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 فهرست مقاالت

 
 صفحه  مقـاله وانـعن

و  یشهر یهایکاربر ییفضا عیبر توز دیبا تأک یعدالت اجتماع لیتحل

 شهر مشهدکالن کیشهروندان در منطقه  تیرضا زانیم
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو1911بهار (، 11)پیاپی:  1 ، شمارهسال سوم

 

شهری و  هایکاربریبر توزیع فضایی  تأکیدتحلیل عدالت اجتماعی با 

 مشهد شهرکالنمیزان رضایت شهروندان در منطقه یک 

     

 ،2آبادخلیل، حسین کالنتری 1حجت حاتمی نژاد

 5، راحله باجالل4، مهسا ترشیزی3هدی علیخانی

 71/71/89: تاریخ دریافت 
 12/17/88تاریخ پذیرش: 

 

  22711مقاله: کد  

 
 

 یدهـچک
 

مختلف بازتاب عملکرد  هایفعالیتنظام کاربری اراضي در هر شهر و نحوه تقسیم اراضي و استفاده از آن در  گیریشکل
به  يجمعي از نیروهای مختلف محیطي، اقتصادی، اجتماعي، سیاسي و حقوقي است. در رویکرد عدالت اجتماع

ارزش افزوده زمین و عدالت در اختصاص  ،یهربه خدمات ش يکه میزان دسترس دشويپرداخته م يمختلف یهاشاخص
از  يکیمشهد به عنوان  یشهردار 7منطقه  کی هیدر ناح يعدالت اجتماع ي. بررسهاستآن ترینمهماز جمله  هاکاربری

 قیو نوع تحق يحلیلت -ياست. روش این پژوهش توصیف داریبه شهر پا يابیدست اتیمشهد از ضرور يتیمناطق مهم جمع
نمونه جهت  128که با استفاده از جدول مورگان  شدباميخانوار  28824خانوار ساکن در منطقه معادل  تعدادو  یکاربرد

استفاده شده است. نتایج بررسي  SPSSو  GIS افزارهاینرم. جهت سنجش اطالعات، از دیگرد نییتع یپرسشگر
آماره آزمون  جی( و نتاادیز اری)بس 4258 ک،ی قهدر منط يبه خدمات عموم يدسترس زانیم دهدمينشان  ياستنباط یآمارها
در کل منطقه وجود دارد و شهروندان  ينواح نیب يمتفاوت عیتوز نیانگیامر است که سطح م نی( نشان دهنده ا15188لون)

ه انواع خدمات موجود در سطح ب يو نحوه دسترس يدرماني و آموزش -از ارائه خدمات بهداشتي یادیرضایت ز ک،یناحیه 
 دارند. 7نسبت به کل منطقه  هیاحن

 

 د.مشه شهرکالنعدالت اجتماعي، توزیع فضایي، خدمات شهری، کاربری اراضي، منطقه یک  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 hojathatami@ut.ac.ir( مسئول مکاتباتاستادیار مدعو گروه معماری و شهرسازی دانشگاه غیرانتفاعی خیام مشهد، ایران ) - 1

 هران، ایراناستاد پژوهشکده فرهنگ هنر و معماری، جهاد دانشگاهی، ت - 2

 ارشد برنامه ریزی شهریکارشناس - 9

 کارشناس مهندسی شهرسازی - 4

 ارشد طراحی شهریکارشناس - 5
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 مقدمه -1
 به فضایي - مکاني با پراکندگي مترادف پراکندگي، مفهوم اکنونهم. دانندميپراکندگي  علم را جغرافیا جغرافیدانان، از برخي

: 7981است)بزی، عبدالهي پورحقیقي، عیني هایواقعیتاز  ایمجموعه ،هاپدیده فضایي - مکاني پراکندگي .شودمي گرفته کار
( در همین راستا باید اذعان داشت که پراکندگي مذکور زماني مطلوب است که همراه با توزیع مناسب و تحقق عدالت فضایي 114
 ای، از الفطره انسان سلیم هر دیدگاه از آن رعایت و گرددمي بشری، محسوب تمدن قاموس در هاواژه ترینمهم از د. عدالتباش

مرتبط قرار دارد.  هایرشتهامروزه بحث از عدالت اجتماعي در کانون مطالعات شهری در تمامي  .آیدميشمار  به امور ترینضروری
ر شهرها در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگي خود منجر شده و به ثبات سیاسي و همچنین تحقق عدالت اجتماعي د

. از نقطه نظر جغرافیایي، عدالت اجتماعي شهر مترادف با توزیع فضایي عادالنه امکانات و منابع نمایدمياقتدار ملي کمک شایاني 
است زیرا عدم توزیع  هاآنابي برابر شهروندان به همه بین مناطق مختلف شهر و یا نواحي مختلف یک منطقه شهری و دستی

 حاضر عصر (. در4: 7992اجتماعي و مشکالت پیچیده فضایي خواهد انجامید)شریفي، هایبحرانبه  هاآنفضایي عادالنه 

؛ (712: 7981دارد)حبیبي و همکاران، فقدان عدالت و اجتماعي هاینابرابری در ریشه بشری، جوامع هایبحران عامل تریناصلي
 هایگروهریزان شهری در این زمینه تالش برای دستیابي به آرمان فرصت برابر در دسترسي رسالت برنامه ترینمهمبنابراین 

آموزشي، بهداشتي، خدماتي و... است )حاتمي نژاد و  هایفرصت تأمینمختلف شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضاد در 
 فراهم پایدار توسعه بسترسازی امکان تا شود فراهم شرایطي بایستمي شهری پایدار توسعه تحقق استایر (. در1: 7991همکاران،

 نگاهي .کرد اشاره شهرها در اجتماعي، عدالت برقراری و خدمات امکانات، ،هاکاربری بهینه توزیع به توانمي بستر این در که گردد

 بین مشترکي در به ویژه تأکیدات که است آن گویای خود ،نموده مطرح رفاه اصلي اندازهایچشمعنوان  به پاتریک فیتر آنچه بر

 ( همچنین گفتني است احساس724: 7999 ،و همکاران گل پرور)دارد وجود رفاه به نسبت هادیدگاه و اجتماعي عدالت به رویکردها

 در هاکاربری بهینه توزیع (. عدم21: 7981) هزارجریبي،باشدمي امروز دنیای در رفاه اجتماعي اصلي هایشاخص از یکي عدالت
 شهر، در اجتماعي عدالت .گرددمي شهرها فضایي نظم خوردن هم بر موجب اقتصادی، و فرهنگي اجتماعي، مختلف هایزمینه
 شهری، منابع ینهبه توزیع یوسیلهبه  خاص طوربه هدف هایگروه و عام طوربه اجتماعي مختلف هایگروه منافع حفظ یعني

، عدالت ، توزیع خدمات عموميبا حل معضالت و مشکالت شهری در ارتباط(. امروزه 11:7991است)مرصوصي، هاهزینه و درآمدها
مراکز خدماتي در شهر  (. زیرا تعادل فضایي در توزیع81:7914)قره نژاد،گیردميقرار  تأکیداجتماعي و همچنین رفاه شهروندان مورد 

و محلي باعث دوری مناطق و  یامنطقهو نابساماني در توزیع  آورديمپایدار شهری را فراهم  یتوسعهي به آن مقدمات و دستیاب
 متناسب توزیع چون مفاهیمي برگیرنده عدالت در شهرسازی، منظر (. از722:7991)نسترن،گرددميمحالت از عدالت اجتماعي 

 منطقه یا شهر یک ساکنان بین تفاوت و تبعیض فعالیتي، بدون و يدهخدمات مراکز به مناسب دسترسي خدمات، و عملکردها

به ایجاد  7212برنامه جمهوری اسالمي در افق  اندازچشمدر بند اول از  رونیازا(. 712: 7981)حبیبي و همکاران،باشدمي شهری
 (. بنابراینwww.Sci.orgشده است) دتأکی هاانسانو مبتني بر عدالت اجتماعي، حفظ کرامت و حقوق  افتهیتوسعهجامعه شهری 

 مناسب توزیع کرد رعایت شهری ریزیبرنامه فضایي در عدالت با همراه و اجتماعي عدالت اجرای جهت در باید که عواملي جمله از

 رضایا با که هستند مؤثری عوامل شهری خدمات و هاکاربریخصوص  این در . است فضاها از صحیح استفاده و شهری خدمات

 و اجتماعي عدالت ،ترعادالنه برقراری با ندتوانمي افراد لیاقت و به استحقاق توجه و عمومي منافع افزایش جمعیتي، نیازهای
 نیازهایباشد که  ایگونهبه(. عدالت اجتماعي در شهر باید 719: 7987برقرار کنند)موسوی، شهر نواحي در را فضایي و اقتصادی

ترین شکاف و اعتراض نسبت به  باکمهدایت کند که افراد  ایگونهبهمنابع را  ایمنطقهو باشد و تخصیص جمعیت شهری را پاسخگ
د در بر هم زدن جمعیت و عدم توازن آن توانمي تنهانهاستحقاق حقوق خود مواجه باشند. لذا عدم توزیع مناسب خدمات شهری 

ابعاد اجتماعي و اقتصادی شکل دهد. این مقاله قصد دارد با انتخاب ناحیه بیانجامد بلکه فضاهای شهری را متناقض با عدالت از 
ي را برای ارزیابي پایداری شهر در بعد عدالت اجتماعي بیان هایشاخصشهرداری مشهد به عنوان نمونه موردی،  7یک از منطقه 

 ازآنجاکهیافته است.  یاژهیوجغرافیدانان اهمیت  ریزان و اخیر در میان برنامه یهاسالاز مباحثي است که در  اجتماعيعدالت دارد. 
ی توزیع آن، در نحوه يعدالتيب، باشدميشکل و ماهیت کالبدی، اجتماعي و فضایي شهر  یدهندهساختار خدمات عمومي شهری 

جدّی  یهاچالش گزیني طبقاتي محالت شهر گذاشته و مدیریت شهری را با ماهیت شهر و جدایي و بر ساختار یریناپذجبران ریتأث
و بررسي  موردبحثشهر مشهد  7در همین خصوص در این مقاله توزیع امکانات شهری را در ناحیه یک از منطقه  .کندميروبرو 
در خدمات شهری از انواع نوع  71 پژوهشدر این . جهت بررسي عدالت اجتماعي و نقش آن در توسعه پایدار شهری دهیمميقرار 

، دانشگاهيپیشمراکز دبیرستان،  ،راهنمایي مدارس دبستان، )کودکستان،خدمات آموزشي -7: شاملگروه عمده که  1

،بیمارستان و درمانگاه )پایگاه مراکز بهداشتي، درماني -بهداشتي خدمات -1و کار و دانش(  ایحرفهفني و  هایهنرستان

ر سطح منطقه مورد مطالعه مورد سنجش و بررسي خدمات عمومي توسط شهرداری د ارائهداروخانه( و همچنین تحلیل وضعیت 
 7شهری ناحیه یک، منطقه  هایکاربریقرار گرفته است. هدف این پژوهش بررسي عدالت اجتماعي از منظر توزیع فضایي 
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 که يصورتشهرداری مشهد است و برای این امر، عدالت اجتماعي از دو منظر عیني و ذهني مورد ارزیابي قرار گرفته است به 
 مورد بررسي قرار گرفته است. هاکاربریخواهي از شهروندان منطقه و ناحیه انجام شده و هم شعاع عملکردی و پراکنش  نظرهم

در نهایت به رضایت شهروندان از شیوه زندگي خود منجر شده و به ثبات سیاسي و اقتدار ملي  شهرهاتحقق عدالت اجتماعي در 
نظر جغرافیایي عدالت اجتماعي شهر مترادف با توزیع فضایي عادالنه امکانات و منابع بین کمک شایاني خواهد نمود. از نقطه 

اجتماعي و مشکالت پیچیده  هایبحرانبه  هاآناست زیرا عدم توزیع عادالنه  هاآنمناطق مختلف شهری و دستیابي شهروندان به 
مرجع نموده و  هایگروهمحروم را مورد توجه  هایگروه،. از طرف دیگر وجود نابرابری در کیفیت زندگيشودميفضایي منجر 

رسالت برنامه ریزان و مدیران شهری در این زمینه تالش برای دستیابي به  ترینمهممشکالت دیگری را ایجاد مي کند. بنابراین 
د در تامین فرصت مختلف جامعه شهری به خدمات شهری و از بین بردن تضا هایگروهدر دسترسي  "فرصت های برابر"آرمان 

شهرداری مشهد به عنوان  7درماني است. پس بررسي عدالت اجتماعي در ناحیه یک از منطقه  -های برابر آموزشي و بهداشتي
 مشهد از ضروریات دستیابي به توسعه شهری و شهر پایدار خواهد بود. شهرکالنیکي از مناطق مهم جمعیتي 

 

 روش تحقیق -2
است و از نوع کاربردی انجام گرفته تحلیلي  -توصیفي که بصورت باشدميدارای ماهیت قیاسي  ژوهشروش تحقیق در این پ

حجم نمونه در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان میداني است.  -از حیث گرد آوری اطالعات ترکیبي از روش های اسنادی و
رد بررسي قرار گرفته است. تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه ها پرسشنامه در سطح محدوده مورد مطالعه تعیین و مو 128تعداد 

 هایکاربریگرفته است. همچنین اطالعات  صورت( GIS( و سیستم اطالعات جغرافیایي)SPSSبه کمک نرم افزار تحلیل آماری)
 جسته شده است.شهری از طرح تفصیلي مصوب شهر اخذ و نهایتا از روش میداني برای کسب اطالعات پرسشنامه ای سود 

 

 چارچوب تئوریک -3
کلي، در بررسي های  طوربهعدالت اجتماعي و اخالق مقوله ای ابدی است که بشر همواره به دنبال آن بوده و خواهد بود. 

دوره  اجتماعي مي توان ادعا کرد که این مقوله یک پدیده ای جهاني است. نابرابری اجتماعي در همه هاینابرابریمربوط به مقوله 
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 

اجتماعي امری طبیعي است بر این باورند که، وجود نابرابری در همه جوامع دلیل بر  هاینابرابرینیست. برخي درباره این که 
رای مثال، برده داری زماني رایج بوده است ولي امروزه آن را پدیده ای غیرطبیعي مي نامیم. البته بسیاری حقانیت وجود آن نیست، ب

اجتماعي را به تفاوت های استعدادی و کوششي موجود میان افراد یک جامعه نسبت داده اند. دلیل این  هاینابرابریهم علت وجود 
به سبب تفاوت های استعدادی، پاداش های نامساوی  هاانسانهي این است که گروه از اندیشمندان برای دفاع از چنین دیدگا

مفهوم عدالت اجتماعي اصوالً آن قدر فراگیر  .کندمياجتماعي و اقتصادی را اجتناب ناپذیر  هاینابرابریدریافت مي دارند که وجود 
ساساً مي توان به عنوان اصل یا مجموعه ای از اصول نیست که بتوان در قالب آن درباره یک اجتماع خوب قضاوت کرد. عدالت را ا

. همچنین باید در نظر داشت (22:7991مضطرزاده،  و نظرگرفت که برای حل و فصل دعاوی متضاد به وجود آمده است )حجتي در
آن توجه ویژه ای  رعایت عدالت و توزیع عادالنه منابع یکي از اصول اسالم بوده و در اصل های مختلف قانون اساسي کشور نیز به

 نیز آن درجة اهمیت باشد، متفاوت مختلف جوامع و افراد میان در دتوانمي عدالت تعریف (777: 7987شده است)تیربند، اذاني،

 انقالب محوری گفتمان اجتماعي، عدالت که ندارد تردیدی وجود نکته این در ما، کشور مورد در. باشد بسیار تفاوت دارای دتوانمي

به کار  ایران اسالمي جمهوری رسمي ادبیات در بسیار فراواني با که است ه هایي کلید واژ اجتماعي از عدالت  .است بوده اسالمي
 کلید این به کارگیری با همگي و مقررات، قوانین و گذاری سیاست ،باالدستي اسناد کشور، عالي مقامات بیانات  .است شده گرفته

 که کرد برداشت اینگونه توانمي بنابراین. مي کنند تاکید آن بر ایران، جمهوری اسالمي نظام یلتشک نهایي منظور عنوان به واژه

: 7981است) نیلي، بوده عالي جامعه سیاستگذاران ذهن در حداقل هنجاری، هدف واالترین و باالترین همواره عدالت اجتماعي
ای فایق آمدن بر تعارضاتي است که الزمه همکاری اجتماعي اصول عدالت اجتماعي در واقع کاربرد خاص این اصول بر (.191

است. متأسفانه اصولي از عدالت اجتماعي که مورد قبول عام باشد وجود ندارد. با این حال مفهوم عدالت  جامعه برای ترقي افراد
هوم توزیع عادالنه از طریق اجتماعي همواره در فلسفه اجتماعي مطرح بوده است. از سوی دیگر اصول عدالت اجتماعي براساس مف

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:

ب( تخصیص منابع به طریقي صورت گیرد  طقه برآورده شود.الف( نیازهای جمعیت هرمن . توزیع درآمد باید به طریقي باشد که:7
ج( تخصیص منابع اضافي به طریقي باشد که در رفع مشکالت خاص ناشي . که ضرایب فزایندگي بین منطقه ای به حداکثر برسد

 از محیط اجتماعي و فیزیکي مؤثر واقع شود.
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 ترین مناطق تا حدامکان بهتر شود. . سازوکارها باید به طریقي باشد که دورنمای زندگي در محروم1
اگر این شرایط موجود باشد آن گاه مي توان به یک توزیع عادالنه که از راه های عادالنه به دست آمده است دست یافت 

 .(24:7991مضطرزاده، و )حجتي 
 

 عدالت اجتماعی و شهر -3-1
ت اجتماعي، عدالت فضایي، عدالت جغرافیایي و مفهوم عدالت از منظرهای مختلف قابل بررسي است و مفاهیمي چون عدال

بعدی بودن این مفهوم است، اما آن چه حائز اهمیت است این است که اساس هرگونه تغییر در  عدالت محیطي نیز متأثر از چند
تقسیم بندی  (.87:7999سازمان فضایي در روابط اجتماعي و اقتصادی و توزیعي درآمد در جامعه اثر مستقیم مي گذارد )مرصوصي، 

های مختلفي از عدالت توسط صاحب نظران صورت گرفته، به عنوان نمونه از عدالت تخصیصي، عدالت توزیعي، عدالت افقي و 
. در عدالت اجتماعي و شهر بیشتر بر سه مورد توزیع متوزان (974-972: 7911عدالت عمودی نام برده شده است )ماسگریو، 

)تیربند، شودمي تأکیداقل ها در خدمات و امکانات شهری و ارزش افزوده زمین در شهرها امکانات و خدمات شهری، رعایت حد
 ماهیت عدالت را مي توان در قالب سه معیار زیر عنوان نمود:( 771: 7987اذاني،

به  نیاز مفهومي نسبي است . احتیاجات بشر و نیازهای انساني ثابت نیستند و وابسته به شعور انساني هستند و نیاز؛ -

(. افراد دارای حقوق مساوی در بهره 711: 7914موازات تحول جامعه، شعور و در نتیجه نیاز نیز تحول مي یابد )هاروی، 
برداری از منابع و امتیازات هستند ولي نیاز همه مشابه نیست. تساوی در بهره برداری از دیدگاه افراد به صورت 

 (.1996:21manRunci ,) شودميتخصیص نابرابر منافع جلوه گر 

در واقع روشن است که اشخاصي که در ایجاد منافع یا مصالح عمومي برای شهروندان نقش دارند  منفعت عمومي؛ -

 خود را دارای استحقاق بیشتری نسبت به کساني که منافع عمومي کمتری ایجاد مي کنند، مي دانند.

نسبت به سایرین حق بیشتری مطالبه مي کنند.  افرادی که با مشاغل سخت و پرمشقت در ارتباط هستند استحقاق؛ -

استحقاق در چارچوب جغرافیایي، تخصیص منافع اضافي برای جبران مشکالت اجتماعي و طبیعي خاص هر منطقه به 
 (.718 :7914شمار مي آید )هاروی، 

جغرافیای انساني، تنها در راه  در جغرافیای انساني و جغرافیای شهری، نقش اول به عدالت اجتماعي و رفاه اجتماعي داده شد و
رفاه اجتماعي او اعتبار علمي یافت، اما باز هم در نوشته ها و کتاب های جغرافیای  تأمینبهبود بخشیدن به محیط زندگي انسان و 

 انساني و جغرافیای شهری مخصوصاً کتاب هایي که در جهان سوم منتشر شد از عدالت اجتماعي سخني به میان نیامد )شکویي،
(. شاید بتوان گفت، برای اولین بار، عنوان توسعه جغرافیایي در برابر توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعي و فرهنگي به وسیله 29:7918

کانادا مطرح شده باشد. هارولدوود، در تعیین معیارهای جغرافیایي توسعه، به چند  1استاد جغرافیا در دانشگاه مک مستر 7وود هارولد
دالت اجتماعي، تکنولوژی مهارشده، کنترل آلودگي های محیط زیست، سالمتي و رفاه اجتماعي جامعه، کیفیت عامل از جمله ع

کند )شکویي، است، تکیه مي موردبحثزندگي، تهیه سرمایه الزم جهت مناطق کم توسعه بدان سان که در جغرافیای کاربردی 
شهر  ي است که با انتشار کتاب خود تحت عنوان عدالت اجتماعي وجغرافیدان انگلیس 9عالوه بر آن دیوید هاروی (.749:7911

( مسیر تازه ای در جغرافیای شهری گشود و جغرافیای شهری را بیش از پیش به استفاده از عدالت اجتماعي در جامعه 7819)
هری را پاسخگو باشد و شهری نزدیک کرد. از نظر هاروی عدالت اجتماعي در شهر باید به گونه ای باشد که نیازهای جمعیت ش

ترین شکاف و اعتراض نسبت به استحقاق حقوق خود مواجه باکمتخصیص منطقه ای منابع را به گونه ای هدایت کند که افراد 
 بنابراین عدالت اجتماعي باید در ؛«توزیع عادالنه از طریق عادالنه»باشند. از نظر وی مفهوم عدالت اجتماعي در نهایت یعني 

زیرا نمي توان منافع عمومي، نیازها و استحقاق شهروندان را بدون معیارای توزیعي و  ؛دالت توزیعي و تخصیصي باشدبرگیرنده ع
تخصیصي در نظر گرفت. لذا هرگونه برنامه ریزی شری که مبتني بر عدالت اجتماعي در شهر باشد، مي بایست بتواند هم در توزیع 

مؤثر باشد. از جمله عواملي که باید در جهت اجرای عدالت اجتماعي و  هاآنتخصصیص نیازها، منافع عمومي، استحقاق و هم در 
این  همراه با عدالت فضایي در برنامه ریزی شهری رعایت کرد، توزیع مناسب خدمات شهری و استفاده صحیح از فضاها است. در

یتي، افزایش منافع عمومي و توجه به و خدمات شهری عوامل مؤثری هستند که با ارضای نیازهای جمع هاکاربریخصوص 
، عدالت اجتماعي، اقتصادی و فضایي را در مناطق شهر برقرار نمایند. لذا عدم ترعادالنهاستحقاق و لیاقت افراد مي توانند با برقراری 

ای شهری را توزیع مناسب خدمات شهری نه تنها مي تواند در برهم زدن جمعیت و عدم توازن آن در شهر بینجامد بلکه فضاه
به بعد، متخصصان جغرافیای انساني، نظریه های مختلف  7811متناقض با عدالت از ابعاد اجتماعي و اقتصادی شکل دهد. از سال 

                                                           
1 - Harold A.Wood 

2 - Macmaster 

3 - David Harvey 
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اجتماعي و مکتب های گوناگون فلسفي را در مطالعات خود به کار گرفتند تا عقب ماندگي، توسعه نیافتگي، نحوه توسعه شهری در 
شهرهای جهان سوم به اقتصاد جهاني را به کمک نظریات اجتماعي و فلسفي و بهره گیری از مدل های  جهان سوم و وابستگي

عادالنه فضا و کاربری های وابسته به آن برای  1و تسهیم 7توزیع یعني؛ عدالت فضایي، (.742:7911کمي ارزیابي نمایند)شکویي، 
که اصوالً چگونگي توزیع فضا وکاربری های  شودميری فضایي مطرح برخورداری بهتر از امکانات فضایي است در مقابل بهره و

وابسته را برای بهره برداری بهتر از امکانات فضایي را منورد توجه قرار مي دهد. برای توزیع عادالنه فضا باید به تدوین اصولي 
مي تواند شامل سه اصل اساسي زیر  فضایي کاربری ها را مورد توجه قرار دهد. این اصول و تخصیص 9پرداخت که مکان گزیني

توان  -1نیازسنجي اقتصادی  -7را برای برقراری عدالت در سازمان یابي فضایي ضروری مي انگارد:  هاآنباشد که دیوید هاروی 
 ترینمهمدر همین خصوص کاربری اراضي شهری و چگونگي توزیع فضایي آن یکي از  .منافع اجتماعي -9سنجي محیطي و 

در بسیاری از کشورهای جهان سوم اجتماعي در شهرها است.  و به منظور استفاده بهینه از فضاها و تحقق عدالتکارکردها 
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 

 بسیار حدی در همه …درماني، آموزشي، فضای سبز، فضای فرهنگي و  -انات بهداشتيامک و (791 :7942، مي باشند) الکویان
هزار نفر جمعیت  719تهران با جمعیتي معادل  79شهریور در منطقه ی  71کوی  7941دارند. در سال  قرار استاندارد از تر پایین

، واحد آموزشي نیز وجود ، بجز یک محلهکویفاقد کتابخانه، مهد کودك و موسسات ورزشي بوده است. محله های مجاور این 
 (. در واقع کارایي نظام و ساختار تقسیمات صحیح شهری شرایط مطلوب توزیع خدمات99: 7941) اهری و همکاران:  نداشته است

 خواهد کرد.شهری را تضمین  هایکاربری و
 

 جایگاه عدالت در برنامه ریزی شهری -3-2
 ، کیفیت محیطي و سرزندگي ( است .، کارآیيمقوله اساسي )عدالت اصول بنیادی شهرسازی در چهار

 

 

 

 

 
 
 
 

 بررسي رابطه سرزندگي با سایر عناصر –1شكل

 
: عدالت به باشدميدر برنامه ریزی شهری عدالت شامل مفاهیم زیر  وعدالت مي تواند سایر اصول را تحت تاثیر قرار دهد 

، دسترسي مناسب به مراکز خدمات دهي و فعالیتي، بدون تبعیض و تفاوت گذاری بین معني توزیع متناسب عملکرد ها و خدمات
 :شودميساکنان یک شهر و منطقه شهری است که میزان برآورد این اصل با معیارهای زیر مشخص 

ي کافي دسترس تأمین -9امکانات )فرصت( برای همه اجتماعات شهری  تأمین -1انصاف در تسهیم و تقسیم منافع شهری  -7
منصفانه  طوربهاشتغال و مسکن  تأمین -2به خدمات و تسهیالت آموزشي، بهداشتي، تفریحي و فرهنگي برای همه ساکنان شهر 

 گوناگون شهر . های برای افراد و ساکنان بخش
 محیط به علقت و احساس فضایي هویت زیبایي، ادراك به باید ی شهر زمین ی کاربر است، معتقد فضایي ریزیبرنامه نظریه

(. همچنین قطبي شدن ساختار فضایي شهر بر اثر سیاست های مدیریتي در امتیاز دادن 91: 7987دهد) زیاری، مینایي، زیاری، پاسخ
به یک محیط در جذب امکانات و خدمات و یا ناتواني یک محیط در جذب امکانات و خدمات باعث افزایش کیفیت نامطلوب 

 حیات تداوم اصلي عامل و شهری توسعه مدیریت ابزار عنوان به شهری (. خدماتScout,24 :2005)شودميفضاهای شهری 

 فرآیند در مردم خواست با منطبق آن اصولي و بهینه پراکنش .مي ماند باز از فعالیت شهروندان زندگي آن بدون که است شهری

بهبود محیط زیست انساني تا حدود (. 117: 7981،است)بزی، عبدالهي پورحقیقي برخوردار زیادی اهمیت از شهری ریزیبرنامه
، مراکز حمل و نقل و ارتباطات ، تجارتخانه هاها وابسته است محل استقرار صنایع یابي درست عملکرد ها و فعالیت زیادی به مکان

، بلکه بخش مهم مي شونداما این عمل همه ی فرآیند برنامه ریزی را شامل ن ؛ها باید در محلي مناسب قرار گیرند  و مانند این

                                                           
1- Distribution 
2- Apportionment 
3- Location 
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، اهداف و سیاست های اجتماعي و اقتصادی در سطح شهر و منطقه شهری برنامه ریزی عبارت است از توزیع فضایي یا مکاني
و ابنیه تاریخي حفاظت شود و به ویژه تسهیالت و خدمات  های شهری بهبود یابند و از محوطه ها است تا از این طریق بافت

 و فضایي تعادل به اصول مربوط رعایت اجتماعي عدالت به دستیابي منظور بنابراین به ؛عادالنه توزیع شود  شهری به گونه ای
( 111: 7981مورد توجه قرار گیرد)بزی، عبدالهي پورحقیقي، پیش از بیش باید که الزامي است امری خدمات شهری، معقول پراکنش

و تعیین نقش  هاکاربریبر توزیع فضایي فعالیت ها و  تأکیدعدالت اجتماعي با  در این تحقیق با توجه به موضوع پژوهش که بررسي
شهری تحت  هایکاربریاز منطقه یک شهرداری مشهد است دو گروه عمده خدمات و  7در توسعه پایدار شهری در ناحیه  هاآن

مه از شاخص های بعد مسافت شهروندان و درماني مورد بررسي قرار گرفته و در تنظیم پرسشنا -عنوان خدمات آموزشي و بهداشتي
از مکان یابي و چیدمان فعلي  هاآنبه خدمات فوق الذکر پرسش به عمل آمده است و در نهایت میزان رضایت  هاآننحوه دسترسي 

 مورد بررسي و سنجش قرار گرفته است. هاکاربریاین 
 

 معرفی عرصه پژوهش -4
از سه ناحیه خدماتي تشکیل شده است. این منطقه به لحاظ مرکزیت  هکتار 7477مشهد با وسعتي معادل شهرداری  7منطقه 

و از شمال به میدان استقالل، جنوب به جمعیت و ترافیک بیش از اندازه ای را در خود جای داده  اداری، شهری از نظر تجاری،
د. در نقشه ذیل موقعیت مکاني و راه های میدان فلسطین، شرق به خیابان دانشگاه و از غرب به میدان آزادی متصل مي گرد

 دسترسي این منطقه به همراه ناحیه بندی آن مشخص شده است.

 
 موقعیت جغرافیایي منطقه مورد مطالعه –1نقشه

 

 یافته های تحقیق -5
العات ک نرم افزار سیستم اطباکممورد بررسي را  هایکاربریدر این بخش ابتدا وضعیت پراکنش و توزیع فضایي 

در انتها بر اساس پاسخ  ؛ و( نشان داده و سپس به بررسي نظرات شهروندان ساکن منطقه پرداخته شده استGISجغرافیایي)
و خدمات عمومي شهری، بر  هاکاربریشهروندان به سواالت تحقیق به تحلیل وضعیت عدالت اجتماعي در راستای توزیع فضایي 

همان طور . به لحاظ پوشش شعاع عملکردی پرداخته شده است هاآنجود و مکان یابي اساس نحوه دسترسي به انواع خدمات مو
آموزشي و بهداشتي و فرهنگي منطقه ای با وضعیت  هایکاربریبر مي آید منطقه یک به لحاظ پراکنش  1شماره که از نقشه 
ب نسبت به سایر مناطق شهر مشهد بوده است. این امر در اثر قرار گیری این منطقه در پهنه وضعیت اقتصادی و نسبتا مطلو

 و نشان از توجه بیش از حد مدیران شهری به خدمات رساني در سطح کل منطقه است. باشدمياجتماعي مطلوب شهر مشهد 
نقشه شبکه معابر و نحوه دسترسي های منطقه حاکي از آن است که وجود معبر شریاني درجه یک در بخش غربي منطقه که 

غربي  -جنوبي و شرقي -متعددی که به صورت شمالي 1از شمال غرب به جنوب غرب کشیده شده است و معابر شریاني درجه
ا محیا ساخته است به لحاظ تردد و دسترسي ساکنین به کلیه خدمات موجود در سطح منطقه را پوشش مي دهند وضعیت مطلوبي ر

 منطقه.
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 1131شهرداری مشهد،  1کاربری اراضي منطقه  –2نقشه

 
 1131مشهد، شهرداری  1شبكه بندی معابر منطقه  –1نقشه

 
 1131شهرداری مشهد،  1درماني و آموزشي منطقه -بهداشتي هایکاربریپراکنش  –4نقشه
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 111به شعاع دسترسي  با توجه
آموزشي سطح  هایکاربریمتری برای 

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 

رقي و مرکزی منطقه از تراکم های ش
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 

رماني و اموزشي د-بهداشتي هایکاربری
در کل منطقه یک نسبت به کل شهر 
مشهد از وضعیت بسیار مناسبي برخوردار 
است ولي این مساله در بین نواحي منطقه 

یعني پراکنش و ؛ وضعیت یکساني ندارد
در بین نواحي  هاکاربریتوزیع فضایي 

مختلف دارای تفاوت عملکردی است. در 
شتي خصوص مناطق خال خدماتي بهدا

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.

 
شهرداری مشهد،  1آموزشي منطقه  هایکاربریشعاع عملكرد  –5نقشه

1131 

 
شهرداری  1درماني منطقه -بهداشتي هایکاربریشعاع عملكرد  –6نقشه

 1131مشهد، 

 

 امه تحقیقنتایج حاصل از پرسشن -6

 وضعیت دسترسی مردم به خدمات عمومی شهری -6-1
درصد شهروندان ساکن ناحیه یک، وضعیت و نحوه دسترسي به خدمات  1/81 شودميمشاهده  4همانطور که در جدول 

عمومي شهری را در سطوح بسیار زیاد و زیاد توصیف کرده اند. در این خصوص نحوه دسترسي بر اساس مکان یابي صحیح و 
امده  هاآنسهولت دسترسي بر اساس شبکه معابر وضع موجود برای کلیه خدمات عمومي شهری که در جداول ذیل لیست مفصل 

 است سنجیده شده است.
 وظیفه شهرداری ها در برابر انواع خدمات عمومي شهری -1جدول

داری معابر نگه
 شهری

تناسب سازی فضاها م
 برای کودکان و جانبازان

های بهداشتي ایجاد سرویس 
 عمومي در معابر شهری

بهسازی اطراف 
 مسیل ها

تعیین تکلیف بناهای نا 
 مناسب در شهر

مدیریت و مسیل ها 
 و آبراهه ها

ساخت مسکن برای افراد 
 کم درآمد

 تنظیف و برف روبي معابر
حفظ و گسترش 
 فضای سبز شهری

 نظارت بر تبلیغات شهری

داری نگه
 هاآرامستان

ی مراکز یجاد و نگه دارا
 عمومي خرید

نصب دیوارهای صوت شکن در 
 معابر پر تردد

ایجاد انواع پارك 
 های شهری

ساخت مجسمه مفاخر در 
 محالت شهری

ی هاآنایجاد مک
 انتظار کارگر

ایجاد و نگه داری مراکز 
 عمومي عرضه پرندگان

نصب پالك های نشانه های 
 شهری جهت شناسایي اماکن

نظارت بر زیبایي 
 منظر شهری

راهنمایي مناسب 
گردشگران داخلي و 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریخدمات عمومي شهری توسط شهردا ارائهمیزان رضایت شهروندان ناحیه یک از  -1جدول

 بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
 میزان رضایت از خدمات عمومي شهری در ناحیه یک

 درصد درصد درصد درصد درصد

 نحوه جمع آوری زباله 2/22 1/71 4/21 1/1 1/1

 وضعیت روشنایي معابر جهت تردد افراد سالخورده و زنان 2/71 2/21 1/71 1/71 1/4

 بودن ناوگان حمل و نقل عمومي کافي 1/12 1/42 1/71 1/1 1/1

 پوشش آسفالت شبکه معابر اصلي 1/4 2/22 7/91 2/71 1/4

 وضعیت بار ترافیکي و تردد وسایل نقلیه 2/21 7/92 2/9 1/1 1/1

 طراحي فضای سبز شهری و پارك ها 9/91 1/79 1/4 1/1 1/1

 امکانات رفاهي و اجتماعي 1/77 2/49 1/71 1/2 4/9

1/1 8/72 7/12 1/29 1/9 
برخورداری از امکانات و فرصت های موجود اقتصادی، اجتماعي و 

 سیاسي

1/1 2/72 2/41 1/79 1/1 
تطابق عدالت اجتماعي و تحوالت سریع اقتصادی و اجتماعي با 

 نیازهای مردم منطقه

 میانگین نظرات 9/11 1/21 2/12 2/4 4/7

 
در خصوص عامل دسترسي به انوع خدمات شهری در سطح منطقه مورد مطالعه دو پارامتر تاثیر گذار است: اول نحوه چیدمان 

در سطح منطقه مورد مطالعه، و دوم وجود معابر به جهت فراهم نمودن دسترسي و سهولت در  موردبحثو توزیع فضایي خدمات 
درصد شهروندان از توزیع فضایي  81در سطح منطقه است. با توجه به نتایح پرسشنامه ای مشخص گردید که حدود  رفت و امد

انوع خدمات عمومي شهری به دلیل مکان یابي مناسب و دسترسي با سهولت به دلیل وجود انواع معابر و شبکه ارتباطي خوب در 
 شند.سطح منطقه دارای رضایت زیاد تا بسیار زیاد مي با

، در ادامه به میزان رضایت 1پس از بررسي وضعیت دسترسي شهروندان به انواع خدمات عمومي شهری در جدول شماره
پرداخته شده است و میزان رضایت از ارائه این  9شهروندان در خصوص جز به جز خدمات مورد پرسشگری در جدول شماره 

ت ارزیابي شده عبارتند از وضعیت جمع آوری زباله، وضعیت روشنایي معابر، خدمات مورد بررسي قرار گرفته است. برخي از خدما
 ناوگان حمل و نقل شهری، پوشش آسفالت شبکه معابر اصلي، بارترافیکي و تردد وسایل نقلیه، فضای سبز و محوطه پارك ها و....

د شهروندان ساکن ناحیه یک از وضعیت جمع آوری زباله در سطح درص 2/21 شودميهمانطور که در این جدول مشاهده 
درصد شهروندان ناحیه یک وضعیت جمع آوری زباله را در سطح متوسط ارزیابي  4/21منطقه رضایت زیاد و بسیار زیاد داشته اند و 

سطح منطقه را رضایت بخش  درصد شهروندان ناحیه یک روشنایي معابر جهت تردد افراد سالخورده و زنان در 1/11کرده اند. 
درصد رضایت کم و بسیار کمي از وضعیت روشنایي معابر در شب داشته اند. درصد  1/79درصد رضایت نسبي و  1/71دانسته اند،

باالیي از شهروندان ناحیه یک، رضایت بسیار زیاد و زیادی از تعدد ناوگان حمل و نقل شهری داشته اند. به عنوان یکي از دالیل 
به نزدیکي خطوط مترو شهری و نیز وجود پایانه های مسافربری مانند پایانه  توانمي 7رضایت شهروندان ناحیه یک منطقه عمده 

درصد شهروندان ناحیه یک از وضعیت آسفالت شبکه معابر اصلي رضایت زیاد یا بسیار زیاد داشته اند. این  2/27آزادی اشاره کرد. 
یکسال گذشته اقدام به بازسازی و مرمت پیاده روهای اصلي و پر تردد کرده است. ضمن اینکه در حالیست که شهرداری منطقه در 

 خط ویژه نابینایان نیز در طرح جدید لحاظ شده است.
به طوالني شدن وضعیت بازسازی و  توانميیکي از دالیل عمده در وجود نارضایتي از وضعیت شبکه آسفالت معابر اصلي 

درصد شهروندان ناحیه یک وضعیت  4/87رو ها اشاره کرد که منجر به نارضایتي شهروندان شده است. مرمت آسفالت و پیاده 

وضعیت دسترسي شهروندان به  ناحیه یک

 فراواني درصد فراواني انواع خدمات عمومي شهری

 بسیار زیاد 742 8/42

 زیاد 42 7/14

 متوسط 11 1/9

 کم 1 1/1

 بسیار کم 1 1/1
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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 
رصد شهروندان ناحیه یک از وجود فضاهای سبز و محوطه پارك های د 1/82های آزادی و خیام امری طبیعي به نظر مي رسد. 

درصد شهروندان ناحیه یک از امکانات رفاهي و اجتماعي پیرامون خود ابراز رضایت زیاد  1/12پیرامون خود ابراز رضایت کرده اند. 
مجتمع های فرهنگي موجود شامل یا بسیار زیاد داشته اند. نزدیکي به دانشگاه فردوسي مشهد، پارك ملت، فرهنگ سراها و 

نمایشگاه ها، سالن های تئاتر،کالس های متنوع هنری، مراکز خرید و فروشگاه های زنجیره ای و... از دالیل عمده رضایت 
درصد ساکنان ناحیه یک از برخورداری از امکانات اقتصادی، اجتماعي و سیاسي اظهار  1/47شهروندان ناحیه یک مي باشند. 

 اند. نزدیکي به دانشگاه فردوسي مشهد و جلسات سیاسي برگزار شده در آن، پارك ملت و فرهنگسراها و های رضایت کرده
درصد( تطابق و پاسخگویي عدالت  2/41فرهنگي موجود از دالیل رضایت این شهروندان مي باشند. اکثر شهروندان ناحیه یک )

 حد متوسط ارزیابي کرده اند. اجتماعي و تحوالت سریع اقتصادی با نیازهای خود را در
 

 میزان برخورداری از انواع امكانات و خدمات بر اساس شاخص مرکزیت مكاني در سطح منطقه یک -4جدول

 ورزشي مجموع
خدماتي 

 اجتماعي
 بهداشتي

تاسیسات 

 تجهیزات

ضای ف

 سبز
 نواحي آموزشي اداری تجاری

89127  8 7 7 17  17  297  22  24  الف 1ناحیه  

92921  9 9 1 1 9 1127  78  7ناحیه  9 

22977  2 9 1 27  17  217  78  21  ب 1ناحیه  

87247  9 7 1 81  97  811  42  12  9ناحیه  

1481  91  9 9 74  92  4917  119  297  مجموع 

 
از منطقه مورد مطالعه  7بر مي آید برخورداری از کلیه خدمات و امکانات در سطح ناحیه  2همان طور که از جدول شماره 

ب  1و در اخرین رتبه ناحیه  9الف و در رتبه بعدی ناحیه  1است و سپس ناحیه  192592بهترین وضعیت با مجموع ارزش  دارای
شهرداری مشهد یعني همان توزیع فضایي  7قرار دارد. میزان برخورداری از امکانات و خدمات در سطح نواحي موجود در منطقه 

 خدماتي در سطح نواحي منطقه مورد مطالعه است. -ت فضایي امکانات و خدمات شهری و گویای وضعیت عدال
 

 تحلیل و جمع بندی -7
شهرداری مشهد  7در ناحیه یک از منطقه  موردبحثالزم به ذکر است که جهت بررسي نحوه پراکنش و توزیع فضایي خدمات 

استفاده شده است. جامعه شهروندان ناحیه  7درماني( از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل-آموزشي و بهداشتي هایکاربری)
جامعه مستقل از هم در نظر گرفته شده است. الزم  1شهرداری مشهد، که به عنوان  7و جامعه شهروندان کل منطقه  7یک منطقه 

یات مورد به ذکر است که شرایط اجرای آزمون ها همانند عدم وجود مقادیر انتهایي یا عدم توزیع های ناهنجار برای تمامي فرض
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 

سه جدول مورد بررسي قرار خواهند گرفت. در جدول اول آماره های توصیفي شامل تعداد شهروندان نواحي یک از خدمات، بوسیله 
یک و کل منطقه که در پژوهش مورد نظر شرکت داشته اند، میانگین و انحراف استاندارد و میانگین خطای استاندارد گزارش شده 

بدین صورت است که سطح معني  ه است. اساس استفاده از این جدولاست. در جدول بعدی، آزمون برابری واریانس ها ارائه شد
بیشتر باشد برابری واریانس ها مورد تایید  12/1. اگر سطح معني داری این آزمون از شودميمقایسه  12/1با عدد  1داری آزمون لون

ح معني داری آزمون مقایسه میانگین است. در خروجي نرم افزار پس از بررسي برابری واریانس ها، اطالعات جدول سوم یعني سط
از  باشدمي t. اگر سطح معني داری آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل که همراه با آماره آزمون شودميدو جامعه مستقل ثبت 

 کمتر باشد، برابری میانگین ها یعني برابری نظر شهروندان ناحیه یک و کل منطقه رد شده است. 12/1
 

 زیع فضایی خدمات آموزشینحوه تو -7-1
به بررسي وضعیت دو جامعه از دیدگاه آمار توصیفي مي پردازد. همانطور که در این جدول مشاهده  2نتایج ارائه شده در جدول 

و میانگین پاسخ شهروندان کل  4112/9میانگین پاسخ شهروندان ناحیه یک در میزان رضایت از ارائه خدمات آموزشي،  شودمي

                                                           
1 Independet Sample T Test 
2 Levene 
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بیشتر باشد، پاسخ شهروندان به سمت  9است. هر قدر میانگین بدست آمده از عدد  9. سطح متوسط عدد باشدمي 9192/1منطقه 
کمتر باشد، پاسخ شهروندان به سمت رضایت کم و بسیار کم  9رضایت زیاد و بسیار زیاد و هرچه میانگین بدست آمده از عدد 

هروندان ناحیه یک، میزان رضایت بیشتری از خدمات آموزشي ارائه شده ش دهدميخواهد بود. آمار توصیفي بدست آمده نشان 
که از  باشدمي 147/1سطح معني داری آزمون لون برای برابری واریانس ها  4نسبت به شهروندان کل منطقه داشته اند. در جدول 

 12/1( از 111/1ارائه شده است ) 1بیشتر است. سطح معني داری آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل که در جدول  12/1
. یعني تفاوت معني داری بین سطوح میانگین دو گروه وجود دارد و میزان رضایت باشدميکمتر است. بنابراین آزمون معني دار 

ی آموزشي ارائه شده توسط شهرداری مشهد دارای هاکاربریشهرداری مشهد، از توزیع  7شهروندان ناحیه یک نسبت به کل منطقه
ایت بیشتری نسبت به میانگین منطقه بوده است.پس مي توان نتیجه گرفت که توزیع فضایي و مکان یابي فضاهای آموزشي در رض

 .باشدميشهرداری مشهد مورد رضایت شهروندان  7سطح ناحیه یک منطقه 
 

 آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت خدمات آموزشي -5جدول
 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه گروه

 11882/1 21122/1 4112/9 128 شهروندان ناحیه اول

 19112/1 29211/1 9192/1 799 شهروندان کل منطقه

 
 آزمون لون برابری واریانس )خدمات آموزشي( -6جدول

 سطح معناداری آماره آزمون لون

75921  51471  

 
 یج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت خدمات آموزشينتا -7جدول

 درصد 0/35فاصله اطمینان  اختالف میانگین ها سطح معناداری درجه آزادی tآماره آزمون 

251717  919  51111  5114811  591271  5418921  

 
 درمانی –نحوه توزیع فضایی خدمات بهداشتی  -7-2

یعني سطح متوسط باالتر است. به  9میانگین پاسخ شهروندان هر دو نمونه از عدد  شودميمشاهده  9جدول  همانطور که در
به سمت رضایت  7عبارت دیگر جهت پاسخ شهروندان هر دو نمونه در میزان رضایت از ارائه خدمات بهداشتي و درماني در منطقه 

( بیشتر از میانگین رضایت شهروندان 8971/9ین رضایت شهروندان ناحیه یک)زیاد و بسیار زیاد بوده است. با این تفاوت که میانگ
. گیردميسطح معني داری آزمون لون برای برابری واریانس ها مورد بررسي قرار  8( بوده است. در جدول 2141/9) 7کل منطقه

بری واریانس ها مورد تایید است. سطح بیشتر است، بنابراین برا 12/1که از  باشدمي 771/1سطح معني داری آماره آزمون لون 
کمتر است. بنابراین آزمون  12/1( از 111/1ارائه شده است ) 71معني داری آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل که در جدول 

ناحیه یک و تفاوت معني داری بین سطوح میانگین دو گروه وجود دارد. به عبارت دیگر میزان رضایت شهروندان  باشدميمعني دار 
ی بهداشتي و درماني ارائه شده توسط شهرداری با یکدیگر برابر نبوده است و هاکاربریشهرداری مشهد، از توزیع  7و کل منطقه 

شهروندان ناحیه یک  دهدميهمراه با عدم تعادل و در نتیجه عدم برقراری عدالت اجتماعي مواجه است. نتایج بررسي ها نشان 
ز ارائه خدمات بهداشتي و درماني در ناحیه خود داشته اند و این بدان معني است که توزیع فضایي خدمات میزان رضایت بیشتری ا

 شهرداری مشهد با تعادل نسبتا مناسبي همراه بوده است. 7درماني در سطح ناحیه یک در منطقه -بهداشتي
 

 هداشتي و درمانيآزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت ب -8جدول
 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه گروه

 19489/1 29928/1 8971/9 128 شهروندان ناحیه اول
 12191/1 22117/1 2141/1 799 شهروندان کل منطقه

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

 اداریسطح معن آماره آزمون لون

51197  57711  
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 نتایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي تحلیل وضعیت خدمات بهداشتي و درماني -10جدول

 درصد 0/35فاصله اطمینان  اختالف میانگین ها سطح معناداری درجه آزادی tآماره آزمون 

51189  919  51111  5212121  5414111  5992111  

 

 درمانی ناحیه یک-توزیع فضایی انواع خدمات آموزشی و بهداشتی تحلیل نهایی -7-3
 در نهایت تمامي خدمات ارائه شده در این مقاله، همزمان مورد بررسي قرار گرفته است.

 درماني-آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل برای بررسي توزیع فضایي خدمات آموزشي و بهداشتي -11جدول

 میانگین خطای استاندارد انحراف استاندارد میانگین تعداد نمونه گروه

 9111/1 29221/1 1918/9 128 شهروندان ناحیه اول

 9111/1 21121/1 1821/9 799 شهروندان کل منطقه

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

 سطح معناداری آماره آزمون لون

52111  51881  

 
 درماني-تایج آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل در خدمات آموزشي و بهداشتين -11جدول

 درصد 0/35فاصله اطمینان  اختالف میانگین ها سطح معناداری درجه آزادی tآماره آزمون 

51189  919  51111  5212121  5414111  5992111  

 
ایت شهروندان ناحیه یک از وضعیت ارائه خدمات میزان رض دهدمينشان  79بررسي میانگین های بدست آمده در جدول 

بهداشتي و  آموزشي، یهاکاربریآموزشي، بهداشتي و درماني بیشتر از شهروندان کل منطقه بوده است. به عبارت دیگر توزیع 
تنها در  ؛ وشهرداری مشهد با عدم تعادل و در نهایت عدم برقراری عدالت اجتماعي همراه است 7درماني در نواحي مختلف منطقه 

در نهایت مي توان نتیجه گرفت  ؛ وسطح ناحیه یک شهرداری مشهد این مقدار با تعادل و توزیع فضایي مناسب تری همراه است
و خدمات مختلف شهری است و  هاکاربریکه چهار پهنه مورد بررسي )نواحي( در سطح منطقه یک دارای عدم تعادل در پخشایش 

یي و دسترسي نواحي این منطقه به فضاهای تاثیر گذار همجوار است. ناحیه یک مورد مطالعه این این به سبب موقعیت جغرافیا
تحقیق با توجه به بررسي های صورت گرفته دارای بهترین حالت تعادل در بین سایر نواحي و رعایت بهترین حالت توزیع فضایي و 

به مسایل مطرح شده در خصوص حفظ عدالت فضایي و شهری است. در نهایت با توجه  هایکاربریتحقیق عدالت فضایي 
شهری در سطح کل مناطق شهرداری نسبت به هم و در مرحله ای دیگر در نواحي مختلف هر منطقه،  هایکاربریاجتماعي برای 

صوص رعایت مساله تقسیم عادالنه فضاها امری ضروری در ایجاد شهری پایدار و تحقیق توسعه پایدار شهری است. در همین خ
شهری به عنوان پارامتری تاثیر گذار در تحقق عدالت  هایکاربریضرورت توجه به مساله پراکنش یکسان و توزیع فضایي مطلوب 

 هایکاربریاجتماعي در شهرها نمایان مي گردد. در همین رابطه باید خاطر نشان کرد که توجه به پراکنش عادالنه کلیه خدمات و 
خدمات عمومي شهری در سطح کلیه مناطق مشهد، به خصوص  ارائهدرماني، آموزشي و  -داشتيبه هایکاربریشهری خصوصا 

نواحي مختلف منطقه یک باید مورد توجه مسئوالن شهرداری به عنوان ضروریات ایجاد رفاه و عدالت اجتماعي و تحقق توسعه 
رایط اجتماعي و اقتصادی حاکم بر کشورهاست و در شرایط داخلي فضای شهرها که متاثر از شپایدار شهری باشد. در همین راستا 

بنابراین نیاز اساسي  پس شودميشهری معین  ریزیبرنامهنتیجه همین شرایط است که کیفیت فضاهای شهری و سیاست های 
 عدالت اجتماعي مورد تحلیل و بررسي هاآنهای اجتماعي و فرهنگي و اقتصادی و در راس  شناخت فضای شهری است که ارزش

بررسي معیارهاست که قدمي موثر در راه تحقق عدالت اجتماعي در جامعه برداشته خواهد  قرار گیرند که در نتیجه این تحلیل ها و
شد. در جهت رسیدن تمامي ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت یکسان مبحث عدالت اجتماعي در فضای شهری بوجود 

یک منطقه، توسعه  جمعیت و خدمات در ، تراکم بیش از حدبدی همچون حاشیه نشینيکه عدم توجه به آن تبعات بسیار  آیدمي
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 

حدی از تشدید نابرابری فضایي و د تا مي توان هاکاربریو توجه به مساله عدالت اجتماعي و توزیع فضایي مناسب  خواهد داشت
 .اجتماعي جلوگیری نماید
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 گیرینتیجه -8
های کشوری و جهاني  با سیاست هاشهر ،اهمیت فراوان دارد کهنظر مپرداختن به عدالت اجتماعي در مباحث شهری از این 

های اجتماعي و فرهنگي و اقتصادی و  ارزشبنابراین نیاز اساسي شناخت فضای شهری است که .  (8: 7918،)شکویي دارندپیونده 
بررسي معیارهاست که قدمي موثر در  عدالت اجتماعي مورد تحلیل و بررسي قرار گیرند که در نتیجه این تحلیل ها و هاآندر راس 

یکسان  راه تحقق عدالت اجتماعي در جامعه برداشته خواهد شد. در جهت رسیدن تمامي ساکنان شهرها به نیازهایشان به صورت
، تراکم بیش از که عدم توجه به آن تبعات بسیار بدی همچون حاشیه نشیني آیدميمبحث عدالت اجتماعي در فضای شهری بوجود 

یک منطقه، توسعه یک جانبه ی شهرها، خالي از سکنه شدن برخي از محدوده های شهری، بورس بازی  جمعیت و خدمات در حد
را و نظرها برخوردار از پشتوانه آسعي شد تا حد امکان تمامي  . در این پژوهشپي خواهد داشت زمین و ده ها مساله و مشکل را در

با دیدگاه توزیع فضایي مناسب  شهری ریزیبرنامهبه منظور تحقق عدالت در . باشد یگان علم شهررنظری اندیشمندان و بز
برای همه اجتماعات شهری، ، ، تامین امکاناتمنافع شهری باید موارد ذیل را رعایت کرد: انصاف در تسهیم و تقسیم ،هاکاربری

تامین دسترسي کافي به خدمات و تسهیالت آموزشي، بهداشتي، تفریحي و فرهنگي برای همه ساکنان شهر، تامین اشتغال و 
ف پذیری و های گوناگون شهر به منظور موفق بودن طرح های شهری انعطا منصفانه برای افراد و ساکنان بخش طوربهمسکن 

 .تا حدی از تشدید نابرابری فضایي و اجتماعي جلوگیری نماید توانميواقع گرایي و رعایت کارآیي و عدالت در تهیه و اجرای آن 
و خدمات شهری در سطح نواحي و مناطق در شهرها باید منطبق بر  هاکاربریدر انتها باید خاطر نشان کرد که پخشایش صحیح 

 توجه معیت باشد یعني به فضاهای متراکم جمعیتي توجه بیشتری نسبت به سایر فضاهای کم تراکم شود. بابارجمیعتي و تراکم ج

 این از تر شهروندان منطقه یک مشهد مطلوب استفاده ی جهت شهری خدمات توزیع عادالنه ی منظور به و پژوهش یافته های به

 :گرددمي ذیل ارایه شرح به پیشنهاداتي خدمات
 پروژه های مراحل انجام و ها زمینه تمامي در شودمي پیشنهاد ها ریزیبرنامه در مشارکتي روش موفقیت به توجه با -

 .شود شهر نظرسنجي مردم از شهری خدمات
 ایجاد و منطقه در سرمایه گذاری به مردم با توجه به موقعیت بسیار مناسب اجتماعي و اقتصادی منطقه یک باید تشویق -

 مورد نظر قرار گیرد. NGOsخصوصي و  بخش توسط شهری خدمات
 .هاآن نیازمندی های رفع و مردم مشارکت جهت محله و ناحیه هر در محله شورای ایجاد -
 .منطقه یک ساختار و محیط از کاملتر شناخت دلیل به بومي مسئولین از استفاده -
 منطقه یک.در کل  هاکاربریتوجه یکسان به تمام نواحي منطقه یک مشهد و توزیع عادالنه  -

 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 -

 هربازیگران عرصه ش ترینمهمتوجه به نقش مردم در عرصه مدیریت شهری و حفظ مشارکت مردمي به عنوان  -

 در سطح منطقه و نواحي مورد استفاده هاکاربریتوجه به مساله جمعیت و تراکم در چیدمان انواع  -

 

 نابعم
 تهران، تهران: انتشارات «شهرنشیني در ایران»(، 7911) گیتي ،اعتماد .7

مردم  تحلیل پراکنش مکاني خدمات شهری بر مبنای خواست»(، 7981) خدارحم، عبدالهي پورحقیقي، ابوالفضل، بزی .1
 7، شماره 12مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطي، سال ، «)مطالعه موردی: شهر استهبان

 تهران: انتشارات سمت، «برنامه ریزی کاربری اراضي شهری»(، 7991) پورمحمدی، محمدرضا .9

، مجله جامعه «توزیع امکانات و خدمات شهری بر اساس عدالت اجتماعي در یاسوج» ،(7987) اذاني،مهری ،مجید،تیربند .2
 24شماره شناسي کاربردی،

، رساله دوره دکتری «شهر و عدالت اجتماعي، ناهمگوني های فضایي در محالت شهر مشهد» (،7991حاتمي نژاد، حسین ) .2
 ه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتيجغرافیا و برنام

، مجله «سنندج شهر فضایي ساختار در اجتماعي عدالت وضعیت تحلیل و بررسي»(، 7981حبیبي، کیومرث و همکاران ) .4
 1آرمان شهر، شماره 

 12، جستارهای شهرسازی، شماره «مفهوم عدالت و رابطه آن با شهر» (،7991حجتي، وحیده، مضطرزاده، حامد، ) .1

، مرکز تحقیقات کامپیوتری «توسعه پایدار شهری و کاربری اراضي شهر ایالم» (7919حسین زاده دلیر، کریم، ملکي، سعید ) .9
 علوم انساني، دانشگاه تبریز و
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بررسي و تحلیل سطوح پایداری در محالت شهر یزد و ارائه راهکارهایي در » (7999حکمت نیا، حسن، زنگي آبادی، علي ) .8
 ، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم انساني«بهبود روند آن
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو5911بهار (، 51)پیاپی:  5 ، شمارهسال سوم

 

 محورحفاظت ینیبازآفر یابعاد چارچوب مفهوم یبررس

 رانیا یخیتار یشهر یهادر بافت 

     

 2، مسعود علیمردانی*1الناز هاشمی
 31/33/89تاریخ دریافت:  

 02/23/88تاریخ پذیرش: 
 

  32800کد مقاله: 

 
 

 یده ـچک
 

های شهری های حفاظتی و بازآفرینی بافتبرنامهها و گیری سیاستاخیر عوامل مختلفی در فرایند شکل یهادر دهه
اند. با چالش میان دو رویکرد بازآفرینی شهری و حفاظت شهری متخصصان درصدد ادغام بوده تأثیرگذارتاریخی در ایران 

ف پژوهش هد های مؤثر در هر دو برآمدند.این دو رویکرد، ارائۀ رویکردی جامع و یکپارچه و سرانجام ارائه معیارها و مؤلفه
محور بازآفرینی حفاظت رویکرد مبنای بر شهری حفاظت جهت در بازآفرینی شهری نظری حاضر بازشناسی ابعاد چارچوب

المللی مرتبط و از سوی های بینها و بیانیهاست. برای این منظور از یک سو اسناد، کنوانسیون تاریخی های شهریبافت
اند و با وزۀ بازآفرینی و حفاظت شهری مورد بازخوانی و واکاوی قرار گرفتههای داخلی ایران در حسیر تکوینی سیاست

ابعاد چارچوب مفهومی رویکرد بازآفرینی  بازشناخت به تحلیل محتوا گیری از روش تحقیق کیفی و تکنیکبهره
باشد می« تیمحیط زیس»و « مدیریتی»، «فرهنگی»، «کالبدی»، «اجتماعی»، «اقتصادی»بعد  ۶محور، که شامل حفاظت

 و ماهیت تحقیق به توجه شود. روش انجام این پژوهش باهای خود هستند، پرداخته میکه هر یک شامل زیرمؤلفه
 .باشدمی تحلیلی-توصیفی هایروش از تلفیقی پژوهش، بر حاکم رویکرد و بررسی مورد هایمؤلفه

 

 حفاظت محور، بافت شهری تاریخیبازآفرینی شهری، حفاظت شهری، بازآفرینی  یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

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

 استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران -0
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 مقدمه  -1
شده  شهری هایدر پروژه پایداری نام به جدیدی پدیده به شهری باعث توجه نوسازی و بهسازی هایطرح ناموفق اجرای

دی، است)حبیبی و مقصو بازآفرینی بر سیاست و تأکید شهری هایبافت احیای پایداری، زمینه در ترین رویکردهاعمده از که است
 شهری فرسوده هایبافت مواجهه با در جهانی شدهپذیرفته از جدیدترین رویکردهای شهری یکی بازآفرینی رویکرد (.۵: 319۶

 ذینفع در هایگروه مشارکت نقش یافتن اهمیت و توسعه پایدار در مطرح شده اصول به توجه باید را این رویکرد ظهور زمینه .است

تکامل  است، نتیجه شده مطرح 82 دهه از که شهری بازآفرینی رویکرد. (Vilaplana,1998:1)نستدا شهری ریزیبرنامه فرایند
 میان چالش تاریخی، به حل هایمورد بافت در خاص طور به که است شهری هایبافت مسائل حل زمینه در پردازینظریه دهه پنج

را به  جریان این سرانجام اخیر، هایدهه در« شهریو حفاظت ت مرم»سیر تحول . پردازدمی تاریخی هایبافت در حفاظت و توسعه
 و فراگیر روایتی مثابه به شهری، بازآفرینی . است رسانده شهری بازآفرینی در چارچوب خود اقدامات آوردنهم گرد و سازماندهی

 توجه موجود شهر بطن در توسعه امر هایمحدودیت و وجوه تمامی به یک سو که از است جریانی شهری، مرمت از یکپارچه

 توسعه به برای رسیدن راهی یا ابزار به آن ساختن تبدیل برای فرصتی هر از و استفاده فرصت تدارک به سوی دیگر، از و کند،می

 (.3183)لطفی،  پردازد می
 

 پیشینه تحقیق -1-2
این تجارب با کارهای  . توجه است های تاریخی شهری بسیار شایانتنوع تجارب جهانی در زمینه حفاظت و بازآفرینی بافت

پس از جنگ جهانی دوم  . های راسکین و موریس در انگلستان و اقدامات سیت در اتریش آغاز شدهوسمان در پاریس و نوشته
: 319۶اتفاقات مهمی رخ داد که سبب تغییر جهت روند مرمت شهری در جهان شد)حبیبی و مقصودی،  38۶2هه خصوصا بعد از د

۱3.) 
اقدامات اجرایی و  ؛«رایند توسعه شهری معاصر در ایرانتحلیل ف »در پژوهشی با عنوان 31۱8مهدی عزیزی در سال  محمد

قانونی در توسعه بافت های قدیمی را در سه مقطع حکومت قاجار تا پایان دوره اول پهلوی ، دوره پهلوی دوم تا پیروزی 
حفاظت و توسعه شهری: دو رویکرد » مقاله   .کندع کنونی بررسی و تحلیل میمقطانقالبودوران پس از پیروزی انقالب اسالمی تا 

توسط  میالدی 82 دهۀ اواخر از هاآن مشترک فصل پیدایش بررسی به ، رویکرد دو این بر تحوالت مروری ضمن« مکمل یا مغایر

 است بوده عمل مورد "ت مداربازآفرینی حفاظ"و یا  "بازآفرینی از طریق حفاظت"عنوان  تحت غربی اروپای کشورهای

  (.3191زاده، .)ایزدی و صحیدپردازمی
 برای مشترک ادبیاتی و زبان تدارک به نیاز بر«شهری در ایران حفاظت و مرمت برای مشترک زبانی سوی به بازآفرینی شهری،» مقاله 

قرار  بررسی مورد آن ادبیات و زبان و شهری نیبازآفری گذار مراحل مقاله این کند. درتأکید می ایران در شهری جریان بازآفرینی
تدوین » ای تحت عنوان در مقاله 3182نژاد سال ترین پژوهش به تحقیق حاضر، حناچی و فدائیدرنزدیک (.3198است)لطفی،گرفته

حفاظت و » یچارچوب مفهوم نیتدو، به دنبال «تاریخی –های فرهنگی چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت
 (.3182نژاد، ند)حناچی و فدائیباش یم «کپارچهیحفاظت و توسعه » یارهایمع یبه منظور معرف «کپارچهی ینیبازآفر

 

 روش تحقیق -1-3

 هایروش از تلفیقی پژوهش، بر حاکم رویکرد و بررسی مورد هایمؤلفه و ماهیت تحقیق به توجه روش انجام این پژوهش با

 موضوع زمینۀ در معتبر نوشتاری منابع سایر و هارساله مقاالت، کتب، اسنادی )بررسی هایروش از .باشدمی تحلیلی – توصیفی

 . استشده استفاده این پژوهش هایداده و اطالعات گردآوری منظور (به مطالعه مورد
 

 تحقیق فرضیه -1-4
ب: مرور اهداف بازآفرینی شهری، مفهوم حفاظت با بررسی مفاهیم مرتبط با بازآفرینی حفاظت محور شهرهای تاریخی در قال

شهری، نظریات و معیارهای بازآفرینی حفاظت محور از یک سو و بررسی تحوالت حوزه حفاظت بافت شهری ایران از سوی دیگر 
های شهری تاریخی ایران دست یافت و از طریق بررسی محور بافتبه چارچوب مفهومی فراگیری در حوزه بازآفرینی حفاظت

 .ها را تدقیق نمودالمللی، این مولفهها، منشورها و اسناد بینقت نامهمعیارهای مواف
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 مبانی نظری -2

 مفهوم بافت شهری تاریخی -2-1
مقدم است؛ اصطالح  "بافت تاریخی شهری"بر اصطالح  "بافت شهری تاریخی"از دیدگاه محمد منصور فالمکی، اصطالح 

و لزوما در بستر شهر شکل نگرفته و صرفا  طاتی باشد که ماهیتی تاریخی داشتهمجموعه ارتبا تواند گویای، می«بافت تاریخی»
 توان بافت شهری تاریخی را زیر مجموعه شهر امروزی دانست که دربردارندهبر این اساس می جنبه کالبدی یا فیزیکی ندارد.

 (. 18: 319۱باشد)فالمکی، های تاریخی و فرهنگی میارزش
 

  فهوم بازآفرینیم -2-2
 ترمیم یا بازتولید معنای به لغت در واژه این. است شده کاربرده به میالدی چهاردهم قرن اول نیمه در بار اولین برای بازآفرینی

 :3182به نقل از لطفی،  ؛Roberts,2000باشد)می است، گرفته قرار نابودی معرض در که زنده تمامیت یک از بخشی طبیعی
 علوم در آن لغوی معنای بر مبتنی شهری، زمینه در بازآفرینی کاربرد: است آمده بازآفرینی توضیح در کوان واژگان فرهنگ (.در92

 مهجوریتو با مقابله برای که هاییفعالیت همه کلی طور به است دیده آسیب بافت احیای و دوباره تولید معنی به و شناسی زیست

 دشومی شناخته بازآفرینی نوعی به گیردمی صورت مجدد توسعه توسعه، بر مشتمل زیستی و اجتماعی شرایط بهبود
 (Hull CityPlan,2000:77). 

 

 شهری بازآفرینیمفهوم  -2-2-1
نوسازی، بازسازی،  بهسازی، نظیر دیگری مفاهیم که عام واژۀ یک دنیا، اخیر ادبیات در "شهری بازآفرینی" عنوان

 با حفظ جدید فضای شهری خلق به که است فرایندی شهری رود. بازآفرینیکار می به یرد،گبرمی در را بخشی روان و توانمندسازی

ضمن  که شودجدیدی حادث می شهری فضای اقدام این گردد. درمی منجر و فعالیتی( فضایی)کالبدی اصلی هایویژگی
 گذارند)حبیبی، می نمایش بازآفرینیبهقدیم  فضای با را معنایی و ماهوی هایتفاوت قدیم، فضای شهری با اساسی هایشباهت

 حال در و محروم مناطق بهسازی طریق شهری از فرسودگی مشکالت حل دنبال به شهری (.بازآفرینی۵: 319۶مقصودی،

اقتصاد  همچون تریگسترده مباحث با بلکه نیست، مناطق متروکه سازیباززنده دنبال تنها به رویکرد در شهرهاست. این اضمحالل
: 3198دارد. )پوراحمد و همکاران، سروکار کنند،می زندگی فقیرنشین در محالت که کسانی برای خصوص زندگیبه کیفیت ورقابتی 

32.)  
 

 شهری بازآفرینی اهداف و ماهیت -2-2-2
 نمود: مطرح خالصه به طور توانمی مجزا مقوله شش در را شهری بازآفرینی ویژگی و ماهیت

 دارد؛ نقش آن در حکومت که معنی این به جویانه است مداخله فعالیت یک بازآفرینی شهری -3
  است؛ کرده باز و اجتماعی داوطلبانه خصوصی، عمومی، هایبخش در را خود جای پای شهری بازآفرینی عملیات -0
 در شرایطبه  پاسخ در را اشنهادی ساختارهای در توجهی قابل تحوالت زمان مرور که به است فعالیتی شهری بازآفرینی -1

  کند؛می تجربه سیاسی، و محیطی اجتماعی، زیست اقتصادی، تغییر حال
  مناسب؛ هایحلراه مورد در برای مذاکره مبنایی و تالش جمعی بسیج جهت است ابزاری شهری بازآفرینی -۱
 توسعه و شهری مناطق شرایط بهبود طراحی شده برای هایفعالیت و هاسیاست تعیین برای است ابزاری شهری بازآفرینی -۵

 خاص؛  پیشنهادهای سازیآماده از حمایت برای الزم نهادی ساختارهای
 (.(Roberts,2000:22;Tallon,2010:6است شهری نواحی در تغییر مدیریت در یکپارچگی شهری، مستلزم بازآفرینی -۶
  :نمود بیان زیر شرح به توانمی را آن اهداف شهری، بازآفرینی ماهیت براساس 

 ؛ ( Noon etal., 2000: 62ثروت توزیع بهبود شهر، اقتصاد نو شدن اشتغال، ایجاد گذاری،سرمایه اقتصادی: جذب اهداف
 آریانا(، و نوریان از نقل به

 مختلف هایو گروه جامعه ترجیحات و هاارزش به رسیدن پژوهشی، و آموزشی هایو سازمان نهادها اجتماعی: جذب اهداف

 به توجه مشارکت، و فضای همکاری میزان افزایش ساالری، مردم با انطباق تصمیم کارهای و ساز مجدد سازماندهی ،اجتماعی

 (، 3183شاهین،  و زادهامین نقل از به ؛ Lang, 2003 ) هاآن درونی روابط و نهادها و هاسازمان میان تعامالت
 حفظ به پایداری .است پایداری (بازآفرینی01: 3183آریانا، و نوریان( آلودگیها با مبارزه زیست، محیط محیطی: ارتقای اهداف

 (.03: 3183زاده و شاهین،؛ به نقل از امینRoberts,2000دارد) اشاره شهری بازآفرینی فرآیند در محیطی منابع
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 در گسترششهری ی ،فرسودگ از رهایی برای راهی یافتن ها،آن از حفاظت و شهری ارزشمند فضاهای کالبدی: بازیافت اهداف

 توسعه و شهر در سکونت (. امکانات03: 3183شاهین، و زادهامین( بنا کمیت و کیفیت به توجه همزمان نیز و ابتکار و نوآوری عین

 (.01: 3183آریانا، و نوریان( گردشگری شهر و تاریخی هایدر هسته معماری میراث ارتقاء محلی، زیرساختهای
 گردشگران شهروندان و جذب و فرهنگی هنری و مراکز ایجاد بومی، هایارزش و فرهنگ الیاعت در فرهنگی: سعی اهداف

 (.03: 3183شاهین، و زاده)امین خارجی و داخلی
 از ها، استفادهکاربری اختالط قبیل از مدیریتی و طراحی با راهکارهای شهری امن و ایمن فضاهای کاربردی: ایجاد اهداف 

 )همان(.  مصالح از تفادهاس امر در روز تکنولوژی
کیفی  ارتقا شرایط شهری، حیات تجدید هایبرنامه و شهری بازآفرینی هایسیاست اجرای هدف از گفت توانمی نهایت در
 که را (. و بازآفرینی شهری بر آن است تا نیروها و عوامل مختلفی۱۱: 3198 همکاران، و پوراحمد است هاسکونتگاه در زندگی

 شهری زندگی دائمی کیفیت بهسازی که آورد پایداری فرآهم و مثبت پاسخ و کرده شناسایی شوند،می هریش انحطاط موجب

 (.00: 3180همکاران، و بحرینی( بینجامد
  

 حفاظتمفهوم  -2-3
 صورت فرهنگی حفظ میراث هدف با که گیردبرمی در را هابرنامه و هامداخله از وسیعی طیف مفهومی لحاظ از حفاظت واژه

 طبق اصول و اهداف مفهومی، و لغوی معنای نظر از را حفاظت نیز مقصودی و حبیبی(.۵1: 319۶)حناچی و دیگران، پذیرندمی

 .کنندتعریف می زیر جدول
 

 (۸۳: ۱۸۳۱اصول)حبیبي و مقصودی، و اهداف مفهومي، و لغوی معنای نظر از حفاظت -۱جدول 
 اصول هدف معنای مفهومی معنای لغوی

 حفاظت -
 از جلوگیری -

 خسارت ساختارزدایی،
 بین از و شدن تلف دیدن،
 رفتن

 از محافظت و مراقبت -
 اثر یک

 حفاظت سبب که اقداماتی مجموعه -
 و

 و اولیه شکل به اثر از نگهداری
 که نحوی به گردد، می خود طبیعی
 و دهد پاسخ معاصر نیازهای به بتواند

 به طبیعی شکل در چند تغییراتی با یا

 .دهد ادامه خود حیات

 برای که اقداماتی مجموعه -
 .پذیرد تحقق ازفرسایش جلوگیری

 .گردد فرهنگی و طبیعی میراث

 و حفظ سبب که اقداماتی مجموعه -
 برای فرهنگی مایملک نگهداریاز
 .شود آیندگان

 دائمی شدن نو -

 فرسایش از جلوگیری -
 .ساخت انسان و طبیعی

 و عمر طول افزایش -
 با رهنگیمیراثف حیات
 جنبه به بخشیدن وضوح

 بدون تاریخی و هنری های
 اصالت و معنا دادن دست از

 .آن
 تضاد و تنوع ایجاد -
 قابل شواهد نمودن فراهم -

 تداوم از رویت قابل و درک

 آینده و حال گذشته،
 از نگهداری و حفظ -

 های فرهنگیارزش
 هایارزش بر تاکید -

 میراثی و فرهنگی

 مبادله حداقل -
 موقعیت در حداکثر حفظ -

 موجود وضع
 و تکرار قابلیت -

 حالت به پذیریبرگشت
 اولیه

 و اداری قانونی سازگاری -
 اثر محیطی شرایط حفظ -
دور  دوراندیشی، احتیاج، -

و  گیریسخت از بودن
 ناپذیریانعطاف

 و مردم مشارکت -
 ذینفع هایگروه

 
 متضمن و کنندایفا می را ایپایه اسناد حکم"شهری حفاظت و مرمت" برای للیالمبین هایبیانیه و هانامهقطع منشورها،

 تریناصلی. هستند شهرها در محیط امروزی زندگی مقتضیات نیز و شهری میراث با برخورد چگونگی سر بر تفاهم رویه، وحدت

 -تاریخی هایو محوطه بناها المللیبین شورای " ،"یونسکو -متحد ملل فرهنگی و علمی سازمان " را اسناد این تنظیم نهادهای

  (.38۵: 3182)لطفی، دهندمی تشکیل ایکوموس، به وابسته "شهرهای تاریخی جهانی سازمان "،"ایکوموس
 

 حفاظت شهریمفهوم  -2-3-1

ی هاهای شهری تاریخی به معنای اقدامات الزم جهت مراقبت، حفاظت و مرمت این گونه عرصهحفاظت از شهرها و عرصه»
المللی در خصوص مراقبت از شهرهای منشور بین ) «باشدها با زندگی معاصر میشهری و نیز توسعه و سازگاری هماهنگ آن

کند. این یک امر سیاسی، حفاظت شهری، پیوستگی فرهنگی و سازگاری قدیمی محیط شهری را درگیر می (.38۱9تاریخی، 
 (.3181)ارباسلی، هر چیز، مرتبط با مردم است اقتصادی و اجتماعی خواهد بود؛ در واقع بیش از
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  محورحفاظتبازآفرینی رویکرد  -2-4
 و مشکالت اجتماعی نمودن برطرف به منظور های پایدار،حلراه نیست. بلکه گذشته به بازگشت دنبال به بازآفرینی حفاظت و

 و فرسایش بازگرداندن روند به قادر ، اقتصادی تماعی واج هایحوزه به بسط با و نمایدمی معرفی تاریخی مراکز و شهرها اقتصادی
های ارزش از استفاده و حفظ سعی در رویکرد این. English Heritage,2008)است تاریخی ساختارهای در جدید زندگی تزریق

 پویایی محیط و سرزندگی منظوره جهت چند هایفعالیت ایجاد های این رویکرد،حلاز راه دارد. یکی شهری فضاهای در فرهنگی

 بسط اقتصادی و اجتماعی هایحوزه به حفاظت مفهوم امروزه .(Rabbiosi,2015)است آن امنیت افزایش نتیجه در و شهری

 باشد. می تاریخی ساختارهای در جدید زندگی تزریق و فرسایش روند به بازگرداندن همچنین قادر است؛یافته
 و «ارزش»، «یکپارچگی»، «اصالت»به معیارهای  احترام مبنای بر جدید فضاهای خلق و تاریخی ساختارهای از مجدد استفاده

 حفاظت بازآفرینی های رویکرددر برنامه توسعه هایمحرکه ترینمهم عنوان به تاریخی مکان منزلت و« برجستگی »مجموع در

 بازآفرینی و حفاظت و اقدامات هابرنامه را میان همگرایی و تعادل بیشترین مبنا حفاظت بازآفرینی باشند. سیاستمی توجه مورد مبنا

 ،3درتصویر شماره  شده یکپارچه ارائه بازآفرینی حفاظت و مفهومی چارچوب کند. برمبنایمی فراهم تاریخی هایمکان در توسعه
 معیار دیگر، یاز طرف و آن حفاظتی وجه نسبی در ارزش و یکپارچگی اصالت، معیارهای زیر تاثیر تحت مکان برجستگی معیار

 حفاظت چارچوب ایتوسعه وجه در اجتماعی، و فرهنگی کارکردی فیزیکی، بازآفرینی معیارهای زیر تاثیر تحت اقتصادی سرزندگی

 (.3182نژاد،گیرند. )حناچی و فدائیمی قرار توجه مورد یکپارچه بازآفرینی و

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

 

 سیر تکوینی حفاظت و بازآفرینی در ایران -2-۵

 صورت هایتالش رغمکه علی است آن بیانگر اخیر هایدهه در خصوص به ایران در و توسعه حفاظت میان تطبیقیمقایسه 

 ادامه همچنان رویکرد دو ینا میان چالش اند ونیافته دست ایسازنده تعامل به و توسعه حفاظت بر مبتنی رویکردهای گرفته،

 تقابل و تعامل مشخص در دوره هفت ایران گذشته تجارب بر مروریجاودانی و بامداد ضمن  (.۵۱: 319۶دارد)حناچی و دیگران،

بررسی می  را ایران معاصر مرمت شهری و مرمت حوزه در توسعه، بر مبتنی رویکردهای حفاظت و بر مبتنی رویکردهای
 3189تا  319۶(. به منظور تدقیق و به هنگام سازی این دسته بندی دسته هشتمی در بازه زمانی 82: 318۱مداد، کنند.)جاودانی و با

 بر مبنای این تقسیم بندی افزوده شد.
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 ایران معاصر شهری مرمت تجارب در توسعه و حفاظت مفهوم دامنه تحول سیر -۲جدول 

 (۳۳: ۱۸۳۱منبع: )جاوداني و بامداد، 
 توسعه مفهوم حفاظت مفهوم شاخص اطالعات دوره

 اول
33۶۱-309۵ 

 انقالب تحوالت جدید شهری تا آغاز از

 مشروطه
 و عتیقه جات، تخریب از محدود حفاظت

 شاخص بناهای نوسازی
و  شاخص بناهای تک تخریب

 شهرها گستره آرام توسعه

 دوم
309۵-3123 

 آثار تاسیس انجمن -مشروط انقالب از

 ملی
 ادامه عتیقیات و از محدود ظتحفا گسترش

 بناهای شاخص نوسازی و تخریب
و  نوسازی و تخریب روند ادامه

 شهرها فیزیکی گستره توسعه

 سوم
3123-3101 

 تا اصالحیه ملی آثار انجمن تاسیس از

 آثار ملی حفظ قانون
 بناها از تک شماری از بسیارمحدود حفاظت

 بناها سایر تخریب و

 هایافتب و بناها گسترده تخریب

 هایخیابان احداث و باارزش

 هابافت در وسیع

 چهارم
3101-31۱۱ 

 تا آثار ملی حفظ قانون اصالحیه از

 آثار ملی حفاظت سازمان تشکیل

 باستانی

 به توجهیبی و بناها تک از محدود حفاظت

 تاریخی هایبافت
 شماری از از بسیارمحدود حفاظت

 سایر بناها تخریب و بناها تک

 پنجم
31۱۱-31۵۱ 

 آثار ملی حفاظت سازمان تشکیل از

 اسالمی انقالب تا پیروزی باستانی
 و بناهای تاریخی از حفاظت دامنه افزایش

 های شهریبافت به توجه آغاز

ساخت  ها،بافت تخریب ادامه
 توسعه شتابان و شاخص بناهای

 شهرها فیزیکی گستره

 ششم
31۵۱-31۶۶ 

 تا تشکیل اسالمی انقالب پیروزی از

 میراث فرهنگی ازمانس
 هایو بافت بناها آثار، از حفاظت در وقفه

 تاریخی باارزش

گسترش  زده،شتاب توسعه
 زمین با واگذاری و سازیشهرک

 مردم شدن دارخانه هدف

 هفتم
31۶۱-319۶ 

 تا میراث فرهنگی سازمان تشکیل از

 کنون
و  حفاظت برای متنوع هایبرنامه

 زش شهریباار بافت های از برداریبهره

شهری،  هایمجموعه گسترش
 توانمندسازی و سند شدن مطرح

 پایدار توسعه موضوع

 هشتم
319۶-3189 

بازآفرینی  جامع چارچوب ی سندارائه
 راهبردی ملی سند شهری، پایدار

 و فرسوده هایبافت شهری بازآفرینی
 شهری ناکارامد

های متعدد در راستای حفاظت ی برنامهارائه
های فرسوده، احداث ی از بافتبردارو بهره

مراکز تجاری در راستای ارتقاء قدرت 
 اقتصادی مراکز تاریخی شهری

تاکید بر التزام به موازین پایداری 
های در امر توسعه مجموعه

 شهری

 
 توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران هایبرنامه بررسی -2-۵-1

 صورت و فرهنگی اجتماعی توسعه اقتصادی، برنامه پنج قالب در بهسازی و نوسازی زمینه در شده انجام اقدامات ترینعمده

  :پردازیممی ها،برنامه این از هریک استراتژی ترینمهم شرح به زیر در که گرفت
 (31۱0-31۶9ایران) اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه اول برنامه

 نمود: زیر مطرح صورت به توانمی را بهسازی و نوسازی زمینه در برنامه این هاییافتره ترینمهم خالصه طور به
 های فرسودهبافت منظور احیای به روانبخشی هایطرح نظر تجدید هادی، تفصیلی، های جامع،طرح تهیه -3
 31۶۶و  31۶۱سالهای در و دفتربهسازی بافت شهری فرهنگی میراث سازمان تأسیس -0
 شرکت این به شهری بافت بهسازی و عمران اجرایی وظایف واگذاری و 31۶9 سال در« سازانمسکن»رکت ش تأسیس -1
 (.08: 3198شهری)طاهرخانی، درون توسعه رویکرد با 31۱2 سال در شهرسازی و مسکن وزارت در شهری بافت بهسازی دفتر گیریشکل-۱

 (31۱۱ -31۱0ایران) سالمیا جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم برنامه

 هایمختلف بافت مسائل برای حل تالش و شهری هایبافت بهسازی برای ایبرنامه و منسجم مستقیم، توجه در عطفی نقطه دوم برنامه

 یبهساز هایطرح و اجرای تهیه هدف با 31۱۵سال اواخر در بهسازی شهری و عمران شرکت گیریآید. شکلمی حساب به قدیمی و فرسوده
 (.08: 3198است)طاهرخانی،  مطلب طرح مؤید این ۶2اجرای حدود و گذاریسرمایه و مالی مشارکت شهری، هایبافت

 (3191-31۱8ایران) اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه

 ها،آن نگهداری و حفظ طریق سیاست های تشویقی از شهری قدیمی هایبافت ساماندهی و بهسازی و نوسازی هایطرح

 هایمالیات حذف قدیم، هایبافت و بهسازی نوسازی ،حفاظت راهکارهای به یابیدست برای پژوهشی علمی هایایجاد قطب

 نظارت حیطه گسترش و شهرها حریم و هامحدوده درتعاریف نظر تجدید و گذاریسرمایه و مشارکت جلب، و بهسازی نوسازی

 (.30۵:  3191بود)شماعی و پوراحمد، استراتژی های این برنامه نتریمهم جمله از شهرداری

 (3199-319۱ایران) اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه چهارم برنامه



 

05 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
5 

ی: 
یاپ

)پ
51

ار 
 به

،)
59

11
دو

د 
جل

 ،
 

 :است کرده موظفبه موارد زیر  را دولت فرسوده هایبافت زمینه در چهارم برنامه
 .شهری خدمات ساماندهی ارائه و شهرسازی و فرهنگ معماری رشگست و حفاظت شهرها، کالبد و سیما به بخشیهویت -3
  شهری جامع طرح اساس شهرها بر گسترش محدوده از ممانعت و شهری نامناسب و فرسوده هایبافت احیای -0
 (. 1۱: 319۵،)یارمند و دیگران زلزله برابر در موجود ابنیه مقاوم سازی و روستاها و شهرها قدیمی هایبافت و نوسازی بازسازی -1

 (318۱ – 3182ایران) اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه
 و ایمنطقه پایداری هایشاخص اعمال" مانند: "راهبردی محیطی ارزیابی نظام"پایداری در  اصول و زیستمحیط توجه به بر برنامه این در

 در"محیطی راهبردی ارزیابی اجرائی سازوکار تعیین و توانمندسازی برنامه"و"  موضوعی و ایمنطقه ایهای توسعهو طرح هابرنامه پایش"،  "ملی

 تاکید می کند. موضوعی و ایمنطقه ملی، سطوح

 (3۱22 – 318۶)برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
النه دویست و هفتاد محله در قالب مطالعات مصوب ستاد ملی بازآفرینی سازی و بازآفرینی سااحیاء، بهسازی، نوسازی، مقاوم

ای( و ارتقای دسترسی به های غیررسمی و حاشیهسکونتگاه-تاریخی-های مختلف )شامل ناکارآمدشهری پایدار بر حسب گونه
 محور ها با رویکرد محلهخدمات و بهبود زیرساخت

های فرسوده وحمایت از بخش غیر دولتی برای احیاء و ون حمایت از احیای بافتهای تشویقی در چهارچوب قاناعمال سیاست 
 های فرسوده بازسازی بافت

 

 ا و بحثهیافته -4
اقتصادی و بازآفرینی شهری و حفاظت شهری بسیار به هم مرتبط هستند. از آنجا که هدف یا نقطه شروع  بازآفرینی شهری

سوی محیطی فعال و پویا است؛ فیزیکی و حرکت به  اجتماعی و - رایط اقتصادیتوسعه محیطی به منظور بهبود بخشیدن ش
پردازد و بیشتر به نگهداری از خصوصیت و بافت تاریخی می مناطق تاریخی حفاظت شهری به حفاظت و توان بخشی شهرها و

غالب در حفاظت  یکردیعنوان رو به «ینیحفاظت و بازآفر» کردیرو میالدی 82(. از دهه 02۱: 3181)ارباسلی،مکان توجه دارد
و  تیمختلف مورد توجه، حما یهااسیها، افراد و مؤسسات در مقانجمن یگردد و از سویمطرح م یخیتار-یفرهنگی هاطیمح

 یفضا ،هاها و دستورالعملنامههیها، توصها و صدور قطعنامهکنفرانس یمختلف، برگزار یهاسازمان تی. فعالردیگیتوسعه قرار م
 .(Izadi, 2008: 56)آوردیم مفراه انیجر نیا تیهدا یرا برا یدیجد

براساس مولفه های ذکر شده در تعاریف بازآفرینی شهری، حفاظت شهری و بازآفرینی حفاظت محور در نظر متخصصان و 
 یو فرهنگ یطیمحستیز ،یکالبد ،یتیریمد ،یاجتماع ،یتوجه به ابعاد مختلف اقتصاددر  کرد،یروهای این نظریه پردازان ، ویژگی

 قابل ذکر می باشند. یخیبافت تار

 ،یخیتار یهابافت ینیاز بازآفر یهدف اصل: يخیتار شهری بافت محوري حفاظتنیدر بازآفر یاقتصادمؤلفه  
و  ینیبازآفر یهانهیبه منظور پوشش هز یکه ارزش کاف تاس یاگونه از مکان به یاقتصاد یبردارهامکان بهر جادیا

بلند  یهانهیگران فراهم آورد و درآمد الزم به منظور هزتوسعه ایمالکان  یرا برا هیکند، بازگشت سرما جادیرا ا ینوساز
 .(English Heritage, 2008)سازد نیرا تأم یخیتار یهاو حفاظت از بناها و بافت یمدت نگهدار

توجه هم  ازمندین یخیتار یهابافت تیریمد :يخیتار شهری بافت محوري حفاظتنیبازآفر رد يتیریمدمؤلفه 
(، طرح و برنامه و آموزش و مشارکت شهروندان یعاتالو اط یقانون ،یمال ،یمنابع )انسان ت،یالزمان به چهار عنصر تشک

 (. 8۶: 319۵)طاهرخانی و توسلی،  است

 ینیدر بازآفر داریپا ۀاصول توسع ۀگرچه هم: يخیتار شهری بافت محوري حفاظتنیبازآفریدر اجتماعمؤلفه 
. گفته ابدییم یتجل «داریمکان پا»است که در  «یاجتماع یداریپا»غالب و متأخر بحث  دگاهیاست، دمطرح شده

 ۀاهداف توسع یو اقتصادی طیمحستیز یهایداریکه پا یتوسعه است، درحال تیقطع یاجتماع یداریشود که پایم
 . (Assefa & Frostell,2007: 65)ی رسیدن به آن هستندو ابزارها داریپا

بر  یمبتن ینیبازآفربه تناسب گرایش : يخیتار شهری بافت محوري حفاظتنیدر بازآفر يفرهنگمؤلفه 
توجه به  .(Kearns & Philo,1993:14) «یو نوساز یمرمت و بهساز» ۀاروپا در عرصی نیبازآفر یهاپروژه درفرهنگ 

توجه به گذران اوقات  نیتوسعه و همچن یبرا یبه عنوان منابع یو فرهنگ یخیتار یهافاده از ارزشتنقش فرهنگ، اس
 (.90: 3198و همکاران، )پوراحمــد  در این گرایش مورد توجه بوده استفراغت مردم، 

 از حفاظت و شهری ارزشمند فضاهای ابیبازی: يخیتار شهری بافت محوري حفاظتنیبازآفردر  یکالبدمؤلفه 

(. 03: 3183زاده و شاهین، )امین بنا کمیت و کیفیت به توجه همزمان، ابتکار و نوآوری عین در گسترششهری ها،آن
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 و تاریخی هایدر هسته معماری میراث ارتقاء محلی، هایزیرساخت توسعه و شهر در سکونت گسترش امکانات

 رایش است.، از مهم ترین مولفه های کالبدی دراین گ(01: 3183)نوریان و آریانا،  گردشگری شهر
 با مبارزه زیست، محیط ارتقای: يخیتار شهری بافت محوري حفاظتنیبازآفردر  محیطيمؤلفه زیست

 فرآیند در محیطی منابع حفظ به پایداری .است پایداری (؛ هدف محیطی بازآفرینی01: 3183)نوریان و آریانا،  هاآلودگی

 (.03: 3183زاده و شاهین، مین؛ به نقل از اRoberts,2000دارد) اشاره شهری بازآفرینی
انجام شده با موضوع  یهاپژوهش نیحفاظت و مرمت و همچن یها و منشورها هیانیدر اسناد، ب رهایبا توجه به تنوع و تکثر متغ

در  یستیزطیمحی و کالبد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یتیریمد ،یبعد اقتصاد ۶ در یخیبافت تار ینیبازآفر یرهایمتغ ،یخیبافت تار ینیبازآفر
 است.داده شدهزیر نشان جدول 
 

  (۱۸۳۳، گاناد ششگانه )ماخذ: نگارندبعا در يخیبافت تار ينیبازآفر یرهایمتغ -۸جدول 

 نام سند
 کلیدواژه

 زیستیمحیط کالبدی فرهنگی اجتماعی مدیریتی اقتصادی

 منشور فاس
(3881) 

دسترسی به 
 منابع مالی الزم

های استفاده از شیوه
 نوین مدیریتی

مشارکت 
 شهروندان

   

 سند نارا
(388۱) 

 
افزایش آگاهی سطح 
دانش جامعه از 

 میراث فرهنگی
 

تنوع  توجه به
 فرهنگی

  اصالت

 بیانیه سن آنتونیو
(388۶) 

 گردشگری
آگاهی و افزایش 

 سطح دانش جامعه

توجه بر 
های ارزش

 اجتماعی
 هویت

توجه به 
 های مکانارزش

 اصالت
 
 

نامه قطع
گردهمایی 

 استکهلم
(3889) 

 
آگاهی و افزایش 

 سطح دانش جامعه

مشارکت در -
 گیریتصمیم

مشارکت -
 معجوا

 توسعه پایدار  

قطعنامه برگن 
(3888) 

تامین منابع مالی 
 الزم

نظارت بر 
 گردشگری

آموزش سطوح 
 مختلف

 
بازتعریف ارزش 
در سطوح 

 مختلف
 

مبارزه با 
های آلودگی

 حیطیم

اعالمیه سانتیاگودو 
 کومپوستال

(3888) 
 

مدیریت پایدار 
 شهرها

 هویت شهری
 مشارکت

هنگ تشکیل فر
 شهری

  

 منشور نهایی بورا
(3888) 

 مشارکت  
حفاظت از ارزش 

 فرهنگی مکان
  

بیانیه 
مکزیکوسیتی)

3888) 
 تنوع فرهنگی  رسانی مداوماطالع گردشگری

 اصالت

 
 توسعه پایدار

 

منشور کراکف 
(0222) 

تقویت اقتصاد 
 محلی

 گردشگری

 ایرشتهآموزش میان
معاصرسازی 

 عملکردی

 هویت شهرها
مشارکت 

اقشار 
 اجتماعی

به  توجه
اندازهای چشم

 فرهنگی
 

احیای 
 کالبدی

 اصالت بناها
 توسعه پایدار

بیانیه کبک 
(0222) 

یکپارچگی 
 اقتصادی

 ارتقا کیفیت زندگی
 کنی فقرریشه

مشارکت 
 مردمی

  تنوع فرهنگی
التزام به موازین 

 توسعه پایدار

 بیانیه پوابال
(0223) 

 
مدیریت حفاظتی 

 فرهنگی
  

حفاظت 
 کالبدی

حفظ وحدت 
انداز چشم

مبارزه با 
های آلودگی

 محیطی
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 نام سند
 کلیدواژه

 زیستیمحیط کالبدی فرهنگی اجتماعی مدیریتی اقتصادی

معماری 
 شهرها

بیانیه هوی 
 (0221آن)

توسعه 
 گردشگری

بینی مواجهه با پیش
 مخاطرات

مشارکت 
ساکنان، 

متخصصان و 
 ایرشتهمیان

آشنایی با 
فرهنگ، آیین، 
سنن، تاریخ و 

 هنر

  

 یادنامه وین
(022۵) 

 گردشگری
 جذب سرمایه

 ارزش اقتصادی

توجه به منظر توسعه 
 پایدار

 ارتقا کیفیت زندگی

انسجام 
 اجتماعی

 هویت
 مشارکت

توجه به منظر 
 فرهنگی شهر

تداوم تاریخی و 
 فرهنگی

 

مرمت 
 کالبدی

توجه به 
منظر 

معماری 
 معاصر

لت و اصا-
 یکپارچگی

 

 بیانیه سئول
(022۵) 

  گردشگری پایدار

 مشارکت
ارتقا شان 

 ساکنین محل
 هویت شهری

فعالیت فرهنگی 
 و سنتی

 اصالت شهرها
  

 بیانیه جیان
(022۵) 

 مشارکت راهبردهای پایداری 

حفظ ارزش 
 فرهنگی

ساختارهای 
 فرهنگی

 آداب و رسوم
 میراث ناپیدا

  

المقدهارنامهبیتاظ
 س

(022۶) 
 مشارکت  

تهیه نقشه 
 فرهنگی
 شناخت
 اصالت

  

 بیانیه کبک
(0229) 

 

 توسعه آموزش
استفاده از فناوری در 
حفاظت از روح 

 مکان

 مشارکت
 خاطرات

 هاارزش
 هاجشن

 
 

 
 

 بیانیه پاریس
(0233) 

توجه به صنعت 
 گردشگری

مکانات رفاهی و 
 وزشیآم

    

 بیانیه فلورانس
(023۱) 

توسعه و ارتقاء 
کیفیت 

 گردشگری

 ارتقاء آگاهی عمومی
 ارتقاء دانش سنتی

هویت 
 اجتماعی
 مشارکت

های ارزش
 فرهنگی

رویدادهای 
 فرهنگی

 
 

 توسعه پایدار

 
 های بادر پژوهشاستفاده شده  یرهایا و متغها، منشورههیانیبه کار گرفته شده در اسناد، ب دواژگانیکلتحلیل محتوا و بنابر 

 یبندجمع محیطیی، کالبدی و زیستفرهنگ ، یاجتماع بعد اقتصادی، مدیریتی، ۶درکه  ییارهایمع، محورحفاظت موضوع بازآفرینی
  (۱)جدول شماره .ها مورد بررسی قرارگرفته اندمؤلفه، به تفصیل و در قالب زیراندشده یعرفو م
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 (۱۸۳۳، گان)ماخذ: نگارند های چهارگانهبازآفریني حفاظت محور بافت شهری تاریخيیرهای شاخصمتغ - ۱جدول 
 تعریف متغیر بعد

 اجتماعی

 سرمایه اجتماعی
که منجر  ییها و نهادهاآداب و سنن، هنجارها، روش ،یعادات رفتار ،یاخالق یهاوخوها، ارزشخلق ها،هیروح

 هیرا سرما شودیاعتماد و مشارکت افراد م ،یهمکار ،یاز قواعد اجتماع نیمراتب، تمک سلسله رشیبه پذ
 (.3198:08نامند)مویدفر، اجتماعی می

 امنیت اجتماعی

کننده و قانع بخش،تیمثبت )رضا یروان یریگو جهت تیذهن ینوع توانیرا م یاجتماع تیحساس امنا
 یفعل طی(در شرا دهای)تهد یتیضد امن عیو وقا دادهایحضور و بروز رو یرگذاریبخش (افراد نسبت به عدم تأثآرام
 ،یانیدانست )حاج منیت سرزمینو ا یکپارچگی ،یتیانسجام هو ،یاسیثبات س ،یاجتماع تیامن ۀدر حوز یو آت

319۱: 09 .) 

 منزلت اجتماعی
همه  یاتیح یژگیرا که و یفرهنگ یهاو تفاوت زهایاست که تما ییشامل کارکردها یمنزلت اجتماع

 (.389-38۱: 319۵ز،ی)جنک دهدیم شیو نما سازدیهستند، برجسته م یاجتماع یهایقشربند

 هویت اجتماعی
)دانشپور و  ردیگیمشکل جامعه یخیبستر تار که در یستیک ای یستیبه پرسش در خصوص چ یپاسخ ت،یهو
  (3۱: 318۱ ،یریش

 اقتصادی
 

 ارزش ملک
 یقوه وجود دارد. ارزش اول به باال رفتن سطح عمومدو ارزش بال یشهر یدر نوساز ،یگذارهیاز نگاه سرما

از باال رفتن  یمعطوف بوده و ارزش دوم ناش یها و خدمات شهریمسکن، ساختمان و کاربر ۀها در حوزمتیق
 (1۱: 3182)آئینی، است.  ینوساز اتیاز عمل سپ یگذارهیمورد سرما یهامحدوده تیمرغوب

گذاری سرمایه
 خصوصی

 یاساس فیازجمله وظا یخیت بافت تارالمح یمعابر و نوساز ۀح، توسعالاحداث، اص ،یشهر ینوساز
است،  یکه ضرور ادیز اریبس یمنابع مال نیها در تأمیشهردار یناتوان. باتوجه به دیآیها به شمار میشهردار

  (.11: 3182دارد )آئینی،  دیتأک نهیزم نیادر  خصوصی بخش ۀبر حضور گسترد نینو یکردهایرو

 برندسازی
 یبرند در رابطه با نام و نشان مقصد گردشگر یهاییرا مجموع دارا یبرند مقصد گردشگر ژهیارزش و مانژید

و  خوشخویمانی)ا کندیم فیتعر شود،یکه در آنجا فراهم م یدر ارزش خدمات و تجارب یراتییکه موجب تغ
 .(339: 3198 ،یزدییوبیا

 فرهنگی

 های فرهنگیمحله
 .شهرک است ایشهر  کیدر  یو سرگرم یتمرکز امکانات فرهنگ نیو شامل باالتر ییایجفراف یاحوزه

 فیاست تعر یفرهنگ شانیعملکرد تیمختلط که محور یهایبا کاربر ییهاطیبا مح یفرهنگ یهامحدوده
 .(Brooks & Kushner, 2001: 85)گردندیم

رویدادهای 
 فرهنگی

 رشیکه موجب پذ یندیاست .فرآ یدر چارچوب شهر امروز یفرهنگ محل یهایژگیو و هاتینشان دادن قابل
 ،یهنر یهاانواع جشنواره یی.حضور هنر در شهر و برپا گرددیم روزید ۀشهر فراموش شده و فرسود ۀدوبار

شهرهاست  یماعو مشکالت اجت یرکود اقتصاد یمدت برا کوتاه یهاحلراه دنیشیفراتر از اند یراهبرد
(Quinn, 2005) . 

 مدیریتی

 -منابع  نیتأم -
 داریپا تیریمد
مشارکت  - یشهر

ارتقاء  -شهروندان 
 یسطح آگاه

دولت ملزم به در  (3۵۵و قانون برنامه چهارم توسعه )ماده ( 3۶۶ۀ سوم توسعه )ماد ۀقانون برنام داتیمطابق تأک
 یهاتیو مسئول فیوظا یاعطاو  رهاشه یخیبافت تار ۀادار یخاص برا یتیریمد یگرفتن سازوکارها شیپ
توجه هم زمان به چهار عنصر  ازمندین یخیتار یهابافت تیریاست. مددهیواگذار گرد یمحل یبه نهادها شتریب

 (، طرح و برنامه و آموزش و مشارکت شهروندان استیعاتالو اط یقانون ،یمال ،یمنابع )انسان ت،یالتشک
 (.8۶: 319۵)طاهرخانی و توسلی، 

 کالبدی

 البد شهریک
 

توان های موجود که میترین مفهوم وابسته به شهر استدربرگیرندۀ تمام واقعیتوسیع "فرم شهر"شکل یا 
تواند در ارتباط با آن قرار طور بالقوه می کلیه عناصر محیطی است که انسان به»گفــت تقریبا شهر است. 

 (.323: 319۶)پاکزاد، «گیرد

های زیرساخت
 شهری

ها مجموعه عملکردها و کمیته ویژه ریاست جمهوری آمریکا در حفاظت از زیرساخت 388۶در سال 
ونقل، تولید و ذخیره گاز و نفت، تأمین آب، خدمات اورژانس، خدمات دولتی، حمل : های شاملسرویس

اتی حوزه های حی ها و فعالیتگذاری، انرژی برق، اطالعات و ارتباطات، را بهعنوان شبکهبانکداری و سرمایه
 (.1: 318۵هاشمی و منصوری، ؛ به نقل از آلEdward,2003)زیرساخت معرفی کرد

زیست 
 محیطی

 های شهریآلودگی

ها های اجزاء شکل محیط به طوری که استفاده بیشتر از آنلودگی عبارتست از هر گونه تغییر در ویژگیآ
موجودات زنده را به مخاطره اندازد . مانند آلودگی ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات 

هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری، و آلودگی بصری و روانی ناشی از رشد نازیبایی و نبود فضای مناسب که 

 .(3181)سازمان زیباسازی شهر تهران، باعث آرامش و رضایت شهروندان باشد

 منابع طبیعی
ریزی معقول و محیطی است. به شرط برنامهاقتصادی، اجتماعی و زیستهای مختلف نابع طبیعی دارای نقشم

توانند در امر توسعه پایدار محیطی مؤثر واقع برداری از این منابع میمنطقی همراه با مدیریت مناسب در بهره
 (.0: 318۱چاهوکی و سنایی،د)زارعشون
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 توسعه معاصر به مفاهیم شدن نزدیک با است، شهری افت هایب در امر توسعه برقراری شهری، بازآفرینی هدف که آنجایی از

 برداشتی، میتوان چنین می گردد. با مدیریت شهری، افزون در پایداری اهمیت کند،می تلقی و بیشمار امری یکپارچه را آن که

 نظر محله مورد و بافت ایطشر و هاویژگی به بسته تواندمی ماهیت آن و شدت که دانست ابعاد تمامی در ناپایداری فرسودگی را

 موجب زیاد احتمال به شوند،می منجر ساختار فیزیکی تغییر به تنها مسائل اجتماعی، به توجه بدون که هاییحلراه .متفاوت باشد

ا اجر عمل در الزاماً سازی بوده،یکپارچه بر مبتنی های ملیسیاست و هابرنامه که مواردی در گردند. حتیبیشتر می فرسودگی
 کیفیت سمت ارتقاء به مذکور فرایند هدایت برای مناسب ایجاد نهادهای با باید را شهری یکپارچه بازآفرینی ماهیت .استنشده

 بهره برداران، ساکنان، میان سویه دو توافقات ایجاد و دهی اجتماعیمشارکت و توانمندسازی اصلی، کردمسائل تقویت زندگی

گانه مستخرج از ۶ بندی مطالب گفته شده و مولفه هایبا جمع (.31: 318۶پور، زارعی،)صفاییهاست شهرداری و گذارانسرمایه
مفاهیم)یازآفرینی و حفاظت شهری، بازآفرینی جفاظت محور(، سیر تحول این مفاهیم در ایران و تقسیم بندی زیرمعیارهای این 

به تخلیص  0 شماره در تصویرمحوری بازآفرینی حفاظتهای راهبردی تدوین چارجوب مفهوممولفه ها، مدل و چارچوب سیاست
 بیان شده است.

 
های شهری تاریخيمحور بافتابعاد چارچوب مفهومي بازآفریني حفاظت -۲تصویر  
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 نتیجه گیری -۵
 و اسناد نظریات، از ایمجموعه بررسی پایه بر محوربازآفرینی حفاظت مفهومی چارچوب ارائه ابعاد ضمن پژوهش این در

 های اساسی وؤلفهم عنوان به« محیط زیستی»و « مدیریتی»، «فرهنگی»، «کالبدی»، «اجتماعی»، «اقتصادی» ها، ابعادبیانیه

 قابل نقش معیارها این شناخت و درک. گردیدند معرفیمحور بازآفرینی حفاظت مفهومی چارچوب تدوین منظور به کلیدی

بدیهی است که در  عالوه بهدارند.  برعهده های شهری تاریخیمحور در بافتاظتهای بازآفرینی حفطرح موفقیت در ایمالحظه
 امر سو مطرح شده و متولیانمکمل و هم جریان دو مثابه به توسعه حفاظت و امروزه که اندنکته پی بردههای اخیر متخصصان به این دهه

 حفاظت بر پایه بخش مدیران با مشترک های راهبردیسیاست تدوین به های توسعه و بازآفرینیتحقق اهداف برنامه بایستی برای

برای مؤلفه « یو برندساز یگذارهیارزش ملک، سرما»های به زیرمؤلفه مبنای توجه بر نگر،جانبهو همه رویکردی جامع و یکپارچه،
ی و ایجاد تعامل بین خیتاربافت  جامعه ازی مشارکت شهروندان و ارتقاء سطح آگاه ،یشهر داریپا تیریمنابع، مد نیتأم» اقتصادی،

برای مؤلفه « یاجتماع تیو هو یمنزلت اجتماع ،یاجتماع تیامن ،یاجتماع هیسرما»برای مؤلفه مدیریتی،« نفوذ نفع و ذیهای ذیسازمان
فه کالبدی، و برای مؤل« های شهریکالبد شهر و زیرساخت»برای مؤلفه فرهنگی، « یفرهنگ یدادهایو رو یفرهنگ یهامحله»اجتماعی،

باشند.  داشته نگرکل و یکپارچه ها رویکردیسیاست و راهبردها محیطی؛ درتدوینبرای مؤلفه زیست« ها و منابع طبیعیآلودگی»در نهایت 
 نمودن برطرف برای بلکه نسل حاضر، برای تنها نه است که چالشی بازآفرینی ابعاد و اهداف حفاظت و میان یکپارچگی تحقق هرچندکه،

نگر، کل باید ای،زمینه هر اقدام در هرگونه برای راهکارها در این راستا، ها، امری ضروری است.ها و نسلالتزام به تعهد همۀ گروه آن
بررسی و تبیین چگونگی  به باید ایران به این امر در ما نگاه باشند. لذا محورجانبه، متنوع و در عین حال متناسب با زمینه و بومیهمه

 بواسطه مدرن، تفکر در واژه دو گیری اینباشد. قرار متمرکز اسالمی، -تاریخی ایرانی میراث بستر از بازآفرینی هایروش جاستخرا

داشته  مثبتی نتایج است، پذیرفته صورت گذشته معایب رفع ایجاد یکپارچگی، منظور به تا به امروز میالدی 38۱2 از دهه که هاییتالش
 ایران متصور زمینه شرایط با انطباق در را آن از پس هایگام خود، با تالش باید ایران در متخصصین ما و اننظرصاحب آنکه حال است؛

 .شوند
 

 منابع

 (.حفاظت معمارانه)ترجمه حناچی و دیگران(.تهران، انتشارات دانشگاه تهران.3181آیلین.) ارباسلی، .3
« امل مؤثر بر ارزش ویژه برند در مقصد گردشگری شهر یزدعو(. »3198ایمانی خوشخو، محمد حسین و ایوبی یزدی،حمید) .0

 .31۱-331. صص:31. فصلنامه مطالعات گردشگری. شماره 

ریزی شهری و لزوم تغییر نگاه در نعریف و برنامه زیرساخت(.»318۵هاشمی،آیدا؛ منصوری، سیدامیر؛ و براتی، ناصر)آل .1
. صص: ۱1نشریه باغ نظر. شماره « . ویک(ی شهری قرن بیستهاآن)زیرساخت منظرین مفهومی نو در تعریف زیرساخت

۵-3۶ . 
مجله اقتصاد شهر. «.بررسی چگونگی تامین منابع نوسازی شهری با استفاده از ابزارهای نوین مالی(. » 3182آیینی، محمد) .۱

 .19-01. صص:30شماره 
تا  بازسازی از شهری نوسازی سیاستهای و ارویکرده(.»3180مهرانوش، ) مفیدی، و محمدسعید؛ سیدحسین؛ ایزدی، بحرینی، .۵

 91 ص .3 شماره شهری. مطالعات پژوهشی-علمی فصلنامه .«پایدار شهری بازآفرینی
 .جدید انتشارات شهرهای شهرسازی. در هااندیشه (.سیر319۶) جهانشاه پاکزاد، .۶
رینی شهری به عنوان رویکردی نو در (.سیر تحول مفهوم شناسی بازآف3198پوراحمد،احمد،حبیبی، کیومرث، کشاورز، مهناز) .۱

  80 – ۱1.ص 3198های فرسوده شهری،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی،شماره اول،پاییز بافت
اولین « . تدوین معیار های راهبردی توسعه بافت تاریخی شیراز(.»318۱بامداد،علی؛ و مسعودی، لیال، ،)جاودانی, هانیه؛  .9

 .سالمی )سیمای دیروز چشم انداز فردا(، شیراز، شهرداری شیراز و سازمان نظام مهندسی،همایش ملی معماری ایرانی، ا
 یر بوردیو. ترجمه لیال جوافشانی و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.(. پی319۵جنکیز، ریچارد ) .8

جتماعی. تهران: فصلنامه مطالعات امنیت ا«. شناختی برای بررسی احساس امنیتچارچوب روش(.»319۱حاجیانی، ابراهیم) .32
 معاونت اجتماعی ناجا.

 جدید ویرایش ششم، چاپ .تهران انتشارات دانشگاه .شهری ( . مرمت319۶) ملیحه، مقصودی، محسن، سید حبیبی، .33
شهری.انتشارات  کهن های بافت نوسازی و (. بهسازی319۶ابوالفضل، ) مشکینی، احمد؛ و احمد، پور کیومرث؛ حبیبی، .30

 مان عمران و بهسازی شهری.چاپ اولدانشگاه کردستان و ساز
 –های فرهنگی تدوین چارچوب مفهومی حفاظت و بازآفرینی یکپارچه در بافت»(، 3182نژاد، سمیه)حناچی، پیروز و فدائی .31

 .0۶-3۵نشریه هنرهای زیبا. شماره .صص:«. تاریخی
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 مباحث نقد و ایران شهری بهسازی و عمران های شرکت طرح تدوین ارزیابی، مطالعه، (،3198همکاران) و پیروز حناچی، .3۱

 کاربردی های پژوهش کل اداره های شهری، بافت در مداخله برای مناسب راهکار به دستیابی هدف با آنها مربوط به نظری

 .بهسازی عمران و شرکت و تهران دانشگاه
)تجزیه و تحلیل تجارب مرمت در حفاظت و توسعه در ایران(. »319۶محمدجواد،) نژاد، حناچی، پیروز؛ دیبا،داراب؛ و مهدوی .3۵

 .۶2-۵3. صص: 10، هنرهای زیبا . شماره « بافت های با ارزش شهرهای تاریخی ایران(

های تاریخی شهر ایرانی دهنده به هویت بافتعناصر کالبدی کارکردی شکل(. » 318۱دانشپور، عبدالهادی و شیری، الهام، ) .3۶
 0۵.-3۱. صص: ۵-3شماره پژوهشی نقش جهان.  -فصلنامه علمی «. اسالمی

نظام، ابزاری اقتصادی برای حفاظت از منابع های بومپرداخت برای خدمت(. »318۱علی و سنایی، انور، )چاهوکی، محمدزارع .3۱
 .31۱-301. صص: 0شماره های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی. مجله پژوهش«.طبیعی

بازآفرینی بافت فرسوده مجاور مجموعه های تاریخی با تاکید بر بعد (. »318۶،)شاهین, شب افرو و بهناز امین زاده .39
چهارمین کنفرانس  ،«گردشگری نمونه موردی :طراحی بافت شهری بین گذر کازرونی و خیابان طالقانی اصفهان-فرهنگی

 بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی، تهران، دانشگاه صالحان
های توسعه های بهسازی و نوسازی شهری در برنامهها و برنامهتحلیلی بر سیاست(. »3193،علی و پوراحمد،احمد، )شماعی .38

 .020-3۱8های جغرافیایی. شماره . صص: نشریه پژوهش«. کشور
هری با تاکید بر های فرسوده شمحور و بازآفرینی پایدار بافتریزی محلهبرنامه(. »318۱پور، مسعود، زارعی، جواد، )صفایی .02

پژوهشی دانشگاه -مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی«. سرمایه اجنماعی.نمونه موردی: محله جوالن شهر همدان
 .3۵2-31۵گلستان. شماره بیست و سوم. صص: 

 . «شهریحقق طرحهای توسعه شهری در گروه ارتباط مطلوب مدیریت و برنامه ریزی ت»  (.3198اهلل، )طاهرخانی، حبیب .03
 .مجله شوراها 

«. راهبردها و هاایران، چالش شهرهای تاریخی بافت مدیریت(. »319۵) متوسلی، مهدی محمد و ...ا حبیب طاهرخانی، .00
 .32۱-8۶صص  .39 شهری. شماره مدیریت فصلنامه

 .سمت انتشارات تهران، شهری، بهسازی و (، نوسازی319۱منصور) محمد فالمکی، .01
 (. سیری در تجارب مرمت شهری، از ونیز تا شیراز. تهران: انتشارات فضا319۱)فالمکی، محمد منصور.  .0۱
.  10 – 13نشریه هفت شهر.شماره «. ای بر ضرورت بازآفرینی فرهنگ مبنا و حفاظت محورمقدمه(.»3182لطفی، سهند، ) .0۵

 .۵1-۱1صص: 
 ن: انتشارات آذرخش(. تبارشناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی.تهرا3183لطفی، سهند، ) .0۶
اثرات متقابل و پویای سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی)مطالعه موردی ایران (. »3198اهلل، )مویدفر،رزیتا و اکبری، نعمت .0۱

 0الملل. شماره نشریه مطالعات اقتصاد بین(«. 319۵تا  31۶9

 مطالعه شهری بازآفرینی در عمومی مشارکت از قانون حمایت چگونگی تحلیل(. »3183) اندیشه، آریانا، و فرشاد نوریان، .09

 . 0۱-3۵. صص:0 شماره شهرسازی. و معماری -زیبا هنرهای نشریه .«اصفهان )عتیق( علی امام میدان :موردی
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 درآمد پایدار شهری مشکالت و پیشنهادات برای

 اقتصاد مقاومتینگاه با  

     

 2، اکرم فیض آبادی*1سیدمهدی هاشمی فیض آبادی
 52/01/89تاریخ دریافت:  

 50/10/88تاریخ پذیرش: 
 

  52558کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

محلی بوده که مدیریت شهری  های دولتای از هدفهای شهری منطقهها در شبکهپذیری اقتصادی شهرافزایش رقابت
گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی گری و پرهیز از تصدیکنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیلتالش می

در رقابت با سایر  شهر خوداز آنان قدرت اقتصادی  گیریبهرهو ها ها و بهبود توانمندیها، ظرفیتهای نسبی، فرصتمزیت
ها در ایران از در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری .های شهری پیرامون بهبود دهندمجموعه

مدیریت شهری  سازمان عمالًها کلید خورد و توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداریبی 0۶۳5سال 
مرتبط با آن  هایمسئولیتها و درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ازآنپسهای در ایران را در سال

اند ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شدهکرده است. شهرداری
های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با اند و نه سهم مالیاتنی متناسبی داشتهکه نه نظام مدیریتی و سازما

ها اجازه داده که گری بر امور به آنهای همتراز در کشورهای مشابه عادالنه بوده است و نه دولت به واسطه تصدیسازمان
های متناسب خود بپردازند. همه این ز ظرفیتگیری اها با بهرهزیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت

جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث  هایمسئولیتها را در ایران از ایفای بسیاری از ها و مسائل، شهرداریدرگیری
ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر هایمسئولیتها به جای تمرکز بر شده تا شهرداری

ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه های اقتصادی، توسعه متوازن شهرها، تالش برای حفظ و توسعه نقششهر
تجربگی، با عدم ها در عین بیمدیریت شهرداری حالدرعینمالی عملیات جاری خود بگذارند.  تأمیناصلی خود را بر 

ها را در اداره ها در قالب فرآیند، مدیریت شهراه به مدیریت شهرها، به جای نگگیری از دانش روز اداره و توسعه شهربهره
مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و  به صورتمقاله حاضر . های شهری متصور شده استای از پروژهمجموعه
اقتصادی در مسائل مالی و  تأملیصورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخالق پژوهشی،  هایپژوهش

دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با  جهتپیشنهادی های حلراهمدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه 
های بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت یگذارهیسرماسازی در زمینه رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف

باشد که از جمله الزامات عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار مینهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به 
 ارائه نماید. اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است

 

 یخصوص-یمشارکت عموم ،یعوارض نوساز دار،یپا یدرآمدها ،یمال تأمین ،یاقتصاد مقاومت یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 hashemi-f@tehran.irمعاون مالی و اقتصادی شرکت خدمات اداری شهر)وابسته به شهرداری تهران(  - 1

 9کارشناس تحلیل و بازخورد شهرداری منطقه  - 9
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 مقدمه  -1
شده است. این قانون منابع  ریزیپایهبر نظام درآمد و هزینه  هاستشهرداریکشور که برگرفته از قانون  هایشهردارینگرش 

. این نگرش که در زمان وضع قانون بیندمیاصلی درآمد را از راه وصول عوارض و بهای خدمات شهری و موضوعات مرتبط با آن 
ر اقتصاد و مدیریت شهری و پیچیدگی عوامل و عناص یعرصهمترقی بود، به تدریج و با ورود پارامترهای جدید در  هاشهرداری

آن کارایی خود را به عنوان بخش اصلی درآمد شهرداری از دست داده است. در این زمینه، وابستگی شهرداری و شهر به  یسازنده
و  ریزیبرنامه، گذاریهدفدر  هاشهرداریرونق و رکود اقتصادی است، باعث شده که  هایدوره تأثیرمنابع درآمدی که بسیار تحت 

ی که در برخی طوربهاز بازار و عوامل آن اقدام کنند؛  متأثرباشند و به شدت  گیریتصمیممختلف فاقد  هایحوزهاجرای اقدامات در 
خود را با تاخیرهای طوالنی پرداخت کنند. مشکالت  کارکنانجاری خود نبوده و حقوق  هایهزینهشرایط حتی قادر به پرداخت 

شهرها به همراه  یمحدودهدر  وسازساختاخیر مانند رکود قیمت زمین و کاهش  اقتصادی ناشی از عدم تولید درامد در چند سال
 کشور است. هایشهرداریسخت فعالیت برای  هایدورهکاهش نقدینگی، یکی از 

های رشد و بهبود شاخص تأمینهای کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقالب، با رویکردی جهادی و با هدف سیاست  
کند از یک سو ارائه شده است. اقتصاد مقاومتی الگویی است که تالش می سالهستیب اندازچشمدستیابی به اهداف سند اقتصادی و 

دست یابد و از سوی المللی با ترمیم ساختارهای نامناسب اقتصاد داخلی و با در نظر گرفتن استقالل کشور، به تعادل در رقابت بین
برخی اقتصاد مقاومتی را  متأسفانههای عملیاتی بردارد. وری، در جهت توسعه پایدار گاموآوری و بهرهدیگر با تأکید بر کارآفرینی، ن

ای باشد زیرا مقاومت اقتصادی متعلق به دورهکنند، که این تعبیری غلط از واژه اقتصاد مقاومتی میبه مقاومت اقتصادی تعبیر می
منظور از اقتصاد مقاومتی واقعی یک اقتصاد  ود با فرمایشات رهبری تعارض داردباشد، که این خای کوتاه مدت میخاص و برنامه

ی که کشور ضمن مقاومت در مقابل موانع و نامالیمات مسیر خود، روند طوربهفعال و پویاست نه یک اقتصاد منفعل وابسته، 
ی اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، های کلترین سیاستز مهما (.0۶81د)موسوی،پیشرفت پایدار خود را حفظ و ادامه ده

های پولی و های فسادزا در حوزهها و زمینهسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتسازی اقتصاد شهری و سالمبه شفاف توانمی
باید با  هاشهرداریتا زیربنایی و ارتقاء درآمدهای پایدار و سالم اشاره کرد. در این راس هایگذاریسرمایهمالی شهرداری و توسعه 

 بندیزمانعمرانی شهر بر اساس  هایپروژهها و عمل کنند که اجرای طرح ایگونهبهمدیریت بهینه منابع مالی و اقتصادی خود 
های عمرانی و عمرانی ایجاد نشود. پشتیبانی مالی از تمام پروژه هایپروژهها و پیش رفته و خللی در اجرای طرح شدهبینیپیش

 تأمینخصوصی  -عمومی هایمشارکتمالی از طریق  تأمیند از محل افزایش درآمدهای پایدار و توانمیمطلوب  طوربهزیربنایی 
 تأمینه از درآمدهای عمومی کشور ها اعتبار و ردیف بودجه مشخصی در بودجه ساالنه کشور کشهرداری کهاینگردد. با توجه به 

مدیریت شهری را برطرف  هایچالشد بسیاری از موانع و توانمی هاشهرداریشود ندارند، استفاده از الگوی اقتصاد مقاومتی در می
 (.0۶81د)شرزه ای، نمای

ها و ها، دغدغهی چالشلذا پژوهشگران قصد دارند با بررسی وضعیت درآمد پایدار شهری و عوامل اثرگذار آن پاسخگو   
 ذکر شده باشد. همچنین راهکارهایی پیشنهادی در جهت بهبود وضعیت مالی و اقتصادی مدیریت شهری ارائه نمایند مسائل
 

 مبانی نظری -2
و غیرانسانی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران با هدف متوقف کردن  جانبهیک هایتحریمدر چند سال اخیر و با شدت یافتن 

به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و به فراخور حال و روز اقتصاد « اقتصاد مقاومتی»جدید  یواژهایران،  ایهسته آمیزصلح هایمهبرنا
 .کشورمان مورد بحث قرار گرفته است

هبر معظم مطرح گردید. در همین دیدار، ر 0۶98این واژه اولین بار در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در شهریور سال 
فشار »را معنا و مفهومی از کارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل « اقتصاد مقاومتی»انقالب 

 .را معرفی نمودند« آمادگی کشور برایی جهش»و « اقتصادی دشمنان

به این موضوع نگاه  یاجنبههر کدام از  برای مفهوم اقتصاد مقاومتی در همین مدت زمان کم، تعاریف متفاوتی ارائه شده که
ایشان در دیدار با دانشجویان  .اندداده. در این میان، تعریف جامع و کامل از اقتصاد مقاومتی را خود رهبر فرزانه انقالب ارائه اندکرده

شدید  یهاخصومتو  هایدشمناقتصاد مقاومتی یعنی آن اقتصادی که در شرایط فشار، در شرایط تحریم، در شرایط » :فرمودند
 . «اشدرشد و شکوفایی کشور ب کنندهنییتعد توانمی

 .میینمایمدر ادامه بیانات مقام معظم رهبری را در خصوص ارکان اقتصاد مقاومتی مطالعه 
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 ارکان اقتصاد مقاومتی -2-1

از  تأثیر غیرقابلنفوذ،  غیرقابلما این است که سعی کنیم کشور را مستحکم،  یهمه یفهیوظ: الف: مقاوم بودن اقتصاد

است که ما مطرح کردیم. در اقتصاد مقاومتی، یک « اقتصاد مقاومتی»سوی دشمن، حفظ کنیم و نگه داریم؛ این یکی از اقتضائات 
اند در مقابل آنچه که ممکن است در معرض توطئه رکن اساسی و مهم، مقاوم بودن اقتصاد است. اقتصاد باید مقاوم باشد؛ باید بتو

 .ی دشمن قرار بگیرد، مقاومت کند

« اقتصاد مقاومتی»بخش خصوصی را باید کمک کرد. اینکه ما : ظرفیت های دولتی و مردمی یهمهب: استفاده از 

همین تکیه ی به مردم است؛ همین را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتی شرائطی دارد، ارکانی دارد؛ یکی از بخش هایش 
با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهای اساسی شماست. در بعضی  44سیاست های اصل 

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 
ینکه به بخش خصوصی توانبخشی بشود؛ حاال از طریق بانک هاست، از طریق قوانین الزم و مقرراتِ الزم است؛ از هر طریقی که ا

الزم است، کاری کنید که بخش خصوصی، بخش مردمی، فعال شود. باالخره اقتصاد مقاومتی معنایش این است که ما یک 
یعنی وضع  .قتصادی در کشور محفوظ بماند، هم آسیب پذیری اش کاهش پیدا کنداقتصادی داشته باشیم که هم روند رو به رشد ا

اقتصادی کشور و نظام اقتصادی جوری باشد که در مقابل ترفندهای دشمنان که همیشگی و به شکل های مختلف خواهد بود، 
ی و مردمی است؛ هم از فکرها و اندیشه ظرفیت های دولت یهمهکمتر آسیب ببیند و اختالل پیدا کند. یکی از شرائطش، استفاده از 

 .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 
اشاره شد. واقعاً نمی شود ما کار اقتصادی درست و قوی بکنیم، اما با مفاسد اقتصادی مبارزه نکنیم؛ این و مفاسد اقتصادی است، 

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 
مردمی و کار سالم مردمی داشته باشیم، بدون مبارزه ی با مفاسد  گذارییهسرمایم توانمینکته توجه داشتم، که تصور نشود ما 

مردم را کم داشته  گذاریسرمایهاقتصادی؛ و تصور نشود که مبارزه ی با مفاسد اقتصادی موجب می شود که ما مشارکت مردم و 
مند، مردمان سالمی هستند؛ حاال یکی دو نفر باشیم؛ نه، چون اکثر کسانی که می خواهند وارد میدان اقتصادی بشوند، اهل کار سال

هم آدم های ناسالم پیدا می شوند. باید با چشم های تیزبین، ریزبین و دوربین مراقبت کنید که کسانی نیایند به عنوان ایجاد اشتغال 
اقبت کنید؛ هم شما مراقبت کنید، و ایجاد کار و کارآفرینی تسهیالت بانکی بگیرند، اما کارآفرینی واقعی انجام نگیرد. این را باید مر

 .ی قضائیه مراقبت کند. به نظر من همکاری قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه در اینجا یک کار بسیار الزمی است هم قوه

خب، آمارهائی  .یک رکن دیگر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی است؛ صنعت و کشاورزی: ج: حمایت از تولید ملی

د، آمارهای خوبی است؛ لیکن از آن طرف هم از داخل دولت، خود مسئولین به ما می گویند که بعضی کارخانه ها که آقایان می دهن
به ما می رسد، خود شما هم  گوناگونی های گزارش –دچار مشکلند، اختالل دارند، در بعضی جاها تعطیلی صنایع وجود دارد 

ما اتکاء من به گزارش های دیگران نیست؛ گزارش های خود شما هم گزارش می دهید؛ یعنی من گزارش های دیگر هم دارم، ا
 -اگر چنانچه همین بخش دوم قضیه  .خب، باید این را عالج کرد. اینها طبعاً ایجاد اشکال میکند -هست که به دست ما می رسد 
ر کشور ارائه میکردید و کمک های امروز از لحاظ رونق اقتصادی، وضع بهتری را د شما بود، نمی –یعنی آن نیمه ی خالی لیوان 

 .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، 
لذا همان طور که گفتید،  -ست، اشتغالشان هم خوب است؛ عمده ی واحدهای بزرگ ما وضعشان این جور است کارشان هم خوب ا

لیکن باید به فکر واحدهای متوسط و  -محصول سیمانمان، محصول فوالدمان، محصوالت عمده ی اینجوری مان خوب است 
 .ستقیم داردکوچک باشید؛ اینها خیلی مهم است، اینها در زندگی مردم تأثیرات م

مسئله ی منابع ارزی هم مسئله ی مهمی است؛ که خب، حاال آقایان توجه دارید. روی این مسئله : د: مدیریت منابع ارزی

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 
ولت صادر شد. یعنی در روزنامه ها از قول یک مسئول، یک جور گفته شد؛ فردا یا دو روز بعد، یک جور دیگر گفته گوناگونی از د

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

یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه ی : : مدیریت مصرفه

اسراف و زیاده روی، قضیه ی مهمی در کشور است. خب، حاال چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ سازی هم الزم است، 
ده ی رسانه هاست. واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجه ی اول اقدام عملی هم الزم است. فرهنگ سازی اش بیشتر به عه

و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاه های دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ سازی کنید. ما یک ملت مسلمانِ عالقه مند به 
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ان اهل اسرافیم! بخش عملیاتی اش هم به نظر در زندگی م متأسفانهمفاهیم اسالمی هستیم، اینقدر در اسالم اسراف منع شده، و ما 
من از خود دولت باید آغاز شود. در گزارش های شماها من خواندم، حاال هم بعضی از دوستان اظهار کردند که دولت درصدد صرفه 

ی  جوئی است و میخواهد صرفه جوئی کند؛ بسیار خوب، این الزم است؛ این را جدی بگیرید. دولت خودش یک مصرف کننده
حقیقتاً در کار مصرف، صرفه  .بسیار بزرگی است. شما از بنزین بگیرید تا وسائل گوناگون، یک مصرف کننده ی بزرگ، دولت است

 .جوئی کنید. صرفه جوئی، چیز بسیار الزم و مهمی است

م میگیرد، اگر چیز به مصرف تولیدات داخلی هم اهمیت بدهید. در دستگاه شما، در وزارتخانه ی شما، اگر کار جدیدی انجا
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 

 .د کمک کندتوانمیخارجی مصرف کند. به نظر من اینها جنس 

 

 درآمد پایدار شهری -2-2
ها ای در ارائه خدمات شهری به شهروندان دارد. اگر شهرداریها از اموری است که تاثیر عمدهکسب درآمد در شهرداری 

شهر را ایجاد و اداره کنند. هرچند منابع مالی دست آورند، نخواهندتوانست تاسیسات ضروری در  نتوانند درآمد کافی و پایدار به
 .ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستندحصول است، همه آنها به صور مختلف قابلشهرداری

پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اوال این اقالم از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیا حصول این درآمدها شرایط 
های جدید تامین منابع درآمدی پایدار و مطمئن و هر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهند. از این رو، دستیابی به روشکیفی ش

بخشیدن به توسعه و عمران بدون تبعات ناگوار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نقش بسیار موثری در رضایت جامعه شهری، سرعت
 .وب شهرها خواهدداشتهای شهری و درنهایت مدیریت مطلمحدوده

 ها از محل درآمدهای محلی دروندرصد از منابع مالی شهرداری82شود که بدانیم بیش از اهمیت موضوع زمانی روشن می
درصد است. اگرچه از ابتدای تاسیس بلدیه در سال 2های بالعوض دولتی کمتر از شود و وابستگی به کمکشهرها تامین می

های شهری وضع ش. قوانینی در زمینه تامین هزینه . هـ0۶18ها در سال آن، در قانون جدید شهرداری هـ . ش. و به دنبال059۳
خود  است. طرح موضوع خودکفایی و بههای دولتی بسیار متکی بوده، درآمد حاصل چندان زیاد نبوده و نظام شهری به کمکشده

ها و ادامه این سیاست در ی حاکم به روابط مالی دولت و شهرداریتوجه به مبانی نظربی 0۶۳5ها در سالبودن شهرداریمتکی
ها از بودجه دولت آغاز های کشور را در شرایط بغرنجی قرار داد و شماره معکوس برای کاهش سهم آنهای بعدی، شهرداریسال
 .شد

شهرها و درنتیجه رشد جمعیت  ها به دولت و باتوجه به تشدید مسائل و مشکالتبه دنبال کاهش وابستگی درآمدی شهرداری
ها به درآمدهای ناپایدار شرایط کار را برای متولیان امور در ها، حجم زیاد تقاضا برای خدمات شهری و اتکای شهرداریو مهاجرت
 -یهای دائمگویی به هزینهحداقل برای پاسخ-است. بنابراین برخوردارنبودن از منابع مستمر درآمدی ها دشوار کردهشهرداری

های رو به تزاید گوی هزینهها را مختل کرد و با این روند، منابع درآمدی فعلی جوابای شهرداریریزی مالی و بودجهبرنامه
ترین چالش مدیریت شهری در هزاره سوم حول ای که برخی معتقدند مهمگونه های آتی نخواهدبود، بهها در سالشهرداری

ها در سطح مدیریت محلی )شهری( قرار خواهدگرفت. بنابراین گذاریصیل درآمد کانون سیاستها متمرکز خواهد بود و تحهزینه
نیازمند منابع درآمدی جدید و پایداری  -طلبدهای زیادی را میکه هزینه-ها به لحاظ ارائه خدمات به شهروندان شهرداری

دست آورد نیست، بلکه یی که بتوان درآمد مورد نیاز را بهباشند. نگرش جدید مدیریت شهری در جهان تنها در پی یافتن بسترهامی
تواند از این قانون مستثنی های کشور هم نمیبودن آن در اولویت قرار دارند. وضعیت شهرداریپایداربودن منابع درآمدی یا مطلوب

گرفتن از رآمدهای پایدار و فاصلهباشد و نگرش حاکم بر دستیابی به منابع جدید و اصالح منابع موجود باید به سمت اتکا به د
 .درآمدهای ناپایدار حرکت کند

های کسب درآمد شامل فروش مستقیم خدمت، اخذ مالیات ها روشهای تامین منابع درآمدی شهرداریدر کشور ما شیوه
قرار گرفته تا کفایت های دولتی، وام و استقراض باید از منظر معیارهای بهینگی و سپس عدالت مورد ارزیابی دقیق محلی، کمک

های کسب درآمد معرفی ترین روشترین و زودیابتوان آن را سادهآن منبع تامین مالیاتی مشخص شود که در این صورت، می
ها دارند. سازد که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در تامین مالی شهرداریها روشن مینمود. بررسی منابع درآمدی شهرداری

 .وصول حرکت کندها باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابلمد شهرداریبنابراین درآ
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 منابع مالی شهرداری -2-3
ی بزرگ جهان، نمونة های پیش در اکثر کشورهای موفقانه آزموده شده است. نظام مالی شهرهاتئوری فدرالیسم مالی از سال

کند، در چارچوب الیسم مالی که آثار ارو، ساموئلسون و ماسگریو از آن نمایندگی میکاملی از فدرالیسم مالی است. نسل اول فدر
اند و هرسطحی از دولت به کردن منافع عمومیکه متولیان بخش عمومی در پی حداکثرمالیة عمومی ارائه شده است. با فرض این

های بازار را شناسایی کرده، سیاست فه دارند شکستکردن رفاه اجتماعی حوزة قلمرو خود است، اقتصاددانان وظیدنبال حداکثر
 مناسبی برای مداخلة دولت محلی تجویز کنند.

 و بازارد شکست شناسایی در بهتری توانایی هاـشهرداری مثلـ محلی هایدولت که ددار باور مالی فدرالیسم اول نسل 
آورد و رفاه ری را به ارمغان میباالت رفاه سطح محلی، هایدولت توسط عمومی کاالی عرضة و تولید. دارند عمومی ترجیجات

 سازد.اجتماعی را بهتر از دولت مرکزی بهینه می
توانند بر سطح اشتغال و های مالی و پولی نمینداشتن ابزاراختیارهای محلی به خاطر درمحدویت این نظریه این است که دولت

بودن چنین به خاطر بازها را اجرا کنند. همتثبیت اقتصادی و توزیع مجدد درآمدهای ها در سطح محلی اثر بگذارند و سیاستقیمت
ها، نرخ باال مالیات بر پایة متحرک مثل سرمایه باعث فرار آن از یک ها و بنگاههای اقتصادی خانواراقتصاد محلی و تحرک فعالیت

 شود.قلمرو به قلمرو دیگر می
ظریة انتخاب عمومی و سازمان صنعتی ارائه شده است و به باور فعاالن آن، متولیان و نسل دوم فدرالیسم مالی در چارچوب ن

دقیقاً در مقابل ند ـسازی تابع مطلوبیت خودکردن منافع عمومی به دنبال حداکثرگیرندگان بخش عمومی به جای حداکثرتصمیم
پردازان سازی منافع عمومی باشد. نیسکانن، یکی از نظریهنظریة نسل اول که باور داشتند، متولیان بخش عمومی به دنبال حداکثر

های خود دارند. سازی بودجههای بخش عمومی به دالیل مختلف تمایل به حداکثرنسل جدید فدرالیسم مالی معتقد است که نهاد
توانند با انتقال بار ای میطقههای محلی یا منکند که از طریق آن دولتزدایی مالی ابزاری را فراهم میمطابق این نظریه، تمرکز

های استفاده کنند. درواقع نسل دوم فدرالیسم مالی باور دارند که دولتهای خود به دولت مرکزی از منافع مشترک سوءمالی برنامه
از منابع استفاده حتی با سوءهای بخش عمومی در فکر حداکثرسازی مطلوبیت و بودجة خویش باشند ـمانند دیگر نهادمحلی نیز 

 مشترک ملی
 

 داری.انواع منابع درآمد شهر -2-4
ها و نهادهای وابسته به آن عرضه خدمات شهری محصولی است که تنها از سوی شهرداری: بهای خدمات شهری  -الف

ی ترین موضعات اقتصاد شهری است و درآمد حاصل از فروش خدمات شهرشود. عرضه، تقاضا و بازار خدمات شهری از مهممی
مالی زمانی توجه  تأمینهای بالعوض دولت برا رود به مالیات محلی و کمکست. انتظار میهامالی شهرداری تأمینمنبع اصلی 

 گذاری و دریافت کرد.شود که به دلیل شکست بازار نتوان بهای خدمات شهری را قیمت
شدة آن بسیار مهم است. تعیین بهای تمام گذاری وای از کاالی عمومی و خصوصی خالص است. قیمتخدمات شهری آمیزه

یا مثل کاالی خصوصی خالص، از قیمت بازار پیروی رایگان عرضه کرد توان آن را مثل کاالی عمومی خالص به خاطری که نمی
ار و تنها ها دارای قدرت بازاند؛ یعنی شهرداریکنندة خدمات شهری و هزاران شهروند متقاضی آنها، یگانه عرضهکرد. شهرداری

کنندة بهای خدمات اند. هزینة تولید و منافع حاصل از خدمات شهری دو عامل تعیینکنندة قیمت در بازار خدمات شهریتعیین
مطابق تئوری اقتصادی، نقطة بهینة تولید زمانی است که قیمت برابر هزینة نهایی شود. در شرایط استاندارد، با  شهری است.

ـ کار که تمامی عوامل در حال تغییر استآید؛ اما در دنیای واقعی ـآسانی به دست میبهینة تولید به عملیات سادة ریاضی نقطة
 تر است.آمده از خدمات شهری، حتی از تعیین هزینة واقعی آن دشواردستای نیست. شناسایی و تخمین ارزش منافع بهساده

های تولید را پوشش هایی را تعیین کند که تمامی هزینهتعرفه ها برای فروش خدمات شهری، ناگزیردر هرصورت شهرداری
کننده، تنها کننده و مصرفکنند. تئوری رفتار تولیدداده و منافع حاصل از آن شامل حال کسانی شود که بهای آن را پرداخت می

 است برای تولید بهینة خدمات شهری.ابزار علمی برای ارزیابی تولید و مصرف خدمات شهری است و استفاده از آن چراغ راهنمایی 

کند و درآمد حاصل از آن را برای مقاصد خاص های محلی تعیین میمالیاتی که نرخ و پایة آن را مقام: مالیات محلی -ب

منابع مالی  تأمینتواند مالیات محلی را به هدف ها به عنوان ادارة محلی و سطحی از حکومت میدارد. شهرداریخود نگه می
تر و آوری و تخصیص بعضی مالیات نسبت به دولت مرکزی کاراها در جمعآوری کند. حکومت محلی و شهرداریش جمعخوی

ها از آوری و سهم شهرداریکند و با صرفة اقتصادی همراه است. بعضی از مالیات باید توسط دولت مرکزی جمعتر عمل میعاالنه
 آن پرداخت شود.
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مرکزی برای دستیابی به اهداف خویش از طریق شهرداری، بخشی از منابع مالی شهرداری را دولت : های دولتکمک -ج

اگر  منافع ملی عمل کند. تأمینکند. شهرداری به عنوان سطحی از دولت باید در راستای می تأمینمشروط به صورت مشروط و غیر
شود دولت به شهرداری کمک مالی کند، گفته می أمینتهای شهرداری با اهدافی مختلف های مشخصی را در ناحیهدولت پروژه

مالی کند، کمک  تأمینصورت عمومی و بدون تعیین مخارج آن، بودجة شهرداری را بالعوض مشروط کرده است. اگر دولت به
ری باشد. به درصدی از بودجة شهردا یاصورت مبلغی ثابت تواند بههای دولت به شهرداری میکمک دولت از نوع غیرمشروط است.

های دولت دارند. هراندازه شهر مالی خویش همیشه نیاز به کمک تأمینها خصوصاً ادارة شهرهای کوچک برای حال، شهرداریهر
 های دولت کمتر نیازمند است.مالی در اختیار خواهد داشت و به کمک تر شود، منابع متنوع و زیادکالن

 

 تصاد شهرینگاهی به نقش شهرداری در رونق اق -2-5

آیند و های محلی به حساب میها، حکومتها را برجسته می کند که شهرداریرونق اقتصاد شهر به این دلیل نقش شهرداری
نیاز شهروندان، فراهم کردن خدمات رفاهی و  تأمینانجامد. های آنها به توسعه یا توقف رشد اقتصادی شهرها میعملکرد و فعالیت

شود، به این شود، همه و همه نهایتا به پویایی اقتصاد شهر منجر میگذاری میها پایهتوسط شهرداری اساساً زیرساخت های که
ای های زنجیرهنیازهای روزمره مردم و زمینه سازی جهت توسعه مراکزی همچون فروشگاه تأمینها با صورت که شهرداری

 .های مستمر و پایدار ایجاد کنندبهبود بخشند و از سوی دیگر شغلوتره بار از یک سو زندگی معیشتی شهروندان را ومیادین میوه
با افزایش جمعیت شهرها و روند رو به رشد شهرنشینی در جامعه، پرداختن به تمامی جوانب زندگی شهرنشینی اعم از امور 

اقتصاد شهری و توسعه آن  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و حتی سیاسی مورد توجه قرارگرفته است و در این میان مبحث
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 

ایران از این نظر فاصله قابل توجهی با دیگر  هایشهرداریبه سمت جهانی شدن در رقابت شهری سوق داده است که البته شهر و 

 این اصلی عامل ترینمهم اما  های صورت گرفته در حال کاهش است.رهای توسعه یافته جهان دارد اما این فاصله با برنامهشه
 اهداف ها،زیرساخت بودن بخش بخش و شهری واحد مدیریت نبود اساسا. کرد جستجو شهری واحد مدیریت نبود در هم را مساله
اندازد، این در حالی است که بسیاری از شهرهای حتی آسیایی به می تعویق به را کارها و کندمی مواجه مشکل با را ایتوسعه

های سازمانی، زیرساختی و منابع انسانی خود را برای حفظ و بهبود وضعیت رقابتی خود توسعه می دهند. این توسعه سرعت ظرفیت
ر سلسله مراتب رتبه بندی و تبدیل به د خودشان صعود ایبر بلکه مستقیم خارجی صنعتی گذارینه تنها برای زمینه سازی سرمایه

 .کنندهولدینگ بین المللی با ارزش افزوده باالتر تالش می
توان نام برد که پایه های اقتصادی آنها را در فازهایی پیاپی از های خوب در این زمینه، سنگاپور و هنگ کنگ را میاز نمونه 

به مراکز بین المللی فناوری پیشرفته و اقتصاد اطالعاتی و دانش محور، ادارات مرکزی و  ۳1کارگاه های بهره کشی سال های دهه 
یم ظهور اخیر شهرهای سواحل جنوبی خلیج فارس توانمیبه همین صورت  .ای و مراکز خدمات صادراتی آسیا تغییر داده اندمنطقه

اند! همچنین برخی رای عرب به شهرهای جهانی تبدیل شدهسال شن های خالی در صح ۶1را مشاهده کنیم که در زمانی کمتر از 
المللی و از کشورهای غربی در همین مدت زمانی به عنوان کانون های ترابری هوایی و دریایی منطقه، مراکز گردشگری بین

اند. اما رسیدن به چنین دههای خدماتی و ادارات مرکزی، مالی، تدارکاتی و شرکتی در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن شناخته شگروه
جایگاهی برای کالنشهری همچون تهران با مشکالتی دست به گریبان است. چرا که هماهنگی میان نهادهای مرتبط با اداره شهر، 

شهرداری را برای رسیدن به این نقطه یا تحقق بخشی از این اهداف را با موانعی  های قانونی و مواردی از این دست،محدودیت
د توسعه توانمیکلی مردم، از جمله عواملی است که  طوربهکند. در این میان، واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی یا می همراه

 اقتصاد شهر را حتی در مقیاس کالنشهرهایی همچون برخی شهرهای بزرگ اروپایی یا توکیو به دنبال داشته باشد.
تعریف و واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی است به عنوان مثال چون مشکل اصلی در توسعه اقتصادی شهر، اشتباه ما در 

دهیم و همین مساله ما به ندرت، خدماتی همانند آسفالت کردن معابر و خیابان ها را در قالب یک بسته بلند مدت به پیمانکاران می
بندیم و کاری با یک پیمانکار قرارداد میسفالتهای مورد نیاز و اجرای آبر اجرای دقیق کارها تاثیرگذار خواهد بود. برای زیرسازی

آسفالت، اجرا، نظارت و  تأمینبرای نگهداری آن با پیمانکاری دیگر. در حالیکه کشورهای پیشرفته کل فعالیت ساخت، خریداری و 
ز آسفالت و مواد خوب نگهداری آن را در قالب قراردادهای بلند مدت به یک پیمانکار می دهند لذا آن شرکت مجبور است که اوال ا

دوباره کاری جلوگیری شود، به همین دلیل هم در بیشتر موارد مجبورند به  هایهزینهاستفاده کند تا در تمام سال های قرارداد، از 
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 

  اال ببرند و از سوی دیگر عالوه بر ایجاد اشتغال، به رشد فزاینده شهر کمک کنند.ب

 اجرایی خوبی به هاشهرداری در را سازی خصوصی اهداف توانمی خصوصی بخش های توانمندی به نگاهی چنین تغییر با
سال  51تا  02ها به  آسفالت این عمر پیشرفته، کشورهای در اما است سال سه یا دو ایران، مختلف شهرهای در آسفالت عمر. کرد
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سال هم برسانند به این صورت که تمام مراحل آماده سازی تا ساخت و  ۶1قصد دارند این مدت را به  هاشهرداریمی رسد و حتی 
ت، بابت این سال به یک پیمانکار سپرده می شود و شهرداری هر سال، پولی را با رقمی ثاب 51نگهداری آسفالت معابر به مدت 

دهد نه اینکه میزان این پول را بر اساس میزان خرابی پرداخت کند، به این ترتیب پیمانکاران به دلیل سود خدمات به پیمانکاران می

 از یکی  اقتصادی خودشان مجبورند در اجرای خدمات از بهترین ها چه در بخش نرم افزار و چه در بخش سخت افزار استفاده کنند.
 هایشهرداریاد رشد فراینده اقتصاد شهری،آموزش زیربناهای مدیریتی به مدیران رده باال در ایج در موفقیت فاکتورهای ترین مهم

تر، به این ترتیب که شهرداران و مدیران ارشد آنها باید با امور کلی و جامع آشنا شوند و مدیران در سطوح پایین کشور است،
د چرا که بسیاری از امور شهری که اقتصاد شهر را پویا می کند، در مباحث مدیریتی مطرح است. جزییات بیشتر و دقیق تری را بدانن

ند تاثیرداشته باشند توانمیبه هر حال،شهرداری تهران و دیگر کالنشهرها ایران، در پویا کردن اقتصاد شهری به میزان بسیار زیاد 
کشور و بخش خصوصی در شهرداری تهران اجرا شده و اجرای دیگر ی با لحاظ کردن اقتصاد شهر، هایپروژهچرا که تاکنون 

 .عمرانی و فضای شهری با همین روش، کار سخت و غیر ممکنی نیست هایپروژه
های مورد نیاز از سازی زیر ساختها از طریق برطرف کردن نیازهای شهروندان و بستر سازی خدمات رفاهی و آمادهشهرداری
بری، ایجاد فضاهای سبز، پارکها و شهر بازی و ... از یک سو های مسافرای، میادین میوه و تره بار، پایانهههای زنجیرجمله فروشگاه

شوند و از سوی دیگر باعث ایجاد شغل های متعدد به صورت مستقیم و غیر مستقیم می باعث بهبود وضع زندگی شهروندان می
 .شوند

شهری و افزایش مهاجرت از روستاها به شهرها و به تبع آن افزایش امروزه در بحث مدیریت شهری، افزایش جمعیت 
شهرنشینی مطالعه کنندگان علم اقتصاد شهری را واداشته است که همه امورات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و سیاسی را 

باشد. نبود مدیریت واحد شهری  مورد توجه قرار دهند. مشکل اصلی در پیشبرد اهداف اقتصاد شهری نبود مدیریت واحد شهری می
و مدیریت جداگانه زیر ساختها و داشتن متولیان مختلف و متعدد برای امور زیر بنایی، اهداف اقتصاد شهری را با مشکالت اساسی 

این مشکل در کشور ما تا به امروز حل نشده است ولی بسیاری از کشورها از جمله همین کشورهای  متأسفانه. مواجه می کند
ها و صحراها را به شهرهای جهانی تبدیل کرده سال بیابان ۶1کنیم که در زمانی کمتر از احل جنوبی خلیج فارس را مشاهده میسو

اند و در همین مدت اندک به عنوان مرکز ترانزیت هوایی، دریایی و زمینی منطقه، مراکز گردشگری بین المللی در سراسر خاور 
نین جایگاهی برای شهرهای ایران ما مشکل است چرا که نبود مدیریت واحد شهری و وجود قوانین میانه شده اند. ولی رسیدن به چ

 .دست و پاگیر و نبود هماهنگی میان ادارات و نهادهای مختلف شهرداری را با مشکالت عدیده ای مواجه کرده است
می گردد که عبارتند از منابع داخلی و  تأمین ها به عنوان متولی ارائه خدمات شهری از دو منبعکلی درآمد شهرداری طوربه

های مستقیم شهرداری از عوارض مستغالت) اراضی و امالک ( و درآمد حاصل از خارجی. منابع درآمد داخلی شامل دریافتی
مانند گردد. های شهرداری دریافت میمنابع درآمد خارجی شامل درآمدهایی است که خارج از سازمان. عوارض غیر مستغالت است

 های شهری مشابه،کارخانه و کمک های بالعوض دولت. عوارض آب، برق، تلفن و نیازمندی
 شوند که عبارتند از: ها را به طبقات مختلفی تقسیم میآئین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداری 58در ماده 

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی)درآمدهای مستمر(.

 .اختصاصی عوارض از ناشی درآمدهای 
 بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری.

 .شهرداری اموال وجوه از حاصل درآمدهای 
  .دولتی هایسازمان و دولت اعطائی های کمک 

 

 در تحقق اقتصاد مقاومتی هاشهردارینقش و الزامات  -2-6
اند. آنچه ضرورت دارد این است که مسئولین و بند ابالغ نموده 54های کلی اقتصاد مقاومتی را در مقام معظم رهبری سیاست

سازی نمایند که مدیریت شهری از های عملیاتی خود را پیادههای کلی اقتصاد مقاومتی برنامهسیاستگذاران باید در قالب سیاست
ریزی های الزم را انجام دهد. در این خصوص دو های اقتصادی مقاومتی برنامهمتناسب با سیاستاین امر مستثنی نبوده و باید 

رویکرد بسیار مهم در مباحث اقتصاد شهری قابل طرح می باشد. یکی استراتژی افزایش منابع درآمدی پایدار و دیگری مدیریت 
نگاه به درآمدها، به موارد هزینه ای و مدیریت آن ها نیز توجه  هزینه ها می باشد، از همین رو الزم است مدیریت شهری، عالوه بر

به اقدام شهرداری تهران در  توانمینموده و استراتژی افزایش درآمد را در کنار کنترل هزینه، طراحی و اجرا نماید. به عنوان نمونه 
کارگروه های ستاد عالی بهبود منابع و کارایی خصوص ایجاد کمیته مدیریت هزینه شهرداری تهران اشاره کرد که به عنوان یکی از 

گذاری تعدیل و متناسب سازی هزینه ها را در دستور کار خود رسمی آغاز کرد و سیاست طوربهفعالیت خود را  0۶94مالی، از سال 
موال مناطق، استفاده از به ساماندهی خودروهای ملکی و استیجاری شهرداری، ساماندهی انبارها و ا توانمیقرار داد که از آن جمله 
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شهرداری، ساماندهی  هایپروژهسیستم اطالعات جغرافیایی در مدیریت شهری، بهسازی روال برگزاری مناقصات و مدیریت 
  (.0۶98د) معصوم زاده، مانه مدیریت معابر شهری اشاره کرها و کمک های اعطایی شهرداری و استقرار ساتخفیفات، معافیت

در جهت اقتصاد مقاومتی گام  توانمیهای مالی و اقتصادی سازی فعالیتها و شفافت کاهش هزینهاز این رو با مدیری
ها رابطه مستقیم دارد، های شهری بسیار زیاد بوده و این فعالیت ها با درآمدها و هزینهدامنه فعالیت کهاینبرداشت و با توجه به 

د ضمن جلوگیری از اتالف منابع مالی به پیشبرد صحیح توانمیهر بخش،  ها دربنابراین هر گونه توجه به کاهش صحیح هزینه
سازی و سالم سازی اقتصادی نیز از جمله بندهایی است که مدیریت شهری های شهری کمک شایانی کند. شفاف ریزیبرنامه

و تخصیص اعتبارات مرتبط با  تأمینتواند در این خصوص اقدامات مؤثری داشته باشد. در این راستا در بخش مدیریت بهینه می
برنامه عملیاتی شهرداری اقداماتی نظیر استقرار حسابداری تعهدی و تدوین الیحه تنظیم مقررات مالی به منظور ایجاد شفافیت و 
ا رفع هرگونه ابهام در ساختار مالی توسط شهرداری مفید خواهد بود. یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر اقتصاد ایران ر

های سنگین بر های عمرانی شهر به لحاظ زمانی و در نتیجه تحمیل هزینهدچار مشکل کرده است، طوالنی بودن اجرای پروژه
دار های اولویتمنابع مالی پروژه تأمیناقتصاد شهرهاست. به همین منظور استقرار کمیته هایی به منظور تخصیص منابع برای 

های های اقتصاد مقاومتی مؤثر خواهد بود. زیرا در این صورت از انجام پروژهشهری از اقداماتی است که در راستای تحقق سیاست
یه و به شود که خواب سرمارود. چنین رویکردی سبب میدار میهای اولویتشود و منابع به سمت پروژهفاقد اولویت جلوگیری می

 شود، کاهش یابد. هایی که بر یک پروژه تحمیل میعبارتی هزینه
های اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است و تصویب طرح جامع درآمدهای اصالح نظام درآمدی یکی دیگر از سیاست

ترین اقدامات الزم در این زمینه است. پایدار و اقداماتی که به منظور افزایش سهم این درآمدها از کل درآمدهای شهرداری، از مهم
ها از منابع مالی و پولی است و ناپایدار بودن بخشی از درآمدهای شهرداری تأمینهای اساسی حوزه مدیریت شهری، یکی از چالش

به دولت و تشدید مسائل و مشکالت شهرها در نتیجه افزایش جمعیت و  هاشهردارییک سو و کاهش وابستگی درآمدهای 
به شرایط بازار و  هاشهرداریجرت، از سوی دیگر شرایط را برای مدیریت شهری دشوارتر کرده است. از طرفی وابستگی مالی مها

لذا در شرایط . را دچار سردرگمی کرده است هاشهرداریریزی مالی و بودجه ای عدم برخورداری از منابع درآمدی مستمر، برنامه
رو است، گام برداشتن به سوی اقتصاد مقاومتی در مشکالت و مسائل اقتصادی فراوانی روبه ها باکنونی که کشور در برخی بخش

 های شهری فراهم نماید.اهش هزینهتواند بستر مناسبی برای ارتقای توان مالی و کحوزه شهری می
عملیاتی با رویکرد اقتصاد  از این رو حوزه اقتصاد شهری به ویژه در کالنشهرها نیازمند بازنگری و ترسیم یک نقشه علمی و

توان به مقاومتی است و بدون شک با تبیین و بازشناسی موضوع و با مدیریت مالی مناسب و تالش در سایه روحیه جهادی می
الگوی مدیریتی مناسب در حوزه شهری دست یافت. اقتصاد شهری ارتباط مستقیم با اقتصاد ملی دارد و هر گونه تالش برای 

تواند به این هدف نائل آید که توسعه تجاری شهری از مسیر دستیابی به اقتصاد مقاومتی میسر خواهد شد و زمانی میتوسعه اقتصاد 
 طوربههای مختلف شهری مدنظر قرار دهد تا تحول اقتصادی گذاری در بخشو اقتصاد شهری را با فراهم آوردن امکان سرمایه
ها برای به دولت، افزایش تقاضا برای باال بردن بودجه شهرداری هاهرداریشمطلوب صورت بگیرد. کاهش وابستگی درآمدی 

افزایش سطح رشد و توسعه اقتصادی شهرها به ویژه پس از استقرار شوراها، تشدید مسائل و مشکالت شهرها در نتیجه رشد 
یدارترین منبع درآمدی یعنی عوارض ها به ناپاو وابستگی زیاد آن هاشهرداریجمعیت و مهاجرت به شهرها، ناپایداری درآمد 

به شرایط  هاشهرداریدشوار کرده است. به عبارت دیگر وابستگی مالی  هاشهرداریساختمانی، شرایط کار را برای متولیان امور در 
ریزی و نامههای دائمی، بررکودی و تورمی بازار و عدم برخورداری از منابع مالی مستمر درآمدی، حداقل برای پاسخگویی به هزینه

 .(0۶92)قادری،  کندرا مختل می هاشهرداریای میان مدت و بلند مدت بودجه

بر مبنای چارچوب ارائه شده توسط کمسیون جهانی شهرنشینی در قرن بیست و یکم که در کنفرانس بین المللی برلین در      
 :(0۶81)شرزه ای، موارد زیر در آن وجود داشته باشدارائه شد، شهری دارای توسعه پایدار است که حداقل  م  511 ژوییه

 .دارای اقتصاد شهری پایدار باشد   -
 .جامعه شهری پایدار باشد یعنی از همبستگی و یکپارچگی اجتماعی برخوردار باشد -
 .داشته باشددارای سرپناه شهری پایدار باشد. بدین مفهوم که برای مردم شهر خانه سازی شایسته در استطاعت همه وجود -
 .از محیط زیست شهری پایدار با حفظ اکوسیستم های باثبات برخوردار باشد -

یابیم که شاخص های باال یعنی شرایط توسعه پایدار شهری، دقیقاً مانند شرایط توسعه پایدار اقتصادی در یک نگاه در می    
ی شهری پرداخته گردد، ضروری است که تعاریف درآمدهای پایدار است. اما قبل از اینکه به مقوله پایداری و ناپایداری در درآمدها

ارائه گردد. از نظر هیکس درآمد پایدار عبارت است از حداکثر درآمد قابل دستیابی در یک دوره زمانی با تضمین ایجاد همان میزان 
به عبارت دیگر آن  (.0۶81)یاری، لیدیهای منابع، نیروی کار و سرمایه های تودرآمد در دوره آینده با در نظر گرفتن محدودیت

دسته از کدهای درآمدی شهرداری که از دو خصیصه تداوم پذیری و مطلوب بودن برخوردار باشند و برای دستیابی به آن بتوان 
باشند که در  ایگونهبهگردند. تداوم پذیری اقالم درآمدی یعنی اینکه ریزی های الزم را صورت داد، درآمد پایدار محسوب میبرنامه
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باشند که بر حسب قانون به صورت ساالنه و یا ماهیانه و یا طول زمان قابل اتکاء باشند. تداوم پذیری مربوط به درآمدهایی می
ها، تغییر قوانین و مقررات و نوسانات شوک، بحران تأثیربنابراین کلیه اقالم درآمدی که به هر دلیل تحت  .منافع حاصله وجود دارد

. پایدار بودن منابع (0۶99)عندلیب و ثابت قدم، ها ضعیف خواهد بوداند قابل اتکاء نبوده و خصیصه اول پایداری در آن اقتصادی
های شهری به برآورد دقیق از میزان و زمان تحقق درآمدها ریزیها از این حیث اهمیت دارد که برای برنامهدرآمدی برای شهرداری

های فنی و عمرانی خود نیاز به جذب درآمد قابل توجهی دارند. در مسیر جذب ی اجرای طرحها برانیاز است. لذا شهرداری
تواند سازنده ها میهای موفق دیگر کالنشهرها و یا سایر کشورهای موفق در این زمینهمندی از تجربهدرآمدهای پایدار شهری بهره

 باشد. 
شهر حاکی از انجام مطالعات گسترده  هایهزینه تأمینسب درآمد و کشورهای پیشرفته در زمینه شیوه ک هایشهرداریتجربه 

های شهر و شهرداری هستند. هزینه تأمینمنابع درآمدی جدیدی برای  تأمیندر زمینه دستیابی به راهکارهای کارآمد جهت 
ات رسانی به شهروندان های کشورمان اولین محدودیت برای حل مسایل شهری و ناکارآمدی خدمهمچنین در تعدادی از شهرداری

دارند  هاشهرداریمالی  تأمینناشی از فقدان منابع مالی کافی بوده است و از آنجایی که منابع درآمدی پایدار سهم ناچیزی در 
باید در ماهیت خود به سمت منابع پایدار، منظم و قابل وصول حرکت کند و منابع درآمدی ناپایدار، جای  هاشهرداریبنابراین، درآمد 

 . (0۶91)علی آبادی، به منابع پایدار، مستمر و قابل وصول بدهد هاشهرداریخود را در ردیف های درآمدی 
های ات و دریافت جرایم، و قانونی کردن فعالیتها به درآمدهای حاصل از تخلفافزایش گرایش اتکای منابع مالی شهرداری

های توسعه عمرانی مغایر با اهداف و محتوای طرح های مصوب و قانونی و اولویت دادن به معیارهای اقتصادی در اجرای طرح
این است  کلی پایداری توسعه شهری را با معضالت جدی مواجه نموده است. از این رو بحث طوربهشهری، معماری و شهرسازی و 

ها یک وزنه تعادل بخشی که از یک سو با یک نظام درآمدی ضعیف، نامناسب و ناپایدار مواجه هستیم و از سوی دیگر در هزینه
ها و گرفتار شدن در تنگناهای مالی است. از ها، فروش داراییها وجود ندارد. نتیجه این وضع از دید مالی، انباشت بدهیبرای تعدیل

ریزی شهری، نتیجه چنین وضعی کاهش کارایی شهر، کاهش ایمنی شهر و به خطر افتادن سالمت برنامه دید شهرسازی و
درآمدهای پایدار و در راستای  تأمینها در به همین دلیل شهرداری .(0۶99)هادی زنوز، باشدشهروندان است که قابل تداوم نمی

ریزی نمایند که عدم تعادل های موجود میان سهم وصول برنامهتحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در حوزه مدیریت شهری، طوری 
درآمدهای ناپایدار مانند درآمدهای حاصل از فروش تراکم در منابع درآمدی کالن شهرهای کشور را با جایگزینی منابع درآمدی 

ازی نشان می دهد که اتکای منابع ها، با توجه به ضوابط و مقررات شهرسپایدار جبران نمایند. بررسی آثار منابع درآمدی شهرداری
 :(0۶85)شورجه، به ضوابط و مقررات شهرسازی و ساختمان به سه شکل رواج دارد هاشهرداریدرآمدی 

 ؛درآمد حصل از تخلفات و صدور جرائم -
 ؛های مصوبهای مغایر با اهداف و آرمان های شهرسازی و طرحوسازساختصورت قانونی بخشیدن به  -

  مالی  های توسعه شهری با معیارهای اقتصادیبندی اجرای طرحدرآمدزا از طریق اولویت هایپروژه کسب درآمد از محل  -
د به نوسازی شهری کمک شایانی بکند، ولی به توانمیشهری، هر چند  وسازساختدرآمد حاصل از فروش تراکم در بخش  

هزینه فروش تراکم در شهر و در بخش ارائه خدمات صرف می شود و در بخش توسعه  عمالًدلیل هزینه باالی نگهداشت شهری 
  .شودعمران با کمبود و کسری بودجه و اعتبار مواجه می

 

 (مالیات بر دارایی)عوارض نوسازی -2-7
ه شهر از درآمدها، ها در کشورهای پیشرفته جهان است که بابت ادارمالیات و عوارض، از مهم ترین منابع بهینه شهرداری    

گردد و صرف خدمات شهری مانند احداث، و بازسازی بلوارها، ها و مصارف اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میاموال، دارایی
های عمومی، مناسب ها، بوستانهای عمومی، پارکنشانی، مجاری آب، نهاد کتابخانههای آتشها و ایستگاهها، پلخیابان ها، کوچه

های شهری، فراهم ها و ساماندهی معابر و .... می شود که نقش محوری در جهت باال بردن کیفیت زندگی در محیطهسازی گذرگا
کند. بر اساس تئوری فدرالیزم مالی تنها مالیات مناسب برای دولت های محلی و کننده امکانات، و ارائه خدمات عمومی ایفا می

ها به صورت محلی آسان بوده و مشمول سکنه محلی شده و مسائلی در زمینه های است که مدیریت آنها، مالیاتشهرداری
 .(5110])برید، های محلی منطقه ای و ملی ایجاد نکندهای محلی و منطقه ای یا بین دولتهماهنگ سازی یا رقابت بین دولت

)جمشیدزاده، کندحکومتی، دریافت میهر کشوری فارق از نظام حکومتی خود، یکی از سه منبع مالیاتی را در سلسله مراتب   
0۶92): 

 مالیات بر درآمد به دست حکومت مرکزی یا فدرال   -
 مالیات بر مصرف به دست حکومت ایالتی یا مرکزی  -

  (هاشهرداریمالیات بر دارایی به دست حکومت های محلی) -
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الیات بر دارایی(، مالیات بر اموال و دارایی های از میان سه منبع اصلی مالیاتی)مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف و م   

ظه تجربیات جهانی، برای مالح با  غیرمنقول، بیش از دو منبع مالیاتی دیگر به عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی نزدیکتر است.
ی به کدام سطح تعلق در نظر گرفت و از این حیث که چه نوع مالیات توانمیوضع مالیات و عوارض سه سطح محلی، ایالتی و ملی 

ها از سطحی به سطح دیگر با هدف باز توزیع می گیرد در کشورهای مختلف متفاوت است. در برخی از کشورها، برخی مالیات
 کهاینها برای تحقق عدالت اجتماعی، گای در تنگناها و ابهامات بوروکراتیک، از اهداف اصلی خود منحرف شده و یا سرمایه

بسته به سطوح دیگر می کند. در برخی از کشورها سطح مالیاتی از هم تفکیک شده و مانع از تداخل آن ها در سطحی را به شدت وا
مالی مناسب با آن  تأمینکنند، الزم است هم ی گردند. همچنین زمانی که سطوح باالتر اموری را به سطوح پائین تر واگذار می

 .(511۶)فردریج، مشخص گردد

 

 مالی  تأمینالگو های نوین  -2-8

شود ها از طریق فروش تراکم و صدور پروانه ساخت حاصل میهمانطور که اشاره شد درصد قابل توجهی از درآمد شهرداری    
ها، بخشی از نیاز درآمدی شان را از طریق مالیات های محلی، وجوه انتقالی رکود و رونق نوسان می یابد. شهرداری هایدورهو در 

و عمرانی  گذاریسرمایهتوانند تمام نیازهای کنند. اما این منابع درآمدی نمیدیگر منابع درآمدی برآورده میاز دولت مرکزی و 
زیرساخت شهری، اهمیت فوق  هایپروژهمالی  تأمینها را پوشش دهند. بنابراین یافتن منابع درآمدی پایدار به منظور شهرداری

به منظور تجهیز منابع مالی به بازارهای مالی و مشارکت با  هاشهرداریرسد که می العاده ای دارد. در این میان ضروری به نظر
 . (0۶98)آبگون، بخش خصوصی روی آورند

در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی، سرمایه به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی شهرها معرفی شده است 
های اقتصادی از مهم ترین اهداف مدیریت شهری منابع مالی طرح تأمینیه کافی برای و لذا اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب سرما

های داخلی را اجتناب ناپذیر کرده است. می باشد. این امر و ناکافی بودن منابع پایدار درآمدی به ویژه در کالن شهرها جذب سرمایه
در  هاشهردارییی و اثربخشی خدمات است. همچنین منطق مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات عمومی محلی، بهبود کارا

خواهند این برخی موارد به این دلیل سمت بخش خصوصی رفته اند که خودشان اجازه ندارند از بازار سرمایه استقراض کنند یا نمی
ر مورد ها از انجام مسئویت های مالی دخصوصی این است که شهرداری-کار را انجام دهند. مزیت اصلی مشارک عمومی

سرمایه ای آتی خالصی می یابند و این امکان را به دست می آورند که بدون ایجاد بدهی برای شهرداری، تسهیالتی را  هایهزینه
ایجاد کنند. ایجاد تسهیالت و پیگیری برنامه ها توسط بخش خصوصی مخارج عملیاتی شهرداری را کاهش داده و ممکن است 

 . (0۶81)یاری، بیشتری کسب کندشهرداری را قادر نماید درآمد 
با مشارکت بخش خصوصی این است که هم پژوهشگران اقتصادی و  گذاریسرمایهدلیل رونق و افزایش روزافزون استفاده از 

مذکور پی می برند. کاهش هزینه ها و  هایگذاریسرمایههم مدیران شهری، روز به روز بیشتر به مزایا و تبعات مثبت حاصل از 
تخصیص بهتر ریسک ها، استفاده از سرمایه های بخش خصوصی و به دنبال آن خالقیت و ارائه تکنولوژی های جدید به منظور 

ها اجرایی پروژه ها، انتقال تکنولوژی از شرکت مجری پروژه به نیروهای داخلی و انجام سریعتر خدمت و فعالیت  هایهزینهکاهش 
. از (0۶98)شایگان، خصوصی است-در بخش های عمومی از مزایای مرتبط با اجری صحیح و مناسب مشارکت بخش عمومی

در این الگو شریک خصوصی تا مدت زیادی پس از راه اندازی پروژه، مسئولیت بهره برداری از آن را  کهاینطرف دیگر با توجه به 
رج مربوط به تعمیرات و نظایر آن بر عهده خودش است. لذا در طول ساخت پروژه، سعی بر عهده دارد و در طول این مدت کلیه مخا

در ارتقای هر چه بیشتر کیفیت ساخت خواد داشت تا به این ترتیب بتواند در مخارج آتی مربوط به تعمیرات، صرفه جویی 
 . (511۶)گرهام، نماید

طی شفاف و دقیق و پیش بینی و تحلیل صحیح ریسک های بر اساس تجارب بین المللی درصورت وجود ساختارهای ارتبا
ی خواهند توانست افزایش تزریق سرمایه بخش هایپروژهمختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز تکنیکی این پروژه ها، چنین 

زیرساختی را  ایهپروژهدر  گذاریسرمایهزیرساختی مختلف را به همراه داشته و به این ترتیب کیفیت  هایپروژهخصوصی به 
ند از این روش، با توجه به استفاده توانمیافزایش دهند. با این اوصاف به نظر می رسد که شهرهای ایران به ویژه کالن شهرها، 

مختلف  هایپروژهفراگیر و گسترده آن در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته و تجربیات گوناگون و متنوع موجود در انجام 
ژه در بخش حمل و نقل عمومی، احیای بافت های فرسوده، گسترش زیرساخت های فناوری اطالعات، ایجاد فضای شهری به وی

اوقات فراغت و تفریحی، معابر، بزرگراه های شهری و امثال آن ها استفاده نمایند. اما با توجه به اجزای یک مشارکت بخش 
 و بسترهای قانونی و اجتماعی مربوطه ضرورتی کلیدی دارد. خصوصی و عمومی موفق، تحلیل پیامدها و ایجاد زمینه ها

برای کاهش هزینه این پروژه ها بیان نمود، حساسیت بسیار زیاد بخش خصوصی بر سودهای  توانمییکی از دالیلی که 
برای کاهش هزینه ها، تالش  گذاریسرمایههاست و طبیعتاً یکی از کلیدی ترین پایه های افزایش سوددهی در کلیه  گذاریسرمایه



 

92 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
11

ار 
 به

،)
19

22
دو

د 
جل

 ،
 

مناقصه ای)مشارکت بخش خصوصی، صرفاً در ساخت یک پروژه عمرانی و سپس  هایپروژهتمام شده است. اما تفاوتی کلیدی بین 
مالی، ساخت، بهره برداری  تأمینمشارکتی)مشارکت بخش خصوصی با بخش عمومی در  هایپروژهتحویل آن به بخش عمومی( و 

در پروژ های مناقصه ای نیز، بخش خصوصی انگیزه زیادی  کهاینندازی پروژه( وجود دارد. علی رغم و کسب درآمد از بابت راه ا
ساخت و تکمیل پروژه، همراه با کاهش شدید  هایهزینهبرای کاهش هزینه ها دارد، اما ممکن است در چنین شرایطی کاهش 

مناقصه  هایپروژهتعمیرات و نگهداری پروژه در آینده همراه باشد. در واقع در  هایهزینهکیفیت پروژه و در نتیجه افزایش چشمگیر 
پیمانکار خصوصی پس از اتمام پروژه مبلغ مربوط به قرارداد خود را مستقیماً از کارفرمای بخش عمومی  کهاینای، با توجه به 

سیت بسیار ناچیزی نسبت به کیفیت پروژه و همچنین دریافت می کند و پس از آن هم دیگر کاری با پروژه مذکور ندارد، لذا حسا
 . (0۶81)موسوی، آتی مربوط به تعمیر و نگهداری آن خواهد داشت هایهزینه

در پژوهش مفصلی که توسط دپارتمان مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه ملبورن صورت گرفته و نتایج نهایی آن در 
گذاری مشارکتی های عمرانی که در استرالیا به صورت سرمایهبه اتفاق پروژهمنتشر شده است، اکثریت قریب  5119دسامبر 

اند که به صورت سنتی های مشابهی بودهاند، دارای هزینه متوسط کمتری نسبت به پروژههای عمومی و خصوصی انجام شدهبخش
فرآیند ساخت پروژه انجام  و بدون مشارکت بخش خصوصی یا صرفا با مشارکت دادن بخش خصوصی در مناقصه مربوط به

های عمرانی، حمل و نقل، بازیافت زباله، گسترش زیرساخت های مشارکتی مورد بررسی در پژوهش مذکور، در زمینهاند. پروژهشده
 طوربهگذاری مشارکتی با بخش خصوصی اند و برآورد شده است که در اثر سرمایهآب و انرژی بوده تأمینفناوری اطالعات، 

کند هزینه تمام تحقیق مذکور برآورد می کهاینجویی شده است. جالب ها صرفهشده این پروژه درصد در هزینه تمام 59ین میانگ
تر است. بسیار محسوسی پایین طوربهای هم های مناقصههای مشارکتی با بخش خصوصی حتی نسبت به پروژهشده پروژه

پروژه عمرانی مربوط به بخش حمل و نقل  ۶20، پس از بررسی ۳ایاالت متحدههمچنین گزارش پژوهشی انستیتوی صنایع ساخت 
هایی که با شراکت بخش عمومی و زند پروژهاند، تخمین میبرداری رسیدهمیالدی به بهره 82تا  85های در آمریکا که بین سال

های مشابهی بوده است که با روش درصد کمتر از پروژه ۶۶متوسط  طوربهاند، مدت زمان ساخت آن ها خصوصی اجرا شده
 .(0۶85)هاشم خانی و قادری، اندای )مشارکت بخش خصوصی صرفا در ساخت پروژه( انجام شدهمناقصه

مالی در کشورمان چند سالی است که در برخی از کالنشهرها مورد استفاده قرار گرفته است و  تأمینرویکردهای نوین     
شهرداری تهران)مرکز مطالعات و  گذاریسرمایهکمیته مالی و  0۶99شرو بوده است. در سال شهرداری تهران در این زمینه پی

شهر تهران با رویکرد استفاده از خدمات بانکی، بیمه ای و  هایپروژهطراحی الگوی خدمات فاینانس »( پروژه پژوهشی ریزیبرنامه
ات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف واگذار کرد. هدف از انجام را پیشنهاد و تصویب نمود و اجرای آن را به مرکز مطالع« بورسی

شهری و کمک به ارتقای دانش مالی شهرداری  هایپروژهمالی  تأمینپروژه فوق، بررسی و پیشنهاد گزینه های مناسب جهت 
ست که عبارت است از: کلی در این پروژه پژوهشی مطالعات نظری و میدانی در چهار حوزه ارائه شده ا طوربهتهران بوده است. 

مالی و مشارکت  تأمینمنابع مالی و مبانی نظری مرتبط با آن، بررسی ساختارها و فرایندهای  تأمینبررسی انواع الگوها و نهادهای 
در شهرداری تهران، بررسی و دسته بندی انواع پروژه ها و مأموریت های شهرداری و در نهایت امکان سنجی های قانونی، فنی و 

. به نظر می رسد با عنایت به نیمه تمام (0۶81)موسوی، شهری هایپروژهمالی  تأمینی ابزارها، الگوها و نهادهای مرتبط با حقوق
زیربنایی و عمرانی کشور که به دالیل گوناگون نظیر تغییر مدیران و مسئوالن زیربط، کمبود بودجه،  هایپروژهماندن بسیاری از 

مالی نظیر مشارکت بخش  تأمینمسئوالن و غیره روی داده است، نگاه ویژه به الگوی های نوین  تغییر اولویت های برنامه ای
فوق یاری رساند.  هایپروژهرا در اتمام و بهره برداری  هاشهردارید دولت و نهادهای عمومی و به ویژه توانمیخصوصی -عمومی

مختلف شهری،  هایپروژهدر ساخت و بهره برداری از  با بخش خصوصی هاشهرداریرویکرد شراکت بین دولت های محلی و 
  .عمرانی شهرها منجر گردد هایپروژهد به کاهش زمان ساخت و قیمت تمام شده و بهبود کیفیت توانمی

 

 جایگاه و نقش شهروندان در توسعه اقتصاد شهری -2-9

مدیریت "، "دولت و نهادهای دولتی "شهروندان و ساکنان یک شهر به عنوان رکن اصلی یک شهر و یکی از سه ضلع 
از حق و حقوقی در شهر برخوردار هستند. شهروندان به نوعی وارثان اصلی و زیست کنندگان شهر  "مردم"و  "شهری)شهرداری(

اداره شهر را بپردازند. اگرچه  هایهزینهشوند و طبیعی است که بخشی از  هر روزه از امکانات و خدمات مختلف شهر بهره مند می
در بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا شهروندان سهم زیادی در چرخه اقتصادی شهری دارند و به نوعی خود را ملزم به مشارکت مالی 

 .کامل در ایران و تهران اجرایی شود به صورت د در کوتاه مدتتوانمیدر اقتصاد شهر می کنند اما این مهم بنا به دالیل مختلف ن
به عبارتی هنوز بسترها و فضای الزم برای دریافت مالیات و عوارض واقعی در کالنشهر تهران وجود ندارد و مدیران شهری با 

رائه خدمات ا .شهر است هایهزینه تأمینحساسیت و البته در نظر گرفتن مسائل مختلف سعی در ترغیب شهروندان در مشارکت در 
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 
وری شهروندان برای ادامه زندگی در کالن شهر تهران است که انجام آن ها بار مالی زیادی برای دیگر از جمله نیازهای ضر

 .شهرداری دارد
اگر پرداخت عوارض از سوی شهروندان با مشکل مواجه شود امکان خدمت رسانی در شان شهروندان میسر نخواهد شد. تا 

نیاز شهروندان را به نحو احسن فراهم نمود. مدیران شهری بایستی یک  خدمات مورد توانمیزمانی که منابع مالی پایدار نباشد ن
تعادل و توازنی را در دخل و خرج کالنشهر ایجاد کنند. اگر می بینیم بسیاری از شهرهای دنیا در زیبایی، فضای شهری دلنشین، 

 تأمینچیز مشارکت شهروندان در امکانات مناسب و خدمات شهری مطلوب به عنوان الگو مطرح هستند، دلیل آن بیش از هر 
 .شهر است هایهزینه

شهروندان ساکن در چنین مناطقی شهر را از آن خود دانسته و برای بهبود عملکرد و نقش آن در نظام شهری جهانی همکاری 
تماد شهروندان بوده الزم را دارند. به نظر می رسد مهمترین کاری که مدیران شهری در سال های اخیر انجام داده اند همانا جلب اع

 .است
اداره شهر، توانسته  هایهزینهشهرداری با شفاف سازی امور و اطالع رسانی به موقع و دائم به شهروندان در مورد درآمدها و 

است سهم شهروندان را در اقتصاد شهر توسعه دهد. پرداخت جوایز خوش حسابی و تخفیف عوارض و دیگر مشوق ها نیز برخی از 
بوده که در راستای تشویق و ترغیب پرداخت عوارض صورت گرفته است. همچنین در راستای رویکردهای فرهنگ سازی اقداماتی 

و آموزشی، تالش شهرداری متوجه فرهنگ سازی و آموزش بیشتر شهروندان در ارتباط با نقش آنها در توسعه و آبادانی شهر بوده 
 .است

ز اولویت های خود را بهبود خدمت رسانی و ارائه خدمات با کیفیت دانسته و شهرداری در دوران مدیریت نوین شهری یکی ا
مطمئنا این نقش آفرینی و تحول خدمت رسانی از چشمان تیزبین شهروندان به دور نخواهد ماند و مردم با مدیریت شهری در 

 .شهر، همکاری بیشتری خواهند داشت هایهزینه تأمینجهت 
برخی از شهروندان تهرانی، پرداخت  کهاینبدان اشاره نمود این است که علیرغم  توانمیر نکته دیگری که در این نوشتا

عوارض شهرداری را از ضروریات زندگی شهری نمی دانند و عوارض مربوطه را تا زمانی که مجبور نشوند پرداخت نمی کنند و 
و البته پرهیز از برخوردهای سلبی در مقوله دریافت عوارض، اما شهرداری با سعه صدر  ;برای این کار نیز توجیه های مختلفی دارند

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.

موقعیت  هاشهرداریکه بدون همکاری و مشاکت شهروندان در اداره امور شهر، به این نکته هم اشاره داشت  توانمیهمچنین 
مدیریت شهری بر دوش شهروندان است و  هایهزینه تأمینچندانی در دستیابی به اهداف خود نخواهد داشت و از آنجا که باراصلی 

بخش  گذاریسرمایهاقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه  دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد
خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد 

ی مردم از برنامه ها و مشاهده بهبودها و که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است. و در نتیجه آگاه
تسهیالت، تضمین کننده مشارکت همه جانبه مالی آنها است و در پیشبرد و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بسیار مهم و ضروری 

 .است

 

 روش شناسی -3
پیشینه پژوهش مرور شده و برای انجام این مطالعه از روش اسنادی بهره گرفته شده است؛ به عبارت بهتر، نخست ادبیات و 

با بررسی پایگاه های اطالعاتی و منابع اطالعاتی با رویکرد فراتحلیل بر یافته و نتایج پژوهش ها، مفاهیم تخصصی تبیین شده و 
کارشناسی نیز اعمال شده  -چارچوب مقاله تدوین شده است. در تدوین چارچوب مقاله و تبیین یافته ها برخی مداخالت تجربی

 است.
 

 شهری افزایش درآمدهای پایدار هایراهکار -4
باید به صورت مشارکتی با بخش  82های امالک و اراضی بزرگ مقیاس، در بودجه سال راهکار نخست این است که پروژه

خصوصی اجرا و سهم شهرداری از آنها اجاره داده شود. به عنوان مثال در شهر لندن سهم درآمدهای پایدار از بودجه ساالنه 
شود. در این راستا نیز در می تأمینداری امالک درصد از محل اجاره 91درصد است که از این میزان بیش از  21شهرداری 

های اداره شهر را به های کوچک( تمامی هزینهمال)ایمجتمع تجاری محله 51تواند با اجاره حداقل ، شهرداری میهای بزرگشهر
: موضوع نصب استافزاری را یکی دیگر از منابع درآمدی پایدار های نرمسب درآمد از حوزهکند. ک تأمینصورت خودکفا و پایدار 
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 هاروند و شهرداریهای جدید است که با توجه به اینکه شهرها به سمت هوشمندسازی پیش میها، یکی از حوزهها و آنتندکل
  .تواند میلیاردها تومان درآمد پایدار برای شهر  ایجاد کندا میهها و آنتنمسوول ایجاد فضا برای آنها است، ایجاد شبکه جامع دکل

رویکرد ایجاد بازارهای تجاری به عنوان کسب  استتوجه به قطعات کاربری شهر یکی دیگر از راهکارهای ایجاد درآمد پایدار 
 تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد. درآمد پایدار می

های ایستگاهی که یکی از بسترهای بسیار قابل توجه برای ایجاد مجتمع است.ر شهری راهکار چهارم افزایش درآمدهای پایدا
توانند بسترساز قرار دارند، می هاهای ایستگاهی با توجه به اینکه در نقاط بسیار استراتژیک شهرمجتمع ایجاد درآمدهای پایدار است.

تواند با اجاره دادن سهم خود به ایجاد درآمد پایدار از شهرداری می های مختلف شهر باشند وسرانه تأمینایجاد درآمدهای پایدار و 
  .این محل اقدام کند

 

 نتیجه گیری -5
جاری و عمرانی شهر، از مهم ترین عوامل پایداری شهری است  هایهزینه تأمیندستیابی به الگوی پایدار منابع مالی برای     

توسعه ای شهر را فراهم می کند. گسترش دامنه فعالیت های مدیریت شهری و  در نظام زیر ساخت های گذاریسرمایهکه امکان 
تشدید مشکالت ناشی از افزایش جمعیت شهرنشین مانند حاشیه نشینی، بیکاری، کمبود مسکن، آلودگی های زیست محیطی، 

منابع مالی مدیریت  تأمینیت معضالت ترافیکی و حمل و نقل درون شهری و سایر معضالت اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، بر اهم
د موانع و فشارهای موجود بر توانمی هاشهرداریشهری می افزاید. شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم های کنونی درآمدی 

به عوارض حاصل از صدور پروانه  هاشهرداریمدیریت شهری را کاسته و سبب بهبود عملکرد متولیان و مدیران شهری گردد. اتکاء 
ریزی صحیح منابع درآمدی، باعث بروز نوساناتی در دوران و فروش تراکم، عالوه بر بی ثباتی و عدم توانایی در برنامه وسازساخت

 ه های سوداگری در بر خواهد داشت.رونق و رکود مسکن می گردد و افزایش قیمت ها را به دلیل افزایش انگیز
صحیح اقتصادی با محوریت توجه به درآمدهای پایدار،  ریزیبرنامهدر اقتصاد شهری،  هاشهرداریبا توجه به نقش کلیدی 

عامل مهمی برای کاهش سوداگری و سودجویی خواهد بود و لذا تبیین برنامه ای جامع و بلند مدت با در نظر گرفتن شاخص هایی 
را در تولید و ارائه  هاشهردارید توانمیزیربنایی در الگوی اقتصاد مقاومتی  هایگذاریسرمایهنظیر توجه به اقتصاد شهری و 

خدمات مطلوب تر یاری رساند. یکی از این رویکرد ها، حرکت به سمت تقویت درآمدهای پایدار به ویژه عوارض نوسازی و بهره 
 در این عرصه هاشهرداریمنابع مالی نظیر جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که موفقیت  تأمینمندی از ابزارهای جدید 

نیازمند قوانین و مقررات و حمایت های قانونی از سوی دستگاه های ذیربط و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است. به 
و مشارکت و بهینه سازی چرخه  گذاریسرمایهمنظور جذب منابع مالی و اعتباری بخش خصوصی و غیر خصوصی و بهبود امور 

سب در جهت استفاده از منابع موجود شهرداری، دستورالعمل نحوه فعالیت و دفاتر مشاوره اجرائی آن، هماهنگی و ایجاد زمینه منا
در بخش های زیرساختی برای استفاده از ظرفیت های بخش  هاشهرداریو تعیین سرفصل هایی از اقدامات  گذاریسرمایهخدمات 

 خصوصی ضروریست. 
ها برای جلب مشارکت سرمایه گذاران و برونسپاری امور شهر به آنان د با تقویت کمیسیون های اقتصادی شوراتوانمیاین امر 

به منظور اعطای معافیت های مالیاتی برای سرمایه  هاشهرداریو اتخاذ تدابیر مناسب در قانون شوراها و آیین نامه های اجرایی 
قق گردد. عالوه بر این موارد با اولویت در مناطق محروم و کمترتوسعه یافته شهر مح گذاریسرمایهگذاران و تشویق آنان برای 

برای افزایش امنیت سرمایه  ریزیبرنامهعمرانی و زیربنایی در شهرها و تالش و  هایگذاریسرمایهبندی طرح ها و انتظارات جهت 
است های از طریق اجرای کامل سی گذاریسرمایهگذاران از طریق ثبات در سیاست ها و قوانین اجرایی و همچنین رفع موانع 

گام های مؤثری در رفع موانع  توانمیخصوصی سازی و فعالیت بانک ها و شرکت های بیمه خصوصی در سطح گسترده 
 در بخش های زیربنایی برداشت. گذاریسرمایه

 گذاریسرمایهلذا در همین راستا ضرورت تهیه طرح جامع شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های شهرداری جهت مشارکت و 
عمرانی شهر  هایپروژهو مشارکت بخش خصوصی در اجرای  گذاریسرمایهوصی به منظور معرفی الگوهای نوین بخش خص

منطبق با الگوهای اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می رسد. در حال حاضر تنها زیرساخت قانونی کشورمان در خصوص مباحث 
توسط شهرداری  0۶92است که اولین بار در سال « هاشهرداری گذارینامه سرمایهشیوه»گذاری منحصر به اقتصادی و سرمایه

با مشخص شدن آثار مفید  .صورت آزمایشی اجرایی شد تبریز تدوین و در شورای اسالمی این شهر تصویب و به مدت دو سال و به
 81نهایت در اردیبهشت سال ها آن را در شوراهای خود تصویب و اجرایی کردند و در شهرها و مراکز استانآن، تعدادی از کالن

تری از سوی کمیته شیوه نامه کامل 8۶های کشور ابالغ کرد. در فروردین سال وزارت کشور نسخه دیگری تدوین و به شهرداری
های ها و مرکز پژوهشها و دهیاریشهرهای کشور تهیه شد که نیاز است وزارت کشور، سازمان شهرداریگذاری کالنسرمایه

های های اقتصادی در شهرداریگذاری و فعالیتاسالمی نسبت به تهیه و تدوین و تصویب قانون جامع سرمایهمجلس شورای 
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گذاری، مشارکت و های اقتصادی، سرمایهکشور اقدام کنند. لذا به نظر می رسد تصویب جایگاه سازمانی مشخص برای فعالیت
های اقتصاد مقاومتی نقش سازنده ای را خواهد توانست در تحقق سیاست هامالی در شهرداری تأمینهای نوین مندی از شیوهبهره

 .ایفا کند
 

 منابع
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، هاشهرداریتکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، سومین همایش مالیه  مطالعات مرکز گذاریسرمایه  گروه مدیریت مالی
 .مشکالت و راه کارها، دانشگاه صنعتی شریف
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 یده ـچک
 

تشکیل آمدن شرایط خاصی در تاریخ ایران قرن هشتم هجری قمری و  به وجودفروپاشی دولت ایلخانان باعث 
در ایران شد. شیراز  هایریدرگیک سلسله  یریگشکلهای محلی در مناطق مختلف گردید. این شرایط خود باعث حکومت

قرار داشت که به گفته بسیاری از مورخان و شاعران از جمله حافظ  و آل مظفر و ... در این قرن زیر نظر حاکمان آل اینجو
محلی بود که هر چند کوتاه مدت اما  هایحکومت. آل اینجو از جمله بسیار خوبی را گذراند دوره آل اینجو شیراز در زمان

توانست شهر شیراز را از لحاظ فرهنگی و شهرسازی بسیار شکوفا سازد. بناهای زیادی در این زمان در محالت مختلف 
شده است. ندر منابع نوشته  اطالعات زیادیمانده و نچیزی باقی  چندان هاآنامروزه از  متأسفانهاین شهر ساخته شد که 

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 

 یراز مورد بررسی قرار گیرد.ش

 

 محلی، شهرسازی و عمران هایحکومتآل اینجو، شیراز،  یدی:ـان کلـواژگ
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 مقدمه  -1
و این رویکرد با توجه به  شودمیاز زمان ورود اسالم به این کشور شروع  شهرسازی و معماری شهرهای ایران در دوره اسالمی

شهرسازی شهر شیراز در دوره به  توانمیاست. با توجه به منابع مکتوبی که امروزه در اختیار ماست  کردهمیاوضاع آن دوره تغییر 
از شهرسازی قرن چهارم هجری قمری و دوره آل بویه در شیراز و یا  توانمیحکومت آل اینجو پی برد.  اسالمی و قبل از

 وسازهاساختتصویر درستی از این  متأسفانهشهرسازی وسیع اتابکان فارس در این شهر یاد کرد اما با توجه به نبود بناهای یاد شده 
ناشی از زلزله و دیگر مسائل باعث شده شهرسازی این دوران  هایتخریبدارد و  نداریم. این روند حتی تا دوره صفوی نیز ادامه
در خاص برای شهر شیراز دانست زیرا  ایدورهبا این حال باید دوران آل اینجو را  بیشتر از طریق منابع مکتوب به یادگار بماند.

حکمرانان خود از گزند و یورش  هایسیاستلیل روزگار تیره و تاریک ایران در حمالت مغول، تنها خطه فارس بود که به د
ادامه پیدا کرد اما شیراز دوره  هاجنگو  هادرگیریویرانگرانه مغول در امان مانده بود. بعد از ایلخانان هر چند باری دیگر این 

ی و عمران شیراز را ادامه اعتالی خود را باری دیگر حفظ و ادامه داد. حکومت آل اینجو در سایه این امنیت توانست مقوله شهرساز
که محمودشاه، جالل  باشدمیدهد و نکته بسیار مهم در این خصوص مشارکت همه حاکمان این دولت در بحث مرمت و عمران 

 متأسفانهته که الدین مسعود، شیخ ابواسحق و جدای از این حاکمان، تاش خاتون نقش بسیار مهمی در این عمران و شهرسازی داش
به یادگار نمانده است. با اینکه از شهرسازی و معماری این دوره در شیراز اطالعات زیادی نداریم اما با  بناهای زیادیاز این دوره 

در این شهر ساخته بودند و هر چند امروز به جز خدایخانه و بازار حاجی از معماری آن دوره چیزی باقی  هاآنتوجه به بناهایی که 
شهرسازی و معماری این  توانمی هاآنپی برد. بر اساس منابع و با توجه به بناهای  هاآننوع معماری به ساختار و  توانمینمانده 

دوره را یکی از مهترین ادوار شهر شیراز دانست که به خصوص کارهای عمرانی شیخ ابواسحق و مادرش را باید در این قرن یک 
باخبر نیستیم و در این مورد تنها  متأسفانهبناهای دیگری داشته یا نه  ،منابعاستثنا دانست. اینکه این دولت به جز آثار یاد شده در 

 باید به اطالعات منابع اکتفا کرد. 
 

 خاندان آل اینجو -2
محلی در گوشه و  هایحکومتمحلی خواند، زیرا از اواخر ایلخانان،  هایحکومتدوره  توانمیهجری قمری را  8اواسط قرن 

بحرانی پور مذکور آل اینجو بود که حکومت خود را در فارس با محمودشاه اینجو آغاز کرد) هایحکومتیکی از کنار ایران برآمدند. 
در عهد حکومت ابوسعید آخرین پادشاه ایلخانی ایران، از فرزندان هالکوخان مغول، در قرن هشتم هجری (. او 8:1988و زارعی،

کیش و بحرین  ، یزد ،کرمان ،که در فارسد شرف الدین محمو .ماشته شدقمری، بر امالک خاصۀ ایلخانی یعنی امالک اینجو گ
بزودی ممالک جنوب ایران را از  ،دانستوزارت خاصه را برعهده داشت و نسب خویش را به خواجه عبداهلل انصاری منسوب می

او (. 11:1908کمبریج،د)معروف ششرف الدین محمود شاه اینجو میر بهاصفهان تا جزایر خلیج تحت ادارۀ مالی خود در آورد و 
مالی فراوان بدست آورد چنانکه در اواخر ایام سلطنت ابوسعید حاصل سالیانۀ امالک شخصی او به سیصد تومان  ،توانست از این راه

ان او را از حکومت فارس بر کنار کرد ولی او زیر بار این حکم نرفت و دست به طغیان بر ضد خ 094ابوسعید در سال  .رسیدمی
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 

خواجه غیاث الدین به خاندان اینجو التفات بسیار داشت و ایشان را در کارهای د. برجا به سر میاو در آن ،تا زمان مرگ ابوسعید
دو تن از  .به قتل رسید 097قرار گرفت و در سال ش نیز مورد خشم جانشین محمودشاه ،بعد از مرگ ابوسعید ،داددیوانی دخالت می

(. سلسله آل 411:1975اقبال آشتیانی،د)بودند از پیش امیر چوپانی گریختنپسران او یعنی مسعود شاه و ابواسحاق نیز که در تبریز 
اینجو به دلیل امیر فرهنگ پروری چون شاه شیخ ابواسحق اینجو که رابطه نزدیکی با حافظ شیرازی داشته تا حد زیادی نامش با 

لوم نیست به چه زبانی است. این واژه در اصل و اشتقاق واژه اینجو مبهم است و به درستی مع .فرهنگ کشور ایران آمیخته است
هجری به معنی قبیله اصلی در یک اتحادیه قبایلی است. بعدها به معنی ملک و دارایی خاندان یا  4تنی بازمانده از قرن یک سند خُ

دیک ترین کلمه در زبان ترکی در عهد مغوالن به معنی اقطاع و تیول آمده است. نز وقبیله و ملک و دارایی خاصه خان یا رئیس 
ارانی است که به عنوان بخشی جهیزیه، کنیزان، بردگان و خدمت گذمغولی به اینجو، واژه اینجی است که در میان مغوالن به معنی 

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، 
بک سلغری فارس، فارس به عنوان جهیزیه )اینجو( به همسر مغولش تعلق گرفت. از آن پس مغوالن، مباشرانی برای واپسین اتا

اداره فارس تعیین کردند که اینجو نامیده شدند. اینان در نبود حکومت مرکزی در فاصله میان برافتادن ایلخانان تا برآمدن آل مظفر، 
 050(. حکومت با وجود شاه شیخ ابواسحق اینجو که تا سال 11:1988نی پور و زارعی،بحراحکومت محلی مستقلی تشکیل دادند)

. شیخ ابواسحق در دوره حکومت خود همچون حاکمان دیگر قسمت شودمیهجری بر والیت فارس فرمان می راند، بیشتر شناخته 
در دوران  او(. 14:1989ی و راضی،سعباه برد)های مختلف ایران برای استحکام پایه های حکومتش، کوشید از مشروعیت ایرانی بهر
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هجری قمری در  051حکومت خویش چندین لشکرکشی بی نتیجه به یزد و کرمان علیه مظفریان انجام داد، از جمله در سال 
شیراز ی خویش با ابواسحق، اقدام به محاصره هادرگیریکرمان با لشکریان مظفری درگیر شدند. امیر مبارزالدین مظفری در ادامه 

را علل سقوط وی  هاآنکرد که شش ماه به طول انجامید. شیخ ابواسحق در طول محاصره شهر، دست به اقداماتی زد که مورخان 
به سپردن حفاظت دروازه ها به پهلوانان اصفهانی، کشتن امیر حاج ضرّاب از برزگان محله درب مسجد نو و  توانمیدانسته اند که 

شوای محله باغ نو اشاره نمود که به گفته میرخواند: ))اهل شیراز از این دو واقعه کوفته خاطر و آزرده حاجی شمس الدین قاسم پی
همزمان با حمله های سپاهیان مظفری، پهلوانان محله موردستان، نگهبانان اصفهانی را به قتل  (. 184:1981میرخواند،گشتند(()

(. با تصرف شیراز به دست آل مظفر، شاه شیخ 11:1981خیراندیش و منصوری،ند)گشود هاآنرساندند و دروازه موردستان را به روی 
ابواسحق به اصفهان فرار و در آن شهر مخفی شد. امیر مبارزالدین محمد مظفری که در پی انتقام از او بود، اصفهان را چندی 

 ن سعادت کشتند.محاصره و توانست شیخ ابواسحق را دستگیر کند. شیخ را به شیراز آورده و در میدا
 

 وضعیت شهرسازی شیراز در زمان آل اینجو -3
و بازار حاجی شاخص ترین  مسجد عتیق امروزه از شهرسازی دوره آل اینجو بناهای زیادی باقی نمانده است. شاید خدایخانه

بناهای این دوره محسوب می گردند که در شیراز وجود دارد هرچند زلزله های شیراز تخریب بسیار زیادی به خصوص در خدایخانه 
شهر شیراز در زمان  ،. آن طور که ابن بطوطه برای ما گزارش داده استباشدمیو بنای فعلی به نوعی مرمت شده دوره اخیر  هداشت
ی خوب بوده و به عقیده او نظم و ترتیب عجیبی هاآناینجو دارای باغ های عالی، چشمه سارهای پر آب، بازارهای بدیع و خیابآل 

 در زیر به بررسی بناها و شهرسازی این دوره پرداخته خواهد شد.(. 151:1907ابن بطوطه،در این شهر حکمفرما بوده است)
 

 کاخ شیخ ابواسحق -3-1
را سخی ترین پادشاه زمان او صیت ابواسحق مورخین و نویسندگان متعددی اظهارنظر کرده اند. به طور کلی همه در مورد شخ

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 
کی از بهترین سالطین و مردی خوش هیکل و خوبروی و کریم و خوش اخالق و فروتن شیخ رفته بود می گوید: ))امیر ابواسحق ی

(. شیخ ابواسحق فرزند شاه محمود اینجو و ملکه تاش خاتون بود که بعد از پدرش به حکومت فارس 151:1907ابن بطوطه،بود(()
شیراز توسط امیر مبارزالدین محمد کشته شد. رسید اما در جنگ با مظفریان شکست و به اصفهان گریخت و آن جا دستگیر و در 

محمود کتبی مورخ دربار آل مظفر در وصف سجایای اخالقی دشمن ارباب خویش امیر مبارزالدین می نویسد: ))به اخالق از همه 
و دنی و فقیر و مهتر، بلکه از اکثر ملوک به کرم ممتاز و صیت مکارمش از آفتاب مشهورتر و همواره ابواب فوائد و عوائد بر شریف 

(. ابن بطوطه در سفرنامه خود در خصوص 77:1974کتبی،غنی گشاده داشت و در آن روزگار از وی کس کریم تر نشان نداده(()
است. یکی از بناهایی که امروزه در شیراز وجود ندارد کاخی بوده که شیخ  نگاشته جالبیشیراز و شیخ ابواسحق اینجو مطالب بسیار 

. او می نویسد: ))شاه ابواسحق تصمیم گرفته بود ایوانی نظیر ایوان کسری بنا استی میدان سعادت ساخته بوده ابواسحق در حوال
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 

ی داشته باشند و کار رقابت و همچشمی به جایی رسید که زنبیل های بزرگ طبقات می کوشیدند که در این کار سهم بیشتر
و  هانچرمین برای خاکبرداری درست کردند و آن سبدها را با پارچه های ابریشمی زربفت بپوشانیدند. حتّی از این نیز گذشته، پاآل

رده بودند و در محل کار شمع های فراوان می خرجین های دواب را به طرز مزبور می آراستند و برخی کلنگ ها از نقره درست ک
افروختند و هنگام حفاری و خاکبرداری بهترین جامه های خود را می پوشیدند و پیش بندهای ابریشمین بر کمر می بستند و شاه 

زمین باال آمده ابواسحق از جایگاه مخصوص خود عملیات مردم را نظاره می کرد. من خود این بنا را دیدم که در حدود سه ذراع از 
 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

در این بنا مشغول بودند و من خود از فرماندار شهر شنیدم که قسمت اعظم درآمد شهر صرف  گرفتند و هر روز هزاران تن کارگر
(. عبید زاکانی شاعر همین 158:1907ابن بطوطه،)((ا می شد و تصدی آن با امیر جالل الدین بن فلکی تبریزی بودمخارج این بن

را به خسرو تشبیه کرده و منظور از ساخت این بنا را برگزاری مراسم بارعام و نیز بزم های شاهانه که از رسوم  شیخ ابواسحق ،قرن
 دربار ساسانی بوده بیان کرده است:

 گرفت جهان جودش سعادت یکاوازه  شیخ امیر جهاندار بخش تاج انسلط
 گرفت اردوان شاه و سنجر شاه چو کشور  گرد افراسیاب چو و کیقباد چو شاهی
 گرفت جوان بخت بازوی به زمین روی  کرد پیر تدبیر قوت به دین پشتی

 گرفت نوشیروان یشیوه عدل و رسم در  نهاد بنا خسرو عادت و ساز عیش در
 گرفت شادمان قدح و شاد نشست وی در برفراشت فردوس و جنت و قصر و ایوان
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 شیخ ابواسحق می کوشید برای همانند سازی بیشتر خود با حاکمان ایرانی ساسانی، تاج و تخت خویش را شبیه ایشان کند.

 

 خدایخانه مسجد عتیق -3-2
که قرارگیری آن در صحن، مسجد عتیق را از دیگر مساجد متمایز  بنای تاریخی خدایخانه بخشی از مسجد عتیق شیراز است

کرده است. اگرچه بنای خدایخانه پیش از قرن هشتم هجری قمری بنا شده لیکن اسناد و مدارک گواه بازسازی آن در دوره آل 
ن نیز با ساختار بنا ارتباطی اصلی ترین مصالح به کار رفته در معماری این بنا است، تزئینات آ ،اینجوست. از آن جایی که سنگ

این بنا دارای نقشه ای مستطیل شکل است و دورادور هر چهار جانب آن را راهروی (. 11:1981)احمدی و دیگران،تنگاتنگ دارد
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 

عرضی مجموع بنای مسجد ساخته شده ولی نسبت به محور طولی مستطیل مسجد قرینه نیست. این ساختمان کوچک امّا محور 
پیچیده و بسیار شکیل دارای تناسباتی استادانه است، تفاوت طول های اضالع مختلف آن با کاربرد ستون های متناوب تک و دو 

عیت خاص تاالر از خصوصیت هندسی جالبی برخوردار است، حرکت بلندترین قلو و طاقنماهای مسدود شده اصالح گشته است. موق
محور به سوی جنوب که با وزنه بلندترین ضلع بنا دفع شده، احساس تقارنی کاذب ولی در عین حال موزون به وجود آورده 

ت. این ساختمان چنان آوازه ای خدایخانه ساختمانی است که تمام مسجد را تحت تاثیر خود قرار داد اس (.98:1908)گالدیری،است
هجری قمری، شیراز و خدایخانه آن با روش  895پیدا کرد که الگویی برای نگارگران شد. در نگاره ای منسوب به بهزاد از 

معمار این بخش از بنای مسجد جامع، ساختمانی را ساخت که  (.01:1970)بینیون،نگارگران ایرانی به تصویر کشیده شده است
تا جایی که هویت مسجد جامع بدون این ساختمان قابل تصور  شودمیناپذیر و هویت دهنده آن  بخش جدایی

نمای خارجی خدایخانه به شکل خانه کعبه ساخته شده است و نمای چهار مناره آن از سنگ های  (.115:1988)اردشیری،نیست
گین به کار رفته و با گچ نصب شده است. روی سنگ گاهی سنگ های رن هاآنمکعب شکل آجر مانند تزئین یافته که ال به الی 

. اتاق وسط نیز از گچ و سنگ ساخته شده و در مشرق و مغرب آن دو سنگ شودمیهای ازاره پایین آن نیز نقش و نگاری دیده 
 (.11:1981)چارئی،مشبک نصب شده است، همچنین در شمال و جنوب اتاق، دو در وجود دارد که در شمالی آن خاتم کاری است

بازدید از مسجد جامع به ساختمان خدایخانه اشاره کرده و می گوید: ))در وسط حیاط جهانگرد فرانسوی پس از دیوالفوآ 
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 

ن بنا نسخه ثانی خانه کعبه است، این بنا در شیراز به نام خداخانه معروف است. بام آن خراب تکیه دارد. راهنمایان می گویند که ای
و می رساند که  شودمیشده و منظره حزن آوری دارد، کتیبه ای از کاشی مینایی فیروزه ای در باالی برج ها در سنگ ها دیده 

فرصت الدوله در خصوص خدایخانه می  (.910:1971یوالفوآ،)دمیالدی به پایان رسیده است(( 1451ساختمان خداخانه در سال 
نویسد: ))در میان مسجد نیز عمارتی است مربع که دو طبقه بوده که در آن خطوط بسیار بر احجار، استادان صاحب فن، نقش کرده 

قرآنی به خط مبارک  اندکه مطرح انظار خطاطان روزگار است. گویند در آنجا مصاحف بسیار از خطوط صحابه و تابعین بوده و
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 

همین (. 515:1900)فرصت الدوله،عثمان که بر آن اثر خون او بوده و آن مصاحف به واسطه فتن و آشوب از میان رفته است((
صوص تخریب این بنا می نویسد: ))به چشم خود جایی را در مسجد دیدم که بواسطه بارندگی فرو نویسنده در جای دیگر و در خ

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 
صطفوی در کتاب اقلیم پارس در خصوص خدایخانه و کتیبه محمدتقی م .های این سی پاره پوسیده و خطوطش محو گردیده بود((

آن می نویسد: ))چون داخل مسجد شوند قسمت قدیمی مهمتری که به نظر می رسد بنای خداخانه یا بیت المصحف است که در 
ی خداخانه دیده وسط صحن مسجد قرار دارد و آن را به فرمان شاه ابوسحق اینجو ساخته اند. کتیبه معرق منحصر به فردی بر باال

که از تخته سنگ های منظم ترکیب یافته و خطوط کتیبه را در سنگ به طور برجسته تراشیده و باقی سنگ را کمی گود  شودمی
نموده اند و بوسیله کاشی های معرق، قسمت های گود را پُر کرده اند و اینگونه هنرنمایی در بناهای دیگر ایران سراغ نمی رود. 

هجری قمری بوده و مشتمل بر  051خط یحیی الجمالی الصّوفی خوشنویس معروف زمان شاه ابواسحق و مورخ به  کتیبه مزبور به
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 

علی سامی در کتاب خود در خصوص این بنا  (.71:1949)مصطفوی،د((های مسجد جامع خراب شده و قسمت هایی از آن باقی بو
ی درون مسجد، یک ساختمان سنگی زیبایی است در وسط مسجد که به نام هاآن: ))قسمت مهم و جالب و باستانی ساختمگویدمی 

ئین ساختمان وجود ندارد و (خوانده شده و هیچکدام از مساجد اسالمی نظیر این شکل و تزهاآنخداخانه یا بیت المصحف)خانه قر
میالدی ساخته است. طرز ساختمان که پرستشگاه زمان ساسانیان را به  051/1951آن را شیخ ابواسحق اینجو شاه فارس در سال 

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 
بوده است. بر نمای خارجی این بنا کتیبه ای به خط ثلث معرق  هاآنبین چهار برج و یک اتاق در وسط که جایگاه نگهداری قر دارد
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که در عالم خود منحصر و کم نظیر است به خط یحیی الجمالی الصوفی، خوشنویس معروف زمان شاه شیخ ابواسحق بوده که مرور 
برج ریخته و از بین رفته و اتفاقا تاریخ بنا روی برج ضلع جنوبی باقی مانده بود که از روی  ایام قسمت های مهمی از آن را جز سه

در کتاب تذکره دلگشا در خصوص  (.914:1990)سامی،همان بقایا سال های اخیر توسط اداره کل باستان شناسی ترمیم گردید((
بنا سازگار نیست. علی اکبر نواب ملقب به ))بسمل(( در این ساختمان خدایخانه مطلبی نوشته شده است که با ساختار کنونی این 

کتاب می نویسد: ))باری، مسجدی است وسیع مشتمل بر عمارات و معابد بسیار و در میان صحن مسجد، عمارتی مربع بس رفیع دو 
باالی بواسطه تواتر امطار طبقه که در آن صنایع از حجاری و بنایی استادان صاحب فن خطاطان عنبرین خامه نموده بودند، طبقه 

علی سامی در کتابش می (. 58:1978)نواب شیرازی،حوادث و زالزل، انقالبات زمان، خراب و ویران و زیرین آن هنوز باقی است((
نویسد علینقی بهروزی معتقد است که قبل از ساختمان فعلی خدایخانه یک بنای کوچکتر وجود داشته است. ))پیش از ساختمان 

توسط شاه شیخ ابواسحق اینجو، اطاقی در وسط مسجد به نام دارالمصحف بوده که دیوارهای مشبک سنگی داشته و بعدها خداخانه 
 (.58:1979)سامی،در زمان همین پادشاه اطاق کوچک به این بنای مجلل و به همان نام تبدیل گردیده است((

 

 سه گنبد -3-3
شیخ کبیر ساخته بوده که امروز اثری از آن باقی نمانده است. علّت توجه شیخ  سه گنبد اثری است که شیخ ابواسحق بر مزار

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 
 .شودمیکه به گورستان ابن خفیف معروف بوده دفن  محمودشاه اینجو بعد از مرگ در گورستانی گنبد، رونقی به مزار شیخ داده شد.

 

 مرمّت گنبد شاهچراغ)ع( -3-4
تاش خاتون یا تاشی خاتون همسر محمودشاه ایتجو و مادر شاه ابواسحق اینجو، زنی قدرتمند و فهمیده بود که در امور سیاسی 

صالح یاد شده است که در رابطه با گسترش تشیع و حفظ  هم دخالت داشت. در منابع از ایشان به عنوان بانویی بزرگوار و عابد و
احترام و بزرگداشت احمد بن موسی)ع( اقدامات موثری انجام داده است. تاشی)تاش( که در برخی تذکره ها به صورت طاش، طاشی 

یاورده و با عنوان نیز نوشته شده و در کتاب شیرازنامه که صاحب آن معاصر تاشی خاتون بوده است نام او را به طور مشخص ن
. در تذکره باشدمیاز وی یاد می کند اما بنا بر شواهد و اشاره دیگر تذکره ها او همان تاش یا تاشی خاتون  «جضرت علیه بلقیس»

نام می برد که نشان از  «ملکه معظمه و خاتون مفخمه خیره طیبه عابده مجتهده تاشی خاتون»هزار مزار از این بانو با عنوان 
هجری قمری در جنب مرقد شاهچراغ)ع( مرقدی برای خود  051(. تاشی خاتون در سال 991:1974)جنید شیرازی،مت او داردعظ

از مهمترین اقدامات تاشی خاتون که بیشترین شهرت وی مرهون  (.417:1948مهراز،ساخت و پس از مرگ در همان جا دفن شد)
هجری  051خور توجه برای مرقد احمد بن موسی)ع( است. این گنبد در سال همین اقدام اوست، ساخت بارگاه و گنبدی رفی و در

(. بلندای آن به گونه ای چشم نواز است که مولف شیرازنامه در مقام اغراق گویی رفعت 995:1974جنید شیرازی،قمری ساخته شد)
  (.185:1951زرکوب شیرازی،آن را با قمر عرش و سطح کرسی برابر و حتی باالتر می داند)

 81ترک داشت که هر ترک و قطعه آن  01گفته شده گنبدی که تاشی خاتون بر روی بقعه احمد بن موسی)ع( ساخته بود 
سانتیمتر عرض داشته است که در قرن هشتم هجری قمری یکی از شاهکارهای هنری و معماری به شمار می 

ب و در دوره های بعد توسط بزرگان و حاکمان شهر مورد (. این گنبد به مرور زمان و بر اثر زلزله تخری111:1994بهروزی،رفت)
تاش خاتون والده مکرمه پادشاه »(. فارسنامه نیز ضمن اشاره به ویرانی گنبد می نویسد: 4:1980ندیم و دیگران،مرمت قرار گرفت)

 (.175:1970ی،حسینی فسائ)«هجری تجدید عمارتش فرمود 051زمان شاه شیخ ابواسحق پسر شاه محمود اینجوی در سال 
 

 مدرسه تاشی خاتون -3-5
(. در 11:1985امداد،این مدرسه توسط مادر شاه شیخ ابواسحق اینجو و در کنار مزار حضرت احمد بن موسی)ع( ساخته شد)

برای تاش خاتون مادر سلطان ابواسحق مدرسه بزرگی و زاویه ای برای این مزار ساخته که در آن » سفرنامه ابن بطوطه آمده است:
(. این مدرسه با 171:1907ابن بطوطه،)« و دسته ای از قاریان همواره بر سر تربت قرآن می خوانند شودمیمسافرین طعام داده 

ندیم و هجری قمری ذکر کرده اند. ) 051هجری قمری و به قولی دیگر در سال  074عنوان مدرسه خاتونیه، به قولی در سال 
 (.8:1980همکاران،

 
 
 

 مسعودیهمدرسه  -3-6
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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 

 «مرد صاحب دولت بود و عمارت بسیار و بقاع خیر از او بازماند»جالل الدین مسعودشاه می نویسد: منتخب التواریخ در مورد 
 (.110:1988خراسانی،)

 

 قصر جعفرآباد -3-7
یراز بین دروازه سعدی و دروازه جالل الدین مسعودشاه هنگام حکومت خود بر شیراز در صحرای جعفرآباد، در شمال شرقی ش

(. از میان منابع، در خصوص صحرای جعفرآباد، افسر می 84:1959افسر،خته بوده که بعدها از میان رفته است)فهان، کاخی سااص
در دو سوی جاده ای که به استخر می رفته)مسیر خیابان حافظ(، دو صحرای خرّم و آبادان وجود داشته که صحرای غربی »نویسد: 

  (.84:1959فسر، ا)«را مصلی و صحرای شرقی را جعفرآباد می نامیدند
 

 دیوار شهر -3-8
بارویی که به فرمان غازان خان تعمیر و مرمّت یکی از کارهای بسیار مهم خاندان آل اینجو، مرمت دیوار شهر بوده است زیرا 

 015شده بود دوام زیادی نیافت. به همین سبب چون ملک شرف الدین محمودشاه اینجو به حکومت فارس منصوب شد در سنه 
 (.588:1981خوب نظر،هجری قمری به تجدید عمارت باروی شهر اقدام نمود)

 

 مدرسه مجدیه -3-9
چون به شیراز وارد شدم نیّتی به دل نداشتم جز »ابن بطوطه در سفرنامه خود در مورد این مدرسه صحبت کرده و می نویسد: 

مدرسه مجدیه رفتم که او خود بنا کرده و در همان جا سکونت زیارت شیخ قاضی امام مجدالدین اسمعیل، من برای زیارت شیخ به 
(. قاضی موالنا مجدالدین 159:1907ابن بطوطه،)«ددارد. شیخ خدام خود را فرمود که مرا در خانه کوچکی در این مدرسه منزل دادن

فراوان، دارای فضائل اخالقی بوده فالی در عهد شاه شیخ ابواسحق منصب قاضی القضاتی داشته و عالوه بر کماالت علمی و فضل 
هجری قمری درگذشت و او را  057و در سال  «شرح المختصر فی االصول البن الحاجب»و کتبی چند تالیف کرده که از آن جمله 

 در گورستان مصلی دفن کردند. حافظ در مدح این قاضی گفته است:
 دگر مربی اسالم شیخ مجدالدین

 یاد که قاضی به ازو آسمان ندارد

)افراد خاندان فالی بیش از صد و پنجاه سال متصدی امور حکومت »مهراز در کتابش در مورد خاندان فالی اینگونه نوشته است: 
یا قضاوت یا شرعیات فارس بودند و همگی به فضل و دانش اشتهار داشتند. سر سلسله این خاندان قاضی سراج الدین مکرم بن 

ین فرزند سراج الدین است که عالمه و نادره دوران و مرد به غایت خوشنامی بود. چهل سال امور العالء فالی است. قاضی مجدالد
هجری قمری نوشته است. در کتیبه ای که در  777(. مهراز سال وفات او را 185:1948مهراز،)«شرعیات فارس را بر عهده داشت

که احتماال بانی تکیه نیز خود او بوده و این تکیه احتماال محلی بنای تخت ضرابی وجود داشته نام پدر قاضی مجدالدین آمده بوده 
 برای دفن جمعی از فضال و اعیان شیراز و افراد خاندان فالی بوده است.

 

 بازار حاجی -3-11
که ورودی جنوبی آن به صحن شاهچراغ)ع( راه دارد. در  شودمیبازار حاجی یکی از قدیمی ترین بازارهای شیراز محسوب 

ضی از کتب تاریخی نام این بازار را برگرفته از حاجی قوام الدین حسن وزیر شاه شیخ ابواسحاق می دانند اما فارسنامه ناصری آن بع
در  «تاریخ بافت قدیمی شیراز»را بر گرفته از حاجی اسد بیگ تاجر می داند که در زمان صفوی دارای اعتبار بوده است. در کتاب 

بازار بزرگ شهر که از عهد دیلمیان و شاید پیش از آن بنیاد نهاده شده و بعدا بازسازی  و تکمیل گردیده  خصوص این بازار آمده:
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، 

بعضی تاسیسات و نفوذ اقتصادی و سیاسی حاجی قوام الدین حسن، وزیر کهن سال شاه یازار حاجی می نامند. شاید بعدها به واسطه 
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 

و ورودی  شودمیاین بازار در قسمت جنوبی و به صحن حرم شاهچراغ)ع( باز  های ورودییکی از است. همانطور که گفته شد 
 (.5:1987حکمت نیا و احمدی،دیگر در خیابان لطفعلی خان زند قرار دارد. امروزه در این بازار کاالهای مختلفی به فروش می رسد)

اجه حاجی قوام الدین حسن که از اکابر رئوس خو»ا اینگونه صحبت می کند:  در مورد حاجی قوام الدین د کتبی در کتابشومحم
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(. همین 01:1974کتبی،)«فارس بود و مثل او به کرم و خیرات و مبرات و خصایل پسندیده در فارس کسی نشان نداده است
خواجه  نویسنده یکی از دالیل سقوط آل اینجو و شیخ ابواسحق را مرگ خواجه قوام الدین می داند که این مطلب نشاندهنده جایگاه

حافظ در چندین غزل او را ستایش کرده و از بذل و بخشش و کرم او سخن گفته است. وی در سال  .باشدمیدر حکومت آل اینجو 
 ه.ق درگذشت و حافظ این قطعه را در ماده تاریخ فوت او سروده است: 058

 صاحب صاحب قران خواجه قوام الدین حسن/  سرور اهل عمایم شمع جمع انجمن
 روز آدینه به حکم کردگار ذوالمنن/  اه ربیع االخر اندر نیم روزسادس م

 مهر را جوز امکان و ماه را خوشه وطن/  هفتصد و پنجاه و دو چار از هجرت خیرالبشر
 شد سوی باغ بهشت از دام این دارالمحن/  مرغ روحش کوهم آشیان قدس بود

 
از اجداد فیلسوف شهیر عهد صفویه، مالصدرای شیرازی است. در بنا به نوشته فارسنامه ناصری گویا حاجی قوام الدین 

)او آنقدر اعتبار داشت که در ایام محاصره)منظور »خصوص اعتبار او در نزد اهالی شیراز خواندمیر در کتاب حبیب السیر می نویسد: 
ظفر به کجا خواهد رسید؟ خواجه فرمود محاصره شیراز توسط امیرمبارزالدین( روزی امیر شیخ از وی پرسید که آیا مهم ما و محمدم

قوام الدین به اهل هنر عنایتی ویژه  (.188:1981خواندمیر،)«که تا من زنده باشم انهدام به قواعد قصر جالل تو راه نخواهد یافت
  داشت و با تدبیری خاص کارهای دولت اینجو را می چرخاند. او در جود و بخشش زبانزد خاص و عام بود.

 

 ره شیخ ابوبکر عالفمقب -3-11
از معاصرین و دوستان نزدیک شیخ کبیر  که او را دریای دانش می نامیدند و شیخ ابوبکر نقیب علویان در زمان خود بوده

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 نحوی خوانده که به خراسان و ماوراءالنهر مسافرت کرده و از حماد بن مدرک هم استماع حدیث نموده است. ابوبکر عالف  و بارع

هجری در شیراز درگذشت و مدفنش در دروازه استخر قرار داشت. حاجی قوام الدین حسن بر سر قبر او قبه ای  981یا  900در سنه 
طبقات و مشایخ و ائمه و سادات و علما و هنرمندان را در آن بقعه مدخلی پدید آورد و رسمی  عالی ساخت و طاق و رواقی برکشید و

(. مولف شداالزار نیز ضمن معرفی سید حسن کیا، مزار او را در مجاورت مزار شیخ ابوبکر و در 175:1948مهراز،و جهتی فرمود)
خود و یا به دستور شیخ ابواسحق اینجو مقبره این عارف و دانشمند قبرستان شیخ کبیر می داند. احتماال حاجی قوام الدین حسن یا 

 را ساخته است.
 

 محله دروازه کازرون -3-12
طرفداران آل اینجو و شیخ ابواسحق بوده اند و قطعا باید در این محله تاسیساتی از طبق منابع موجود محله دروازه کازرون،  

خبری نیست. در بحبوحه درگیری شیخ ابواسحق و امیرمبارزالدین، بزرگان محله دروازه کازرون  هاآنوجود داشته باشد که امروزه از 
عمر رئیس محله موردستان مرتکب شده بود، آن محله را  برای مدتی شهر را تصرف و محله موردستان را به تالفی خیانتی که کلو

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. 

 

 نتیجه گیری -4
لط آن بر سرزمین ایران، الگوهای کهن فضاهای شهری با دستورات اسالمی در هم آمیخته، بافت و با ظهور اسالم و تس

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 
. در هر دوره باشدمییق شکل گرفته و تا به امروز در حال گسترش شیراز در دوره اسالمی به احتمال فراوان در کنار مسجد جامع عت

تاریخی شهر شیراز که از صفاریان تا قرن هشتم هجری قمری را شاهد هستیم، هر حکومت، بناهایی به این هسته اضافه نموده 
ه و اتابکان در فارس شاهد است. شاید از دوران صفاریان به غیر از مسجد جامع چیزی باقی نمانده اما دوره درخشان آل بوی

از این دو دوره نیز آثار بسیار اندکی و آن هم با تغییرات فراوان باقی مانده است. شیراز  متأسفانهشهرسازی بسیار مهمی هستیم که 
قرن هشتم هجری قمری و به خصوص دوران کوتاه آل اینجو جزو دوران بسیار خوب این شهر به حساب می آید چه از لحاظ 

و چه از لحاظ شهرسازی زیرا  مردم شیراز با به حکومت رسیدن آل اینجو به آرامش کوتاهی رسیدند و حاکمان این شهر در  تاریخی
این دوره در سایه این آرامش توانستند به ساخت و ساز شهر بپردازند. این حکومت دارای شهرسازی بسیار قوی و مهمی است که 

 . باشدمی تکمیل کننده دوره های قبل از خود نیز
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو5911بهار (، 51)پیاپی:  5 ، شمارهسال سوم

 

 یسنت یهادر بافت یمیقد یبناها یایمرمت و اح

 در بازار قم هایهمدان یسرا یایمرمت و اح :ینمونه مورد 

     

 2یدیفاطمه سع، *1یزهرا دانش شهرک
 62/01/89تاریخ دریافت:  

 66/10/88تاریخ پذیرش: 
 

  89086کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 احیایبه  یخیتار هایبافتبناها و  یمطالعهشناخت و  یپایهست که بر ا یاز هنر معمار یاشاخه ،یمرمت معمار
و  تیبه لحاظ احراز هو هابافتموجود در  ی. بناهاانجامدمی یو عملکرد یساختار ،یبه لحاظ کالبد یخیتار یفضاها

رو  شیپ یمقالهوردارند. در برخ یادیز تیآن بافت از اهم یاجتماع تفرهنگ و باورها و اعتقادات و رفتارها و مناسبا یتجل
بازار قم، مورد مطالعه قرار گرفته است.  یقاجار، واقع در بافت سنت متعلق به دوره هایهمدان یسرا یبه صورت نمونه مورد

بازار نو و در امتداد گسترش بازار  هشهر، در راست یو اقتصاد یاجتماع ،یمذهب روزافزون افتنی تیبازار قم با توجه به اهم
 یدر قلب بازار نو شکل گرفت. بازساز گرید یو چند سرا هاهمدانی یشکل گرفت و سرا یخانیهنه به طرف دروازه علک

بافت  یایو اتصال آن به بافت، در حفظ و اح یساختار یدر شهر در قالب طرح راهبرد لیپرپتانس ییسراها به عنوان فضا
( چند یو معنو ی)مادیمل هیسرما کیبازار قم به عنوان  یخیبافت تارباشد. در  مؤثر تواندیبنا م یکالبد اتیو ح یخیتار

 بیدر حال تخر زیبنا ن ماندهیکه ساختار باق باشدیبناها م نیاز ا یکی هاهمدانی یفعال وجود دارد. سرا مهیفعال و ن یسرا
پرداخته و سپس  یاحتمال هایدرمانو آن  لیو دال جادشدهیا هایعارضه یپس از شناخت بنا، به بررس ق،یتحق نیاست. ا

مورد نظر ارائه شده  یو در خور بنا حیصح یکاربر فیو با تعر یو کالبد ییفضا یهاتیبنا با توجه به قابل یایطرح اح
موجبات حفاظت  ،یمیقد یبافت نسبت به بناها نیساکن دگاهید رییجامعه و تغ یازهایعالوه بر رفع ن قیطر نیاست تا از ا
و روش  یلیتحل ،یفیو از جهت روش: توص ینوشتار از جهت هدف: کاربرد نیا قیراهم آورد. روش تحقف زیاز بنا را ن

 .باشدیم یفی: کلیو تحل هیو روش تجز یدانیو م یاها: کتابخانهداده یگردآور

 

 ای، اح هاهمدانی یبازار قم، سرا ،یخیتار هیحفاظت و مرمت ابن یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (zdanesh2013@gmail.com( )مسئول مکاتبات) دانشگاه قم یکارشناس معمار - 5

 دانشگاه قم یکارشناس معمار - 2



 

12 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
5 

ی: 
یاپ

)پ
51

هار
، ب

)
 

59
11

 ،
دو

د 
جل

 

 مقدمه  -1
قبل از مدرن، و تحلیل معماری و شهرسازی  ای نیست اما از طریق مطالعهچه مقابله با روند سریع تغییرات کار سادهاگر

 گونهاینرا بازنمایی و معرفی نمود. کمترین فایده  هاآنشده فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اخالقی توان مزایای فراموشمی
های بازارهای سنتی ایران یکی از نمونه های بیشتر برای آیندگان است.مودن حق انتخابها، حفظ میراث پیشینیان و فراهم نتالش

 توأمانایرانی که  چندبعدیهایی کامل از سبک زندگی پرنشاط و نمونه ایرانی است،بسیار مناسب برای بازنمایی مزایای معماری 
های بسیار پرکاربرد و کند. یکی از اندامقی و خانوادگی ایجاد میپیوند عمیقی بین حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اعتقادی، اخال

 به دنبالاین پژوهش . اندهای جدی شدهفعال در بازارهای سنتی سراها هستند، امروزه اغلب سراها در بازارهای سنتی دچار عارضه
ها در نیمه العه قرار دهد. سرای همدانیرا به عنوان یکی از ابنیه تاریخی در حال تخریب مورد مط« هاسرای همدانی»آن است که 

است. یکی از نقاط حائز اهمیت این سرا در این است که پیوندی  بناشدهدوم دوره قاجار در قلب بازار قم و مجاورت سرای شین 
 یبا الگو و یسنت یو سبک معمار وهیبا شمورد مطالعه  یسرامیان بازار سنتی قم و بافت مسکونی حاشیه بازار ایجاد کرده است. 

کارهایی راهو  پرداخته یخیتار یسرا نیا ایو طرح اح یشناسبیشناخت ، آس ینوشتار به بررس نیاست.ا بناشدهدو اشکوبه  یسراها
 . کندمی رائهابرای احیا و حفظ سالمت اثر و ایجاد جریان زندگی در آن نیز 

 

 روش تحقیق -2
 شناخت زیرمجموعه دو شامل خود ناختش بخش. شوندمی تقسیم طرح ارائه و شناخت اصلی بخش دو مطالعه این طورکلیبه
شده  ارائه هاآندرمان  حلراه بنا نیز شناسایی و هایآسیبکه در آن ضمن شناخت کالبد و بافت اطراف،  شودمی بنا شناختبستر و 
 مقاله  این تحقیق و بازار قم بررسی شده است. روش سرا مربوط به این دو موضوع و تاثیر آن بر آینده پیشنهادات،  ازآنپساست. و 

: تحلیل و تجزیه روش و میدانی و ایکتابخانه: هاداده گردآوری روش و تحلیلی توصیفی،: روش جهت از و کاربردی: هدف جهت از
 .باشدمی کیفی و کمی

 

 شناخت محدوده بافت منطقه -3

آید. بازار سنتی همانطور که از نقشه ها برمی
در مرکز بافت قدیم  واقع شده است و قم 

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 

ها در شهری درآمده است. سرای همدانی
شاه در دوران ناصرالدین قلب بازار قرار دارد.

به اهمیت یافتن روز افزون مذهبی،  باتوجه
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 

ها درهمسایگی سرای شین، سرای همدانی
 همراه با دیگر سراهای بازار بوجود آمد و

ای از  عده ویا به مناسبت کسب وتجارتگ
 هاسرای همدانی این مکان، همدان در تجار

  نام گرفته است.
)ماخذ:  جانمایی بنا در شهر و بافت مورد مطالعه  -1شكل       

 (1931،نگارندگان
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شهر قم و در در بافت سنتی بازار ها در سرای همدانی. آیدهم اکنون این سرا به عنوان یک بنای نیمه فعال در بازار بحساب می
گردد. این سرا از یک طرف به بازار و از طرف دیگر قاجار برمیپه قرار دارد. و قدمت آن به دوره نو در محله آذر و در کوچه بانک س

 توسط گذر بانک سپه به خیابان شهید دل آذر ارتباط دارد.
 

  
 (1931دگان،)ماخذ: نگارن هاهمدانی یسرا میحر نییتع  -2شكل 

 

 معرفی کمی اثر -3-1
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 

روشن مانند داالن ها و حجره ها از طریق ارتباط با فضای روشن صورت میگیرد و نورگیری فضاهای تاریک مانند فضاهای نیمه 
 انبار های انتهایی از طریق ارتباط با فضای نیمه تاریک است. 

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

 

  

 
 (1931،)ماخذ: نگارندگان هانمای شرقی سرای همدانی  -4شكل 
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 (1931،)ماخذ: نگارندگان هاهمدانینمای شرقی سرای   -1شكل 

 

  

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

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

 

 

 

  دیاگرام فضایی بنا  -8شكل 

 (1931،)ماخذ: نگارندگان

 (1931،)ماخذ: نگارندگان سلسله مراتب بنا  -3شكل 
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  روابط فضایی بنا  -11شكل 

         ( 1931،)ماخذ: نگارندگان

  اختالف سطح ورودی و میانسرا  -11شكل 

 (1931،نگارندگان )ماخذ:

 

 رویکرد اقلیمی -3-2
گفته شد  همانگونه که در بررسی جهت گیری بنا های قم

به علت داشتن  –دراقلیم شهرقم بهترین فرم فرم مکعبی است
که جهت آن بین راستای عمود  –کمترین اتالفات حرارتی

درجه جنوب شرقی قرار گیرد والبته بهترین  53برمحورجنوب تا 
درجه انحراف ازجنوب  63جهت قرارگیری جهت عمود برمحور 

افت تحت به سمت شرق است. نحوه استقرار فضاهایی ب
درجه  53تا  63تأثیرساختار شبکه معابر درجهت عمود بر محور 

جنوب شرقی می باشد. برای مثال امتداد کوچه بیگدلی نیز  ازاین 
منتج ازهمخوانی با  که شاید بتوان شککندمیساختار تبعیت 

به بر بادهای مزاحم شرقی وشهرهای شرایط اقلیمی دانست. غل
 شوها در این جبهه هوام کنترل بازشرقی درفصول گر

 های معماری ایوان و نسبت بازشوها دراست،استفاده ازالمان
 .باشدها ازاین جمله میهای مختلف ساختمانجبهه

 
در  جهت تابش خورشید و قرار گیری بنا -12شكل 

 (1931،)ماخذ: نگارندگان بافت

 

 نگاری بناآسیب  -4

کامل  طوربهناپذیر بازنده سازی بناهای تاریخی است، را که یکی از ارکان جداییهرگاه خواسته باشیم شناخت وضع موجود بنا 
هایی که در ها و تغییر شکلها، عدم تعادلشناسی یا پاتولوژی، قدیمی است بسیار اساسی در شناخت بیماریبه پایان ببریم، آسیب

 نهایت زندگی بنا را مختل کرده اند.
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 (1931)ماخذ: نگارندگان، گاری میانسرا سیب نآ -1جدول 

 موضع مورد بررسی:
 میـــانســــــرا

 

 

 

 

 
 درمان عامل مخل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

 فرسایش و پوسیدگی دیواره ها
 

گسستگی و پوسیدگی 
 مصالح

رطوبت صعودی و نزولی و عدم 
 عایق بندی مناسب

 عایق بندی بام
 

وی اندود قبلی و طبله به کار بردن آجر ر
 کردن اندود و جداشدن اجرها از جداره

 فرسایش
استفاده از مصالح با ضریب 

 انبساط متفاوت
 شیب بندی میانسرا

 

 یکسان سازی کفسازی عوامل انسانی  شوره

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

 عمر بنا و کیفیت پایین مصالح 
ی تاسیسات الکتریکی سامانده

و لوله های ابرسانی و حذف 
 از نما و جداره های بنا هاآن

به کار بردن اندود سیمانی در قسمت 
 های تعمیرشده

 
فشار مکانیکی مربوط به افزایش 
حجم دانه های آهکی ) مربوط 

 به ترک های ایجاد شده(

پاکسازی آبریزگاه و انتقال آن 
 به جای اصلی

 بازسازی حوض قبلی میانسرا ختالف دما زیادا  کفسازی ناهمگون

  ریختن تزیینات نما
گچ و اهک)  نمک های کربوناته
 شوره(

 تعمیر تزیینات

  جمع شدن زباله
نفوذ آالینده ها از طریق در بافت 
 سطحی) پوسته و تیرگی مصالح(

 حذف اندود های سیمانی

 ترمیم گچکاری حجره ها لوله و کانال کشی نامناسب  

 ایجاد ناکش در پای دیوار مرمت نادرست  

 جایگزینی مصالح قدیمی   

 جمع اوری زباله   
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 (1331)ماخذ: نگارندگان،  حجره هاآسیب نگاری -2جدول 

 موضع مورد بررسی:
 هارهـحج

 

 

 

 

 
 درمان عامل مخل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

 یدگی مصالحگسستگی و پوس فرسایش و پوسیدگی دیواره ها
رطوبت صعودی و نزولی و عدم 

 عایق بندی مناسب
جمع اوری زباله و  خارج کردن 

 پارچه ها

 خشک کردن دیواره مرطوب مرمت های نادرست فرسایش شوره

به کار بردن اندود سیمانی در قسمت 
 های تعمیرشده

 
استفاده از مصالح با ضریب 

 انبساط متفاوت
 یکسان سازی کفسازی

ی همراه با وجود ترک خوردگ
های سفید رنگ در محل ترک توده

 خوردگی
 

فشار مکانیکی مربوط به افزایش 
حجم دانه های آهکی در محل 

 هاترک

ساماندهی تاسیسات الکتریکی 
و لوله های ابرسانی و حذف 

 از جداره ها هاآن

 عمر بنا و کیفیت پایین مصالح  جمع شدن زباله و پارچه های دور ریز
ریزگاه و انتقال آن پاکسازی آب

 به جای اصلی
 جایگزینی مصالح قدیمی اختالف دما زیاد  کفسازی ناهمگون

  
گچ و اهک)  نمک های کربوناته
 شوره(

 ایجاد ناکش در پای دیوار

 حذف اندود های سیمانی عوامل انسانی  
 ترمیم گچکاری حجره ها لوله و سیم کشی نامناسب  

 
 

 

 

 



 

15 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
5 

ی: 
یاپ

)پ
51

هار
، ب

)
 

59
11

 ،
دو

د 
جل

 

 (1931)ماخذ: نگارندگان، داالن آسیب نگاری  -9جدول 

 موضع مورد بررسی:
 هاداالن

 

 

 

 

 
 درمان عامل مخل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

 فرسایش و پوسیدگی دیواره ها
 

 گسستگی و پوسیدگی مصالح
 

رطوبت صعودی و نزولی و 
 عدم عایق بندی مناسب

 ترمیم گچکاری دیواره ها

 شیب بندی کف رمت های نادرستم فرسایش کفسازی ناهمگون

به کار بردن اندود سیمانی در 
 قسمت های تعمیرشده

 
گچ و  نمک های کربوناته
 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 

از نما  هاآنابرسانی و حذف 
 و جداره

به کار بردن آجر روی اندود 
قبلی و طبله کردن اندود و 

 جداشدن اجرها از جداره
 

فشار مکانیکی مربوط به 
افزایش حجم دانه های 

آهکی ) مربوط به ترک های 
 ایجاد شده(

خشک کردن دیواره های 
 مرطوب

 جایگزینی مصالح قدیمی اختالف دما زیاد  
 ایجاد ناکش در پای دیوار وله و کانال کشی نامناسبل  
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 (1931آسیب نگاری بام )ماخذ: نگارندگان،  -4جدول 

 موضع مورد بررسی:
 بام

 

 

 

 

 
 درمان عامل مخل عدم تعادل نوع آسیب و عارضه

 فرسایش و پوسیدگی مصالح
 

 گسستگی و پوسیدگی مصالح
 

رطوبت صعودی و نزولی و عدم 
 ایق بندی مناسبع

 عایق بندی بام
 

 شیب بندی کف مرمت های نادرست فرسایش اجرای نامناسب عایق بام
 یکسان سازی کفسازی عوامل انسانی  جمع شدن زباله

  کفسازی ناهمگون

نفوذ آالینده ها از طریق در 
بافت سطحی) پوسته و تیرگی 

 مصالح(
 

ساماندهی تاسیسات الکتریکی 
ی و حذف و لوله های ابرسان

 از نما و جداره های بنا هاآن

 جمع اوری زباله 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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 روستایی( دستی صنایع طراحی )بازارچه های آلترناتیو -1

 دستی صنایع مرکز طرح مدت بلند اهداف -1-1
تواناسازی و تقویت صنایع از طریق بهبود وضعیت سازمانی  .0

 )تشکل و سازماندهی( هاآن
گسترش روابط بین صنایع مناطق شهری و روستایی )جامع  .6

 (نگری
تغییر در نقش دولت از یک عامل تنظیم کننده صنایع دستی  .5

و کوچک روسـتایی بـه سـمت عـاملی حمایـت کننـده و 
 (برای صنایع )مشارکت مردم کننده تسهیل

 توسعه نیروی انسانی شاغل در بخش صنایع دستی.  .4
 حمایت های مناسب مالی از طریق نهادها و تشکل ها. .3
 هماهنگی فعالیت ها برای توسعه روستایی .2
 یاشتغال و رشد اقتصاد جادیا .7
 و شهرها روستاها اتیح دیتجد .9

 ها راثیحفاظت از م .8

 
 بنا در بافت  یریگ قرار  تیموقع -19شكل 

 (1931)ماخذ: نگارندگان،

 

 مرکز صنایع دستی کلیات طرح -1-2

پیشنهادی برای طرح احیا به شرح زیر می  فضاها عملکردی
 باشد.

 نگهبانی: برای کنترل مخاطبین بدون دید به معابر

میانسرا: احیای میانسرا به وسیله کاربری فضای آموزش جمعی، 
ت برای مخاطبین کودک و نوجوان ثبت نام به جهت افزایش جذابی
 شده و بازدید کنندگان

هنری نیز  نگارخانه: فضایی برای نمایش صنایعی که جنبه
 دارند.

استراحت مخاطبین و بازدیدکنندگان سرا  چایخانه: فضایی برای
و بازارچه موقت مجاور، این محل به ورودی فرعی سرا راه دارد و در 

 منیت بیشتر، میتوان آن را از سرا جدا کرد.مواقع شلوغی و برای ا

کارگاه ها، محل اموزش هنرهایی هستند که هم اکنون جزء 
منابع درآمد خانوارهای اطراف قم و بانوان  هستند. اولویت ثبت نام 

 بعد با بانوان است. و در درجه کارگاه ها با کودکان
قسمت جلوی سرا در حال حاضر نیز به حجره های کیف 

وشی اختصاص دارد، این حجره ها نقش مهمی در برقراری امنیت فر
به  هاآنو اتصال سرا به بازار را دارند، بنابراین محصوالت فروش 

 محصوالت صنایع دستی تغییر می یابد.

از زمین خالی کنار سرا نیز به عنوان مکمل سرا و بازارچه 
 .شودمیفروش صنایع دستی استفاده 

 
 جانمایی طرح پیشنهاد -14شكل 

 (1931 ،)ماخذ: نگارندگان 
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 (1931)ماخذ: نگارندگان، احیای پیشنهادی  جدول سوات طرح -1جدول 

 فرصت ها تهدیدها نقاط ضعف نقاط قوت

در بازار و  امکان  یریقرارگ
جذب گردشگر و بازار 

 .فروش

مشارکت و استقبال  عدم
 یکسبه بازار از طرح ها

 .راثیم یشنهادیپ

به قطعات  یاراض کیتفک
 هیکوچک ،حفر به رو

مجاز و احداث  ریغ یچاهها
 یغ در روستاهاخانه با

 .اطراف

کارگروه رفع  لیوجود مطالعات و تشک
کوچک و خرد  عیصنا جادیا یمشکالت برا

 .روستاها هیدر حاش ییروستا

ارائه انواع محصوالت  تیقابل
 یمنطقه بر مبنا یگردشگر

 یفرهنگ یمنابع و جاذبه ها
 .یخیو تار

 – یعدم توسعه اجتماع
 .مناسب منطقه فرهنگی

بردرآمد  هنیگرفتن هز یشیپ
 .ییروستا یخانوارها

سازمان جهاد  یکشارورز عیبخش صنا تیحما
 یاقتصاد ییشکوفا استان قم از یکشاورز
 .قم یروستاها

 یها یژگیو رسوم و و آداب
شامل لباس،   منطقه یفرهنگ

 .رهیو غ یدست عیصنا

 تیمناسب جمع عیتوز عدم
 یشهر یدر سکونتگاه ها

 .منطقه ییو روستا

در  ینیهرنشش یزندگ نفوذ
 ییروستاها و شهر گرا

 .روستاها

و امکان  یو خارج یرانیمسافرت گردشگران ا
 .ییروستا یگردشگران به عرصه ها تیهدا

 یارتباط یمحورها وجود
و  یاصل یمهم از طرف ورود

 .هاهمدانی یسرا یفرع

در  یتیریتعارضات مد وجود
 .قم یمنطقه و روستاها

نرخ تورم و کاهش  افزایش
 .قدرت خرید گردشگران

 یمحصوالت روستاها یوجود بازار بالقوه برا
 اطراف.

 

باز مناسب و  یفضا وجود
 مکمل در کنار محدوده

 .شده یمعرف

 یبا چگونگ ییآشنا عدم
 تیاز ظرف یبهره بردار

 .موجود در جاذبه ها یها

 تیبافت جمع بیترک رییتغ
 .یخروج افراد محلمنطقه در 

متعدد در منطقه  یدولت ریغ یجود تشکل هاو
در  یتوسعه گردشگر یبرا یبه عنوان فرصت

 .منطقه

 

مراکز استفاده از  جادیا عدم
 تیمشاغل مرتبط با فعال

در  یگردشگر یها
 .یرامونیپ یروستاها

و  یرفتن مراسم سنت نیب از
موجود در روستاها در  یمیقد

 .روستاها یاثر شهرزدگ

کشور  یتوسعه گردشگر یبرنامه مل دیتأک
 یارتیو ز یمراکز مذهب یهاتیبراستفاده از قابل

 .استان

 

 یها تیفعال تمرکز
به چند مورد  یگردشگر
 .محدود

 

 

کشور  یتوسعه گردشگر یبرنامه مل دیتأک
و فولکلور استان و  یدست عیبرهنرها، صنا

بزرگان، شعرا و اهل فرهنگ استان که  یمعرف
 یبرگزار عرضه به گردشگران و یبرا

 .مناسب هستند اریها بسجشنواره

 

و  یاطالع رسان عدم
در  یآموزش ساکنان بوم

 یها تیفعال نهیزم
 .یگردشگر

 

کشور  یتوسعه گردشگر یبرنامه مل دیتأک
همراه با توسعه  یبرتوسعه محصوالت گردشگر

 ،یدر مناطق کوهستان یامکانات گردشگر
 .ییروستا یسدها و کانونها ها،اچهیدر

 

دم اختصاص اعتبارات ع
 یزیعدم برنامه رو  مناسب

 ینظام مند و علم یابیبازار
 ،یفرهنگ راثیسازمان م

 .یو گردشگر یدست عیصنا

 

کشور بر  یتوسعه گردشگر یبرنامه مل دیتأک
جاذبه ها و توسعه  تیفیارتقاء محتوا و ک
 قیو تعم یگردشگر یمناسبات بازرگان

اسبت مناسک و من ،یمذهب ،یمناسبات فرهنگ
و  یمحل یتوسعه بازارها ژهیها، با هدف و
 یامنطقه ،یاستان یبازارها وندیدامن زدن به پ

 .یفرامل یو حت یمل

   

راهبردهای بلندمدت برای توسعه استان  دیتاک
های زیربنایی متناسب بر توسعه و تجهیز شبکه

های استان، توسعه زیربناها، تأسیسات با اولویت
سیاحتی و ایجاد  و امکانات گردشگری و

 .های گردشگریقطب

 

 
 



 

52 

 

ره 
ما

 ش
م،

سو
ل 

سا
5 

ی: 
یاپ

)پ
51

هار
، ب

)
 

59
11

 ،
دو

د 
جل

 

 گیری نتیجه -6
به  تاریخی بافتهای و بناها مطالعه و شناخت پایه بر که است معماری هنر از ای شاخه معماری، مرمت شد ذکر که همانطور

 و احراز هویت لحاظ به هابافت در موجود بناهای.انجامدمی عملکردی و ساختاری کالبدی، لحاظ به تاریخی فضاهای کردن احیا
 برای که لیترین دالیمهم از. برخوردارند زیادی اهمیت از بافت آن اجتماعی مناسبات و رفتارها و اعتقادات و باورها و فرهنگ تجلی
 صرفه بعضا بنا، معمار ساخت، دوره فعالیت، بنا، خود شامل ها ارزش حفظ. است موجود های ارزش حفظ شود می ذکر ابنیه مرمت

 شاخص بناهای برای تنها مرمت. متفاوت است مختلف بناهای در مسائل این اهمیت. شودمی...  و ساخت جای به حفظ اقتصادی
 مناسبات و رفتارها و اعتقادات و باورها و تجلی فرهنگ و هویت احراز لحاظ به هابافت در موجود بناهای بعضا. نیست دوره یک

 یک حفظ در را مهمی نقش توانندمی احیا و مرمت در قالب هاآن حفظ صورت در و دبرخوردارن زیادی اهمیت از بافت آن اجتماعی
 داده قرار مطالعه واقع در بازار قم مورد هاهمدانیسرای  ،اهمیت آن و مرمت از کوتاهی تعریف از پس اینرو از. کنند بازی خاطره

 پرداخته درمان برای هایی حلراه و هاآن آمدن موجود به دالیل و موجود هایعارضهبررسی  به سپس ،شد برداشت ها نقشه شد،
 .شد اقدام مرکز صنایع روستایی، کارکرد در بنا این احیای هداشتن بازار، ب نگه زنده منظور به سپس. شد

 

 نابعم
 .0585،  تهران ران،یم، دوازده درس مرمت، انتشارات توسعه ا ،یمحب عل. ا ،یمحمد مراد .0
 .0593بانی نظری معماری و شهرسازی اسالمی، انتشارات راهیان،تقی زاده ، م. م .6

محور،  ندیانتشارات موسسه توسعه فرآ ،یدست عیاشتغال و توسعه صنا جادیا یی،آشنایی با توسعه اقتصاد روستا. ن ،یبدر .5
  .0593، تهران

کالن شهر قم، فصلنامه  یفرهنگ-یذهبم یتوسعه گردشگر یها تیبر ظرف یلیتحل،  ا ،یسبزآباد. ،میشاپورآباد یاحمد .4
 .0581،  شماره دو، سال دوازدهم ،یمطالعات مل

 .0578 سوم، ،دفتریفرهنگ راثیسازمان م ا،یمعاونت حفظ و اح یدفتر فن ،یخیاثار تار میحر نییتع یارهایمع .3
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