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 یده ـچک
 

انتخاب بلکه یک اجبار خواهد بود. خالقیت و توسعۀ پایدار، در موج چهارم عصر مجازی در شهرهای آیندۀ جهان نه یک 
های استقرار شهرهای خالق بر پرداختن به مفاهیم این دو موضوع، زمینهورهای پیشرفته چندی است که عالوه لذا کش

ه ایران مسئله این است که به ارتباط شهرهای خالق و توسعۀ پایدار ب اند، اما درمبتنی بر توسعۀ پایدار را فراهم نموده
در ی شهر داریپا ۀبر توسع دیشهر خالق با تأک کردیبر رو یلیتحل مهم، این به عنایت با اندازۀ کافی پرداخته نشده است.

 نظر از و کاربردی -یهدف، نظر لحاظ از حاضر پژوهش شود.می گرفته نظر در تحقیق اصلی هدف عنوانبه اهواز شهر
سرزندگی فضای  شاخص 5 قالب در متغیر 05 گردیده سعی این مطالعه در باشد.می تحلیلی -ماهیت توصیفی دارای روش،

 بررسی میدانی و ایکتابخانه مطالعات مبنای بر تنوع شهری، کارایی و اثربخشی و مشارکت تکنولوژی ارتباطی، شهری،
 جهت پژوهش، هایداده تحلیل برای .است گردیده استفاده دلفی تکنیک از ها،متغیر و هاشاخص دهیوزن منظوربه شود.

 نیز و دانشگاهی کارشناسان خبرۀ نظرات از گیریبهره با و AHP روش ها ازمتغیر و هااهمیت شاخص و اولویت سنجش
 شده استفاده مناطق مدیران و مسئوالن نظرات براساس TOPSIS مدل ازاهواز  شهر گانۀهشت مناطق بندیرتبه برای
حاصل از  جینتا .گرفت صورت Expert Choice و EXCEL افزارهاینرم طریق از هاکمی داده تحلیل همچنین .است

 ارزش ترینکم و ترینبیش ترتیب،شاخص مشارکت به شهری و فضای سرزندگی ، شاخصاز آن است که یپژوهش حاک
 ترتیب،به 0 و 8 مناطق اهواز، یشهر مناطق میان درهمچنین  هستند. دارا پژوهش هایشاخص میان در را اولویت و

 در وضعیت خالق شهر هایشاخص از برخورداری میزان نظر از 6 منطقۀ و اندداده اختصاص خودبه را دوم و اول هایرتبه
 سمتحرکت به لیشهر اهواز پتانسطورکلی، به شناخته شده است.منطقه ترین عنوان محرومو به گرفته قرار نامطلوبی
 .خالق را داراست شهرهای
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 مقدمه  -1

 مسأله انیب -1-1
 مدیریتی و اجتماعی اقتصادی، هایحوزه در شهری جدید هایچالش گسترش المللی،رقابت بین و فناوری سریع تغییرات

-بستبن از رهایی باعث شهر در خالقیت. است داده افزایش را شهری ریزیبرنامه در خالقیت مسئلۀ به توجه هایزمینه شهرها،

 باشد،می شهری خوب حکمرانی حوزۀ در اصلی هایشاخص از که کارایی و مشارکت اصل دو سازیپیاده و کالبدی و مدیریتی های
 مسائل با مواجه در راهکار تحلیل و دید افق گسترش باعث شهری ریزانبرنامه و مدیران برای خالق شهر ایدۀ همچنین. گرددمی

 هایگیریتصمیم در را شهروندان مشارکت زمینۀ و گذاردمی احترام شهر پهنۀ در عقاید و عالیق تنوع به و شودمی شهر مدیریتی
 خواهد پی در را شهری پایدار توسعۀ شهروندان، خالق تفکر با شهری مدیریت دانش ترکیب نوعیبه. کندمی فراهم شهری
-به که است شهری ریزیبرنامه مباحث در هانظریه نوپاترین از یکی خالق شهر نظریۀ (.817: 0076 همکاران، و حسینی)داشت

 ترینکاربردی از یکی به نظریه این کوتاه زمان مدت در بودن، نوپا وجود با. کرد پیدا نمود و بروز دنیا در شهرنشینی سوم موج دنبال
( یونسکو)متحد ملل تربیتی و فرهنگی سازمان جهانی سطح در امروزه کهطوریبه است، شده بدل شهری مطالعات حوزۀ هاینظریه

 در را خالق شهرهای فهرست و داده قرار ارزیابی و سنجش مورد را جهان شهرهای سالیانه خالق شهر هایشاخص از استفاده با
 و آبادیملک مختاری ؛071: 0076 همکاران، و آفتاب)کندمی منتشر... و تاریخی فرهنگی، هنری، ادبی، مختلف هایحوزه

 دارند شهری پایدار توسعۀ مبحث با زیادی فاصلۀ گوناگون هایجنبه از شهرهاکالن خصوصاً ایران شهرهای (.80: 0070 همکاران،
 است داده نشان تجربه زیرا. باشدمی محلی و جدید ریزیبرنامه هایایده خلق به نیاز فعلی ناقص فرآیند این در تحول ایجاد برای و

 وجود عدم اما نیست ما جامعۀ امروز مشکالت و مسائل به کاملی جواب آمریکایی و اروپایی هایطرح از محض برداریکپی که
 و اصیل خالقیت شدید کمبود این. شودمی احساس کشور در شدتبه بگیرد عهدهبه را نیاز این مسئولیت بتواند که خالقی طبقۀ

 ابزارهای از یکی باشندمی شهرها همانا که افراد این زیست بستر و است جامعه در خالق افراد پرورش عدم دلیلبه عمالً کاربردی
 و جدی طوربه خالق شهر نظری مبانی باید مذکور موارد به توجه با. باشدمی شهری جوامع در ایطبقه چنین پرورش و هدایت مهم

 (.5-6: 0075 رنجبران،)باشد نیاز این به گوییپاسخ بر شروعی تا گیرد قرار توجه مورد شهرها در کاربردی -عملی

 قیو ضرورت تحق تیاهم -1-2
محیط است و توسعۀ امکانات اقتصادی با توجه به مالحظات محیطی و عدالت  -توسعۀ پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان

مطرح  0701مشکالت ایجاد شده از توسعۀ صرفاً اقتصادی پیش از دهۀ دهد. توسعۀ پایدار پس از اجتماعی را مورد توجه قرار می
ای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و محیطی عدیدهرویه باعث اختالفات طبقاتی و مشکالت زیستگردید. جایی که توسعۀ بی

 معضالت و مشکالت با شهرهای کشورکالن از یکی عنوانبه (. اهواز0: 0075تر از اقتصادی بها داده بود)افشار، اجتماعی کم
 زیست،محیط نابودی مسکن، کمبود ترافیکی، مشکالت ریزگردها، بحران هوا، آلودگی آب، آلودگی صوتی، آلودگی قبیل از فراوانی
 موضوع به جدی توجه مسائل این حلراه. است مواجه... و ناهنجاری و فقر شهری، تجهیزات و تأسیسات ها،سرانه خدمات، کمبود
 کهاین ضمن شود،می محقق زیستمحیط و توسعه میان توازن طریق از که شهری پایدار توسعۀ طبعاً. است شهری پایدار توسعۀ

 ابزاری نیز خالقیت .شماردمی محترم را آن و دارد چشم نیز آینده نسل حقوق به سازدمی برآورده را کنونی نسل متعدد نیازهای
 مسأله بنابراین. است ایزمینه هر در انسانی هایاقدام نتیجۀ به معنا و ارزش افزودن و شرایط هر در امکانات کردن بیشینه برای
 هم و باشد داشته کنونی نسل برای را استفاده ترینبیش امکانات، از خالقیت با هم که داشت شهری توانمی چگونه که جاستاین

 توسعۀ به خالق شهر هایمؤلفه و هاشاخص با توانمی چگونه که است این مسأله حقیقت،در . بدارد محترم را آینده نسل حقوق
 و مدیران توجه نتیجۀ که شودمی ناشی جااین از خالق شهر موضوع ضرورت و اهمیت راستا، همین در. کرد کمک اهواز شهر پایدار
 .است کشور شهری مراتبسلسله نظام به خالق شهرهای تزریق شهروندان، رفاه به شهری ریزانبرنامه

 قیسؤاالت تحق -1-3
 است؟ خالق کدام شاخص شهر ترینمهم( الف
 هستند؟ برخوردار وضعیتی چه از خالق شهر هایشاخص نظر از اهواز شهر گانۀهشت مناطق( ب

 قیتحق هایهیفرض -1-4
 .است خالق ترین شاخص شهرمهم شهری فضای سرزندگی شاخص رسدمی نظر به( الف
 .هستند برخوردار نامطلوبی وضعیت از خالق شهر هایشاخص نظر از اهواز شهر گانۀهشت مناطق رسدمی نظر به( ب
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 قیاهداف تحق -1-5

 اصلی هدف -1-5-1
 .باشدمیدر شهر اهواز  یشهر داریپا ۀبر توسع دیشهر خالق با تأک کردیبر رو یلیتحل حاضر، پژوهش اصلی هدف

 یاهداف فرع -1-5-2
 دانشگاهی؛ خبرۀ کارشناسان نظرات خالق براساس شهر هایشاخص اولویت تعیین -
 نظرات از گیریبهره با خالق هایشاخص از برخورداری میزان لحاظ به اهواز شهر گانۀهشت مناطق وضعیت بررسی -

 مناطق. شهری مدیران و مسئوالن

 قیروش تحق -1-6
 جهت .باشدمی تحلیلی –توصیفی ماهیت دارای مطالعه، روش نظر از کاربردی و –نظری ،هدف لحاظ از حاضر پژوهش

 و میدانی روش از تحلیلی بخش هایداده به دستیابی ای و برایکتابخانه معتبر مراجع و اسناد از توصیفی بخش هایداده گردآوری
باشند. حجم نمونه اهواز می کارشناسان شهرداریجامعۀ آماری پژوهش مدیران، مسئوالن و  .است شده نامه استفادهپرسش ابزار نیز

 مشاور و راهنما اساتید همچنین نظرات مآخذ معتبر و و منابع گیری ازبا بهره نامه،پرسش رواییگردید. از طریق تکنیک دلفی برآورد 
گردیده است.  استفاده کرونباخ آلفای ضریب نامه، ازپرسش پایایی انجام جهت .است انجام شده نامهپرسش تصحیح و تدوین جهت

 برایاست.  نامهپرسش پایایی بودن باال دهندۀنشان مقدار این که آمد دستبه درصد 72/1 نامهپرسش ، پایاییمذکور روشبراساس 
 کارشناسان نظرات از گیریبهره با و AHP روش از ها و متغیرهاشاخص اهمیت و اولویت سنجش جهت پژوهش، هایداده تحلیل
 گانۀهشت مناطق مدیران و مسئوالن نظرات براساس TOPSIS مدل از اهواز شهر مناطق بندیرتبه برای نیز و دانشگاهی خبرۀ
 گرفت. صورت Expert Choice و EXCEL افزارهاینرم طریق از نیز کمی هایتحلیل و تجزیه .است شده استفاده اهواز شهر

 پیشینۀ تحقیق -1-7

 مطالعات خارجی -1-7-1

به انجام « ریزی استراتژیک شهریشهر خالق، یک چالش جدید از برنامه»ای تحت عنوان (، مقاله8100دفنر و والچئوپائلو) -
ریزی، پاسخی برای عنوان یک چارچوب جدیدی از برنامهاند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که، شهر خالق بهرسانده

هایی همچون نیروی ریزی برای پایداری شهری است که بر روی شاخصاربردی مانند برنامههای پیشنهادی و کریزیسایر برنامه
 کند. گرایی تأکید میانسانی، مهارت، استعداد و آرمان

 به انجام رسانده« رونق شهر جدید؟ از شهر خالق به شهر تکنولوژی در شرق لندن»ای تحت عنوان (، مقاله8100فورد) -
 گردد.پژوهش حاکی از آن است که، افزایش سطح تکنولوژی در شهر موجب پیشرفت تکنولوژیکی شهر می است. نتایج حاصل از

اند. نتایج به انجام رسانده« های خالق در رومانیای قطبتوزیع منطقه»ای تحت عنوان (، مقاله8100دانیال و همکاران) -
ها در تولید ای و محلی با توجه به سهم هریک از آنملی، منطقه حاصل از پژوهش حاکی از آن است که، صنایع خالق برای اقتصاد

های اشتغال و نگهداری از مشاغل حائز اهمیت هستند. این پژوهش همچنین بر ارتباط میان اهمیت ناخالص داخلی، ایجاد زمینه
انی هدف عمدۀ اسناد حمایتی های خالق در رومکند. شناسایی قطبهای اقتصادی تأکید میسازی و نوع واکنش به بحرانمحلی

 باشد. می 8100-8181ای در افق زمانی متعدد برای استراتژی ملی توسعۀ منطقه
های نقش پراکندگی فضایی سرمایۀ خالق برای درک تفاوت»ای تحت عنوان (، مقاله8100کریموگالو و کاراهاسان) -
ژوهش حاکی از آن است که، در کشور اسپانیا پراکنش فضایی سرمایۀ اند. نتایج حاصل از پبه انجام رسانده« ای در اسپانیامنطقه

 خالق رابطۀ مستقیمی با درآمد سرانه دارد.

است. نتایج  به انجام رسانده« اندازشهرهای فرهنگی خالق در ژاپن: واقعیت، چشم»ای تحت عنوان (، مقاله8106کاکیوچی) -
ساز که به افزایش جذابیت شهر کمک ع دستی سنتی و دیگر اقدامات ظرفیتحاصل از پژوهش حاکی از آن است که، ارتقاء صنای

های فرهنگی تواند داراییرسان گردشگری فرهنگی است؛ بنابراین سیاست شهر خالق میطور غیرمستقیم از لوازم خدمتکند، بهمی
 رسان و پایدار کمک کند.های رشد قبلی به یک مدل خدمترا افزایش و به تغییر مدل

 مطالعات داخلی -1-7-2

های پذیری شهر خالق)مقایسۀ تطبیقی بین شاخصبررسی میزان تحقق»ای با عنوان (، در مقاله0070ضرابی و همکاران) -
اندازۀ شهری، ضریب  -های رتبهو با استفاده از مدل« توسعۀ پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خالق( در شهرهای استان یزد
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 GISافزار های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر و نیز نرمو آزمون TOPSISآنتروپی و 
اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که، شهرهای شاخص شهر خالق پرداخته 88شاخص توسعۀ پایدار و  05به بررسی 

 509/1و آموزشی با میزان  698/1همچنین متغیرهای نوآوری با میزان شوند و عنوان شهرهای پایدار محسوب مییزد و میبد به
اند. در نهایت شهر یزد با توجه به ترتیب در توسعۀ پایدار و شهرهای خالق شهرهای استان یزد داشتهترین تأثیرات بهدارای بیش

ای در استفاده از د و فناوری، قابلیت بالقوههای انسانی موجود، تعداد باالی متخصص، میزان باالی مراکز رشمیزان باالی سرمایه
 سوی تحقق شهر خالق را دارد.های نو و حرکت بهانرژی
-گانۀ شهر اصفهان از لحاظ شاخصبندی مناطق پانزدهسطح»ای با عنوان (، در مقاله0070آبادی و همکاران)مختاری ملک -

 08به بررسی  SPSSافزار و نرم TOPSISای، ضریب آنتروپی و هریزی منطقهای برنامهو با استفاده از مدل« های شهر خالق
اند. نتایج حاصل از شاخص مشارکت، کارایی و اثربخشی، سرزندگی فضای شهری و تکنولوژی ارتباطی پرداخته 0متغیر در قالب 

ر خالق به یک صورت های شهگانۀ شهر اصفهان از نظر شاخصپژوهش حاکی از آن است که، میزان برخورداری مناطق پانزده
ترین وضعیت را و نامطلوب 6، 5، 0، 0را مناطق صفهان وجود دارد که بهترین وضعیت نبوده و اختالف زیادی بین مناطق شهر ا

 سمت شهرهای خالق را داراست. طورکلی، شهر اصفهان پتانسیل حرکت بهداشته است. به 00و  00مناطق 
های شهر خالق و ارتباط آن با توسعۀ پایدار شهری در تحلیل شاخص»ای با عنوان (، در مقاله0076حسینی و همکاران) -

افزارهای ای و ضریب همبستگی اسپیرمن و نیز نرمتک نمونه tهای آمار استنباطی نظیر آزمون و با استفاده از آزمون« شهر رشت
SPSS  وEXCEL  شاخص توسعۀ  0رپذیری و رهبری و نیز پذیری، ابتکار، خطشاخص شهر خالق نظیر انعطاف 0به بررسی

اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که، محیطی پرداختهپایدار شهری همچون اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست
های شهر خالق و ابعاد تر از میانگین مورد انتظار است. همچنین بین شاخصهای شهر خالق کموضعیت شهر رشت از نظر شاخص

 عۀ پایدار شهری رابطۀ آماری مثبت و معناداری وجود دارد. توس
گانۀ های شهر خالق در مناطق پنجسنجش و ارزیابی وضعیت شاخص»ای با عنوان (، در مقاله0079زاده و نیری)ابراهیم -

تحلیل رگرسیون چندمتغیره و  ای، تحلیل واریانس وتک نمونه tهای آمار استنباطی نظیر آزمون و با استفاده از آزمون« شهر زاهدان
شاخص سرزندگی فضای شهری، تکنولوژی ارتباطی، کارایی و اثربخشی،  5متغیر در قالب  05به بررسی  SPSSافزار نیز نرم

گانۀ شهر زاهدان به لحاظ اند. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که، در میان مناطق پنجمشارکت و تنوع شهری پرداخته
های شهر خالق، شهر بندی نهایی، براساس میانگین کلی شاخصشهر خالق تفاوت معناداری وجود دارد. در جمع هایشاخص

 باشد.تر از میانگین حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی میزاهدان پایین
ت خالقیت شهری مروری بر مفهوم شهر خالق با تأکید بر سنجش وضعی»ای با عنوان (، در مقاله0079شمسی و همکاران) -

 08متغیر در قالب  08به بررسی  SPSSافزار و نیز نرم AHPو  TOPSISهای و با استفاده از مدل« گانۀ قزویندر مناطق سه
اند. نتایج حاصل از شاخص فرهنگ و هنر، فضای جمعی، هویت شهری، مناظر شهری، دانش شهروندان، مشارکت و غیره پرداخته

سوی شهر خالق را داراست هرچند که این روند از سال که، شهر قزوین پتانسیل الزم جهت حرکت بهپژوهش حاکی از آن است 
ای که گردد که نسبت به تقویت زمینههای خالقیت شهر قزوین، پیشنهاد میدچار رکود گشته است لیکن با توجه به ظرفیت 0078

 تری در آن وجود دارد، اقدام گردد.اقبال جهانی بیش

 قیتحق ینظر یمبان -2

 شهر خالق -2-1
های شهروندان در توسعۀ پایدار شهری ها و توانمندیطبق معیار سازمان جهانی یونسکو، شهری خالق است که از نوآوری

 (.00: 0070پور، استفاده کند و تفکر خالق ساکنین همگام و هماهنگ با مدیریت شهری حرکت کند)موسوی
 کرد: تعریف منظر چهار از توانمی را« شهر خالق»مفهوم 

 تبدیل برای یاد شده شهرهای هایبرنامه و هااستراتژی اغلب کانون فرهنگی؛ و هنری هایزیرساخت منظر از خالق، شهر -0

 است. نهادی هایزیرساخت و هنرمندان و هنر از پشتیبانی مانند فرهنگی، و هنری کالبد تقویت و تحکیم خالق، به شهرهای
قرار  شهرها مسؤالن تأکید مورد تربیش روز به روز خالق اقتصاد یا خالق صنایع تقویت خالق؛ اقتصاد منظر از خالق، شهر -8

 کلیدی وجود عنصر سه نگرش، این کانون رود. درمی شماربه شهر کلیت حتی یا و اقتصاد توسعۀ برای سکویی چرا که گیرد؛می

 اقتصاد ترین عنصرمهم خدمات، و کارها. این کسب به خالق خدمات ارائۀ و رسانه و تفریحی صنایع هنری، و فرهنگی دارد: میراث

 در نوآوری هایپیشران تفریح، و تبلیغات طراحی، ویژهکند. به ارزش صاحب را محصولی یا خدمت هر تواندمی چرا که است، خالق

 دهند.می شکل را تجربه اقتصاد و روندمی شماربه اقتصاد پیکرۀ
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 خالق افراد نقش به را خود نگاه است، خالق مفهوم طبقۀ مبدع که فلوریدا ریچارد خالق؛ طبقۀ حضور منظر از خالق، شهر -0

 بزرگ استوار مؤسسات و هاشرکت بر جوامع اقتصاد هایبنیان گذشته مانند دیگر است معتقد دهد. ویمی سوق خالقیت عصر در

و  مناسب برای کسب فضای بر عالوه امروزه شهرها فلوریدا، اعتقاد شود. بهمی ترپررنگ اقتصاد در افراد نقش مقابل، در و نیست
 دارند. نیاز نیز افراد برای مناسب فضای به کارها،
-نمی اما هستند، ارزشمند نوبۀ خود به کردیم مرور را هاآن که تعریفی سه خالقیت؛ فرهنگ ترویج منظر خالق، از شهر -0

خالق  مردمان یا خالق اقتصاد از فراتر چیزی خالق، منتقل کنند. شهر خالق را مفهوم شهر معنایی بار شاید و باید طورکهتوانند آن
دولتی و  بخش در هافرهنگ از ایملغمه و مختلف نهادهای و هاسازمان از اییکپارچه را نظام شهر خالق، شهر است. مفهوم

کنند و  رفتار ترمخترعانه یک شهر باید حاضر در نهادهای همۀ بنیادین، و سریع تغییرات عصر در منظر، این از. داندمی خصوصی
 (.00-05: 0075انارکی، صورت، شهر محکوم به فنا خواهد بود)رباطیها متحد شوند. در غیراینبرای غلبه بر چالش

ها آلمیزان نزدیکی به ایده نام شاخصجهت سنجش یک شهر همواره باید معیارهایی را در نظر گرفت و با استفاده از ابزاری به
 آمده است.  0در جدول  نپردازاهینظر اتینظر بندیشهر خالق با توجه به جمع هایو شاخص ارهایمعبنابراین،  و معیارها را سنجید.

 (74: 1931 ،ی)مأخذ: فدائهای شهر خالقمعیارها و شاخص -1جدول 

 شاخص معیار 

ی
ی غیرمکان

معیارها
 خالقیت محلی 

 خالقیتشاخص 
 رتبۀ تلنت + رتبۀ فناوری + رتبۀ تکنولوژی / حداکثر رتبۀ ممکن

 توانایی)استعداد(
 شاخص استعداد

 شاخص طبقۀ خالق + شاخص سرمایۀ انسانی + شاخص استعداد علمی

 تکنولوژی)فناوری(
 شاخص فناوری

 R&Dشاخص نوآوری + شاخص فناوری باال + شاخص 

 شاخص ارزش + عزت نفسشاخص نگرش +  تحمل)تسامح(

ی
ی مکان

معیارها
 

 کیفیت محیطی

 کیفیت محیط ساخته شده کیفیت محیط طبیعی

 های وسیع نمایشو فرصتموسیقی زنده  زیست سالم محیط

 های فضایی بازدسترسی آسان به فعالیت زیستحفاظت از محیط

 تجربۀ وسیع زندگی شبانه دسترسی به فضاهای سبز

 محیطی که به آسانی آمیخته با محیط کار استامکانات 

 وضعیت اشتغال
 امتیازات شغلی میزان درآمد

 های متنوع و مختلففرصت ثبات شغلی

 سبک زندگی
 زندگی شبانۀ فعال و پرشور و متنوع

 های هنری های موسیقی، گالریسالن
 در سطح محله، تئاتر و فضاهای اجرا

 های بدون الکلها، گزینهشاپهای موسیقی و کافیکلوپ

 ایهای سوم و تقویت اقتصاد بعد از ظهر شامل فرهنگ کافهاهمیت مکان تعامالت اجتماعی

 تنوع
 های ملیتی و قومیتی، سنین مختلف، تنوع جنسیتنوع نژادها و گروه

 های متنوع محیطیهای موسیقی و انواع متنوع غذا، گزینهتنوع گونه

 اصالت
 محالت تاریخی و قدیمی های تاریخیساختمان

 های منحصر به فرد)نظیر موسیقی خاص با هویت شنیداری(فعالیت

 تأکید بر هویت فرهنگی و مشارکت عمومی هویت

 دسترسی
 ونقل شبانۀ قابل اعتماد و امنحمل دسترسی آسان محل کار و تفریح

 پاک)مترو و یا قطار برقی(ونقل عمومی و های متنوع حملگزینه

 دسترسی آسان به امکانات آموزشی دانشگاه و مراکز تحقیقاتی

 های همراه و دسترسی به اینترنتتراکم ارتباطات، خطوط تلفن ایپویایی شبکه

 سرزندگی فعالیتی
 مقدار و تنوع فعالیت فرهنگی تنوع کاربری زمین

 و فضاهای فاقد فعالیتبناها  های خالق و ریزدانهوجود نجاری
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 یشهر داریپا ۀتوسع -2-2
ترین بستر برای تحقق ایدۀ توسعۀ پایدار، محیط شهر است. مفهوم توسعۀ پایدار و توسعۀ پایدار شهری تا آن حد درهم مناسب

شوند، دستیابی به ها را جدا از هم در نظر گرفت، چراکه این اصول در محیط شهر است که اگر محقق توان آناند که نمیتنیده
شهرها مکانی مهم جهت آزمودن نظریات گوناگون هستند و گاهی »پذیر خواهد ساخت: جانبه را امکانای پایدار، کامل و همهتوسعه

شود، تجمع نیازهای عصر حاضر بیش از هر مکان دیگری در شهرها تجلی ترین خالقیت انسان یاد میعنوان عالیاز شهرها به
تحقق توسعۀ پایدار گامی است در جهت بازیافت «. روندشمار میهای تحقق توسعۀ پایدار بهترین کانونرها مهمیافته است. شه

 (.5-6: 0078امیری، زاده و محتشماند)نقیهای ناپایدار حادث شدهکیفیت از دست رفتۀ زندگی شهری که در اثر توسعه
ای که ترین دغدغه(. مهم70: 0071پایدار دارد)فرهودی و همکاران،  توسعۀ مفهوم دل در بسزایی اهمیت پایدار توسعۀ شهری
ه، واقعیت رشد شتابان جلب نمود« توسعۀ پایدار شهری»سوی مفهوم ریزان شهری را بهنظران و برنامهی صاحبموجبات تعمق جد

ویژه در کشورهای جنوب و شهرها بهنگیر کالآور و چشمسو و رشد حیرتشهرنشینی در جهان امروز و تداوم آن در آینده از یک
چون پایداری اقتصادی،  باشد، در ترسیم الگوی توسعۀ پایدار شهری محورهاییبار آن برای ساکنان این مناطق میپیامدهای زیان

نمایی و ؛ ره817: 0070آباد و همکاران، خلیل محیطی نقش راهبردی دارند)کالنتریفرهنگی و پایداری زیست -پایداری اجتماعی
 (.092: 0025پورموسی، 

در توسعۀ پایدار شهری همانند توسعۀ پایدار باید روابط منطقی بین عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی باشد. به نظر 
نژاد، شود)سپهوند و عارفوسیلۀ ارتباطات متقابل و نزدیک این عوامل است که یک شهر پایدار ایجاد میموناسینگ موهان به

 0 شهری، در قالب شکل پایدار توسعۀ در کالبدی و اجتماعی اقتصادی، محیطی، عوامل بین (. بدین ترتیب، روابط07-02: 0078
 نمایش داده شده است. 

 

 

 

 

 

 

 

 (171: 1931پور و همکاران، )مأخذ: صفاییتوسعۀ پایدار شهریعوامل  میانروابط  -1 شکل

 منطقۀ مورد مطالعه -3

 00عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در شهر اهواز به
متر  02 ،است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریادقیقۀ طول شرقی قرار گرفته  01درجه و  02دقیقۀ عرض شمالی و  81درجه و 

کیلومترمربع دومین شهر وسیع ایران پس از تهران است.  881(. شهر اهواز با مساحت 01: 0075شهر اهواز، باشد)آمارنامۀ کالنمی
 275ۀ استحفاظی کیلومترمربع و در محدود 011کیلومترمربع، در محدودۀ خدماتی  888وسعت شهر اهواز در محدودۀ قانونی شهری 

شهر  جمعیتگردد. باشد. این شهر دارای هشت منطقۀ شهرداری بوده که هریک سه یا چهار ناحیه را شامل میکیلومترمربع می
 0075نفر و در آخرین سرشماری مربوط به سال  081172بالغ بر  0005اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 

 (.0075)مرکز آمار ایران، وده استنفر ب 0020922برابر با 
 

 اهداف اقتصادی توسعۀ پایدار شهری  

 اهداف اکولوژیکی

 اهداف کالبدی

 اهداف اجتماعی
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 (1744)ترسیم: نگارندگان، موقعیت منطقۀ مورد مطالعه -1نقشۀ 

 هاتحلیل یافته -4
 شود.شوند، پرداخته میتقسیم می نامه که به دو بخش توصیفی و استنباطیهای حاصل از پرسشبه تحلیل یافته بخشدر این 

پرداخته شده  گویان از قبیل جنسیت، سن و میزان تحصیالتهای فردی پاسخویژگیهای توصیفی، به بررسی در بخش یافته
، همچنین دهند.درصد را مردان تشکیل می 9/20گو را زنان و درصد افراد پاسخ 0/02نامه، براساس نتایج حاصل از پرسشاست. 

 2/5و  05-55درصد در گروه سنی  5/89، 05-05درصد در گروه سنی  8/00، 85-05گویان در گروه سنی درصد پاسخ 5/88
درصد دارای مدرک  05دارای مدرک کارشناسی و  نیز گودرصد افراد پاسخ 65 باشند.سال و باالتر می 55درصد در گروه سنی 

 ارشد و باالتر هستند.کارشناسی

که، سعی گردیده طوریت. بههای پژوهش پرداخته شده اسها و متغیرهای استنباطی، به تجزیه و تحلیل شاخصدر بخش یافته
و « کارایی و اثربخشی»، «تنوع شهری»، «تکنولوژی ارتباطی»، «سرزندگی فضای شهری»شاخص  5متغیر در قالب  05
اهمیت های پژوهش، جهت سنجش اولویت و منظور تحلیل دادهگانۀ شهر اهواز بررسی شود. بهدر مناطق هشت« مشارکت»

نظران خبرۀ دانشگاهی و گیری از نظرات کارشناسان و صاحبو با بهرهمراتبی یند تحلیل سلسلهفرآها و متغیرها از روش شاخص
براساس نظرات مسئوالن، مدیران  لآدهای حلبراساس تشابه به راه بندیرتبه کیتکنبندی مناطق شهر اهواز از تبههمچنین برای ر

و  EXCELافزارهای از طریق نرم نیز هاتجزیه و تحلیل کمی دادهگانۀ شهر اهواز استفاده شده است. و کارشناسان مناطق هشت
Expert Choice .صورت گرفت 

 AHPروش  -4-1
های چندمعیاره است؛ که بندی با تحلیلکار رفته در مسائل مربوط به رتبههای رایج بهمراتبی، از اسلوبفرآیند تحلیل سلسله

عنوان ابزاری مفید برای حل مباحث های اخیر بهدر دانشگاه پنسیلوانیا مطرح شده و در دهه 0721ماس ساعتی در سال وسیلۀ توبه
(. این مدل با Chabuk et al, 2016: 428; Liao et al, 2014: 675یافته است)گیری توسعهچندوجهی و پیچیدۀ تصمیم
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ها را بر پایۀ ترجیحات تخصصی ها، کار مقایسۀ طرفینی سنجهها و گزینهصمراتبی متشکل از اهداف، شاختعیین یک نظام سلسله
برد. در ادامه با برقراری ارتباط برتری از طریق مقایسات زوجی، مقادیر وزنی معیارها های مختلف پیش میکارشناسان در مقیاس

گیری در مورد (. بنابراین، تصمیمHillerman et al, 2017: 100شوند)استخراج یافته و عناصر مؤثر بر اهداف مشخص می
، 8در همین راستا، جدول  (.Shakiba et al, 2018: 9ها انجام پذیرد)تواند با استفاده از اوزان معیارها و گزینههدف نهایی می

 دهد.مراتبی را نشان میهای شهر خالق براساس روش تحلیل سلسلهوزن و رتبۀ هریک از شاخص

ij                                                                                           یبردار وزن ۀمحاسب (0)

ij m

iji=

a
R =

a 1

 

                                                                               موزون اسمقییب سیماتر یۀته (8)
n

iji=

i

r
W =

n

 1 

                                             اهتیاولو نییو تع ییاوزان نها ۀمحاسب (0) H k j

n m

ij
k i

V = W × W g
 


1 1

 

maxλ                                                                         یبردار مجموع وزن ۀمحاسب (0) w = D×W 

 های شهر خالقشاخصبندی دهی و رتبهوزن -2 جدول

 رتبه وزن شاخص کد شاخص

1C 0 020/1 سرزندگی فضای شهری 

2C 0 172/1 تکنولوژی ارتباطی 

3C 8 806/1 تنوع شهری 

4C 0 808/1 کارایی و اثربخشی 

5C 5 191/1 مشارکت 

سرزندگی فضای شهری ، مربوط به شاخص 020/1ترین ارزش با مقدار کارشناسی شود که بیشچنین استنباط می 8 از جدول
، شاخص کارایی و اثربخشی با 806/1ترتیب شاخص تنوع شهری با ضریب است. پس از شاخص سرزندگی فضای شهری، به

ترین اند. همچنین، پایینهای بعدی ارزش اهمیت قرار گرفته، در رتبه172/1و شاخص تکنولوژی ارتباطی با ضریب  808/1ضریب 
 اختصاص یافت. 191/1ه به شاخص مشارکت با ضریب ضریب پارامتریک در این زمین

های شهر ، وزن و رتبۀ هریک از متغیر0شود. با عنایت به این مهم، جدول زش هریک از متغیرها معین میدر گام بعدی، ار
فضای  جدول، در ارتباط با متغیرهای شاخص سرزندگیبراساس  دهد.مراتبی را نشان میخالق براساس الگوریتم تحلیل سلسله

آمد با ضریب ورفت پر مراکز در نشستن فضای ، باالترین ارزش اهمیت و ایجاد862/1شهری، فرهنگ شهرگرایی مردم با ضریب 
 از آسان اند. در رابطه با متغیرهای شاخص تکنولوژی ارتباطی، استفادۀخود اختصاص دادهترین ارزش اهمیت را به، پایین101/1

سکونت با ضریب  محل در رسانیاطالع های، باالترین ارزش اهمیت و کیوسک065/1ن با ضریب شهروندا همۀ توسط اینترنت
شغلی با ضریب  هایفرصت در ارتباط با متغیرهای شاخص تنوع شهری، وجود .اندآورده دستبه ترین ارزش اهمیت را، پایین160/1
خود ترین ارزش اهمیت را به، پایین159/1تفریحی با ضریب  و فراغت اوقات مراکز ، باالترین ارزش اهمیت و وجود055/1

، باالترین 809/1رسانی با ضریب خدمات هایسازمان اند. در رابطه با متغیرهای شاخص کارایی و اثربخشی، عملکرداختصاص داده
در ارتباط با متغیرهای  .انددهآور دستبه ترین ارزش اهمیت را، پایین182/1فرهنگی با ضریب  هایبرنامه ارزش اهمیت و ارائۀ

 اجرای و تهیه در ، باالترین ارزش اهمیت و مشارکت057/1با ضریب  (روانی امنیت)مشارکت برای شاخص مشارکت، بسترسازی
ترین ضریب اند. براساس نتیجۀ نهایی، باالترین و پایینخود اختصاص دادهترین ارزش اهمیت را به، پایین161/1ها با ضریب طرح

 هایبرنامه و متغیر ارائۀ 065/1شهروندان با ضریب  همۀ توسط اینترنت از آسان استفادۀ ترتیب به متغیرپارامتریک در این زمینه به
 تعلق گرفت. 182/1فرهنگی با ضریب 
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 های شهر خالقبندی متغیردهی و رتبهوزن -9 جدول

 هامتغیر هاشاخص
 رتبه وزن

 متغیر کد شاخص کد 

1C 

ی
هر

 ش
ی

ضا
ی ف

دگ
رزن

س
 

1SC 5 862/1 فرهنگ شهرگرایی مردم 

2SC 00 050/1 بهسازی فضای خیابان 

3SC 08 100/1 های خیابانی)مذهبی و ...(برگزاری مراسم و جشن 

4SC 00 101/1 آمدوایجاد فضای نشستن در مراکز پر رفت 

5SC 01 109/1 ایجاد فضای کافی جهت عبور عابرین 

6SC 05 008/1 ایمنی عابران پیاده 

7SC 80 179/1 دسترسی به مراکز فرهنگی، هنری 

8SC 87 150/1 اصالح تابلوها و نماهای ساختمان 

9SC 07 017/1 تغییرات در نورپردازی خیابان 

10SC 82 158/1 آمدوایجاد جای پارک دوچرخه و موتور در مراکز پر رفت 

2C 

طی
تبا

 ار
ی

وژ
نول

تک
 

11SC 0 065/1 استفادۀ آسان از اینترنت توسط همۀ شهروندان 

12SC 7 810/1 دسترسی مناسب مردم به دفاتر پیشخوان دولت 

13SC 85 160/1 رسانی در محل سکونتهای اطالعکیوسک 

14SC 00 058/1 ها در محل سکونتدسترسی به عابر بانک 

15SC 06 002/1 سکونتها در محل نتدسترسی به کافی 

3C 

ی
هر

 ش
وع

تن
 

16SC 9 809/1 هاوجود مؤسسات و سازمان 

17SC 02 001/1 وجود فضای سبز، آبنماها 

18SC )80 162/1 وجود بناهای خاص)مذهبی و فرهنگی 

19SC 89 159/1 وجود مراکز اوقات فراغت و تفریحی 

20SC 0 055/1 های شغلیوجود فرصت 

21SC  01 070/1 مراکز خریدوجود 

4C 

شی
بخ

اثر
 و 

ی
رای

کا
 

22SC 6 809/1 رسانیهای خدماتعملکرد سازمان 

23SC 00 100/1 آوری زباله و پاکسازی شهرجمع 

24SC 81 016/1 نقل مناسبوارائۀ خدمات حمل 

25SC 80 169/1 گسترش فضای سبز شهری 

26SC 00 100/1 سازی فضاهای ورزشیآماده 

27SC 2 801/1 عملکرد شورای شهر 

28SC 08 028/1 جلوگیری از فساد 

29SC 88 178/1 کنترل و کاهش ترافیک 

30SC 05 182/1 های فرهنگیارائۀ برنامه 

5C 

ت
رک

شا
م

 

31SC )8 057/1 بسترسازی برای مشارکت)امنیت روانی 

32SC 86 161/1 هامشارکت در تهیه و اجرای طرح 

33SC 0 898/1 مشارکت در مدیریت شهری 

34SC 09 002/1 استفاده از پیشنهادات مردم در ادارۀ امور 

35SC 00 070/1 اندازمشارکت در تدوین چشم 

های انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت مراتبی، امکان بررسی سازگاری قضاوتهای فرآیند تحلیل سلسلهیکی از مزیت
ها، مهم عبارت دیگر، در تشکیل ماتریس مقایسۀ دودویی معیارها، میزان رعایت سازگاری در قضاوتاست. بهها و متغیرها شاخص

 A jاز  A iها وجود دارد. یعنی اگر گردد، احتمال ناهماهنگی در قضاوتدیگر برآورد میها نسبت به یکاست. وقتی اهمیت شاخص
های مردم ها و احساسها، ارجحیترغم همۀ کوششتر باشد. اما علیبااهمیت A kز ا A iتر باشد، قاعدتاً باید مهم A kاز  A jو 

 ;Chang et al, 2018: 147ها را نمایان کند)ای یافت که میزان ناهماهنگی داوریغالباً ناهماهنگ و نامتعددند. پس باید سنجه



 

11 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

2 
ی: 

یاپ
)پ

11
 ،)

ان
ست

تاب
 

10
11

دو
د 

جل
 ،

 

Wu et al, 2017: 613 نام های ارزشی در نظر است، محاسبۀ ضریبی بهقضاوت(. مکانیزمی که برای آنالیز میزان ناسازگاری در
-چه این ضریب کوچکآید. چناندست میباشد که از تقسیم شاخص ناسازگاری به شاخص تصادفی بودن، بهضریب ناسازگاری می

بیانی، . بهها تجدید نظر حاصل شودبایست در قضاوتقبول است وگرنه میها موردباشد، سازگاری در قضاوت 0/1تر یا مساوی 
پیرو مطالب  (.Wei et al, 2016: 277; Kou et al, 2014: 17باید مجدداً تنظیم شود)ماتریس مقایسات زوجی معیارها 

گفته، جهت برآورد میزان ناسازگاری موجود در معیارها و زیرمعیارها بر مبنای مقایسات زوجی، چهار گام دستیابی به این هدف پیش
 هریک به شکل زیر تشریح داده شده است و عبارتند از: باید طی شود که روابط

i                                                                                      یبردار سازگار ۀگام اول، محاسب (5)
i

i

C
CV =

W
 

                                                                      ژهیمقدار و نتریبزرگ ۀگام دوم، محاسب (6)
ij

max

a
λ

N


   

maxλ                                                                    یشاخص ناسازگار ۀگام سوم، محاسب (9) - N
I.I. =

N -1
  

                                                                                ینرخ ناسازگار ۀگام چهارم، محاسب (2)
I.I.

I.R. =
I.R.I

         

 (93: 1931 ،ی؛ مؤمن39: 1931 ،ی)مأخذ: پورطاهرشاخص تصادفی بودن -7 جدول

N 0 8 0 0 5 6 9 2 7 01 00 08 00 00 05 

R 11/1 11/1 52/1 71/1 08/0 80/0 08/0 00/0 05/0 07/0 50/0 02/0 56/0 59/0 57/0 

اشاره شده است.  به آن 0 دست آوردن میزان ناسازگاری نماگرها، از شاخص تصادفی بهره گرفته که در جدولساعتی برای به
امتیازات طرفین مقایسات منظور تعیین بردار سازگاری یا پایداری معیارها، ابتدا مجموع حاصل از میانگین هریک از نماگرها با به

ترین در گام بعد، جهت محاسبۀ بزرگگردد. ین حسابی معیارها تقسیم میدست آمده بر میانگشود. سپس عدد بهزوجی ضرب می
صورت عدد حاصل از مرحلۀ دوم بردار سازگاری بر تعداد معیارها، تقسیم شود که در این بایدمقدار ویژۀ ماتریس مقایسات زوجی، 

ها بر ها و تقسیم کم شدۀ تعداد شاخصعالوه، از کم کردن الندای مقدار ویژه از تعداد شاخصآید. بهدست میازگاری بهمقدار س
شاخص منظور تعیین ضریب ناسازگاری، مقدار شاخص ناسازگاری بر شود. در نهایت بهواحد یک، شاخص ناسازگاری استخراج می

باشد و این می 19/1گذاری نماگرها، بات موجود در رابطۀ زیر، عدد حاصل از ارزشمطابق محاسگردد. تصادفی بودن تقسیم می
 دهی به معیارهای پژوهش در سطح کامالً مطلوبی انجام گرفته است.است. لذا، امر وزن 0/1تر از عدد ضریب کم

I.I. I.R.


   

 


   

5 / 436 5 /089 5 / 462 5 / 285 5 / 229
5 / 300

5
5 / 300 5 0/075

0/075 0/07
5 -1 1/12

 

 TOPSISمدل  -4-2
گیری چندشاخصه و تجمع جبرانی، اولین بار عنوان یک تکنیک تصمیمآل بهایده حلبندی براساس تشابه به راهتکنیک رتبه

(. نگرش اصلی تاپسیس، بر این پایه استوار است که آلترناتیو 016: 0076توسط هوانگ و یون پیشنهاد شد)فالحی و همکاران، 
 ,Kapur et alآل منفی داشته باشد)حل ایدهفاصله را با راهترین آل مثبت و نیز بیشحل ایدهترین فاصله را باید با راهانتخابی، کم

2018: 408; Wang & Rangaiah, 2017: 561 آل، میزان فاصله برای محاسبه و آل و ضدایدهانواع الگوهای ایده میان(. در
 :Mateusza et al, 2018)باشدها است، از اهمیت بسیاری برخوردار میبندی نهایی گزینهتعیین اندازۀ معیارها که مالک رتبه

تواند نوع عوامل را از نظر تأثیر منفی یا مثبت داشتن بر هدف ای طراحی شده که محقق میگونهبه تاپسیس تکنیک(. 1685
(. 091: 0070نژاد و همکاران، گیری در مدل دخالت داده و اوزان یا درجۀ اهمیت هر معیار را در مدل وارد نماید)حاجیتصمیم

 باشد:مشتمل بر شش گام می TOPSISالگوریتم 
 ارهایمع یبرا یرگیمیتصم سیماتر لیتشک (7)

                                                                    یرگیمیتصم سیماتر هایداده سازینرمال (01)



ij

ij
m

2

ij

i=1

α
r =

α
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jV                                                                  موزون سازیاسمقییب سماتری آوردن دستبه (00) = N×W 

 یمنف آلدهای حلمثبت و راه آلدهای حلراه نییتع (08)

   
   

+ + +

1 n ij ij

- - -

1 n ij ij

V = v ,...,v = (Maxv j J),(Minv j J )

V = v ,...,v = (Minv j J),(Maxv j J )

′
′

∈ ∈

∈ ∈

   

 یمنف آلدهیمثبت و ا آلدهیتا ا نهیهر گز ۀفاصل زانیم نییتع (00)

 

 

n
2

+ +

i ij j

j=1

n
2

- -

i ij j

j=1

d = v - v

d = v - v





 

                                                               لآدهای حلبه راه نهیهر گز ینسب یکینزد نییتع (00)
-

i
i + -

i i

d
cl =

d + d
 

 های شهر خالقبندی مناطق شهر اهواز از نظر میزان برخورداری از شاخصرتبه -1جدول 

 منطقه
 شاخص

 رتبه وزن
1C 2C 3C 4C 5C 

 0 697/1 606/1 900/1 508/1 996/1 901/1 یک

 0 771/1 111/0 111/0 111/0 111/0 758/1 دو

 8 200/1 111/0 958/1 950/1 289/1 988/1 سه

 0 986/1 905/1 980/1 909/1 905/1 918/1 چهار

 6 597/1 505/1 025/1 572/1 699/1 529/1 پنج

 2 070/1 080/1 079/1 007/1 068/1 007/1 شش

 9 501/1 511/1 610/1 515/1 501/1 510/1 هفت

 5 687/1 697/1 900/1 500/1 609/1 596/1 هشت

 گیرینتیجه -5
تر پیدا کردند، نظریات بسیاری های انسانیسمت ایجاد محیطکه شهرها پس از عبور از دوران صنعتی گرایشی بهبا توجه به این

ها مورد استقبال ترین آنعنوان یکی از کاراترین و انسانینظریۀ شهرهای خالق بهوجود آمدند که گویی به این نیاز بهبرای پاسخ
سوی شهرهای خالق در همۀ ابعاد وجودی شهرها، بسیاری از نهادها در دنبال گرایش بهعموم متخصصان شهری واقع شد. به

ها و نظراتی را ارائه یروی خالق، بیانیهسمت رشد و شکوفایی شهر بر پایۀ استفاده از نکوششی یکپارچه حول محور حرکت به
ریزی متناسب برای رسیدن به میالدی به برنامه 8111نامۀ شورای عالی شهرسازی نوین اروپا سال نمودند. برای مثال در اساس

ش که، در بخطوریسمت شهر خالق تأکیدی مضاعف صورت گرفته است. بهوضعیت شهری پایدار توجه شده و بر لزوم حرکت به
پررنگ دیده شده است. لذا، تأکید بر راهکارهای عملیاتی آن در هر سه مقیاس کالن، ملی و خرد موضوع شهرهای خالق نیز بسیار 

بر  یلیتحلباشد. با عنایت به این مهم، سوی توسعۀ پایدار شهری میخالقیت و شهرهای خالق کلید رسیدن جامعۀ شهری به
در نظر گرفته شده است. پژوهش  عنوان هدف اصلی تحقیقبه در شهر اهواز یشهر داریپا ۀبر توسع دیشهر خالق با تأک کردیرو

 05باشد. در این مطالعه سعی گردید تحلیلی می -کاربردی و از نظر روش، دارای ماهیت توصیفی -حاضر از لحاظ هدف، نظری
کارایی و اثربخشی و مشارکت در مناطق  شاخص سرزندگی فضای شهری، تکنولوژی ارتباطی، تنوع شهری، 5متغیر در قالب 

دهی منظور وزندر راستای هدف اصلی تحقیق بررسی شود. به ای و میدانیگانۀ شهر اهواز بر مبنای مطالعات کتابخانههشت
های پژوهش، جهت سنجش اولویت و اهمیت ها، از تکنیک دلفی استفاده گردیده است. برای تحلیل دادهها و متغیرشاخص
بندی مناطق شهر اهواز از گیری از نظرات کارشناسان خبرۀ دانشگاهی و نیز برای رتبهو با بهره AHPها از روش ها و متغیرشاخص

گانۀ شهر اهواز استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل براساس نظرات مسئوالن و مدیران مناطق هشت TOPSISمدل 
دهد که، شاخص ها نشان میصورت گرفت. تحلیل یافته Expert Choiceو  EXCELافزارهای ها از طریق نرمکمی داده

ترین ارزش و اولویت را در ترین و کمترتیب، بیشبه 191/1و شاخص مشارکت با وزن  020/1سرزندگی فضای شهری با وزن 
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های اول و دوم ترتیب، رتبهبهگانۀ شهر اهواز، منطقۀ دو و سه های پژوهش دارا هستند. همچنین در بین مناطق هشتمیان شاخص
های شهر خالق در وضعیت نامطلوبی از نظر میزان برخورداری از شاخص 070/1اند و منطقۀ شش با امتیاز خود اختصاص دادهرا به

 شناخته شده است. مناطق میانترین منطقه در عنوان محرومقرار گرفته است و به

هرهای خالق به این نکته پی خواهیم برد که مطالعات قبلی از یک بعد به مبحث با نگاهی به مطالعات صورت گرفته دربارۀ ش
ها مورد بررسی اند و در نظر گرفتن همۀ ابعاد و مسائل مؤثر در میزان خالقیت یک شهر در مطالعات آنخالقیت شهری پرداخته

سنجش و ارزیابی وضعیت »مشابه تحت عنوان  (، در پژوهشی0079زاده و نیری)واقع نشده است. با عنایت به این مهم، ابراهیم
شاخص سرزندگی فضای شهری،  5متغیر در قالب  05به بررسی « گانۀ شهر زاهدانهای شهر خالق در مناطق پنجشاخص

ک زاده و نیری از یکه، نتایج پژوهش ابراهیمطوریاند. بهتکنولوژی ارتباطی، کارایی و اثربخشی، مشارکت و تنوع شهری پرداخته
بیان دیگر، این نتیجه که شاخص سرزندگی فضای شهری، های این مطالعه است. بهجهت موافق و از جهت دیگر مخالف یافته

که شاخص سرزندگی فضای دلیل اینزاده و نیری مخالف است، بهباشد، با نتیجۀ پژوهش ابراهیمترین شاخص شهر خالق میمهم
های شهر خالق داشته است. لیکن این نتیجه که شاخص مشارکت، در میان شاخص ها بدترین وضعیت راشهری در مطالعۀ آن

سو و موافق زاده و نیری همهای شهر خالق دارا بوده است، با نتیجۀ پژوهش ابراهیمترین ارزش و اولویت را در بین شاخصکم
« سمت شهرهای خالق را داراستنسیل حرکت بهشهر اهواز پتا»شود که نتیجۀ نهایی این تحقیق که طورکلی، مشاهده میاست. به

 مطابقت دارد. (0070آبادی و همکاران)مختاری ملک و (0070های ضرابی و همکاران)در راستای مطالعات مربوطه است و با یافته
منظور به جهت بهبود وضع موجود منطقۀ مورد مطالعه است. اینکا و پیشنهادها آخرین گام در هر پژوهش علمی، ارائۀ راهکاره

له ارائه گردیده است. به امید آن های پژوهش، راهبردهای رهگشا در متن این مقاتحقق شهر خالق در شهر اهواز، متناسب با یافته
 که مورد توجه محققان و مسئوالن شهری قرار بگیرد.

 اطق شهری اهواز؛های موجود در منها و امکانات شهری براساس قابلیتگذاری کالن در بخش زیرساختسرمایه -
های های علم و فناوری، دفتر نخبگان در شهر اهواز و جذب نخبگان و استعدادهای خالق که زمینهتوسعۀ مراکز رشد، پارک -
 سازند؛مند شدن شهرها و بالندگی اقتصادی را فراهم میقدرت
های شهروند الکترونیک و همچنین یدههای فناوری اطالعات در شهر اهواز جهت تحقق اگذاری و توسعۀ زیرساختسرمایه -

 سازد؛دسترسی همۀ شهروندان شهر اهواز به فضاهای مجازی)اینترنت( که زمینۀ خالقیت و نوآوری را در بین شهروندان فراهم می
های حکمرانی خوب بایست مؤلفهایجاد نظام حکمروایی خوب شهری؛ مدیریت شهر اهواز با آموزش کارکنان خود می -

گویی، عدالت، کارایی، شفافیت عملکردی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد تا اعتماد بین شهروندان و نند مشارکت، پاسخشهری ما
 سیستم مدیریتی شهر تقویت گردد.
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو5011 تابستان(، 51)پیاپی:  2سال چهارم، شماره 

 

 های شهریسکونتگاه در  شناسیزیبایی ماندگار اصول تبیین

  قم پردیسان شهرک مهر کنمس :مطالعاتی نمونه

     

 2، شیرین اسالمی1آمنه بختیار نصرآبادی
 70/70/0077تاریخ دریافت:  

 70/70/0077تاریخ پذیرش: 
 

  01202کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

 یکالبد ،یادراک ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ ،یطیمح ستیعوامل ز رینظ یرگذاریتأث یندهایحاصل برآ یمسکون طیمح
روزه در که ام یدارد. مفهوم یرا در پ ستهیانسان از مقوله مسکن و تجربه ز تیاست که برهم کنش آنها، رضا ییو فضا

است. غفلت از  یمسکون یهاتیدر موقع "یشناختییبایز" رِهن یریبکارگ است،گرفته شده دهیعوامل مذکور ناد نیب
و حس تعلق ساکنان در تدوام سکونت را  یتمندیرضا تواندیم گر،یمهم در کنار عدم توجه به عوامل د نیپرداخت به ا

به منظور  باشد؛یم هاسکونتگاه یدر طراح یکالبد یشناختییبایاصول ماندگار ز نییحاضر تب یکاهش دهد. هدف مقاله
پژوهش، کند و  اتیبر ادب یمرور از پس که استبه کار گرفته شده یلیتحل-یفیتوص قیهدف، روش تحق نیبه ا لین

و عمده اصول مشترک مانند تناسب،  رفتهیصورت پذ یدر سه دوره مختلف زمان ییبایمفهوم ز یتسیدرباره چ یکاو
تب مک ران؛یا یو شهرساز یمعمار یبا سه دوره زمان قیبو تنوع در تط یانسان اسیمق ب،یتوازن، وحدت، هندسه، ترک

مستخرج در  ینییتب اصول ادامه، در. استقرار گرفته یمورد بررس یلیتحل وهیسنت، مکتب اصفهان و مکتب تهران به ش
از آن  یپژوهش حاک یهاافتهی. استقرار گرفته یابیمورد ارز ،یشهر قم به عنوان نمونه مطالعات سانیمساکن مهر پرد

اهسکونتگ ییافزاتیفیگرفته شده و در جهت ک دهیمذکور ناد یهادر مجموعه یشناختییبایاز اصول ز یاریاست که بس
 .شود گرفته کار به یمسکون طیمح یغنا شیبه منظور افزا شگفتهیالزم است اصول پ ،یشهر یها

 

 مسکن مهر. ،یشناختییبایز اتینظر ،یشناختییبایاصول ماندگار ز ،یشناختییبایز یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 enama.leamgaeaitneab.mon دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس - 1

 کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان -2 
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 مقدمه  -1
 اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیای بسیار مهم در مناسبات مسکن شهری بخشی از زندگی است که تابع مؤلفه

 دهند. در کشور ما تأمینهای خود قرار میرا در رأس برنامه ها به منظور تأمین این نیاز مهم، آنفضایی جامعه است. دولت -و کالبدی
گذشته در  دهه شش طی آغاز گردید و 0200 سال از های عمرانی بود کهبرنامه اولین از یکی درآمدکم هایگروه برای مسکن

 سیاسی ایفض غلبه با اسالمی انقالب از بعد. استرفتهمی شمار به مهم محوری سیاست یک ،توسعه تأمین مسکن ،های عمرانیطرح
 ذیرپهای آسیبگروه برای مسکن مینأت سیاست جامعه، درآمد کم هایگروه اساسی نیازهای تأمین و زداییمحرومیت اجتماعی و

 ناختهش اجتماعی مسکن یک عنوان که به دولت نام برد مشارکت با "مهر مسکن" از نهاد توانمی که یافت نوینی ابعاد شهری،
جدی  مباحث ،شناسیپوشی از اصول مطرح در بعد زیباییو چشم کالبدی-فضایی بعد از خصوص این نهاد به سیاست نقد در .شودمی

ی مذکور، هاسکونتگاه کیفی اهداف از بسیاری ،هاهزینه تقلیل هدف با و بودجه کمبود بهانه به گاهی متأسفانه، ؛استمطرح شده
توجه جدی  شناسیبعد زیبایی ؛ از جملهو سازهاساخت  در نیازهای اساسی افراد به و در عمل استگردیدهکمی  اهداف قربانی

 قرار دهد.  الشعاع تحت را ساکنانذهنی و روانی  سالمت تواندروند مذکور میادامه  که استنگردیده
 از نسانا و از مباحث مهم در روانشناسی مسکن است. ترین نیازهای بشریاساسی و ارضای این حس، یکی از زیبایی به نیاز

 سکونتی، هاینمونه نخستین ؛استداشته توجه شناسیزیبایی حس و باطنی ،روحی نیازهای به ورزیده، مبادرت معماری به که زمانی
 به یازن بوده و تالش در اشزندگی محیط زیباسازی برای ،خلقت روزهای اولین از بشر که دهدمی نشان را نسبتی چنین برقراری
شناسی و درک آن به عنوان یکی زیبایی 0مازلوبه زعم  .کندمی را اثبات قطعی انسانی و مشخص فرهنگ از جزئی عنوان به زیبایی
 زندگی نهزمی در مختلف فردی نیازهای به پاسخگویی چگونگی مورد مازلو در نظریه اساس ؛مهم خودشکوفایی انسان است ئلاز مسا

 ,Gawel)کندمی دنبال انسان در طول حیات آن را که دارد وجود رضایت و نیاز تشخیص کلی الگوی یک بود و باور داشت که

معرفتی و ، ترین پیشنهاد کرد که نیازهای خودشکوفاییترین تا ضعیفمراتبی از نیازها را از قویدر واقع، مازلو سلسله .(1 :1997
با تعاریف  شناسیزیبایی مباحث ،در طول تاریخ .(00: 0220گیرند )پاکزاد و بزرگ، شناختی در باالترین مرتبه ارزش قرار میزیبا

فلسفه  از مستقلی شاخه عنوان بهق، م(، زیبایی  177) 2ی آن در جریان هندسه فیثاغورثیق.م( آغاز شد و در ادامه 077)0افالطون
، از (0012) توسعه یافت. پس از بومگارتن 0هجدهم توسط بومگارتن قرن در درآمد و در سیر تاریخ پس از افت و خیزها سرانجام

 (،0012)0ن، هاچسو(0000)6فتسبریاش(، 0010) 1برکتوان به می تندزیبایی نظر جدی داش بعد برترین افرادی که شاخص
(، 0826) 02سانتایانا (،0827) 00فخنر، (0800و  0802) 00، شوپنهاور(0822) 07، هگل(0027) 2، کانت(0007-0028)8هیوم

(، غیره و 0220)02(، کپالن0280)08(، دریدا 0202، 0261، 0200( 00(، ارنهایم0220) 06(، دوی0222) 01(، الکساندر0206)00الالند
(، 0200) 00(، مارکوزه0288) 02(، نسر0280) 00افراد دیگری نیز مانند گروتراشاره کرد.  غیره و (0202)00(، هایدگر0207) 07آدورنو

                                                           
1 - Maslow 
2 - Plato 
3 - Pythagoras 
4 - Baumgarten 
5 - Burke 
6 - Shaftsbury 
7 - Hutcheson 
8 - Hume 
9 - Kant 
11- Hegel 
11 - Schopenhauer 
12 - Fechner 
13- Santayana 
14 - Lalande 
15 - Alexander Mudd 
16 - Dewey 
17 - Arnheim 
18 - Derrida 
19 - Kaplan 

20 - Adorno 

21 - Heidegger 
22 - Grutter 
23 - Nasar 
24 - Marcuse 
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 اند.غیره نیز سهم مهمی در توسعه این رشته داشته ( و0771) 1(، بل0260) 0(، کالن0770)2اکو(، 0222)0(، بیرکهوف0822) 0نیوتون
 جهش یباییزموضوع  توجه به ،در دهه آخر قرن بیستم و دوباره شد مواجهاندکی مقوله زیبایی با افول  ،در ابتدای قرن بیستم میالدی

زیبایی فالسفه اسالمی به مباحث و نبوده مطرح شناسیزیبایی عنوان به مستقلی شاخه ،فلسفه اسالمی درقابل ذکر است گرفت. 
 دیگر از بیشتر ه.ق(0717-202) صدرالمتألهینکه  کرد ادعا بتوان اند. شایددر بحث ارزش شفاهی اشاره کرده پراکنده طور به شناسی

 زیبایی بابدر  یسینا، فارابی و سهروردی نیز نظریات مهمهیثم، ابنابن البته در آثار ؛استپرداخته شناسیزیبایی به اسالمی فالسفه
 0286زاده )(، نقی0200)(، احمدی 0200و0201(، جعفری )0280(، مطهری )غیره و 0287آمده و در دوره معاصر کسانی؛ نظیر نصر )

 اند.( به این موضوع پرداختهغیرهو  0280 کار )نقره و (غیره و 0288، 0280(، بولخاری )0222 و
 و روحی نیازهای به پاسخگویی جهت در شهری زیبایی مقوله به توجه دهد کهمطالعات روانشناسی نشان می حاضر حال در
ناختی شهای مسکونی، نادیده گرفتن اصول زیباییمسائل کارکردی و اجتماعی مجموعه امری ضروری است و در کنار شهروندان روانی

کند؛ مواردی از قبیل یکنواختی در فرم و نما، نبود یکپارچگی و هماهنگی مشکالتی را مضاف بر مسائل رفاهی به ساکنان تحمیل می
د ها، نبوضا، نبود تنوع، عدم وحدت و انسجام در کلیت مجموعهها، عدم توجه به جزئیات نماها، عدم تعادل توده و فدر سیمای جداره

با توجه  .شناختی استتوجهی به مبحث زیباییهای بیمصداق غیره؛ها، عدم استفاده از مصالح مرغوب و نقاط عطف و تأکید در جداره
 برد آن در کالبدشناختی و بررسی کارباییزی پایدار مقوله هدف تحقیق حاضر تحلیل و استنباطبه ضرورت تبیین شده و مسئله موجود، 

باشد. به این منظور پس از مروری بر پیشینه های شهری در نمونه شهرک پردیسان قم به عنوان نمونه مورد مطالعه میسکونتگاه
ابتدا  شناسی،زیباییمشترک مورد بحث قرار گرفت و پس از استخراج اصول  زمانی مختلف دوره سه شناسی درزیبایی تحقیق، مفاهیم

تخرج در تبیینی مس اصول نهایت، در و گیردمی قرار بررسی مورد ایران شهرسازی و معماری زمانی دوره سه با تطبیق دراین مفاهیم 
 . نگارندگانستاهای تحقیق به دست داده شدهو یافته هگرفت قرار ارزیابی مورد مطالعاتی، نمونه عنوان به قم شهر پردیسان مهر اکنمس

 ساکنان ناسیشزیبایی نیازهای بتوان عمل تا در هستندی مسکونی هاوضعیت این مجموعه بهبود در صدد در ادامه با طرح پیشنهاداتی
 ها جلوگیری به عمل آورد.مجموعهاز این  ارضا کرد، تعلقات ذهنی و ادراکی ساکنان را ارتقا بخشید و از بروز مهاجرت حدی تا را

 

 روش تحقیق -2
 صورتیلی تحل -توصیفی تحقیقِ روش و باتحقیق کیفی پارادایم طریق پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که از 

ه بررسی بکه ابتدا  استانجام گردیدهای مطالعات اسنادی و کتابخانهاز طریق  حاضر پژوهش در اطالعات گردآوری است.پذیرفته

 ،م بعدیکرده و در گا شناختی را  تحلیل و استنباطزیبایی پایدار های مقولهپرداخته، اصول و ارزشهای اندیشمندان متون و دیدگاه
 ،یقاست. نمونه مورد مطالعه در این تحققرار داده ارزیابیهای شهری مورد سکونتگاه را در کالبدشناختی زیباییاصول  عمده اشتراکات

 یا در شهرک پردیسان شهر قم است.مساکن مهر کوی بهشت، مهر آرین و خاتم االنب
 

 پیشینه بحث -3
به کار رفته که از نظام فلسفی خاصی   Aestheticsگونه که در زبان فارسی متداول است، معادل واژهشناسی آنییواژه زیبا

-ریشه لغت زیبایی(. 2، 0268های این پدیده است )مارکوزه، بم و شناخت زیر ،گوید که به معنای کاوش در معنای جمالسخن می

 "درک شده توسط چشم موضوعات"، به معنای aisthtetaو  "معنای فهمیدن"، به  atshanesthaiشناسی از واژه یونانی کالسیک
ند کترین وجه خود، ارتباط ما با محیط اطرافمان را توصیف میاست که نشانه فهم بصری یا زیبایی است. این واژه در مهمشده مشتق

(Bell, 2005: 3،از بیان معنایی این واژه که بگذریم در دنیای امروز .) یباییز کهدارد؛ بطوری وجود دشواری در بیان زیبایی موانع 
کند می ایجاد تابع یک عنوان به ذهن در ذهنی کامالً انتظارات که شودمی شناخته در جهان زیسته فرد خاص مفهوم یک عنوان به

شناسی از دو جنبه عین و ذهن (. به طور عملیاتی مفهوم زیبایی (Danaci, 2012 :878-879استهای روانشناختی که دارای جنبه
قابل بررسی است که بررسی آن در فرهنگ شهری نیز از این قاعده مستثنی نیست چرا که از یک طرف کالبد شهر مطرح است که 

(؛  00: 0220یباشناسانه از فضا داشته باشند )کریمی مشاور، گردد و از طرف دیگر ذهنیت شهروندان که باید درکی زبه عینیت بر می
شناسی در طراحی فضا، تشخیص و درک عواملی است که در ادراک یک شیء یا یک فرآیند تجربی زیبا بنابراین موضوع علم زیبایی

خوشایند  شناسی،از نظر زیبایی هایی کهتواند درک توانایی انسان برای ابداع جلوهنقش دارند که می ،یا حداقل احساس خوشایندی
ادراک،  مطالعه فرآیندهای ،موضوع رویکرد اول ؛شناسی دو رویکرد کلی وجود داردهستند باال ببرد. در این نگاه برای مطالعه زیبایی

                                                           
1 - Newton 
2 - Birkhoff 
3 - Eco 
4 - Cullen 
5 - Bell 
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د اول رشناسی و فرآیندهای مربوط به خالقیت است. رویکمطالعه هندسه زیبایی ،گیری نگرش و موضوع رویکرد دومشناخت و شکل
و  های اثباتیشناختی دارد و رویکرد دوم متافیزیکی و روانکاوانه است. رویکرد اول در حوزه نظریهبستگی به شخصیت و ویژگی روان

 .(070 :0220 لنگ،)های هنجاری و ارزشی طراحان و هنرمندان است رویکرد دوم در محدوده نظریه

شناسی به سه دوره تاریخی جهت تحلیل متافیزیکی متون زیبایی ؛)گادامر( محققان با توجه به اینکه فهم، امری تاریخی است
توان نتیجه گرفت میو نتایج مستخرج از آن،  مذکوربا توجه به جدول  است.آمده 0نمایند که چکیده آن در جدول شماره اشاره می

اند جربه گسیختهت ،ارد که در یک فرهنگ طوالنیکه تجربه زیسته از زیبایی، بستگی به فضاهای زندگی تاریخی و فرهنگی افرادی د
 اند.های مختلف قرار گرفتهو تحت تأثیر اندیشه

 

 گوناگون  ادوار در شرق و غرب اندیشمندان منظر در زیبایی مفاهیم تطبیقی مقایسه -1جدول 

 تحلیل دوره تعریف زیبایی اندیشمند دوره 

 دوران
سنت 
 )غرب(

  .(00: 0280)بیردزلی و هاسپرس، شگفتی در باب تقلید  0هومر

زیبایی در این دوره را 
توان در قالب می

هماهنگی، تناسب، نظم، 
ریاضی و رابطه بین اجزا 
دانست؛ در واقع چیزی 
زیباست که متناسب 

باشد و تناسب در اعداد 
 است.نهفته

 

 (.01: 0227نظم، اندازه، تقارن، هماهنگی و هارمونی )ووادیسوف،  افالطون
 (.00: 0280زیبایی با سه شرط است: کلیت، احتمال، انسجام )بولخاری،  0ارسطو

که  (00: 0280)بیردزلی و هاسپرس، زیبایی لذت است  ،مترادف با افالطون 2فلوطین
 .(0280: 00بولخاری، )است  روح سوی به درنهایت کشش

 (.21: 0227زیبایی بر پایه نظم و ریاضی است )امبرتو،  فیثاغورث
جریان 

 فیثاغورثی
 ،شود )لیزروف و همکارانل میزیبایی صفتی است که از رابطه میان اجزا حاص

0210 :2). 
 (.00: 0280)بیردزلی و هاسپرس، تناسب و نظم  ،تساوی ،عدد ،وحدت 0آگوستین

زیبایی با سه شرط است: درستی یا کمال، تناسب یا هماهنگی صحیح، درخشندگی  1آکویناس
 (.00: 0280یا روشنی )بولخاری، 

ویتریویوس
6 

 )بهزادفر، استمطبوع و محاسبه تقارن اجزای آن  ،زیبایی را در نمای خوشایند
 (.02: 0220ایلکا و ایلکا، 

 دوران
سنت 
 )شرق(

 فارابی
 و ودش محقق او کامل و برتر وجود که است این نیکویی یا بها ،زینت زیبایی،
 .(0: 0220)بهرامی،  پذیرد تحقق ثانی کمال

توان گفت زیبایی در می
این دوره انسان را به 
دنیای ماورائی هدایت 

کند، زیبایی صوری می
به زیبایی معنوی در هم 

است که سیر آمیخته
اهلل دارد و انسان را به الی

تکامل معنوی و خالق 
-ها رهنمون میزیبایی

-می مجموع در سازد.

 فرهنگ در گفت توان
 و اسالمی بزرگان اندیشه

 ،در سنت شرق ایرانی
 کیفیتی "زیبایی"

 شودمی دانسته معناگرا
 و حسن همراه که

 ذهنی و خلقی نیکویی
 است.

 سیناابن
 هاشم) اعتدال تألیف، حسن نظم، منظر حسن از زیبایی بودن عینی و بودن آفاقی
 .(007: 0227نعمتی، نژاد و

 (.08: 0286داند )واردی، تأثیر شگفت بر مخاطب میمحور اساسی زیبایی را در  نظامی 

 غزالی
 است بمنتس آن خالق روح به هنری اثر هر زیبایی. است (ابژکتیو) عینی زیبایی

 .(0221فر، قائمی)

 هیثمابن
عین با مبصرات اشیا  ( است که ازغیرهعامل )تقارن، اتصال، وحدت و  00ادراک 

 (.22: 0221فر، قائمی) شودمیبه درک معنای ذهنی آنها منجر 

 خواجه
 الدیننصیر

 طوسی

زیبایی یکی از صفات عینی موجودات است و ذهن انسان  زیبایی محاکات است.
کوشد تا کند. در واقع هنرمند میبه کمک قواعد و اصول معینی آن را درک می

قعیت وادر اثر هنری خویش به ترسیم و تصویر این واقعیت عینی بپردازد و از 
 (.20: 0220نژاد، هاشم) برداری کند و به نمایش بگذاردنسخه

  .(060: 0202وسیله تکامل معنوی است )یوسفیان،  مولوی

 ابن عربی

 نای موجود هر به که داردمی بیان و نامدمی «اهللصنعه» را وجود عالم عربی ابن
 ر،دیگ سوی آن از و بینیمی آن در را خدا حکمت سو یک از کنی، نظر که عالم

ا و را )بهزادفر، ایلک هنرمند صنعتگر یک زیبایی آفرینش اوج و هنری خالقیت
 (.08: 0220ایلکا، 

 امیمنای که متضاد با درون است و ما آن را خوب میبیرونی است؛ کمال بیرونی 0فیچینو
 (.0220،ووادیسواف )

                                                           
1 - Homer 
2 - Aristotle 
3 - Plotinus 
4 - Pythagoras 
5 -Augustinus 
6 - Vitruvian 
7 - Ficino 
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دوران 
جدید 
 )غرب(

 0آلبرتی

 ؛ درواقع تناسب(077: 0227گروتر، اجزاست )زیبایی در همخوانی قانونمند بین 
 یا و شود کم یا اضافه آن به چیزى اگر که است اجزاى مجموعه( هماهنگى)

  (Isaac, 2008: 3). شد خواهد نابود گیرد، آن صورت در تغییرى

توان شروع دوران یم
مدرن در غرب را با آغاز 

رنسانس دانست. در دوره 
این دوره زیبایی بر 

مبنای ریاضی به اوج 
دقت خود رسید. از 

تناسبات مقدس، طالیی 
-و جادویی برای پیاده

زیبایی افالطونی  کردن
به عنوان بهترین 
-سرمشق استفاده می

 است.شده
به تدریج این رویکرد در 

قالنیت قرن هجدهم با ع
ای درهم آمیخت به گونه

 با ذهن اصل جایگزین
 دیدگاه با که شد عین

 که دکارت فردگرایی
 قلیع رویکردی بر مبتنی
و سپس با دیدگاه  است
گرایان مانند هیوم تجربه

 رب مبتنی که بیشتر
 ادراکات ذهنی ویژگی

 ادغام گردید. بود حسی
 

های قشنگی است که در هماهنگی با فرم کلی قرار سرچشمه زیبایی وجود فرم 0پاالدیو
 .(077: 0227 گروتر،دارند )

 (.0: 0220نژاد، هاشم)آنچه زیباست؛ موزون، متناسب، دلپذیر و خوب است  شافتسبری

 هگل
هد دانبساط خاطری که از ادراک یک چیز، فرآیند و یا رویداد به انسان دست می

 (.072: 0220)پاکزاد، 
 (.060: 0210، )لیزروف و همکاران استشناسی با آگاهی در پیوند زیباییاحساس  2داروین

 0نیچه

 ؛است نیذه مطلقاً امر یک زیبایی ،شناختی دقیقاً بیان حاالت روحی استزیبایی
پرس، )بیردزلی و هاساست  ما درون در حالتی فقط بلکه نیست شیء یک زیبایی
0280 :00). 

 هاچسون
نژاد، هاشم)جوهر و ذات زیبایی در تجلی و ظهور وحدت در کثرت نهفته است 

0220 :0.) 

 کانت
 که همگانی و عام مفهوم،بی سود، و بهره از رها ،بیافریند لذتی که است آن زیبا

 (.0: 0220نژاد، هاشم) باشد هدفبی پایانی غایت همانند

 
 1دکارت

شود، خود به خود زیبایی هم تابع این امر سوژه مرجع هستی می ،از منظر دکارت
شود؛ یعنی زیبایی تابع احساس و ادراک انسانی است )ضمیران و پازوکی، می

0282 :006.) 

 بومگارتن
فی معرفی و کی ا و نسبت متقابله آنها بصورت کمیزیبایی را توازن بین نظام اجز

 (. 00: 0221فر، )قائمی کندمی

 
 6شیلر

 ی ماهیت خودش تعیینکند که به واسطهیک ابژه زمانی در نظر ما زیبا جلوه می
شده باشد؛ یعنی نشانگر تأثیر آزادی بر حواس یا تأثیر آزادی بر نمود باشد )بیشاپ، 

0286 :000.) 

زیبایی محصول کردار ریاضی طبیعت است که به نوبه خود محصول خاصیت  نیوتون
 (.07: 0226ایزدی واکرمی، است )وجودی هر موجود 

 الالند
توان تعریف مادی برای زیبایی تعیین کرد )ایزدی و اکرمی، به طور ماتقدم نمی

0226 :07.) 

مان باشد و ما را خوشحال های ذهنیدانیم که متناسب با ارزشما چیزی را زیبا می 0راسکین
  (.000: 0220، شاهچراغی و )بندرآبادیا شادمان کند 

زیبایی کیفیتی در خود اشیا نیست بلکه فقط احساسی است در ذهن کسی که  8الک
 (.21: 0280اندیشد )گات و آیور لوییس، میبدان 

 هیوم

وییس، )گات و آیور لناشی از مداخله توأم احساس و تعقل است شناسی لذت زیبایی
ارد که صرفاً در ذهنی وجود دزیبایی کیفیتی در خود اشیا نیست بلکه (؛ 21: 0280

زیبایی متفاوتی را درک  ،کند و به همین دلیل هر ذهنیدر مورد عیان تأمل می
 (.018: 0288کند )بهلولی فوسخودی، می

 2بورکهارت
 یماد و وجودی هایپوشش شفافیت همان زیبایی جهان، روحانی بینش مطابق

 .(0220 همکاران و ناظر) است چیز آن

دوران 
 جدید
 )شرق(

صدرالمتاله
 ین

-هاشم)خوشایندی، شمائل لطیف، تناسب و ترکیب نیک  و تقارن تناسب، اعتدال،

 (.007: 0227نعمتی،  نژاد و
امتزاج زیبایی عینی و 

ذهنی در  پی رسیدن به 
 کمال انسانی.

 (.020: 0220نژاد، هاشم) زیبایی است منشأ عشق سهروردی

 نجیب
 الکیالنی

 زندگی در آن حضور شد، نیازبی آن از تواننمی که داندمی ارزشی را زیبایی
 در و کرد سلب حق و خیر چون هاییارزش از را آن تواننمی اما است ضروری

 (.0: 0280)مطهری،  آیدمی آنها از پس زیبایی واقع

                                                           
1 - Alberti 
2 - Palladio 

3 - Darwin 
4 - Nietzsche 
5 - Descartes 
6 -Schiller 
7 - Ruskin 
8 - Locke 
9 - Burckhardt 
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بهایی، میرفندرسکی و میرداماد نیز اشاره کرد ولی  توان به شیخاز فیلسوفان مطرح این دوره می
 .اندنداشتهبرخورد آنها  منظراز ی ختشنازیبایی مقولهمباحث مرتبط با نگارندگان به 

دوران 
 معاصر
 )غرب(

 (.070: 0227گروتر، ) شود بصری حظ باعث زیباست که چیزی 0بولزانو
 

توان به طور کلی می
گفت: زیبایی در این 
دوره بر مفهوم لذت و 

حظ بصری استوار است 
که از همان مفاهیم 

نظیر هماهنگی،  پیشین
وحدت و تناسب 

گیرد، به سرچشمه می
عبارتی آنچه باعث 

خوشنودی و خوشی در 
ه رفتانسان شود اما رفته

زیبایی با مفهوم بحران 
است؛ هویت مواجه شده

 که زیبایی به این صورت
دچار نسبیت و شکاکیت 

توان است و نمیگردیده
معیارهای ثابتی را برای 

 آن در نظر گرفت.

 (.010: 0220، شاهچراغی و )بندرآبادزیبایی مهندسی و زیبایی ماشین است  0لوکوربوزیه
 (.070: 0227گروتر، زیبایی تظاهر تناسبی است اصولی به صورت خط، فرم، رنگ ) 2رایت
 (.010: 0220، شاهچراغی و )بندرآبادچیز غیر عملی زیباست  0واگنر
 (.072: 0227گروتر، زیبایی در فرم است و از تزئینات مبراست ) 1لوس

 (.010: 0220، شاهچراغی و )بندرآبادتنوع زیباست  6ونتوری
 (.008: 0227گروتر، زیبایی نتیجه دو صفت متضاد وحدت و تنوع است ) 0کوزین

 مربوط به ادراک حسی در تأثیرات ظاهر بصری و حس زیبایی است  8کوان

.(Cowan, 1394: 5)  

-زیبایی یحواش خشنودی موجب که فرم یا رنگ شکل، نظیر کیفیاتی از ترکیبی 2کاتبرت

 (.0: 0222شود )پاکزاد و ساکی، می بینایی خصوص به شناسانه،
 (.02: 0280)خرقانی،  حسی ماصوری در مدرکات وحدت روابط  07رید

یک هماهنگی و هارمونی است که لذات ما را در یک خط سیر معین متشکل  00گاستاال
 (.02: 0280گردد )خرقانی، کند و سبب اندیشه زیبایی میمی

 00شوان

زیبایی چون شکوه حقیقت از سویی دارای مبانی متافیزیکی است )چون از حقیقت 
دیگر واقعیتی ابژکتیو است )چون شکوه حقیقت است( جدا نیست( و از سوی 

 (.02: 0280)تیموری، 

 دیویی
همراه با شور و حرارت در برابر نیازها و اهداف اساسی  ،ای کامل، عالی، پربارتجربه

   (.12: 0222)انصاری و همکاران،  است در سراسر زندگی

 (.02: 0227)امبرتو،  ستا خوبی با و آیدمی خوشمان آن از که است چیزی زیبا اکو

زیبایی، کیفیت یک پدیده عینی و مستقل از ادراک کننده آن نیست بلکه ارزشی  02ویتیک
 (.08: 0286شود )ویتیک، است که از سوی فرد به یک وجود عینی افزوده می

دوران 
 معاصر
 )شرق(

عالمه 
 طباطبایی

 اشد وب سازگار هم به نسبت چیز یک اجزای که است آن زیبایی و حسن حقیقت
باشد  همساز آنهاست، حدود از خارج که غرضی و هدف با اجزا این مجموعه نیز

 (.62: 0227)خرقانی، 

 ار زیبایی مفهوم توانمی
 گونه این دوره این در

 :کرد تعریف

 صورت ساحت در زیبایی
 بر .استنهفته معنا و

 نیباط هایزیبایی برتری
 زیبایی بر روحانی و

 تأکید جسمانی و ظاهری
 .دارد

 فرهنگ در مجموع در

 ،معاصر اندیشه بزرگان
زیبایی به مفهوم کلی، 

معنوی و روحی  کیفیتی
اهلل دارد و سیر الیاست 

که در کمال انسانی 
 نهفته است.

عالمه 
 جعفری

 ،ای نگارین که مرکب باشد از اجزایی متنوع که هر یک از آن اجزاهر مجموعه
، بسازد، زیباست )جعفری نمودار کمال وجودی خود را بدون تزاحم با اجزای دیگر

0220 :000.) 

استاد 
 مطهری

های حسی ناشی از تناسب است؛ یعنی تناسب یک عامل اساسی در با آنکه جمال
در امور معنوی روحی هم عامل جمال روحی  پیدایش زیبایی حسی است، تناسب

 (.00: 0288است )مختاریان، 

 نصر
 قتحقی شکوه را آن که است ناپذیرجدایی قدسی معرفت و قدسی زیبایی امر

 (.00: 0220داند )بهزادفر، ایلکا و ایلیکا، می

 زادهنقی
؛ هر نیکی و خیر همراه است ،خوبی ،حسن ،با بسیاری تعابیر دلخواه مثل حقیقت

آنچه که مطلوب نامیده شد یا مطلوب فرض شده و انسان، طالب تحصیل آن 
 (.  022-020: 0286زاده، ای از زیبایی دانست )نقیتوان واجد مرتبهشود را میمی

 امام خمینی
صفت یا ویژگی عارض بر چیزی نیست بلکه خاصیت ذاتی شئ است و در مقایسه 

 (.20: 0220کار، شوند )نقرهمقایسه می ءها، مراتب وجودی اشیازیبایی
آیت اهلل 

 آملی
محسوس یا نامحسوس که با دستگاه ادراکی )مدرک(  شئزیبایی عبارت است از 

 (. 01: 0280باشد و از آن لذت ببرد )تیموری، مالئمت و هماهنگی داشته

                                                           
1- Bolzano 
2- Le Corbusier 
3- Wright 
4 - Wagener 

5- Loos 
6 - Venturi 
7- V.cousin 
8 - Cowan 
9 - Cuthbert 
10 - Read 
11 - Guastalla 
12 - Schuon 
13- vitech 

http://www.zafarmand.ir/?p=3536
http://www.zafarmand.ir/?p=3536
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 اردالن
اثر هنری است و نه در درون بیننده زیبایی عینی است، مکان هندسی آن درون 

 (.07: 0227درک کند و شاید نتواند )اردالن وبختیار،  ،که شاید بتواند آن را دیده
 

 (.02: 0221ها با یکدیگر )پیرنیا، زیبایی یعنی زیبندگی و سازواری بخش پیرنیا
 

 مبانی نظری -4

 زیبایی مراتب و میزان -4-1

که  کندیدریافت م درونی، مشاهده عالم در فردی تجربه تکرر به تمایل اثر بر کنندهادراک است که لذتی احساس ،زیبایی میزان
 کیفیت و کمیت مراتب توانمی زیبایی میزان برای(. 010 :0266نیوتن، ) یابدانسان رشد می در زمینه هر در تجربه کسب اثر بر

 اندازه بر هک کندمی اشاره معیارهایی به هنری کمیت شود.می حاصل ارزیابی و معیارهای هنری کیفیت طریق این از که شد متصور
آن  از استفاده با ار زیبایی که استگرفته صورت معماری هنر در زیبایی کمی تعیین و تبیین هایی برایدارد البته تالش نظر زیبایی

توان به ارزیابی می شناسیزیبایی معیارهای دیگر از (.00 :0220 الیکا، ایلیکا، بهزادفر،) گیرداندازه می ریاضی فرمول معیارها و با
 ایهپ هایارزش کند که معموالًبندی میارزش طبقهبی تا اصیل سطح را از زیبایی گذاریارزش ارزش، اشاره کرد که بر مبتنی
 مورد و انجام لقاب متنوعی و گوناگون منظرهای از زیبایی مراتب بندیشوند. مالک طبقهمی تقسیم مد و سبک شناختی بهزیبایی

 مراتب قلی،ع و حسی ادراکات تناسب به که آن مثل ؛دارد ارتباط انسان ادراکی عوامل و بستر ،زمینه با سویی از تنوع، این است؛ نیاز
 خالق تناداس به را زیبایی توانمی دیگر، سوی از شوند ومی بندیطبقه معقول هایزیبایی و محسوس هایزیبایی گروه در زیبایی

 تمرکز. شود جامان نیز آن کنندهدریافت حواس حسب بر زیبایی مراتب بندیدسته است ممکن همچنین. کرد بندیطبقه اشپدیدآورنده
بستگی به  مجموع،که در  (078 :0222 زاده،نقی) است زیبایی مراتب بندیطبقه برای دیگری شیوه ،انسان حیات هایساحت بر

 شناختی دارد.زیبایی نگرش بهتعریف و رویکردهای 
 

  شناختی در محیطزیبایی ادراک -4-2

 بلکه پیچیده است زیبایی مقوله دلیل، این به تنها است که نه برانگیزمناقشه و پیچیده متکثر، مبهم، مفهوم یک شناسی زیبایی
نفوذ (Waistell, 2015: 4).  است ناهمگون و متناقض نسبی، ناهمگن، ؛شناسیییکه آثار هنری منبعث از زیباآن است  دلیل به

 هایروهگ و استگرفته جدی قرار بحث مورد گذشته سالبیست  در که است مهم موضوعات از یکی ساخت،انسان زیبایی در محیط
 و احساسات بر شده ساخته محیطحس زیبایی  این مطالعات تأثیر (Danaci, 2014: 190). اندنموده مطالعه در این مورد زیادی

 وانعن را به شناختیزیبایی اهمیت و استقرار گرفته محیط روانشناسان و هاجغرافیدان معماران، توجه کند که موردرفتار را بررسی می
 از انسان یکی از مباحث جدی، ادراک .(Gilboa & Rafaeli, 2003: 4است )نموده برجسته بسیار ،محیط زندگی مطالعه از جزئی

 هایداده انسان آن، طریق از که است فرآیندی محیطی ادراک. است محیطی روانشناسی در مقوالت ترینمحوری از محیط است و
 ،محیطی ادراک واقع کند و در، آن را ارزیابی می(11: 0287مطلبی، )گزیند برمی خود پیرامون محیط از نیازش اساس بر را الزم

 اصل دو به بستگی محیط، ادراک (.02: 0222اسفندآباد،  شمس) شودمی شامل را محیطی عناصر بودن بد و خوب تعیین یا ارزیابی
 هب پاسخ طرح که در با آشنایی ایجاد شوق همچنین و تازه ،نو ایتجربه طریق از انگیزش در مخاطب ایجاد الف(: دارد ادراک مکمل

 جدید اطالعات و تنوع نیازمند ادراک. است تغییر پویایی و تحول نیازمند وجوداحساس طرب که  به پاسخ باشد. ب(می تغییرات
 شناختییباییز درک باشد. و پویا منتظره غیر تغییر حاوی که باید الگویی. است تکرار و نظم در امنیت جویای حال عین در و باشدمی

نزدیک  ممرد برای زندگی قبول قابل استاندارد به وعاملی مهم بکار برند  عنوان به را هاروش این تا کندمی کمک طراحان به در واقع
زمینه احساس خوب و رضایت را در ساکنین زنده کند و مخاطب را به جای  ،خوشایند بصری هایمحیط ایجاد با بتوانند تاکنند 

 (.(Uzunoglu, 2012: 91 تماشاگری به بازیگری دعوت نماید
 

 محیطی شناسیزیبایی -4-3
 مسائل  چگونگی مورد در که شناسی استروان و شناسیزیبایی زمینه دو شامل رشته هنری یک عنوان به محیطی شناسیزیبایی

ساس و اح زیبایی زمینه در انسانی هایواکنش و فیزیکی هایمحرک بین رابطه علمی در هایروش دادن به آنها بامحیطی و شکل
 ندچ هر متفاوت است، هنرها هایشناسیزیبایی با محیطی شناسی. مسائل زیبایی(Nasar, 1988) شودمی استفاده محیطی خوب

 خود محیط یمجموعه کل با انسان را خود معنای ترینوسیع در محیطی، شناسیزیبایی .شود یافت آنها بین هم پیوندی است ممکن
 حسی فیاتکی بر مبتنی ذاتی تجارب ،حالت این در شود کهمیآن  از جزیی ،از محیط لذت و درک با نماید بطوریکه انسانآمیخته می

تجربه  قبیل از عواملی شامل انسانی است که ادراکات از ایشامل مجموعه محیط درک. یابدمی غلبه رضایتمندی مستقیم با درک
 حسی هوجو تمامی فعاالنه دخالت که شودمعنا می و نظم الگو، حرکت، لمس، صدا، بو، نور، رنگ، جابجایی زمان، حجم، زیستن فضا،
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 یجنبه یک عالوه به. کندمی درگیر تجربه این در اشهشیاری و آگاهی تمامی با را مخاطب دارد و خوب ادراکی در بر حس با توأم را
 ارزشی هایداوری زیربنای که است نکته همین و دهدمی پوشش را مخاطب درک یدامنه که هست نیز در این حالت گذاریارزش
 دیگر هایبخش یا هامحله شهرها، معموالً زیبایی .(082 :0286 برلینت،) دهدمی تشکیل محیط به نسبت را ما منفی یا مثبت
ترس  و هیجان آرامش، لذت، مانند احساساتی و موجب دهدمی قرار تأثیر تحت را ما روزمره هایفعالیت شده، ساخته هایمحیط

ا را از گذارد و انتظار ممی تأثیر رفتارهای ما بر متفاوت هایمحیط شناختیییزیبا هایویژگی با احساسی هایواکنش این. شودمی
-می یبررس را نیز محیط بصری کیفیت به مردم واکنش نحوه بررسی محیطی، شناسیزیبایی همچنیندهد؛ محیط شکل می

 درک یربهتج بررسی از است عبارت محیطی شناسیزیبایی توان استنباط کرد کهبنابراین در کل می  (Ataov, 1998: 239).کند
ادراکی حاصل از برآیندهای بیرونی و درونی که از محیط به ما  و شناختی یجنبه ،ادراک مستقیم ،های ذاتیشارز براساس محیط

 تاس محیط طراحی اصول به درک این ترجمان و محیط تأثیر نمیزا درک محیطی، شناسیزیبایی در اصلی هدف. دهددست می
ه بشناسی در طراحی محیط را تبیین و منتها تالش اصلی اینجاست که بتوان اصول پایدار و زیبایی ؛(0 :0220 اصل وآذین، رزاقی)

 شود. شناسی آورده میها در زیباییبحث ارزش این منظور،
 

 بومی تأکید بر رویکردهای با شناسیزیبایی مطرح در هایارزش -4-4

 و شرق لفمخت دوره سه در که نگاهیاز  شناختی در ادوار مختلف با بهرهبومی مشترک زیبایی و کلی اصول به دستیابی برای 
ناسب، ت دارای اشتراک است به شرحِ شناختی که در تمام ادواراصول پایدار زیبایی توان اهممی ؛استشدهشناسی زیبایی مقوله به غرب

الزم به ذکر است که نظریات غالب در دیدگاه مستشرقین به ویژه  نام برد.را مقیاس انسانی و تنوع ، توازن، وحدت، هندسه، ترکیب
است. دهشواقع توجه مورد ها در بعد کالبدی این ارزش ،بوده که در این پژوهشمتمرکز شناسی ایران بر بعد معنوی و ارزشی زیبایی

 معماری مطرح دوره در سه مکتب و سه آنهابه بررسی پیشگفته شناسی منظور شناخت درست هر چه بیشتر اصول زیباییبه در ادامه 
ی کل اصول از مجملی شرح ابتدا است است. الزمپرداخته شده تهران مکتب و اصفهان مکتب سنت، مکتب ایران؛ شهرسازی و

 بیهودگی، زا پرهیز ،(پیمون) نیارش اصلِ پنج توانمی پیرنیا، زعم به سنت عصر معماری در .شود بیان دوره سه شناسی اینزیبایی
 معماری و شهرسازی مکتب در. برد نام ایران معماری سنتی شناسیزیبایی اصول عنوان به را گراییدرون و خودبسندگی واری،مردم

 کتبم شارح عنوان به حبیبی گردد؛می محسوب ادوار همه کشور در شهرسازی قاطع و مهم سبک تنها عنوان به واقع در که اصفهان
 تباین، رکز،تم عدم تمرکز، کثرت، و وحدت مراتب،سلسله: عبارتند از که داردمی بیانرا  مکتب این شناسیزیبایی مهم ، اصولمذکور
در  ناسیشزیبایی مطرح اصولشماری از  استقرار و ایجاز. ترکیب، پیچیدگی، سادگی، قلمرو، توازن، تداوم، تناسب، اتصال، تجمع،
 غربی بویی و گرن و شودمی دگرگون کلی به کشور، به مدرنیته ورود با مکتب این پیدایش به دلیل همزمانی تهران شهرسازی مکتب

 توانمی هک نمایندمی رخ جدیدی شمایل و شکل به آمدمی غرب از که ایتازه مفاهیم با ترکیب در بومی اصول از بسیاری و گیرندمی
 غرب، کالسیکونئ شیوه به تزیینات و تناسبات از استفاده انسانی، فرا هایمقیاس پیدایش فرمی، و شکلی تنوع همچون اصولی به

 از استفاده گچی، تزئینات از استفاده مندی(،نقشه )رواج هندسه از استفاده با ساختمان بنیاد سازها، و ساخت در گراییبرون التقاط،
 است.به آن پرداخته ، در شرح مختصری0کرد که جدول شماره  اشاره غیره های متنوع ومعماری، ترکیب در جدید اشکال
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 شناسی در مکاتب مختلف شهری ایرانیهای ثابت زیبایی: ارزش۲جدول شماره 

 مکتب تهران مکتب اصفهان مکتب سنت 

سه
ند

ه
 

 سایر علوم از هندسه سنتی، جهان در
 وم،نج و موسیقی حساب، یعنی فیثاغورسی؛

-رمف و هاشکل طراحی ناپذیر بوده، درتفکیک

 راساسب هانسبت بین با ارتباط ایرانی معمار ها،
 ،نزبانی نمادی با فراطبیعی و انتزاعی اصولی
 امن مقدس هندسه که کرده بیان را هاییشکل
است  مانده باقی تاریخ طول و در گرفته

در  (.00: 0220تقوایی،  و جعفرپور نصرآبادی،)
معماری سنتی، اشکال هندسی، کارکردی 
بیشتر از ابزارهای فنی دارند که عالوه بر جنبه 
عملکردیشان، جنبه نمادیشان برای یادآوری 

)اردالن، بختیار، اصول روحانی به انسان است 
0227 :000.) 

 شهرسازان و معماران صفویه، دوران در
 صحیح بسیار دید و هندسی ذهنی دارای

 اند. استفادهبوده شهرسازی اصول از لمیع
 ایهمفهوم در هندسی تناسبات و اشکال از

 ذاریتأثیرگ منظور به آن فلسفی و نمادین
 طوری به ؛استبوده مؤثر مخاطب بر روانی

 به هوابست تناسبات تکرار با هایشکل که
 و نظم زیبایی، احساس نوعی نقش، یک

 هشاخص عنوان به که آفریدندمی هماهنگی
 و فضاها از بسیاری در معماری اصلی

 ترکیب در و صفوی عصر اصفهان بناهای
ست اشده دیده مکمل صورت به یکدیگر با
: 0220تقوایی،  و جعفر پور نصرآبادی،)

00.) 

مندی در ساخت و در این دوره، هندسه
ها، کشی، خیابانسازهای جدید

ها و ارگ شهر، مرکزیت هندسی کاخ
برای ساخت و سازها )تهیه تهیه نقشه 

نقشه دارالخالفه ناصری به عنوان 
گذاری سبک تهران( سرمشق قرار پایه

 گرفت.

ب
س

تنا
 

 ابعاد در کردندسعی می ابتدا از ایرانیان
 هک گیرند کار به را هاییتناسب ها،ساختمان

-نسبت بردارندهدر و کیهانی ایرابطه بازتاب

پور جعفر و تقوایی،  بختیار،) باشد زرین های
(. در نسبت و تناسب، اندازه و عدد 00: 0220

پیشینه این دریافت که زیبایی با دخالت دارد و 
ها ارتباط دارد به عهد نسبت و تناسب اندازه

 (.001: 0261)توسلی، گردد میباستان باز

، نسبت احجام و هانسبت ابعاد و اندازه
 و، نسبت فضاهای انباشته هاساختمان

، نسبت محدودیت و بیکرانگی، نسبت تهی
 گنجدهمه در امری می غیره، انسان، فضا و

ود شکه زیبایی جهان در تناسب آن معنا می
 (.071: 0220)حبیبی، 

وقتی معماری را از زوایای دیگر مانند 
 ها و تزئینات، شکل، تناسباتهااندازه

نگاه کنیم؛ معماری دوره قاجار وضعیت 
ه های گذشتا نسبت به دورهتری رنازل

خود و به خصوص دوره صفوی نشان 
ها دقت الزم را ندارند، دهد. اندازهمی

ه تری نسبت بتناسبات در مرتبه نازل
 یتناسبات موزون و اندیشیده شده

گیرند )بانی های قبلی قرار میدوره
 (.01: 0220مسعود، 

ن
واز

ت
 

تقارن توان ترکیبی از تعادل و توازن را می
د. باشدو می دانست که دارای خصوصیاتی از هر

رود تقارن یکی از اصول طراحی به شمار می
که در دوران باستان در بسیاری از بناهای 

است؛ در واقع عمومی و مذهبی به کار رفته
های افراطی در معماری یکی از اصول و گرایش

 ایران تقارن است. بسیاری از الگوها مانند چهار
بر مبنای  غیرهنی، چهارصفه، هشتی و ایوا

 (.0206)صارمی و رادمرد،  اندتقارن ساخته شده

هرسازی در پی تحقق مکتب اصفهان در ش
تعاون و توازن است.   بخشیدن به اصل

ا هموزونی روابط فضایی، اشکال و فعالیت
هماهنگی و هماوایی  ،(06: 0222)اهری، 

عناصر متباین در معرفی یک مفهوم و یا 
گردند تا اصل یک عنصر واحد، سبب می

تقارن و فضای متقارن در این مکتب 
-ذره معنای چندانی نیابد و جز در اجزا و

: 0220نشود )حبیبی، فضاها به کار گرفته
077.) 

عدم تقید به ایجاد تقارن در نقوش 
نقوش متقارن  و همچنین تزئینی

-در این مکتب دیده می نئوکالسیک

(.080: 0226خمسه،  )سعادتی وشود   
 

ب
کی

تر
 

ترکیب بر پیوند و ترتیب اجزا و عناصر استوار 
است. در بدنه ساختمان اگر پیوند و ترتیب اجزا 

تون و سو عناصر از قبیل در، پنجره، ستون، نیم
درست باشد ترکیب قوی است و  ،پناه بامجان

: 0261)توسلی، گرنه ترکیب ضعیف است 
ترکیبات قوی از قرارگیری اجزا در کنار  (.070

است. در را ساخته ، معماری سنت ماریکدیگ
ها در معماری ما، برخی ترکیبات و طول قرن

اشکال )همانند برخی فضاها از چهار تاقی نیاسر 
 تاریخ معماری ایران اهلل( درتا مسجد شیخ لطف

 اند.تداوم یافته

 ترکیب اضدادی سبب ایجاد فضای متفاوت
دوام ترکیب اضداد چه در معماری . شودمی

و چه در شهرسازی از طریق تناسب در 
ها پایدار بود تا بتواند روابط متقابل ترکیب

، ی)حبیب و اجزای متناظر را به نمایش گذارد
0220 :076.) 

 

های استفاده از ترکیبدر این دوره، 
رفتگی، آمدگی و پسمتنوع پیش

گرایی و ظهور های جلوزده، برونبالکن
های تزئینی رو به خیابان، پنجره

آمده، ارتباطات عمودی ورودی پیش
مهم، خط آسمان شکسته با  نمایان و

ی ها و درهاسنتوری یا شیروانی، پنجره
: 0226، خمسهو  سعادتیهاللی )

 ،فضایی هایمفصل  (، همچنین080
-در ترکیب فضا دو دهنده عامل ارتباط

 راه هاجداره به انقطاع بوده وبندی 
جانی،  توزنده )احمدی، استشتهندا

0221 :0.) 



 

20 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

2 
ی: 

یاپ
)پ

51
 ،)

ان
ست

تاب
 

50
11

دو
د 

جل
 ،

 

 مکتب تهران مکتب اصفهان مکتب سنت 

ی
سان

 ان
س

قیا
م

 

 تناسبات معماری ما بر در انسانی مقیاس

ساختمان  اجزای و ابعاد مناسب بودن و هندسی
، نژادتأکید دارد )شهابی انسان برداریبهره بر

 با رابطه در پیرنیا .(0222نویی و مظفر،  قلعه

-می استفاده واریمردم واژه از انسانی مقیاس

 معماری گانهپنچ اصول از یکی را آن و کند

؛ به معنای رعایت تناسب میان داندمی ایرانی
، یاپیرنهای انسان )های ساختمانی با انداماندام

0226 :06.) 

مقیاس انسانی در مفهوم مادی و عددی  
آن در آمد و شد انسان از عروج به فرود و 
از الهوت به ناسوت و بر عکس آن، رنگ 

بازد. در مکتب اصفهان نه مقیاس بلکه می
 ،هاشود. مقیاسفضای انسانی مطرح می

 هاشدنها، بسته، گشودگیها، احجاماندازه
ن نگر ایشوند که بیاهمه برآن میغیره، و 

(. این 070: 0220فضا باشند )حبیبی، 
 اهافض کردن انسانی پی در واقع مکتب در

 وی شأن به بخشیدن وجودی مرتبت و
 (.06: 0222اهری، ) است

های فرا انسانی از این دوره مقیاس
یابند )زیاری، زیاری و کم بروز میکم

شروع این ساخت و ( 0222عبدلی، 
شمس سازها با عمارت پنج طبقه 
 شود.العماره در ارگ سلطنتی آغاز می

وع
تن

 

در معماری سنتی، پیچیدگی و تنوع موجود در 
تفاوت متعادل و موزون  ناشی از ،مراکز زیستی

عوامل و خصوصیات به جای تغییر شدید و 
ساخت در فضاهای انسان ؛ناگهانی در آنهاست

مقابل فضاهای طبیعی، قرارگیری موزون و 
-مو تغییر موزون فر تها در کنار همسازگار فعالی

وجود  ؛(068: 0220)بحرینی،  مطرح استها 
 پیچیدگی در عین هماهنگی با کل.

در مکتب اصفهان، فضای شهری در  
انبساط خویش روی به کثرت دارد و تنوع؛ 
روی به تجزیه شدن دارد و گوناگونی 

 (. درتنوع و تکثر، هر070: 0220)حبیبی، 
از دیگر اجزا و عناصر؛ جز و عنصری فارغ 

هویت، شخصیت و معنای خویش را دارد 
 (.02: 0222)اهری، 

 فضایی هایدر این دوره، خالقیت
 تربیش فضاها تنوع یابد،می افزایش

-می خلق نوینی فضاهای و شودمی

 سبکی و گشایش به فضاها. شوند
 یقدیم الگوهای و رسندمی بیشتری
 فضا گسترش در جهت ایران معماری
: 0220یابند )بانی مسعود، می تکامل

 ،( و عامل اختالط و دورگه بودن01
 . شودمیاصلی در خلق تنوع و شگفتی 

ت
حد

و
 

 خویش؛ کمال جستجویدر معماری ایرانی 

 سنتز در را وحدت اندیشۀ به شدن نایل یعنی

 رمزپرداز زبان .جویدمی راز و نظم میان

 بیانی ابزار میان تعامل با ایرانی معماری

 ساختار شفافیت، اصل و رمزگان یعنی خویش

 و با بخشدمی جهت را معماری فضایی

 اندیشه هندسه، یعنی نظم عالم بکارگیری

و همکاران،  ناظر) سازدمی متبلور را وحدت
در مجموع، عوامل سازنده وحدت در  (.0220

 نظم توان هندسه،معماری سنتی ایران را می

 این کنار در که عوامل سایر ؛نامید تناسبات و

 تأثیر وحدت حس القای در توانندمی موارد

 رنگ، نور، :از عبارتند باشند داشته بسزایی

 کاهش و فضا افزایش اعداد، رمزها، نمادها،

 )آینه و آب( شفافیت، انعکاس و سبکی ماده،
 فضای در طبیعت عناصر از گیریهبهر و

 (8: 0222، فاروقی و تبارآری، معماری )وحیدی

فضای شهری در انقباض خود و در 
، روی به وحدت دارد و اشمجموعه هبسته

، روی به ترکیب دارد و همگونی؛ یکسانی
چگونگی ترکیب عناصر و  درواقع، فارغ از

اجزا، آنها میل به وحدت در یک هویت کلی 
 (.070: 0220دارند )حبیبی، 

در این دوره وجود وحدت در حین 
های در جداره به خصوصکثرت 

مشاهده  شهری هایمیادین و خیابان
 بیان هاجداره اجزاء . همۀشودمی

 کامل هماهنگی در و دارند واحدی

-دهند. بهرهمی سر را یکسانی ندای

 هایدر مکان بصری تمرکز از گیری

 یکپارچگی و وحدت ایجاد به مناسب

 و تفرقه از و مانع رسانده یاری نما
 )احمدی، توزنده استشده اجزا جدایی

 (.0: 0221جانی، 
 
 
 

 

 تحلیل و بررسی نمونه مطالعاتی -5
ی در ادوار مختلف، نتایج حاصله در شهرک پردیسان قم ختشناها و اصول زیباییو استخراج ارزش مورد بحث مواردباتوجه به 

نتخاب شدند ا های مطالعاتیبه عنوان نمونه االنبیاکوی بهشت، آرین و خاتم مساکن مهر. به این منظور، استهمورد ارزیابی قرار گرفت
 دهد.را ارائه می مذکورهای شناسی در نمونهتحلیل اصول زیبایی ،2 که جدول شماره
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 های مطالعاتیشناسی در نمونههای ثابت زیبایی: ارزیابی ارزش۳جدول شماره 

 االنبیامسکن مهر خاتم مسکن مهر آرین کوی بهشتمسکن مهر  

 تناسب
 

عدم تعریف تناسبات دقیق تعریف شده 
در جانمایی بازشوها و ابعاد آنها )نبود 
الگوی استحکام بصری در نما، عدم 

 .(ارهجدو خالی  تناسب بین فضاهای پر

 
وجود تناسبات نسبی در ابعاد و تعداد 
بازشوها نسبت به جداره، تناسب نسبی بین 

 بر و ارتفاع ساختمان. 

 
در ابعاد بازشوها و فضای  نبود تناسبات

مابین آنها، نبود تناسبات در تعریف شکل 
بازشوها نسبت به یکدیگر )از لحاظ 

 کوچکی و شکل آنها( -بزرگی

  توازن
 هایتوازن و تعادل شکلی در نما و وزن

افقی و الگوی  -ارکان عمودی ،بصری
 .شودمشاهده میتقارن 

 
توازن و تعادل شکلی و  ،به صورت کلی

تقارن در نمای ساختمان و ارکان آن 
 مشهود است.

 
به صورت کلی توازن و تعادل شکلی در 

ی هادر بعضی قسمت آن وارکان  و نما
 شود.مشاهده میتقارن محوری  جداره،

 

 وحدت
 

ها به دلیل وحدت بصری در جداره
هرچند . شوددیده می همگونی مصالح

اجزا و جزئیات دیده وحدت در ترکیب 
 شود. نمی

 
ها به دلیل وحدت بصری در جداره
شود. هرچند همگونی مصالح دیده می

وحدت در ترکیب اجزا و جزئیات دیده 
 شود.نمی

 
ها به دلیل وحدت بصری در جداره
شود. هرچند همگونی مصالح دیده می

وحدت در ترکیب اجزا و جزئیات دیده 
 شود.نمی

 

  هندسه
، گرایی در تفکیک قطعاتهندسه
، بازشوها و ترکیب دهی نماهاشکل

 اشکال با یکدیگر. 

 
-گرایی در تفکیک قطعات، شکلهندسه

، بازشوها و ترکیب اشکال با دهی نماها
 یکدیگر. 

 
-کل، شگرایی در تفکیک قطعاتهندسه

، بازشوها و ترکیب اشکال با دهی نماها
 یکدیگر. 

  ترکیب
مناسب در توده و فضا، عدم ترکیب 

 سازی آنها.جزئیات نما و محوطه

 
عدم ترکیب مناسب در توده و فضا، 

 سازی آنها.جزئیات نما و محوطه

 
عدم ترکیب مناسب در توده و فضا، 

 سازی آنها.جزئیات نما و محوطه

مقیاس 

 انسانی
 

متر و  00ارتفاع ساختمان در حدود 
 شش طبقه با مقیاس انسانی سازگار

 نیست.

 
 متر و 06 ارتفاع ساختمان در حدود

چهارطبقه با مقیاس انسانی تا حدی 
 سازگار است.

 
متر و با پنج  02ارتفاع ساختمان در حدود 

 طبقه با مقیاس انسانی سازگار نیست.

 تنوع
 

عدم تنوع در جنس و شکل مصالح، 
نبود جزئیات در جداره، عدم تنوع در 

ا به هفضا و اتصال توده -ترکیب توده
 و نبود تنوع در شکل بازشوها.  یکدیگر

 
عدم تنوع در جنس و شکل مصالح، نبود 
جزئیات در جداره، عدم تنوع در ترکیب 

ها به هم و نبود فضا و اتصال توده -توده
 تنوع در شکل بازشوها. 

 
و شکل  رنگ مصالح ،تنوع در جنس

عدم ، نبود جزئیات در جداره، بازشوها
-دهفضا و اتصال تو-تنوع در ترکیب توده

 .یکدیگرها به 
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 نتیجه گیری -6
هفت نه، پیشیپس از مروری بر ادبیات  ،شناختی در ادوار مختلفهای پایدار زیباییهدف بررسی و تبیین ارزشبا این پژوهش 

وع با عناوین تناسب، توازن، وحدت، هندسه، ترکیب، مقیاس انسانی و تناندیشمندان اشتراکات تعاریف  ازشناختی اصل ماندگار زیبایی
 هرانت مکتب و اصفهان مکتب سنت، مکتب ایران؛ شهرسازی و معماری مطرح دوره در سه مکتب و سهنمود؛ اصول مذکور استخراج 

 نتایج پژوهش حاضر با سایر تحقیقات صورتتفاوت . قرار گرفتارزیابی مورد  مطالعاتیهای نمونهادامه در  قرار گرفت و تحلیلمورد 
سنجش  رد های گوناگون است؛ بکارگیری اصول مذکورشناختی در دورهاشتراکات مقوله زیبایی، ارائه شناختیزیباییی گرفته در حیطه

است  آناز  حاکی های تحقیقیافته. امری ضروری استهای شهری سکونتگاهو بهبود کیفیت در فرایند ارزیابی، ساماندهی و طراحی 
 حال آنکه؛ ستارعایت نشده و یا به طرز ضعیفی اجرا شده های مسکن مهرسکونتگاهشناسی در که متأسفانه، بسیاری از اصول زیبایی

روحی و  هایامروزه اهمیت مباحث زیبایی شناختی با تغییر و تحوالت صورت گرفته در بخش مسکن و تأثیرات این مهم بر جنبه
سازی نوعی های هنری در پی فرهنگگردد اما متأسفانه برخی معماران و جریانشهروندان، بیش از گذشته احساس میروانی 
ای هستند که غالباً بر مبنای مد و یا بدون مطالعات روانشناختی است؛ از طرفی دیگر گاهی به بهانه شناسی شخصی و سلیقهزیبایی

اختی با رعایت شنشود. توجه به الزامات و قواعد زیباییکیفیت روی آورده میو سازهای بی تقلیل بودجه و کمبود تسهیالت، به ساخت
ا ت حائز اهمیت استدر طول ادوار مختلف غنی و بارور شده و ایرانی است  اصیلاصول پایدار آن که منطبق بر معماری بومی و 

قیق، راهکارهای های تحبا اتکاء بر یافته ردیده را مرتفع سازد.گشناسی بر مساکن و فضاهای شهری حادث مشکالتی که در بعد زیبایی
ماندگار ناختی شزیباییمنطبق بر اصول های مسکن مهر سکونتگاهشناختی کیفیات زیباییتوان گامی در راستای ارتقای زیر را می

 : برشمرد
تعریف خط آسمان متنوع و تعریف شده با ایجاد ها، های تعریف شده در طراحی بازشوهای جدارهگیری از تناسبات و ریتمبهره

-ها و پیچیدگیها، الگواستفاده از جزئیات، موتیف ؛بندی شکلی و حجمی بناهاشده در ترکیب استفاده از هندسه تعریف ؛تأکیدات در آن

 ؛رتبه(مفضاها )ساخت و سازهای کوتاه ناستفاده از مقیاس انسانی برای انسانی شد ؛هاهای شکلی و حجمی منطبق با زمینه در جداره
ندی بدستیابی به وحدت شکلی، عملکردی از طریق ترکیب مصالح، ترکیب ؛فضا -توده درمند بندی متنوع و نظاماستفاده از ترکیب

ها از مجموعهایجاد تعادل در  ؛خط زمین در کنار هم ،اشکال، جزئیات ارکان اصلی و فرعی نماها، اشکال، بازشوها، تعریف خط بام
فضاها )عنصر آب و گیاه( در ترکیب باسخت فضاها برای استفاده از نرم ؛هافضا و الگوی استحکام بصری جداره-طریق ترکیب توده

همچنین،  ؛استفاده از ترکیب و هارمونی رنگهای مشخص در نماها ؛استفاده از مصالح متنوع و بومی با کیفیت؛ نوازی بصری بیشترچشم
آموزش شهروندان در زمینه زیباسازی فضاهای شهری موجود و  ؛بصری زوائد و هاآلودگی از جلوگیری جهت مردم جمعی مشارکت

زه گیری ازآموبهره ؛های داوطلب مردمی سازماندهی شدهزیباسازی مشارکتی توسط گروه ؛ارتقای نظارت اجتماعی در نگهداری از آن
  .یو منظر شهر سیمااجرایی در حوزه الزام آور و های تدوین ضوابط و دستور العمل ؛شهرهای غنی الگوی معماری بومی در زیباسازی 
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شناسی محیطی در معماری و شهرسازی، چاپ محاط در محیط، کاربرد روان(، 0220. )آزاده، شاهچراغی وعلیرضا بندرآباد،  .07
 اول، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
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 (، فرآیند طراحی شهری، چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.0220حسن. )بحرینی، سید .00
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 عاتمطالی ابوالفضل مسلمی، فصلنامه ، ترجمه«شوپنهاور در شناسیزیبایی و اجتماعی نقد»(، 5211بیشاب، پل. ) .50

 .51شناخت، شماره زیبا نظری

سعید حنایی کاشانی، تهران: ی محمد(، تاریخ و مسائل زیبا شناسی، ترجمه0280بیردزلی، مونروسی و هاسپرس، جان. ) .01
 .انتشارات هرمس

 گیریشکل در هندسه زیباشناسانه نقش بر تحلیلی»(، 0220اکبر. )آمنه.، پورجعفر، محمدرضا و تقوایی، علی نصرآبادی، بختیار .06

 .00شهری، شماره  مطالعات پژوهشی علمی فصلنامه ،«عباسی شهری چهارباغ فضای

 .00ماره هنر، ش کیمیای پژوهشی علمی فصلنامه ،«فارابی نظر از متافیزیک و شناسیزیبایی رابطه» (،0220مهدی. ) بهرامی، .00

 مهر.  سوره انتشارات دوم، تهران: هنر، چاپ فلسفه با (، آشنایی0280حسن. ) بولخاری، .08

فلسفه و کالم، ، فصلنامه «هیوم دیدگاه از شناسیزیبایی قضاوت معیار واقعی منتقدان»(، 0288محسن. ) فوسخودی، بهلولی .02
 .07شماره 

 شهیدی. شهری، چاپ پنجم، تهران: انتشارات طراحی فرآیند و نظری مبانی (،0220جهانشاه. ) پاکزاد، .07

 شهر.آرمان انتشارات چهارم، تهران: چاپ طراحان، برای محیط روانشناسی الفبای (،0221بزرگ، حمید. ) و جهانشاه پاکزاد، .00

 معماریان. غالمحسین انتشارات معماری اسالمی ایران، چاپ ششم، تهران: (، آشنایی با0226کریم. ) پیرنیا، .00

 محیطی شناسیزیبایی ابعاد بازخوانی»(، 0222پورجعفر، محمدرضا،. تقوایی، علی اکبر.، آزاد فالح، پرویز و صادقی، علیرضا. ) .02
 .01هری، شماره ، فصلنامه مدیریت ش«اصفهان تاریخی شهر اصلی بندیاستخوان: پژوهی مورد شهر؛ فرم

 .2، دو فصلنامه باغ نظر، شماره «شناسی شواننقدی بر زیبایی»(، 0280تیموری، محمود. ) .00
 و مسکن وزارت جلد دوم، تهران: ایران، در مسکونی فضاهای و شهر طراحی هایروش و اصول (،0261محمود. ) توسلی، .01

 شهرسازی.

 ، چاپ هفتم، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری. اسالمزیبایی و هنر از دیدگاه (، 0220. )محمد تقی ،جعفری .06

(، از شار تا شهر، تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن، چاپ دوازدهم، تهران: 0220حبیبی، سید محسن. ) .00
 انتشارات دانشگاه تهران. 
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 .87، فصلنامه مطالعات اسالمی، شماره «شناختی در قرآنمفاهیم زیبایی »(، 0280خرقانی، حسن. ) .27

ی لیال آقاداداشی و مرتضی صدیق، چاپ ، ترجمه«شناسی محیط زیست و معماری منظرزیبایی»(، 0220پورتئوس، داگالس. ) .20
 اول، تهران: چاپ سبز آرنگ.

 ستزی پایداری ارتقاء در زیست محیط شناسیزیبایی آموزش نقش بازشناسی» (،0220ولی، آذین. ) حسن و سینا اصل، رزاقی .20
 ، بوکان.دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری ،«مکان محیطی
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 .08، شماره ایران معماری و مرمت دوفصلنامه
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  انسانی. علوم توسعه و تحقیق مرکز ،(سمت)

ات سازمان میراث ایران، چاپ اول، تهران: انتشار معماری در پایدار های(، ارزش0206صارمی، علی اکبر و رادمرد، تقی. ) .20
 فرهنگی کشور.
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 .1شماره  شهر،دو فصلنامه آرمان ،«تهران دارآباد گردشگری مسیر

 هنری. تحقیقات و مطالعات تهران: مرکز .(0) دینی شناسی(، زیبایی0280مرتضی. ) مطهری، .02

 معاصر و سنتی معماری در شفافیت مفهوم (، بازشناسی0220علی. )نژادریا، محمدآذیتا و کی اسکویی، باللی ،ناظر، زینب .17

 همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران، یزد.. ایران

 (، برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری، چاپ اول، تهران: انتشارات کتاب فکر نو.0220کار، عبدالحمید. )نقره .10

 فرهنگی. علمی انتشارات شرکت تهران: ششم،مرزبان، چاپ  پروین یترجمه زیبایی، (، معنی0286اریک. ) نیوتون، .10
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 . 08و 00شماره 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو3011 تابستان(، 31)پیاپی:  2سال چهارم، شماره 

 

ریزی و شهرسازی مشارکتی با تاکید بر نقش کودکان در فرآیند برنامه

 طراحی شهری در دوران کرونا

     

 3زهرا نصرتی، 2مریم حافظی فر، *1غالمرضا مختاری اصل
 20/20/0022تاریخ دریافت:  

 00/20/0022تاریخ پذیرش: 
 

  00302کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

است.  یشهر یزیربرنامه ندیکودکان در فرآ شتریکردن هرچه ب لیو محققان حوزه کودک در دخ زانیرتالش برنامه
مشارکت با  یهاو چالش ای، مزامربوط به کودک، حقوق میاز مفاه یدرک کامل ازمندیمشارکت کودکان ابتدا ن شکیب

، آن یایو مزا بیمعا یابیدوران قبل و بعد کرونا و ارز رمشارکت دادن کودکان د یهاروش یبررس نیکودکان است. همچن
منحصر به خود را دارند،  یتیو شخص یروح ،یجسم یهایژگیکودکان و کهییازآنجا. باشدیپژوهش م نیا یهاجزو الزمه

 دیجد یهاکردن روش دایراستا هدف پ نی. در اشودیم فیدر جامعه تعر گاهشانیمتناسب با جا زیمشارکت آنان ن ندیفرا
 نینو یهاروش یایو مزا بیکه با توجه به معا دیآیم شیپ سؤال نیو ا باشدیمشارکت کودکان در دوران کرونا م یبرا

و  یلیتحل -یفیپژوهش با روش توص نیاستفاده کرد؟ ا توانیم ترمناسب یریگجهینت یبرا ییتدهادوران کرونا، از چه م
مشارکت  جادیدر ا رگذاریتأث ییفضا -یکالبد یعوامل و فاکتورها ییبه شناسا ینادو اس یااستفاده از منابع کتابخانه

مشارکت  یراهکارها و الگوها تاًیدوستدار کودک در دوران قبل و بعد کرونا پرداخته و نها یشهر یکودکان در فضاها
 .دهدیم شنهادیمختلف کرونا را پ طیدر شرا یو طراح یزیربرنامه ندیکودکان در فرا

 

 ، کرونا، شهر دوستدار کودک، مشارکت کودکانیشهر یزیر، برنامهمشارکت یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 )نویسنده مسئول(دانشجوی ارشد طراحی شهری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران  -3
 reza_mokhtariasl@yahoo.com 

 استادیار گروه معماری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران. -2

 .دانشجوی ارشد طراحی شهری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسالمی، اردبیل، ایران -1
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 مقدمه  -1
 هاییعرصه زیست محیط و اجتماعی نظر از توانندیم شهرها گیرند، قرار مدنظر هم کودکان شهرها ریزیبرنامه فرایند اگر در

 مطلوب  شهر اهداف به واقعی معنای به هنگامی شهری ریزی(. برنامه0:03:2)رفیعیان و همکاران، باشند  پذیرترزیست  و پایدارتر

 شهر کودکان، عالقه مورد شهر .گیرد قرار توجه مورد سنی اقتضای به توجه شهروندان با تمام نیازهای و هاخواسته که میشود نایل

 شهری تشویق کند. طراحی و خدمات در شرکت را به پیر چه و جوان چه خود شهروندان که طوری به نیز است مردم عالقه مورد

کند ها تأکید میبیش از گذشته به مشارکت و انسانی شدن طرحریزی در جهان امروز برنامه هاینظریه( 3:03:0)کیانی و همکاران،
یابد که شهرنشینان هرکدام به نوبه خود احساس مسئولیت کنند مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق می .

حلیل موضوع مشارکت مردم پذیر تبدیل گردند. بررسی و تپذیر و مشارکتو از حالت یک شهرنشین عادی به یک شهروند مسئولیت
ای مهم و با ارزش تبدیل شده است. شهرسازی در فرآیند شهرسازی ضرورت انکار ناپذیر یافته و شهرسازی مشارکتی به مقوله

 –های شهری که امروزه دموکراسی مشارکتی گیریمشارکتی پیشنهادی است برای نهادینه کردن حضور شهروندان در تصمیم
ها گیریکمک خواستن از شهروندان برای اجرای طرح های شهری و دخالت دادن آنها در تصمیم ی مشارکتیگرایی، شهرسازمحلی

 (0:03:0)خادم الحسینی و همکاران، اندرا یافتهریزی متمرکز شده است و مردم تا حدود زیادی جایگاه خویش جایگزین برنامه
 شهروندان این رعایت حقوق برای قانونی جایگاه کنندمی تالش المللیجوامع بین کودکان، حقوق به توجه گسترش با امروزه

 مصوبات در .است شده ایجاد حقوق شهری و مقررات قوانین، در آنان حضور تجلی برای سبب زمینه این به .شود فراهم کوچک

آنان  ساختن سهیم در کودکان مشارکت اهمیت بر به بازی، کودکان نیاز و اولیه نیازهای تأمین به توجه بر داخلی عالوه و المللیبین
 هایسازیو تصمیم ریزیبرنامه در تأثیرگذار قشر ویژه به جوامع از فراهم شده بستر این .است شده تأکید سازیمکان فرایند در

 چگونگی برای ( تالش0:03:۱،کنند )عزتیان اجرا شهری فضای طراحی مشارکتی در فرایند را کودکان نظر که دارد انتظار شهری

فرآیند  و ریزیبرنامه در کودکان از تأثیرگذارتری و دارمعنی مشارکت به منجر توانمی کودکان و طراحان دانش اشتراک گذاشتن به
 برای و جامعه محلی دولت با تا کنندمی کمک نوجوانان و کودکان به هاییبرنامه چنین .شودمی آنها رفاه درنهایت و شهری طراحی

ای بنام آنچه کمتر کسی پیش بینی کرده بود حضور مهمان ناخوانده .کنند  برقرار ارتباط به نفس اعتماد و فضایی شایستگی توسعه
مداران و رهبران روزگار را نیز در چهار ای که نه تنها کودکان، که با نفوذترین و قدرتمندترین سیاستکرونا بود، ویروس ناشناخته

گیری ها که است. حاال دیگر افراد نه تنها برای به اشتراک گذاشتن عقایدشان و سهیم شدن در تصمیمها حبس کرده دیواری خانه
اند. عدم حضور فیزیکی و اجتماعی شهروندان بخصوص اقشار آسیبهای روزمره نیز از یکدیگر فاصله گرفتهحتی برای فعالیت

ابزارهای مشارکت چهره به چهره و حضوری، صدای کودکان در کند که در نبود مطرح می پذیرتر مانند کودکان این پرسش را
تصمیماتی که بر سرنوشتشان موثر است چگونه باید شنیده شود. عالوه بر اینکه نه تنها مشارکت کودک، که سالمت جسمی و 

 (::0:03،منوچهری)معرض تهدید قرار دارد.روانی او نیز در این دوران در 
 

 مبانی نظری -2

 مشارکتی و طراحی شهری  ریزی رنامهب -2-1

 مفهوم مشارکت -2-1-1

مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری  
عنوان عمل و شناسی، باید بین مشارکت به عنوان امر شرکت کردن و مشارکت به داشتن است. به همین جهت، از دیدگاه جامعه

-تعهد ) عمل مشارکت ( تبعیض قائل شد. مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می

رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد. ساموئل پل اهداف زیر دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعاالنه در گروه را می
 شمارد :میرا برای مشارکت بر 

 های طرح ) پرداخت پول، انجام دادن کار یا ارائه کاال(؛مشارکت در هزینه -
 افزایش کارآیی و اثربخشی طرح ) ارائه مشاوره و دخالت در اجرای آن (؛ -

هایی که های آگاهی بخش ) همانند گروههای رسمی و غیر رسمی و فعالیتبرداران از طریق آموزشتوانمندسازی بهره -
 ؛(کنندسازی میاتکای خود خانهبه 

 .گذارد(شان تأثیر میهای محروم جامعه بر منابع و تصمیماتی که بر زندگیافزایش اختیار )تسلط بخش -

توان این گونه تعریف نمود: مشارکت، فرایندی است مبتنی بر خرد جمعی با عنایت به نظریات مدرن در توسعه، مشارکت را می
گیری، مدیریت، اجرا، ارزیابی و ریزی و تصمیمشرکت همه افراد ذینفع در همه ابعاد برنامه» و داوطلبانه که  و رفتاری است آگاهانه

این پنج بعد عالوه بر آن که چارچوب مفهومی مشارکت را « . گیرد کنترل، تقسیم منافع و سود برای رسیدن به هدف را در بر می
مشارکت واقعی از مشارکت نمادین، مشارکت غیر واقعی، مشارکت ناقص و مشارکت سازد، معیاری برای سنجش و تمایز روشن می

 (.000:03:0،)رحمانی کارانه استفریب 
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 :ها به مشارکت، آن را به چهار نوع تقسیم می کندبر مبنای پاسخ دولت جیمز میجلی
ها اجازه مداخله و حکومتها هستند. طرفداران این طرز تفکر معتقد به سرکوب مشارکت توده:ضد مشارکتی روش -

ها را که ممکن است با اهداف کالن اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند، مشارکت همگانی در تدوین سیاست
 .دهند نمی

مشارکت  کند.های پنهانی، حمایت میدولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزه ه:مشارکت هدایت شد روش -
کند، به کار ترل سیاسی، اجتماعی، با علم به این که مشارکت، اجرای طرح را تسهیل می، به منظور کناجتماعات محلی

 رود. می

کند؛ به این ترتیب که در این شیوه، دولت در برخورد با مشارکت، به شکلی دو گانه عمل می  :مشارکت فزاینده روش -
پیشنهادهای مشارکتی اقدام مؤثری انجام کند، اما عمال در مسیر تحقق های رسمی از آن حمایت میگیریدر موضع

 دهد.نمی

کند و از طریق ایجاد ساز و کارهایی در این شیوه دولت کامال از مشارکت اجتماعی حمایت می مشارکت واقعی: روش -
ی مشارکتی، دولت عالوه بر ایجاد کند. در این شیوهها، تالش میبرای ورود مؤثر اجتماعات محلی در تمامی زمینه

های مشارکتی از طریق آموزش و تقویت اجتماعات محلی، تدارک مواد و دیگر های اصیل محلی، متعهد به فعالیتنهاد
 (0۱0:03۳3)ازکیا و همکاران،باشد .میای و محلی اشکال کمک و نیز ایجاد هماهنگی در تصمیمات مرکزی، منطقه

-توانمند(0مشارکت (3مشاوره (0رسانی عاطال(0ای برای مشارکت در نظر دارد: دیویدسون سطوح چهارگانهاسکات 

در اثر خود با عنوان شهرهایی بهتر همراه با کودکان و نوجوانان )راهنمایی برای مشارکت(  دریسکل(.0۴:03۳2 ،ثانی)شریفیانسازی
مشارکت بر سه اعتقاد کند. وی معتقد است، که توسط یونسکو به چاپ رسیده، مباحثی در رابطه با مشارکت و انواع آن طرح می

ی مورد ب( مردمی که در محدوده ذیل مبتنی است: الف( توسعه، در وهله اول و پیش از همه، باید به نفع ساکنان محلی باشد؛
ترین اطالعات را درباره آن محدوده و موضعات مرتبط با آن دارند؛ ج( مردمی که بیشترین کنند، دقیقریزی زندگی میبرنامه

 (Driskel,2002:32) ندارگیری دپذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در روند تصمیماز تصمیمات میتأثیرات را 
 

 معیارهای اصلی شهرسازی مشارکتی   -2-1-2
ها و تمایالت متنوع با هم تعامل ای از فرآیندهایی که از طریق آن گروهکنند: مجموعهمشارکتی را چنین تعریف می شهرسازی

 عبارتند از :مشارکتی  برخی از معیارهای اصلی در شهرسازیتوافق برسند. کنند، تا برای تهیه یک برنامه و نحوه انجام آن به می
ریزان و مدیران اعتقاد درونی و جدی ریزان: مشارکت واقعی وقتی میسر است که برنامهنیت اصلی و واقعی برنامه -

 به مشارکت شهروندان داشته باشند. 
 به مشارکت واقعی خواهیم شد.نزدیکتر شدن  ،باعثبه شهروندانبیشتر گیری اختیار تصمیمبا  مشارکت:دامنه  -
 شویم.تر مینگاه به مشارکت: اگر مشارکت خود فی نفسه هدف در نظر گرفته شود، به مشارکت واقعی نزدیک -
 اند.ا هم متفاوتهای مشارکتی از نظر مشاوره با شهروندان نیز بنظرخواهی از شهروندان: طرح -
ای که حق اعتراض به طرح: داشتن حق اعتراض به طرح به همراه سازو کار اعمال این اعتراضات در طرح به گونه -

 منافع عموم تأمین شود از ابزارهای مناسب برای سنجش میزان واقعی مشارکت مردم است.
وجود داشته باشد به مشارکت واقعی تری از جانب مردم نظارت شهروندان: هرچه مردم نظارت بیشتر و جامع -

 شویم.تر مینزدیک
جریان اطالعات: جهت جریان اطالعات )یک سویه یا دو سویه بودن آن( و شدت این جریان عامل مهمی در  -

 شود.تشخیص میزان و نوع مشارکت شمرده می
-های ریشهی بر سنتالساعه نیست، هر یک از سطوح مشارکت مبتنپشتوانه فکری و فلسفی: مشارکت امری خلق -

حبیبی و (های گوناگون مشارکت را از هم متمایز کرد توان دستهدار فلسفی و سیاسی است. از این نظر نیز می
 (.0۱:03۳0،همکاران

 

 ریزی و طراحی شهریشهرسازی مشارکتی با تاکید بر نقش کودکان در فرآیند برنامه -2-2

 کودک -2-2-1

است طبق تعریف فرهنگ فارسی معین، کودک به معنای کوچک، صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده یا طفل آورده شده 
 شود که به سن بلوغ نرسیدهکودک به فردی اطالق می تعاریف حقوقی جمهوری اسالمی ایران، طبق .(300۴:03۱0محمد،، معین)

 :سال و دختران  00مجلس شورای اسالمی، سن بلوغ را برای پسران  03۱2مصوبه  0002باشد. قانون مدنی در تبصره یک ماده 
( به تصویب مجمع :0:۳) 03۱۳حقوق کودک که مفاد آن در سال  کنوانسیون(. 300:03۴۴،)منصوراست سال قمری ذکر کرده 

است، در ماده یک خود اشاره به  آن را پذیرفته 03۴0سالمی ایران نیز در سال عمومی سازمان ملل متحد رسیده و مجلس شورای ا
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سال باشد، مگر آنکه طبق قانون اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر  0۳کسی است که دارای سنی کمتر از آن دارد که کودک 
شود که اجازه فعالیت شغلی نداشته باشد که . از نظر مرکز آمار ایران کودک به کسی گفته می(3:03۴۱)یونیسف، تشخیص داده شود

 (.00:03۳0،)شیعه سال تمام شمسی است 00در این تعریف سن کودک حداکثر 
 باشند: های زیر میحرکتی، شناختی، عاطفی، کودکان دارای ویژگی -های رشد جسمیبا توجه به جنبه     

 بینند. دیدگاه و دریچه چشم خود میتمایل به خود محوری و خودمرکزی دارند و اساساً هر چیز از  -
های دست اول دارند، زیرا توانایی تفکر انتزاعی و تمایل به یادگیری از طریق اشیای واقعی و عینی و تجربه -

 گیرند. استدالل هنوز در آنان رشد نیافته است. بنابراین از طریق بازی و فعالیت به نحوه بهتری یاد می

ها را برای مدت طوالنی ندارند. مدت توانائی برای تمرکز کردن و توجه به فعالیتکنند، یعنی تأمل کوتاهی می -
های جسمانی و ذهنی دقیقه در هر دوره زمانی است که این زمان برای فعالیت 00تا  ۴زمان توجه آنان حدوداً 

 سازی، بازی با شن و مواردی از این قبیل متناسب است. گویی، ساختمانمانند قصه

های دهند. هنوز به فعالیتدگیری، کنجکاو، خودجوش و مشتاق هستند و به امور تازه با عالقه پاسخ میبرای یا -
 برند. های گروهی کوچک بهره بیشتری میگروهی عادت ندارند بنابراین از فعالیت

 توانند به مدت طوالنی ساکت و آرام بنشینند، نمی ،درونی برای تحرک و فعالیت جسمی بدلیل نیاز -

 برند. از تکرار، به ویژه قصه و داستان و اشعار لذت می -

 دهند. طیب خاطر به موسیقی و اشعار دارای وزن و قافیه پاسخ میبه طور طبیعی و با  -

البته گرچه ویژگی های مشترکی در هر گروه سنی وجود دارد، تفاوتهای فردی در کودکان هم از نظر میزان رشد و هم 
 (.0۱:03:0،)رحمانی وجود داردیشان هاها و تواناییقابلیت
 

 حقوق کودک -2-2-2
میالدی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب  :0:۳نامه جهانی حقوق کودک مصوب در پیمان ،حقوق کودک

بهتر برای ها و مردم جهان را به ساختن دنیای ی دولتمعروف است همه "کنوانسیون حقوق کودک"به  که این عهدنامه .رسید
مجلس شورای اسالمی ملحق شدن جمهوری اسالمی ایران به این عهدنامه را  03۴0در اوایل اسفند  کند.کودکان تشویق می

 نامه به شرح زیر است :ای حقوق کودک به طور خیلی خالصه در این پیمانتصویب کرد. اصول پایه
 هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. -
 شود باید منافع عالیه آنها در راس قرار گیرد.گیری میبا کودکان تصمیمزمانی که در رابطه  -
شود نظرات ایشان باید کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمام اموری که به آنان مربوط می -

 شان طراحی نمود.مرتبط مورد توجه قرار گیرد و الزم است ساز و کاری در زمینه نحوه مشارکت آنان در امور
استفاده از وسایل  ،های بهداشتیاستفاده، مراقبتآزادی تشکل و انجمن، حمایت در برابر سوء کودکان حق آزادی مذهب، -

ارتباطی، آموزش و پرورش، بازی و اوقات فراغت، عدم حضور در جنگ، رسیدن به اعضای خانواده و در مجموع حق 
 ( .0،)سعیدی رضوانی تواند مانع رشد و حیات سالم آنها گرددیحیات و رشد دارند و هیچ کس نم

ساز ایجاد جامعه سالم آینده خواهد های اجتماعی رهانیده و زمینهتامین حقوق کودکان، آنان را از تحریم حق خود و سرخوردگی
ودکان از مفهوم عموم مردم . و نادیده گرفتن نیازهای کودکان در ساختن فضای شهری، منجر به حذف ک(Shieh,2006:5) دبو

 (Li L.H,2005:305) ستهایشان شده ادر لذت بردن از فضاهای باز برای انجام فعالیت

 

 شهر دوستدار کودک  -2-2-3
شوند تا استانداردهای الزم را برای زندگی های مختلف جامعه متعهد می، شهری است که در آن بخش"شهر دوستدار کودک"

دهد و کودکان به لحاظ ها را مدنظر قرار میخود فراهم کنند. شهری که نیازها و عالیق خاص این گروه شایسته کودکان در منطقه
ی مستقیم کنند. این احساس آرامش به ویژه با امنیت اجتماعی و ایمنی رابطهذهنی و روانی از زندگی در آن احساس آرامش می

توان به ایجاد عالقه در کودکان برای پیگیری حقوقشان، تامین امنیت های شهر دوستدار کودک میدارد. از اهداف مهم پروژه
های مربوط به شهر، تمرین گیریهای مورد نیازشان، غلبه بر فقر و نابرابری، مشارکت دادن کودکان در تصمیمکودکان در مکان

 ی فضاهای تفریحی و... اشاره نمودهمکاری میان کودکان و بزرگساالن، تشویق بزرگساالن به حفظ و حمایت از کودکان، توسعه
مردان چگونه این شهرها را بر اساس عالیق شهر دوستدار کودک، به این معنی است که دولت (.::0:03)خوارزمی و همکاران،

آموزش ، ، حمایت، حمل و نقلشود که در آنها حقوق اساسی کودکان مانند سالمتکنند و نیز به شهرهایی گفته میها اداره میبچه
اند که حقوقی دارند و حق ها به عنوان شهروندانی تعریف شدهبراین اساس بچه .(Wilks, 2010:27) شودمیو فرهنگ رعایت 

ها نیست، بلکه شهری است که به وسیله شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب برای بچه دارند نظراتشان را ابراز کنند. یک
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دهنده یک شهر دوستدار کودک مولفه اصلی تشکیل :یونیسف،  از سوی(. 00:03:0مکاران،و ه کیانی)شود میکودکان ساخته 
 : از عبارتست

 اطمینان از مشارکت کودکان .0
 برخورداری از نظام قانونی دوستدار کودک .0
 توسعه راهبرد جامع حقوق کودکان در شهر .3
 بخشیایجاد واحدهای حقوق کودکان با برقراری سازوکار همکاری بین .0
 ها بر کودکانهای ارزیابی و برآورد اثر طرحاجرای برنامه .0
 تخصیص بودجه مناسب برای کودکان .۱
 ارایه منظم گزارش در مورد وضعیت کودکان شهر .۴
 آگاهی بخشی در مورد حقوق کودکان در میان بزرگساالن و کودکان .۳

 (Riggio, 2002:46)های مستقل در دفاع از حقوق کودکانهای گروهحمایت از فعالیت .:

که  راهبردیشده عبارتند از شبکه شهر دوستدار کودک اروپا اعالم  0200اخرین دستاوردهای جهانی در این زمینه که در سال 
 (۱:03:0کالنتری و همکاران، )کند.بمشارکت کودکان و جوانان را برای بهبود شرایط زندگی شهری  تضمین

 
 (۲:۱۱:۴مقدم و همکاران، کودک)صفویها و خصوصیات شهر دوستدار ویژگی -۱جدول 

 ها و خصوصیات شهر دوستدار کودکویژگی ردیف

0 
0 
3 
0 
0 
۱ 
۴ 
۳ 
: 
02 
00 
00 

 کودک در تصمیمات مربوط به شهر تاثیرگذار است.

 گیری در مورد شهر و اظهار نظر خود، درباره آن.تاثیر تصمیم

 خواهد بیان کند.عقایدش را در مورد آنچه از شهر می

 شرکت در خانواده، جامعه و زندگی اجتماعی شامل رویدادهای فرهنگی و اجتماعی.

 های بهداشتی و آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی.دریافت خدمات اساسی؛ مانند مراقبت

 دسترسی به آب آشامیدنی سالم و فاضالب مناسب.

 جویی، خشونت و آزار محافظت شده است.در مقابل بهره

 ها و با استقالل خودش راه می رود.ابانبا ایمنی در خی

 مند است.از فضاهای سبز که در آن گیاه و حیوانات وجود دارد، بهره

 زندگی در محیطی سالم و عاری از آلودگی.

 مالقات با دوستان و بازی با آنها.

 احساس تعلق و اتصال به اجتماع.

 

 مشارکت کودکان -2-2-۴
های ساخته شده دوستدار کودک، این است که کودکان و نوجوانان خود در دستیابی به محیطها برای یکی از بهترین روش

 و دولت هایبرنامه در نوجوانان و کودکان مشارکت با کار که این استاین  بهترریزی شهر مشارکت داده شوند. ساخت و برنامه
 در دیبا نوجوانان و کودکان حالت، نیکمتر در .کند ککم جامعه پیشرفت برای کاری دستور تنظیم به تا شود شروع محلی جامعه

های که کودکان ویژگی از آنجایی (۴:03:0)کیانی و همکاران، شوند داده شرکت جامعه گیریتصمیم و هاپروژه طراحی و توسعه
ه تعریف می شود عآنان نیز متناسب با جایگاهشان در جامجسمی، روحی و شخصیتی منحصر به خود را دارند. فرایند مشارکت 

 (Mansouri, 2011:5)ای است برای کودکان که بتوانند نظر خود را درباره محیط پیرامون ارائه کنند مشارکت کودکان عرصه
مفهوم مشارکت کودکان ساز و کاری . گرددهای اجتماعی کودکان میمشارکت حق بنیادی شهروندی است و موجب رشد قابلیت

روند رشد در  های سنی جامعه در فرآیند توسعه شهری بود که به سبب سرعت گرفتنه ردهمهتشویقی برای دخالت دادن 
ریزی دارای شکل گرفت. کودکان به عنوان عضوی از عموم جامعه در مسیر مشارکت عمومی در برنامه توسعهکشورهای در حال 

ها برای توجه نبوده است. یکی از بهترین روش ها و نیازهای متفاوتی از بزرگساالن می باشند که تاکنون چندان مورداهگدید
 (.::0:03،)عابدی و همکارانشوند. ریزی مشارکتی پیشنهاد داده میبرنامه، کودکهای ساخته شده دوستدار دستبانی به محیط

پرورانند ذهن می ورزند و آن را درشود عالقه میها هدیه داده میسازند و اشیایی که به آنهمیشه کودکان به چیزهایی که می
های قدیمی ساخته شده، به اندازه یک قلعه که توسط کودکان و از کارتن، سنگ و نیمکتای گوید: قلعههمانطور که الکساندر می

تحقیقات انجام شده در خصوص مشارکت کودکان، فرآیندی سه ( .03۳۳::0۳،)کریستوفر کامل و مجهز برای آنان ارزش دارد
 :کودکان ای مشارکتمرحله سه فرایندی نماید:د میای را پیشنهامرحله
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 وظیفه به نیز و آنها از قانونی هایحمایت و جامعه در کودکان موقعیت و حقوق به سطح : این ساختاری سطح .0

 این اصلی خصیصه کودکان با مسئولین مشاوره .پردازدمی جامعه شهروندان عنوان به کودکان قبال در مسئولین

 .است سطح

 زیرک ناظر و مشخص عقاید و عالیق با حقیقی شخص یک عنوان به کودک هر سطح این : در شخصی سطح .0

 پاک فطرتی با ماهر متفکری و سنج نکته محققی باشد، داشته عمل آزادی اگر که است مطرح اطرافش محیط

 .است بزرگسالی دوران در وی آینده زندگی نه است، کودک حال زمان زندگی سطح، این اصلی بحث .است

 متفاوت هایمحیط سیاسی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هایسطح واقعیت این : در ارتباطی – شخصی سطح .3

 (Skivenes, 2006:13) است بحث مورد کودکان زندگی

 گردد:گیری چهار مرحله ذیل پیشنهاد میجهت تسهیل مشارکت کودکان در فرآیند تصمیم .0
تصمیمات قبلی و  به عقایدشان را داشته باشند. که الزمه این کار اطالع از کودکان باید فرصت تجسم بخشیدن .0

 گیری و اطالع از نتایج تصمیم است.داشتن اطالعات شفاف و کافی برای تصمیم
کار نیازمند  گیری داشته باشند که اینهای مختلف تصمیمهایشان را در موقعیتکودکان باید فرصت بیان دیدگاه .۱

 تناسب با رشد سنی کودکان، نظیر نقشه ذهنی، نقاشی و بازی است.ها و فنون مروش
آن به طور  های کودکان باید جدی گرفته شود و با ارزیابی صحیح و به کمک خود آنها دالیل رد یا قبول بحث .۴

 مشخص توضیح داده شود.
نحوه حصول  از های اتخاذ شده مطلع شوند و همچنین فرصت کافی برای پرسشکودکان باید از نتایج تصمیم .۳

 (Mansouri, 2011:11)نتایج را نیز در اختیار داشته باشند
 صورت شد گرفته تصمیم اینکه از بعد نباید موضوع این .کنند گیریتصمیم اطراف محیط درباره تا داد فرصت ها بچه به باید

 از : بودند عبارت آن بر تاثیرگذار عوامل .داد دخالت را ها بچه گیریتصمیم حین در باید بلکه بگیرد،

 .کرد آگاه را جامعه باید هابچه حقوق به تقویت احترام اجتماعی: برای آگاهی بردن باال -
 .توجه کرد اجتماع و هاخانواده ها،بچه خاص نیازهای باید به هاطرح این در بومی: نیازهای به توجه -
 مانند هاشهری بچه نیازهای به باید گذارقانون هایبخش و : دولت هابچه برای شهری هایاستراتژی توسعه -

 .باشد داشته توجه خاصی خشونت از دوری و ایمنی، تأمین

 .برسانند یاری را هابودجه طرح تأمین در توانندمی که نهادهایی و افراد  کردن : دخیل هابچه سازمانی هایبودجه -

 . مشارکت همه تقویت و باالبردن در ذینفع هایگروه تمامی هایانگیزه : باالبردن مشارکت تقویت -

 و بردن دانش باال آتی هاینسل برای هاظرفیت بالقوه توسعه و هاتوانایی و امکانات : باالبردن سازیظرفیت -
پیش  بیانگر 0شماره جدول  (۴:03۳۳نیا و همکاران، های مشارکت )کاملروش نمودن معنادار به کمک آگاهی،

 نیازهای تحقق مشارکت کودکان می باشد.

 

 (.۲:۱۱:۱نظران مختلف )تابان و همکاران، پیش نیازهای تحقق مشارکت کودکان از دیدگاه صاحب – ۴جدول 
صاحب 
 نظران

-مقاله-کتاب
 پایان نامه

 پیش نیازهای مشارکت کودکان

Shiyani 

2003 

 مقاله
 مشارکت" 

 اجتماعی

 "کودکان

 شناخت و گاهیآ
 حقوق آنها، با مواجهه پیامدهای و اجتماعی و فردی نیازهای از آگاهی

 .سیاسی و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، مسائل جامعه، در هامسئولیت و

 در دموکراتیک ارزشهای

 بردارنده

 جمع، رفاه و آسایش برای مشترک مسئولیت دیگران، و خود به احترام

 آزادی، ارزش و درک اجتماعی، و فرهنگی هایتنوع به احترام و ارزش

 .اجتماعی عدالت

 هایمهارت و هاتوانایی

 اجتماعی

 اطالعات، به دستیابی و کنترل و جو، جست دیگران، با ارتباط برقراری

 در مسئولیت قبول با گروه در کار مسائل، و شواهد درباره انتقادی تفکر

 .مشکالت بروز

 کارهای و خالقیت

 بزرگ

 کاربرد حل، راه ارائه و پیشنهاد مسائل، تشخیص مستقل، تفکر رشد

 هایمحیط بر تأثیر درک و مشاهده بیانگری، خالق خود اشکال

 .مختلف

Susskind 

2001 

 "نامهنپایا

 مشارکت

 در نوجوانان

 توامندسازی

 "ریزیبرنامه

 تمام در کودکان فعالیت برای جامعه پذیرش کودکان، نقش تعریف آموزش، به توجه نهادها، مایتح

 .شناختیجمعیت هایویژگی مسائل،
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صاحب 
 نظران

-مقاله-کتاب
 پایان نامه

 پیش نیازهای مشارکت کودکان

Chawala 

& heft 

2002 

 مقاله

 صالحیت"

 و کودکان
 زیست محیط

 رویکرد: جوامع

 در عملی

 ارزیابی

 "مشارکت

 .کودکان منافع و مسائل با همسویی همگرایی رایطش

 ورود شرایط

 .شوند انتخاب عادالنه کنندگان مشارکت -

 .باشند داشته آگاهانه رضایت آنان خانواده و کودکان -

 .باشند داشته مشارکت عدم یا مشارکت آزادانه توانندمی کودکان -

 .باشد دسترسی قابل محل و زمان هر در پروژه -
 .آنان تشویق و کودکان از حمایت اجتماعی حمایت شرایط

 صالحیت شرایط

 .هستند نفوذ و واقعی مسئولیت دارای کودکان -

 .دارند شرکت هافعالیت و اهداف تعریف در و کنندمی درک کودکان -

طریق  از اهداف انجام و سازی تصمی در مهمی نقش کودکان -
 .دارند آگاهانه گیریتصمیم برای نیاز مورد اطالعات به دسترسی

 .کنندمی کمک خود هایدیدگاه بیان و ساخت به کودکان -

 .وجود دارد شدن شنیده و همکاری برای فرصت از ایعادالنه سهم -

 بازخوردها شرایط
 برای فرصت وجود سازی،تصمیم مراحل تمامی در شفافیت وجود

 .گروهی و فردی سطوح ارزیابی برای فرصت انتقادی، تفکر

Smith & 

Thomas 

2010 

راهنمای "کتاب
 مشارکت

 و کودکان
 :نوجوانان

 از هاییدیدگاه

 و نظریه
 "عمل

 حقوق تحقق هایچالش با شدن مواجهه به نیاز شهری، مدیریت بهبود به نیاز واضح، تعاریف به نیاز

 .مشارکت میزان سنجیدن منظور به شاخص به نیاز کودکان، مشارکت

 

 ضرورت مشارکت 2-2-۵
 کودکان جهان را ابراز داشت : 0223یونیسف همزمان با به اهتزار در آوردن پرچم گزارش ساالنه خود، بیانیه سال 

مدیر اجرایی یونیسف در « کنند. میلیونها کودک احساس جدایی از نهادهای سیاسی و فقدان اعتماد به دولتهای خود می» 
کودک  02222گیری از گوید : تحقیقات انجام شده در چهار کشور جهان طی سه سال اخیر بر اساس نمونهانگلستان دیوید بل می

کنند و د که میلیونها کودک احساس تردید در مورد مفید بودن آرای خود به عنوان روشی برای بهبود زندگی خود مینشان دا
بینند. این مسئله یک سوگیری بسیار نگران کننده است، چیزی که رهبران سیاسی رهبران دولتی خود را به عنوان الگوی نقش نمی

ای بهتر برای بشریت است، باید به دنیای بزرگساالن حقیقتاً خواستار ایجاد دنیایی و آیندهاگر که  باید به آن توجه کافی نشان دهند.
شان داد. طبق گزارش یونیسف، تشریک گیری در مورد ایندههای بیشتری برای مشارکت در تصمیمکودکان امکانات و روش

 فراد بزرگسال و ایجاد جوامع منسجم تر ضروری است.پذیری آنها به عنوان اسازی آنها در مسئولیتمساعی کودکان برای آماده

شکست در ارتقای مشارکت کودکان از سنین کودکی به معنای از دست دادن فرصت طالیی برای نهادینه کردن دموکراسی و 
امعه است. شکستی که موجب می شود، افراد جوان فاقد احساس توانمندی و تعلق به جهای واالی انسانی در سراسر جهان ارزش

گوید : کودکان فاقد توانایی برای شوند و این مسئله موجب هزینه گزافی خواهد شد. دیوید بل نماینده ی یونیسف در انگلستان می
کنند، درگیر شدن در پذیری برای انتخاباتی که در زندگی میابراز وجود، تبادل نظر در مورد تفاوت و اختالف نظریات، مسئولیت

شوند و به تبع آن جوامعی که این سازنده و مثبت، احساس مسئولیت در مورد خود، خانواده و یا جامعه خود میبحث و گفتگوهای 
، )رحمانی گردند.شوند فاقد مداخالت در گفتمان مثبت و سازنده و اقدامات اجتماعی کارساز میکودکان در آن بزرگ می

0۱0:03:0.) 
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ان در رابطه با ضرورت مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری نظرمقایسه تطبیقی دیدگاه صاحب – ۱جدول 

 (.۶:۱۱:۴)کاشانی جو و همکاران،
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 نظران در رابطه با چگونگی مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهریمقایسه تطبیقی دیدگاه صاحب – ۲جدول 
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           لینچ کوین

           چاوال و یونسکو

           دریسکل

           جیکوبز

           توماس و پرسی

           سایپ و گلیسون

           کالرک

           چرچمن و بچتل

 

 کودکان پذیرمشارکت شهرهای مزایای -2-2-۶
 عقاید و تحمل دموکراسی تجربه جدید، فعالیت در شرکت آور بودننشاط توانمی کودکان و جوانان برای منافع مشارکت از

 نفس به اعتماد تقویت و پذیریمسئولیت سرپرستی و حس افزایش جدید، دوستان از ایایجاد شبکه و سالم ارتباط ایجاد و سایرین

 همکاری و ارتباط :قبیل از است منافعی دارای نیز جامعه افراد برای سایر کودکان مشارکت کودکان، بر عالوه .برد نام آنان را در

و  سایرین توسط کیفیت بهبود هایراه یکدیگر، شناخت به مختلف سنی هایگروه شدن و نزدیک بزرگساالن و کودکان متقابل
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 و کودکان مشارکت از فوائد .جامعه آینده زمان و انرژی صرف و توجه تقویت شان وزندگی محیط به خاطر تعلق احساس تقویت
 :اشاره کرد نیز زیر موارد به توانمی گذارانسیاست ریزان وبرنامه برای نوجوانان

 کنند؛می خدمت آن به ای کهجامعه به نسبت شناخت کردن پیدا به کمک -

 ها؛ریزیبودن برنامه ترعملی و تصمیمات بهتر اتخاذ به کمک -

 تر؛و انسانی پسندتر کودک شهری هایمحیط ایجاد -

 (.0۴:03۳۱،کودکان؛ )دریکسل حقوق در زمینه ملل سازمان معاهده روح یابیتحقق به کمک -

 .نوجوانان و کودکان تجربه حقیقت در بزرگساالن گیریتصمیم و استنباط یتتقو -

 و دارند هایینیاز چه هستند، کسانی چه نوجوانان و اینکه کودکان مورد در بزرگساالن فرضیات لزوم کردن برطرف -
 چیست؟ آنها خواسته

 .خود جامعه شهروندان عنوان به جامعه توسعه هایدربرنامه مشارکت برای کودکان حق شناختن رسمیت به -

 .جامعه درتوسعه نوجوانان و کودکان مشارکت ارزش شناختن رسمیت به -

کشف این موضوع که دانش و تجربه کودکان و نوجوانان از محیط اطراف خود متفاوت از دانش و تجربه  -
 (۳:03:0)کیانی و همکاران،بزرگساالن است

 کند.محیط ساخته شده تقریباً نیازها ی کودکان و نوجوانان را بر طرف می -
 محیط حاصله را دارند.ها و کودکان سهم بیشتری از پروژه -
 (.0۱3:03:0،)رحمانیآیند و چرا دانند که چه چیزی در محیط کودکان بیشتر به چشم میطراحان می -

 

 کودک شهرهای دوستدار در مشارکت پذیریتحقق موانع -2-2-۷

 در کودکان مشارکتبخصوص  و شهروندان مشارکت ابتدایی و مسائل اولیه به شهری مسئوالن توجه از سالهاست هرچند     

چند  در جز به و شودمی محسوب نوینی همچنان تفکر ما کشور برای تفکر طرز این اما گذردشهری می هایطرح و ریزیبرنامه
 غریب ایران در مدیریت شهری ختاریسا یا فرهنگی مشکالت دلیل به مشارکت، چه به نگرش شیوه این آیدمی نظر به پروژه

 (0۳:03۳2 ،نیا برشمرد )ارجمند را زیر توان مشکالتمی ایران شهری هایطرح در فعال به مشارکت دستیابی موانع از .است
 و ارتباطی هایزیرساخت و سازماندهی نبود یا محلی فقدان ساختارهای :ساختاری هایمحدودیت یا موانع -

 .گیردمی نظر در شده تعیین ازپیش قالب در مشارکت را که ساختارهای بوروکراتیک

 اجتماعی؛ -فرهنگی هایمحدودیت یا فرهنگی موانع -

 نهادی؛ هایمحدودیت و موانع -

 آن؛ ناشی از مشکالت و اقتصادی هایمحدودیت و موانع -

 مشارکت؛ سیاسی موانع -

 ریزی؛برنامه هاینظام از ناشی ساختاری موانع -

 ها؛برنامه از بودن برخی سری و محرمانه از ناشی مشکالت و موانع -

 کنندگان؛ مشارکت پنداشتن مفعول از ناشی موانع -

 .غیردولتی هایسازمان جایگاه شناخت عدم -

 
 رسیدن برای آنکه است؛ حال مطرح شهری امور در شهروندان همه مشارک فعال خصوص در موانع این که است ذکر شایان

 موانع عالوه بر که شوندمی اضافه فوق لیست بر نیز مشکالت دیگری )کودکان بخصوص( خاص هایجانبه گروه همه مشارکت به

 :قبیل از مشکالتی .برگردد طرح به مخاطبان تواندمی مشکالت این بیشتر سازمانی

 هایبرنامه باالدست از مسئوالن حمایت عدم و نوجوان و سنی کودک هایگروه به مسئوالن کافی اعتماد عدم -

 کودکان. مشارکتی

 با را خصوص کودکان در گیریتصمیم و دانندمی کودکان نیازهای و هاخواسته بر مسلط را خود اغلب مسئوالن -

 .امروز کودکان هایخواسته و ها با نیاز نه و دهندمی انجام خود نظر اعمال

 ایشان. هایخانواده و کودکان برای مشارکت هایارزش ناشناخته بودن و جامعه در مشارکت فرهنگ فقدان -

 غیره؛ و کودکان اطالعات از گردآوری کودکان، آموزش مانند های مختلفبرنامه از ناشی اقتصادی هاهزینه افزایش -
 (.0۱:03:0،و همکاران گلستانی)
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 مشارکت کودکان و الگوهای هاروش -2-2-۸
 از آنجایی که کودکان در سطح آگاهی و درک متفاوتی نسبت به بزرگساالن قرار دارند، ابزار ارتباط برقرارکردن با آنان نیز     

صورت انفرادی و گروهی، نقاشی کشیدن، آثـار دستی و هـا شامل مصاحبه با کودکان بهایـن روش منحصر بـه خـودشـان اســت.
برداری از الگوی رفتار های روزانه، کروکی و نقشهوسیله کودکان، ثبت جدول فعالیتکاردستی، عـکـسبـرداری و فیلمبرداری به

تواند در شناسایی منافع کودکان و بررسی مسائل موجود شهر است که می ...دیده و اظر تعلیموسیله شخص کودک و نکودکان به
  "ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان"کتاب خود با عنوان  دریسکل در (Driskell, 2008:78) راهنمای طراح بـاشـد

 :ای عبارتند از های پایهدهد. این روشهای مشارکتی ارائه میروش
 مشاهده غیر رسمی و حضور یافتن در اجتماعات کوچک مردمی  -

 مصاحبه  -

 نقاشی کشیدن  -

 های روزانه جداول فعالیت -

 های حمایتی خانواده و شبکه -

 نقش بازی کردن، تئاتر و نمایش عروسکی  -

 های هدایت شده گشت -

 برداری توسط جوانان عکس -

 برداری از رفتارها نقشه -

 نامه و پیمایش پرسش -

 های کوچک های کانونی و گروههای گروهبحث -

 های آموزشی و رویدادهای اجتماعی کارگاه -

و « حداکثر رساندن مشارکت جوانان»، «ابزار مورد نیاز»، «زمان مورد نیاز»، «هدف»باشد : هر روش شامل موضوعات ذیل می
 (.00۴:03:0، ، )رحمانی«راهنمای فرایند»

 

 (Baharvand, 2014:322) الگوهای مشارکت کودکان در فضاهای شهری – ۵جدول 

 راهکار اهداف الگو

 الگوی رومانتیک
 به عنوان کودکان

-آینده و ریزانبرنامه

 سازان

 را کار بهتر بزرگساالن از اغلب که میشود نگریسته ریزانیبرنامه به عنوان کودکان به

 21 دهه در هاطراحی در رویکرد این از نیکلسن گیریبهره مانند .رسانندانجام می به

 میالدی

الگوی طراحی 
 وکالتی

با  کودکان برای طراحی
 هاآن عالیق به توجه

 به عنوان شهری متخصصان و نداشته شهری هایپروژه در مشارکت حق شهروندان

 ریزیبرنامه هایپروژه مانند .دهندمی ارائه را خود طرحهای مختلف، هایوکیل گروه

 میالدی 00 دهه شهری

برای  اجتماعی علوم نیازها الگوی
 کودکان

 روانشناسی علوم از استفاده با پیرامون محیط طراحی در کودکان مشارکت ضرورت

 لینچ هایطراحی محیطی مانند

 الگوی یادگیری
به عنوان  کودکان

 یادگیرندگان

 اهمیت شهرها در کالبدی تغییرات به اندازه مشارکت، طریق از کودکان به آموزش

 تغییرات اعمال بدون اجتماعی، تغییرات و آموزش به منجر اغلب این روش .دارد

 مور و آدامز هایریزیدر برنامه الگو این از گیریمانند بهره .شودمی کالبدی

 گراحقوق الگوی
به عنوان  کودکان

 شهروندان

 .است شهروندان از گروهی به عنوان محیط به دهیشکل در کودکان حقوق بر تأکید

 توسط اجراشده کودک دوستدار شهرهای و هابچه شهر شورای هایمانند پروژه

 یونیسف
-الگوی نهادینه

 سازی
به عنوان  کودکان

 بزرگساالن
 قدرت ریزیبرنامه فرایند در و کنند رفتار می رود انتظار بزرگساالن همانند کودکان از

 درحال توسعه کشورهای در شهری توسعه هایپروژه مانند .داشته باشند

 پیش برنده الگوی
کمک  با مشارکت

 سازی اندازچشم

 این .کنندمی ایفا را اصلی نقش بزرگساالن ولی دارند مشارکت طرحها در کودکان

ارتباط  و اجتماعی آموزنده، عملی به عنوان را مشارکت و ماست فعلی رفتار الگو بازتاب
 در کودکی دوران هایایده دوباره احیای هایراه یافتن در سعی .شناسددهنده می

 این مثبت نکات از .دارد کودکان خود کمک با و محور کودک هایخلق مکان جهت

 آن، منفی نکات از و است هابرنامه بر نظارت و کنترل مشاهده، افزایش میزان رویکرد،

 زمینه این در الزم هایآموزش انجام به نیاز و شرایط در تمام بودن اجرا غیرقابل

 .است
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 کودکان و کرونا -2-2-۹
ای که نه تنها کودکان، که با ای بنام کرونا بود، ویروس ناشناختهآنچه کمتر کسی پیش بینی کرده بود حضور مهمان ناخوانده

حاال دیگر افراد نه تنها  ها حبس کرده است.مداران و رهبران روزگار را نیز در چهار دیواری خانهنفوذترین و قدرتمندترین سیاست
-های روزمره نیز از یکدیگر فاصله گرفتهها که حتی برای فعالیتگیریبرای به اشتراک گذاشتن عقایدشان و سهیم شدن در تصمیم

کند که در نبود مطرح می پذیرتر مانند کودکان این پرسش رااند. عدم حضور فیزیکی و اجتماعی شهروندان بخصوص اقشار آسیب
رهای مشارکت چهره به چهره و حضوری، صدای کودکان در تصمیماتی که بر سرنوشتشان موثر است چگونه باید شنیده شود. ابزا

عالوه بر اینکه نه تنها مشارکت کودک، که سالمت جسمی و روانی او نیز در این دوران در معرض تهدید قرار دارد. کودکی که 
های نیازمند حضور در فضاهای سبز و طبیعی، تحرک و بازی، مشارکت در عرصهبرای بهبود رشد فیزیکی، روانی و اجتماعی 

های همساالن اجتماعی و فرهنگی، رفت و آمد و تحرک مستقل در شهر و ارتباطات اجتماعی در دایره دوستان و مالقات با گروه
است. تمامی آنچه که به عنوان شاخص در شهر  رود پناه بردهاست اکنون تنها به کنج خانه که تنها مکان امن این روزها بشمار می

اگر تا دیروز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی کشورهای توسعه یافته  .دوستدار کودک مطرح شده است
-ها به دلیل شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه موضوعی چالش برانگیز محسوب میگیریمساله مداخله کودک در تصمیم

گردد: حفظ سالمت عمومی جامعه. مساله حضور و یا عدم حضور کودکان در شد امروز تنها به یک دلیل امری محال تلقی می
مدارس، تاثیرگذاری و یا عدم تاثیر پوشیدن ماسک، میزان موثر فاصله گذاری اجتماعی، دورکاری یا حضور در فضای کار با رعایت 

قرنطینه همه و همه تنها به دنبال حفظ سالمت عمومی جامعه، به خصوص کودکان است. های بهداشتی و مراحل مختلف پروتکل
 .(::0:03،منوچهری)

 

 های مشارکت کودکان در دوران کروناروش -2-2-1۰
، فضا را برای توجه بیشتر به مفهوم مشارکت الکترونیک یا دیجیتال و ان در دوران کرونابه حاشیه رانده شدن صدای کودک

ها نیز در حوزه مشارکت کودک وارد شده آوری پیش از ایناستفاده از ابزارهای مبتنی بر شبکه جهانی باز کرده است. استفاده از فن
ها در حوزه موضوعاتی چون رفت و آمد و تحرک مستقل کودکان در شهرها و در حد اسپیجی هایی از قبیل استفاده ازبود. مثال

سیستم اطالعات مکانی مبتنی  گواه این موضوع است. استفاده از کامپیوتری سیاردستگاههای  استفاده از و یافاصل مدرسه تا خانه 
شود و یا های مکانی استفاده میها برای باال بردن اطالعات عموم و گردآوری دادهبر مشارکت عمومی است که در آن از نقشه

های ز دیگر مثالا (Delitheou, 2019:5) ل و نقلی و مبلمان شهریهای حمبرای دادهنقشه گوگل  هایاستفاده از پلت فرم
 .د استچه همگی اینها نیز تا حدودی به تحرک کودک در فضاهای شهری نیازمن رویکرد دیجیتال در مشارکت کودکان است. اگر

(Jones,2003:165) مشارکت الکترونیک  .یافته استآوری و کودکان تا جایی در عصر امروز اهمیت مساله پیوند میان دنیای فن
استفاده از  .است” ها و موسسات دولتیزیرساخت“و ” آوریفن“، ”افراد“شود که سه راس اساسی آن از عناصر مختلفی تشکیل می

-های سیاسی کاربرد داشته است که شامل سیستم درخواست الکترونیکی، رایگیریمشارکت الکترونیک به طور معمول در تصمیم

ها، ها، بالگلکترونیکی، سیستم مشاوره الکترونیکی، سیستم اطالعات جغرافیایی، ابزارهای مبتنی بر نقشه، پادکستگیری ا
های گفتگوی مجازی و یک سیستم های مجازی، اتاقهای الکترونیکی، مشاورههای مجازی، پنلهای آنالین، انجمننظرسنجی

تواند در بوک و توئیتر همراه باشد. این ساختار کلی میهای اجتماعی نظیر فیسکهتواند با شبمشارکت ترکیبی است. این سیستم می
های شهری نیز پیدا کند و کودکان گیریدوران بحران که هنوز دسترسی به شبکه جهانی فعال است جایگاهی در عرصه تصمیم

دای کودکان در دورانی که امکان حضور فیزیکی تواند راهی باشد برای شنیدن صدر حقیقت می .جزوی از بازیگران اصلی آن باشند
-ریزی وجود ندارد. میزان و نحوه استفاده از مشارکت آنالین بنابر فرهنگ، زیرساخت، آموزش و قوانین و سیاستآنها در روند برنامه

تواند در مشارکت می در مورد کودکان و نوجوانان، استفاده از این نوع (Yusuf,2017:28) .تواند متغیر باشدهای هر کشور می
های اخیر های الکترونیک یک روش مشارکت آنالین مبتنی بر بازی است که در سالهای آنالین نیز نمود پیدا کند. بازیقالب بازی

ریزی شهری مورد توجه قرار های طرحهای محلی برای مشارکت کودک در پروسهبه عنوان یک ابزار تعاملی میان کودکان و دولت
  .پسند هستندها ابزارهایی بسیار کودکانیمیشن ه به دلیل جاذبه های گرافیکی و استفاده ازک (Rexhepi,2018:114)ستگرفته ا

 

 های نوین مشارکت کودکانمعایب و مزایای روش -2-2-11
است. در حالیکه  های فراوانی نیز روبروحضور کودکان در فضای مجازی چه با اهداف آموزشی و چه با هدف مشارکت با چالش

دانند های گوناگون را برای سالمت کودکان مضر میهای مجازی و اپلیکیشنها، شبکهبسیاری، درگیر شدن کودکان با تبلت
پندارند و تر میبسیاری با استناد به آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس برای کودکان خطر این بیماری را برای کودکان مهم

توان به پنهان ماندن و عدم ی از مشکالت مشارکت فیزیکی در مشارکت دیجیتال وجود ندارد. از آن جمله میمعتقدند که بسیار
از سویی دیگر  .های روانی برخی کودکان مانند احساس خجالت و یا عدم اعتماد متقابل به محقق اشاره کردتاثیرگذاری ویژگی

کننده، محقق و های آنالین جدایی و فاصله میان کودک به عنوان شرکتروشانتقاداتی نیز به این روش وارد است. یکی از نواقص 
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انجامد اما ارتباط میان این کننده و محقق بزرگسال میفضای تحقیق است. اگرچه این مساله به توازن قدرت میان کودک شرکت
هایی مانند مساله به خصوص در روش دو عنصر تحقیق همواره تاثیر بسزایی در روند و نتایج تحقیقات کیفی داشته است. این

های همساالن و دوستان خود آنچه در درون کند. آنجا که کودکان در میان گروههای گروهی با کودکان بیشتر نمود پیدا میمصاحبه
-ر مصاحبهکنندگان ددارند. در حقیقت تاثیر حضور همساالن و کنش میان شرکتای متفاوت بیان میگذرد را به گونهو ذهنشان می

دهد. این همان تاثیری های گروهی همواره محرکی موثر است که تحقیق را به سمت بیشتر شنیده شدن نظرات کودکان سوق می
شود و بسیاری از حاالت، رفتارها و زبان بدن کودکان که در میزان مشارکت و به تبع های فردی کمتر دیده میاست که در مصاحبه

رکتی موثر است در مشارکت آنالین وجود نخواهد داشت. همچنین، مشارکت مجازی کودکان در تضاد با آن در نتایج تحقیقات مشا
هایی نظیر نوشتن و یا صحبت کردن، این امکان را به کودک بسیاری از نظریات ساختارگرایی است. ساختارگراها معتقدند که فعالیت

نند مصاحبه و یا نوشتن انشا، کودک در یک فرآیند مذاکره درونی هایی مادهد که از تجارب خود معنا خلق کند. در روشمی
 . جویدکند و از عنصر زبان و دیالوگ برای به نظم درآوردن افکار و خلق معنا بهره میدرک و عرضه میاطالعات جدیدی را 

(Ardoin, 2016:263)  عدالت اجتماعی در تضاد باشد. تواند با اهداف ساله بعدی این است که استفاده از مشارکت آنالین میم
های هوشمند های موردنیاز برای اینگونه مشارکت از جمله دسترسی به اینترنت، کامپیوتر و تلفنزیرا عدم توزیع عادالنه زیرساخت

به برای تمامی اقشار جامعه به یک میزان ممکن نیست. لذا استفاده از این روش در کشورهای در حال توسعه منجر به نشنیدن و 
حاشیه رانده شدن صدای بخش اعظمی از کودکان خواهد شد. همچنین عالوه بر موانع فنی، حقوقی، سیاسی و سازمانی مشارکت 

آوری روبرو های محلی با مشکل کمبود نیروی متخصص در امر فن اوری و منابع مالی مرتبط با فندیجیتال، بسیاری از دولت
های والدین از مضرات اخالقی ارتباط کودکان با اینترنت و دسترسی به محتوای نیموضوع چالش برانگیز بعدی نگرا .هستند

 .کندگران در کنار کودکان را مطرح میها است. این امر لزوم حضور تسهیلها و وبسایتنامناسب برخی شبکه

(Danby,2016:141) شکلی از دموکراسی استوار گیری در آنها بر اساس توان گفت در جوامعی که ساختار تصمیممی در نهایت
ریزی همه ن به برنامهدشود و برای رسیاست و یا داعیه حضور دموکراسی در جامعه را دارند مشارکت افراد امری الزم محسوب می

ریزان مستلزم گنجاندن نظرات تمامی شهروندانی های شهری که پاسخگوی نیاز تمامی اقشار جامعه باشد برنامهشمول و طرح
ریزی قرار دارند از جمله کودکان. این امر با رعایت اصول و قوانین حاکم و نظارت بر آن در دوران گروه هدف برنامه هستند که

 ،منوچهری)های مشارکتی دیجیتال صورت گیرد های سنتی با سیستمتواند با جایگزین کردن سیستمبحران مانند شرایط کنونی می
3:03::). 
 

 گیرینتیجه -3
از  نانیاطم ،یمشارکت یهاآموزش، روش لیبر اساس اقدامات خاص از قب یمشارکت یزیرنکته که برنامه نیتوجه به ابا 

در  یمشارکت واقع یهاوهیاز ش دیشود، بایو... انجام م یشناخت محل جادیعوامل فعال و نقش آنها در جهت مشارکت و ا ب،یتصو
دامنه مشارکت، نگاه به مشارکت، حق  ،یو واقع یاصل تیمراحل از جمله ن یدر تمام رانمود و آن  تیمشارکت تبع ندیفرا یتمام

و  دیحقوق کودک، کودکان حق دارند آزادانه عقا یجهان نامهمانیطبق پ از شهروندان و.. بکار برد. یاعتراض به طرح، نظرخواه
و الزم است ساز و  ردیمورد توجه قرار گ دیبا شانیرات انظ شود،یکه به آنها مربوط م ینظرات خود را ابراز کنند و در تمام امور

حق خود و  میکودکان آن را از تحر قحقو نیکرد. لذا تام یشان طراحنحوه مشارکت آنان در امور مرتبط نهیدر زم یکار
 یکودکان در ساختن فضا یازهایگرفتن ن دهیخواهد بود و ناد ندهیجامعه سالم آ جادیساز انهیو زم دهیرهان یاجتماع یهایسرخوردگ

شده است. از اهداف  شانیهاتیانجام فعال یباز برا یمنجر به حذف کودکان از مفهوم عموم مردم در لذت بردن از فضاها ،یشهر
 یکودکان در مکانها تیامن نیحقوقشان، تام یریگیپ یعالقه در کودکان برا جادیتوان به ایشهر دوستدار کودک م یهامهم پروژه

کودکان و  انیم یهمکار نیمربوط به شهر، تمر یهایریگمیمشارکت دادن کودکان در تصم ،یغلبه بر فقر و نابرابر ازشان،یمورد ن
شهر دوستدار کودک تنها  کی و... اشاره نمود. یحیتفر یاز کودکان، توسعه فضا تیبزرگساالن به حفظ و حما قیبزرگساالن، تشو

 یهایژگیکه کودکان و یی. از آنجاشودیکودکان ساخته م لهیاست که به وس یبلکه شهر ست،یها نبچه یشهر خوب برا کی
. شودیم فیدر جامعه تعر شانیا گاهیمتناسب با جا زیمشارکت آنان ن ندیفرا ،منحصر به فرد خود را دارند یتیو شخص یروح ،یجسم

 تی، تقوهابچه یبرا یشهر یهایتوسعه استراتژ ،یبوم یازهایتوجه به ن ،یاجتماع یباال بردن آگاه قیها از طرچهبه ب دیبا
مشارکت  ها،یریگمیتصم نیاطراف، در ح طیفرصت داد تا درباره مح ،یسازمان یهاو اختصاص بودجه یسازتیمشارکت، ظرف

که  یاکردن شناخت نسبت به جامعه دایپ، کودک پسندتر یشهر یهاطیمح جادیا مات،ی. تا باعث کمک به اتخاذ بهتر تصمدیننما
از موانع و  دیراستا با نیمشارکت و ارزش آن و... اشاره نمود. و در ا یشناختن حقوق کودکان برا تیبه رسم کنند،یبه آن خدمت م

 نیو همچن ،یاسیاز آن، س یو مشکالت ناش یاقتصاد ،ینهاد ،یاجتماع -یفرهنگ ،یساختار یهاتیمحدود لیاز قب یمشکالت
کودکان و  یمشارکت یهااز برنامه یمسئوالن باالدست تیکودک نوجوان و عدم حما یمسئوالن به گروه سن یعدم اعتماد کاف

نموده و  یریاطالعات جلوگ یمختلف و آموزش کودکان و گردآور یهااز برنامه یناش یاقتصاد یهانهیهز شیافزا نیهمچن
-اصول، برنامه ف،یدوران کرونا،  اهداف، تعار یهاتیو محدود طیبا توجه به شراالزم به ذکر است که . مشکالت را مرتفع ساخت

کودکان در شهر دوستدار  یمشارکت یزیربرنامه ندیکودکان در فرا یبه کار رفته در اصول مشارکت یها و الگوهااستیس ،یزیر
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دوران قبل و بعد کرونا،  طیسپرد. فرق شرا یرا به فراموش ندیفرا نید ایو نبا نسبت به دوران قبل کرونا نداشته یفرق چیکودک ه
مانند مصاحبه،  ییهااست که در دوران قبل کرونا از روش یزیربرنامه ندیمشارکت دادن کودکان در فرا یهافقط در نوع روش

که در دوان کرونا  از  شدیم ادهاستف و ... شیمایاز رفتارها، پرسشنامه و پ یبردارنقشه ،یکردن، عکسبردار ینقش باز ،ینقاش
و مشاوره  یریگیاس، رایپیج ،یجهان یهابر شبکه یمبتن یبا استفاده از ابزارها تالیجید کیمشارکت الکترونی هاروش

نکته توجه داشت که  در  نیبه ا دیباشد. بایم نیآنال یهایبر نقشه و باز یمبتن یابزارها ،ییایاطالعات جغراف ستمیس ،یکیالکترون
و  ییها، جداشنیکیو اپل یمجاز یهاها و شبکهشدن کودکان با تبلت ریدرگ لیاز قب یدوران کرونا هم موانع  و مشکالت طیشرا

 اتیاز نظر یاریکنندگان، تضاد با بسشرکت انیحضور همساالن و کنش م ریعدم تاث ق،یتحق یکودک و محقق و فضا انیفاصله م
 یابیدست یو... وجود دارد. لذا برا یو منابع مال یمتخصص در امر فناور یرویکمبود ن ،یتضاد با اهداف عدالت اجتماع ،ییساختارگرا

اشاره  یبیترک یهااز روش دیشهر دوستدار کودک در دوران کرونا، با یمشارکت یزیربرنامه ندیو کارامدتر در فرا شتریبه مشارکت ب
بهتر،  جهیحصول نت یباشند، برا گریکدیمشکالت و موانع  یهمپوشان یکه در راستا یاشده در دوران قبل و بعد از کرونا، به نحوه

 نمود. فادهاست
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 یده ـچک
 

 شهر یك ساکنان بين در سرمایه منبع و امنيت هویت، عنوان به بلكه سرپناه، یك عنوان به تنها نه امروزه مسكن، مقوله
 در که هایي نارسایي سایر و مسكن جامع ریزي برنامه نداشتن اقتصادي، مدیریت ضعف کافي، منابع نبود. است مطرح

 در کشورهاي در سرپناه تامين دیگر سویي از شهرنشين جمعيت افزایش و یكسو از دارد وجود اقتصادي هاي زیرساخت
 جوانب تمام باید مسكن مطلوب ریزي برنامه به دستيابي براي. درآوردهاست بعدي چند و پيچيده شكلي به را توسعه حال
 مسكن هاي شاخص تطبيق و شناسایي. داد قرار تحليل و تجزیه و بررسي مورد را مربوط تسهيالت و مسكن موجود وضع

 شمار به شهري مطلوب توسعه در مهم امري مطلوب سكونتگاه تحقق جهت در سالم مسكن هاي شاخص با موجود
آید. پژوهش حاضر باتوجه به متغيرهاي کمي و کيفي داراي ماهيت توصيفي تحليلي مي باشد و در دسته تحقيقات مي

کتابخانه اي مي باشد و -پژوهش به روش اسنادي کاربردي توسعه اي قرار مي گيرد. اطالعات گردآوري شده در این
هاي مرکز آمار, آمارنامه ها و پایگاه داده هاي هاي عمومي نفوس و مسكن, دادههاي مورد نياز از طریق سرشماريداده

مكان مرجع استخراج گردیده است. جامعه آماري, مساکن و وضعيت شاخص هاي کمي و کيفي آن در شهر مشهد مي 
واحد مسكوني مي باشد ؛ در پژوهش  2325000خانوار و در کل داراي  2312367نفر جمعيت,  0081663 ارايباشد؛ که د

حاضر ابتدا شاخص هاي کمي و کيفي مسكن مورد نظر پژوهش انتخاب و سپس در محدوده مطالعاتي بررسي مي شوند و 
ردند. شاخص هاي کمي و کيفي مسكن با در نهایت این شاخص ها با شاخص هاي مسكن سالم  استاندارد مقایسه مي گ

شاخص به صورت کيفي مورد ارزیابي  0شاخص به صورت کمي و  1بررسي منابع و مقاالت موجود انتخاب شده است که 
 به مشهد شهر در مسكن موجود وضعيت" که پرسش این به تا است شده سعي مقاله، این و مقایسه قرار گرفته اند. در

. گيرد صورت سالم مسكن هاي شاخص با اي مقایسه و شود داده پاسخ "است؟ چگونه کيفي و کمي هاي شاخص لحاظ
 شهر در مسكن هاي شاخص وضعيت, مسكن کيفي و کمي هاي شاخص مقایسه و ارزیابي از حاصل نتایج به توجه با

 نامطلوب ارزیابي مي گردد. سالم مسكن هاي شاخص به نسبت کلي حالت در مشهد
 
 

 شهر مشهد ،ينيشهرنش ،يزیسرپناه، مسكن سالم، برنامه ر یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانی، اطرقبه ،استادیار مدعو گروه معماری و شهرسازی موسسه آموزش عالی بینالود -5

 )نویسنده مسئول( ایران ،طرقبه ،موسسه آموزش عالی بینالود ،دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری -2
eghballazari80@gmail.com 

 ایران ،طرقبه ،موسسه آموزش عالی بینالود ،مدیریت شهری دانشجوی کارشناسی ارشد -3
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 مقدمه  -1
 به. است داده افزایش از پيش بيش را مسكن تصاحب براي تقاضا شهرها، افزایش جمعيت و شهرنشيني رشد به رو روند امروزه

و است )بزي  بوده توسعه درحال کشورهاي شهرهاي الخصوص علي جهان، براي شهرهاي مساله اي همواره مسكن که طوري
(. افزایش جمعيت بشر و گسترش مناطق مسكوني, به تغيير چشم اندازها و تحول سكونتگاه ها و تغيير محيط 2013:276جواهري؛

 محل نشاني و سرپناه تنها نه کمك مي کند و بر زندگي گياهان و جانوان و هم چنين اجزاي غيرزنده زمين تاثير مي گذارد. مسكن
است )بردي آنامرادنژاد,  افتاده اتفاق ما از بسياري براي عمر طول در که است مالي معامله رینت بزرگ, بلكه, ما روزمره زندگي
ارزش سرمایه ایست )کریمي بنه  داراي و نداشته جایگزیني و جابه جایي قابليت که کاالیي است (.در واقع مسكن2010:06رحيم؛ 

اشكال اوليه سرپناه است و با جنبه هاي مختلفي از زمينه ها  (. مسكن, یك فرآیند و حاصل توسعه2016:233خلخال و همكاران؛
(. در واقع مسكن و تامين سرپناه از ضروري ترین 2010:06اجتماعي, اقتصادي و فرهنگي مرتبط است)بردي آنامرادنژاد, رحيم؛ 

(. مسكن یكي از حقوق 2016:233باشد )کریمي بنه خلخال و همكاران؛ مي آنها مشكل ترین و ترین پرهزینه جزو و بشر نيازهاي
 تكامل توسعه و سكونت، زیستي نياز مسكوني، نيازهاي بر (,که عالوه2078:203اوليه انساني بشمار مي رود )رضازاده و اوتادي,

 یافتن و دگرگوني براي و بوده آن دست به گریبان با همواره بشر که است مسائلي کند و از نخستين مي بيان را محروميت خانوار،
 ارتباط سكونتي (.الزم به ذکر است که نيازهاي2011:11است )پوراحمد و همكاران, کرده تالش آن براي معقول و پاسخي مناسب

اگرچه نوع مسكن به تبع شرایط اقليمي, اجتماعي,  (.2013:276دارد )بزي و جواهري؛ خانوار و تحول ابعاد جمعيت، با تنگاتنگي
ر طبيعت و در اختيارگيري ابزار و تكنولوژي متفاوت بوده است ولي نياز به مسكن در همه دوران نظام معيشتي, ميزان تسلط انسان ب

(. نياز به مسكن 2010:08ها  و جوامع از نيازهاي اساسي و هم سطح نيازهاي خوراک و پوشاک بوده است )بردي آنامرادنژاد, رحيم؛ 
ا امروزه تامين آن خصوصا در شهرهاي بزرگ که از کمبود فضاي یكي از نخستين نياز هاي محقق شده کالبدي انسان بوده ام

توسعه و افزایش جمعيت رنج مي برند به یك معضل جدي بدل شده است. نياز به مسكن در گذشته هاي دورقالبي متفاوت داشته و 
ه است )رضازاده و بيشتر در حد نياز به سرپناه بوده است. اما این نياز امروزه دگرگون شده و شكل و فرمي دیگریافت

،تغييرات  برگزیيده اند خود اسكان محل به عنوان تاریخ طول در انسانها که مكاني شكل و (. در واقع نوع2078:203اوتادي,
(. 2015:06است )بهمني و قائد رحمتي: صورت گرفته ها انسان رفاه جهت در همواره تحوّالت این .است داشته مداوم و تدریجي

در برمي گيرد )انصاري,  را مسكوني محيط بلكه باشد، محدود صرف نميتواند فيزیكي واحد یك به که مسكنالزم به ذکر است 
 آموزش, اشتغال، طرحهاي خانواده, رفاه, بهزیستن براي نياز مورد ضروري تسهيالت و کليه خدمات شامل ( که2010:16حميدرضا؛

( )شاهيوندي و 2010:16()انصاري, حميدرضا؛2016:11لخال و همكاران؛مي باشد.)کریمي بنه خ افراد بهداشت و سالمت و تندرستي
 (2010:06همكاران؛ 

 

 بیان مساله -2
یكي از حقوق  عنوان به صنعتي کشورهاي در بيستم قرن ابتداي از تدریج به جامعه، آحاد براي مناسب مسكن تأمين حق

 داراي مسكن تعيين شده است. مقوله ها ملت براي مناسب مسكن تأمين دولتها، وظایف از یكي و شد شناخته رسميت شهروندي به
. نمود ارایه آن از واحدي و جامع نميتوان تعریف رو این از. ميباشد برخوردار متنوعي ابعاد از و است پيچيده و گسترده مفهومي
 یا خانوار اوليه نيازهاي از برخي سرپناه این در. ميآید به حساب خانوار اساسي و اوليه سرپناه فيزیكي، مكان یك عنوان به مسكن

(. 2010:06ميشود )شاهيوندي و همكاران؛  تأمين طبيعت مقابل در زیست برابرشرایط در حفاظت استراحت، خواب، همچون فرد
 تأمين اساسي قانون 00 اصل در و است ایراني خانواده و فرد هر حق متناسب مسكن داشتن اساسي قانون 02 اصل برمبناي
 شده برشمرده جامعه در فقر کني ریشه و اقتصادي استقالل هاي پایه از یكي عنوان به مسكن جمله از و اساسي نيازهاي

است  شده شناخته توسعه حال در جهان کليدي نيازهاي از یكي عنوان به مسكن برانت، کمسيون نهایي گزارش در همچنين.است
 چنين مناسب مسكن شد برگزار استانبول در که( 2116) بشر اسكان اجالس دومين . در(2016:15احمدي؛ و رضایي آدریاني)

 مناسب، آسایش یعني مناسب سرپناه نيست، شخص هر سر باالي سقف یك وجود معناي به تنها مناسب پناه سر: است شده تعریف
 آب قبيل از مناسب اوليه ي ها ساخت زیر مناسب، گرمایي سيستم و تهویه روشنایي، سازهاي، دوام و پایداري مالكيت، امنيت

 از دسترسي قابل و مناسب مكان مناسب، بهداشتي عوامل محيطي، زیست مناسب کيفيت زباله، دفع آموزش، و بهداشت رساني،
 همكاران؛ و شاهيوندي)شود تامين مردم مالي استطاعت به توجه با باید موارد این همه که است اوليه تسهيالت و کار نظر

امروزه یكي از مهم ترین عوامل تعيين کننده نياز به مسكن و نوع مسكن الگوي سكونت خانوار است )رضازاده و  (2010:08
 فرد ميزان رضایتمندي در تأثيرگذار عامل ترین مهم که اعتقادند بر این شهري مطالعات اندیشمندان از (. بسياري2078:203اوتادي,

(. در واقع 2016:1است )زیاري و همكاران, منطقه آن محيطي شرایط و مسكن زندگي خویش، نوع و منطقه یك در سكونت از
گسيختگي  ازهم و بزهكاري کاهش و خانوادگي همبستگي باعث ثبات سرپناه، عنوان به آن نقش بر عالوه مناسب مسكن تأمين
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 در فضاست و اجتماعي سازمان در کالبدي کاالي و بوده جهان نسبت به افراد جامعه پذیري اصلي عنصر مسكن. ميشود اجتماعي
جمعي افراد نقش تعيين کننده اي دارد )کریمي بنه خلخال و  اهداف و اجتماعي روابط فردي، هویت شكل گيري

است. در تعریفي دیگر,مسكن  کيفيت زندگي کننده تعيين عامل مهمترین خانوارها براي تمامي (. مسكن2016:233همكاران؛
 از محيطي استرسزاي عوامل مقابل در سرپناه یك عنوان باشد, در واقع مسكن یك ساختار است و بهبرآیندي از انواع نقش ها مي 

 مي بررسي قابل جنبه دو از مسكن فيزیكي فضاي. ميكند نقش ایفاي سموم ها و بيماري صدا، و سر زیست، محيط هوا، و آب قبيل
 و ارتباطات برق، کشي، لوله آب فاضالب، هاي شبكه به اتصال و ساختمان مهندسي شامل مبلمان، مسكن فني ساختار:  باشد

 مي بررسي قابل نيز اقتصادي و رواني اجتماعي، هاي جنبه از مسكن همچنين .اطراف محيط یا جغرافيایي،و  طبيعي محيط

دهي  سازمان با باید انسان روحي و جسمي وجه نيازهاي دو هر لوکوربوزیه، دیدگاه به (. بنا2010:06د)شاهيوندي و همكاران؛ باش
 تحليل عوامل و شناسایي به منوط مسكن وضعيت بررسي و (.شناخت2016:1شود)زیاري و همكاران, داده پاسخ فضایي مسكن

گاه  معيارها و اصول این. مي شود گرفته نظر در فراواني معيارهاي اصول و مسكن، وضعيت بررسي براي. است مسكن بر تاثيرگذار
جنبه هاي  به نيز گاهي و دربر ميگيرند را زیست محيط و مالي رضایت، توان هماهنگي، انعطاف، عدالت، مانند ليک و کيفي جنبه
قابل  متغيرهاي عنوان به شاخص هایي است، دشوار معيارها اصول و این ارزیابي و سنجش که آنجایي از. مي پردازند مسكن کمّي

 تعدد و مسكن مختلف ابعاد پيچيدگي هاي. کنند را بيان مسكن مختلف ابعاد کميت و کيفيت تا مي شوند مطرح اندازه گيري
 در شاخص ها این که مي کند ایجاب برنامه ریزي مسكن، فرآیند در تصميم گيریها و تحليل و تجزیه براي نياز شاخص هاي مورد

 داشته چندگانه عملكردي ميتوانند برخي شاخص ها هرچند شوند، دسته بندي کالبدي و اجتماعي مختلف اقتصادي، گروه هاي
اهميت اقتصادي و اجتماعي مسكن از یك سو این بخش را در کانون توجهات عمومي قرار  (.2010:16باشند )انصاري, حميدرضا؛

داده است و از سوي دیگر بدليل اشتغال زایي این بخش و ارتباط با بسياري از بخش هاي دیگر اقتصادي به عنوان ابزاري مناسب 
جهت تحقق سياست هاي اقتصادي تلقي مي شود. الزم به ذکر است که مسكن با جمعيت و ميزان تغييرات آن ارتباط تنگاتنگي  در

دارد به طوري که هر گونه تغيير در تعداد یا موقعيت جمعيت, در تقاضاي مسكن تاثيرگذار خواهد بود )بردي آنامرادنژاد, رحيم؛ 
 شاخص جمله از. است اجتماعي و اقتصادي ي توسعه ریزي برنامه در بخشها حساسترین و یناساسي تر زمره در مسكن (.2010:08

 و امكانات ميشود، محسوب آن ناپذیر جدایي جزء مسكن ریزي برنامه در و است مهم بسيار مسكن کيفيت تعيين در که هایي
 عدم. است...  و حمام توالت، آشپزخانه، فاضالب ثابت، تلفن برق، کشي، لوله آب جمله از آن به وابسته خدمات و مسكن تسهيالت

 همكاران؛ و شاهيوندي)است  مسكن در موجود هاي واقعيت از بسياري بيانگر خدمات این از مسكوني واحدهاي برخورداري
 ایجاد امروزه سالمت جامعه، و بهداشت حفظ براي راهكارهایي و ارائه جهان جمعيت افزون روز افزایش به توجه با .(2010:00

 توسعه بخشهاي مهمترین از یكي مسكن بخش .است ساکنين بهداشت سالمت در مهم از پارامترهاي یكي سالم مسكن و محيط
 واحدهاي کمبود شود، مي صحبت آن از جهاني سطح در که اي مسأله حاضر حال (. در2013:275است )بزي و جواهري؛ در جامعه
 تقليل ممكن حداقل به را سكونت که فضاي است جمعيت شتابان رشد ي ناخواسته عوارض از یكي مسكن، است؛کمبود مسكوني

 کل در ناهماهنگي و بحران آمدن وجود باعث به ميكند و سلب باشد، سكونت و جاي آرامش باید که مسكن، از را رفاهي امور داده،
 کيفيت به که آنچه وجود این (. با2010:1بود)محمودیاني و حسيني؛  خانوار خواهد سالم رشد مانع و اجتماعي زندگي سيستم

 بخش مسائل حل براي راهكارها مهمترین از یكي .نميشود رعایت دنيا نقاط از بسياري در ميشود، مربوط مسكوني واحدهاي
 ساماندهي به توان مي مسكن وکيفي کمي هاي شاخص ارزیابي و شناخت است، با مسكن هاي شاخص وضعيت بررسي مسكن،
 متناسب و مسكن به کيفيت توجه لزوم ؛ بنابراین، (2016:10احمدي؛ و رضایي آدریاني)پرداخت  اولویت اساس بر شهري مناطق
 بهبود کيفيت و انسان سالمتي در مهمي نقش سالم مسكن .است الزم و ضروري امري سالم معيارهاي مسكن حداقل با آن بودن

 دام عمدتاً مسكن مسئله شناخته شده است؛ درواقع رسميت به سالم، زندگي براي نياز پيش یك عنوان و به ميكند ایفا او زندگي

 عالوه کيفي، و کمي نظر از شهري مسكوني سالم واحدهاي کمبود و فقدان .است متوسط درآمد با درآمد و کم طبقات و اقشار نگير

 مسكن باالي هاي هزینه تحميل باعث سازد، مي محروم سالم مسكن به رسيدن در را شهري هاي از توده وسيعي اقشار که برآن

 که است بدیهي مسكن مي گذرد، در افراد زندگي از درصد 83 که این به توجه با طرفي خانوارهاي شهري مي گردد.از بودجه بر
 جامعه گيري شكل و بوده شهري مؤثر مساکن ساکنان بهداشت و افراد روحي جسمي، امر سالمت در سالم مسكن اجراي معيارهاي

 به بي توجهي و نگهداري مسكن است. و ساخت طراحي، هنگام در سالم مسكن معيارهاي گروي رعایت در سالم و یافته توسعه

 در تا ساکنان شود مي سبب( سالم مسكن) باره دراین ارزیابي ها انجام آورد. مي به وجود مردم براي را زیادي مشكالت آن،
واحدهاي مسكن جلوگيري  بودن غيراستاندارد و بودن ناقص از ناشي سوانح مسري و بيماري هاي از و کنند زندگي سالم مسكني

لذا باتوجه به مطالب فوق الذکر در این پژوهش به بررسي شاخص هاي  (.2016:11به عمل آید )کریمي بنه خلخال و همكاران؛
منطقه  20و  کيلومتر مربع مساحت 052کيفي و کمي مسكن سالم در کالنشهر مشهد پرداخته مي گردد. کالنشهر مشهد با وسعت 

شهري در شمال شرقي ایران مستقر شده است و مرکز استان خراسان رضوي مي باشد, بر اساس سرشماري عمومي نفوس و 
شهر مشهد در حوزه نفر دومين شهر پرجمعيت ایران پس از تهران مي باشد.  0332270با جمعيتي بالغ بر  2015مسكن سال 



 

54 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

2 
ی: 

یاپ
)پ

54
 ،)

ان
ست

تاب
 

55
11

دو
د 

جل
 ،

 

اهميت پژوهش حاضر در این است که با . استگسترده شده بينالود و هزارمسجد هايو در دشت مشهد بين کوه رودکشف رودخانه
ایسه آنها با مسكن سالم, وضعيت مسكن و کمبود هاي مسكن در شهر مشهد بررسي شاخص هاي کمي و کيفي مسكن و مق

 سنجيده مي شود.

 

 مبانی نظری -3
 توازن و دارد جوامع اجتماعي و توسعه اقتصادي هاي برنامه در را اي ویژه اهميت زیستي، نياز یك عنوان به مسكن امروزه

باید  توسعه مفهوم در که است مسایلي جمله از اجتماعي، و اقتصادي توسعه هاي و ضرورت جامعه افراد سكونتي نيازهاي ميان
 ناپزیر اجتناب امري نيازها، اساسي ترین یكي از عنوان به جامعه، افراد کليه براي مسكن تأمين و گيرد. تهيه قرار توجه مورد همواره

 در را مهمي بسيار نقش هاست، انسان رفاه و آسایش کنندة فراهم که نظر این مناسب از مسكن ویژه به و مسكن که چرا است،

 بحث در .آید حساب به یك جامعه در اجتماعي رفاه سنجش معيارهاي از یكي عنوان به ميتواند حتي و دارد جامعه زندگي افراد

 نيز آن با مرتبط عوامل و مناسب مسكن به ضروري است مردم، مالي توان و خرید قدرت مقوله به پرداختن با همراه مسكن،

 کيفيت بهتر جهت در که دیگر هاي زیرساخت و اجتماعي خدمات اشتغال، با مسكن است ارتباط بهتر خصوص این در شود، پرداخته

 ساخت کيفيت مناسب، مكان مسن، افراد مسكن براي جوانان، براي مسكن مانند: موضوع هایي گيرد، قرار توجه مورد است، زندگي

شوند)زیاري و  بررسي توانند مي مناسب مسكن با پيوند در که هستند موضوع هایي از جمله تراکم و مسكن هاي سرانه مقاومت، و
(. مسكن در لغت به معني محل سكني گزیدن است که داراي ابعاد متنوع و پيچيده اي است که شكل گيري 78همكاران؛ بي تا:

دئولوژي است و معني آن با توجه به گوناگوني شرایط فوق آن, بازتاب و برآیند شرایط اجتماعي, اقتصادي, فرهنگي, محيطي و ای
تغيير مي کند. به طوري که تعریف و مفهوم عام مسكن واحد مسكوني نيست, بلكه کل محيط سكوني را شامل مي شود. به عبارت 

ت مفهومي (و سكون و اقام2015: 133دیگر, مسكن چيزي بيش از سرپناهي صرفا فيزیكي است )زیاري و قاسمي قاسموند؛ 
گسترده تر از عمل فيزیكي اسكان دارد و مجموعه فعاليت هاي فردي و جمعي را در بر ميگيرد. سكونت را مي توان بيان کننده 
تعيين موقعيت و احراز هویت دانست. برخي از ویژگي هاي مسكن عبارتند از: تنوع رفتار و نيازهاي بهره برداران و تنوع فضایي در 

از سایر کاربري ها/ نوع, کميت و کيفيت استفادهاز فضا/ حفاظت فيزیكي و اقليمي/ ارتباط تنگاتنگ با  عين کوچك تر بودنش
, سازمان ملل, در بيانيه 2107( در سال 2017:28فرهنگ و هویت بومي و ارضاي حس زیبایي پرستي.)یاران و محمدي خوش بين,

استاندارد مناسب زندگي براي سالمتي و بهزیستي خود و خانواده جهاني حقوق بشر, شرح داد که هرکسي براي دستيابي به سطح 
(. 2016: 217اش شامل غذا, لباس, مسكن و مراقبت هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي الزم حقي دارد)زیاري و همكاران؛ 

ست. در هرم مازلو, قانون اساسي بيان مي کند, برخورداري از مسكن مناسب حق هر فرد و خانواده ایراني ا 02همچنين در اصل 
اولویت اول به مسكن اختصاص داده شده است. اهميت مسكن در توليد ناخالص داخلي در اغلب کشورها, بيش از نيمي از تشكيل 

(. 2018:220درصد است )بهرامي؛  53تا  13سرمایه ثابت ناخالص داخلي را شامل مي شود که در آن سهم مسكن به تنهایي حدود 
بلكه  نيست، آن کمبود در مسكن واقعي بحران که است معتقد مسكن، مسئلة به کيفي نگرشي با آلماني، لسوففي مارتين هایدگر،

زیستن، سكونت،  وي .بياموزد را گزیني سكونت باید چيز هر از پيش انسان و است سكونت براي آدمي جستجوي در واقعي بحران
(. به تعریفي دیگر, مسكن به معناي عام 132: 2015و قاسمي قاسموند؛  داند )زیاري مي باهم مترادف را پروراندن و رشد ساختن،

کلمه تجسم فضایي آرمان ها, ایده ها, و عملكردهاي انساني است و نقش ارزشمندي در ثبات خانواده, رشد اجتماعي و اقتصادي 
 در که ( 1996 ) بشر اسكان ساجال (. در دومين2016: 217دارد. در واقع مسكن نياز است نه خواسته )زیاري و همكاران؛ 

مناسب پنين تعریف شده  نيست؛ سرپناه شخص هر سر باالي سقف یك وجود معناي به تنها شد، سرپناه مناسب برگزار استانبول
 روشنایي، اي، سازه دوام و پایداري مالكيت، امنيت مناسب، و امنيت مناسب دسترسي مناسب، فضاي مناسب، آسایش یعني است،

 مناسب زباله،کيفيت دفع آموزش، و بهداشت آبرساني، :قبيل از مناسب، اوليه هاي ساخت زیر گرمایي مناسب، سيستم و تهویه

 با باید موارد این همه که است، اوليه تسهيالت و نظر کار از دسترسي و مناسب مكان مناسب، بهداشتي عوامل محيطي، زیست

(.در واقع مسكن داراي ابعاد مختلف مكاني, معماري, کالبدي, 78تامين شود)زیاري و همكاران؛ بي تا: مردم استطاعت به توجه
فيزیكي, اقتصادي, اجتماعي, مالي, روان شناسي و پزشكي است. مهم ترین عامل تاثيرگذار بر ميزان رضایت مندي فرد از سكونت 

(. به تعریف دیگري, مسكن به مجموعه اي از 2010:50متي؛ در محله, مسكن و شرایط محيطي آن است. )بهمني و قائد رح
تسهيالت گفته مي شود که به منظور عرضه خدمات فشرده در مكاني فيزیكي قرار دارد. این بدان معناست که مفهوم مسكن با 

مي در مقاله خود مسكن (. بهرا2015: 131توجه به شرایط اجتماعي, اقتصادي و خانوادگي تغيير مي کند )زیاري و قاسمي قاسموند؛ 
را چنين تعریف کرده است: مسكن به عنوان یك پدیده انسان ساخت, از مهم ترین نمودهاي تمدن و فرهنگ بشري بوده و 
کوچكترین شكل تجسم کالبدي سكونتگاه ها به شمار مي آید و بيانگر رابطه متقابل انسان و محيط جغرافيایي پيرامون خود مي 

اقتصادي جامعه و همچنين گسترش امكانات و -ین پدیده در گذر زمان, همگام با دگرگوني هاي اجتماعيا ،باشد. به طوري که

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D9%81%E2%80%8C%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D9%88%D9%87_%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AF
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دانش فني در نحوه طراحي و شكل بنا و مصالح مورد استفاده تحول و تكامل یافته است. مسكن به عنوان یك نياز زیستي؛ یكي از 
سيع اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي و زیست محيطي و کالبدي خود مهم ترین بخش هاي توسعه محسوب کرد. این بخش با ابعاد و

اثرات گسترده اي در ارائه ویژگي ها و سيماي جامعه به مفهوم عام دارد. مسكن صرف نظر از بعد امنيتي و زیستي آن, بدان جهت 
ید به گونه اي طراحي شده باشد است که انسان بيش از نيمي از روز را در این فضاي کالبدي مي گذارند, بنابراین فضاي مسكن با

 ( نظریه2018:220که نه تنها آسایش و آرامش انسان ها را فراهم سازد بلكه سالمتي و تندرستي انسانها را تضمين کند. )بهرامي؛ 

 شده، ریزي اقتصاد برنامه نگرش ، برگس شهري هاي برزن نظریة ازجمله دارد، وجود مسكن مورد در مختلفي هاي نگرش و ها

شهري و نظریه هاي  توسعةپایدار نظریة مسكوني، واحدهاي منطقة ساخت نگرش شهر، عمومي ساخت نگرش شناسي, بوم رشنگ
مربوط به شهر سالم و مسكن سالم. در شهر سالم که از جمله نظریه هاي جدید در شهرنشيني و شهرسازي است براي رسيدن به 

هاي مسكن براي مدیریت بهينه شهري براي رسيدن به عدالت اجتماعي  یك حالت ایده آل در تمامي شاخص ها از جمله شاخص
و توسعه پایدار تالش مي شود. شهر سالم شهري است که به طور مستمر به ایجاد و بهبود محيط اجتماعي و منابع اجتماعي خود 

بهتر بهره گيرند. طرح ایده شهر سالم مي پردازد. تا به مردم امكان دهد با همكاري متقابل از تمام ظرفيت ها براي ساختن شرایط 
نقطه عطفي در فرآیند تاریخي بهسازي هاي محيطي به شمار مي رود و همه ابعاد زندگي شهرنشيني و همه مجموعه شهر باید به 

ند. عنوان عرصه هایي تلقي شوند که زمينه ساز موقعيت ها و امكانات براي ایفاي نقش اساسي در سالمت شهروندان و ساکنان باش
کاربري مسكوني به عنوان بخش اصلي کاربري ها در شهرها و همچنين مهم ترین نوع کاربري در ارتباط با زمين, نقش بسيار 
مهمي در برقراري شهر سالم دارد. در واقع شروط اصلي شهر سالم ایجاد سرپناهي عاري از فقر, سيستم هاي آبرساني سالم, 

ره براي شهروندان است. درواقع هدف از تشكيل کنفرانس هاي شهرسالم این است که بهداشت عمومي, فعاليت هاي سالم و غي
تمامي انسان ها از نظر چگونگي زیستن و سالم و سودمند زیستن به سطح قابل قبول جهاني ارتقا یابند. سازمان بهداشت جهاني 

کيفيت است.مسكن با تاکيد بر ویژگي هاي کيفي اصل براي یك شهر سالم در نظر گرفته است که از مهم ترین آنها, مسكن با  22
و کمي, مي تواند در بهبود شرایط فردي, اجتماعي و در نهایت توسعه پایدار جامعه و ایجاد شهر سالم موثر باشد. از تعاریف شهر 

خود را اثبات نماید تا به سالم چنين استنباط مي شود که این ایده به عنوان یك ایده عدالت محور باید بتواند ابتدا در شكل کالبدي 
جریان هاي اجتماعي, اقتصادي و فرهنگي نيز ورود پيدا کند. بستر اصلي رشد اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي افراد وجود مسكن 
بهينه و سالم است که استانداردهاي الزم را داشته باشد. لذا ضروري است که شاخص هاي کمي و کيفي مسكن را ابتدا با ایده آل 

اندارد شهر سالم بسنجيم تا به یك جمع بندي منطقي دست پيدا کنيم. شاخص هاي کمي و کيفي مسكن در شهر سالم به و است
گونه اي تعریف شده است که هر فرد بتواند به آساني و بدون هيچ کمبودي به مسكن سالم و پایدار دسترسي پيدا کند )پوراحمد 

 براي را کافي وعملكردي فيزیكي ، اجتماعي ، ذهني سالمتي از شرایطي ، سالم نمسك (. الزم به ذکر است که2011:10وهمكاران؛

(. به طور کلي با توجه به تعریف مسكن در 2015:0ميبيند )شكرگزار و همكارن؛ تدارک خود ساکنان خلوت و رفاه بهداشت، ایمني،
عبارت است از فضاي سكونتي مناسبي که ابعاد مختلف, مي توان مسكن مناسب و بهينه را چنين تعریف کرد: مسكن مناسب 

آسایش, دسترسي مناسب, امنيت, پایداري و دوام سازه اي, روشناسيي کافي, تهویه و یرساخت هاي اوليه مناسب ماند آبرساني, 
 بهداشت و آموزش, محيط زیست سالم, مكان مناسب و دسترس پذیري از نظر کار و تسهيالت اوليه, همچنين زمينه رشد و تقویت
روابط بين اعضاي خانواده )ارتباط افقي( و روابط همسایگي )ارتباط عمودي( را براي ساکنانش فراهم آورد و مهم تر از همه متناسب 

(. در واقع مسكن خوب و مناسب نشانگر رفاه عمومي جامعه است و 2015: 133با توان مالي خانوار باشد )زیاري و قاسمي قاسموند؛ 
جر به پيامد هاي زیانباري از قبيل بيماري ها, بي بندوباري ها, تباهي و فساد جوانان جامعه مي شود مسكن بد و نامطلوب من
(. پس از بررسي تعاریف مسكن, و ارتباط آن با مسكن سالم در این بخش پژوهش به بررسي 2010:50)بهمني و قائد رحمتي؛ 

 شاخص هاي مسكن در ابعاد مختلف پرداخته شده است.
 

 فرهنگی-اجتماعی های شاخص -3-1

 اسنادي در که جامعه، توافق عام مورد اهداف شود مي تالش آن در که است اجتماعي مهندسي نوعي مسكن ریزي برنامه 

 به و فقر ازدیاد پيآمدهاي بر عالوه اهداف این تحقق عدم .یابد تحقق زمان مشخصي در است، یافته بازتاب اساسي قانون چون

 در و روند این در که صورتي در است بشود. بدیهي نيز اجتماعي گسيختگي یا وفاق مایه تواند مي انساني توسعه تعویق افتادن

به  دسترسي عدم نظير هایي آسيب و مشكالت نشود، توجه پذیر آسيب اقشار به خصوص اقشار تمامي به توسعه، هاي برنامه
 برآیند، آن مالي عهده از که هستند دنبال مسكني به مردم .آمد خواهد وجود به نشيني حاشيه یا مسكني بد و مسكني بي مسكن،

 بنابراین مسكن .باشد گرفته قرار مناسب مكان در و شده طراحي مناسب طور به باشد، فيزیكي امن نظر از و مناسب آن به دسترسي

 و آموزش اشتغال، رفاه، محيط این در .شود شامل مي نيز را مسكوني محيط بلكه شود، نمي محدود صرف فيزیكي واحد یك به
 از نيز و فرهنگي تفریحي بهداشتي، و آموزشي فضاهاي تأمين فاضالب، دفع آب، تأمين بنابراین .باشد شده تأمين باید نيز سالمت
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 پنج دسته به توان مي را مسكن شرایط درباره شده گرفته بكار اجتماعي هاي شاخص هستند. مجموع مسكن ضروریات جمله

 هاي مسكن/ شاخص توزیع به مربوط اجتماعي هاي مسكن/ شاخص کميت به مربوط اجتماعي هاي شاخص :کرد تقسيم

 هزینه به مربوط اجتماعي هاي مسكن/ شاخص تصرف نحوه به مربوط اجتماعي هاي مسكن/ شاخص کيفيت به مربوط اجتماعي

 (.2015:0مسكن )شكرگزار و همكارن؛

 

 کالبدی های شاخص -3-2
 مسكن کالبدي رابطه دوم و واحد مسكوني یك عنوان به مسكن کالبد اول،. است بررسي قابل زاویه دو از مسكن کالبدي ابعاد

: مثال براي. کند مي مطرح را شهري توسعه در مسكن جایگاه و نقش و اجتماعي بوده شاخص نوعي که خود مسكوني محيط با
 نوع. است مسكن مسأله در عمده ویژگي هاي از خود مكاني شرایط زیرا است، برخوردار اي ویژه اهميت از مسكن قرارگيري مكان
 ساکنين اجتماعي و اقتصادي شرایط به توجه با مسكن عملكردي فضاهاي و مي کند طلب را مسكن سكونت، رفتارهاي و نيازها

 در دارند، مسكن خرید و تأميندر  متفاوت مالي توان که درآمدي مختلف گروه هاي. باشد متفاوت ابعاد داراي تواند خود مي
نوع  فضاها، کارکرد فضاها، نوع: مانند مسكن اجزاي هاي ویژگي به توجه زمينه این کردند. در مي زندگي شهري متفاوت مكانهاي

 جمله از. گيرد قرار توجه مورد باید فضاي مسكوني کيفي و کمي وجوه و مسكن فضایي الگوهاي و روابط استفاده، مورد مصالح
تواند  مي ها ساخت زیر این سازي آماده. نمود جستجو ها ساخت زیر تأمين در توان را مي مسكن کالبدي موضوعات ترین کليدي
 چارچوب در چه مسكن مصرف الگوي. تبدیل نماید واقعي مسكن به را سرپناه و کرده تعریف را مسكوني محيط و مسكن بين رابطه

 در زندگي فناوري نفوذ و توسعه. دارد فراوان کالبدي تأثيرات مسكن، هاي سياست اساسيهاي  مشي خط در چه و کالن اهداف
 فضاي از خارج در گذشته در که هایي فعاليت هایي از بخش حاضر حال در. گذارد مي جا بر مسكن کالبد در تغييراتي نيز انسان

 برنامه ریزي در الگوها این به توجه لذا. کند مي طلب را خاص مكان یك هر که شده فضاي مسكن وارد شد مي انجام مسكوني
 تراکم مسكن، اسكلت نوع و سازه الگوي: است از عبارت مسكن کالبدي هاي شاخص از اي نمونه. است ضروري امري مسكن

 عمر مسكن، کل به نابهنجار مسكوني واحدهاي ميزان ساخت، هاي شيوه بنا، زیر بنا، سرانه زیر متوسط اشتغال، سطح ساختماني،
 (.2015:5)شكرگزار و همكارن؛ ... و طبقات تعداد و بنا

 

 اقتصادی هایشاخص -3-3
 خود به را گذاري سرمایه مسكن بزرگترین یافته، توسعه یا و توسعه حال در جوامع اقتصادي هاي بخش تمامي بين در

مقياس  در .دارد وجود مسكن بخش در گذاري سرمایه و کالن اقتصاد بين رابطه مستقيمي اساس، این بر و است داده اختصاص
 هاي سياست دیگر سوي از .گذارد تأثير مي یارانه و ماليات طریق از دولت بودجه و کار نيروي تحریك تورم، بر مسكن ملي،

ماليات،  اعتبارات، هدایت ها، وام بهره نرخ .شود مي مسكن بخش در متفاوت به تأثيرات منجر کالن سطح در متفاوت اقتصادي
 هاي یارانه و مسكن هزینه و مقوله هستند. قيمت این در موثر موارد جمله از مالكيت و خصوصي و دولتي گذاري سرمایه ها، تعرفه

 کشورهاي از بسياري در درآمد ميزان به مسكن متوسط قيمت نسبت .اقتصادي هستند ابعاد قالب در مهم موضوعات از بخش این

 حال در کشورهاي در شاخص مقابل، این در و بوده پایين بسيار باشند، مي برخوردار مسكن مطلوب سيستم از که توسعه یافته

 کننده مصرف براي سنگين هاي یارانه نيازمند مسكن بخش هاي سياست کلي چنانچه بطور .دهد مي نشان را باالیي ميزان توسعه

 و کارایي افزایش جهت در باید مي مسكن هاي یارانه پرداخت شيوه ذاو ل .آورد خواهد دنبال به را مشكالتي باشد، کننده یا توليد و
 مختلف ابعاد که هستند مسكن نماگرهایي اقتصادي هاي شاخص .باشد آن سو تبعات از جلوگيري نيز و ها بودن برنامه موثر

 به توليد مسكن در گذاري سرمایه از نسبت عبارتند مسكن اقتصادي هاي شاخص . مهمترین.دهند مي نشان را مسكن اقتصادي

 مسكن، بخش یارانه مسكن، بخش در بخش خصوصي گذاري سرمایه ميزان مسكن، بخش در دولت اعتبارات ميزان ملي، ناخالص

ساليانه  عرضه و توليد توان مسكن، بخش توسط اشتغال توليد ميزان مسكن، در بخش موسسات و بانكها اعتباري تسهيالت
زمين و ...  و قيمت درآمد به مسكن اجاره خانوار،نسبت هزینه کل به مسكن هزینه نسبت مسكن، قيمت ساالنه افزایش نرخ مسكن،

 (.2015:5)شكرگزار و همكارن؛
 

 حقوقی های شاخص -3-4
 هاي ازجنبه اما کند، توصيف را خانوارهاي ساکن اقتصادي وضعيت و باشد اقتصادي مفهوم داراي تواند مي اگرچه مالكيت

 اعيان، و عرصه ملكي  از اعم مسكوني واحدهاي تصرف نوع حقوقي، هاي شاخص است. در بررسي قابل نيز فرهنگي و اجتماعي
 (.2015:8شود )شكرگزار و همكارن؛ مي بررسي...  و رهن و اجاره اجاره، اعيان، ملكي
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 مکانی های شاخص -3-5

 وضعيت و و ...( فراغتي درماني، ورزشي،-بهداشتي آموزشي، کاربریها، )اشتغال، شهري خدمات و شهر به سایت نزدیكي

 مقياس در اهميت نظر از ها آن بندي درجه و ها پایانه و )اي جاده( راه شبكه هاي تا اراضي فاصله مانند معابر شبكه به دسترسي

 فرودگاه تا اراضي از فاصله بررسي راه آهن، هاي ایستگاه و ریلي راه هاي شبكه تا اراضي فاصله محلي، اي، منطقه و ملي، استاني

 مكان رود. در شاخص هاي مكاني، مي شمار به مسكوني سایت : هاي شاخص مناسب در دسترسي تعيين مهم عوامل از بندر، یا

 به (.2015:8شود )شكرگزار و همكارن؛ مي توجه شهري، روستایي استاني، اي، منطقه ملي، هاي عرصه در مسكوني واحد گزیني

مسكن/  مطلوب محله شامل: شكل در مقياس عوامل این .کند مي تعریف را کيفيت که دارد وجود مسكن در عواملي کلي طور
/  )بهداشت راحتي، آسایش،(محله کالبدي خدمات و تسهيالت به ساکنين دسترسي ميزان و راحتي مسكن/ امنيت/ ایمني، استحكام
مسكن/ همجواري مسكن با کاربري هاي  نياز مورد )زیرساختهاي( تأسيسات و تجهيزات باز/ تأمين فضاي و طبيعت به دسترسي

 (.2015:8سازگار مي باشد)شكرگزار و همكارن؛

 

 تفسیر شاخص های کمی و کیفی مسکنشرح و  -3-6
بررسي شاخص هاي مسكن یكي از ابزارها و شيوه هاي مختلف شناختن مسكن به شمار مي رود که ميتوان به کمك آن, 

امر مسكن را شناخت. در واقع شاخص هاي مسكن, مهم ترین ابزار در برنامه ریزي مسكن محسوب مي شوند. رویه هاي موثر در 
گستردگي شاخص هاي مسكن و نقش آنها در برنامه ریزي مسكن ایجاب مي کند تا این شاخص ها بر حسب نقش و عملكرد آنها 

گيرند. شاخص هاي مسكن در واقع ابزاري براي اندازه گيري و در گروه هاي مختلف دسته بندي شده و مورد تجزیه و تحليل قرار 
سنجش وضع مسكن و روند تحول آن و همچنين ارزیابي موفقيت و تحقق سياست هاي مسكن محسوب مي شود. به همين دليل 

مهم ترین دارایي  عالوه بر ارزیابي وضعيت, در تدوین اهداف کمي برنامه ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرند. مسكن, به عنوان
شخص در طول زندگي اش, نقش کليدي در زندگي وي دارد. در واقع بستر اصلي رشد اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي افراد وجود 

مسكن بهينه و سالم است که استاندارد هاي الزم را داشته باشد. لذا ضروري است که شاخص هاي کمي و کيفي مسكن را ابتدا با  
رد مسكن سالم بسنجيم تا به یك جمع بندي منطقي دست پيدا کنيم. شاخص هاي کمي و کيفي مسكن سالم به ایده آل و استاندا

گونه اي تعریف مي شود که هر فرد بواند به آساني و بدون هيچ کمبودي به مسكن خوب و پایدار دسترسي داشته باشد)پوراحمد و 
 و کيفي مسكن و شرح و تفسير آنها پرداخته شده است. (. لذا در زیر به بررسي شاخص هاي کمي2011:11همكاران؛ 

 
 (ماخذ: نگارندگان) : بررسی شاخص های مسکن1 شکل

 

 های کمی مسکنشاخص -3-6-1
آنچه در خصوص جمعيت حائز اهميت است تنها تعداد کل جمعيت )کمبود مسکن(:  مسکن موجودی و خانوار تعداد

جمعيت و از جمله بعد و تعداد خانوار مي باشد. از آنجایي که خانوار به جمعي گفته مي شود که در یك واحد نيست بلكه ساختار 
: 2078مسكوني زندگي مي کنند مشخصا تعداد خانوار بيش از تعداد جمعيت در تعيين نياز مسكن موثر مي باشد)رضازاده و اوتادي؛ 

 کمبود و آینده در مسكن تعداد موردنياز و بوده یكدیگر با ارتباط در که هستند شاخص، شاخص هاي اجتماعي دو (. در واقع این206
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 که مسكوني واحدهاي تعداد(. در واقع از این طریق 2011:10ميكنند)پوراحمد و همكارن؛  مشخص را وضعيت کنوني در مسكن

 (.77يتا: شوند، مشخص مي گردد )زیاري و همكاران؛ ب توليد باید مطلوب وضعيت به رسيدن براي
که  است مسكوني واحد در خانوار تراکم مناسب، مسكن هاي شاخص ترین مهم از یكيمسکونی:  واحد در خانوار تراکم

 مسكوني اشغال واحد در واقع ضریب(. 2015:1شكرگزار و همكاران؛ ( آید مي بدست واحد مسكوني تعداد به خانوار تعداد تقسيم از
 اساسي موضوع دو درگرو خانواده تحرک و و رفاه آسایش که مسكن مي باشد چرا هاي بررسي در توجه قابل معيارهاي از جمله

 گردد مي ساکن خانوار یك مسكوني هر واحد در شرایط بهترین است. در زندگي براي کافي و فضاي سكونت محل استقالل یعني
است)ستارزاده,  مسكن بخش مطلوب و سالم عملكرد نمایانگر این و است فراهم خانواده کليه افراد براي کافي فضاي واحد این در و

این شاخص از این نظر اهميت دارد که معلوم مي کند که چند درصد واحدهاي مسكوني به صورت یك خانواري  (.60داوود؛ بي تا: 
 (2011:15بوده, چند درصد دو خانواري و همچنين چند درصد سه خانواري و بيشتر هستند. )پوراحمد و همكارن؛ 

ميزان تراکم در واحد مسكوني, یكي از شاخص هاي عمده سنجش سطح زندگي )پوراحمد و مسکونی:  واحد تراکم نفردر

 رواني فيزیكي، هاي عرصه تداخل در چگونگي مهم عوامل از و مسكن کيفيت هاي جنبه از یكي عنوان( و  به 2011:15همكارن؛ 

واحد  یك در افراد تعداد متوسط شاخص این (.2015:1شكرگزار و همكاران؛ (ودمي ش محسوب خانه در ساکن افراد حقوقي و
 کاهش .دهد مي مسكوني نشان فضاهاي نظر از را خانوارها رفاه وضعيت شاخص نوع دهد. همچنين این مي نشان را مسكوني

است  ميسر جمعيت باکنترل دیگر سوي از و تر بيش به ميزان مسكوني واحدهاي تعداد افزایش با سو یك از شاخص این دادن
شكرگزار ( تري است مطلوب وضعيت دهنده نشان باشد کمتر هرچه شاخص این اندازه (. در واقع2010:26)افشاري آزاد و همكاران؛ 

این شاخص به نوعي در ارتباط با تراکم خانوار در واحد مسكوني, بعد خانوار و تراکم اتاق در واحد مسكوني  (.2015:1و همكاران؛ 
 مطالعات. (2011:15مي باشد و بيانگر وضعيت فرهنگي و اجتماعي خانوار هاي ساکن در واحد مسكوني است )پوراحمد و همكارن؛ 

دارد.  وجود جرم و ناهنجاري و مسكوني واحدهاي در جمعيت باالي ت، تراکممحال فقر بين قوي رابطه که اند داده نشان زیادي
 .)65)ستارزاده, داوود؛ بي تا: 

 نظر از اما رود، مي شمار به مسكن کالبدي هاي شاخص از یكي شاخص اینمسکونی:  واحد در اتاق تعداد متوسط

 والدین، هاي هاي مختلف )عرصه عرصه از یك هر وجودهاست.  فرهنگي خانوار و اجتماعي هايویژگي بيانگر اجتماعي نيز

 لحاظ از است. خانوار فرهنگي و اجتماعي هاي ویژگي بيانگر نگهداري تجهيزات(، و مراقبت فضاي و مهمان خویشاوند، فرزندان،

دارد. )زیاري و  مستقيم مسكوني ارتباط واحد در اتاق تعداد با بوده، پيش بيني قابل ها عرصه این براي خاصي نيز مكان کالبدي
 دارد، وجود مسكوني در واحدهاي که اتاقي تعداد از آن افراد یا خانوار سهم هر شناخت جهت در شاخص این (11همكاران؛ بيتا: 

 مسكوني واحد هر در که این از فارغ مسكوني واحد در اتاق تعداد متوسط افزایش .(2010:28رود )افشاري آزاد و همكاران؛  مي بكار
 مقدار (.66باشد. )ستارزاده, داوود؛ بي تا:  تواند مي( خانوارها رفاه درجه) ساکنان زیستي رفاه بهبود نشانگر باشند، ساکن چند خانوار

 مي درآن افرادساکن و تعداد خانوار نظر گرفتن در بدون آن ميانگين افزایش و بود خواهد بهتر باشد، تر بيش چه هر شاخص این
(. در وضعيت 2010:28باشد )افشاري آزاد و همكاران؛  آن ساکنان زیستي رفاه بهبود، سطح سنجش براي جالبي معيار و مالک تواند

 (.2011:16ایده آل مسكن ساله به ازاي هر نفر باید یك اتاق وجود داشته باشد )پوراحمد و همكارن؛ 

 هاي شاخص از دارد یكي اختيار در خانوار هر هک هایي اتاق تعداد متوسطخانوار:  اختیار برای در اتاق متوسط تعداد

دارد )افشاري آزاد و  مستقيم رابطه آنها درآمد سطح ثروت و ميزان با معموالً که خانوارهاست رفاه ميزان گویاي و مهم بسيار
 در خانوار شاخص تا شوند مي موجب واحد مسكوني در موجود هاي اتاق تعداد کردن منظور با شاخص (. این2010:28همكاران؛ 

 این زیستي رفاه نظر نقطه (.از82شود )ستارزاده, داوود؛ بي تا:  تعدیل( اتاق تعداد برحسب) فضاي زیستي جنبه از مسكوني واحد
در واقع  (.2010:28دهد )افشاري آزاد و همكاران؛  مي خبر آن چگونگي و سكونت وضعيت از ها شاخص همراه سایر به نيز شاخص
 مانند دارد، قرار خانوار در اختيار اتفاقي یا و دایمي استفاده بوده،براي سكونت قابل که هستند هاي اتاق سرشماريدر  اتاق از منظور

 این. آیند نمي حساب به اتاق سكونت، قابل غير انبارهاي و آشپزخانه .غيره و هال نهارخوري، مهمانخانه، نشيمن، خواب، اتاق
 .(15است )زیاري و همكاران؛ بيتا:  مسكوني واحد در اتاق تعداد ، مسكوني واحد در خانوار تعداد هاي شاخص ارتباط با در شاخص
 (.2011:16)پوراحمد و همكارن؛ است  خانوار اعضاي از نفر هر براي اتاق 2 حدود شاخص این مطلوب وضعيت

 در چند و یك اتاق در خانوارها درصد چند شودمي معلوم اجتماعي بررسي نظر از که است این منظورتراکم خانوار در اتاق: 

(. 18شود)زیاري و همكاران؛ بيتا:  مي اتاق محاسبه بر صورت خانوار به شاخص ميكنند. این زندگي غيره و اتاق دو در خانوار صد
است  اتاق تعداد تصاحب در خانوارها خوب وضعيت دهنده نشان باشد، نزدیكتر صفر به چه هر درواقع  تراکم خانوار در اتاق 

 (.2011:16)پوراحمد و همكاران؛ 
 پيشنهاد .پردازد مي اتاق تعداد به افراد تعداد نسبت بررسي به نيز شاخص این آل ایده وضعيتمتوسط تراکم نفر در اتاق: 

 در خانوارها افراد بيشتر استقالل نشانه شود، آن کوچكتر اندازه چه هر و. است ملل سازمان نفر 2 مقابل در اتاق 2 حداقل نسبت
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)پوراحمد و همكاران؛ است  شده گرفته کار به ملل سازمان جمعيت بحران کميته توسط این شاخص. است مسكوني واحد داخل
 کردن تقسيم از رابطه این. است اقشار جامعه اجتماعي و اقتصادي نامناسب وضعيت دهنده نشان شاخص این بودن باال (.2011:18

به دست مي آید)زیاري و  معمولي مسكوني واحد در موجود هاي اتاق تعداد کل به ساکن معمولي خانوارهاي تعداد جمعيت
 افراد تر بيش استقالل نشانه باشد تر کوچك شاخص اندازه هرچه و شده محاسبه اتاق هر مقابل در افراد تعداد(. 17همكاران؛ بيتا: 

  (.2010:28همكاران؛ مسكوني است )افشاري آزاد و  واحد داخل در خانوارها
 عمده مشكالت و مسایل از سرپناه و مسكوني واحد فاقد خانوارهاي وجودمسکونی )بی مسکنی(:  های واحد کمبود

 هست. موضوع نيز هاي اجتماعي ریشه داراي سياستگذاري، و اقتصادي سيستم هاي ضعف بر عالوه که است از جوامع بسياري

 این اجتماعي ابعاد از آنها، اقتصادي و اجتماعي جایگاه از صرف نظر جامعه، اقشار همة براي مسكن داشتن حق قبيل از هایي

 مي را مشخص کمبود ميزان شده، محاسبه موجود خانوار تعداد و مسكوني هاي واحد تعداد به توجه شاخص با است. این موضوع

 گردد. مي مشخص شوند، توليد باید مطلوب وضعيتبه  رسيدن براي که مسكوني واحدهاي تعداد کمبود، این دادن نشان با کند.

 (. 231باشد)زیاري و همكاران؛ بيتا:  مسكن فاقد نباید خانواري هيچ یعني صفر است؛ شاخص این مطلوب وضعيت
 شاخص ترین عمده از تواند مي شاخص این (:مسکونی قطعات اندازه متوسط)مساحت زیربنای واحد مسکونی

واحد  بناي زیر سطح شاخص این بر کند. عالوه مي بازگو را مسكن به نياز الگوي فرهنگي و باشد فرهنگي و اجتماعي هاي
شكرگزار و (دارد  بستگي زمين سياستهاي عرضه و خانوار مالي توان اقتصادي، عوامل نظير دیگري مختلف عوامل به مسكوني

از کل مساحت قطعه محاسبه مي گردد )پوراحمد و  این شاخص, بر مبناي نسبت بين سطح کل زیربناي مجاز(. 2015:23همكاران؛ 
 واحد سكونت قابل متوسط فضاي: گردد مي تعریف صورت مساحت زیربناي واحد مسكوني بدیندر واقع  (.2011:17همكاران؛ 

تراکم  اتاق در نفر شاخص از بهتر کلي طور به. است سكونتي نامطلوب تراکم از اي شاخص نشانه این مقدار بودن پایين. مسكوني
 کشورهاي در شاخص یابد. این مي کشور افزایش یافتگي توسعه و درآمد سطح با همراه سرانه، بناي زیر. کند مي بيان را سكونتي

 (.2010:27مترمربع است )افشاري آزاد و همكاران؛  05است و در کشورهاي پردرآمد  مترمربع 6درآمد  کم
 

 شاخص های کیفی مسکن -3-6-2
 و بيروني نمود که مسكن کالبدي هاي شاخص جمله ازساخت:  های شیوه و ساختمان در رفته کار به مصالح نوع

 مي زماني مشخص کالبدي، نظر از شاخص دو این اهميت. است مسكن ساخت هاي شيوه و مورد استفاده مصالح نوع دارد، عيني
 کيفيت حفظ مدت دراز در و شده ساختمان مفيد عمرافزایش  باعث مناسب، ساخت شيوه هاي و بادوام مصالح از استفاده که شود

 تر مصالح بادوام از استفاده و ساخت شهاي رو ارتقاي باعث فناوري، پيشرفت و اقتصادي بهبود وضعيت. شد خواهد مسكن کالبدي
 (. 231شود )زیاري و همكاران؛ بيتا:  مي

 
  (13:2:21ماخذ: پوراحمد و همکاران؛ ) نوع مصالح: انواع واحدهای مسکونی براساس 1 جدول

 شامل اسكلت فلزي یا بتني, اجر وآهن و سنگ آهن بادوام

 شامل آجر و چوب, سنگ و چوب,خشت و گل نيمه دوام

 شامل تمام آجر, تام چوب, خشت و چوب, خشت و گل کم دوام

 شامل کپر و آلونك بي دوام

 

هاى  جنبه آن بودن سرپناه جنبه به و خارج منظورى تك حالت از مسكن که تدریج بهمسکن:  امکانات و تسهیالت

 صورت به نيز زندگى ضرورى و تجهيزات تسهيالت از برخوردارى حدود شود، مى اضافه نيز اجتماعى آسایش و رفاه از دیگرى

 شاخص این مطلوب وضعيت (.2015:23ميآید )شكرگزار و همكاران؛  در واحدهاى مسكونى وضع ارزیابى براى جدیدى شاخص

 (.230است )زیاري و همكاران؛ بيتا:  موجود تسهيالت و امكانات از مسكوني هاي درصد واحد 233برخورداري 
 اخير هاي دهه در شهرگرایي رشدسکونت(:  محل تصرف نحوة برحسب مسکونی مالکیت مسکن )واحدهای

شده  موجب و داده افزایش را مسكوني واحدهاي قيمت و است شده کشور مسكن در باعث بحران که داشته است صعودي روندي
 تمایل بخش خصوصي و یابد افزایش بخش این در گذاري سرمایه گردد. اقتصادي هاي درآمدترین بخش پر از یكي بازار که است

 مي زیر موارد شاملایران  در مسكوني واحدهاي (. مالكيت2077:85باشد)لطفي و همكاران؛  داشته مسكوني واحد تملك به زیادي

 ملكي موارد شامل ملكي بندي، تقسيم این رایگان. در و برابر خدمت در اي، اجاره اعيان، مالكيت اعيان، و عرصه مالكيت : باشد

 حسب بر مسكوني، هاي واحد تصرف نحوه در واقع شاخص(. 76و ملكي اعيان مي باشد. )ستارزاده, داوود؛ بي تا:  اعيان و عرصه
 مختلف جوامع است در اجتماعي و اقتصادي ابعاد از مسكن بخش شناخت در پایه هاي جمله شاخص از اي، که اجاره یا مالكيت



 

45 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

2 
ی: 

یاپ
)پ

54
 ،)

ان
ست

تاب
 

55
11

دو
د 

جل
 ،

 

 یا و دانست کشور یك مسكن مطلوب وضعيت گویاي را مسكن مالكيت بودن شاخص باال توان نمي که گونه اي به است، متفاوت
 نحوه شاخص این کند. در مي توصيف را ساکن اقتصادي خانوارهاي وضعيت و است اقتصادي مفهوم داراي شاخص بر عكس. این

 (.235است )زیاري و همكاران؛ بيتا:  تأمل قابل خانوار، پسانداز یا کاال یك سكونت، عنوان محل به مسكن از خانوار تلقي
هاي مسكوني یكي دیگر از شاخص هاي کيفي مسكن که وضعيت قدمت و جدیداالحداث بودن واحد عمر واحد مسکونی: 

را نشان مي دهد, شاخص عمر مفيد واحد مسكوني است. عمر مفيد ساختمان ها با توجه به مسئله تامين و نگهداري ساختمان به 
 (.2011:03ساله سنجيده مي شود)پوراحمد و همكاران؛  03تا  13طور منظم و با برنامه 

 هسته نشيني، حاشيه.  امروز است جوامع اجتماعي ضالتمع از ،(مسكني بد) نامناسب مسكوني هاي واحد وجودمسکنی:  بد

 مشكالت با همراه مسكن پایين اینجاکيفيت در (.2011:02)پوراحمد و همكاران؛ است مسكني بد انواع از نشيني زاغه و خودرو هاي
 درصد به رسيدن براي .هستند تبيين قابل مسكوني، واحد در نفر و مسكوني هاي در واحد اتاق پایين تراکم ، خدمات به دسترسي
 از دیگر، طرف از و کردند مي زندگي غيره و کپر و چادر در که هایي درصد خانوار از طرف یك از مقاله، این در مسكني بد شاخص

 نفر و مسكوني واحد در اتاق از شاخص همچنين و بود نشده اظهار ساختمانشان بناي واسكلت بنا مصالح نوع که هایي تعداد خانوار
 (.231است)زیاري و همكاران؛ بيتا:  شده استفاده مسكوني واحد در

در این پژوهش از شاخص هاي کمي و کيفي مسكن موجود در جدول زیر استفاده مي گردد. برطبق این جدول مباني نظري 

سي شاخص به صورت کيفي برر 0شاخص به صورت کمي و  1شاخص مي باشد که از این ميان  521پژوهش شامل بررسي 

 گردد.مي
 (ماخذ: نگارندگان) : چارچوب نظری پژوهش2 جدول

 شاخص های کیفی های کمیشاخص

 )تعداد خانوار و موجوري مسكن )کمبود مسكن 

 تراکم خانوار در واحد مسكوني 

 تراکم نفر در واحد مسكوني 

 متوسط اتاق در واحد مسكوني 

 متوسط اتاق براي هرخانوار 

  خانوار در اتاقتراکم 

 متوسط تراکم نفر در اتاق 

 )کمبود واحد هاي مسكوني )بي مسكني 

 مساحت زیربناي واحد مسكوني 

 نوع مصالح به کار رفته در ساختمان و شيوه ساخت 

 مالكيت مسكن 

 بد مسكني 

 

 

 پیشینه و سابقه تحقیق  -4
 (ماخذ: نگارندگان) جهان: بررسی پیشینه تحقیق در ایران و 3جدول 

 نتیجه گیری روش و مدل پژوهش محدوده عنوان تحقیق سال  محقق 

5 
روستایی و 

 علیزاده
5344 

تحلیل فضایی کیفیت 

مسکن در شهر ارومیه 

با استفاده از روش 
HOT SPOT 

 شهر ارومیه
توصیفی و تحلیلی؛ استفاده 

  GIS؛ SPSSاز نرم افزار 

شاخص های مورد بررسی در این پژوهش 
شامل مسکن امن با پایداری و دوام سازه 
ای و فضایی مناسب برای زندگی است. 

 ISنتایج تحلیل عامل های در محیط 
نشان دهنده توزیع نابراب و نامناسب 
شاخص های کیفی مسکن در میان 

 شهروندان شهر ارومیه است.

2 

یاران و 

محمدی 

 خوش بین

5344 

 توسعۀ رهایراهکا

 شهرهای در مسکن

 کوچک

 خُمام شهر

 استان در

 گیالن

 توصیفی تحلیلی

 با روش استدالل منطقی

 توسعۀ مسکن بخش در متناسب توسعۀ
 و دارد همراه به را کوچک شهرهای پایدار
 ای منطقه توسعۀ فرآیند را در نها آ نقش

 در داد نشان پژوهش این. میکند تقویت
اصول  از گیریبهره  با مشخص، روندی

 برای راهکارهایی توان می بومی، معماری
 این. کرد تدوین مسکن مناسب توسعۀ

 فضا عملکرد، فرم،: دسته چهار به راهکارها
 .اند تقسیم قابل ساخت و مصالح و

                                                           
 مابقي شاخص ها در بخش کمي و کيفي مسكن به دليل فقدان اطالعات کافي در این زمينه مورد بررسي قرار نمي گيرد..  2
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 نتیجه گیری روش و مدل پژوهش محدوده عنوان تحقیق سال  محقق 

3 
فنی و 

 همکاران
5344 

 تحقق الزامات و موانع

 دیدگاه از پایدار مسکن

 مدیران و کارشناسان

 شهری

محله اتابک 

 تهران شهر

 پرسشنامه از طریق آزمون

 کرونباخ آلفای

استفاده از نرم افزار های 
Spss,Amos,Lisrel 

 نشان مسیرها ضرایب از آمده بدست نتایج
 متغیر مؤثرترین کالبدی الزامات داد،

 میباشد. شهری پایدار توسعه بر پنهان

5 
رحمت اهلل 

 بهرامی
5344 

 با سالم روستای ارزیابی 

 های شاخص بر  تاکید

 پایدار مسکن 

نواحی 

روستایی 

استان 

 کردستان

 روش توصیفی تحلیلی

نتایج بر اساس مطالعات تطبیقی با 
میانگین کشوری نشان می دهد که اغلب 
مسکن های روستایی در استان کردستان 
در گروه ناسالم قرار دارد. بدین منظور 
یکی از راهبردهای پایداری مسکن از 

بهره و طراحی طریق اعطای وام های کم 
 مسکن سازگار با شرایط محیطی است.

4 
زیاری و 

 همکاران
5344 

 مسکن تحلیل و بررسی

 کرج شهر در پایدار
 شهر کرج

 توصیفی تحلیلی

با استفاده از پرسشنامه و 

 SPSSنرم افزار 

 که دهد می نشان پژوهش از حاصل نتایج
 گانۀ 44 مناطق

 پایدار نیمه پایدار، سطح سه در کرج شهر
 ..اند گرفته جای ناپایدار و

4 
شکرگزار و 

 همکاران
5344 

مروری بر شاخص های 

 کمی و کیفی مسکن
- 

روش توصیفی و تحلیلی 

برای شاخص های کمی و 

 کیفی مسکن

جمع بندی شخص های کمی و کیفی 
 مسکن

4 

افشاری 

آزاد و 

 همکاران

5345 

 در ساکنان ادراك

 غیر های سکونتگاه

 شاخص ارزیابی و رسمی

 آن کیفی و کمی های

حصار امام 

خمینی 

شهر 

 همدان

روش توصیفی تحلیل و 

میدانی از طریق پرسشنامه 

 و تحلیل آماری

محله حصار امام خمینی همدان یک 
سکونتگاه غیررسمی است که درصد باالیی 
از ساکنین آن مهاجرین روستا به شهر 

 هستند.

4 
شاهیوندی 

 و همکاران
5343 

 و مسکن نوع بررسی

 اولیه تسهیالت

 استانهای در سکونتگاهی

 ایران

استان های 

 ایران

روش تحلیلی و توصیفی با 

استفاده از روش سلسله 

 AHPمراتبی 

پی بردن به وضعیت محرومیت در استان 
های مختلف و رتبه بندی آنها براساس 

 امکانات و تسهیالت

4 
پوراحمد و 

 همکاران
5342 

ارزیابی شاخص های 

مسکن شهرستان 

نظرآباد با رویکرد شهر 

 سالم

شهرستان 

 نظراباد

روش تحلیلی و توصیفی با 

مقایسه تطبیقی در سطح 

 استان و کشور

شهرستان نظرآباد نسبت به شاخص های  
مسکن شهر سالم, مثبت و مطلوب ارزیابی 

 شده است.

51 
پوراحمد و 

 همکاران
5342 

 شاخص های تحلیل

 و کیفی و کمی

 شهر مسکن برنامهریزی

 جانزن

 شهر زنجان

 روش توصیفی تحلیلی

با بررسی شاخص های 

جمعیتی و کمی و کیفی 

مسکن. پیش بینی تقاضای 

 مسکن با 

 لجستیک مدل 

بررسی کمبودهای الزم در بخش مسکن و 
پیش بینی تقاضای آینده, بررسی می شود 
که چه تعداد واحد مسکونی برای 

 پاسخگویی به نیاز جامعه آتی الزم است.

55 
لطفی و 

 همکاران
5344 

 های شاخص بررسی

 و مسکن کیفی و کمی

 برای آن بینی پیش

 اسفراین شهر آینده در

شهر 

 اسفراین

 روش توصیفی و تحلیلی

)بررسی شاخص های کمی 

و کیفی مسکن و برآورد و 

پیش بینی مسکن مورد نیاز 

از طریق تحلیل های 

 آماری( 

غیرقانونی بودن واحد های مسکونی, 
آنها, عدم توجه به استاندارد های  عمرباالی

مهندسی, کمبود واحد های مسکونی از 
جمله مشکالت موجود در شهر اسفراین 
می باشد. پیشنهاد مطرح شده در خصوص 
افزایش عرضه مسکن, افزایش تراکم واحد 

 های تخریبی و بازسازی آنهاست.
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 نتیجه گیری روش و مدل پژوهش محدوده عنوان تحقیق سال  محقق 

52 
رضازاده و 

 اوتادی
5344 

بررسی نیازهای مسکن 

تغییرات با توجه به 

ساختار جمعیتی در 

 شهر تهران

 شهر تهران

 روش توصیفی و تحلیلی

در خصوص بررسی تحوالت 

 جمعیت و تقاضای مسکن

افزایش متولدین به متقاضیان مسکن حتی 
با عدم تغییر در تعداد جمعیت ساکن در 
شهرتهران تقاضهای مسکن و در نتیجه 
تراکم ساختمانی مورد نیاز این شهر را 

ییرات عمده کرده است. برای دستخوش تغ
برنامه ریزی و تعیین تراکم موردنیاز یک 
شهر نمیتوان تنها به بررسی تغییرات کمی 
جمعیت اکتفا کرد و باید ناهی همه جانبه 

 به مسئله جمعیت و تغییرات آن داشت.

53 
داوود 

 ستارزاده
 بی تا

 های شاخص بررسی

 ایران مسکن جمعیتی

 5344سال  در

کل کشور 

 )ایران(

روش تحلیلی وتوصیفی 

)بررسی شاخص های کمی 

 و کیفی مسکن(

وجود مسکن های اجاره ای, کمبود 
واحدهای مسکونی در کشور, عدم 
برخورداری از تسهیالت و امکانات الزم در 

 واحد های مسکونی در سطح کشور و...

55 
زیاری و 

 همکاران
 بی تا

 شاخ تطبیقی مقایسه

 کیفی و کمی صهای

 نقاط با بابل شهر مسکن

 با کشور شهری

 سالم شهر بر تاکید

 توصیفی و تحلیلی شهر بابل

از لحاظ کمی وضعیت مسکن در این شهر 
مناسب است به جز شاخص اتاق در واحد 
مسکونی. ام از لحاظ کیفی در خصوص 
نوع مصالح ساختمانی و اسکلت بنا و دوما 

 آن دچار وضعیت مناسبی نمی باشد.
بااینکه در برخی از شاخص ها به طور کلی 

وضعیت مناسبی در شهر بابل وجود داشته 
اما به طوری کلی از شاخص های 
شهرسالم فاصله داشته است و نیازمند 

 بررسی می باشد.

54 

Amy 

Clair, 
Amanda 

Hughes 

2154 

 شواهد: سالمت و مسکن

 از استفاده با جدید

 ها زیستی داده نشانگر

)خانوارهای 

موجود در( 

 انگلستان

خطی,  رگرسیون های مدل

مراتبی , استفاده از  سلسله

 پرسشنامه

 های ویژگی از تعدادی گیری نتیجه
 نتایج این. بود همراه CRP با مسکن
 در مسکن برای مهمی نقش از بیشتر

 .کند می پشتیبانی سالمت
 نشانگر ،( CRP) پذیر واکنش پروتئین1)

 استرس است( و عفونت با مرتبط زیستی

54 

Lan 

Huong 
Le,Anh 

Dung 

Ta, 
Hoan 

Quyen 

Dang 

2154 

ساختن نظامی از 

شاخص ها برای اندازه 

گیری کیفیت مسکن 

 اجتماعی در ویتنام

 توصیفی تحلیلی ویتنام

ایجاد یک نظام پربازده از شاخص هایی 
اندازه گیری کیفیت مساکن اجتماعی 
امری ضروری تلقی می شود و این نظام 

سرمایه گذاران سودمند  ارزیابی تنها برای
محسوب نمی شود بلکه برای شهروندان 
نیز سودمند بوده تا به انتخاب بهتری برای 

 آپارتمان خود برسند.

54 
Dalia 

Štreimi

kienė 

2154 

 مسکن های شاخص

 کیفیت ارزیابی برای

 لیتوانی در زندگی

 ای مقایسه تحلیل و تجزیه لیتوانی

 در مسکن بعد ارزیابی مفهوم مقاله این در
 های شاخص و زندگی کیفیت شاخص

 زندگی کیفیت از بعد این به مربوط اصلی
 تعریف: مقاله اصلی وظایف .است شده ارائه
 و لیتوانی در مسکن های شاخص روند

 در ها شاخص همان با آنها مقایسه
 و قدیمی اروپا اتحادیه عضو کشورهای
 های توصیه تهیه و همسایه کشورهای
 .سیاستی

 مسکن های شاخص روند تحلیل و تجزیه
 همه توسعه در مثبت لیتوانی روند در

 داد. نشان را مسکن

54 

Lita 

SriAnda
yani, 

Juliani 

Harahap 

2154 

 عنوان به سالم خانه

 تحقق برای شاخصی

 آن ارتباط و سالم شهر

 شهر در جامعه نقش با

 مدان

 شهر مدان
توصیفی تحلیلی, استفاده از 

 نمونه گیری

 و جامعه نقش بین پژوهش, رابطهدر این 
 مورد مطالعه طرح. سالم ای خانه داشتن

است. پس از بررسی ها  گرفته قرار استفاده
 شهر دولت شود می در این مقاله, توصیه

 سالم شهر و سالم خانه از ای برنامه مدان
 ، کند درگیر را مرتبط ذینفعان و کند تهیه
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 نتیجه گیری روش و مدل پژوهش محدوده عنوان تحقیق سال  محقق 
 برنامه مرحله ابتدای از را جامعه مشارکت

 در جامعه مشارکت تا دهد افزایش ریزی
 سالم شهر مجمع تشکیل و توسعه اجرای

 .یابد افزایش

54 

Na Na 

Kanga, 
Jeong 

Tai 

Kimb,Ta
e Kyung 

Leea 

2155 

 مورد در مطالعه یک

 سالم مسکن کیفیت

 متصل خانواده چند خانه

 واحد سن به توجه با

 مسکونی

- 

تحقیق تجربی با استفاده از 

پرسشنامه ساختاری و 

 نظرسنجی مشاهده ای

 کیفیت های در این پژوهش شاخص
 ، جسمی جنبه چهار از سالم مسکن
مورد بررسی  مدیریتی و اجتماعی روحی،

 قرار گرفته اند.

 

 روش تحقیق -5
تحقيقي پس از بررسي مباني نظري و ارائه چارچوب نظري پژوهش, الزم است که نحوه جمع آوري اطالعات و روش 

مطالعاتي مورد سنجش قرار گيرد. بررسي روش ها و ابزار گردآوري اطالعات و به طور کلي چگونگي انجام پژوهش مسير اصلي 
پژوهش را به منظور رسيدن به هدف تعبيه شده مشخص مي سازد؛ این مسير به طور دقيق مشخص مي کند که در بخش هاي 

د. پژوهش حاضر داراي متغير ها و شاخص هاي کمي و کيفي مي باشد که مورد مختلف مطالعاتي پژوهش چگونه باید عمل کر
سنجش و ارزیابي قرار مي گيرد و از آنجا که به شناسایي نيازمندي ها  و بهينه سازي ابزارها, اشيا و الگو هایي در جهت توسعه رفاه 

تحقيقات توسعه اي قرار مي گيرد. همچنين این و آسایش و ارتقاي کيفيت زندگي انسان مي پردازد کاربردي است و در دسته 
کتابخانه اي است و داده هاي مورد نياز _تحليلي مي باشد.گردآوري اطالعات به روش اسنادي_پژوهش بر اساس ماهيت, توصيفي 

راج گردیده از طریق سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن, داده هاي مرکز آمار, آمارنامه ها و پایگاه داده هاي مكان مرجع استخ
نفر جمعيت, 0081663است. جامعه آماري, مساکن و وضعيت شاخص هاي کمي و کيفي آن در شهر مشهد مي باشد؛ که داراي

واحد مسكوني مي باشد ؛ در پژوهش حاضر ابتدا شاخص هاي کمي و کيفي مسكن  2325000خانوار و در کل داراي  2312367
طالعاتي بررسي مي شوند و در نهایت این شاخص ها با شاخص هاي مسكن سالم  مورد نظر پژوهش انتخاب و سپس در محدوده م

شاخص به  1استاندارد مقایسه مي گردند. شاخص هاي کمي و کيفي مسكن با بررسي منابع و مقاالت موجود انتخاب شده است که 
 شاخص به صورت کيفي مورد ارزیابي و مقایسه قرار گرفته اند. 0صورت کمي و 

 

 های تحقیق یافته -6
شهر مشهد طبق سرشماري نفوس و مسكن در سال 

خانوار  2312367نفر جمعيت و  0081663داراي  2015
 2325000مي باشد. موجودي مسكن در این شهر شامل 

واحد سكونتي مي باشد. در این بخش باتوجه به مباني 
نظري پژوهش و روش مطالعاتي در این مقاله به بررسي 

اخته مي گردد. این شاخص ها شاخص هاي منتخب پرد
شامل شاخص هاي کمي و کيفي مسكن مي باشد که در 
این بخش به بررسي و مقایسه آنها در شهر مشهد نسبت 

 به مسكن سالم پرداخته مي شود.
 

 : موقعیت شهر مشهد1 نقشه

به بررسی شاخص های مسکن و مقایسه آنها با مسکن سالم پرداخته شده است؛ شهر مشهد  ،5شماره در جدول 
واحد  334, نیازمند 5344برحسب محاسبات انجام شده براساس اطالعات آماری سرشماری نفوس و مسکن در سال 

تامین یک واحد  مسکونی می باشد, هدف این روش که اصطالحا کمبود ناشی از حذف تراکم خانوار نامیده می شود؛
مسکونی برای هرخانوار است. براساس یک استاندارد معین)برفرض اینکه یک واحد مسکونی برای یک خانوار است( با 
مقایسه تعداد مسکن موجود میتوان کمبود مسکن را برآورد کرد. با توجه به جدول شهر مشهد دارای کمبود مسکن می 

توجه به تعداد خانوار و موجودی مسکن در شهر مشهد می توان اذعان داشت باشد و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. با
که تراکم خانوار در واحد مسکونی با توجه به شاخص های مسکن سالم در وضعیت مطلوبی قرار دارد, چراکه به ازای هر 

ای وضعیت سکونتی خانوار یک خانه تعلق گرفته است. درواقع کمبود واحد های مسکونی میزان خانه های است که دار
)واحد مسکونی ( نمی باشند.در خصوص متوسط اتاق در واحد مسکونی که از تقسیم کردن تعداد اتاق های واحد 
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مسکونی به تعداد کل واحد های مسکونی معمولی حاصل شده است. در وضعیت ایده آل مسکن سالم باید برای هر نفر 
اتاق وجود خواهد داشت. به عبارت دیگر  2,44است تعداد  3,3نوار که یک اتاق وجود داشته باشد که با توجه به بعد خا

اتاق است که نسبت به ایده آل مسکن سالم وضعیت مناسبی ارزیابی نمی شود. شاخص  4. 1سهم هر نفر در شهر
سبت به متوسط اتاق برای هر خانوار در سطح شهر در سطح پایینی قرار دارد. اما این شاخص با توجه به بعد خانوار ن

شاخص مسکن سالم وضعیت نامطلوبی دارد که بیان کننده واحد های مسکونی با تعداد کم اتاق ها نسبت به اعضای 
در شهر مشهد می  55,25خانوار است. همچنین در بررسی تراکم خانوار در اتاق الزم به ذکر است که این شاخص 

به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده وضعیت خوب خانوار ها  باشد؛ در واقع عدد بدست آمده برای تراکم خانوار هرچقدر
در تصاحب تعداد اتاق ها می باشد؛ که با توجه به عدد بدست آمده تراکم خانوار در سطح مشهد در وضعیت نامطلوبی 

د.پیشنهاد قرار گرفته است. وضعیت ایده آل تراکم نفر در اتاق نیز به بررسی نسبت تعداد افراد به تعداد اتاق می پرداز
نسبت حداقل یک اتاق در مقابل یک نفر از سوی سازمان ملل است و هرچه اندازه آن کوچکتر شود, افراد خانوار 
استقالل بیشتری در داخل واحد مسکونی دارند. باالبودن این شاخص نشان دهنده وضعیت نامناسب اقتصادی و 

 اجتماعی اقشار جامعه است.
 

 گاهی, پا1331نفوس و مسکن  یعموم یماخذ: سرشمار) : بررسی شاخص های مسکن سالم در شهر مشهد4 جدول

 (مکان مرجع یداده ها

 مسکن سالم )ایده آل( شهر مشهد 31شاخص سال 
وضعیت شهر مشهد بر 

 اساس مسکن سالم

 0081663 جمعیت

در مسكن سالم این شاخص به صفر نزدیك است. )به ازاي 
یك مسكن وجود دارد, به این معني که کمبود هر خانوار 

 مسكن در شهري با مسكن سالم وجود ندارد(
 نامطلوب

 2313802 موجودی مسکن

 2312367 تعداد خانوار کل در مشهد

تعداد خانوار دارای مسکن 

)واحدهای آپارتمانی و خانه های 

 معمولی(

2325000 

 -008 کمبود مسکن

 -3,30 درصد کمبود

 مطلوب - 2 تراکم خانوار در واحد مسکونی

 مطلوب متر مربع مي باشد. 20وضعيت مطلوب این شاخص  0,0 تراکم نفر در واحد مسکونی

 3,1 متوسط زیربنا )مترمربع(
وضعيت با توجه به تراکم نفر در واحد مسكوني و متوسط 

 زیربنا ارزیابي مي شود.
 مساحت کل واحد مسكوني/تعداد واحد مسكوني

 نامطلوب

 - 13060608 تعداد کل اتاق ها

 متوسط اتاق به نفر

 )نسبت اتاق به کل جمعیت(
 وضعيت نامطلوب یك اتاق براي هرنفر 3,371

بعدخانوار و متوسط اتاق باید برابر شوند تا وضعيت مطلوب    1,17 متوسط اتاق در واحد مسکونی
 ارزیابي شود.

 وضعيت نامطلوب
 0,0 بعد خانوار

 3,31 متوسط اتاق برای هر خانوار
به تعداد هر یك از اعضاي خانوار یك اتاق وجود داشته 

 باشد.
 وضعيت نامطلوب

 وضعيت نامطلوب است. 3,18شرایط مطلوب در شهر سالم  22,10 تراکم خانوار در اتاق

 وضعيت نامطلوب شرایط مطلوب برابر یك است. 08,20 تراکم نفر در اتاق

 
 20است و حداقل مساحت استاندارد براي هرنفر در واحد مسكوني از طرف سازمان ملل  0,0خانوار در شهر مشهد متوسط بعد 

مترمربع فضا وجود دارد.  20مترمربع است. لذا ميتوان نتيجه گرفت که در سطح شهر مشهد براي هر نفر در واحد مسكوني بيش از 
بودن این ميزان سبب مشكالت اجتماعي و درگيري هایي در بين اعضاي خانوار  بنابراین این شاخص مثبت ارزیابي مي شود. پایين

 مي گردد و سبب مي شود تا افراد آسایش و راحتي الزم را در منازل خود نداشته  باشند.
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 (1331نفوس و مسکن  یعموم یماخذ: سرشمار) : محاسبه زیربنا و درصد آن1 جدول

شاخص 

 زیربنا

متر و  15

 کمتر

 51 تا 11

 مترمربع

 05 تا 57

 مترمربع

01 

 155تا

 مترمربع

151 

 115تا

 مترمربع

 تا 111

255 

 مترمربع

 تا 251

355 

 مترمربع

 تا 351

155 

 مترمربع

151 

 مربع متر

 بیشتر و

 00 218 026 2202 1353 10888 20872 05618 26375 تعداد 

درصد از 
 کل

26 05,00 20,82 10,65 1 2,20 3,02 3,20 3,0 

مسكن 
 سالم

 .باشد داشته وجود مساحت مربع متر 20 از بيش مسكوني واحد در نفر هر براي که باشد مقداري به باید مسكوني واحد بناي زیر

 
باتوجه به مطالعات صورت گرفته ميتوان اذعان داشت که شهر مشهد از نظر شاخص هاي کمي از وضعيت نامطلوبي برخوردار 

 باشد. کمبود مسكن و زیربناي نامناسب براي هر نفر در خانوار از جمله موارد حائز اهميت در این بخش مي باشد.مي 

درصد از ساختمان ها اسكلت فلزي, اجر وآهن به کار  10,06, مشاهده مي شود که در شهرمشهد6با توجه به جدول شماره 
شده در واحدهاي مسكوني شهر مشهد مقاوم هستند و در مقایسه با مسكن رفته است. این مسئله نشان مي دهد که مصالح استفاده 

سالم وضعيت نسبتا مطلوبي دارند. این مقاوم بودن سبب مي شود تا درصورت نياز و براساس استانداردهاي الزم در بخش مسكن, 
 ن عرضه شده در شهر افزود.سرریز جمعيتي و تقاضاي مسكن را با افزایش تراکم در طبقات کنترل نمود و بر تعداد مساک

 

 (1331نفوس و مسکن  یعموم یماخذ: سرشمار) مسکونی  واحدهای در رفته کار به مصالح : نوع7 جدول

 مسکن سالم )ایده آل( سهم درصد از کل شهر مشهد نوع مصالح 

%233 51,15 066586 اسكلت فلزي  

 0 05826 بتن آرمه

 
10,06 

مطلوبنسبتا   

 02,22 068355 آجر و آهن یا سنگ و آهن

 3,06 0236 آجر و چوب یا سنگ و چوب

 3,20 2107 بلوک سيماني )با هر نوع سقف(

 3,10 7021 تمام آجر یا سنگ و آجر

 3,32 08 تمام چوب

 3,23 117 خشت و چوب

 3,20 2116 خشت و گل

 3,83 6118 سایر

  3,25 2080 اظهارنشده

  233 711112 جمع

 
فقدان مسكن کافي سبب مي شود تا مازاد جمعيت براي اسكان خود با هر تعداد خانوار, رو به اجاره نشيني و سكونت موقتي 
بياورند. باال بودن این تقاضا نسبت به عرضه سبب مشكالتي نظير باال رفتن ميزان بها و در مقابل آن افزایش ميزان بدمسكني, 

فروش مصالح ساختماني, افزایش مشكالت اجتماعي و تورم در بازار مسكن و.. مي شود. لذا ميتوان نتيجه گرفت که افزایش نرخ 
رابطه تنگاتنگي ميان عرضه مسكن و در مقابل آن تقاضاي مسكن وجود دارد که سبب مي شود درصد زیادي از مردم با توجه به 

خرید ملك نشوند و رو به سكونت موقت و یا همان اجاره نشيني یاورند. باال  افزایش تورم و هزینه هاي مصرفي خانوار, قادر به
بودن هزینه تامين مسكن مشكالت دیگر اجتماعي را نيز بهمراه دارد که   از جمله آنها ميتوان به تراکم باالي تعداد نفرات در خانه 

حوه تصرف در شهر مشهد بيشتر به صورت ملكي بوده , مشاهده مي گردد که ن8هاي کوچك اشاره نمود. لذا بر طبق جدول شماره 
و پس از آن واحدهاي مسكوني تصرفي به صورت رهن و استيجاري درصد باالیي را شامل مي شوند. به طور کل ميزان مالكيت و 

ر وضعيت نحوه تصرف ملكي و رهن و استيجاري نزدیك به هم بوده و توزیع خانوار در واحد مسكوني بر حسب نحوه تصرف واحد د
مناسبي قرار ندارد. الزم به ذکر است که در این بخش تنها واحدهاي مسكوني آپارتماني و واحدهاي مسكوني معمولي مورد بررسي 

 قرار گرفته است.
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 (1331نفوس و مسکن  یعموم یماخذ: سرشمار) مسکونی واحد تصرف نحوه حسب بر خانوارها : توزیع5 جدول

 سهم درصد از کل شهر مشهد شاخص نحوه تصرف

 54,53 544452 اعیان و عرصه ملکی

 55,44 543454 استیجاری/  رهن

 4 45244 سایر

 1,54 5414 اظهار نشده

 511 5154333 جمع

 
بر اساس جدول شاخص بدمسكني مشاهده مي شود که شاخص بدمسكني در شهر مشهد در سطح باالیي قرار دارد و وضعيت 
مسكن نسبت به مسكن سالم اخالف زیادي دارد؛ لذا وضعيت بدمسكني در شهر مشهد کامال نامطلوب ارزیابي مي شود. کيفيت 
پایين مسكن مشكالتي باخود به همراه دارد که از جمله آنها ميتوان به مشكالت دسترسي به خدمات و تسهيالت مورد نياز, تراکم 

م نفر در واحد مسكوني اشاره نمود. همچنين وجود خانه هایي با استاندارد ناکافي نظير چادر, پایين اتاق در واحدهاي مسكوني, تراک
ت, بزهكاري, بيماري, کپر و غيره سبب مشكالت اجتماعي و فرهنگي زیادي مي شود که از جمله انها ميتوان به فقر, جرم و جنای

 کرد.بي سوادي, تضعيف پيوندهاي اجتماعي و .. اشاره  باروري باال،
 

 (1331نفوس و مسکن  یعموم یماخذ: سرشمار) : تعداد و درصد واحد های مسکونی بد )بدمسکنی(0 جدول

 مسکن سالم شهرمشهد 5:شاخص بدمسکنی 

هرچه به صفر نزدیکتر  5154333 کل واحد مسکونی )واحدهای آپارتمانی+ خانه های معمولی(

 4344 آلونک, زاغه یا موارد مشابه+ سایر+ اظهار نشدهچادر+ کپر+  مطلوب تر

 نامطلوب 4,34 درصد بدمسکنی

 

 نتیجه گیری  -7
شناخت مسكن به لحاظ شاخص هاي کمي و کيفي از جمله عوامل اصلي و پایه اي در برنامه ریزي هاي آتي شهر, به ویژه 

شایان ذکر است این است که شاخص ها عنصر کليدي در تعيين بعد برنامه ریزي مسكن, محسوب مي شود و آنچه در این ميان 
کيفيت مسكن هستند و جایگاه خاصي در نظام برنامه ریزي مسكن دارا مي باشند. اما وجود هریك از آنها به تنهایي شرطي الزم در 

وضعيت خود قرار  جهت ارتقاي سطح کيفي مسكن و شرایط مطلوب آن نيست. در مسكن سالم, این شاخص ها در مطلوب ترین
گرفته اند. آنچه وجود این شاخص ها را به شرط کافي در بحث کيفيت مسكن و مسكن مناسب تبدیل مي کند, لزوم وجود همه 
آنها در کنار یكدیگر است. یعني وجود یكي بدون دیگري عاملي کافي نيست. بر طبق هدف این پژوهش, مي توان اذعان نمود که 

شهد با شاخص هاي مسكن سالم مطابقت نداشته و درصد بيشتري از این شاخص ها در وضعيت شاخص هاي مسكن در شهر م
( در شهر مشهد سبب نامطلوبي شاخص هاي -3,30نامطلوبي بسر مي برند. فقدان مسكن کافي و باال بودن درصد بدمسكوني )

( و 08,20ر تراکم نفر در اتاق با آمار )مسكن گردیده است. فقدان واحدهاي مسكوني مناسب سبب شده است تا شاخص هایي نظي
خانوار در وضعيت نامطلوبي قرار گيرند که این امر باتوجه به مباني نظري پزوهش عالوه بر مشكالت سكونتي سبب مشكالت 

عداد اجتماعي و فرهنگي نيز مي شود. وجود خانه هاي تصرف شده بدون مجوز همچون, آلونك, زاغه,کپر و یا موارد این چنيني با ت
( سبب گردیده تا عالوه بر مشكالت اجتماعي, مشكالتي در زمينه نظر شهري نيز بجود آید. لذا 7,08و درصد بدمسكني ) 5017

 پيشنهاداتي که ميتوان در زمينه بررسي شاخص هاي مسكن شهر مشهد مطرح نمود شامل موارد زیر مي باشد:
 مسكني سالم.اعطاي وام کم بهره به منظور دستابي همگاني به  -

 افزایش واحد هاي مسكوني ارزان قيمت و استاندارد به منظور افزایش مالكيت و تصرف خانوار ها. -

 کاهش رهن و اجاره بها به منظور افزایش قابليت سكونت موقت در واحد هاي مسكوني رهني و استيجاري. -

)از لحاظ مساحت و متراژ استاندارد براي  افزایش نظارت بر ساخت و ساز ها و جلوگيري از وجود مساکن غيراستاندارد -
 سكونت هر فرد با توجه به مسكن سالم(

 جلوگيري از )زاغه نشيني و استفاده از آلونك ها و کپر( براي سكونت در شهر و نواحي حاشيه. -

 استفاده از مصالح مناسب و مقاوم در ساخت و سازها. -
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 منابع
 :موردي کوچك, نمونه اندازه در معماري مسكن طرح هاي کارکردپذیري تحليل و ارزیابي "(. 2010انصاري, حميدرضا.) .2

, شماره 13, دوره 2010. نشریه هنرهاي زیبا معماري و شهرسازي؛ پایيز "مهر مسكن غدیر واحدي هزار پنجاه مجموعه
 سوم.

 غير هاي سكونتگاه در ساکنان ادراک"( 2010افشاري آزاد, سميه. و عثماني, آرش. و پيري, سعيد. و خسرو بيگي, بهمن. ) .1

.فصلنامه آمایش محيط "آن )نمونه موردي: حصار امام خميني )ره( شهر همدان(  کيفي و کمي هاي شاخص ارزیابي و رسمي
 .08شماره 

. مجله "2013_2005ارزیابي ویژگي هاي کمي و کيفي مسكن در ایران طي سالهاي "(. 2010بردي آنامرادنژاد, رحيم. ) .0
 .13ریزي شهري, سال ششم, شماره پژوهش و برنامه 

فضایي محله هاي شهر زابل در برخورداري از شاخص _بررسي افتراق مكاني "(. 2071بزي, خدارحم. و  عباس جواهري. ) .0
 .0,شماره 00شماره پياپي  11. مجله جغرافيا و برنامه ریزي محيطي سال "مسكن سالم

با تاکيد بر شاخص هاي مسكن پایدار, مطالعه موردي: نواحي روستایي ارزیابي روستاي سالم  "(. 2018بهرامي,رحمت اهلل ) .5
 21. نشریه علمي پژوهشي برنامه ریزي توسعه کالبدي, سالم سوم شماره چهارم )سري جدید(, پياپي "استان کردستان

 .2018زمستان
 و جغرافيا .مجله"مناسب مسكن کيفي شاخص هاي نظر از مهر مسكن ارزیابي"(2015بهمني,افشين. و صفر قائد رحمتي.) .6

 .2015 تابستان و بهار ،7 شمارة چهاردهم، سال ناحيه اي، توسعة
برنامه  و کيفي و کمي شاخص هاي تحليل"(. 2010پوراحمد, احمد. و زیاري, کرامت اهلل. و یوسفي, رشيد. و حاجيلو, مهدي.) .8

 .00. فصلنامه آمایش محيط شماره "زنجان شهر مسكن ریزي

ارزیابي شاخص هاي مسكن شهرستان نظرآباد با رویكرد شهر "(. 2011و عليرضا گروسي و ابلفضل نوري. ) پوراحمد, احمد. .7
 . فصلنامه برنامه ریزي کالبدي فضایي, سال دوم, شماره چهارم."سالم

. "تهرانبررسي نيازهاي مسكن با توجه به تغييرات ساختار جمعيتي در شهر "( 2078رضازاده, راضيه و طاهره اوتادي. ) .1
 .23, شماره21نشریه بين المللي علوم مهندسي دانشگاه علم و صنعت ایران؛ جلد 

 استان شهرستانهاي در مسكن کيفي و کمي شاخصهاي ارزیابي و تحليل". (2016و حسن احمدي.) رضایي آدریاني,سهيال. .23

 .01, شماره2011. فصلنامه آمایش محيط, تابستان "اصفهان

 HOTتحليل فضایي کيفيت مسكن در شهر اروميه با استفاده از روش "(. 2011ا عليزاده.)روستایي, شهریور. و شيو .22

SPOT" 2011بهار  28.نشریه علمي پژوهشي برنامه ریزي توسعه کالبدي, سال پنجم شماره یكم )سري جدید(, پياپي. 

بررسي و تحليل مسكن پایدار در  "(. 2016زیاري, سميه. و فرهودي, رحمت اهلل. و پوراحمد, احمد. و حاتمي نژاد, حسن.) .21
 .2018پایيز  51. مجله جغرافيا و توسعه شماره "شهر کرج

ارزیابي شاخص هاي کمي و کيفي مسكن با رویكرد توسعه پایدار  "( 2015زیاري, کرامت اهلل. و عزیت اهلل قاسمي قاسموند.) .20
 .2015دوره چهارم, شماره دوم تابستان . پژوهش هاي جغرافياي برنامه ریزي شهري, "مطالعه موردي: شهر سامان

 کيفي و کمي شاخص هاي تطبيقي مقایسه"زیاري, کرامت اهلل. و فرخلو, مهدي. و جان بابا نژاد طوري, محمد حسين. )بيتا(.  .20
 .18.فصلنامه تحقيقات جغرافيایي شماره "سالم شهر بر با تاکيد کشور شهري نقاط با بابل شهر مسكن

ارزیابي وضعيت شاخص هاي مسكن گزیني در "(. 2016محمود آروین و حسين فرهادي خواه.) زیاري, کرامت اهلل. و .25
 .03, شماره 2016؛ فصلنامه مطالعات مدیریت شهري, سال نهم, تابستان "شهر)نمونه موردي: شهر اهواز( 

 ."2075بررسي شاخص هاي جمعيتي مسكن ایران در سال  "ستارزاده, داوود )بي تا(. .26

 2015عمومي نفوس مسكن مشهد سرشماري  .28

 سكونتگاهي اوليه تسهيالت و مسكن نوع بررسي"(.2010شاهيوندي, احمد. محمود محمدي و اعظم عباسي مزرعه شاهي ) .27

 . فصلنامه علمي و پژوهشي برنامه ریزي فضایي)جغرافيا( شماره چهارم."ایران استانهاي در

. "مسكن کيفي و کمي هاي شاخص بر مروري"(.2015گودرزوند چگيني )شكرگزار, اصغر. و مریم جعفري مهرآبادي و رقيه  .21
چهارمين کنفرانس ملي پژوهش هاي کاربردي در مهندسي عمران,معماري و مدیریت شهري, و سومين کنفرانس؛ و 

 .2015نمایشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران, هفت و هشت بهمن ماه 

ارزیابي وضعيت مسكن سالم در شهرها,  "( 2016و مریم جعفري مهرآباد و اسماعيل آقایي زاده ) کریمي بنه خلخال, هادي. .13
 .16. فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات شهري شماره "مطالعه موردي: شهر اردبيل
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو5011 تابستان(، 51)پیاپی:  2سال چهارم، شماره 

 

در  ینیهمراه با توسعه شهرنشمعماری  تیهو جایگاه حفظ یتالش برا

 نیچ هامونگ خراشبر آسمان دیمعاصر با تاک یمعمار

     

 *1رخواهیخ دیمج
 28/30/0033تاریخ دریافت:  

 39/30/0033تاریخ پذیرش: 
 

  66386کد مقاله:  

 
 

 یده چک
 

 هشوپژ یندر ا نماید سیربر نسانیا هجوو بارا  ريمعما هویتی هجوو طتباار ل،مد یکاز  دهستفاا با کهدارد  سعی مقاله ینا
در  ريمعما هویت یفرتعا مختلف دبعاا سپس ،ستا هشد ئهارا ريمعما هویتو  هویت ممفهواز  يگیرافر تعریف ابتدا

و  شناساییرا  ريمعما بخشتیهو ملاعو انبتو ،معین تعریف ینا سساابر تا گرددیم ینتبی تعریف ینا بچورچا
 مسئلهمستقیماً به معماري هوم هویت در از طرفی مف ستا هشد ئهارا  لیصا بخش سهدر  حاضر نوشته .دکر يبنددسته

در . شودیماشاره  مختصر طوربهو میزان موفقیت این مطالعه با استناد به نتایج کار  کارمورد مطالعه و اهداف آن، اساس 
 وانسان  و رابطهی پرداخته به بررس يمعمار و حفظ سنت در هویت از يبرداربهرهانسان و  گاهیجا یمقاله به بررس نیا

 ينظر یقرار گرفته و مبان یمورد بررس قیتحق نهیشیدر ابتدا پ. شودیمپرداخته  زین هویت بر زندگی افراد ریتأثو  طیمح
 یلیتحل یفیتوص قیمطرح شده است. روش تحق يریگجهینتو سپس بحث و  هاافتهی لیو تحل هاافتهیشده است  انیب

 قیتحق سؤاالتپاسخ به  ياست و برا ياسناد ياکتابخانهاطالعات  يو روش گرداور باشدیم يکاربرد قیاست و تحق
به دارد، توجه به حضور چندجانبه  دیتأکآنچه پژوهش حاضر در فرجام کار بر آن  يریگجهینتشده است. در انتها  استفاده

چین برنده  سمان خراش هامونگآمجموعه  .است ینیشهرنشاي حفظ هویت و سنت در معماري معاصر با توسعه تالش بر
در این  را به باشد یمعماران م يموفق در نوع خود و منبع الهام برا اریبس يکه نمونه ا شده است 2320مسابقه معماري 
 اغاز نموده اند. کنیم که با حفظ هویت و اصالت زندگی جدید رازمینه معرفی می

 

 

 هامونگ چینهویت، توسعه شهر نشینی، معماري معاصر،  یدی:ان کلواژگ

 

                                                           

 Majid Kheirkhah88@gmail.com واحد شاهرود یدانشگاه آزاد اسالم ،یکارشناس ارشد معمار -5
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 مقدمه  -1
 ياثر به عنوان نماد کیکه  يدر انسان داشته به گونه ا تیمفهوم هو فیبا تعر قیارتباط عم زین يدر آثار معمار تیمفهوم هو

 يداشته و دارا یفراوان ریکه در آن شعر در شکل آن تاث ینیسرزم يبه رغم تفاوت ها يمعمار دیآیفرد به شمار م تیاز شخص
براي دستیابی به آنچه گفته شد، با استناد به روش تحقیق مبتنی . نامند یم تیاست که آن را هو یجیو تدر ایپو یذات يها یژگیو

مطالعه  نیاستوار است، همچن یو استدالل منطق یرو، بر اساس روش کم شیدر پژوهش پ قیروش تحق بر زمینه، رویکردهاي
 لیپژوهش را تشک نیبه دست آمده در ا جینتا ریو تفس لیتحل ،یتوصف ان،یاساس ب ،یفیهمراه با روش ک ياو کتابخانه ياسناد

 دهند. یم
 

 سواالت تحقیق  -1-1
 ياسناد ياطالعات کتابخانه ا يباشد و روش گرداور یم يکاربرد قیاست و تحق یلیتحل یفیمقاله توص نیدر ا قیتحق روش
معاصر تالش کرد؟  يدر معمار يمعمار تیهو گاهیحفظ جا يتالش برا توانیچگونه م که قیپاسخ به سواالت تحق ياست و برا

. آنچه ست، بازکاوي شده هویت همچون الگویی شایسته از ارتباط افراد جامعه را حفظ کرد؟ تیهو توانیم ینیبا توسعه شهر نش ایا
ا توسعه تالش براي حفظ هویت ب در تمامی وجوه و هویتپژوهش حاضر در فرجام کار بر آن تاکید دارد، توجه به حضور چندجانبه 

 .در قالب دو رویکرد کالن؛ هم آوایی و کمال بخشی معماري به آن ها استشهرنشینی 
 

 
 (1011)مأخذ: نگارنده قیساختار تحق –1شكل 

 

 قیروش تحق -1-2

 هیحرکت از نظر( Theory)( به سمت مورد مشاهده Case)جهت  کرد،یرو نیاست. در ا یکم ياز دستة روش ها قیتحق نیا    
 يا هیپا ةیبه عنوان نظر یاجتماع تیهو يبه استخراج الگو یلیتحل یفیاست. لذا در ابتدا به صورت توص یاسیاستدالل قتوسط 

استفاده از اسناد  زین قیتحق یآزموده خواهد شد. ابزار اصلهویت الگو در مورد تحوالت  نیپرداخت و در ادامه، ا میخواه قیتحق
 است. يکتابخانه ا

 

 تیواژه هو میو مفاه یمعان -2
خص و ت از تشعبارت اس» تیاست. در لغت نامه دهخدا هو دهیذکر گرد تیواژه هو يبرا یمتفاوت یمعان یدر فرهنگ فارس 

خص با تش تیگاه بر ماه هیگردد، هو یالق ماط یگاه بر وجود خارج تیت، هوهور اسو متکلمان مش مانیحک  انیم یمعن نیهم
و الهوت ...  تیو مرتبه احد ندیمرتبه ذات بحث را گو هی( هوهی)اصطالح صوف ه،یجزئ قتیت از حقگردد که عبارتس یاطالق م

ماء و صفات او او به اعتبار اس اشاره است به کنه ذات یتعال يت و آن درباره خدااس بیاره به غاده که اشاز لفظ هو گرفته ش تیهو
عبارت  تیهو وجود ،یهست (2،یتعال يذات بار(0: ترفته اسمفهوم به کار  0در  تیدر فرهنگ واژه هو(. 2000، 009)دهخدا،...« 

 (0090،یتقوائ) ....«است  هیجزئ قتیاز حق هویت عبارت است (0شخص باشد، یی( آنچه موجب شناسا0
 

 تیهو یواژه شناس -3
آورد. مالصدرا که همه  یرا برم یوجود و هست یشود. لذا معن  یبه ذات مطلق خداوند اطالق م تیهو ران،یا یعرفان اتیدر ادب

ممکنات دانسته است  ي رهیرسان به دا ضیف يو به معنا «هیسار تیهو»را  تیداند، هو یم یموجودات را ممکن الوجود و نسب
به آن است به  ئیش تیئیآنچه را ش»کند:  یم فیتعر نیرا چن تیدر مقدمه فصوص الحکم، هو يصری(. داوود ق0030ي،)سجاد

 معنا، ذات مقدس خداوند بدنبال تجلی و نیدر ا (0090،یتقوائ) .دنیگو تیص، هوو به اعتبار تشخند؛یگو قتیّتحقق، حق راعتبا
به موجودات و انسان بوده و هر  یبخش تیو هو یمنشاء هست تم عدمآنها از ک شدنممکنات و خارج  رهیبر دا یبخش تیهو

تمل بر مش»از  تیدر مدخل هو دیظهور حق می گردد. فرهنگ عم رايیپذ شیخو تیموجودي به مقتضاي ذات و استعداد و قابل
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 ذکر تیهو فیرا به عنوان تعر « باشد یئیش ایشخص  ییشناسا آنچه را که موجب» نیکند و فرهنگ مع یمیاد  يصفات جوهر
 .(Oxford, 2008میداند.) شخص یستیو چ یستیرا ک تیواژه نامه آکسفورد هو «کند.یم
 

 تیکننده هو نییتع یهامؤلفه -4

 یبه عنوان مفهوم تیبه هو ینتاز آنست که بر خالف نگرش س یحاک تیدر رابطه با هو مندانشیاند ياهدگاهید يجمع بند 
 وانت یمبنا م نیقرار دارد. بر ا یعوامل گوناگون ریگردد که تحت تأث یم ریاخته شده تعبس یبه مفهوم تیو ثابت، امروزه از هو یذات

از دو عامل ارتباط و ادراک به عنوان دو عامل مؤثر در  نیکرد. همچن یامل فرهنگ، مکان و زمان معرفعوامل را ش نیا نیمهم تر
 (0090دیگران،ی و مانیسل) می شود.نام برده  تیهو صیختحول و تش

 

 تیهو یساختار یالگو -5
مشابه شکل  ییدر حال تعادل باشد در الگو که گریکدیبا   ریبراساس تصو0 يدر جامعه ا یاجتماع تیعناصر سازندة هو ةیکل

قرار گرفته اند.  نیریز ةیالگو ال نیشوند در ا یمحسوب م یاجتماع تیهو يا هیکه عناصر پا طیو مح نید. رندیگ یتعامل قرار م
همچون جامعه،  يعناصر ینید ریکنند و جوامع غ یاستفاده م گریعنصر به عنوان ستون همة عناصر د نیاز ا انیبر اد یجوامع مبتن

جوانب آشکار و هم پنهان  يهم دارادارد که  جامعه اختصاص يبه سنت جار يبعد ةیدهند.ال یو نژاد را مبنا قرار م تیقوم ای خیتار
شوند. ابعاد پنهان  یسنت آن جامعه محسوب م همگی مردم و ... مثل یها، هنجارها، رسوم و آداب، شکل زندگاست. رفتارها، ارزش

متناسب  وفرهنگ  يبه عنوان تبلور کالبد زیدهند. تمدن ن یم دعقای و ها ارزش لیسنت در طول زمان، فرهنگ آن جامعه را تشک
 نی. در باالترردیپذ ریفرهنگ و سنت جامعه تأث است،یاز س دیاست که با يتمدن عنصر .(0039زاده )رحیمردیگ ین آن شکل مبا سن

 ينگاه ماد ایاز دل اجتماع  نیتوسط د ایآن  یبه عنوان ناظم و رهبر جامعه قرار دارد که ممکن است اصول اساس استیس زین هیال
 یالگو م نیا شود.  یم نیافراد جامعه تأم یزندگ طیبا ساخت تمدن شرا نییرو به پا یدر حرکت نیشود. همچن نییتع عتیبه طب

 یم دهید 2 ریدر تصو نیهمچن تیهو افتةیتوسعه  ياز الگو يبکشد. نمونه ا ریرا به تصو یو اجتماع یخانوادگ ،يفرد تیتواند هو
( گوناگون، که سنت ها و فرهنگ یاجتماع ای ییای)جغراف ییها طیدولت واحد با مح کیاست تحت  يمدل مثال جامعه ا نیشود. ا
کل  يایتواند گو یالگو م نیمتفاوت باشد. به عنوان مثال ا گریبا مناطق د ایو  هیشب گریکدیبه  یممکن است در مناطق زیآنها ن

 یمتفاوت گرد هم جمع شده اند. درحال يو سنت ها یعی، طب یانسان يها طیواحد با مح یاسیس تیحاکم کیکشور باشد که تحت 
بوده  يو منطقه ا یقوم ،یفرهنگ يواحد، بدون تفاوت ها یاسیو س یمل تیاز هو يشده است نمود هیارا تیکه آنچه تا کنون از هو

 (Islami,1998,197)  منبع  مناطق وجود دارد. ياریدر بس یقوم يها یها و نافرمان یتینارضا یکه برخ
 

  
و  رستم پور،منبع). الگوی ساختاری هویت 2 شكل

 (1131،دیگران

و  رستم پور،منبع. توسعه یافته هویت ماخذ )1شكل

 (1131،دیگران

 

 تیتحول در هو -6
را مشاهده کرد. البته با توجه به نقش آن  تیتوان تحول هو یساز م تیاز عناصر هو کیدر هر  رییدر طول زمان و با تغ

تنزل مرتبه و  يدر راستا ایو ارتقا باشد  ییایتواند در جهت پو یم ندیفرآ نیا"باشد و  یسطح ای یتواند اساس یم زیعنصر، تحول ن
 (0083: 6)نقره کار .دینما ریس کی جةیتواند نت یم حولت نیهمچن یکاست
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 ايبر ظرفی"و  ستا "سپ دد،میگر بمحسو انینسا هجانب همه تجربه یک ريمعما تجربه که نجااز آ ريمعما هویت     
 به، رکدمو  رِکدم" عنواز  ايبطهرا "(0083،تحج)دیباشم کدارد  دجوو محیطشو  ننساا بین سطهوابال بطهرا یک فشومظر

را  ريمعما هویت انبتو ینکها ايبردارد.  ريمعما هویتدر  مهمی نقش ستدارا هک ایییژگیهو و تصفا با ننساا لیلد همین
از  که   تسا مومفه یک هویت. دنمو تعریفرا  ريمعما هویت انوبت ات ددرگ ینتبی تهوی بماهو ،هویت ممفهو ابتدا باید دکر تعریف
 لنبادبهو  میکند السؤ رعناص تیچیساز "شخصیت" ایرز .دارد يماهو وتتفا "یتشخص" ابو  دمیکن پرسش چیز یک کیستی

و  دنمیگیرن نظررا در  وتتفا ینا برخی. میباشد مخاطباز ادراک  متمایزو  ستآن ا به متعلق که عناصرآن  يجوهرو  تیذا تصفا
 امعن رگا . وندنمیش قائل معناو  "هویت" بین تیوتفا برخی ترتیب دمیکنن ضرف تماهی یا شخصیت نهما ینهم هبعینا را  تهوی
 نیمابد مرتبط ،میکنند دیجاا ،ادرفدر ا وتمتفا يهانمکا که تیومتفا هنیذ يتصویرها ،ولتزش(.0082، 80 لنگ) عوموض ابرا 

 و بقاوسو  تاتجربی اب فمختل ادرفدر ا دحوا نمکااز  ناشی هنیذ يتصویرها وتتفا عموضو به هویت (0090،وحینو  تفالح)
 ريتصو یعنی د؛میشو قالطا هطرفدو  يرما به هویت حالیکهدر  ستا نمکا ییژگو امعن تیراعب هب .دازدمیپر مختلف يیژگیهاو

 ددریگم تهوی ازرحا تیراعب هب هب رمنج ،لعامدو  ینا تحدو کهدارد  دجوو هپدیداي در  هشاخصو  ستا ننساا هندر ذ
 فتعری ايرب فمختل منابعدر  جستجو با. نستدا انمیتو هویت را تعینی اب) هنیذ رنتظاا یا توقع هنیذ رتصو تحدو (0083،تحج)

 نظر به دمتضا دش هئارا االبدر  که تعریفی با ستا ممکن که میشویم هجامو ريامعم تهویاز  یمختلف اهیممف اب ريمعما تهوی
 بطهرا یک ريمعما هویت ،شد رهشاا هک ههمانگوند .دا اررق ذکرلقافو تعریف بچورچادر  انومیت نیزرا  وتمتفا مفاهیم ینا ماا ،بیاید

 دشو معرفی کسی چه به يچیز چه، هشد ساخته محیط ريمعما سطهوابه ینکها حسب بر ماا ،ستا محیطو  ننساا بین طرفهدو
داده   فتعری با ريمعما هویت مختلف مفاهیم نسبت اريبرقر ننساا" عامل سه"را در، "جامعه"و  "هساختهشد محیط"انمیتو

 هشدساخته یطمح طهسوابه نانسا که معنا ینا به هویت: دبگیر دخو به  اگونیگون لشکاا ندامیتو ینا که دکر شناسایی هشد
 و  دانم اب درف یعنی ددرگ نابی افض حطالصا اب تسا نممک هک ستا يچیز عموضو ینن ااندبشناس هجامع هبرا  دخو هدابخو

 با يکالبدج 0 محیط هویت مطالعه ايبر ممکن، موقعیت روش هاي دوخ گفرهن د،وخ ن،ساختمادر  نشانههایی زياشخصیس
 .(0090 ،اریدام) سگد لمداز  دهستفاا

 
با استفاده از مدل گدس منبع نقل شده در   یکالبد طیمح تیمطالعه هو یممكن برا ی: روش ها1جدول 

(Islami,1998,197) 

 
 

در  پرسش نیکرده است. ا ریهنرمندان و معماران را درگ ران،یدر کشور ما به مدت چهار دهه ذهن مردم، مد تیپرسش از هو
امروز احساس  یبرجسته در گذشته بوده اند، ول یو تمدن یفرهنگ نهیشیًمعموال پ يشود که دارا یمطرح م ییمردمان کشورها نیب
 تیتمدن ها شده اند. پرسش از هو گریمحصوالت د يمصرف کننده مقدمه شتریمانده و ب قبع یکنند از کاروان تمدن جهان یم

 ينفع و ذ يو وجود دستگاه ها و عوامل ذ ییاجرا يها نیمناسب، نداشتن تضم يفکر يکه نبود چارچوب ها يمتعدد لیبه دال
 يدر حوزه  یفیبالتکل یطرف ازاست.  افتهیدست ن ینیع يو راهکارها یعمل يگاه به کارکردها چینفوذ متعدد از آن جمله اند، ه

 يچارچوب فکر جادیمقاله بدنبال ا نیشده است. ا زین يمعمار تیدر هو یمنجر به سردرگم تیدر ارتباط با مسئله هو شه،یاند
متفاوت  يها دگاهیوابسته به د ،يمعمار تیدر مورد هو یمختلف ریباشد. امروزه تعاب یم يمعمار نهیبحث در زم نیا يبرا یمناسب
در هم  تشانی، لذا هوزنند یرا رقم م یهست کیکه انسان، زمان و مکان  ییمولف و بهره بردار از آن وجود دارد. از آنجا انسان

از گذشته تا  يمعمار تیپرسش ها، که مفهوم سبک و هو نیا يبرا یینوشتار بدنبال پاسخ ها (.0082،ي)پرتو نیگردد. ا یم ختهیآم
چه و چگونه  يدر معمار تیدر بحث هو رگذاریتاث يو مولفه ها است؟ افتهی رییتغ تیمفهوم هو گونهامروزه چرا و چ ست؟یامروز چ

 دهیداده ها، بدنبال عوامل چندگانه موثر بر پد ییمعنا لیو تحل ریو ضمن تفس یفیمقاله ک يجستجو يبوده است. سامانه باشند؟ یم
 (0088 د،یوید ،گروت).باشد یگرا م ریبوده و راهبرد آن تفس زین تیهو
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 تیموثر درهو یهامولفه -7
 تیهو نییبنا، در تب يدهنده  زیتم يو مولفه ها يمعمار يبرآمد، انسان مولف و شناسنده  تیهو یچنانکه از واژه شناس

عالم  يمحتوا )(schuon,1981ینسانا يها تیوفعال يزمان و مکان ظرف حاو شمندان،یباشند. بنابر نظر اند یموثر م يمعمار
 (.0008 ،نوربرگ شولتس. )ابندییم در طول زمان و در مکان معنا -او ياز جمله معمار -باشندیم داریپد
 

 شیانسان و باورها ت،یهو -8
او، هم در مقام طراح و  یشناخت وآگاه زانیو م شیدارد، انسان، باورها یمهم ریتاث تیهو نییاز مسائل مهم که بر تب یکی

آمده در خصوص معمار و  شیو سبک به تحول پ تیهو یاست. در واژه شناس يمعماربهره بردار و شناسنده  گاهیمولف و هم در جا
انسان، که در گذشته باورش  دیشد. مشخص گرد انیب یمطالب ،ياو هم در جهان و هم در ابداع معمار دیجد گاهیبنا و جا يسازنده 

نوازد هنرمندانه و  یو ابداع در آن م تیهو ،یاساس صاحب هست نی، و برا«زننده ین»است و  «ین» بود که، او چون نیبر ا
و  یمدار هست ریاو دا ریمتغ يعالم نشسته و خواسته ها ي کهیشد، امروز بر ار یدانسته م یتعال يمعمارانه اش، ذات مقدس بار

 نیشود. در ا یبنا مربوط م يشناسنده به او به عنوان  ت،یهو يانسان در مقوله  ریتاث گریبخش د بخش آنها شده است. تیهو
 کیموجود در  يها یژگی. وردیقرار گ ییمورد شناسا یکس يبرا يزیشود که قرار باشد چ یشروع م ییاز جا تیمورد بحث هو

و  نندگانیشناخت و اشراف ب زانیمباشند.  ینم افتیاندازه قابل شناخت و در کیهمه افراد به  يبرا ،يمعمار يبنا کی ای دهیپد
را  میو گل یقال نیآن موثر است. مثال است بتواند فرق ب يها یژگیو افتیممکن ً درک و در ییاروپا کیدر  ده،یبهره وران از آن پد

 یتر حت یتخصص طیتفاوت انواع فرش ها و در شرا م،یتفاوت فرش با گل افتیدرعالوه بر  یرانیا کیکه  یدهد، در صورت صیتشخ
 (0090)تقوایی، دهد. صیتواند تشخ یم زیا را نآنه يتفاوت در نوع نقشه 

 

 نو مکا تیهو -9
من اهل »، «من اهل تهران هستم»چون  یی. جمله هامیکن یم انیخود را با ذکر مکان خاستگاه مان ب تیما همواره هو

کند و  یصدق م یخاستگاهکه در شهر  ستیکور، در مورد هر زادگاه و  به آن معنا ن يها سمیونالیفارغ از ناس«  هستم سیپار
داخل و منضم  سیپار ایشهر تهران  یبدان معنا است که ما خود را به هست شتریبلکه ب م؛یدار يدفتر ای خانه س،یپار ایصرفا تهران 

و  یفراتر از حس آسودگ يزیپنهان است چ تیهو يرسد در معنا یکه به نظر م افتن،ی یکه تعلق داشتن و بستگ داستی. پمیکن یم
انسان ها  ؛ییایو جغراف یکیتکنولوژ ،یاجتماع ،یخیتار تیصرف نظر از موقع ،. پساندینما یمکان را م کیرفاه در  ای یستیخوش ز

بشر را شامل  د،یدر دوران جد تیاز وجود و هو یآن، بخش ییاز مکان و شناسا يبرخوردار رایخواهند داشت، ز ازیبه مکان ن شهیهم
 ریاست، به غ یبار ارزش ياز فضا که دارا يمکان آنگاه آشکار شد که، مکان چون گستره ا يمعنا .(Buttimer,1980) شود یم

 (.0082يچهره داد)پرتو رییتغ یمکان یبایمکان 
باستان، مفهوم مکان و  يو فالسفه  یرانیا يکه، در گذشته حکما میابی یدر م خیمقوله در طول تار نیکوتاه به ا يدر گذر

از   ،(0083یبیکردند )حب یاستفاده م يگریپردازان د هینظر نیب زا يها یژگیاز و ک،یهر  فیتعر يقلمداد کرده و برا یکیفضا را 
، هویت محیط را سبب داشتن تصویر 0939بین نظریه پردازان قرن بیستمی، کوین لینچ ولین بار بابیان واژه تصویر ذهی در سال 

 Relph رلف ادوارد Tuan ,1977)، پدیدار شناسی چون اي.فو.تون )0933از اوایل دهه (. 0003لینچ، ذهنی روشن از آن دانست)

قرن  طه او با محیط شدند.تحقیقاتی که در نیمه دومی انسان و رابستی( و متوجه ابعاد زButtimer,1980) مریبات( و (1976,
نوروبرگ شولتس از دست  بیستم توسط نظریه پردازهاي پدیدار شناسانه نوربرگ شولتس و به تاسی از هایدگر و هوسرل تقویت شد.

 يفهم معمار يو رفتن مکان در دوران جدید را با هویت زدایی برابر می دانست. از نظر وي مکان تجلی آشکار زیست جهان است.
دهند، که به تک تک  لیرا تشک یتیداده تا کل گریکدیدانست که، آثار منفرد دست در دست  یعنا مرا بدان م« هنر مکان»چونان 

 (.0080نوربرگ شولتس،)باشد  یسبک آن م يبرا يا شهیر «يعرف معمار» يآنها معنا ببخشد. در نظر و
 

 زمان هویت و -11
بوده است. زمان  شمندانیاو، همواره مورد توجه اند يممکنات، انسان و معمار رةیاز ابعاد وجودي جهان، دا کییزمان به عنوان 

اطالق  یو نف يمرتبه به زمان در مرتبه سرمد نیبوده و در واالتر هیال هیمترتب و ال رانییا -یشناسانة عرفان یهست يها هیدر نظر
 اتیدر ارتباط و نسبت آن با حرکت، نظر (0088،ی)تقوائ رسد یاز معنا م یو ته هیسو کیشده، همگن،  ياندازه گذار ،يدادقرار

زمان را مقدار حرکت در جوهر  زیدر باب زمان، تفاوت عمده اي با نظر ارسطو نداشت. و  مالصدرا ن نایابن س فالسفة اسالمی چون
تفاع( عرضه می )طول، عرض، ار نییدر تب رامی دانست آن را به عنوان بعد چهارم در کنار ابعاد سه گانه جوهر جسمانی  مالصد
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نگاه به زمان با حرکت دوري افالک که تلقی  نینمود. ا« مقدار تجدد و تبدل»حرکت جوهري خود زمان را  داشت. معرفی می
وابستگی  نمودهدانسته و ربنُ ک هاي مختلف آن مطرح  زيیدهندة هر چ لیزمان را تشک زیاز آن بود، متفاوت می باشد. ن انینیشیپ

و  یباشد، بلکه انفس ینم عتیمرتبط با طباست  )Corbin, 1986(زمان صرفا ،ي. در نگاه وو يقرارداد هیو ال قتیا با حقآن ر
نسبت اکنون به  زیکند. به نظر نصر ن یم یبا آنها زندگ یوستگیاست که فرد در طول و عرض آنها و در پ ییها دهیمعطوف به پد

است  يبه سر بردن در آن ذات سرمد ی، معن(0039به نقطه به مکان است )نصر یاصل يبودن در آن نقطه  .تمثل نسب تیسرمد
در طول زمان و در  یانسان يها تیکه  فعال ییگذشته است. از آنجا یشدن و گذرکردن افق يحضور دارد و از مرتبه  شهیکه هم

باشند.  یجمع ای يکند، که ممکن است فرد یم جادیرا در ذهن انسان ا یتها در طول زمان خاطرا تیفعال نیا ابند،ی یمکان معنا م
بار، مفهوم  نیاول يبندد. برا یباشند، نقش م یبخش انسان م تیکه از عوامل هو یجمع يباره به آنها، خاطرها نیبا رجوع چند

امتداد دارد و منقطع  خیدر طول تار یجمع ی. در نظر او، زندگدیمطرح گرد میتا ایلیام يتوسط جامعه شناس فرانسو «یحافظه جمع»
در طول  يرارادیغ دهیپد نیشود. ا یم دهینام یآنها وجود دارد، حافظه جمع تیاکثر ایاحساس که در فرد فرد جامعه  نیو ا ستین

 جاستفرد در آن یشود که وقت یحفظ م ییدر جا یو حافظة جمع یاجتماع تیشود. هو یم نهیفرد و جامعه نهاد یزمان و زندگ
بستر  ي، دارا(0080هر چقدر زمان گذشته نقاط متفاوت است)خسرو خاور ریکه در آن مستقر است با سا یکند، مکان یحس م

خاطره  ،یبیشود. به نظر حب یآن جامعه افزوده م یمختلف و خاص بوده باشد، بر ضخامت حافظه جمع يها تیفعال يبرا يشتریب
که در طول زمان شکل  یخیحافظه تار.به حال آمدن گذشته است يبرا پس خاطره و يبلکه صحنه ا ستیابزار تفحص گذشته ن
 (0080یبی)حب باشد. یم یبخش تیهو یگرفته، از عناصر اصل

 

 هویتبخش ملاعوو  نسانیا هجوو بطهرا لمد -11
 سه لمد یک هک تسا رومح سهداراي  ،ستا ريمعما هویت ممفهو ههنددتشکیل ملاعواز  همدآبر ايبهگونه که لمد ینا 

و  ديعمو رمحو عناصر انبهعنو تهوی فتعری فطر یک انبهعنو ننساا کیادرا هجوو دبعاا لمد یندر ا .ستا دهکر دیجارا ا يبعد
 طهسوا هبو  دناهشدداده  ارقر فقیا رمحو ايجزا انوعن هب ،دومیش بمحسو هویت تعریف یگرد فطر هک عینیتی تجربه محیط

 رمحو هددمی اررق تهوی فتعریدر  باجتنا قابلغیرو  مهم ايجزا یندابنی «تجربه» هبآن  تاکیفیو  «نامز»آن را از  هک ياتکا
 ندابتو ستا هشد حاصل منطقیو  ينظر بحثاز  گونه ینا که مدلی ستا رنتظاا .ستا یافته صاختصا هتجرب نامز به لمد ینا مسو

از  یگونهخاص هب متکی رمزبو بحث که اچر ريمعمااز  ايگونه رهدر  شهویتبخ ملاعو یافته نساما تبیین ايبر باشد اريبزا
 ريمعما که نجااز   آ ؛تسا هدش معرفی بومی ريمعما نمونه یک کمک به یرز ولجددر  لمد ینا يقابلیتها؛ ستا دهنبو ريمعما
از  تباطیدر ار طبیعتو  طبیعی محیط اب زنی یمحیط رنظو از  تسا طتبادر ار نسانیا هجوو متما با که ستا یژگیهاییداراي و بومی

 تهنیذ لعام انوعن هب ومیب ريمعما که ینا به توجه کن ابآن،  رب وهالع. (Oliver,1997)ستا هماهنگیو  ريگازاس عون
 ايبررا  ريمعما عنو نیا انومیت ،هستو  دهبو ننساا با اههمر یخیرتا مختلفادوار  لطودر  مکانیو  مانیز نظراز  که هايهندد
از  يسیعترو يبخشها بومی ريامعم ،صنعتیدوران  ريمعما مثالً با سقیادر  قعدر وا. دکر بنتخاا همدآ ستدبه لمد  مایشآز
، "سکونت"دن،وب نیو ادراک ا نجهادر  ننساا دنِبو ساسیا یژگیو .ستا مناسبتر نموآز ايبرو  هددمی شپوشرا  هدش هئارا لمد

 جتماعیا محیط" به تیرصو هددمی تشکیل( آنرا Heideger, 1997) در اتنه ،یطمحاز  یمهم شبخ محیط ساختن که هشد تلقی
 تقدیر هک دکن یم رهشاا شولتز یگرد جاییدر  یاو  کند نیارزا ما به هویت تعیینرا در  غنی مکاناتیا هک دوشیم لدمب "بامعنا

 یطمحآن  که نگونهآ بشناسدرا  هدش ساخته محیط ننساا که معنا ینا به هویت (00: 0082، )شولتزدارد پیوند نمکا با میصمیمانهآد
 .دهد پاسخ ننساا يهازنیاو  ستهااخو به ندابتو که باشد شتهدا ريامعم گونهآن  ري،معما لمثا ربهطو نیاوهمخاو  تهنیذ اب
 (0090،اریدام)

 

 بررسی نمونه موردی اسمانخراش همونگ چین(ها )یافته تحلیل -12
این پروژه با  .متحد شده است یعموم يعمود ياست که توسط فضا یسنت ياز خانه ها يمجموعه ا هامونگ آسمان خراش

در  شدن با تالش براي ساکنحفظ شده و هویت افراد  و یسنت يکه تمام اصول معمار يبه گونه اهدفی خاص طراحی شده است 
این افراد هم از این امکانات استفاده کنند و هم هویت و و تکنولوژي هاي روز دنیا و توسعه شهرنشینی  مدرن يمعمارفضاهایی با 

سوم می  آسمان خراش مسابقه سوم مقام (www.archdaily.ir)اصالت خود را حفظ کنند و در اسایش و ارامش زندگی کنند.
 یتیمل نیهمونگ در چ .نیچ ارایه دهنده:کشور .سان نگسونگی، مژانگ ونگیائوی، شکنگ انگشویشطراح  هتعلق گرفت. گرو 2320
 نی، احال نیخاص خود را دارد. با ا یو سبک زندگ ي، معمارکند. همونگ زبانیم یزندگ وننانیاست و عمدتا در استان  یباستان

 نیهمونگ از ب یاز آداب و رسوم فرهنگ ياریشود. بسیم دهیتوسط فرهنگ مدرن بلع جیبه تدر تیخاص اقل يگروه از فرهنگ ها
 خواهد شد. ایشده و  بیمردم همونگ تخر ياز خانه ها ياریبس یرفته و حت
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روش همه جانبه ،  کیجامعه مرفه از  کی جادیمنظور ا به
را به روستاها صادر کرده  ییجابجا يها استیس نیدولت چ

 یاست تا به هومونگ کمک کند تا از محل فرسوده محل زندگ
مدرن و  کیخود دور بماند و به حومه شهرها نقل مکان کند تا 

خوب  تدول یمرفه. اگرچه قصد اصل یمدرن ارائه دهد. زندگ
با  يقادر به سازگار یقوم يهاتیاز اقل يشتری، اما تعداد باست

، ها اطی، حیزراع يها نی. آنها زمستندین دیجد یمحل زندگ
 کی میکن یم یدهند. ما سع یو ... خود را از دست م بارهایجو

تا  میکن ی. ما تمام تالش خود را ممیکن یآسمان خراش طراح
آنها حفظ شود  یاز زادگاه اصل نکشاورزا یحافظه و سبک زندگ

مدرن  ینیشهرنش یاز راحت میحال به آنها اجازه ده نیو در ع
و هویت اصلی انها را با توسعه شهر نشینی حفظ  لذت ببرند.

 یرا استخراج م یسبک محلطرح  ما ساختار ساختمان کنیم.
، و سپس با استفاده از میکنیرا استخراج م ی، اسکلت چوبمیکن

دو را با هم  نی، امیده یرا حرکت م یچوب یخانه اصل لیجرثق
 یم لیآسمان خراش را تشک یو شکل اصل مینکیم بیترک
 سمان، و آبه آسمان خراش يشتریب ي، و سپس خانه هامیده

در ادامه روایت  شود. یبلند م یاز طول جانب جیخراش به تدر
 تصویري از این پروژه گویاي این طرح است.

(www.evolo.ir)  
 استفاده از نمادهای سنتی در طرح –0شكل 

 (www.evolo.ir)مأخذ: 

 
 (www.evolo.irمأخذ: ) مدارک طراحی –5شكل 
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 (www.arel.ir)مأخذ:  ویر پروژهتص –6شكل 

 

 
)مأخذ: پایگاه شباک،  استفاده از هویت افراد در طراحی –7شكل 

1133) 

 

 
)مأخذ:  عكس های مكان اولیه از محل و انتقال افراد –8شكل 

 (1133پایگاه شباک، 

)مأخذ:  ایده های قبل و بعد از طراحی –3شكل 

archdaily.ir) 

 
 (www.archilovers) ایده هایی برای حفظ هویت افراد –11شكل 

http://www.archilovers/
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 (www.arel.ir :)مأخذ احی بر اساس نیاز افرادطر -11شكل 

 

 نتیجه گیری 
فرهنگ و  ي هزارساله در زمینه نیسابقه چند يبوده که دارا يمعاصر کشور يدر معمار تیهو گاهیمقاله حول محور جا نیا

آن از  گاهیکشورها و عصرهاست، لذا توجه و ارزش نهادن به جا یاصل مهم در تمام کی تیمقوله هو نکهیتمدن است. با توجه به ا
رخ داده است و  يبسیار و حرکت به سمت مدرنیته شدن در کل جهان تغییرات یبرخوردار است. با انقالب صنعت ياهمیت بسیار

و... تأثیر  يجوانب اعم از فرهنگ، هنر، آداب و رسوم، معمار یبشر نبوده بلکه بر تمام یبخش از زندگ کیتحوالت فقط خاص  نیا
کهن، فرهنگ و  خیکه به تار يگرفت و کشور قرار انیجر نینیز تحت تاثیر ا رانیگذاشته است. همزمان با کل جهان؛ سرزمین ا

 یجز سردرگم ينتیجها شیبرا ینوظهور غرب يهاشهیصیل خود اهمیت و توجه خاص داشت، هماکنون تحوالت و اندا يمعمار
متحول  شیباشد و در طول زمان با انسان و باورها یصلب نم يامر ت،یکه هو افتیتوان در ینداشته است. از آن چه آمد م تیهو
 تیهو ف،یبا انسان متحول شود. طبق تعر دی. پس باردیم یو عامل تشخص، اگر در حصار خود محبوس گردد م تیشود. هو یم

زمانه بر  یکند، ول یو گذشته  خود وصل م یذات يها شهیراست که همچون نخ شاخه نبات ما را به اصل و  یمختصات يدارا
تعریف  شو یرا شامل م یجهان يدهد، که مشترکات ما با معماریم لیبه گرد آن رشته تشک یمتفاوت يروز بلورها يازهایاساس ن
 به تنها ريمعما هویت مطلق ممفهو هک شد یتوهاز  مختلفی تحاال به منجر دخو ،عینیت اب یهنذ روتص تدحو انوبهعن هویت 

( باشد رنظ ردوم ريامعم بماهو بلکه دنشو گرفته نظردر  درف ای جامعه مانند یگرد مفهومی هنمایند ريمعما که التیح) هااز آن یکی
پس از پاسخ گفتن به سواالت تحقیق با بررسی نمونه موفق  .گرفت ارقر سیربر ردومآن  فمختل هوجو اینجدر ا هتکسا تعلق قابل

رنشینی همراه است را اسمانخراش هامونگ چین که تالش براي حفظ هویت و معماري سنتی و تلفیق آن با تکنولوژي و توسعه شه
 به جهانیان معرفی کنیم.
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