.
نگهبانی :برای کنترل مخاطبین بدون دید به معابر
میانسرا :احیای میانسرا به وسیله کاربری فضای آموزش جمعی،
به جهت افزایش جذابیت برای مخاطبین کودک و نوجوان ثبت نام
شده و بازدید کنندگان
نگارخانه :فضایی برای نمایش صنایعی که جنبه هنری نیز
دارند.
چایخانه :فضایی برای استراحت مخاطبین و بازدیدکنندگان سرا
و بازارچه موقت مجاور ،این محل به ورودی فرعی سرا راه دارد و در
مواقع شلوغی و برای امنیت بیشتر ،میتوان آن را از سرا جدا کرد.
کارگاه ها ،محل اموزش هنرهایی هستند که هم اکنون جزء
منابع درآمد خانوارهای اطراف قم و بانوان هستند .اولویت ثبت نام
کارگاه ها با کودکان و در درجه بعد با بانوان است.
قسمت جلوی سرا در حال حاضر نیز به حجره های کیف
فروشی اختصاص دارد ،این حجره ها نقش مهمی در برقراری امنیت
و اتصال سرا به بازار را دارند ،بنابراین محصوالت فروش آنها به
محصوالت صنایع دستی تغییر می یابد.
از زمین خالی کنار سرا نیز به عنوان مکمل سرا و بازارچه
فروش صنایع دستی استفاده میشود.

شكل  -14جانمایی طرح پیشنهاد
(ماخذ :نگارندگان)1931 ،
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جدول  -1جدول سوات طرح احیای پیشنهادی (ماخذ :نگارندگان)1931 ،
فرصت ها
تهدیدها
نقاط ضعف
نقاط قوت
تفکیک اراضی به قطعات
قرارگیری در بازار و امکان عدم مشارکت و استقبال کوچک ،حفر به رویه وجود مطالعات و تشکیل کارگروه رفع
جذب گردشگر و بازار کسبه بازار از طرح های چاههای غیر مجاز و احداث مشکالت برای ایجاد صنایع کوچک و خرد
خانه باغ در روستاهای روستایی در حاشیه روستاها.
پیشنهادی میراث.
فروش.
اطراف.
قابلیت ارائه انواع محصوالت
حمایت بخش صنایع کشارورزی سازمان جهاد
گردشگری منطقه بر مبنای عدم توسعه اجتماعی – پیشی گرفتن هزینه بردرآمد
کشاورزی استان قم از شکوفایی اقتصادی
خانوارهای روستایی.
منابع و جاذبه های فرهنگی فرهنگی مناسب منطقه.
روستاهای قم.
و تاریخی.
آداب و رسوم و ویژگی های عدم توزیع مناسب جمعیت نفوذ زندگی شهرنشینی در
مسافرت گردشگران ایرانی و خارجی و امکان
فرهنگی منطقه شامل لباس ،در سکونتگاه های شهری روستاها و شهر گرایی
هدایت گردشگران به عرصه های روستایی.
روستاها.
و روستایی منطقه.
صنایع دستی و غیره.
ی
ارتباط
وجود محورهای
وجود بازار بالقوه برای محصوالت روستاهای
وجود تعارضات مدیریتی در افزایش نرخ تورم و کاهش
مهم از طرف ورودی اصلی و
اطراف.
قدرت خرید گردشگران.
منطقه و روستاهای قم.
فرعی سرای همدانیها.
وجود تشکل های غیر دولتی متعدد در منطقه
وجود فضای باز مناسب و عدم آشنایی با چگونگی
تغییر ترکیب بافت جمعیت
به عنوان فرصتی برای توسعه گردشگری در
مکمل در کنار محدوده بهره برداری از ظرفیت
منطقه در خروج افراد محلی.
منطقه.
های موجود در جاذبه ها.
معرفی شده.
عدم ایجاد مراکز استفاده از
از بین رفتن مراسم سنتی و تأکید برنامه ملی توسعه گردشگری کشور
مشاغل مرتبط با فعالیت
قدیمی موجود در روستاها در براستفاده از قابلیتهای مراکز مذهبی و زیارتی
های گردشگری در
استان.
اثر شهرزدگی روستاها.
روستاهای پیرامونی.
تأکید برنامه ملی توسعه گردشگری کشور
تمرکز فعالیت های
برهنرها ،صنایع دستی و فولکلور استان و
گردشگری به چند مورد
معرفی بزرگان ،شعرا و اهل فرهنگ استان که
محدود.
برای عرضه به گردشگران و برگزاری
جشنوارهها بسیار مناسب هستند.
تأکید برنامه ملی توسعه گردشگری کشور
عدم اطالع رسانی و
برتوسعه محصوالت گردشگری همراه با توسعه
آموزش ساکنان بومی در
امکانات گردشگری در مناطق کوهستانی،
زمینه فعالیت های
دریاچهها ،سدها و کانونهای روستایی.
گردشگری.
تأکید برنامه ملی توسعه گردشگری کشور بر
ارتقاء محتوا و کیفیت جاذبه ها و توسعه
عدم اختصاص اعتبارات
مناسبات بازرگانی گردشگری و تعمیق
مناسب و عدم برنامه ریزی
مناسبات فرهنگی ،مذهبی ،مناسک و مناسبت
بازاریابی نظام مند و علمی
ها ،با هدف ویژه توسعه بازارهای محلی و
سازمان میراث فرهنگی،
دامن زدن به پیوند بازارهای استانی ،منطقهای
صنایع دستی و گردشگری.
ملی و حتی فراملی.
تاکید راهبردهای بلندمدت برای توسعه استان
بر توسعه و تجهیز شبکههای زیربنایی متناسب
با اولویتهای استان ،توسعه زیربناها ،تأسیسات
و امکانات گردشگری و سیاحتی و ایجاد
قطبهای گردشگری.
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 -6نتیجه گیری
همانطور که ذکر شد مرمت معماری ،شاخه ای از هنر معماری است که بر پایه شناخت و مطالعه بناها و بافتهای تاریخی به
احیا کردن فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی ،ساختاری و عملکردی میانجامد.بناهای موجود در بافتها به لحاظ احراز هویت و
تجلی فرهنگ و باورها و اعتقادات و رفتارها و مناسبات اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند .از مهمترین دالیلی که برای
مرمت ابنیه ذکر می شود حفظ ارزش های موجود است .حفظ ارزش ها شامل خود بنا ،فعالیت ،دوره ساخت ،معمار بنا ،بعضا صرفه
اقتصادی حفظ به جای ساخت و  ...میشود .اهمیت این مسائل در بناهای مختلف متفاوت است .مرمت تنها برای بناهای شاخص
یک دوره نیست .بعضا بناهای موجود در بافتها به لحاظ احراز هویت و تجلی فرهنگ و باورها و اعتقادات و رفتارها و مناسبات
اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند و در صورت حفظ آنها در قالب مرمت و احیا میتوانند نقش مهمی را در حفظ یک
خاطره بازی کنند .از اینرو پس از تعریف کوتاهی از مرمت و اهمیت آن ،سرای همدانیها واقع در بازار قم مورد مطالعه قرار داده
شد ،نقشه ها برداشت شد ،سپس به بررسی عارضههای موجود و دالیل به موجود آمدن آنها و راهحل هایی برای درمان پرداخته
شد .سپس به منظور زنده نگه داشتن بازار ،به احیای این بنا در کارکرد مرکز صنایع روستایی ،اقدام شد.

منابع
سال سوم ،شماره ( 5پیاپی ،)51 :بهار  ،5911جلد دو
52

.0
.6
.5
.4
.3

محمد مرادی ،ا .محب علی ،م ،دوازده درس مرمت ،انتشارات توسعه ایران ،تهران .0585 ،
تقی زاده  ،م .مبانی نظری معماری و شهرسازی اسالمی ،انتشارات راهیان.0593،
بدری ،ن .آشنایی با توسعه اقتصاد روستایی ،ایجاد اشتغال و توسعه صنایع دستی ،انتشارات موسسه توسعه فرآیند محور،
تهران.0593 ،
احمدی شاپورآبادی،م .سبزآبادی ،ا  ،تحلیلی بر ظرفیت های توسعه گردشگری مذهبی-فرهنگی کالن شهر قم ،فصلنامه
مطالعات ملی ،شماره دو ،سال دوازدهم .0581 ،
معیارهای تعیین حریم اثار تاریخی ،دفتر فنی معاونت حفظ و احیا ،سازمان میراث فرهنگی،دفتر سوم.0578 ،

