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چکـیده
خالقیت و توسعۀ پایدار ،در موج چهارم عصر مجازی در شهرهای آیندۀ جهان نه یک انتخاب بلکه یک اجبار خواهد بود.
لذا کشورهای پیشرفته چندی است که عالوه بر پرداختن به مفاهیم این دو موضوع ،زمینههای استقرار شهرهای خالق
مبتنی بر توسعۀ پایدار را فراهم نمودهاند ،اما در ایران مسئله این است که به ارتباط شهرهای خالق و توسعۀ پایدار به
اندازۀ کافی پرداخته نشده است .با عنایت به این مهم ،تحلیلی بر رویکرد شهر خالق با تأکید بر توسعۀ پایدار شهری در
شهر اهواز بهعنوان هدف اصلی تحقیق در نظر گرفته میشود .پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،نظری -کاربردی و از نظر
روش ،دارای ماهیت توصیفی -تحلیلی میباشد .در این مطالعه سعی گردیده  05متغیر در قالب  5شاخص سرزندگی فضای
شهری ،تکنولوژی ارتباطی ،تنوع شهری ،کارایی و اثربخشی و مشارکت بر مبنای مطالعات کتابخانهای و میدانی بررسی
شود .بهمنظور وزندهی شاخصها و متغیرها ،از تکنیک دلفی استفاده گردیده است .برای تحلیل دادههای پژوهش ،جهت
سنجش اولویت و اهمیت شاخصها و متغیرها از روش  AHPو با بهرهگیری از نظرات کارشناسان خبرۀ دانشگاهی و نیز
برای رتبهبندی مناطق هشتگانۀ شهر اهواز از مدل  TOPSISبراساس نظرات مسئوالن و مدیران مناطق استفاده شده
است .همچنین تحلیل کمی دادهها از طریق نرمافزارهای  EXCELو  Expert Choiceصورت گرفت .نتایج حاصل از
پژوهش حاکی از آن است که ،شاخص سرزندگی فضای شهری و شاخص مشارکت بهترتیب ،بیشترین و کمترین ارزش
و اولویت را در میان شاخصهای پژوهش دارا هستند .همچنین در میان مناطق شهری اهواز ،مناطق  8و  0بهترتیب،
رتبههای اول و دوم را بهخود اختصاص دادهاند و منطقۀ  6از نظر میزان برخورداری از شاخصهای شهر خالق در وضعیت
نامطلوبی قرار گرفته و بهعنوان محرومترین منطقه شناخته شده است .بهطورکلی ،شهر اهواز پتانسیل حرکت بهسمت
شهرهای خالق را داراست.

واژگـان کلـیدی :شهر خالق ،توسعۀ پایدار شهری ،شهر اهواز

 -1دانشیار گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -2استاد گروه جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 -3دانشآموختۀ کارشناسیارشد جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران (نویسندۀ مسئول)
majedeh.abiyat@yahoo.com

1

 -1مقدمه
 -1-1بیان مسأله

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1011جلد دو

تغییرات سریع فناوری و رقابت بینالمللی ،گسترش چالشهای جدید شهری در حوزههای اقتصادی ،اجتماعی و مدیریتی
شهرها ،زمینههای توجه به مسئلۀ خالقیت در برنامهریزی شهری را افزایش داده است .خالقیت در شهر باعث رهایی از بنبست-
های مدیریتی و کالبدی و پیادهسازی دو اصل مشارکت و کارایی که از شاخصهای اصلی در حوزۀ حکمرانی خوب شهری میباشد،
میگردد .همچنین ایدۀ شهر خالق برای مدیران و برنامهریزان شهری باعث گسترش افق دید و تحلیل راهکار در مواجه با مسائل
مدیریتی شهر میشود و به تنوع عالیق و عقاید در پهنۀ شهر احترام میگذارد و زمینۀ مشارکت شهروندان را در تصمیمگیریهای
شهری فراهم میکند .بهنوعی ترکیب دانش مدیریت شهری با تفکر خالق شهروندان ،توسعۀ پایدار شهری را در پی خواهد
داشت(حسینی و همکاران .)817 :0076 ،نظریۀ شهر خالق یکی از نوپاترین نظریهها در مباحث برنامهریزی شهری است که به-
دنبال موج سوم شهرنشینی در دنیا بروز و نمود پیدا کرد .با وجود نوپا بودن ،در مدت زمان کوتاه این نظریه به یکی از کاربردیترین
نظریههای حوزۀ مطالعات شهری بدل شده است ،بهطوریکه امروزه در سطح جهانی سازمان فرهنگی و تربیتی ملل متحد(یونسکو)
با استفاده از شاخصهای شهر خالق سالیانه شهرهای جهان را مورد سنجش و ارزیابی قرار داده و فهرست شهرهای خالق را در
حوزههای مختلف ادبی ،هنری ،فرهنگی ،تاریخی و ...منتشر میکند(آفتاب و همکاران071 :0076 ،؛ مختاری ملکآبادی و
همکاران .)80 :0070 ،شهرهای ایران خصوصاً کالنشهرها از جنبههای گوناگون فاصلۀ زیادی با مبحث توسعۀ پایدار شهری دارند
و برای ایجاد تحول در این فرآیند ناقص فعلی نیاز به خلق ایدههای برنامهریزی جدید و محلی میباشد .زیرا تجربه نشان داده است
که کپیبرداری محض از طرحهای اروپایی و آمریکایی جواب کاملی به مسائل و مشکالت امروز جامعۀ ما نیست اما عدم وجود
طبقۀ خالقی که بتواند مسئولیت این نیاز را بهعهده بگیرد بهشدت در کشور احساس میشود .این کمبود شدید خالقیت اصیل و
کاربردی عمالً بهدلیل عدم پرورش افراد خالق در جامعه است و بستر زیست این افراد که همانا شهرها میباشند یکی از ابزارهای
مهم هدایت و پرورش چنین طبقهای در جوامع شهری میباشد .با توجه به موارد مذکور باید مبانی نظری شهر خالق بهطور جدی و
عملی -کاربردی در شهرها مورد توجه قرار گیرد تا شروعی بر پاسخگویی به این نیاز باشد(رنجبران.)5-6 :0075 ،

 -2-1اهمیت و ضرورت تحقیق
توسعۀ پایدار به مفهوم حرکت بر محور انسان -محیط است و توسعۀ امکانات اقتصادی با توجه به مالحظات محیطی و عدالت
اجتماعی را مورد توجه قرار میدهد .توسعۀ پایدار پس از مشکالت ایجاد شده از توسعۀ صرفاً اقتصادی پیش از دهۀ  0701مطرح
گردید .جایی که توسعۀ بیرویه باعث اختالفات طبقاتی و مشکالت زیستمحیطی عدیدهای شده و مسیر توسعه به ابعاد محیطی و
اجتماعی کمتر از اقتصادی بها داده بود(افشار .)0 :0075 ،اهواز بهعنوان یکی از کالنشهرهای کشور با مشکالت و معضالت
فراوانی از قبیل آلودگی صوتی ،آلودگی آب ،آلودگی هوا ،بحران ریزگردها ،مشکالت ترافیکی ،کمبود مسکن ،نابودی محیطزیست،
کمبود خدمات ،سرانهها ،تأسیسات و تجهیزات شهری ،فقر و ناهنجاری و ...مواجه است .راهحل این مسائل توجه جدی به موضوع
توسعۀ پایدار شهری است .طبعاً توسعۀ پایدار شهری که از طریق توازن میان توسعه و محیطزیست محقق میشود ،ضمن اینکه
نیازهای متعدد نسل کنونی را برآورده میسازد به حقوق نسل آینده نیز چشم دارد و آن را محترم میشمارد .خالقیت نیز ابزاری
برای بیشینه کردن امکانات در هر شرایط و افزودن ارزش و معنا به نتیجۀ اقدامهای انسانی در هر زمینهای است .بنابراین مسأله
اینجاست که چگونه میتوان شهری داشت که هم با خالقیت از امکانات ،بیشترین استفاده را برای نسل کنونی داشته باشد و هم
حقوق نسل آینده را محترم بدارد .در حقیقت ،مسأله این است که چگونه میتوان با شاخصها و مؤلفههای شهر خالق به توسعۀ
پایدار شهر اهواز کمک کرد .در همین راستا ،اهمیت و ضرورت موضوع شهر خالق از اینجا ناشی میشود که نتیجۀ توجه مدیران و
برنامهریزان شهری به رفاه شهروندان ،تزریق شهرهای خالق به نظام سلسلهمراتب شهری کشور است.

 -3-1سؤاالت تحقیق
الف) مهمترین شاخص شهر خالق کدام است؟
ب) مناطق هشتگانۀ شهر اهواز از نظر شاخصهای شهر خالق از چه وضعیتی برخوردار هستند؟

 -4-1فرضیههای تحقیق
الف) به نظر میرسد شاخص سرزندگی فضای شهری مهمترین شاخص شهر خالق است.
ب) به نظر میرسد مناطق هشتگانۀ شهر اهواز از نظر شاخصهای شهر خالق از وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند.
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 -5-1اهداف تحقیق
 -1-5-1هدف اصلی
هدف اصلی پژوهش حاضر ،تحلیلی بر رویکرد شهر خالق با تأکید بر توسعۀ پایدار شهری در شهر اهواز میباشد.

 -2-5-1اهداف فرعی
 تعیین اولویت شاخصهای شهر خالق براساس نظرات کارشناسان خبرۀ دانشگاهی؛ بررسی وضعیت مناطق هشتگانۀ شهر اهواز به لحاظ میزان برخورداری از شاخصهای خالق با بهرهگیری از نظراتمسئوالن و مدیران شهری مناطق.

 -6-1روش تحقیق

 -7-1پیشینۀ تحقیق
 -1-7-1مطالعات خارجی
 دفنر و والچئوپائلو( ،)8100مقالهای تحت عنوان «شهر خالق ،یک چالش جدید از برنامهریزی استراتژیک شهری» به انجامرساندهاند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،شهر خالق بهعنوان یک چارچوب جدیدی از برنامهریزی ،پاسخی برای
سایر برنامهریزیهای پیشنهادی و کاربردی مانند برنامهریزی برای پایداری شهری است که بر روی شاخصهایی همچون نیروی
انسانی ،مهارت ،استعداد و آرمانگرایی تأکید میکند.
 فورد( ،)8100مقالهای تحت عنوان «رونق شهر جدید؟ از شهر خالق به شهر تکنولوژی در شرق لندن» به انجام رساندهاست .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،افزایش سطح تکنولوژی در شهر موجب پیشرفت تکنولوژیکی شهر میگردد.
 دانیال و همکاران( ،)8100مقالهای تحت عنوان «توزیع منطقهای قطبهای خالق در رومانی» به انجام رساندهاند .نتایجحاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،صنایع خالق برای اقتصاد ملی ،منطقهای و محلی با توجه به سهم هریک از آنها در تولید
ناخالص داخلی ،ایجاد زمینه های اشتغال و نگهداری از مشاغل حائز اهمیت هستند .این پژوهش همچنین بر ارتباط میان اهمیت
محلیسازی و نوع واکنش به بحرانهای اقتصادی تأکید میکند .شناسایی قطبهای خالق در رومانی هدف عمدۀ اسناد حمایتی
متعدد برای استراتژی ملی توسعۀ منطقهای در افق زمانی  8100-8181میباشد.
 کریموگالو و کاراهاسان( ،)8100مقالهای تحت عنوان «نقش پراکندگی فضایی سرمایۀ خالق برای درک تفاوتهایمنطقهای در اسپانیا» به انجام رساندهاند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،در کشور اسپانیا پراکنش فضایی سرمایۀ
خالق رابطۀ مستقیمی با درآمد سرانه دارد.
 کاکیوچی( ،)8106مقالهای تحت عنوان «شهرهای فرهنگی خالق در ژاپن :واقعیت ،چشمانداز» به انجام رسانده است .نتایجحاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،ارتقاء صنایع دستی سنتی و دیگر اقدامات ظرفیتساز که به افزایش جذابیت شهر کمک
میکند ،بهطور غیرمستقیم از لوازم خدمترسان گردشگری فرهنگی است؛ بنابراین سیاست شهر خالق میتواند داراییهای فرهنگی
را افزایش و به تغییر مدلهای رشد قبلی به یک مدل خدمترسان و پایدار کمک کند.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1011جلد دو

پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،نظری– کاربردی و از نظر روش مطالعه ،دارای ماهیت توصیفی– تحلیلی میباشد .جهت
گردآوری دادههای بخش توصیفی از اسناد و مراجع معتبر کتابخانهای و برای دستیابی به دادههای بخش تحلیلی از روش میدانی و
نیز ابزار پرسشنامه استفاده شده است .جامعۀ آماری پژوهش مدیران ،مسئوالن و کارشناسان شهرداری اهواز میباشند .حجم نمونه
از طریق تکنیک دلفی برآورد گردید .روایی پرسشنامه ،با بهرهگیری از منابع و مآخذ معتبر و همچنین نظرات اساتید راهنما و مشاور
جهت تدوین و تصحیح پرسشنامه انجام شده است .جهت انجام پایایی پرسشنامه ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است.
براساس روش مذکور ،پایایی پرسشنامه  1/72درصد بهدست آمد که این مقدار نشاندهندۀ باال بودن پایایی پرسشنامه است .برای
تحلیل دادههای پژوهش ،جهت سنجش اولویت و اهمیت شاخصها و متغیرها از روش  AHPو با بهرهگیری از نظرات کارشناسان
خبرۀ دانشگاهی و نیز برای رتبهبندی مناطق شهر اهواز از مدل  TOPSISبراساس نظرات مسئوالن و مدیران مناطق هشتگانۀ
شهر اهواز استفاده شده است .تجزیه و تحلیلهای کمی نیز از طریق نرمافزارهای  EXCELو  Expert Choiceصورت گرفت.

 -2-7-1مطالعات داخلی
 ضرابی و همکاران( ،)0070در مقالهای با عنوان «بررسی میزان تحققپذیری شهر خالق(مقایسۀ تطبیقی بین شاخصهایتوسعۀ پایدار شهری و معیارهای ایجاد شهر خالق) در شهرهای استان یزد» و با استفاده از مدلهای رتبه -اندازۀ شهری ،ضریب
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آنتروپی و  TOPSISو آزمون های آمار استنباطی نظیر ضریب همبستگی ،رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر و نیز نرمافزار GIS

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1011جلد دو

به بررسی  05شاخص توسعۀ پایدار و  88شاخص شهر خالق پرداختهاند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،شهرهای
یزد و میبد بهعنوان شهرهای پایدار محسوب میشوند و همچنین متغیرهای نوآوری با میزان  1/698و آموزشی با میزان 1/509
دارای بیشترین تأثیرات بهترتیب در توسعۀ پایدار و شهرهای خالق شهرهای استان یزد داشتهاند .در نهایت شهر یزد با توجه به
میزان باالی سرمایههای انسانی موجود ،تعداد باالی متخصص ،میزان باالی مراکز رشد و فناوری ،قابلیت بالقوهای در استفاده از
انرژیهای نو و حرکت بهسوی تحقق شهر خالق را دارد.
 مختاری ملکآبادی و همکاران( ،)0070در مقالهای با عنوان «سطحبندی مناطق پانزدهگانۀ شهر اصفهان از لحاظ شاخص-های شهر خالق» و با استفاده از مدلهای برنامهریزی منطقهای ،ضریب آنتروپی و  TOPSISو نرمافزار  SPSSبه بررسی 08
متغیر در قالب  0شاخص مشارکت ،کارایی و اثربخشی ،سرزندگی فضای شهری و تکنولوژی ارتباطی پرداختهاند .نتایج حاصل از
پژوهش حاکی از آن است که ،میزان برخورداری مناطق پانزدهگانۀ شهر اصفهان از نظر شاخصهای شهر خالق به یک صورت
نبوده و اختالف زیادی بین مناطق شهر اصفهان وجود دارد که بهترین وضعیت را مناطق  6 ،5 ،0 ،0و نامطلوبترین وضعیت را
مناطق  00و  00داشته است .بهطورکلی ،شهر اصفهان پتانسیل حرکت بهسمت شهرهای خالق را داراست.
 حسینی و همکاران( ،)0076در مقالهای با عنوان «تحلیل شاخصهای شهر خالق و ارتباط آن با توسعۀ پایدار شهری درشهر رشت» و با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی نظیر آزمون  tتک نمونهای و ضریب همبستگی اسپیرمن و نیز نرمافزارهای
 SPSSو  EXCELبه بررسی  0شاخص شهر خالق نظیر انعطافپذیری ،ابتکار ،خطرپذیری و رهبری و نیز  0شاخص توسعۀ
پایدار شهری همچون اقتصادی ،اجتماعی ،کالبدی و زیستمحیطی پرداختهاند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که،
وضعیت شهر رشت از نظر شاخصهای شهر خالق کمتر از میانگین مورد انتظار است .همچنین بین شاخصهای شهر خالق و ابعاد
توسعۀ پایدار شهری رابطۀ آماری مثبت و معناداری وجود دارد.
 ابراهیمزاده و نیری( ،)0079در مقالهای با عنوان «سنجش و ارزیابی وضعیت شاخصهای شهر خالق در مناطق پنجگانۀشهر زاهدان» و با استفاده از آزمونهای آمار استنباطی نظیر آزمون  tتک نمونهای ،تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و
نیز نرمافزار  SPSSبه بررسی  05متغیر در قالب  5شاخص سرزندگی فضای شهری ،تکنولوژی ارتباطی ،کارایی و اثربخشی،
مشارکت و تنوع شهری پرداختهاند .نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که ،در میان مناطق پنجگانۀ شهر زاهدان به لحاظ
شاخصهای شهر خالق تفاوت معناداری وجود دارد .در جمعبندی نهایی ،براساس میانگین کلی شاخصهای شهر خالق ،شهر
زاهدان پایینتر از میانگین حد متوسط و دارای وضعیت نامطلوبی میباشد.
 شمسی و همکاران( ،)0079در مقالهای با عنوان «مروری بر مفهوم شهر خالق با تأکید بر سنجش وضعیت خالقیت شهریدر مناطق سهگانۀ قزوین» و با استفاده از مدلهای  TOPSISو  AHPو نیز نرمافزار  SPSSبه بررسی  08متغیر در قالب 08
شاخص فرهنگ و هنر ،فضای جمعی ،هویت شهری ،مناظر شهری ،دانش شهروندان ،مشارکت و غیره پرداختهاند .نتایج حاصل از
پژوهش حاکی از آن است که ،شهر قزوین پتانسیل الزم جهت حرکت بهسوی شهر خالق را داراست هرچند که این روند از سال
 0078دچار رکود گشته است لیکن با توجه به ظرفیتهای خالقیت شهر قزوین ،پیشنهاد میگردد که نسبت به تقویت زمینهای که
اقبال جهانی بیشتری در آن وجود دارد ،اقدام گردد.

 -2مبانی نظری تحقیق
 -1-2شهر خالق
طبق معیار سازمان جهانی یونسکو ،شهری خالق است که از نوآوریها و توانمندیهای شهروندان در توسعۀ پایدار شهری
استفاده کند و تفکر خالق ساکنین همگام و هماهنگ با مدیریت شهری حرکت کند(موسویپور.)00 :0070 ،
مفهوم «شهر خالق» را میتوان از چهار منظر تعریف کرد:
 -0شهر خالق ،از منظر زیرساختهای هنری و فرهنگی؛ کانون اغلب استراتژیها و برنامههای شهرهای یاد شده برای تبدیل
به شهرهای خالق ،تحکیم و تقویت کالبد هنری و فرهنگی ،مانند پشتیبانی از هنر و هنرمندان و زیرساختهای نهادی است.
 -8شهر خالق ،از منظر اقتصاد خالق؛ تقویت صنایع خالق یا اقتصاد خالق روز به روز بیشتر مورد تأکید مسؤالن شهرها قرار
میگیرد؛ چرا که سکویی برای توسعۀ اقتصاد و یا حتی کلیت شهر بهشمار میرود .در کانون این نگرش ،سه عنصر کلیدی وجود
دارد :میراث فرهنگی و هنری ،صنایع تفریحی و رسانه و ارائۀ خدمات خالق به کسب و کارها .این خدمات ،مهمترین عنصر اقتصاد
خالق است ،چرا که میتواند هر خدمت یا محصولی را صاحب ارزش کند .بهویژه طراحی ،تبلیغات و تفریح ،پیشرانهای نوآوری در
پیکرۀ اقتصاد بهشمار میروند و اقتصاد تجربه را شکل میدهند.
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 -0شهر خالق ،از منظر حضور طبقۀ خالق؛ ریچارد فلوریدا که مبدع مفهوم طبقۀ خالق است ،نگاه خود را به نقش خالق افراد
در عصر خالقیت سوق میدهد .وی معتقد است دیگر مانند گذشته بنیانهای اقتصاد جوامع بر شرکتها و مؤسسات بزرگ استوار
نیست و در مقابل ،نقش افراد در اقتصاد پررنگتر میشود .به اعتقاد فلوریدا ،امروزه شهرها عالوه بر فضای مناسب برای کسب و
کارها ،به فضای مناسب برای افراد نیز نیاز دارند.
 -0شهر خالق ،از منظر ترویج فرهنگ خالقیت؛ سه تعریفی که آنها را مرور کردیم به نوبۀ خود ارزشمند هستند ،اما نمی-
توانند آنطورکه باید و شاید بار معنایی مفهوم شهر خالق را منتقل کنند .شهر خالق ،چیزی فراتر از اقتصاد خالق یا مردمان خالق
است .مفهوم شهر خالق ،شهر را نظام یکپارچهای از سازمانها و نهادهای مختلف و ملغمهای از فرهنگها در بخش دولتی و
خصوصی میداند .از این منظر ،در عصر تغییرات سریع و بنیادین ،همۀ نهادهای حاضر در یک شهر باید مخترعانهتر رفتار کنند و
برای غلبه بر چالشها متحد شوند .در غیراینصورت ،شهر محکوم به فنا خواهد بود(رباطیانارکی.)00-05 :0075 ،
جهت سنجش یک شهر همواره باید معیارهایی را در نظر گرفت و با استفاده از ابزاری بهنام شاخص میزان نزدیکی به ایدهآلها
و معیارها را سنجید .بنابراین ،معیارها و شاخصهای شهر خالق با توجه به جمعبندی نظریات نظریهپردازان در جدول  0آمده است.
جدول  -1معیارها و شاخصهای شهر خالق(مأخذ :فدائی)74 :1931 ،

خالقیت محلی
توانایی(استعداد)
تکنولوژی(فناوری)
تحمل(تسامح)

کیفیت محیطی

وضعیت اشتغال

معیارهای مکانی

سبک زندگی
تعامالت اجتماعی
تنوع
اصالت
هویت
دسترسی
دانشگاه و مراکز تحقیقاتی
پویایی شبکهای
سرزندگی فعالیتی

شاخص خالقیت
رتبۀ تلنت  +رتبۀ فناوری  +رتبۀ تکنولوژی  /حداکثر رتبۀ ممکن
شاخص استعداد
شاخص طبقۀ خالق  +شاخص سرمایۀ انسانی  +شاخص استعداد علمی
شاخص فناوری
شاخص نوآوری  +شاخص فناوری باال  +شاخص R&D
شاخص نگرش  +شاخص ارزش  +عزت نفس
کیفیت محیط ساخته شده
کیفیت محیط طبیعی
موسیقی زنده و فرصتهای وسیع نمایش
محیطزیست سالم
دسترسی آسان به فعالیتهای فضایی باز
حفاظت از محیطزیست
تجربۀ وسیع زندگی شبانه
دسترسی به فضاهای سبز
امکانات محیطی که به آسانی آمیخته با محیط کار است
امتیازات شغلی
میزان درآمد
فرصتهای متنوع و مختلف
ثبات شغلی
سالنهای موسیقی ،گالریهای هنری
زندگی شبانۀ فعال و پرشور و متنوع
در سطح محله ،تئاتر و فضاهای اجرا
کلوپهای موسیقی و کافیشاپها ،گزینههای بدون الکل
اهمیت مکانهای سوم و تقویت اقتصاد بعد از ظهر شامل فرهنگ کافهای
تنوع نژادها و گروههای ملیتی و قومیتی ،سنین مختلف ،تنوع جنسی
تنوع گونههای موسیقی و انواع متنوع غذا ،گزینههای متنوع محیطی
محالت تاریخی و قدیمی
ساختمانهای تاریخی
فعالیتهای منحصر به فرد(نظیر موسیقی خاص با هویت شنیداری)
تأکید بر هویت فرهنگی و مشارکت عمومی
حملونقل شبانۀ قابل اعتماد و امن
دسترسی آسان محل کار و تفریح
گزینههای متنوع حملونقل عمومی و پاک(مترو و یا قطار برقی)
دسترسی آسان به امکانات آموزشی
تراکم ارتباطات ،خطوط تلفنهای همراه و دسترسی به اینترنت
مقدار و تنوع فعالیت فرهنگی
تنوع کاربری زمین
بناها و فضاهای فاقد فعالیت
وجود نجاریهای خالق و ریزدانه
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معیارهای غیرمکانی

معیار

شاخص
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 -2-2توسعۀ پایدار شهری
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مناسب ترین بستر برای تحقق ایدۀ توسعۀ پایدار ،محیط شهر است .مفهوم توسعۀ پایدار و توسعۀ پایدار شهری تا آن حد درهم
تنیدهاند که نمیتوان آن ها را جدا از هم در نظر گرفت ،چراکه این اصول در محیط شهر است که اگر محقق شوند ،دستیابی به
توسعهای پایدار ،کامل و همهجانبه را امکانپذیر خواهد ساخت« :شهرها مکانی مهم جهت آزمودن نظریات گوناگون هستند و گاهی
از شهرها بهعنوان عالیترین خالقیت انسان یاد میشود ،تجمع نیازهای عصر حاضر بیش از هر مکان دیگری در شهرها تجلی
یافته است .شهرها مهمترین کانونهای تحقق توسعۀ پایدار بهشمار میروند» .تحقق توسعۀ پایدار گامی است در جهت بازیافت
کیفیت از دست رفتۀ زندگی شهری که در اثر توسعههای ناپایدار حادث شدهاند(نقیزاده و محتشمامیری.)5-6 :0078 ،
توسعۀ شهری پایدار اهمیت بسزایی در دل مفهوم توسعۀ پایدار دارد(فرهودی و همکاران .)70 :0071 ،مهمترین دغدغهای که
موجبات تعمق جدی صاحبنظران و برنامهریزان شهری را بهسوی مفهوم «توسعۀ پایدار شهری» جلب نموده ،واقعیت رشد شتابان
شهرنشینی در جهان امروز و تداوم آن در آینده از یکسو و رشد حیرتآور و چشمگیر کالنشهرها بهویژه در کشورهای جنوب و
پیامدهای زیانبار آن برای ساکنان این مناطق میباشد ،در ترسیم الگوی توسعۀ پایدار شهری محورهایی چون پایداری اقتصادی،
پایداری اجتماعی -فرهنگی و پایداری زیستمحیطی نقش راهبردی دارند(کالنتری خلیلآباد و همکاران817 :0070 ،؛ رهنمایی و
پورموسی.)092 :0025 ،
در توسعۀ پایدار شهری همانند توسعۀ پایدار باید روابط منطقی بین عوامل محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی باشد .به نظر
موناسینگ موهان به وسیلۀ ارتباطات متقابل و نزدیک این عوامل است که یک شهر پایدار ایجاد میشود(سپهوند و عارفنژاد،
 .)02-07 :0078بدین ترتیب ،روابط بین عوامل محیطی ،اقتصادی ،اجتماعی و کالبدی در توسعۀ پایدار شهری ،در قالب شکل 0
نمایش داده شده است.
اهداف اجتماعی

اهداف کالبدی

توسعۀ پایدار شهری

اهداف اقتصادی

اهداف اکولوژیکی
شکل  -1روابط میان عوامل توسعۀ پایدار شهری(مأخذ :صفاییپور و همکاران)171 :1931 ،

 -3منطقۀ مورد مطالعه
شهر اهواز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ ایران و مرکز شهرستان اهواز و استان خوزستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی در 00
درجه و  81دقیقۀ عرض شمالی و  02درجه و  01دقیقۀ طول شرقی قرار گرفته است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا 02 ،متر
میباشد(آمارنامۀ کالنشهر اهواز .)01 :0075 ،شهر اهواز با مساحت  881کیلومترمربع دومین شهر وسیع ایران پس از تهران است.
وسعت شهر اهواز در محدودۀ قانونی شهری  888کیلومترمربع ،در محدودۀ خدماتی  011کیلومترمربع و در محدودۀ استحفاظی 275
کیلومترمربع می باشد .این شهر دارای هشت منطقۀ شهرداری بوده که هریک سه یا چهار ناحیه را شامل میگردد .جمعیت شهر
اهواز در اولین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  0005بالغ بر  081172نفر و در آخرین سرشماری مربوط به سال 0075
برابر با  0020922نفر بوده است(مرکز آمار ایران.)0075 ،
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 -4تحلیل یافتهها
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نقشۀ  -1موقعیت منطقۀ مورد مطالعه(ترسیم :نگارندگان)1744 ،

در این بخش به تحلیل یافتههای حاصل از پرسشنامه که به دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم میشوند ،پرداخته میشود.
در بخش یافتههای توصیفی ،به بررسی ویژگیهای فردی پاسخگویان از قبیل جنسیت ،سن و میزان تحصیالت پرداخته شده
است .براساس نتایج حاصل از پرسشنامه 02/0 ،درصد افراد پاسخگو را زنان و  20/9درصد را مردان تشکیل میدهند .همچنین،
 88/5درصد پاسخگویان در گروه سنی  00/8 ،85-05درصد در گروه سنی  89/5 ،05-05درصد در گروه سنی  05-55و 5/2
درصد در گروه سنی  55سال و باالتر میباشند 65 .درصد افراد پاسخگو نیز دارای مدرک کارشناسی و  05درصد دارای مدرک
کارشناسیارشد و باالتر هستند.
در بخش یافتههای استنباطی ،به تجزیه و تحلیل شاخصها و متغیرهای پژوهش پرداخته شده است .بهطوریکه ،سعی گردیده
 05متغیر در قالب  5شاخص «سرزندگی فضای شهری»« ،تکنولوژی ارتباطی»« ،تنوع شهری»« ،کارایی و اثربخشی» و
«مشارکت» در مناطق هشتگانۀ شهر اهواز بررسی شود .بهمنظور تحلیل دادههای پژوهش ،جهت سنجش اولویت و اهمیت
شاخصها و متغیرها از روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی و با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران خبرۀ دانشگاهی و
همچنین برای رتبهبندی مناطق شهر اهواز از تکنیک رتبهبندی براساس تشابه به راهحل ایدهآل براساس نظرات مسئوالن ،مدیران
و کارشناسان مناطق هشتگانۀ شهر اهواز استفاده شده است .تجزیه و تحلیل کمی دادهها نیز از طریق نرمافزارهای  EXCELو
 Expert Choiceصورت گرفت.
 -1-4روش AHP
فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،از اسلوبهای رایج بهکار رفته در مسائل مربوط به رتبهبندی با تحلیلهای چندمعیاره است؛ که
بهوسیلۀ توماس ساعتی در سال  0721در دانشگاه پنسیلوانیا مطرح شده و در دهههای اخیر بهعنوان ابزاری مفید برای حل مباحث
چندوجهی و پیچیدۀ تصمیمگیری توسعهیافته است( .)Chabuk et al, 2016: 428; Liao et al, 2014: 675این مدل با
7

تعیین یک نظام سلسلهمراتبی متشکل از اهداف ،شاخصها و گزینهها ،کار مقایسۀ طرفینی سنجهها را بر پایۀ ترجیحات تخصصی
کارشناسان در مقیاسهای مختلف پیش میبرد .در ادامه با برقراری ارتباط برتری از طریق مقایسات زوجی ،مقادیر وزنی معیارها
استخراج یافته و عناصر مؤثر بر اهداف مشخص میشوند( .)Hillerman et al, 2017: 100بنابراین ،تصمیمگیری در مورد
هدف نهایی میتواند با استفاده از اوزان معیارها و گزینهها انجام پذیرد( .)Shakiba et al, 2018: 9در همین راستا ،جدول ،8
وزن و رتبۀ هریک از شاخصهای شهر خالق براساس روش تحلیل سلسلهمراتبی را نشان میدهد.
a ij

( )0محاسبۀ بردار وزنی

a ij

r



=

n

i =1 ij

( )8تهیۀ ماتریس بیمقیاس موزون

g 

( )0محاسبۀ اوزان نهایی و تعیین اولویتها

ij

n

Wi

n m

VH =  Wk × Wj
k 1 i 1

λ max w = D× W

( )0محاسبۀ بردار مجموع وزنی

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1011جلد دو
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m
i =1

= R ij

جدول  -2وزندهی و رتبهبندی شاخصهای شهر خالق
کد شاخص

شاخص

وزن

رتبه

C1

سرزندگی فضای شهری
تکنولوژی ارتباطی
تنوع شهری
کارایی و اثربخشی
مشارکت

1/020
1/172
1/806
1/808
1/191

0
0
8
0
5

C2
C3
C4
C5

از جدول  8چنین استنباط میشود که بیشترین ارزش با مقدار کارشناسی  ،1/020مربوط به شاخص سرزندگی فضای شهری
است .پس از شاخص سرزندگی فضای شهری ،بهترتیب شاخص تنوع شهری با ضریب  ،1/806شاخص کارایی و اثربخشی با
ضریب  1/808و شاخص تکنولوژی ارتباطی با ضریب  ،1/172در رتبههای بعدی ارزش اهمیت قرار گرفتهاند .همچنین ،پایینترین
ضریب پارامتریک در این زمینه به شاخص مشارکت با ضریب  1/191اختصاص یافت.
در گام بعدی ،ارزش هریک از متغیرها معین میشود .با عنایت به این مهم ،جدول  ،0وزن و رتبۀ هریک از متغیرهای شهر
خالق براساس الگوریتم تحلیل سلسلهمراتبی را نشان میدهد .براساس جدول ،در ارتباط با متغیرهای شاخص سرزندگی فضای
شهری ،فرهنگ شهرگرایی مردم با ضریب  ،1/862باالترین ارزش اهمیت و ایجاد فضای نشستن در مراکز پر رفتوآمد با ضریب
 ،1/101پایینترین ارزش اهمیت را بهخود اختصاص دادهاند .در رابطه با متغیرهای شاخص تکنولوژی ارتباطی ،استفادۀ آسان از
اینترنت توسط همۀ شهروندان با ضریب  ،1/065باالترین ارزش اهمیت و کیوسکهای اطالعرسانی در محل سکونت با ضریب
 ،1/160پایینترین ارزش اهمیت را بهدست آوردهاند .در ارتباط با متغیرهای شاخص تنوع شهری ،وجود فرصتهای شغلی با ضریب
 ،1/055باالترین ارزش اهمیت و وجود مراکز اوقات فراغت و تفریحی با ضریب  ،1/159پایینترین ارزش اهمیت را بهخود
اختصاص دادهاند .در رابطه با متغیرهای شاخص کارایی و اثربخشی ،عملکرد سازمانهای خدماترسانی با ضریب  ،1/809باالترین
ارزش اهمیت و ارائۀ برنامههای فرهنگی با ضریب  ،1/182پایینترین ارزش اهمیت را بهدست آوردهاند .در ارتباط با متغیرهای
شاخص مشارکت ،بسترسازی برای مشارکت(امنیت روانی) با ضریب  ،1/057باالترین ارزش اهمیت و مشارکت در تهیه و اجرای
طرحها با ضریب  ،1/161پایینترین ارزش اهمیت را بهخود اختصاص دادهاند .براساس نتیجۀ نهایی ،باالترین و پایینترین ضریب
پارامتریک در این زمینه بهترتیب به متغیر استفادۀ آسان از اینترنت توسط همۀ شهروندان با ضریب  1/065و متغیر ارائۀ برنامههای
فرهنگی با ضریب  1/182تعلق گرفت.

جدول  -9وزندهی و رتبهبندی متغیرهای شهر خالق
شاخصها
کد

شاخص

متغیرها
SC1

فرهنگ شهرگرایی مردم
بهسازی فضای خیابان
برگزاری مراسم و جشنهای خیابانی(مذهبی و )...
ایجاد فضای نشستن در مراکز پر رفتوآمد
ایجاد فضای کافی جهت عبور عابرین
ایمنی عابران پیاده
دسترسی به مراکز فرهنگی ،هنری
اصالح تابلوها و نماهای ساختمان
تغییرات در نورپردازی خیابان
ایجاد جای پارک دوچرخه و موتور در مراکز پر رفتوآمد
استفادۀ آسان از اینترنت توسط همۀ شهروندان
دسترسی مناسب مردم به دفاتر پیشخوان دولت
کیوسکهای اطالعرسانی در محل سکونت
دسترسی به عابر بانکها در محل سکونت
دسترسی به کافینتها در محل سکونت
وجود مؤسسات و سازمانها
وجود فضای سبز ،آبنماها
وجود بناهای خاص(مذهبی و فرهنگی)
وجود مراکز اوقات فراغت و تفریحی
وجود فرصتهای شغلی
وجود مراکز خرید
عملکرد سازمانهای خدماترسانی
جمعآوری زباله و پاکسازی شهر
ارائۀ خدمات حملونقل مناسب
گسترش فضای سبز شهری
آمادهسازی فضاهای ورزشی
عملکرد شورای شهر
جلوگیری از فساد
کنترل و کاهش ترافیک
ارائۀ برنامههای فرهنگی
بسترسازی برای مشارکت(امنیت روانی)
مشارکت در تهیه و اجرای طرحها
مشارکت در مدیریت شهری
استفاده از پیشنهادات مردم در ادارۀ امور
مشارکت در تدوین چشمانداز

SC2

C1

سرزندگی فضای شهری

C2

تکنولوژی ارتباطی

C3

تنوع شهری

C4

کارایی و اثربخشی

C5

مشارکت

SC3
SC4
SC5
SC6
SC7
SC8
SC9
SC10
SC11
SC12
SC13
SC14
SC15
SC16
SC17
SC18
SC19
SC20
SC21
SC22
SC23
SC24
SC25
SC26
SC27
SC28
SC29
SC30
SC31
SC32
SC33
SC34
SC35

1/862
1/050
1/100
1/101
1/109
1/008
1/179
1/150
1/017
1/158
1/065
1/810
1/160
1/058
1/002
1/809
1/001
1/162
1/159
1/055
1/070
1/809
1/100
1/016
1/169
1/100
1/801
1/028
1/178
1/182
1/057
1/161
1/898
1/002
1/070

5
00
08
00
01
05
80
87
07
82
0
7
85
00
06
9
02
80
89
0
01
6
00
81
80
00
2
08
88
05
8
86
0
09
00
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کد

متغیر

وزن

رتبه

یکی از مزیتهای فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی ،امکان بررسی سازگاری قضاوتهای انجام شده برای تعیین ضریب اهمیت
شاخصها و متغیرها است .بهعبارت دیگر ،در تشکیل ماتریس مقایسۀ دودویی معیارها ،میزان رعایت سازگاری در قضاوتها ،مهم
است .وقتی اهمیت شاخصها نسبت به یکدیگر برآورد میگردد ،احتمال ناهماهنگی در قضاوتها وجود دارد .یعنی اگر  A iاز A j
و  A jاز  A kمهمتر باشد ،قاعدتاً باید  A iاز  A kبااهمیتتر باشد .اما علیرغم همۀ کوششها ،ارجحیتها و احساسهای مردم
غالباً ناهماهنگ و نامتعددند .پس باید سنجهای یافت که میزان ناهماهنگی داوریها را نمایان کند( ;Chang et al, 2018: 147
9

 .)Wu et al, 2017: 613مکانیزمی که برای آنالیز میزان ناسازگاری در قضاوتهای ارزشی در نظر است ،محاسبۀ ضریبی بهنام
ضریب ناسازگاری میباشد که از تقسیم شاخص ناسازگاری به شاخص تصادفی بودن ،بهدست میآید .چنانچه این ضریب کوچک-
تر یا مساوی  1/0باشد ،سازگاری در قضاوتها موردقبول است وگرنه میبایست در قضاوتها تجدید نظر حاصل شود .بهبیانی،
ماتریس مقایسات زوجی معیارها باید مجدداً تنظیم شود( .)Wei et al, 2016: 277; Kou et al, 2014: 17پیرو مطالب
پیش گفته ،جهت برآورد میزان ناسازگاری موجود در معیارها و زیرمعیارها بر مبنای مقایسات زوجی ،چهار گام دستیابی به این هدف
باید طی شود که روابط هریک به شکل زیر تشریح داده شده است و عبارتند از:
C
( )5گام اول ،محاسبۀ بردار سازگاری
CVi = i
Wi

 a ij

( )6گام دوم ،محاسبۀ بزرگترین مقدار ویژه

N

( )9گام سوم ،محاسبۀ شاخص ناسازگاری

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)11 :تابستان  ،1011جلد دو

λ max - N
N -1

= I.I.

I.I.
I.R.I

= I.R.

( )2گام چهارم ،محاسبۀ نرخ ناسازگاری

N

0

R

1/11

λ max 

جدول  -7شاخص تصادفی بودن(مأخذ :پورطاهری39 :1931 ،؛ مؤمنی)93 :1931 ،
00
00
08
00
01
7
2
9
6
5
0
0
8

05

0/59

0/57

1/11

1/52

1/71

0/08

0/08

0/80

0/00

0/05

0/50

0/07

0/02

0/56

ساعتی برای به دست آوردن میزان ناسازگاری نماگرها ،از شاخص تصادفی بهره گرفته که در جدول  0به آن اشاره شده است.
به منظور تعیین بردار سازگاری یا پایداری معیارها ،ابتدا مجموع حاصل از میانگین هریک از نماگرها با امتیازات طرفین مقایسات
زوجی ضرب میشود .سپس عدد بهدست آمده بر میانگین حسابی معیارها تقسیم میگردد .در گام بعد ،جهت محاسبۀ بزرگترین
مقدار ویژۀ ماتریس مقایسات زوجی ،باید عدد حاصل از مرحلۀ دوم بردار سازگاری بر تعداد معیارها ،تقسیم شود که در اینصورت
مقدار سازگاری بهدست میآید .بهعالوه ،از کم کردن الندای مقدار ویژه از تعداد شاخصها و تقسیم کم شدۀ تعداد شاخصها بر
واحد یک ،شاخص ناسازگاری استخراج میشود .در نهایت بهمنظور تعیین ضریب ناسازگاری ،مقدار شاخص ناسازگاری بر شاخص
تصادفی بودن تقسیم میگردد .مطابق محاسبات موجود در رابطۀ زیر ،عدد حاصل از ارزشگذاری نماگرها 1/19 ،میباشد و این
ضریب کمتر از عدد  1/0است .لذا ،امر وزندهی به معیارهای پژوهش در سطح کامالً مطلوبی انجام گرفته است.
 5 / 300

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

 0 / 07

5
0 / 075
1 / 12

I.R. 

 0 / 075

5 / 300  5

 

I.I. 
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 -2-4مدل TOPSIS
تکنیک رتبهبندی براساس تشابه به راهحل ایدهآل بهعنوان یک تکنیک تصمیمگیری چندشاخصه و تجمع جبرانی ،اولین بار
توسط هوانگ و یون پیشنهاد شد(فالحی و همکاران .)016 :0076 ،نگرش اصلی تاپسیس ،بر این پایه استوار است که آلترناتیو
انتخابی ،کمترین فاصله را باید با راهحل ایدهآل مثبت و نیز بیشترین فاصله را با راهحل ایدهآل منفی داشته باشد( Kapur et al,
 .)2018: 408; Wang & Rangaiah, 2017: 561در میان انواع الگوهای ایدهآل و ضدایدهآل ،میزان فاصله برای محاسبه و
تعیین اندازۀ معیارها که مالک رتبهبندی نهایی گزینهها است ،از اهمیت بسیاری برخوردار میباشد( Mateusza et al, 2018:
 .)1685تکنیک تاپسیس بهگونهای طراحی شده که محقق میتواند نوع عوامل را از نظر تأثیر منفی یا مثبت داشتن بر هدف
تصمیم گیری در مدل دخالت داده و اوزان یا درجۀ اهمیت هر معیار را در مدل وارد نماید(حاجینژاد و همکاران.)091 :0070 ،
الگوریتم  TOPSISمشتمل بر شش گام میباشد:
( )7تشکیل ماتریس تصمیمگیری برای معیارها
α ij
= rij
( )01نرمالسازی دادههای ماتریس تصمیمگیری
m

2
ij

α
i =1

11

V = N ×Wj

( )00بهدست آوردن ماتریس بیمقیاسسازی موزون
( )08تعیین راهحل ایدهآل مثبت و راهحل ایدهآل منفی


j ∈ J )
′

) V + = v1+ ,..., v +n  = (Maxv ij j ∈ J),(Minv ij j ∈ J
′

V- = v1- ,..., v -n  = (Minv ij j ∈ J),(Maxv ij

( )00تعیین میزان فاصلۀ هر گزینه تا ایدهآل مثبت و ایدهآل منفی
2

v

- v +j 

ij

- v -j 

ij

n

= d i+

j=1
2

v
n

= d -i

j=1

( )00تعیین نزدیکی نسبی هر گزینه به راهحل ایدهآل

جدول  -1رتبهبندی مناطق شهر اهواز از نظر میزان برخورداری از شاخصهای شهر خالق
شاخص

منطقه
یک
دو
سه
چهار
پنج
شش
هفت
هشت

C1

C2

C3

C4

C5

1/901
1/758
1/988
1/918
1/529
1/007
1/510
1/596

1/996
0/111
1/289
1/905
1/699
1/068
1/501
1/609

1/508
0/111
1/950
1/909
1/572
1/007
1/515
1/500

1/900
0/111
1/958
1/980
1/025
1/079
1/610
1/900

1/606
0/111
0/111
1/905
1/505
1/080
1/511
1/697

وزن

رتبه

1/697
1/771
1/200
1/986
1/597
1/070
1/501
1/687

0
0
8
0
6
2
9
5
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d -i
d i+ + d i-

= cli

 -5نتیجهگیری
با توجه به اینکه شهرها پس از عبور از دوران صنعتی گرایشی بهسمت ایجاد محیطهای انسانیتر پیدا کردند ،نظریات بسیاری
برای پاسخگویی به این نیاز بهوجود آمدند که نظریۀ شهرهای خالق بهعنوان یکی از کاراترین و انسانیترین آنها مورد استقبال
عموم متخصصان شهری واقع شد .بهدنبال گرایش بهسوی شهرهای خالق در همۀ ابعاد وجودی شهرها ،بسیاری از نهادها در
کوششی یکپارچه حول محور حرکت بهسمت رشد و شکوفایی شهر بر پایۀ استفاده از نیروی خالق ،بیانیهها و نظراتی را ارائه
نمودند .برای مثال در اساسنامۀ شورای عالی شهرسازی نوین اروپا سال  8111میالدی به برنامهریزی متناسب برای رسیدن به
وضعیت شهری پایدار توجه شده و بر لزوم حرکت بهسمت شهر خالق تأکیدی مضاعف صورت گرفته است .بهطوریکه ،در بخش
راهکارهای عملیاتی آن در هر سه مقیاس کالن ،ملی و خرد موضوع شهرهای خالق نیز بسیار پررنگ دیده شده است .لذا ،تأکید بر
خالقیت و شهرهای خالق کلید رسیدن جامعۀ شهری بهسوی توسعۀ پایدار شهری میباشد .با عنایت به این مهم ،تحلیلی بر
رویکرد شهر خالق با تأکید بر توسعۀ پایدار شهری در شهر اهواز بهعنوان هدف اصلی تحقیق در نظر گرفته شده است .پژوهش
حاضر از لحاظ هدف ،نظری -کاربردی و از نظر روش ،دارای ماهیت توصیفی -تحلیلی میباشد .در این مطالعه سعی گردید 05
متغیر در قالب  5شاخص سرزندگی فضای شهری ،تکنولوژی ارتباطی ،تنوع شهری ،کارایی و اثربخشی و مشارکت در مناطق
هشتگانۀ شهر اهواز بر مبنای مطالعات کتابخانهای و میدانی در راستای هدف اصلی تحقیق بررسی شود .بهمنظور وزندهی
شاخصها و متغیرها ،از تکنیک دلفی استفاده گردیده است .برای تحلیل دادههای پژوهش ،جهت سنجش اولویت و اهمیت
شاخصها و متغیرها از روش  AHPو با بهرهگیری از نظرات کارشناسان خبرۀ دانشگاهی و نیز برای رتبهبندی مناطق شهر اهواز از
مدل  TOPSISبراساس نظرات مسئوالن و مدیران مناطق هشتگانۀ شهر اهواز استفاده شده است .همچنین تجزیه و تحلیل
کمی دادهها از طریق نرمافزارهای  EXCELو  Expert Choiceصورت گرفت .تحلیل یافتهها نشان میدهد که ،شاخص
سرزندگی فضای شهری با وزن  1/020و شاخص مشارکت با وزن  1/191بهترتیب ،بیشترین و کمترین ارزش و اولویت را در
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میان شاخصهای پژوهش دارا هستند .همچنین در بین مناطق هشتگانۀ شهر اهواز ،منطقۀ دو و سه بهترتیب ،رتبههای اول و دوم
را بهخود اختصاص دادهاند و منطقۀ شش با امتیاز  1/070از نظر میزان برخورداری از شاخصهای شهر خالق در وضعیت نامطلوبی
قرار گرفته است و بهعنوان محرومترین منطقه در میان مناطق شناخته شده است.
با نگاهی به مطالعات صورت گرفته دربارۀ ش هرهای خالق به این نکته پی خواهیم برد که مطالعات قبلی از یک بعد به مبحث
خالقیت شهری پرداخته اند و در نظر گرفتن همۀ ابعاد و مسائل مؤثر در میزان خالقیت یک شهر در مطالعات آنها مورد بررسی
واقع نشده است .با عنایت به این مهم ،ابراهیمزاده و نیری( ،)0079در پژوهشی مشابه تحت عنوان «سنجش و ارزیابی وضعیت
شاخصهای شهر خالق در مناطق پنجگانۀ شهر زاهدان» به بررسی  05متغیر در قالب  5شاخص سرزندگی فضای شهری،
تکنولوژی ارتباطی ،کارایی و اثربخشی ،مشارکت و تنوع شهری پرداختهاند .بهطوریکه ،نتایج پژوهش ابراهیمزاده و نیری از یک
جهت موافق و از جهت دیگر مخالف یافتههای این مطالعه است .بهبیان دیگر ،این نتیجه که شاخص سرزندگی فضای شهری،
مهمترین شاخص شهر خالق میباشد ،با نتیجۀ پژوهش ابراهیمزاده و نیری مخالف است ،بهدلیل اینکه شاخص سرزندگی فضای
شهری در مطالعۀ آنها بدترین وضعیت را در میان شاخصهای شهر خالق داشته است .لیکن این نتیجه که شاخص مشارکت،
کمترین ارزش و اولویت را در بین شاخصهای شهر خالق دارا بوده است ،با نتیجۀ پژوهش ابراهیمزاده و نیری همسو و موافق
است .بهطورکلی ،مشاهده میشود که نتیجۀ نهایی این تحقیق که «شهر اهواز پتانسیل حرکت بهسمت شهرهای خالق را داراست»
در راستای مطالعات مربوطه است و با یافتههای ضرابی و همکاران( )0070و مختاری ملکآبادی و همکاران( )0070مطابقت دارد.
آخرین گام در هر پژوهش علمی ،ارائۀ راهکارها و پیشنهادها جهت بهبود وضع موجود منطقۀ مورد مطالعه است .اینک بهمنظور
تحقق شهر خالق در شهر اهواز ،متناسب با یافتههای پژوهش ،راهبردهای رهگشا در متن این مقاله ارائه گردیده است .به امید آن
که مورد توجه محققان و مسئوالن شهری قرار بگیرد.
 سرمایهگذاری کالن در بخش زیرساختها و امکانات شهری براساس قابلیتهای موجود در مناطق شهری اهواز؛ توسعۀ مراکز رشد ،پارک های علم و فناوری ،دفتر نخبگان در شهر اهواز و جذب نخبگان و استعدادهای خالق که زمینههایقدرتمند شدن شهرها و بالندگی اقتصادی را فراهم میسازند؛
 سرمایهگذاری و توسعۀ زیرساختهای فناوری اطالعات در شهر اهواز جهت تحقق ایدههای شهروند الکترونیک و همچنیندسترسی همۀ شهروندان شهر اهواز به فضاهای مجازی(اینترنت) که زمینۀ خالقیت و نوآوری را در بین شهروندان فراهم میسازد؛
 ایجاد نظام حکمروایی خوب شهری؛ مدیریت شهر اهواز با آموزش کارکنان خود میبایست مؤلفههای حکمرانی خوبشهری مانند مشارکت ،پاسخ گویی ،عدالت ،کارایی ،شفافیت عملکردی را سرلوحۀ کار خود قرار دهد تا اعتماد بین شهروندان و
سیستم مدیریتی شهر تقویت گردد.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

تبیین اصول ماندگار زیباییشناسی در سکونتگاههای شهری
نمونه مطالعاتی :مسکن مهر شهرک پردیسان قم

آمنه بختیار نصرآبادی ،1شیرین

اسالمی2

تاریخ دریافت0077/70/70 :
تاریخ پذیرش0077/70/70 :
کد مقاله01202 :

چکـیده
محیط مسکونی حاصل برآیندهای تأثیرگذاری نظیر عوامل زیست محیطی ،فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی ،ادراکی ،کالبدی
و فضایی است که برهم کنش آنها ،رضایت انسان از مقوله مسکن و تجربه زیسته را در پی دارد .مفهومی که امروزه در
بین عوامل مذکور نادیده گرفته شدهاست ،بکارگیری هنرِ "زیباییشناختی" در موقعیتهای مسکونی است .غفلت از
پرداخت به این مهم در کنار عدم توجه به عوامل دیگر ،میتواند رضایتمندی و حس تعلق ساکنان در تدوام سکونت را
کاهش دهد .هدف مقالهی حاضر تبیین اصول ماندگار زیباییشناختی کالبدی در طراحی سکونتگاهها میباشد؛ به منظور
نیل به این هدف ،روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به کار گرفته شدهاست که پس از مروری بر ادبیات پژوهش ،کند و
کاوی درباره چیستی مفهوم زیبایی در سه دوره مختلف زمانی صورت پذیرفته و عمده اصول مشترک مانند تناسب،
توازن ،وحدت ،هندسه ،ترکیب ،مقیاس انسانی و تنوع در تطبیق با سه دوره زمانی معماری و شهرسازی ایران؛ مکتب
سنت ،مکتب اصفهان و مکتب تهران به شیوه تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتهاست .در ادامه ،اصول تبیینی مستخرج در
مساکن مهر پردیسان شهر قم به عنوان نمونه مطالعاتی ،مورد ارزیابی قرار گرفتهاست .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که بسیاری از اصول زیباییشناختی در مجموعههای مذکور نادیده گرفته شده و در جهت کیفیتافزایی سکونتگاه
های شهری ،الزم است اصول پیشگفته به منظور افزایش غنای محیط مسکونی به کار گرفته شود.

واژگـان کلـیدی :زیباییشناختی ،اصول ماندگار زیباییشناختی ،نظریات زیباییشناختی ،مسکن مهر.

 -1دکتری شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس mon.leamgaeaitneab.enama
 -2کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه هنر اصفهان

51

 -1مقدمه

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

مسکن شهری بخشی از زندگی است که تابع مؤلفهای بسیار مهم در مناسبات اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و کالبدی -فضایی جامعه است .دولتها به منظور تأمین این نیاز مهم ،آن را در رأس برنامههای خود قرار میدهند .در کشور ما تأمین
مسکن برای گروههای کمدرآمد یکی از اولین برنامههای عمرانی بود که از سال  0200آغاز گردید و طی شش دهه گذشته در
طرحهای عمرانی ،توسعه تأمین مسکن ،یک سیاست محوری مهم به شمار میرفتهاست .بعد از انقالب اسالمی با غلبه فضای سیاسی
و اجتماعی محرومیتزدایی و تأمین نیازهای اساسی گروههای کم درآمد جامعه ،سیاست تأمین مسکن برای گروههای آسیبپذیر
شهری ،ابعاد نوینی یافت که میتوان از نهاد "مسکن مهر" با مشارکت دولت نام برد که به عنوان یک مسکن اجتماعی شناخته
میشود .در نقد سیاست این نهاد به خصوص از بعد فضایی-کالبدی و چشمپوشی از اصول مطرح در بعد زیباییشناسی ،مباحث جدی
مطرح شدهاست؛ متأسفانه ،گاهی به بهانه کمبود بودجه و با هدف تقلیل هزینهها ،بسیاری از اهداف کیفی سکونتگاههای مذکور،
قربانی اهداف کمی گردیدهاست و در عمل به نیازهای اساسی افراد در ساخت و سازها؛ از جمله بعد زیباییشناسی توجه جدی
نگردیدهاست که ادامه روند مذکور میتواند سالمت ذهنی و روانی ساکنان را تحت الشعاع قرار دهد.
نیاز به زیبایی و ارضای این حس ،یکی از اساسیترین نیازهای بشری و از مباحث مهم در روانشناسی مسکن است .انسان از
زمانی که به معماری مبادرت ورزیده ،به نیازهای روحی ،باطنی و حس زیباییشناسی توجه داشتهاست؛ نخستین نمونههای سکونتی،
برقراری چنین نسبتی را نشان میدهد که بشر از اولین روزهای خلقت ،برای زیباسازی محیط زندگیاش در تالش بوده و نیاز به
زیبایی به عنوان جزئی از فرهنگ مشخص و قطعی انسانی را اثبات میکند .به زعم مازلو 0زیباییشناسی و درک آن به عنوان یکی
از مسائل مهم خودشکوفایی انسان است؛ اساس نظریه مازلو در مورد چگونگی پاسخگویی به نیازهای فردی مختلف در زمینه زندگی
بود و باور داشت که یک الگوی کلی تشخیص نیاز و رضایت وجود دارد که انسان در طول حیات آن را دنبال میکند (Gawel,
) .1997: 1در واقع ،مازلو سلسلهمراتبی از نیازها را از قویترین تا ضعیفترین پیشنهاد کرد که نیازهای خودشکوفایی ،معرفتی و
زیباشناختی در باالترین مرتبه ارزش قرار میگیرند (پاکزاد و بزرگ .)00 :0220 ،در طول تاریخ ،مباحث زیباییشناسی با تعاریف
افالطون 077(0ق.م) آغاز شد و در ادامهی آن در جریان هندسه فیثاغورثی 177( 2ق ،م) ،زیبایی به عنوان شاخه مستقلی از فلسفه
درآمد و در سیر تاریخ پس از افت و خیزها سرانجام در قرن هجدهم توسط بومگارتن 0توسعه یافت .پس از بومگارتن ( ،)0012از
شاخصترین افرادی که بر بعد زیبایی نظر جدی داشتند میتوان به برک ،)0010( 1شافتسبری ،)0000(6هاچسون،)0012(0
هیوم ،)0007-0028(8کانت ،)0027( 2هگل ،)0822( 07شوپنهاور 0802( 00و  ،)0800فخنر ،)0827( 00سانتایانا،)0826( 02
الالند ،)0206(00الکساندر ،)0222( 01دوی ،)0220 (06ارنهایم ،)0202 ،0261 ،0200) 00دریدا  ،)0280(08کپالن 0220(02و غیره)،
آدورنو ،)0207( 07هایدگر )0202(00و غیره اشاره کرد .افراد دیگری نیز مانند گروتر ،)0280( 00نسر ،)0288( 02مارکوزه،)0200( 00

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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 -2روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که از طریق پارادایم تحقیق کیفی و با روش تحقیقِ توصیفی -تحلیلی صورت
پذیرفتهاست .گردآوری اطالعات در پژوهش حاضر از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانهای انجام گردیدهاست که ابتدا به بررسی
متون و دیدگاههای اندیشمندان پرداخته ،اصول و ارزشهای مقوله پایدار زیباییشناختی را تحلیل و استنباط کرده و در گام بعدی،
عمده اشتراکات اصول زیباییشناختی را در کالبد سکونتگاههای شهری مورد ارزیابی قرار دادهاست .نمونه مورد مطالعه در این تحقیق،
مساکن مهر کوی بهشت ،مهر آرین و خاتم االنبیا در شهرک پردیسان شهر قم است.
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نیوتون ،)0822( 0بیرکهوف ،)0222(0اکو ،)0770(2کالن ،)0260( 0بل )0771( 1و غیره نیز سهم مهمی در توسعه این رشته داشتهاند.
در ابتدای قرن بیستم میالدی ،مقوله زیبایی با افول اندکی مواجه شد و دوباره در دهه آخر قرن بیستم ،توجه به موضوع زیبایی جهش
گرفت .قابل ذکر است در فلسفه اسالمی ،شاخه مستقلی به عنوان زیباییشناسی مطرح نبوده و فالسفه اسالمی به مباحث زیبایی
شناسی به طور پراکنده در بحث ارزش شفاهی اشاره کردهاند .شاید بتوان ادعا کرد که صدرالمتألهین (0717-202ه.ق) بیشتر از دیگر
فالسفه اسالمی به زیباییشناسی پرداختهاست؛ البته در آثار ابنهیثم ،ابنسینا ،فارابی و سهروردی نیز نظریات مهمی در باب زیبایی
آمده و در دوره معاصر کسانی؛ نظیر نصر ( 0287و غیره) ،مطهری ( ،)0280جعفری (0201و ،)0200احمدی ( ،)0200نقیزاده (0286
و  ،)0222بولخاری ( 0288 ،0280و غیره) و نقرهکار (  0280و غیره) به این موضوع پرداختهاند.
در حال حاضر مطالعات روانشناسی نشان میدهد که توجه به مقوله زیبایی شهری در جهت پاسخگویی به نیازهای روحی و
روانی شهروندان امری ضروری است و در کنار مسائل کارکردی و اجتماعی مجموعههای مسکونی ،نادیده گرفتن اصول زیباییشناختی
مشکالتی را مضاف بر مسائل رفاهی به ساکنان تحمیل میکند؛ مواردی از قبیل یکنواختی در فرم و نما ،نبود یکپارچگی و هماهنگی
در سیمای جدارهها ،عدم توجه به جزئیات نماها ،عدم تعادل توده و فضا ،نبود تنوع ،عدم وحدت و انسجام در کلیت مجموعهها ،نبود
نقاط عطف و تأکید در جدارهها ،عدم استفاده از مصالح مرغوب و غیره؛ مصداقهای بیتوجهی به مبحث زیباییشناختی است .با توجه
به ضرورت تبیین شده و مسئله موجود ،هدف تحقیق حاضر تحلیل و استنباط مقوله پایدار زیباییشناختی و بررسی کاربرد آن در کالبد
سکونتگاههای شهری در نمونه شهرک پردیسان قم به عنوان نمونه مورد مطالعه میباشد .به این منظور پس از مروری بر پیشینه
تحقیق ،مفاهیم زیباییشناسی در سه دوره مختلف زمانی مورد بحث قرار گرفت و پس از استخراج اصول مشترک زیباییشناسی ،ابتدا
این مفاهیم در تطبیق با سه دوره زمانی معماری و شهرسازی ایران مورد بررسی قرار میگیرد و در نهایت ،اصول تبیینی مستخرج در
مساکن مهر پردیسان شهر قم به عنوان نمونه مطالعاتی ،مورد ارزیابی قرار گرفته و یافتههای تحقیق به دست داده شدهاست .نگارندگان
در ادامه با طرح پیشنهاداتی در صدد بهبود وضعیت این مجموعههای مسکونی هستند تا در عمل بتوان نیازهای زیباییشناسی ساکنان
را تا حدی ارضا کرد ،تعلقات ذهنی و ادراکی ساکنان را ارتقا بخشید و از بروز مهاجرت از این مجموعهها جلوگیری به عمل آورد.

 -3پیشینه بحث
واژه زیباییشناسی آنگونه که در زبان فارسی متداول است ،معادل واژه  Aestheticsبه کار رفته که از نظام فلسفی خاصی
سخن میگوید که به معنای کاوش در معنای جمال ،شناخت زیر و بمهای این پدیده است (مارکوزه .)2 ،0268 ،ریشه لغت زیبایی-
شناسی از واژه یونانی کالسیک  ،atshanesthaiبه "معنای فهمیدن" و  ،aisthtetaبه معنای "موضوعات درک شده توسط چشم"
مشتق شدهاست که نشانه فهم بصری یا زیبایی است .این واژه در مهمترین وجه خود ،ارتباط ما با محیط اطرافمان را توصیف میکند
( .)Bell, 2005: 3از بیان معنایی این واژه که بگذریم در دنیای امروز ،موانع دشواری در بیان زیبایی وجود دارد؛ بطوریکه زیبایی
به عنوان یک مفهوم خاص در جهان زیسته فرد شناخته میشود که انتظارات کامالً ذهنی در ذهن به عنوان یک تابع ایجاد میکند
که دارای جنبههای روانشناختی است ) .)Danaci, 2012 :878-879به طور عملیاتی مفهوم زیباییشناسی از دو جنبه عین و ذهن
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
به عینیت بر میگردد و از طرف دیگر ذهنیت شهروندان که باید درکی زیباشناسانه از فضا داشته باشند (کریمی مشاور) 00 :0220 ،؛
بنابراین موضوع علم زیباییشناسی در طراحی فضا ،تشخیص و درک عواملی است که در ادراک یک شیء یا یک فرآیند تجربی زیبا
یا حداقل احساس خوشایندی ،نقش دارند که میتواند درک توانایی انسان برای ابداع جلوههایی که از نظر زیباییشناسی ،خوشایند
هستند باال ببرد .در این نگاه برای مطالعه زیباییشناسی دو رویکرد کلی وجود دارد؛ موضوع رویکرد اول ،مطالعه فرآیندهای ادراک،
1 - Newton
2 - Birkhoff
3 - Eco
4 - Cullen
5 - Bell
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شناخت و شکلگیری نگرش و موضوع رویکرد دوم ،مطالعه هندسه زیباییشناسی و فرآیندهای مربوط به خالقیت است .رویکرد اول
بستگی به شخصیت و ویژگی روانشناختی دارد و رویکرد دوم متافیزیکی و روانکاوانه است .رویکرد اول در حوزه نظریههای اثباتی و
رویکرد دوم در محدوده نظریههای هنجاری و ارزشی طراحان و هنرمندان است (لنگ.)070 :0220 ،
محققان با توجه به اینکه فهم ،امری تاریخی است (گادامر)؛ جهت تحلیل متافیزیکی متون زیباییشناسی به سه دوره تاریخی
اشاره مینمایند که چکیده آن در جدول شماره  0آمدهاست .با توجه به جدول مذکور و نتایج مستخرج از آن ،میتوان نتیجه گرفت
که تجربه زیسته از زیبایی ،بستگی به فضاهای زندگی تاریخی و فرهنگی افرادی دارد که در یک فرهنگ طوالنی ،تجربه گسیختهاند
و تحت تأثیر اندیشههای مختلف قرار گرفتهاند.
جدول  -1مقایسه تطبیقی مفاهیم زیبایی در منظر اندیشمندان غرب و شرق در ادوار گوناگون
دوره

اندیشمند
هومر0
افالطون
ارسطو0

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

فلوطین2

دوران
سنت
(غرب)

فیثاغورث
جریان
فیثاغورثی
آگوستین0
آکویناس1

ویتریویوس
6

فارابی
ابنسینا
نظامی
غزالی
دوران
سنت
(شرق)

ابنهیثم
خواجه
نصیرالدین
طوسی
مولوی

تعریف زیبایی
شگفتی در باب تقلید (بیردزلی و هاسپرس.)00 :0280 ،
نظم ،اندازه ،تقارن ،هماهنگی و هارمونی (ووادیسوف.)01 :0227 ،
زیبایی با سه شرط است :کلیت ،احتمال ،انسجام (بولخاری.)00 :0280 ،
مترادف با افالطون ،زیبایی لذت است (بیردزلی و هاسپرس )00 :0280 ،که
درنهایت کشش به سوی روح است (بولخاری.)0280 :00 ،
زیبایی بر پایه نظم و ریاضی است (امبرتو.)21 :0227 ،
زیبایی صفتی است که از رابطه میان اجزا حاصل میشود (لیزروف و همکاران،
.)2 :0210
وحدت ،عدد ،تساوی ،تناسب و نظم (بیردزلی و هاسپرس.)00 :0280 ،
زیبایی با سه شرط است :درستی یا کمال ،تناسب یا هماهنگی صحیح ،درخشندگی
یا روشنی (بولخاری.)00 :0280 ،
زیبایی را در نمای خوشایند ،مطبوع و محاسبه تقارن اجزای آن است (بهزادفر،
ایلکا و ایلکا.)02 :0220 ،
زیبایی ،زینت ،بها یا نیکویی این است که وجود برتر و کامل او محقق شود و
کمال ثانی تحقق پذیرد (بهرامی.)0 :0220 ،
آفاقی بودن و عینی بودن زیبایی از منظر حسن نظم ،حسن تألیف ،اعتدال (هاشم
نژاد و نعمتی.)007 :0227،
محور اساسی زیبایی را در تأثیر شگفت بر مخاطب میداند (واردی.)08 :0286 ،
زیبایی عینی (ابژکتیو) است .زیبایی هر اثر هنری به روح خالق آن منتسب است
(قائمیفر.)0221 ،
ادراک  00عامل (تقارن ،اتصال ،وحدت و غیره) است که از عین با مبصرات اشیا
به درک معنای ذهنی آنها منجر میشود (قائمیفر.)22 :0221 ،
زیبایی محاکات است .زیبایی یکی از صفات عینی موجودات است و ذهن انسان
به کمک قواعد و اصول معینی آن را درک میکند .در واقع هنرمند میکوشد تا
در اثر هنری خویش به ترسیم و تصویر این واقعیت عینی بپردازد و از واقعیت
نسخهبرداری کند و به نمایش بگذارد (هاشمنژاد.)20 :0220 ،
وسیله تکامل معنوی است (یوسفیان.)060 :0202 ،

ابن عربی

ابن عربی عالم وجود را «صنعهاهلل» مینامد و بیان میدارد که به هر موجود این
عالم که نظر کنی ،از یک سو حکمت خدا را در آن میبینی و از آن سوی دیگر،
خالقیت هنری و اوج آفرینش زیبایی یک صنعتگر هنرمند را (بهزادفر ،ایلکا و
ایلکا.)08 :0220 ،

فیچینو0

کمال بیرونی است؛ بیرونیای که متضاد با درون است و ما آن را خوب مینامیم
(ووادیسواف .)0220،

تحلیل دوره
زیبایی در این دوره را
میتوان در قالب
هماهنگی ،تناسب ،نظم،
ریاضی و رابطه بین اجزا
دانست؛ در واقع چیزی
زیباست که متناسب
باشد و تناسب در اعداد
نهفتهاست.

میتوان گفت زیبایی در
این دوره انسان را به
دنیای ماورائی هدایت
میکند ،زیبایی صوری
به زیبایی معنوی در هم
آمیختهاست که سیر
الیاهلل دارد و انسان را به
تکامل معنوی و خالق
زیباییها رهنمون می-
سازد .در مجموع می-
توان گفت در فرهنگ
اندیشه بزرگان اسالمی و
ایرانی در سنت شرق،
"زیبایی" کیفیتی
معناگرا دانسته میشود
که همراه حسن و
نیکویی خلقی و ذهنی
است.

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

آلبرتی0

پاالدیو0

شافتسبری
هگل
داروین2
نیچه0

هاچسون
کانت

بومگارتن

شیلر6

نیوتون
الالند
راسکین0
الک8

هیوم

بورکهارت2

دوران
جدید
(شرق)

صدرالمتاله
ین
سهروردی
نجیب
الکیالنی
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دکارت1

زیبایی در همخوانی قانونمند بین اجزاست (گروتر)077 :0227 ،؛ درواقع تناسب
(هماهنگى) اجزاى مجموعه است که اگر چیزى به آن اضافه یا کم شود و یا
تغییرى در آن صورت گیرد ،نابود خواهد شد ).(Isaac, 2008: 3
سرچشمه زیبایی وجود فرمهای قشنگی است که در هماهنگی با فرم کلی قرار
دارند (گروتر.)077 :0227 ،
آنچه زیباست؛ موزون ،متناسب ،دلپذیر و خوب است (هاشمنژاد.)0 :0220 ،
انبساط خاطری که از ادراک یک چیز ،فرآیند و یا رویداد به انسان دست میدهد
(پاکزاد.)072 :0220 ،
احساس زیباییشناسی با آگاهی در پیوند است (لیزروف و همکاران.)060 :0210 ،
زیباییشناختی دقیقاً بیان حاالت روحی است ،زیبایی یک امر مطلقاً ذهنی است؛
زیبایی یک شیء نیست بلکه فقط حالتی در درون ما است (بیردزلی و هاسپرس،
.)00 :0280
جوهر و ذات زیبایی در تجلی و ظهور وحدت در کثرت نهفته است (هاشمنژاد،
.)0 :0220
زیبا آن است که لذتی بیافریند ،رها از بهره و سود ،بیمفهوم ،عام و همگانی که
همانند غایت پایانی بیهدف باشد (هاشمنژاد.)0 :0220 ،
از منظر دکارت ،سوژه مرجع هستی میشود ،خود به خود زیبایی هم تابع این امر
می شود؛ یعنی زیبایی تابع احساس و ادراک انسانی است (ضمیران و پازوکی،
.)006 :0282
زیبایی را توازن بین نظام اجزا و نسبت متقابله آنها بصورت کمی و کیفی معرفی
میکند (قائمیفر.)00 :0221 ،
یک ابژه زمانی در نظر ما زیبا جلوه میکند که به واسطهی ماهیت خودش تعیین
شده باشد؛ یعنی نشانگر تأثیر آزادی بر حواس یا تأثیر آزادی بر نمود باشد (بیشاپ،
.)000 :0286
زیبایی محصول کردار ریاضی طبیعت است که به نوبه خود محصول خاصیت
وجودی هر موجود است (ایزدی واکرمی.)07 :0226 ،
به طور ماتقدم نمیتوان تعریف مادی برای زیبایی تعیین کرد (ایزدی و اکرمی،
.)07 :0226
ما چیزی را زیبا میدانیم که متناسب با ارزشهای ذهنیمان باشد و ما را خوشحال
یا شادمان کند (بندرآباد و شاهچراغی.)000 :0220 ،
زیبایی کیفیتی در خود اشیا نیست بلکه فقط احساسی است در ذهن کسی که
بدان میاندیشد (گات و آیور لوییس.)21 :0280 ،
لذت زیباییشناسی ناشی از مداخله توأم احساس و تعقل است (گات و آیور لوییس،
)21 :0280؛ زیبایی کیفیتی در خود اشیا نیست بلکه صرفاً در ذهنی وجود دارد که
در مورد عیان تأمل میکند و به همین دلیل هر ذهنی ،زیبایی متفاوتی را درک
میکند (بهلولی فوسخودی.)018 :0288 ،
مطابق بینش روحانی جهان ،زیبایی همان شفافیت پوششهای وجودی و مادی
آن چیز است (ناظر و همکاران .)0220
اعتدال ،تناسب ،تقارن و خوشایندی ،شمائل لطیف ،تناسب و ترکیب نیک (هاشم-
نژاد و نعمتی.)007 :0227 ،
عشق منشأ زیبایی است (هاشمنژاد.)020 :0220 ،
زیبایی را ارزشی میداند که نمیتوان از آن بینیاز شد ،حضور آن در زندگی
ضروری است اما نمیتوان آن را از ارزشهایی چون خیر و حق سلب کرد و در
واقع زیبایی پس از آنها میآید (مطهری.)0 :0280 ،

میتوان شروع دوران
مدرن در غرب را با آغاز
دوره رنسانس دانست .در
این دوره زیبایی بر
مبنای ریاضی به اوج
دقت خود رسید .از
تناسبات مقدس ،طالیی
و جادویی برای پیاده-
کردن زیبایی افالطونی
به عنوان بهترین
سرمشق استفاده می-
شدهاست.
به تدریج این رویکرد در
قرن هجدهم با عقالنیت
درهم آمیخت به گونهای
جایگزین اصل ذهن با
عین شد که با دیدگاه
فردگرایی دکارت که
مبتنی بر رویکردی عقلی
است و سپس با دیدگاه
تجربهگرایان مانند هیوم
که بیشتر مبتنی بر
ویژگی ذهنی ادراکات
حسی بود ادغام گردید.

امتزاج زیبایی عینی و
ذهنی در پی رسیدن به
کمال انسانی.

1 - Alberti
2 - Palladio

3 - Darwin
4 - Nietzsche
5 - Descartes
6 -Schiller
7 - Ruskin
8 - Locke
9 - Burckhardt
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معاصر
(غرب)
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دوران
معاصر
(شرق)

از فیلسوفان مطرح این دوره میتوان به شیخ بهایی ،میرفندرسکی و میرداماد نیز اشاره کرد ولی
نگارندگان به مباحث مرتبط با مقوله زیباییشناختی از منظر آنها برخورد نداشتهاند.
بولزانو0
چیزی زیباست که باعث حظ بصری شود (گروتر.)070 :0227 ،
0
لوکوربوزیه زیبایی مهندسی و زیبایی ماشین است (بندرآباد و شاهچراغی.)010 :0220 ،
رایت2
زیبایی تظاهر تناسبی است اصولی به صورت خط ،فرم ،رنگ (گروتر.)070 :0227 ،
0
چیز غیر عملی زیباست (بندرآباد و شاهچراغی.)010 :0220 ،
واگنر
لوس1
زیبایی در فرم است و از تزئینات مبراست (گروتر.)072 :0227 ،
ونتوری6
تنوع زیباست (بندرآباد و شاهچراغی.)010 :0220 ،
کوزین0
زیبایی نتیجه دو صفت متضاد وحدت و تنوع است (گروتر.)008 :0227 ،
مربوط به ادراک حسی در تأثیرات ظاهر بصری و حس زیبایی است
کوان8
).(Cowan, 1394: 5
ترکیبی از کیفیاتی نظیر شکل ،رنگ یا فرم که موجب خشنودی حواشی زیبایی-
کاتبرت2
شناسانه ،به خصوص بینایی میشود (پاکزاد و ساکی.)0 :0222 ،
رید07
وحدت روابط صوری در مدرکات حسی ما (خرقانی.)02 :0280 ،
 00یک هماهنگی و هارمونی است که لذات ما را در یک خط سیر معین متشکل
گاستاال
میکند و سبب اندیشه زیبایی میگردد (خرقانی.)02 :0280 ،
زیبایی چون شکوه حقیقت از سویی دارای مبانی متافیزیکی است (چون از حقیقت
شوان00
جدا نیست) و از سوی دیگر واقعیتی ابژکتیو است (چون شکوه حقیقت است)
(تیموری.)02 :0280 ،
تجربهای کامل ،عالی ،پربار ،همراه با شور و حرارت در برابر نیازها و اهداف اساسی
دیویی
در سراسر زندگی است (انصاری و همکاران.)12 :0222 ،
زیبا چیزی است که از آن خوشمان میآید و با خوبی است (امبرتو.)02 :0227 ،
اکو
زیبایی ،کیفیت یک پدیده عینی و مستقل از ادراک کننده آن نیست بلکه ارزشی
ویتیک02
است که از سوی فرد به یک وجود عینی افزوده میشود (ویتیک.)08 :0286 ،
حقیقت حسن و زیبایی آن است که اجزای یک چیز نسبت به هم سازگار باشد و
عالمه
نیز مجموعه این اجزا با هدف و غرضی که خارج از حدود آنهاست ،همساز باشد
طباطبایی
(خرقانی.)62 :0227 ،
هر مجموعهای نگارین که مرکب باشد از اجزایی متنوع که هر یک از آن اجزا،
عالمه
کمال وجودی خود را بدون تزاحم با اجزای دیگر نمودار بسازد ،زیباست (جعفری،
جعفری
.)000 :0220
با آنکه جمالهای حسی ناشی از تناسب است؛ یعنی تناسب یک عامل اساسی در
استاد
پیدایش زیبایی حسی است ،تناسب در امور معنوی روحی هم عامل جمال روحی
مطهری
است (مختاریان.)00 :0288 ،
زیبایی امر قدسی و معرفت قدسی جداییناپذیر است که آن را شکوه حقیقت
نصر
میداند (بهزادفر ،ایلکا و ایلیکا.)00 :0220 ،
با بسیاری تعابیر دلخواه مثل حقیقت ،حسن ،خوبی ،نیکی و خیر همراه است؛ هر
آنچه که مطلوب نامیده شد یا مطلوب فرض شده و انسان ،طالب تحصیل آن
نقیزاده
میشود را میتوان واجد مرتبهای از زیبایی دانست (نقیزاده.)022-020 :0286 ،
صفت یا ویژگی عارض بر چیزی نیست بلکه خاصیت ذاتی شئ است و در مقایسه
امام خمینی
زیباییها ،مراتب وجودی اشیاء مقایسه میشوند (نقرهکار.)20 :0220 ،
زیبایی عبارت است از شئ محسوس یا نامحسوس که با دستگاه ادراکی (مدرک)
آیت اهلل
مالئمت و هماهنگی داشتهباشد و از آن لذت ببرد (تیموری.)01 :0280 ،
آملی

میتوان به طور کلی
گفت :زیبایی در این
دوره بر مفهوم لذت و
حظ بصری استوار است
که از همان مفاهیم
پیشین نظیر هماهنگی،
وحدت و تناسب
سرچشمه میگیرد ،به
عبارتی آنچه باعث
خوشنودی و خوشی در
انسان شود اما رفتهرفته
زیبایی با مفهوم بحران
هویت مواجه شدهاست؛
به این صورت که زیبایی
دچار نسبیت و شکاکیت
گردیدهاست و نمیتوان
معیارهای ثابتی را برای
آن در نظر گرفت.
میتوان مفهوم زیبایی را
در این دوره این گونه
تعریف کرد:
زیبایی در ساحت صورت
و معنا نهفتهاست .بر
برتری زیباییهای باطنی
و روحانی بر زیبایی
ظاهری و جسمانی تأکید
دارد.
در مجموع در فرهنگ
اندیشه بزرگان معاصر،
زیبایی به مفهوم کلی،
کیفیتی معنوی و روحی
است و سیر الیاهلل دارد
که در کمال انسانی
نهفته است.
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
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اردالن
پیرنیا

زیبایی عینی است ،مکان هندسی آن درون اثر هنری است و نه در درون بیننده
که شاید بتواند آن را دیده ،درک کند و شاید نتواند (اردالن وبختیار.)07 :0227 ،
زیبایی یعنی زیبندگی و سازواری بخشها با یکدیگر (پیرنیا.)02 :0221 ،

 -4مبانی نظری
 -1-4میزان و مراتب زیبایی

 -2-4ادراک زیباییشناختی در محیط
زیبایی شناسی یک مفهوم مبهم ،متکثر ،پیچیده و مناقشهبرانگیز است که نه تنها به این دلیل ،مقوله زیبایی پیچیده است بلکه
به دلیل آن است که آثار هنری منبعث از زیباییشناسی؛ نسبی ،ناهمگن ،متناقض و ناهمگون است ) .(Waistell, 2015: 4نفوذ
زیبایی در محیط انسانساخت ،یکی از موضوعات مهم است که در بیست سال گذشته مورد بحث جدی قرار گرفتهاست و گروههای
زیادی در این مورد مطالعه نمودهاند ) .(Danaci, 2014: 190این مطالعات تأثیر حس زیبایی محیط ساخته شده بر احساسات و
رفتار را بررسی میکند که مورد توجه معماران ،جغرافیدانها و روانشناسان محیط قرار گرفتهاست و اهمیت زیباییشناختی را به عنوان
جزئی از مطالعه محیط زندگی ،بسیار برجسته نمودهاست ( .)Gilboa & Rafaeli, 2003: 4یکی از مباحث جدی ،ادراک انسان از
محیط است و از محوریترین مقوالت در روانشناسی محیطی است .ادراک محیطی فرآیندی است که از طریق آن ،انسان دادههای
الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود برمیگزیند (مطلبی ،)11 :0287 ،آن را ارزیابی میکند و در واقع ادراک محیطی،
ارزیابی یا تعیین خوب و بد بودن عناصر محیطی را شامل میشود (شمس اسفندآباد .)02 :0222 ،ادراک محیط ،بستگی به دو اصل
مکمل ادراک دارد :الف) ایجاد انگیزش در مخاطب از طریق تجربهای نو ،تازه و همچنین ایجاد شوق آشنایی با طرح که در پاسخ به
تغییرات میباشد .ب) پاسخ به احساس طرب که نیازمند وجود تغییر پویایی و تحول است .ادراک نیازمند تنوع و اطالعات جدید
میباشد و در عین حال جویای امنیت در نظم و تکرار است .الگویی که باید حاوی تغییر غیر منتظره و پویا باشد .درک زیباییشناختی
در واقع به طراحان کمک میکند تا این روشها را به عنوان عاملی مهم بکار برند و به استاندارد قابل قبول زندگی برای مردم نزدیک
کنند تا بتوانند با ایجاد محیطهای بصری خوشایند ،زمینه احساس خوب و رضایت را در ساکنین زنده کند و مخاطب را به جای
تماشاگری به بازیگری دعوت نماید ).)Uzunoglu, 2012: 91

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

میزان زیبایی ،احساس لذتی است که ادراککننده بر اثر تمایل به تکرر تجربه فردی در عالم مشاهده درونی ،دریافت میکند که
بر اثر کسب تجربه در هر زمینه در انسان رشد مییابد (نیوتن .)010 :0266 ،برای میزان زیبایی میتوان مراتب کمیت و کیفیت
متصور شد که از این طریق کیفیت هنری و معیارهای ارزیابی حاصل میشود .کمیت هنری به معیارهایی اشاره میکند که بر اندازه
زیبایی نظر دارد البته تالشهایی برای تبیین و تعیین کمی زیبایی در هنر معماری صورت گرفتهاست که زیبایی را با استفاده از آن
معیارها و با فرمول ریاضی اندازه میگیرد (بهزادفر ،ایلیکا ،الیکا .)00 :0220 ،از دیگر معیارهای زیباییشناسی میتوان به ارزیابی
مبتنی بر ارزش ،اشاره کرد که ارزشگذاری زیبایی را از سطح اصیل تا بیارزش طبقهبندی میکند که معموالً ارزشهای پایه
زیباییشناختی به سبک و مد تقسیم میشوند .مالک طبقهبندی مراتب زیبایی از منظرهای گوناگون و متنوعی قابل انجام و مورد
نیاز است؛ این تنوع ،از سویی با زمینه ،بستر و عوامل ادراکی انسان ارتباط دارد؛ مثل آن که به تناسب ادراکات حسی و عقلی ،مراتب
زیبایی در گروه زیباییهای محسوس و زیباییهای معقول طبقهبندی میشوند و از سوی دیگر ،میتوان زیبایی را به استناد خالق
پدیدآورندهاش طبقهبندی کرد .همچنین ممکن است دستهبندی مراتب زیبایی بر حسب حواس دریافتکننده آن نیز انجام شود .تمرکز
بر ساحتهای حیات انسان ،شیوه دیگری برای طبقهبندی مراتب زیبایی است (نقیزاده )078 :0222 ،که در مجموع ،بستگی به
تعریف و رویکردهای نگرش به زیباییشناختی دارد.

 -3-4زیباییشناسی محیطی
زیباییشناسی محیطی به عنوان یک رشته هنری شامل دو زمینه زیباییشناسی و روانشناسی است که در مورد چگونگی مسائل
محیطی و شکلدادن به آنها با روشهای علمی در رابطه بین محرکهای فیزیکی و واکنشهای انسانی در زمینه زیبایی و احساس
خوب محیطی استفاده میشود ) .(Nasar, 1988مسائل زیباییشناسی محیطی با زیباییشناسیهای هنرها متفاوت است ،هر چند
ممکن است پیوندی هم بین آنها یافت شود .زیباییشناسی محیطی ،در وسیعترین معنای خود انسان را با کل مجموعهی محیط خود
آمیخته مینماید بطوریکه انسان با درک و لذت از محیط ،جزیی از آن میشود که در این حالت ،تجارب ذاتی مبتنی بر کیفیات حسی
با درک مستقیم رضایتمندی غلبه مییابد .درک محیط شامل مجموعهای از ادراکات انسانی است که شامل عواملی از قبیل تجربه
زیستن فضا ،حجم ،زمان ،جابجایی رنگ ،نور ،بو ،صدا ،لمس ،حرکت ،الگو ،نظم و معنا میشود که دخالت فعاالنه تمامی وجوه حسی
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را توأم با حس خوب ادراکی در بر دارد و مخاطب را با تمامی آگاهی و هشیاریاش در این تجربه درگیر میکند .به عالوه یک جنبهی
ارزشگذاری نیز در این حالت هست که دامنهی درک مخاطب را پوشش میدهد و همین نکته است که زیربنای داوریهای ارزشی
مثبت یا منفی ما را نسبت به محیط تشکیل میدهد (برلینت .)082 :0286 ،معموالً زیبایی شهرها ،محلهها یا بخشهای دیگر
محیطهای ساخته شده ،فعالیتهای روزمره ما را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب احساساتی مانند لذت ،آرامش ،هیجان و ترس
میشود .این واکنشهای احساسی با ویژگیهای زیباییشناختی محیطهای متفاوت بر رفتارهای ما تأثیر میگذارد و انتظار ما را از
محیط شکل میدهد؛ همچنین زیباییشناسی محیطی ،بررسی نحوه واکنش مردم به کیفیت بصری محیط را نیز بررسی می-
کند ) .(Ataov, 1998: 239بنابراین در کل میتوان استنباط کرد که زیباییشناسی محیطی عبارت است از بررسی تجربهی درک
محیط براساس ارزشهای ذاتی ،ادراک مستقیم ،جنبهی شناختی و ادراکی حاصل از برآیندهای بیرونی و درونی که از محیط به ما
دست میدهد .هدف اصلی در زیباییشناسی محیطی ،درک میزان تأثیر محیط و ترجمان این درک به اصول طراحی محیط است
(رزاقی اصل وآذین)0 :0220 ،؛ منتها تالش اصلی اینجاست که بتوان اصول پایدار و زیباییشناسی در طراحی محیط را تبیین و به
این منظور ،بحث ارزشها در زیباییشناسی آورده میشود.

 -4-4ارزشهای مطرح در زیباییشناسی با تأکید بر رویکردهای بومی
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برای دستیابی به اصول کلی و بومی مشترک زیباییشناختی در ادوار مختلف با بهره از نگاهی که در سه دوره مختلف شرق و
غرب به مقوله زیباییشناسی شدهاست؛ میتوان اهم اصول پایدار زیباییشناختی که در تمام ادوار دارای اشتراک است به شرحِ تناسب،
توازن ،وحدت ،هندسه ،ترکیب ،مقیاس انسانی و تنوع را نام برد .الزم به ذکر است که نظریات غالب در دیدگاه مستشرقین به ویژه
ایران بر بعد معنوی و ارزشی زیباییشناسی متمرکز بوده که در این پژوهش ،این ارزشها در بعد کالبدی مورد توجه واقع شدهاست.
در ادامه به منظور شناخت درست هر چه بیشتر اصول زیباییشناسی پیشگفته به بررسی آنها در سه مکتب و سه دوره مطرح معماری
و شهرسازی ایران؛ مکتب سنت ،مکتب اصفهان و مکتب تهران پرداخته شدهاست .الزم است ابتدا شرح مجملی از اصول کلی
زیباییشناسی این سه دوره بیان شود .در معماری عصر سنت به زعم پیرنیا ،میتوان پنج اصلِ نیارش (پیمون) ،پرهیز از بیهودگی،
مردمواری ،خودبسندگی و درونگرایی را به عنوان اصول زیباییشناسی سنتی معماری ایران نام برد .در مکتب شهرسازی و معماری
اصفهان که در واقع به عنوان تنها سبک مهم و قاطع شهرسازی کشور در همه ادوار محسوب میگردد؛ حبیبی به عنوان شارح مکتب
مذکور ،اصول مهم زیباییشناسی این مکتب را بیان میدارد که عبارتند از :سلسلهمراتب ،وحدت و کثرت ،تمرکز ،عدم تمرکز ،تباین،
تجمع ،اتصال ،تناسب ،توازن ،تداوم ،قلمرو ،سادگی ،پیچیدگی ،ترکیب ،استقرار و ایجاز .شماری از اصول مطرح زیباییشناسی در
مکتب شهرسازی تهران به دلیل همزمانی پیدایش این مکتب با ورود مدرنیته به کشور ،به کلی دگرگون میشود و رنگ و بویی غربی
میگیرند و بسیاری از اصول بومی در ترکیب با مفاهیم تازهای که از غرب میآمد به شکل و شمایل جدیدی رخ مینمایند که میتوان
به اصولی همچون تنوع شکلی و فرمی ،پیدایش مقیاسهای فرا انسانی ،استفاده از تناسبات و تزیینات به شیوه نئوکالسیک غرب،
التقاط ،برونگرایی در ساخت و سازها ،بنیاد ساختمان با استفاده از نقشه (رواج هندسهمندی) ،استفاده از تزئینات گچی ،استفاده از
اشکال جدید در معماری ،ترکیبهای متنوع و غیره اشاره کرد که جدول شماره  ،0در شرح مختصری به آن پرداختهاست.

جدول شماره  :۲ارزشهای ثابت زیباییشناسی در مکاتب مختلف شهری ایرانی

هندسه
تناسب
توازن
ترکیب

توازن را میتوان ترکیبی از تعادل و تقارن
دانست که دارای خصوصیاتی از هر دو میباشد.
تقارن یکی از اصول طراحی به شمار میرود
که در دوران باستان در بسیاری از بناهای
عمومی و مذهبی به کار رفتهاست؛ در واقع
یکی از اصول و گرایشهای افراطی در معماری
ایران تقارن است .بسیاری از الگوها مانند چهار
ایوانی ،چهارصفه ،هشتی و غیره بر مبنای
تقارن ساخته شدهاند (صارمی و رادمرد.)0206 ،

مکتب اصفهان در شهرسازی در پی تحقق
بخشیدن به اصل تعاون و توازن است.
موزونی روابط فضایی ،اشکال و فعالیتها
(اهری ،)06 :0222 ،هماهنگی و هماوایی
عناصر متباین در معرفی یک مفهوم و یا
یک عنصر واحد ،سبب میگردند تا اصل
تقارن و فضای متقارن در این مکتب
معنای چندانی نیابد و جز در اجزا و ذره-
فضاها به کار گرفتهنشود (حبیبی:0220 ،
.)077
ترکیب اضدادی سبب ایجاد فضای متفاوت
میشود .دوام ترکیب اضداد چه در معماری
و چه در شهرسازی از طریق تناسب در
ترکیبها پایدار بود تا بتواند روابط متقابل
و اجزای متناظر را به نمایش گذارد (حبیبی،
.)076 :0220

ایرانیان از ابتدا سعی میکردند در ابعاد
ساختمانها ،تناسبهایی را به کار گیرند که
بازتاب رابطهای کیهانی و دربردارنده نسبت-
های زرین باشد (بختیار ،پور جعفر و تقوایی،
 .)00 :0220در نسبت و تناسب ،اندازه و عدد
دخالت دارد و پیشینه این دریافت که زیبایی با
نسبت و تناسب اندازهها ارتباط دارد به عهد
باستان بازمیگردد (توسلی.)001 :0261 ،

ترکیب بر پیوند و ترتیب اجزا و عناصر استوار
است .در بدنه ساختمان اگر پیوند و ترتیب اجزا
و عناصر از قبیل در ،پنجره ،ستون ،نیمستون و
جانپناه بام ،درست باشد ترکیب قوی است و
گرنه ترکیب ضعیف است (توسلی:0261 ،
 .)070ترکیبات قوی از قرارگیری اجزا در کنار
یکدیگر ،معماری سنت ما را ساختهاست .در
طول قرنها در معماری ما ،برخی ترکیبات و
اشکال (همانند برخی فضاها از چهار تاقی نیاسر
تا مسجد شیخ لطفاهلل) در تاریخ معماری ایران
تداوم یافتهاند.

وقتی معماری را از زوایای دیگر مانند
اندازهها ،تناسبات ،شکلها و تزئینات
نگاه کنیم؛ معماری دوره قاجار وضعیت
نازلتری را نسبت به دورههای گذشته
خود و به خصوص دوره صفوی نشان
میدهد .اندازهها دقت الزم را ندارند،
تناسبات در مرتبه نازلتری نسبت به
تناسبات موزون و اندیشیده شدهی
دورههای قبلی قرار میگیرند (بانی
مسعود.)01 :0220 ،
عدم تقید به ایجاد تقارن در نقوش
تزئینی و همچنین نقوش متقارن
نئوکالسیک در این مکتب دیده می-
شود (سعادتی و خمسه.)080 :0226 ،
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مکتب سنت
در جهان سنتی ،هندسه از سایر علوم
فیثاغورسی؛ یعنی حساب ،موسیقی و نجوم،
تفکیکناپذیر بوده ،در طراحی شکلها و فرم-
ها ،معمار ایرانی با ارتباط بین نسبتها براساس
اصولی انتزاعی و فراطبیعی با زبانی نمادین،
شکلهایی را بیان کرده که هندسه مقدس نام
گرفته و در طول تاریخ باقی مانده است
(نصرآبادی ،پورجعفر و تقوایی .)00 :0220 ،در
معماری سنتی ،اشکال هندسی ،کارکردی
بیشتر از ابزارهای فنی دارند که عالوه بر جنبه
عملکردیشان ،جنبه نمادیشان برای یادآوری
اصول روحانی به انسان است (اردالن ،بختیار،
.)000 :0227

مکتب اصفهان
در دوران صفویه ،معماران و شهرسازان
دارای ذهنی هندسی و دید بسیار صحیح
علمی از اصول شهرسازی بودهاند .استفاده
از اشکال و تناسبات هندسی در مفهومهای
نمادین و فلسفی آن به منظور تأثیرگذاری
روانی بر مخاطب مؤثر بودهاست؛ به طوری
که شکلهای با تکرار تناسبات وابسته به
یک نقش ،نوعی احساس زیبایی ،نظم و
هماهنگی میآفریدند که به عنوان شاخصه
اصلی معماری در بسیاری از فضاها و
بناهای اصفهان عصر صفوی و در ترکیب
با یکدیگر به صورت مکمل دیده شدهاست
(نصرآبادی ،پور جعفر و تقوایی:0220 ،
.)00
نسبت ابعاد و اندازهها ،نسبت احجام و
ساختمانها ،نسبت فضاهای انباشته و
تهی ،نسبت محدودیت و بیکرانگی ،نسبت
انسان ،فضا و غیره ،همه در امری میگنجد
که زیبایی جهان در تناسب آن معنا میشود
(حبیبی.)071 :0220 ،

مکتب تهران
در این دوره ،هندسهمندی در ساخت و
سازهای جدید ،خیابانکشیها،
مرکزیت هندسی کاخها و ارگ شهر،
تهیه نقشه برای ساخت و سازها (تهیه
نقشه دارالخالفه ناصری به عنوان
پایهگذاری سبک تهران) سرمشق قرار
گرفت.

در این دوره ،استفاده از ترکیبهای
متنوع پیشآمدگی و پسرفتگی،
بالکنهای جلوزده ،برونگرایی و ظهور
پنجرههای تزئینی رو به خیابان،
ورودی پیشآمده ،ارتباطات عمودی
نمایان و مهم ،خط آسمان شکسته با
سنتوری یا شیروانی ،پنجرهها و درهای
هاللی (سعادتی و خمسه:0226 ،
 ،)080همچنین مفصلهای فضایی،
عامل ارتباط دهنده دو فضا در ترکیب-
بندی بوده و انقطاع به جدارهها راه
نداشتهاست (احمدی ،توزنده جانی،
.)0 :0221
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تنوع
وحدت

مکتب سنت
مقیاس انسانی در معماری ما بر تناسبات
هندسی و مناسب بودن ابعاد و اجزای ساختمان
بر بهرهبرداری انسان تأکید دارد (شهابینژاد،
قلعه نویی و مظفر .)0222 ،پیرنیا در رابطه با
مقیاس انسانی از واژه مردمواری استفاده می-
کند و آن را یکی از اصول پنچگانه معماری
ایرانی میداند؛ به معنای رعایت تناسب میان
اندامهای ساختمانی با اندامهای انسان (پیرنیا،
.)06 :0226

مکتب اصفهان
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
میبازد .در مکتب اصفهان نه مقیاس بلکه
فضای انسانی مطرح میشود .مقیاسها،
اندازهها ،احجام ،گشودگیها ،بستهشدنها
و غیره ،همه برآن میشوند که بیانگر این
فضا باشند (حبیبی .)070 :0220 ،این
مکتب در واقع در پی انسانی کردن فضاها
و مرتبت وجودی بخشیدن به شأن وی
است (اهری.)06 :0222 ،
در مکتب اصفهان ،فضای شهری در
انبساط خویش روی به کثرت دارد و تنوع؛
روی به تجزیه شدن دارد و گوناگونی
(حبیبی .)070 :0220 ،درتنوع و تکثر ،هر
جز و عنصری فارغ از دیگر اجزا و عناصر؛
هویت ،شخصیت و معنای خویش را دارد
(اهری.)02 :0222 ،

معماری ایرانی در جستجوی کمال خویش؛
یعنی نایل شدن به اندیشۀ وحدت را در سنتز
میان نظم و راز میجوید .زبان رمزپرداز
معماری ایرانی با تعامل میان ابزار بیانی
خویش یعنی رمزگان و اصل شفافیت ،ساختار
فضایی معماری را جهت میبخشد و با
بکارگیری عالم نظم یعنی هندسه ،اندیشه
وحدت را متبلور میسازد (ناظر و همکاران،
 .)0220در مجموع ،عوامل سازنده وحدت در
معماری سنتی ایران را میتوان هندسه ،نظم
و تناسبات نامید؛ سایر عوامل که در کنار این
موارد میتوانند در القای حس وحدت تأثیر
بسزایی داشته باشند عبارتند از :نور ،رنگ،
نمادها ،رمزها ،اعداد ،افزایش فضا و کاهش
ماده ،سبکی و شفافیت ،انعکاس )آب و آینه(
و بهرهگیری از عناصر طبیعت در فضای
معماری (وحیدی ،فاروقی و تبارآری)8 :0222 ،

فضای شهری در انقباض خود و در
مجموعه هبستهاش ،روی به وحدت دارد و
یکسانی ،روی به ترکیب دارد و همگونی؛
درواقع ،فارغ از چگونگی ترکیب عناصر و
اجزا ،آنها میل به وحدت در یک هویت کلی
دارند (حبیبی.)070 :0220 ،

در معماری سنتی ،پیچیدگی و تنوع موجود در
مراکز زیستی ،ناشی از تفاوت متعادل و موزون
عوامل و خصوصیات به جای تغییر شدید و
ناگهانی در آنهاست؛ فضاهای انسانساخت در
مقابل فضاهای طبیعی ،قرارگیری موزون و
سازگار فعالیتها در کنار هم و تغییر موزون فرم-
ها مطرح است (بحرینی)068 :0220 ،؛ وجود
پیچیدگی در عین هماهنگی با کل.

مکتب تهران
مقیاسهای فرا انسانی از این دوره
کمکم بروز مییابند (زیاری ،زیاری و
عبدلی )0222 ،شروع این ساخت و
سازها با عمارت پنج طبقه شمس
العماره در ارگ سلطنتی آغاز میشود.

در این دوره ،خالقیتهای فضایی
افزایش مییابد ،تنوع فضاها بیشتر
میشود و فضاهای نوینی خلق می-
شوند .فضاها به گشایش و سبکی
بیشتری میرسند و الگوهای قدیمی
معماری ایران در جهت گسترش فضا
تکامل مییابند (بانی مسعود:0220 ،
 )01و عامل اختالط و دورگه بودن،
اصلی در خلق تنوع و شگفتی میشود.
در این دوره وجود وحدت در حین
کثرت به خصوص در جدارههای
میادین و خیابانهای شهری مشاهده
میشود .همۀ اجزاء جدارهها بیان
واحدی دارند و در هماهنگی کامل
ندای یکسانی را سر میدهند .بهره-
گیری از تمرکز بصری در مکانهای
مناسب به ایجاد وحدت و یکپارچگی
نما یاری رسانده و مانع از تفرقه و
جدایی اجزا شدهاست (احمدی ،توزنده
جانی.)0 :0221 ،

 -5تحلیل و بررسی نمونه مطالعاتی
باتوجه به موارد مورد بحث و استخراج ارزشها و اصول زیباییشناختی در ادوار مختلف ،نتایج حاصله در شهرک پردیسان قم
مورد ارزیابی قرار گرفتهاست .به این منظور ،مساکن مهر کوی بهشت ،آرین و خاتماالنبیا به عنوان نمونههای مطالعاتی انتخاب شدند
که جدول شماره  ،2تحلیل اصول زیباییشناسی در نمونههای مذکور را ارائه میدهد.
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تناسب

عدم تعریف تناسبات دقیق تعریف شده
در جانمایی بازشوها و ابعاد آنها (نبود
الگوی استحکام بصری در نما ،عدم
تناسب بین فضاهای پر و خالی جداره).

وجود تناسبات نسبی در ابعاد و تعداد
بازشوها نسبت به جداره ،تناسب نسبی بین
بر و ارتفاع ساختمان.

نبود تناسبات در ابعاد بازشوها و فضای
مابین آنها ،نبود تناسبات در تعریف شکل
بازشوها نسبت به یکدیگر (از لحاظ
بزرگی -کوچکی و شکل آنها)

توازن و تعادل شکلی در نما و وزنهای
بصری ،ارکان عمودی -افقی و الگوی
تقارن مشاهده میشود.

به صورت کلی ،توازن و تعادل شکلی و
تقارن در نمای ساختمان و ارکان آن
مشهود است.

به صورت کلی توازن و تعادل شکلی در
نما و ارکان آن و در بعضی قسمتهای
جداره ،تقارن محوری مشاهده میشود.

وحدت بصری در جدارهها به دلیل
همگونی مصالح دیده میشود .هرچند
وحدت در ترکیب اجزا و جزئیات دیده
نمیشود.

وحدت بصری در جدارهها به دلیل
همگونی مصالح دیده میشود .هرچند
وحدت در ترکیب اجزا و جزئیات دیده
نمیشود.

وحدت بصری در جدارهها به دلیل
همگونی مصالح دیده میشود .هرچند
وحدت در ترکیب اجزا و جزئیات دیده
نمیشود.

هندسهگرایی در تفکیک قطعات،
شکلدهی نماها ،بازشوها و ترکیب
اشکال با یکدیگر.

هندسهگرایی در تفکیک قطعات ،شکل-
دهی نماها ،بازشوها و ترکیب اشکال با
یکدیگر.

هندسهگرایی در تفکیک قطعات ،شکل-
دهی نماها ،بازشوها و ترکیب اشکال با
یکدیگر.

عدم ترکیب مناسب در توده و فضا،
جزئیات نما و محوطهسازی آنها.

عدم ترکیب مناسب در توده و فضا،
جزئیات نما و محوطهسازی آنها.

عدم ترکیب مناسب در توده و فضا،
جزئیات نما و محوطهسازی آنها.

توازن

وحدت

هندسه

ترکیب
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مسکن مهر کوی بهشت

مسکن مهر آرین

مسکن مهر خاتماالنبیا

مقیاس
انسانی

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

ارتفاع ساختمان در حدود  06متر و
چهارطبقه با مقیاس انسانی تا حدی
سازگار است.

ارتفاع ساختمان در حدود  02متر و با پنج
طبقه با مقیاس انسانی سازگار نیست.

تنوع

عدم تنوع در جنس و شکل مصالح،
نبود جزئیات در جداره ،عدم تنوع در
ترکیب توده -فضا و اتصال تودهها به
یکدیگر و نبود تنوع در شکل بازشوها.

عدم تنوع در جنس و شکل مصالح ،نبود
جزئیات در جداره ،عدم تنوع در ترکیب
توده -فضا و اتصال تودهها به هم و نبود
تنوع در شکل بازشوها.

تنوع در جنس ،رنگ مصالح و شکل
بازشوها ،نبود جزئیات در جداره ،عدم
تنوع در ترکیب توده-فضا و اتصال توده-
ها به یکدیگر.
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این پژوهش با هدف بررسی و تبیین ارزشهای پایدار زیباییشناختی در ادوار مختلف ،پس از مروری بر ادبیات پیشینه ،هفت
اصل ماندگار زیباییشناختی از اشتراکات تعاریف اندیشمندان با عناوین تناسب ،توازن ،وحدت ،هندسه ،ترکیب ،مقیاس انسانی و تنوع
استخراج نمود؛ اصول مذکور در سه مکتب و سه دوره مطرح معماری و شهرسازی ایران؛ مکتب سنت ،مکتب اصفهان و مکتب تهران
مورد تحلیل قرار گرفت و در ادامه نمونههای مطالعاتی مورد ارزیابی قرار گرفت .تفاوت نتایج پژوهش حاضر با سایر تحقیقات صورت
گرفته در حیطهی زیباییشناختی ،ارائه اشتراکات مقوله زیباییشناختی در دورههای گوناگون است؛ بکارگیری اصول مذکور در سنجش
و بهبود کیفیت در فرایند ارزیابی ،ساماندهی و طراحی سکونتگاههای شهری امری ضروری است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است
که متأسفانه ،بسیاری از اصول زیباییشناسی در سکونتگاههای مسکن مهر رعایت نشده و یا به طرز ضعیفی اجرا شدهاست؛ حال آنکه
امروزه اهمیت مباحث زیبایی شناختی با تغییر و تحوالت صورت گرفته در بخش مسکن و تأثیرات این مهم بر جنبههای روحی و
روانی شهروندان ،بیش از گذشته احساس میگردد اما متأسفانه برخی معماران و جریانهای هنری در پی فرهنگسازی نوعی
زیباییشناسی شخصی و سلیقه ای هستند که غالباً بر مبنای مد و یا بدون مطالعات روانشناختی است؛ از طرفی دیگر گاهی به بهانه
تقلیل بودجه و کمبود تسهیالت ،به ساخت و سازهای بیکیفیت روی آورده میشود .توجه به الزامات و قواعد زیباییشناختی با رعایت
اصول پایدار آن که منطبق بر معماری بومی و اصیل ایرانی است و در طول ادوار مختلف غنی و بارور شده حائز اهمیت است تا
مشکالتی که در بعد زیباییشناسی بر مساکن و فضاهای شهری حادث گردیده را مرتفع سازد .با اتکاء بر یافتههای تحقیق ،راهکارهای
زیر را میتوان گامی در راستای ارتقای کیفیات زیباییشناختی سکونتگاههای مسکن مهر منطبق بر اصول زیباییشناختی ماندگار
برشمرد:
بهرهگیری از تناسبات و ریتمهای تعریف شده در طراحی بازشوهای جدارهها ،تعریف خط آسمان متنوع و تعریف شده با ایجاد
تأکیدات در آن؛ استفاده از هندسه تعریف شده در ترکیببندی شکلی و حجمی بناها؛ استفاده از جزئیات ،موتیفها ،الگوها و پیچیدگی-
های شکلی و حجمی منطبق با زمینه در جدارهها؛ استفاده از مقیاس انسانی برای انسانی شدن فضاها (ساخت و سازهای کوتاهمرتبه)؛
استفاده از ترکیببندی متنوع و نظاممند در توده -فضا؛ دستیابی به وحدت شکلی ،عملکردی از طریق ترکیب مصالح ،ترکیببندی
اشکال ،جزئیات ارکان اصلی و فرعی نماها ،اشکال ،بازشوها ،تعریف خط بام ،خط زمین در کنار هم؛ ایجاد تعادل در مجموعهها از
طریق ترکیب توده-فضا و الگوی استحکام بصری جدارهها؛ استفاده از نرمفضاها (عنصر آب و گیاه) در ترکیب باسخت فضاها برای
چشمنوازی بصری بیشتر؛ استفاده از مصالح متنوع و بومی با کیفیت؛ استفاده از ترکیب و هارمونی رنگهای مشخص در نماها؛ همچنین،
مشارکت جمعی مردم جهت جلوگیری از آلودگیها و زوائد بصری؛ آموزش شهروندان در زمینه زیباسازی فضاهای شهری موجود و
ارتقای نظارت اجتماعی در نگهداری از آن؛ زیباسازی مشارکتی توسط گروههای داوطلب مردمی سازماندهی شده؛ بهرهگیری ازآموزه
های غنی الگوی معماری بومی در زیباسازی شهر؛ تدوین ضوابط و دستور العملهای الزام آور و اجرایی در حوزه سیما و منظر شهری.

منابع
 .0آیوازیان ،سیمون .)0280( ،زیباییشناسی و خاستگاه آن در نقد معماری ،نشریه هنرهای زیبا ،شماره .00
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 .0احمدی ،سارا و توزندهجانی ،امید« ،)0221( .نگاهی به اصول و قواعد شهرسازی در جدارهها با تأکید بر میادین ،سبک تهران»،
دومین کنفرانس بین المللی شهرسازی ،مدیریت و توسعه شهری ،شیراز.
 .1اومبرتو ،اکو و شهدادی ،جهانگیر ،)0227( .تاریخ زیبایی (نظریههای زیبایی در فرهنگهای غربی) ،ترجمهی هما بینا ،تهران:
موسسه تألیف ،ترجمه و نشرآثار هنری متن.
 .6اهری ،زهرا .)0222( ،مکتب اصفهان در شهرسازی ،دستور زبان طراحی شالوده شهری ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
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 .0ایزدی ،ملیحه و اکرمی ،مهسا« ،)0226( .واکاوی مفهوم زیبایی در فضای شهری» ،نشریه علمی ترویجی راهبرد توسعه،
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زیباییشناسی جان دیویی ،فصلنامه پژوهش در برنامهریزی درسی» ،شماره .00
 .2بانی مسعود ،امیر ،)0220( .معماری معاصر ایران در تکاپوی بین سنت و مدرنیته ،چاپ ششم ،تهران :نشر هنر معماری قرن.
 .07بندرآباد ،علیرضا و شاهچراغی ،آزاده ،)0220( .محاط در محیط ،کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی ،چاپ
اول ،تهران :انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
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بولخاری ،حسن ،)0280( .آشنایی با فلسفه هنر ،چاپ دوم ،تهران :انتشارات سوره مهر.
بهلولی فوسخودی ،محسن« ،)0288( .منتقدان واقعی معیار قضاوت زیباییشناسی از دیدگاه هیوم» ،فصلنامه فلسفه و کالم،
شماره .07
پاکزاد ،جهانشاه ،)0220( .مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات شهیدی.
پاکزاد ،جهانشاه و بزرگ ،حمید ،)0221( .الفبای روانشناسی محیط برای طراحان ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات آرمانشهر.
پیرنیا ،کریم ،)0226( .آشنایی با معماری اسالمی ایران ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات غالمحسین معماریان.
پورجعفر ،محمدرضا .،تقوایی ،علی اکبر ،.آزاد فالح ،پرویز و صادقی ،علیرضا« ،)0222( .بازخوانی ابعاد زیباییشناسی محیطی
فرم شهر؛ مورد پژوهی :استخوانبندی اصلی شهر تاریخی اصفهان» ،فصلنامه مدیریت شهری ،شماره .01
تیموری ،محمود« ،)0280( .نقدی بر زیباییشناسی شوان» ،دو فصلنامه باغ نظر ،شماره .2
توسلی ،محمود ،)0261( .اصول و روشهای طراحی شهر و فضاهای مسکونی در ایران ،جلد دوم ،تهران :وزارت مسکن و
شهرسازی.
جعفری ،محمد تقی ،)0220( .زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم ،چاپ هفتم ،تهران :موسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری.
حبیبی ،سید محسن ،)0220( .از شار تا شهر ،تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن ،چاپ دوازدهم ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
حبیبی ،محسن ،.تحصیلدار ،.مهدی و پور محمد رضا ،نوید« ،)0221( .شرحی بر اصول و قواعد شهرسازی بومی در ارتباط با
نظریههای معاصر شهرسازی ،فصلنامه مسکن و محیط روستا» ،شماره .021
خرقانی ،حسن ،)0227( .دیدگاه عالمه طباطبایی در حوزه زیباییشناسی و اخالق ،فصلنامه پژوهشهای قرآنی ،شماره .68
خرقانی ،حسن« ،)0280( .مفاهیم زیبایی شناختی در قرآن» ،فصلنامه مطالعات اسالمی ،شماره .87
پورتئوس ،داگالس« ،)0220( .زیباییشناسی محیط زیست و معماری منظر» ،ترجمهی لیال آقاداداشی و مرتضی صدیق ،چاپ
اول ،تهران :چاپ سبز آرنگ.
رزاقی اصل ،سینا و حسن ولی ،آذین« ،)0220( .بازشناسی نقش آموزش زیباییشناسی محیط زیست در ارتقاء پایداری زیست
محیطی مکان» ،دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری ،بوکان.
زیاری ،رضا ،.زیاری ،کرامتاهلل ،.زیاری ،سمیه و عبدلی ،محمدرضا« ،)0222( .بررسی تطبیقی تکوین و گسترش مکتب
اصفهان و سبک تهران در فضای شهری» .نقش جهان ،شماره .0
سعادتی خمسه ،مهدی« ،)0226( .ارزیابی انتقادی گرایش به معماری غرب در کاخهای دوره قاجار» ،فصلنامه مدیریت شهری،
شماره .06
شهابینژاد ،علی ،ابویی ،رضا ،محمود ،قلعه نویی و فرهنگ مظفر« ،)0222( .مقیاس انسانی در میدان نقش جهان اصفهان»،
دوفصلنامه مرمت و معماری ایران ،شماره .08
شمس اسفندآباد ،حسن ،)0222( .روانشناسی محیط ،چاپ اول ،تهران :سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
(سمت) ،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی.
صارمی ،علی اکبر و رادمرد ،تقی ،)0206( .ارزشهای پایدار در معماری ایران ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سازمان میراث
فرهنگی کشور.
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ضمیران ،محمد و پازوکی ،شهرام« ،)0282( .کانت و زیباییشناسی مدرن» ،کتاب ادبیات و فلسفه ،شماره  81و .86
غفاری ،ابولحسن« ،)0220( .زیباییشناسی و هنر افالطون» ،فصلنامه علمی پژوهشی قبسات ،شماره .08
قائمیفر ،شقایق« ،)0221( .الگوی زیباییشناسی در معماری بر اساس دیدگاه اندیشمندان اسالمی» ،ماهنامه شباک ،شماره .6
کریمی مشاور ،مهرداد« ،)0220( .رویکردها و روشها در زیباییشناسی شهری» ،فصلنامه باغ نظر ،شماره .00
گروتر ،یورک ،)0227( .زیباییشناسی در معماری ،ترجمهی جهانشاه پاکزاد ،چاپ هفتم ،تهران :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
گات ،بریس ،دومینیک مک آیور لویپس ،)0280( .دانشنامه زیباییشناسی ،ترجمهی منوچهر صانعی ،میرعلی نجومیان ،شیده
احمد زاده ،بابک محقق ،فرهاد ساسانی ،تهران :موسسه تالیف ،ترجمه و نشر آثار هنری ،متن.
لنگ ،جان ،)0220( .آفرینش نظریه معماری (نقش علوم رفتاری در طراحی محیط) ،ترجمهی علیرضا عینیفر ،چاپ ششم،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
مارکوزه ،هربرت ،)0286( .بعد زیباشناختی ،ترجمهی داریوش مهرجویی ،چاپ اول ،تهران :انتشارت اسپرک.
مختاریان ،علی« ،)0288( .چشمانداز هنر و زیباییشناسی در اندیشه و آراء شهید مطهری» ،سوره اندیشه ،شماره .00
مطلبی ،قاسم« ،)0288( .روانشناسی محیطی دانشی نو در خدمت معماری و طراحی شهری» ،هنرهای زیبا ،شماره .07
متولی ،مسعود« ،)0282( .بررسی و سنجش کیفیت زیبایی در منظر شهری بر اساس مفهوم دیدهای متوالی ،نمونه موردی:
مسیر گردشگری دارآباد تهران» ،دو فصلنامه آرمانشهر ،شماره .1
مطهری ،مرتضی ،)0280( .زیباییشناسی دینی ( .)0تهران :مرکز مطالعات و تحقیقات هنری.
ناظر ،زینب ،باللی اسکویی ،آذیتا و کینژادریا ،محمدعلی ،)0220( .بازشناسی مفهوم شفافیت در معماری سنتی و معاصر
ایران .همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران ،یزد.
نقرهکار ،عبدالحمید ،)0220( .برداشتی از حکمت اسالمی در هنر و معماری ،چاپ اول ،تهران :انتشارات کتاب فکر نو.
نیوتون ،اریک ،)0286( .معنی زیبایی ،ترجمهی پروین مرزبان ،چاپ ششم ،تهران :شرکت انتشارات علمی فرهنگی.
لیزرف ,دیمشیتز ,مایاسنیکف ,روماننکو ,سیالیف ,استاخف ,دریموف ,اوزبانیکف ,ساچکوف ,موژیناگان ،)0210( .زیباییشناسی
نوین (ده مقاله) ،ترجمهی مهدی پرتوی ،چاپ اول ،تهران :چاپخانه سپر تهران با همکاری موسسه انتشارات امیرکبیر.
نقیزاده ،محمد ،)0222( .شهر زیبا ،مبانی ,عوامل ،معیارها ،چاپ اول ،اصفهان :انتشارات سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری
اصفهان.
نقیزاده ،محمد ،)0286( .ادراک زیبایی و هویت شهر (درپرتو تفکر اسالمی) ،چاپ اول ،اصفهان :انتشارات سازمان فرهنگی
تفریحی شهرداری اصفهان.
ویتیک ،آرنولد« ،)0286( .مبانی زیباییشناسی در محیط شهری» ،ترجمهی جواد مهدیزاده ،دو فصلنامه جستارهای شهرسازی،
شماره 00و .08
ووادیسوف ،تاتارکیویچ« ،)0227( .زیباییشناسی افالطون» ،ترجمه سید جواد فندرسکی ،فصلنامه فلسفه و کالم ،اطالعات
حکمت و معرفت ،شماره .60
ووادیسوف ،تاتارکیویچ« ،)0220( .زیباشناسی فیچینو و آکادمی فلورانس» ،ترجمه سیدجواد فندرسکی ،فصلنامه فلسفه و کالم،
اطالعات حکمت و معرفت ،شماره .00
وحیدی ،طاهر ،.فاروقی ،سید محمدرضا و مهدی تبار ،نگار ،)0222( .کوششی برای استخراج عوامل وحدتبخش معماری با
بهرهگیری از عناصر تأثیرگذار معماری اسالمی ،ششمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفهی شهر
اسالمی ،مشهد.
هاشم نژاد ،حسین و نعمتی ،سید جواد ،)0227( .زیباییشناسی در فلسفهی صدرالمتألهین ،دو فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه،
شماره .0
هاشمنژاد ،حسین ،)0220( .زیباییشناسی در آثار ابنسینا ،شیخ اشراق و صدرالمتألهین ،چاپ اول ،تهران :سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
یوسفیان ،جواد« ،)0202( .نگاهی به مفهوم زیباییشناسی» ،نشریه علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز ،شماره
.000
واردی ،زرین« ،)0286( .زیباییشناسی شیخ الرئیس (نگاهی به زیباییشناسی در آرای ابنسینا)» ،فصلنامه فلسفه و کالم،
اطالعات حکمت و معرفت ،شماره .00
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)31 :تابستان  ،3011جلد دو

شهرسازی مشارکتی با تاکید بر نقش کودکان در فرآیند برنامهریزی و
طراحی شهری در دوران کرونا

غالمرضا مختاری اصل ،*1مریم حافظی فر ،2زهرا

نصرتی3

تاریخ دریافت0022/20/20 :
تاریخ پذیرش0022/20/00 :
کد مقاله00302 :

چکـیده
تالش برنامهریزان و محققان حوزه کودک در دخیل کردن هرچه بیشتر کودکان در فرآیند برنامهریزی شهری است.
بیشک مشارکت کودکان ابتدا نیازمند درک کاملی از مفاهیم مربوط به کودک ،حقوق ،مزایا و چالشهای مشارکت با
کودکان است .همچنین بررسی روشهای مشارکت دادن کودکان در دوران قبل و بعد کرونا و ارزیابی معایب و مزایای آن،
جزو الزمههای این پژوهش میباشد .ازآنجاییکه کودکان ویژگیهای جسمی ،روحی و شخصیتی منحصر به خود را دارند،
فرایند مشارکت آنان نیز متناسب با جایگاهشان در جامعه تعریف میشود .در این راستا هدف پیدا کردن روشهای جدید
برای مشارکت کودکان در دوران کرونا میباشد و این سؤال پیش میآید که با توجه به معایب و مزایای روشهای نوین
دوران کرونا ،از چه متدهایی برای نتیجهگیری مناسبتر میتوان استفاده کرد؟ این پژوهش با روش توصیفی -تحلیلی و
استفاده از منابع کتابخانهای و اسنادی به شناسایی عوامل و فاکتورهای کالبدی -فضایی تأثیرگذار در ایجاد مشارکت
کودکان در فضاهای شهری دوستدار کودک در دوران قبل و بعد کرونا پرداخته و نهایتاً راهکارها و الگوهای مشارکت
کودکان در فرایند برنامهریزی و طراحی در شرایط مختلف کرونا را پیشنهاد میدهد.

واژگـان کلـیدی :مشارکت ،برنامهریزی شهری ،مشارکت کودکان ،شهر دوستدار کودک ،کرونا

 -3دانشجوی ارشد طراحی شهری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران (نویسنده مسئول)
reza_mokhtariasl@yahoo.com
 -2استادیار گروه معماری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
 -1دانشجوی ارشد طراحی شهری ،واحد اردبیل ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اردبیل ،ایران.
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اگر در فرایند برنامهریزی شهرها کودکان هم مدنظر قرار گیرند ،شهرها میتوانند از نظر اجتماعی و محیط زیست عرصههایی
پایدارتر و زیست پذیرتر باشند (رفیعیان و همکاران .)0:03:2 ،برنامهریزی شهری هنگامی به معنای واقعی به اهداف شهر مطلوب
نایل میشود که خواستهها و نیازهای تمام شهروندان با توجه به اقتضای سنی مورد توجه قرار گیرد .شهر مورد عالقه کودکان ،شهر
مورد عالقه مردم نیز است به طوری که شهروندان خود چه جوان و چه پیر را به شرکت در خدمات و طراحی شهری تشویق کند.
(کیانی و همکاران )3:03:0،نظریههای برنامهریزی در جهان امروز بیش از گذشته به مشارکت و انسانی شدن طرحها تأکید میکند
 .مشارکت یکی از الزامات زندگی شهری است و هنگامی تحقق مییابد که شهرنشینان هرکدام به نوبه خود احساس مسئولیت کنند
و از حالت یک شهرنشین عادی به یک شهروند مسئولیتپذیر و مشارکتپذیر تبدیل گردند .بررسی و تحلیل موضوع مشارکت مردم
در فرآیند شهرسازی ضرورت انکار ناپذیر یافته و شهرسازی مشارکتی به مقولهای مهم و با ارزش تبدیل شده است .شهرسازی
مشارکتی پیشنهادی است برای نهادینه کردن حضور شهروندان در تصمیمگیریهای شهری که امروزه دموکراسی مشارکتی –
محلیگرایی ،شهرسازی مشارکتی کمک خواستن از شهروندان برای اجرای طرح های شهری و دخالت دادن آنها در تصمیمگیریها
جایگزین برنامهریزی متمرکز شده است و مردم تا حدود زیادی جایگاه خویش را یافتهاند (خادم الحسینی و همکاران)0:03:0،
امروزه با گسترش توجه به حقوق کودکان ،جوامع بینالمللی تالش میکنند جایگاه قانونی برای رعایت حقوق این شهروندان
کوچک فراهم شود .به این سبب زمینه برای تجلی حضور آنان در قوانین ،مقررات و حقوق شهری ایجاد شده است .در مصوبات
بینالمللی و داخلی عالوه بر توجه به تأمین نیازهای اولیه و نیاز کودکان به بازی ،بر اهمیت مشارکت کودکان در سهیم ساختن آنان
در فرایند مکانسازی تأکید شده است .این بستر فراهم شده از جوامع به ویژه قشر تأثیرگذار در برنامهریزی و تصمیمسازیهای
شهری انتظار دارد که نظر کودکان را در فرایند مشارکتی طراحی فضای شهری اجرا کنند (عزتیان )0:03:۱،تالش برای چگونگی
به اشتراک گذاشتن دانش طراحان و کودکان میتوان منجر به مشارکت معنیدار و تأثیرگذارتری از کودکان در برنامهریزی و فرآیند
طراحی شهری و درنهایت رفاه آنها میشود .چنین برنامههایی به کودکان و نوجوانان کمک میکنند تا با دولت محلی و جامعه برای
توسعه شایستگی فضایی و اعتماد به نفس ارتباط برقرار کنند  .آنچه کمتر کسی پیش بینی کرده بود حضور مهمان ناخواندهای بنام
کرونا بود ،ویروس ناشناختهای که نه تنها کودکان ،که با نفوذترین و قدرتمندترین سیاستمداران و رهبران روزگار را نیز در چهار
دیواری خانهها حبس کرده است .حاال دیگر افراد نه تنها برای به اشتراک گذاشتن عقایدشان و سهیم شدن در تصمیمگیری ها که
حتی برای فعالیتهای روزمره نیز از یکدیگر فاصله گرفتهاند .عدم حضور فیزیکی و اجتماعی شهروندان بخصوص اقشار آسیب
پذیرتر مانند کودکان این پرسش را مطرح میکند که در نبود ابزارهای مشارکت چهره به چهره و حضوری ،صدای کودکان در
تصمیماتی که بر سرنوشتشان موثر است چگونه باید شنیده شود .عالوه بر اینکه نه تنها مشارکت کودک ،که سالمت جسمی و
روانی او نیز در این دوران در معرض تهدید قرار دارد(.منوچهری)0:03::،

 -2مبانی نظری
 -1-2برنامهریزی و طراحی شهری مشارکتی
 -1-1-2مفهوم مشارکت
مشارکت کردن به معنای سهمی در چیزی یافتن و از آن سود بردن و یا در گروهی شرکت جستن و بنابراین با آن همکاری
داشتن است .به همین جهت ،از دیدگاه جامعهشناسی ،باید بین مشارکت به عنوان امر شرکت کردن و مشارکت به عنوان عمل و
تعهد ( عمل مشارکت ) تبعیض قائل شد .مشارکت در معنای اول از تعلق به گروهی خاص و داشتن سهمی در هستی آن خبر می-
دهد و در معنای دوم داشتن شرکتی فعاالنه در گروه را می رساند و به فعالیت اجتماعی انجام شده نظر دارد .ساموئل پل اهداف زیر
را برای مشارکت بر میشمارد :
 مشارکت در هزینههای طرح ( پرداخت پول ،انجام دادن کار یا ارائه کاال)؛ افزایش کارآیی و اثربخشی طرح ( ارائه مشاوره و دخالت در اجرای آن )؛ توانمندسازی بهرهبرداران از طریق آموزشهای رسمی و غیر رسمی و فعالیتهای آگاهی بخش ( همانند گروههایی کهبه اتکای خود خانهسازی میکنند)؛
 افزایش اختیار (تسلط بخشهای محروم جامعه بر منابع و تصمیماتی که بر زندگیشان تأثیر میگذارد).با عنایت به نظریات مدرن در توسعه ،مشارکت را میتوان این گونه تعریف نمود :مشارکت ،فرایندی است مبتنی بر خرد جمعی
و رفتاری است آگاهانه و داوطلبانه که « شرکت همه افراد ذینفع در همه ابعاد برنامهریزی و تصمیمگیری ،مدیریت ،اجرا ،ارزیابی و
کنترل ،تقسیم منافع و سود برای رسیدن به هدف را در بر میگیرد »  .این پنج بعد عالوه بر آن که چارچوب مفهومی مشارکت را
روشن میسازد ،معیاری برای سنجش و تمایز مشارکت واقعی از مشارکت نمادین ،مشارکت غیر واقعی ،مشارکت ناقص و مشارکت
فریب کارانه است (رحمانی.)000:03:0،
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 -2-1-2معیارهای اصلی شهرسازی مشارکتی
شهرسازی مشارکتی را چنین تعریف میکنند :مجموعهای از فرآیندهایی که از طریق آن گروهها و تمایالت متنوع با هم تعامل
میکنند ،تا برای تهیه یک برنامه و نحوه انجام آن به توافق برسند .برخی از معیارهای اصلی در شهرسازی مشارکتی عبارتند از :
 نیت اصلی و واقعی برنامهریزان :مشارکت واقعی وقتی میسر است که برنامهریزان و مدیران اعتقاد درونی و جدیبه مشارکت شهروندان داشته باشند.
 دامنه مشارکت :با اختیار تصمیمگیری بیشتر به شهروندان،باعث نزدیکتر شدن به مشارکت واقعی خواهیم شد. نگاه به مشارکت :اگر مشارکت خود فی نفسه هدف در نظر گرفته شود ،به مشارکت واقعی نزدیکتر میشویم. نظرخواهی از شهروندان :طرحهای مشارکتی از نظر مشاوره با شهروندان نیز با هم متفاوتاند. حق اعتراض به طرح :داشتن حق اعتراض به طرح به همراه سازو کار اعمال این اعتراضات در طرح به گونهای کهمنافع عموم تأمین شود از ابزارهای مناسب برای سنجش میزان واقعی مشارکت مردم است.
 نظارت شهروندان :هرچه مردم نظارت بیشتر و جامعتری از جانب مردم وجود داشته باشد به مشارکت واقعینزدیکتر میشویم.
 جریان اطالعات :جهت جریان اطالعات (یک سویه یا دو سویه بودن آن) و شدت این جریان عامل مهمی درتشخیص میزان و نوع مشارکت شمرده میشود.
 پشتوانه فکری و فلسفی :مشارکت امری خلقالساعه نیست ،هر یک از سطوح مشارکت مبتنی بر سنتهای ریشه-دار فلسفی و سیاسی است .از این نظر نیز میتوان دستههای گوناگون مشارکت را از هم متمایز کرد )حبیبی و
همکاران.)0۱:03۳0،
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جیمز میجلی بر مبنای پاسخ دولتها به مشارکت ،آن را به چهار نوع تقسیم می کند:
 روش ضد مشارکتی:طرفداران این طرز تفکر معتقد به سرکوب مشارکت تودهها هستند .حکومتها اجازه مداخله ومشارکت همگانی در تدوین سیاست ها را که ممکن است با اهداف کالن اجتماعی و اقتصادی آنها تعارض پیدا کند،
نمیدهند .
 روش مشارکت هدایت شده :دولت از مشارکت اجتماعات محلی با انگیزههای پنهانی ،حمایت میکند .مشارکتاجتماعات محلی ،به منظور کن ترل سیاسی ،اجتماعی ،با علم به این که مشارکت ،اجرای طرح را تسهیل میکند ،به کار
میرود.
 روش مشارکت فزاینده  :در این شیوه ،دولت در برخورد با مشارکت ،به شکلی دو گانه عمل میکند؛ به این ترتیب کهدر موضعگیریهای رسمی از آن حمایت میکند ،اما عمال در مسیر تحقق پیشنهادهای مشارکتی اقدام مؤثری انجام
نمیدهد.
 روش مشارکت واقعی :در این شیوه دولت کامال از مشارکت اجتماعی حمایت میکند و از طریق ایجاد ساز و کارهاییبرای ورود مؤثر اجتماعات محلی در تمامی زمینهها ،تالش میکند .در این شیوهی مشارکتی ،دولت عالوه بر ایجاد
نهادهای اصیل محلی ،متعهد به فعالیتهای مشارکتی از طریق آموزش و تقویت اجتماعات محلی ،تدارک مواد و دیگر
اشکال کمک و نیز ایجاد هماهنگی در تصمیمات مرکزی ،منطقهای و محلی میباشد (.ازکیا و همکاران)0۱0:03۳3،
اسکات دیویدسون سطوح چهارگانهای برای مشارکت در نظر دارد)0 :اطالعرسانی )0مشاوره )3مشارکت )0توانمند-
سازی(شریفیانثانی.)0۴:03۳2 ،دریسکل در اثر خود با عنوان شهرهایی بهتر همراه با کودکان و نوجوانان (راهنمایی برای مشارکت)
که توسط یونسکو به چاپ رسیده ،مباحثی در رابطه با مشارکت و انواع آن طرح میکند .وی معتقد است ،مشارکت بر سه اعتقاد
ذیل مبتنی است :الف) توسعه ،در وهله اول و پیش از همه ،باید به نفع ساکنان محلی باشد؛ ب) مردمی که در محدودهی مورد
برنامهریزی زندگی میکنند ،دقیق ترین اطالعات را درباره آن محدوده و موضعات مرتبط با آن دارند؛ ج) مردمی که بیشترین
تأثیرات را از تصمیمات میپذیرند ،سهم بیشتری برای مشارکت در روند تصمیمگیری دارند)(Driskel,2002:32

 -2-2شهرسازی مشارکتی با تاکید بر نقش کودکان در فرآیند برنامهریزی و طراحی شهری
 -1-2-2کودک
طبق تعریف فرهنگ فارسی معین ،کودک به معنای کوچک ،صغیر و فرزندی که به حد بلوغ نرسیده یا طفل آورده شده است
(معین ،محمد .)300۴:03۱0،طبق تعاریف حقوقی جمهوری اسالمی ایران ،کودک به فردی اطالق میشود که به سن بلوغ نرسیده
باشد .قانون مدنی در تبصره یک ماده  0002مصوبه  03۱2مجلس شورای اسالمی ،سن بلوغ را برای پسران  00سال و دختران :
سال قمری ذکر کرده است (منصور .)300:03۴۴،کنوانسیون حقوق کودک که مفاد آن در سال  )0:۳:( 03۱۳به تصویب مجمع
عمومی سازمان ملل متحد رسیده و مجلس شورای اسالمی ایران نیز در سال  03۴0آن را پذیرفته است ،در ماده یک خود اشاره به
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آن دارد که کودک کسی است که دارای سنی کمتر از  0۳سال باشد ،مگر آنکه طبق قانون اجرا در مورد کودک ،سن بلوغ کمتر
تشخیص داده شود (یونیسف .)3:03۴۱،از نظر مرکز آمار ایران کودک به کسی گفته میشود که اجازه فعالیت شغلی نداشته باشد که
در این تعریف سن کودک حداکثر  00سال تمام شمسی است (شیعه.)00:03۳0،
با توجه به جنبههای رشد جسمی -حرکتی ،شناختی ،عاطفی ،کودکان دارای ویژگیهای زیر میباشند:
 تمایل به خود محوری و خودمرکزی دارند و اساساً هر چیز از دیدگاه و دریچه چشم خود میبینند. تمایل به یادگیری از طریق اشیای واقعی و عینی و تجربههای دست اول دارند ،زیرا توانایی تفکر انتزاعی واستدالل هنوز در آنان رشد نیافته است .بنابراین از طریق بازی و فعالیت به نحوه بهتری یاد میگیرند.
 تأمل کوتاهی میکنند ،یعنی توانائی برای تمرکز کردن و توجه به فعالیتها را برای مدت طوالنی ندارند .مدتزمان توجه آنان حدوداً  ۴تا  00دقیقه در هر دوره زمانی است که این زمان برای فعالیتهای جسمانی و ذهنی
مانند قصهگویی ،ساختمانسازی ،بازی با شن و مواردی از این قبیل متناسب است.
 برای یا دگیری ،کنجکاو ،خودجوش و مشتاق هستند و به امور تازه با عالقه پاسخ میدهند .هنوز به فعالیتهایگروهی عادت ندارند بنابراین از فعالیتهای گروهی کوچک بهره بیشتری میبرند.
 بدلیل نیاز درونی برای تحرک و فعالیت جسمی ،نمیتوانند به مدت طوالنی ساکت و آرام بنشینند، از تکرار ،به ویژه قصه و داستان و اشعار لذت میبرند. به طور طبیعی و با طیب خاطر به موسیقی و اشعار دارای وزن و قافیه پاسخ میدهند.البته گرچه ویژگی های مشترکی در هر گروه سنی وجود دارد ،تفاوتهای فردی در کودکان هم از نظر میزان رشد و هم
قابلیتها و تواناییهایشان وجود دارد (رحمانی.)0۱:03:0،

 -2-2-2حقوق کودک
حقوق کودک ،در پیماننامه جهانی حقوق کودک مصوب  0:۳:میالدی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب
رسید .این عهدنامه که به "کنوانسیون حقوق کودک" معروف است همهی دولتها و مردم جهان را به ساختن دنیای بهتر برای
کودکان تشویق میکند .در اوایل اسفند  03۴0مجلس شورای اسالمی ملحق شدن جمهوری اسالمی ایران به این عهدنامه را
تصویب کرد .اصول پایهای حقوق کودک به طور خیلی خالصه در این پیماننامه به شرح زیر است :
 هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. زمانی که در رابطه با کودکان تصمیمگیری میشود باید منافع عالیه آنها در راس قرار گیرد. کودکان حق دارند آزادانه عقاید و نظرات خود را ابراز کنند و در تمام اموری که به آنان مربوط میشود نظرات ایشان بایدمورد توجه قرار گیرد و الزم است ساز و کاری در زمینه نحوه مشارکت آنان در امور مرتبطشان طراحی نمود.
 کودکان حق آزادی مذهب ،آزادی تشکل و انجمن ،حمایت در برابر سوءاستفاده ،مراقبتهای بهداشتی ،استفاده از وسایلارتباطی ،آموزش و پرورش ،بازی و اوقات فراغت ،عدم حضور در جنگ ،رسیدن به اعضای خانواده و در مجموع حق
حیات و رشد دارند و هیچ کس نمیتواند مانع رشد و حیات سالم آنها گردد (سعیدی رضوانی. )0،
تامین حقوق کودکان ،آنان را از تحریم حق خود و سرخوردگیهای اجتماعی رهانیده و زمینهساز ایجاد جامعه سالم آینده خواهد
بود) . (Shieh,2006:5و نادیده گرفتن نیازهای کودکان در ساختن فضای شهری ،منجر به حذف کودکان از مفهوم عموم مردم
در لذت بردن از فضاهای باز برای انجام فعالیتهایشان شده است)(Li L.H,2005:305

 -3-2-2شهر دوستدار کودک
"شهر دوستدار کودک" ،شهری است که در آن بخشهای مختلف جامعه متعهد میشوند تا استانداردهای الزم را برای زندگی
شایسته کودکان در منطقه خود فراهم کنند .شهری که نیازها و عالیق خاص این گروهها را مدنظر قرار میدهد و کودکان به لحاظ
ذهنی و روانی از زندگی در آن احساس آرامش میکنند .این احساس آرامش به ویژه با امنیت اجتماعی و ایمنی رابطهی مستقیم
دارد .از اهداف مهم پروژههای شهر دوستدار کودک میتوان به ایجاد عالقه در کودکان برای پیگیری حقوقشان ،تامین امنیت
کودکان در مکانهای مورد نیازشان ،غلبه بر فقر و نابرابری ،مشارکت دادن کودکان در تصمیمگیریهای مربوط به شهر ،تمرین
همکاری میان کودکان و بزرگساالن ،تشویق بزرگساالن به حفظ و حمایت از کودکان ،توسعهی فضاهای تفریحی و ...اشاره نمود
(خوارزمی و همکاران .)0:03::،شهر دوستدار کودک ،به این معنی است که دولتمردان چگونه این شهرها را بر اساس عالیق
بچهها اداره میکنند و نیز به شهرهایی گفته میشود که در آنها حقوق اساسی کودکان مانند سالمت ،حمل و نقل ،حمایت ،آموزش
و فرهنگ رعایت میشود) . (Wilks, 2010:27براین اساس بچهها به عنوان شهروندانی تعریف شدهاند که حقوقی دارند و حق
دارند نظراتشان را ابراز کنند .یک شهر دوستدار کودک تنها یک شهر خوب برای بچهها نیست ،بلکه شهری است که به وسیله
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کودکان ساخته میشود (کیانی و همکاران .)00:03:0،از سوی یونیسف : ،مولفه اصلی تشکیلدهنده یک شهر دوستدار کودک
عبارتست از :
 .0اطمینان از مشارکت کودکان
 .0برخورداری از نظام قانونی دوستدار کودک
 .3توسعه راهبرد جامع حقوق کودکان در شهر
 .0ایجاد واحدهای حقوق کودکان با برقراری سازوکار همکاری بینبخشی
 .0اجرای برنامههای ارزیابی و برآورد اثر طرحها بر کودکان
 .۱تخصیص بودجه مناسب برای کودکان
 .۴ارایه منظم گزارش در مورد وضعیت کودکان شهر
 .۳آگاهی بخشی در مورد حقوق کودکان در میان بزرگساالن و کودکان
 .:حمایت از فعالیتهای گروههای مستقل در دفاع از حقوق کودکان)(Riggio, 2002:46
اخرین دستاوردهای جهانی در این زمینه که در سال  0200شبکه شهر دوستدار کودک اروپا اعالم شده عبارتند از راهبردی که
تضمین مشارکت کودکان و جوانان را برای بهبود شرایط زندگی شهری بکند (.کالنتری و همکاران)۱:03:0،
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ردیف
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0
3
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۱
۴
۳
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جدول  -۱ویژگیها و خصوصیات شهر دوستدار کودک(صفویمقدم و همکاران)۲:۱۱:۴ ،
ویژگیها و خصوصیات شهر دوستدار کودک
کودک در تصمیمات مربوط به شهر تاثیرگذار است.
تاثیر تصمیمگیری در مورد شهر و اظهار نظر خود ،درباره آن.
عقایدش را در مورد آنچه از شهر میخواهد بیان کند.
شرکت در خانواده ،جامعه و زندگی اجتماعی شامل رویدادهای فرهنگی و اجتماعی.
دریافت خدمات اساسی؛ مانند مراقبتهای بهداشتی و آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی.
دسترسی به آب آشامیدنی سالم و فاضالب مناسب.
در مقابل بهرهجویی ،خشونت و آزار محافظت شده است.
با ایمنی در خیابانها و با استقالل خودش راه می رود.
از فضاهای سبز که در آن گیاه و حیوانات وجود دارد ،بهرهمند است.
زندگی در محیطی سالم و عاری از آلودگی.
مالقات با دوستان و بازی با آنها.
احساس تعلق و اتصال به اجتماع.

 -۴-2-2مشارکت کودکان
یکی از بهترین روشها برای دستیابی به محیط های ساخته شده دوستدار کودک ،این است که کودکان و نوجوانان خود در
ساخت و برنامهریزی شهر مشارکت داده شوند .بهتر این است که این کار با مشارکت کودکان و نوجوانان در برنامههای دولت و
جامعه محلی شروع شود تا به تنظیم دستور کاری برای پیشرفت جامعه کمک کند .در کمترین حالت ،کودکان و نوجوانان باید در
توسعه و طراحی پروژهها و تصمیمگیری جامعه شرکت داده شوند (کیانی و همکاران )۴:03:0،از آنجایی که کودکان ویژگیهای
جسمی ،روحی و شخصیتی منحصر به خود را دارند .فرایند مشارکت آنان نیز متناسب با جایگاهشان در جامعه تعریف می شود
مشارکت کودکان عرصهای است برای کودکان که بتوانند نظر خود را درباره محیط پیرامون ارائه کنند )(Mansouri, 2011:5
مشارکت حق بنیادی شهروندی است و موجب رشد قابلیتهای اجتماعی کودکان میگردد .مفهوم مشارکت کودکان ساز و کاری
تشویقی برای دخالت دادن همه ردههای سنی جامعه در فرآیند توسعه شهری بود که به سبب سرعت گرفتن روند رشد در
کشورهای در حال توسعه شکل گرفت .کودکان به عنوان عضوی از عموم جامعه در مسیر مشارکت عمومی در برنامهریزی دارای
دیدگاهها و نیازهای متفاوتی از بزرگساالن می باشند که تاکنون چندان مورد توجه نبوده است .یکی از بهترین روشها برای
دستبانی به محیطهای ساخته شده دوستدار کودک ،برنامهریزی مشارکتی پیشنهاد داده میشوند( .عابدی و همکاران.)0:03::،
همیشه کودکان به چیزهایی که میسازند و اشیایی که به آنها هدیه داده میشود عالقه میورزند و آن را در ذهن میپرورانند
همانطور که الکساندر میگوید :قلعهای که توسط کودکان و از کارتن ،سنگ و نیمکتهای قدیمی ساخته شده ،به اندازه یک قلعه
کامل و مجهز برای آنان ارزش دارد (کریستوفر. )0۳::03۳۳،تحقیقات انجام شده در خصوص مشارکت کودکان ،فرآیندی سه
مرحلهای را پیشنهاد مینماید :فرایندی سه مرحلهای مشارکت کودکان:
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 .0سطح ساختاری  :این سطح به حقوق و موقعیت کودکان در جامعه و حمایتهای قانونی از آنها و نیز به وظیفه
مسئولین در قبال کودکان به عنوان شهروندان جامعه میپردازد .مشاوره مسئولین با کودکان خصیصه اصلی این
سطح است.
 .0سطح شخصی  :در این سطح هر کودک به عنوان یک شخص حقیقی با عالیق و عقاید مشخص و ناظر زیرک
محیط اطرافش مطرح است که اگر آزادی عمل داشته باشد ،محققی نکته سنج و متفکری ماهر با فطرتی پاک
است .بحث اصلی این سطح ،زندگی زمان حال کودک است ،نه زندگی آینده وی در دوران بزرگسالی است.
 .3سطح شخصی – ارتباطی  :در این سطح واقعیتهای اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی ،سیاسی محیطهای متفاوت
زندگی کودکان مورد بحث است)(Skivenes, 2006:13
 .0جهت تسهیل مشارکت کودکان در فرآیند تصمیمگیری چهار مرحله ذیل پیشنهاد میگردد:
 .0کودکان باید فرصت تجسم بخشیدن به عقایدشان را داشته باشند .که الزمه این کار اطالع از تصمیمات قبلی و
داشتن اطالعات شفاف و کافی برای تصمیمگیری و اطالع از نتایج تصمیم است.
 .۱کودکان باید فرصت بیان دیدگاههایشان را در موقعیتهای مختلف تصمیمگیری داشته باشند که این کار نیازمند
روشها و فنون متناسب با رشد سنی کودکان ،نظیر نقشه ذهنی ،نقاشی و بازی است.
 .۴بحث های کودکان باید جدی گرفته شود و با ارزیابی صحیح و به کمک خود آنها دالیل رد یا قبول آن به طور
مشخص توضیح داده شود.
 .۳کودکان باید از نتایج تصمیمهای اتخاذ شده مطلع شوند و همچنین فرصت کافی برای پرسش از نحوه حصول
نتایج را نیز در اختیار داشته باشند)(Mansouri, 2011:11
باید به بچه ها فرصت داد تا درباره محیط اطراف تصمیمگیری کنند .این موضوع نباید بعد از اینکه تصمیم گرفته شد صورت
بگیرد ،بلکه باید در حین تصمیمگیری بچه ها را دخالت داد .عوامل تاثیرگذار بر آن عبارت بودند از :
 باال بردن آگاهی اجتماعی :برای تقویت احترام به حقوق بچهها باید جامعه را آگاه کرد. توجه به نیازهای بومی :در این طرحها باید به نیازهای خاص بچهها ،خانوادهها و اجتماع توجه کرد. توسعه استراتژیهای شهری برای بچهها  :دولت و بخشهای قانونگذار باید به نیازهای شهری بچهها مانندتأمین ایمنی ،و دوری از خشونت توجه خاصی داشته باشد.
 بودجههای سازمانی بچهها  :دخیل کردن افراد و نهادهایی که میتوانند در تأمین بودجه طرحها را یاری برسانند. تقویت مشارکت  :باالبردن انگیزههای تمامی گروههای ذینفع در باالبردن و تقویت مشارکت همه. ظرفیتسازی  :باالبردن امکانات و تواناییها و توسعه بالقوه ظرفیتها برای نسلهای آتی باال بردن دانش وآگاهی ،کمک به معنادار نمودن روشهای مشارکت (کامل نیا و همکاران )۴:03۳۳،جدول شماره  0بیانگر پیش
نیازهای تحقق مشارکت کودکان می باشد.
جدول  – ۴پیش نیازهای تحقق مشارکت کودکان از دیدگاه صاحبنظران مختلف (تابان و همکاران.)۲:۱۱:۱ ،
کتاب-مقاله-
صاحب
پیش نیازهای مشارکت کودکان
پایان نامه
نظران
آگاهی و شناخت

Shiyani
2003

مقاله
"مشارکت
اجتماعی
کودکان"

Susskind
2001

پایاننامه "
مشارکت
نوجوانان در
توامندسازی
برنامهریزی"

ارزشهای دموکراتیک در
بردارنده
تواناییها و مهارتهای
اجتماعی
خالقیت و کارهای
بزرگ
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آگاهی از نیازهای فردی و اجتماعی و پیامدهای مواجهه با آنها ،حقوق
و مسئولیتها در جامعه ،مسائل فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی.
احترام به خود و دیگران ،مسئولیت مشترک برای آسایش و رفاه جمع،
ارزش و احترام به تنوعهای فرهنگی و اجتماعی ،درک و ارزش آزادی،
عدالت اجتماعی.
برقراری ارتباط با دیگران ،جست و جو ،کنترل و دستیابی به اطالعات،
تفکر انتقادی درباره شواهد و مسائل ،کار در گروه با قبول مسئولیت در
بروز مشکالت.
رشد تفکر مستقل ،تشخیص مسائل ،پیشنهاد و ارائه راه حل ،کاربرد
اشکال خالق خود بیانگری ،مشاهده و درک تأثیر بر محیطهای
مختلف.

حمایت نهادها ،توجه به آموزش ،تعریف نقش کودکان ،پذیرش جامعه برای فعالیت کودکان در تمام
مسائل ،ویژگیهای جمعیتشناختی.

Chawala
& heft
2002

مقاله
"صالحیت
کودکان و
محیط زیست
جوامع :رویکرد
عملی در
ارزیابی
مشارکت"

& Smith
Thomas
2010

کتاب"راهنمای
مشارکت
کودکان و
نوجوانان :
دیدگاههایی از
نظریه و
عمل"

شرایط همگرایی
شرایط ورود
شرایط حمایت اجتماعی

شرایط صالحیت

شرایط بازخوردها

همسویی با مسائل و منافع کودکان.
مشارکت کنندگان عادالنه انتخاب شوند.کودکان و خانواده آنان رضایت آگاهانه داشته باشند.کودکان میتوانند آزادانه مشارکت یا عدم مشارکت داشته باشند.پروژه در هر زمان و محل قابل دسترسی باشد.حمایت از کودکان و تشویق آنان.
کودکان دارای مسئولیت واقعی و نفوذ هستند.کودکان درک میکنند و در تعریف اهداف و فعالیتها شرکت دارند.کودکان نقش مهمی در تصمی سازی و انجام اهداف از طریقدسترسی به اطالعات مورد نیاز برای تصمیمگیری آگاهانه دارند.
کودکان به ساخت و بیان دیدگاههای خود کمک میکنند.سهم عادالنهای از فرصت برای همکاری و شنیده شدن وجود دارد.وجود شفافیت در تمامی مراحل تصمیمسازی ،وجود فرصت برای
تفکر انتقادی ،فرصت برای ارزیابی سطوح فردی و گروهی.

نیاز به تعاریف واضح ،نیاز به بهبود مدیریت شهری ،نیاز به مواجهه شدن با چالشهای تحقق حقوق
مشارکت کودکان ،نیاز به شاخص به منظور سنجیدن میزان مشارکت.

 ۵-2-2ضرورت مشارکت
یونیسف همزمان با به اهتزار در آوردن پرچم گزارش ساالنه خود ،بیانیه سال  0223کودکان جهان را ابراز داشت :
« میلیونها کودک احساس جدایی از نهادهای سیاسی و فقدان اعتماد به دولتهای خود میکنند » .مدیر اجرایی یونیسف در
انگلستان دیوید بل میگوید  :تحقیقات انجام شده در چهار کشور جهان طی سه سال اخیر بر اساس نمونهگیری از  02222کودک
نشان دا د که میلیونها کودک احساس تردید در مورد مفید بودن آرای خود به عنوان روشی برای بهبود زندگی خود میکنند و
رهبران دولتی خود را به عنوان الگوی نقش نمیبینند .این مسئله یک سوگیری بسیار نگران کننده است ،چیزی که رهبران سیاسی
باید به آن توجه کافی نشان دهند .اگر که دنیای بزرگساالن حقیقتاً خواستار ایجاد دنیایی و آیندهای بهتر برای بشریت است ،باید به
کودکان امکانات و روشهای بیشتری برای مشارکت در تصمیمگیری در مورد ایندهشان داد .طبق گزارش یونیسف ،تشریک
مساعی کودکان برای آمادهسازی آنها در مسئولیتپذیری آنها به عنوان افراد بزرگسال و ایجاد جوامع منسجم تر ضروری است.
شکست در ارتقای مشارکت کودکان از سنین کودکی به معنای از دست دادن فرصت طالیی برای نهادینه کردن دموکراسی و
ارزشهای واالی انسانی در سراسر جهان است .شکستی که موجب می شود ،افراد جوان فاقد احساس توانمندی و تعلق به جامعه
شوند و این مسئله موجب هزینه گزافی خواهد شد .دیوید بل نماینده ی یونیسف در انگلستان میگوید  :کودکان فاقد توانایی برای
ابراز وجود ،تبادل نظر در مورد تفاوت و اختالف نظریات ،مسئولیتپذیری برای انتخاباتی که در زندگی میکنند ،درگیر شدن در
بحث و گفتگوهای سازنده و مثبت ،احساس مسئولیت در مورد خود ،خانواده و یا جامعه خود میشوند و به تبع آن جوامعی که این
کودکان در آن بزرگ می شوند فاقد مداخالت در گفتمان مثبت و سازنده و اقدامات اجتماعی کارساز میگردند( .رحمانی،
.)0۱0:03:0
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صاحب
نظران

کتاب-مقاله-
پایان نامه

پیش نیازهای مشارکت کودکان

13

جدول  – ۱مقایسه تطبیقی دیدگاه صاحبنظران در رابطه با ضرورت مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری
(کاشانی جو و همکاران.)۶:۱۱:۴،

کوین لینچ
لوئیس
چاوال
دریسکل
ادموند
بیکن
جیکوبز
پرسی و
توماس
گلیسون و
سایپ

جدول  – ۲مقایسه تطبیقی دیدگاه صاحبنظران در رابطه با چگونگی مشارکت کودکان در طراحی فضاهای شهری
(کاشانی جو و همکاران)۷:۱۱:۴،

چگونه می توان کودکان را در فرآیند طراحی فضای شهری دخیل کرد؟

ایجاد زیرساخت اجتماعی

پروژه های طراحی مشارکتی

برداشت الگوهای رفتاری

نقاشی و تولید نقشه

مشاهده رسمی و غیر رسمی

عکاسی کودکان از محله

کارگا ههای گروهی

مصاحبه

اندیشمندان

هدایت پیاده روی توصیفی

نظریات

تصمیمگیری مشترک
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ضرورت دخیل کردن کودکان در طراحی فضای شهری در چیست؟

آموختن مشاهده صحیح

گشودن راه خالقیت

توسعه طراحی شهری

مطالعه اولوی های کودکان

تغییر کانون برنامه ریزی

ارتقا حس مسئولیت پذیری

تجربه مردم ساالری

نزدیکی به هدف طراحی

ارتقا حس تعلق

ارتقا سرزندگی

نمایاندن عالیق کودکان

شرکت در مسائل تأثیرگذار

اندیشمندان

نهادینگی و توسعه پایدار

نظریات

کوین لینچ
یونسکو و چاوال
دریسکل
جیکوبز
پرسی و توماس
گلیسون و سایپ
کالرک
بچتل و چرچمن

 -۶-2-2مزایای شهرهای مشارکتپذیر کودکان
از منافع مشارکت برای جوانان و کودکان میتوان نشاطآور بودن شرکت در فعالیت جدید ،تجربه دموکراسی و تحمل عقاید
سایرین و ایجاد ارتباط سالم و ایجاد شبکهای از دوستان جدید ،افزایش حس سرپرستی و مسئولیتپذیری و تقویت اعتماد به نفس
در آنان را نام برد .عالوه بر کودکان ،مشارکت کودکان برای سایر افراد جامعه نیز دارای منافعی است از قبیل :ارتباط و همکاری
متقابل کودکان و بزرگساالن و نزدیک شدن گروههای سنی مختلف به یکدیگر ،شناخت راههای بهبود کیفیت توسط سایرین و
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 -۷-2-2موانع تحققپذیری مشارکت در شهرهای دوستدار کودک
هرچند سالهاست از توجه مسئوالن شهری به مسائل اولیه و ابتدایی مشارکت شهروندان و بخصوص مشارکت کودکان در
برنامهریزی و طرحهای شهری میگذرد اما این طرز تفکر برای کشور ما همچنان تفکر نوینی محسوب میشود و به جز در چند
پروژه به نظر میآید این شیوه نگرش به مشارکت ،چه به دلیل مشکالت فرهنگی یا ساختاری مدیریت شهری در ایران غریب
است .از موانع دستیابی به مشارکت فعال در طرحهای شهری ایران میتوان مشکالت زیر را برشمرد (ارجمند نیا)0۳:03۳2 ،
 موانع یا محدودیتهای ساختاری :فقدان ساختارهای محلی یا نبود سازماندهی و زیرساختهای ارتباطی وساختارهای بوروکراتیک که مشارکت را در قالب ازپیش تعیین شده در نظر میگیرد.
 موانع فرهنگی یا محدودیتهای فرهنگی -اجتماعی؛ موانع و محدودیتهای نهادی؛ موانع و محدودیتهای اقتصادی و مشکالت ناشی از آن؛ موانع سیاسی مشارکت؛ موانع ساختاری ناشی از نظامهای برنامهریزی؛ موانع و مشکالت ناشی از محرمانه و سری بودن برخی از برنامهها؛ موانع ناشی از مفعول پنداشتن مشارکت کنندگان؛ -عدم شناخت جایگاه سازمانهای غیردولتی.
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تقویت احساس تعلق خاطر به محیط زندگیشان و تقویت توجه و صرف انرژی و زمان آینده جامعه .از فوائد مشارکت کودکان و
نوجوانان برای برنامهریزان و سیاستگذاران میتوان به موارد زیر نیز اشاره کرد:
 کمک به پیدا کردن شناخت نسبت به جامعهای که به آن خدمت میکنند؛ کمک به اتخاذ بهتر تصمیمات و عملیتر بودن برنامهریزیها؛ ایجاد محیطهای شهری کودک پسندتر و انسانیتر؛ کمک به تحققیابی روح معاهده سازمان ملل در زمینه حقوق کودکان؛ (دریکسل.)0۴:03۳۱، تقویت استنباط و تصمیمگیری بزرگساالن در حقیقت تجربه کودکان و نوجوانان. برطرف کردن لزوم فرضیات بزرگساالن در مورد اینکه کودکان و نوجوانان چه کسانی هستند ،چه نیازهایی دارند وخواسته آنها چیست؟
 به رسمیت شناختن حق کودکان برای مشارکت دربرنامههای توسعه جامعه به عنوان شهروندان جامعه خود. به رسمیت شناختن ارزش مشارکت کودکان و نوجوانان درتوسعه جامعه. کشف این موضوع که دانش و تجربه کودکان و نوجوانان از محیط اطراف خود متفاوت از دانش و تجربهبزرگساالن است(کیانی و همکاران)۳:03:0،
 محیط ساخته شده تقریباً نیازها ی کودکان و نوجوانان را بر طرف میکند. کودکان سهم بیشتری از پروژهها و محیط حاصله را دارند. -طراحان میدانند که چه چیزی در محیط کودکان بیشتر به چشم میآیند و چرا (رحمانی.)0۱3:03:0،

شایان ذکر است که این موانع در خصوص مشارک فعال همه شهروندان در امور شهری مطرح است؛ حال آنکه برای رسیدن
به مشارکت همه جانبه گروههای خاص) بخصوص کودکان (مشکالت دیگری نیز بر لیست فوق اضافه میشوند که عالوه بر موانع
سازمانی بیشتر این مشکالت میتواند به مخاطبان طرح برگردد .مشکالتی از قبیل:
 عدم اعتماد کافی مسئوالن به گروههای سنی کودک و نوجوان و عدم حمایت مسئوالن باالدست از برنامههایمشارکتی کودکان.
 مسئوالن اغلب خود را مسلط بر خواستهها و نیازهای کودکان میدانند و تصمیمگیری در خصوص کودکان را بااعمال نظر خود انجام میدهند و نه با نیاز ها و خواستههای کودکان امروز.
 فقدان فرهنگ مشارکت در جامعه و ناشناخته بودن ارزشهای مشارکت برای کودکان و خانوادههای ایشان. افزایش هزینهها اقتصادی ناشی از برنامههای مختلف مانند آموزش کودکان ،گردآوری اطالعات از کودکان و غیره؛(گلستانی و همکاران.)0۱:03:0،
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 -۸-2-2روشها و الگوهای مشارکت کودکان
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از آنجایی که کودکان در سطح آگاهی و درک متفاوتی نسبت به بزرگساالن قرار دارند ،ابزار ارتباط برقرارکردن با آنان نیز
منحصر بـه خـودشـان اســت .ایـن روشهـا شامل مصاحبه با کودکان بهصورت انفرادی و گروهی ،نقاشی کشیدن ،آثـار دستی و
کاردستی ،عـکـسبـرداری و فیلمبرداری بهوسیله کودکان ،ثبت جدول فعالیتهای روزانه ،کروکی و نقشهبرداری از الگوی رفتار
کودکان بهوسیله شخص کودک و ناظر تعلیمدیده و  ...است که میتواند در شناسایی منافع کودکان و بررسی مسائل موجود شهر
راهنمای طراح بـاشـد) (Driskell, 2008:78دریسکل در کتاب خود با عنوان "ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و نوجوانان"
روشهای مشارکتی ارائه میدهد .این روشهای پایهای عبارتند از :
 مشاهده غیر رسمی و حضور یافتن در اجتماعات کوچک مردمی مصاحبه نقاشی کشیدن جداول فعالیتهای روزانه خانواده و شبکههای حمایتی نقش بازی کردن ،تئاتر و نمایش عروسکی گشتهای هدایت شده عکسبرداری توسط جوانان نقشهبرداری از رفتارها پرسشنامه و پیمایش بحثهای گروههای کانونی و گروههای کوچک کارگاههای آموزشی و رویدادهای اجتماعیهر روش شامل موضوعات ذیل میباشد « :هدف»« ،زمان مورد نیاز»« ،ابزار مورد نیاز»« ،حداکثر رساندن مشارکت جوانان» و
«راهنمای فرایند»( ،رحمانی.)00۴:03:0 ،
جدول  – ۵الگوهای مشارکت کودکان در فضاهای شهری)(Baharvand, 2014:322

الگو
الگوی رومانتیک

اهداف
کودکان به عنوان
برنامهریزان و آینده-
سازان

الگوی طراحی
وکالتی

طراحی برای کودکان با
توجه به عالیق آنها

الگوی نیازها

علوم اجتماعی برای
کودکان

الگوی یادگیری

کودکان به عنوان
یادگیرندگان

الگوی حقوقگرا

کودکان به عنوان
شهروندان

الگوی نهادینه-
سازی

کودکان به عنوان
بزرگساالن

الگوی پیش برنده

مشارکت با کمک
چشمانداز سازی

راهکار
به کودکان به عنوان برنامهریزانی نگریسته میشود که اغلب از بزرگساالن بهتر کار را
به انجام میرسانند .مانند بهرهگیری نیکلسن از این رویکرد در طراحیها در دهه 21
میالدی
شهروندان حق مشارکت در پروژههای شهری نداشته و متخصصان شهری به عنوان
وکیل گروههای مختلف ،طرحهای خود را ارائه میدهند .مانند پروژههای برنامهریزی
شهری دهه  00میالدی
ضرورت مشارکت کودکان در طراحی محیط پیرامون با استفاده از علوم روانشناسی
محیطی مانند طراحیهای لینچ
آموزش به کودکان از طریق مشارکت ،به اندازه تغییرات کالبدی در شهرها اهمیت
دارد .این روش اغلب منجر به آموزش و تغییرات اجتماعی ،بدون اعمال تغییرات
کالبدی میشود .مانند بهرهگیری از این الگو در برنامهریزیهای آدامز و مور
تأکید بر حقوق کودکان در شکلدهی به محیط به عنوان گروهی از شهروندان است .
مانند پروژههای شورای شهر بچهها و شهرهای دوستدار کودک اجراشده توسط
یونیسف
از کودکان همانند بزرگساالن انتظار می رود رفتار کنند و در فرایند برنامهریزی قدرت
داشته باشند .مانند پروژههای توسعه شهری در کشورهای درحال توسعه
کودکان در طرحها مشارکت دارند ولی بزرگساالن نقش اصلی را ایفا میکنند .این
الگو بازتاب رفتار فعلی ماست و مشارکت را به عنوان عملی آموزنده ،اجتماعی و ارتباط
دهنده میشناسد .سعی در یافتن راههای احیای دوباره ایدههای دوران کودکی در
جهت خلق مکانهای کودک محور و با کمک خود کودکان دارد .از نکات مثبت این
رویکرد ،افزایش میزان مشاهده ،کنترل و نظارت بر برنامهها است و از نکات منفی آن،
غیرقابل اجرا بودن در تمام شرایط و نیاز به انجام آموزشهای الزم در این زمینه
است.

 -۹-2-2کودکان و کرونا

 -1۰-2-2روشهای مشارکت کودکان در دوران کرونا
به حاشیه رانده شدن صدای کودکان در دوران کرونا ،فضا را برای توجه بیشتر به مفهوم مشارکت الکترونیک یا دیجیتال و
استفاده از ابزارهای مبتنی بر شبکه جهانی باز کرده است .استفاده از فنآوری پیش از اینها نیز در حوزه مشارکت کودک وارد شده
بود .مثالهایی از قبیل استفاده از جیپیاسها در حوزه موضوعاتی چون رفت و آمد و تحرک مستقل کودکان در شهرها و در حد
فاصل مدرسه تا خانه و یا استفاده از دستگاههای کامپیوتری سیار گواه این موضوع است .استفاده از سیستم اطالعات مکانی مبتنی
بر مشارکت عمومی است که در آن از نقشهها برای باال بردن اطالعات عموم و گردآوری دادههای مکانی استفاده میشود و یا
استفاده از پلت فرمهای نقشه گوگل برای دادههای حمل و نقلی و مبلمان شهری ) (Delitheou, 2019:5از دیگر مثالهای
رویکرد دیجیتال در مشارکت کودکان است .اگر چه همگی اینها نیز تا حدودی به تحرک کودک در فضاهای شهری نیازمند است .
) (Jones,2003:165مساله پیوند میان دنیای فنآوری و کودکان تا جایی در عصر امروز اهمیت یافته است .مشارکت الکترونیک
از عناصر مختلفی تشکیل میشود که سه راس اساسی آن “افراد”“ ،فنآوری” و “زیرساختها و موسسات دولتی” است .استفاده از
مشارکت الکترونیک به طور معمول در تصمیمگیریهای سیاسی کاربرد داشته است که شامل سیستم درخواست الکترونیکی ،رای-
گیری ا لکترونیکی ،سیستم مشاوره الکترونیکی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،ابزارهای مبتنی بر نقشه ،پادکستها ،بالگها،
نظرسنجیهای آنالین ،انجمنهای مجازی ،پنلهای الکترونیکی ،مشاورههای مجازی ،اتاقهای گفتگوی مجازی و یک سیستم
مشارکت ترکیبی است .این سیستم میتواند با شبکههای اجتماعی نظیر فیسبوک و توئیتر همراه باشد .این ساختار کلی میتواند در
دوران بحران که هنوز دسترسی به شبکه جهانی فعال است جایگاهی در عرصه تصمیمگیریهای شهری نیز پیدا کند و کودکان
جزوی از بازیگران اصلی آن باشند .در حقیقت میتواند راهی باشد برای شنیدن صدای کودکان در دورانی که امکان حضور فیزیکی
آنها در روند برنامه ریزی وجود ندارد .میزان و نحوه استفاده از مشارکت آنالین بنابر فرهنگ ،زیرساخت ،آموزش و قوانین و سیاست-
های هر کشور میتواند متغیر باشد) . (Yusuf,2017:28در مورد کودکان و نوجوانان ،استفاده از این نوع مشارکت میتواند در
قالب بازیهای آنالین نیز نمود پیدا کند .بازیهای الکترونیک یک روش مشارکت آنالین مبتنی بر بازی است که در سالهای اخیر
به عنوان یک ابزار تعاملی میان کودکان و دولتهای محلی برای مشارکت کودک در پروسههای طرحریزی شهری مورد توجه قرار
گرفته است )(Rexhepi,2018:114که به دلیل جاذبه های گرافیکی و استفاده از انیمیشنها ابزارهایی بسیار کودکپسند هستند.
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آنچه کمتر کسی پیش بینی کرده بود حضور مهمان ناخواندهای بنام کرونا بود ،ویروس ناشناختهای که نه تنها کودکان ،که با
نفوذترین و قدرتمندترین سیاستمداران و رهبران روزگار را نیز در چهار دیواری خانهها حبس کرده است .حاال دیگر افراد نه تنها
برای به اشتراک گذاشتن عقایدشان و سهیم شدن در تصمیمگیریها که حتی برای فعالیتهای روزمره نیز از یکدیگر فاصله گرفته-
اند .عدم حضور فیزیکی و اجتماعی شهروندان بخصوص اقشار آسیبپذیرتر مانند کودکان این پرسش را مطرح میکند که در نبود
ابزا رهای مشارکت چهره به چهره و حضوری ،صدای کودکان در تصمیماتی که بر سرنوشتشان موثر است چگونه باید شنیده شود.
عالوه بر اینکه نه تنها مشارکت کودک ،که سالمت جسمی و روانی او نیز در این دوران در معرض تهدید قرار دارد .کودکی که
برای بهبود رشد فیزیکی ،روانی و اجتماعی نیازمند حضور در فضاهای سبز و طبیعی ،تحرک و بازی ،مشارکت در عرصههای
اجتماعی و فرهنگی ،رفت و آمد و تحرک مستقل در شهر و ارتباطات اجتماعی در دایره دوستان و مالقات با گروههای همساالن
است اکنون تنها به کنج خانه که تنها مکان امن این روزها بشمار میرود پناه برده است .تمامی آنچه که به عنوان شاخص در شهر
دوستدار کودک مطرح شده است .اگر تا دیروز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و حتی در برخی کشورهای توسعه یافته
مساله مداخله کودک در تصمیمگیری ها به دلیل شرایط اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی جامعه موضوعی چالش برانگیز محسوب می-
شد امروز تنها به یک دلیل امری محال تلقی می گردد :حفظ سالمت عمومی جامعه .مساله حضور و یا عدم حضور کودکان در
مدارس ،تاثیرگذاری و یا عدم تاثیر پوشیدن ماسک ،میزان موثر فاصله گذاری اجتماعی ،دورکاری یا حضور در فضای کار با رعایت
پروتکلهای بهداشتی و مراحل مختلف قرنطینه همه و همه تنها به دنبال حفظ سالمت عمومی جامعه ،به خصوص کودکان است.
(منوچهری.)0:03::،

 -11-2-2معایب و مزایای روشهای نوین مشارکت کودکان
حضور کودکان در فضای مجازی چه با اهداف آموزشی و چه با هدف مشارکت با چالشهای فراوانی نیز روبرو است .در حالیکه
بسیاری ،درگیر شدن کودکان با تبلتها ،شبکههای مجازی و اپلیکیشنهای گوناگون را برای سالمت کودکان مضر میدانند
بسیاری با استناد به آمار مرگ و میر ناشی از این ویروس برای کودکان خطر این بیماری را برای کودکان مهمتر میپندارند و
معتقدند که بسیاری از مشکالت مشارکت فیزیکی در مشارکت دیجیتال وجود ندارد .از آن جمله میتوان به پنهان ماندن و عدم
تاثیرگذاری ویژگی های روانی برخی کودکان مانند احساس خجالت و یا عدم اعتماد متقابل به محقق اشاره کرد .از سویی دیگر
انتقاداتی نیز به این روش وارد است .یکی از نواقص روشهای آنالین جدایی و فاصله میان کودک به عنوان شرکتکننده ،محقق و
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فضای تحقیق است .اگرچه این مساله به توازن قدرت میان کودک شرکتکننده و محقق بزرگسال میانجامد اما ارتباط میان این
دو عنصر تحقیق همواره تاثیر بسزایی در روند و نتایج تحقیقات کیفی داشته است .این مساله به خصوص در روشهایی مانند
مصاحبههای گروهی با کودکان بیشتر نمود پیدا میکند .آنجا که کودکان در میان گروههای همساالن و دوستان خود آنچه در درون
و ذهنشان میگذرد را به گونهای متفاوت بیان میدارند .در حقیقت تاثیر حضور همساالن و کنش میان شرکتکنندگان در مصاحبه-
های گروهی همواره محرکی موثر است که تحقیق را به سمت بیشتر شنیده شدن نظرات کودکان سوق میدهد .این همان تاثیری
است که در مصاحبههای فردی کمتر دیده می شود و بسیاری از حاالت ،رفتارها و زبان بدن کودکان که در میزان مشارکت و به تبع
آن در نتایج تحقیقات مشارکتی موثر است در مشارکت آنالین وجود نخواهد داشت .همچنین ،مشارکت مجازی کودکان در تضاد با
بسیاری از نظریات ساختارگرایی است .ساختارگراها معتقدند که فعالیتهایی نظیر نوشتن و یا صحبت کردن ،این امکان را به کودک
میدهد که از تجارب خود معنا خلق کند .در روشهایی مانند مصاحبه و یا نوشتن انشا ،کودک در یک فرآیند مذاکره درونی
اطالعات جدیدی را درک و عرضه می کند و از عنصر زبان و دیالوگ برای به نظم درآوردن افکار و خلق معنا بهره میجوید .
) (Ardoin, 2016:263مساله بعدی این است که استفاده از مشارکت آنالین میتواند با اهداف عدالت اجتماعی در تضاد باشد.
زیرا عدم توزیع عادالنه زیرساخت های موردنیاز برای اینگونه مشارکت از جمله دسترسی به اینترنت ،کامپیوتر و تلفنهای هوشمند
برای تمامی اقشار جامعه به یک میزان ممکن نیست .لذا استفاده از این روش در کشورهای در حال توسعه منجر به نشنیدن و به
حاشیه رانده شدن صدای بخش اعظمی از کودکان خواهد شد .همچنین عالوه بر موانع فنی ،حقوقی ،سیاسی و سازمانی مشارکت
دیجیتال ،بسیاری از دولت های محلی با مشکل کمبود نیروی متخصص در امر فن اوری و منابع مالی مرتبط با فنآوری روبرو
هستند .موضوع چالش برانگیز بعدی نگرانیهای والدین از مضرات اخالقی ارتباط کودکان با اینترنت و دسترسی به محتوای
نامناسب برخی شبکهها و وبسایتها است .این امر لزوم حضور تسهیلگران در کنار کودکان را مطرح میکند .
) (Danby,2016:141در نهایت میتوان گفت در جوامعی که ساختار تصمیمگیری در آنها بر اساس شکلی از دموکراسی استوار
است و یا داعیه حضور دموکراسی در جامعه را دارند مشارکت افراد امری الزم محسوب میشود و برای رسیدن به برنامهریزی همه
شمول و طرحهای شهری که پاسخگوی نیاز تمامی اقشار جامعه باشد برنامهریزان مستلزم گنجاندن نظرات تمامی شهروندانی
هستند که گروه هدف برنامه ریزی قرار دارند از جمله کودکان .این امر با رعایت اصول و قوانین حاکم و نظارت بر آن در دوران
بحران مانند شرایط کنونی میتواند با جایگزین کردن سیستمهای سنتی با سیستمهای مشارکتی دیجیتال صورت گیرد (منوچهری،
.)3:03::

 -3نتیجهگیری
با توجه به این نکته که برنامهریزی مشارکتی بر اساس اقدامات خاص از قبیل آموزش ،روشهای مشارکتی ،اطمینان از
تصویب ،عوامل فعال و نقش آنها در جهت مشارکت و ایجاد شناخت محلی و ...انجام میشود ،باید از شیوههای مشارکت واقعی در
تمامی فرایند مشارکت تبعیت نمود و آن را در تمامی مراحل از جمله نیت اصلی و واقعی ،دامنه مشارکت ،نگاه به مشارکت ،حق
اعتراض به طرح ،نظرخواهی از شهروندان و ..بکار برد .طبق پیماننامه جهانی حقوق کودک ،کودکان حق دارند آزادانه عقاید و
نظرات خود را ابراز کنند و در تمام اموری که به آنها مربوط میشود ،نظرات ایشان باید مورد توجه قرار گیرد و الزم است ساز و
کاری در زمینه نحوه مشارکت آنان در امور مرتبطشان طراحی کرد .لذا تامین حقوق کودکان آن را از تحریم حق خود و
سرخوردگیهای اجتماعی رهانیده و زمینهساز ایجاد جامعه سالم آینده خواهد بود و نادیده گرفتن نیازهای کودکان در ساختن فضای
شهری ،منجر به حذف کودکان از مفهوم عموم مردم در لذت بردن از فضاهای باز برای انجام فعالیتهایشان شده است .از اهداف
مهم پروژههای شهر دوستدار کودک میتوان به ایجاد عالقه در کودکان برای پیگیری حقوقشان ،تامین امنیت کودکان در مکانهای
مورد نیازشان ،غلبه بر فقر و نابرابری ،مشارکت دادن کودکان در تصمیمگیریهای مربوط به شهر ،تمرین همکاری میان کودکان و
بزرگساالن ،تشویق بزرگساالن به حفظ و حمایت از کودکان ،توسعه فضای تفریحی و ...اشاره نمود .یک شهر دوستدار کودک تنها
یک شهر خوب برای بچهها نیست ،بلکه شهری است که به وسیله کودکان ساخته میشود .از آنجایی که کودکان ویژگیهای
جسمی ،روحی و شخصیتی منحصر به فرد خود را دارند ،فرایند مشارکت آنان نیز متناسب با جایگاه ایشان در جامعه تعریف میشود.
باید به بچهها از طریق باال بردن آگاهی اجتماعی ،توجه به نیازهای بومی ،توسعه استراتژیهای شهری برای بچهها ،تقویت
مشارکت ،ظرفیتسازی و اختصاص بودجههای سازمانی ،فرصت داد تا درباره محیط اطراف ،در حین تصمیمگیریها ،مشارکت
نمایند .تا باعث کمک به اتخاذ بهتر تصمیمات ،ایجاد محیطهای شهری کودک پسندتر ،پیدا کردن شناخت نسبت به جامعهای که
به آن خدمت میکنند ،به رسمیت شناختن حقوق کودکان برای مشارکت و ارزش آن و ...اشاره نمود .و در این راستا باید از موانع و
مشکالتی از قبیل محدودیتهای ساختاری ،فرهنگی -اجتماعی ،نهادی ،اقتصادی و مشکالت ناشی از آن ،سیاسی ،و همچنین
عدم اعتماد کافی مسئوالن به گروه سنی کودک نوجوان و عدم حمایت مسئوالن باالدستی از برنامههای مشارکتی کودکان و
همچنین افزایش هزینههای اقتصادی ناشی از برنامههای مختلف و آموزش کودکان و گردآوری اطالعات جلوگیری نموده و
مشکالت را مرتفع ساخت .الزم به ذکر است که با توجه به شرایط و محدودیتهای دوران کرونا ،اهداف ،تعاریف ،اصول ،برنامه-
ریزی ،سیاستها و الگوهای به کار رفته در اصول مشارکتی کودکان در فرایند برنامهریزی مشارکتی کودکان در شهر دوستدار

کودک هیچ فرقی نسبت به دوران قبل کرونا نداشته و نباید این فرایند را به فراموشی سپرد .فرق شرایط دوران قبل و بعد کرونا،
فقط در نوع روشهای مشارکت دادن کودکان در فرایند برنامهریزی است که در دوران قبل کرونا از روشهایی مانند مصاحبه،
نقاشی ،نقش بازی کردن ،عکسبرداری ،نقشهبرداری از رفتارها ،پرسشنامه و پیمایش و  ...استفاده میشد که در دوان کرونا از
روشهای مشارکت الکترونیک دیجیتال با استفاده از ابزارهای مبتنی بر شبکههای جهانی ،جیپیاس ،رایگیری و مشاوره
الکترونیکی ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،ابزارهای مبتنی بر نقشه و بازیهای آنالین میباشد .باید به این نکته توجه داشت که در
شرایط دوران کرونا هم موانع و مشکالتی از قبیل درگیر شدن کودکان با تبلتها و شبکههای مجازی و اپلیکیشنها ،جدایی و
فاصله میان کودک و محقق و فضای تحقیق ،عدم تاثیر حضور همساالن و کنش میان شرکتکنندگان ،تضاد با بسیاری از نظریات
ساختارگرایی ،تضاد با اهداف عدالت اجتماعی ،کمبود نیروی متخصص در امر فناوری و منابع مالی و ...وجود دارد .لذا برای دستیابی
به مشارکت بیشتر و کارامدتر در فرایند برنامهریزی مشارکتی شهر دوستدار کودک در دوران کرونا ،باید از روشهای ترکیبی اشاره
شده در دوران قبل و بعد از کرونا ،به نحوهای که در راستای همپوشانی مشکالت و موانع یکدیگر باشند ،برای حصول نتیجه بهتر،
استفاده نمود.
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تحلـیل شاخصهای مسکن سالم در شهر مشهد
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چکـیده
مقوله مسكن ،امروزه نه تنها به عنوان یك سرپناه ،بلكه به عنوان هویت ،امنيت و منبع سرمایه در بين ساکنان یك شهر
مطرح است .نبود منابع کافي ،ضعف مدیریت اقتصادي ،نداشتن برنامه ریزي جامع مسكن و سایر نارسایي هایي که در
زیرساخت هاي اقتصادي وجود دارد از یكسو و افزایش جمعيت شهرنشين از سویي دیگر تامين سرپناه در کشورهاي در
حال توسعه را به شكلي پيچيده و چند بعدي درآوردهاست .براي دستيابي به برنامه ریزي مطلوب مسكن باید تمام جوانب
وضع موجود مسكن و تسهيالت مربوط را مورد بررسي و تجزیه و تحليل قرار داد .شناسایي و تطبيق شاخص هاي مسكن
موجود با شاخص هاي مسكن سالم در جهت تحقق سكونتگاه مطلوب امري مهم در توسعه مطلوب شهري به شمار
مي آید .پژوهش حاضر باتوجه به متغيرهاي کمي و کيفي داراي ماهيت توصيفي تحليلي مي باشد و در دسته تحقيقات
کاربردي توسعه اي قرار مي گيرد .اطالعات گردآوري شده در این پژوهش به روش اسنادي-کتابخانه اي مي باشد و
دادههاي مورد نياز از طریق سرشماريهاي عمومي نفوس و مسكن ,دادههاي مرکز آمار ,آمارنامه ها و پایگاه داده هاي
مكان مرجع استخراج گردیده است .جامعه آماري ,مساکن و وضعيت شاخص هاي کمي و کيفي آن در شهر مشهد مي
باشد؛ که داراي  0081663نفر جمعيت 2312367 ,خانوار و در کل داراي  2325000واحد مسكوني مي باشد ؛ در پژوهش
حاضر ابتدا شاخص هاي کمي و کيفي مسكن مورد نظر پژوهش انتخاب و سپس در محدوده مطالعاتي بررسي مي شوند و
در نهایت این شاخص ها با شاخص هاي مسكن سالم استاندارد مقایسه مي گردند .شاخص هاي کمي و کيفي مسكن با
بررسي منابع و مقاالت موجود انتخاب شده است که  1شاخص به صورت کمي و  0شاخص به صورت کيفي مورد ارزیابي
و مقایسه قرار گرفته اند .در این مقاله ،سعي شده است تا به این پرسش که "وضعيت موجود مسكن در شهر مشهد به
لحاظ شاخص هاي کمي و کيفي چگونه است؟" پاسخ داده شود و مقایسه اي با شاخص هاي مسكن سالم صورت گيرد.
با توجه به نتایج حاصل از ارزیابي و مقایسه شاخص هاي کمي و کيفي مسكن ,وضعيت شاخص هاي مسكن در شهر
مشهد در حالت کلي نسبت به شاخص هاي مسكن سالم نامطلوب ارزیابي مي گردد.

واژگـان کلـیدی :سرپناه ،مسكن سالم ،برنامه ریزي ،شهرنشيني ،شهر مشهد
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امروزه روند رو به رشد شهرنشيني و افزایش جمعيت شهرها ،تقاضا براي تصاحب مسكن را بيش از پيش افزایش داده است .به
طوري که مسكن همواره مساله اي براي شهرهاي جهان ،علي الخصوص شهرهاي کشورهاي درحال توسعه بوده است (بزي و
جواهري؛ .) 2013:276افزایش جمعيت بشر و گسترش مناطق مسكوني ,به تغيير چشم اندازها و تحول سكونتگاه ها و تغيير محيط
کمك مي کند و بر زندگي گياهان و جانوان و هم چنين اجزاي غيرزنده زمين تاثير مي گذارد .مسكن نه تنها سرپناه و نشاني محل
زندگي روزمره ما ,بلكه ,بزرگ ترین معامله مالي است که در طول عمر براي بسياري از ما اتفاق افتاده است (بردي آنامرادنژاد,
رحيم؛ .)2010:06در واقع مسكن کاالیي است که قابليت جابه جایي و جایگزیني نداشته و داراي ارزش سرمایه ایست (کریمي بنه
خلخال و همكاران؛ .)2016:233مسكن ,یك فرآیند و حاصل توسعه اشكال اوليه سرپناه است و با جنبه هاي مختلفي از زمينه ها
اجتماعي ,اقتصادي و فرهنگي مرتبط است(بردي آنامرادنژاد ,رحيم؛  .)2010:06در واقع مسكن و تامين سرپناه از ضروري ترین
نيازهاي بشر و جزو پرهزینه ترین و مشكل ترین آنها مي باشد (کریمي بنه خلخال و همكاران؛ .)2016:233مسكن یكي از حقوق
اوليه انساني بشمار مي رود (رضازاده و اوتادي,)2078:203,که عالوه بر نيازهاي مسكوني ،نياز زیستي سكونت ،توسعه و تكامل
خانوار ،محروميت را بيان مي کند و از نخستين مسائلي است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و براي دگرگوني و یافتن
پاسخي مناسب و معقول براي آن تالش کرده است (پوراحمد و همكاران.)2011:11,الزم به ذکر است که نيازهاي سكونتي ارتباط
تنگاتنگي با جمعيت ،ابعاد و تحول خانوار دارد (بزي و جواهري؛ .)2013:276اگرچه نوع مسكن به تبع شرایط اقليمي ,اجتماعي,
نظام معيشتي ,ميزان تسلط انسان بر طبيعت و در اختيارگيري ابزار و تكنولوژي متفاوت بوده است ولي نياز به مسكن در همه دوران
ها و جوامع از نيازهاي اساسي و هم سطح نيازهاي خوراک و پوشاک بوده است (بردي آنامرادنژاد ,رحيم؛  .)2010:08نياز به مسكن
یكي از نخستين نياز هاي محقق شده کالبدي انسان بوده ام ا امروزه تامين آن خصوصا در شهرهاي بزرگ که از کمبود فضاي
توسعه و افزایش جمعيت رنج مي برند به یك معضل جدي بدل شده است .نياز به مسكن در گذشته هاي دورقالبي متفاوت داشته و
بيشتر در حد نياز به سرپناه بوده است .اما این نياز امروزه دگرگون شده و شكل و فرمي دیگریافته است (رضازاده و
اوتادي .)2078:203,در واقع نوع و شكل مكاني که انسانها در طول تاریخ به عنوان محل اسكان خود برگزیيده اند ،تغييرات
تدریجي و مداوم داشته است .این تحوّالت همواره در جهت رفاه انسان ها صورت گرفته است (بهمني و قائد رحمتي.)2015:06:
الزم به ذکر است که مسكن به یك واحد فيزیكي صرف نميتواند محدود باشد ،بلكه محيط مسكوني را در برمي گيرد (انصاري,
حميدرضا؛ )2010:16که شامل کليه خدمات و تسهيالت ضروري مورد نياز براي بهزیستن خانواده ,رفاه ,طرحهاي اشتغال ،آموزش,
بهداشت و سالمت و تندرستي افراد مي باشد(.کریمي بنه خلخال و همكاران؛()2016:11انصاري ,حميدرضا؛( )2010:16شاهيوندي و
همكاران؛ )2010:06

 -2بیان مساله
حق تأمين مسكن مناسب براي آحاد جامعه ،به تدریج از ابتداي قرن بيستم در کشورهاي صنعتي به عنوان یكي از حقوق
شهروندي به رسميت شناخته شد و یكي از وظایف دولتها ،تأمين مسكن مناسب براي ملت ها تعيين شده است .مقوله مسكن داراي
مفهومي گسترده و پيچيده است و از ابعاد متنوعي برخوردار ميباشد .از این رو نميتوان تعریف جامع و واحدي از آن ارایه نمود.
مسكن به عنوان یك مكان فيزیكي ،سرپناه اوليه و اساسي خانوار به حساب ميآید .در این سرپناه برخي از نيازهاي اوليه خانوار یا
فرد همچون خواب ،استراحت ،حفاظت در برابرشرایط زیست در مقابل طبيعت تأمين ميشود (شاهيوندي و همكاران؛ .)2010:06
برمبناي اصل  02قانون اساسي داشتن مسكن متناسب حق هر فرد و خانواده ایراني است و در اصل  00قانون اساسي تأمين
نيازهاي اساسي و از جمله مسكن به عنوان یكي از پایه هاي استقالل اقتصادي و ریشه کني فقر در جامعه برشمرده شده
است.همچنين در گزارش نهایي کمسيون برانت ،مسكن به عنوان یكي از نيازهاي کليدي جهان در حال توسعه شناخته شده است
(رضایي آدریاني و احمدي؛ .)2016:15در دومين اجالس اسكان بشر ( )2116که در استانبول برگزار شد مسكن مناسب چنين
تعریف شده است :سر پناه مناسب تنها به معناي وجود یك سقف باالي سر هر شخص نيست ،سرپناه مناسب یعني آسایش مناسب،
امنيت مالكيت ،پایداري و دوام سازهاي ،روشنایي ،تهویه و سيستم گرمایي مناسب ،زیر ساخت ها ي اوليه مناسب از قبيل آب
رساني ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله ،کيفيت مناسب زیست محيطي ،عوامل بهداشتي مناسب ،مكان مناسب و قابل دسترسي از
نظر کار و تسهيالت اوليه است که همه این موارد باید با توجه به استطاعت مالي مردم تامين شود(شاهيوندي و همكاران؛
 )2010:08امروزه یكي از مهم ترین عوامل تعيين کننده نياز به مسكن و نوع مسكن الگوي سكونت خانوار است (رضازاده و
اوتادي .)2078:203,بسياري از اندیشمندان مطالعات شهري بر این اعتقادند که مهم ترین عامل تأثيرگذار در ميزان رضایتمندي فرد
از سكونت در یك منطقه و نوع زندگي خویش ،مسكن و شرایط محيطي آن منطقه است (زیاري و همكاران .)2016:1,در واقع
تأمين مسكن مناسب عالوه بر نقش آن به عنوان سرپناه ،باعث ثبات همبستگي خانوادگي و کاهش بزهكاري و ازهم گسيختگي
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اجتماعي ميشود .مسكن عنصر اصلي جامعه پذیري افراد نسبت به جهان بوده و کاالي کالبدي در سازمان اجتماعي فضاست و در
شكل گيري هویت فردي ،روابط اجتماعي و اهداف جمعي افراد نقش تعيين کننده اي دارد (کریمي بنه خلخال و
همكاران؛ .)2016:233مسكن براي تمامي خانوارها مهمترین عامل تعيين کننده کيفيت زندگي است .در تعریفي دیگر,مسكن
برآیندي از انواع نقش ها مي باشد ,در واقع مسكن یك ساختار است و به عنوان یك سرپناه در مقابل عوامل استرسزاي محيطي از
قبيل آب و هوا ،محيط زیست ،سر و صدا ،بيماري ها و سموم ایفاي نقش ميكند .فضاي فيزیكي مسكن از دو جنبه قابل بررسي مي
باشد  :ساختار فني مسكن شامل مبلمان ،مهندسي ساختمان و اتصال به شبكه هاي فاضالب ،آب لوله کشي ،برق ،ارتباطات و
محيط طبيعي و جغرافيایي ،یا محيط اطراف .همچنين مسكن از جنبه هاي اجتماعي ،رواني و اقتصادي نيز قابل بررسي مي
باشد(شاهيوندي و همكاران؛  .)2010:06بنا به دیدگاه لوکوربوزیه ،هر دو وجه نيازهاي جسمي و روحي انسان باید با سازمان دهي
فضایي مسكن پاسخ داده شود(زیاري و همكاران.)2016:1,شناخت و بررسي وضعيت مسكن منوط به شناسایي و تحليل عوامل
تاثيرگذار بر مسكن است .براي بررسي وضعيت مسكن ،اصول و معيارهاي فراواني در نظر گرفته مي شود .این اصول و معيارها گاه
جنبه کيفي و کلي مانند عدالت ،انعطاف ،هماهنگي ،رضایت ،توان مالي و محيط زیست را دربر ميگيرند و گاهي نيز به جنبه هاي
کمّي مسكن مي پردازند .از آنجایي که سنجش و ارزیابي این اصول و معيارها دشوار است ،شاخص هایي به عنوان متغيرهاي قابل
اندازه گيري مطرح مي شوند تا کيفيت و کميت ابعاد مختلف مسكن را بيان کنند .پيچيدگي هاي ابعاد مختلف مسكن و تعدد
شاخص هاي مورد نياز براي تجزیه و تحليل و تصميم گيریها در فرآیند برنامه ریزي مسكن ،ایجاب مي کند که این شاخص ها در
گروه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و کالبدي دسته بندي شوند ،هرچند برخي شاخص ها ميتوانند عملكردي چندگانه داشته
باشند (انصاري ,حميدرضا؛ .)2010:16اهميت اقتصادي و اجتماعي مسكن از یك سو این بخش را در کانون توجهات عمومي قرار
داده است و از سوي دیگر بدليل اشتغال زایي این بخش و ارتباط با بسياري از بخش هاي دیگر اقتصادي به عنوان ابزاري مناسب
در جهت تحقق سياست هاي اقتصادي تلقي مي شود .الزم به ذکر است که مسكن با جمعيت و ميزان تغييرات آن ارتباط تنگاتنگي
دارد به طوري که هر گونه تغيير در تعداد یا موقعيت جمعيت ,در تقاضاي مسكن تاثيرگذار خواهد بود (بردي آنامرادنژاد ,رحيم؛
 .)2010:08مسكن در زمره اساسي ترین و حساسترین بخشها در برنامه ریزي توسعه ي اقتصادي و اجتماعي است .از جمله شاخص
هایي که در تعيين کيفيت مسكن بسيار مهم است و در برنامه ریزي مسكن جزء جدایي ناپذیر آن محسوب ميشود ،امكانات و
تسهيالت مسكن و خدمات وابسته به آن از جمله آب لوله کشي ،برق ،تلفن ثابت ،فاضالب آشپزخانه ،توالت ،حمام و  ...است .عدم
برخورداري واحدهاي مسكوني از این خدمات بيانگر بسياري از واقعيت هاي موجود در مسكن است (شاهيوندي و همكاران؛
 .)2010:00با توجه به افزایش روز افزون جمعيت جهان و ارائه راهكارهایي براي حفظ بهداشت و سالمت جامعه ،امروزه ایجاد
محيط و مسكن سالم یكي از پارامترهاي مهم در سالمت بهداشت ساکنين است .بخش مسكن یكي از مهمترین بخشهاي توسعه
در جامعه است (بزي و جواهري؛ .)2013:275در حال حاضر مسأله اي که در سطح جهاني از آن صحبت مي شود ،کمبود واحدهاي
مسكوني است؛کمبود مسكن ،یكي از عوارض ناخواسته ي رشد شتابان جمعيت است که فضاي سكونت را به حداقل ممكن تقليل
داده ،امور رفاهي را از مسكن ،که باید جاي آرامش و سكونت باشد ،سلب ميكند و باعث به وجود آمدن بحران و ناهماهنگي در کل
سيستم زندگي اجتماعي و مانع رشد سالم خانوار خواهد بود(محمودیاني و حسيني؛  .)2010:1با این وجود آنچه که به کيفيت
واحدهاي مسكوني مربوط ميشود ،در بسياري از نقاط دنيا رعایت نميشود .یكي از مهمترین راهكارها براي حل مسائل بخش
مسكن ،بررسي وضعيت شاخص هاي مسكن است ،با شناخت و ارزیابي شاخص هاي کمي وکيفي مسكن مي توان به ساماندهي
مناطق شهري بر اساس اولویت پرداخت (رضایي آدریاني و احمدي؛ )2016:10؛ بنابراین ،لزوم توجه به کيفيت مسكن و متناسب
بودن آن با حداقل معيارهاي مسكن سالم امري ضروري و الزم است .مسكن سالم نقش مهمي در سالمتي انسان و بهبود کيفيت
زندگي او ایفا ميكند و به عنوان یك پيش نياز براي زندگي سالم ،به رسميت شناخته شده است؛ درواقع مسئله مسكن عمدتاً دام
نگير اقشار و طبقات کم درآمد و با درآمد متوسط است .فقدان و کمبود واحدهاي مسكوني سالم شهري از نظر کمي و کيفي ،عالوه
برآن که اقشار وسيعي از توده هاي شهري را در رسيدن به مسكن سالم محروم مي سازد ،باعث تحميل هزینه هاي باالي مسكن
بر بودجه خانوارهاي شهري مي گردد.از طرفي با توجه به این که  83درصد از زندگي افراد در مسكن مي گذرد ،بدیهي است که
اجراي معيارهاي مسكن سالم در امر سالمت جسمي ،روحي افراد و بهداشت ساکنان مساکن شهري مؤثر بوده و شكل گيري جامعه
توسعه یافته و سالم در گروي رعایت معيارهاي مسكن سالم در هنگام طراحي ،ساخت و نگهداري مسكن است .و بي توجهي به
آن ،مشكالت زیادي را براي مردم به وجود مي آورد .انجام ارزیابي ها دراین باره (مسكن سالم) سبب مي شود تا ساکنان در
مسكني سالم زندگي کنند و از بيماري هاي مسري و سوانح ناشي از ناقص بودن و غيراستاندارد بودن واحدهاي مسكن جلوگيري
به عمل آید (کریمي بنه خلخال و همكاران؛ .)2016:11لذا باتوجه به مطالب فوق الذکر در این پژوهش به بررسي شاخص هاي
کيفي و کمي مسكن سالم در کالنشهر مشهد پرداخته مي گردد .کالنشهر مشهد با وسعت  052کيلومتر مربع مساحت و  20منطقه
شهري در شمال شرقي ایران مستقر شده است و مرکز استان خراسان رضوي مي باشد ,بر اساس سرشماري عمومي نفوس و
مسكن سال  2015با جمعيتي بالغ بر  0332270نفر دومين شهر پرجمعيت ایران پس از تهران مي باشد .شهر مشهد در حوزه
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رودخانه کشفرود و در دشت مشهد بين کوههاي هزارمسجد و بينالود گسترده شدهاست .اهميت پژوهش حاضر در این است که با
بررسي شاخص هاي کمي و کيفي مسكن و مق ایسه آنها با مسكن سالم ,وضعيت مسكن و کمبود هاي مسكن در شهر مشهد
سنجيده مي شود.

 -3مبانی نظری
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امروزه مسكن به عنوان یك نياز زیستي ،اهميت ویژه اي را در برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي جوامع دارد و توازن
ميان نيازهاي سكونتي افراد جامعه و ضرورت هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي ،از جمله مسایلي است که در مفهوم توسعه باید
همواره مورد توجه قرار گيرد .تهيه و تأمين مسكن براي کليه افراد جامعه ،به عنوان یكي از اساسي ترین نيازها ،امري اجتناب ناپزیر
است ،چرا که مسكن و به ویژه مسكن مناسب از این نظر که فراهم کنندة آسایش و رفاه انسان هاست ،نقش بسيار مهمي را در
زندگي افراد جامعه دارد و حتي ميتواند به عنوان یكي از معيارهاي سنجش رفاه اجتماعي در یك جامعه به حساب آید .در بحث
مسكن ،همراه با پرداختن به مقوله قدرت خرید و توان مالي مردم ،ضروري است به مسكن مناسب و عوامل مرتبط با آن نيز
پرداخته شود ،در این خصوص بهتر است ارتباط مسكن با اشتغال ،خدمات اجتماعي و زیرساخت هاي دیگر که در جهت کيفيت بهتر
زندگي است ،مورد توجه قرار گيرد ،موضوع هایي مانند :مسكن براي جوانان ،مسكن براي افراد مسن ،مكان مناسب ،کيفيت ساخت
و مقاومت ،سرانه هاي مسكن و تراکم از جمله موضوع هایي هستند که در پيوند با مسكن مناسب مي توانند بررسي شوند(زیاري و
همكاران؛ بي تا .) 78:مسكن در لغت به معني محل سكني گزیدن است که داراي ابعاد متنوع و پيچيده اي است که شكل گيري
آن ,بازتاب و برآیند شرایط اجتماعي ,اقتصادي ,فرهنگي ,محيطي و ایدئولوژي است و معني آن با توجه به گوناگوني شرایط فوق
تغيير مي کند .به طوري که تعریف و مفهوم عام مسكن واحد مسكوني نيست ,بلكه کل محيط سكوني را شامل مي شود .به عبارت
دیگر ,مسكن چيزي بيش از سرپناهي صرفا فيزیكي است (زیاري و قاسمي قاسموند؛ )2015 :133و سكون و اقامت مفهومي
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
عين کوچك تر بودنش از سایر کاربري ها /نوع ,کميت و کيفيت استفادهاز فضا /حفاظت فيزیكي و اقليمي /ارتباط تنگاتنگ با
فرهنگ و هویت بومي و ارضاي حس زیبایي پرستي(.یاران و محمدي خوش بين )2017:28,در سال  ,2107سازمان ملل ,در بيانيه
جهاني حقوق بشر ,شرح داد که هرکسي براي دستيابي به سطح استاندارد مناسب زندگي براي سالمتي و بهزیستي خود و خانواده
اش شامل غذا ,لباس ,مسكن و مراقبت هاي بهداشتي و خدمات اجتماعي الزم حقي دارد(زیاري و همكاران؛ .)2016 :217
همچنين در اصل  02قانون اساسي بيان مي کند ,برخورداري از مسكن مناسب حق هر فرد و خانواده ایراني است .در هرم مازلو,
اولویت اول به مسكن اختصاص داده شده است .اهميت مسكن در توليد ناخالص داخلي در اغلب کشورها ,بيش از نيمي از تشكيل
سرمایه ثابت ناخالص داخلي را شامل مي شود که در آن سهم مسكن به تنهایي حدود  13تا  53درصد است (بهرامي؛ .)2018:220
مارتين هایدگر ،فيلسوف آلماني ،با نگرشي کيفي به مسئلة مسكن ،معتقد است که بحران واقعي مسكن در کمبود آن نيست ،بلكه
بحران واقعي در جستجوي آدمي براي سكونت است و انسان پيش از هر چيز باید سكونت گزیني را بياموزد .وي زیستن ،سكونت،
ساختن ،رشد و پروراندن را مترادف باهم مي داند (زیاري و قاسمي قاسموند؛  .)132 :2015به تعریفي دیگر ,مسكن به معناي عام
کلمه تجسم فضایي آرمان ها ,ایده ها ,و عملكردهاي انساني است و نقش ارزشمندي در ثبات خانواده ,رشد اجتماعي و اقتصادي
دارد .در واقع مسكن نياز است نه خواسته (زیاري و همكاران؛  .)2016 :217در دومين اجالس اسكان بشر )  ( 1996که در
استانبول برگزار شد ،سرپناه مناسب تنها به معناي وجود یك سقف باالي سر هر شخص نيست؛ سرپناه مناسب پنين تعریف شده
است ،یعني آسایش مناسب ،فضاي مناسب ،دسترسي مناسب و امنيت مناسب ،امنيت مالكيت ،پایداري و دوام سازه اي ،روشنایي،
تهویه و سيستم گرمایي مناسب ،زیر ساخت هاي اوليه مناسب ،از قبيل :آبرساني ،بهداشت و آموزش ،دفع زباله،کيفيت مناسب
زیست محيطي ،عوامل بهداشتي مناسب ،مكان مناسب و دسترسي از نظر کار و تسهيالت اوليه است ،که همه این موارد باید با
توجه به استطاعت مردم تامين شود(زیاري و همكاران؛ بي تا.)78:در واقع مسكن داراي ابعاد مختلف مكاني ,معماري ,کالبدي,
فيزیكي ,اقتصادي ,اجتماعي ,مالي ,روان شناسي و پزشكي است .مهم ترین عامل تاثيرگذار بر ميزان رضایت مندي فرد از سكونت
در محله ,مسكن و شرایط محيطي آن است( .بهمني و قائد رحمتي؛  .)2010:50به تعریف دیگري ,مسكن به مجموعه اي از
تسهيالت گفته مي شود که به منظور عرضه خدمات فشرده در مكاني فيزیكي قرار دارد .این بدان معناست که مفهوم مسكن با
توجه به شرایط اجتماعي ,اقتصادي و خانوادگي تغيير مي کند (زیاري و قاسمي قاسموند؛  .)2015 :131بهرامي در مقاله خود مسكن
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
باشد .به طوري که ،این پدیده در گذر زمان ,همگام با دگرگوني هاي اجتماعي-اقتصادي جامعه و همچنين گسترش امكانات و
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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
مهم ترین بخش هاي توسعه محسوب کرد .این بخش با ابعاد وسيع اقتصادي ,اجتماعي ,فرهنگي و زیست محيطي و کالبدي خود
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
است که انسان بيش از نيمي از روز را در این فضاي کالبدي مي گذارند ,بنابراین فضاي مسكن باید به گونه اي طراحي شده باشد
که نه تنها آسایش و آرامش انسان ها را فراهم سازد بلكه سالمتي و تندرستي انسانها را تضمين کند( .بهرامي؛  )2018:220نظریه
ها و نگرش هاي مختلفي در مورد مسكن وجود دارد ،ازجمله نظریة برزن هاي شهري برگس  ،نگرش اقتصاد برنامه ریزي شده،
نگرش بوم شناسي ,نگرش ساخت عمومي شهر ،نگرش ساخت منطقة واحدهاي مسكوني ،نظریة توسعةپایدار شهري و نظریه هاي
مربوط به شهر سالم و مسكن سالم .در شهر سالم که از جمله نظریه هاي جدید در شهرنشيني و شهرسازي است براي رسيدن به
یك حالت ایده آل در تمامي شاخص ها از جمله شاخص هاي مسكن براي مدیریت بهينه شهري براي رسيدن به عدالت اجتماعي
و توسعه پایدار تالش مي شود .شهر سالم شهري است که به طور مستمر به ایجاد و بهبود محيط اجتماعي و منابع اجتماعي خود
مي پردازد .تا به مردم امكان دهد با همكاري متقابل از تمام ظرفيت ها براي ساختن شرایط بهتر بهره گيرند .طرح ایده شهر سالم
نقطه عطفي در فرآیند تاریخي بهسازي هاي محيطي به شمار مي رود و همه ابعاد زندگي شهرنشيني و همه مجموعه شهر باید به
عنوان عرصه هایي تلقي شوند که زمينه ساز موقعيت ها و امكانات براي ایفاي نقش اساسي در سالمت شهروندان و ساکنان باشند.
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,
بهداشت عمومي ,فعاليت هاي سالم و غيره براي شهروندان است .درواقع هدف از تشكيل کنفرانس هاي شهرسالم این است که
تمامي انسان ها از نظر چگونگي زیستن و سالم و سودمند زیستن به سطح قابل قبول جهاني ارتقا یابند .سازمان بهداشت جهاني
 22اصل براي یك شهر سالم در نظر گرفته است که از مهم ترین آنها ,مسكن با کيفيت است.مسكن با تاکيد بر ویژگي هاي کيفي
و کمي ,مي تواند در بهبود شرایط فردي ,اجتماعي و در نهایت توسعه پایدار جامعه و ایجاد شهر سالم موثر باشد .از تعاریف شهر
سالم چنين استنباط مي شود که این ایده به عنوان یك ایده عدالت محور باید بتواند ابتدا در شكل کالبدي خود را اثبات نماید تا به
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
و است اندارد شهر سالم بسنجيم تا به یك جمع بندي منطقي دست پيدا کنيم .شاخص هاي کمي و کيفي مسكن در شهر سالم به
گونه اي تعریف شده است که هر فرد بتواند به آساني و بدون هيچ کمبودي به مسكن سالم و پایدار دسترسي پيدا کند (پوراحمد
وهمكاران؛ .)2011:10الزم به ذکر است که مسكن سالم  ،شرایطي از سالمتي ذهني  ،اجتماعي  ،فيزیكي کافي وعملكردي را براي
ایمني ،بهداشت ،رفاه و خلوت ساکنان خود تدارک ميبيند (شكرگزار و همكارن؛ .)2015:0به طور کلي با توجه به تعریف مسكن در
ابعاد مختلف ,مي توان مسكن مناسب و بهينه را چنين تعریف کرد :مسكن مناسب عبارت است از فضاي سكونتي مناسبي که
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
با توان مالي خانوار باشد (زیاري و قاسمي قاسموند؛  .)2015 :133در واقع مسكن خوب و مناسب نشانگر رفاه عمومي جامعه است و
مسكن بد و نامطلوب من جر به پيامد هاي زیانباري از قبيل بيماري ها ,بي بندوباري ها ,تباهي و فساد جوانان جامعه مي شود
(بهمني و قائد رحمتي؛  .) 2010:50پس از بررسي تعاریف مسكن ,و ارتباط آن با مسكن سالم در این بخش پژوهش به بررسي
شاخص هاي مسكن در ابعاد مختلف پرداخته شده است.

 -1-3شاخص های اجتماعی-فرهنگی
برنامه ریزي مسكن نوعي مهندسي اجتماعي است که در آن تالش مي شود اهداف عام مورد توافق جامعه ،که در اسنادي
چون قانون اساسي بازتاب یافته است ،در زمان مشخصي تحقق یابد .عدم تحقق این اهداف عالوه بر پيآمدهاي ازدیاد فقر و به
تعویق افتادن توسعه انساني مي تواند مایه وفاق یا گسيختگي اجتماعي نيز بشود .بدیهي است در صورتي که در این روند و در
برنامه هاي توسعه ،به تمامي اقشار به خصوص اقشار آسيب پذیر توجه نشود ،مشكالت و آسيب هایي نظير عدم دسترسي به
مسكن ،بي مسكني و بد مسكني یا حاشيه نشيني به وجود خواهد آمد .مردم به دنبال مسكني هستند که از عهده مالي آن برآیند،
دسترسي به آن مناسب و از نظر فيزیكي امن باشد ،به طور مناسب طراحي شده و در مكان مناسب قرار گرفته باشد .بنابراین مسكن
به یك واحد فيزیكي صرف محدود نمي شود ،بلكه محيط مسكوني را نيز شامل مي شود .در این محيط رفاه ،اشتغال ،آموزش و
سالمت نيز باید تأمين شده باشد .بنابراین تأمين آب ،دفع فاضالب ،تأمين فضاهاي آموزشي و بهداشتي ،تفریحي و فرهنگي نيز از
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جمله ضروریات مسكن هستند .مجموع شاخص هاي اجتماعي بكار گرفته شده درباره شرایط مسكن را مي توان به پنج دسته
تقسيم کرد :شاخص هاي اجتماعي مربوط به کميت مسكن /شاخص هاي اجتماعي مربوط به توزیع مسكن /شاخص هاي
اجتماعي مربوط به کيفيت مسكن /شاخص هاي اجتماعي مربوط به نحوه تصرف مسكن /شاخص هاي اجتماعي مربوط به هزینه
مسكن (شكرگزار و همكارن؛.)2015:0

 -2-3شاخص های کالبدی

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)54 :تابستان  ،5511جلد دو

ابعاد کالبدي مسكن از دو زاویه قابل بررسي است .اول ،کالبد مسكن به عنوان یك واحد مسكوني و دوم رابطه کالبدي مسكن
با محيط مسكوني خود که نوعي شاخص اجتماعي بوده و نقش و جایگاه مسكن در توسعه شهري را مطرح مي کند .براي مثال:
مكان قرارگيري مسكن از اهميت ویژه اي برخوردار است ،زیرا شرایط مكاني خود از ویژگي هاي عمده در مسأله مسكن است .نوع
نيازها و رفتارهاي سكونت ،مسكن را طلب مي کند و فضاهاي عملكردي مسكن با توجه به شرایط اقتصادي و اجتماعي ساکنين
خود مي تواند داراي ابعاد متفاوت باشد .گروه هاي مختلف درآمدي که توان مالي متفاوت در تأمين و خرید مسكن دارند ،در
مكانهاي متفاوت شهري زندگي مي کردند .در این زمينه توجه به ویژگي هاي اجزاي مسكن مانند :نوع فضاها ،کارکرد فضاها ،نوع
مصالح مورد استفاده ،روابط و الگوهاي فضایي مسكن و وجوه کمي و کيفي فضاي مسكوني باید مورد توجه قرار گيرد .از جمله
کليدي ترین موضوعات کالبدي مسكن را مي توان در تأمين زیر ساخت ها جستجو نمود .آماده سازي این زیر ساخت ها مي تواند
رابطه بين مسكن و محيط مسكوني را تعریف کرده و سرپناه را به مسكن واقعي تبدیل نماید .الگوي مصرف مسكن چه در چارچوب
اهداف کالن و چه در خط مشي هاي اساسي سياست هاي مسكن ،تأثيرات کالبدي فراوان دارد .توسعه و نفوذ فناوري در زندگي
انسان نيز تغييراتي در کالبد مسكن بر جا مي گذارد .در حال حاضر بخش هایي از فعاليت هایي که در گذشته در خارج از فضاي
مسكوني انجام مي شد وارد فضاي مسكن شده که هر یك مكان خاص را طلب مي کند .لذا توجه به این الگوها در برنامه ریزي
مسكن امري ضروري است .نمونه اي از شاخص هاي کالبدي مسكن عبارت است از :الگوي سازه و نوع اسكلت مسكن ،تراکم
ساختماني ،سطح اشتغال ،متوسط زیر بنا ،سرانه زیر بنا ،شيوه هاي ساخت ،ميزان واحدهاي مسكوني نابهنجار به کل مسكن ،عمر
بنا و تعداد طبقات و ( ...شكرگزار و همكارن؛.)2015:5

 -3-3شاخصهای اقتصادی
در بين تمامي بخش هاي اقتصادي جوامع در حال توسعه و یا توسعه یافته ،مسكن بزرگترین سرمایه گذاري را به خود
اختصاص داده است و بر این اساس ،رابطه مستقيمي بين اقتصاد کالن و سرمایه گذاري در بخش مسكن وجود دارد .در مقياس
ملي ،مسكن بر تورم ،تحریك نيروي کار و بودجه دولت از طریق ماليات و یارانه تأثير مي گذارد .از سوي دیگر سياست هاي
اقتصادي متفاوت در سطح کالن منجر به تأثيرات متفاوت در بخش مسكن مي شود .نرخ بهره وام ها ،هدایت اعتبارات ،ماليات،
تعرفه ها ،سرمایه گذاري دولتي و خصوصي و مالكيت از جمله موارد موثر در این مقوله هستند .قيمت و هزینه مسكن و یارانه هاي
این بخش از موضوعات مهم در قالب ابعاد اقتصادي هستند .نسبت قيمت متوسط مسكن به ميزان درآمد در بسياري از کشورهاي
توسعه یافته که از سيستم مطلوب مسكن برخوردار مي باشند ،بسيار پایين بوده و در مقابل ،این شاخص در کشورهاي در حال
توسعه ميزان باالیي را نشان مي دهد .بطور کلي چنانچه سياست هاي بخش مسكن نيازمند یارانه هاي سنگين براي مصرف کننده
و یا توليد کننده باشد ،مشكالتي را به دنبال خواهد آورد .و لذا شيوه پرداخت یارانه هاي مسكن مي باید در جهت افزایش کارایي و
موثر بودن برنامه ها و نيز جلوگيري از تبعات سو آن باشد .شاخص هاي اقتصادي مسكن نماگرهایي هستند که ابعاد مختلف
اقتصادي مسكن را نشان مي دهند ..مهمترین شاخص هاي اقتصادي مسكن عبارتند از نسبت سرمایه گذاري در مسكن به توليد
ناخالص ملي ،ميزان اعتبارات دولت در بخش مسكن ،ميزان سرمایه گذاري بخش خصوصي در بخش مسكن ،یارانه بخش مسكن،
تسهيالت اعتباري بانكها و موسسات در بخش مسكن ،ميزان توليد اشتغال توسط بخش مسكن ،توان توليد و عرضه ساليانه
مسكن ،نرخ افزایش ساالنه قيمت مسكن ،نسبت هزینه مسكن به کل هزینه خانوار،نسبت اجاره مسكن به درآمد قيمت و زمين و ...
(شكرگزار و همكارن؛.)2015:5

 -4-3شاخص های حقوقی
مالكيت اگرچه مي تواند داراي مفهوم اقتصادي باشد و وضعيت اقتصادي خانوارهاي ساکن را توصيف کند ،اما ازجنبه هاي
اجتماعي و فرهنگي نيز قابل بررسي است .در شاخص هاي حقوقي ،نوع تصرف واحدهاي مسكوني اعم از ملكي عرصه و اعيان،
ملكي اعيان ،اجاره ،اجاره و رهن و  ...بررسي مي شود (شكرگزار و همكارن؛.)2015:8
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 -5-3شاخص های مکانی
نزدیكي سایت به شهر و خدمات شهري (اشتغال ،کاربریها ،آموزشي ،بهداشتي-درماني ،ورزشي ،فراغتي و  )...و وضعيت
دسترسي به شبكه معابر مانند فاصله اراضي تا شبكه هاي راه) جاده اي (و پایانه ها و درجه بندي آن ها از نظر اهميت در مقياس
ملي ،استاني و منطقه اي ،محلي ،فاصله اراضي تا شبكه هاي راه ریلي و ایستگاه هاي راه آهن ،بررسي فاصله از اراضي تا فرودگاه
یا بندر ،از عوامل مهم تعيين دسترسي مناسب در شاخص هاي  :سایت مسكوني به شمار مي رود .در شاخص هاي مكاني ،مكان
گزیني واحد مسكوني در عرصه هاي ملي ،منطقه اي ،استاني ،شهري ،روستایي توجه مي شود (شكرگزار و همكارن؛ .)2015:8به
طور کلي عواملي در مسكن وجود دارد که کيفيت را تعریف مي کند .این عوامل در مقياس محله شامل :شكل مطلوب مسكن/
استحكام مسكن /امنيت /ایمني ،راحتي و ميزان دسترسي ساکنين به تسهيالت و خدمات کالبدي محله)آسایش ،راحتي ،بهداشت(/
دسترسي به طبيعت و فضاي باز /تأمين تجهيزات و تأسيسات) زیرساختهاي (مورد نياز مسكن /همجواري مسكن با کاربري هاي
سازگار مي باشد(شكرگزار و همكارن؛.)2015:8

 -6-3شرح و تفسیر شاخص های کمی و کیفی مسکن
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)54 :تابستان  ،5511جلد دو

بررسي شاخص هاي مسكن یكي از ابزارها و شيوه هاي مختلف شناختن مسكن به شمار مي رود که ميتوان به کمك آن,
رویه هاي موثر در امر مسكن را شناخت .در واقع شاخص هاي مسكن ,مهم ترین ابزار در برنامه ریزي مسكن محسوب مي شوند.
گستردگي شاخص هاي مسكن و نقش آنها در برنامه ریزي مسكن ایجاب مي کند تا این شاخص ها بر حسب نقش و عملكرد آنها
در گروه هاي مختلف دسته بندي شده و مورد تجزیه و تحليل قرار گيرند .شاخص هاي مسكن در واقع ابزاري براي اندازه گيري و
سنجش وضع مسكن و روند تحول آن و همچنين ارزیابي موفقيت و تحقق سياست هاي مسكن محسوب مي شود .به همين دليل
عالوه بر ارزیابي وضعيت ,در تدوین اهداف کمي برنامه ها نيز مورد استفاده قرار مي گيرند .مسكن ,به عنوان مهم ترین دارایي
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
ایده آل و استاندا رد مسكن سالم بسنجيم تا به یك جمع بندي منطقي دست پيدا کنيم .شاخص هاي کمي و کيفي مسكن سالم به
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
همكاران؛  .)2011:11لذا در زیر به بررسي شاخص هاي کمي و کيفي مسكن و شرح و تفسير آنها پرداخته شده است.

شکل  :1بررسی شاخص های مسکن (ماخذ :نگارندگان)

 -1-6-3شاخصهای کمی مسکن
تعداد خانوار و موجودی مسکن (کمبود مسکن) :آنچه در خصوص جمعيت حائز اهميت است تنها تعداد کل جمعيت
نيست بلكه ساختار جمعيت و از جمله بعد و تعداد خانوار مي باشد .از آنجایي که خانوار به جمعي گفته مي شود که در یك واحد
مسكوني زندگي مي کنند مشخصا تعداد خانوار بيش از تعداد جمعيت در تعيين نياز مسكن موثر مي باشد(رضازاده و اوتادي؛ :2078
 .)206در واقع این دو شاخص ،شاخص هاي اجتماعي هستند که در ارتباط با یكدیگر بوده و تعداد موردنياز مسكن در آینده و کمبود
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مسكن در وضعيت کنوني را مشخص ميكنند(پوراحمد و همكارن؛  .)2011:10در واقع از این طریق تعداد واحدهاي مسكوني که
براي رسيدن به وضعيت مطلوب باید توليد شوند ،مشخص مي گردد (زیاري و همكاران؛ بيتا.)77 :
تراکم خانوار در واحد مسکونی :یكي از مهم ترین شاخص هاي مسكن مناسب ،تراکم خانوار در واحد مسكوني است که
از تقسيم تعداد خانوار به تعداد واحد مسكوني بدست مي آید) شكرگزار و همكاران؛  .)2015:1در واقع ضریب اشغال واحد مسكوني
از جمله معيارهاي قابل توجه در بررسي هاي مسكن مي باشد چرا که آسایش و رفاه و تحرک خانواده درگرو دو موضوع اساسي
یعني استقالل محل سكونت و فضاي کافي براي زندگي است .در بهترین شرایط در هر واحد مسكوني یك خانوار ساکن مي گردد
و در این واحد فضاي کافي براي کليه افراد خانواده فراهم است و این نمایانگر عملكرد سالم و مطلوب بخش مسكن است(ستارزاده,
داوود؛ بي تا .)60 :این شاخص از این نظر اهميت دارد که معلوم مي کند که چند درصد واحدهاي مسكوني به صورت یك خانواري
بوده ,چند درصد دو خانواري و همچنين چند درصد سه خانواري و بيشتر هستند( .پوراحمد و همكارن؛ )2011:15
تراکم نفردر واحد مسکونی :ميزان تراکم در واحد مسكوني ,یكي از شاخص هاي عمده سنجش سطح زندگي (پوراحمد و
همكارن؛  )2011:15و به عنوان یكي از جنبه هاي کيفيت مسكن و از عوامل مهم در چگونگي تداخل عرصه هاي فيزیكي ،رواني
و حقوقي افراد ساکن در خانه محسوب مي شود)شكرگزار و همكاران؛  .)2015:1این شاخص متوسط تعداد افراد در یك واحد
مسكوني را نشان مي دهد .همچنين این نوع شاخص وضعيت رفاه خانوارها را از نظر فضاهاي مسكوني نشان مي دهد .کاهش
دادن این شاخص از یك سو با افزایش تعداد واحدهاي مسكوني به ميزان بيش تر و از سوي دیگر باکنترل جمعيت ميسر است
(افشاري آزاد و همكاران؛  .)2010:26در واقع اندازه این شاخص هرچه کمتر باشد نشان دهنده وضعيت مطلوب تري است) شكرگزار
و همكاران؛  .)2015:1این شاخص به نوعي در ارتباط با تراکم خانوار در واحد مسكوني ,بعد خانوار و تراکم اتاق در واحد مسكوني
مي باشد و بيانگر وضعيت فرهنگي و اجتماعي خانوار هاي ساکن در واحد مسكوني است (پوراحمد و همكارن؛  .)2011:15مطالعات
زیادي نشان داده اند که رابطه قوي بين فقر محالت ،تراکم باالي جمعيت در واحدهاي مسكوني و ناهنجاري و جرم وجود دارد.
(ستارزاده ,داوود؛ بي تا(.65 :
متوسط تعداد اتاق در واحد مسکونی :این شاخص یكي از شاخص هاي کالبدي مسكن به شمار مي رود ،اما از نظر
اجتماعي نيز بيانگر ویژگيهاي اجتماعي و فرهنگي خانوار هاست .وجود هر یك از عرصه هاي مختلف (عرصه هاي والدین،
فرزندان ،خویشاوند ،مهمان و فضاي مراقبت و نگهداري تجهيزات) ،بيانگر ویژگي هاي اجتماعي و فرهنگي خانوار است .از لحاظ
کالبدي نيز مكان خاصي براي این عرصه ها قابل پيش بيني بوده ،با تعداد اتاق در واحد مسكوني ارتباط مستقيم دارد( .زیاري و
همكاران؛ بيتا )11 :این شاخص در جهت شناخت سهم هر خانوار یا افراد آن از تعداد اتاقي که در واحدهاي مسكوني وجود دارد،
بكار مي رود (افشاري آزاد و همكاران؛  .)2010:28افزایش متوسط تعداد اتاق در واحد مسكوني فارغ از این که در هر واحد مسكوني
چند خانوار ساکن باشند ،نشانگر بهبود رفاه زیستي ساکنان (درجه رفاه خانوارها) مي تواند باشد( .ستارزاده ,داوود؛ بي تا .)66 :مقدار
این شاخص هر چه بيش تر باشد ،بهتر خواهد بود و افزایش ميانگين آن بدون در نظر گرفتن تعداد خانوار و افرادساکن درآن مي
تواند مالک و معيار جالبي براي سنجش بهبود ،سطح رفاه زیستي ساکنان آن باشد (افشاري آزاد و همكاران؛  .)2010:28در وضعيت
ایده آل مسكن ساله به ازاي هر نفر باید یك اتاق وجود داشته باشد (پوراحمد و همكارن؛ .)2011:16
متوسط تعداد اتاق در اختیار برای خانوار :متوسط تعداد اتاق هایي که هر خانوار در اختيار دارد یكي از شاخص هاي
بسيار مهم و گویاي ميزان رفاه خانوارهاست که معموالً با ميزان ثروت و سطح درآمد آنها رابطه مستقيم دارد (افشاري آزاد و
همكاران؛  .)2010:28این شاخص با منظور کردن تعداد اتاق هاي موجود در واحد مسكوني موجب مي شوند تا شاخص خانوار در
واحد مسكوني از جنبه فضاي زیستي (برحسب تعداد اتاق) تعدیل شود (ستارزاده ,داوود؛ بي تا.)82 :از نقطه نظر رفاه زیستي این
شاخص نيز به همراه سایر شاخص ها از وضعيت سكونت و چگونگي آن خبر مي دهد (افشاري آزاد و همكاران؛  .)2010:28در واقع
منظور از اتاق در سرشماري اتاق هاي هستند که قابل سكونت بوده،براي استفاده دایمي و یا اتفاقي در اختيار خانوار قرار دارد ،مانند
اتاق خواب ،نشيمن ،مهمانخانه ،نهارخوري ،هال و غيره .آشپزخانه و انبارهاي غير قابل سكونت ،اتاق به حساب نمي آیند .این
شاخص در ارتباط با شاخص هاي تعداد خانوار در واحد مسكوني  ،تعداد اتاق در واحد مسكوني است (زیاري و همكاران؛ بيتا.)15 :
وضعيت مطلوب این شاخص حدود  2اتاق براي هر نفر از اعضاي خانوار است (پوراحمد و همكارن؛ .)2011:16
تراکم خانوار در اتاق :منظور این است که از نظر بررسي اجتماعي معلوم ميشود چند درصد خانوارها در یك اتاق و چند در
صد خانوار در دو اتاق و غيره زندگي ميكنند .این شاخص به صورت خانوار بر اتاق محاسبه مي شود(زیاري و همكاران؛ بيتا.)18 :
درواقع تراکم خانوار در اتاق هر چه به صفر نزدیكتر باشد ،نشان دهنده وضعيت خوب خانوارها در تصاحب تعداد اتاق است
(پوراحمد و همكاران؛ .)2011:16
متوسط تراکم نفر در اتاق :وضعيت ایده آل این شاخص نيز به بررسي نسبت تعداد افراد به تعداد اتاق مي پردازد .پيشنهاد
نسبت حداقل  2اتاق در مقابل  2نفر سازمان ملل است .و هر چه اندازه آن کوچكتر شود ،نشانه استقالل بيشتر افراد خانوارها در

 -2-6-3شاخص های کیفی مسکن
نوع مصالح به کار رفته در ساختمان و شیوه های ساخت :از جمله شاخص هاي کالبدي مسكن که نمود بيروني و
عيني دارد ،نوع مصالح مورد استفاده و شيوه هاي ساخت مسكن است .اهميت این دو شاخص از نظر کالبدي ،زماني مشخص مي
شود که استفاده از مصالح بادوام و شيوه هاي ساخت مناسب ،باعث افزایش عمر مفيد ساختمان شده و در دراز مدت حفظ کيفيت
کالبدي مسكن خواهد شد .بهبود وضعيت اقتصادي و پيشرفت فناوري ،باعث ارتقاي رو شهاي ساخت و استفاده از مصالح بادوام تر
مي شود (زیاري و همكاران؛ بيتا.)231 :
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داخل واحد مسكوني است .این شاخص توسط کميته بحران جمعيت سازمان ملل به کار گرفته شده است (پوراحمد و همكاران؛
 .)2011:18باال بودن این شاخص نشان دهنده وضعيت نامناسب اقتصادي و اجتماعي اقشار جامعه است .این رابطه از تقسيم کردن
تعداد جمعيت خانوارهاي معمولي ساکن به تعداد کل اتاق هاي موجود در واحد مسكوني معمولي به دست مي آید(زیاري و
همكاران؛ بيتا .)17 :تعداد افراد در مقابل هر اتاق محاسبه شده و هرچه اندازه شاخص کوچك تر باشد نشانه استقالل بيش تر افراد
خانوارها در داخل واحد مسكوني است (افشاري آزاد و همكاران؛ .)2010:28
کمبود واحد های مسکونی (بی مسکنی) :وجود خانوارهاي فاقد واحد مسكوني و سرپناه از مسایل و مشكالت عمده
بسياري از جوامع است که عالوه بر ضعف هاي سيستم اقتصادي و سياستگذاري ،داراي ریشه هاي اجتماعي نيز هست .موضوع
هایي از قبيل حق داشتن مسكن براي همة اقشار جامعه ،صرف نظر از جایگاه اجتماعي و اقتصادي آنها ،از ابعاد اجتماعي این
موضوع است .این شاخص با توجه به تعداد واحد هاي مسكوني و تعداد خانوار موجود محاسبه شده ،ميزان کمبود را مشخص مي
کند .با نشان دادن این کمبود ،تعداد واحدهاي مسكوني که براي رسيدن به وضعيت مطلوب باید توليد شوند ،مشخص مي گردد.
وضعيت مطلوب این شاخص صفر است؛ یعني هيچ خانواري نباید فاقد مسكن باشد(زیاري و همكاران؛ بيتا.)231 :
مساحت زیربنای واحد مسکونی(متوسط اندازه قطعات مسکونی) :این شاخص مي تواند از عمده ترین شاخص
هاي اجتماعي و فرهنگي باشد و الگوي فرهنگي نياز به مسكن را بازگو مي کند .عالوه بر این شاخص سطح زیر بناي واحد
مسكوني به عوامل مختلف دیگري نظير عوامل اقتصادي ،توان مالي خانوار و سياستهاي عرضه زمين بستگي دارد )شكرگزار و
همكاران؛  .)2015:23این شاخص ,بر مبناي نسبت بين سطح کل زیربناي مجاز از کل مساحت قطعه محاسبه مي گردد (پوراحمد و
همكاران؛  .)2011:17در واقع مساحت زیربناي واحد مسكوني بدین صورت تعریف مي گردد :متوسط فضاي قابل سكونت واحد
مسكوني .پایين بودن مقدار این شاخص نشانه اي از تراکم نامطلوب سكونتي است .به طور کلي بهتر از شاخص نفر در اتاق تراکم
سكونتي را بيان مي کند .زیر بناي سرانه ،همراه با سطح درآمد و توسعه یافتگي کشور افزایش مي یابد .این شاخص در کشورهاي
کم درآمد  6مترمربع است و در کشورهاي پردرآمد  05مترمربع است (افشاري آزاد و همكاران؛ .)2010:27

جدول  :1انواع واحدهای مسکونی براساس نوع مصالح (ماخذ :پوراحمد و همکاران؛ )13:2:21

بادوام
نيمه دوام
کم دوام
بي دوام

شامل اسكلت فلزي یا بتني ,اجر وآهن و سنگ آهن
شامل آجر و چوب ,سنگ و چوب,خشت و گل
شامل تمام آجر ,تام چوب ,خشت و چوب ,خشت و گل
شامل کپر و آلونك

تسهیالت و امکانات مسکن :به تدریج که مسكن از حالت تك منظورى خارج و به جنبه سرپناه بودن آن جنبه هاى
دیگرى از رفاه و آسایش اجتماعى نيز اضافه مى شود ،حدود برخوردارى از تسهيالت و تجهيزات ضرورى زندگى نيز به صورت
شاخص جدیدى براى ارزیابى وضع واحدهاى مسكونى در ميآید (شكرگزار و همكاران؛  .)2015:23وضعيت مطلوب این شاخص
برخورداري  233درصد واحد هاي مسكوني از امكانات و تسهيالت موجود است (زیاري و همكاران؛ بيتا.)230 :
مالکیت مسکن (واحدهای مسکونی برحسب نحوة تصرف محل سکونت) :رشد شهرگرایي در دهه هاي اخير
روندي صعودي داشته است که باعث بحران در مسكن کشور شده است و قيمت واحدهاي مسكوني را افزایش داده و موجب شده
است که بازار یكي از پر درآمدترین بخش هاي اقتصادي گردد .سرمایه گذاري در این بخش افزایش یابد و بخش خصوصي تمایل
زیادي به تملك واحد مسكوني داشته باشد(لطفي و همكاران؛  .)2077:85مالكيت واحدهاي مسكوني در ایران شامل موارد زیر مي
باشد  :مالكيت عرصه و اعيان ،مالكيت اعيان ،اجاره اي ،در برابر خدمت و رایگان .در این تقسيم بندي ،ملكي شامل موارد ملكي
عرصه و اعيان و ملكي اعيان مي باشد( .ستارزاده ,داوود؛ بي تا .)76 :در واقع شاخص نحوه تصرف واحد هاي مسكوني ،بر حسب
مالكيت یا اجاره اي ،که از جمله شاخص هاي پایه در شناخت بخش مسكن از ابعاد اقتصادي و اجتماعي است در جوامع مختلف
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متفاوت است ،به گونه اي که نمي توان باال بودن شاخص مالكيت مسكن را گویاي وضعيت مطلوب مسكن یك کشور دانست و یا
بر عكس .این شاخص داراي مفهوم اقتصادي است و وضعيت اقتصادي خانوارهاي ساکن را توصيف مي کند .در این شاخص نحوه
تلقي خانوار از مسكن به عنوان محل سكونت ،یك کاال یا پسانداز خانوار ،قابل تأمل است (زیاري و همكاران؛ بيتا.)235 :
عمر واحد مسکونی :یكي دیگر از شاخص هاي کيفي مسكن که وضعيت قدمت و جدیداالحداث بودن واحد هاي مسكوني
را نشان مي دهد ,شاخص عمر مفيد واحد مسكوني است .عمر مفيد ساختمان ها با توجه به مسئله تامين و نگهداري ساختمان به
طور منظم و با برنامه  13تا  03ساله سنجيده مي شود(پوراحمد و همكاران؛ .)2011:03
بد مسکنی :وجود واحد هاي مسكوني نامناسب (بد مسكني) ،از معضالت اجتماعي جوامع امروز است  .حاشيه نشيني ،هسته
هاي خودرو و زاغه نشيني از انواع بد مسكني است(پوراحمد و همكاران؛  .)2011:02در اینجاکيفيت پایين مسكن همراه با مشكالت
دسترسي به خدمات  ،تراکم پایين اتاق در واحد هاي مسكوني و نفر در واحد مسكوني ،قابل تبيين هستند .براي رسيدن به درصد
شاخص بد مسكني در این مقاله ،از یك طرف از درصد خانوار هایي که در چادر و کپر و غيره زندگي مي کردند و از طرف دیگر ،از
تعداد خانوار هایي که نوع مصالح بنا واسكلت بناي ساختمانشان اظهار نشده بود و همچنين از شاخص اتاق در واحد مسكوني و نفر
در واحد مسكوني استفاده شده است(زیاري و همكاران؛ بيتا.)231 :
در این پژوهش از شاخص هاي کمي و کيفي مسكن موجود در جدول زیر استفاده مي گردد .برطبق این جدول مباني نظري
پژوهش شامل بررسي  215شاخص مي باشد که از این ميان  1شاخص به صورت کمي و  0شاخص به صورت کيفي بررسي
ميگردد.
جدول  :2چارچوب نظری پژوهش (ماخذ :نگارندگان)
شاخصهای کمی











شاخص های کیفی

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
تراکم خانوار در اتاق
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

 -4پیشینه و سابقه تحقیق
جدول  :3بررسی پیشینه تحقیق در ایران و جهان (ماخذ :نگارندگان)
روش و مدل پژوهش

محقق

سال

عنوان تحقیق

محدوده

5

روستایی و
علیزاده

5344

تحلیل فضایی کیفیت
مسکن در شهر ارومیه
با استفاده از روش
HOT SPOT

شهر ارومیه

توصیفی و تحلیلی؛ استفاده
از نرم افزار SPSS؛GIS

2

یاران و
محمدی
خوش بین

5344

راهکارهای توسعۀ
مسکن در شهرهای
کوچک

شهر خُمام
در استان
گیالن

توصیفی تحلیلی
با روش استدالل منطقی

نتیجه گیری
شاخص های مورد بررسی در این پژوهش
شامل مسکن امن با پایداری و دوام سازه
ای و فضایی مناسب برای زندگی است.
نتایج تحلیل عامل های در محیط IS
نشان دهنده توزیع نابراب و نامناسب
شاخص های کیفی مسکن در میان
شهروندان شهر ارومیه است.
توسعۀ متناسب در بخش مسکن توسعۀ
پایدار شهرهای کوچک را به همراه دارد و
نقش آ نها را در فرآیند توسعۀ منطقه ای
تقویت میکند .این پژوهش نشان داد در
روندی مشخص ،با بهره گیری از اصول
معماری بومی ،می توان راهکارهایی برای
توسعۀ مناسب مسکن تدوین کرد .این
راهکارها به چهار دسته :فرم ،عملکرد ،فضا
و مصالح و ساخت قابل تقسیم اند.

 .2مابقي شاخص ها در بخش کمي و کيفي مسكن به دليل فقدان اطالعات کافي در این زمينه مورد بررسي قرار نمي گيرد.
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روش و مدل پژوهش

نتیجه گیری

محقق

سال

عنوان تحقیق

محدوده

3

فنی و
همکاران

5344

موانع و الزامات تحقق
مسکن پایدار از دیدگاه
کارشناسان و مدیران
شهری

محله اتابک
شهر تهران

پرسشنامه از طریق آزمون
آلفای کرونباخ
استفاده از نرم افزار های
Spss,Amos,Lisrel

5

رحمت اهلل
بهرامی

5344

ارزیابی روستای سالم با
تاکید بر شاخص های
مسکن پایدار

نواحی
روستایی
استان
کردستان

روش توصیفی تحلیلی

4

زیاری و
همکاران

5344

بررسی و تحلیل مسکن
پایدار در شهر کرج

شهر کرج

توصیفی تحلیلی
با استفاده از پرسشنامه و
نرم افزار SPSS

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

ادراك ساکنان در
سکونتگاه های غیر
رسمی و ارزیابی شاخص
های کمی و کیفی آن

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

بررسی نوع مسکن و
تسهیالت اولیه
سکونتگاهی در استانهای
ایران

استان های
ایران

روش تحلیلی و توصیفی با
استفاده از روش سلسله
مراتبی AHP

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

تحلیل شاخص های
کمی و کیفی و
برنامهریزی مسکن شهر
زنجان

شهر زنجان

روش توصیفی تحلیلی
با بررسی شاخص های
جمعیتی و کمی و کیفی
مسکن .پیش بینی تقاضای
مسکن با
مدل لجستیک

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

بررسی شاخص های
کمی و کیفی مسکن و
پیش بینی آن برای
آینده در شهر اسفراین

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,
عمرباالی آنها ,عدم توجه به استاندارد های
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.

نتایج بدست آمده از ضرایب مسیرها نشان
داد ،الزامات کالبدی مؤثرترین متغیر
پنهان بر توسعه پایدار شهری میباشد.
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
طریق اعطای وام های کم بهره و طراحی
مسکن سازگار با شرایط محیطی است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که
مناطق  44گانۀ
شهر کرج در سه سطح پایدار ،نیمه پایدار
و ناپایدار جای گرفته اند..
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روش و مدل پژوهش

نتیجه گیری

محقق

سال

عنوان تحقیق

محدوده

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
دستخوش تغییرات عمده کرده است .برای
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.
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رضازاده و
اوتادی

5344

بررسی نیازهای مسکن
با توجه به تغییرات
ساختار جمعیتی در
شهر تهران

شهر تهران

روش توصیفی و تحلیلی
در خصوص بررسی تحوالت
جمعیت و تقاضای مسکن
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داوود
ستارزاده

بی تا

بررسی شاخص های
جمعیتی مسکن ایران
در سال 5344

کل کشور
(ایران)

روش تحلیلی وتوصیفی
(بررسی شاخص های کمی
و کیفی مسکن)
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زیاری و
همکاران

بی تا

مقایسه تطبیقی شاخ
صهای کمی و کیفی
مسکن شهر بابل با نقاط
شهری کشور با
تاکید بر شهر سالم

شهر بابل

توصیفی و تحلیلی
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Amy
Clair,
Amanda
Hughes

2154

مسکن و سالمت :شواهد
جدید با استفاده از
نشانگر زیستی داده ها

(خانوارهای
موجود در)
انگلستان

مدل های رگرسیون خطی,
سلسله مراتبی  ,استفاده از
پرسشنامه
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Lan
Huong
Le,Anh
Dung
Ta,
Hoan
Quyen
Dang

2154

ساختن نظامی از
شاخص ها برای اندازه
گیری کیفیت مسکن
اجتماعی در ویتنام

ویتنام

54

Dalia
Štreimi
kienė

2154

شاخص های مسکن
برای ارزیابی کیفیت
زندگی در لیتوانی

لیتوانی

54

Lita
SriAnda
yani,
Juliani
Harahap

2154

خانه سالم به عنوان
شاخصی برای تحقق
شهر سالم و ارتباط آن
با نقش جامعه در شهر
مدان

شهر مدان

توصیفی تحلیلی

تجزیه و تحلیل مقایسه ای

توصیفی تحلیلی ,استفاده از
نمونه گیری

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...
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.
به طور کلی بااینکه در برخی از شاخص ها
وضعیت مناسبی در شهر بابل وجود داشته
اما به طوری کلی از شاخص های
شهرسالم فاصله داشته است و نیازمند
بررسی می باشد.
نتیجه گیری تعدادی از ویژگی های
مسکن با  CRPهمراه بود .این نتایج
بیشتر از نقش مهمی برای مسکن در
سالمت پشتیبانی می کند.
(1پروتئین واکنش پذیر ( ، )CRPنشانگر
زیستی مرتبط با عفونت و استرس است)
ایجاد یک نظام پربازده از شاخص هایی
اندازه گیری کیفیت مساکن اجتماعی
امری ضروری تلقی می شود و این نظام
ارزیابی تنها برای سرمایه گذاران سودمند
محسوب نمی شود بلکه برای شهروندان
نیز سودمند بوده تا به انتخاب بهتری برای
آپارتمان خود برسند.
در این مقاله مفهوم ارزیابی بعد مسکن در
شاخص کیفیت زندگی و شاخص های
اصلی مربوط به این بعد از کیفیت زندگی
ارائه شده است .وظایف اصلی مقاله :تعریف
روند شاخص های مسکن در لیتوانی و
مقایسه آنها با همان شاخص ها در
کشورهای عضو اتحادیه اروپا قدیمی و
کشورهای همسایه و تهیه توصیه های
سیاستی.
تجزیه و تحلیل روند شاخص های مسکن
در لیتوانی روند مثبت در توسعه همه
مسکن را نشان داد.
در این پژوهش ,رابطه بین نقش جامعه و
داشتن خانه ای سالم .طرح مطالعه مورد
استفاده قرار گرفته است .پس از بررسی ها
در این مقاله ,توصیه می شود دولت شهر
مدان برنامه ای از خانه سالم و شهر سالم
تهیه کند و ذینفعان مرتبط را درگیر کند ،
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محقق

سال

Na Na
Kanga,
Jeong
Tai
Kimb,Ta
e Kyung
Leea

2155

عنوان تحقیق

محدوده

یک مطالعه در مورد
کیفیت مسکن سالم
خانه چند خانواده متصل
با توجه به سن واحد
مسکونی

-

روش و مدل پژوهش

تحقیق تجربی با استفاده از
پرسشنامه ساختاری و
نظرسنجی مشاهده ای

نتیجه گیری
مشارکت جامعه را از ابتدای مرحله برنامه
ریزی افزایش دهد تا مشارکت جامعه در
اجرای توسعه و تشکیل مجمع شهر سالم
افزایش یابد.
در این پژوهش شاخص های کیفیت
مسکن سالم از چهار جنبه جسمی ،
روحی ،اجتماعی و مدیریتی مورد بررسی
قرار گرفته اند.

 -5روش تحقیق

 -6یافته های تحقیق
شهر مشهد طبق سرشماري نفوس و مسكن در سال
 2015داراي  0081663نفر جمعيت و  2312367خانوار
مي باشد .موجودي مسكن در این شهر شامل 2325000
واحد سكونتي مي باشد .در این بخش باتوجه به مباني
نظري پژوهش و روش مطالعاتي در این مقاله به بررسي
شاخص هاي منتخب پرداخته مي گردد .این شاخص ها
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.

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)54 :تابستان  ،5511جلد دو

پس از بررسي مباني نظري و ارائه چارچوب نظري پژوهش ,الزم است که نحوه جمع آوري اطالعات و روش تحقيقي
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
مختلف مطالعاتي پژوهش چگونه باید عمل کر د .پژوهش حاضر داراي متغير ها و شاخص هاي کمي و کيفي مي باشد که مورد
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
و آسایش و ارتقاي کيفيت زندگي انسان مي پردازد کاربردي است و در دسته تحقيقات توسعه اي قرار مي گيرد .همچنين این
پژوهش بر اساس ماهيت ,توصيفي _تحليلي مي باشد.گردآوري اطالعات به روش اسنادي_کتابخانه اي است و داده هاي مورد نياز
از طریق سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن ,داده هاي مرکز آمار ,آمارنامه ها و پایگاه داده هاي مكان مرجع استخراج گردیده
است .جامعه آماري ,مساکن و وضعيت شاخص هاي کمي و کيفي آن در شهر مشهد مي باشد؛ که داراي0081663نفر جمعيت,
 2312367خانوار و در کل داراي  2325000واحد مسكوني مي باشد ؛ در پژوهش حاضر ابتدا شاخص هاي کمي و کيفي مسكن
مورد نظر پژوهش انتخاب و سپس در محدوده مطالعاتي بررسي مي شوند و در نهایت این شاخص ها با شاخص هاي مسكن سالم
استاندارد مقایسه مي گردند .شاخص هاي کمي و کيفي مسكن با بررسي منابع و مقاالت موجود انتخاب شده است که  1شاخص به
صورت کمي و  0شاخص به صورت کيفي مورد ارزیابي و مقایسه قرار گرفته اند.

نقشه  :1موقعیت شهر مشهد

در جدول شماره  ،5به بررسی شاخص های مسکن و مقایسه آنها با مسکن سالم پرداخته شده است؛ شهر مشهد
برحسب محاسبات انجام شده براساس اطالعات آماری سرشماری نفوس و مسکن در سال  ,5344نیازمند  334واحد
مسکونی می باشد ,هدف این روش که اصطالحا کمبود ناشی از حذف تراکم خانوار نامیده می شود؛ تامین یک واحد
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
باشد و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد .با توجه به تعداد خانوار و موجودی مسکن در شهر مشهد می توان اذعان داشت
که تراکم خانوار در واحد مسکونی با توجه به شاخص های مسکن سالم در وضعیت مطلوبی قرار دارد ,چراکه به ازای هر
خانوار یک خانه تعلق گرفته است .درواقع کمبود واحد های مسکونی میزان خانه های است که دارای وضعیت سکونتی
(واحد مسکونی ) نمی باشند.در خصوص متوسط اتاق در واحد مسکونی که از تقسیم کردن تعداد اتاق های واحد
44

مسکونی به تعداد کل واحد های مسکونی معمولی حاصل شده است .در وضعیت ایده آل مسکن سالم باید برای هر نفر
یک اتاق وجود داشته باشد که با توجه به بعد خانوار که  3,3است تعداد  2,44اتاق وجود خواهد داشت .به عبارت دیگر
سهم هر نفر در شهر 4 .1اتاق است که نسبت به ایده آل مسکن سالم وضعیت مناسبی ارزیابی نمی شود .شاخص
متوسط اتاق برای هر خانوار در سطح شهر در سطح پایینی قرار دارد .اما این شاخص با توجه به بعد خانوار نسبت به
شاخص مسکن سالم وضعیت نامطلوبی دارد که بیان کننده واحد های مسکونی با تعداد کم اتاق ها نسبت به اعضای
خانوار است .همچنین در بررسی تراکم خانوار در اتاق الزم به ذکر است که این شاخص  55,25در شهر مشهد می
باشد؛ در واقع عدد بدست آمده برای تراکم خانوار هرچقدر به صفر نزدیک تر باشد نشان دهنده وضعیت خوب خانوار ها
در تصاحب تعداد اتاق ها می باشد؛ که با توجه به عدد بدست آمده تراکم خانوار در سطح مشهد در وضعیت نامطلوبی
قرار گرفته است .وضعیت ایده آل تراکم نفر در اتاق نیز به بررسی نسبت تعداد افراد به تعداد اتاق می پردازد.پیشنهاد
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.
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جدول  :4بررسی شاخص های مسکن سالم در شهر مشهد (ماخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ,1331پایگاه
داده های مکان مرجع)
شاخص سال 31

شهر مشهد

جمعیت

0081663

موجودی مسکن

2313802

تعداد خانوار کل در مشهد

2312367

تعداد خانوار دارای مسکن
(واحدهای آپارتمانی و خانه های

2325000

معمولی)
کمبود مسکن

-008

درصد کمبود

-3,30

وضعیت شهر مشهد بر

مسکن سالم (ایده آل)

اساس مسکن سالم

در مسكن سالم این شاخص به صفر نزدیك است( .به ازاي
هر خانوار یك مسكن وجود دارد ,به این معني که کمبود
مسكن در شهري با مسكن سالم وجود ندارد)

نامطلوب

تراکم خانوار در واحد مسکونی

2

-

مطلوب

تراکم نفر در واحد مسکونی

0,0

وضعيت مطلوب این شاخص  20متر مربع مي باشد.

مطلوب

متوسط زیربنا (مترمربع)

3,1

وضعيت با توجه به تراکم نفر در واحد مسكوني و متوسط
زیربنا ارزیابي مي شود.
مساحت کل واحد مسكوني/تعداد واحد مسكوني

نامطلوب

تعداد کل اتاق ها

13060608

متوسط اتاق به نفر

-

3,371

یك اتاق براي هرنفر

وضعيت نامطلوب

متوسط اتاق در واحد مسکونی

1,17

بعد خانوار

0,0

بعدخانوار و متوسط اتاق باید برابر شوند تا وضعيت مطلوب
ارزیابي شود.

وضعيت نامطلوب

متوسط اتاق برای هر خانوار

3,31

به تعداد هر یك از اعضاي خانوار یك اتاق وجود داشته
باشد.

وضعيت نامطلوب

تراکم خانوار در اتاق

22,10

شرایط مطلوب در شهر سالم  3,18است.

وضعيت نامطلوب

تراکم نفر در اتاق

08,20

شرایط مطلوب برابر یك است.

وضعيت نامطلوب

(نسبت اتاق به کل جمعیت)

متوسط بعد خانوار در شهر مشهد  0,0است و حداقل مساحت استاندارد براي هرنفر در واحد مسكوني از طرف سازمان ملل 20
مترمربع است .لذا ميتوان نتيجه گرفت که در سطح شهر مشهد براي هر نفر در واحد مسكوني بيش از  20مترمربع فضا وجود دارد.
بنابراین این شاخص مثبت ارزیابي مي شود .پایين بودن این ميزان سبب مشكالت اجتماعي و درگيري هایي در بين اعضاي خانوار
مي گردد و سبب مي شود تا افراد آسایش و راحتي الزم را در منازل خود نداشته باشند.
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جدول  :1محاسبه زیربنا و درصد آن (ماخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1331
01

151

 111تا

 251تا

 351تا

151

تا155

تا115

255

355

155

متر مربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

مترمربع

و بیشتر

1353

2202

026

218

00

1

2,20

3,02

3,20

3,0

شاخص

 15متر و

 11تا 51

 57تا 05

زیربنا

کمتر

مترمربع

مترمربع

تعداد
درصد از
کل
مسكن
سالم

26375

05618

20872

10888

26

05,00

20,82

10,65

زیر بناي واحد مسكوني باید به مقداري باشد که براي هر نفر در واحد مسكوني بيش از  20متر مربع مساحت وجود داشته باشد.

جدول  :7نوع مصالح به کار رفته در واحدهای مسکونی (ماخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1331
نوع مصالح

شهر مشهد

سهم درصد از کل

مسکن سالم (ایده آل)

اسكلت فلزي

066586

51,15

%233

بتن آرمه

05826

0

آجر و آهن یا سنگ و آهن

068355

02,22

آجر و چوب یا سنگ و چوب

0236

3,06

بلوک سيماني (با هر نوع سقف)

2107

3,20

تمام آجر یا سنگ و آجر

7021

3,10

تمام چوب

08

3,32

خشت و چوب

117

3,23

خشت و گل

2116

3,20

سایر

6118

3,83

اظهارنشده

2080

3,25

جمع

711112

233

10,06
نسبتا مطلوب

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)54 :تابستان  ،5511جلد دو

باتوجه به مطالعات صورت گرفته ميتوان اذعان داشت که شهر مشهد از نظر شاخص هاي کمي از وضعيت نامطلوبي برخوردار
مي باشد .کمبود مسكن و زیربناي نامناسب براي هر نفر در خانوار از جمله موارد حائز اهميت در این بخش مي باشد.
با توجه به جدول شماره  ,6مشاهده مي شود که در شهرمشهد 10,06درصد از ساختمان ها اسكلت فلزي ,اجر وآهن به کار
رفته است .این مسئله نشان مي دهد که مصالح استفاده شده در واحدهاي مسكوني شهر مشهد مقاوم هستند و در مقایسه با مسكن
سالم وضعيت نسبتا مطلوبي دارند .این مقاوم بودن سبب مي شود تا درصورت نياز و براساس استانداردهاي الزم در بخش مسكن,
سرریز جمعيتي و تقاضاي مسكن را با افزایش تراکم در طبقات کنترل نمود و بر تعداد مساکن عرضه شده در شهر افزود.

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,
افزایش نرخ فروش مصالح ساختماني ,افزایش مشكالت اجتماعي و تورم در بازار مسكن و ..مي شود .لذا ميتوان نتيجه گرفت که
رابطه تنگاتنگي ميان عرضه مسكن و در مقابل آن تقاضاي مسكن وجود دارد که سبب مي شود درصد زیادي از مردم با توجه به
افزایش تورم و هزینه هاي مصرفي خانوار ,قادر به خرید ملك نشوند و رو به سكونت موقت و یا همان اجاره نشيني یاورند .باال
بودن هزینه تامين مسكن مشكالت دیگر اجتماعي را نيز بهمراه دارد که از جمله آنها ميتوان به تراکم باالي تعداد نفرات در خانه
هاي کوچك اشاره نمود .لذا بر طبق جدول شماره  ,8مشاهده مي گردد که نحوه تصرف در شهر مشهد بيشتر به صورت ملكي بوده
و پس از آن واحدهاي مسكوني تصرفي به صورت رهن و استيجاري درصد باالیي را شامل مي شوند .به طور کل ميزان مالكيت و
نحوه تصرف ملكي و رهن و استيجاري نزدیك به هم بوده و توزیع خانوار در واحد مسكوني بر حسب نحوه تصرف واحد در وضعيت
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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جدول  :5توزیع خانوارها بر حسب نحوه تصرف واحد مسکونی (ماخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1331

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)54 :تابستان  ،5511جلد دو
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شاخص نحوه تصرف

شهر مشهد

سهم درصد از کل

ملکی عرصه و اعیان

544452

54,53

رهن  /استیجاری

543454

55,44

سایر

45244

4

اظهار نشده

5414

1,54

جمع

5154333

511

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
پایين اتاق در واحدهاي مسكوني ,تراکم نفر در واحد مسكوني اشاره نمود .همچنين وجود خانه هایي با استاندارد ناکافي نظير چادر,
کپر و غيره سبب مشكالت اجتماعي و فرهنگي زیادي مي شود که از جمله انها ميتوان به فقر ,جرم و جنایت ,بزهكاري ,بيماري,
باروري باال ،بي سوادي ,تضعيف پيوندهاي اجتماعي و  ..اشاره کرد.
جدول  :0تعداد و درصد واحد های مسکونی بد (بدمسکنی) (ماخذ :سرشماری عمومی نفوس و مسکن )1331
شاخص بدمسکنی :5

شهرمشهد

مسکن سالم

کل واحد مسکونی (واحدهای آپارتمانی +خانه های معمولی)

5154333

هرچه به صفر نزدیکتر

چادر +کپر +آلونک ,زاغه یا موارد مشابه +سایر +اظهار نشده

4344

مطلوب تر

درصد بدمسکنی

4,34

نامطلوب

 -7نتیجه گیری
شناخت مسكن به لحاظ شاخص هاي کمي و کيفي از جمله عوامل اصلي و پایه اي در برنامه ریزي هاي آتي شهر ,به ویژه
بعد برنامه ریزي مسكن ,محسوب مي شود و آنچه در این ميان شایان ذکر است این است که شاخص ها عنصر کليدي در تعيين
کيفيت مسكن هستند و جایگاه خاصي در نظام برنامه ریزي مسكن دارا مي باشند .اما وجود هریك از آنها به تنهایي شرطي الزم در
جهت ارتقاي سطح کيفي مسكن و شرایط مطلوب آن نيست .در مسكن سالم ,این شاخص ها در مطلوب ترین وضعيت خود قرار
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
شاخص هاي مسكن در شهر مشهد با شاخص هاي مسكن سالم مطابقت نداشته و درصد بيشتري از این شاخص ها در وضعيت
نامطلوبي بسر مي برند .فقدان مسكن کافي و باال بودن درصد بدمسكوني ( )-3,30در شهر مشهد سبب نامطلوبي شاخص هاي
مسكن گردیده است .فقدان واحدهاي مسكوني مناسب سبب شده است تا شاخص هایي نظير تراکم نفر در اتاق با آمار ( )08,20و
خانوار در وضعيت نامطلوبي قرار گيرند که این امر باتوجه به مباني نظري پزوهش عالوه بر مشكالت سكونتي سبب مشكالت
اجتماعي و فرهنگي نيز مي شود .وجود خانه هاي تصرف شده بدون مجوز همچون ,آلونك ,زاغه,کپر و یا موارد این چنيني با تعداد
 5017و درصد بدمسكني ( )7,08سبب گردیده تا عالوه بر مشكالت اجتماعي ,مشكالتي در زمينه نظر شهري نيز بجود آید .لذا
پيشنهاداتي که ميتوان در زمينه بررسي شاخص هاي مسكن شهر مشهد مطرح نمود شامل موارد زیر مي باشد:
 اعطاي وام کم بهره به منظور دستابي همگاني به مسكني سالم. 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. افزایش نظارت بر ساخت و ساز ها و جلوگيري از وجود مساکن غيراستاندارد (از لحاظ مساحت و متراژ استاندارد برايسكونت 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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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

تالش برای حفظ جایگاه هویت معماری همراه با توسعه شهرنشینی در
معماری معاصر با تاکید بر آسمانخراش هامونگ چین

مجید

خیرخواه*1

تاریخ دریافت0033/30/28 :
تاریخ پذیرش0033/30/39 :
کد مقاله66386 :

چکیده
ایﻦ مقاله ﺳﻌﯽ دارد که ﺑا اﺳﺘﻔاده از یﮏ مدل ،ارتﺒاط وﺟﻮه ﻫﻮیﺘﯽ مﻌﻤاري را ﺑا وﺟﻮه اﻧﺴاﻧﯽ ﺑررﺳﯽ ﻧﻤاید در ایﻦ پﮋوﻫﺶ
اﺑﺘدا تﻌریﻒ فراﮔﯿري از مﻔﻬﻮم ﻫﻮیت و ﻫﻮیت مﻌﻤاري اراﺋه ﺷده اﺳت ،ﺳﭙﺲ اﺑﻌاد مﺨﺘﻠﻒ تﻌاریﻒ ﻫﻮیت مﻌﻤاري در
ﭼارﭼﻮب ایﻦ تﻌریﻒ تﺒﯿﯿﻦ مﯽﮔردد تا ﺑراﺳاس ایﻦ تﻌریﻒ مﻌﯿﻦ ،ﺑﺘﻮان ﻋﻮامﻞ ﻫﻮیتﺑﺨﺶ مﻌﻤاري را ﺷﻨاﺳایﯽ و
دﺳﺘهﺑﻨدي کرد .ﻧﻮﺷﺘه ﺣاﺿر در ﺳه ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اراﺋه ﺷده اﺳت از طرفﯽ مﻔﻬﻮم ﻫﻮیت در مﻌﻤاري مﺴﺘقﯿﻤاً ﺑه مﺴئﻠه
مﻮرد مطالﻌه و اﻫداف آن ،اﺳاس کار و مﯿزان مﻮفقﯿت ایﻦ مطالﻌه ﺑا اﺳﺘﻨاد ﺑه ﻧﺘایج کار ﺑهطﻮر مﺨﺘصر اﺷاره مﯽﺷﻮد .در
ایﻦ مقاله ﺑه ﺑررﺳﯽ ﺟایگاه اﻧﺴان و ﺑﻬرهﺑرداري از ﻫﻮیت و ﺣﻔظ ﺳﻨت در مﻌﻤاري ﺑه ﺑررﺳﯽ پرداخﺘه و راﺑطه اﻧﺴان و
محﯿط و تأثﯿر ﻫﻮیت ﺑر زﻧدﮔﯽ افراد ﻧﯿز پرداخﺘه مﯽﺷﻮد .در اﺑﺘدا پﯿشﯿﻨه تحقﯿق مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار ﮔرفﺘه و مﺒاﻧﯽ ﻧظري
ﺑﯿان ﺷده اﺳت یافﺘهﻫا و تحﻠﯿﻞ یافﺘهﻫا و ﺳﭙﺲ ﺑحث و ﻧﺘﯿجهﮔﯿري مطرح ﺷده اﺳت .روش تحقﯿق تﻮﺻﯿﻔﯽ تحﻠﯿﻠﯽ
اﺳت و تحقﯿق کارﺑردي مﯽﺑاﺷد و روش ﮔرداوري اطالﻋات کﺘاﺑﺨاﻧهاي اﺳﻨادي اﺳت و ﺑراي پاﺳخ ﺑه ﺳؤاالت تحقﯿق
اﺳﺘﻔاده ﺷده اﺳت .در اﻧﺘﻬا ﻧﺘﯿجهﮔﯿري آﻧچه پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر در فرﺟام کار ﺑر آن تأکﯿد دارد ،تﻮﺟه ﺑه ﺣضﻮر ﭼﻨدﺟاﻧﺒه ﺑه
تالش ﺑراي ﺣﻔظ ﻫﻮیت و ﺳﻨت در مﻌﻤاري مﻌاﺻر ﺑا تﻮﺳﻌه ﺷﻬرﻧشﯿﻨﯽ اﺳت .مجﻤﻮﻋه آﺳﻤان خراش ﻫامﻮﻧگ ﭼﯿﻦ ﺑرﻧده
مﺴاﺑقه مﻌﻤاري  2320ﺷده اﺳت که ﻧﻤﻮﻧه اي ﺑﺴﯿار مﻮفق در ﻧﻮع خﻮد و مﻨﺒع الﻬام ﺑراي مﻌﻤاران مﯽ ﺑاﺷد را ﺑه در ایﻦ
زمﯿﻨه مﻌرفﯽ مﯽکﻨﯿم که ﺑا ﺣﻔظ ﻫﻮیت و اﺻالت زﻧدﮔﯽ ﺟدید را اغاز ﻧﻤﻮده اﻧد.
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 -1مقدمه
مﻔﻬﻮم ﻫﻮیت در آثار مﻌﻤاري ﻧﯿز ارتﺒاط ﻋﻤﯿق ﺑا تﻌریﻒ مﻔﻬﻮم ﻫﻮیت در اﻧﺴان داﺷﺘه ﺑه ﮔﻮﻧه اي که یﮏ اثر ﺑه ﻋﻨﻮان ﻧﻤادي
از ﺷﺨصﯿت فرد ﺑه ﺷﻤار مﯽآید مﻌﻤاري ﺑه رغم تﻔاوت ﻫاي ﺳرزمﯿﻨﯽ که در آن ﺷﻌر در ﺷکﻞ آن تاثﯿر فراواﻧﯽ داﺷﺘه و داراي
ویﮋﮔﯽ ﻫاي ذاتﯽ پﻮیا و تدریجﯽ اﺳت که آن را ﻫﻮیت مﯽ ﻧامﻨد .ﺑراي دﺳﺘﯿاﺑﯽ ﺑه آﻧچه ﮔﻔﺘه ﺷد ،ﺑا اﺳﺘﻨاد ﺑه روش تحقﯿق مﺒﺘﻨﯽ
ﺑر زمﯿﻨه ،رویکردﻫاي روش تحقﯿق در پﮋوﻫﺶ پﯿﺶ رو ،ﺑر اﺳاس روش کﻤﯽ و اﺳﺘدالل مﻨطقﯽ اﺳﺘﻮار اﺳت ،ﻫﻤچﻨﯿﻦ مطالﻌه
اﺳﻨادي و کﺘاﺑﺨاﻧهاي ﻫﻤراه ﺑا روش کﯿﻔﯽ ،اﺳاس ﺑﯿان ،تﻮﺻﻔﯽ ،تحﻠﯿﻞ و تﻔﺴﯿر ﻧﺘایج ﺑه دﺳت آمده در ایﻦ پﮋوﻫﺶ را تشکﯿﻞ
مﯽدﻫﻨد.

 -1-1سواالت تحقیق

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

روش تحقﯿق در ایﻦ مقاله تﻮﺻﯿﻔﯽ تحﻠﯿﻠﯽ اﺳت و تحقﯿق کارﺑردي مﯽ ﺑاﺷد و روش ﮔرداوري اطالﻋات کﺘاﺑﺨاﻧه اي اﺳﻨادي
اﺳت و ﺑراي پاﺳخ ﺑه ﺳﻮاالت تحقﯿق که ﭼگﻮﻧه مﯿﺘﻮان تالش ﺑراي ﺣﻔظ ﺟایگاه ﻫﻮیت مﻌﻤاري در مﻌﻤاري مﻌاﺻر تالش کرد؟
ایا ﺑا تﻮﺳﻌه ﺷﻬر ﻧشﯿﻨﯽ مﯿﺘﻮان ﻫﻮیت افراد ﺟامﻌه را ﺣﻔظ کرد؟ ﻫﻤچﻮن الگﻮیﯽ ﺷایﺴﺘه از ارتﺒاط ﻫﻮیت ،ﺑازکاوي ﺷده ﺳت .آﻧچه
پﮋوﻫﺶ ﺣاﺿر در فرﺟام کار ﺑر آن تاکﯿد دارد ،تﻮﺟه ﺑه ﺣضﻮر ﭼﻨدﺟاﻧﺒه ﻫﻮیت در تﻤامﯽ وﺟﻮه و تالش ﺑراي ﺣﻔظ ﻫﻮیت ﺑا تﻮﺳﻌه
ﺷﻬرﻧشﯿﻨﯽ در قالب دو رویکرد کالن؛ ﻫم آوایﯽ و کﻤال ﺑﺨشﯽ مﻌﻤاري ﺑه آن ﻫا اﺳت.

شكل  –1ساختار تحقیق (مأخذ :نگارنده)1011

 -2-1روش تحقیق
ایﻦ تحقﯿق از دﺳﺘة روش ﻫاي کﻤﯽ اﺳت .در ایﻦ رویکرد ،ﺟﻬت ( )Caseﺑه ﺳﻤت مﻮرد مشاﻫده ( )Theoryﺣرکت از ﻧظریه
تﻮﺳط اﺳﺘدالل قﯿاﺳﯽ اﺳت .لذا در اﺑﺘدا ﺑه ﺻﻮرت تﻮﺻﯿﻔﯽ تحﻠﯿﻠﯽ ﺑه اﺳﺘﺨراج الگﻮي ﻫﻮیت اﺟﺘﻤاﻋﯽ ﺑه ﻋﻨﻮان ﻧظریة پایه اي
تحقﯿق خﻮاﻫﯿم پرداخت و در ادامه ،ایﻦ الگﻮ در مﻮرد تحﻮالت ﻫﻮیت آزمﻮده خﻮاﻫد ﺷد .اﺑزار اﺻﻠﯽ تحقﯿق ﻧﯿز اﺳﺘﻔاده از اﺳﻨاد
کﺘاﺑﺨاﻧه اي اﺳت.

 -2معانی و مفاهیم واژه هویت
در فرﻫﻨگ فارﺳﯽ مﻌاﻧﯽ مﺘﻔاوتﯽ ﺑراي واژه ﻫﻮیت ذکر ﮔردیده اﺳت .در لغت ﻧامه دﻫﺨدا ﻫﻮیت «ﻋﺒارت اﺳت از تشﺨص و
ﻫﻤﯿﻦ مﻌﻨﯽ مﯿان ﺣکﯿﻤان و مﺘکﻠﻤان مشﻬﻮر اﺳت ،ﻫﻮیت ﮔاه ﺑر وﺟﻮد خارﺟﯽ اطالق مﯽ ﮔردد ،ﻫﻮیه ﮔاه ﺑر ماﻫﯿت ﺑا تشﺨص
اطالق مﯽ ﮔردد که ﻋﺒارتﺴت از ﺣقﯿقت ﺟزﺋﯿه( ،اﺻطالح ﺻﻮفﯿه) ﻫﻮیه مرتﺒه ذات ﺑحث را ﮔﻮیﻨد و مرتﺒه اﺣدیت و الﻫﻮت ...
ﻫﻮیت از لﻔظ ﻫﻮ ﮔرفﺘه ﺷده که اﺷاره ﺑه غایب اﺳت و آن درﺑاره خداي تﻌالﯽ اﺷاره اﺳت ﺑه کﻨه ذات او ﺑه اﻋﺘﺒار اﺳﻤاء و ﺻﻔات او
( »...دﻫﺨدا .)0002، 009،در فرﻫﻨگ واژه ﻫﻮیت در  0مﻔﻬﻮم ﺑه کار رفﺘه اﺳت)0 :ذات ﺑاري تﻌالﯽ )2،ﻫﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد ﻫﻮیت ﻋﺒارت
 )0آﻧچه مﻮﺟب ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷﺨص ﺑاﺷد )0،ﻫﻮیت ﻋﺒارت اﺳت از ﺣقﯿقت ﺟزﺋﯿه اﺳت ( .»...تقﻮاﺋﯽ)0090،

 -3واژه شناسی هویت
در ادﺑﯿات ﻋرفاﻧﯽ ایران ،ﻫﻮیت ﺑه ذات مطﻠق خداوﻧد اطالق مﯽ ﺷﻮد .لذا مﻌﻨﯽ وﺟﻮد و ﻫﺴﺘﯽ را ﺑرمﯽ آورد .مالﺻدرا که ﻫﻤه
مﻮﺟﻮدات را مﻤکﻦ الﻮﺟﻮد و ﻧﺴﺒﯽ مﯽ داﻧد ،ﻫﻮیت را «ﻫﻮیت ﺳاریه» و ﺑه مﻌﻨاي فﯿض رﺳان ﺑه دایره ي مﻤکﻨات داﻧﺴﺘه اﺳت
(ﺳجادي .)0030،داوود قﯿصري در مقدمه فصﻮص الحکم ،ﻫﻮیت را ﭼﻨﯿﻦ تﻌریﻒ مﯽ کﻨد« :آﻧچه را ﺷﯿئﯿت ﺷﯿئ ﺑه آن اﺳت ﺑه
اﻋﺘﺒار ّتحقق ،ﺣقﯿقت ﮔﻮیﻨد؛و ﺑه اﻋﺘﺒار تشﺨص ،ﻫﻮیت ﮔﻮیﻨد( .تقﻮاﺋﯽ )0090،در ایﻦ مﻌﻨا ،ذات مقدس خداوﻧد ﺑدﻧﺒال تجﻠﯽ و
ﻫﻮیت ﺑﺨشﯽ ﺑر دایره مﻤکﻨات و خارج ﺷدن آﻧﻬا از کﺘم ﻋدم مﻨشاء ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﻮیت ﺑﺨشﯽ ﺑه مﻮﺟﻮدات و اﻧﺴان ﺑﻮده و ﻫر
مﻮﺟﻮدي ﺑه مقﺘضاي ذات و اﺳﺘﻌداد و قاﺑﻠﯿت خﻮیﺶ پذیراي ظﻬﻮر ﺣق مﯽ ﮔردد .فرﻫﻨگ ﻋﻤﯿد در مدخﻞ ﻫﻮیت از «مشﺘﻤﻞ ﺑر
30

ﺻﻔات ﺟﻮﻫري یاد مﯽ کﻨد و فرﻫﻨگ مﻌﯿﻦ «آﻧچه را که مﻮﺟب ﺷﻨاﺳایﯽ ﺷﺨص یا ﺷﯿئﯽ ﺑاﺷد » را ﺑه ﻋﻨﻮان تﻌریﻒ ﻫﻮیت ذکر
مﯽکﻨد ».واژه ﻧامه آکﺴﻔﻮرد ﻫﻮیت را کﯿﺴﺘﯽ و ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺷﺨص مﯿداﻧد.)Oxford, 2008(.

 -4مؤلفههای تعیین کننده هویت
ﺟﻤع ﺑﻨدي دیدﮔاهﻫاي اﻧدیشﻤﻨدان در راﺑطه ﺑا ﻫﻮیت ﺣاکﯽ از آﻧﺴت که ﺑر خالف ﻧگرش ﺳﻨﺘﯽ ﺑه ﻫﻮیت ﺑه ﻋﻨﻮان مﻔﻬﻮمﯽ
ذاتﯽ و ثاﺑت ،امروزه از ﻫﻮیت ﺑه مﻔﻬﻮمﯽ ﺳاخﺘه ﺷده تﻌﺒﯿر مﯽ ﮔردد که تحت تأثﯿر ﻋﻮامﻞ ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﯽ قرار دارد .ﺑر ایﻦ مﺒﻨا مﯽ تﻮان
مﻬم تریﻦ ایﻦ ﻋﻮامﻞ را ﺷامﻞ فرﻫﻨگ ،مکان و زمان مﻌرفﯽ کرد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ از دو ﻋامﻞ ارتﺒاط و ادراک ﺑه ﻋﻨﻮان دو ﻋامﻞ مؤثر در
تحﻮل و تشﺨﯿص ﻫﻮیت ﻧام ﺑرده مﯽ ﺷﻮد( .ﺳﻠﯿﻤاﻧﯽ و دیگران)0090،

 -5الگوی ساختاری هویت

شكل  .2الگوی ساختاری هویت (منبع،رستم پور و

شكل .1توسعه یافته هویت ماخذ (منبع،رستم پور و

دیگران)1131،

دیگران)1131،

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

کﻠﯿة ﻋﻨاﺻر ﺳازﻧدة ﻫﻮیت اﺟﺘﻤاﻋﯽ در ﺟامﻌه اي 0ﺑراﺳاس تصﻮیر ﺑا یکدیگر که در ﺣال تﻌادل ﺑاﺷد در الگﻮیﯽ مشاﺑه ﺷکﻞ
تﻌامﻞ قرار مﯽ ﮔﯿرﻧد .دیﻦ و محﯿط که ﻋﻨاﺻر پایه اي ﻫﻮیت اﺟﺘﻤاﻋﯽ محﺴﻮب مﯽ ﺷﻮﻧد در ایﻦ الگﻮ الیة زیریﻦ قرار ﮔرفﺘه اﻧد.
ﺟﻮامع مﺒﺘﻨﯽ ﺑر ادیان از ایﻦ ﻋﻨصر ﺑه ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﻫﻤة ﻋﻨاﺻر دیگر اﺳﺘﻔاده مﯽ کﻨﻨد و ﺟﻮامع غﯿر دیﻨﯽ ﻋﻨاﺻري ﻫﻤچﻮن ﺟامﻌه،
تاریخ یا قﻮمﯿت و ﻧﮋاد را مﺒﻨا قرار مﯽ دﻫﻨد.الیة ﺑﻌدي ﺑه ﺳﻨت ﺟاري ﺟامﻌه اخﺘصاص دارد که ﻫم داراي ﺟﻮاﻧب آﺷکار و ﻫم پﻨﻬان
اﺳت .رفﺘارﻫا ،ارزشﻫا ،ﻫﻨجارﻫا ،رﺳﻮم و آداب ،ﺷکﻞ زﻧدﮔﯽ مردم و  ...مثﻞ ﻫﻤگﯽ ﺳﻨت آن ﺟامﻌه محﺴﻮب مﯽ ﺷﻮﻧد .اﺑﻌاد پﻨﻬان
ﺳﻨت در طﻮل زمان ،فرﻫﻨگ آن ﺟامﻌه را تشکﯿﻞ ارزش ﻫا و ﻋقاید مﯽ دﻫﻨد .تﻤدن ﻧﯿز ﺑه ﻋﻨﻮان تﺒﻠﻮر کالﺒدي فرﻫﻨگ و مﺘﻨاﺳب
ﺑا ﺳﻨﻦ آن ﺷکﻞ مﯽ ﮔﯿرد(رﺣﯿمزاده  .)0039تﻤدن ﻋﻨصري اﺳت که ﺑاید از ﺳﯿاﺳت ،فرﻫﻨگ و ﺳﻨت ﺟامﻌه تأثﯿر پذیرد .در ﺑاالتریﻦ
الیه ﻧﯿز ﺳﯿاﺳت ﺑه ﻋﻨﻮان ﻧاظم و رﻫﺒر ﺟامﻌه قرار دارد که مﻤکﻦ اﺳت اﺻﻮل اﺳاﺳﯽ آن یا تﻮﺳط دیﻦ از دل اﺟﺘﻤاع یا ﻧگاه مادي
ﺑه طﺒﯿﻌت تﻌﯿﯿﻦ ﺷﻮد .ﻫﻤچﻨﯿﻦ در ﺣرکﺘﯽ رو ﺑه پایﯿﻦ ﺑا ﺳاخت تﻤدن ﺷرایط زﻧدﮔﯽ افراد ﺟامﻌه تأمﯿﻦ مﯽ ﺷﻮد .ایﻦ الگﻮ مﯽ
تﻮاﻧد ﻫﻮیت فردي ،خاﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤاﻋﯽ را ﺑه تصﻮیر ﺑکشد .ﻧﻤﻮﻧه اي از الگﻮي تﻮﺳﻌه یافﺘة ﻫﻮیت ﻫﻤچﻨﯿﻦ در تصﻮیر  2دیده مﯽ
ﺷﻮد .ایﻦ مدل مثال ﺟامﻌه اي اﺳت تحت یﮏ دولت واﺣد ﺑا محﯿط ﻫایﯽ (ﺟغرافﯿایﯽ یا اﺟﺘﻤاﻋﯽ) ﮔﻮﻧاﮔﻮن ،که ﺳﻨت ﻫا و فرﻫﻨگ
آﻧﻬا ﻧﯿز مﻤکﻦ اﺳت در مﻨاطقﯽ ﺑه یکدیگر ﺷﺒﯿه و یا ﺑا مﻨاطق دیگر مﺘﻔاوت ﺑاﺷد .ﺑه ﻋﻨﻮان مثال ایﻦ الگﻮ مﯽ تﻮاﻧد ﮔﻮیاي کﻞ
کشﻮر ﺑاﺷد که تحت یﮏ ﺣاکﻤﯿت ﺳﯿاﺳﯽ واﺣد ﺑا محﯿط ﻫاي اﻧﺴاﻧﯽ  ،طﺒﯿﻌﯽ و ﺳﻨت ﻫاي مﺘﻔاوت ﮔرد ﻫم ﺟﻤع ﺷده اﻧد .درﺣالﯽ
که آﻧچه تا کﻨﻮن از ﻫﻮیت ارایه ﺷده اﺳت ﻧﻤﻮدي از ﻫﻮیت مﻠﯽ و ﺳﯿاﺳﯽ واﺣد ،ﺑدون تﻔاوت ﻫاي فرﻫﻨگﯽ ،قﻮمﯽ و مﻨطقه اي ﺑﻮده
که ﺑرخﯽ ﻧارﺿایﺘﯽ ﻫا و ﻧافرماﻧﯽ ﻫاي قﻮمﯽ در ﺑﺴﯿاري مﻨاطق وﺟﻮد دارد .مﻨﺒع ()Islami,1998,197

 -6تحول در هویت
در طﻮل زمان و ﺑا تغﯿﯿر در ﻫر یﮏ از ﻋﻨاﺻر ﻫﻮیت ﺳاز مﯽ تﻮان تحﻮل ﻫﻮیت را مشاﻫده کرد .الﺒﺘه ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﻧقﺶ آن
ﻋﻨصر ،تحﻮل ﻧﯿز مﯽ تﻮاﻧد اﺳاﺳﯽ یا ﺳطحﯽ ﺑاﺷد و "ایﻦ فرآیﻨد مﯽ تﻮاﻧد در ﺟﻬت پﻮیایﯽ و ارتقا ﺑاﺷد یا در راﺳﺘاي تﻨزل مرتﺒه و
کاﺳﺘﯽ ﻫﻤچﻨﯿﻦ تحﻮل مﯽ تﻮاﻧد ﻧﺘﯿجة یﮏ ﺳﯿر ﻧﻤاید( .ﻧقره کار)0083 :6
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ﻫﻮیت مﻌﻤاري از آﻧجا که تجرﺑه مﻌﻤاري یﮏ تجرﺑه ﻫﻤه ﺟاﻧﺒه اﻧﺴاﻧﯽ محﺴﻮب مﯽﮔردد ،پﺲ" اﺳت و "ظرفﯽ ﺑراي
مظروفﺶ یﮏ راﺑطه ﺑالواﺳطه ﺑﯿﻦ اﻧﺴان و محﯿطﺶ وﺟﻮد دارد ک مﯽﺑاﺷد(ﺣجت ")0083،راﺑطهاي از ﻧﻮع "مدرِک و مدرک ،ﺑه
ﻫﻤﯿﻦ دلﯿﻞ اﻧﺴان ﺑا ﺻﻔات و ویﮋﮔﯽﻫایﯽ که داراﺳت ﻧقﺶ مﻬﻤﯽ در ﻫﻮیت مﻌﻤاري دارد .ﺑراي ایﻨکه ﺑﺘﻮان ﻫﻮیت مﻌﻤاري را
تﻌریﻒ کرد ﺑاید اﺑﺘدا مﻔﻬﻮم ﻫﻮیت ،ﺑﻤاﻫﻮ ﻫﻮیت تﺒﯿﯿﻦ ﮔردد تا ﺑﺘﻮان ﻫﻮیت مﻌﻤاري را تﻌریﻒ ﻧﻤﻮد .ﻫﻮیت یﮏ مﻔﻬﻮم اﺳت که از
کﯿﺴﺘﯽ یﮏ ﭼﯿز پرﺳﺶ مﯽکﻨد و ﺑا "ﺷﺨصﯿت" تﻔاوت ماﻫﻮي دارد .زیرا "ﺷﺨصﯿت"از ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻋﻨاﺻر ﺳؤال مﯽکﻨد و ﺑهدﻧﺒال
ﺻﻔات ذاتﯽ و ﺟﻮﻫري آن ﻋﻨاﺻر که مﺘﻌﻠق ﺑه آن اﺳت و مﺘﻤایز از ادراک مﺨاطب مﯽﺑاﺷد .ﺑرخﯽ ایﻦ تﻔاوت را در ﻧظر ﻧﻤﯽﮔﯿرﻧد و
ﻫﻮیت را ﻋﯿﻨا ﺑه ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤان ﺷﺨصﯿت یا ماﻫﯿت فرض مﯽکﻨﻨد ترتﯿب ﺑرخﯽ تﻔاوتﯽ ﺑﯿﻦ "ﻫﻮیت" و مﻌﻨا قاﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧد  .اﮔر مﻌﻨا
را ﺑا مﻮﺿﻮع (لﻨگ .)0082، 80ﺷﻮلﺘز ،تصﻮیرﻫاي ذﻫﻨﯽ مﺘﻔاوتﯽ که مکانﻫاي مﺘﻔاوت در افراد ،ایجاد مﯽکﻨﻨد ،مرتﺒط ﺑداﻧﯿم
(فالﺣت و ﻧﻮﺣﯽ )0090،ﻫﻮیت ﺑه مﻮﺿﻮع تﻔاوت تصﻮیرﻫاي ذﻫﻨﯽ ﻧاﺷﯽ از مکان واﺣد در افراد مﺨﺘﻠﻒ ﺑا تجرﺑﯿات و ﺳﻮاﺑق و
ویﮋﮔﯽﻫاي مﺨﺘﻠﻒ مﯽپردازد .ﺑه ﻋﺒارتﯽ مﻌﻨا ویﮋﮔﯽ مکان اﺳت در ﺣالﯽکه ﻫﻮیت ﺑه امري دو طرفه اطالق مﯽﺷﻮد؛ یﻌﻨﯽ تصﻮري
در ذﻫﻦ اﻧﺴان اﺳت و ﺷاخصه اي در پدیده وﺟﻮد دارد که وﺣدت ایﻦ دو ﻋامﻞ ،مﻨجر ﺑه ﺑه ﻋﺒارتﯽ اﺣراز ﻫﻮیت مﯽﮔردد
(ﺣجت )0083،وﺣدت تصﻮر ذﻫﻨﯽ تﻮقع یا اﻧﺘظار ذﻫﻨﯽ (ﺑا ﻋﯿﻨﯿت را ﻫﻮیت مﯽتﻮان داﻧﺴت .ﺑا ﺟﺴﺘجﻮ در مﻨاﺑع مﺨﺘﻠﻒ ﺑراي تﻌریﻒ
ﻫﻮیت مﻌﻤاري ﺑا مﻔاﻫﯿم مﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻫﻮیت مﻌﻤاري مﻮاﺟه مﯽﺷﻮیم که مﻤکﻦ اﺳت ﺑا تﻌریﻔﯽ که در ﺑاال اراﺋه ﺷد مﺘضاد ﺑه ﻧظر
ﺑﯿاید ،اما ایﻦ مﻔاﻫﯿم مﺘﻔاوت را ﻧﯿز مﯽتﻮان در ﭼارﭼﻮب تﻌریﻒ فﻮقالذکر قرار داد .ﻫﻤاﻧگﻮﻧه که اﺷاره ﺷد ،ﻫﻮیت مﻌﻤاري یﮏ راﺑطه
دوطرفه ﺑﯿﻦ اﻧﺴان و محﯿط اﺳت ،اما ﺑر ﺣﺴب ایﻨکه ﺑهواﺳطه مﻌﻤاري محﯿط ﺳاخﺘه ﺷده ،ﭼه ﭼﯿزي ﺑه ﭼه کﺴﯽ مﻌرفﯽ ﺷﻮد
مﯽتﻮان"محﯿط ﺳاخﺘهﺷده" و "ﺟامﻌه" را در"،ﺳه ﻋامﻞ "اﻧﺴان ﺑرقراري ﻧﺴﺒت مﻔاﻫﯿم مﺨﺘﻠﻒ ﻫﻮیت مﻌﻤاري ﺑا تﻌریﻒ داده
ﺷده ﺷﻨاﺳایﯽ کرد که ایﻦ مﯽتﻮاﻧد اﺷکال ﮔﻮﻧاﮔﻮﻧﯽ ﺑه خﻮد ﺑگﯿرد :ﻫﻮیت ﺑه ایﻦ مﻌﻨا که اﻧﺴان ﺑهواﺳطه محﯿط ﺳاخﺘهﺷده
ﺑﺨﻮاﻫد خﻮد را ﺑه ﺟامﻌه ﺑشﻨاﺳاﻧدن ایﻦ مﻮﺿﻮع ﭼﯿزي اﺳت که مﻤکﻦ اﺳت ﺑا اﺻطالح فضا ﺑﯿان ﮔردد یﻌﻨﯽ فرد ﺑا ﻧﻤاد و
ﺷﺨصﯽﺳازي ﻧشاﻧهﻫایﯽ در ﺳاخﺘﻤان ،خﻮد ،فرﻫﻨگ خﻮد ،مﻮقﻌﯿت روش ﻫاي مﻤکﻦ ﺑراي مطالﻌه ﻫﻮیت محﯿط 0ج کالﺒدي ﺑا
اﺳﺘﻔاده از مدل ﮔدس (دامﯿار.)0090 ،
جدول  :1روش های ممكن برای مطالعه هویت محیط کالبدی با استفاده از مدل گدس منبع نقل شده در
()Islami,1998,197

پرﺳﺶ از ﻫﻮیت در کشﻮر ما ﺑه مدت ﭼﻬار دﻫه ذﻫﻦ مردم ،مدیران ،ﻫﻨرمﻨدان و مﻌﻤاران را درﮔﯿر کرده اﺳت .ایﻦ پرﺳﺶ در
ﺑﯿﻦ مردمان کشﻮرﻫایﯽ مطرح مﯽ ﺷﻮد که داراي ًمﻌﻤﻮال پﯿشﯿﻨه فرﻫﻨگﯽ و تﻤدﻧﯽ ﺑرﺟﺴﺘه در ﮔذﺷﺘه ﺑﻮده اﻧد ،ولﯽ امروز اﺣﺴاس
مﯽ کﻨﻨد از کاروان تﻤدن ﺟﻬاﻧﯽ ﻋقب ماﻧده و ﺑﯿشﺘر مقدمه مصرف کﻨﻨدهي محصﻮالت دیگر تﻤدن ﻫا ﺷده اﻧد .پرﺳﺶ از ﻫﻮیت
ﺑه دالیﻞ مﺘﻌددي که ﻧﺒﻮد ﭼارﭼﻮب ﻫاي فکري مﻨاﺳب ،ﻧداﺷﺘﻦ تضﻤﯿﻦ ﻫاي اﺟرایﯽ و وﺟﻮد دﺳﺘگاه ﻫا و ﻋﻮامﻞ ذي ﻧﻔع و ذي
ﻧﻔﻮذ مﺘﻌدد از آن ﺟﻤﻠه اﻧد ،ﻫﯿچ ﮔاه ﺑه کارکردﻫاي ﻋﻤﻠﯽ و راﻫکارﻫاي ﻋﯿﻨﯽ دﺳت ﻧﯿافﺘه اﺳت .از طرفﯽ ﺑالتکﻠﯿﻔﯽ در ﺣﻮزه ي
اﻧدیشه ،در ارتﺒاط ﺑا مﺴئﻠه ﻫﻮیت مﻨجر ﺑه ﺳردرﮔﻤﯽ در ﻫﻮیت مﻌﻤاري ﻧﯿز ﺷده اﺳت .ایﻦ مقاله ﺑدﻧﺒال ایجاد ﭼارﭼﻮب فکري
مﻨاﺳﺒﯽ ﺑراي ایﻦ ﺑحث در زمﯿﻨه مﻌﻤاري مﯽ ﺑاﺷد .امروزه تﻌاﺑﯿر مﺨﺘﻠﻔﯽ در مﻮرد ﻫﻮیت مﻌﻤاري ،واﺑﺴﺘه ﺑه دیدﮔاه ﻫاي مﺘﻔاوت
اﻧﺴان مﻮلﻒ و ﺑﻬره ﺑردار از آن وﺟﻮد دارد .از آﻧجایﯽ که اﻧﺴان ،زمان و مکان یﮏ ﻫﺴﺘﯽ را رقم مﯽ زﻧﻨد ،لذا ﻫﻮیﺘشان در ﻫم
آمﯿﺨﺘه مﯽ ﮔردد .ایﻦ (پرتﻮي .)0082،ﻧﻮﺷﺘار ﺑدﻧﺒال پاﺳخ ﻫایﯽ ﺑراي ایﻦ پرﺳﺶ ﻫا ،که مﻔﻬﻮم ﺳﺒﮏ و ﻫﻮیت مﻌﻤاري از ﮔذﺷﺘه تا
امروز ﭼﯿﺴت؟ امروزه ﭼرا و ﭼگﻮﻧه مﻔﻬﻮم ﻫﻮیت تغﯿﯿر یافﺘه اﺳت؟ و مﻮلﻔه ﻫاي تاثﯿرﮔذار در ﺑحث ﻫﻮیت در مﻌﻤاري ﭼه و ﭼگﻮﻧه
مﯽ ﺑاﺷﻨد؟ﺑﻮده اﺳت .ﺳاماﻧه ي ﺟﺴﺘجﻮي مقاله کﯿﻔﯽ و ﺿﻤﻦ تﻔﺴﯿر و تحﻠﯿﻞ مﻌﻨایﯽ داده ﻫا ،ﺑدﻧﺒال ﻋﻮامﻞ ﭼﻨدﮔاﻧه مﻮثر ﺑر پدیده
ﻫﻮیت ﻧﯿز ﺑﻮده و راﻫﺒرد آن تﻔﺴﯿر ﮔرا مﯽ ﺑاﺷد(.ﮔروت ،دیﻮید)0088 ،
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 -7مولفههای موثر درهویت
ﭼﻨاﻧکه از واژه ﺷﻨاﺳﯽ ﻫﻮیت ﺑرآمد ،اﻧﺴان مﻮلﻒ و ﺷﻨاﺳﻨده ي مﻌﻤاري و مﻮلﻔه ﻫاي تﻤﯿز دﻫﻨده ي ﺑﻨا ،در تﺒﯿﯿﻦ ﻫﻮیت
مﻌﻤاري مﻮثر مﯽ ﺑاﺷﻨد .ﺑﻨاﺑر ﻧظر اﻧدیشﻤﻨدان ،زمان و مکان ظرف ﺣاوي وفﻌالﯿت ﻫاي اﻧﺴاﻧﯽ) (schuon,1981محﺘﻮاي ﻋالم
پدیدار مﯿﺒاﺷﻨد -از ﺟﻤﻠه مﻌﻤاري او -در طﻮل زمان و در مکان مﻌﻨا مﯿﯿاﺑﻨد( .ﻧﻮرﺑرگ ﺷﻮلﺘﺲ.)0080 ،

 -8هویت ،انسان و باورهایش

 -9هویت و مکان
ما ﻫﻤﻮاره ﻫﻮیت خﻮد را ﺑا ذکر مکان خاﺳﺘگاه مان ﺑﯿان مﯽ کﻨﯿم .ﺟﻤﻠه ﻫایﯽ ﭼﻮن «مﻦ اﻫﻞ تﻬران ﻫﺴﺘم»« ،مﻦ اﻫﻞ
پاریﺲ ﻫﺴﺘم» فارغ از ﻧاﺳﯿﻮﻧالﯿﺴم ﻫاي کﻮر ،در مﻮرد ﻫر زادﮔاه و ﺑه آن مﻌﻨا ﻧﯿﺴت که در ﺷﻬر خاﺳﺘگاﻫﯽ ﺻدق مﯽ کﻨد و
ﺻرفا تﻬران یا پاریﺲ ،خاﻧه یا دفﺘري داریم؛ ﺑﻠکه ﺑﯿشﺘر ﺑدان مﻌﻨا اﺳت که ما خﻮد را ﺑه ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻬر تﻬران یا پاریﺲ داخﻞ و مﻨضم
مﯽ کﻨﯿم .پﯿداﺳت که تﻌﻠق داﺷﺘﻦ و ﺑﺴﺘگﯽ یافﺘﻦ ،که ﺑه ﻧظر مﯽ رﺳد در مﻌﻨاي ﻫﻮیت پﻨﻬان اﺳت ﭼﯿزي فراتر از ﺣﺲ آﺳﻮدﮔﯽ و
خﻮش زیﺴﺘﯽ یا رفاه در یﮏ مکان را مﯽ ﻧﻤایاﻧد .پﺲ ،ﺻرف ﻧظر از مﻮقﻌﯿت تاریﺨﯽ ،اﺟﺘﻤاﻋﯽ ،تکﻨﻮلﻮژیکﯽ و ﺟغرافﯿایﯽ؛ اﻧﺴان ﻫا
ﻫﻤﯿشه ﺑه مکان ﻧﯿاز خﻮاﻫﻨد داﺷت ،زیرا ﺑرخﻮرداري از مکان و ﺷﻨاﺳایﯽ آن ،ﺑﺨشﯽ از وﺟﻮد و ﻫﻮیت در دوران ﺟدید ،ﺑشر را ﺷامﻞ
مﯽ ﺷﻮد ( .)Buttimer,1980مﻌﻨاي مکان آﻧگاه آﺷکار ﺷد که ،مکان ﭼﻮن ﮔﺴﺘره اي از فضا که داراي ﺑار ارزﺷﯽ اﺳت ،ﺑه غﯿر
مکان یاﺑﯽ مکاﻧﯽ تغﯿﯿر ﭼﻬره داد(پرتﻮي.)0082
در ﮔذري کﻮتاه ﺑه ایﻦ مقﻮله در طﻮل تاریخ در مﯽ یاﺑﯿم که ،در ﮔذﺷﺘه ﺣکﻤاي ایراﻧﯽ و فالﺳﻔه ي ﺑاﺳﺘان ،مﻔﻬﻮم مکان و
فضا را یکﯽ قﻠﻤداد کرده و ﺑراي تﻌریﻒ ﻫر یﮏ ،از ویﮋﮔﯽ ﻫاي از ﺑﯿﻦ ﻧظریه پردازان دیگري اﺳﺘﻔاده مﯽ کردﻧد (ﺣﺒﯿﺒﯽ ،)0083از
ﺑﯿﻦ ﻧظریه پردازان قرن ﺑﯿﺴﺘﻤﯽ ،کﻮیﻦ لﯿﻨچ ولﯿﻦ ﺑار ﺑاﺑﯿان واژه تصﻮیر ذﻫﯽ در ﺳال  ،0939ﻫﻮیت محﯿط را ﺳﺒب داﺷﺘﻦ تصﻮیر
ذﻫﻨﯽ روﺷﻦ از آن داﻧﺴت(لﯿﻨچ .)0003 ،از اوایﻞ دﻫه  ،0933پدیدار ﺷﻨاﺳﯽ ﭼﻮن اي.فﻮ.تﻮن ( (Tuan ,1977ادوارد رلﻒ Relph
) ),1976و ﺑاتﯿﻤر ( )Buttimer,1980و مﺘﻮﺟه اﺑﻌاد زیﺴﺘﯽ اﻧﺴان و راﺑطه او ﺑا محﯿط ﺷدﻧد.تحقﯿقاتﯽ که در ﻧﯿﻤه دوم قرن
ﺑﯿﺴﺘم تﻮﺳط ﻧظریه پردازﻫاي پدیدار ﺷﻨاﺳاﻧه ﻧﻮرﺑرگ ﺷﻮلﺘﺲ و ﺑه تاﺳﯽ از ﻫایدﮔر و ﻫﻮﺳرل تقﻮیت ﺷد .ﻧﻮروﺑرگ ﺷﻮلﺘﺲ از دﺳت
رفﺘﻦ مکان در دوران ﺟدید را ﺑا ﻫﻮیت زدایﯽ ﺑراﺑر مﯽ داﻧﺴت .از ﻧظر وي مکان تجﻠﯽ آﺷکار زیﺴت ﺟﻬان اﺳت .وي فﻬم مﻌﻤاري
ﭼﻮﻧان «ﻫﻨر مکان» را ﺑدان مﻌﻨا مﯽ داﻧﺴت که ،آثار مﻨﻔرد دﺳت در دﺳت یکدیگر داده تا کﻠﯿﺘﯽ را تشکﯿﻞ دﻫﻨد ،که ﺑه تﮏ تﮏ
آﻧﻬا مﻌﻨا ﺑﺒﺨشد .در ﻧظر وي «ﻋرف مﻌﻤاري» ریشه اي ﺑراي ﺳﺒﮏ آن مﯽ ﺑاﺷد (ﻧﻮرﺑرگ ﺷﻮلﺘﺲ.)0080،
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یکﯽ از مﺴاﺋﻞ مﻬم که ﺑر تﺒﯿﯿﻦ ﻫﻮیت تاثﯿر مﻬﻤﯽ دارد ،اﻧﺴان ،ﺑاورﻫایﺶ و مﯿزان ﺷﻨاخت وآﮔاﻫﯽ او ،ﻫم در مقام طراح و
مﻮلﻒ و ﻫم در ﺟایگاه ﺑﻬره ﺑردار و ﺷﻨاﺳﻨده مﻌﻤاري اﺳت .در واژه ﺷﻨاﺳﯽ ﻫﻮیت و ﺳﺒﮏ ﺑه تحﻮل پﯿﺶ آمده در خصﻮص مﻌﻤار و
ﺳازﻧده ي ﺑﻨا و ﺟایگاه ﺟدید او ﻫم در ﺟﻬان و ﻫم در اﺑداع مﻌﻤاري ،مطالﺒﯽ ﺑﯿان ﺷد .مشﺨص ﮔردید اﻧﺴان ،که در ﮔذﺷﺘه ﺑاورش
ﺑر ایﻦ ﺑﻮد که ،او ﭼﻮن «ﻧﯽ» اﺳت و «ﻧﯽ زﻧﻨده» ،و ﺑرایﻦ اﺳاس ﺻاﺣب ﻫﺴﺘﯽ ،ﻫﻮیت و اﺑداع در آن مﯽ ﻧﻮازد ﻫﻨرمﻨداﻧه و
مﻌﻤاراﻧه اش ،ذات مقدس ﺑاري تﻌالﯽ داﻧﺴﺘه مﯽ ﺷد ،امروز ﺑر اریکه ي ﻋالم ﻧشﺴﺘه و خﻮاﺳﺘه ﻫاي مﺘغﯿر او دایر مدار ﻫﺴﺘﯽ و
ﻫﻮیت ﺑﺨﺶ آﻧﻬا ﺷده اﺳت .ﺑﺨﺶ دیگر تاثﯿر اﻧﺴان در مقﻮله ي ﻫﻮیت ،ﺑه او ﺑه ﻋﻨﻮان ﺷﻨاﺳﻨده ي ﺑﻨا مرﺑﻮط مﯽ ﺷﻮد .در ایﻦ
مﻮرد ﺑحث ﻫﻮیت از ﺟایﯽ ﺷروع مﯽ ﺷﻮد که قرار ﺑاﺷد ﭼﯿزي ﺑراي کﺴﯽ مﻮرد ﺷﻨاﺳایﯽ قرار ﮔﯿرد .ویﮋﮔﯽ ﻫاي مﻮﺟﻮد در یﮏ
پدیده یا یﮏ ﺑﻨاي مﻌﻤاري ،ﺑراي ﻫﻤه افراد ﺑه یﮏ اﻧدازه قاﺑﻞ ﺷﻨاخت و دریافت ﻧﻤﯽ ﺑاﺷﻨد .مﯿزان ﺷﻨاخت و اﺷراف ﺑﯿﻨﻨدﮔان و
ﺑﻬره وران از آن پدیده ،در یﮏ اروپایﯽ مﻤکﻦ ً درک و دریافت ویﮋﮔﯽ ﻫاي آن مﻮثر اﺳت .مثال اﺳت ﺑﺘﻮاﻧد فرق ﺑﯿﻦ قالﯽ و ﮔﻠﯿم را
تشﺨﯿص دﻫد ،در ﺻﻮرتﯽ که یﮏ ایراﻧﯽ ﻋالوه ﺑر دریافت تﻔاوت فرش ﺑا ﮔﻠﯿم ،تﻔاوت اﻧﻮاع فرش ﻫا و در ﺷرایط تﺨصصﯽ تر ﺣﺘﯽ
تﻔاوت در ﻧﻮع ﻧقشه ي آﻧﻬا را ﻧﯿز مﯽ تﻮاﻧد تشﺨﯿص دﻫد( .تقﻮایﯽ)0090،

 -11هویت و زمان
زمان ﺑه ﻋﻨﻮان یکﯽ از اﺑﻌاد وﺟﻮدي ﺟﻬان ،دایرة مﻤکﻨات ،اﻧﺴان و مﻌﻤاري او ،ﻫﻤﻮاره مﻮرد تﻮﺟه اﻧدیشﻤﻨدان ﺑﻮده اﺳت .زمان
در ﻧظریه ﻫاي ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨاﺳاﻧة ﻋرفاﻧﯽ -ایراﻧﯽ مﺘرتب و الیه الیه ﺑﻮده و در واالتریﻦ مرتﺒه ﺑه زمان در مرتﺒه ﺳرمدي و ﻧﻔﯽ اطالق
قراردادي ،اﻧدازه ﮔذاري ﺷده ،ﻫﻤگﻦ ،یﮏ ﺳﻮیه و تﻬﯽ از مﻌﻨا مﯽ رﺳد (تقﻮاﺋﯽ )0088،در ارتﺒاط و ﻧﺴﺒت آن ﺑا ﺣرکت ،ﻧظریات
فالﺳﻔة اﺳالمﯽ ﭼﻮن اﺑﻦ ﺳﯿﻨا در ﺑاب زمان ،تﻔاوت ﻋﻤده اي ﺑا ﻧظر ارﺳطﻮ ﻧداﺷت .و مالﺻدرا ﻧﯿز زمان را مقدار ﺣرکت در ﺟﻮﻫر
مﯽ داﻧﺴت آن را ﺑه ﻋﻨﻮان ﺑﻌد ﭼﻬارم در کﻨار اﺑﻌاد ﺳه ﮔاﻧه ﺟﻮﻫر ﺟﺴﻤاﻧﯽ مالﺻدرا در تﺒﯿﯿﻦ (طﻮل ،ﻋرض ،ارتﻔاع) ﻋرﺿه مﯽ
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داﺷت .مﻌرفﯽ مﯽ ﺣرکت ﺟﻮﻫري خﻮد زمان را «مقدار تجدد و تﺒدل» ﻧﻤﻮد .ایﻦ ﻧگاه ﺑه زمان ﺑا ﺣرکت دوري افالک که تﻠقﯽ
پﯿشﯿﻨﯿان از آن ﺑﻮد ،مﺘﻔاوت مﯽ ﺑاﺷد .ﻧﯿز زمان را تشکﯿﻞ دﻫﻨدة ﻫر ﭼﯿزي داﻧﺴﺘه و رﺑﻦُ ک ﻫاي مﺨﺘﻠﻒ آن مطرح ﻧﻤﻮده واﺑﺴﺘگﯽ
آن را ﺑا ﺣقﯿقت و الیه قراردادي و .در ﻧگاه وي ،زمان ﺻرفا) (Corbin, 1986اﺳت مرتﺒط ﺑا طﺒﯿﻌت ﻧﻤﯽ ﺑاﺷد ،ﺑﻠکه اﻧﻔﺴﯽ و
مﻌطﻮف ﺑه پدیده ﻫایﯽ اﺳت که فرد در طﻮل و ﻋرض آﻧﻬا و در پﯿﻮﺳﺘگﯽ ﺑا آﻧﻬا زﻧدﮔﯽ مﯽ کﻨد .ﺑه ﻧظر ﻧصر ﻧﯿز ﻧﺴﺒت اکﻨﻮن ﺑه
ﺳرمدیت مثﻞ ﻧﺴﺒت .ﺑﻮدن در آن ﻧقطه ي اﺻﻠﯽ ﺑه ﻧقطه ﺑه مکان اﺳت (ﻧصر ،)0039مﻌﻨﯽ ﺑه ﺳر ﺑردن در آن ذات ﺳرمدي اﺳت
که ﻫﻤﯿشه ﺣضﻮر دارد و از مرتﺒه ي ﺷدن و ﮔذرکردن افقﯽ ﮔذﺷﺘه اﺳت .از آﻧجایﯽ که فﻌالﯿت ﻫاي اﻧﺴاﻧﯽ در طﻮل زمان و در
مکان مﻌﻨا مﯽ یاﺑﻨد ،ایﻦ فﻌالﯿت ﻫا در طﻮل زمان خاطراتﯽ را در ذﻫﻦ اﻧﺴان ایجاد مﯽ کﻨد ،که مﻤکﻦ اﺳت فردي یا ﺟﻤﻌﯽ ﺑاﺷﻨد.
ﺑا رﺟﻮع ﭼﻨدیﻦ ﺑاره ﺑه آﻧﻬا ،خاطرﻫاي ﺟﻤﻌﯽ که از ﻋﻮامﻞ ﻫﻮیت ﺑﺨﺶ اﻧﺴان مﯽ ﺑاﺷﻨد ،ﻧقﺶ مﯽ ﺑﻨدد .ﺑراي اولﯿﻦ ﺑار ،مﻔﻬﻮم
«ﺣافظه ﺟﻤﻌﯽ» تﻮﺳط ﺟامﻌه ﺷﻨاس فراﻧﺴﻮي امﯿﻠﯿا تایم مطرح ﮔردید .در ﻧظر او ،زﻧدﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ در طﻮل تاریخ امﺘداد دارد و مﻨقطع
ﻧﯿﺴت و ایﻦ اﺣﺴاس که در فرد فرد ﺟامﻌه یا اکثریت آﻧﻬا وﺟﻮد دارد ،ﺣافظه ﺟﻤﻌﯽ ﻧامﯿده مﯽ ﺷﻮد .ایﻦ پدیده غﯿرارادي در طﻮل
زمان و زﻧدﮔﯽ فرد و ﺟامﻌه ﻧﻬادیﻨه مﯽ ﺷﻮد .ﻫﻮیت اﺟﺘﻤاﻋﯽ و ﺣافظة ﺟﻤﻌﯽ در ﺟایﯽ ﺣﻔظ مﯽ ﺷﻮد که وقﺘﯽ فرد در آﻧجاﺳت
ﺣﺲ مﯽ کﻨد ،مکاﻧﯽ که در آن مﺴﺘقر اﺳت ﺑا ﺳایر ﻫر ﭼقدر زمان ﮔذﺷﺘه ﻧقاط مﺘﻔاوت اﺳت(خﺴرو خاور ،)0080داراي ﺑﺴﺘر
ﺑﯿشﺘري ﺑراي فﻌالﯿت ﻫاي مﺨﺘﻠﻒ و خاص ﺑﻮده ﺑاﺷد ،ﺑر ﺿﺨامت ﺣافظه ﺟﻤﻌﯽ آن ﺟامﻌه افزوده مﯽ ﺷﻮد .ﺑه ﻧظر ﺣﺒﯿﺒﯽ ،خاطره
اﺑزار تﻔحص ﮔذﺷﺘه ﻧﯿﺴت ﺑﻠکه ﺻحﻨه اي پﺲ خاطره و ﺑراي ﺑه ﺣال آمدن ﮔذﺷﺘه اﺳت.ﺣافظه تاریﺨﯽ که در طﻮل زمان ﺷکﻞ
ﮔرفﺘه ،از ﻋﻨاﺻر اﺻﻠﯽ ﻫﻮیت ﺑﺨشﯽ مﯽ ﺑاﺷد( .ﺣﺒﯿﺒﯽ)0080
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ایﻦ مدل که ﺑهﮔﻮﻧهاي ﺑرآمده از ﻋﻮامﻞ تشکﯿﻞدﻫﻨده مﻔﻬﻮم ﻫﻮیت مﻌﻤاري اﺳت ،داراي ﺳه محﻮر اﺳت که یﮏ مدل ﺳه
ﺑﻌدي را ایجاد کرده اﺳت .در ایﻦ مدل اﺑﻌاد وﺟﻮه ادراکﯽ اﻧﺴان ﺑهﻋﻨﻮان یﮏ طرف تﻌریﻒ ﻫﻮیت ﺑهﻋﻨﻮان ﻋﻨاﺻر محﻮر ﻋﻤﻮدي و
محﯿط تجرﺑه ﻋﯿﻨﯿﺘﯽ که طرف دیگر تﻌریﻒ ﻫﻮیت محﺴﻮب مﯽﺷﻮد ،ﺑه ﻋﻨﻮان اﺟزاي محﻮر افقﯽ قرار داده ﺷدهاﻧد و ﺑه واﺳطه
اتکاي که آن را از «زمان» و کﯿﻔﯿات آن ﺑه «تجرﺑه» ﺑﻨﯿادیﻦ اﺟزاي مﻬم و غﯿرقاﺑﻞ اﺟﺘﻨاب در تﻌریﻒ ﻫﻮیت قرار مﯽدﻫد محﻮر
ﺳﻮم ایﻦ مدل ﺑه زمان تجرﺑه اخﺘصاص یافﺘه اﺳت .اﻧﺘظار اﺳت مدلﯽ که ایﻦ ﮔﻮﻧه از ﺑحث ﻧظري و مﻨطقﯽ ﺣاﺻﻞ ﺷده اﺳت ﺑﺘﻮاﻧد
اﺑزاري ﺑاﺷد ﺑراي تﺒﯿﯿﻦ ﺳامان یافﺘه ﻋﻮامﻞ ﻫﻮیتﺑﺨﺶ در ﻫر ﮔﻮﻧهاي از مﻌﻤاري ﭼرا که ﺑحث مزﺑﻮر مﺘکﯽ ﺑه ﮔﻮﻧهخاﺻﯽ از
مﻌﻤاري ﻧﺒﻮده اﺳت؛ قاﺑﻠﯿتﻫاي ایﻦ مدل در ﺟدول زیر ﺑه کﻤﮏ یﮏ ﻧﻤﻮﻧه مﻌﻤاري ﺑﻮمﯽ مﻌرفﯽ ﺷده اﺳت؛ از آﻧجا که مﻌﻤاري
ﺑﻮمﯽ داراي ویﮋﮔﯽﻫایﯽ اﺳت که ﺑا تﻤام وﺟﻮه اﻧﺴاﻧﯽ در ارتﺒاط اﺳت و از ﻧظر محﯿطﯽ ﻧﯿز ﺑا محﯿط طﺒﯿﻌﯽ و طﺒﯿﻌت در ارتﺒاطﯽ از
ﻧﻮع ﺳازﮔاري و ﻫﻤاﻫﻨگﯽ اﺳت( .)Oliver,1997ﻋالوه ﺑر آن ،ﺑا ﻧﮏ تﻮﺟه ﺑه ایﻦ که مﻌﻤاري ﺑﻮمﯽ ﺑه ﻋﻨﻮان ﻋامﻞ ذﻫﻨﯿت
دﻫﻨدﻫاي که از ﻧظر زماﻧﯽ و مکاﻧﯽ در طﻮل ادوار مﺨﺘﻠﻒ تاریﺨﯽ ﻫﻤراه ﺑا اﻧﺴان ﺑﻮده و ﻫﺴت ،مﯽتﻮان ایﻦ ﻧﻮع مﻌﻤاري را ﺑراي
آزمایﺶ مدل ﺑهدﺳت آمده اﻧﺘﺨاب کرد .در واقع در قﯿاس ﺑا مثالً مﻌﻤاري دوران ﺻﻨﻌﺘﯽ ،مﻌﻤاري ﺑﻮمﯽ ﺑﺨﺶﻫاي وﺳﯿعتري از
مدل اراﺋه ﺷده را پﻮﺷﺶ مﯽدﻫد و ﺑراي آزمﻮن مﻨاﺳبتر اﺳت .ویﮋﮔﯽ اﺳاﺳﯽ ﺑﻮدنِ اﻧﺴان در ﺟﻬان و ادراک ایﻦ ﺑﻮدن"،ﺳکﻮﻧت"،
تﻠقﯽ ﺷده که ﺳاخﺘﻦ محﯿط ﺑﺨﺶ مﻬﻤﯽ از محﯿط ،تﻨﻬا در ( )Heideger, 1997آﻧرا تشکﯿﻞ مﯽدﻫد ﺻﻮرتﯽ ﺑه "محﯿط اﺟﺘﻤاﻋﯽ
ﺑامﻌﻨا" مﺒدل مﯽﺷﻮد که امکاﻧاتﯽ غﻨﯽ را در تﻌﯿﯿﻦ ﻫﻮیت ﺑه ما ارزاﻧﯽ کﻨد و یا در ﺟایﯽ دیگر ﺷﻮلﺘز اﺷاره مﯽ کﻨد که تقدیر
آدمﯽﺻﻤﯿﻤاﻧه ﺑا مکان پﯿﻮﻧد دارد(ﺷﻮلﺘز )00 :0082 ،ﻫﻮیت ﺑه ایﻦ مﻌﻨا که اﻧﺴان محﯿط ﺳاخﺘه ﺷده را ﺑشﻨاﺳد آﻧگﻮﻧه که آن محﯿط
ﺑا ذﻫﻨﯿت او ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑهطﻮر مثال مﻌﻤاري ،آن ﮔﻮﻧه مﻌﻤاري داﺷﺘه ﺑاﺷد که ﺑﺘﻮاﻧد ﺑه خﻮاﺳتﻫا و ﻧﯿازﻫاي اﻧﺴان پاﺳخ دﻫد.
(دامﯿار)0090،

 -12تحلیﻞ یافتهها (بررسی نمونه موردی اسمانﺨراش همونگ چین)
آﺳﻤان خراش ﻫامﻮﻧگ مجﻤﻮﻋه اي از خاﻧه ﻫاي ﺳﻨﺘﯽ اﺳت که تﻮﺳط فضاي ﻋﻤﻮدي ﻋﻤﻮمﯽ مﺘحد ﺷده اﺳت .ایﻦ پروژه ﺑا
ﻫدفﯽ خاص طراﺣﯽ ﺷده اﺳت ﺑه ﮔﻮﻧه اي که تﻤام اﺻﻮل مﻌﻤاري ﺳﻨﺘﯽ و ﻫﻮیت افراد ﺣﻔظ ﺷده و ﺑا تالش ﺑراي ﺳاکﻦ ﺷدن در
فضاﻫایﯽ ﺑا مﻌﻤاري مدرن و تکﻨﻮلﻮژي ﻫاي روز دﻧﯿا و تﻮﺳﻌه ﺷﻬرﻧشﯿﻨﯽ ایﻦ افراد ﻫم از ایﻦ امکاﻧات اﺳﺘﻔاده کﻨﻨد و ﻫم ﻫﻮیت و
اﺻالت خﻮد را ﺣﻔظ کﻨﻨد و در اﺳایﺶ و ارامﺶ زﻧدﮔﯽ کﻨﻨد )www.archdaily.ir(.مقام ﺳﻮم مﺴاﺑقه آﺳﻤان خراش ﺳﻮم مﯽ
 2320تﻌﻠق ﮔرفت .ﮔروه طراح ﺷﯿاﻧگشﻮ کﻨگ ،ﺷﯿاﺋﻮیﻮﻧگ ژاﻧگ ،مﯿﻨگﺴﻮﻧگ ﺳان .کشﻮرارایه دﻫﻨده :ﭼﯿﻦ .ﻫﻤﻮﻧگ در ﭼﯿﻦ مﻠﯿﺘﯽ
ﺑاﺳﺘاﻧﯽ اﺳت و ﻋﻤدتا در اﺳﺘان یﻮﻧﻨان زﻧدﮔﯽ مﯽکﻨد .ﻫﻤﻮﻧگ زﺑان ،مﻌﻤاري و ﺳﺒﮏ زﻧدﮔﯽ خاص خﻮد را دارد .ﺑا ایﻦ ﺣال ،ایﻦ
ﮔروه از فرﻫﻨگ ﻫاي خاص اقﻠﯿت ﺑه تدریج تﻮﺳط فرﻫﻨگ مدرن ﺑﻠﻌﯿده مﯽﺷﻮد .ﺑﺴﯿاري از آداب و رﺳﻮم فرﻫﻨگﯽ ﻫﻤﻮﻧگ از ﺑﯿﻦ
رفﺘه و ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿاري از خاﻧه ﻫاي مردم ﻫﻤﻮﻧگ تﺨریب ﺷده و یا خﻮاﻫد ﺷد.
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شكل  –0استفاده از نمادهای سنتی در طرح
(مأخذ)www.evolo.ir :

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

ﺑه مﻨظﻮر ایجاد یﮏ ﺟامﻌه مرفه از یﮏ روش ﻫﻤه ﺟاﻧﺒه ،
دولت ﭼﯿﻦ ﺳﯿاﺳت ﻫاي ﺟاﺑجایﯽ را ﺑه روﺳﺘاﻫا ﺻادر کرده
اﺳت تا ﺑه ﻫﻮمﻮﻧگ کﻤﮏ کﻨد تا از محﻞ فرﺳﻮده محﻞ زﻧدﮔﯽ
خﻮد دور ﺑﻤاﻧد و ﺑه ﺣﻮمه ﺷﻬرﻫا ﻧقﻞ مکان کﻨد تا یﮏ مدرن و
مدرن اراﺋه دﻫد .زﻧدﮔﯽ مرفه .اﮔرﭼه قصد اﺻﻠﯽ دولت خﻮب
اﺳت ،اما تﻌداد ﺑﯿشﺘري از اقﻠﯿتﻫاي قﻮمﯽ قادر ﺑه ﺳازﮔاري ﺑا
محﻞ زﻧدﮔﯽ ﺟدید ﻧﯿﺴﺘﻨد .آﻧﻬا زمﯿﻦ ﻫاي زراﻋﯽ ،ﺣﯿاط ﻫا،
ﺟﻮیﺒارﻫا و  ...خﻮد را از دﺳت مﯽ دﻫﻨد .ما ﺳﻌﯽ مﯽ کﻨﯿم یﮏ
آﺳﻤان خراش طراﺣﯽ کﻨﯿم .ما تﻤام تالش خﻮد را مﯽ کﻨﯿم تا
ﺣافظه و ﺳﺒﮏ زﻧدﮔﯽ کشاورزان از زادﮔاه اﺻﻠﯽ آﻧﻬا ﺣﻔظ ﺷﻮد
و در ﻋﯿﻦ ﺣال ﺑه آﻧﻬا اﺟازه دﻫﯿم از راﺣﺘﯽ ﺷﻬرﻧشﯿﻨﯽ مدرن
لذت ﺑﺒرﻧد .و ﻫﻮیت اﺻﻠﯽ اﻧﻬا را ﺑا تﻮﺳﻌه ﺷﻬر ﻧشﯿﻨﯽ ﺣﻔظ
کﻨﯿم .ما ﺳاخﺘار ﺳاخﺘﻤان طرح ﺳﺒﮏ محﻠﯽ را اﺳﺘﺨراج مﯽ
کﻨﯿم ،اﺳکﻠت ﭼﻮﺑﯽ را اﺳﺘﺨراج مﯽکﻨﯿم ،و ﺳﭙﺲ ﺑا اﺳﺘﻔاده از
ﺟرثقﯿﻞ خاﻧه اﺻﻠﯽ ﭼﻮﺑﯽ را ﺣرکت مﯽ دﻫﯿم ،ایﻦ دو را ﺑا ﻫم
ترکﯿب مﯿکﻨﯿم و ﺷکﻞ اﺻﻠﯽ آﺳﻤان خراش را تشکﯿﻞ مﯽ
دﻫﯿم ،و ﺳﭙﺲ خاﻧه ﻫاي ﺑﯿشﺘري ﺑه آﺳﻤان خراش ،و آﺳﻤان
خراش ﺑه تدریج از طﻮل ﺟاﻧﺒﯽ ﺑﻠﻨد مﯽ ﺷﻮد .در ادامه روایت
تصﻮیري از ایﻦ پروژه ﮔﻮیاي ایﻦ طرح اﺳت.
()www.evolo.ir

شكل  –5مدارک طراحی (مأخذ)www.evolo.ir :
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شكل  –6تصویر پروژه (مأخذ)www.arel.ir :

سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

شكل  –7استفاده از هویت افراد در طراحی (مأخذ :پایگاه شباک،
)1133

شكل  –8عكس های مكان اولیه از محل و انتقال افراد (مأخذ:

شكل  –3ایده های قبل و بعد از طراحی (مأخذ:

پایگاه شباک)1133 ،
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شكل  –11ایده هایی برای حفظ هویت افراد ()www.archilovers
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شكل  -11طراحی بر اساس نیاز افراد (مأخذ)www.arel.ir :

نتیجه گیری
سال چهارم ،شماره ( 2پیاپی ،)51 :تابستان  ،5011جلد دو

ایﻦ مقاله ﺣﻮل محﻮر ﺟایگاه ﻫﻮیت در مﻌﻤاري مﻌاﺻر کشﻮري ﺑﻮده که داراي ﺳاﺑقه ﭼﻨدیﻦ ﻫزارﺳاله در زمﯿﻨه ي فرﻫﻨگ و
تﻤدن اﺳت .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻨکه مقﻮله ﻫﻮیت یﮏ اﺻﻞ مﻬم در تﻤامﯽ کشﻮرﻫا و ﻋصرﻫاﺳت ،لذا تﻮﺟه و ارزش ﻧﻬادن ﺑه ﺟایگاه آن از
اﻫﻤﯿت ﺑﺴﯿاري ﺑرخﻮردار اﺳت .ﺑا اﻧقالب ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣرکت ﺑه ﺳﻤت مدرﻧﯿﺘه ﺷدن در کﻞ ﺟﻬان تغﯿﯿرات ﺑﺴﯿاري رخ داده اﺳت و
ایﻦ تحﻮالت فقط خاص یﮏ ﺑﺨﺶ از زﻧدﮔﯽ ﺑشر ﻧﺒﻮده ﺑﻠکه ﺑر تﻤامﯽ ﺟﻮاﻧب اﻋم از فرﻫﻨگ ،ﻫﻨر ،آداب و رﺳﻮم ،مﻌﻤاري و ...تأثﯿر
ﮔذاﺷﺘه اﺳت .ﻫﻤزمان ﺑا کﻞ ﺟﻬان؛ ﺳرزمﯿﻦ ایران ﻧﯿز تحت تاثﯿر ایﻦ ﺟریان قرار ﮔرفت و کشﻮري که ﺑه تاریخ کﻬﻦ ،فرﻫﻨگ و
مﻌﻤاري اﺻﯿﻞ خﻮد اﻫﻤﯿت و تﻮﺟه خاص داﺷت ،ﻫﻤاکﻨﻮن تحﻮالت و اﻧدیشهﻫاي ﻧﻮظﻬﻮر غرﺑﯽ ﺑرایﺶ ﻧﺘﯿجﻬاي ﺟز ﺳردرﮔﻤﯽ
ﻫﻮیت ﻧداﺷﺘه اﺳت .از آن ﭼه آمد مﯽ تﻮان دریافت که ﻫﻮیت ،امري ﺻﻠب ﻧﻤﯽ ﺑاﺷد و در طﻮل زمان ﺑا اﻧﺴان و ﺑاورﻫایﺶ مﺘحﻮل
مﯽ ﺷﻮد .ﻫﻮیت و ﻋامﻞ تشﺨص ،اﮔر در ﺣصار خﻮد محﺒﻮس ﮔردد مﯽ مﯿرد .پﺲ ﺑاید ﺑا اﻧﺴان مﺘحﻮل ﺷﻮد .طﺒق تﻌریﻒ ،ﻫﻮیت
داراي مﺨﺘصاتﯽ اﺳت که ﻫﻤچﻮن ﻧخ ﺷاخه ﻧﺒات ما را ﺑه اﺻﻞ و ریشه ﻫاي ذاتﯽ و ﮔذﺷﺘه خﻮد وﺻﻞ مﯽ کﻨد ،ولﯽ زماﻧه ﺑر
اﺳاس ﻧﯿازﻫاي روز ﺑﻠﻮرﻫاي مﺘﻔاوتﯽ ﺑه ﮔرد آن رﺷﺘه تشکﯿﻞ مﯽدﻫد ،که مشﺘرکات ما ﺑا مﻌﻤاري ﺟﻬاﻧﯽ را ﺷامﻞ مﯽ ﺷﻮ تﻌریﻒ
ﻫﻮیت ﺑهﻋﻨﻮان وﺣدت تصﻮر ذﻫﻨﯽ ﺑا ﻋﯿﻨﯿت ،خﻮد مﻨجر ﺑه ﺣاالت مﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻫویت ﺷد که مﻔﻬﻮم مطﻠق ﻫﻮیت مﻌﻤاري تﻨﻬا ﺑه
یکﯽ از آنﻫا (ﺣالﺘﯽ که مﻌﻤاري ﻧﻤایﻨده مﻔﻬﻮمﯽ دیگر ماﻧﻨد ﺟامﻌه یا فرد در ﻧظر ﮔرفﺘه ﻧشﻮد ﺑﻠکه ﺑﻤاﻫﻮ مﻌﻤاري مﻮرد ﻧظر ﺑاﺷد)
قاﺑﻞ تﻌﻠق اﺳتکه در ایﻨجا وﺟﻮه مﺨﺘﻠﻒ آن مﻮرد ﺑررﺳﯽ قرار ﮔرفت .پﺲ از پاﺳخ ﮔﻔﺘﻦ ﺑه ﺳﻮاالت تحقﯿق ﺑا ﺑررﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧه مﻮفق
اﺳﻤاﻧﺨراش ﻫامﻮﻧگ ﭼﯿﻦ که تالش ﺑراي ﺣﻔظ ﻫﻮیت و مﻌﻤاري ﺳﻨﺘﯽ و تﻠﻔﯿق آن ﺑا تکﻨﻮلﻮژي و تﻮﺳﻌه ﺷﻬرﻧشﯿﻨﯽ ﻫﻤراه اﺳت را
ﺑه ﺟﻬاﻧﯿان مﻌرفﯽ کﻨﯿم.
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ﺷﻤاره0 تﻬران، داﻧشگاه تﻬران، دوره،مﻌﻤاري و ﺷﻬرﺳازي- پﮋوﻫشﯽ ﻫﻨرﻫاي زیﺒا
. تﻬران، داﻧشگاه تﻬران، ( ترﺟﻤه ﻋﻠﯿرﺿا ﻋﯿﻨﯽ فر، روش ﻫاي تحقﯿق در مﻌﻤاري،)0088( ، واﻧگ، دیﻮید، لﯿﻨدا،ﮔروت
. تﻬران، داﻧشگاه تﻬران، ترﺟﻤه دکﺘر ﻋﻠﯿرﺿا ﻋﯿﻨﯽ فر آفریﻨﺶ ﻧظریه مﻌﻤاري،)0080(، ﺟان،لﻨگ
. اﻧﺘشارات کﯿان مﻬر:  تﻬران. ﭼاپ دوم، ﺟامﻌه ﺷﻨاﺳﯽ آﺑادان،)0080( ، ﻋﺒدالﻌﻠﯽ،لﻬﺴایﯽ زاده
. تﻬران،اﻧﺘشارت داﻧشکاه مﻠﯽ ایران،  ﺳﯿﻤاي ﺷﻬر ترﺟﻤه مزیﻨﯽ،)0003( ، کﻮیﻦ،لﯿﻨچ
 ویراﺳﺘه اﺣﻤدرﺿا ﺟﻠﯿﻠﯽ مﻮﺳﺴه فرﻫﻨگﯽ طه تﻬران، ترﺟﻤه ﺣﺴﻦ مﯿاﻧداري، ﻧﯿاز ﺑه ﻋﻠم مقدس،)0039( ، ﺳﯿد ﺣﺴﯿﻦ،ﻧصر
 ﻧشر: تﻬران. وزارت مﺴکﻦ و ﺷﻬرﺳازي، درآمدي ﺑر ﻫﻮیت اﺳالمﯽ در مﻌﻤاري و ﺷﻬرﺳازي،)0083(،  ﻋﺒدالحﻤﯿد،ﻧقره کار
پﯿام ﺳﯿﻤا
 مﻮﺳﺴه، –ترﺟﻤه ﻋﻠﯿرﺿا ﺳﯿد اﺣﻤدیان. تﻬران، ﻧشر، زﺑان و مکان، ﺣضﻮر:مﻌﻤاري،)0080( ،  کریﺴﺘﯿان،ﻧﻮرﺑرگ ﺷﻮلﺘﺲ
مﻌﻤار
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