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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم
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و  یحس مکان، حس تعلق مکان یاعتال یراهکارها نییو تب یابیارز

 یمساجد اسالم یمکان در معمار تیمعنو
 واندرهیشهر د نی: مساجد نویمورد نمونه

     

 2 محمد رضا پاکدل، 1یفرخ عبود
 11/90/1099تاریخ دریافت:  

 90/11/1099تاریخ پذیرش: 
 

  09805کد مقاله:  
 
 

 چکیده 
 

-یعباد یکانون مثابهبهمعاصر است. مسجد  یمعمار یهابحران نیترمکان از مهم تیو هو یکان، حس تعلق مکانحس م
 یوندیپ قیاز طر نهیارتباط با زم نیخود است. ا یبا حوزه کارکرد یقو یارتباط ازمندین ایپو اتیادامه ح یبرا یاجتماع

در  یارزشمند و نقش مهم گاهیجا ی. مسجد در فرهنگ اسالمشودیمحقق م یرونیب طیبا مح یعیو طب یکالبد ،یانسان
 هایانگارهکه در  یبرخوردار هستند تا حد یعیرف اریبس گاهیاز جا یاسالم یدارد. مساجد در معمار یاجتماع یهانظام
از آن  یزیچ میریبگ یاسالم یاگر مسجد را از معمار ییو گو شوندمیمساجد شناخته  یبا معمار یاسالم یمعمار ،یعموم

متعدد خود در ابعاد مختلف  یمسجد گذاشته شده است. مسجد با کارکردها تیبر محور یجامعه اسالم ی. بناماندنمی یباق
نماد  عنوانبهخداوند متعال دارد. مسجد  سویبهها انسان یبرا کنندهتیهدا ینقش ،یبر جنبه معنو تأکیدو با  یاجتماع

نبوت،  د،یاسالم مانند توح نید هایشاخصه یکنندهتبیین ییتنهابهخود  دیبا یالماس یراسالم و شکوه و عظمت معما
 تیشده، حس معنو ادیموارد  نیا یمجموعهو... باشد.  یماد وبرقزرقبه  یخدا، ذکر، عدم دلبستگ ادیو معاد، آرامش  مبدأ

 19حاضر  قیخردمندانه دارد. در تحق یهکارهارا یارائهو  یکار علم ،یفن لیبه تحل ازیکه ن بخشدیمرا در مسجد ارتقا 
و استخراج  یدانیم دیقرار گرفته است. پس از بازد ی)استان کردستان( مورد بررسواندرهیدر شهر د داالحداثیجدمسجد 
نقاط ضعف و قوت هر مسجد با  یو بررس لیکه در ساخت مساجد مذکور به کار رفته، تحل یاسام یمعمار هایشاخصه
کاربران  نیب یاپرسشنامه یو ط دهیمشخص گرد تیحس معنو یابیارز یهاشاخصجام گرفته است. ان SWOTروش 

 سهیمقا باهممسجد  19مشخص شده و  دهندگانپاسخحاصله از نظرات  ینمره تیاست در نها دهیگرد عیمساجد توز
 ایشده است و آ تیرعا هاآندر  یولچه اص ،اندبوده ییباال ینمره یکه دارا یتا مشخص گردد که مساجد اندشده یگروه

 تواندیم قیتحق جیکرد؟ نتا لیرا به فرصت تبد دیمساجد را به قوت و تهد یمعمار یو اجرا ینقاط ضعف طراح شودیم
را ارتقا  یمساجد فعل تیبتوانند حس معنو مدتکوتاه ییتا با راهکارها دیموضوع آگاه نما تیمعماران را نسبت به حساس

 .ندینما تیمساجد را رعا تیاصول حس معنو یمساجد آت یدر طراح نینو همچ دبدهن
 

 واندرهیمسجد، د ،یمعمار ت،یمعنو ،یحس مکان، حس تعلق مکان واژگان کلیدی:

 

                                                           

 ن )نویسنده مسئول(رایا ز،یواحد تبر ،یدانشگاه آزاد اسالم یدانشکده هنر و معمار ،یگروه معمار ،یدکتر یدانشجو -1
farokhobodi@gmail.com   

 رانیا ز،یواحد تبر ،یگاه آزاد اسالمدانش ،یدانشکده هنر و معمار ،یگروه معمار ار،یاستاد -2
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 مقدمه  -1
که نوع  یطوربه د؛یآیبه شمار م یاجتماع ینظامات و نهادها گریو محور د یجامعه اسالم ینهاد اجتماع نیترمسجد، مهم

 نیدر چن د،یتردی. بکندیم نیرا مع یدر جامعه اسالم ،یاجتماع ینهادها گرید گاهینهاد مقدس، معنا و جا نیرابطه و تعامل با ا
باشد. در  رگذاریو تأث ردیبه کار گ یمطلوب در جامعه اسالم ینیآفرنقش یخود را برا یهاتیرفهمه ظ تواندیمسجد م ،یساختار

بارز ترین  عنوانبه. مساجد شودیم افتی ینیآفرنقش نیاز ا ییهادر صدر اسالم، نمونه ژهیومسلمانان به یو اجتماع یخیتجربه تار
بعد چهره ی معمای اسالمی باید دارای حس مکان بوده و حس تعلق مکانی را در انسان ها ایجاد نمایند. معماری مسجد باید آنقدر 

در یک مکان متفاوت قرار گرفته اند. دلبستگی و حس تعلق به مکان به تاثیر عاطفی  متمایز باشد که نماز گزاران و عابدان بدانند
. تاثیر حسی، عاطفی و درونی مکان بر انسان، مرکز شوندمییک مکان اشاره دارد که افراد به لحاظ حسی و فرهنگی به آن جذب 

انه، ساختمان، محله و یا یک قرارگاه طبیعی جذب تفکر دلبستگی به مکان می باشد. چرا که انسان ها می توانند به یک شی، خ
فعل و  و« خود». دلبستگی به مکان برخاسته از ارتباطات حسی فرد با مکان بر پایه (40و  low & Atman, 1992شوند )

ن واژه معادل واژه انفعاالت درونی او در هنگام مواجهه با مکان می باشد. به میزان تعلق اجتماعی فرد نیز بستگی دارد. تا آنجا که ای
. از سوی (40و kyle at et,2004;216هایی چون دلبستگی اجتماعی و حس تعلق اجتماعی و حس مکان نیز به کار می رود )

که این سطوح به سطح باالتری یعنی حس مکان می رسد، از  دیگر دلبستگی مکانی زیر مجموعه از سطوح مختلفی می باشد
که این سطح را این گونه تعریف می نماید،  ، سطح چهارم حس مکان می باشددل بستگی مکانیطرفی طبق، طبقه بندی شامای، 

در این سطح فرد ارتباط عاطفی پیچیده با مکان دارد. مکان برای او معنا دارد و مکان محور فردیت است و تجارب جمعی و هویت 
حالت بر منحصر به فرد بودن مکان و تفاوت آن با دیگر مکان  فرد در ترکیب با معانی و نمادها به مکان شخصیت می دهد. در این

می شود. دلبستگی مکانی، در بین افراد و محیط های معنی دار، پیوند رخ می دهد و بسیار مورد توجه علمی قرار گرفته  تأکیدها 
اجتماعی یا فیزیکی (. دلبستگی به مکان های با کیفیت متمایز 04و  low&Altman,1992، 00و ;Giuliani,2003است )

(  دلبستگی به مکان یا دلبستگی 85و Twigger, ross &uzzell, 1996افزایش هویت و تقویت اعتماد به نفس را در پی دارد )
مکانی مفهومی چند بعدی پیچیده و بین رشته ای است که جنبه های مختلفی از پیوند مردم با مکان را در هم می آمیزد. این 

د دهه گذشته مورد توجه بسیاری از محققان در رشته های علمی)جامعه شناسی، روان شناسی محیطی، مردم مفهوم در طول چن
 ادفرا در آن، به تعلق سحساا و نمکا به لبستگی(. د5919. ویندسانگ. 5990. ترنتلمن. 1005)هیومان. شناسی( قرار گرفته است

 مینۀز نداتو می کترمشا و تعلق سحساا .نددازبپر محلی یها محیط جانبۀ همه زینوسا و حیاا به که کند می دیجاا را هنگیزا ینا
 توفیق با محلی عجتماا در را جتماعیا و دیقتصاا مختلف یها برنامه ایجرا و زدسا همافر سیاموکرد دیجاا ایبر یمساعد

(. معماران، شهرسازان و 1484سفیری . افروز و 1484. . مطلبی1480فکوهی. بخشد) دبهبو را ندگیز کیفیت و کند  اههمر چشمگیر
مهندسین طراحی الزم است در طراحی معماری مساجد به این مورد مهم توجه نمایند چرا که اگر طرح های پیشنهادی آنان خالی 

 از حس تعلق مکانی باشد، نمی تواند مسجد را به جایگاه واقعی خود برساند.
 

 مبانی نظری -2
اصول مسجد، بنا به  هیشده اما پا یراتییمساجد دستخوش تغ یتا امروز، معمار امبرخدایپ مسجد بدست نیاز زمان ساخت اول

به  ،یمتماد یقرن ها یمسجد و حضور در آن توقع دارد، در ط دنیکه انسان از د یکه دارد ثابت بوده است. انتظار یعباد تیهو
آرامش  ت،یحس معنو یهمواره القا افت،یا بست و گسترش همسجد بکارگرفته شد و بعد نیلکه در ساخت او یا هیاول میمفاه لیدل

سازد. از آنجا که مسجد  یمهم را برآورده م نیخاص عناصر آن، ا نشیمساجد با چ یمعمار یباشد. فرم فضا یو توجه به معبود م
لب انسان اثر گذاشته و بر جان و ق لهینوسیباشد تا بد یصفات اله یمحل ظهور و تجل دیبا یاست که م یقدس گاهیخانه خداست، جا

خود  ییدر شکل نها یاسالم یبناها نیاز شاخص تر یکی عنوانبهمسجد  یاستحکام ببخشد. معمار ییماورا ییرویارتباط او را با ن
اما در عصر حاضر با توجه به ؛ باشد یم یملکوت یبه زندگ یعیو طب یماد یاز زندگ رانسانهایو س یخودساز یفضا برا نیمناسبتر

تواند آنگونه  یدچار خال بوده و نم تیگردد که به لحاظ ماه یم هیارا یمتفاوت یها یو طراح اتیگاها نظر ،یمدرن به معمارنگاه 
 در رشته های علمی مانند روانشناسی، جامعه .ستین یقاعده مستثن نیاز ا زیمساجد ن یجامعه باشد. معمار ازین یپاسخگو دیکه با

تعلق به مکان، تعلق به اجتماع، ساختار عاطفه و معنا و تجربه، مهمترین مباحث مطرح شده  طالحاتشناسی اص شناسی و انسان
اند،  اند و رشد کرده درباره حس مکان هستند. تعلق مکانی به این معناست که مردم خود را به واسطه مکانی که در آن به دنیا آمده

 ای عمیق و ماندگار تحت تأثیر قرار می شود، مردم را به گونه می کنند. این ارتباط که به طور کلی حس مکان نامیده تعریف می
مکان، جا یا قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی که در آن قرار دارد . نماید دهد و هویت و قدرت انسان را تقویت می

 تر از فضا مرز مکان بسیار آساناست.  خالمکان محتوا دارد، ولی فضا نوعی  (0 ،14۳8افشار نادری،)شود  صاحب هویت خاصی می
هر شیئی که در  (.1480،140سرمست،)مرکز است و به نامتناهی بودن گرایش دارد  که فضا بی پذیر و قابل تحدید است، در حالی

ای متقابل و عکس العمل بین سه عامل رفتار انسانی، مفاهیم و مشخصات فیزیکی باعث ایجاد  یک مکان قرار دارد طبعا رابطه
همتای خود قادر است مقاصد، تجربیات و رفتارهای انسان در فضا را منظم و  از نظر رلف مکان در کیفیت بی . شود ان میمک
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  Seamon (5998, 00)سازد کند که تجربیات انسان از محیط را می متمرکز سازد. او مکان و فضا را در دیالکتیکی پویا تصور می

شود. این  فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می حس تعلق عاملی است که موجب تبدیل یک
در عین  . شود گردد، باعث دست یابی به هویت برای افراد نیز می بر اینکه موجب احساس راحتی از یک محیط می الوهحس ع

ه در اثر انطباق و استفاده انسان از حال، حس تعلق مکانی مفهومی پیچیده از احساسات و دلبستگی انسان نسبت به محیط است ک
شود که دارای شخصیت مشخص و  آید. از نظرکریستین نوربرگ شولتز تعلق مکانی در مکانهایی یافت می مکان به وجود می

 Norberg)کل، بافت و رنگ استملموس ساخته شده که دارای مصالح، شمتمایز هستند و شخصیت محیطی از چیزهایی 

1997,Schuls). 
 

 روش تحقیق -3
مسجد جدیداالحداث شهرستان دیواندره  19روش تحقیق حاضر روش تحلیلی با آنالیز فنی میدانی می باشد که در آن     

تحلیل خواهد شد تا  SPSSانتخاب شده و در مورد آن سواالت مرتبط طراحی شده و پس از تجمیع پرسشنامه ها در فضای 
تا اولویت های اصلی و راهکارهای اعتالی حس  شوندمیوش ای اچ پی وزن دهی شاخص های اصلی استخراج شده و سپس با ر

در این تحقیق بخش اصلی داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. این  معنویت جهت بکارگیری در ساخت مساجد ارایه گردد.
که نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و  ( برای متخصصان تهیه شد1تحقیق دارای دو پرسش نامه بود ابتدا پرسش نامه شماره )

تهدیدهای مساجد جدید االحداث در چهار بعد معنوی،  اقتصادی، اجتماعی و مکانیابی را در سه طیف قوی متوسط و ضعیف 
نفر به این پرسشنامه پاسخ داده اند. همچنین پرسیده شد که در حال حاضر وضعیت کنونی مساجد جدید  49مشخص نمودند. 
ه ارزیابی می کنید و بر اساس آن نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید ها را مشخص نمایند. سپس پرسش نامه االحداث را چگون

طراحی شد  5متخصصین تحلیل و شاخص ها وزن دهی، استاندارد و نهایتاً رتبه بندی شدند. بر اساس این نتایج پرسشنامه شماره 
 یزان رضایت آنها از حس تعلق مکانی و معنویت مسجد سنجیده شد. که برای عموم مردم با استفاده از طیف بندی لیکرت م

 
 (1011: نگارنده، میتنظ) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق -1جدول 

 گویه شاخص ردیف

 شاخص های معنوی 1

 آرامش) رنگ بنا، کیفیت بنا و قدرت جذابیت بنا(

 و معاد مبدأنبوت، 

 یاد خدا

 و ذکر توحید

 مکان یابی شاخصهای 5

 راه دسترسی)کیفیت و استاندارد بودن راه(

 شبکه معابر) کمیت و کیفیت معابر درجه یک تا چهار(

 نظم هندسی طراحی) نظم طراحی کالبدی(

 متناسب بودن با کاربری های مجاور

 شاخص های اقتصادی 4

 ارزش اقتصادی زمین محل احداث مسجد

 مستقل بودن مسجد

 مسجد موقوفات
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 چارچوب تحقیق -4

 سواالت تحقیق -4-1
 توان حس معنویت را در مساجد جدید االحداث تقویت نمود؟با چه روش ها و راهکار هایی می  .1
 نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت ها و تهدیدهای طراحی و اجرای مساجد جدیداالحداث ما را  به چه نتیجه ای می رساند؟ .5
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 بیان مسئله  -4-2
 یمعمار یهااز جلوه یکی عنوانبهمساجد  نهءیزم نیانسان است و در ا یازهایبه ن ییپاسخگو یبرا یبه صورت ابزار یمعمار

 جادیا یواحد برا یاصول یانسان برعهده دارد. مساجد در گذر زمان دارا یروح یازهایبه ن ییدر پاسخگو یاژهیسهم و «یاسالم
هر مکانی که طراحی و اجرا می شود صرف نظر از کالبد مستحکم و موزونی که خواهد داشت باید دارای روح  سلسله مراتب هستند.

کان بوده و قادر باشد مرتبط با کاربری که دارد، حس متناسب با آن را نیز القا نماید. مسجد مکانی برای دعا و نیایش و ارتباط با م
پروردگار می باشد ضمن اینکه مسجد باید محکم و زیبا باشد رسالت انتقال این حس را نیز به دوش می کشد. مساله ای که وجود 

جبران یکی از کاربری های  عنوانبهبدون توجه به حس معنویت و صرفا  شوندمیمساجدی که ساخته دارد این است که اخیرا 
شهری طراحی و اجرا می گردند که این مشکل می تواند ابهت و کارایی مساجد را تنزل دهد. پس الزم است در تحقیق های علمی 

یه گردد.  در سالهای اخیر باب شده که در طبقات پایینی راهکارهای تقویت حس معنویت بررسی شده و پیشنهاد های الزم ارا
مساجد، مغازه های تجاری ساخته می شود تا بتوانند بعدا از کرایه ی این واحدها هزینه های جاری مسجد را تامین نمایند این کار 

نیز مرتبط با کاربری مسجد باشد از نظر اقتصادی مناسب به نظر می رسد اما باید طوری برنامه ریزی شود که کاربری این واحدها 
مثال وجود یک مغازه مکانیکی یا صافکاری خودرو با آلودگی صوتی و بصری  در بدنه ؛ و به ابهت و حس معنویت مسجد لطمه نزند

ی ساختمان مسجد می تواند حس معنوی و تمرکز نماز گذاران را به هم بریزد. لذا الزم است فضای داخلی، معماری، مکانیابی، 
دلبستگی مکانی پیوندی ست که بین افراد و محیط های اربری اراضی و... در راستای تقویت اعتالی حس معنویت مسجد باشد. ک

معنادار آنها رخ می دهد و در سال های اخیر توجه محافل علمی زیادی را به خود جلب کرده است که مسجد نیز یکی از این 
  Scannellفی، با خاطرات، تجربیات و حوادث مهم زندگی اشخاص مرتبط است. )مهمترین مکان ها می باشد. این پیوند عاط

&Gifford,2010:1 مهمترین بعد دلبستگی مکانی پیوند محل باشد، جایی از مکان که ما با آن در پیوندیم. این بعد در 50و )
بطور  ؛ وخانه، یک شهر، یا جهان اشاره کردمی توان به یک اتاق در یک  ؛ کهمقیاسهای جغرافیایی مختلف مورد بررسی قرار گرفته

معمول به دو بخش دلبستگی از نظر اجتماعی و دلبستگی از نظر فیزیکی قابل تقسیم می باشد.، افراد مختلفی نیز توصیف کرده اند 
شامل روابط  «همبندی»، یا که که دلبستگی مکانی، فیزیکی، اجتماعی و ترکیبی از هر دوی اینها می باشد. دلبستگی اجتماعی

با طول مدت اقامت پیش « ریشه»و یا  و دلبستگی فیزیکی و آشنایی با ساکنان همکار و کودکان محله اجتماعی، تعلق به محله
. در حالی که بیان می شود بعد (scannell,Gifford, 50,5919و برنامه های ماندن در ارتباط می باشد ) بینی شده، مالکیت
بیان  تأکید( ولی هیدالگو و هرناندز با scannell,Gifford،32, 2010نی قوی تر از بعد فیزیکی آن می باشد )اجتماعی پیوند مکا

کردند که وابستگی های فیزیکی  و اجتماعی هر دو تمام پیوندها را تحت تاثیر قرار می دهند و آن سطح فضایی باید هنگام اندازه 
( بنابراین دلبستگی مکانی به دو بعد کالبدی و اجتماعی Riger and Lavrakas (1981)گیری دلبستگی مکانی پیشنهاد شود )

مشکل آنجا تقسیم می شود. مساله ی مورد نظر در این پژوهش، بررسی راهکار های ارتقای حس تعلق مکان  در مسجد است. 
ی توجهی نمی شود و بدون در است که در بسیاری از طرح ها و برنامه ریزی ها به حس تعلق مکانی مسجد و شاخص های معنو

. با توجه به بررسی های اولیه در شهر دیواندره مشاهده شده که در شوندمینظر گرفتن این عامل مهم مساجد طراحی و اجرا 
مساجد جدید االحداث خیلی کم به حس تعلق مکانی و شاخص های معنویت بخش به مساجد توجه شده است. حال تحقیق حاضر 

خ گویی به چرایی این مشکل، راهکارهایی برای اعتالی حس تعلق مکانی و معنویت مساجد جدید االحداث می کوشد ضمن پاس
 ارائه نماید.

 

 اهدف تحقیق  -4-3
 برجسته سازی و بازآفرینی معماری و تبیین نقش آن در معماری اسالمی

 داشته باشد.رسیدن به راهکارهای دقیق علمی و اجرایی در ساخت مساجد جدیداالحداث کاربرد 
 

 اهمیت موضوع تحقیق -4-4
شعر و روانشناسی و ... می کوشد  –موضوع تحقیق حاضر یکی از مباحث تخصصی رشته معماری می باشد که با کمک هنر 

حس معنویت را اعتال بخشد. نتیجه این تحقیق می تواند به طراحی بهتر مساجد که نتیجه ارتقای جایگاه مسجد و معنویت در 
دوری از بزه کاری می باشد از موضوعی کاربردی محسوب شده و الزم است در مورد آن مطالعات میدانی دقیقی انجام جامعه و 

 شود.
 

 مکانشناسانه حس  رویکرد پدیدارمروری بر پیشینه  -5
ارزشها،  . علت افتراق مکانها، تمرکزکنند ای پراهمیت جلوه می رویدادها و عملکردهای آگاهانه، تنها در ساخت مکانه

مندی تجربیات و قضاوتهای ما از  رو، مکانها عوامل اصلی در سامان های مختلف در آنهاست. از این دیدگاهها، هدفها و تجربه
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 داند که تجربه آن می رلف مکان را ترکیبی از اشیاء طبیعی و انسان ساخت، فعالیتها و معانی می (1409)مومنی،جهان می باشند
خصوصیت محدوده کالبدی،  سه از یک اتاق کوچک تا یک قاره را در برداشته باشد. از نظر وی مکان واجد تواند در مقیاس وسیع 

مطلبی، ( .را از حالت یک فضا خارج و به یک مکان با یک تجربه ذهنی برای فرد تبدیل می کند فعالیتها و معانی باشد که آن
رصه بیرونی دانست که دربرگیرنده جهات گوناگون و تعدادی گشودگی توان تجربه عرصهای درونی در برابر ع مکان را می .1044

را  اندازها میباشد تا تمایز در محیط و احساس خاص محلیت گونی چشم میباشد. بر این اساس پدیده مکان، محمل گردآوری گونه
قوه محیط را به فعل در آورد. رلف در وجود آورد. رسالت معماری نیز آن است که جایی را تبدیل به مکان کند، یعنی محتوای باله ب

کتاب مکان و بی مکانی بر این نکته اشاره دارد که مکانها را ترکیبی از نظم طبیعی و نظم انسانی میداند و هویت و کاشانه واجتماع 
ی محکم و عاملی از نگاه پدیدارشناسان حوزه جغرافیای انسانی حس تعلق به معنای پیوند .را مفاهیمی اساسی در اینباره میداند

تأثیرگذار میان مردم و مکان با اجزای تشکیل دهنده آن است که این پیوند به صورت مثبت بوده و سبب گسترش عمق ارتباط و 
تعامل فرد با محیط میگردد و با گذر زمان عمق و گسترش بیشتری مییابد از نگاه این رویکرد، تجربه اصلیترین رکن ادراک مفاهیم 

ان است و لذا معنا در یک مکان، ارتباط مستقیم با نحوه ادراک انسانی و مقوالت مربوط به آن دارد. تحقیقات به و معنای یک مک
عمل آمده نشان میدهد که هرچه مدت ارتباط افراد با یک مکان بیشتر میشود، به همان نسبت شناخت و ادراک انسانها از آن مکان 

در محیط نیز افزایش مییابد رلف با بیان ارتباط ادراک با تجربه از مکان، اعتقاد دارد که در افزایش یافته و امکان ایجاد معنای تعلق 
حس مکان انسانها مفهومی فراتر از خصوصیات کالبدی و عناصر کالبدی در یک مکان را درک میکنند و به نوعی پیوستگی و 

های  ناپذیر مفهوم حس مکان با جنبه به ارتباط اساسی و جداییارتباط ممتد با روح مکان را احساس مینمایند. وی با بیان این امر 
میبخشد، آغشته شدن آن با معانی و مفاهیم عمیق  تعالیمیدارد آنچه که یک فضا را به یک مکان  عالمانسانی اشاره داشته و ا

انی است که در طول زمان و است که در طول زمان گسترش و عمق پیدا میکند. از این رو مکان موردنظر در تعریف رلف حاصل مع
گیری معنا ناشی از تعامل و ادراک انسانی  آید. این تعریف مفهومی از مکان در طول زمان و ضرورت شکل با ادراک به دست می
 داللتنماید که عمدتا به بعد ناآگاهانه و ادراکی تجربه افراد  ای است که به بعدی از حس مکان اشاره می در بستر زمان، مسأله

اجتماعی و فرهنگی  بخش هایشود و  دار تجربه می رد که از آن به وابستگی و حس تعلق تعبیر میشود که حس به صورت ریشهدا
کند و تعلق مهم روحی روانی  نقطه امن اتکایی فرد از دنیای اطراف خود اشاره می عنوانبهگیرد. رلف از این حس  را نیز در برمی

کند. این حس تعلق که از سوی جغرافیدانان پدیدارشناس به نام مکان دوستی  حساس بیان میفرد به مکان خاص را نتیجه این ا
تعبیر میشود. در معماری و طراحی از طریق قلمرو کالبدی با تمایز از نواحی و فضاهای اطراف یا جداسازی کالبدی بیان میشود. 

دارد، نوعی تجربه و ادراک مکانی از گفتمان قلمرو کالبدی  می ماهیت مکان و بعدی ناآگاهانه اعالم عنوانبهآنچه که رلف از آن 
داخل و بیرون را بیان مینماید که آنرا جزئی از هویت فردی ناشی از هویت مکان میداند. عالوه بر وی افراد دیگری نظیر تویگرراس 

و  تأکیدهویت فردی، نظریه رلف را  های هویت مکانی در شکلگیری -یکی از مشخصه عنوانبهبر تمایز مکانی  تأکیدو اوزل با 
 شد اب گسترش دادند. مفهومی که عمدتاً با عنوان قلمرو شناخته شده و با ابعاد کالبدی و منطق روانی شناخت مکان در ارتباط می

است  پدیدارشناسی با ادموند هوسرل تبدیل به رویه ای توصیفی می گردد که بر این اساس نظموارهای طالحاص(. 1044مطلبی، (
. بر این اساس از دیدگاه پدیدارشناسی، که درصدد توصیف چگونگی تکوین جهان و تجربهمندی آن از طریق آگاهی می باشد

پدیداری جهان به میزان و چگونگی ادراک و التفات ذهن انسان و پدیدارشناسی به مراتب بازگشت به خود اشیاء برمیگردد و 
ه به مالحظه دقیق پدیدارها و سپس توصیف آنها می پردازد، آنگونه که در نظر عاری از پدیدارشناس نظریهپردازی نمیکند، بلک

را نیز میتوان چیزی دانست که بخودی خود ظاهر است، یعنی آنچه خود را نشان میدهد : نه از آن  داریپد .پیشداوری حضور مییابند
ید هوسرل ابزار شناخت پدیدارشناسانه، شهود و بصیرت از د .جهت که از چیز دیگری حکایت میکند یا مدلول چیز دیگری است

است که شهود حسی، در امور واقع و شهود مثالی، به ذوات میپردازد. در روش پدیدارشناسانه مراتبی پیشنهاد میشود که مهمترین 
ماهیت اشیاء عالم نظر آنها تحویل پدیدارشناسانه و تعلیق در نگرش طبیعی است که منظور از تحویل این است که تنها به صرف 

از نگاه پدیدار شناسان جغرافیای انسانی، حس تعلق به معنای پیوندی محکم و عاملی تاثیر گذار (. 1405مومنی و دیگران، ) .شود
میان مردم و مکان و اجزاء تشکیل دهنده آن است که این پیوند به صورت مثبت بوده و سبب گسترش ارتباط و تعامل فرد با محیط 

از نظر رلف مفهوم حس مکان عاملی است که از یک طرف باعث  Relph),10۳0)یابد  و با گذر زمان عمق بیشتری می میگردد
هماهنگی و کارکرد مناسب فضای معماری و انسان است و از طرفی دیگر عاملی برای احساس امنیت، لذت و ادرا ک عاطفی افراد 

کند. از دیدگاه پدیدارشناسان مهمترین مفاهیم مرتبط  تعلق آنها به مکان کمک میبه شمار میآید که به هویتمندی افراد و احساس 
در بیان حس مکان، واژه مکان دوستی، تجربه مکان و شخصیت مکان است و حس مکان به معنای ویژگیهای غیر مادی یا 

ریف رلف حاصل معانی است که مکان مورد نظر در تع(  10۳0Relph)شخصیت مکان است که معنایی نزدیک به روح مکان دارد 
ای است که به بعد ناآ گاهانه و ادرا کی تجربه افراد  این تعریف مفهومی از مکان مساله .آید در طول زمان و با ادرا ک به دست می

ر این حس وابستگی یا حس تعلق به مکان تعبیر میشود که حسی توام با عاطفه در مکان است. مکان د عنوانبهاشاره دارد و از آن 
نقطه  عنوانبهگیرد. رلف از این حس  فرهنگی را نیز در برمی -مختلف اجتماعی  ابعادشود و  حس به صورت ریشه دار تجربه می

دارد.  نتیجه این احساس بیان می  کند و تعلق روحی و روانی فرد به مکان خاص را امن اتکایی فرد از دنیای اطراف خود اشاره می
که در معماری و طراحی از  ( Tuan,1974)شود  یدانان پدیدارشناس به نام مکان دوستی تعبیر میحس تعلق از سوی جغراف
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هایدگر ( (.Carmona ,2006گیرد  طریق قلمرو کالبدی، با تمایز از نواحی و فضاهای اطراف یا جداسازی کالبدی شکل می
نا میدهد که در معرض مواجهه و مراوده انسان قرار گیرد. ا فیلسوف پدیدارشناس اعتقاد دارد که معمار با ایجاد مکان، فرصتی به ب

گر مکان به انسان اهداء شود و او نسبت به آن حس تعلق پیدا کند، آنگاه میتواند آن را به خاطر سپارد و در نهایت به آن تقرب 
 (. 1409،190صافیان،) جوید. اینگونه است که مکانیت انسان پاسخ داده میشود

های مهمی در  تفکر تئوریسین گر پایههای هاید نوشته
معماری قرار گرفت که از مطرحترین آنها کریستین نوربرگ 
شولتز است. شولتز حس مکان را پدیدهای کلی با ارزشهای 

یابی در فضا  ساختاری میداند که در بستر ادرا ک و جهت
وی در تعریف ماهیت  (1485نوربرگ شولتز،(ممکن میشود 

امل اشیاء، عناصر کالبدی ساخته شده و مکان، آن را کلیتی ش
آنچه که در واقع ماهیت یا روح مکان محسوب میشود، میداند 
و ساختار مکان را شامل منظر، سکنی گزینی، فضا و شخصیت 

اسنکل و گیفورد عوامل کالبدی )فیزیکی( را به . تعریف میکند
های طبیعی و مصنوع، تقسیم می کنند دو زیر بخش، شاخص

(scannell,Gifford,2010) صیها و خصا یژگیاز و 
 یرهایها، پارک ها، مس اچهیتوان به در یم طیمح یکیزیف
( و خانه ها، یعی، جنگل ها و کوه ها )شاخص طبیرو ادهیپ
 یمسکون ریخاص و مکان غ یها، ساختمان ها ابانیخ

شده  ادیکرد. عالوه بر موارد  ادی)شاخص مصنوع(  دهیسرپوش
قرار  تیموقع الت،یوجود خدمات و تسهو بستر،  نهیبه زم

و  رامونیو نحوه ارتباط با پ یشهر نهیمکان در زم یریگ
هستند که در  یاز جمله موارد گر،یمشخصات د یاریبس

عوامل  عنوانبهتوان  یاست، م دهیمطالعات به آن اشاره گرد
 نام برد. یمکان یموثر بر دلبستگ

 

 ی عوامل تاثیرگذار در حس مکانبررس -6
اصوالً روانشناسی محیط نه تنها با بعد کالبدی مکان بلکه با 

 ,Bonnes&Sechiaroliبعد اجتماعی نیز سروکار دارد )

(. ارتباط مثبت بین فرد و مکان کالبدی و احساس 1995
رضایت روحی او، با ارتباطات اجتماعی موجود در مکان در 

( اشخاصی Chavis&Pretty,1999,635رابطه است )
سکنل و گیفورد این عامل)عامل اجتماعی( را به دو زیر همانند ا

شاخه عرصه و نماد اجتماعی تقسیم بندی می کنند. 
(scannell,Gifford, 2010 که عرصه اجتماعی شامل )

مکان مالقات مردم و پاتوق ها، ارتباطات مردم در داخل و 
مرکز محله و روابط اجتماعی که تعامالت میان همسایگان 

دادن یا قرض گرفتن ابزار و لوازم نگهداری از بچه مانند قرض 
های غیر رسمی، درخواست کمک در مواقع ها، مالقات

اضطراری و ... را در بر می گیرد که موجب حمایت احساسی، 
 شخصی، ابزاری و اطالعاتی است. 

 
 ماخذ: اقتباس شده از  دلبستگی فیزیکی، -1نمودار

(Gifford, scannel, 2010) 

 

 
 دلبستگی اجتماعی، ماخذ: اقتباس شده از  -2نمودار 

(Gifford, scannel, 2010) 

 تأثیر ،جتماعیا ملاعو نمیا نمادهای اجتماعی نیز شامل برگزاری مراسم مختلف و میزان مشارکت مردم در مراسم هاست. در
 ةکنند بینی پیش جتماعیا یپیوندها ت،مطالعا ثرکا درست. ا همیتا حائز مسکونی محلۀ به لبستگید بر جتماعیا بطروا و پیوندها

 یا دادن   ضقر مانند اردیمو و دارد عجاار نهمسایگا نمیا تتعامال به جتماعیا بطروا (.5919لویکا،) ست.ا دهبو مثبتی و یقو
. دگیر می بردر را... و اریضطرا قعامو در کمک ستاخودر ،سمیر غیر یها تمالقا ،ها بچهاز ارینگهد ازم،لو و اربزا گرفتن ضقر
 و یزو)چا هند.د می ارقر طالعاتیا و اریبزا ،شخصی ،حساسیا حمایت ردمو را یکدیگر  نهمسایگا  ت،تعامال  ینا  طریق از
 .(1488آبرکرامبی، ، همچنین نگاه کنید به08: 1009 ،منرزندوا
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از آنچه که به بیان آن پرداختیم، می توان نتیجه 
شاخص اجتماعی  بگیریم که دلبستگی مکانی به دو 

فیزیکی قابل تقسیم بندی است که هر یک زیر شاخص 
که در واقع توجه اصلی این  های برای سنجش خود دارند
آیا تعیین دلبستگی مکانی در »مقاله، پاسخ دهی به پرسش 

« محل بیشتر جسمی )فیزیکی( یا بر اساس اجتماعی است؟
بستگی که اسکنل و گیفور در مقاله ای با عنوان تعریف دل

مکانی؛ یک چارچوب سازمان یافته سه جانبه بیان کرده اند، 
 است.

 

  موقعیت منطقه مورد مطالعه -7

 الف( موقعیت مطلق )ریاضی(
 ثانیه 59و  دقیقه 1درجه و  0۳در شهرستان دیواندره 

 1۳و دقیقه  00درجه و  40شرقی از نصف النهار گرینویج و 
قرار گرفته ستوا( )از خط اعرض جغرافیایی ثانیه شمالی 

کیلومتر مربع  0594است. این شهرستان با مساحتی معادل 
درصداز وسعت استان کردستان را شامل می  %10در حدود 

از نظر موقعیت مطلق ارتفاعی شهرستان دیواندره در  شود.
 .است گرفته قرار دریا سطح از متر 1809ارتفاع مطلق 

 
 ب( موقعیت نسبی

واندره دقیقاً در مرکز هندسی از نظر نسبی شهرستان دی
استان کردستان قرار دارد و این مرکزیت هندسی سبب شده 
است که بعد فاصله جغرافیایی تمام شهرهای استان نسبت 

شهر به یک مرکز در این نفطه به تعادل کشیده شود. 
کیلومتری  00جغرافیایی در  نسبی دیواندره به لحاظ موقعیت

از شمال باتکاب از شرق با و قرار گرفته شمال شهر سنندج 
، از شمال غربی با سقز، از غرب با مریوان و شهرستان بیجار

 در جنوب با سنندج همسایه است.

 
 دلبستگی فیزیکی ماخذ: اقتباس شده از  -3نمودار 

(Gifford, scannel, 2010) 

 
 موقعیت مطلق شهرستان دیواندره در کشور -1نقشه 

 

 یقهای تحقفتهیا -8
خصوصیت محدوده سه  ف اعتقاد داردکه یک مکان موقعی فراتر از یک فضاست که واجددر چارچوب دیدگاه پدیدار شناسانه رل

رلف با بیان ارتباط ادراک با ) Relph,10۳0: 40کالبدی، فعالیت و معنا باشد و در این میان، معنا را جز الینفک این گروه میداند. )
که در حس مکان انسانها مفهومی فراتر از خصوصیات کالبدی و عناصر کالبدی در یک مکان را درک تجربه مکان، اعتقاد دارد 

. در نتیجه این سه کارکرد نماید می .,Cuthbert and Alexander)میکند و به نوعی پیوستگی و ارتباط ممتد با روح مکان را 
برای سنجش پایایی ابزار اندازه   بررسی و تدوین شده است.مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس آن شاخص های مورد نظر 

 :گیری نیز از آلفای کرونباخ برای هر گویه استفاده شده، سپس میانگین نتایج برای هرهنجار بدست آمده است که به شرح زیر است
وسیله نرم  العات به رایانه بهبندی و پس از کدگذاری و ورود اط اطالعات به دست آمده به تفکیک برای هر سوال استخراج، طبقه

 پردازش شد.  Spss افزار
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 آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش )ماخذ: نگارنده( -1جدول 

ی
ند

تم
ضای

ر
 

ت
ال

عام
ت

ی 
دگ

رزن
س

 

وع
تن

ی 
رای

ی گ
وم

ب
 

ت
وری

ص
مح

 

ایز
تم

ی 
نای

آش
ی 

گار
اند

م
 

ت
منی

ا
ی 

نای
خوا

 

ان
مک

ه 
ی ب

تگ
بس

دل
 

ی 
ها

ی 
تگ

بس
وا

ی
طف

عا
ی 
یز

نگ
ه ا

طر
خا

 

ها
جار

هن
 

80
0

/9 

80
4

/9 

۳9
9

/9 

01
1

/9 

8۳
0

/9 

8۳
8

/9 

88
9

/9 

09
9

/9 

۳5
1

/9 

00
9

/9 

00
0

/9 

۳1
1

/9 

00
0

/9 

۳0
0

/9 

آلفای 
 کرونباخ

 جمع 890/9

 

 
 ابعاد مورد استفاده در سنجش حس تعلق مکانی -0نمودار 

 
 انجام شد و نتایج ذیل حاصل گردید: tبر اساس نتایج پرسش نامه آزمون 

 
 ش )ماخذ: نگارنده(پژوه tآزمون  جینتا -2جدول 

 tآزمون انحراف معیار میانگین شاخص

 t₌7/7 ۳8/8 04/40 اقتصادی

 s₌000/0 0/۳ 5/49 اجتماعی

 
نشان می دهد که در مساجد جدید االحداث شهر دیواندره شاخص مسجد سازی در بعد اقتصادی قوی تر است و  tنتایج آزمون 

 ه صرفه ی اقتصادی و با هدف کمترین هزینه  ساخته شده است.گویای این واقعیت است که بیشتر مساجد با دیدگا
 

 SWOTبررسی وضعیت شاخص های معماری اسالمی در مساجد با مدل  -9
شناسایی و تجزیه و تحلیل هر یک از عوامل داخلی و خارجی مساجد جدید االحداث منجر به تهیه فهرست نقاط قوت و ضعف 

  .ها )ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل خارجی( خواهد شددو فرصتها و تهدی )ناشی از تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(
 : موردی است که محل در صورت داشتن آن از امتیاز مثبت و توانایی قابل مالحظه ای برخوردار خواهد شد.(Sنقطه قوت )

 ردار خواهد شد.(: موردی است که محله در صورت داشتن آن از امتیاز منفی و عدم توانایی برخوWنقطه ضعف )
: پتانسیل نهفته ای است که بهره گیری از آن محله را در جهت مثبت رشد خواهد داد و استفاده از آن مزایای قابل (Oفرصت )

  .. به عبارت دیگرمنفعت بالقوه ای است که عوامل بالفعل شدنش هنوز بوجود نیامده استمالحظه ای برای محل خواهد داشت
. بعبارت دیگر ضرر بالقوه ای ، رشد و بالندگی توسعه محله می شود، عاملی است که مانع حرکتصت: برعکس فر(Tتهدید )

 .است که عوامل بالفعل شدنش هنوز به وجود نیامده است
 و ضعف و قوت عوامل از یک هر یافته نظام شکل به که است مفیدی و مختصر تحلیلی مدل ،SWOT تحلیل و تجزیه روش

 روش این در. می سازد منعکس را بررسی مورد حرفه کنونی موقعیت با متناسب استراتژیهای و کرده شناسایی را هاتهدید و فرصتها
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 محله بقاء برای مناسب استراتژی آن اساس بر و آمده بعمل درونی وضعیت و بیرونی شرایط تحلیل و تجزیه برای تالشهایی
 فراروی درمحیط که است ای عمده نامطلوب یا و مطلوب چالشهای دهنده ننشا تهدیدها و فرصتها مدل این در. شود می طراحی

 مورد تشکیالت داخلی محیط وضعیت(  کمبودها ،مهارتها ،ها توانایی  ،ها شایستگی) وضعفها قوتها ،درمقابل و داشته وجود محله
 . گذارد می نمایش به را مطالعه

 از آنها کلیدی عوامل و شده شناسایی( ضعفها و قوتها) درونی عوامل و (تهدیدها و فرصتها)  محیطی عوامل اینکه از پس
 .رسد می فرا استراتژیها پیشنهاد و انتخاب زمان شد، داده تمیز غیرکلیدی
 یک نشانگر آن نواحی چهار از یک هر که است بعدی دو مختصاتی جدول یک از متشکل معمولی حالت در SWOT مدل

 : از عبارتند استراتژیها این ،گردد می مطرح مدل این در استراتژی دسته چهار همواره دیگر عبارت به ،باشد می استراتژی دسته
 ( 1 ناحیه)  قوت نقاط بکارگیری با محیطی فرصتهای از استفاده حداکثر راهبردهای

 ( SO های استراتژی)  
 ( 5 حیهنا)  تهدیدها با مواجهه از جلوگیری برای قوت نقاط از استفاده راهبردهای

 (ST استراتژیهای)  
( )  4 ناحیه) موجود ضعف نقاط جبران برای است نهفته  محیطی فرصتهای در که ای بالقوه ازمزیتهای استفاده راهبردهای

 (WO استراتژیهای
 (  0 ناحیه)  ضعف نقاط و تهدیدها از ناشی زیانهای رساندن حداقل به برای راهبردهایی

 ( WT استراتژیهای) 
 برای مساجد جدید االحداث SWOT تحلیل و جزیهت جدول

 ( W) ضعفها فهرست ( S) قوتها فهرست  محیطی داخلی  عوامل عوامل 
 1 ناحیه ( O)  فرصتها فهرست
 5 ناحیه ( SO)  قوت نقاط از استفاده با فرصتها از استفاده

 ( WO)  ضعف نقاط جبران برای نماییم استفاده است نهفته فرصت در که مزیتهایی از
  ( T)  تهدیدها فهرست

 4 ناحیه
  تهدیدها از جلوگیری برای قوت نقاط از استفاده

 (ST ) 0 ناحیه 
  ضعف نقاط و تهدیدها از ناشی زیانهای رساندن حداقل به
 (WT ) 
 

 : شود می مطرح زیر هایپرسش تحلیل این در
 ؟ دارد وجود ما برای ای عمده محیطی فرصتهای چه – 1
 ؟ هستیم مواجه خارجی عمده یدهایتهد چه با – 5
 ؟ است مواردی چه ما داخلی عمده قوت نقاط – 4
 ؟ هستند چه ما داخلی عمده ضعفهای – 0
 مربوط سلولهای در آنها نوشتن و تهدیدها و فرصتها و ضعف و قوت عوامل از یک هر کردن لیست از پس SWOT مدل در

 دسته چهار به منجر ماتریس این همواره بنابراین ،شود می حاصل نظر مورد هایاستراتژی آنها از یک هر تالقی محل از ،خود به
 .شود می WT، SO، WO، ST ،استراتژی

 تهیه بخشهای مشکلترین از WT، SO، WO، ST استراتژیهای تدوین و خارجی و داخلی اصلی عوامل دادن مواجهه
مساجد جدید  SO استراتژیهای اجرای در .دارد نیاز خوبی حلیلت و تجزیه قدرت و قضاوت به و باشد می SWOT ماتریس
  نماید. را برداری بهره حداکثر خارجی فرصتهای از کوشد می داخلی قوت نقاط از استفاده با االحداث

 جهت در نماید استفاده است نهفته فرصتها در که مزیتهایی از مساجد جدید االحداث که است این WO استراتژیهای از هدف
 از تواند نمی داخلی ضعف داشتن سبب به محل ولی ،دارد وجود مناسبی بسیار فرصتهای محل از خارج در گاهی ،ضعف نقاط جبران

 برای خود داخلی قوت نقاط از استفاده با تا کوشد می  ST استراتژیهای اجرای در هر محل. نماید برداری بهره فرصتها این
 در سازمان هدف .ببرد بین از را تهدیدات یا و بگیرد پیش در را سازوکارهایی سازمان بر خارجی تهدیدات منفی تاثیر از جلوگیری

 بیشترین که سازمانی. است خارجی محیط از ناشی تهدیدات از پرهیز و داخلی ضعف نقاط کردن کم WT استراتژیهای اجرای
 سازمان حالتی چنین در. گرفت خواهد قرار آمیزی مخاطره موضع در و نداشته مناسبی وضعیت باشد متمرکز خانه این در عواملش

 جنین از کنند می سعی سازمانها صورت هر در و گزیند برمی را...  و عملیات کاهش ،واگذاری قبیل از مختلفی استراتژیهای
 نمایند. پرهیز وضعیتی
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 : نگارنده()ماخذ برای مساجد جدید االحداث شهر دیواندره SWOTتجزیه و تحلیل  -5 نمودار 

 
 )ماخذ: نگارنده( ماتریس اولویت بندی عوامل داخلی -3جدول 

 اثر بر عملکرد یا قابیلت رقابتی  

 میزان اهمیت

 کم متوسط زیاد 

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال زیاد 

 اولویت پایین اولویت متوسط اولویت باال متوسط

 ت پاییناولوی اولویت پایین اولویت متوسط کم

 
 )ماخذ: نگارنده( ماتریس اولویت بندی عوامل خارجی -0جدول  

 احتمال وقوع

 اثر احتمالی  

 کم متوسط زیاد 

 اولویت متوسط اولویت باال اولویت باال زیاد 

 اولویت پایین اولویت متوسط اولویت باال متوسط

 اولویت پایین اولویت پایین اولویت متوسط کم

 
 )ماخذ: نگارنده( SWOTتریس ما -5جدول 

SWOT 
 Wنقاط ضعیف  Sنقاط قوت 

 فهرست نقاط قوت فهرست نقاط قوت

 WOهای استراتژی SOاستراتژیهای  Oفرصتها

 با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید با نقاط قوت از فرصتها استفاده کنید فهرست فرصتها

 WTهای استراتژی STاستراتژی  Tتهدیدات 

 نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدات بپرهیزید. برای احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید. تهدیداتفهرست 

 
 )ماخذ: نگارنده( (Weaknesses)نقاط ضعف و  (Strenghts)نقاط قوت  -6جدول 

 ضعف ها شماره  قوت ها شماره

 کیفیت پایین طراحی 1 تازه ساخت بودن 1

 بودن عناصر معنویت بخش کم اثر 5 استحکام 5

 نداشتن نظم هندسی  4 زیبایی 4

 نداشتن جذابیت معنوی 0 نزدیکی به محالت شهر 0

 آلودگی صوتی  0 شیب مناسب  0

 آلودگی بصری 0 وسعت مناسب  0

 مکانیای نا مناسب  ۳ توپوگرافی مناسب ۳

   راه دسترسی مناسب 8

   داشتن شعاع  جمعیت  مناسب 0
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 عوامل خارجی مؤثر بر کیفیت مساجد نوین )جدید االحداث( -9-1
 اند. اجتماع درمسلمانان داشته یدر زندگ یهستند که همواره نقش مهم یاسالم یشهرها یمذهب یبناها نیمساجد مهمتر

و  ییایو دن ینید لیاو تبادل افکار در مس گریکدیو روابط و آگاه شدن از حال  وندهایپ میمسجد، سبب محبت و الفت دلها و تحک
از  یکی یکلبطور  است. یتعامالت اجتماع شیمردم در مسجد موجب افزا شتریب ضورذا حلاست  گریکدی یدر غم و شاد یهمدرد
در آنجاست.  یو یو آسودگ یآن و راحت ییبایشود ز یم یمضاعف انسان به حضور در اماکن عموم اقیکه موجب اشت یعوامل

ها و هدف این مرحله کند و کاو آثار محیط خارجی بر کیفیت مساجد جهت شناسایی فرصت .ستین یثننظر مست نیاز ا زیمسجد ن
ها، مجموعه امکانات و قابلیت هایی است که تهدیدهایی است که این مسجد با آن مواجه است. در این راستا باید گفت که فرصت

 شوندمین تهدیدها نیز مجموعه عوامل خارج از مساجد محسوب شوند و همچنیخارج از مساجد بر کیفیت هر مسجد مؤثر واقع می
که در عدم کیفیت مساجد  تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم دارند. بر اساس مطالعات انجام شده مجموعه فرصتها و تهدیدهای 

 موجود و مؤثر بر اقتصاد که به صورت زیر قابل ترسیم می باشند: 
 

 )ماخذ: نگارنده( (Threats) دهایتهدو  (Opportunities) هافرصت -7جدول 

 تهدیدها شماره  فرصتها شماره

 دوری مردم از مساجد 1 تکمیل شدن ظرفیت مساجد 1

 وجود های نامتناسب در کنار مساجد 5 تنوع بخشی به کارکرد های مسجد 5

 نداشتن آینده نگری در مساجد 4 توجه به پژوهش های دینی در طراحی مساجد 4

 دوری مسجد از کارکرد و رسالت اصلی خود 0 جوانان جذب 0

 پایین آمدن حس تعلق مکانی 0 نقش محله محوری مساجد 0

 پایین آمدن حس معنویت در معماری مساجد 0  0
 

 (SFAS)استراتژیك عوامل تحلیل و تجزیه جدول -8جدول 

 وزن عوامل
درجه 
 بندی

امتیاز 
 وزنی

 برنامه ریزی

کوتاه 
 مدت

ان می
 مدت

بلند 
 مدت

S1  = ۳5/9 0 18/9 اهمیت مسجد در زمدگی مردم  * * 

S2=   08/9 0 1۳/9 وجود جوانان عالقمند *  * 

S3   = 5۳/9 4 90/9 در مورد اهمیت مساجد تحقیق انجام *   

S4  = 5۳/9 4 90/9 محالت شهر به نزدیکی *  * 

S5  = 5۳/9 4 90/9 ساخت مساجد مناسب شیب *  * 

S6   = 5۳/9 4 90/9 مناسب مساجد اراضی وسعت  * * 

W190/9 مصالح در ساخت مساجد پایین =  کیفیت  0 40/9 *   

W2  = 98/9 نامطلوب با مسجد کاربری های وجود  0 45/9 *   

W3  = 98/9 طرح معماری مناسب نداشتن  0 45/9 *   

W4   = 9۳/9 خالقیت در طراحی نداشتن  0 58/9  * * 

W5  = 9۳/9 موجود های ظرفیت به اهمیت و شناسایی عدم  0 58/9 *   

O1 = 00/9 0 10/9 اقتصادی نگریستن به ساخت مسجد *  * 

O2  = 08/9 0 15/9 انگیزه ی معنوی جوانان *  * 

O3  = 00/9 0 11/9 مسجد محور  های پژوهش به توجه *   

O4  = 00/9 0 11/9 نقش اجتماع محوری مساجد *   

T1=  00/9 0 10/9 استحکام و زیبایی عدم توجه به اهمیت *   

T2  = 05/9 0 14/9 کاربری های نامطلوب وجود *  * 

T3  = 40/9 4 15/9 آلودگی صوتی *  * 

T4  = 44/9 4 11/9 آلودگی بصری *  * 
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 مطالعات میدانی مساجد  شهر دیواندره -11
مسجد نوین شهر دیواندره مورد بررسی قرار گرفته است که عبارتند از :  19برای بررسی شاخص های معماری مساجد تعداد 

مسجد امام شافعی)شهرک روحانی(، مسجد جامع، مسجد خاتم االنبیا) محله چهار باغ(، مسجد صالح الدین ایوبی ) شهرک گلشن(، 
رت ابوبکر صدیق)  شهرک اندیشه( ، مسجد حض4، مسجد حضرت عمر فاز 5(، مسجد بالل حبشی، فاز 1مسجد خلفای راشدین)فاز 

 مسجد امام و مسجد حضرت رسول.
 

 1011تنظیم : نگارنده،  -بررسی نمونه مساجد نوین شهر دیواندره   -9 جدول
 نمونه موردی مساجد نمونه موردی مساجد

شافعی امام مسجد  

 

مسجد صالح الدین 
 ایوبی) گلشن(

 

 مسجدجامع

 

 مسجد بالل حبشی

 

 لهمح نبیا،اال خاتم مسجد
باغ چهار  

 

 مسجد ابوبکر صدیق
 شهرک اندیشه

 
 

 (1011ماخذ: محاسبات نگارنده ) مقایسه مساجد از نظر معیارهای معماری اسالمی -11 جدول

 نام مسجد ردیف
درصد بکار گیری شاخص های حس 

 مکانی معماری اسالمی
تتوضیحا اولویت  

شافعی امام مسجد 1  00 1  

5 
 شهرک) صدیق رابوبک حضرت مسجد

(اندیشه  
01 5  

جامع مسجد 4  00 4  

(شنگل شهرک)  ایوبی الدین صالح مسجد 0  05 0  

امام مسجد 0  09 0  

5 فاز حبشی، بالل مسجد 0  48 0  

رسول حضرت ۳  40 ۳  

(1 فاز)راشدین خلفای مسجد 8  44 8  

4 فاز عمر حضرت مسجد 0  49 0  

(غبا چهار محله)االنبیا خاتم مسجد 19  58 19  
 

 نتیجه گیری -11
با بررسی مساجد ده گانه متوجه می شویم که میزان رعایت شاخص های حس مکان و معنویت مساجد در وضعیت مناسبی 

دریافت نموده اند در جدول فوق مقایسه مساجد ده گانه آورده شده است که  199را از  09مسجد نمرات باالی  5نیست و تنها 
رتبه ی اول قرار گرفته و به نسبت مقداری از شاخص های اعتالی حس معنویت مکان در آن رعایت شده  مسجد امام شافعی در

است. نتایج نشان می دهد شاخص های  خلوت و آرامش،  نورگرایی،  وسعت،  فضاسازی محیطی، مکانیابی مناسب، الگوی 
و نماد گرایی از مهمترین مولفه های ارتقای حس معنویت مجاورت، همسویی با کاربری های مجاور،  ارتباط با مردم، رنگ گرایی 

نیز حاکی از آن است که دید اقتصادی دیدگاه  SWOTمسجد می باشند که در معماری مساجد باید به آن توجه شود. نتایج تحلیل 
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صت ها و تهدید ها حاکم بر ساخت مساجد بوده و این یک تهدید برای حس مکان مساجد می باشد. با تحلیل نقاط قوت، ضعف، فر
 بر اصول فوق می توان حس معنویت مکان مسجد را ارتقا بخشید. تأکیدمی توان نقاط قوت را در طراحی آثار آتی تقویت نمود و با 

 

 منابع
تعلق در فرآیند بازآفرینی بافت مسکونی اطراف حرم  عوامل تأثیرگذار بر حس( 1400و همکاران)فرزانه  احمدی  .1

 0۳مجله علمی پژوهشی هفت شهر، شماره  نوغان محله)ع(حضرت امام رضا 

مجله معماری  آباد بررسی مقایسه یا حس تعلق به مکان در محالت شهر خرمهمکاران، و  ( 1404) خدارحم، بزی .5
 شهر پایدار 

های سنتی و مجتمعهای  تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانه، (1404و همکاران) حیدری علی ا کبر .4
  4شماره 10معماری و شهرسازی دوره  -امروزی نشریه هنرهای زیبا  مسکونی

 04-01بررسی تاریخی خیابان چهارباغ مشهد در عصر صفویه، پژوهشهای تاریخی، ص (1404)حقیقت بین .0

 1،(خیابان چهارباغ مفهومی نو از فضای شهری، گلستان هنر، شماره ، زهرا، (یاهر . .0

، همایش معماری پایدار و توسعه ارباغ محور پایدار شهری اصفهان صفویخیابان چه (1405)جافرمن و دیگران  .0
 10-0شهری، ص

شناسایی عوامل تبیین کننده کیفیت فضاهای شهری، نمونه مطالعاتی خیابان چهارباغ (1405)حقی، محمدرضا .۳
  9 .4عباسی، همایش معماری پایدار و توسعه شهری، ص 

ایگاه دانش روانشناسی محیطی در ساختمانهای بلند مرتبه با رویکرد ج(1488)دانشپور، سیدعبدالهادی و دیگران .8
 50- 48، نشریه هویت شهر، سال سوم، شماره پنجم، پائیز و زمستان، صص »معماری پایدار

تحلیل اجتماع پذیری محیط کالبدی متاثر از درک طبیعت در محیط انسان (1409)دانشگر مقدم،گلرخ و دیگران .0
 .5۳- 48، بهار، صص 00زیبا، شماره ، نشریه هنرهای "ساخت

، 50باغ نظر، شماره « نقش دلبستگی به مکان در هویت بخشی به میدان های شهری( »1405سجادزاده، حسن ) .19
 88  ۳0سال دهم، تابستان : 

تعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله ( »1409سجادزاده و پیربابایی، حسن و محمد تقی ) .11
 1۳58، سال هشتم، بهار 10، شماره رباغ نظ« سنتی

 نشریه «آن مختلف ابعاد و عناصر بررسی و مکان به دلبستگی مدل تبیین» ،(1488) عبدالهادی سید دانشپور، .15
 4۳ 08:  تابستان ،48 شماره شهرسازی، و معماری زیبا، هنرهای

 و اجتماعی سرمایه بر نیمکا تعلق حس تاثیر بررسی( »1401) محسن، محمد و محمد ،رضوی و رهنما رحیم .14
 50 40 تابستان ،۳ شماره ،1۳ دوره ،شهرسازی و معماری  زیبا هنرهای نشریه «مشهد شهر محالت در مشارکت

 ،50 شماره نظر، باغ «شهری های میدان به بخشی هویت در مکان به دلبستگی نقش( »1405) حسن سجادزاده، .10
 88  ۳0:  تابستان دهم، سال

 محله در اجتماعی سکونت تحقق مکان، به جمعی تعلق( »1409) تقی محمد و حسن یی،پیربابا و سجادزاده .10
 1۳58 بهار هشتم، سال ،10 شماره ،نظر باغ «سنتی

 ،50 شماره زیبا هرنهای نشریه «آن دهنده شکل عوامل و مکان حس مفهوم( »1480) صادق محمد فالحت، .10
 000۳ تابستان

 ، تهران: انتشارات رشد»پژوهش در علوم انسانی و اجتماعیمبانی نظری و عملی (1489)دالور، علی  .1۳
 بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان  (1480)سرمست، بهرام  .18

بررسی تاثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و ( »1401، محمد و محمد محسن، )رحیم رهنما و رضوی .10
 50 40، تابستان ۳، شماره 1۳، دوره ی زیبا  معماری و شهرسازینشریه هنرها« مشارکت در محالت شهر مشهد

ررسی حس تعلق به مکان در خیابان چهارباغ اصفهان با رویکرد (1400علی نیا، فاطمه و جباریان، فاطمه) .59
 پدیدارشناسی

  .5شناسی مکان و احیای مکان فردا، همایش ساالنه ساختمان آینده، ص ( پدیدار1405)سیما مومنی،  .51
شناسی تطبیقی حس مکان و حس تعلق در فضای شهری، نشریه پژوهش هنر ص  ( زیبایی1401)، عیسی حجت .55

11 

، 50نشریه هرنهای زیبا شماره « مفهوم حس مکان و عوامل شکل دهنده آن( »1480فالحت، محمد صادق ) .54
 000۳تابستان 
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، دی و بهمن 15منظر، شماره « بررسی مفهومی و کارکردی دلبستگی مکانی( »1480، مهرداد )کریمی مشاور .50
1051 

نشریه « تبیین نقش مولفه معنا در فرایند شکل گیری حس مکان( »1401اللی و مدیری، پریسا و اتوسا )- .50
 04 01، تابستان: 5، شماره 1۳، دوره هنرهای زیبا  معماری و شهرسازی

با میزان تعلق مکانی ساکنین بررسی و تحلیل مولفه های هویت شهری و رابطه آن ( »1480وارثی، حمیدرضا ) .50
 .40  1۳مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، شماره دوم، سال اول، پاییز « شهرهای جدید

27. .Billing, M. (2006)Is my home my castle? Place attachment,risk perception,and 
religious faith.Environment and Behavior,38,248_265. 

28. Bonaiuto, M., Fornara,F.and Bonnes, M. (2002), Indexes of perceived 
residential environment quality and neighborhood attachment in urban 
environments:a confirmation study on the city of ----Rome,Landscape and 
Urban Planning,988,1_12. 

29. Bonnes,M,Secchiaroll,G(1995), Environmental Psychology:A Psychosocial 
Introduction,London,Sage. 

30. Chavis,D.M.AND Pretty,G. (1999),Sense of community;Advances in 
measurement and application, Journal of Community Psychology,27:6,pp.635-
642. 

31. Eisenhauer, B.W.,Krannich, R.S.and Blahna, D.J. (200),Attachment to special 
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 ، جلد دو5045بهار (، 58)پیاپی:  5، شماره پنجمسال 

 

 رانیا یاسالم یدر آثار معمار کیپارامتر یمعمار میپارادا

     

 2محمدرضا پاکدل فرد، *1علی مدبریان
 06/12/1400تاریخ دریافت:  

 20/01/1401تاریخ پذیرش: 
 

  91619کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

است که در قالب  یچون نظم و وحدت وجود یمیمفاه یالقا ،ییبایعالوه بر ز رانیا یاسالم یدر آثار معمار ناتیتزئ
 نیامروز جهان است. ا یطراح یدر فضا ریفراگ یکردهایاز رو یکی کیپارامتر یشود. طراح یم دهیو ... د ینقوش هندس

و با  یکرده است. بعد از تحوالت انقالب صنعت یشناس روشو  یفرم شناس دیجد یرا وارد قلمروها یمعمار کرد،یرو
 رامونیپ طیو مح یمیشهرها که بر اساس اصول اقل کیو ارگان یبافت سنت د،یجد یازهایو ظهور ن یتکنولوز شرفتیپ

 هبدون توج زهینآن شده است. مدر نیگزیجا دیجد یها شهیسپرده شده و اند یبه دست فراموش جیشکل گرفته بود، به تدر
مدرن  کردیروح و ناکارآمد کرده است. رو یب یبه خلق فضاها یافالطون یهابا استفاده از فرم ،یو اجتماع یبوم تیبه هو

 یدر بافت ها یسنت یکه شهرها یشکل گرفته است؛ در حال کیزوتروپیا یکانسپت فضا یبر مبنا یشهر یبه فضاها
در آثار  یدسینمونه ها و کاربرد هندسه و فراکتال اقل یبه بررس مهباشند که در ادا یم کیارگان یهندسه ها یدارا یمیقد

است  یاسالم یپنهان معمار یپرداخت که نشان دهنده ارزش ها میخواه کیپارامتر یبا کاربرد معمار یاسالم یمعمار
 قرار گرفته بود. یتوجه یمدرن، مورد ب یو معمار یاز غرب زدگ یتفکر ناش تیحاکم لیکه سال ها به دل

 

 .رانیا ،یاسالم یمعمار ک،یپارامتر نات،یهندسه، تزئ یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Alimdbrn31@gmail.com  (لوئسم هدنسیون) رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار یپژوهشگر دکتر -5

 رانیا ز،یتبر ز،یواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ،یمعمار تیریگروه مد اریاستاد -2
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 مقدمه  -1
و  در هنر یهندس یاز الگوها میعظ یها نهیگنج شیدایموجب پ یمتماد یدر طول سده ها یرشد و گسترش هنر اسالم

دانش  داشته اند. هندسه زین یناتیگوناگون، کاربرد تزئ یشده است که معموالً در کنار عملکردها یاسالم یها نیسرزم یمعمار
 یمعماری ها رساختیز نیتر یاز اساس یکیشکل ها، توده ها و فضاها و  انیرابطه م یو جستجو یریمطالعه، اندازه گ یاساس

 یمذهب یمعمار ساخت وجود ندارد و یها و روش ییبایز ای کیهنر و تکن انیم یزیتما چیدر هنر مقدس ه .باشدی م یاسالم
 یاسالم یکشورها یمعمار سنت در ریتأث داشته است. ازین کیسمبل یها دهیمحتوا و ا انیب یگرا برا تیفیک یا به هندسه شهیهم
را دهه  یاسالم یمعاصر در کشورها یبتوان اوج تحول معمار دیشا قابل توجه است. اریبس انهیمعاصر خاورم یخصوص معمار به

کشورها  نیثروت موجود به واسطه وجود نفت در ا لیو به دل انهیخاورم یدر کشورها ژهیها به و سال نی. در امیبدان یالدیم 00
 خاصه ریاضیات، به عشق مسلمانان (.Leopold, 2005)کشورها شکل گرفت گریدی پا به پا یعطش توسعه در حوزه معمار

 تقدس ویژگی بینی اسالمی، جهان است. در توحید به عقیده همانا شود، که می مربوط اسالم پیام اصل به عدد، مستقیماً  و هندسه
 در که آفریده قدسی و فضایی یافته شرافت حساب و هندسه به کمک ماده هنر، است. در نشده ظاهر هنر از جا بیشتر هیچ در ریاضیات

 است اسالم باطنی بعد از پذیر، نمادی گسترش نهایت بی هندسی های نقش .است یافته انعکاس مستقیماً خداوند همه جایی حضور آن

(. 1469: 1666نصر، «)وحدت شود: کثرت در صادرمی احد از که است فیض وجود خلقت، ناپذیر پایان کثرث»مفهوم صوفیانه  این و
 پارامتریک، مدلسازی مختلف تکنیک های بین 1جَنسن پاتریک و است وابسته پارامتریک مدل به پارامتریک، طراحی روند

 تمایز وجه که تمایزی می شود؛ قائل روندمحور، تمایز مدلسازی و داده ها جریان مدلسازی مشارکتی، مدلسازی اُبژه، مدلسازی

 استفاده ی در واقع،(. Janssen & Stouffs, 2015است) پارامتریک سازی مدل روند تکرار در تکنیک ها این توان آن، اساسی

 است؛ متنوع هندسی بیان های برای کارآمد روشی تنها، و نشده منجر خاصی سبک به لزوماً پارامتریک اصول از چنین این

 که برداشتی (.Burry, 2011تصور است) غیرقابل دیگر اکنون که: طراحی غیرپارامتریک کند عنوان بری شد باعث که موضوعی

 تغییر آن واژگان گرچه ندارد؛ کرد، مطرح میالدی 1940دهه  در مورتی آنچه با چندانی تفاوت داریم، پارامتریک معماری از امروزه

 اساس بر پارامتریک: روندی طراحی: »می کند معرفی گونه این را پارامتریک طراحی 2جابی واسم از جامع تعریف است. یک کرده

رابطه  هم، کنار در که قوانینی و می کند. پارامترها فراهم را طرح بر حاکم قوانین و پارامترها بیان امکان که است الگوریتمی تفکر
 (.Jabi, 2013«)می دهند نمایش و کرده تعریف را طراحی نتایج و اهداف بین ی

 

 مسئله انیب -2
ی معاصر موضوع بحث در محافل هنر یهستند، بازتاب آنها در هنرها یسنت یو هنرها یمیقد اریبس یهندس یاگرچه الگوها

 دهند. هندسه یتقارن را نشان م جادیا یآنها نوع یشوند و به طور کل یحفظ م یکل نیآثار، قوان نیبوده و معموال بحث است. در ا
 به یابیدست ،ینقاش یبت است. روش هاهمه عوامل مث نیب یکل ینظم و همبستگ جادیابزار ا ،یاصل یریگ جهیعالوه بر نت یرانیا

را  در آنها هندسه هند یخطوط مرتب ساز مینوع ارائه و تعم نیو همچن یدر معمار رهیانتخاب سازه و غ ،یالگوها یاشکال، الگوها
و ارقام  باتیعناصر، قطعات، ترک ران،یا یمعمار ناتیو تزئ ییدر عرصه تظاهرات و ارائه فضاها دهد. یم صیاز هندسه هند تشخ

همانطور که  رند،یگ یرا در نظر م یاشتراک و همبستگ ،یبزرگ یوستگیپ ،ییو آب و هوا یمنطقه ا طیوجود دارد که با توجه به شرا
از  افته،یمفهوم تکامل  کیراز از  کی ؛ینگیجز حرکت از کثرت به وحدت و تک ستین یزیچ چیآن ه جهیراز و نت کیهمه آنها جز 

که از  ییالگوها(. Abas, 2001: 53)6شود یافزوده شده در طول قرن ها و دوره ها حاصل می ها و ارزش هیاول یها ارزش
 شوند عبارتند از: لیهوشمند تبد یالگو کیتوانند به  یظهور کرده و م رانیا یهندسه سنت

 .شود یاستفاده م تیاستاالکت یو کارها زدی ونیدکوراس ،یگنبد مانند کار قطعه، توپچ ونیکه در دکوراس یهندس یالگو -
 (.6: 1690یمنصوری و تقو ،یصالح آبادی)هندس یمانند گره ها یچوب یدرها ونیمورد استفاده در دکوراس یهندس یالگوها -

 تولید فرم فی نفسه، خودشان اما می آورند فراهم را تغییرپذیر هندسه های ایجاد امکان نرم افزارها، در پارامتریک عملگرهای
 در گرچه که عناصری است؛ نیاز این از بیش عناصری ( بهmorphogeneticفرمساز) مولّد سیستم یک ایجاد کنند. براینمی 
 مولد، موتور یک شامل عناصر نیستند. این آن از بخشی لزوماً اما می شوند، انگاشته پارامتریک مجموعه ی از جزئی موارد، اغلب

 و بهینه سازی طرح، توسعه ی تا مفهوم شکل گیری از طراحی کامل دستگاه یک و یادگیرنده الگوریتم انتخابی، دستورالعمل های
معماریست.  روی پیش در زیادی راه هنوز هم، کنار در عناصر این تمامی شدن فراهم با حتی (.Frazer, 2002است) نهایی سازی

 فعالی نقش که آن برای کافی، پیچیدگی با رایانه ای برنامه یک بنابراین، نیست، پاافتاده پیش به مسائل پاسخگویی پی در معماری

 این رغم علی بیاموزد. خود، نویس برنامه تجربه ی و دانش از فراتر بسیار هایی توانایی باید داشته باشد، ساختمان طراحی در

                                                           
1 . Patrick Janssen 
2 . Wassim Jabi 
3 . www.industrialorigami.com 



 

51 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
5 

ی: 
یاپ

)پ
58

ار 
 به

،)
50

45
د 

جل
 ،

 دو

 بدان هستیم. این الگوریتم ها از استفاده حال در همچنان ما نیست، الگوریتمیک روند یک وضوح معماری به طراحی که حقیقت

 مسائلی به پاسخگویی برای تنها، نویسی الگوریتم و کدنویسی که معناست بدین بلکه نیستند، الگوریتم ها سودمند که نیست معنا

 متغیّرها و پارامترها زبان میالدی، بیستم قرن میانه ی در رایانش که هنگامی (.1696نیست)خبازی،  متغیر کافی هندسه های فرای

توسط  رایانه ای، برنامه ی کرد. اولین اقتباس نیز را الگوریتم ها بر حاکم وروندهای زبان دستور واژگان، گرفت، وام ریاضیات، از را
و بر پایه الگوریتم های او نوشته شد. این الگوریتم ها بر  2، برای موتور تحلیلی پیشنهادی چارلز بابیچ1146در سال  1الولیس آدا

( می خواند؛ آنچه backing( طراحی شده بودند که ادا آن ها را بازگشتی)loopاساس تعدادی پارامتر، در مجموعه ای از حلقه ها)
 Federico) نویسی بودرنامه( در ب loops and conditional jumpsکه در واقع اولین استفاده از تکنیک حلقه و پرش مشروط)

2014, Menabreaسیستم 1966با سیستم طراحی ابداعی خود در سال  6(. پیشگامان طراحی دیجیتال، از قبیل ایوان سادرلند ،
میالدی  1900 (. در دههWoodbury, 2010های طراحی جدیدی را در معماری توسعه دادند که در ذات خود پارامتریک بودند)

(، به طور کامل با اصول پارمتریک تلفیق شد؛ به گونه ای که Aided-Design Computerبه کمک رایانه)بود که طراحی 
 (.1691گالبچی و باستانی،  ؛Burry ,2011اصول پارامتریک به عنوان شاکله ی طراحی رایانشی یاد می کند) از 4مارک بری

 ایده ی مختلف، عرصه های در گرفته شکل نوآوری های و مفاهیم از دیگر بسیاری مانند نیز پارامتریک معماری مبحث در
 طبق .بود شده ابداع باشد، داشته وجود طراحی در رایانشی روندهای به کارگیری امکان آنکه از پیشتر خیلی موضوع، عنوان و اصلی

 چشم به ایتالیایی، معمار 5مورتی لوئیجی نوشته های در مفهوم این به اشاره و عنوان این از استفاده اولین گرفته، صورت مطالعات

 & Mulazzani, 2002 )را ابداع کرد Architettura Parametrica عبارت میالدی 1940 دهه ی در که می خورد،
Bucci.) 

میالدی،  1942تا  1940 های سال فاصله ی در مورتی
پژوهش هایی که در آن زمان از به کارگیری رایانه و مزیت 

 1960های آن محروم بودند. به هر ترتیب، او در سال 
میالدی و با استفاده از یک رایانه توانست مدل های 

 Progetti di strutture per loپارامتریک ورزشگاه)

sport e lo spettacolo .در میالن را طراحی کند )
 طرح هایی اساس، در نیز 6گائودی آنتونی اولیه کارهای

 به نه موضوع این به پی بردن هستند. البته پارامتریک

تالش  واسطه به بلکه او، خود آثار و نوشته ها ی واسطه
 ممکن بری مارک روشنگرانه ی تحلیل های و مستمر های

 ساخت در فعال افراد از یکی حاضر، حال در بری شد. مارک

 نیمه تمام کلیسای برای گائودی نظر مورد های طرح
 اعتبار باید شاید بنابراین .است بارسلون در 0فامیلیا ساگرادا

 به گائودی جای به را آثار این پارامتریک تحلیل به مربوط

نمونه  (. اگرچه1695بدهیم)صاحب زاده  و صادقی،  بری
 وجود پارامتریک سه بعدی های فرم از نیز قدیمیتری های

 یک که بود فردی اولین مورتی می رسد نظر به اما دارد،

 از مجموعه ای به کارگیری با را معماری سه بعدی فرم

 دیجیتال محاسبات)رایانش( توسط که پارامتریک، روابط

 (. Davis, 2013کرد) طراحی بودند، گرفته شکل

 
صفحه نمایشی در  دربرنامه طراحی پارامتریک  -1 شکل

 Frazer, 2002آزمایشگاه ریاضی دانشگاه کمبریج، مأخذ: 

 
برنامه طراحی پارامتریک: طرح استادیوم  -2 شکل

 Davis, 2013ورزشی مورتی در میالن، مأخذ: 

 قیروش تحق -3
 ن،ی. هم چنرفتیانجام پذ یاز منابع کتابخانه ا یریبا بهره گ دارشناسانهیو پد یفیو توص یلیداده ها به روش تحل یجمع آور

و  یاسالم یدر رابطه با ساختار هندسه در معمار یاسیق -یقیاز مطالعات، از روش تطب یناش یها افتهیداده ها و  لیتحل یبرا
 گرفته شد. بهره کیپارامتر یکاربرد آن در معمار
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3 . Ivan Sutherland 
4 . Mark Burry 
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6 . Antoni Gaudí 
7 . Sagrada Família Basilica 
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 پژوهش نهیشیپ -4
ایرانی می توان به امکانات ارائه شده در مورد  -در بررسی و مقایسه معیارهای معماری پارامتریک با معماری سنتی اسالمی

تکنولوژی معاصر و همکاری معمار با رایانه باعث به وجود آمدن آزادی های جدید معمارانه در بخش و آثار سنتی، معماری اسالمی 
ی را می توان اسالم یمنتظم معمار یهندسه  میمفاه انیدر ب کیپارامتر کردینقش رو(. 15: 1694شده است)بزرگزاد و همکاران، 

 ،یداریمانند پا یمیبه مفاه لیدر آن در جهت ن کیپارامتر کردیو کاربرد رو یاسالم یمعمار یمنتظم هندس یها فیموت لیتحلبا 
کاربرد آن را در  و کیپارامتر یو ارتباط معمارمرتبط دانست  یو ادراک هندس میو انتقال مفاه یشناخت ییبایز ،یریپذ قیتطب

(، PDTپارامتریک) طراحی تفکر(. 1: 1690ی، و منصور یتقو ،یصالح آباد)قرار داد یو بررس لیمورد تحلرا  یاسالم یمعمار
است که در طول  عیروش نو و بد کی کیپارامتر یتفکر طراحمی تواند باشد.  ریانعطاف پذ یشهر یطراحی به سو نینو یکردیرو
 داده ها و انیو همه جانبه م کپارچهیارتباط  جادیرا در نظر گرفته و با ا یطراح ندیمراحل فرآ هیاز همان ابتدا تا انتها، کل ندیفرآ

و  )درویشکند یم ریو انعطاف پذ یمنطق یپاسخ تیو در نها یبازگشت یچرخه  کیرا وارد  یطراح ندی، فرآیالزامات طراح
ی، فرآیندهای طراحی سنتی همواره از نوع خطی بوده معمار یسنت یالگوها هیبر پا کیپارمتر یاصول طراحدر (. 1: 1690طبیبیان، 

اند که در آن توصیف رابطه بین متغیرهای چندگانه توسط تابع خطی ساده در ریاضی بررسی می شود و در نقطه مقابل آن 
(. در این میان 2: 1696 ،یاشکانبا ترکیب ایده ها از مراحل مختلف طراحی به نتیجه می رسند)فرآیندهای غیرخطی قرار دارند که 

می توان به راهکار و بسط آرایه های معماری ایرانی اسالمی در قالب نظریه پارامتریک که به بررسی مسجد کبود پرداخته شده 
بررسی شده به کاربرد سازه ای دقیق و منحصر به فرد و هویت است اشاره کنیم که عالوه بر بحث زیبایی شناسی در نمونه مورد 

(. موضوع کمیت و کیفیت تجلی هویت اسالمی در معماری دوران اسالمی از 1: 1695اسالمی تاکید شده است)احمدی،  -ایرانی
 ییتوانا(. در این میان به 5: 1691مباحثی است که پیرامون آن افتراق نظر زیادی میان اندیشمندان وجود دارد)نقره کار و رئیسی، 

ی بناهای مذهبی و غیر مذهبی نیز اشاره کاربندی می توان به ترسیم اسالم یمعمار یدر طراح کیپارامتر یبالقوه نرم افزارها یها
لطف (، در طراحی گنبد شیخ 2: 1695نمود که همواره مورد استفاده طراحان قرار گرفته است)ناصح زاده تبریز و پور رجب صوفیانی، 

اهلل اصفهان به کاربرد هندسه طبیعت و فراکتال در معماری پارامتریک با بررسی آرایه های داخلی گنبد مواجه می شویم که نمونه 
بارزی از آثار معماری اسالمی در زمینه استفاده از معماری پارمتریک می باشد. در این زمینه مستغنی و علیمرادی نیز به مطالعه 

روز  یمعمار و به زبان یرا بازخوان یرانیا یسنت لیآثار اص توانی از آن است که م یحاک جینتاداخته اند که موارد بیان شده پر
نو، تکامل  ییه هادیبا ا قیبا تلف یحت ایبر آنها افزود.  دیجد ییخود، عملکرد ها نیشیپ یترجمه نمود تا بتوان عالوه بر عملکرد ها

 (.106: 1695ی، مرادیو عل یمستغن)دیبخش
 

 قیتحق یهاافتهیبحث و  -5

 کیپارامتر یو معمار یطراح -5-1
معماری پارامتریک شاخه ای از طراحی دیجیتال است که در آن اجزای اصلی یعنی ایده، الگوریتم های منجر به ایده، 

)کد نویسی، برنامه نویسی، برنامه نویسی ویژوال( به عنوان دستیاری در جهت طی نمودن  پارامترهای موثر بر طراحی و رایانه
اصل فعالیت های جمعی طراحی، پژوهشی، تولید مفاهیم مشترک، برنامه ها، تکنیک فرآیند طراحی نقش اصلی را ابفا می کنند. ح

های کامپیوتری، معماری در فضایی متأثر از پارامترهای مختلف موثر بر پروژه و تعریف نحوه تأثیرگذاری آنها شکل می گیرد و 
(. اصطالح پارامتریک 1695شد)مستغنی و علیمرادی، ها می بارایانه ابزار جمه آوری این پارامترها و مولفه های اثر گذار بر آن

داللت دارد بر تمام عناصر معماری که یک الگوی کامالً جدید در معماری پیش می رود، به پارامتری انعطاف پذیر تبدیل شده اند و 
ه ها، با ترکیبات ساده، مثل در نتیجه با یکدیگر و زمینه قابل تطبیق اند. به جای جمع آوری چند جامد افالطونی مکعب ها، استوان

سال معماری پارامتریک با فرم ذاتاً متغییر و انعطاف پذیر کار می کند که به طور مداوم  5000بیشتر سبک های دیگر معماری برای 
(. در واقع یک پارامتر، متغیری است که به دیگر Schumache, 2009در زمینه ها و سیستم های متفاوت جمع آوری می شوند)

یرها وابسته است و این متغیرها می توانند به وسیله ی معادالت پارامتریک احراز شوند. در این روش تغییر و تبدیالت طراحی و متغ
خلق مجموعه ای از جزئیات می توانند در زمان فوق العاده ای در مقایسه با زمان الزم برای اعمال تغییرات و ترسیم دوباره برنامه 

در اصل طراحی پارامتریک تمامی اطالعات و داده ها را در مسیری که تغییر در یک ارزش تغییرات مشابهب های سنتی اجرا شوند. 
را در تمامی دیگر معماری پارامتریک یک چرخه تا محدود است که در آن به صورت مداوم پارامترها با هم تحلیل، ترکیب و ارزیابی 

(. ابزارهای پارامتریک معماران را قادر می سازند 1611برگشت پذیر است)تجویدی،  می شوند و این چرخه دائماً ادامه دارد و کامالً
تا از پدیدآورندگان یک طرح و ایده تنها، به طراحی سیستم هایی از داده ها و خروجی های که فضاهای طراحی شده را ایجاد می 

های پارامتریک می توانند مان ها نبوده است. سیستمکنند که تا امروز طراحی و اجرای آنها در تصور معماران و سازندگان ساخت
گسترش یابند و بیشتر شبیه سیستم های طبیعی به نظر می رسند. یعنی جائی که تمام تغییرات، حاصل تعامل پیچیده نیروهای 

منه وسیع تر بدست فیزیکی یا شبیه سیستم ارگانیک می باشند و در این جا اشکال از بازی نیروهای مشابه حاصل می شود که از دا
 (.1696ی، ت: حیدری، د یام آر ج یگروه معمارآمده اند و در سازگاری با نیاز های اجرایی مختلف ادغام می شوند)
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در حال حاضر مدل سازی دیجیتال از بنا در محیط های کامپیوتری به عنصری جدایی ناپذیر از طراحی ساختمان تبدیل شده 
ز نخستین مراحل شکل گیری کانسپت تا تولید و عینیت بخشی به آن، نیازمند استفاده از است. هر پروژه کوچک یا بزرگی ا

ابزارهای کامپیوتری است. اما این ابزارها بر خالف تصور عمومی و رایج در محیط های معماری، تنها برای ارائه حجم های زیبا 
له ای به منظور غنی کردن طرح، رفع ایرادات آن و به طور نیستند. بلکه نگرش جامع به محیط دیجیتال، ابزارهای کامپیوتری وسی

(. طراحی پارامتریک با نرم 1691کلی حذف خطاهای انسانی و آماده سازی طرح برای اجرا به شمار می روند)گالبچی و همکاران، 
دانش برنامه نویسی نیاز به  generative modelingافزارهای گوناگون و با روش های مختلف انجام می شود اما در سیستم 

پیچیده نیست بلکه بر اساس برنامه نویسی بصری یا ویژوال انجام می شود. در این گونه سیستم ها بدون داشتن دانش کد نویسی 
 در نرم افزار راینو بر 1پیشرفته می شود الگوریتم تعریف کرد و به تولید آن با نرم افزار مربوطه پرداخت. برای نمونه: افزونه گرسهاپر

 (. 1696این اساس کار می کند)فریدونی، 
 

 2الگوریتم -5-2
مسئله  کیمرحله به مرحله که منجر به حل  یدستورالعمل ها

آماده شده و  یطراح یبرا هیاطالعات اول یشوند. در معمار یم
شود و در انتها  یمشخص شده بر آنها اعمال م یسپس دستورها

 قتیگردد در حق یاعالم م ستمیس یبه عنوان خروج جهینت
که کاربر را به  ستنده ندیمرحله به مرحله هر فرآ انیها ب تمیالگور

 نیرابطه ب یبا برقرار یکنند به عبارت یم تیخاص هدا یا جهینت
 یخاص منته یکنند که هدف یم جادیا یریمس هیاول یداده ها

 (.1696نژاد، ی)مهدوخواهد شد
شده اند:  لیتشک یها از دو عنصر اساس تمیدر گرسهاپر الگور -

 پارامترها و کامپوننت ها)توابع(.
 اطالعات را بر عهده دارند. رهیذخ فهیوظ پارامترها -
   .طالعات داده شودبه آن ا دیپارامتر خام: فاقد اطالعات است و با -
کنترل  یبرا یاطالعات هستند. بعض ی: معموالً داراژهیپارامتر و  -

 ایخام  یاطالعات پارامترها شینما یبرا یخام و بعض یپارامترها
 .روند یبه کار م ژهیو

 تابع  ایمولفه  -
 یرا برا یندیها فرآهمان مولفه ایپارامترها، کامپوننت ها  برخالف
 یم افتیکامپوننت ها در ریسا ایکه از پارامترها  یورود یداده ها

 یکامپوننت ها دست کار یاصل فهیدهند. دو وظ یکنند انجام م
از کامپوننت  یمثال: برخ یاست. برا یاشکال هندس جادیداده ها و ا

را انجام  میتقس ایضرب  ق،یجمع و تفر رینظ یها محاسبات عدد
 یکیزیاز کامپوننت ها اعمال ف گرید یکه برخ یدهند، در حال یم

 .سطح را بر  عهده دارند ای یمانند نقطه، منحن

 
از دستورالعمل ها،  یمتناه یمجموعه ا -3 شکل

، حل مسئله، مأخذ: نگارنده یگام به گام برا یروش

1311 

 
 (1311)مأخذ: نگارنده،  پارامتر خام -4شکل 

 
 (1311)مأخذ: نگارنده،  ژهیپارامتر و -5شکل 

 
کامپوننت به نام  کی قیاز طر crvدو پارامتر -6 شکل

loft 1311، شده اند، مأخذ: نگارنده لیبه سطح تبد 

- Generative Modeling 

 انهیپردازد که توسط را یم ییها تمیالگور فیبه تعر شرفتهیپ یسیبه دانش کد نو ازیاست که بدون ن یسیتفکر برنامه نو ینوع
ابزار محور  یها تیفرم ها و خارج شدن از محدود فیذکر شده با آزاد بودن در تعر ستمیباشند. س یم یبه فرم معمار دیقابل تول

 نیبر ا یمبتن ینرم افزارها یدهند. نکته مهم در طراح یکاربران قرار م اریدر اخت یمدل ساز دررا  یباال اریبس ییبودن، کارا
 یسه بعد یمحصول ندارند و کامالً وابسته به فضا یسه بعد شینما یبرا یاست که خود بخش نیگرسهاپر ا نیمانند پالگ ستمیس

کند  دایپ کیپارامتر تینکرده است که شخص رییتغ چیه نویرا ارمثال نرم افز یآن نصب شده اند) برا یهستند که رو ینرم افزار
را  کیپارامتر یطراح تیقابل نویشد که پس از نصب آن را یروتن طراح دیویبه نام د یبه نام گرسهاپر توسط فرد یبلکه افزونه ا

 ستمیبا س یطراح ینرم افزار ها توسطساخت پل  کیپارامتر یمعمار یطراح یینها یاز مراحل و اجرا یخواهد داشت. نمونه ا
generative modeling داده شده است شیدرافزونه گرسهاپر نما. 

                                                           
1 . grasshopper 
2 . algorithm 
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در گرسهاپر و  یطراح -7شکل 

در نرم  یسه بعد شینما

 (1315 ن،یتد)مأخذ: (، نویافزار)را

در  رییدر گرسهاپر)تغ یطراح -8شکل 

 یبه جواب ها دهیپارامترها و رس

 (1315 ن،یمختلف(، )مأخذ: تد

در گرسهاپر و  یطراح -1شکل 

در نرم  یسه بعد شینما

 (1315 ن،ی(، )مأخذ: تدنویافزار)را

 

 زمیسیپارامتر -5-3
بوده و عالقه خاصی بدان نشان داده اند. بی تردید توازن، هماهنگی و ریاضیدانان مسلمان برای علم ریاضی، قداست قائل 

قداست اشکال مادی در هنر آشکار می شود و به کمک هندسه و جهان ماده قدسی می شود و آن گاه در هنر اسالمی جاودانه می 
سویی ذهن بیننده را به زیبایی صوری  (. آرایه های معماری و اشکال برگفته از هنر و ریاضیات در هنر اسالمی از1656گردد)صفا، 

 (. در1616و ضاهری نقش ها و نوع کاربری فضاهای بنایی که نقش و نگارها بر دیواره های آن نشسته، فرا می خواند)بلوکباشی، 

ند. می ک مطرح را مفهومی دوگانگی یک« معماری آرمانشهرهای» عنوان با شوماخر دوجلدی کتاب پارامتریسیزم، جانمایی و شرح
 روش های ی واسطه به روندمحور معماری یک عنوان به هم و کلمه بصری معنی به سبک یک عنوان به هم را پارامتریسیزم او،

می  حداکثری بیان و بلندپروازانه گونه این را سبک این هدف ابتدا در می کند. شوماخر تعریف آن در شده استفاده
 به متأخر آوانگارد معماری در جهانی همه جانبه ی همگرایی یک«. است مدرنیسم از پس جدید فراگیر سبک پارامتریسیزم:»دارد

فرم  سبک، این ظاهری مشخصه ی می دهد: پارامتریسیزم. بارزترین بشارت را جدید معماری سبک یک ظهور که می خورد چشم
 می شوند، بر تدریجی تغییرات دچار خود ریزجزءها، که گونه ی swarm تکثیر ی واسطه به که است پیچیده و نرم منحنی های

 به که را جدید روش های و مفاهیم از مجموعه ای می توان آشکار، و بارز ظاهری مشخصه های این ورای شده است. تأکید آن

 یک اجازه می دهد ظهور که کرد؛ مشاهده پارامتریک معماری در است مدرن یا و سنتی معماری بر حاکم اصول از متفاوت کل

 در مؤثری نقش روش شناسی)متدولوژی( نو، و طراحی روند ایجاد با جدید طراحی دهیم. ابزارهای نوید را معماری در جدید پارادایم

 وجود، است. با این پیشرفته رایانشی از تکنیک های استفاده به وابسته پارامتریسیزم حیات بنابراین، .دارند امر این وقوع

تکنیک  از مجموعه ای تنها نه و سبک یک عنوان به خاص خود، مالحظات و جهت گیری ها معیارها، ی واسطه به پارامتریسیزم
تکنیک  و روش ها گرفتن قرار دسترس در از پیش حتی که و مالحظاتی جهت گیری ها می شود. معیارها، شناخته صرف های
 خود بازتعریف سمت به حرکت حال در وضوح به پارامتریسیزم (.Schumacher, 2013بودند) شده تعریف رایانشی، طراحی های

 و محیطی مسائل حل و گرفته خدمت به را جدید که تکنولوژی های توسعه، درحال سرعت به است. روندی روند یک عنوان به
 به خودشان، خاص زیبایی شناسی با سبک این در گرفته صورت کارهای اولیه به پس، این است. از داده قرار خود هدف را اجتماعی

شد. تالش  خواهد نگاه سبکی عنوان این تحت معماری از نوع این امکان ساخت بررسی برای تالش هایی و کشف وشهود دید
 سازندگان آیا که بودند موضوع این بررسی درصدد و کرده پررنگ تر را و رویکردها سبک ها سایر با سبک این تمایز وجه که هایی

 خیر. بنابراین یا بیایند کنار ایجاد شده چالش های با دیجیتال، مدل از با استفاده وساز ساخت جدید شیوه ی در می توانند

 از استفاده با 2.0پارامتریسیزم و شد خواهد شناخته آزمایشی مرحله عنوان به زودی به 1.0پارامتریسیزم یا اول مرحله پارامتریسیزم

 (.1692کرد)خبازی،  خواهد حرکت اجتماعی و محیطی مشکالت سمت حل به قدرتمند، رایانشی تکنیک های
 

 یپارامتر یمعمار یها یژگیو -5-4
احجام و فرم های نرم و خطوط سیال از ویژگی های بارز این معماری است. رایانه توان کنترل و  :نرمی و سیالیت -

صفحات با فرم های آزاد امکان طراحی دقیق احجام پیچیده را در اختیار طراحان قرار داده است. طراحی و کنترل خطوط منحنی و 
 پذیر است.

ستفاده از اجزا ریز مشابه، ولی نه به طور کامل یکسان در این معماری صورت  :طراحی بر اساس ریز اجزای مشابه -
می گیرد. صفحات و احجام منحنی و سیال به این اجزا ریز تقسیم می شوند و این اجزای ریز امکان ساخت سازه های پیچیده را 

 فراهم می آورند.
در بسیاری از پروژهای پارامتریک استفاده از الگوهای تکرار شونده؛ نقشه ها، بافت ها، عکس  :الگوهای تکرار شونده -

های تصویر شده بر روی صفحات آزاد نما و پوسته داخلی دیده می شوند. این الگوها به عنوان پایه ساخت اجزایی که می توانند 
را بسازند، کاربرد فراوانی در ساخت و تولید دارند. واژه الگو)مدول( به صورت بسیار تعمیم یافته داللت بر تکرار شوند تا سطوح 
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قانومندی آن دارد و ساده ترین مثال آن واحدهای بصری تکرار شونده می باشند و ایده ی اصلی استفاده ی مجدد از اطالعات 
ث فراکتال می باشد و عدم وجود رشد تصادفی در اجرای آن که نمود آن در است. از عوامل تأثیرگذار در مباحث پارامتریک بح
 معماری سنتی و در طبیعت به وفور یافت می شود.

معماری پارامتریک در جستجوی سازگاری با محیط پیرامون خود است و با بهره گیری از تغییرات تدریجی فرم  :سازگاری -
و تالش کرده تا با محیط زیست سازگاری پیدا کند و به سمت معماری پایدار  در فضای طراحی این موضوع را ممکن می سازد.

های متنوع برای بشر بوده است. اصول و شیوه معماری سنتی ایرانی و استفاده از هندسه، مه ایدهت کند. طبیعت همواره سرچشحرک
ک بوده اند و همچنین می توان به اوج خردگرایی ریاضیات و فراکتال در اجرای بناهای سنتی پیش زمینه ای برای معماری پارامتری

های طبیعی و معماری رمزآلود گوتیک و باروک هم که مملو از ابهامات برگرفته از یونانیان در معماری کالسیک سرشار از سمبل
 (.1695گیاهان و جانوران بوده اشاره داشت)پوررجب صوفیانی و همکاران، 

 

 رانیا یاسالم یدر آثار معمار کیپارامتر یمعمار -5-5
 یآنها را در فضا انیو رابطه م دهیچیپ یها ها و شکل تودهی بررس ک،یهندسه کالس یجا به کیهندسه پارامتر ینیگزیجا

به خلق  شیانعکاس، چرخش، کاهش و افزا ،یتقارن، هماهنگ مانند ییبا پارامترها وتریکامپ یها تمی. الگورسازدی م سریم وتریکامپ
 رامونیپ طیبا مح یسازگار یدر جستجو کیپارامتر یمعمار .پردازدی م یمیقد یمجدد الگوها ریو تفس دیجد یحجم یها مدل

 شاخص (.El-Said,1998)سازدی موضوع را ممکن م نیا ،یطراحی فرم در فضا یجیتدر راتییاز تغ یریگ خود است و با بهره
در هنر ی هندس یالگوها ی. به عبارتباشدی م( structure)و سازه( semantic)شامل معنا یاسالم یرانیا یهندسه در معمار یها

  :باشندی م عتیالگوها برگرفته از طب نی. ارودی کار م تؤمان به یناتیتزئ یها و فرم یا در عناصر سازه یاسالم
 به مرکز دیتأک -

 ییدر حال رشد و شکوفا -

   
 یاستفاده از الگوها -11شکل 

، )مأخذ: یاسالم یدر معمار کیپارامتر

 (1381الکساندر، 

 یاستفاده از الگوها -11شکل 

 ،یاسالم یدر معمار کیپارامتر

 (1381)مأخذ: الکساندر، 

 یوحدت در کثرت در الگو -12شکل 

. مسجد یاسالم یها فیموت کیپارامتر

 (1313زاده،  بیاد)، زدیجامع 
 

می نامند بافت گوناگونی از شکل های منظم هندسی است که می  نقوش هندسی که افراد متخصص و اهل فن آن را گره
تواند همانند الگوهای مطرح شده در معماری پارامتریک از هر سور رشد و گسترش نماید بدون آنکه ترکیب هماهنگشان برهم 

نجره های ارسی و بخورد که اغلب در نقش های هندسی مساجد، مدارس و اماکن مذهبی و منازل شخصی قدیمی در ورودی ها، پ
نرده ها و نقش و نگارهای موجود در کاشی ها و سقف های چوبی به کار رفته در بناهای قدیمی مشاهده می کنیم. در سنت 
معماری اسالمی به طراحی و ساخت گره، گره سازی می گویند. گره ها از الگوها هندسی پیچیده ای هستن که در کنار یکدیگر 

می کنند که گفته می شود هفتاد دو بطن دارند.. نکته ای که در سنت گره سازی از گره ها مطرح است  قرار گرفته و سطوح را پر
این است که گره ها را به عنوان شطرنج معماران می دانند. زیرا هر معماری که خیلی متبحر شود و بر کارش مسلط باشد دست به 

و گسترش هنر اسالمی در طول سده های متمادی موجب پیدایش  (. رشد1100: 1695طراحی گره می زند)حسن نژاد و شقاقی، 
گنجینه ای عظیم از الگوهای هندسی در هنر و معماری سرزمین های اسالمی شده است که معموالً در کنار عملکردهای گوناگون، 

ی گوناگون هم چون کتیبه کاربرد تزئیناتی نیز داشته اند. گره سازی یکی از نمونه های شاخص این الگوها است که در موضع ها
ها، سردرها، طاق ها و گنبدها با فنون متفاوت نظیر نجاری و بنایی و با استفاده از مصالح متنوع از قبیل آجر، چوب، گچ، کاشی و 
آیینه در معماری اسالمی به کار رفته است. ویژگی اصلی گره سازی، وجود هندسه دقیق و قواعد ترسیمی مشخص در طراحی و 

آن است. تفاوت در انواع گره ها بر مبنای فکری پارامتریک بودن ریشه در چگونگی ترسیم داشته است. نمونه ای از این گره اجرای 
های به کار رفته را می توان با اگوی به رفته در معماری پارمتریک و گره زنی سنتی ایران اسالمی را در برج آزادی تهران مشاهده 

 نمود.
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 1311، هنگارندماخذ،  ،برج آزادی تهران. اسالمیگره زنی  -13 شکل

 
تأثیر اصل تناظر در معماری مقدس، اشتراک ابعاد هندسی معبد، به عنوان نمونه کوچک شده کالبد حق)عالم( و پیکر انسان 

ابعاد  است. عمارت عالم و آدم یکی است. این معنا سبب گشته در کیهان شناسی ادیان شرقی به ویژه اسالم، اشکال هندسی،
کیهانی را شرح نموده و هم آن ها را در ساخت معماری های مقدس تجلی یابند که دایره و مربع جایگاه ویژه ای در این بین دارند. 
دایره و مربع از اصلی ترین اشکالی هستند که در معماری و هنر اسالمی ایران کاربرد زیادی داشته اند که در هندسه برای ترسیم 

(. هنر هندسی 1616تقسیم بندی مربع و دایره به عنوان عامل تقسیم بندی استفاده می کردند)بلخاری قهی،  اشکال منتظم از
اسالمی بر مبنای اساس نقوش کیفی رقمی فلسفی و پایه ریاضی قوانین تکرار، تشکیل شده اند و هنرمند اسالم نه تنها در 

 زمه هنر او بود. ریاضیات به معنی هندسی آن فرو می رفت بلکه ریاضیات ال
 

  
در هندسه  رهیمربع و دا -14شکل 

 (1311)مأخذ: نگارنده، ، رانیا یاسالم

در  رهیمربع و داشکل گیری طرح  -15شکل 

 (1311)مأخذ: نگارنده،  ران،یا یهندسه اسالم
 

به صورت خام و طبیعی معماری اسالمی، در عین سادگی و خاکی بودن، معماری ظرافت است. هیچ چیز در آن به حال خود و 
رها نمی شود. دست معجزه گر طراح به هر چه می رسد آن را نفیس و پرتکلف می کند بماند که حال با روی کار آمدن معماری 
پارامتریک و نرم افزارهای طراحی در زمینه معماری که طرح ها و نقوش هندسی و فراکتال را طراحی می کند، صورتی دیگر گونه 

خشد. سنگ حجاری می شود، آجر نقوش مختلف می باید. گچ شکست های خیال انگیز پیدا می کند، چوب به هزار به فضاها می ب
 شکل از گره چینی قطعه می شود و کاشی تکه تکه شده و به صورت معرق به کار گرفته می شود.

 
شاه نعمت اله ولی در ماهان راست: تیمچه بخشی از بازار کاشان، سمت چپ: رواق وکیل الملکی در مقبره  -16 شکل

 13: 1311حاج قاسمی، ماخذ،  ،کرمان
 

 واژه از مشتق فراکتال در طراحی به سبک معماری اسالمی در برخی مناطق شاهد رشد هندسه فراکتال نیز هستیم. واژه

 مندل توسط باراولین  برای 1900 دهه در است، شده خرد و شکسته نامنظم شکل که به سنگی معنی به "فراکتوس"التینی 
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 نیستند. این شکل منظم وجه هیچ به اقلیدسی هندسی های شکل خالف که بر هستند هایی شکل ها شد. فراکتال مطرح  1بروت

 طبیعت، در موجود اشکال مالحظه است. با یکسان ها همه مقیاس در آنها نظمی بی میزان ثانیاً  اند، نامنظم سرتاسر اوالً ها

نیست)بیگ محمدی و پناهی،  طبیعی نظم بی و ظاهراً پیچیده اشکال تشریح و تبیین به قادر اقلیدسی هندسه که شود مشخص می
می  ایجاد بازگشتی به طور ساده منطق یک که تکرار است هندسی شکل یک می توان چنین بیان نمود که فراکتال .(2-1: 1696
 است. تعبیر اولیه شبیه شکل آنها از یک هر که کرد، جزء تقسیم چند به می توان را فراکتال ها از حاصل شکل معمول طور به شود.

خود  ساختارهای اینکه دارای یا و هستند نامتناهی جزئیات دارای آنها که است این دارد، وجود فراکتال ها مورد در که دیگری
 (.6: 1699نجفی، شود)یقوبلو و  دیده یکسان مختلف ها نمایی درشت در شکل می شود که سبب هستند متشابه 

 
 .4: 1311یقوبلو و نجفی، ماخذ،  شود،،ی م یالتاشکال فرک دیتولبه منجر  هک ییایروند پوالگوها و  -17 شکل

 
به  ات،یاضیر یهستند، از مفهوم سنت یسنت یبارز معمار در مساجد که نمود یبه خصوص یمورد استفاده در معمار یشکل ها

 یعیشباهت آن به اشکال طب نیمسجد و همچن گنبد یداخل هیآرا یبا بررس .ستندین ریپذ ییجدا یهندسه و اشکال هندسی خصوص
و هندسه فراکتال  یعیطب یاز الگوها آن با الهام یکند که معمار آن در طراح یبه ذهن خطور م هیفرض نیا هندسه فراکتال یدارا

وجود دارد، گل زردک و  تمال الهام گرفتن طرح از آنهاکه اح یعیمورد عناصر طب نیدر ا است. دهیرسی طرح اعجاب آور نیبه چن
 . مورد هندسه متشکله اجزا، هندسه فراکتال است در هر دو گل آفتابگردان است. نیهمچن

 

   
و  یمدل هندسترسیم  -18شکل 

، )مأخذ: لطف اهلل خیگنبد ش یفراکتال

 (1311، نگارنده

داخل  هیهندسه آرا -11شکل 

)مأخذ:  لطف اهلل، خیش مسجد

 (1311، نگارنده

و هندسه  گل آفتاب گردان -21شکل 

 (1311، نگارنده)استفاده شده از آن، 

 

منظور گام اول، استخراج  نیشود. بد دیآن تول تمیالگور هیاولی داده ها دیابتدا با ه،یآرا نیهندسه فرکتال ا فیبازتعر ندیدر فرآ
 یهندسه ط نیدر استخراج ابیان شده به ترتیب مراحل طبق مورد استفاده در آن است. به طور خالصه،  یالگو واره ها هندسه

 12به تعداد )ها  رهیدا ماتیتعداد تقس افتن، یها رهیمرکز و شعاع دا افتن، یدر هندسه الگو واره ینوسیموج س یصیتشخ خواهد شد:
تطابق با شکل ،   yو  xی نسبت به محورها یانجام دو مرحله تقارن محور، رهیدا ماتیقطاع مورد نظر از تقس افتن(، یقسمت

 زیهندسه ن نیمربوط به ای عدد یمراحل فوق و استخراج هندسه آن، داده ها یپس از ط؛ مراحل یدرست یابیبه منظور ارز یاصل
لحاظ  نیهمچنو  و محور تقارن شکل رهیمرکز دا نیگنبد، رابطه ب یاصل رهیشعاع دا منظور با احتساب نیاستخراج گردد. بد دیبا

ها به نرم  وارد کردن دادهو پس از  کوچک و بزرگ استخراج خواهد شد رهیدا ،یطیمح ریشعاع دوا یداده ها ،یآجر ینمودن بندها
 بدست می آید.  رسم آن تمیالگور یافزار و طراح

                                                           
1 . Mandel Brot 
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 هیآرا یینها یساز هیشب -21شکل 

، لطف اهلل خیگنبد مسجد ش یداخل

 (1311)مأخذ: نگارنده، 

گنبد  یداخل هیآرا یینها یساز هیشب -22شکل 

 (1311)مأخذ: نگارنده،  ،لطف اهلل خیمسجد ش

 

 گیرینتیجه -6
 تیو الوه یاله تیاز وحدان یبکشند که حاک ریبه تصو یماد ریغ یرا به صورت شیداشته اند تا تفکرات خو یهمواره سع یهنرمندان اسالم

در  ایگردند و  یمرکز باز م کیبه  تیمتکثر ظهور کرده است که در نها یبه صورت طرح ها یتفکرات در نقوش اسالم نیباشد. ا یم یخداوند
 یهندسه برا نیا رایکورکورانه دنبال شود. ز دیبه صورت تقل دینبا عتیباشند. استفاده از هندسه فراکتال و طب یم یداریو پا جامانس یکل دارا

جنبش  کیبه عنوان  سمیسیرفته است. پارامتر یدر نقوش و نما و پالن ها بکار م شتریب یداریحفظ انسجام و پا یو برا نیو نماد ییاهداف معنا
 یکارآمد نبودن مدل ها لیو مطرح شدن است. به دل یمجموعه آن، روز به روز در حال گستردگ ریبه عنوان ز کیپارامتر یارو معم یهنر

 ییبایز یازهاین یو قابل انعطاف بود که پاسخگو یروشمند، علم یراه کار ازمندیشد که ن داریمعاصر پد یر معمارسردرگم د یانیمدرن، جر
 لیکه سال ها به دل یاسالم یپنهان معمار یفراهم شد تا ارزش ها یرینظ یفرصت ب انیم نیباشد. در ا ینونک یایدن یو عملکرد یشناخت
 یاسالم یخود را در صحنه معمار نهیرید تیاهم گریبار د ود،یقرار گرفته  یتوجه یمدرن، مورد ب یو معمار یاز غرب زدگ یتفکر ناش تیحاکم
 یرا باز یهندسه نقش مهم ک،یپارامتر یعلم فراهم کرده است. در معمار قیو تلف دیتول یرا برا ینینو یعرصه ها کیپارامتر ی. معمارابدیباز 

 یمطالعه م کیتمیو هندسه الگور شرفتهیهمچون هندسه پ یدیجد یدر حوزه ها یمعمار یریساخت شکل گ زیکند. هندسه به عنوان ر یم
 نیخود در ارتباط است. ا طیشکل با مح نیکه به بهتر یا افتهیتکامل  یها کیو تکن ااست از مصالح، الگوه یمیمنبع عظ یشود. هندسه اسالم

عملکرد  نیعمل کردن فرم و تأم نهیهماهنگ شده اند که عالوه بر به گریکدیبا  یه گونه اب یو معمار یمهندس دیها و الگوها از د کیتکن
و فراکتال را  یاز اشکال هندس نهیشده به وضوح استفاده به یبررس ینمونه ها ررا به همراه داشته باشند که د ییبایبتوانند تنوع در آن و ز

همواره کاربرد  ،یجهان کیزیو متاف یشناس ییبایدر ز گاهشیعالوه بر جا یاسالم ناتینمود که تزئ انیتوان به جرأت ب یکه م میمشاهده نمود
 وجود داشته است. یمذهب ریو غ یکاربرد در هر دو هنر مذهب نیحفظ کرده است. ا یخود را در سنت اسالم

 

 تشکر و قدردانی
کمال تشکر و رد که در این تحقیق همراهی نمودند، قای دکتر محمدرضا پاکدل فاز تمامی زحمات استاد گرانقدر جناب آ

 قدردانی را دارم.
 

 منابع
دانشگاه انتشارات . تهران: یومیزمان ساختن. ترجمه: مهرداد ق ی: راه بیو راز جاودانگ یمعمار(، 1611؛)ستوفریالکساندر، کر .1

 ی.بهشت دیشه
و  یسازه، معمار یالملل نیکنگره ب نی، دوم”ندهیاز آغاز تا آ کیپارامتر یمعمار“ (،1696؛)بهنام ،یمیکر و زاده، سودابه بیاد .2

 . زیتبر ،یشهر توسعه
(، راهکار و بسط آرایه های معماری ایرانی اسالمی در قالب نظریه پارامتریک)بررسی موردی: مسجد 1695احمدی، پردیس؛) .6

و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد کبود(، اولین همایش ملی فناوری در مهندسی کاربردی، باشگاه پژوهشگران جوان 
 تهران غرب.

(، اصول طراحی پارمتریک بر پایه الگوهای سنتی معماری، کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در 1696اشکانی، بابک؛) .4
 .1 -10عمران، معماری و شهرسازی، مرکز همایش های صدا و سیما تهران، صص 

با  کیپارامتر یمعمار یارهایمع سهیو مقا یبررس(، 1694حیدری، مهسا؛) و حسینبزرگزاد، نیما؛ توانگر، محمد؛ شفیعی،  .5
ی، پنجمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری، موسسه آموزش عالی دانش رانیا -یاسالم یسنت یمعمار

 .15 -95پژوهان اصفهان، ایران، صص 
 )معماری و موسیقی(، تهران: نشر حسن افرا.(، سرگذشت هنر در تمدن اسالمی1616) بلخاری قهی، حسن؛ .6
 (، تاریخ فرهنگ هنر، تهران: انتشارات سازمان فرهنگ و ارشاد اسالمی.1616بلوکباشی، علی؛) .0
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هندسه فراکتال در  کردیبا رو رانیا یاسالم ینظم در معمار یبررس(، 1696پناهی، سیامک؛) و بیگ محمدی، میترا .1
 یدانشگاه آزاد اسالم -یدر علوم مهندس یاضیر یمدلساز یکنفرانس مل(، لطف اهلل خیگنبد ش یبررس ینمونه مورد)ناتییتز

 .واحد ابهر
و  کیپارامتر یبرخورد معمار ی(، واکاو1695مهتا؛) ،یدالل قیصد و شهرام ز،یناصح زاده تبر ن؛یالچ ،یانیپور رجب صوف .9

 یبهشت دیتهران: دانشگاه شه ،یو توسعه شهر یعمران، معمار یمهندس یالملل نیکنفرانس ب نیچهارم ،یرانیا یمعمار
 تهران.

(، گرسهاپر، ابزار بیان تفکر پارامتریک بر مبنای الگوریتم: طراحی یک مدل آزمایشی با 1695تدین، کیا؛) .10
(، چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تهران: Generative Modelingسیستم)

 هشتی تهران.دانشگاه شهید ب
 .66(، روند طراحی پارامتریک در ساختمان های بلند، مجله معماری و فرهنگ، شماره 1611تجویدی، محمدامین؛) .11
اسالمی و تزئینات هندسی در قالب معماری معاصر با  –(، طرح نقوش ایرانی 1695شقاقی، شهریار؛) و حسن نژاد، عباس .12

 انگلستان. -رویکرد گره هندسی و معماری پارامتریک، پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، لندن
 .51(، شاخصه های معماری اسالمی ایران، مجله صفه، شماره 1691حاج قاسمی، کامبیز؛) .16
 .یانتشارات کتابکده کسر ک،یتمیالگور یمعمار میپارادا(،  1696)ن،یزوب ،یخباز .14
 .یکسر یکتابکده تخصص تال،یجید یطراح یندهای(، فرآ1692)ن؛یزوب  ،یخباز .15
انعطاف  یشهر یطراح یبه سو نینو یکردیرو(، PDT)کیپارامتر یتفکر طراح(، 1690طبیبیان، منوچهر؛) و درویش، نگار .16

 .1-10، صص کپنهاگ –دانمارک  داریپا یو توسعه شهر یعلوم مهندس یالملل نیکنگره ب، ریپذ
 (، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجم، تهران: انتشارات امیر کبیر.1656صفا، ذبیح اهلل؛) .10
منتظم  یهندسه  میمفاه انیدر ب کیپارامتر کردینقش رو(، 1690منصوری، رضوانه؛) و صالح آبادی، امیرمحمد؛ تقوی، نگار .11

تهران، صص  دانشگاه –تهران  رانیدر ا یتوسعه شهر تیریو مد یعمران، معمار یالملل نیکنفرانس بی، اسالم یمعمار
15- 1. 

کنفرانس  نیرو، چهارم شیپ یمختصر و افق ها خچهیتار ک؛یپارامتر انشی(، را1695افسانه؛) ،یصادق و صاحب زاده، صدرا .19
 تهران. یبهشت دیتهران: دانشگاه شه ،یو توسعه شهر یعمران، معمار یمهندس یالملل نیب

، ترجمه: مهسا حیدری، تهران: نشر ظرافت تا یدگیچیاز پ ک،یپارامتر یطراح ندیفرآ(، 1696ی؛)د یام آر ج یگروه معمار .20
 .طراحان هنر، چهار حوض

 یها یکاربرد فناور تال،یجید ی(، معمار1691؛)سینح ،یباستان و لیع ،ی گرمارودیاندج ؛حمودم ،یگالبچ .21

CAD/CAM/CAE  انتشارات دانشگاه تهرانموسسه چاپ و تهران: چاپ دوم،  ،یدر معمار. 
 شارات دانشگاه تهران.تتهران: ان ،یارتقاء دهنده معمار اتی(، جزئ1691احسان؛) ا،یسروش ن و محمود ،یگالبچ .22
 یبا بررس کیپارامتر یو فراکتال در معمار عتیکاربرد هندسه طب یواکاو(، 1695علیمرادی، محسن؛) و مستغنی، علیرضا .26

 .16، دو فصلنامه دانشگاه هنر، نامه معماری و شهرسازی، شماره اهلل لطف خیگنبد مسجد ش یداخل هیآرا
 ندیدر فرا یمقدار یپیشرفته برنامه ده یو روش ها یداده نگار یتمیالگور ی(، معمار1696؛)وادجحمدم نژاد، یمهدو .24

 ،واحد علوم و تحقیقات. یانتشارات دانشگاه آزاد اسالم، معاصر یمعمار یطراح
 شهر. انتشارات آرمانتهران: ، (با نرم افزار گرسهاپر ییآشنای)(، هندسه فرم معمار1692)؛عیدس ،یدنیفرمشایخ  .25
(، تحقق پذیری هویت اسالمی در آثار معماری، فصلنامه شهر ایرانی 1691رئیس، محمدمنان؛) و نقره کار، عبدالحمید .26

 اسالمی، شماره هفتم.
 یدر طراح کیپارامتر یبالقوه نرم افزارها یها ییتوانا(، 1695پور رجب صوفیانی، الچین؛) و ناصح زاده تبریز، شهرام .20

لین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران، دانشگاه ی، او: کاربندیکاربرد ینمونه موردی اسالم یمعمار
 انزلی.

 (، علم در اسالم، ترجمه: احمد آرام، تهران: انتشارات سروش. 1666نصر، سید حسن؛) .21
پارامتریک،  معماری کاربردی های مولفه اساس بر مسکونی محیط کیفیت بررسی(، 1699نجفی، سیما؛) و یقوبلو، زهرا .29

 .14نشریه معماری شناسی، سال سوم، شماره 
30. Abas, S. J. “Islamic Geometrical Patterns for the Teaching of Mathematics of 

Symmetry.” Symmetry in Ethnomathematics 12, no.1-2 (2001): 53-65. Budapest, 
Hungary: International Symmetry Foundation. Available online at: 
http://www.ethnomath.org/resources/abas2001.pdf. 

31. Burry M. 2011. Scripting Cultures, John Wiley & Sons, Chichester. 
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو1041بهار (، 18)پیاپی:  1، شماره پنجمسال 

 

قلب و عروق  یتخصص مارستانیدر ب کیلیوفیب یاصول طراحانه معمار

 مارانیسالمت ب تیفیاز منظر ک

     

 2*محسن قاسمی، 1محجوبه نوحی بزنجانی
 03/00/0000تاریخ دریافت:  

 00/00/0000تاریخ پذیرش: 
 

  90005کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

به  مارستانیرو ب نیاز ا گذرانند؛یم مارستانیرا در ب یزمان طوالن ماریقلب و عروق، ب هاییماریب شیافزا لیامروزه به دل
 شرفتیو پ یبه تکنولوژ یدرمان یمدرن که اکثر فضاها یای. در دنابدییم تیاهم ماریدرمان و بهبود ب یبرا یعنوان ظرف

انسان، کمتر مورد توجه قرار  یموثر بر درمان و سالمت یو نقش آن به عنوان عامل عتیاست، طب یمتک یپزشک یمتدها
رابطه با  یانسان به برقرار ازیشده است. ن لیروح تبد یخشک و ب ییبه فضاها هامارستانیمحوطه ب جهیگرفته و در نت

 یو روان یروح ،یجسم شیسبب آرامش و آسا عتیطب ،یطیمح یانکار است. از لحاظ روانشناس رقابلیو غ یفطر عتیطب
در  تواندیم عتیانسان و طب انیتنگاتنگ م ایرابطه یبرقرار لیبه دل کیلیوفیب یطراح کردیرو انیم نی. در اشودیانسان م
 ازیمدرن و ن یمعمار نیکه ب یبردن شکاف نیاز ب یاست برا یتالش کیلیوفیموثر باشد. ب هاییمارستانیب نیچن طیمح

سالمت  تیفیبر ک کیلیوفیب یاصول طراحانه معمار ریبوجود آمده است. تاث یعیبا جهان طب رتباطا برقراری به هاانسان
حاضر  قیانجام آن است. روش تحق یاست که پژوهش حاضر در پ یقلب و عروق، هدف یتخصص مارستانیدر ب مارانیب
اصول  دهدینشان م جیشده است. نتا یگردآور یتخصص هایهیکتب و نشر قیاز طر ایکتابخانه ابزار با هاو داده یفیک

سالمت و کاهش مدت  تیفیبر ک یاریبس دیاست و فوا رگذاریتاث یسالمت هایاز شاخصه یاریبر بس ک،یلیوفیب یمعمار
 قیاز طر یقلب مارانیوند بهبود بدر ر عیتسر جادیا یمورد استفاده طراحان برا تواندیم قیتحق نیا جیزمان درمان دارد. نتا

 .ردیقرار گ ،یماریحاصل از ب یو کاهش اضطراب و افسردگ دیو ام یآرامش روان دنباال بر
 

 

 .مارانیسالمت ب تیفیقلب و عروق، ک یتخصص مارستانیب ک،یلیوفیب یمعمار ک،یلیوفیب یطراح یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 رانیواحد بم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معماردانشجوی دکتری، - 1

 mgh1393@yahoo.com)نویسنده مسئول(  رانیواحد بم، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معماردکتری معماری،  - 7
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 مقدمه  -1
و کادر درمان  یدرمان یکه نقش فضاها نجاستیشود و ا یدچار نقصان م یو روح یبه لحاظ جسم یماریانسان در هنگام ب

هستند و افراد مبتال در طول درمان و پس از  ایعلت مرگ در دن نیاول یو عروق یقلب یها یماریب نکهی. با توجه به اابدی یم تیاهم
 تیاز اهم انیم نیپس از آن در ا یروزمره و درمان مشکالت روح یسرو کار دارند و بازگشت آنها به زندگ یدرمان یآن با فضاها

 یازهایاستانداردها، بلکه مستلزم توجه به ن نیقشر نه تنها مستلزم تأم نیا یبرا یمارستانیب یبرخوردار است. لذا طراح یشتریب
 رود.  یدر امور بهداشت و درمان جامعه به شمار م اجاتیو احت یدمبا نیتر یاز اصل یکیبه عنوان  مارستانیباشد. ب یآنها م یروح

 یم ادی یدرمان ندیمؤلفه از فرا کیساخته شده را به عنوان  یبناها ،یطیمعماران، پزشکان، پرستاران و روانشناسان مح امروزه
باشد. مطالعات  یم مارانیب یافراد، روند درمان و بهبود یبر سالمت یدرمان یها طیمح ریاز تأث یها حاک افتهیکه  یکنند؛ به طور

بودن. داشته باشد. از  یو اجتماع یجسم ،یمثبت بر حوزه روان ریتواند تأث یدرساختمان ها م یعیطب طیمح بیدهد که ترک ینشان م
معموال با  یدرمان یها طیتجربه استرس زا است و تجربه مح کی یبهداشت یمراقبت ها تیزیاکثر مردم، و یبرا گرید یسو

گرایی از دیرباز در فرهنگ های مختلف وجود داشته  طبیعت [.0همراه است ] نانیاحساس ترس، اضطراب، استرس و عدم اطم
است. ارتباط انسان با طبیعت از مهمترین مباحث معماری است که در میان رویکردهای مختلف بیوفیلیک کوشش دقیقی برای فهم 

را به همراه داشته  او مینیازهای ذاتی بشر و پیوند او با محیط طبیعى است زیرا پیوند انسان با محیط طبیعی نه تنها آرامش جس
[. بیوفیلیک سعی دارد 0است بلکه از دیدگاه روانشناسی محیطی آرام و آسایش روحی و روانی را برای او به ارمغان می آورد ]

فضاهایی را ایجاد کند که عالوه بر عملکردهای مورد نظر دارای پتانسیل هایی باشند که در کاربران ایجاد انگیزه و احساس 
ر کرده و موجب افزایش سالمت و جسمی و روحی کاربران گردد. مطالعات روانشناسی محیطی که تا به امروز انجام شادمانی بیشت

شده مهر تائیدی بر این موضوع ها می باشد. طراحی بیوفیلیک یک طراحی طبیعت گراست که استفاده از مواد طبیعی مثل نور 
های طبیعی و یا بازنماهایی از طبیعت را ملزم می سازد که با ادغام  رنگ وطبیعی، سنگ های طبیعی، چوب، آب، درخت، سبزه 

 [.3محیط طبیعی و مصنوعی فضای ایده الی را برای زندگی فراهم آورد ]
متنوع می باشد. انتخاب این که کدامین موارد طراحی مورد  یبیوفیلیک شامل راهبردهای طراح یاصول معمار بکارگیری

تباط با شرایط و محدودیت ها شامل کاربری های به خصوص و ویژه ساختمان ها و مناظر، اقتصاد متنوع، استفاده قرار گیرد، در ار
است. چالش طراحی بیوفیلیک مرتبط با حس مکان است که قسمت عمده آن  حیطیعوامل نظارتی و شرایط فرهنگی و زیست م

مینه های گوناگون به عناصر طراحی طبیعی پاسخ متفاوتی را در ابتدای کودکی رخ می دهد و این به این معنا است که افراد با ز
 [. 0نشان می دهند ]

قلب و  یتخصص مارستانیدر ب مارانیسالمت ب تیفیبر ک کیلیوفیب یمعمار یاصول موثر طراح انیاز این تحقیق ب هدف
سالمت  تیفیک یجهت ارتقا کیلیوفیب یتوان از اصول معمار یشود: چگونه م یکه مطرح م یعروق است. بر همین اساس سوال

 قلب و عروق بهره گرفت؟ یتخصص مارستانیدر ب مارانیب
بیوفیلیک، رویکردهای متفاوتی مشاهده می شود اما با مطالعه ریزالگوها  یدسته بندی های کلی محققان در رابطه با معمار در

 و ویژگی ها تشابهات بسیار نزدیکی در دسته بندی ها دریافت می گردد.

 
 



 

72 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
د 

جل
 ،

 دو

 

 

 

 
 



 

04 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
د 

جل
 ،

 دو

 

 
 مروری بر تحقیقات انجام شده )نویسندگان( -1نمودار 

 

 روش تحقیق -2
و کتب،  یتخصص اتیاز مقاالت، نشر یمطالعه کتابخانه ا نیاست. همچن یفیمقاله براساس روش ک نیدر ا قیروش تحق

 دهد. یم لیمقاله را تشک نیمطالب موجود در ا فیو توص لیتحل ان،یاساس ب
 

 پژوهش ینظر یمبان -3

 قلب و عروق یتخصص مارستانیدر ب مارانیسالمت ب تیفیک -1-3
رسند. بنابراین در اکثر موارد،  برداری می متی افراد جامعه احدا  و به بهرهالمراکز درمانی با هدف درمان بیماران و بهبود س
م آلودگی متاسفانه کالبد فیزیکی بنا گیرد و صرفا از جهت بهداشت و عد کیفیت درمان این مراکز مورد بحث و بررسی قرار می

از  (بیماران و کارکنان)شود؛ و احساس رضایت کاربران مجموعه  صرفا و ارتباطات عملکردی و فیزیکی فضاهای موجود ارزیابی می
تعریف سازمان های ادراک دیداری و بصری موجود و تاثیر آنها بر رفتار بیماران اهمیت چندانی ندارد. اما بر مبنای  فضا و جنبه

روانی و اجتماعی است.  -جسمی، دارای ابعاد روحی بر بعد وهالو عبعدی است  متی یک مساله چندالس، (WHO)بهداشت جهانی
 .[02] گیرند متی و یا بیماری بر یکدیگر اثر گذاشته و تحت تاثیر یکدیگر قرار میالباید توجه داشت که ابعاد مختلف س
های آینده نیز همچنان در  اولین علت مرگ و میر در دنیا هستند و پیش بینی می شود برای سالبیماری های قلبی عروقی 

ها اتفاق می افتد و  سال زودتر از اروپایی ها و امریکایی 00ها در ایرانیان بطور متوسط  این رتبه باقی بماند و ظهور این بیماری
مان ناراحتی های قلبی و عوارض خطرناک ناشی از آنفارکتوس قلبی می های ویژه قلبی محیط مناسبی برای در البته بخش مراقبت

باشد. اما این محیط برای بیمار می تواند اضطراب آور باشد. به این ترتیب قلب یکی از اندام هایی است که به آسانی و بطور طبیعی 
ماران قلبی دارای اهمیت بسیاری است که های گوناگون روانی واکنش نشان می دهد. بنابراین کاهش اضطراب بی در برابر حالت

ز آن جایی که بیماری نارسایی قلبی بر کل ابعاد ا .[02]د. های درمانی استفاده کر توان از عناصر تأثیرگذار بر رفتار در محیط می
و پیچیده و در  زندگی بیمار از جمله شرایط جسمی، روانی و اجتماعی تأثیرگذار است و از طرفی کیفیت زندگی مفهومی چند بعدی

برگیرنده عوامل عینی و ذهنی است لذا درک اینکه چگونه بیماری بر روی وضعیت کیفیت زندگی و به تبع آن سالمت روان این 
 .[00] حائز اهمیت است زشکانبیماران تاثیر می گذارد، برای پ

پذیر بودن بیشتر وی نسبت به فرد  توجه به شرایط بیمار و بررسی نیازهای وی از لحاظ روحی و جسمی با توجه به آسیب
کند. بطوری که عناصر بصری  های معماری می سالم، معماران را ملزم به رعایت علمی تر و دقیق تر از تمام اصول و مؤلفه

های مختلف بیمارستان مورد  بایست به مراتب استفاده خود در قسمت همچون، فرم های تأثیرگذار بصری، نور، رنگ و ... می
ها مبتنی بر شواهد علمی و با بررسی تأثیراتی که بر روان بیمار، بر جسم وی و همچنین بر  گرفته و گزینش ارزیابی علمی قرار

گذارند، صورت پذیرد. همانطور که علم پزشکی به طور فزایندهای به سمت مبتنی بر شواهد  عملکرد کارکنان مرکز درمانی می
ی بر اساس تحقیقات انتخاب می شوند، طراحی مراکز بهداشتی و درمانی نیز توسط پژوهش های بالین پزشکی، که در آن گزینه

های علمی که درباره ارتباط محیط فیزیکی بیمارستان با بیماران و عملکرد کارکنان است، هدایت و به سمت طراحی مبتنی بر 
 .[05] کند شواهد حرکت می

شرایط کامل رفاه جسمی، ذهنی، اجتماعی و نه تنها، فقدان بیماری یا  واننمت را به عالس( WHO) سازمان بهداشت جهانی
متی و رفاه انسان الارتباط مثبتی مابین شاخص های س( 0000د )مت هلنالطبق گزارش انجمن س. [30] تعریف کرده است ناتوانی

 عبارتند از: متیالسهای تاثیرگذار بر هر یک از معیارهای  ها و شاخصه تئوری. در تعامل با طبیعت وجود دارد
متی سیستم ها و اعضای بدن، و آسودگی فیزیکی کلی ما را الهای فیزیولوژیک بدن، س واکنشسالمت جسمی:  -0

 .مت محیطی هستندالفعالیت بدنی، سیستم ایمنی و توجه به س و شامل: گیرند دربرمی
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ت روانی و تهدیدات برای الالاختاب زندگی مدرن شــهری، از عوامل اصلی ایجاد رسترس و اضطسالمت روانی: ا -0
در دل طبیعت از عوامل موثر در کاهش اضطراب و از سوی دیگر  مت جسمی هستند. در طرف مقابل، قرارگیریالس

 .پذیرد عاطفی و از طبیعت تاثیر می شناختی، روانشناسی در دو حوزه روانشناسی و بهبود عملکرد مغز است

هرگونه ارتباط با طبیعت و یا بازنمایی آن هستند، نه تنها مخرب، روح و  هایی که عاری از محیطسالمت اجتماعی:  -3
 ،انجام شدههای  بر اساس پژوهش. قی و رفتار آنها نیز استالهای اخ روان افراد هستند، بلکه موجب نزول ارزش

مل فقر گردد. همچنین، تح افزودن فضای سبز در مناطق مسکونی، موجب کاهش خشم و خشونت، و ارتکاب جرم می
 .بخشد برد، و رابطه بین فردی را بهبود می می الرا با

اظهارکردند، که تعامل با طبیعت، تاثیر مثبت بر اعتقادات مذهبی افراد دارد و آرامش سالمت معنوی: پژوهشگران  -0
 .[30]د بخش روحانی افراد را بهبود می

 و اهمیت آن در محیط کیلیوفیبتعریف  -2-3
گرفته شده است، ریشه بیوفیلیک  ایلیوفیوارد حوزه زبان شده است و از ب یاست که به تازگ یواژه ا ییگرا ستیز ای کیلیوفیب

 و صفت ها ها اسم یاست که در ابتدا یفرم Bioشده است.  لیتشک philiaو  Bioاز دو جز  ایلیوفیاز بیوفیلیا می باشد، واژه ب
است که  یو احساس مثبت تیجذاب philia. واژه ی شودانسان مربوط م یزندگ ایزنده  یزهایچکه به  ی شوداستفاده م ییدهاقی

همان احساس مثبت  ایلیوفیب جهیاطراف ماست دارند، در نت عتیکه در طب یزهایو تمام چ ها تفعالی و ها مردم نسبت به عادت
 [.30] می باشد زنده موجودات به نسبت ها انسان
( ایلیوفی)ب یدوست اتیح هیباشد، فرض یمطرح م اتیانسان نسبت به مظاهر ح یسرشت شیکه در خصوص گرا یجمله مباحث از

شوند و بشر  یو جانوران جذب م اهانیزنده و گ یها سمیبه سمت ارگان یعیبه طور طب یافراد انسان هیفرض نیاست. براساس ا
 یوندیزنده کشش و پ یها ستمیس ریانسان و سا نیب گرید یاست. به عبارت یعیطب یایارتباط با دن یبرقرار یو مشتاق برا ازمندین
باشد  یم اتیواجد ح یها ستمیس ای اتیدوست داشتن ح یبه معن ایلیوفیاصطالح ب یوجود دارد. از جنبه واژه شناس یو فطر یزیغر
هرآنچه زنده است مورد استفاده  تیجذاب خصوصدر  یروانشناخت شیگرا کی نییتب یفروم برا کیبار توسط ار نینسخت یو برا

 [.33]قرار گرفت 
از  اتیارکان ح ریبا سا وندیطلب ناخودآگاه پ" هیو توج فیمشابه به منظور توص یاصطالح را در مفهوم نیا لسونیو ادوارد

پارک ها  به یعیتجربه مناظر طب ی: مردم برادیگو یم نیچن عتیبه طب یدر خصوص کشش ذات یبه کار گرفت. و "جانب نوع بشر
که بتوانند با کلمات  یلیهمه، دل نیا یکنند و برا یم یط ایقدم زدن در ساحل در یرارا ب یطوالن یآورند و مسافت ها یهجوم م
 یم داریبه صورت ناخودآگاه در شناخت، احساسات، هنر و اخالق پد کیلیوفیب زهیغر لسونیدر نظر و[. 33]کنند، ندارند  فیتوص

جوامع مختلف  یفرهنگ یامر در الگوها نیشود. ا یآشکار م یسال رگتا بز یو رفتار هر فرد از دوران کودک الیخ یشود و در قلمرو
 [.03]گردد  یتکرار م خیو در سراسر تار
 نیبه ا یشهر یزیدر برنامه ر نینو یکردهایو رو افتهیانسان  یمضاعف در زندگ یتیبوم اهم ستیو ز ستیز طیمح امروزه
انسان ساخت  ر،یشامل: تنوع تمام ناپذ یعیطب طیمح تیفیسه ک ستیز طیدوستدار مح طمحی چراکه اند؛ داشته ای ژهیمهم التفات و

 یدوست عتیحس طب نیا یرا برا ایلیوفیواژه ب طیرو روانشناسان مح نیاز ا[. 30]است  یریذناپ انیو پا ینبودن آنها و حس جاودانگ
حس  نیعدم توجه به ا ایاست و توجه و  عتیوابسته به طب یکیولوژیو از لحاظ ب یمعنا که انسان به طور وراثت نی. بدی برندبه کار م

 [.02ی کند ]م جادای ها را در انسان یاحساسات مثبت و منف یعیطب
تواند  ینم کیلیوفیب یشود؛ اما در معمار جادیپوشش داد تا ساختمان سبز ا اهانیتوان ساختمان را با گ یم یسنت یدر معمار

را  یاریبس یو ذهن ینیع ینموده و پارامترها ریرا تفس یبزرگ ندیفرم )شکل( فرآ دیبا یمعمار نیدر ا رد،یصورت بگ یزیچ نیچن
است که بتوان با  یاست. ساختمان سبز سازه ا کیلیوفیب یدر معمار یکننده ا جیگ عبارتساختمان سبز  نیدارا باشد. همچن
 شیاست و آسا ریدرگ ییآب و هوا یمنف راتیبا تاث کیلیوفیب یمعمار کهیآن را شکل داد، در حال ینوساز یدهانیاستفاده از فرآ

 [.39]کند  جادیرا ا یسالم یبخشد تا زندگ یانسان را بهبود م یو جسم یروح

و  یعیطب یکه ژن ها دیباور در مردم به وجود آ نیموجب شده است که ا یمهندس یها شرفتیمدرن و پ یتکنولوژ متاسفانه
 ستمیفرار از تحت سلطه بودن س یبرا تیباعث شده که تصور بشر دهیعق نیو باالتر روند. ا رندیتوانند آنها را سبقت گ ینم یارث
 تیرا داشته باشد، تقو یعیجهان طب یا هیو انتقال پا رییتغ ییکه توانا یبشر و رشد تمدن به شکل شرفتیپ لهیبه وس اتیح یها

اطراف و  یعیطب طیمح دنیساختمان ها، کم کردن و فروپاش دیرا بوجود آورده که تراکم شد یتوهم خطرناک معمار نیکند. ا
 یمدرن به گونه ا یحکم فرما در ساخت و سازها یالگو [.32]را به همراه دارد  یعیطب یندهایها و فرآ ستمیمردم از س ییجدا

 یم شیهوا و آب را افزا یآلودگ ینوع معمار نیشده است. ا داریناپا یمصرف کننده منابع و انرژ کیبه  لیاست که ساختمان تبد
را بوجود  یخلدا یناسالم فضا طیبرد، شرا یم نیرا از ب ندهیآ یکند، حق نسل ها یم ریرا فراگ یو جو ییآب و هوا راتییدهد، تغ
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بردن  نیاز ب یاست برا یدر واقع تالش کیلیوفیب یشود. طراح یمکان م یو باعث رشد ب دیافزا یرا م عتیبا طب یگانگیآورد، ب یم
 کردیرو کی کیلیوفیب یبوجود آمده است. طراح یعیارتباط با جهان طب یانسان به برقرار ازیمدرن و ن یمعمار نیکه ب یشکاف
 [.32]کند  یم دیساخته شده تاک طیدر مح عتیتجربه سودمند استفاده از طب میباالبردن و ترم ،ینگهدار تیاهم راست که ب یابتکار
 

 کیلیوفیب طراحی -3-3
 ی هایو استراتژ یداریبه همراه پا عتیارتباط با طب یبرقرار یانسان برا یفطر ازین صینگاه تشخ کیدر  کیلیوفیب یطراح

را  کیلیوفیب یدهند. پروفسور کلرت طراح شیرا افزا یزندگ تیفیاست که بتوانند ک هایی طیخلق مح یبرا یبرا یطراح یجهان
 کوسیدهد. کنت مسدن و ن وندیپ عتطبی با دوباره را ها که وعده داده است انسان ی داندم سبز یاز معمار یدیمدل جد

 رشته انیعلم م کی عنوان به را آن و اند ساختمان دانسته یو طراح یعیطب طیرا دانش اعصاب، مح کیلیوفیب یطراح نگاروسیسال
 [. 02] اند کرده یمعرف ای

و  یعیطب یایبا دن وندیو پ یهمبستگ یبشر برا یذات ازیفهم و فهم درک ن یبرا قیدق یکوشش کیلیوفیب یطراح یبه طورکل
قابل درک است، اما  یو راحت یموضوع نسبتا به سادگ نی. ای باشدم یزندگ یمناسب برا های طیو ساخت مح یآن در طراح ریتاث
 یبشر و جنبه ها شناسی ستیدرک کامل ز یهم برا ییها تیحدودم چراکه است مشکل العاده به آن فوق یابیوجود دست نیبا ا

انتقال  یما برا یبخاطر ناتوان یگرید های تیمحدود نکهیوجود دارد و هم ا یعیبا جهان طب وندیپ یاو برا رتیمختلف نهاد و س
 [.9] ی سازدکار را دشوار م طمحی ها و ساختمان یدر طراح میمفاه نیا

 عتیچرا توجه به طب میکند که متوجه شو یمهم کمک م نیاست. ا عتیارتباط با طب یانسان برا قیعم ازیبه ن ایلیوفیب
و قدم زدن در پارک ها، اثرات شفا  یباغبان او ترس دارند، چر یفتگیش یها و ارتفاع القا هیبرد، چرا سا یانسان را باال م تیخالق
 حیترج گرانیبر د یشهر ایاز پارک ها و ساختمان ه یدهد که چرا برخ یم حیتوض ه،یفرض کیبه عنوان  ایلیوفیدارند. ببخش 
  [.30]شود  یداده م

 نکهیدهد و رفاه را بهبود ببخشد که با توجه به ا شیو تفکر را افزا تیتواند استرس را کاهش داده، خالق یم کیلیوفیب یطراح
پردازان، دانشمندان، پزشکان و  هیمهم هستند. نظر شهیهم یها برا یژگیو نیاست، ا شیادر جهان رو به افز نیشهرنش تیجمع

 تیرضا نیشتریب ست،یز طیهستند که ساخت با مح عتیاز طب ییجنبه ها فیتعر یدهه است که در حال کار برا نیطراحان چند
ساخت  یانسان و طراح یشناس ستیز عت،یطب نیروابط ب ک،یلیوفیب یطراح یالگو 00انسان ها به ارمغان آورد.  یرا برا یبخش
 یتکامل ریدر س ایلیوفیتجربه شده اند. ب یطراح یدر کاربردها کیلیوفیب یانسان یایکند که مزا یمطرح م یرا به گونه ا طیمح
 [.05]است  عتیانسان و طب یکیولوژیارتباط علوم ب یچارچوب برا کیو ارائه  یزیو برنامه ر یدر معمار کیلیوفیب یطراح

 
 [11] کیلیوفیب یطراح یالگو چهارده -1جدول 

در  عتیطب

 یالگو

 ییفضا

 عتیبا طب یارتباط بصر .0
 عتیبا طب یربصریارتباط غ .0
 کیتمیرریغ یحس یمحرک ها .3
 آب و هوا انیو جر یتنوع حرارت .0
 حضور آب .9
 و انتشار نور ییایپو .2
 یعیطب یها ستمیارتباط با س .2

 یالگو 

متشابه 

 یعیطب

 کیلیوفیب یفرم ها و الگوها .0
 عتیمصالح با طب وندیپ .5
 نظم نیدر ع یدگیچیپ.  00

 تیماه

 یالگوها

 ییفضا

 چشم انداز .00
 پناهگاه .00
 رمز و راز .03
 سکیر.  00

 

 و عناصر آن کیلیوفیب یطراح کردیرو -4-3
ی م بر را در یاصل کردیدو رو یمتبلور شود اما به طور کل یدر طرح ی تواندم یمختلف های با استفاده از روش کیلیوفیب یمبان

 .ردگی
انسان  یرا وارد فضا یعیطب طیو مح عتیطب می توانیکه تا م یمعن نیبه ا عت؛یاز طب میاول: استفاده مستق کردیرو -

همچون سنگ،  یعی. مصالح طبمیاستفاده کن یمعمار یدر فضا یعیطب هیو تهو یعینور طب اهانی. از گمیساخت کن
و  یداخل یرا در معمار عتیطب های و نشانه دهانما یعیمناظر طب های . عکسمیکن نیگزیساخت جا یچوب را برا

 .ی شودو بدون واسطه درک م میبه شکل مستق عتیموارد طب نی. در همه امینما و فضاها مورد استفاده قرار ده ناتییتز
 یدر طراح عتیها و خواص موجود در طب یژگیصورت است که از و نیبه ا عت؛یاز طب میرمستقیدوم: استفاده غ کردیرو -

پردازد و  یم یعیعناصر طب دهیچیو پ یهندس یالگو یشود. به طور مثال در ابتدا به پژوهش بر رو یم یبهره بردار
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را، در  یعیطب طیمورد عالقه انسا نها در مح یدگیچیو پ نندک یسازه از آن استفاده م ای یمعمار یسپس در جهت طراح
 [.9]شوند  یدرک م یو ذهن میرمستقیبه شکل غ یموارد نیکنند. چن یخلق م یمعمار یفضا

 
 [13]رویکردهای طراحی بیوفیلیک  -3نمودار 

 20 دارای مجموعا که اند شده فیو توص بندی دسته یشش عنصر اصل یدر طراح کیلیوفیب میرمستقیو غ میمستق انیب
 موارد اشاره شده است: نیبه ا ریکه در جدول ز ی باشندم رمجموعهیز

 

 [5عناصر طراحی بیوفیلیک ] -4نمودار 
 

 و اصول آن کیلیوفیب معماری -5-3
دستخوش  یزندگ یالگو یآورفن شرفتی. با پدیدر شهرها کشان یبه زندگ عتیدر طب یانسان را از زندگ یزندگ یتحول صنعت

بر سالمت  میمستق راتیتاث یطیمح ستیمشکالت ز گریو د یصوت یآلودگ ،ینور یهوا، آلودگ یآلودگ هانیشد. عالوه بر ا رییتغ
 شودیم و سالمت بشر مورد بحث واقع اتیبرهه از زمان مساله ح نیاند. در ا کرده یگونرا دچار دگر یها گذاشته و اکولوژ انسان

موجود را  یها بتوان تنش ستیز طیاز مح ییبه عنوان جز عتیدر طب نشیهوشمند آفر یآورم از فنکه با احدا  ساختمان با الها
و  یولوژیساختارها در ب ادآوریکه  یو سطوح یمنحن یها رمبا استفاده از ف یمعمار نیهموار کرد. ا کیلیوفیب یتحت عنوان معمار

 شگامانیکه پ یفیاز وظا یکیها قرار داد.  واره و طرح یسنت یلیمستط یها فراکتال بودند خود را در نقطه مقابل طرح اتیاضیر
 :موارد زیر است بر یاند مبن جنبش مدنظر قرار داده نیا هیاول

  ؛یشناس ییبایتوسعه ز .0
 [.32] یخود نسبت به معمار کردیرو یاقتصاد هیتوج .0
 

عتاستفاده مستقیم از طبی: رویکرد اولچوبوسنگمانندمصالحی،آبطبیعی،نورگیاهان،•

بیعتاستفاده غیرمستقیم از ط: رویکرد دومطبیعیعناصرپیچیدهوهندسیالگویازاستفاده•
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معماری بیوفیلیک، امکان  در
بدست آوردن مزایای 
محیطی، اخالقی، اجتماعی و 
اقتصادی وجود دارد. طراحی 

تواند به گونه  بیوفیلیک می
ای باشد که عالوه بر جنبه 
های مثبت سالمتی با سایر 
کارکردهای ساختمان مانند 
راحتی دمایی، آکوستیک، 
انرژی و مدیریت آب، متحد 

 [.00] گردد

 
 [11]با انسان  کیلیوفیب یارتباط معمار -5ار نمود

 ی شود؛کند اطالق م جادیرا در ذهن ا یکه احساس مثبت ستیز طیو همگام با مح ستیز طیدوستدار مح یمعمار جیبطور را
با  ییو همنوا عتیتحت عنوان رها شدن در طب یاز معمار ای به شاخصه یدر هنر و معمار یدر کتاب تامالت ینوح دیچنانچه حم

مدرن از  یاز اصول معمار یکیبه عنوان  رامونیپ طیمح عتیبا طب یمعمار یفضا ادغام" :ی کنداشاره م نیچن عتیطب ییآواها
از  زیکامال برجسته و تما ای وهیبه ش کردیرو نیا تیرا یاست. خصوصا در کارها افتهیشکل تحقق ن کیطرف همه معماران به 

را  ینغمه اصل ت،یرا گرایی عتیکه در فلسفه طب یهیاست. نمونه بارز آن خانه آبشار معروف است. بد افتهیتحقق  گرید های وهیش
مناطق مختلف دانست.  عتینهفته در طب یآواها نیاز تنوع هم یناش دیرا با تیآثار را فضای و ها و فرم ی کندم نییتع عتیطب

در  یخانه روب زونا،یمنطقه آر یصحار ژهیخشک و ی هایدنییو رو اهانیبا گ یغرب ویس هیگرم و خشک تال ابانیآبشار، ب های صخره
هر  عتیکرده و آثار خود را موافق با طب تیاز آن طبع تیآهنگ مخصوص به خود دارند که را کیهر  ،یشهر یاهل یو فضا طیمح
 زیهر چ یاتیاصل ح ایروح  عتیطب انیحاصل ب تیدارد که هو حینکته تصر نیبر ا تیرا [.35] "و اجرا نموده است یطراح کی

 تیدرجه که برسد هو نیبه ا ردی گیبه خود م کدستی یدر برابر حواس ما فرم یزندگ زهیغر ایاست؛ تا به آنجا که فکر  کیارگان
 [.02] است عتیهنر طب ییگو تیو گفت که هو وردرا بدست آ یینها فیتعر یتوانم ستین ریفقط تقد تی. پس هوی شودمشهود م

 صیتشخ ینوع از معمار نیا یاز اصول اساس یبرخ ک،یلیوفیب یانجام گرفته در خصوص معمار یها یلعه و بررسپس از مطا
 .باشند یم 0داده شده است که به شرح جدول 

 [31]اصول معماری بیوفیلیک  -2جدول 

 اصول معیارها

 (روشن یوارهای)پنجره ها، د دید دانیدر م ییروشنا -
 دورتر برای دید بهترامکان رفتن به یک نقطه  -
 وجود تصویر آسمان )خورشید، کوه ها و ابرها(-افق -
 وجود داالن چشم انداز -

 چشم انداز )قابلیت دید فاصله(

 پناهگاه )احساس محافظت( الگوی خیمه ای )سقف کوتاه و نمای مشابه شاخه های درختان در باال( -

 روشنایی کم با سطوح منعکس کننده )تداعی آب تمیز( -
 روان )تداعی کننده تمیزی و وجود اکسیژن در آب(آب  -
 فرم های نمادین از آب -

آب )در داخل بنا با وجود چشم 

 انداز از درون بنا(

 تنوع گیاهان در داخل و خارج بنا )درختان بلند، گیاهان، گل ها( -
 پنجره های طراحی شده برای دیدن مناظر طبیعت -
 طبیعت بیرونی با گیاهان پرپشت و حیوانات -

 نوع زیستیت

 تغییر رنگ، محیط، دما، جریان هوا، بافت و نور در طول زمان و فضاهای مختلف -
 ریتم ها و فرایندهای طبیعی )تهویه و روشنایی طبیعی( -

 تغییرپذیری حواس

 طراحی الهام گرفته از طبیعی -
 فرم ها و بافت های طبیعی-استفاده از الگوها -
 نقش های فراکتال -

 تقلید از طبیعت

استفاده از دکور، مواد طبیعی، تزیینات و اشیا و فضاهایی که هدف اصلی آنها ایجاد احساس  -
 شادی غافلگیری و سرگرمی است.

 احساس سرزندگی

 پیچیدگی های قابل کشف توسط افراد -
 غنای اطالعات که تشویق کننده اکتشاف باشد -
 سطوح منحنی که به تدریج نمایی را باز می کنند -

 جاذبه



 

03 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
د 

جل
 ،

 دو

 عتیآنها انسان ها با طب قیکند، که از طر یرا مطرح م یروش اساس هشت ایلیوفیبه پیشینه تحقیق ویژگی های ب با توجه
 :تاثیرگذار باشد کیفیت سالمت بیمارانعوامل می تواند در این  که شوند یکنند و از آن بهره مند م یارتباط برقرار م
 .ییبایز قیگرفته تا فهم عم عتیطب یو ظاهر یسطح ییبایاز ز عت،یشناسانه طبیی بای: درک زتیجذاب .0
 .دهیچیپ میگرفته تا مفاه یا هیپا اتیجهان، از واقع یبه دانستن و درک ذهن لی: معلت .0
 ترس. لیبه دل عتیاوقات اجتناب از طب یو گاه عتی: انزجار از طبیناسازگار .3

 . یعیاز جهان طب انهیگرا یبه استفاده ماد لی: میبردار بهره .0

 شود.  یم عتیکه شامل عشق به طب یاحساس یو عاطفه: وابستگ محبت .9

 . یعیطب طیتحت سلطه درآوردن و کنترل مح یبرا زشی: انگحکومت .2

 گشتن از راه ارتباط با جهان فراتر از خودمان. قتی: دنبال حقتیمعنو .2

 [00]و ....  ی، زبان، طراحریتصو قیاز طر عتیطب نی: ارائه نمادیینمادگرا .0

 شفابخش و باغ ایرانیمنظر  -6-3
 محققان توسط بار اولین برای شفابخش ایده مناظر. [00] منظر شفابخش نقطه تالقی طراحی منظر با اهداف پزشکی است

 به دست یابی هدف با شفابخش منظر اصطالح. گردید تندرستی ارائه و سالمت برای مکانی تعریف منظور به جغرافیای سالمت
دهد که مناظر شهری آشفته و متراکم و فاقد  تحقیقات نشان می [.00]می شود  برده به کار فکری و روحی فیزیکی، سالمت

عناصر طبیعی به دالیل متعددی از جمله افزایش استرس، کاهش توجه و تمرکز در ادراک، موجب اختالل در میزان کارایی، 
شوند. با توجه به این موضوع که  های قلبی می و بیماریهای مزمنی مانند فشار خون  پرخاشگری و در بلند مدت منجر به بیماری

های  های اخیر ایده طراحی مناظر و باغ جامعه پزشکی امروز بیشتر بر پیشگیری تاکید دارد تا درمان، برای حل این معضل، در سال
 .[00] جربه شده استشفابخش با تاثیر درمانی آنها بر اساس حواس چندگانه انسان به عنوان راه حلی سازندهی مطرح و ت
شود و سالمت جسم و روان به  شفابخشی، فرآیندی است که در طول آن شرایط بدن بهبود پیدا کرده و بیماری درمان می

طبیعت پافشاری می کند. مناظر شفابخش از جمله  دست می آید. همراه شدن واژه شفابخش با واژه منظر به خاصیت ویژه ای از
هایی هستند بین طراحی محیط، معماری و علوم پزشکی.  سال نیست و در واقع پل 00آنها بیشتر از  مباحث جدید هستند که عمر

طراح، بیشتر به قابلیت فضا برای کاهش تنش، تسکین دادن، آرامش، بازیابی نیرو یا بازگشت "های شفابخش  مناظر و باغ در
 [.00] می پردازد "سالمت روحی روانی و احساسی فرد

 کنند موجب شفای بیماری بخش فقط کاربرد زیبایی شناختی ندارند بلکه به دلیل پیوندی که با انسان برقرار میهای شفا باغ
ها سرعت بخشیدن  های شفابخش بیمارستان کارکرد اصلی باغ .[00] شوند های روانی فرد می به ویژه درماندگی های جسمی و

های شفابخش در کشش ذاتی انسان به سوی طبیعت است و مهم ترین  توان گفت راز موفقیت باغ در بهبود بیماران است. می
. باید در نظر داشت که شفابخشی آن کیفیتی است [00] بخشد احساس حیات و آرامش است حسی که این نوع باغ به شخص می

 . [00] که هم جسم و هم ذهن را در بر می گیرد
المت ارتباطی قوی می یافت، برای اولین بار در رابطه با مراکز های شفابخش که بین منظر و س از لحاظ تاریخی ایده باغ

ها  مطرح شد. او خصوصیات کامل حیاط بیمارستان 00ها توسط نظریه پرداز آلمانی هرشفیلد در اواخر قرن  درمانی مانند بیمارستان
های  و وجود آبشارهای کوچک، گل را به نحوی که بتواند موجب کاهش نگرانی و افزایش امید در بیماران شود را توصیف کرده

هایی برای نشستن و مسیرهای پیاده برای تاثیر منظر بر قدم زدن بیماران را  دار، گیاهان معطر، مکان های سایه رنگارنگ، درختچه
 . [03] توصیه کرد

 
 ( در مجله معماری منظر )نویسندگان(2111هفت مولفه باغ شفابخش از نظر مارکوس ) -6نمودار 



 

03 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
د 

جل
 ،

 دو

های تاریخی )مثل باغ ایرانی، باغ ژاپنی و باغ معبدها( اصول  های طراحی و ساخت باغ العات بیشتر و بازنگری شیوهبا مط
 که عبارتند از اینکه:  [00]دقیق تری برای طراحی منظر یا باغ شفابخش تدوین شد 

  کاربر در پروسه طراحی باغ شفابخشدخالت.  

  همه حواس کاربران محرکباغ.  

  بودن باغ به راحتی.قابل درک و فهم  

  طراح از عوامل تنش زای کاربران باغآگاهی.  

  سهولت جابه جایی در باغفراهم شدن. 

 مکان حضور و حیات وحشفراهم شدن ا. 

  چرخه حیات و گذر فصولدرک. 

  حس تفکر و خود آگاهی در باغایجاد. 

 حساس آسودگی و تسکین برای کاربرانفراهم شدن ا. 
 :عا و پیش فرض شفابخشی در طراحی منظر و باغ سه دلیل منطقی وجود داردبرای اد

نخست آن که چنین محیطی نشاط آور است و می تواند با فرستادن پیام به مغز انسان به عنوان موجودی سازگار با طبیعت 
 وی را آماده رهایی از بیماری کند. 

 شود.  میدوم این که محیط بر سیستم ادراکی بیمار موثر واقع 
 .[00]سوم آن که در محیط باغ فرد در مواجهه با طبیعت تعادل )روحی و جسمی( می یابد 

 این. شود مى بندى تقسیم هم بر عمود محور دو توسط و گردد مى احاطه دیوارى با شکل مستطیل محیطى در باغ ایران در
 این اصلی اصول . از[00]شود  مى شناخته ایرانى هاى باغ اصلى ویژگى عنوان به که دهد مى شکل را چلیپایى فرمى ساده، نظم
 طبیعت و تنوع در وحدت و وحدت در تناوع فضاها، تشخیص و استقالل مرکزیت، تقارن، ریتم، مراتب، سسله به موارد توان می باغ

 توجه به اینکه با. است شده بازآفرینی شهری مقیاس تا مقیاس معماری از تاریخ طول در ایرانی باغ کهن کرد. الگوی اشاره گرایی
 یک شیوه باغ که این گفت می توان نداشت محسوسی تحول کلی خود شکل در گوناگون تاریخی دوره های در ایرانی باغ طرح
سازندگان  اولین را ایران اساطوره ای شاهان روایی، منابع دارد، در کهن ای ریشه ایران در سازی . باغ[09]گونه  نه یک است
از  هخامنشایان دوره از باغ ها این جامع الگوی که است این نکته ایرانی باغ ماندگاری دالیل از یکی. دانسته اند باغ ها اینگونه
 . [00]است  نداشته محسوسی تغییر قاجار پایان تا پیش سال 0900

 آن در که محصور محدودهای صورت به معموال و ایران است سرزمین در کالبدی تاریخی، فرهنگی، پدیده ای ایرانی باغ
می آورد،  وجود به انسان برای آسوده و ایمن مطلوب، و محیطی می شوند تلفیق هم با مشخصی معماری نظام در ابنیه و گیاه، آب
 رؤیایی و معنایی گیاه، و آب مانند طبیعی و مصنوعی معمارانه ساختارهای ترکیب با که است فضایی ایرانی باغ. می شود ساخته
 .[09]می کند  مجسم را پردازانه خیال

 تبیین شده الزامیست: شاخصه های داشته باشد، وجود اثربخش و کارآمد درمانی خاصیت باغی آنکه برای
 امنیّت روانی. و آرامش خصوصی، حریم ایجاد سادگی،: مدیتیشن باغ .0

 خوانایی. روانی، امنیت آرامش، حسی، تحریک: شفابخش باغ .0
 فرصت ایجاد امور، بر کنترل فرصت ایجاد حریم خصوصی، ایجاد اجتماعی، تعامالت فرصت ایجاد: ترمیمی باغ .3

 روانی. امنیت آرامش، خوانایی، فعالیت فیزیکی،

 .[02]ایمنی  راحتی، طبیعت، فعال تجربه فرصت ایجاد: تواناسازی باغ .0
 یرا با محرک ها یبستر مارانیتوان ب یم ط،یانسان از مح یادراک یندهایبر فرآ یمنظر و باغ شفابخش مبتن یدر طراح

 یاصول گوناگون نیتوجه داشت، در ب دیکمک کرد. با افتنیراه به روند درمان و شفا  نیمواجه کرد و از ا طیشفابخش در مح یحس
بر ادراک حاضران  رایاست، ز یهمه حواس، نکته مهم یبرا یشده، طراح شنهادیپ ،یباغ با هدف شفابخش ایمنظر  یحطرا یکه برا

به طور جداگانه اثبات  کیهر  یحس یمحرک ها یدرمان تیدانست اگر امروز خاص دیبا گرید انیاثر گذار است. به ب اریدر باغ بس
افراد فراهم آورد. به  یخوب و مطلوب را برا یحس یاز همه محرک ها یگشتالت دیباشود، باغ شفابخش  یشده و از آنها استفاده م

 [.00دانند ] یم یشفابخش تیفیک یآنها را دارا ،یطی( امروزه روانشناسان محیرانی)مانند باغ ا یخیتار یباغ ها یحس یغنا لیدل
 

 

 

 



 

02 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
د 

جل
 ،

 دو

 [24] در باغ شفابخش یرگذاریتاث یگذار بر سالمت روان و چگونگریتاث یشاخص ها -3جدول 

 بر گذار تاثیر های شاخص

 روان سالمت
 ها شاخص برای عملکردی های ضرورت

 انسان رابطه در مادی ابهام عدم
 فضا و

و  زیاز عناصر ابهام بر انگ یدور ،یحس کیتحر جادیتوجه به عوامل ا ،یساده و هندس یفضا
 عتیانسان و طب انیم یارتباط معنو جادیآشنا و ا یناآشنا، استفاده از نمادها

تعادل  جادیامکان انتخاب و ا
 و تعامل ینیخلوت گز انیم

 تیفعال یها جمع گرا برا طیخلوت، کنترل فاصله، مح جادیمبلمان متحرک، ا ،ییتنوع فضا
 یجمع یها

 مثبت یحواس پرت کن ها
پرندگان، حضور آب  یو روشن، صدا هیسا جادیدر باغ، ا ینمود تنوع فصل ن،یرنگ اهانیگل و گ

 یبه صورت راکد و روان و فوران

 بیو ترغ یکیزیف تیامکان فعال
 به آن

کاربران، مشارکت  یبرا یبدن یها تیفعال یفضا برا ،یرو ادهیکوتاه و بلند جهت پ یرهایمس
 یدرمان یباغبان یها تیکاربران در انجام فعال

 حس آرامش یآب و القا
کننده حس  تیآب ساکن تقو ،یحوض و حرکت آب در جو جادیتوجه به انعکاس سطوح آب، ا

 کوچک یرهاآب نما و استفاده به صورت آبشا جادیآرامش، ا

 نتیجه گیری -4
های  بر بسیاری از شاخصه بیمارستان هادر معماری  اهای بیوفیلی طراحی بیوفیلیک و توجه به ارزش، تعامل با طبیعت

های توجیه کننده این  مت و کاهش طول مدت زمان درمان دارد. مهمترین تئوریالمتی تاثیرگذار است و فواید بسیاری بر سالس
کنند؛ انسان در ارتباط با طبیعت، به شکل ناخودآگاه  استرس و تئوری بازیابی تمرکز هستند، که تشریح می مهم، تئوری کاهش

شناختی می شود. از آنجا که استرس عامل بسیاری از  دچار کاهش میزان استرس و اضطراب و همچنین افزایش تمرکز و عملکرد
بسیاری از جمله؛ میزان فشارخون، ضربان قلب، هورمون ها و تنش مت الناهنجاری ها و بیماری ها است، و بر شاخصه های س

د شناختی رهمچنین افزایش تمرکز و ارتقای عملکد. ان بیمارها نقش بسزایی دارمنی تاثیرگذار است، در نتیجه در کنترل و درالعض
وری و عملکرد ذهنی بر  زایش بهرهمت روان از جمله؛ بهبود وضعیت عاطفی، افزایش آرامش، افالبا تاثیر مثبت بر شاخصه های س

شدن حس جذابیت  رابطه نمادین با طبیعت و برانگیخته. مت روان تاثیرگذار استالعاطفی س -ذهنی و احساسی -معیارهای فکری
مت معنوی را برای انس الهای معنوی، س مت اجتماعی فرد تاثیرگذار است، و در آخر پاسخگویی به ارزشالشناسی، بر س و زیبایی

 ها به همراه خواهد داشت. آن
منظرهای سبز، نور طبیعی و دسترسی به محیط های طبیعی همگی در کنار هم  دهنده آن است کهنشان  شدهمطالعات انجام 
نیاز به داروهای مسکن  تنها بهبود روانی و سالمتی جسمانی بیماران پیشرفت کند، بلکه در طول مدت بستری،ه کمک می کنند تا ن

، ایجاد بیمارستان های تخصصی قلبمحیط سالمت و کاهش یابد. به همین دلیل یکی از راهکارهای مهم در راستای ارتقاء کیفیت 
نه به دلیل عناصر عینی و معیارهای زیباشناختی آنها، بلکه به دلیل ایجاد بستر  باغ های شفابخش. ارتباط بیمار با طبیعت است

رای تعامل انسان با محیط اطرافش و درگیر کردن حواس پنج گانه او، خاصیت شفابخشی دارند و شرایطی برای سالمت مناسب ب
همچنین سهولت دسترسی به فضاهای بیرونی می تواند برای کارکنان بیمارستان که به دنبال د. کنن جسم و روح انسان فراهم می

انسان به صورت فطری میل به طبیعت دارد و طبیعت د. هستند، مفید باش لحظه ای برای آسودن از محیط کار پراسترس خود
 .بستری برای آرامش روح و روان اوست
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(، 0)پیاپی  3، شماره 00علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره  ی، فصلنامهو باغ ایران یدرمان یباغبان یها محوطه شفابخش،
 302-303صص 
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بررسی نمونه ) استرس بیمارانتاثیر محیط کالبدی فضاهای درمانی بر کاهش ، 0350مطلبی. قاسم، وجدان زاده. الدن، [ 02]
 02-39، صص 0معماری و شهرسازی، شماره  -(، فصلنامه هنرهای زیباپزشکی موردی مطب دندان

 نیاول ،یمدار سمیبر تور یقلب و عروق مبن یتخصص مارستانیب یطراح یبررس ،0352 ،سارا علیرضا، علی پور. [ یزدانی.02]
 شیراز ،یو مطالعات شهر یعمران، معمار یالملل نیب انهیکنگره سال

امعان نظری بر کاهش فشار روانی و ترس کودک در فضای بستری  ،0350 عادل، .عطائی کاریزی، محجوبه .نوحی بزنجانی[ 00]
های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و  ششمین کنفرانس ملی پژوهش تخصصی قلب، -مراکز درمانی

 تهران بوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران،پنجمین نمایشگاه تخصصی ان
رتباط بین کیفیت ا ،0350 ،محسن، باقری نسامی. معصومه، حار  آبادی. مهدی داوود، صابرمقدم رنجبر. [ نصیری زرین قبائی.05]

، صص 0ماره ، ش0فصلنامه پژوهش توانبخشی در پرستاری، دوره  زندگی با سالمت روان در بیماران مبتال به نارسایی قلبی،
00-30 

 [03] Svalastog, A. L., Donev, D., Kristoffersen, N. J., & Gajović, S. (2017). Concepts and 

definitions of health and health-related values in the knowledge landscapes of the digital 

society. Croatian medical journal, 58(6), 431. 

بیین راهبردهای طراحی بیوفیلیک موثر بر سالمت ت، 0000زارع. غزال، فیضی. محسن، بهاروند. محمد، مثنوی. محمدرضا، [ 30]
 22-95، صص 0، شماره 00، فصلنامه معماری و شهرسازی ایران، دوره بیماران بستری در بیمارستان ها

 هیو استفاده از نظر یشهر یدر معمار یعیطب ستیز طیز محا یریالگوگ ی، بررس0350 ،یمرتض. رایعبدالرضا، آذرپ ی.فیشر[ 30]
 یو منظر شهر یمعمار یکنفرانس مل نیدر مکتب اصفهان، دوم یشهرساز کردیآن با رو سهی)شهر در باغ( و مقا کایلیوفیب
 داریپا

[00]  Wilson, Edward O., (1992), “The diversity of life”, Harvard University Press. Cambridge, 

Massachusetts, 424. 

[03]  Fjortoft, Inguun, (2004), Landscape as playscape: The effect of Natural environment on 

children’s play and Motor development, Journal of Children Youth and Environment; 

No:14(2);21-44 

[03]  Minke, G., (2001), “Inclined green roofs-ecological and economical advantages and passive 

heating and cooling effect”. Cesb, 7, 26-28. 

[03]  Stewart – Pollack, Julie, )2006(, “Biophilic Design: The theory, Science, and practice of 

Bringing Building Life”, Hoboken, New Hersey: John Wilcy & Sons, Inc, chapter 1. 

 دانش، تهران، چاپ اول یمایانتشارات س دار،یو توسعه پا کیلیوفیب ی، معمار0352عاطفه،  ی.وسفیناصر،  ی.جعفریخداورد[ 32]

[03]  Ryan, C. O., Browning, W. D., Clancy, J. O., & Andrews, S. L. Kallianpurkar, 

(2014),“BIOPHILIC DESIGN PATTERNS: Emerging Nature-Based Parameters for Health 

and Well-Being in the Built”. International Journal of Architectural Research, 8(2), 62-76. 

 انتشارات گنج هنر، تهران، چاپ دوم ،ی، تامالت در هنر و معمار0300 د،یحم ی.نوح[ 35]

انتشارات  ،یو شهرساز یدر معمار یطیمح ی: کاربرد روانشناسطی، محاط در مح0355 ،آزاده، بندرآباد. علیرضا شاهچراغی.[ 00]
 چهارم، تهران، چاپ یجهاد دانشگاه

[34]  Jiang, S. (2014). Therapeutic landscapes and healing gardens: A review of Chinese 

literature in relation to the studies in western countries. Frontiers of Architectural Research, 

3(2), 141-153 

 00-25صص ، 0دوره اول، شماره ، فصلنامه باغ نظر ،شفابخش یها : باغنینو یدر منظرساز ی، پزشک0303علی،  نیکبخت.[ 00]
]30[ Marcus, C. C., & Barnes, M. (Eds.). (1999). Healing gardens: Therapeutic benefits and 

design recommendations (Vol. 4). John Wiley & Sons. 

 ینماد باغ در آثار نقاش یبررس قیاز طر عتیطب-ارتباط انسان ی، بازخوان0305 ،آزاده، اسالمی. سید غالمرضا شاهچراغی.[ 00]
فصلنامه انجمن  ،مطالعه موردی: هفت نمایشگاه دوساالنه نقاشی معاصر ایران و پنج نمایشگاه تجلی احساسن، رایمعاصر ا
 90-03صص ، شماره یک، رانیا یو شهرساز یمعمارعلمی 

، یانتشارات جهاد دانشگاه، یرانیباغ ا ینیو بازآفر یبر بازشناس ی: درآمدسیپرد یها میپارادا، 0350آزاده،  شاهچراغی.[ 09]
 پنجمتهران، چاپ 

 یرانیمنظر باغ ا یتطابق الگو زانیم نییتب، 0350سعیدیان. نجمه، معمارضیا. کاظم، ذاکری. سید محمدحسین، حبیبی. امین، [ 02]
 50-00، صص 0، شماره 0شهر، سال  ، فصلنامه پژوهش های منظریچهارگانه درمان یها و باغ
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو4144بهار (، 48)پیاپی:  4، شماره پنجمسال 

 

 ؛شهری پایدار درآمدهای منابع مینأت ارائه راهکارهای

 مطالعه موردی: شهرداری مهاباد

     

 *1عبدالناصر رسولی
 20/12/1400تاریخ دریافت:  

 04/02/1401تاریخ پذیرش: 
 

  کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

 شده انجام 1133 تا 1131های سال طی مهاباد شهرداری درآمدی و مالی منابع شناخت و مطالعه هدف با پژوهش این
 صورت به هم گردآوری اطالعات. است تحلیلی-توصیفی آن بررسی روش و کاربردی پژوهش این در تحقیق نوع. است

 نتایج به دست آمده. است گرفته صورت مهاباد شهرداری درآمد مطالعات گروه با مصاحبه و میدانی هم و ای کتابخانه
 نسبت ها در این میانگین و بوده یک از کمتر همواره درآمدها به هزینه ها کل نسبت سالها این طی در که می دهد نشان
 منابع دسته بندی به توجه با طرفی از. است بوده هزینه ها از بیشتر همواره درآمدها و است بوده /.44 هاسال این طی

 حدود در چیزی ترتیب به ناپایدار و پایدار درآمدهای مجموع 33- 34 سال طی مهاباد درشهرداری ناپایدار و درآمدی پایدار
 بوده ناپایدار به شدت اخیر سالیان طی در مهاباد شهرداری درآمدهای که است این بیانگر و است درصد بوده 40 و 20

 بوده درآمدها کل از درصد 13 حدود در اموال فروش از حاصل درآمدهای مهاباد شهرداری منبع درآمدی ترین عمده. است
 اجرای یا اجاره داری با تواند می می شود محسوب شهروندان ثروت و ملی منابع درواقع جزو که درآمدی منبع این. است

 مهاباد فرهنگی شهر–گردشگری نقش به توجه با. شوند بدل شهرداری پایدار برای درآمدهای به سرمایه گذاری طرح های
 درشهر تفریحی و تجاری درآمدزای های طرح اجرای بر بخش خصوصی مشارکت با مهاباد شهرداری که می شود پیشنهاد

توریست  طوالنی مدت اسکان و بیماران به خدمات ارائه شده ارزانی باوجود درمانی توریسم طرفی از. کند مبادرت مهاباد
 کند. شهرداری و شهری اقتصاد قابل توجهی عاید درآمد تواند می خود، درمان دوره به منظورتکمیل استان در ها
 

 

 مهاباد یشهردار دار،یپا یدرآمدها ،یو عوارض شهر اتیها، مال یشهردار یمنابع مال یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (لوئسم هدنسیون) ایران دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، دانشجوی دکتری طراحی شهری، واحد تبریز، - 4
rasulinaser30@yahoo.com 
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 مقدمه  -1
در دهه های اخیر مدیریت شهری در ایران به طور فزاینده ای با چالش های فراوانی روبه رو بوده است که ناشی از عوامل 

مشکالت  گوناگون اجتماعی،فرهنگی، سیاسی،اجرایی، مالی وحقوقی متعددی است، بدیهی است که یکی از مسایلی که بر ابعاد
ومعضالت حاضر افزوده،رشد توسعه سریع وشتابزده وغالبا بی رویه شهرها به واسطه رشد سریع جمعیت شهری بوده است)شعوری 

در  فراوان تغییرات نشینی و بروزبدون برنامه، گرایش به سمت حومه  سازهای و (. در دنیایی که ساخت123: 1133ونوعهدی،
 & ,.Fletcher, J) های پایه بوجود آورده( تقاضای عظیمی جهت توسعه زیرساختCianciara,2010:197) شهرها ساختار

McArthur,2010:815های پارادایم غالب توسعة پایدار، در های نوین شهری که همسو با اندیشه( در این راستا، توجه به برنامه
عنوان مدیر و مرجع اصلی هماهنگ کننده ها بهباشند از اهمیت بسیاری برای شهرداریصدد کاهش مسائل و مشکالت شهری می

شاهد  ،حال توسعه کشور ایران نیز همراه با سایر کشورهای جهان دردر این رابطه  (، برخورداند.41: 1131)منتظری،"اداره امور شهر
های توسعة شهری ایران تحوالت سریع جمعیت ایران، از بزرگترین عوامل تأثیرگذار در برنامه و ایمبوده رشد و گسترش شهرنشینی

های اخیر، اثرات شگرفی بر ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی کشور بر ( که در دهه103: 1400بوده)سیدمصطفوی و همکاران ،
توان ریشة این مسئله را در نحوة توزیع منابع در سطح این ای شده که میهای منطقهجای گذاشته و باعث برهم خوردن تعادل

در این میان شهرداریها به عنوان مدیر و مرجع اصلی  جستجو نمود. ،ایآمیز سرمایه در این فضاهای منطقهمع تبعیضو تج مناطق
(، نقش بسیار مهمی در حل معضالت شهرنشینان دارند که این 41: 1133، شهر)شریف نژاد و همکارانهماهنگ کننده اداره امور

 تأمین شهری، مدیریت مختلف هایبخش میان در بنابراین و پایدار مقدور خواهد بود. مهم مسلماً در سایه وجود منابع مالی مناسب
 به خدمات ارائه در ایعمده تأثیر ها،شهرداری درآمد کسب سو یک از زیرا دارد، ایویژه اهمیت هاشهرداری درآمدی و مالی منابع

 اجرای اساساً بلکه شود،می شهر در ضروری خدمات ایجاد عدم سبب تنها نه درآمد کافی فقدان دیگر سوی از و دارد شهروندان
مستمر  منابع از برخورداری همچنین عدم (.23: 1142جمشیدزاده ،)نماید می مواجه مشکل با را شهری هایبرنامه و طرحها تمامی

آتی را با  هایسال در هاشهرداری تزاید به رو هایهزینه مختل و را هاشهرداری ایبودجه و مالی ریزیبرنامه درآمدی، و پایدار
 شهری مدیریت چالش ترینمهم که است معتقد پیتر مارتین نظیر برخی که ای. بگونه(21: 1141 قادری،)نمود مشکل مواجه خواهد

 خواهد محلی قرار مدیریت سطح در هاسیاستگذاری کانون درآمد، تحصیل بود و خواهد متمرکز هاهزینه حول سوم، هزاره در
(.  کسب درامد از منابع پایدار در طول زمان موجب تقویت شهرداری می شود که این خود 104: 1132گرفت)زیاری و همکاران،

سبب می گردد شهرداری نقش فعال تر ومفیدتری در محیط شهری ایفا نماید وپاسخگویی مناسبی به نیازهای شهروندان در محیط 
(. درکشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران که دارای سیستم اقتصادی Kamel& Zhao, 2015: 97شهری داشته باشد)

مد شهرداری ها به سمت منابع درامدی آناکارامد، نظام های مالیاتی ضعیف در تامین هزینه های شهر می باشند، سیستم تامین در
 (. Vosoufhi et al., 2016: 24ناپایدار کشیده می شود)

 درون محلی هایدرآمد محل از هاشهرداری مالی منابع از درصد31از  بیش بدانیم که شودمی روشن زمانی موضوع اهمیت
 1243درسال بلدیه تأسیس ابتدای از چه اگر. است درصد 1از کمتر دولتی بالعوض کمکهای به وابستگی و شودمی تأمین هاشهر

 اما است شده وضع شهری هایهزینه تأمین زمینه در قوانینی( ش.ه)1103سال در شهرداریها جدید قانون در آن دنبال به و( ش.ه)
-خود موضوع طرح (.111: 1141صفری،)است بوده متکی بسیار دولتی هایکمک به شهری نظام و نبوده زیاد چندان حاصل، درآمد

 مسائل تشدید به توجه با و دولت به هاشهرداری درآمدی وابستگی کاهش دنبال و به1132 در سال شهرداریها اتکّاییخود  و کفایی
 هایدرآمد به هاشهرداری اتکای و شهری خدمات برای تقاضا زیاد حجم ها،مهاجرت و جمعیت رشد نتیجة در هاشهر مشکالت و
 از برخورداری عدم بنابراین(. 2: 1134بهنمیری، نجاریان)است کرده دشوار شهرداریها امور در متولیان برای را کار شرایط پایدار،نا

گذار بسیاری از مسائل باشد که شهر و شهرداری یک شهر را حتی از رسیدن به اهداف کوچک تواند پایهدرآمدی، می منابع پایدار
خود نیز بازدارد. در همین راستا فقدان نگرش جامع به منابع درامدی شهرداری ها در قالب نظام کالن اقتصادی کشور، تغییرات 

ت خود اتکایی وخودکفایی شهرداری ها،بخش درامدی شهرداری مهاباد را در وضعیت ناپایداری ومداخالت موردی، اجرای سیاس
قرارداده است. به نحوی که در ادامه این وضعیت اثار نامطلوبی وهزینه های اجتماعی،فرهنگی وزیرساختی را برای مدیریت شهری 

با توجه به اهمیت موضوع و تأثیر آن در رشد و توسعه یک  (.بنابراین143: 1133مهاباد به دنبال داشته است)مددی و همکاران،
ها و ارائه راهکار تأمین درآمدهای پایدار شهری های منابع درآمدی شهرداریشهر، مقاله حاضر با طرح سؤال ذیل، به بررسی روش

 پردازد.شهرداری  مهاباد می
 ست:در این زمینه موضوع مورد بحث تحقیقاتی به شرح زیر صورت گرفته ا

تحلیل منابع تأمین درآمد پایدار در راستای توسعه شهری)مطالعه ( در مقاله ای با عنوان 1400سیدمصطفوی و همکاران )
 ها گویه اکثریت در میانگین که داد نشان بخش این از حاصل مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داده که نتایج موردی: شهر تهران(

 عوامل دوم مرحله در. باشد می درامدی پایداری به دستیابی در ها مولفه بسزای اهمیت بیانگر امر این است بوده وسط حد از بیش
 مقایسه در مالی تامین های روش موفقیت میزان نهایی تحلیل در و شدند داده قرار بررسی مورد شهرداری درآمد ناپایداری ایجاد

  متعل میانگن بیشترین که داد نشان مستقل ای نمونه تک تی آزمون نتایج. گرفت قرار بررسی مورد درآمدی ناپایدار های روش بها
 ارائه اقدمات بهای دریافت از حاصل درآمدهای مولفه به میانگین نیز کمترین و( 30/1) شهری عمران و توسعه از حاصل درآمد به



 

14 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
4 

ی: 
یاپ

)پ
48

ار 
 به

،)
41

44
د 

جل
 ،

 دو

 موفقیت عدم دهنده نشان نتایج نیز پایدار درآمد نوین های روش موفقیت میزان بخش در. دارد  تعل( 04/1) شهروندان به شده
 باشد می وسط حد از بیش که باشد می( 1/1) بازار نوسانات به وابستگی عدم گویه تنها که چرا باشد؛ می ها زمینه اکثر در ها روش

 میانگینی ها گویه مابقی و است گرفته قرار( 00/1) وسط حد در نیز عمومی های ثروت و منابع از برخورداری حق در انصاف گویه و
 دارند. وسط حد از کمتر

توسعه کالنشهرتهران،  عنوان، تاثیردرآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در با ای مقاله در( 1400) همکاران و سیدمصطفوی
مـی   ایتـأمین مـالی شـهرد  مطلوب  الگوی  دهنده  نشان  آمده  دست  که نتایج به داده نشان ونتایج قرارداده بررسی مورد

 سیاسـتگذاری نمایـدکـه گونه ای برنامه ریزی و به خود درآمدی نظام ساختار بایددر شهرداری تهران  بـدین معنـی کـه.  باشـد
 گیرد. نظر در محلی را اصل استقالل ،اصل کفایت درآمدو صرفه جویی عدالت،اصل اصل

 بررسی پایدار، مورد درآمدهای جایگزینی و شهرداریها در مالی منابع عنوان،کمبود با ای مقاله ( در1133راغب و شهری)
 درآمدهای اما پایدار، هزینه های شهری می باشدکه این پایدار درآمدی منابع به آوردن روی که علت داده نشان ونتایج قرارداده

 نقش مفیدترشدن فعالترو شهرداریهاو تقویت موجب زمان طول در پایدار منابع از درآمد ،ازاینروکسب می باشد ناپایدار شهرداری
 باشند. داشته شهری محیط در شهروندان نیازهای به میگرددپاسخگویی مناسبی سبب می شودو شهری امور مدیریت آنهادر

عنوان، ارزیابی مولفه های تاثیرگذار برپایداری ساختار درامدی شهرداری  با ای مقاله (، در1133شریف نژاد و همکاران)
 های داده تحلیل و تجزیه از حاصل نتایج به توجه موردی:کالنشهر اصفهان(،مورد بررسی قرارداده ونتایج نشان داد که  باها)مطالعه 

 می محسوب پایدار درآمدهای جزو که مواردی و است بوده ناپایدار اصفهان شهرداری آمدی در ساختار که است استنتاج قابل آماری
 بر گذاری تأثیر بیشترین که است آن از حاکی نیز تحقیق های یافته. هستند وصول قابل شهرداری طرف از سختی به نیز گردند

 های فعالیت بندی طبقه و ها هزینه و آمدها در ریزی برنامه های مؤلفه به مربوط اصفهان شهرداری آمدی در ساختار پایداری
 برای شهرداری پولی بازارهای تنوع و خارجی پولی و مالی بازارهای به رجوع مالی؛ سیستم و بندی بودجه سیستم در شهرداری

 و عوارض نرخ اصالح شهرداری عوارض وصول و تشخیص نظام کارکنان توجیه جهت آموزشی های کالس و برنامه مالی؛ تأمین
 با ترتیب به هوشمند ای رایانه و اداری افزارهای سخت و افزارها نرم از استفاده و متوالی؛ های سال در دولت توسط محلی مالیات
 .باشد می 0/34و 0/42 ،0/43 ، 0/43 ،0/32ارزش

 درآمدهای بر تأکید با تبریز شهرداری مالی منابع تأمین های روش تحلیل  عنوان، با ای مقاله (، در1133مددی وهمکاران)
 1132 سال برای رقم کمترین و 1134 سال برای پایدار آمدی در مبلغ که یشترین داد نشان ونتایج قرارداده بررسی ،مورد(پایدار،

 منابع کاهش علیرغم. است داشته نزولی سیر تبریز کالنشهر شهرداری پایدار درآمدی منابع بعد به 1134 سال از و شده ثبت
 باالترین در شهر کالن این کلی درآمد میزان بودجه، کل در 1132 سال نسبت به 1133 سال در تبریز کالنشهر ناپایدار درآمدی

 به تبریز شهر کالن ناپایدار درآمد میزان کاهش از توجهی قابل بخش. است داشته افت 1133 سال به نسبت( 1134) خود سال
 بر مؤثر عامل 44 از. ندارد آن پایدار آمدی در مدیریت با ارتباطی و بوده شهر کلی درآمد کاهش نتیجه در آن پایدار آمد در نسبت
 A13:گردید شناسایی مستقیم گذاری تأثیر امتیاز باالترین با ادامه در اشاره مورد عامل 10 تبریز شهرداری آمدی در پایدار توسعه

A1 A2 A6 A8 A5  ،A4 A7 A10 ،A3. 
 

 مبانی نظری -2

 شهرداری -2-1
 و بوده یاسیس قدرت اعمال تیصالح یدارا شهر، به مربوط انجمن کی آن، در که شود یم اطالق یا هیناح به و 1یشهردار

 یقادر و یقادر) دهد یم ارائه عموم به ینشان آتش خدمات و تیوجنا ازجرم یریگ شیپ فاضالب، رامانند یمحل یدولت خدمات
 اند آمده بوجود نظر مورد اهداف به دنیرس یبرا سازمانها نیا که آنچه با هایشهردار از مردم عامه یتلق طرز ران،یا در(. 12 ،1133،

 داده تنزل ینییپا اریبس سطح به را آن گاهی،جا موضوع نیوا است یخدمات ینهاد یشهردار عامه، نظر از. باشد یم ارمتفاوتیبس
 ،1131 اریکام)کند یم افتیدر را خدمات آن یبها و دهد یم ارائه یشهر خدمات که است یسازمان یشهردار عامه نظر در.است

 و تیمسؤول و اداره که دانست یومردم یرانتفاعیغ و یردولتیغ یسازمان را آن توان یم یشهردار فیدرتعر قت،یحق در (.44
 وضع و یعموم ساتیتأس کردن اداره و جادیا منظور به تا آورده دست به یمردم امکانات با و دولت مجوز با را یشهر امور تیریمد
 یاسلوب با دهیگرد رواگذا آن به که را یخدمات نهیهز و کند تیفعال یمحل مشترک یها یازمندین نیتأم و یشهر نظامات یاجرا و

 یم نگونهیا رانیا در یشهردار یاساس و یکل فیتعر. دینما میتقس خدمات از کنندگان استفاده و شهر سکنه نیب وعادالنه یمنطق
 یمحل امور دار وعهده شود یم لیتشک درشهرها قانون موجب به که است مستقل و یردولتیغ ،یعموم یا موسسه یشهردار: باشد

 یمستقل یحقوق تیشخص ی،شهردار یشهردار قانون 1 ماده موجب به.باشد یم یشهر سکنه و شهروندان به خدمات اداره و
 (.44 ،1131 اریکام)دارد

 

                                                           
1 . Municipality   
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 داریپا یدرآمدها فیتعر -2-2
 به پذیری تداو .باشند برخوردار هریش یطمح یکیف حفظ و ذیریپ مداوت هخصیص دو از دبای دارپای دهایدرآم هری،ش اداقتص در

 ریزی برنامه بتوان آن به دستیابی برای و بوده ااتک قابل زمان طول در که باشند ای گونه به باید درآمدی اقال که است ممفهو این

 اناتنوس و رراتمق و قوانین رتغیی ها، بحران ها، کشو تأثیر تحت لدلی ره هب هک درآمدی ماقال یهکل بنابراین داد؛ انجا را مالز های

 تعریف ای گونه به باید پایدار دهایدرآم دیگر، طرف از .ندارند را پایداری اول خصیصه و ودهنب ااتک لقاب د،گیرن یم رارق ادیاقتص

 ر،دیگ ارتیعب هب .دنده قرار تخریب و تهدید رضمع در ده،زن ای پدیده عنوان به را شهر کیفی شرایط اه آن هب دستیابی که شوند

 که تاس نگرشی همان شهری، درآمدهای به نگرشی چنین عواق در .تاس تاهمی ائزح درآمد، بودن سالم و بودن وبمطل

 (.1143، به نقل از:شرزه ای ، 1133)حاجی لو  و همکاران ،اند داشته تأکید مهی ادهایاقتص در آن رب تمبیس رنق طی اقتصاددانان
 

 رویکرد حکمرانی خوب شهری -2-3
 نقش یشهر یها سکونتگاه بهبود و شهر توسعه روند در یشهر تیریمد گاهیجا و است مطرح توسعه منبع کی عنوان به شهر

شریف نژاد و ) متأثرند موجود یرقابت طیمح طیشرا از ایپو و دهیچیپ یتیهو با شهرها کالن و دارد کننده نییتع و مهم اریبس
 گاه جلوه که بود خواهند کالنشهرها نیا آنگاه و خورد خواهد رقم یشهر کالن یفضاها در بشر ندهیآ پس. (143: 1133 ، همکاران

 یکینزد تایماه که است یا دهیپد یشهر تیریمد واقع در. شد خواهند مطلوب تیریمد خصوص در مختلف یها طرح و ها برنامه
 جامعه نیچن در دارد ازین ایپو یا جامعه به مهم نیا دارد خود به مربوط امور اداره در شهروندان فعال دخالت و یدموکراس با یادیز
 یشهر تیریمد ساختار. اند ییپاسخگو به ناچار آنان تیرضا جلب یبرا و آمده حساب به شهروندان ندگانینما یشهر رانیمد یا
 تیاهم جهت نیا از شتریب مورد، نیا(. 113: 1143 ،یآخوند )شود یم محسوب یشهر خوب ییحکمروا مهم اریبس ابعاد از یکی

 مهم ،یشهر توسعه یداریپا و یانسان یها سکونتگاه بهبود در تواند یم ،یشهر یزندگ مطلوب انیجر بر تیریمد نحوه که دارد
 نیا در. ردیگ یم نشات یشهر تیریمد ییکارا از یشهر یها برنامه کننده میتنظ و دهنده اجازه عامل رایز. کند فایا را نقش نیتر
 منبع کی عنوان به شهر یتلق یها نهیزم جمله از یعیطب منابع افتیباز و یرضروریغ مصرف کاهش ،یانرژ یمنطق دیتول نه،یزم

 است شهر ساکنان یازهاین به ییپاسخگو یبرا منابع و عوامل یسازمانده از عبارت یشهر تیریمد سان نیبد است توسعه
 .باشد یم رانیا در یشهر تیریمد غالب یها مدل دهنده نشان 1 شماره شکل(. 3: 1131مظفری و همکاران،)

 

 
 (.1۸۳: 1۸۳۱ گران،ید و یآخوند: ماخذ) یشهر تیریمد غالب و یاصل یها مدل -1 شکل

 
 شهر یعموم تیریمد و یزیر برنامه یها روش مجموع از است عبارت ملل سازمان بوم ستیز فیتعر طبق ،یشهر یحکمران

 با متعارض ای متضاد منافع ق،یطر آن از که است یمستمر ندیفرا زین و یخصوص ینهادها و یعموم ینهادها افراد، یسو از
 هم و یرسم ینهادها هم ،یشهر یحکمران فیتعر نیا طبق .دیآ یم فراهم متقابل کنش و یهمکار نهیزم و شده همراه گریکدی

 یشهر خوب یحکمران از هدف (.UN-HABITAT,2016) ردیگ یم بر در را شهروندان یاجتماع هیسرما و یرسم ریغ اقدامات
 به شهروندان، کارآمد و راحت یزندگ یبرا یمناسب طیمح و نهیزم جامعه، در که یا گونه به است یشهر توسعه ندیفرآ تیتقو

 خوب ییحکمروا هینظر مهم یها جنبه از یکی(. 11: 1143 ،ینوبر) شود فراهم آنان یاقتصاد و یاجتماع یها یژگیو تناسب
 اداره مردم که یحکومت یعنی. است  استوار یمردم حکومت بر مذکور هینظر انیبن و اصل که چرا است مشارکت بعد همان ،یشهر
 (.Dekker & Kempen,2014: 43) داشت خواهند عهده بر را امور
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 به یشهر ۔خوب یحکمران واقع در
 تیریمد از شهروندان تیرضا جلب دنبال
 یم ها یشهردار آن رأس در و یشهر
 گرداندن باز است، مسلم آنچه. باشد

 و متالطم طیمح در شهروندان به آرامش
 زانیم از کاستن ،یشهر متحول و داریناپا

 ،یشهردار برابر در شهروندان یتینارضا
 تیامن به هراس و هول حالت لیتبد

 ییجو مشارکت هیروح تیتقو و خاطر،
 و یشهر ماتیتصم به نسبت شهروندان

 با شهروندان یهمدل زانیم شیافزا
 یشهردار با و عام طور به یشهر تیریمد
 میپارادا چارچوب در خاص، صورت به
 ییحکمروا خصوص به و یشهر تیریمد

مددی ) است حل قابل یشهر خوب
 (.21 ،1133 ، وهمکاران

 
 یشهر خوب یحکمران یالگو ساخت -2 شکل

 (.12۳: 1۸۳۳ زاده، لیاسماع: ماخذ)

 

 ها یشهردار نهیهز و درآمد منابع بر یمرور -2-3

 یمحل یها حکومت یدرآمد منابع -2-3-1
 :از عبارتند که دارد وجود یمحل یها حکومت درآمد نییتع یبرا هیپا اصل دو
 کسب یمحل یحکومتها توسط شهروندان به هیاول خدمات ارائه یمال نیتأم یبرا منبع، نیا: یداخل منابع از یناش درآمد.1

 آن یآور جمع و افتیدر یمالکها نییتع و ندیآ یم دست به یشهر درون یجار یندهایفرا از که هستند یمنابع واقع در و شودیم
 .شهروندان از یافتیدر عوارض و ها اتیمال مانند است؛ یمحل حکومت عهده بر معموال
 یمحل حکومت یتیحاکم چارچوب از خارج ینهادها معموال آنها نیتأم محل که هستند یمنابع: یخارج منابع از یناش درآمد .2
 یحکومت انیم یها کمک مانند دارد؛ آن افتیدر نحوه و زانیم یبرا یریگ میتصم در یتر کمرنگ نقش ،یمحل حکومت و است

 .(12: 1133حاجی لو و همکاران، )
 :از عبارتند یمحل یها حکومت یسنت یدرآمد منابع

 موارد ریسا و مستغالت بر اتیمال شه،یپ و کسب پسماند، فاضالب، آب،: خدمات یبها -

 یمل یها اتیمال از یسهم با یمحل یها اتیمال: یاتیمال درآمد -

 یمرکز یها حکومت از گرفتن وام ای کمک -

 یخصوص بخش و ها بانک از مدت کوتاه یها وام و یاعتبار التیتسه -

 نیتأم از توانند یم یخوب به یمحل یها حکومت که یا هیسرما یها نهیهز یبرا یدرآمد منابع ریسا و بلندمدت وام -
 قرضه اوراق مانند ببرند؛ بهره آن از منابع شیافزا یبرا بازارها یمال

 یاراض و ها ساختمان مانند: یشهر امالک ییدارا -

 (. Dirie,2015... ) و وام وقف، از یناش منابع -
 

 آن های شاخص و پایدار درآمد مفهوم -2-3-2
 پذیری تداوم. باشند برخوردار شهری محیط کیفی حفظ و پذیری تداوم خصیصه دو از باید پایدار درآمدهای شهری، اقتصاد در

 برنامه بتوان آن به دستیابی برای و بوده اتکا قابل زمان طول در که باشند ای گونه به باید درآمدی اقالم که است مفهوم این به
 و مقررات و قوانین تغییر ها، بحران شوکها، تأثیر تحت دلیل هر به که درآمدی اقالم کلیه بنابراین داد؛ انجام را الزم های ریزی

 ای گونه به باید پایدار درآمدهای دیگر، طرف از. ندارند را پایداری اول خصیصه و نبوده اتکا قابل گیرند، می قرار اقتصادی نوسانات
 عبارتی به. ندهد قرار تخریب و تهدید معرض در زنده، ای پدیده عنوان به را شهر کیفی شرایط آنها به دستیابی که شوند تعریف
 که است نگرشی همان شهری، درآمدهای به نگرشی چنین واقع در. است اهمیت حائز آمد، در بودن سالم و بودن مطلوب دیگر،

 (.1143 ای، شرزه) اند داشته تأکید ملی اقتصادهای در آن بر بیستم قرن طی اقتصاددانان
 یدرآمدها از دسته آن دار،یپا یدرآمدها ،مهاباد یشهردار یمال منابع ریسا و داریپا یدرآمدها جامع طرح براساس نیهمچن

 (:1133 ،ها یشهردار درآمد وصول و صیتشخ کل اداره) برخوردارند ریز صیخصا از که هستند یشهردار
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 .نشوند دیشد نوسانات دچار مدت کوتاه در حداقل و بوده ثبات یدارا :یریپذ تداوم .1
 و شود اجتناب یمال قهیمض از تا ابدی گسترش مخارج گسترش با همپا و شود بزرگ زمان یط یدرآمد هیپا :یریپذ انعطاف.2
 .کرد  فیتعر را الزم ییاجرا یها یزیر برنامه بتوان آن وصول یبرا 

 ،یطیمح ستیز یساختارها به و شود یمحور عدالت کردیرو یارتقا موجب محل، آن از درآمد کسب :بودن مطلوب.۸
 تیمطلوب شهر، یاقتصاد تیمطلوب رشاخصیز چهار به توان یم را تیمطلوب شاخص. اوردین لطمه یاقتصاد و یاجتماع ،یکالبد
 است شده آورده کی هر فیتعر ادامه در که کرد میتقس شهر یاجتماع تیمطلوب و شهر یطیمح ستیز تیمطلوب شهر، یکالبد

 نرخ کاهش درآمد، زانیم شیافزا: مانند ییارهایمع گرفتن نظر در با یاقتصاد یساختارها به توجه ،یاقتصاد مطلوبیت از منظور
 و سپهوند) تورم رشد زانیم کاهش شهر، در یعمران یها پروژه تعداد شیافزا ،یشهر تیریمد بودجه شیافزا شهر، در یکاریب

 .است رهیغ و( 1132 نژاد، عارف

 

 یشهر داریپا درآمد -2-3-3
 در یریتأث یاجتماع و یاقتصاد نوسانات یعنی. باشند مطلوب و سالم مداوم، که شود یم گفته ییدرآمدها به داریپا درآمد 

 2011:55)باشد نداشته یمنف یطیمح ستیز آثار و دینما نیتضم را یشهر سالمت نداشته، ریتأث آن زانیم و افتیدر

Hassanzadeh) یبرا دولت ییتوانا که افتد یم اتفاق یزمان داریپا یمال نیتأم فیتعر ایاسترال یمحل یها دولت انجمن نظر طبق 
 یبرا را اش ندهیآ و حال تعهدات بتواند ها، اتیمال در نشده یزیر برنامه رییتغ بدون که باشد یا اندازه به اش یمال منابع تیریمد

 عوارض درآمد ها، یشهردار داریپا یدرآمد منابع نیتر مهم از اساس نیا بر (.,Heydipour ,2019,42)کند برآورده خدمات ارائه
 :2010)  باشند یم لیاتومب ساالنه عوارض مستغالت، بر اتیمال شه،یپ و کسب شهر، سطح عوارض پسماند، عوارض و ینوساز

63 ,Jamshidzadeh .) 

 

  هایشهردار یآمد در یها یاستراتژ -2-3-4
 رند،یگ یم نظر در را افزوده یدرآمدها شیافزا نهیگز یمحل یها دولت که یزمان :افزود یدرآمدها شیافزا :اول یاستراتژ

 نکهیا در حقوق یتساو یعنی است، مهم یا نکته کنندگان استفاده یها نهیهز و اتیمال پرداخت در عدالت تیرعا به دادن تیاهم
 کار به کسانی سطح که یزمان نیبنابرا شود؛ عیتوز شهروندان انیم در دیبا یشهر تیریمد یها بودجه یها نهیهز و منافع چطور

 2011:116) کنند یم استفاده ایمزا یبرخ از ،یمحل بودجه مجدد عیتوز اثر طبق بر ابدی یم کاهش کاربران یریگ
,Hassanzadeh.) 

 نهیهز کاهش ،یشهر خدمات ییکارا و یاثربخش بهبود: ییکارا و یاثربخش بهبود جهت ها نهیهز یزیر برنامه: دوم یاستراتژ
. کند یم نیتضم را اهداف به یابیدست یبرا خدمات نیتر ستهیشا تیماه و نوع و دارد دنبال به را مختلف سطوح در خدمات ارائه

 تیریمد یها ستمیس یبند بودجه و یزیر برنامه بهبود از اند عبارت ها یشهردار ییکارا و یاثربخش بهبود یبرا یاصل یها روش
 ساختار از یبانیپشت و اتیعمل یبرا دسترس در یکاف یها هیسرما نیتضم خدمت ارائه جهت نهیهز کم یها روش یاجرا ،یشهر
  . یمرکز

 یرسان خدمات امر در شتازیپ یکشورها اتیتجرب به توجه با :یشهر خدمات یمال حوزه در یخصوص مشارکت: سوم یاستراتژ
 یبرا یدولت ریغ یها سازمان فعال مشارکت رندهیگ بر در که یخصوص یدولت بخش یهمکار تیتقو جز یراه شهروندان، به

 یپل یخصوص بخش به ها رساختیز و خدمات انتقال و نیتأم یسپار برون. کرد تصور توان ینم است یشهر طیمح یفیک توسعه
 یبرا یساز فرهنگ. (Hassanzadeh,2011:120) است شیافزا حال در یتقاضا و خدمات عرضه کمبود شکاف انیم

 (.Slack,2016:12)باشد یم یشهردار فیوظا از نهیزم نیا در شهروندان تیمسئول حس ختنیبرانگ
 

  درآمدها در یداریپا تحقق طیشرا -2-3-5
 جادیا ندیفرا در :یکنون یها سامانه در یبازنگر و یآمد در یگذار استیس گونه هر در عدالت گرفتن نظر در -

 در یگذار استیس گونه هر در شهروندان پرداخت توان تیرعا شود، توجه آن به دیبا که یاساس نکته یشهردار درآمد در یداریپا
 .است آمده

 اریاخت در گوناگون یها اتیمال قالب در یعموم بخش منابع از یبزرگ بخش :یاصالح حرکت با یمرکز دولت تیحما - 
 مختلف یها رده انیم ها تیمسئول و فیوظا میتقس در یمنطق یموازنها که دهد یم نشان یجهان اتیتجرب. است یمرکز دولت

 یبررس قابل دگاهید نیا از یمحل و یمل به ها اتیمال یبند میتقس دارد، وجود( ها اتیمال) یعموم بخش منابع میتقس و حکومت
 . است
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 ازمندین یزندگ مطلوب تیفیک :یاصالح حرکت با یشهر خدمات کنندگان استفاده و شهروندان یهمگام و یهمراه -
 و تیمسئول احساس با مهم نیا. است یشهردار دست به یعمران و یخدمات یها تیفعال انجام یبرا سالم و داریپا منابع نیتأم

 (.Bartkowiak , 83 :2017)  ابدی یم تحقق منابع نیتأم در شهروندان یهمراه
 

 تحقیق روش -3
 است.  تحلیلی توصیفی آن بررسی روش و کاربردی نوع از پژوهش این است. انجام شده مهاباد شهر سطح در حاضر پژوهش

 به هم و 1133-1131 های سال برای مهاباد شهرداری های هزینه و درآمدها و اطالعات بررسی و اسنادی روش با هم ها داده

 و مهاباد شهرداری درآمدی وضعیت خصوص در مهاباد شهرداری درآمد مطالعات گروه رئیس با مصاحبه طریق از و میدانی صورت
 بدست پایدار درآمدهای کسب راستای در مهاباد شهرداری روی پیش موانع همچنین و پایدار درآمدهای کننده تعیین های شاخص

 گرفته صورت Excel افزار نرم از استاده با ها داده تحلیل و تجزیه است. بوده آزاد یا نامنظم صورت به مصاحبه نوع است. آمده

 نوسازی، عوارض خدمات، ارائه و کاال فروش بر عوارض شامل مهاباد شهرداری درآمدی کدهای متغیرها پژوهش این در است.

 و پایداری شاخص با توجه با که شوند می …و ساختمانی پروانه های بر عوارض شهرداری، اموال فروش اتباع خارجی، عوارض
 اند. بررسی شده ناپایداری

 

 (موجود وضعیت) منطقه های ویژگی-4
آذربایجانغربی  یکی از شهرهای بزرگ استان مهاباد
 این شهر در جنوب استان و در دامنه رشته جبالمی باشد. 
کوهستانی و خوش آب و هوا قرار دارد. مهاباد  لند شیخان

واقع شده  مهاباد شهری است که در ساحل شرقی رودخانه
است و امروز به خاطر قرار گرفتن در مرکز تالقی سه 

شرقی، آذربایجان غربی کردستان از   استان آذربایجان
 12ردار است.شهرستان مهاباد یکی از اهمیت خاصی برخو

شهرستان تابعه استان آذربایجان غربی است که در 
محدوده فعلی تقسیمات کشوری خود دارای یک مرکز 

  .دهستان است 1بخش و2، شهری

 
  موقعیت شهرستان مهاباد واستان درکشور -۸شکل 

 (1۸31طرح جامع شهر مهاباد، )

شهرستان مهاباد بر اساس  .است درصد کل استان 3,2کیلومتر مربع می باشد که تقریبا  230مساحت این شهرستان در حدود
درصد جمعیت  3,1نفر در محدوده فعلی تقسیمات  کشوری خود دارد که  211034جمعیتی بالغ بر  1131آخرین سرشماری در سال 

 (.1131. )طرح جامع شهر مهاباد، استان آذربایجان غربی است
 

 تحلیل یافته هابحث و -1
 در که می کنیم مشاهده1133تا1131 سالهای طی مهاباد شهر شهرداری هزینه های و درآمدها روند بررسی با و جدول طبق

می  0,44 سالها این طی در نسبت ها این میانگین و بوده یک از کمتر همواره درآمدها به هزینه ها کل نسبت این سالها طی
 بیشتر همواره درآمدها و نبوده مواجه درآمد کمبود با دوره این طی مهاباد شهرداری که است آن از حاکی نسبت (. این1 باشد)جدول

 بوده است. هزینه ها از
 )ماخذ:نگارنده(1۸3۱-1۸3۸ سالهای طی مهاباد شهرداری درآمد به هزینه نسبت  -1جدول

 متوسط نسبت 1133 1133 1131 1134 1131 

 - 2311311333132 1221341131321 1314113133440 311013141133 134411142143 هزینه ها

 - 1443214131400 1103010314433 2242214114441 434331141313 334234000000 درامدها

نسبت 
هزینه به 

 درامد
33./ 44./ 44./ 33./  44./ 

 
 هزینهه ای موردبررسی دوره در که است این بیانگر 1131 - 33 سالهای طی در جاری و عمرانی هزینه های سهم متوسط
هزینه  صرف بودجه درصد 41 و عمرانی هزینه های صرف بودجه درصد 11 حدود و داشته برتری جاری هزینه های عمرانی بر

 (2است)جدول جاری شده های
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 )ماخذ:نگارنده(1۸3۸ - 3۱ سالهای طی شهرداری هزینه های کل از جاری و عمرانی هزینه های سهم -2 جدول

 متوسط نسبت 1133 1133 1131 1134 1131 

 41/14 32/11 21/41 11/32 11/11 33/11 ها هزینه کل از عمرانی های هزینه سهم

 11/41 04/44 33/14 31/23 43/44 14/13 ها هزینه کل از جاری های هزینه سهم

 
 باید اما نبوده مواجه درآمد کمبود با شهرداری و داشته برتری هزینه ها بر وصولی درآمدهای گذشته سالهای طی در هرچند

 و پایدار درآمدهای سهم 1 جدول است. بوده ناپایدار درآمدهای به وابسته به شدت شهرداری مدت این طی در که توجه داشت
 درآمدهای درصد 40 حدود 1 جدول به توجه با می دهد. نشان را 1133-1134سالهای طی وصولی درآمدهای از کل ناپایدار

 قطعی برنامه ریزی امکان و داشته اند پایدار ماهیتی درآمدها درصد 20 تنها و است به دست آمده ناپایدار منابع درآمدی از شهرداری

 است. داشته وجود پایدار درآمد درصد 20 این مورد در تنها
 

 )ماخذ:نگارنده(1۸33و  1۸3۳سالهای در شهرداری درآمدهای کل از ناپایدار و پایدار درآمدهای سهم -۸جدول
 متوسط نسبت 1133 1134 

 34/33 40/44 13/31 درآمدها کل از ناپایدار درآمدهای سهم
 22/20 30/11 41/24 درآمدها کل از پایدار درآمدهای سهم

 
 بدین این (.4است)جدول 0,42 با برابر 1134 - 33 سالها در پایدار درآمدهای به جاری هزینه های ساالنه نسبت های میانگین

به  شهرداری و است تأمین شده پایدار درآمدهای از جاری هزینه های درصد 42 سالها این طی متوسط به طور که معنی است
 از دسته این حصول در خلل ایجاد یا درآمدها این قطع و است شده متوسل ناپایدار درآمدهای به جاری بودجه جبران کسری منظور

 شهر سطح در مطلوب خدمت رسانی به قادر شهرداری و کرد خواهد مواجه جدی مشکالتی با را قم شهری نظام مدیریت درآمدها،
 درصد 100 تقریباً که است این از حاکی ناپایدار درآمدهای به عمرانی هزینه های نسبت میانگین بررسی بود. همچنین نخواهد

 درآمدها، اینگونه در نوسانات بروز صورت در و (1 شود)جدولمی  عمرانی هزینه های صرف سالها این طی ناپایدار در درآمدهای
 شد. خواهد مواجه بحران با شهری زیرساختهای ایجاد و شهری محیط به منظور بهبود شهرداری

 
 (نگارنده:ماخذ)1۸33و1۸3۳سالهای  در پایدار درآمدهای به جاری هزینه های ساالنه نسبت های -4جدول 

 متوسط نسبت 1133 1134 
  1003041123414 1131314113212 هزینه های جاری

  330121430131 341433323000 پایدار آمدهای
 /.42 /.33 /.33 جاری هزینه های به پایدار درآمدهای نسبت

 

 (نگارنده:ماخذ)1۸33 و 1۸3۳ سالهای در پایدار درآمدهای به عمرانی هزینه های ساالنه نسبت های -1 جدول
 نسبتمتوسط  1133 1134 

  4414131332334 2441133213111 هزینه های عمرانی
  1210044104433 2131120313000 غیر پایدار  آمدهای

 03/1 14/1 /.33 عمرانی هزینه های به غیرپایدار درآمدهای نسبت

 
 درصد، 33/13 میانگین با شهرداری اموال فروش که کرد مشاهده توان می 1133-1134 سالهای وصولی درآمدهای بررسی با

 به اتفاقی به صورت که دارایی هایی و درصد  32/4 با تراکم مازاد عوارض و درصد 03/22با ساختمانی پروانه های بر عوارض
 و ناپایدار درآمد بیشترین که هستند کدهایی درصد  13/3 با است ساختمانی تخلفات و جرائم شامل که می گیرد تعلق شهرداری
 بازار با مهاباد شهرداری درآمدی منابع عمده (3جدول) به دست آمده اند موارد این از مهاباد شهرداری وصولی درآمد همچنین

 دارد. شدیدی نوسانات مسکن بازار تغییرات به توجه با که است مربوط ساز و ساخت و مسکن
 و نوسازی عوارض و خدمات وارائه کاال فروش بر عوارض 33-1134 های سال طی مهاباد شهرداری پایدار درآمدهای بین در

 شهر (.3 جدول)اند داده اختصاص خود به را نرخ بیشترین درصد 01/1و 33/1، 42/3با ترتیب به خارجی اتباع بر عوارض همچنین
 خدماتی شهرهای از یکی توریستی استان-فرهنگی شهر اولین عنوان به همچنین و کشور در مرزی موقعیت به توجه با مهاباد

 خالف بر شهر این در .کند معرفی کاال و خدمات ارائه مراکز از یکی عنوان به را مهاباد شهر تواند می این که شود می محسوب

 از نوسازی عوارض دریافت شود، می محسوب ها شهرداری پایدار درآمد بیشترین نوسازی عوارض که ایران شهرهای از بسیاری

 شهروندان از برخی یا و نشده لحاظ درستی به ملک ای منطقه قیمت مثال عنوان به است؛ همراه مشکالتی با مهابادی شهروندان

 و (دانشگاه آزاد و پیام نور وجود) فرهنگیو توریستی دالیل به مهاباد شهر همچنین .باشند نمی آن پرداخت به قادر اقتصادی نظر از
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 به …و عراق، کشور از زبان عرب و کرد خارجی اتباع از زیادی تعداد پذیرای ساالنه ارزان، بصورت خدمات ارائه شدة تمام قیمت

 .شود می شناخته درآمدی پایدار منبع عنوان به خود که است، …و تحصیل و زندگی منظور
 

 (نگارنده:ماخذ)1۸33-1۸3۳سالهای در مهاباد شهرداری ناپایدار درآمدهای شرح -6 جدول

 ناپایدار درآمدهای شرح
 کل از ناپایدار درآمدهای درصد

 1۸33-1۸3۳ طی درآمدها
 31/13 شهرداری اموال فروش

 03/22 ساختمانی پروانه های بر عوارض
 32/4 تراکم مازاد بر عوارض

جریمه  شامل (می گیرد تعلق شهرداری به قانون ب هموجب یا اتفاقی به طور که دارایی
 (... و کاربریها تغییر از حاصل درآمد ، 100 ماده کمیسیون

13/3 

 40/2 دریافتی وام های
 10/1 پارکینگ حذف عوارض

 /.33 ساختمانها و اراضی تفکیک بر عوارض
 /.11 خصوصی سازمان های و اشخاص اهدایی کمک های و اعانات

 /.22 دولتی سازمان های و دولت اعطایی کمک های
 /.14 پیش آمدگی و بالکن بر عوارض

 33/33 1134 - 33 سال طی ناپایدار درآمدهای مجموع

 
 (نگارنده:ماخذ)1۸33-1۸3۳سالهای  در مهاباد شهرداری پایدار درآمدهای شرح -۱جدول

 ناپایدار درآمدهای شرح
-1۸3۳طی درآمدها کل از ناپایدار درآمدهای درصد

1۸33 
 42/3 خدمات ارائه و کاال فروش بر عوارض

 33/1 نوسازی عوارض
 01/1 خارجی اتباع عوارض

 /.33 افزوده ارزش بر مالیات قانون 13 ماده 2 تبصره
 /.42 منقول غیر معامالت بر عوارض

 /.40 نقلیه وسایل سایر و سواری خودروهای سالیانه عوارض
 /.14 (سوخت) افزوده ارزش بر مالیات قانون 13 ماده 2 تبصره

 /.21 قراردادها بر عوارض
 /.22 (گمرکی) افزوده ارزش بر مالیات قانون 41 ماده

 /.11 رسمی اسناد عوارض
 /.04 (ترمینال) باربری و مسافرت بلیط عوارض

 /01 (گمرکی) افزوده ارزش بر مالیات قانون 41 ماده 1 تبصره
 /01 گذرنامه عوارض

 /01 زباله آوری جمع و فروش از حاصل درآمد
 /02 محلی محصوالت بر عوارض

 /02 آالیندگی عوارض
 /02 سایر و سیکلت موتور سالیانه گذاری شماره عوارض

 /01 نقلیه وسائط معامالت بر عوارض

 

 نتیجه گیری -6
 که است آن موضوع این و هستند شهری مالی تأمین مسائل در مشترک موضوع یک گویای تجربی، و نظری مختلف منابع

 درآمدها، محدودیت دلیل به دیگر سوی از و دارند را خود های هزینه کنترل و درآمدها افزایش دغدغه سو یک از ها شهرداری همه
 تهیه برای مالی تأمین الگوهای و ابزارها یافتن دنیال به باید باید، بنابراین .ندارند را شهری های پروژه از بسیاری مالی تأمین امکان
 که بود خواهد مطلوب زمانی نظام این که است این سیستم چالش دومین .باشند شهری های گذاری سرمایه انجام جهت الزم منابع

 این تأثیر تحت مختلف مصارف و کارکردها برای شهرداری ها درآمد تأمین دولتی، منابع یا شهرداری ها منابع نوسانات شرایط در
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 ها شهرداری مالی نیازهای جوابگوی که شود پیشنهاد مدلی بایستی چالش، دو این از رفت برون منظور به .نگیرند قرار تحوالت
 .آورد فراهم را شهری های پروژه مالی تأمین منابع و درآمدها پایداری زمینه بتواند تدریج به و بوده

 منابع صدر در غیرمنقول اموال باألخص شهرداری اموال فروش که شد مشاهده مهاباد شهرداری درآمدی منابع بررسی با
می  محسوب شهروندان ثروت و ملی منابع جزو درواقع که درآمدی منابع این. است بوده اخیر سالهای طی مهاباد ناپایدار شهرداری

 درآمد سهم طرفی از. شوند بدل شهرداری برای پایدار درآمدهای به سرمایه گذاری طرح های اجرای یا اجاره داری با شود میتواند
 که است درحالی این دهد می تشکیل را شهرداری درآمدهای درصد 10 - 40 نزدیک مهاباد شهرداری در ساز و ساخت حاصل از

 بازار به زیادی بستگی درآمد نوع این. است درصد 1 از کمتر وساز ساخت از حاصل درآمد سهم معمول طور به نقاط جهان دیگر در
 درآمدزایی جدید راهکارهای دنبال به بایستی شهری مدیران اساس این بر. شود می محسوب ناپایدار درآمدی و کشور دارد مسکن
پیش  درآمدهای در اساسی تغییرات به منجر درآمدی بخش هر در نوسانات تا کنند گسترده تر را شهرداریها درآمدیسبد  و باشند

 پایدار توسعه به دستیابی و شهروندان نیازهای تأمین راستای در باشند قادر ریزان برنامه و مدیران و نشود بینی شده شهرداری
 نشوند. مواجه منابع تأمین با مشکل شهری
 جدید روشهای اجرای و بکارگیری دارد، پرسنل نفر 400 به نزدیک مربوطه های سازمان و مهاباد شهرداری اینکه به توجه با

 ضرورت جاری های هزینه و شهری خدمات در پرسنلی هزینه کاهش بمنظور جغرافیایی اطالعات های سیستم بر مبتنی مکانیزه و
 درصد نیم و 4 و شهرداریها سهم درصد نیم و 1 که می شود اخذ افزوده ارزش بر مالیات تولید، از درصد 4 قانون بر اساس. دارد

 به پرداخت و افزوده ارزش بر مالیات از شهرداریها سهم تعیین و شهر مصرف و تولید دقیق محاسبه اساس این بر. دولت است سهم
 مجتمع آن در شهر، در بزرگ های مجتمع ساخت از عوارض دریافت جای به مهاباد شهرداری. می رسد نظر به آن ضروری موقع

 ارزیابی و درآمد پروژه، .کنترل شود تبدیل شهری مدیریت برای عظیم پشتوانه یک به پایدار، درآمد این تا باشد السهم داشته قدر ها
 تولید کارخانه احداث ساز، و ساخت عوارض و هزینه های کاهش و نوسازی عوارض افزایش بودجه، انحراف و عملکرد، تخصیص

 به توجه با آنها فروش و ای گلخانه گیاهان و نهال و گیاه و گل انبوه تولید وآسفالت، بچینگ و بتنی قطعات و ماسه شن و مصالح
 .است پایدار درآمدهای افزایش برای شهرداری راهکارهای دیگر منطقه و هوای آب و اقلیم

 یافته توسعه کشورهای های شهرداری درآمدی منابع با مهاباد شهرداری درآمدی منابع مقایسه و موضوع پیشینه بررسی با

 :شود می مطرح زیر پیشنهادات

 های شهرداری در درآمدی منبع ترین اصلی گفت توان می مختلف کشورها در ها شهرداری درآمدی منابع مطالعه با -

 :شود می اخذ صورت دو به عمدتا که هستند ها مالیات کشورهای مختلف

 مستغالت و ها دارایی به مربوط مالیات نوع این درصد بیشترین و گردند می اخذ ها شهرداری توسط که محلی های مالیات

 .باشد می

 .رسد می ها شهرداری به ها مالیات بازتوزیع طریق از آن از مهمی بخش که باشد، می مرکزی حکومت های مالیات دوم، نوع

 این متوسط طور به طوریکه به است بسیار توسعه حال در و یافته توسعه کشورهای اکثر در ها شهرداری به دولتی های کمک
 به دولت های کمک که است درحالی این دهد می تشکیل را صنعتی کشورهای های شهرداری درآمدی منابع درصد21-20 درآمد

 مالیاتی درآمدهای از درصدی شود می توصیه که است رسیده شهرداری درآمدهای درصد یک از کمتر به گاها ایران های شهرداری

 .شوند داده انتقال مهاباد شهرداری جمله از ها شهرداری به

 به و بگیرد وام خارجی و داخلی موسسات از خود اختیار با توانند می محلی های حکومت معموال صنعتی کشورهای در -

 توسعه درحال کشورهای از بسیاری در که است درحالی این بپردازند غیره و سهام و قرضه اوراق و فروش خرید کار

 تامین منظور به اختیارات نوع این بینی پیش .است نشده بینی پیش محلی واحدهای برای چنین اختیاراتی ایران مانند

 .رسد می نظر به الزامی ها شهرداری و سایر مهاباد شهری های پروژه مالی

 و ترین ثابت ترین، عادالنه و شود می شناخته نوسازی عوارض عنوان با ایران در که امالک و دارایی بر مالیات سهم -
 درصد10 حدود متوسط طور به آمریکا متحده ایاالت در آید می حساب به ها شهرداری برای مالیاتی پردرآمدترین منبع

 درصد ایران های شهرداری برای درآمدی منبع این که است درحالی این دهد می تشکیل ها را شهرداری درآمد از

 درآمدهای درصد 1,1 با برابر 1134 سال در مهاباد شهرداری برای مقدار این .داده است اختصاص خود به را پایینی

 را شهرداریها درآمدی پتانسیل مستمر به صورت میتواند که اقالمی هست از درآمدی منبع این .می باشد وصولی

 برای درآمدی پایدار منبع یک و نمی سازد مواجه خطر را با شهری محیط زیست سالمت نیز آن دریافت و دهد افزایش

 درصد اختصاص و ساختمانی جای درآمدهای به درآمد نوع این جایگزینی بنابراین .می شود محسوب شهرداریها

 سد.ر می نظر به مناسب ها شهرداری سایر و مهاباد شهرداری برای آن به بیشتری

 10 از بیش معمول طور به دنیا های شهرداری در مشترک مالیات همان یا ها شهرداری به دولت از انتقالی های مالیات -
 گرفتن نظر در و افزوده ارزش بر مالیات قانون تصویب با نیز ایران در. دهد می تشکیل را شهرداری درصد درآمدهای

 مسئوالن با که ای مصاحبه طی وجود این با. است یافته افزایش درآمد این میزان مالیات، این ها از شهرداری سهم
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 با کشور مالیاتی امور سازمان از مالیات نوع این از ها شهرداری سهم دریافت شد مهاباد( انجام مالی)شهرداری مدیریت
 شود. اندیشیده ها شهرداری به درآمدها این انتقال تسهیل تدابیری جهت بایستی و است همراه مشکالتی

 و منابع دیگر از مالی و محلی های مالیات موقع به پرداخت و شهر اداره در شهروندان گسترده و مطلوب های مشارکت -
 شهرداری در که صورتی در باشد می بررسی مورد شهرهای های شهرداری در پایدار درآمدهای تامین عوامل تاثیرگذار

 و نوسازی سالیانه عوارض کامل تحقق عدم با که چرا باشد نمی گستردگی این به شهروندان ایران مشارکت های
 از یکی جامعه سطح در مناسب سازی فرهنگ لذا. هستیم رو به رو شده تعیین در زمان خودرو و پیشه و کسب

 باشد. می کشور های شهرداری سایر و مهاباد شهر در اداره شهروندان مشارکت افزایش ضروریات

 اجرای بر خصوصی بخش مشارکت با مهاباد شهرداری که می شود پیشنهاد مهاباد شهر گردشگری نقش به توجه با -
ارائه  خدمات ارزانی باوجود درمانی توریسم طرفی از. کند مباردت مهاباد شهر در تفریحی و تجاری طرحهای درآمدزای

 عاید قابل توجهی درآمد خود، درمان دوره تکمیل به منظور استان در توریست ها اسکان طوالنی مدت بیماران، به شده
 درزمینه پیشرفت و شهری مناسب بسترهای ایجاد با میتواند می کنند.شهرداری شهرداری و شهری اقتصاد

 شود. بهره مند گردشگری حوزه این از درآمدهای بخش این در سرمایه گذاری و شهری زیرساختهای

 

 منابع
،  ییایجغراف یپژوهش ها هیر،نش«ران،تهرانیمدل اداره امورشهردرا یشناس بیآس»(،1143وهمکاران) ،عباسیآخوند .1

 .31شماره

 .1133ها،  یو وصول درآمد شهردار صیکل تشخ اداره .2

 «،33-31و  10-13 یکشور سالها یها یها واعتبارات شهردار نهیهز لیوتحل یبررس»(،1142)میدزاده،ابراهیجمش .1
 .11کشور، سال چهارم، شماره یزیوبرنامه ر تیریمد یفصلنامه پژوهش

ها )مورد مطالعه:  یشهردار داریپا یمنابع درآمدها یبررس»(،1133)یور، مهد لهی، محمد، پ یا رهیلو،مهران، م یحاج .4
 .1-22(،4)1،یشهر تیریاقتصاد و مد یپژوهش -ی، فصلنامه علم(«یشرق جانیشهر شبستر استان آذربا

 یعلم هینشر ،«داریپا یدرآمدها ینیگزیو جا هایدر شهردار یکمبود منابع مال»( ،1133)،رضایشهر ،ی،مهد راغب .1
 (. 11: یاپی)پ 2شباک، سال ششم، شماره  یتخصص

 ییمطالعه و شناخت منابع مالی و ارائه راهکارها» (،1132) یریبهنم انیعلی، معصومه مهد ،یکرامت اله، مهد ،یاریز .3
 تیریه مددو فصلنام ،یشهر تیری، مد«شهر مهاباد یمورد پژوهش شهردار ها،یدرآمد شهردار یداریبهبود پا یبرا

 .103-124،ص 11شماره ،یشهر

 لیوتح هیتجز کردیبا رو یشهر داریتوسعه پا یشاخص ها یبند تیاولو»(، 1132رضا؛ عارف نژاد، محسن) سپهوند، .3
 .13-41(،1)1،یشهر یزیفصلنامه مطالعات برنامه ر«.درشهراصفهان( ی)مطالعه مورد یگروه یسلسله مراتب

 یشهر تیری،فصلنامه مد«کشور یها یشهردار یاقالم درآمد یداریپا لیتح شناخت و»(،1143)یغالم عل ،یا شرزه .4
،3(20،)21-1. 

 یمولفه ها یابیارز»(، 1133)یمهر ،یکرامت اله،اذان ،یاریاحمد،ز ،ینیالحس د،خادمیحم ،ینژاد ،نعمت اله، صابر فیشر .3
نگرش  یپژوهش-ی، فصلنامه علم«اصفهان(:کالنشهر یها)مطالعه مورد یشهردار یساختار درامد یداریبرپا رگذاریتاث
 دوازدهم،شماره دوم. ،سالیانسان یاینو در جغراف یها

 ،یو روابط انسان ایجغراف ،«رانیها در ا یشهردار یبرا داریدرآمدپا نیتام یراه ها»(،1133رضا) ،ینوعهد ،محمد،یشعور .10
 .1،شماره1دوره 

 شیمقاالت هما ،مجموعه«رانیا یها درکالن شهرها یشهردار یدرامد بیساختاروترک»(،1141)دی،عبدالحمیصفر .11
 .رازیش ی:انتشارات دانشکده هنر ومعماررازیجلد دوم،ش ران،یا یشهرساز

 جامع شهر مهاباد، طرح .12

 (.1)1،یاقتصاد یها یبررس ،فصلنامه«رانیا یها یشهردار یودرامد ینظام مال یابیارز»(، 1141)،جعفریقادر .11

 تهران:انتشارت مجد،چاپ هشتم. ،«یو شهرساز یشهرحقوق »(، 1131)ار،غالمرضایکام .14

 یدارسازیپا یارائه الگو»(،1131)نینژاد، حس یفاطمه، حاتم ،یوثوق ن،یمحمدحس ،یزدی یپاپل ن،ی،غالمحسیمظفر .11
 یسال س ،ییایجغراف قاتی، فصلنامه تحق«تهران( ی: شهرداری)مطالعه موردهایشهردار یمنابع مال نیو تأم ینظام درآمد

 .111شماره چهارم،شماره کم،یو 

 ، فصلنامه اقتصاد.«ها یشهردار یدر منابع درآمد داریپا ینقش منابع مال»(، 1131زهرا) ،ییرسول؛ خدا ،یمنتظر .13

 زیتبر یشهردار یمنابع مال نیتأم یروش ها لیتحل»(، 1133)میکر ر،یزاده دل نیز،حسیپرو ،یثان ی،اکبر،نوروز یمدد .13
 دوازدهم،شماره چهارم. ،سالیانسان یاینو درجغراف ینگرش ها یپژوهش-ی، فصلنامه علم(«داریپا یبر درآمدها دیبا تأک
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد دو1041بهار (، 18)پیاپی:  1، شماره پنجمسال 

 

 یخوب شهر ییحکمروا یهاشاخص یاسهیمقا لیتحل

     

 1حمزه اکبرپور
 27/04/1400تاریخ دریافت:  

 22/01/1401تاریخ پذیرش: 
 

  10124کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

باشد. بر  یم یشهر ییحکمروا یمطلوب و موجود شاخص ها تیوضع نیب یمقابسه ا لیمقاله در صدد تحل نیمحقق در ا
 یشهردار 2آمار ، منطقه  228428 قیتحق یپردازان بکار برده شد. از دل جامعه آمار هیئه شده نظرارا اتیاساس نظر نیا

 قیروش تحق بیترت نیل پرسشنامه در نظر گرفته شده اند. بدیانتخاب شده و جهت تکم ینفر 820تهران ، حجم نمونه 
داده ها از نرم افزار  لیو تحل هیبوده است. جهت تجز کیتماتیس یو تصادف یاهم خوشه یرینمونه گ وهیو ش یشیمایپ

SPSS اشدب یدارد، لذا محقق در صدد م ییشاخصه ها یخوب شهر ییحکمروا نکهیبه ا تیبهره گرفته شده است. با عنا 
. دینما نییتهران تب 2منطقه  یدر شهردار یشهر ییمطلوب و موجود حکمروا تیشاخص ها را در قالب وضع نیتا ا

تفاوت  یشهر ییحکمروا یهامطلوب و موجود همه شاخص تیوضع نینشان داد که ب Tحاصل از آزمون  جینتا نیمهمتر
از  گرید یاست. برخ امدهیبدست ن یخوب شهر ییروابابت حکم یشکل مطلوب بیترت نیوجود دارد. بد یاردیمعن یها
مذکور  تیدو وضع نیرتبه را در ب نیشتریب دهدیانجام گرفت، نشان م دمنیکه با استفاده از آزمون فر قیتحق جینتا

 داراست. یریپذ تیمطلوب و موجود مسؤل تیدر وضع بیهم به ترت زیرتبه ن نیدارد و کمتر ییشاخص کارا

 

 ییحکمروا تیوضع ،یاثربخش ،ییکارا ،یخوب شهر ییحکمروا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 تهران   2منطقه  یشهردار ینیکارشناس مسول کارگز - 1
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 مقدمه  -1
 عمومی مدیریت و ریزی برنامه های روش مجموع از است عبارت ملل سازمان بوم زیست تعریف طبق ،  شهری حکمرانی

 با متعارض یا متضاد منافع آن، طریق از که است مستمری فرایند نیز و خصوصی نهادهای و عمومی نهادهای افراد، سوی از شهر
 هم و رسمی نهادهای هم شهری، حکمرانی تعریف این طبق. آید می فراهم متقابل کنش و همکاری زمینه و شده همراه یکدیگر
 نظر از نباید عالوه به(. 2007، متحد ملل بشر اسکان برنامه) گیرد می بر در را شهروندان اجتماعی سرمایه و رسمی غیر اقدامات

 یک گیری شکل به منوط شود می یاد حکمرانی عنوان به آن از که شهری و محلی امور مدیریت شیوه و سبک تحقق داشت دور
 های رژیم حدود تعیین و تعریف مشخص، و مدون حقوق های چارچوب مداری، قانون قبیل از ساختارهایی و رسمی روابط مجموعه
 هاست مشی و خط به راجع گیری تصمیم امور در همگانی مشارکت های زمینه کردن فراهم و زدایی تمرکز سطوح تعیین سیاسی،

 شهری خدمات و زیربناها حفظ و اتخاذ به که است مدیریتی فرایندی شهری، مدیریت خالف بر شهری حکمرانی(. 1822 ، اکبری)
 یا حکمرانی که آنجا از و( 1820 ثانی، شریفیان) شود می گرفته نظر در سیاسی کامال فرایندی شهری حکمرانی. پردازد می

( 1821 همکاران، و پاداش) دارد را عامه منافع جهت در عمومی های سیاست و تصمیمات آوردن در اجرا به وظیفه شهری، حاکمیت
 مدنی جامعه و خصوصی بخش حکومت، شامل ذینفعان همه آن موجب به و شود می تعریف توسعه، مشارکتی فرایند عنوان به

 بدنه از ها ناپایداری رفع شهری، توسعه ناپایداری رفع آن نتیجه که آورند می فراهم شهری مشکالت حل برای را تمهیداتی
 و وظایف قدرت، تفویض و شهری امور اداره در بیشتر پذیری مسئولیت و سازی کارآمد شهری، ریزی برنامه مدیریتی، نهادهای
 فرایندی توان می را شهری حکمرانی این بنابر(. 1821 پور، الله) بود خواهد محلی ذینفعان سایر و ها حکومت به ها صالحیت

 تشکل و دولتی غیر های سازمان و طرف یک از شهر اداره رسمی نهادهای و ها سازمان میان متقابل کنش اساس بر که دانست
 که است متفاوت جهت آن از حکومت قدیم اشکال با شهری حکمرانی اینکه نتیجه. گیرد می شکل دیگر طرف از مدنی جامعه های

 در عامالن این. شوند می وارد مدیریت امر در نیز داوطلب و خصوصی های بخش بلکه نیستند، عمومی بخش تنها مدیریت عامالن
 به توجه با(. 1821 ، همکاران و پاداش) کنند می فعالیت هستند، دولت از مستقل عموما که هایی مشارکت و مدیریت های شبکه
 در  مطلوب حکمرانی و شود می آغاز معنایی بار با مبحثی میکنیم اضافه واژه این به را خوب صفت که زمانی حکمرانی مفهوم
 افراد چنانکه. باشد می انگیز بر مناقشه حکمرانی واژه به ارزشی صفت کردن اضافه. گیرد می قرار نامطلوب حکمرانی مقابل

 خود شخصی تجربیات و منافع با مطابق را خوب حکمرانی هریک شهر، مدیریت و ها ایدئولوژی ها، دولت ها، سازمان گوناگون،
 در یا و سعادت و شکوفایی در ناپذیر انکار نقشی تاریخ طول در همواره ها دولت که نکته این گرفتن نظر در با. کنند می تغریف
 کنی ریشه برای هایی برنامه و بشر اسکان برنامه مانند هایی طرح اجرای خالل در اند، داشته ها ملت نابودی و انحطاط و نابودی

 سازمان و محققین سوی از خوب حکمرانی های شاخص ها برنامه این اجرایی تضمین ضرورت و پایدار توسعه به یابی دست و فقر
 و نوبری نازک) است شده مطرح خوب حکمرانی های شاخصه و ها معیار عنوان تحت  و قرارگرفته بررسی مورد مختلف های

 :از عبارتند که( 1821 همکاران،
  مشارکت -
   مداری قانون -
  سازی شفاف -
  پذیری انعطاف -

  محور وفاق -
  عدالت -
  کارآمدی -
 (.فرهنگی علمی، آموزشی، ملل سازمان) پاسخگویی -

بین  مقایسه ای کمیحکمروایی شهری  در برخی شاخصهای اساسی به پاسخ مبتنی بر این سوال کهمع الوصف سعی می شود 
 وجود دارد؟ حال حاضرو  ایده آل شرایط
 

 چارچوب نظری -2
 مورد در بحث به  "کسانی؟ چه شهر" کتاب در پال. باشد می پال آن مسایل و شهر درباره نود دهه پردازان نظریه دیگر از
 مدیریت و قدرت مفهوم از خود دیدگاه در و آید می پدید شهروندان برای شهری زندگی در همواره که پردازد می اجتماعی قیودات

 مجموعه یعنی. پردازد می غیره و اجتماعی کارگزاران ریزان، برنامه اجتماعی، بان دروازه چون مفاهیمی به وی. گیرد می مدد
 در و اند صنعتی مدیران همسطح شهری مدیران وی نظر به. پردازند می شهر اداره و کنترل به شهری مدیریت فرایند در که افرادی
 لحاظ به اجتماعی نظام یک شهر پال، نظر از. است شهری مدیران قدرت کننده منعکس که است فضایی اجتماعی، نظام یک نتیجه
 مطالعه است، آن از جزیی شهر که تر گسترده ای جامعه از مستقل توان می را شهر که معناست بدان این و است منفصل مکانی

 بهتر را است آورده وجود به را آن که ای جامعه تا گیرد می کمک آن از ما فهم که دید قلمرو یک مثابه به باید را شهر. کرد
 محسوب آن مهم عنصر یک فضا که پاداش توزیع های نظام برای ای زمینه: کند می تعریف چنین این را شهر سپس و بشناسیم

 تصمیمات و شهر مقوله شناخت های شیوه ترین مناسب از تاردانیکو ریچارد بندی تقسیم(. 1810 همکاران، و رفیعیان) شود می
 نظریه شهری، پراکسیس نظریه ساختارگرا، شهری نظریه :کندمی ارائه باره این در گرایش چهار وی. باشد می آن در متخذه

 ای منطقه و جهانی کنش نظام قالب در شهر تحلیل مهم بحث او نظر به. شهرنشینی جهانی نظام نظریه شهرنشینی، و وابستگی
 و رفتاری فراتر نظام یک از جزئی نیز شهر ساختارگرایی دیدگاه در. شهر خود محدود مفهوم قالب در فقط نه است تحلیل قابل
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 باشد قرارگرفته پایینی های رده در جهانی سیستم در شهری هرچقدر است پذیری تاثیر و اثرگذاری حال در پیوسته که است تعاملی
 .اثرگذارند هاست سازی تصمیم و ها گیریی تصمیم محل که شهرهایی ویژه به متروپل کشورهای شهرهای. بالعکس و است متاثر

 که سازد می مطرح رویکرد چهار در محلی ی ها حکومت و شهرداری نقش مورد در را خود نظریه یلدیریم الدین صالح
 و طرف بی عضوی عنوان به عملکرد لحاظ از محلی حکومت و دولت رویکرد این اساس بر: گرا تکثر های رویکرد: از عبارتند
 و دولت رویکرد این اساس بر: گر ابزار های رویکرد. شود می نگریسته طبقاتی یا و اجتماعی گروههای منافع هرگونه از مستقل

 فقط آن گیری تصمیم کارهای و ساز و کرده عمل ویژه گروههای یا و طبقات منافع جهت در ابزاری عنوان به محلی های حکومت
 ریشه هایی رویکرد چنین. شود می گرفته کار به خود های گزینش تحقیق جهت در ابزاری عنوان به طبقات و گروهها آن جانب از
 در. دهند می قرار استفاده مورد نیز را مارکسیستی چارچوب آنان عالوه به دارد، میلز وسی، میشل آر، مزکا، جی های نظریه در

 شهروندان کنیم فکر که است لوحانه ساده و تصور قابل غیر است، معتقد آنان مشارکت و شهروندان نقش درباره میسرا رابطه همین
 .(1818)مشکینی، ندارند را ها مسؤلیت گرفتن بدوش جهت الزم آمادگی هنوز

 
 مدل شاخصهای حکمرانی خوب شهری با استفاده از چارچوب نظری تحقیق -1شکل 

 
 اهداف کاربردی -3

تحقیق حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، 
برای منطقه مورد تحقیق می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های خاص این 

گر با مشخص کردن شکاف بین شرایط ایده آل و حال حاضر، مشکالت منطقه در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دی
 اصلی در این زمینه را شناسایی کند. 

 

 تعریف واژه ها و اصطالحات -4

در مقام تعریف، حکمرانی شهری نوعی فرایند و ارتباط میان حکومت  حکمرانی شهری و حکمرانی خوب شهری:
شهری و شهروندان است که هم حکومت شهری و هم جامعه مدنی را در بر می گیرد و بر حقانیت و تقویت عرصه عمومی تاکید 

تاثیر گذار شهری بر مدیریت  (. بنابر نظریه اکثر صاحب نظران حکمرانی شهری یعنی اثر گذاری همه ارکان1810دارد )برک پور ، 
شهر با تمام سازو کارهایی که به سوی تعالی شهر و شهروندان حرکت کنند، نه اینکه عرصه های عمومی و خصوصی کنار گذاشته 
شوند و فقط عرصه حکومتی اختیاردار آن دو باشند. به عبارت دیگر منشا قدرت و مشروعیت در حکمرانی شهری، تمام شهروندان و 

(. به طور کلی از برایند نظرات مختلف، حکمرانی خوب 1821آنها در همه صحنه ها و ارکان جامعه مدنی است )شهیدی ، حضور 
می بایست هشت ویژگی عمده داشته باشد. بر این اساس حکمرانی خوب شهری باید مشارکت گرا، اجماع گرا، پاسخگو، شفاف، 

(. محوریت رویکرد حکمرانی خوب شهری در مدیریت شهری بر 1828د )فرزین پاک، کارا و کارامد و در برگیرنده و پیرو قانون باش
مبنای توسعه ای مردم ساالر و برابر خواهانه، برای تاثیر گذاری تمامی نیروهای ذینفع و ذی نفوذ در اداره امور شهرها و همچنین 

 (.1822 پاسخگویی به تمامی نیازهای این گروهها است )اکبری،
هدف این پژوهش بررسی سیر  .مورد بررسی قرار گرفته است 1کشور اروپایی در پژوهشی 17یت شهری در ساختار مدیر

شهری در کشور های مختلف اروپایی و طبقه بندی آنها در مدل های مدیریت شهری بوده  تحوالت ساختار حکومت های محلی و
حلی در کشورهای مختلف اروپایی دارای ویژگی های است. این پژوهش نشان می دهد سازمان سیاسی و اجرایی حکومت های م

نخست آنکه بخش های سیاسی حکومت شهر از لحاظ ماهیت انتخابی هستند و از طریق انتخابات دموکراتیک  مشترک زیر است:
ردار گی دارای رهبری سیاسی مشخصی هستند، صرف نظر از اینکه فرد مزبور دارای عنوان شه دوم آنکه همهانتخاب شده اند. 

باشد و یا نباشد. این فرد ممکن است به طور مستقیم توسط شهروندان یا توسط اعضای شورای شهر انتخاب شود و یا آنکه از سوی 
نهایتا آنکه در بیشتر مجموعه های  حکومت مرکزی منصوب گردد. این فرد ممکن است دارای وزن سیاسی یا اجرایی متفاوت باشد.

وجود دارد. کارکرد های اصلی این مقام، شامل مدیریت، هماهنگ کردن و نظارت  2یر عمومی شهرمدیریت شهری، حداقل یک مد
بر سازمان اداری، رایزنی با سیاست مداران و اطمینان یافتن از رعایت معیارهای عقالنیت، کارایی و قانون مندی در استفاده از منابع 

                                                           
1 UDITE 2002-2004: Union Des Dirigeants Territorialix De Leurope 
2 PCM: Public City Manager 
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این سه ویژگی انعکاس دهنده اصول پایه ای پشتیبان سازمان حکومت محلی هستند: شورای شهر باید به نظارت بر  عمومی است.
حکومت یا شاخه اجرایی بپردازد، بازیگر سیاسی باید نقش رهبری سیاسی حکومت را ایفا نماید و این رهبر باید از کمک یک 

 مدل سازمان یا شکل حکومت محلی وجود دارد: متخصص برخوردار شود. بر پایه این ویژگی ها، چهار 
 مدل شهردار قوی -
 1مدل رهبری جمعی -
 2مدل رهبری توسط کمیسیون -

 مدیر –مدل شورا  -
بدون در نظر گرفتن دو کشور 

)اسدی و همکاران،  انگلستان و مالت
، کشور هایی که در این مطالعه (1810

مورد توجه قرار گرفته اند می توانند در 
 1 به شرح جدول چهار گونه فوق

 .بندی شوندطبقه

  اروپایی، های کشور در شهری مدیریت های مدل -1 جدول

 (1931 همکاران، و اسدی: )منبع

 
 

 پیشینه تجربی -5
 شهری خوب حکمرانی چارچوب در شهرداری عملکرد بررسی عنوان با تحقیقی در( 1811)همکارانش و وند آدینه اصغر علی

 شهری خوب حکمرانی توسعه برای ها شاخص از ای مجموعه ارائه همچنین و شهری خوب حکمرانی از جامع تحلیلی و تعریف به
 و گرفت قرار بررسی مورد بابلسر شهر در اثربخشی -کارایی و پاسخگویی ، مشارکت مولفه سه مقاله این در. پرداختند ایران در

 سطح در پاسخگویی شاخص نظر از و پایین به متوسط سطح در کارایی و مشارکت شاخص نظر از شهر این که گردید مشخص
 .دارد قرار باال به متوسط

 با شهری پایدار توسعه سوی به حرکت در شهری حکمروایی های شاخص نقش عنوان با تحقیقی در(1814) مویدی محمد
 شاخص تبیین به شهری، حکمروایی و پایدار توسعه چون مفاهیمی بررسی ضمن منابع مطالعه و تحلیلی –توصیفی روش از استفاده

 موثر اصل پنج اتخاذ خصوص این در که است پرداخته پایدار توسعه به دستیابی در شهری خوب حکمروایی تاثیر به مربوط های
 .است گرفته قرار تاکید مورد پایدار شهری ایجاد جهت به شهر اداره در امنیت و مشارکت پاسخگویی، کارایی، برابری،

 با اند کرده سعی ناپذیر تردید ضرورت یک شهری خوب حکمرانی عنوان تحت تحقیقی در( 1814)همکارانش و نوبری نازک
 شهری حکمرانی چگونگی در آن مسئولیت و شهرداری جایگاه ، شهری حکمرانی و حکومت میان مفهومی تفاوت به توجه

 تعیین با سپس و تعیین تهران با منطبق شهری مدیریت الگوی ابتدا ، حوزه این در مطرح های مدل به اشاره با و کنند مشخص
 .اند کرده توصیف حکمرانی نوع این به وابسته و اصلی های مدل و مفاهیم شهری خوب حکمرانی های شاخص

 های شاخص نقش بررسی به  آفریقا توسعه فرآیند در نهادها نقش عنوان با خود تحقیق در( 2004) همکارانش و کامسا
 فساد، قانون، حاکمیت ضعیف اجرای که یافتند دست نتیجه این به و پرداختند آفریقایی های کشور ی توسعه فرایند در حکمرانی

 .اند بوده ها کشور این توسعه در بازدارنده عوامل مهمترین سیاسی های دخالت و قوی مدنی جامعه یک فقدان مدیریت، ضعف
 توسعه حال در کشورهای در رشد و خصوصی گذاری سرمایه اقتصادی، امنیت عنوان تحت تحقیقی در نیز( 1112)   پویرسون

 اعتنایی بی خطر ، ساالری دیوان چگونگی داخلی، جنگ بروز خطر سیاسی، رهبری ثبات چون هایی متغییر روش از گیری بهره با
 و نژادی های تنش بروز خطر قانون، و نظم حاکمیت ، دولتی دستگاه در فساد مالکیت، سلب خطر دولت، وسیله به قراردادها به

 رشد عملکرد بر را اقتصادی غیر نهادی های متغییر کننده تعیین نقش خارجی منازعات بروز خطر و سیاسی تروریسم قومی،
 اجزای میان در که دریافتند اقتصادی رشد عنوان با خود تحقیق در( 1112) همکارانش و  بارو همچنین.است داده نشان اقتصادی
 تنها قانون حاکمیت شوند، کنترل ها متغییر دیگر و محیطی های متغییر از طیفی که هنگامی نهادی، کیفیت شاخص گوناگون

 .دارد اقتصادی رشد بر کننده تعیین تاثیر که است عاملی
 

 روش شناسی -6

کالنشهر  2در منطقه آماری این پژوهش شامل کلیه جمعیت )شهروندان(ساکن . جامعهبوده استروش این تحقیق پیمایشی 
نفر انتخاب  820هزار نفر می باشد. حجم نمونه تحقیق نیز بر اساس فرمول کوکران به تعداد  228428تهران می باشد که حدود 

 .گردید

                                                           
1 Model of the Collective Leadership 

2 Model of the Leadership by Committee 
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نمونه از روش  شیوه نمونه گیری بر اساس انتخاب چند خوشه از نواحی مختلف بوده است. و نهایتاً هم برای انتخاب نهایی
 .نمونه گیری تصادفی سیتماتیک بهره برده است، یعنی اینکه سعی نمود از هر محله بصورت تصادفی و منظم انتخاب شود

 

 وسیله اندازه گیری  2و پایایی  1اعتبار -6-1
از ضریب ابتدا برای بررسی اعتبار وسیله اندازه گیری، اعتبار محتوایی مدنظر بوده و برای بررسی پایایی گویه های موجود    

نهایت امر اینکه بعد از حصول اعتبار و پایایی وسیله اندازه گیری، .اجرا شد ( 80آلفای کرونباخ) با اجرای مطالعه اکتشافی به  تعداد
ها، های منتخب تکمیل گردید. بعد از اتمام گردآوری دادهنهایی شده و توسط پرسشگران آموزش دیده از نمونهپرسشنامه مقدماتی 

با استفاده از و فریدمن جهت  Tهای آزمون از آزمون ای مرکزی و پراکندگی( و استنباطی ههای توصیفی)شاخصتجزیه و تحلیل
 استفاده شد. Spssافزار آماری نرم

 

 توصیفی تحقیقهای یافته -7
درصد  4774نفر معادل  120تعداد  درصد از کل پاسخگویان مرد بوده و 1/22 نفر از پاسخگویان مورد بررسی معادل 200تعداد 

نفر  از   127اند. توزیع فراوانی تحصیالت پاسخگویان نیز بدینگونه می باشد که بیشترین فراوانی از کل پاسخگویان زن بوده
درصد  را در این بررسی پاسخگویانی تشکیل داده اند که میزان تحصیالت خود را لیسانس اعالم داشته  4178پاسخگویان معادل  

 اند.از پاسخگویان میزان تحصیالت خود را باالتر از لیسانس اعالم داشته و دارای کمترین فراوانی بوده 172نفر معادل   82اند. و  
 1272درصد دانشجو،  2477درصد شغل آزاد،  2278خویش را اینگونه اعالم داشته اند،  همچنین پاسخگویان به ترتیب نوع اشتغال

درصد معلم و درصد از پاسخگویانی تشکیل داده اند که شغل خود را دکتر)پزشک یا 771درصد،  1271درصد کارمند، سایر شغلها 
 اند.دکترای تخصصی( اعالم داشته و دارای کمترین فراوانی بوده

 

 تحلیلی تحقیق یافته های -8
 را نشان می دهد. های تحقیقنتایج آزمون فرضیه ذیلجدول 

 

 قیتحق یهاهیآزمون فرض جی( نتا2جدول شماره )

 میانگین تعداد وضعیت متغیرها
انحراف 
 استاندارد

 هاآزمون برابری واریانس
 t df Sig   مقدار

 F Sigآزمون

 
 مشارکت

 47128 18721 820 موجود
207821 07000 82717- 787722 07000 

 87181 28744 820 مطلوب

 پذیریمسؤلیت
 874 14741 820 موجود

07111 07827 82781- 722 07000 
 8711 2877 820 مطلوب

 عدالت
 471 10741 820 موجود

4271 07000 8172- 18171 07000 
 272 1272 820 مطلوب

 شفافیت
 4782 1271 820 موجود

17011 07812 80721- 722 07000 
 4728 28702 820 مطلوب

 اثربخشی
 7701 2172 820 موجود

107082 07000 827820- 702728 07000 
 2722 4274 820 مطلوب

 قانونمندی
 871 2877 820 موجود

12701 07001 11718- 114 07000 
 478 2171 820 مطلوب

 
با استفاده از آزمون فریدمن میانگین رتبه متغیرهای تحقیق در وضعیت موجود و وضعیت مطلوب بررسی گردید که  همچنین

 ذیل می باشد. بترتیب

                                                           
1. Validity  

2. Reliability  
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 ( آزمون فریدمن در وضعیت موجود9جدول شماره )

 سطح معنی داری درجه آزادی اسکوئر مقدار کای تعداد یتعنوع وض

 07000 2 241172 820 موجود

 07000 2 181171 820 مطلوب

 

با توجه به سطح معنی داری بدست آمده 
که کمتر از  sig:0.000(  2در جدول شماره )

می باشد، بنابراین متغیرهای تحقیق  0702
تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به جدول 
ذیل آن نیز مشاهده می شود که متغیر 

بیشترین میانگین  4710اثربخشی با میانگین 
رتبه را دارد. و میانگین سایر متغیرها نیز 
بترتیب قانونمندی، مشارکت اجتماعی، 

مسؤلیت پذیری به میزان شفافیت،عدالت و 
 می باشد. 1701، 1741، 2740، 2721، 4784

 ( میانگین رتبه متغیرها در وضعیت موجود4جدول شماره )

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 میانگین رتبه ها نام متغیرها میانگین رتبه ها نام متغیرها

 2740 مشارکت 2721 مشارکت

 2 اثربخشی 4710 اثربخشی

 1721 عدالت 1741 عدالت

 2741 شفافیت 2740 شفافیت

 8721 قانونمندی 4784 قانونمندی

 1781 مسولیت پذیری 1701 مسولیت پذیری

    

می باشد ،  0702که کمتر از  sig:0.000  شماره با توجه به سطح معنی داری بدست آمده در جدولدر وضعیت مطلوب نیز 
مشاهده می شود که متغیر  بنابراین متغیرهای تحقیق در وضعیت مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به جدول ذیل آن نیز

بیشترین میانگین رتبه را دارد. و میانگین سایر متغیرها نیز بترتیب قانونمندی، مشارکت اجتماعی، شفافیت،  2اثربخشی با رتبه 
 می باشد. 1721، 1781، 2740، 2741، 8721مسؤلیت پذیری و عدالت به میزان 

 

 گیری بحث و نتیجه -9
اینگونه بوده فرضیه اول تحقیق  خروجی نتایج آزمونها درتحلیل مقایسه ای شاخص های مهم شهری حاکی از آن است که 

داری بین دو وضعیت مطلوب و موجود در قانونمندی مدیران شهری وجود دارد. از آن جا که شکل گیری که تفاوت معنی است
نهادهای اداره کننده شهر، شورای اسالمی شهر و بخش  که شامل شهروندان، قانونمندی نیازمند تعامل بین عناصر مدیریت شهری

خصوصی است. لذا عدم گسترش و نهادینه شدن قانونمندی در نزد مدیران شهری سبب تمرکز گرایی شدید اداری و مدیریتی 
دید، نتایج تحقیق حاصله از خواهد گردید و سبب نارضایتی و گسست ارتباط و تعامل بین شهروندان و مدیران شهری خواهد گر

(، 1821(، تحقیق پوراحمد)1811الدین افتخاری و دیگران)(، رکن1812)آدینه وند و همکارانفرضیه مذکور با نتایج تحقیقات 
( یکسان است. همچنین کاربردی بودن نظریه تمرکزگرایی را 2002) کامسا و همکاران(، 1820(موسسه تدبیر اقتصادی)1821الوانی)
 عه مورد مطالعه تأیید می کند، بنابراین نظریه مذکور و موارد یادشده از تحقیقات قابل کاربرد در جامعه مورد مطالعه می باشد.در جام

پذیری مدیران شهری در وضعیت مطلوب و موجود نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم که تفاوت معنی داری در مسولیت
مطرح شده در این تحقیق هنگامی بحران و فشار در ارتباط با مسائلی از قبیل  مشاهده و تایید گردید. بر طبق نظریه های

پاسخگویی، مشروعیت و قدرت فراهم می کند. بخصوص که در شرایطی که تفویض مسؤلیت بدون انتقال صحیح از تصمیم 
حد و مرز مسولیت بخش گیری، رقابت و قدرت محسوب می شود، با عنایت به اهمیت موضوع مسولیت پذیری بویژه زمانی که 

های مختلف به طور دقیق روشن نشده باشد، فرضاً در بخش آسیب دیده اجتماعی، واقعا متولی ساماندهی این قشر کدامیک از 
ارگان هاست؟شهرداری، بهزیستی، کمیته امداد و...چنانچه برای این قشر آنچنان که شایسته است، اقدامی صورت نگیرد و مسائل و 

به دیگر اعضاء جامعه آسیبی وارد کند واقعا کدام ارگان پاسخگوست؟ و یا هنگامی که محدوده شهری نیاز به توجه مشکالت آنان 
شود؟واقعا کدام مسؤل مسوولیت اشتباه دارد، ویا یک برنامه شهرسازی ناموفق عمل می کند و دیگری سبب بهم ریختگی نظم می

(، 1811ن)آدینه و ند و همکاراحاصله این نتیجه با یافته های بوجود آورنده خویش را می پذیرد؟ نتایج تحقیق 
( و یکسان است. بنابراین نظریه مذکور و موارد یادشده 1820( و موسسه تدبیر اقتصاد)1822(، تقوایی )1821(الوانی)1821پوراحمد)

 از تحقیقات قابل کاربرد در جامعه مورد مطالعه می باشد.
یت عملکرد مدیران شهری در دو وضعیت موجود و مطلوب بوده است و از قضا تأیید هم فرضیه سوم که در رابطه با شفاف

یکی از مهمترین گام های بهبود حکمروایی خوب ارائه اطالعات درست و به »گردید. بی تردید با توجه به نظریه های مطرح شده
ای می شود. چرا که ی خوب در تمام حوزهوجود اطالعات سبب تقویت شفافیت و پاسخگویی و در نتیجه حکمروای« موقع است

شفافیت خود در تحقق ابعاد)متغیرها( دیگر موثر در حکمروایی خوب یعنی مشارکت و مسؤلیت پذیری بسیار تأثیرگذار است. نتایج 
 (،1811(، رکن الدین افتخاری و دیگران)1812حاصله از این یافته تحقیق با تحقیقات محققانی چون شکوهی و ایستگلدی)



 

35 

 

ره 
ما

 ش
م،

نج
ل پ

سا
1 

ی: 
یاپ

)پ
18

ار 
 به

،)
10

41
د 

جل
 ،

 دو

( است. بنابراین این موارد قابل کاربرد در 1820(  و موسسه تدبیر اقتصاد و یکسان)1821(، الوانی)1822(، تقوایی)1821پوراحمد)
 جامعه آماری مورد مطالعه می باشد.

ت نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم که معنی دار بودن تفاوت در وضعیت موجود و مطلوب بودن مشارکت اجتماعی بوده اس
و یا راه اندازی  1222و  187اندازی عملکرد سامانه و آن هم تایید گردید. سوالی که اینجا مطرح می شود این است که چرا با راه

محله های سرای محله و... باز هم مدیران شهری در توسعه مشارکت اجتماعی شهروندان نقش خاصی را نداشته اند. یکی از دالیل 
ه اکثر مشارکت اجتماعی شهروندان شامل نقشهای حاشیه ای و کم اهمیت می شوند و یا اینکه دخیل بروز این وضعیت ان است ک

نمودن آنان در امر توسعه و اداره کشور، برنامه ریزی مشارکت گرا و از پایین به باال نباشد و جایگزین آن نگاه برنامه ریزی دستوری 
در جهت منافع دولت حرکت کند و بیشتر رنگ شعاری به خود گیرد، به قول ارنشتاین تر و از باال به پایین باشد، و به عبارتی درست 

نظریه پرداز نوعی ظاهر فریبی است. نکته مهم و جالبی که بواسطه انجام این تحقیق از آن منتج شده است، این است که انجام 
از یک شهروند چنین انتظاری را داشت که به تکالیف به خودی خود از سوی شهروند رعایت نمی شود بلکه در صورتی می توان 

توانائیهای شهروندان اعتماد داشت و حقوق شهروند را در ارائه مسؤلیت بر دوش آنان فرض کنیم و برای جلب مشارکت شهروندان 
شکوهی و  (،2002در امور جامعه کوشش الزم و بسترها را فراهم کنیم. نتایج حاصله از این یافته تحقیق با تحقیقات پنگ کم)

( و نظریه میسرا یکسان 1822(،تقوایی )1824(، اسماعیل زاده و صرافی)1811الدین افتخاری و دیگران)(، رکن1812ایستگلدی)
 است. بنابراین این نظریه و تحقیقات مذکور قابل کاربرد در جامعه آماری مورد مطالعه است.

شاخص عدالت محوری مدیران شهری تفاوت معنی دار وجود  فرضیه پنجم حاکی از آن است که بین وضعیت مطلوب و موجود
دارد و بعد آزمون آن این فرضیه که مورد تأیید واقع شد. را می توان اینگونه تفسیر نمود که مفهوم عدالت همواره یکی از اساسی 

ر تهران هر چند برخی از ترین ابزارهای حکمروایان شهری جهت اداره شهر و ایجاد اعتماد مردم نسبت به آنهاست. در کالنهش
های عالت در پژوهش حاضر که از قبیل توسعه زیرساخت های شهری، بزرگراهها و بویژه گسترش خطوط ریلی مترو و مولفه

BRT  از مهمترین اقدامات انجام شده جهت گسترش عدالت به طبقات پایین اجتماع بوده است. اما از دید شهروندان هنوز در
قات پایین شهری، تخصیص عادالنه منابع صورت نگرفته است. نتایج حاصله از این یافته با تحقیقات رکن برخی از الیه های طب

(، موسسه تدبیر اقتصاد و ریتزن و 1821(، الوانی)1822(، تقوایی)1824(، اسماعیل زاده و صرافی)1811الدین افتخاری و دیگران)
 رد در جامعه آماری مورد مطالعه است.ولگوک یکسان است. بنابراین موارد یادشده قابل کارب

گرفت و تأیید نیز و آخرین فرضیه که به فرض تفاوت معنی دار بین دو وضعیت مطلوب و موجود یا اثربخشی را در بر می
 گردید. را می توان اینگونه تبیین نمود که اثربخشی اقدامات مدیران شهری را می توان زمانی مشخص نمود که تأثیر مثبت خود را

که در اکثر نقاط شهری در کالنشهر سهم زیادی از جابجایی  BRTتوسعه و یا رفاه جامعه باقی بگذارد، فرضاً استفاده ازخطوط 
مسافرین را در اختیار دارد چنانچه تراکم باالی مسافرین و اتالف زمان زیاد در ترافیک همراه باشد و یا مشکل آلودگی هوا همچنان 

طرح باشد و به سالمت مسافرین این نوع خط آسیب بزند، عمالً این اقدام مدیران شهری کارایی بعنوان معضل حل نشدنی م
(، 1814(، میرمحمدی و چرخیده)1812خویش را از دست خواهد داد. این یافته نیز با تحقیقات رکن الدین افتخاری و دیگران)

بنابراین موارد مذکور قابل کاربرد در جامعه آماری مورد مطالعه  .( یکسان است2010( و کندی استوارت)1821(، الوانی)1822تقوایی)
 است.

در آخر بخش بحث و نتیجه گیری در تحقیق حاضر چنانچه به تالش انجام شده محقق و نتایج بدست آمده از انجام این 
سؤال بسیار مهم قابل طرح  تحقیق و همچنین پژوهشهای دیگر محققان، با رویکرد علمی و نگاه علّی و معلولی مورد توجه باشد

می باشد که پاسخ به آن کمی دشوار و نیازمند انجام تحقیقات بسیاری است؟ اینکه چرا در یک جامعه اسالمی و با اندکی مسامحه، 
بایست در ابعاد)متغیرهای( شفافیت، عدالت، اثربخشی، مشارکت اجتماعی، قانونمندی و تنها جامعه شیعی یکدست جهان، می

تفاوتهای معناداری داشته باشد و گویا حکمرانی شهری به آن پذیری در حال حاضر)وضعیت موجود( و وضعیت مطلوب مسؤلیت 
 جای  حکمروایی شهری  در دستور کار قرار گرفته است!؟. 

 

 مبتنی بر یافته های تحقیق هاپیشنهاد -11
شاهدات محقق برای بهبود وضعیت موجود های تحقیق و مها و یافتهبا توجه به نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده

 پیشنهادهایی ارائه می گردد.
ایجاد و توسعه نهادهای مؤثر و کارآمد مردم ساالر در توسعه و رفاه شهری، اعتماد به توانائیهای شهروندان در جهت  -1

گروههای سازمان یافته  فراخواندن آنان به مشارکت اجتماعی، ترغیب و تشویق آحاد مردم جهت تشکیل یا پیوستن به ایجاد
پاسخگو  - 2( یا سازمانهای داوطلبانه، یا به مثابه کشورهای غربی تشکیل کمپین. NGOشهروندی در قالب سازمانهای دولتی)

 ها، قوانین و رویه های اداری و منطقی و الزم االجرا بودن مؤثر و بی طرفانه در دستور کار مدیران شهری قرار بگیرد.بودن سیاست
شفافیت مالی، کاری و ... می بایست چند ابعادِ قوی بودن، مستمر بودن، به روز بودن و رسا بودن را دارا باشد. بعبارتی بازنگری  -8

ضروری است اقدامات انجام شده مدیران شهری باید برای همه  -4 جدی در این زمینه در دستور کار مدیران شهری قرار بگیرد.
های هنگفتی تی پایین جامعه کارایی مستمر، مطلوبی و برای عموم شهروندان باشد، نه اینکه هزینهطبقات بویژه  الیه های طبقا

مفهوم عدالت بیش از آنکه دستمایه شعارهای پوپولیستی مدیران و -2 صورت بگیرد و فقط برای قشر خاصی مفید و مؤثر باشد.
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ی منابع و مشارکت ی، مکانی و اجتماعی و تخصیص عادالنهبایست با وجدان کاری بیدار، عدالت فردمسؤلین شهری باشد، می
تقویت مسولیت پذیری و پاسخگویی کارآمد و موثر از طریق اجرای متناسب با شرایط، نیازها و -1 اقشار محروم توجه و تأکید شود.

 خواسته با های جامعه 
 

 منابع 
ریزی شهری طرح متروی تهران، فصلنامه مدرس علوم (. جایگاه حکمروانی خوب برنامه 1812اسماعیل زاده ، م و صرافی) .1

 .1-12انسانی ، ویژه جغرافیا، صص 
 ( مشارکت و پاسخگویی در محیط پیرامون و حکمروایی محلی در شش کشور،دانشگاه کانادا.2001بالیر،ه ) .2

شهرسازی،دانشکده (،)گذراز حکومت شهری به حاکمیت شهری درایران(،رساله دکتری شهرسازی،گروه 1811پور،ن)برک .8
 هنرهای زیبا،دانشگاه تهران

، مجله جغرافیا و توسعه  SWOT( تحلیل جایگاه حکمروایی خوب شهری در مشهد با الگوی 1814رهنما ، و دیگران ) .4
 .117-224،صص 12ناحیه ای، شماره 

ا و دهیاری های کشور، ی مدیریت شهری و روستایی، سازمان شهرداری ه(. حکمروایی خوب، دانشنامه1827سعیدی، ع) .2
 تهران.

( بررسی تحلیلی عوامل زمینه سازحکمروایی خوب در شهر بندر ترکمن، مطالعات جغرافیایی 1812شکوهی، ک و ایستگلدی) .1
 .81-41، صص 14مناطق خشک، سال چهارم، شماره 

ران، فصلنامه جغرافیایی ( ارائه الگوی مناسب حکمروایی خوب روستایی در ای1811رکن الدین افتخاری،ک  و دیگران) .7
 . 1-22، صص 21ژئوپلیتیک، شماره 

 (.IMFالمللی سرمایه گذاری خارجی)( چالش حکمروایی خوب برای بانک جهانی و صندوق بین2000نگایر ، و) .2
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