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چکـیده
یﻜـﻲ از مﺴـاﺋﻠﻲ کـه ﺑـه ﺷـدت تﻮﺟه ﻫﻤﮕان را ﺑه ﺧﻮد مﻌﻄﻮف داﺷﺘه مﺴﻜﻦ و تﻮﺳﻌه پایدار آن اﺳت .در ایﻦ میان ﺷهر
ﺧرم آﺑاد که در چند ﺳال اﺧیر ﺑا افزایش ﺑﻲرویه ﺟﻤﻌیت روﺑرو ﺷده اﺳت .دچار تﻮﺳﻌه نامﺘقارن در اﺑﻌاد مﺘفاوت گردیده که
نﺘیجه آن عدم تﻮﺟه ﺑه اصﻮل مﻌﻤاری پایدار در ﺳاﺧت و ﺳاز واحدﻫای مﺴﻜﻮنﻲ اﺳت .ﻫدف از ایﻦ مﻄالﻌه ،ﺳنجش
وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری اﺳت؛ تا از ایﻦ رﻫیافت ،ﺑه یک نﻮع ﺳﻄح ﺑندی پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ
مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ یاد ﺷده ،منجر گردد .روش تحقیق حاضر تﻮصیفﻲ – تحﻠیﻠﻲ ﺑﻮد .نﺘایج ﺑدﺳت آمده از آزمﻮن تﻲ تک
نﻤﻮنهای نشان مﻲدﻫد ،اﺑﻌاد پایداری مﺴﻜﻦ در ﺑﻌد اﺟﺘﻤاعﻲ دارای ﺷرایط پایدار نیﺴﺘند .و ارزیاﺑﻲ صﻮرت گرفﺘه در ﺑیﻦ
ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ نشان داد؛ ﺷاﺧصﻫای قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ،امنیت و مﺴئﻮلیت پذیری ﺑاالتر از حد نصاب و
میانﮕیﻦ ﺑﻮد .و نشان از وضﻌیت ﺑهﺘر ایﻦ ﺷاﺧصﻫا نﺴبت ﺑه ﺳایر ﺷاﺧصﻫا ﺑﻮد .ﻫﻤچنیﻦ نﺘیجه آزمﻮن کروﺳﻜال والیس
نشان داد وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد دارای تفاوت مﻌناداری مﻲﺑاﺷد .در ادامه ﺑرای
ﺳنجش وضﻌیت ﻫر ناحیه از لحاظ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ از میانﮕیﻦ رتبهﻫا؛ که ﺑا تﻮﺟه ﺑه نﺘایج ﺑدﺳت آمده و
اطالعات میدانﻲ که در  4گروه تقﺴیم ﺑندی ﺷد؛ گروه اول که ﺷامل نﻮاحﻲ  74 ،74 ،70 ،5و  71مﻲﺑاﺷند ،دارای امﻜانات
از ﻫر لحاظ ﻫﺴﺘند .دﺳﺘرﺳﻲﻫا ،امنیت ،تﻌﻠق ﺧاطر ﺑیشﺘر نﺴبت ﺑه محل ﺳﻜﻮنت ﺧﻮد ،تﻮزیع عادالنه کارﺑریﻫا و  ...در
ایﻦ نﻮاحﻲ ﺑه ﺧﻮﺑﻲ نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ صﻮرت مﻲگیرد.
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ﺑا وقﻮع انقالب صنﻌﺘﻲ تحﻮالت عظیﻤﻲ در ﺷهرنشینﻲ ﺑه وﺟﻮد آمد که ﺑه تبع آن ﺑیشﺘریﻦ ﺳﻜنه کشﻮرﻫا در ﺷهرﻫا ﺳﻜنﻲ
گزیدند(مﻮج اول ﺷهرنشینﻲ) .ادامه ایﻦ روند (اندازه و ﺳرعت ﺷهرنشینﻲ ﺷﺘاﺑان مﻌاصر) ﺑه حدی ﺑﻮد که از ﻫزاره ﺳﻮم میالدی ﺑه
عنﻮان ﻫزاره و مﻮج دوم ﺷهرنشینﻲ یاد مﻲ کنند .ﺑناﺑرایﻦ روند ﺷهری ﺷدن زود ﻫنﮕام ﺟهان واقﻌیﺘﻲ گریزناپذیر اﺳت .اما ﺑخش
عﻤده ایﻦ افزایش ﺟﻤﻌیت مﺘﻌﻠق ﺑه ﺷهرﻫای کشﻮرﻫای در حال تﻮﺳﻌه اﺳت .ﻫﻤﺴﻦ امر مﺴئﻠه تامیﻦ ﺳرپناه و مﺴﻜﻦ را در ایﻦ
کشﻮرﻫا ﺑه یک ﺑحران ﺟدی و مشﻜﻠﻲ در مقیاس ﺟهانﻲ تبدیل کرده اﺳت(دارایﻲ .)4 :7471 ،و آیندهی در حال ظهﻮر ایﻦ ﺷهرﻫا
تا حد زیادی ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑه ایﻦ امر دارد که آیا مﺴﻜﻦ ﺷهری در قالب ﺳاﺧﺘﻤانﻫای آراﺳﺘه قرار مﻲگیرد یا در ﺷﻜل ﺳاﺧﺘﻤانﻫای
غیرقاﺑلتحﻤل و پناﻫﮕاهﻫای مﺘزلزل؟ مﺴﻜﻦ تﻌییﻦکنندهی رواﺑط مﺘقاﺑل ﺑیﻦ انﺴان و محیط فیزیﻜﻲ و فضای اﺟﺘﻤاعﻲ (Un-
 )Habitat, World Cities Report,2016:47-52و واز مهمتریﻦ نیازﻫای اﺳاﺳﻲ انﺴان اﺳت .ایﻦ نیاز از اﺑﺘدای تاریخ
ﺳﻜﻮنت تا حال حاضر نقش مهﻤﻲ در ﺷرایط زیﺴﺘﻲ انﺴانﻫا ایفا نﻤﻮده؛ و ﻫرروز ﺑر اﻫﻤیت آن افزون مﻲﺷﻮد ( kim and et
 .) al,2003: 26مﺴﻜﻦ ﺑه مثاﺑه واحد تﺴهیالت فیزیﻜﻲ یا ﺑه عنﻮان کاالیﻲ اقﺘصادی و پر دوام که نقش اﺟﺘﻤاعﻲ یا ﺟﻤﻌﻲ نیز
دارد ،چﻮنان مجﻤﻮعه ای از ﺧدمات و ﺑخشﻲ اقﺘصادی اﺳت (. )Bourne,1981:14و افزون ﺑر اینها مشﺘﻤل ﺑر رفع نیازﻫای مالﻲ،
ﺑه عنﻮان نﻤایش مقام و وضﻌیت اقﺘصادی -اﺟﺘﻤاعﻲ افراد نیز ﻫﺴت (.)Cater and Trevor,1980:38
ﻫﻤچنیﻦ مﺴﻜﻦ مناﺳب ﺑرای زندگﻲ ﺑیش از یک ﺳقف و چهار دیﻮار مﻲﺑاﺷد .که مﻲتﻮان آن را چنیﻦ تﻌریف کرد ،مﻜان و
ﺟایﻲ که از حریم ﺧصﻮصﻲ محافظت کند و ﺑهﺳالمت روانﻲ ،ﺟﺴﻤﻲ و فیزیﻜﻲ کﻤک و ﺑاعث تﻮﺳﻌه و یﻜپارچهﺳازی اﺟﺘﻤاع
ﺳاکنان و محﻠﻲ امﻦ و ایﻤﻦ ﺑرای زندگﻲ ﺑا ﺷرایط دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه امﻜانات اولیه و ﺧدمات حیاتﻲ از قبیل حﻤلونقل ،ﺧدمات ﺑهداﺷﺘﻲ،
آمﻮزﺷﻲ ،اﺟﺘﻤاعﻲ و تفریحﻲ و...دﺳﺘرﺳﻲ داﺷﺘه ﺑاﺷد (  ..)Xavier Bonnefoy,2007:414ﺑا تﻮﺟه ﺑه تﻌریف کﻤیﺘه حقﻮق
اقﺘصادی ،اﺟﺘﻤاعﻲ و فرﻫنﮕﻲ ﺳازمان مﻠل( ،)ICESCRمﺴﻜﻦ مناﺳب مﺴﻜنﻲ اﺳت ﺑا امنیت تصدی ،دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه ﺧدمات،
امﻜانات و زیر ﺳاﺧتﻫای اولیه ﺑا مﻮاد و مصالح مناﺳب و ﺑادوام که ﺑا تﻮﺟه ﺑه تﻮان مالﻲ افراد و ﺷرایط فرﻫنﮕﻲ و اﺟﺘﻤاعﻲ ﻫر
ﺟامﻌهای در مﻜانﻲ مناﺳب احداث گردیده اﺳت(ﺷاﻫرﺧﻲفر .)0 :7474 ،ﻫﻤچنیﻦ در تﻤامﻲ تحقیقات دانشﮕاﻫﻲ ﺑه ﺑﻌد روانﻲ و
اﺟﺘﻤاعﻲ اﻫﻤیت مﺴﻜﻦ ،ﺑه دلیل ایﻤنﻲ ،راحﺘﻲ ،ثبات ،رفاه و تﻮانﻤندﺳازی ﺧانﻮادهﻫا اذعان ﺷده اﺳت ( Easthope, H, et al,
 .)2015:150ﺑناﺑرایﻦ دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مﺴﻜﻦ مناﺳب پیشﺷرطﻲ اﺳت ﺑرای ﺑرﺧﻮرداری از ﺳایر ﺟنبهﻫای حقﻮق ﺑشری ،ازﺟﻤﻠه حق
کار ،ﺑهداﺷت ،امنیت اﺟﺘﻤاعﻲ ،حفظ حریم ﺧصﻮصﻲ ،آمﻮزشوپرورش وOffice of the United Nations High (...
.)Commissioner for Human Rights,2014:9
یﻜـﻲ از مﺴـاﺋﻠﻲ کـه ﺑـه ﺷـدت تﻮﺟه ﻫﻤﮕان را ﺑه ﺧﻮد مﻌﻄﻮف داﺷﺘه مﺴﻜﻦ وتﻮﺳﻌه پایدار آن و ﻫﻤﮕام ﺑا آن تﻮﺳﻌه انﺴانﻲ
اﺳت .در چنیﻦ اﺳﺘراتﮋیﻲ اﺳـﺘفاده ﺑهینـه از منـاﺑع و امﻜانـات ،ﺑـدون تباﻫﻲ آنها مدنظر قرار مﻲ گیـرد (ﺑﺴحاق و ﻫﻤﻜاران،
 .)777 :7474در ایﻦ میان ،نقش ﺷهر و نﻮاحﻲ ﺷهری ﺑه طﻮر مﺴﺘقیم و ﺷهرﺳازی و ﺳاﺧت فیزیﻜﻲ آن ﺑه طﻮر غیر مﺴﺘقیم و
ﺳهم آن ﻫا در ناپایداری مﻮﺟﻮد ،ﺑه ﺳرعت تﻮﺟه ﺟدی محافل عﻠﻤﻲ و حﻜﻮمﺘﻲ و ﺳیاﺳت گذاران را ﺑه ﺧﻮد ﺟﻠب کرده
اﺳت.تﻮصیه ﻫا ﺑر ایﻦ اﺳت که ﺷهرﻫا ﺑاید ﺑه عنﻮان نقاط و کانﻮن ﻫای اصﻠﻲ ﺑرای حل مشﻜالت ﺟهانﻲ و دﺳﺘیاﺑﻲ ﺑه تﻮﺳﻌه
پایدار اﺳﺘفاده ﺷﻮند (ﺑزی و ﻫﻤﻜاران .)001 :7477 ،نﻜﺘه مهﻤﻲ که در اﺳناد دومیﻦ اﺟالس اﺳﻜان ﺑشر ﺑدان تﻮﺟه ﺷده اﺳت،
اﻫﻤیت نقش اﺳﻜان پایدار و تأمیﻦ مﺴﻜﻦ مناﺳب ﺑرای مردم در روند تﻮﺳﻌه اﺳت (ﺑﺴحاق و ﻫﻤﻜاران .)0 ،7477 ،عﻮامل
اقﺘصادی ،ﺳبک مﻌﻤاری ،زﺑان ﺑﻮمﻲ منﻄقه ،گرایش ﻫای ﺳبک ﺷناﺧﺘﻲ ،آب و ﻫﻮا ،ﺟغرافیا و آداب وﺳنﻦ محﻠﻲ در تﻮﺳﻌه و
طراحﻲ مﺴﻜﻦ در مﻜان ﻫای مخﺘﻠف تأثیر گذارند (.)Sendich, 2006: 185
ﺑناﺑرایﻦ مﺴﻜﻦ پایدار عبارت اﺳت از مﺴﻜنﻲ که از لحاظ اقﺘصادی مﺘناﺳب ،از لحاظ اﺟﺘﻤاعﻲ قاﺑل قبﻮل ،از نظر فنﻲ و
کالبدی امﻜان پذیر و مﺴﺘحﻜم و ﺳازگار ﺑا محیط زیﺴت ﺑاﺷد ( .)Charles, 2007; 3پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در واحدﻫای مﺴﻜﻮنﻲ
وضﻌیﺘﻲ اﺳت که ﺳاکنان از زندگﻲ در ﺧانه ﺧﻮد رضایت داﺷﺘه ﺑاش و از ﻫﻤﺴایﮕﻲ ﺑا ﺳایر ﺳاکنان لذت ﺑرند .در ایﻦ وضﻌیت،
مجﻤﻮعه ﺷرایط زندگﻲ ﺑه نحﻮی اﺳت که ﺑا گذﺷت زمان تﻌامالت اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑیشﺘر مﻲﺷﻮد و اکثریت ﺳاکنان نﺴبت ﺑه محل
زندگﻲ ﺧﻮیش تﻌﻠق ﺧاطر و دلبﺴﺘﮕﻲ مﻲیاﺑند .ﺑناﺑرایﻦ ناﺧﻮدآگاه حافظ ﺳالمت و پایداری آن ﺑﻮده ،در نﮕهداری و ﺑهبﻮد وضﻌیت
مﻮﺟﻮد مشارکت و ﻫﻤاﻫنﮕﻲ ﺧﻮاﻫند داﺷت .در ایﻦ صﻮرت عﻤرمفید واحدﻫای مﺴﻜﻮنﻲ پایدار نﺴبت ﺑه ﺳایر واحدﻫا ﺑیشﺘر مﻲ
ﺷﻮد(ضرغامﻲ .)775 :7417 ،البﺘه ﺑاید در نظر گرفت که کیفیت زندگﻲ در ﺳﻜﻮنتگاه فراتر از داﺷﺘﻦ یک ﺳقف ﺑاالی ﺳر افراد و
مقدار فضای کافﻲ زندگﻲ و امثال آن ﻫﺴت و ﺑاید رضایت روانﻲ و اﺟﺘﻤاعﻲ افراد را ﺑه دنبال داﺷﺘه ﺑاﺷد ( Karuppannan and
)Sivam, 2009:3؛ در ایﻦ میان ﺷهر ﺧرم آﺑاد که در چند ﺳال اﺧیر ﺑا افزایش ﺑﻲرویه ﺟﻤﻌیت روﺑرو گردیده اﺳت .دچار تﻮﺳﻌه
نامﺘقارن در اﺑﻌاد مﺘفاوت گردیده که نﺘیجه آن عدم تﻮﺟه ﺑه اصﻮل مﻌﻤاری پایدار در ﺳاﺧت و ﺳاز و ﺑاالﺧص در طراحﻲ واحدﻫای
مﺴﻜﻮنﻲ ﺑه وضﻮح قاﺑل مشاﻫده و لﻤس اﺳت .ﺑﻲ تﻮﺟهﻲ ﺑه ﺑافتﻫای فرﻫنﮕﻲ و اﺟﺘﻤاعﻲ ،مﺴاﺋل اقﻠیﻤﻲ ،تﻮپﻮرافﻲ ،اقﺘصاد مردم،

مﺴاﺋل ﺟغرافیایﻲ ،دوام و پایداری ﺧانهﻫا ،و  ..که ﻫﻤﮕﻲ از اصﻮل دﺳتیاﺑﻲ ﺑه مﻌﻤاری پایدار مﻲﺑاﺷند .مﻮﺟبات عدم آﺳایش و
حس ﺳرزندگﻲ درﺑیﻦ ﺳاکنان واحدﻫای مﺴﻜﻮنﻲ ﺷده اﺳت.
ﺑر مبنای مﺴئﻠه فﻮق ،ﻫدف از ایﻦ مﻄالﻌه ،پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد اﺳت که ﺳﻌﻲ ﺷده تا ﺑا تﻮﺟه
ﺑه گﺴﺘردگﻲ و پیچیدگﻲ مفهﻮم مﺴﻜﻦ یﻄﻮر ﺧاص و ویﮋه ای وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد مﻮرد
تحﻠیل قرار گیرد؛ تا از ایﻦ رﻫیافت ،ﺑه یک نﻮع ﺳﻄح ﺑندی پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ یاد ﺷده منجر گردد زیرا ﺑا نﮕاﻫﻲ
اﺟﻤالﻲتر ﺑه ﺑخش مﺴﻜﻦ در ایﻦ ﺷهر مﻲ تﻮان ﺷاﻫد وﺟﻮد ﺷﻜاف قاﺑل تﻮﺟهﻲ میان نﻮاحﻲ ایﻦ ﺷهر ﺑﻮد .و ﺑه نظر مﻲرﺳد
وضﻌیت ناحیه ﻫای ﺷهر ﺧرم آﺑاد در ﺑرﺧﻮرداری از ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ نامﺘﻌادل ﺑﻮده و اﺧﺘالف زیادی در ایﻦ
زمینه وﺟﻮد دارد .و در آﺧر نیز مﻲتﻮان ناحیه ﻫای ﺑرﺧﻮردار و محروم را مشخص کرده و ناحیه ﺑرتر از لحاظ ﺑرﺧﻮرداری از
مؤلفهﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ را مشخص نﻤﻮد .که مﻲتﻮاند تا حد زیادی ﺳیاﺳﺘﮕذاران و ﺑرنامهریزان را در تدویﻦ ﺳیاﺳتﻫا
و ﺑرنامهﻫای مناﺳب در زمینه تﻮﺳﻌه و محرومیتزدایﻲ و ﺑرقراری عدالت اﺟﺘﻤاعﻲ یاری رﺳاند.
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وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در ﺷهر ﺧرمآﺑاد چﮕﻮنه اﺳت؟
پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ،ﺷهر ﺧرم آﺑاد چﮕﻮنه ارزیاﺑﻲ مﻲﺷﻮد؟

در طﻮل تاریخ حیات ﺑشر ،مﺴﻜﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑه عنﻮان نیاز پایهای ﺑشر مﻄرح ﺑﻮده اﺳت .چنانﻜه در مجﻤع عﻤﻮمﻲ ﺳازمان مﻠل،
مﺴﻜﻦ مناﺳب و امﻦ را حق پایهای و حیاتﻲ انﺴان ﺑرای ایجاد زندگﻲ انﺴانﻲ مﻄرح مﻲکنند( .)Mahbubpur,2002: :273افراد
در قالب مﺴﻜﻦ نیازﻫای مخﺘﻠف زیﺴﺘﻲ ﺧﻮد را ﺑرآورده مﻲﺳازند .ﻫﻤچنیﻦ مﺴﻜﻦ محیﻄﻲ اﺳت که در آن ﺧانﻮاده تشﻜیل و تداوم
پیدا مﻲکند .ایﻦ کاالی ﺑادوام ،ضروری و حﺴاس در اﺑﻌاد مخﺘﻠف اﺟﺘﻤاعﻲ ،اقﺘصادی ،فرﻫنﮕﻲ و ﺑهداﺷﺘﻲ در زندگﻲ انﺴان نقش
ﺑازی مﻲکند .در ﺑﺴیاری از مﻮارد ،مهمتریﻦ عـامل تأثیرگـذار ﺑـر میـزان رضـایتمندی فـرد از ﺳﻜﻮنت در محﻠه ،مﺴﻜﻦ و ﺷرایط
محیﻄﻲ آن اﺳت ( .)Westaway:2006:187اﻫﻤیت مﺴﻜﻦ ﺑاعث ﺷده که در زمانﻫای مخﺘﻠف در ﺟهت ﺑهبﻮد مﺴﻜﻦ
ﺑرنامهریزیﻫایﻲ صﻮرت گیرد و چهﺑﺴا انﺘخاب ﺑرنامه صحیح درزمینه مﺴﻜﻦ ﺑه روند تﻮﺳﻌه کشﻮرﻫا کﻤک کرده ﺑاﺷد (قادر مرزی
و ﻫﻤﻜاران .)75 :7470،ﻫدف آرمانﻲ ﺑرنامهریزی مﺴﻜﻦ ،تهیه مﺴﻜﻦ مناﺳب از نظر نﻮع ،قیﻤت ،اندازه ،امنیت در تصرف ﺑرای ﻫر
ﺧانﻮاده ﺑا تﻤام امﻜانات مناﺳب درونﻲ و ﺑیرونﻲ در یک محل مناﺳب اﺳت (ﺟﻮادی .)70 :7411،عﻮامل اقﺘصادی ،ﺳبک مﻌﻤاری،
زﺑان ﺑﻮمﻲ منﻄقه ،گرایشﻫای ﺳبکﺷناﺧﺘﻲ ،آبوﻫﻮا ،ﺟغرافیا و آداب و ﺳنﻦ محﻠﻲ در تﻮﺳﻌه ﺑرنامهریزی و طراحﻲ مﺴﻜﻦ در
مﻜانﻫای مخﺘﻠف تأثیرگذار ﻫﺴﺘند ( .)Sendich.2006: 185ایﻦ مﻮارد نشاندﻫنده گﺴﺘردگﻲ مﻄالﻌات در ﺑخش مﺴﻜﻦ اﺳت.
گﺴﺘرده ﺑﻮدن قﻠﻤرو مﻄالﻌات مﺴﻜﻦ و ﺑرنامهریزی ﺑرای آن ﺑاعث ﺷده اﺳت که از دیدگاهﻫای گﻮناگﻮن ازﺟﻤﻠه مﻌﻤاری ،فنﻮن
احداث ﺑنا ،تأﺳیﺴات ﺑناﻫای مﺴﻜﻮنﻲ ،ﻫزینه زمیﻦ و ﺳاﺧﺘﻤان ،اعﺘبارات مﺴﻜﻦ و  ...مﻮردﺑررﺳﻲ قرار گیرد .ﺑرای مثال آنچه در
مﻄالﻌات ﺟغرافیایﻲ (ﺑرنامهریزی ﺷهری و ناحیهای) مﻮردﺑررﺳﻲ قرار مﻲگیرد ،ﺷناﺧت وضع مﻮﺟﻮد و ﺑرنامهریزی مﻄﻠﻮب ﺑرای رفع
نیاز ﺑه واحدﻫای مﺴﻜﻮنﻲ و مقدار زمیﻦ مﻮردنیاز آن در ﺷهرﻫا و ﺳﻜﻮنتگاهﻫاﺳت .از نظر ﺷهرﺳازی مﺴﻜﻦ ﺑاید در ﺑهﺘریﻦ اراضﻲ
ﺳاﺧﺘه ﺷﻮد و ازنظر کیفﻲ ،مﺴﻜﻦ مﻲﺑایﺴت نیازﻫای مرتبط ﺑا ﺧﻮد را ﺑرطرف نﻤاید .از ﻫﻤیﻦ رو ،ﺑررﺳﻲ مﺴاﺋل کیفیت مﺴﻜﻦ در
کنار ﺳایر مﺴاﺋل ،از مﻮارد اﺳاﺳﻲ در ﺑرنامهریزی مﺴﻜﻦ اﺳت (ﺳیفالدینﻲ و ﻫﻤﻜاران.)074 :7470،
ارزیاﺑﻲ کیفﻲ وضﻌیت مﺴﻜﻦ پیش از ﺟنگ ﺟهانﻲ دوم و در ﺳال  7741میالدی ،ﺑا مﻄرحﺷدن قﻠﻤرو ﺧصﻮصﻲ و کیفیت
واحدﻫای ﻫﻤﺴایﮕﻲ ،آغاز ﺷد .ایﻦ ارزیاﺑﻲ ﺷامل ارتفاع ﺑنا ،زمیﻦﺑازی کﻮدکان ،محل اﺳﺘقرار ﺑنا ،ﻫﻤاﻫنﮕﻲ میان ﺧانه و ﺑﺴﺘر
محیﻄﻲ و وضﻌیت ﺑهداﺷﺘﻲ آن مﻲﺷد؛ ﻫﻤچنیﻦ ،ﺑه کیفیت ﻫﻮا ،وضﻌیت ظاﻫری محالت ،نقشهی ﺧیاﺑانﻫا و ﺧدمات عﻤﻮمﻲ
تﻮﺟه ﺷد ( .)Ha & Weber, 1991: 65پس از ﺟنگ ﺟهانﻲ دوم ،ﺑهتدریج عالوه ﺑر مﻮضﻮع مﺴﻜﻦ در ﺑخش کالبدی ،ﺳایر
ﺟنبهﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ ،فرﻫنﮕﻲ و محیﻄﻲ مﺴﻜﻦ مدنظر قرار گرفت .ﺑا آغاز دﻫهی  7717میالدی ،ارزشﻫای محیﻄﻲ در محیطﻫای
مﺴﻜﻮنﻲ  -که اصﻠﻲتریﻦ زیﺴﺘﮕاه در ﺷهرﻫای مﺘراکماند – اﻫﻤیت ﺑیشﺘری پیدا کردند (گروﺳﻲ .)5 :7474 ،لذا امروزه ﺑه محیط
مﺴﻜﻮنﻲ از اﺑﻌاد مخﺘﻠف اﺟﺘﻤاعﻲ ،فرﻫنﮕﻲ و زیﺴتمحیﻄﻲ در ﺑرنامهریزی مﺴﻜﻦ تﻮﺟه مﻲﺷﻮد ( & Oktay
 )Orcunoglu,2007: 7و پﮋوﻫش در مﻮرد مﺴﻜﻦ عالوه ﺑر مﻄالﻌهی اﺑﻌاد فیزیﻜﻲ ،ﺟنبهﻫای ﺳاﺧﺘاری ،عﻤﻠﻜردی و ﻫﻮیﺘﻲ
محیط مﺴﻜﻮنﻲ را در ﺑرمﻲگیرد ( .)Mohit,2010: 3ﺑناﺑرایﻦ ﺑا تﻮﺟه ﺑه تأثیر زیاد مﺴاﺋل فرﻫنﮕﻲ – اﺟﺘﻤاعﻲ در ﺑﻌد مﺴﻜﻦ،
ﺷناﺧت اصﻮل پایداری ،الزمه دﺳتیاﺑﻲ ﺑه ﺑحث مﺴﻜﻦ پایدار مﻲﺑاﺷد (گالﺑچﻲ و ﻫﻤﻜاران .)7 :7470 ،اصﻄالح"پایداری" ﺑه
عنﻮان اصﻮلﻲ ﺑرای راﻫنﻤایﻲ واکنشﻫای عﻤـﻮمﻲ و ﺧصﻮصـﻲ رایج و آینده ﺑـه کـار مﻲرود؛ که ﺑر ﺷرایط زیﺴت محیﻄﻲ،
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اقﺘصادی و اﺟﺘﻤاعﻲ اثر مﻲ گـذارد .عالقـه ﺑـه ارزیاﺑﻲ پایداری ﺷهری از اواﺧـر  7777افـزایش یافﺘـه اﺳـت .پایـداری یـک
ﺳیﺴﺘم ﺷهری مﻲتﻮاند ﺑه طﻮر گﺴﺘرده ﺑه عنﻮان تﻮﺳﻌه ﺷهری و ﺟریان ﻫـایﻲ تﻌریـف ﺷـﻮد کـه ﺑﺘﻮاند نیازﻫای رایج را ﺑدون
تباﻫﻲ ،تﻮانایﻲ ﻫای تفﻜر نﺴلﻫای آینـده ﺑـرآورده ﺳـازد .امـروزه نﻮع نﮕاه در تﻮﺳﻌه ﺷهری ایﻦ اﺳت که ﺷهرﻫا ﻫر اندازه
امﻜان دارد ﺑاید ﺑـا محـیط زیﺴـت طبیﻌـﻲ ﺳـازگار ﺑاﺷند و در حفظ تﻌادل چرﺧه طبیﻌﻲ حیات عﻤل کنند .ﺑه عبارت دیﮕر،
ﺷـهرﻫا ﺑایـد ﺑـه ﺳـﻮی پایداری گام ﺑردارند و ﺑه تﻮﺳﻌه پایدار ﺷهری تﻮﺟه نﻤایند .مﻮضﻮع پایداری در ﺳـال ﻫـای اﺧیـر ﺑخش
وﺳیﻌﻲ از ادﺑیات ﺷهرﺳازی را ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘصاص داده اﺳت .در ایﻦ میان ،ﺷهرﻫا ﺑه عنـﻮان مصرف کننده و تﻮزیعکننده اصﻠﻲ
کاالﻫا و ﺧـدمات تبـدیل ﺑـه نقـاط کـانﻮنﻲ ﺑحـث پایـداری ﺷده اند .ﺷهر پایدار و تﻮﺳﻌه یافﺘه ﺷهری اﺳت که در حیﻦ رﺷد،
تﻮﺳﻌه و ایجاد فضاﻫای ﺟدید ،ارتباط منﻄقﻲ و منﺴجم ﺑـیﻦ فضاﻫای ﺟدیـد و قـدیم ﺑرقـرار نﻤﻮده و یﻜپارچﮕﻲ و ﻫﻮیت ﺷهر را
حفظ و تقﻮیت نﻤاید (ﺧﻮاﺟه ﺷاﻫﻜﻮیﻲ و ﻫﻤﻜاران7474 ،؛ .)770
ﺧﻠید الحقال 7ﻫفت مؤلفه پایداری در ﺟﻮامع را نام مﻲﺑرد که یﻜﻲ از آنﻫا مﺴﻜﻦ اﺳت ( .)Hagla, 2009 ,162درواقع
مﺴﻜﻦ و کیفیت آن ازﺟﻤﻠه مهمتریﻦ عﻮامل در گﺴﺘرش مفهﻮم تﻮﺳﻌه پایدار در ﺷهرﻫا و محالت ﺷهری ﻫﺴت؛ در ﻫﻤه نظریات
مرتبط ﺑا پایداری مﺴﻜﻦ ،اﺑﻌاد اﺟﺘﻤاعﻲ – فرﻫنﮕﻲ ﻫﻤﻮاره از مهمتریﻦ مﻮلفهﻫای مﻮثر در ﺷﻜلگیری مﺴﻜﻦ پایدار محﺴﻮب مﻲ-
ﺷﻮند .تناﺳب مﺴﻜﻦ ﺑا ﺳبک زندگﻲ ،و ﺷیﻮهﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ و اقﺘصادی ﺳاکنان ،طراحﻲ ﺧانهﻫای مﺴﻜﻮنﻲ ﺑرای ایجاد زمینه-
تﻌامالت اﺟﺘﻤاعﻲ ،میزان دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مراکز آمﻮزﺷﻲ – فرﻫنﮕﻲ و  ،...احﺴاس تﻌﻠق ﺑه مﻜان ،رواﺑط اﺟﺘﻤاعﻲ ،امنیت اﺟﺘﻤاعﻲ و
ایﻤنﻲ ﺳاکنان از مهمتریﻦ ویﮋگﻲ ﻫای مﺴﻜﻦ پایدار اﺳت (مﺴﻌﻮدی راد و اﺑراﻫیمزاده .)544 :7475 ،از ایﻦ رو ،مﺴﻜﻦ از مفهﻮم
تک ﺳاحﺘﻲ ﺧﻮیش دور ﺷده و عﻮامﻠﻲ ﻫﻤچـﻮن تـأثیرات محیﻄﻲ و اقﻠیﻤﻲ ،دوام و انﻌﻄاف پذیری ﺧانه ﻫا ،فﻌالیت ﻫای اقﺘصادی
و ارتباط آنها ﺑا اقﺘصاد در ﺳﻄحﻲ ﺑاالتر ،ﺑافت ﻫای فرﻫنﮕﻲ و اﺟﺘﻤاعﻲ ﺟﻮامع و تأثیر مﺴﻜﻦ ﺑر کاﻫش فقر ،تﻮﺳﻌۀ اﺟﺘﻤاعﻲ و
کیفیت زندگﻲ نیز در زمرۀ اﺑﻌاد مهـم مﺴـﻜﻦ قرار گرفﺘه اند(مﺴﻌﻮدی راد و ﻫﻤﻜاران .)551 :7475 ،یﻜﻲ از رویﻜردﻫای نﻮیﻦ
مﻄالﻌۀ مﺴﻜﻦ ،ﺳنجش ﺟنبهﻫای گﻮناگﻮن مﺴﻜﻦ در قالب ﺷاﺧصﻫای پایـداری مﺴـﻜﻦ و ﺑاالﺧص پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ
اﺳت .ﺑناﺑرایﻦ ﺧانه مناﺳب و ﺷایﺴﺘه ﺑرای انﺴجام اﺟﺘﻤاعﻲ ،رفاه ﺷخصﻲ و اﺳﺘقالل فردی امری اﺳاﺳﻲ ﺑه ﺷﻤار مﻲ رود .در
صﻮرتﻲ که ﺧانه ﺳازی ،روند پایداری نداﺷﺘه ﺑاﺷد ،ﻫیچ ﺟامﻌه ای نخﻮاﻫد تﻮانﺴت ﺑه تﻮﺳﻌه پایدار دﺳت یاﺑد .پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در
مﺴاکﻦ ،وضﻌیﺘﻲ اﺳت که ﺳاکنان از زندگﻲ در ﺧانه ﺧﻮد رضایت داﺷﺘه ﺑاﺷند و از ﻫﻤﺴایﮕﻲ ﺑا ﺳایر ﺳاکنان لذت ﺑرند .در ایﻦ
وضﻌیت ،مجﻤﻮعه ﺷرایط زندگﻲ ﺑه نحﻮی اﺳت که ﺑا گذﺷت زمان تﻌامالت اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑیشﺘر مﻲ ﺷﻮد و اکثریت ﺳاکنان نﺴبت ﺑه
محل زندگﻲ ﺧﻮیش تﻌﻠق ﺧاطر و دلبﺴﺘﮕﻲ مﻲ یاﺑند .ﺑناﺑرایﻦ ناﺧﻮدآگاه حافظ ﺳالمت و پایداری آن ﺑﻮده ،در نﮕه داری و ﺑهبﻮد
وضﻌیت مﻮﺟﻮد مشارکت و ﻫﻤاﻫنﮕﻲ ﺧﻮاﻫند داﺷت(ﺳرحانﻲ و ﻫﻤﻜاران .)0 :7474 ،ایﻦ نﻜﺘه قاﺑل ذکر اﺳت که فضای پایدار ﺑه
لحاظ اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑاید در کنار تقﻮیت ﺟریان زندگﻲ ،کیفیت آنرا نیز ﺑهبﻮد ﺑخشد .ایﻦ مﻮضﻮع ﺧﻮد منجر ﺑه ایجاد ﺟریاناتﻲ مﻲ گردد
که در آن انﺴان ﻫا ﺑه مصرف کنندگانﻲ آگاه و ناظرانﻲ داﺋﻤﻲ تبدیل ﺧﻮاﻫند ﺷد .ﻫﻤچنیﻦ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ یا ﻫﻤان حفظ ﺳرمایه
اﺟﺘﻤاعﻲ ﻫزینه کار ﺑا یﻜدیﮕر و ﻫﻤﻜاری را کاﻫش مﻲ دﻫد و ﺑا ﺑه وﺟﻮد آوردن اعﺘﻤاد از ﻫزینه مبادله مﻲ کاﻫد و فقط مشارکت
منظم در ﺟامﻌه و ﺟامﻌه مدنﻲ قﻮی (ﺷامل حﻜﻮمت) اﺳت که مﻲ تﻮاند چنیﻦ وضﻌﻲ ایجاد کند .ﺑه طﻮر کﻠﻲ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ
زمانﻲ حاصل مﻲ ﺷﻮد که مﻌﻤاری و ﺷهرﺳازی ﺷرایﻄﻲ را ﺑرای ﺑرقراری فرﻫنگ و روش زندگﻲ انﺴانﻲ و صحیح افراد در کنار
یﻜدیﮕر فراﻫم کند تا ﺑدیﻦ ترتیب ﺑه ﺑهبﻮد ﺳﻄح کیفﻲ زندگﻲ کﻤک کرده و مﻮﺟبات تﻌامالت و مشارکتﻫای ﻫر چه ﺑیشﺘر افراد
ﺟامﻌه را رغم ﺑزند(صﻤیﻤﻲ فر و حﻤزه نﮋاد.)0 :7477 ،
پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ را اینچنیﻦ تﻌریف مﻲ کند« :پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ﺷهر الزاما" ارتباطﻲ ﺑا پایداری زیﺴت محیﻄﻲ و اقﺘصادی
ﺷهر ندارد ﻫر چند که گاﻫا" ایﻦ ارتباط مﻮﺟﻮد اﺳت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑا ﺳرزندگﻲ ،وحدت و ﻫﻤبﺴﺘﮕﻲ ،حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان ﺑیﻦ
ﺳاکنیﻦ ﺷهر ﺷناﺧﺘه مﻲ ﺷﻮد ( .)Knox and pinch, 2000: 388پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑدیﻦ مﻌناﺳت :ﺑهبﻮد ﺷرایط زندگﻲ در
ﺟﻮامع و ایجاد یک روندی که ﺟﻮامع ﺑﺘﻮانند ﺑه ایﻦ ﺷرایط ﺑرﺳند ( .)McKenzie, 2004: 12پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ،ﺑه مفهﻮم تﻮانﻤند
کردن ﻫﻤه گروﻫها ،ﺑرای ﺑهره مندی از نیازمندی ﻫای ضروری ،ﺷامل دﺳﺘیاﺑﻲ ﺑه ﺳﻄح مﻌقﻮل و مناﺑﻌﻲ از آﺳایش ،در واقع تقﺴیم
عادالنه فرصت ﻫا را در زمینه ﺳالمﺘﻲ و تحصیالت مﻮرد تﻮﺟه قرار مﻲ دﻫد ( .)Assefa a Frostell, 2007 : 64-65اما
مفهﻮمﻲ که در ﺳال ﻫای اﺧیر در راﺑﻄه ﺑا پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﻄرح ﺷد و در روش ﻫای ﺟدید ﺳنجش و ارزیاﺑﻲ عﻤﻠﻜرد ﺳازمان ﻫا،
مانند روش ردپای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مک الروی و ﻫﻤﻜاران ( ،)0771نیز ﺑه کار رفﺘه ،اصﻄالح ﺧط پاییﻦ ﺳه گانه اﺳت که اولیﻦ
ﺑار تﻮﺳط ﺟان الﻜینﮕﺘﻮن در ﺳال  7771مﻄرح ﺷد اما ﺑه ﺳرعت گﺴﺘرش یافت .مﻌنﻲ ایﻦ اصﻄالح آن اﺳت که امﻜان دﺳﺘیاﺑﻲ ﺑه
ﺳﻄح مﻄﻠﻮﺑﻲ از پایداری اقﺘصادی ،اﺟﺘﻤاعﻲ یا زیﺴت محیﻄﻲ (ﺑه طﻮر ﺟداگانه) ﺑدون دﺳﺘیاﺑﻲ ﺑه حداقل ﺳﻄﻮح اﺳاﺳﻲ از ﻫر ﺳه
ﺷﻜل پایداری ﺑه طﻮر ﻫﻤزمان وﺟﻮد ندارد .ﻫرچند در ،ایﻦ مفهﻮم ﻫر ﺳه ﺟزء تشﻜیل دﻫنده تﻮﺳﻌه پایدار از ارزش یﻜﺴانﻲ
1 - Khalid Al-Hagla
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ﺑرﺧﻮردار اﺳت اما در عﻤل تجرﺑیات ﺑﺴیاری از کشﻮرﻫا و ﺳازمان ﻫا نشان داده اﺳت که مرکزیت حﻮزه اقﺘصاد ﻫﻤچنان حفظ ﺷده
و مخصﻮصاً مؤلفه ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ در حاﺷیه قرار دارند ،زیرا ایﻦ تصﻮر که عﻠﻮم اﺟﺘﻤاعﻲ حﻤایت کننده ﺑخش اقﺘصاد و محیط زیﺴت
اﺳت ﻫﻤچنان حفظ ﺷده اﺳت .یﻜﻲ از عﻠل کاﺳﺘﻲ در ایﻦ زمینه عدم ﺷاﺧص ﺳازی اصﻮلﻲ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ و عدم تبییﻦ صحیح
ﺟایﮕاه ایﻦ عنصر در ارتباط ﺑا ﺳایر اﺟزاء تﻮﺳﻌه پایدار اﺳت .ﺑا اینﻜه در رویﻜردﻫای ﺟدید تالش ﺷده پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ نه ﺑه عنﻮان
یک عنصر در کنار عناصر دیﮕر ﺑﻠﻜه عنصری دﺧیل و مﻤزوج در کﻠیه عناصر ﺷامل اقﺘصاد ،فرﻫنگ ،محیط زیﺴت و ﺳیاﺳت دیده
ﺷﻮد .اما ایﻦ دیدگاه ﻫا نیز در اﺑﺘدای راه قرار داﺷﺘه و احﺘیاج ﺑه تصریح و تبییﻦ دارند .یﻜﻲ از نظریات ﺟامﻌه ﺷناﺳﻲ که در ﺑﺴط
مفهﻮمﻲ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ نقش داﺷﺘه نظریه نیازﻫای اﺳاﺳﻲ اﺳت .ﺑر اﺳاس ایﻦ نظریه که اولیﻦ ﺑار مازلﻮ آن را مﻄرح کرد،
نیازﻫای انﺴان در یک ﺳﻄح فردی ﺑه صﻮرت پﻠه کانﻲ از پاییﻦ ﺑه ﺑاال ﺟریان دارد ﺑه ایﻦ صﻮرت که ﺑا رفع نیازﻫای ﺳﻄح پاییﻦ،
نیازﻫای ﺳﻄح ﺑاالتر آﺷﻜار میﮕردند .انﺘقادی که ﺑه ایﻦ نظریه در ﺳﻄح عﻤﻠﻲ وارد اﺳت پاییﻦ آوردن ﺳﻄح تﻮﺳﻌه ﺑه ﺑهبﻮد ﺷرایط
حداقﻠﻲ و تأمیﻦ نیازﻫای صرفاً اقشار ضﻌیف مﻲ ﺑاﺷد .انﺘقاد دیﮕر در راﺑﻄه ﺑا اﺑهام مفهﻮم نیازﻫای اﺳاﺳﻲ در ایﻦ رویﻜرد اﺳت که
تﻌییﻦ مصادیق آن را ﺑا مشﻜل مﻮاﺟه مﻲ ﺳازد .ﺑاایﻦ حال افرادی ﺳﻌﻲ کرده اند ایﻦ اﺑهام را ﺑازگشایند ،ازﺟﻤﻠه ناگل( )7714ﺑرای
نیازﻫای اﺳاﺳﻲ دو ﺑﻌد مادی و غیرمادی قاﺋل ﺷده اﺳت -7 .نیازﻫای اولیه مادی ﺷامل غذا ،ﺳرپناه ،پﻮﺷاک ،آب آﺷامیدنﻲ،
ﺧدمات ﺑهداﺷﺘﻲ ،مراقبت ﻫای پیشﮕیری از ﺑیﻤاری ،آمﻮزش -0 .نیازﻫای اولیه غیرمادی ﺷامل رضایت از فرصت ﻫای ﺷغﻠﻲ،
مشارکت در تصﻤیﻤات محﻠﻲ ،مشارکت در قدرت ﺳیاﺳﻲ ،آزادی ﺳیاﺳﻲ ،ﺑراﺑری فرصت ﻫای اقﺘصادی ،تضﻤیﻦ حقﻮق اولیه
انﺴانﻲ.
نظریه دیﮕری که در تﻜﻮیﻦ مفهﻮم پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ نقش داﺷﺘه نظریه ﺳرمایه اﺟﺘﻤاعﻲ اﺳت که ﺟامﻌه ﺷناﺳانﻲ مانند پاتنام
(ﺑارویﻜرد انﺘخاب عقالنﻲ) و ﺑﻮردیﻮ (ﺑا رویﻜرد طبقه) آن را ﺑﺴط داده اند .ایﻦ نظریه مبﺘنﻲ ﺑر ایﻦ ایده اﺳت که ﺳرمایه اﺟﺘﻤاعﻲ
مﻲ تﻮاند ﺳنجشﻲ از یک منبع ثروت در ﺑﻌد اﺟﺘﻤاعﻲ پایداری ﺑاﺷد .در اینجا ،ﺑﻌد اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑه عنﻮان یک عامل تﻮلید در نقش تﻮلید
اﺟﺘﻤاعﻲ ادراک مﻲ ﺷﻮد و ﺳرمایه اﺟﺘﻤاعﻲ ،واقﻌﻲ ،انﺴانﻲ و طبیﻌﻲ ﻫﻤﮕﻲ عﻮامل مﻜﻤل تﻮلیدند .رویﻜرد دیﮕر ،نظریه
کارکردگرایﻲ ﺳاﺧﺘاری اﺳت که مفهﻮم پایداری را ﺑا تﻮﺟه ﺑه پیش نیازﻫای کارکردی ﺟامﻌه ﺑرای حفظ و اﺳﺘﻤرار در ﺧﻮد ﺑﺴط داده
اﺳت .الﮕﻮی مﻮرد اﺳﺘفاده در ایﻦ رویﻜرد ،نظریه نظام ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ پارﺳﻮنز اﺳت که در آن ﺳیﺴﺘم ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑرای دﺳﺘیاﺑﻲ
ﺑه اﻫداف ﺑیرونﻲ ﺧﻮد از اﺑزار انﻄباق اﺳﺘفاده نﻤﻮده و ﺑرای ثبات درونﻲ ﺧﻮد از اﺑزار حفظ الﮕﻮ (انﺴجام) اﺳﺘفاده مﻲ کند(ﺳرحانﻲ و
ﻫﻤﻜاران .)1 -1 :7474 ،در پایان مﻲتﻮان گفت :تامیﻦ مﺴﻜﻦ و ﺳرپناه از نیازﻫای اولیه ﻫر انﺴانﻲ اﺳت .اما در ﺳال ﻫای ﺑﻌد از
انقالب صنﻌﺘﻲ تامیﻦ ایﻦ نیاز انﺴان ﺑا تﻮﺳﻌه روزافزون ﺷهرنشینﻲ مﻮﺟب از ﺑیﻦ رفﺘﻦ طبیﻌﺘﻲ مﻲ ﺷﻮد که تامیﻦ نیازﻫای آیندگان
در گرو وﺟﻮد و پایداری آن اﺳت .و از آنجا که تحقیقات انجام گرفﺘه در زمینه پایداری مﺴﻜﻦ در مقایﺴه ﺑا تحقیقات صﻮرت گرفﺘه
در ﺳایر زمینه ﻫای مرتبط ﺑا مﺴﻜﻦ ﺑﺴیار اندک مﻲﺑاﺷد .ﺑﺴیاری از تحقیقات صﻮرت گرفﺘه نیز ﺑه یک الﻲ دو دﻫه گذﺷﺘه مرﺑﻮط
مﻲ ﺷﻮد .ﺑا ایﻦ حال ﻫیچ یک از پﮋوﻫش ﻫای صﻮرت گرفﺘه ،ﺑه ﺑررﺳﻲ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرمآﺑاد
نپرداﺧﺘه اند.در اینجا ﺑه تﻌدادی از تحقیقات صﻮرت گرفﺘه اﺷاره ﺷده اﺳت.
جدول  :1پیشینه تحقیق (مأخذ :نگارندگان)
نویسنده(گان)

سال

موضوع

نتایج

کﻮلیﻮند

7477

تحﻠیل ﺳاﺧﺘار فضایﻲ
محﻠه ﺷهری ﺑر
مبنای تﻮﺳﻌه پایدار
اﺟﺘﻤاع نﻤﻮنه مﻮردی
دارآﺑاد تهران

نﻮیﺴنده در تحقیق ﺧﻮد که ﺑا روش تﻮصیفﻲ -تحﻠیﻠﻲ و میدانﻲ انجام ﺷد
ﺑه ﺑررﺳﻲ ﺑهبﻮد ﺳاﺧﺘار فضایﻲ محﻠه و ﺷناﺧت وضع مﻮﺟﻮد محﻠه ﺑﻮیﮋه در
ﺑﻌد اﺟﺘﻤاعﻲ و ﺷناﺧت گروﻫهای ﺳاکﻦ در محﻠه پرداﺧﺘه و در آﺧر ﺑه اراﺋه
راﻫبردی مبﺘنﻲ ﺑر پذیرش تنﻮع فرﻫنﮕﻲ و ایجاد تداوم ﺳرمایه اﺟﺘﻤاعﻲ در
ﺟهت ایجاد وفاق و ﻫﻤبﺴﺘﮕﻲ ﺑیﻦ ﺳاکنان مﻲ پردازد.

طهﻤاﺳبﻲ

7477

نقش فضاﻫای
عﻤﻮمﻲ در پایداری
اﺟﺘﻤاعﻲ ﺷهر

نﻮیﺴنده در تحقیق ﺧﻮد که ﺑا اﺳﺘفاده از روش تﻮصیفﻲ -تحﻠیﻠﻲ و میدانﻲ
انجام ﺷده ،ﺑا اﺷاره ﺑه نقش فضاﻫایﻲ عﻤﻮمﻲ ﺑه عنﻮان یﻜﻲ از مﻮلفه ﻫای
اﺳاﺳﻲ در کیفیت محیط ﺷهری ،و در ﺑرنامه تﻮﺳﻌه ﺷهری ﺑه عنﻮان
ضرورتﻲ مهم و ﺑدلیل فقدان پارک ﻫا و فضاﻫای عﻤﻮمﻲ در مرکز ﺷهر ﺑا
تجزیه و تحﻠیل پرﺳش ﻫا ﺑه ایﻦ نﺘیجه رﺳید ﺑیﻦ ویﮋگﻲ ﻫای محل
ﺳﻜﻮنت ﺳاکنیﻦ ،میزان اﺳﺘفاده از فضای عﻤﻮمﻲ راﺑﻄه قاﺑل مشاﻫده
نیﺴت .و ﻫﻤچنیﻦ ﺑه افزایش میزان رضایﺘﻤندی افراد از فضاﻫای عﻤﻮمﻲ
ﺑاعث افزایش حس تﻌﻠق آنان مﻲ ﺷﻮد.
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نویسنده(گان)

سال

موضوع

ﺳﻠﻄانﻲ و
عﻠیخانﻲ

7474

کیفیت ﺳنجﻲ
پایداری در مﺴاکﻦ
ارزان قیﻤت (نﻤﻮنه
مﻮردی :مﺴﻜﻦ مهر
دولت آﺑاد -
کرمانشاه)

یارمرادی

7475

یﻮﺳف زاده
ﺑﻜاولﻲ و صباغ
پﻮر

7474

تحﻠیل پایداری
اﺟﺘﻤاعﻲ در مجﺘﻤع
ﻫای مﺴﻜﻮنﻲ منﻄقه
 00تهران

ﺑررﺳﻲ عﻮامل مﻮثر
ﺑر پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ و
نقش آن در طراحﻲ
تﻮﺳﻌه پایدار

نتایج
ایﻦ مقاله ﺑه ﺷیﻮه مﻄالﻌات اﺳنادی و تحقیقات میدانﻲ ﺑه روش تحﻠیﻠﻲ
تﻮصیفﻲ ﺳﻌﻲ ﺑر واکاوی مﺴئﻠه ﺳاﺧت مﺴﻜﻦ ارزان قیﻤت و تاثیرات آن ﺑر
ﺷهر و زندگﻲ ﺳاکنان ایﻦ مﺴاکﻦ و ﺑافت ﺷهری اطراف آن داﺷت ،و ﺑه
عنﻮان نﻤﻮنه مﻮرد مﻄالﻌه مﺴﻜﻦ مهر دولت آﺑاد کرمانشاه را مﻮرد ﺑررﺳﻲ
قرار داد .و ﺑه ایﻦ نﺘیجه دﺳت یافت که :پروژه مﺴﻜﻦ مهر دولت آﺑاد
اگرچه در دﺳﺘیاﺑﻲ ﺑه اﻫداف ﺑخش اقﺘصادی عﻤﻠﻜرد مناﺳبﻲ داﺷﺘه ،اما در
دﺳﺘیاﺑﻲ ﺑه دو ﻫدف مهم دیﮕر یﻌنﻲ اﻫداف اﺟﺘﻤاعﻲ و زیﺴت محیﻄﻲ
نﺘﻮانﺴﺘه ﺑه ﺧﻮﺑﻲ عﻤل کند ،ﺑه طﻮر کﻠﻲ نﺘﻮانﺴﺘه نقش ﺧﻮد را در ایﻦ زمینه
ﺑه ﺷﻜل مؤثری ایفا کند ،و ﺑه ایﻦ دلیل مﻄﻠﻮب ارزیاﺑﻲ نﻤﻲ ﺷﻮد .
ﻫدف ایﻦ تحقیق چارچﻮﺑﻲ مناﺳب ﺑرای ﺑرنامه ریزی مجﺘﻤع ﻫای مﺴﻜﻮنﻲ
ﺟهت ارتقای تﻌﻠقات اﺟﺘﻤاعﻲ و کیفیت ﺳﻜﻮنت و دﺳﺘیاﺑﻲ ﺑه ﺷاﺧصهای
تﻮﺳﻌه پایدار اﺟﺘﻤاعﻲ را پیشنهاد کند .روش مﻄالﻌه در ایﻦ پایان نامه
تﻮصیفﻲ -تحﻠیﻠﻲ ﺑﻮد که ،ﺑر اﺳاس نﺘایج تحقیق دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه زمیﻦ ،تﻌاونﻲ
ﻫای مﺴﻜﻦ و غیره مﻮﺟب ﻫدایت ﺳازمان ﻫا و ارگان ﻫای دولﺘﻲ ،نظامﻲ و
غیره ﺑه ایﻦ منﻄقه ﺷده اﺳت و در پرﺳشنامه مرﺑﻮط ﺑه ﺳاکنیﻦ ،نﺘایج
تحقیق نشان داد که زندگﻲ در مجﺘﻤع ﻫای مﺴﻜﻮنﻲ عالوه ﺑر افزایش
امنیت و کاﻫش ﻫزینه ﻫای عﻤﻮمﻲ زندگﻲ مﻮﺟب کاﻫش حس تﻌﻠق ﺑه
مﻜان و انزوا و ﺑیﮕانﮕﻲ ﺷده اﺳت.
ﻫدف تحقیق ایﻦ ﺑﻮد که ﺑا ﺑررﺳﻲ رویﻜرد پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ و طراحﻲ
فضاﻫای مﻌﻤاری گامﻲ در ﺟهت تﻮﺳﻌه پایدار ﺑرداریم .ایﻦ مﻄالﻌه ﺑر
اﺳاس فرآیند مﻄالﻌاتﻲ و کﺘاﺑخانه ای انجام پذیرفﺘه و نﺘایج پﮋوﻫش
ﺑیانﮕر آن ﺑﻮد که ﺷاﺧص ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ چﮕﻮنه منجر ﺑه طراحﻲ پایدار و
در نﺘیجه تﻮﺳﻌه پایدار مﻲ ﺷﻮد.

 -4روش تحقیق
پﮋوﻫش حاضر ﻫدفﻲ کارﺑردی دارد و نﻮع تحقیق تﻮصیفﻲ  -تحﻠیﻠﻲ اﺳت .ﺑرای گردآوری دادهﻫا از دو روش کﺘاﺑخانهای
اﺳنادی و از روش پیﻤایشﻲ ﻫﻤچﻮن مشاﻫده ،پرﺳشنامه اﺳﺘفاده ﺷده اﺳت .ﺑا ﺑررﺳﻲ و مﻄالﻌه مقاالت ،کﺘب ،مﺘﻮن عﻠﻤﻲ ،اﺳناد
و ...اطالعات مﻮردنیاز درﺑاره مﻮضﻮع پﮋوﻫش تهیه گردیده اﺳت .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻦکه پﮋوﻫش حاضر ﺑه دنبال ﺷناﺳایﻲ ﺷاﺧصﻫای
پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد اﺳت؛ ﺑا اﺳﺘفاده از اطالعات و دادهﻫای کﺘاﺑخانهای -اﺳنادی و ﻫﻤچنیﻦ مﺘﻮن
و مقاالت عﻠﻤﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧارﺟﻲ ﺑه ﺷناﺳایﻲ و تﻌریف ایﻦ ﺷاﺧصﻫا نﻤﻮدهایم.
ﺟامﻌه آماری تحقیق ﺳاکنان محدوده مﻮرد مﻄالﻌه ﻫﺴﺘند که ﺑر اﺳاس فرمﻮل کﻮکران ﺑا تﻮﺟه ﺑه ﺟﻤﻌیت ﺷهر ﺧرمآﺑاد 411
نفر از آنها ﺑه عنﻮان نﻤﻮنه انﺘخاب ﺷده اﺳت .ﺷیﻮه نﻤﻮنه گیری افراد مﻮرد مﻄالﻌه ،اﺳﺘفاده از نﻤﻮنه گیری تصادفﻲ ﺑﻮده اﺳت .ضﻤناً
ﺑرای تحﻠیل دادهﻫای ﺑدﺳت آمده از پرﺳشنامه نرم افزار ﻫار آماری و تحﻠیﻠﻲ چﻮن  ARC GIS, SPSSو  Excelﺑه کار گرفﺘه
مﻲﺷﻮد .و از روشآماری ،آزمﻮن تﻲ تک نﻤﻮنه ای و آزمﻮن کروﺳﻜال والیس اﺳﺘفادهﺷده اﺳت.

 -1-4متغیرها و شاخصها
اندازهگیری و ارزیاﺑﻲ پیشرفت در ﺳیاﺳتﻫای تﻮﺳﻌه پایدار در دﻫهی اﺧیر مﻮرد تﻮﺟه پﮋوﻫشﮕران ﺑﻮده اﺳت .در ایﻦ زمینه
اﺳﺘفاده از ﺷاﺧصﻫا یﻜﻲ از ضروری تریﻦ اﺑزارﻫا ﺑرای ارزیاﺑﻲ میزان پیشرفت ﺑه ﺳﻮی تﻮﺳﻌهی پایدار مد نظر ﺑﻮدهاند .ﻫر ﺟامﻌه
مﺘناﺳب ﺑا ﺷرایط ﺧﻮد از چارچﻮبﻫای ﺧاصﻲ اﺳﺘفاده مﻲکندکه ﺷامل چارچﻮبﻫایﻲ مبﺘنﻲ ﺑر اﻫداف پایداری ،فرایندﻫای تﻮﺳﻌه
پایدار اﺳت .یﻜﻲ از چالشﻫای اراﺋهی ﺟﻮامع پایدار ،مشﻜل ﺷناﺳایﻲ ﺷاﺧصﻫای مناﺳب ﺑرای اﺟرا مﻲﺑاﺷد(ﺟﻤﻌه پﻮر و اﺑراﻫیﻤﻲ،
 .)74 :7475تاکنﻮن ﺷاﺧصﻫا و مﻌیارﻫای مخﺘﻠفﻲ ﺑرای ارزیاﺑﻲ و ﺳنجش اصﻮل پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ صﻮرت گرفﺘه اﺳت اما
ﺑاید مﻮارد و ﺟنبهﻫایﻲ را انﺘخاب کرد که در راﺳﺘای تﻌاریف و مفاﻫیم پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ﻫﺴﺘند .ﺑناﺑرایﻦ در پﮋوﻫش حاضر ﺑرای
ﺳنجش پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در ناحیهﻫای ﺷهر ﺧرم آﺑاد ،پرﺳشرنامه ﻫایﻲ در ﺳﻄح نﻮاحﻲ (ﺑا تﻮﺟه ﺑه میزان ﺟﻤﻌیت ﻫر کدام از
نﻮاحﻲ ﺑه تفﻜیک تﻮزیع گردیده اﺳت ).تﻜﻤیل گردیده اند که ﺑدیﻦ منظﻮر ،از ﻫشت مﺘغیر قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ،حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان،
6

اعﺘﻤاد اﺟﺘﻤاعﻲ ،امنیت ،مشارکت اﺟﺘﻤاعﻲ ،مﺴئﻮلیت پذیری ،عدالت  ،و میزان رضایت از کیفیت واحد مﺴﻜﻮنﻲ ﺟهت ﺑررﺳﻲ
پایداری ﺑافتﻫای مخﺘﻠف ﺷهر اﺳﺘفاده ﺷده اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ ﺑرای اندازه گیری ایﻦ ﺷاﺧص ﻫای کیفﻲ ،ﺑا طرح گﻮیه ﻫای مﺘﻌدد،
ﺳﻄح پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در ناحیه ﻫای مﻮرد ﺑررﺳﻲ ﺳنجش ﺷده که در ﺟدول ﺷﻤاره  4نشان داده ﺷده اﺳت.
جدول  :2شاخصهای تحقیق
قاﺑﻠیت
دﺳﺘرﺳﻲ

حس تﻌﻠق ﺑه
مﻜان

اعﺘﻤاد
اﺟﺘﻤاعﻲ

امنیت

مشارکت
اﺟﺘﻤاعﻲ

مﺴئﻮلیت
پذیری

عدالت

رضایت از
کیفیت واحد
مﺴﻜﻮنﻲ

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه فضای ﺳبز و پارک ﻫا
و مراکز ﺧرید ﺑه ﺷﻜل پیاده روی

مشارکت در امﻮر عﻤرانﻲ محل زندگﻲ
قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ رضایﺘﻤندی از
ﻫزینه ﻫای ﺳفرﻫای درون
ﺷهری و راهﻫای ارتباطﻲ

عالقه ﺑه ادامه حضﻮر در محل
ﺳﻜﻮنت و اﺟﺘﻤاع و دیدار
ﻫﻤﺴایﮕان

میزان ارتباط و صﻤیﻤیت ﺑا
ﻫﻤﺴایﮕان

عدم وﺟﻮد فضاﻫای مﺘروکه و
رﻫا ﺷده

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مراکز ﺑهداﺷﺘﻲ -
درمانﻲ و مراکز آمﻮزﺷﻲ

مناﺳب و ﺳازگار ﺑﻮدن محل زندگﻲ ﺑا
ﺳبک زندگﻲ

میزان ارزیاﺑﻲ ﻫﻤﻜارای ﺑرای حل
مشﻜالت محﻠه مﺴﻜﻮنﻲ را ﺑه چه

امنیت در مقاﺑل ﺳرقت از منزل و ورود
افراد غریبه در محﻠه مﺴﻜﻮنﻲ

تﻤایل ﺑرای ارتقا کیفیت فضاﻫای ﺷهری,
داوطﻠبانه مشارکت مالﻲ یا غیر مالﻲ(مثال
تالش در ﺟهت حفظ و نﮕهداری ﺑهﺘر فضا)

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مناطق
گردﺷﮕری و تﻮریﺴﺘﻲ و مراکز ﺧرید

احﺴاس تﻌﻠق و دلبﺴﺘﮕﻲ ﺑه محﻠه
مﺴﻜﻮنﻲ و مناﺳب ﺑﻮدن واحد
مﺴﻜﻮنﻲ ﺑا زمینه فرﻫنﮕﻲ

میزان اعﺘﻤاد ﺑه ﻫﻤﺴایﮕان و ارتباط
اﺟﺘﻤاعﻲ

وﺟﻮد فضاﻫایﻲ مبنﻲ ﺑر تجاوز یا عدم
اعﺘنا ﺑه حقﻮق ﺟﻤﻌﻲ ﺷهروندان

مشارکت مﻄﻠﻮب کارﺑران داﺋﻤﻲ
فضاﻫای ﺷهری در حفظ ,نﮕهداﺷت
و ارتقا آن

فراﻫم نﻤﻮدن محیط داﺧﻠﻲ ﺑرای ایجاد حس
صﻤیﻤیت و ﺷﻜل گیری رواﺑط اعضای
ﺧانﻮاده ﺑا ﻫم ،ﺑا ﻫﻤﺴایه ﻫا و ﺧﻮیشاوندان

امنیت تردد زنان و کﻮدکان

تا چه حدی نظاقت فضای ﺷهری از ﺳﻮی
ﺷهروندان رعایت مﻲ ﺷﻮد.

میزان رضایت از مراکز آمﻮزﺷﻲ ،ورزﺷﻲ،
تفریحﻲ و فضاﻫای عﻤﻮمﻲ

تا تﻮﺟه کافﻲ ﺷهرداری ﺑه
نظافت فضاﻫای ﺷهری

فاصﻠه اثاثیه و مبﻠﻤان ﺷهری ﺑا
محل ﺳﻜﻮنت

میزان رضایت از تأﺳیﺴات زیر ﺑنایﻲ در
نزدیﻜﻲ محل ﺳﻜﻮنت

رضایت از تﻮزیع مﻜانﻲ تجهیزات
محﻠه ای

تﻤایل ﺑه پذیرش مﺴئﻮلیت در مدیریت محل

احﺴاس مﺴئﻮلیت نﺴبت ﺑه
ﻫﻤﺴایﮕان

احﺴاس مﺴئﻮلیت نﺴبت ﺑه حفظ و
نﮕهداری محل زندگﻲ

میزان رضایت از مصالح واحدمﺴﻜﻮنﻲ و دوام
ﺳاﺧﺘﻤان

میزان رضایت مﻌﻤاری داﺧﻠﻲ و
ﺑیرونﻲ واحد مﺴﻜﻮنﻲ واحد
مﺴﻜﻮنﻲ

تاثیر مهاﺟرت ﺑر ﺳاﺧت و ﺳازﻫای
غیراصﻮلﻲ مﺴﻜﻦ

کﻤیت و کیفیت فضاﻫای داﺧﻠﻲ ﺷامل
فضاﻫای اصﻠﻲ و فضاﻫای ﺳرویس دﻫنده
و فضاﻫای مشاع ﺧارج از ﺳاﺧﺘﻤان
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قاﺑﻠیت
دﺳﺘرﺳﻲ

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مجﺘﻤع ﻫای فرﻫنﮕﻲ –
ﻫنری و فضاﻫای ورزﺷﻲ و مراکز تفریحﻲ و
گذران اوقات فراغت و ﺳینﻤا و تئاتر
قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه حﻤل ونقل
عﻤﻮمﻲ و محل کارو پارکینگ ﻫای
محﻠه ای

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1931

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مراکز ارتباطﻲ از
ﺟﻤﻠه  ، ictدفاتر پیشخﻮان ﺧدمت و
ﺧدمات الﻜﺘرونیﻜﻲ و ﺧﻮدپردازﻫا

عقیده مثبت در مﻮرد محل زندگﻲ و
تأمیﻦ نیازﻫا

روﺷنایﻲ مﻌاﺑر

احﺴاس ناراحﺘﻲ در صﻮرت انﺘقال محل
زندگﻲ ﺑه مﻜانﻲ دیﮕر

فراﻫم نﻤﻮدن فضاﻫای داﺧﻠﻲ مﺴﻜﻦ تا چه
اندازه فرصت ﺑرقراری کنش و واکنش
اﺟﺘﻤاعﻲ

حضﻮر نیروی انﺘظامﻲ در ایجاد نظم و امنیت

تالش ﺑرای رفع مشﻜالت ﻫﻤﺴایﮕان

وﺟﻮد حس ﻫﻤﺴایﮕﻲ ﺑیﻦ ﺳاکنیﻦ
محل و تﻤایل ﺑه ﻫﻤﻜاری در فﻌالیت
ﻫای ﻫﻤیاری در ﺳﻄح محﻠه

وضﻌیت نظارت و مراقبت از فضاﻫای
عﻤﻮمﻲ از ﺳﻮی نهادﻫای مﺴئﻮل

کﻤک ﺑه ﺳازمان ﻫای ﺷهری از ﺑرای
مشارکت در حفظ و نﮕهداری ﺑهﺘر
فضاﻫا

اﺳﺘفاده از فضاﻫای ﺷهری محل زندگﻲ
در زمان ﻫای مخﺘﻠف

میزان آرامش در واحد مﺴﻜﻮنﻲ

میزان رضایت از ﺳیﺴﺘم ﻫای فاضالب واحد
مﺴﻜﻮنﻲ

میزان رضایت از نﻤای
ﺳاﺧﺘﻤان(الﻤان ﻫای ﺑصری)

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه دوایر
دولﺘﻲ و رضایت از تﻮزیع فضایﻲ آنها

احﺴاس تﻌﻠق ﺑه محل زندگﻲ و
میزان ﺳازگاری آداب و رﺳﻮم محﻠه
ای ﺑا اعﺘقادات و تفﻜرات مردمﻲ

احﺴاس امنیت در ﻫنﮕام اﺳﺘراحت در
داﺧل پارک و رفﺘﻦ ﺑه مراکز ﺧرید

میزان رضایت از نﻮع ﺳﻮﺧت و
ﺳیﺴﺘم گرمایش

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مراکز آمﻮزش
عالﻲ از ﺟﻤﻠه دانشﮕاه ﻫا و
مﻮﺳﺴات دولﺘﻲ و ﺧصﻮصﻲ

ارتباط میان احﺴاس تﻌﻠق ﺑه
مﻜان و مشارکت مردمﻲ ﺑا
افزایش میزان رضایﺘﻤندی

تأثیرات وﺟﻮد ﺧرده فرﻫنگ ﻫای
مخﺘﻠف در ایجاد ناامنﻲ محل
زندگﻲ

کیفیت مﺴﻜﻦ در مقاﺑل ﺑالیای
طبیﻌﻲ

1

حس تﻌﻠق ﺑه
مﻜان

اعﺘﻤاد
اﺟﺘﻤاعﻲ

امنیت

مشارکت
اﺟﺘﻤاعﻲ

مﺴئﻮلیت
پذیری

عدالت

رضایت از
کیفیت واحد
مﺴﻜﻮنﻲ

قاﺑﻠیت
دﺳﺘرﺳﻲ

حس تﻌﻠق ﺑه
مﻜان

اعﺘﻤاد
اﺟﺘﻤاعﻲ

امنیت

مشارکت
اﺟﺘﻤاعﻲ

مﺴئﻮلیت
پذیری

عدالت

رضایت از
کیفیت واحد
مﺴﻜﻮنﻲ

قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه مراکز مذﻫبﻲ
(مﺴاﺟد ،حﺴینیه و )...و ﺳرای محﻠه
ﺑه ﺷﻜل پیاده وری

زندگﻲ اﺟﺘﻤاعﻲ ( مبﺘنﻲ ﺑر اعﺘﻤاد و
رواﺑط ﻫﻤﺴایﮕﻲ صﻤیﻤانه ،تﻌلق
ﺧاطر ﺑه محیط) در مﺴاکﻦ

وﺟﻮد تﺴهیالت الزم ﺑرای کاﻫش
ﺧﻄر ﺑرﺧﻮرد پیاده ﺑا ﺳﻮاره در فضاﻫا

میزان کیفیت مﺴﻜﻦ از نظر آﺳایش و
راحﺘﻲ و رضایت از مﺘناﺳب ﺑﻮدن تﻌداد
اتاق
مأخذ :نگارندگان

 -2-4آزمون  tتک نمونه ای

 -3-4آزمون کروسکال والیس
ﺑرای مقایﺴه میانﮕیﻦ یک مﺘغیر کﻤﻲ نرمال در ﺑیش از دوگروه ،از تحﻠیل واریانس اﺳﺘفاده ﺷد ،ﺑه عبارت دیﮕر ﺑرای مقایﺴه
میانﮕیﻦ زمانﻲ تحﻠیل واریانس قاﺑل اﺳﺘفاده ﺑﻮد که پیش فرضﻫای تصادفﻲ ﺑﻮدن نﻤﻮنه در گروهﻫا ،حداقل فاصﻠهای ﺑﻮدن مﺘغیر
واﺑﺴﺘه ،نرمال ﺑﻮدن تﻮزیع دادهﻫا در ﻫر یک از گروهﻫا و ﻫﻤﮕنﻲ واریانس دادهﻫا در گروهﻫا ﺑرقرار ﺑاﺷد .در مﻮقﻌیتﻫای عﻤﻠﻲ
مﻤﻜﻦ اﺳت که انحراف ﺟدی در پیشفرضﻫای مﻮرد ﺑررﺳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘهﺑاﺷد .در ایﻦ مﻮارد نیاز اﺳت که راهحل ﻫای ﺟایﮕزیﻦ
ﺑرای حل مﺴئﻠه را مﻮرد اﺳﺘفاده قرار داد .یﻜﻲ از پیشنهادﻫای اﺳاﺳﻲ که در ﺑحث تحﻠیل واریانس اﺳﺘفاده از تبدیل دادهﻫا (ﺑرای
مﺘغیر واﺑﺴﺘه کﻤﻲ) اﺳت .ولﻲ اﺳﺘفاده از تبدیل نیز نرمال ﺷدن تﻮزیع دادهﻫا و یا ﻫﻤﮕنﻲ واریانس آنﻫا را تضﻤیﻦ نﻤﻲکند.
ﻫﻤچنیﻦ مﻤﻜﻦ اﺳت مﺘغیر واﺑﺴﺘه ﺑه صﻮرت رتبهای ارزیاﺑﻲ ﺷده ﺑاﺷد.در ایﻦ صﻮرت ﺑرای مقایﺴه ﺑیش از دو ﺟامﻌه از مﻌادل
ناپارامﺘری تحﻠیل واریانس ،یﻌنﻲ آزمﻮن کروﺳﻜال والیس اﺳﺘفاده ﺧﻮاﻫد ﺷد (اصغری ﺟﻌغرآﺑادی و محﻤدی .)744 :7474 ،ﺑه
عبارتﻲ اگر ﺑخﻮاﻫیم در مﻮرد نﻤﻮنهﻫای گرفﺘه ﺷده از  kﺟامﻌه قضاوت کنیم از آزمﻮن« »Hکه گاﻫﻲ آن را آزمﻮن «کراﺳﻜال –
والیس» مﻲنامند ،اﺳﺘفاده مﻲکنیم .ﻫﻤچنیﻦ ﺑر مجﻤﻮع رتبهﻫای مشاﻫدات مبﺘنﻲ و ﺷبیه ﺑه تحﻠیل واریانس اﺳت .ﺑا ایﻦ تفاوت که
نیازی ﺑه نرمال ﺑﻮدن ندارد (ﺟﻤالیانپﻮر و ثقفﻲ .)41 :7477 ،ایﻦ آزمﻮن در حقیقت تﻌﻤیم آزمﻮن  Uﺑرای مقایﺴه  Kﺟامﻌه اﺳت.
ﺑه عبارت دیﮕر ،در ایﻦ آزمﻮن فراض ﺑراﺑر میانﮕیﻦﻫای Kﺟامﻌه را آزمﻮن مﻲکنیم .ایﻦ آزمﻮن نیز ﺑر مجﻤﻮع رتبهﻫای مشاﻫدات
اﺳﺘﻮار اﺳت .ایﻦ آزمﻮن ﺑه تحﻠیل واریانس ﺷبیه اﺳت .ﺑا ایﻦ تفاوت که ﺑه فرض نرمال ﺑﻮدن ﺟامﻌهﻫا نیازی نبﻮده و ﺑه ﺟای
اﺳﺘفاده از ﺧﻮد ،دادهﻫا ،از رتبه آنها اﺳﺘفاده مﻲکند (نصیری.)011 :7411 ،
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ﺟهت مقایﺴه ﻫر کدام از عﻮامل داﺧﻠﻲ ﺳازمان ﺑا مقدار مﺘﻮﺳط از آزمﻮن  tتک نﻤﻮنه ای( )One Sample T testاﺳﺘفاده
میﻜنیم .آزمﻮن ﻫای آماری پارامﺘری ﺑرای یک گروه زمانﻲ ﺑه کار مﻲ روند که قصد داﺷﺘه ﺑاﺷیم میانﮕیﻦ یک نﻤﻮنه را ﺑا یک
میانﮕیﻦ مفروض و نظری مقایﺴه کنیم .ایﻦ میانﮕیﻦ مفروض یا نظری مﻲ تﻮاند یک مقدار مﻌﻤﻮل یا رایج ،یک مقدار اﺳﺘاندارد و یا
یک مقدار مﻮرد انﺘظار ﺑاﺷد .ﺑه عبارتﻲ ،زمانﻲ که قصد داﺷﺘه ﺑاﺷیم میانﮕیﻦ یک مﺘغیر در پﮋوﻫش را ﺑا یک میانﮕیﻦ تﻌییﻦ ﺷده
مقایﺴه کنیم از آزمﻮن tتک نﻤﻮنه ای ﺑهره مﻲ گیریم(کریﻤﻲ .)7475:000،در ایﻦ آزمﻮن ما میانﮕیﻦ نﻤﻮنه را ﺑا مقدار  4که مقدار
مﺘﻮﺳط در نظر گرفﺘه ﺷده اﺳت مﻮرد مقایﺴه قرار مﻲ دﻫیم .چنانچه میانﮕیﻦ ﻫر کدام از عﻮامل ﺑیشﺘر از مقدار  4ﺑاﺷد و دارای
اﺧﺘالف مﻌنﻲ داری ﺑا ایﻦ مقدار تﻌییﻦ ﺷده ﺑاﺷد( )P> ./05نشان از ایﻦ دارد که عامل مدنظر ﺑر انﺘخاب اﺳﺘراتﮋی مناﺳب مﻮثر
اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ الزم ﺑه ذکر اﺳت که مﺘغیرﻫای پﮋوﻫش چﻮن ترکیبﻲ از چند ﺳﻮال ﻫﺴﺘند تﺴامح ﺑه عنﻮان مﺘغیر فاصﻠه ای در نظر
گرفﺘه ﺷده اند .ﺑرﺧﻲ مﻌﺘقدند که در مﻮاردی که چند مﺘغیر ترتیبﻲ ﺑا ﻫم تر کیب مﻲ ﺷﻮند و مقیاﺳﻲ ﺑرای یک مفهﻮم انﺘزاعﻲ
ﺳاﺧﺘه مﻲ ﺷﻮد مﻲ تﻮان آن ﻫا را ﺑا تﺴامح مقیاس فاصﻠه ای در نظر گرفت(نایبﻲ.)7411:77،

 -5محدوده مورد مطالعه
ﺷهر ﺧرم اﺑاد در مﻮقﻌیت ﺟغرافیایﻲ  51درﺟه و  07دقیقه طﻮل ﺟغرافیایﻲ و  47درﺟه و  54دقیقه عرض ﺟغرافیایﻲ در ﺟنﻮب
غرب ایران قرار دارد .ایﻦ ﺷهر ﺑه عنﻮان مرکز اﺳﺘان لرﺳﺘان ،ﺑزرگﺘریﻦ ﺷهر لر نشیﻦ و از مهﻤﺘریﻦ ﺷهرﻫای غرﺑﻲ کشﻮر ،ﺑه ﺟهت
اﺳﺘقرار در مﺴیر راهﻫای ارتباطﻲ اﺳﺘانﻫای ﻫﻤجﻮار لرﺳﺘان از قدیماالیام ﺑرای اﺳﻜان عشایر و طﻮایف مخﺘﻠف ایالت ایﻦ منﻄقه
مﻮرد اﺳﺘفاده ﺑﻮده و ﺑه عﻠت ﺳﻜﻮنت عشایر و یﻜجانشینﻲ آنان ﺷﻤار ﺟﻤﻌیت ﺷهر را ﺑا ازدیاد فراوان روﺑرو ﺳاﺧﺘه اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ ﺑه
3

ﺳبب قرار گرفﺘﻦ ﺑر ﺳر ﺷاه راه تهران – ﺧﻮزﺳﺘان دارای اﻫﻤیت ارتباطﻲ و راﻫبردی مﻲﺑاﺷد .ﺟﻤﻌیت ایﻦ ﺷهر طبق ﺳالنامه
آماری اﺳﺘان لرﺳﺘان در ﺳال  445144 ،7475نفر مﻲﺑاﺷد.
نقشه  :1موقعیت جغرافیایی شهرخرم آباد (مأخذ :ترسیم نگارندگان)

 -6یافتهها
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ﺧرمآﺑاد مرکز اﺳﺘان لرﺳﺘان یﻜﻲ از کهﻦتریﻦ ﺷهرﻫای ایران اﺳت که پیشینه ﺷهرنشینﻲ آن ﺑا نام ﺷاپﻮر ﺧﻮاﺳت ﺑه دوران
پیش از اﺳالم ﺑر مﻲگردد .ایﻦ ﺷهر در فاصﻠه  517کیﻠﻮمﺘری ﺟنﻮب غرﺑﻲ تهران و در میان درهای ﺧﻮش آب و ﻫﻮا ﺑا درﺧﺘان
انبﻮه و ﺟﻮیبارﻫای پر آب واقع ﺷده اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ ﺑه ﺳبب ﺑرﺧﻮرداری از پیشینه کهﻦ و ﺟاذﺑهﻫای طبیﻌﻲ فراوان یﻜﻲ از ﺷهرﻫای
تﻮریﺴﺘﻲ ایران اﺳت .ﺑﺴﺘر ﺷهر ﺧرم آﺑاد در دره ای واقع گردیده که رودﺧانه رﺑاط ﺟاری از ﺷﻤالﻲ ﺑه ﺟنﻮب از میانه آن میﮕذرد ،
کﻮﻫﺴﺘانهای ﺳﺘرگ ﺳفید کﻮه و ﺳیاه کﻤر چﻮن دیﻮاره ای رفیع واقع در دو ﺳﻤت ﺷرق و غرب آن ،ایﻦ دره را در میان گرفﺘه و ﻫر
گﻮنه گﺴﺘرش را در ایﻦ ﺟهات محدود کرده اﺳت .ﻫﺴﺘه نخﺴت ﺷهر در کنار مراکز حﻜﻮمﺘﻲ و ﺑه طﻮر ﺧاص قﻠﻌه فﻠک االفالک
ﺷﻜل گرفﺘه و دارای ﺟغرافیای کﻮﻫﺴﺘانﻲ و ناﻫﻤﻮار اﺳت .ﺷﻜلگیری ﺷهر نیز تحت تأثیر عﻮامل ﺟغرافیایﻲ صﻮرت گرفﺘه اﺳت .ﺑه
ایﻦ ترتیب که ﻫر کجا درهای که ﺧرمآﺑاد در آن ﺷﻜل گرفﺘه عرض ﺑیشﺘری داﺷﺘه و ﺷیب ﺑافت مﺴﻜﻮنﻲ کم اﺳت .و ﻫر کجا
عرض دره کم ﺷده اﺳت .ﺷهر نیز تحت تأثیر آن ﺑاریک و کشیده ﺷده اﺳت .ﺑناﺑرایﻦ ایﻦ ﺳاﺧﺘار فیزیﻜﻲ و ویﮋگﻲ ﻫای مرفﻮلﻮژی
ﺑﺴﺘر محیﻄﻲ ،تﻮﺳﻌه ﺷهر را ﺑصﻮرت ﺧﻄﻲ و ﺑه طﻮر عﻤده در ﺟهت ﺷﻤال و ﺟنﻮب و در ﺑﺴﺘر عرصه ﻫای مﺴﻄح و وﺳیع ایﻦ
مناطق ﻫدایت نﻤﻮده اﺳت .ایﻦ اراضﻲ ﻫﻤچنان از ﺟاذﺑه ﻫای قﻮی ﺟهت تﻮﺳﻌه ﺷهر و ﺑاالﺧص تﻮﺳﻌه مﺴﻜﻮنﻲ ﺑرﺧﻮردار اﺳت .
ﺑﻮیﮋه آنﻜه در محﻮر ﺷریانﻲ فﻌال ﺷﻤالﻲ – ﺟنﻮﺑﻲ که ایﻦ مناطق را ﺑه مرکز ﺷهر مرتبط مﻲ ﺳازد  ،کیفیت و ﺟاذﺑه اراضﻲ و
عرصه ﻫای واقع در ﺷﻤال و ﺟنﻮب ﺷهر را افزایش داده اﺳت که در مجﻤﻮع مﻲ تﻮاند ﺑﻌنﻮان یﻜﻲ از گزینه ﻫای گﺴﺘرش احﺘﻤالﻲ
آتﻲ ﺷهر در صﻮرت نیاز ارزیاﺑﻲ گردد .ولﻲ کشاورزی ﺑﻮدن اراضﻲ ایﻦ مناطق نقﻄه ضﻌف ایﻦ گزینه اﺳت.
ایﻦ ﺷهر ﺑـه دلیـل مﻮاﺟـه ﺑـﻮدن ﺑـا ﺷرایﻄﻲ ﻫﻤچﻮن نرخ ﺑاالی ﺟﻤﻌیﺘﻲ ،مهاﺟرت ﻫای روﺳﺘا ﺷهری ،ایفای نقش مرکزیت
ﺧدمات اداری و ﺳیاﺳـﻲ ،اﺟـرای ﺳیاﺳت ﻫای تﻤرکزگرا ،کﻤبﻮد اراضﻲ مﺴﻜﻮنﻲ و قیﻤت زیاد زمیﻦ و مﺴﻜﻦ ،ﻫرم ﺳنﻲ ﺟﻮان،
افزایش زوج ﻫای ﺟـﻮان ﺑـه عنﻮان مﺘقاضیان مﺴﻜﻦ و ...ﺑا مشﻜر کﻤبﻮد مﺴﻜﻦ مﻮاﺟه ﺑﻮده اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ از دیﮕر مشﻜالت ایﻦ
ﺷهر فرﺳﻮدگﻲ ﺑافتﻫای مﺴﻜﻮنﻲ آن اﺳت ﺑه طﻮری که ﺷهر ﺧرم آﺑاد دارای  01محﻠه فرﺳﻮده ﺑا مﺴاحت تقریبﻲ  017ﻫﻜﺘار
اﺳت که در آنها ظرفیت ﻫای مثبت و منفﻲ زیادی وﺟﻮد دارد که اگر از فرصت ﻫای مثبت آن اﺳﺘفاده نشﻮد ﺑه ناچار ﺑاید منﺘظر
تهدیدات ایﻦ مﻜان ﻫا در اﺑﻌاد مخﺘﻠف ﺷد .ﺑه عبارت دیﮕر یﻜﻲ از مشﻜالت ﺷهرﻫای قدیﻤﻲ چﻮن ﺧرم آﺑاد وﺟﻮد ﺑافت ﻫای
فرﺳﻮده در کالبد و ﺑخش مرکزی آن اﺳت .که اکثر ﺑافتﻫای فرﺳﻮده در ﺑخش مرکزی ﺷهر و در الیهﻫای درونﻲ ﺷهر واقع ﺷده-
اند .که ایﻦ مشﻜل فقط ﺑه قدیﻤﻲ ﺑﻮدن ﺑافت و ضرر ﺷخصﻲ یک یا عده ای از مردم مخﺘص نﻤﻲﺷﻮد .و اگر در مدیریت ﺷهری
آن اقداماتﻲ ﺑرای ﺳاماندﻫﻲ ایﻦ مﻜان ﻫا انجام نشﻮد ،ﺧﻮد ﺑه ﺧﻮد آغاز کننده ﺳﻠﺴﻠه مشﻜالت دنباله دار از قبیل ،تهدیدات،
اقﺘصادی ،اﺟﺘﻤاعﻲ ،فیزیﻜﻲ ،زیﺴت محیﻄﻲ و امنیﺘﻲ ﺷهر ﺧرم آﺑاد ﻫﺴﺘند و در مقاﺑل ﺑافت فرﺳﻮده نیز مﻲ تﻮاند فرصﺘﻲ مناﺳب
ﺑرای ﺑاز آفرینﻲ فضای ﺷهری و ﺳامان دادن ﺑه طرح و ﺷیﻮه ﺳاﺧت و ﺳاز ﺷهر ﺑاﺷد .ﺑافت فرﺳﻮده ﺧرم آﺑاد  1درصد مﺴاحت
قانﻮنﻲ ﺷهر اﺳت که مﺴاحت کﻤﻲ را ﺷامل نﻤﻲﺷﻮد .اکثریت ﺑافت قانﻮنﻲ ﺷهر ﺧرم آﺑاد ﺑه عﻠت محصﻮر ﺷدن از طرف ﺷﻤال،
ﺟنﻮب ،ﺷرق و غرب دارای محدودیت زمیﻦ اﺳت و در امﺘداد رودﺧانه ﺷهر ﺷﻜل گرفﺘه اﺳت .ایﻦ ﺷهر ﺑا مﺴاحت قانﻮنﻲ 4514
ﻫﻜﺘار ،دارای  01محﻠه و نقﻄه فرﺳﻮده ﺑا مﺴاحﺘﻲ نزدیک ﺑه  017ﻫﻜﺘار اﺳت که نﺴبت ﺑافت فرﺳﻮده ﺑه کل مﺴاحت ﺷهر نزدیک
 1درصد اﺳت .ایﻦ ﺑافتﻫا دارای مشﻜالت ﺳاﺧﺘاری ﻫﺴﺘند که مهمتریﻦ آنها ﺷامل ،فرﺳﻮدگﻲ مصالح ،ﺑرﺧﻮرداری نامناﺳب از
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ﺧدمات ﺷهری ،عدم دﺳﺘرﺳﻲ مناﺳب وﺳایل ماﺷینﻲ ﺑه دلیل تنگ و ﺑاریک ﺑﻮدن کﻮچه ﻫا ،عدم وﺟﻮد فضای ﺳبز و ﺑازی
کﻮدکان ،کﻤبﻮد فضاﻫای ورزﺷﻲ و فرﻫنﮕﻲ ،کﻤبﻮد فضاﻫای درمانﻲ ،وﺟﻮد کﻮچه ﻫایﻲ ﺑا ﺷیب ﺑﺴیار تند مانند ﺳایت پشﺘه ،عدم
وﺟﻮد پارکینگ ﻫای عﻤﻮمﻲ ،پاییﻦ ﺑﻮدن کیفیت زندگﻲ در ﺑافت ،در آمد پاییﻦ اﻫالﻲ محل اﺳت .که ﻫﻤه ایﻦ کﻤبﻮد ﺧدمات و
امﻜانات نشان از نبﻮد پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در ایﻦ محالت اﺳت .زیرا ایﻦ کﻤبﻮدﻫا ﺧﻮد ﺳبب ﺑه وﺟﻮد آمدن مشﻜالتﻲ مانند ،تهدید
زلزله ،ترافیک داﺧل ﺑافت ،مهاﺟرت اﻫالﻲ ﺑﻮمﻲ و ﺑا اصالت محل ﺑه ﺑیرون ﺑافت ،احﺴاس کﻤﺘر تﻌﻠق اﺟﺘﻤاعﻲ نﺴبت ﺑه محل
زندگﻲ ،نارضایﺘﻲ مردم از ﺷهر و ﺧدمات ﺷهری و  ..مﻲ ﺷﻮد.
در کنار ایﻦ مﺴاﺋل رﺷد مهاﺟرت روﺳﺘاییان ﺑه ﺑافت ﻫای فرﺳﻮده ﺑه دلیل ارزان ﺑﻮدن قیﻤت مﺴﻜﻦ ،مشﻜل فقر ،پدید آمدن
ﺑﻌضﻲ آﺳیب ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ مانند ،دزدی ،ﺧرید و فروش مﻮاد مخدر و مشﻜالت دیﮕر ،از دیﮕر تهدیدات ایﻦ فضاﻫاﺳت .البﺘه ﺑاید
در نظر داﺷت ایﻦ محﻠه ﻫا دارای ﺑﻌضﻲ نﻜات مثبت نیز ﻫﺴﺘند که مﻲ تﻮان ﺑه عنﻮان یک فرصت ﺑرای اصالح طراحﻲ و ﺷیﻮه
ﺳاﺧت و ﺳاز ﺑافت از آن اﺳﺘفاده کرد .ریزانﮕﻲ ،نفﻮذ ناپذیری و عدم پایداری ﺳه ﺷاﺧصه اصﻠﻲ ﺑافتﻫای فرﺳﻮده محﺴﻮب مﻲ-
ﺷﻮند .در ایﻦ مﻜان ﻫا یﻜﻲ از تهدیدات ایﻦ اﺳت که ،ﺧانه ﻫای مﻮﺟﻮد در ﺑافت فرﺳﻮده ﺑه حال ﺧﻮد رﻫا ﺷﻮند و اگر زودتر
ﺳاماندﻫﻲ نشﻮند ﺑه دلیل داﺷﺘﻦ ظرفیت منفﻲ ،مثال در ﺑﻌد اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑه صﻮرت ﺧﻮدکار ﻫزینه ﻫای امنیﺘﻲ ﺟایﮕزیﻦ ﺑهای عﻤرانﻲ
ﺑرای آن ﻫا مﻲ ﺷﻮد .عالوه ﺑر مشﻜالت ﺑافت ﻫای فرﺳﻮده در ﺷهر یﻜﻲ دیﮕر از ایﻦ مشﻜالت وﺟﻮد اﺳﻜان غیر رﺳﻤﻲ و افراد
کمدرآمد در حاﺷیه ﺷهر اﺳت که ﺑه عﻠت ﺷرایط و مﻮقﻌیت ﺧاص ﺟغرافیایﻲ (وﺟﻮد ﺳرما در فصل زمﺴﺘان) امﻜـان زاغـه نشینﻲ و
کپر نشینﻲ ﻫﻤانند ﺑﻌضﻲ از ﺷهرﻫای دیﮕر کشﻮر وﺟﻮد نـدارد ،لذا اکثریت ﺳاکنیﻦ مناطق حاﺷیه نشیﻦ اقدام ﺑه ﺳاﺧﺘﻦ ﺧانه ﻫای
آﺟری و مصالح ﺳاﺧﺘﻤانﻲ ارزان قیﻤـت مﻲ نﻤایند.
ﺑﻄﻮر کﻠﻲ و ﺑر اﺳاس مﻄالﻌات انجام ﺷده  ،حاﺷیه نشینان ﺧرم آﺑاد از چند گروه تشﻜیل ﺷده اند -7 :کﺴانﻲ ﻫﺴﺘند اﻫل ﺷهر
ﺧرم آﺑاد که از نظر اقﺘصادی ﺟز طبقات محـروم ﺟامﻌـه ﺷـهری ﻫﺴـﺘند و چﻮن در محدوده ﺷهر قادر ﺑه اﺟاره ﺑها و یا ﺧرید ﺧانه
نیﺴﺘند لذا در نقاط حاﺷیه ﺷهر اقدام ﺑه احداث یا ﺧرید ﺳرپناﻫﻲ نﻤﻮده اند -0 .ﺧانﻮارﻫایﻲ ﻫﺴﺘند که از روﺳﺘاﻫای اطراف ﺷهر
ﺧرم آﺑاد یا روﺳـﺘاﻫای ﺷـهرﻫای ﻫﻤجـﻮار ﺑنـا ﺑـه ﺷرایط اﺟﺘﻤاعﻲ و مشﻜالت اقﺘصادی از ﺟﻤﻠه نداﺷﺘﻦ زمیﻦ و امﻜانات
کشاورزی و نداﺷﺘﻦ درآمـد کـافﻲ و نیز ﺟاذﺑه زندگﻲ ﺷهری از زادگاه و دیار ﺧﻮد کنده و ﺑه امید زندگﻲ ﺑهﺘر ﺑه ایﻦ نقاط مهاﺟرت
کرده انـد و اکثر قریب ﺑه اتفاق ﺧانﻮارﻫای حاﺷیه نشیﻦ از ﻫﻤیﻦ گروه ﻫﺴﺘند -4 .گروه ﺳﻮم که نﺴبت ﺑه گروه قبل تﻌداد کﻤﺘری
ﻫﺴﺘند ،ﺧانﻮارﻫایﻲ ﻫﺴﺘند که از اﺳﺘانﻫای دیﮕر ﺑه عﻠت نبﻮد ﺷغل مناﺳب در محل ﺧﻮد و وﺟﻮد تﻌدادی از اقﻮام ﺧﻮد در محالت
حاﺷیه ای ﺷهر ،ﺑه ایﻦ مﻜان ﻫا مهاﺟرت کرده و ﺑر تﻌداد حاﺷیه نشینان و آﺳیب آفرینان اﺟﺘﻤاع ﺷهری مﻲ افزایند (اﺳﻤﻌیل نﮋاد و
ﻫﻤﻜاران .)744 :7477 ،ﺑناﺑرایﻦ ایﻦ ﺷهر نیز مانند ﺑﺴیاری از ﺷهرﻫای کشﻮر ﺑا مشﻜل حاﺷیه نشینﻲ و اﺳﻜان غیر رﺳﻤﻲ مﻮاﺟه
مﻲﺑاﺷد .و حدود  4/70درصد از کل محدوده قانﻮنﻲ ﺷهرﺧرم اﺑاد را ﺑافتﻫای حاﺷیهای تشﻜیل مﻲدﻫند .ﺑا تﻮﺟه ﺑه مﺴاﺋل و
مشﻜالت مﻄرح ﺷده در ﺷهر ﺧرم آﺑاد و ﺑـه دلیـل نبـﻮد مﻄالﻌات پیشیﻦ در زمینۀ تحت ﺑررﺳﻲ ،ضرورت ﺳنجش ﺷاﺧصﻫای
پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در ایﻦ محدوده ضروری ﺑﻮد.

 -1-6اطالعات توصیفی پرسشنامه
جدول  :3ویژگیهای جامعه آماری صاحبان مسکن و اهالی (مأخذ :اطالعات گردآورنده)

ﺟنس
وضﻌیت تأﻫل

ﺳﻦ

تحصیالت

متغیر

فراوانی

نسبت از کل

زن
مرد
مجرد
مﺘأﻫل
74-04
 01-54ﺳاله
 51-17ﺳاله
ﺑیشﺘر از 1 7ﺳاله
زیر دیپﻠم
دیپﻠم و فﻮف دیپﻠم
لیﺴانس
فﻮقلیﺴانس و ﺑاالتر

757
051
744
044
11
014
17
5
01
770
711
17

41,01
14,14
47,15
17,41
71,77
17,10
07,51
7,74
1,77
01,50
54,40
04,74
11

وضﻌیت ﺷغل

متغیر

فراوانی

نسبت از کل

دولﺘﻲ
آزاد
ﺳایر(مغازهدار ،نانﻮا ،ﺧیاط ،ﺑنا ،نﮕهبان،
راننده ،تﻌﻤیرکار ،مﻜانیک و )...

750
755

41,17
41,47

777

04,77

ﻫﻤانگﻮنه که در ﺟدول ﺷﻤاره  7مشاﻫده مﻲﺷﻮد ،از مجﻤﻮعه پاﺳخﮕﻮیان  15درصد را مردان تشﻜیل مﻲدﻫند و  41درصد را
نیز ﺧانمﻫا ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘصاص دادهاند .ﻫﻤچنیﻦ در زمینه وضﻌیت تأﻫل افراد مﺘأﻫل ﺑا  17درصد ﺑیشﺘریﻦ گروه پاﺳخﮕﻮیان را
تشﻜیل مﻲدﻫند .و افراد مجرد نیز  57درصد را ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘصاص دادهاند .ﺑر اﺳاس ﺳﻦ پاﺳخﮕﻮیان محدوده ﺳنﻲ  01تا 54ﺳال ﺑا
 17درصد از کل نﻤﻮنه پاﺳخﮕﻮیان ﺑیشﺘریﻦ نﺴبت را ﺑه ﺧﻮد اﺧﺘصاص داده اﺳت و پس از آن رنج ﺳنﻲ  51تا  17ﺳال ﺑا 07
درصد ﺑیشﺘریﻦ فراوانﻲ را ﺷامل مﻲگردد .ازنظر میزان تحصیالت نیز افراد ﺑا مدرک لیﺴانس ﺑا حدود  55درصد ﺑیشﺘریﻦ ﺳهم را ﺑه
ﺧﻮد اﺧﺘصاص داده و پسازآن افراد ﺑا مدرک دیپﻠم و فﻮق دیپﻠم ﺑا  01درصد در مرتبهی ﺑﻌدی قرار دارد .وضﻌیت ﺷغﻠﻲ افراد نیز
گﻮیای آن ﺑﻮد که ﺷاغالن در ﺑخش آزاد و دولﺘﻲ ﻫر کدام ﺑا  41درصد ﺑیشﺘریﻦ گروه پاﺳخﮕﻮیان و ﺑﻌد از آنان ﺷاغالن ﺑخش
ﺳایر که ﺷامل نانﻮا ،ﺧیاط ،ﺑنا ،تﻌﻤیرکار و  ...مﻲﺷدند ،ﺑا  01درصد در مرتبه ﺑﻌدی قرار داﺷﺘند.
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جدول :4آزمون آماری تی تست تک نمونهای (مأخذ :یافتههای پژوهش)
One-Sample Statistics
تﻌداد
میانﮕیﻦ
انحراف مﻌیار
ﺧﻄای مﻌیار میانﮕیﻦ
نﻤﻮنهﻫا
مجﻤﻮع ﺷاﺧصﻫا
411
0,7701
.45447
.77151
جدول  :5آزمون آماری تی تست تک نمونهای (مأخذ :یافتههای پژوهش)
One-Sample Test
Test Value = 3
99% Confidence Interval of
درﺟه
Sig.
Mean
the Difference
t
(ﺳﻄح مﻌناداری)
Difference
آزادی
Lower
Upper
2.9579

2.8674

2.91265

.000

385

166.
587

مجﻤﻮع
ﺷاﺧصﻫا

ﺑرای پاﺳخ ﺑه ﺳﻮال اول تحقیق از آزمﻮن  Tتک نﻤﻮنهای اﺳﺘفاده ﺷده اﺳت .ﺑه ایﻦ صﻮرت که مﺘﻮﺳط ﺷاﺧصﻫا ﺟهت
محاﺳبه ﺳﻄح اﺳﺘاندارد پایداری در نظر گرفﺘه ﺷده اﺳت و دادهﻫا در ﻫر یک از ﺷاﺧصﻫا ﺑا ایﻦ عدد ﺳنجیده ﺷدهاند .ایﻦ آزمﻮن
عﻤﻮماً ﺑرای مقایﺴه میانﮕیﻦﻫای یک ﺟامﻌه ﺑه کار مﻲرود .ﺑناﺑرایﻦ در ایﻦ آزمﻮن میانﮕیﻦ نﻤﻮنه را ﺑا مقدار  4که مقدار مﺘﻮﺳط در
نظر گرفﺘه ﺷده اﺳت مﻮرد مقایﺴه قرار دادیم .چنانچه میانﮕیﻦ ﻫر کدام از عﻮامل ﺑیشﺘر از مقدار  4ﺑاﺷد و دارای اﺧﺘالف مﻌنﻲ
داری ﺑا ایﻦ مقدار تﻌییﻦ ﺷده ﺑاﺷد( )P> ./05نشان از ایﻦ دارد که عامل مدنظر ﺑر انﺘخاب اﺳﺘراتﮋی مناﺳب مﻮثر اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ
آزمﻮن Tتک نﻤﻮنهای ،فرض  H0حاکﻲ از مﻄﻠﻮﺑیت پایداری ﺑا عدد ﺳه (حد مﺘﻮﺳط پایداری) مﻲﺑاﺷد .و فرض  H1حاکﻲ از عدم
مﻄﻠﻮﺑیت ﺑا حد مﺘﻮﺳط پایداری اﺳت .در ایﻦ صﻮرت ﺑاید از مقادیر حد ﺑاال و حد پاییﻦ اﺳﺘفاده کرد که:
ﻫر گاه حد ﺑاال و پاییﻦ مثبت ﺑاﺷند ،میانﮕیﻦ از مقدار مشاﻫده ﺷده ﺑزرگﺘر اﺳت.
ﻫر گاه حد ﺑاال و پاییﻦ منفﻲ ﺑاﺷد ،میانیﮕﻦ از مقدار مشاﻫده ﺷده کﻮچﻜﺘر اﺳت.
ﺑناﺑرایﻦ ﺑه منظﻮر ﺑدﺳت آوردن ارزیاﺑﻲ وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ ﺷهر ﺧرم آﺑاد ،میانﮕیﻦ پایداری ﺷهر ﺑراﺑر ﺑا 0/77
ﺑدﺳت آمد .از طرفﻲ از طرفﻲ در پرﺳشنامه از طیف پنج گزینهای لیﻜرت اﺳﺘفاده ﺷد و رتبهﻫای  7تا  4ﺑه پاﺳخﻫا اﺧﺘصاص یافت.
ﺑدیﻦ ترتیب عدد  4ﺑه عنﻮان میانهی نظری پاﺳخﻫا ﺑه دﺳت آمد و میانﮕیﻦ امﺘیاز پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑه دﺳت آمده ﺑا عدد  4مقایﺴه
گردید .ﻫر چه مقدار محاﺳبه ﺷده ﺑرای پایداری از  4کﻮچﻜﺘر ﺑاﺷد ،نشان از عدم پایداری و ﻫر چه ایﻦ مقدار ﺑزرگﺘر ﺑاﺷد ،وضﻌیت
پایدارتر اﺳت .در واقع ،میانﮕیﻦ پایداری در ﺷهر ﺧرمآﺑاد ﺑا عدد  4اﺧﺘالف مﻌنﻲ داری ندارد .ﺑا ایﻦ حال از وضﻌیت میانﮕیﻦ کﻤﺘر
اﺳت .ﺑه عبارت دیﮕر یافﺘهﻫا حاکﻲ از آن اﺳت که اﺑﻌاد پایداری مﺴﻜﻦ در ﺑﻌد اﺟﺘﻤاعﻲ دارای ﺷرایط پایدار نیﺴﺘند .و و تﻮﺟه ﺑیشﺘر
ﺑه ایﻦ ﺷاﺧصﻫا را مﻲطﻠبد .و ﺟا دارد حﻤایت ﺑیشﺘری در راﺳﺘای ﺑهرهمندی از ایﻦ ﺷاﺧصﻫا صﻮرت گیرد.
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جدول  :6آزمون آماری تی تست تک نمونهای شاخصهای پایداری اجتماعی مسکن (مأخذ :یافتههای پژوهش)
)One-Sample Test(Test Value = 3
حد ﺑاال و پاییﻦ (فاصﻠه اطﻤینان
درﺟه
ﺳﻄح
ﺷاﺧص ﻫای پایداری
در ﺳﻄح  77درصد)
مقدار T
آزادی
مﻌناداری
میانﮕیﻦ
اﺟﺘﻤاعﻲ
()Df
()Sig
پاییﻦ تر
ﺑاالتر
قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ
5.562
385
.000
3.1527
.0816
.2238
حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان
-5.933
385
.000
2.8337
-.2389
-.0937
اعﺘﻤاد اﺟﺘﻤاعﻲ
-7.436
385
.000
2.8198
-.2430
-.1175
امنیت
5.472
385
.000
3.1103
.0581
.1625
مشارکت اﺟﺘﻤاعﻲ
-1.784
385
.075
2.9607
-.0963
.0177
مﺴئﻮلیت پذیری
6.017
385
.000
3.2114
.1204
.3024
عدالت
-19.921
385
.000
2.3834
-.6967
-.5365
میزان رضایت از کیفیت
-6.000
385
.000
2.8292
-.2445
-.0971
واحد مﺴﻜﻮنﻲ
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ﺑدیﻦ ترتیب ﻫر ﺷاﺧص ﺑه صﻮرت ﺟداگانه نیز مﻮرد ارزیاﺑﻲ قرار گرفﺘه اﺳت که در ﺟدول ﺷﻤاره  1نشان داده ﺷده اﺳت.
ﺑا تﻮﺟه ﺑه اریاﺑﻲ صﻮرت گرفﺘه مﻲتﻮان ﺑه نﺘایج زیر اﺷاره کرد:
در ﺑیﻦ ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در ﺷاﺧصﻫای قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ،امنیت و مﺴئﻮلیت پذیری ﺑاالتر از حد نصاب و میانﮕیﻦ
اﺳت .و نشان از وضﻌیت ﺑهﺘر ایﻦ ﺷاﺧص و پایدار ﺑﻮدن ﻫاﺳت .اما ﺷاﺧصﻫای حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان ،اعﺘﻤاد اﺟﺘﻤاعﻲ ،مﺴئﻮلیت
پذیری ،عدالت و میزان رضایت از کیفیت واحد مﺴﻜﻮنﻲ کﻤﺘر از حد نصاب میانﮕیﻦ و ناپایدار تﻠقﻲ مﻲگردند .در ﺧصﻮص اعﺘﻤاد
اﺟﺘﻤاعﻲ در ﺳﻄح ﺟامﻌه ،ﻫر چه ﺷرایط محیﻄﻲ و میزان تراکم و چﮕالﻲ تﻌامالت اﺟﺘﻤاعﻲ مﻮﺟﻮد در محیط ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑاالتر
رود ،در نﺘیجه انﺴجام ،اعﺘﻤاد و تﻌامل اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑیشﺘر مﻲرود که در ایﻦ زمینه ﺑا فزایش حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان که ﺑاعث افزایش
ﺳالمت ،امنیت و ﺑﺴیاری دیﮕر از ویﮋگﻲﻫای مﻄﻠﻮب مﻲگردد مﻲتﻮان ﺑه ایﻦ مهم دﺳت یافت .ﺑناﺑرایﻦ در تﻮﺳﻌه ﻫای ﺟدید
ﺷهری ﺑاید ﺑه ﺳرزندگﻲ ،تنﻮع کارﺑری ﻫا و ﻫﻮیت مﻜانﻲ محالت مﺴﻜﻮنﻲ تﻮﺟه ﺑیشﺘری ﺷﻮد تا حس تﻌﻠق ﺑه اﺟﺘﻤاع و محل
ﺳﻜﻮنت افزایش یاﺑد .در راﺳﺘای پاﺳخ ﺑه ﺳﻮال دوم تحقیق ،از آزمﻮن کروﺳﻜال والیس اﺳﺘفاده ﺷده اﺳت .ﺑدیﻦ ترتیب ﺑرای ﻫﻤه
ناحیهﻫا آزمﻮن کروﺳﻜال والیس انجام ﺷد تا مشخص ﺷﻮد که ناحیهﻫای ﺑرﺧﻮردار از نظر ﺷاﺧص پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ،ﺷهر ﺧرمآﺑاد
کدام ناحیه ﻫا ﻫﺴﺘند.
جدول :7آزمون کروسکال والیس (مأخذ :یافتههای پژوهش)

21
18
1
25
20
31
10
22
3
2
16

16
24
13
5
14
8
20
19
12
3
6

386

تﻌداد

ناحیه ﻫا

6
14
14
15
19
15
21
19
6
18
27
19
24

15
21
3
1
2
7
18
10
17
4
23
22
9
Total

مجﻤﻮع

میانﮕیﻦ
ﺷاﺧص
39.60
122.19
386.00
278.88
128.60
232.08
209.50
198.93
383.33
273.50
262.09

تﻌداد

ناحیه ﻫا

Rank
میانﮕیﻦ
ﺷاﺧص
324.67
160.18
176.36
100.20
152.39
66.13
344.48
139.00
186.00
319.14
63.41
68.95
112.33
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جدول  :8تست آماری کروسکال والیس (مأخذ :نگارندگان)
تﺴت آماریa,b
مجﻤﻮع
Chi-Square
224.292
df
24
Asymp. Sig.
.000

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1931

ایﻦ آزمﻮن ﺑرای آزمﻮدن ﺑراﺑری میانﮕیﻦﻫای ﺟامﻌهﻫای مخﺘﻠف اﺳﺘفاده مﻲﺷﻮد؛ در تفﺴیر نﺘایج آن مﻲتﻮان ﺑه صﻮرت زیر
ﺑیان نﻤﻮد ،ﺟدول اول ﺑه نام  Rankمیانﮕیﻦ رتبه را در ﻫرگروه اراﺋه مﻲکند .اما ﺑرای تحﻠیل آزمﻮن ﺑاید از ﺟدول دوم آن اﺳﺘفاده
نﻤﻮد .که ایﻦ ﺟدول مقدار مرﺑع کای درﺟه آزادی آن و  Pیا ﺳﻄح مﻌناداری آن را نشان مﻲدﻫد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه  sigﺑدﺳت آمده که
 777,7و کﻤﺘر از  7,74اﺳت مﻲتﻮان نﺘیجه گرفت که فرض صفر مبنﻲ ﺑر ﺑراﺑری پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم
آیاد رد مﻲگردد .ﺑه عبارت دیﮕر ﺑا اطﻤینان  7,77درصد مﻲتﻮان گفت که وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم
آﺑاد دارای تفاوت مﻌناداری مﻲﺑاﺷد .در ادامه ﺑرای اینﻜه وضﻌیت ﻫر ناحیه از لحاظ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ ﺳنجیده ﺷﻮد و مﻌﻠﻮم
ﺷﻮد که کدام ناحیه وضﻌیت مﻄﻠﻮب تری دارند .مﻲتﻮان ﺑه میانﮕیﻦ رتبهﻫا در ﺟدول اول ( )mean rankمراﺟﻌه نﻤﻮد .که ﺑا تﻮﺟه
ﺑه نﺘایج ﺑدﺳت آمده در  4گروه تقﺴیم ﺑندی ﺷدهاند .ﺑا تﻮﺟه اطالعات میدانﻲ ﺑدﺳت آمده ،گروه اول که ﺷامل نﻮاحﻲ ،74 ،70 ،5
 74و  71مﻲﺑاﺷند ،ﺑا تﻮﺟه ﺑه داﺷﺘﻦ امﻜانات رفاﻫﻲ ،ﺧدمات و تجهیزات ،امنیت ،آﺳایش و تﻌﻠق ﺧاطر کافﻲ نﺴبت ﺑه محل
زندگﻲ و نزدیک ﺑﻮدن ﺑه زندگﻲ ﺷهری مدرن ،مﺴاکﻦ امﻦ و ﺑادوام ،دﺳﺘرﺳﻲ ﺑیشﺘر کارﺑریﻫای ﺷهری ،ﺧدمات یهداﺷﺘﻲ و
درمانﻲ و  ...نیز قﺴﻤت ﻫایﻲ از فاز یک کیﻮ ،ﺷیرﺧﻮارگاه و ناصر ﺧﺴرو ﺑه دلیل نﻮﺳاز ﺑﻮدن و مقاوم ﺑﻮدن در ﺑراﺑر ﺑالیای طبیﻌﻲ از
وضﻌیت ﺑهﺘری نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ ﺑرﺧﻮردارند .ﺑه طﻮرکﻠﻲ مﻲتﻮان گفت ایﻦ نﻮاحﻲ ﺑا تﻮﺟه ﺑه دﺳﺘرﺳﻲ ﺑهﺘر ﺑه امﻜانات و
ﺧدمات رفاﻫﻲ نبﺴت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ وضﻌیت ﺑهﺘر و در نﺘیجه از لحاظ ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ وضﻌیت مﻄﻠﻮبتری نﺴبت ﺑه
ﺳایر نﻮاحﻲ را نشان مﻲدﻫند..گروه دوم نﻮاحﻲ که از لحاظ ﺑرﺧﻮرداری از ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ ،ﺑرﺧﻮردار محﺴﻮب
مﻲﺷﻮند .در تﻌقیب گروه اول مﻲﺑاﺷد .و در چند ﺳال آینده مﻲتﻮانند ﺟزء مناطق ﺧﻮب ﺷهری قرار گیرند .از مهﻤﺘریﻦ فاکﺘﻮر در
ایﻦ نﻮاحﻲ دﺳﺘرﺳﻲﻫاﺳت که ﺑه ﺷﻜل مﻄﻠﻮﺑﻲ اراﺋه مﻲگردد .گروه ﺳﻮم که ﺷامل نﻮاحﻲ  77 ،71 ،77 ،0و  07مﻲﺷﻮند .در ﺳﻄح
مﺘﻮﺳﻄﻲ از ﺑرﺧﻮرداری قرار دارند؛ ایﻦ نﻮاحﻲ دارای زندگﻲ نﺴبﺘاً ﺳنﺘﻲ ،ﺳاده و رواﺑط عاطفﻲ قﻮی مﻲﺑاﺷند .از لحاظ امﻜانات
رفاﻫﻲ و دﺳﺘرﺳﻲﻫا نیز وضﻌیت تقریبا مﻄﻠﻮﺑﻲ را دارا نﻤﻲﺑاﺷند .گﻠدﺷت ﺷرقﻲ و غرﺑﻲ ﻫر چند از لحاظ قدمت و عﻤر ﺑناﻫا نﻮﺳاز
ﻫﺴﺘندا اما اکثر ﺧانهﻫا در مقاﺑل ﺑالیای طبیﻌﻲ دوام چندانﻲ ندارند .و زیرﺳاﺧﺘهایشان ﺑه ﺧﻮﺑﻲ ﺑنا نشده اﺳت.ﻫﻤچنیﻦ ﺑخشﻫای
از ایﻦ مناطق چﻮن کﻮروش و پشﺘه حﺴیﻦ اﺑاد دارای ﺑافﺘﻲ کامالً قدیﻤﻲ ﻫﺴﺘند .گروه چهارم که ﺷامل نﻮاحﻲ  75 ،77 ،7 ،7و
05مﻲﺑاﺷند .ﻫر چند دارای ﺟﻤﻌیت کافﻲ مﻲﺑاﺷند ،اما از نظر ﺧدمات و امﻜانات رفاﻫﻲ ،تفریحﻲ و دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه کارﺑریﻫا ﺑرﺧﻮردار
نبﻮده اند .دﺳﺘرﺳﻲ ﻫا در ایﻦ مناطق ﺑه کندی صﻮرت مﻲگیرد .گروه پنجم ﺷامل نﻮاحﻲ  00 ،71 ،1و  04مﻲﺑاﺷند.ﺑهدلیل نداﺷﺘﻦ
امﻜانات و تجهیزات حﺘﻲ پاییﻦتر از ﺳﻄح مناطق گروه چهارم و در کل در حال تﻮﺳﻌه ﺑﻮدن و در حال زاد ﺑﻮدن نﺴبت ﺑه ﺳایر
نﻮاحﻲ ﺷهری قرار دارند .ﺑناﺑرایﻦ نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ ﺑهرهمندی محدودتری از لحاظ امﻜانات و ﺧدمات را دارا مﻲﺑاﺷند .ﺳﻄح
ﺑندی ایﻦ نﻮاحﻲ ﺑه صﻮرت گروهﻫای پنج گانه ذکر ﺷده در نقشه ﺷﻤاره  0ترﺳیم ﺷده اﺳت.

نقشه  )2سطح بندی نواحی شهری ،شهر خرمآباد از لحاظ شاخصهای پایداری اجتماعی مسکن (مأخذ :ترسیم
نگارندگان)
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یﻜـﻲ از مﺴـاﺋﻠﻲ کـه ﺑـه ﺷـدت تﻮﺟه ﻫﻤﮕان را ﺑه ﺧﻮد مﻌﻄﻮف داﺷﺘه مﺴﻜﻦ و تﻮﺳﻌه پایدار آن اﺳت .در چنیﻦ اﺳﺘراتﮋیﻲ
اﺳـﺘفاده ﺑهینـه از منـاﺑع و امﻜانـات ،ﺑـدون تباﻫﻲ آنها مدنظر قرار مﻲ گیـرد .در ایﻦ میان ،نقش ﺷهر و نﻮاحﻲ ﺷهری ﺑه طﻮر
مﺴﺘقیم ،و ﺷهرﺳازی و ﺳاﺧت فیزیﻜﻲ آن ﺑه طﻮر غیر مﺴﺘقیم و ﺳهم آن ﻫا در ناپایداری مﻮﺟﻮد ،تﻮﺟه ﺟدی محافل عﻠﻤﻲ را ﺑه
ﺧﻮد ﺟﻠب کرده اﺳت .نﻜﺘه مهﻤﻲ که در اﺳناد مخﺘﻠف ﺑدان تﻮﺟه ﺷده اﺳت ،اﻫﻤیت نقش اﺳﻜان پایدار و تأمیﻦ مﺴﻜﻦ مناﺳب
ﺑرای مردم در روند تﻮﺳﻌه اﺳت .در پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ واحدﻫای مﺴﻜﻮنﻲ مجﻤﻮعه ﺷرایط زندگﻲ ﺑه نحﻮی اﺳت که ﺑا گذﺷت زمان
تﻌامالت اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑیشﺘر مﻲﺷﻮد و اکثریت ﺳاکنان نﺴبت ﺑه محل زندگﻲ ﺧﻮیش تﻌﻠق ﺧاطر و دلبﺴﺘﮕﻲ مﻲیاﺑند .در ایﻦ میان
ﺷهر ﺧرم آﺑاد که در چند ﺳال اﺧیر ﺑا افزایش ﺑﻲرویه ﺟﻤﻌیت روﺑرو گردیده اﺳت .دچار تﻮﺳﻌه نامﺘقارن در اﺑﻌاد مﺘفاوت گردیده که
نﺘیجه آن عدم تﻮﺟه ﺑه اصﻮل مﻌﻤاری پایدار در ﺳاﺧت و ﺳاز و ﺑاالﺧص در طراحﻲ واحدﻫای مﺴﻜﻮنﻲ ﺑه وضﻮح قاﺑل مشاﻫده و
لﻤس اﺳت .ﺑر ایﻦ مبنا ،ﻫدف از ایﻦ مﻄالﻌه ،پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد اﺳت که ﺳﻌﻲ ﺷده تا ﺑا تﻮﺟه ﺑه
گﺴﺘردگﻲ و پیچیدگﻲ مفهﻮم مﺴﻜﻦ یﻄﻮر ﺧاص و ویﮋه ای وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد مﻮرد
تحﻠیل قرار گیرد؛ تا از ایﻦ رﻫیافت ،ﺑه یک نﻮع ﺳﻄح ﺑندی پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ یاد ﺷده منجر گردد زیرا ﺑا نﮕاﻫﻲ
اﺟﻤالﻲتر ﺑه ﺑخش مﺴﻜﻦ در ایﻦ ﺷهر مﻲ تﻮان ﺷاﻫد وﺟﻮد ﺷﻜاف قاﺑل تﻮﺟهﻲ میان نﻮاحﻲ ایﻦ ﺷهر ﺑﻮد .و در آﺧر نیز مﻲتﻮان
ناحیه ﻫای ﺑرﺧﻮردار و محروم را مشخص کرده و ناحیه ﺑرتر از لحاظ ﺑرﺧﻮرداری از مؤلفه ﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ را مشخص
نﻤﻮد .ﺑا تﻮﺟه ﺑه ایﻦکه پﮋوﻫش حاضر ﺑه دنبال ﺷناﺳایﻲ ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد اﺳت؛ ﺑا
اﺳﺘفاده از اطالعات و دادهﻫای کﺘاﺑخانهای – اﺳنادی و ﻫﻤچنیﻦ مﺘﻮن و مقاالت عﻠﻤﻲ داﺧﻠﻲ و ﺧارﺟﻲ ﺑه ﺷناﺳایﻲ و تﻌریف ایﻦ
ﺷاﺧصﻫا پرداﺧﺘه ،ﻫﻤچنیﻦ ﺟهت تحﻠیل دادهﻫا از روشﻫایآماری ،آزمﻮن تﻲ تک نﻤﻮنه ای و آزمﻮن کروﺳﻜال والیس
اﺳﺘفادهﺷده اﺳت .در ایﻦ تحقیق ﺑر اﺳاس مﺴئﻠه پﮋوﻫش و ﺟﻤﻌیت ﺷهر ﺧرمآﺑاد در ﺳال  7475ﺑا تﻮﺟه ﺑه نﻤﻮنه گیری تﻮﺳط
مدل کﻮکران  411نﻤﻮنه پرﺳشنامه در ﺳﻄح ﺷهر ﺧرم آﺑاد و ﺑه تفﻜیک نﻮاحﻲ تﻮزیع ﺷده اﺳت ،ﺑدیﻦ منظﻮر ،از ﻫشت مﺘغیر
قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ،حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان ،اعﺘﻤاد اﺟﺘﻤاعﻲ ،امنیت ،مشارکت اﺟﺘﻤاعﻲ ،مﺴئﻮلیت پذیری ،عدالت ،و میزان رضایت از
کیفیت واحد مﺴﻜﻮنﻲ ﺟهت ﺑررﺳﻲ پایداری ﺑافت ﻫای مخﺘﻠف ﺷهر اﺳﺘفاده ﺷده اﺳت .ﻫﻤچنیﻦ ﺑرای اندازه گیری ایﻦ ﺷاﺧص ﻫا،
ﺑا طرح گﻮیه ﻫای مﺘﻌدد ،ﺳﻄح پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در ناحیه ﻫای  05گانه ﺷهر ﺧرم آﺑاد مﻮرد ﺑررﺳﻲ قرار گرفﺘه اﺳت .و دو ﺳﻮال
مبنﻲ ﺑر ﺳنجش وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در ﺷهر ﺧرمآﺑاد و نﻮاحﻲ آن مﻄرح گردید .که ﺑا تﻮﺟه ﺑه اطالعات ﺑدﺳت آمده
از طریق پرﺳشنامه نﺘایج آزمﻮن آماری تﻲ تک نﻤﻮنهای حاکﻲ از آن اﺳت که طبق ﺧروﺟﻲ مﻮﺟﻮد مقدار آمارهی آزمﻮن  tیک
نﻤﻮنهای ﺑراﺑر ﺑاt=711,411و درﺟه آزادی آن ﺑراﺑر اﺳت ﺑا= 414dfاﺳت .در ایﻦ آزمﻮن میانﮕیﻦ نﻤﻮنه را ﺑا مقدار  4که مقدار
مﺘﻮﺳط در نظر گرفﺘه ﺷده اﺳت مﻮرد مقایﺴه قرار گرفت .و چنانچه میانﮕیﻦ ﻫر کدام از عﻮامل ﺑیشﺘر از مقدار  4مﻲﺷد؛ دارای
اﺧﺘالف مﻌنﻲ داری ﺑا ایﻦ مقدار تﻌییﻦ ﺷده ﺑﻮد ( )P> ./05ﺑناﺑرایﻦ ﺑه منظﻮر ﺑدﺳت آوردن ارزیاﺑﻲ وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ
مﺴﻜﻦ ﺷهر ﺧرم آﺑاد ،میانﮕیﻦ پایداری ﺷهر ﺑراﺑر ﺑا  0/77ﺑدﺳت آمد .از طرفﻲ از طرفﻲ در پرﺳشنامه از طیف پنج گزینهای لیﻜرت
اﺳﺘفاده ﺷد و رتبهﻫای  7تا  4ﺑه پاﺳخﻫا اﺧﺘصاص یافت .ﺑدیﻦ ترتیب عدد  4ﺑه عنﻮان میانهی نظری پاﺳخﻫا ﺑه دﺳت آمد و
میانﮕیﻦ امﺘیاز پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑه دﺳت آمده ﺑا عدد  4مقایﺴه گردید .ﻫر چه مقدار محاﺳبه ﺷده ﺑرای پایداری از  4کﻮچﻜﺘر ﺑاﺷد،
نشان از عدم پایداری و ﻫر چه ایﻦ مقدار ﺑزرگﺘر ﺑاﺷد ،وضﻌیت پایدارتر اﺳت .در واقع ،میانﮕیﻦ پایداری در ﺷهر ﺧرمآﺑاد ﺑا عدد 4
اﺧﺘالف مﻌنﻲ داری ندارد .ﺑا ایﻦ حال از وضﻌیت میانﮕیﻦ کﻤﺘر اﺳت.
یافﺘهﻫا حاکﻲ از آن اﺳت که اﺑﻌاد پایداری مﺴﻜﻦ در ﺑﻌد اﺟﺘﻤاعﻲ دارای ﺷرایط پایدار نیﺴﺘند .و و تﻮﺟه ﺑیشﺘر ﺑه ایﻦ ﺷاﺧص-
ﻫا را مﻲطﻠبد .و ﺟا دارد حﻤایت ﺑیشﺘری در راﺳﺘای ﺑهرهمندی از ایﻦ ﺷاﺧصﻫا صﻮرت گیرد .در ادامه نیز ﻫر ﺷاﺧص ﺑه صﻮرت
ﺟداگانه نیز مﻮرد ارزیاﺑﻲ قرار گرفﺘه اﺳت .ﺑا تﻮﺟه ﺑه اریاﺑﻲ صﻮرت گرفﺘه مﻲتﻮان ﺑه نﺘایج ذیل اﺷاره کرد :در ﺑیﻦ ﺷاﺧصﻫای
پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در ﺷاﺧصﻫای قاﺑﻠیت دﺳﺘرﺳﻲ ،امنیت و مﺴئﻮلیت پذیری ﺑاالتر از حد نصاب و میانﮕیﻦ اﺳت .و نشان از وضﻌیت
ﺑهﺘر ایﻦ ﺷاﺧص و پایدار ﺑﻮدن ﻫاﺳت .اما ﺷاﺧصﻫای حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان ،اعﺘﻤاد اﺟﺘﻤاعﻲ ،مﺴئﻮلیت پذیری ،عدالت و میزان
رضایت از کیفیت واحد مﺴﻜﻮنﻲ کﻤﺘر از حد نصاب میانﮕیﻦ و ناپایدار تﻠقﻲ مﻲگردند .در ﺧصﻮص اعﺘﻤاد اﺟﺘﻤاعﻲ در ﺳﻄح ﺟامﻌه،
ﻫر چه ﺷرایط محیﻄﻲ و میزان تراکم و چﮕالﻲ تﻌامالت اﺟﺘﻤاعﻲ مﻮﺟﻮد در محیط ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑاالتر رود ،در نﺘیجه انﺴجام،
اعﺘﻤاد و تﻌامل اﺟﺘﻤاعﻲ ﺑیشﺘر مﻲرود که در ایﻦ زمینه ﺑا فزایش حس تﻌﻠق ﺑه مﻜان که ﺑاعث افزایش ﺳالمت ،امنیت و ﺑﺴیاری
دیﮕر از ویﮋگﻲﻫای مﻄﻠﻮب مﻲگردد مﻲتﻮان ﺑه ایﻦ مهم دﺳت یافت .ﺑناﺑرایﻦ در تﻮﺳﻌه ﻫای ﺟدید ﺷهری ﺑاید ﺑه ﺳرزندگﻲ ،تنﻮع
کارﺑری ﻫا و ﻫﻮیت مﻜانﻲ محالت مﺴﻜﻮنﻲ تﻮﺟه ﺑیشﺘری ﺷﻮد تا حس تﻌﻠق ﺑه اﺟﺘﻤاع و محل ﺳﻜﻮنت افزایش یاﺑد.
در راﺳﺘای پاﺳخ ﺑه ﺳﻮال دوم تحقیق ،مبنﻲ ﺑر مﻌنادار ﺑﻮدن اﺧﺘالف در پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ نﻮاحﻲ ﺷهری ،از آزمﻮن
کروﺳﻜال والیس اﺳﺘفاده ﺷده اﺳت .ﺑدیﻦ ترتیب ﺑرای ﻫﻤه ناحیهﻫا آزمﻮن کروﺳﻜال والیس انجام ﺷد تا مشخص ﺷﻮد که ناحیه-
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ﻫای ﺑرﺧﻮردار از نظر ﺷاﺧص پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ،ﺷهر ﺧرمآﺑاد کدام ناحیه ﻫا ﻫﺴﺘند .نﺘایج ﺑدﺳت آمده حاکﻲ از آن ﺑﻮد که ﺑا تﻮﺟه
ﺑه  sigﺑدﺳت آمده که  777,7و کﻤﺘر از  7,74اﺳت مﻲتﻮان نﺘیجه گرفت که فرض صفر مبنﻲ ﺑر ﺑراﺑری پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ
در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آیاد رد مﻲگردد .ﺑه عبارت دیﮕر ﺑا اطﻤینان  7,77درصد مﻲتﻮان گفت که وضﻌیت پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ
در نﻮاحﻲ ﺷهری ﺧرم آﺑاد دارای تفاوت مﻌناداری مﻲﺑاﺷد .در ادامه ﺑرای اینﻜه وضﻌیت ﻫر ناحیه از لحاظ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ
ﺳنجیده ﺷﻮد و مﻌﻠﻮم ﺷﻮد که کدام ناحیه وضﻌیت مﻄﻠﻮب تری دارند .مﻲتﻮان ﺑه میانﮕیﻦ رتبهﻫا در ﺟدول اول ()mean rank
مراﺟﻌه نﻤﻮد .که ﺑا تﻮﺟه ﺑه نﺘایج ﺑدﺳت آمده در  4گروه تقﺴیم ﺑندی ﺷدهاند .ﺑا تﻮﺟه ﺑه میانﮕیﻦ ﺑدﺳت آمده از آزمﻮن و اطالعات
میدانﻲ ،گروه اول ﺑا تﻮﺟه ﺑه داﺷﺘﻦ امﻜانات رفاﻫﻲ ،ﺧدمات و تجهیزات ،امنیت ،آﺳایش و تﻌﻠق ﺧاطر کافﻲ نﺴبت ﺑه محل زندگﻲ
و نزدیک ﺑﻮدن ﺑه زندگﻲ ﺷهری مدرن ،مﺴاکﻦ امﻦ و ﺑادوام ،دﺳﺘرﺳﻲ ﺑیشﺘر کارﺑریﻫای ﺷهری ،ﺧدمات یهداﺷﺘﻲ و درمانﻲ و ...
نیز قﺴﻤت ﻫایﻲ از فاز یک کیﻮ ،ﺷیرﺧﻮارگاه و ناصر ﺧﺴرو ﺑه دلیل نﻮﺳاز ﺑﻮدن و مقاوم ﺑﻮدن در ﺑراﺑر ﺑالیای طبیﻌﻲ از وضﻌیت
ﺑهﺘری نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ ﺑرﺧﻮردارند .ﺑه طﻮرکﻠﻲ مﻲتﻮان گفت ایﻦ نﻮاحﻲ ﺑا تﻮﺟه ﺑه دﺳﺘرﺳﻲ ﺑهﺘر ﺑه امﻜانات و ﺧدمات رفاﻫﻲ
نبﺴت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ وضﻌیت ﺑهﺘر و در نﺘیجه از لحاظ ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ وضﻌیت مﻄﻠﻮبتری نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ را
نشان مﻲدﻫند..گروه دوم نﻮاحﻲ که از لحاظ ﺑرﺧﻮرداری از ﺷاﺧصﻫای پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ ،ﺑرﺧﻮردار محﺴﻮب مﻲﺷﻮند .در
تﻌقیب گروه اول مﻲﺑاﺷد .و در چند ﺳال آینده مﻲتﻮانند ﺟزء مناطق ﺧﻮب ﺷهری قرار گیرند.
از مهﻤﺘریﻦ فاکﺘﻮر در ایﻦ نﻮاحﻲ دﺳﺘرﺳﻲﻫاﺳت که ﺑه ﺷﻜل مﻄﻠﻮﺑﻲ اراﺋه مﻲگردد .گروه ﺳﻮم در ﺳﻄح مﺘﻮﺳﻄﻲ از
ﺑرﺧﻮرداری قرار دارند؛ ایﻦ نﻮاحﻲ دارای زندگﻲ نﺴبﺘاً ﺳنﺘﻲ ،ﺳاده و رواﺑط عاطفﻲ قﻮی مﻲﺑاﺷند .از لحاظ امﻜانات رفاﻫﻲ و
دﺳﺘرﺳﻲﻫا نیز وضﻌیت تقریباً مﻄﻠﻮﺑﻲ را دارا نﻤﻲﺑاﺷند .گﻠدﺷت ﺷرقﻲ و غرﺑﻲ ﻫر چند از لحاظ قدمت و عﻤر ﺑناﻫا نﻮﺳاز ﻫﺴﺘندا
اما اکثر ﺧانهﻫا در مقاﺑل ﺑالیای طبیﻌﻲ دوام چندانﻲ ندارند .و زیرﺳاﺧتﻫایشان ﺑه ﺧﻮﺑﻲ ﺑنا نشده اﺳت.ﻫﻤچنیﻦ ﺑخشﻫای از ایﻦ
مناطق چﻮن کﻮروش و پشﺘه حﺴیﻦ آﺑاد دارای ﺑافﺘﻲ کامالً قدیﻤﻲ ﻫﺴﺘند .گروه چهارم .ﻫر چند دارای ﺟﻤﻌیت کافﻲ مﻲﺑاﺷند ،اما
از نظر ﺧدمات و امﻜانات رفاﻫﻲ ،تفریحﻲ و دﺳﺘرﺳﻲ ﺑه کارﺑریﻫا ﺑرﺧﻮردار نبﻮده اند .دﺳﺘرﺳﻲ ﻫا در ایﻦ مناطق ﺑه کندی صﻮرت
مﻲگیرد .گروه پنجم ﺑه دلیل نداﺷﺘﻦ امﻜانات و تجهیزات حﺘﻲ پاییﻦتر از ﺳﻄح مناطق گروه چهارم و در کل در حال تﻮﺳﻌه ﺑﻮدن و
در حال زاد ﺑﻮدن نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ ﺷهری قرار دارند .ﺑناﺑرایﻦ نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ ﺑهرهمندی محدودتری از لحاظ امﻜانات و
ﺧدمات را دارا مﻲﺑاﺷند .پس ﺑه طﻮر کﻠﻲ ﺑر اﺳاس نﺘایج گفﺘه ﺷده و ﺑا تﻮﺟه ﺑه ادﺑیات نظری مﻮﺟﻮد ،مﺴﻜﻦ چیزی ﺑاالتر از ﺳقفﻲ
ﺑاالی ﺳر محﺴﻮب مﻲﺷﻮد .و ﺳﻄﻮح ﺑاالی پایداری مﺴﻜﻦ و ﺑاالﺧص مﺘغیرﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ در افزایش کارایﻲ و رضایﺘﻤندی
ﺳاکنان ﺑﺴیار پراﻫﻤیتاند .چنانﻜه گروه اول دارای امﻜانات از ﻫر لحاظ ﻫﺴﺘند .دﺳﺘرﺳﻲﻫا ،امنیت ،تﻌﻠق ﺧاطر ﺑیشﺘر نﺴبت ﺑه
محل ﺳﻜﻮنت ﺧﻮد ،تﻮزیع عادالنه کارﺑریﻫا و  ...در ایﻦ نﻮاحﻲ ﺑه ﺧﻮﺑﻲ نﺴبت ﺑه ﺳایر نﻮاحﻲ صﻮرت مﻲگیرد .و گروهﻫای ﺑﻌدی از
لحاظ امﻜانات و ﺧدمات و ﺳاﺧت و ﺳازﻫا نﺴبت ﺑه گروه اولدر ردهﻫای ﺑﻌدی قرار دارند .و گروه آﺧر ﻫم ﺑه دالیل ضﻌیف ﺑﻮدن از
ﻫر نﻮع امﻜانات در رده آﺧر قرار دارند.
در ایﻦ زمینه پیشنهاد مﻲﺷﻮد در ﺑرنامهریزیﻫای آتﻲ مﺴﻜﻦ و ﻫﻤیﻦطﻮر در تالش ﺑرای افزایش کارایﻲ مﺴﻜﻦ مﻮﺟﻮد ،اﺑﻌاد
پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ ﺑه طﻮر ﻫمزمان مد نظر قرار گیرند ،ﻫﻤچنیﻦ
 تﻮزیع مناﺳب ﺧدمات در زمینهﻫای آمﻮزﺷﻲ ،فرﻫنﮕﻲ ،ورزﺷﻲ ،درمانﻲ ،تجاری ،تفریحﻲ در کﻠیه نﻮاحﻲ تﻮزیع مناﺳب فضاﻫای زیﺴﺘﻲ و کارﺑردﻫای مخﺘﻠف ﺑا ﺑهرهﺑرداری از زمیﻦﻫای ﺷهری حفظ ﺟﻤﻌیت نﻮاحﻲ از طریق ارتقای ﺳرویسﻫای ﺧدماتﻲ و ایجاد فضاﻫای امﻦ ﺑا عﻤﻠﻜردﻫای گﻮناگﻮن. تقﻮیت ﺷاﺧصﻫای پایدار در نﻮاحﻲ پایدار ،و ناپایدار و نیﻤه پایدار. تﻮﺟه ﺑه ﺧصﻮصیات اﺟﺘﻤاعﻲ و فرﻫنﮕﻲ منﻄقه در ﺳاﺧت مﺴﻜﻦ ایجاد ﺑرنامه ﻫای آمﻮزﺷﻲ ﺷهروندی ﺟهت مشارکت و تﻌامل ﻫﻤﺴایﮕان ﺑا یﻜدیﮕر افزایش رضایت ﺳاکنان ﺑﻮﺳیﻠه ایجاد فضاﻫای عﻤﻮمﻲ مﻮرد نیاز در مجﺘﻤع که مﻮﺟب ارتباطات و تﻌامل در ﺑیﻦﺳاکنان مﻲ ﺷﻮد.
در نهایت ﻫرگﻮنه تالش ﺑرای ﺑهبﻮد ﺷاﺧصﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ مﻲتﻮاند در افزایش کارایﻲ و کیفیت زندگﻲ ﺳاکنان ﺑﺴیار
مﻮثر ﺑاﺷد .ﺑناﺑرایﻦ حﻤایت ﺑیشﺘری در راﺳﺘای ارتقای ایﻦ ﺷاﺧصﻫا را مﻲطﻠبد.
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اصغری ﺟﻌفرآﺑادی ،محﻤد ،محﻤدی ،ﺳید مﻮمنه (" ،)7474ﺳری آمار :روشﻫای مﺘداول ناپارامﺘری ،مجﻠه دیاﺑت و
مﺘاﺑﻮلیﺴم ایران" ،دوره  ،75ﺷﻤاره  ،4ﺑهﻤﻦ – اﺳفند.754- 710 ،
اﺳﻤﻌیل نﮋاد ،مرتضﻲ ،مﻠﻜﻲ ،آفریﻦ ،ﺑاوفا ،ﺳﻤیه ،صیادی ،زﻫرا (" ،)7477تحﻠیﻠﻲ ﺑر ﺷاﺧصﻫای کیفﻲ مﺴﻜﻦ در راﺳﺘای
امنیت اﺟﺘﻤاعﻲ در مناطق حاﺷیهنشیﻦ( نﻤﻮنه :محﻠه عﻠﻲ آﺑاد در ﺷهر ﺧرم آﺑاد)" ،فصل نامه ﺟغرافیا و ﺑرنامهریزی ﺷهری،
چشمانداز زاگرس ،ﺳال چهارم ،ﺷﻤاره  ،74پاییز.
ﺑزی ،ﺧدارحم ،کیانﻲ،اکبر ،ﺟﻮاﻫری ،عباس(" ،)7477ارزیاﺑﻲ ﺷاﺧصﻫای پایداری محﻠهﻫای مﺴﻜﻮنﻲ (ﺷهر مأمﻮنیه –
اﺳﺘان مرکزی)" ،فصﻠنامه تحقیقات ﺟغرافیایﻲ ،ﺳال  ،01ﺷﻤاره چهارم ،زمﺴﺘان.
ﺑﺴحاق ،محﻤدرضا ،ﺳاالروند ،اﺳﻤاعیل ،تبریزی ،ﺟالل (" ،)7474تحﻠیﻠﻲ ﺑر ﺷاﺧص ﻫای پایداری مﺴﻜﻦ در مناطق
روﺳﺘایﻲ (دﻫﺴﺘان ﺳیالﺧﻮر ﺷرقﻲ -ﺷهرﺳﺘان ازنا)" ،ﺟغرافیا و ﺑرنامه ریزی محیﻄﻲ ،ﺳال  ،04پیاپﻲ  ،45ﺷﻤاره  ،0تاﺑﺴﺘان.
ﺑﺴحاق ،محﻤدرضا ،صیداﺋﻲ ،اﺳﻜندر ،ﺟﻤینﻲ ،داود(" ،)7477تحﻠیﻠﻲ ﺑر پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ در مناطق روﺳﺘایﻲ (مﻄالﻌه
مﻮردی :روﺳﺘاﻫای ﺷهرﺳﺘان ازنا)" ،ﺑرنامه ریزی منﻄقه ای ،ﺳال دوم،ﺷﻤاره پنجم ،ﺑهار.
پﻮر طاﻫری  ،مهدی ،حﻤدا....ﺳجاﺳﻲ قیداری ،صادقﻠﻮ ،طاﻫره (" ،)7417ﺳنجش و اولﻮیت ﺑندی پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در
مناطق روﺳﺘایﻲ ﺑا اﺳﺘفاده از تﻜنیک رتبه ﺑندی ﺑر اﺳاس تشاﺑه ﺑه حل ایده آل فازی" ،مجﻠه مدرس  ،دانشﮕاه ترﺑیت
مدرس ،تهران
ﺟﻤالیان ،مظفر ،ثقفﻲ ،عﻠﻲ (" ،)7477ﺑررﺳﻲ تأثیر پارازیت اطالعاتﻲ افشا ﺷده در گزارشگری مالﻲ ﺑر ریﺴک و ﺑازدﻫﻲ
ﺷرکتﻫای پذیرفﺘه ﺷده در ﺑﻮرس تهران" ،ﺑررﺳﻲﻫای حﺴاﺑداری و حﺴاﺑرﺳﻲ ،دوره  ،77ﺷﻤاره  ،11ﺑهار.47-45 ،
ﺟﻤﻌهپﻮر ،محﻤﻮد ،اﺑراﻫیﻤﻲ ،اکبر (" ،)7475ﺳنجش و ارزیاﺑﻲ پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در مجﺘﻤعﻫای مﺴﻜﻮنﻲ" ،مﻄالﻌات ﺟامﻌه
ﺷناﺧﺘﻲ ﺷهری ،ﺳال پنجم ،ﺷﻤاره ﺷانزدﻫم ،پاییز.
ﺟﻮادی ،اردﺷیر (" ،)7411ﺑررﺳﻲ امﻜانپذیری تﻮﺳﻌه فضایﻲ مﺴﻜﻦ در ناحیه مرکزی ﺷهرﻫا ،نﻤﻮنه مﻮردی :ﺷهر تبریز"،
پایاننامه کارﺷناﺳﻲ ارﺷد ،رﺷﺘه ﺷهرﺳازی ،دانشﻜده مﻌﻤاری و ﺷهرﺳازی ،دانشﮕاه ﺷهید ﺑهشﺘﻲ.
ﺳرحانﻲ ،فاﺋقه ،یزدانﻲ ،محﻤد حﺴﻦ و امانپﻮر ،ﺳﻌید(" ،)7474ﺑررﺳﻲ نظریهﻫای پایدار اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ" ،اولیﻦ ﻫﻤایش ﺑیﻦ
الﻤﻠﻠﻲ مخاطرات طبیﻌﻲ و ﺑحران ﻫای زیﺴت محیﻄﻲ ایران ،راﻫﻜارﻫا و چالش ﻫا ،ﺷهریﻮر.
ﺳﻠﻄانﻲ ،یزدان ،عﻠیخانﻲ ،ﺷادی (" ،)7474کیفیت ﺳنجﻲ پایداری در مﺴاکﻦ ارزان قیﻤت (نﻤﻮنه مﻮردی :مﺴﻜﻦ مهر دولت
آﺑاد  -کرمانشاه)" ،کنفرانس مهندﺳﻲ عﻤران ،مﻌﻤاری و مدیریت پایدار ﺷهری ،گرگان ،تیرماه.
ﺳیفالدینﻲ ،فرانک ،زیاری ،کرامت اهلل ،عظیﻤﻲ ،آزاده (" ،)7470تحﻠیل ﺷﻜاف ﺟغرافیایﻲ کیفیت مﺴﻜﻦ در مناطق  00گانه
ﺷهر تهران" ،فصﻠنامه ﺑیﻦالﻤﻠﻠﻲ انجﻤﻦ ﺟغرافیای ایران ،دوره ﺟدید ،ﺳال یازدﻫم ،ﺷﻤاره .044-070 ،47
صﻤیﻤﻲ فر ،فاطﻤه ،حﻤزه نﮋاد ،مهدی (" ،)7477اﺳﺘخراج اصﻮل ﺷﻜل دﻫندهی پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در محالت مﺴﻜﻮنس ﺑر
اﺳاس اﺧالق اﺳالمﻲ" ،ﻫﻤایش مﻠﻲ مﻌﻤاری و ﺷهرﺳازی ایرانﻲ – اﺳالمﻲ ،مشهد.
ضرغامﻲ ،اﺳﻤاعیل(" ،)7417اصﻮل پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مجﺘﻤعﻫای مﺴﻜﻮنﻲ در ﺷهرﻫای ایرانﻲ – اﺳالمﻲ" ،فصﻠنامه عﻠﻤﻲ
– پﮋوﻫشﻲ مﻄالﻌات ﺷهر ایرانﻲ اﺳالمﻲ ،ﺷﻤاره دو ،زمﺴﺘان.
طهﻤاﺳبﻲ ،فرخ (" ،)7477نقش فضاﻫای عﻤﻮمﻲ در پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ ﺷهر :نﻤﻮنه مﻮردی منﻄقه  77ﺷهرداری تهران ﺑا
تاکید ﺑر پارک دانشجﻮ" ،پایانامه کارﺷناﺳﻲ ارﺷد ،دانشﻜده عﻠﻮم زمیﻦ ،دانشﮕاه ﺷهید ﺑهشﺘﻲ ،تهران.
قادر مرزی ،حامد ،ﺟﻤینﻲ ،داود ،ﺟﻤشیدی ،عﻠیرضا ،چراغﻲ ،رامیﻦ (" ،)7470تحﻠیل ناﺑراﺑری ﺷاﺧصﻫای مﺴﻜﻦ در مناطق
روﺳﺘایﻲ اﺳﺘان کرمانشاه" ،فصﻠنامه اقﺘصاد فضا و تﻮﺳﻌه روﺳﺘایﻲ ،ﺳال دوم ،ﺷﻤاره اول (پیاپﻲ  ،)4صص .774-74
کریﻤﻲ ،رامیﻦ(" ،)7475راﻫنﻤای آﺳان تحﻠیل آماری ﺑا  ،"SPSSتهران ،نشر ﻫنﮕام.
کﻮلیﻮند ،حجت اهلل (" ،)7477تحﻠیل ﺳاﺧﺘار فضایﻲ محﻠه ﺷهری ﺑر مبنای تﻮﺳﻌه پایدار اﺟﺘﻤاع مﻮرد مﻄالﻌه :محﻠه دارآﺑاد
تهران" ،پایان نامه کارﺷناﺳﻲ ارﺷد ﺟغرافیا و ﺑرنامه ریزی ﺷهری ،دانشﻜده عﻠﻮم زمیﻦ ،دانشﮕاه ﺷهید ﺑهشﺘﻲ تهران.
کیانﻲ ،فاطﻤه (" ،)7470ﺷناﺳایﻲ و تحﻠیل عﻮامل مﻮثر ﺑرتﻮﺳﻌه پایدار مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ روﺳﺘایﻲ (مﻄالﻌه مﻮردی :ﺑخش
مرکزی ﺷهرﺳﺘان کرج)" ،پاِیاننامه کارﺷناﺳﻲ ارﺷد رﺷﺘه ﺟغرافیا و ﺑرنامه ریزی روﺳﺘایﻲ ،دانشﮕاه اصفهان ،ﺷهریﻮر.
گروﺳﻲ ،عﻠیرضا (" ،)7474تحﻠیل ﺷاﺧصﻫای کیفﻲ مﺴﻜﻦ در نﻮاحﻲ ﺷهری نظرآﺑاد" ،پایاننامه درﺟه کارﺷناﺳﻲ ارﺷد،
رﺷﺘه ﺟغرافیا و ﺑرنامهریزی ﺷهری ،دانشﮕاه ترﺑیت مدرس تهران.
گالبچﻲ ،محﻤﻮد ،ﺧﻠﻌﺘبری ،رامﺘیﻦ ،فاضل ،عﻠﻲرضا (" ،)7470مشارکت ﺑهرهﺑرداران در فرایند طراحﻲ ،زمینهﺳاز تحقق
پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ مﺴﻜﻦ انبﻮه در ایران" ،نﻤﻮنه مﻮردی :مﺴﻜﻦ ﺷهرک صنﻌﺘﻲ پرند ،مدیریت ﺷهری ،ﺷﻤاره  ،44تاﺑﺴﺘان.
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 "ﺳنجش پایداری مﺴﻜﻦ در ﺳیاﺳت ﻫای اﺟﺘﻤاعﻲ،)7475( مجﺘبﻲ، رفیﻌیان، عیﺴﻲ، اﺑراﻫیم زاده، ماندانا،مﺴﻌﻮدیراد
،4  دوره، پﮋوﻫش ﻫای ﺟغرافیای ﺑرنامه ریزی ﺷهری،") مﺴﻜﻦ اﺳﺘیجاری ﻫزار دﺳﺘﮕاه ﺷهر ﺧرم آﺑاد:ایران(مﻄالﻌه مﻮردی
. زمﺴﺘان،5 ﺷﻤاره
. تهران، انﺘشارات ﺳﻤت،" "آمار تﻮصیفﻲ ﺑرای عﻠﻮم اﺟﺘﻤاعﻲ،)7411( ﻫﻮﺷنگ،نایبﻲ
. پاییز، چاپ دوم، انﺘشارات نشر گﺴﺘر،"spss  "آمﻮزش گام ﺑه گام،)7411( رﺳﻮل،نصیری
 پایان نامه ﺟهت اﺧذ،" تهران00  "تحﻠیل پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ در مجﺘﻤع ﻫای مﺴﻜﻮنﻲ منﻄقه،)7475(  کیﻮمرث،یارمرادی
 دانشﮕاه ﺷهید، دانشﻜده عﻠﻮم زمیﻦ، محیط زیﺴت ﺷهری- رﺷﺘه ﺟغرافیا و ﺑرنامه ریزی ﺷهری،درﺟه کارﺷناﺳﻲ ارﺷد
.ﺑهشﺘﻲ
 "ﺑررﺳﻲ عﻮامل مﻮثر ﺑر پایداری اﺟﺘﻤاعﻲ و نقش آن در طراحﻲ تﻮﺳﻌه،)7474(  آرزو، صباغ پﻮر، مینا،یﻮﺳف زاده ﺑﻜاولﻲ
. ﺑهﻤﻦ، چهارمیﻦ ﻫﻤایش مﻠﻲ فﻦ آوری ﻫای نﻮیﻦ صنﻌت ﺳاﺧﺘﻤان تﻮﺳﻌه پایدارو فﻦ آوری ﻫای ﺳاﺧﺘﻤانﻲ،"پایدار
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 9پیاپی ،)91 :بهــار  ،9911جلد دو

بررسی طراحی معماری پایدار با رویکرد طراحی معماری بیونیک و
ارتباط آنها بایکدیگر

بهزاد تقی پور قصابی ،*1احمد

میرزامحمدی 2

تاریخ دریافت09/90/22 :
تاریخ پذیرش09/09/39 :
کد مقاله17090 :

چکـیده
امروزه به نظر میرسد که توسعه پایدار و مفاهیم آن بهخوبی با اهداف و مقاصد معماري میتواند بهعنوان عاملی مؤثر
جهت رسیدن به اهداف پایداري مطرح شود .در سالهاي اخیر بیانیهها و مقاالت بیشماري در زمینه اصول معماري توسط
محققان مختلف در سراسر دنیا مطرح شده است .مفهوم پایداري در عصر حاضر آنچنان اهمیتی یافته است که هر بحث
معاصري درباره محیطزیست و معماري بدون توجه به این مفهوم بحثی ناتمام محسوب میشود .معماري پایدار یک
فرآیندي است که میتواند تکرار شود .معماري پایدار میتواند در کیفیت محصول نهایی تأثیرگذار باشد و فرآیندي که
ماندنی باشد را تشخیص دهد .در این راستا الهام گیري از معماري بیونیک میتواند در طراحی معماري پایدار مؤثر واقع
گردد .بیونیک علمی است که مشکالت فنی و سازهاي را میتواند از راههاي زیستی حل کند ،به عبارتی میتواند از
الگوهاي زنده الهام بگیرد .براین اساس روح بخشیدن به ساختمان یکی از تمایالت معماري بیونیک است که طراحان این
رشته با توجه به قدرت سازه براي تنفس (زندهنمایی) ،به کمک خطوط مستقیم یا منحنی خالص و القاء آهسته تمامیت
سازه به آن دست پیدا میکنند و مهمترین چیز براي طراحی معماري بیونیک آن است که ساختمان بتواند زنده بودن خود
را القاء کند .سؤال اصلی تحقیق این است که استفاده از معماري بیونیک در پیوند با طراحی معماري پایدار به تأثیري در
محیطزیست خواهد داشت؟ روش تحقیق حاضر بهصورت کتابخانه اي-اسنادي میباشد .هدف این مقاله بررسی جایگاه
طراحی معماري بیونیک در طراحی معماري پایدار و رابطه این دو مفهوم با یکدیگر میباشد.

واژگـان کلـیدی :توسعه پایدار ،پایداري ،معماري پایدار ،معماري بیونیک ،طراحی

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسکو ،اسکو ،ایران
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد معماری ،گروه معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسکو ،اسکو ،ایران
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فرآیند سبز در معماري فرآیندي کهن میباشد ،براي مثال از هنگامی که انسان هاي غار نشین براي اولین بار پی به این
مسئله بردند که انتخاب غاري رو به جنوب از لحاظ دماي محیط بسیار مناسب تر از غاري میباشد که دهانه آن به سمت شمال
است .ضرورت بازخوانی آن با نگرش هاي نوین بر صاحبان نظر و اندیشه پنهان نمیباشد .در بعد جهانی موضوع جدید درك این
مهم است که معماري سبز براي محیط هاي مصنوع و انسان آفرینش بهترین فرآیند براي طراحی ساختمان هاست؛ به گونه اي که
تمام منابع وارده به ساختمان ،مصالح آن ،سوخت یا اشیا مورد استفاده ساکنان ،نیازمند پدید آوردن یک معماري پایدار هستند.
(کسمایی و همکاران .)0309 ،امروزه ،برخی از معماران بر این باورند که تقلید از طبیعت ،به مراتب بیش از زیباسازي ظاهري
ساختمان ها ،مفید فایده خواهد بود .بنابراین ،آنها براي کپیبرداري از قواعد ساختاري موجود در طبیعت ،تالش زیادي میکنند و به
عنوان مثال ،از الگوهاي طبیعی براي خنک کردن محیط زندگی ،تولید انرژي و حتی شیرین کردن آب دریاها استفاده می کنند .آنها
بر این مسئله تاکید دارند که استفاده از طراحی هاي مبتنی بر طبیعت و الگوهاي طبیعی ،نه فقط یک شعار پر طمطراق که یک
مسئله حیاتی و مقرون به صرفه از نظر اقتصادي و مالی است .با این همه ،استفاده از مدلهاي موجود در طبیعت در ساختمان ها ،که
هم از نظر زیباشناختی و هم از نظر کارکردهاي پرشمارش داراي توجیه فنی است ،متاسفانه تا چندي پیش محدود به سیستم هاي
ساده و منفعل شده بود .به عنوان مثال ،بر سر در جنوبی ساختمان متعلق به موسسه جهان عرب در پاریس ،یک ردیف حسگرهاي
مکانیکی چشم مانندي نصب شده اند که با توجه به میزان نور ورودي به ساختمان ،باز و بسته شده و بدین وسیله دماي داخلی
ساختمان را کنترل می کنند .تقلید از طبیعت مزایاي بسیاري دارد .)Hagan, 2001( .هنر طراحی بیونیک یا به عبارتی علم مطالعه
مدل هاي طبیعت براي رفع مشکالت انسانی (منصوریان و گلستان هاشمی )27 ،03۳9 ،با ایجاد یک رابطه بین الگوهاي طبیعی و
اهداف طراح که در این مقاله رسیدن به پایداري در بنا در نظر گرفته شده ،امکان انتقال نمونه هاي طبیعی به سیستم فنی را مورد
بررسی قرار می دهد تا بهترین نمونه را بیابد( .آبادي ،محمدزاده.)0302 ،

 -2معماری پایدار
توسعه پایدار در رابطه با فعالیت هاي ساختمانی و محیط ساخته شده ،اغلب ساختمان پایدار یا ساختار پایدار نامیده می شود.
بخش ساختمان یکی از بزرگترین بخش هاي اقتصادي و اجتماعی در اروپا میباشد و به همراه محیط ساخته شده ،به طور معنی
داري در تغییر روي محیط طبیعی ،تاثیر گذار است .بخش ساختمان و محیط ساخته شده ،به عنوان دو حوزه کلیدي در توسعه پایدار
جهانی ،مطرح شده اند .)CIB,1999( .ساختمان ها در مقایسه با سایر مصنوعات ،عمر نسبتاً طوالنی تري دارند و در طول تمام
مراحل نقشه کشی ،ساختمان سازي ،تجهیزکردن و تخریب یا استفاده دوباره از آن ،در توسعه پایدار تأثیرگذار خواهند بود .یک
ساختمان ،محصول مرکبی از مصالح ،مواد و ترکیبات است (گرجی مهلبانی )03۳0 ،که متقابأل بر هم اثر گذارند .به عالوه،
ساختمان اثر قابل مالحظه اي بر سالمت انسان دارد .براي مثال  ٪ 09زمان زندگی مردم اروپا در ساختمان و فضاي معماري
سپري می شود« .)WGSC,2004(. .مفهوم معماري پایدار ،چه به عنوان خلق فضاي انسانی و تنظیم رابطه ي انسان و محیط
فیزیکی و چه به عنوان محصول این فرایند ،همواره با محیط پایدار ،درآمیخته و در چارچوبی کلی می توان از آن به «خلق محیط
پایدار انسان ساخت » تعبیر کرد ( فرهودي )03۳7 ،این معماري ،فعالیتی در جهت ترمیم ،بازسازي و تجدید سیستم هاي طبیعی و
زمین؛ همچنین استفاده ي محتاطانه از منابع چرخه ي حیات در طبیعت داشته »(سلیمانی )03۳9 ،تا بتواند محیط مناسبی براي
زندگی انسان به عنوان ارگانیسم زنده دیگري فراهم نماید » (.امین زاده.)03۳2 ،

 -3اصول معماری پایدار
این که چگونه خانه هایمان را طراحی و مصالح آنرا انتخاب کنیم از مهمترین مسائلی است که آینده ساخت ساختمان هایمان
را تحت تاثیر قرار می دهد .معماري سبز در چند سال اخیر موفقیت هایی قابل مالحظه داشته است .این موفقیت ها شامل اشاعه
تکنیک هاي ساختاري جدید و فروش مصالح متناسب با تفکر معماري سبز است .به طور کلی معماري سبز بر مبناي چهار اصل
استوار است  -0 :از انرژي آب و باد و سایر منابع طبیعی حفاظت کنیم  -2 .سالمت محیط زیست مان را تامین کنیم  -3 .اقتصاد
را در کشور رشد دهیم -4 .کیفیت باالیی از زندگی براي شهروندان ارائه دهیم .که این اصول زیر مجموعه اي از سه عامل
ساختاري و مؤثر در معماري پایدار ،یعنی  -0جغرافیا  – 2فرهنگ  – 3معماري بومی ،می باشند .بطور کلی فرآیند سبز اینگونه
مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیري باید تمامی جنبه هاي آن مورد بررسی قرار
گیرد و بدین ترتیب ،ایده بررسی اصول بصورت مجزا با آن در تضاد قرار می گیرد  .در مجموع اصول گوناگونی در ایجاد هر نوع
سازه مطرح است که نقاط مشترك فراوانی را براي بحث دارا می باشند ،با این حال موضوعات ارائه شده مجموعه اي از اصول
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مختلفی هستند که در نظر گرفتن آنها سبب ایجاد توازن و پدید آمدن معماري سبز خواهد شد .در خصوص معماري پایدار
راهکارهاي زیادي ارایه شده است  .در اینجا تنها به تحلیل وبررسی معماري پایدار از دو دیدگاه کلی و رزانا هارت که خود نیز در
ساختمان هاي سبز ساکن هستند و دیدگاه برندا و روبرت ویل خواهیم پرداخت .برخی بناها داراي ویژگیها و خصوصیاتی هستند که
آنها را در زمره بناهاي پایدار قرار می دهد تعریف و اصولی که از دیدگاه کلی و رزانا هارت باید رعایت شود تا یک بنا به عنوان
نمونه اي از یک معماري پایدار طبقه بندي شود عبارتست از)0 :کوچک بیندیشید)2 .گرمایش ساختمان با آفتاب)3 .راحتی و آسایش
خود راحفظ کنید )4 .استفاده از انرژي هاي قابل بازیافت )1 .ذخیره کردن آب )7 .استفاده از مصالح بومی )9 .استفاده از مصالح
طبیعی )۳ .حفظ جنگل هاي طبیعی  )0 .استفاده از مصالح قابل بازیافت  ) 09بادوام بسازید ) 00 .غذایتان را تولید کنید)02 .غذایتان
را نگهداري کنید( .کسمایی و همکاران)0309 ،

 -4روشهای رسیدن به معماری پایدار
براي رسیدن به یک معماري پایدار عواملی باید در نظر گرفته شوند که ارتباط زیادي با طرح و طبیعت دارند .رعایت و
بکارگیري این عوامل باعث بهبود کیفیت معماري و بازدهی بیشتر آن می گردد .این عوامل را می توان به شرح زیر نام برد:
 درك تأثیر طرح بر طبیعت پرهیز از آلودگی تأمین آسایش گرمایی ،بصري و صوتی استفاده از منحنی هاي تراز توپوگرافی حمایت از توسعه چند منظوره -تامین ارتباط بصري با محیط پیرامون (مسگر مقدم ،کبوتر صحرا)0304 ،
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شکل ( )1معماری پایدار

 -5معماری بیونیک
همانطور که گفته شد انسان از ابتداي آفرینش از محیط زیست و طبیعت اطراف خود الهام گرفته و آن را مبناي خالقیت و
طراحی قرار داده است .با توجه به بحران انرژي و منابع طبیعی ،معماران در تالش اند با نگرش جدید به معماري و سازه در غالب
علم بیونیک راه حلی براي بیرون رفت از این بحران و حفظ انرژي پیدا نمایند .رهاورد این آموخته ها معماري بیونیک میباشد.
معماري بیونیک روشی در طراحی بنا است که در آن از نحوه رشد و شکل گیري  ،تأمین انرژي و متابولیسم ،نحوه پخش
نیروها و  ...در ارگان هاي زنده به خلق فضاهاي معمارانه با رویکرد فناوري و پایداري پرداخته می شود .این دیدگاه با ترکیب
بیولوژي و تکنولوژي  ،ابداعات جدیدي در زمینه تولید انرژي  ،حمایت هاي اکولوژیکی و برنامه هاي اقتصادي  -اکولوژیکی میسر
ساخته (.)Kelly,k, 1994
هدف معماري بیونیک رسیدن به یک نوع معماري متعارف با اصول معماري پایدار و هماهنگ با طبیعت میباشد .روح
بخشیدن به ساختمان یکی از تمایالت معماري بیونیک است به عبارت دیگر هدف معماران بیونیک آن است که ساختمان بتواند
زنده بودن خود را القاء کند .حوزه معماري بیونیک الگو برداري از طبیعت در واقع شامل سه بخش است:
 -0الگو برداري از ساختار و سیستم اصلی
 -2الگو برداري از مکانیزم ها و عناصر عملکردي
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 -3الگو برداري مورفولوژیک طبیعت همواره منبع بی پایان الهامات خالقانه بشر بوده و خواهد بود .انسان با مطالعه و تحلیل
فرآیندهاي رفتاري ،شکلی و ساختاري طبیعت همواره بسیاري از مسائل حیاتی خود را حل نموده است و همچنان به این کار ادامه
می دهد.
به نظر می رسد که در میان تمام موجودات ،انسان کمتر از بقیه از استعدادي درونی براي طراحی هوشمندانه برخوردار باشد.
تمام موجوداتی که به نوعی در طبیعت به ساخت و ساز می پردازند ،به صورت غریزي و با میزان دقت و درك بسیار باالیی از
سیستم هاي این دنیاي خاکی که محدوده اي بس وسیع تر از موضع گیري آنها را شامل می شود ،فرآیند الگسال ها تحقیق نشان
داده است که طبیعت اصول پایه اي در ایجاد فرم هاي خالقه و متنوع خود را دارد که می توان از آن میان به موارد ذیل اشاره
نمود -0 :استفاده بهینه از مصالح  -2بیشینه سازي توان سازه اي  -3بیشینه سازي حجم فضاي محصور  -4ایجاد باالترین نسبت
استحکام به وزن سازه  -1استفاده از تنش و کرنش به عنوان مبناي کارآیی سازه  -7ایجاد محیط هاي کارا از لحاظ انرژي ،به
خوبی عایق شده و راحت ،بدون نیاز به استفاده از انرژي خارجی  -9ایجاد فرم ها بر پایه ي بهبود سریع سیرکوالسیون  -۳استفاده
از مصالح موجود محلی براي ساخت  -0استفاده از فرم هاي منحنی شکل براي پراکنده سازي نیروهاي وارده چند جهتی -09
افزایش کارآیی آئرودینامیکی توسط فرم هاي سازه  -00عدم تولید مواد سمی و مضر  -02طراحی سازه هایی که به تنهایی توسط
یک ارگانیزم قابل ساخت باشند .پیشرفت تکاملی آزمون و خطا ،تداوم روش هاي موفق و جایگزینی سیستم هاي ناکارآمد ،نشانه
هاي نبوغ و خالقیت وبرداري را انجام می دهند( .رضایی حریري.)03۳4 ،
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مشخصههاي شکلگیري در معماري بیونیک

اگوپذیري از طبیعت

ایجاد پدیده هوش مصنوعی

در نظر گرفتن پدیدههاي طبیعی

نمودار -1شاخص های شکل گیری معماری بیونیک (ماخذ :مسگرمقدم و کبوتر صحرا)1931 ،

 -6اصول طراحی بیونیک
طراحی بیونیک داراي یک روند سیستماتیک است که انجام آن نیازمند شناخت دقیق از طبیعت ،ساختارهاي زیستی ،نوع هم
نشینی و ارتباط جانداران با یکدیگر و با محیط اطرافشان و شناخت از اهداف طراحی میباشد .طراح کار را با مشخص کردن اهداف
شروع می کند و با توجه به اینکه شباهت و همانندي یک قاعده اصلی در بیونیک است ،بدنبال سیستم هایی با عملکرد مشابه در
طبیعت می گردد و در صورت مناسب بودن ،ویژگی ساختاري سیستم بیولوژیکی را به سیستم فنی اي که می بایست گسترش یابد،
انتقال می دهد .این روند سیستماتیک که در زمان انجام طراحی بیونیکی طی می شود در زیر آورده شده است( :نمودار )2

نمودار  -2مراحل طراحی بیونیک

 -0استخراج :تعیین خالصه طرح و مشخص کردن اهداف و چالشی هاي حقیقی پروژه
 -2ترجمه :تبدیل خالصه طرح به صورت اصطالحات بیولوژیکی
 -3مشاهده :جستجو و انتخاب بهترین مدلهاي طبیعی
 -4چکیده :طبقه بندي استراتژي ها و تعیین بهترین آنها
 -1انتقال :انتقال ویژگی بیولوژیکی به طرح
 -7ارزیابی :بررسی راه حلهاي موجود و انتخاب راههاي بهتر در صورت وجود ()VaShisht, 2011
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 -7معرفی نمونه های ساخته شده به سبک بیونیک
آثار سانتیگو کاالتروا که با الهام از آناتومی انسان طراحی شده :برج تورنینگ ،توروسو ،موزه هنر سیلواکی ،شهرك علوم و فنون
و دیگر آثار این سبک.
برج بیونینگ ،برج فراز ،پل رابالینگ اثر دانیل لبیسکیند،
ساختمان ضددود اثر ونسان کالیباوت ،دروازه جهان اثر گرگ
لین
شهر شناور :ایده اولیه :گرمای زمین و نیلوفر آبی
طراح :وینسنت کاله بات
المپیک آبی لندن :ایده اولیه :شکل موج های آب
شکل  :2طرح الهام از اندام انسانی
رودخانه تیمز لندن طراح :زاها حدید (اشرفی و همکاران،
)9911

 -8استفاده از فرم و ساختار بیونیک در طراحی بناها
یکی از اولین موارد استفاده از آفرینش هاي طبیعی براي نوآوري در معماري را در ابتداي نیمه دوم قرن نوزدهم مشاهده می
کنیم  .متخصصان انگلیسی در سال  0۳47براي نخستین بار موفق به پرورش نوعی نیلوفر آبی عظم در اروپا شدند ،که قطر برگ
هاي آن به دو متر می رسید  .پاکستون  ،معمار انگلیسی تبار  ،با دیدن استحکام برگ هاي زین نیلوفر آبی به مطالعه قفسه بندي
مدور و ساختار شعاعی این گل پرداخت  .حاصل این تفحص ابداع ساختار جدیدي براي سقف سبک شیشه اي در معماري بود که
در قصر کریستال نمایشگاه جهانی لندن در سال  0۳10عرضه و موفق به جلب نظر منتقدان شد .گرگ لین را در این میان می توان
سردمدار نظریه جدید در مباحث بیونیک در معماري به شمار آورد .او مایل است آثاري خلق کند که همچون موجود زنده داراي
گونه هاي متمایز و انعطاف پذیري و همزیستی با شرایط محیطی را از لحاظ فرم دارا باشند .حرکتی که می توان گفت از همان
ابتداي دهه شصت قرن بیستم آغاز شد .ولی به دلیل محدودیت هاي فنی تأثیر مشخصی در آن سال ها از خود برجا نگذاشت .از دو
دهه پیش بود که با افزایش قدرت رایانه ها ،معمارانی چون لین این امکان را یافتند که به طراحی معماري ابعاد جدیدي بدهند .ابزار
این معماران سیستم هاي کامپیوتري جدیدي است که نه تنها طراحی سه بعدي را از ابتدا ممکن می کند بلکه به موازات آن ،
محاسبه مدل هاي ریاضی پیچیده  ،فرم هاي غیرهندسی و شبیه سازي فرآیندهاي زنده را امکان پذیر می سازند .البته استفاده
ابزاري از سیستم هاي پیچیده طراحی و محاسبه را در دو دهه گذشته در شمار زیادي از پروژه ها می بینیم .پروژه هایی چون موزه
گوگنهایم (  ) 0000اثر فرانک گهري که پس از ساخت مدل گلی اولیه  ،کالً در دنیاي مجازي سه بعدي رایانه طراحی شد و یا
پروژه هایی چون ماکس راینهارد هاوس (  ) 0002اثر پیتر آیزنمن که سیستم هاي نرم افزاري پیچیده را براي تحویل فرم هاي
اولیه بر مبناي الگوریتم هاي ریاضی غیر خطی استفاده کردند .اما در اینجا تأثیر دانسته هاي طبیعی را براین نظریه پرداز به خوبی
مالحظه می کنیم .اگر جانداري (براي نمونه خرس) موفق می شود( .کرمی.)0309 ،
کاربرد بیونیک در پایداري ساختمان کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه ،پایداري را به معنی تأمین نیازهاي کنونی بدون
لطمه زدن به توانایی نسل هاي اینده ،براي براوردن نیازهاي خود تعریف کرده است .یکی از راههاي رسیدن به پایداري ایجاد
ساخت و سازهاي پایدار بوسیله طراحی پایدار براي بناهاست .طراحی پایدار نوعی نگرش یا نحوه عمل است و اصول آن بر این
نکته استوار است که ساختمان ،جزئی کوچک از طبیعت پیرامونی است و باید به عنوان بخشی از اکوسیستم عمل کند و در چرخه
حیات قرار گیرد .جهت رسیدن به اهداف در طراحی پایدار باید سه اصل اساسی در طراحی معماري پایدار در نظر گرفته شود .صرفه
جویی در مصرف منابع ،که با کاهش مصرف ،استفاده مجدد و بازیافت منابع طبیعی به کار گرفته شده در ساختمان سروکار دارد؛
طراحی براساس چرخه حیات ،که روشی را براي تحلیل فرآیند ساختن بنا و تآثیرات آن بر محیط زیست مطرح می کند ،و دست آخر
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شکل  :2طرح شهر شناور

شکل  :9طرح المپیک لندن
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طراحی انسانی که بر تعامل بین انسان و جهان طبیعی تمرکز دارد ( )Kim , 1998بعد از بررسی این اهداف و روش هاي
دسترسی به آنها جدول  0جهت مشخص کردن بخش هایی از ساختمان که باید جهت الگوگیري از طبیعت مورد توجه قرار گیرند،
تدوین شد( .علی آبادي ،محمدزاده)0302 ،
جدول ( )1اهداف پایداری و بخشهایی از ساختمان ،قابل الگوگیری از طبیعت جهت نیل به هدف پایداری(Kim, 1998)،

اهداف کلی
پایداري

اهداف
جزئی
پایداري

روش دسترسی به هدف

گرمایش و سرمایش غیرفعال

حفظ انرژي

استفاده از مواد بازیافت شده یا بازیافت شدنی

حفظ مواد
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صرفه جویی در مصرف منابع

حفظ آب

استفاده از منابع جایگزین انژي
پرهیز از جذب حرارت یا اتالف آن
بکارگیري مواد با انرژي نهادینه پایین
بکارگیري وسایل کم مصرف با تجهیزات
زمان سنج کاهش میزان مصرف از طریق
سردوش هاي کم شدت و به کارگیري توالت
هاي مکشی یا استفاده از مخازن کم حجم براي
سیفون
استفاده مجدد از طریق جمع آوري آب باران و
جمع آوري پساب یا آب خاکستري

طراحی بر
اساس
چرخه حیات
در مرحله
قبل از بنا

طراحی براي آسایش انسان
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پوسته بنا و توجه به شرایط محیطی
و درونی بنا
پوسته بنا و توجه به شرایط محیطی
عایق و پوسته بنا
مواد و مصالح ساختمان
تجهیزات بنا
تجهیزات و تاسیسات بنا

تجهیزات و تاسیسات بنا
مواد و مصالح ساختمانی

فزودن کارایی در مواد و ساختارها از طریق
مرمت ساختارهاي موجود و به کارگیري مواد
غیرمرسوم ساختمانی -استفاده از موادي که
بادوام باشند و به نگهداري کمتري نیاز داشته
باشند استفاده از موادي که از منابع تجدیدپذیر
بدست آمده

مواد و مصالح ساختمانی

استفاده از موادي که از منابع تجدید پذیر بدست
آمده اند که بدون وارد کردن آسیب به نظام
زیست برداشت با استخراج شده باشند ،بازیافت
شده و مواد و مصالح ساختمانی بازیافت شدنی
باشند ،بادوام باشند و به نگهداري کمتري نیاز
داشته یاشند

مواد و مصالح ساختمانی

تأمین آسایش گرمایی ،بصري ،صوتی

طراحی
انسانی

بخش هایی از ساختمان قابل الگو
گیري از طبیعت جهت نیل به هدف
پایداري

تأمین ارتباط بصري با محیط بیرون
تأمین پنجره هاي قابل تنظیم
تأمین هواي پاك و تازه
به کارگیري مواد غیرسمی و موادي که گاز
تولید نمی کنند

عایق و پوسته بنا و توجه به شرایط
محیطی و درونی بنا
پوسته بنا
پوسته بنا
پوسته بنا و توجه به شرایط محیطی
مواد مصالح ساختمانی

 -9رابطه طراحی معماری پایدار با طراحی معماری بیونیک
پرداختن به طراحی معماري پایدار در طرح هاي بیونیک الزمه شناخت عمیق تري از اهداف پایداري میباشد .حل مشکالت
محیطی ،فرهنگی ،اقتصادي و اجتماعی ما را به سوي یک معماري که الهام گرفته از طبیعت با رویکرد پایداري میباشد هدایت می
کند .توسعه پایدار جنبشی است براي انجام کارها به صورت درست و مناسب که باعث ارتقاي کیفیت زندگی نسل هاي آینده و حال
می شود .توسعه پایدار نوعی راهبرد توسعه است که تمام دارایی ها و منابع طبیعی و انسانی را براي افزایش ثروت در بلندمدت
مدیریت می کند( .شجاعی ،علی.)03۳0 ،

نتیجه گیری
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در این پژوهش سعی گردید تا تاثیر طبیعت (استفاده از معماري بیونیک) در پیوند با طراحی معماري پایدار با مفاهیمی نظیر
زیبایی  ،کارایی ،خالقیت ،صرفه جویی در انرژي و منابع و  ...به اجمال بررسی شود و نگاهی گذرا به مفاهیم طراحی معماري پایدار
و طراحی معماري بیونیک صورت پذیرد .بررسی انجام شده نشان می دهد :در دهه هاي اخیر ،موضوع پایداري ،جهت حفظ محیط
زیست و نیاز نسلهاي آینده در بیشتر علوم کاربردي ،گسترده شده .علم معماري و به تبع آن ساختمان سازي از علومی که هم
میتواند براي محیط زیست و طبیعت خطر آفرین باشد و هم این قابلیت را دارد که با طراحی درست و حساب شده و بر اساس
شناسایی عوامل مفید آب و هوایی هر منطقه ،آنها را به خدمت ساختمان در بیاورد .یکی از ابعاد پایداري روابط متقابل بین انسان و
محیط است .با توجه به این که طبیعت و زیست بوم انسان همه چیز او و شروط حیاط او را فراهم کرده ،از دیرباز منبع الهام و رفع
نیاز انسان بوده است .یکی از نگرش هاي غالب و تعهد به این دیدگاه در زمینه طراحی معماري پایدار  ،معماري بیونیک و دیدگاه
الهام از طبیعت است .انسان که همواره در ساخت سالح و سرپناه و همه عناصر تمدن خویش به طبیعت وابسته بوده ،در یک فرآیند
طوالنی سعی کرده تا الگوهاي مناسب سرپناه و مسکن را از دل همین طبیعت کشف کند.
حاصل این تالش ها امروزه به شکل مدرن و علمی تري در قالب معماري بیونیک سعی در توسعه این علم و نگرش دارد ،که
البته به موفقیت هایی هم دست پیدا کرده است .معماري بیونیک با نگاهی احترام آمیز به طبیعت و مظاهر آن سعی دارد تا از قواعد
و فرم هاي طبیعی که طی هزاران سال شکل گرفته و به صورت پایداري تولید می شوند براي ایجاد سرپناه استفاده کند .این
دیدگاه خود به بخش هاي تخصصی تري در کارهاي عملی قابل تفکیک است .به عنوان مثال در الگو برداري از طبیعت می توان
از فرم ،سازه یا ساختار ،ترکیبات یا مصالح و مکان یابی و نحوه جانمایی پدیده هاي طبیعی برداشت هایی را انجام داد .در یک
ساختمان به سبک بیونیک ممکن است همه این زمینه ها یا تنها یکی از آنها اعمال شود .علم بیونیک نیز همانند مباحث پایداري
تنها محدود به معماري نمی شود .این علم ابتدا در زمینه هاي دیگر شکل گرفته و سپس به معماري راه یافته است.
بر این اساس با توجه به افزایش جمعیت جهان خوشبینانه ترین احتمال براي سال  ،2919بالغ بر  02میلیارد نفر است .درطول
 099سال اخیر شهرها ،باالجبار بیشتر از گذشته ،برنامه ریزي و استراتژي هاي شهري خود را بر اساس مـتمرکزسازي هاي با
اهمیت آسمان خراش ها و گستردگی مناطق مسکونی با جمعیتی متمرکز تغییر خواهند داد .که استفاده از اصول و طراحی معماري
پایدار با بهره گیري از معماري بیونیک و اهمیت دادن هر چه بیشتر نسبت به گذشته به آن ،امري ضروري و مثمر ثمر خواهد بود.
با توجه به پژوهشهاي انجام شده در این مقاله مشخص شد که رابطه تنگاتنگی بین طراحی معماري پایدار و طراحی معماري
بیونیک و تاثیر آن در محیط زیست وجود دارد.
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چکـیده
ماهيت جهان ممكنات بر ارتباط استوار است و به لحاظ وجود ارتباط است که رابطه علت و معلولي به منصه ظهور ميرسد.
ارتباط شامل ارتباط انساني ،ارتباط انسان با محيط ،انسانها ،اشياء ،فضا و  ...ميشود .به دليل گستردگي زیرمجموعههای
مبحث ارتباط انسان با محيط ،این نوشتار به روش تاریخي به بررسي یكي از این زیرمجموعهها با عنوان روابط اجتماعي و
محيط خواهد پرداخت و به دنبال این نكته است که با وجود این رابطه در تمامي زمانها ،تا چه اندازه صاحبنظران این
رشته از گذشته تا دوران ظهور پستمدرنيته به این مفهوم توجه داشتهاند و نوع نگاه آنها چه بوده است .این نوشتار در
طول فرایند تكامل توجه به این مفهوم ،از توجه خاص به تودههای مردم و طراحي برای آنان ،به در نظر گرفته مفهوم
رابطه اجتماعي حاکم بر مردم در طراحي شهر رسيده که در نهایت نوع تكامل یافته تر آن ،به توجه به این مفهوم در
خاطرات جمعي شهروندان ،تصویر ذهني آنها از شهر ،فاصله اجتماعي مردم ،ساختار شهر و  ...ميرسد.

واژگـان کلـیدی :رابطه ،محيط ،روابط اجتماعي ،سير اندیشهها

 -1مربی گروه معماری موسسه آموزش عالی کارون اهواز
 -7مربی گروه معماری دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران ()arch.farshidehomidvari@gmail.com
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ارتباط یك فرآیند است که ،ميان فرستنده و گيرنده توسط پيام و ایجاد معني از طریق مسير انتقال پيام ایجاد ميگردد و باعث
بروز عكسالعمل (پسفرست) در گيرنده شده و گاه تأثيری بر فرستنده ميگذارد(بازخورد) .ماهيت جهان ممكنات بر ارتباط استوار
است و به لحاظ وجود ارتباط است که رابطه علت و معلولي به منصه ظهور ميرسد (پاکزاد .)33 :3181 ،ارتباط یك مفهوم فرایندی
است .با این توصيف که رویدادها و روابط ميان عناصر آن ،بهصورتي پویا و بهطور مداوم در حال تغيير است و آغاز و پایاني ندارد.
انسان همواره در ارتباط با محيط اطراف خود است .ارتباطي که بهصورت داد و ستد اطالعاتي ،تأثيرپذیری ،نفوذ و… رخ ميدهد و
ارتباط انساني ،ارتباط انسان با محيط ،انسانها ،اشياء ،فضا و… را شامل ميگردد .که با توجه به تعریف ارتباط ،تمامي آنها را ميتوان
در یك فرآیند کلي جایگزین نمود .مفهوم ارتباط انسان با محيط ،در برگيرنده مفاهيم بسياری است که الزم است به منظور روشن
تر شدن موضوع ،برشمرده شوند:
 وجود پاسخ به نيازهای انسان در محيط؛ در نظر گرفته روابط اجتماعي در محيط؛ ارتباطات حسي انسان با محيط (بصری ،بساوایي ،شنوایي و )...؛ مقياس انساني؛ طراحي محيط در مقياس خرد (طراحي دیتيل ها ،همكف و ( )...همان)بدليل گستردگي زیرمجموعههای مبحث ارتباط انسان با محيط ،این نوشتار به بررسي یكي از این زیرمجموعهها با عنوان
روابط اجتماعي و محيط خواهد پرداخت به دنبال پاسخ به سوال های پيش رو است :آیا به روابط اجتماعي در طراحي شهری توجه
ميشود؟ این توجه به چه ميزان بوده است؟ با توجه به پيشينه مباحث شهرسازی و در نظر گرفتن انسان در محيط ،تا چه اندازه به
مفهوم روابط اجتماعي و در نظر گرفتن آن در طراحي شهری و یا مباني نظری طراحي شهری در آرای صاحب نظران ،توجه شده
است؟ و نحوه نگاه صاحب نظران به مسئله روابط اجتماعي در طراحي شهری چگونه است؟
این نوشتار در ابتدا با مطالعه آراء صاحب¬نظران طراحي شهری و بررسي ميزان توجه به روابط اجتماعي در این آراء در طراحي
شهری برآمده از آنها ،طيفي از نظرات و ایده های مختلف را دراین مورد جمع آوری کرده و در نهایت با تحليل محتوای این طيف،
به بيان سيری از نگاه به روابط اجتماعي درطراحي شهری و فرایند تكامل آن تا کنون مي پردازد .به عبارت دیگر این ميزان توجه
به روابط اجتماعي در طراحي شهری را بررسي خواهد کرد.

 -2بیان آراء صاحبنظران
دراین بخش به اختصار آراء و نظرات تني چند از صاحب نظران عرصه شهرسازی و نيز ارتباطات اجتماعي ميان مردم مورد
مطالعه و بررسي قرار مي گيرد .این صاحبنظران از قرار زیرند:
سن سيمون ،ج امعه را بيشتر به صورت توده ای و طبقه طبقه در نظر مي گرفت ( طبقه کارگر ،طبقه مولد و  .)...او به مسئله
روابط اجتماعي حاکم بر جامعه ،توجه چنداني نداشته و مسئله اصلي برای وی رفاه جامعه ورهایي از استثمار فئودال بود (پاکزاد،
3198؛  .)11بنابراین ،روابط اجتماعي و تعامل ميان شهروندان در طرح های وی مورد نظر نبوده است.
نگاه اوئن هم مانند سن سيمون به اجتماع ،نگاه توده ای بوده است ( تبدیل افراد به " گونه") (همان؛  ، )55هر چند در برخورد
با اجتماع تا حدی از سن سيمون فراتر رفته و متوجه رابطه بين آرایش فضایي و رفتارهای اجتماعي شده بود ( Bertels, 1977:
.)42
فوریه برخالف اوئن ،برای هر فرد ،آزادی و استقالل قائل بود و نمي خواست که همه تبدیل به یك فرد شوند و در جامعه
آرماني اش به دنبال تبدیل همه افراد به یك شخصيت واحد نبود .او جامعه متشكل از افراد متفاوت را مي پذیرفت .برای فوریه
طبقه بندی یك ماليخوليای حقيقي است (پاکزاد .)85 :3198 ،در نتيجه نگاه وی به اجتماع از توده ای و طبقاتي بودن به سمت فرد
گرویده است ولي روابط اجتماعي بين مردم هنوز مورد توجه قرار نگرفته و توجه وی به مكآنها و فعاليت ها ،متوجه مكآنها و
فعاليت های فردی و خانوادگي است.
اتين کابه ،نگاه توده ای -به دليل نگاه کمونيستي وی به جامعه -به مردم داشته داشته است .در شهر آرماني وی ،تمامي
شهروندان مي باید همسان با یكدیگر ساکن شوند (پاکزاد .)88 :3198 ،به طوری که خانه های این شهر به صورت مبله به ساکنان
واگذار مي گردد (شوای )301 :3155 ،با این اوصاف ،نگاه توده ای به جامعه و یكسان انگاری همه مردم در شهر ،موجب نادیده
انگاشتن روابط اجتماعي موجود بين مردم و تاثير آن در شكل گيری فضاها و مكآنهای شهر ،شده است.
از اصول برنامه های اوسمان در مالحظات شهرسازانه او در پاریس -ایجاد بلوارهای گسترده و ساخت خيابآنهایي برای عبور و
مرور راحت مردم و  -...اینطور برداشت ميشود که وی در طرح هایش بيشتر جنبه های ایستای شهر را درنظر مي گرفت و به جنبه
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های پویایي آن توجهي نداشت (برگرفته از پاکزاد3198 ،؛  )88و از نظر او مردم کساني بودند که باید برای آنها طراحي کرد و
ویژگي های مردم و روابط اجتماعي بين آنها در طرح های وی لحاظ نشده است.
راینهارد باومایستر ،هميشه بر جنبه های اجتماعي شهرسازی تكيه مي کرد و حتي شهرسازی را وظيفه ای اجتماعي مي
پنداشت (همان؛  )315و منظور او از جنبه های اجتماعي شهرسازی ،بيشتر معطوف به توجه به ساختار اجتماعي در مناطق شهری و
ميزان جمعيت شهر ها و ارتباط آن با نيروی جاذبه صنعت و تجارت ( )Baumeister, 1876: 8بوده و هنوز این جنبه های
اجتماعي در حد تعامل و ارتباطات اجتماعي ميان ساکنان مطرح نيست و طبقات اجتماعي و توجه به آنها در پهنه بندی یك منطقه
شهری (برگرفته از پاکزاد؛ )300 :3198مورد نظر وی است.
دلمشغولي اصلي کاميلوزیته زندگي جمعي یا به گفته خودش زندگي عمومي است .وی متاسف است که چرا همكارانش ميدان
و دیگر فضاهای شهری را محل تعامل اجتماعي و فضایي چندکاره نمي بينند  .او مكآنهای اصلي شهر را از زمانهای دور تا
کنون ،نياز حياتي و مهمترین عامل زندگي جمعي مي داند (همان؛  .)319با این اوصاف ،زیته مي کوشد ،قواعدی کالبدی که خود
آنرا قواعد هنری مي نامد ،برای حفظ و تقویت زندگي جمعي در شهر ،تدوین کند (همان؛  .)319وی هنوز به تاثير این روابط در
طراحي فضاها توجه ندارد و توجه اصلي وی متوجه کالبد است برای رسيدن به زندگي جمعي و تعامل اجتماعي.
هرمان یوزف اشتوبن ،یك فرد حرفه ای بود و دغدغه اصلي او در جایگاه حرفه ایش ،اجرای طرح ها بود .از این رو ،با کارهای
خود تاثيراتي جدی بر شناسایي و بهبود جنبه های مدیریتي ،تحقق پذیری ،گفتگو ،سازماندهي و بخش حقوقي پروژه های شهری
داشته است (همان؛  . )385وی بيشتر به جنبه های فني شهرسازی و نحوه اجرای پروژه ها مي پرداخت ،و جنبه های اجتماعي و به
ویژه روابط اجتماعي موجود بين افراد توسط وی کمتر مورد توجه است (همان؛ .)319
سوریا ای ماتا ،مهندس راه سازی بوده و مشكل ترافيك شهری برای ماتا بيش از هر موضوع دیگری جلب توجه مي کرد
(اوستروفسكي . )3153 :35 ،وی جنبه های اجتماعي شهرسازی را در طرح های خود دخالت نميداده و بيشتر مسائل ترافيكي و
حمل و نقل را به کار مي بسته است.
هاوئرد ،مانند تخيل گرایان مي خواست شهر را از دیدگاه منابع اقتصادی و خدمات همگاني ،به صورت اجتماعي مستقل
سازمان دهد .اما در عمل ،تنها به سازمان دادن کالبدی شهر بسنده نمود (پاکزاد3198 ،؛  )011و از جنبه های دیگر شهرسازی به
ویژه روابط اجتماعي حاکم بر مردم غافل ماند.
شهر صنعتي توني گارنيه ،نخستين کوشش برای معرفي یك شهر سده بيستمي متكي بر اصول سوسياليستي است و به گفته
خود" :جامعه نویني که بر پایه اصول سوسياليستي اداره ميشود ،دیگر هيچ گونه نا هنجاری اجتماعي یا دزد و جاني نخواهد
داشت" (اوستروفسكي .)3153 :19 ،در طراحي این شهر ،وی بيشتر به مسائل کالبدی توجه داشت و چون شهر یك شهر
سوسياليستي است ،جامعه را توده ای مي بيند و مسائل اجتماعي در آن کمتر مورد توجه بوده است.
اِنار  ،بيشتر به مسائل ترافيكي ،طراحي خيابان ،فلكه و تقاطع ها در طراحي شهر اهميت مي داد و همانطور که اوستروفسكي
بيان ميدارد ،دلمشغولي و دغدغه ذهني اصلي اِنار در رویارویي با شهر ،حل مسائل فني بود نه مسائل اجتماعي آن (اوستروفسكي،
 .)3153 :55درنتيجه وی ،نه تنها روابط اجتماعي حاکم بر مردم را در طرح هایش به کار نمي بسته بلكه به آنها کامال بي اعتنا نيز
بوده است.
اوتو واگنر ،م سائل عملكردی و کالبدی را در طرح هایش مد نظر قرار مي داد و شيفته این توهم بود که مي تواند با کمك آثار
معماری خود ،مردم را برای زندگي بهتر تربيت نماید (برگرفته از پاکزاد3198 ،؛  .)011وی از گمنامي آدم ها در کالنشهر و عدم
ارتباط رو در رو سخن به ميان آورده است که نشان مي دهد ،توجه به انسانها و روابط اجتماعي حاکم بر آنها در حد ایده ای که
تایيد کننده کالنشهر که محبوب وی است ،مي باشد .واگنر مي نویسد ":بيشتر ساکنان شهر دوست دارند تا به صورت عدد ،در
انبوهي جمعيت پنهان شوند .زندگي در شهر به معنای آزاد شدن از هر گونه قيد و بند تحميلي از سوی اجتماع است"
(.)Wagner,1911: 21
سنت اليا ،شيفته حرکت و پویایي بود (پاکزاد3198 ،؛  .)018او به دنبال ایجاد هماهنگي ميان انسان و محيط پيرامون وی بود،
اما منظور او هماهنگي معماری با محيط طبيعي نبود ،بلكه هماهنگي ميان عناصر مصنوع و طبيعي را جستجو مي کرد (همان) .در
نتيجه او نيز مانند هم دوره های خود ،انسان را مخاطبي مي پنداشت که باید برای آن طراحي کرد ،و با هماهنگي عناصر مصنوع و
طبيعي ،مي توان بين انسان و محيط پيرامون به هماهنگي دست یافت .از طرفي شيفتگي غير انتقادی فوتوریست ها به ماشين ها،
شهرسازی و معماری آنان را به طرح های غير انساني تبدیل مي کند .حتي مارینتي -سردمدار فوتوریستها -اعالم مي کند که ما
جویای آفرینش گونه ای غير انساني هستيم که رنج اخالقي -که پاکدلي جسماني قدرتمند ما را قطع ميكند -از وجود او زدوده شده
است (برمن.)3158 :09 ،
پتریك گدیس ،نخستين کسي است که ضرورت مطالعات شهری را مطرح کرده و از متخصصان مختلف -جغرافيدان ،جامعه
شناس ،روانشناس ،معمار -ودیگر متخصصان که به گونه ای با شهرسازی در ارتباط باشند استفاده نمود (پاکزاد3198 ،؛  .)018او
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برنامه ریزی شهری را چونان تكنيكي مي داند که ریشه در بافت اجتماعي و فرهنگ مردمان و شهروندان داشته (همان؛  )015و
معتقد بود که مجتمع های شهری ،بستگي تام و تمام به ساخت اجتماعي آنها دارد (برگرفته از پاکزاد؛  .)015 :3198از آنجایي که
وی زیست شناس بود ،برای همين هم به جوامع انساني از دیدگاه زیست شناختي مي نگریست و جامعه شناسي را زایيده علم
زیست شناسي مي دانست (همان) .وی علي رغم اینكه نسبت به هم عصران خود گامي به جلو در توجه به جنبه های اجتماعي
شهر برداشته است ،روابط اجتماعي ساکنان شهر را در طرح هایش مد نظر قرار نداده است.
هندریك پتروس برالگه :همكاری و همفكری گروهي از متخصصان در حل یا -به گفته برالگه -کاهش دشواریهای گوناگون
شهری ،ن قطه عطفي در شهرسازی شد و در واقع تولد شهرسازی امروزین را مي توان با آغاز طرح جامع آمستردام اعالم نمود
(همان؛  . )058طرح آمستردام بر توجه به زندگي فرد و رابطه ای که هر فرد با اجتماع داشت متمرکز شده بود (همان؛  .)055در این
طرح ،وی خط سير گسترش آینده شهر را با در نظر گرفتن تمام عواملي که پایه های اجتماعي جامعه را پدید مي آورد ،ترسيم کرد.
همه پيشنهادها بر پایه پژوهشها ،آمار و ارقامي بود که برای بقا و گسترش یك جامعه الزم اند که بخشي نيز به موضوع جمعيت
پرداخته بود (همان) .هندریك پتروس برالگه ،تمام عواملي که پایه های اجتماعي جامعه را پدید مي آورد ترسيم کرد (برگرفته از
همان) ،ولي منظور وی از عوامل اجتماعي ،عوامل جمعيتي است (مانند تعداد جمعيت ،سن ،جنسيت و  )...و هنوز وارد علوم اجتماعي
و به طور خاص در نظر گرفتن روابط اجتماعي در طراحي نشده است.
کلرنس آرتر پری ،برخالف بي شتر معماران اروپایي که تنها به حل مشكل خانه برای قشرهای کم درآمد وحل مسائل فني آن
مي پرداختند ،هدفي اجتماعي تر در سر مي پروراند .او نظریه ای درباره تشویق زندگي جمعي از راه نقشه ای سنجيده و خردمندانه
ارائه داد که به واحد همسایگي معروف شد (همان؛  .)081وی او بر این باور بود که زندگي جمعي در واحدهایي که به خوبي سازمان
یافته باشند ،شكوفا ميشود (همان) .پری به دنبال شرایطي کالبدی مي گشت که بتواند زندگي جمعي شهروندان را تضمين و
گسترش دهد (همان) و همچنين به موانعي همچون اختالف نژادی ،مذهبي و طبقاتي در امریكا که بر سر راه برقراری روابط جمعي
و همسایگي وجود داشتند توجهي بسيار داشت (همان؛  .)083بنابراین پری را مي توان فردی دانست که نسبت به اندیشمندان قبل
خود بر مسائل اجتماعي و به خصوص روابط اجتماعي بين مردم بيش از همه تاکيد داشته است ،و او این روابط اجتماعي را به
صورت محدود و در حد یك محله ،قابل تحقق مي دانست و از آنجایي که مهمترین عناصر ارتباط دهنده همسایگان ،مدرسه است،
(برگرفته از پاکزاد3198 ،؛  ،)083مرکزیت دبستان را برای محله خود -به منظور تقویت روابط اجتماعي ساکنين محله -برگزید.
فرانك لوید رایت ،ابزار ارتباط جمعي را ستایش مي کند و بر پایه روحيه امریكایي تعریفي از خود ارائه مي دهد (پاکزاد3198 ،؛
 )001که به این قرار است :وی بر این باور بود که اختراع تلفن و خودرو باعث شده که شهرهای قدیمي بيش از پيش روزآمدی خود
را از دست بدهند .او مشتاقانه چشم به راه روزی بود که شهرهای فشرده و پر جمعيت نيویورک و شيكاگو نابود گردند و به جای آن
امریكایيان دوباره در محيط های روستا مانند زندگي کنند که از خانه های جداگانه ای ساخته شده اند که در آنها افراد آن قدر از
یكدیگر دور مي شوند که ثبات زندگي خانوادگي تضمين گردد و از سوی دیگر با بهره گيری از وسایل نوین رسانه های گروهي
وحمل و نقل ،آن قدر با هم در تماس هستند که احساس عضویت در یك جامعه واقعي به آنها دست دهد (همان؛  101و .)103
بنابراین رایت پيشنهاد مي کند که برضد شهرهای بزرگ اقداماتي صورت گيرد و مجتمع های شهری به صورت پراکنده و نامتمرکز
در آیند (همان؛  .)100نتيجتا وی روابط اجتماعي ساکنان را محدود در برقراری ارتباط با ابزار ارتباط جمعي مي داند و به ایجاد
تعامل اجتماعي در فضاهای شهری و تاثير این عامل در طراحي فضاها توجه ندارد و چون با ابزارهای ارتباط جمعي مي توان این
تعامل اجتماعي را برقرار کرد ،شهر پيشنهادی وی ،شهری ست پهندشتي با مقدار زیادی زمين برای هر فرد.
لوکوربوزیه از انسان و محيط ،برداشت افالطوني داشت؛ او در واقع با انسانهای پيرامون خود و نيازهای واقعي شان که در
قالب زمان و مكان مطرح ميشود کاری نداشت ،بلكه برای او شناخت حقيقي و راستين در صورت های مثالي محض ،ازلي و مطلق
نهفته بود که مي توان با کمك قوای ذهني و مغز خود بدان نایل آمد (پاکزاد3198 ،؛  .)158وی تنها به جنبه بيولوژیك یا زیست
شناسانه انسان توجه داشت و مي کوشيد تا نيازهای فيزیولوژیك انسان را برآورده سازد (همان؛  .)153در نتيجه وی در جایگاه
معمار کوشيد تا از دستاوردهای فني نوین برای بهبود شرایط زیست انسانها استفاده نماید (همان؛  )191و در نتيجه عامل اجتماعي
موثر در طراحي شهر را ،در حد نيازهای فيزیولوزیك انسان مي دید و عوامل جامعه شناسي مانند روابط اجتماعي در طرح های او
جایگاهي نداشت و تن ها در پهنه بندی شهر ،در پهنه واحد تفریحي از روابط اجتماعي سخن به ميان آورده است که طراحي کالبد را
موثر در برقراری این روابط مي داند(لوکوربوزیه.)3151 :55 ،
لویيس مامفرد ،یك نویسنده بود و بيشتر به ارائه مباني نظری در مورد شهر مي پرداخت ،وی از یك سو در جستجوی عوامل
تاثيرگذار بر زندگي شهری بود و از سویي دیگر پدیده های فناورانه آن زمان را که در حال رشد و نمو بود ،بررسي مي کرد؛ از این
رو در نوشته ها و دیدگاههای خود توجه و تاکيد ویژه ای بر پدیده هایي چون فناوری داشت (پاکزاد3198 ،؛  )185و به ارائه
نظریاتي درباره فن و فناوری ،تاثير آن بر رابطه های اجتماعي مردم و تاثر از آن مي پرداخت (برگرفته از پاکزاد3198 ،؛  .)188وی،
توجهي ویژه به مفه وم و پدیده شهر به عنوان یك نهاد اجتماعي داشت و بيشترین فعاليت های او در زمينه جامعه شناختي شهری،
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متمرکز بود (همان؛  .)189او ظهور کالبدی -فضایي عوامل اجتماعي ،سياسي ،اقتصادی و فرهنگي را در شهر گوشزد مي کرد
(برگرفته از توالیي )3190 :310 ،و بر همبستگي اجتماعي و روابط دوسویه چهره به چهره ،تحرک فردی ،اهميت ابعاد زیبایي
شناسي و وحدت با نيروهای طبيعي در شهر تاکيد داشت (پاکزاد3198 ،؛  .)110وی فضاهای شهری را فضای اجتماعي تعریف مي
کرد که هویت آن در همخواني با هدف های انساني و اصول زیبایي شناختي معنا پيدا مي کند .بر این پایه ،وی از فضاهایي چون
ميدان و خيابان که مطابق با اصول زیبایي شناختي و نه معيارهای فني -عملكردی ،و عامل ایجاد روابط اجتماعي باشند را فضاهای
انساني و جاهای چون اتوبآنها را فضاهای ضد انساني مي دانست (همان؛  115و  )118و حسن شهرهای بزرگ را در پدید آوردن
روابط انساني مي دانست که در عين گونه گوني و فراواني خود زیاني برای زندگي خصوصي افراد به همراه ندارند (فكوهي:018 ،
.)3191
کنزو تانگه ،در بررسي مسائلي که متابوليست ها مطرح کرده اند ،به موضوع ارتباطات توجهي خاص داشت (برگرفته از پاکزاد،
3198؛  . )55وی باور داشت که بشر به طور غریزی به ارتباطات مستقيم نياز دارد و از آن جایي که حمل و نقل برای ارتباطات
مستفيم ضروری است ،سامانه حمل و نقل ،شالوده کالبدی و کارکردی یك شهر است و ساختار اصلي آن را تشكيل مي دهد
(همان؛ 55و  .)59بنابراین وی موضوع ارتباطات را به صورت ارتباطات حاصل از حمل و نقل افراد مي دید و نقدی که بر وی وارد
است ،عدم توجه به نقش و جایگاه دیگر تخصص ها -مثال جامعه شناسان -و فرافكني آمال و آرزوهای شخصي درباره آینده مي
باشد (همان؛ .)81
آلدو فان آیك ،در رابطه با برقراری رابطه اجتماعي ميان افراد معتقد بود که جامعه نيازمند عرصه های مياني است تا فرد بتواند
با جمع دیدار کند (همان؛  .)95وی و دیگر ساختار گرایان هلندی ،برخالف ساختار گرایان ژاپني -متابوليست ها -که برای ساختار،
مفهومي سایبرنتيك قائل بودند ،بيشتر به دنبال شناخت رفتارهای طبيعي انسان رفته و برای ساختار ،مفهومي انسان شناختي در نظر
مي گرفت ( .)Joedicke, 1990:142بنابراین فان آیك ،نسبت به ساختار گرایان ژاپني ،گامي جلو در درک روابط اجتماعي ميان
افراد برداشته و از رابطه ميان فرد و جمع سخن به ميان آورده است.
گئورگي کپس  ،به رابطه ميان انسان و محيط اهميت مي داد و از جمله هنرمندان نظریه پردازی است که هر پدیده ای ،از
جمله انسان را همواره در ارتباط دوسویه با محيط پيرامونش مي دید (پاکزاد3198 ،؛  .)88او با باور به اینكه انسانها ،توانایي تعامل
با یكدیگر را از دست داده اند ،دغدغه اصلي خود را احيای راه های تعامل ميان ایده ها اعالم نمود (همان) .از دید او پيشرفت ،به
معنای رسيدن به زندگي ای شكوفا و دانشي انساني ،تنها از راه تعامل ميان همه افراد اجتماع ميسر ميشود (همان .)311 ،به گفته
او به رغم وجود عقاید و ادعاهای مخالف هم ،در هنر سده بيستم ،جنبه ای مشترک وجود دارد؛ این جنبه مشترک به آن چيزی
مربوط ميشود که در حال از دست رفتن است؛ یعني پيوند ميان هنر و زندگي ،ميان انسان و انسان و ميان انسان و محيط ...به
گفته او ه نرمندان دریافته اند که به جای بيش از اندازه پرداختن به مسئله فرم ،باید به دنبال پاسخ سواالتي اساسي تر و جامع تر
درباره نقش و هدف هنر باشند (همان.)315 ،
از نظر پاول زوکر ميدان و عناصر مربوط به آن از دید کالبدی ،جزیي از ساخت فضایي شهر است و از دیدگاه اجتماعي،
تعامالت اجتماعي آدم ها را درخود جای مي دهد .او تاکيد داشت که کارکرد کالبدی و روان شناختي ميدان ،به مقياس و اندازه آن
بستگي ندارد؛  ...در واقع این فضاها ،جایي را برای تجمع مردم آفریده اند و با برقراری امكان تعامالت اجتماعي ،به آن رنگ و بوی
انساني مي بخشند ( .)Zucker, 1970: 1-2وی  ،ميدان را عنصری مي دانست که جامعه را به معنای واقعي به اجتماع تبدیل مي
کند و نه صرفا به تجمعي از افراد (.)Zucker, 1970: 1
جين جيكوبز ،رابطه های سطحي را بسيار مهم و زمينه ساز یك زندگي مناسب در پياده روها مي داند ،به گونه ای که در
صو رت فقدان چنين روابطي ،انسان مي باید در پي جایگزین هایي برای آن باشد .به باور او ،این کار تنها با گسترش زندگي
خصوصي انسان امكان پذیر است .او تاکيد مي کند که ": :افزون بر آن خيابآنها باید آن اندازه سرزنده باشند تا زندگي عمومي و
امنيت را در پياده روهای خود تضمين نمایند" ( .)Jacobs, 1963: 156از طرفي همچنين موضوع کالنشهر که وی از آن دفاع
مي کند ،زمينه را برای تحقق روابط اجتماعي ساکنان بيشتر از شهرهای محدود و غير پيچيده نسل هاوئرد و لوکوربوزیه ،فراهم مي
کند.
به باور گوردون کالن ،یك شهر به مفهوم کامل ،چيزی بيشتر از جمع کساني است که در آن زندگي مي کنند (پاکزاد:3198 ،
 )353و همچنين برای دستيابي به شهری با ساختار سالم و کارآمد ،هم فكری همه متخصصان -جميعت شناس ،جامعه شناس،
مهندس ،کارشناس ترافيك و  -...الزم است ،اما کافي نيست (همان؛  .)351او حضور شهروندان در فضاهای شهری را ضروری و
آن را مایه سرزندگي مي دانست (همان؛  )383و از نظر وی کارکرد اصلي شهر ،همبستگي اجتماعي است و از این رو شهر باید
برای همگان قابل دسترس و باز باشد (همان؛  )380کالن با وجود اشاراتي که به همبستگي اجتماعي به عنوان کارکرد اصلي شهر و
حضور شهروندان به عنوان عنصری به منظور ایجاد سرزندگي ،کرده ،ولي در حد مسائل کالبدی و فيزیكي شهر و به ویژه مسائل
منظر شهر باقي مانده است.
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از نظر کوین لينچ ،سيما یا تصویر ذهني ،طرحواره ای ارزشگذاری شده در ذهن فرد از منظر شهری است و عوامل متعدد
فيزیولوژیكي ،فردی ،اجتماعي ،اعتقادی ،ارزشي و  ...نقش مهمي در شكل گيری این تصویر ذهني بازی مي کنند .تصویر ذهني
فرد از محيط ،دستاورد خاطرات ،روابط ،تجربه ها ،آرزوها و توقعات او از محيط است (برگرفته از پاکزاد3198 ،؛  .)389بنابراین وی
عوامل اجتماعي را بيشتر در بعد سيما و تصویر ذهني افراد ا ز شهر مورد بررسي قرار داده است و به تاثير این عامل در طراحي
فضاهای شهری توجهي نداشته است.
کنستانتين دوکسيادیس ،برای رویارویي با مسائل پيچيده ای که امروزه شهر با آن مواجه است ،توصيه مي کند که از
اکسيتيكس پيروی شود (برگرفته از دوکسيادیس .)85 :3151 ،اکيستيكس ،علم مربوط به جوامع بشری است؛ علمي که هماهنگ
کننده اقتصاد ،علوم اجتماعي ،علوم سياسي ،علوم اداری ،فناوری و زیبایي شناسي بوده و به صورت مجموعه منظمي است که در
پدید آوردن گونه ای نو از مسكن به کار گرفته ميشود (پاکزاد3198 ،؛  .)011دوکسيادیس ضمن توجه به عامل اجتماعي در
طراحي ،دست یافتن به معماری واقعي را مستقيما به شمار مردم موثر در کار آفرینش معماری مرتبط مي دانست که این نيز خود به
پيشرفت گونه های ارتباط ميان مردم و گستره ای که در آن ،امكان ایجاد چنين ارتباطي باشد ،بستگي دارد (برگرفته از پاکزاد،
3198؛ .)031
تمرکز اصلي کالين بيوکنن  ،بر ترافيك ،حمل و نقل و آمد و شد مردم در سطح شهر بود .بنابراین ،توجه او به مسائل اجتماعي
نيز به تمرکز وی بر مسائل حمل و نقل و ترافيك محدود مي شد و لزوم توجه به مسائل جمعيتي و عوامل سياسي و اقتصادی را در
تغييرات سامانه حمل و نقل شهرها موثر مي دانست (همان؛ .)005
الكساندر ميچرليخ ،به عنوان یك روانكاو و شهرشناس ،شهروند و خانه اش را به مانند کليت یگانه ای مي پنداشت که محيط
پيرامون آنرا در بر گرفته است و هرچه محيط پيرامون برای فعاليت و شكوفایي انسان آماده تر باشد ،او را بيشتر به بيرون خانه و
تعامل اجتماعي دعوت مي کند (همان؛  )008و لزوم وجود مكآنهای ارتباط و تعامل اجتماعي و همسایگي را گوشزد مي کند
(برگرفته از همان؛  .)018وی در نقد شهرهای مدرن به دليل عدم استفاده از متخصصاني چون ،جامعه شناس ،روانشناس و روانكاو
در طرح ها و برنامه ها مي گوید " :هيچ کدام از این تخصص ها نياز حياتي انسان به معاشرت و تعامل اجتماعي را نمي شناسند... .
آنها محيط هایي یكنواخت و عاری از هرگونه فرصتي برای تجربه فضایي و توانایي پذیرش تعامالت را پدید مي آورند( ".همان؛
 .)015او مهم ترین عامل در این حس تعلق خاطر را ،تجربه ها و خاطره هایي مي دانست که انسان را از تعامل با همنوعان خود در
آن مكان به دست آورده است ( .)Micherlich, 1969: 124بنابراین ميچرليخ به عنوان یك نظریه پرداز ،تاکيد ویژه ای بر روابط
اجتماعي و تاثير کالبد در شكل گيری آن و  ...داشته است و به دليل اینكه وی تنها یك نظریه پرداز است ،این نظریات رنگ کالبد
به خود نگرفته اند و در حد آرای وی در این زمينه باقي مانده اند.
الرنس هالپرین ،هدف نهایي یك شهر را فراهم کردن محيطي خالق برای زندگي مردم مي داند ،شهری با گونه گوني زیاد
که به شهروندان اجازه انتخاب آزادانه بدهد؛ شهری که زمينه بيشترین تعامل ميان مردم و محيط های شهری پيرامونشان را فراهم
سازد .او اصول اساسي شهرسازی را نقطه آغازین فراهم نمودن این گونه محيط ها مي داند ( .)Halprin, 1972: 7بنابراین توجه
وی به مسائل کالبدی شهر است مانند خيابان ،ميدان ،ساختمآنها و عوامل دیگری مانند نورپردازی و  . ...وی دیدی جدید به
مسئله روابط اجتماعي در شهر داشت ،به باور او اهميت معروف ترین ميدآنهای جهان ،به عنوان نمادهایي اجتماعي ،نه به علت
طراحي زیبای آنها بلكه به علت رخداهای اجتماعي مهم و گوناگوني است که درون آنها رخ مي دهد (همان؛ 05و .)09
سرگئي چرمایف ،از مقياس انساني سخن به ميان مي آورد و برداشت او از تعامل اجتماعي به این صورت است که :هر انسان،
انسان دیگر را کمتر با مقياس خودشان مي بيند .باید آدم ها را در ميان جمعيت شهر ،شاهراه ها و یا بر صفحه دوبعدی تلویزیون و
سينما تماشا کرد .هر انسان ،صدای دیگر انسانها را از پشت گوشي تلفن یا ميكروفن مي شنود ...زماني که او در شرایط کامال
طبيعي خود قرار گيرد و چهره به چهره با انساني دیگر مواجه شود ،رابطه اش با محيط زندگي و با دیگر انسانها معلوم و مقياس
انساني اش مشخص ميشود (چرمایف.)80 :3158 ،
اشپرای رگن  ،هدف از طراحي شهری را انتظام بخشي به فرم کالبدی و تصوری شهر مي داند و به همين دليل به بهره گيری
از عناصر طراحي شهری به عنوان یك اصل باور دارد (پاکزاد3198 ،؛  .)108بنابراین توجه اصلي وی به مسائل کالبدی و فيزیكي
شهر است و عوامل اجتماعي در طرح های او جایگاهي ندارند.
آلدو روسي ،شهر را محصول خاطره جمعي مي داند ،به طوری که شهر صحنه ای سرشار از احساسات و عواطف تنها یك نسل
نيست ،بلكه مربوط به چندین نسل مي باشد .به باور وی فرد و جمع در شهر با هم در تعامل هستند و در هم ذوب مي شوند
( .)Rossi, 1973: 13به باور وی شهر دستاوردی جمعي است و محصول طراحي برای جمع است (پاکزاد3198 ،؛  119و.)118
بنابراین روسي توجه خود را معطوف به عامل اجتماعي شكل دهي به شهر کرده است که او این عامل اجتماعي را خاطره جمعي
شهروندان مي بيند و ارزش معنایي یك بنا را برآمده از انگاره هایي مي داند که از این ساختمان وجود دارد و به ميزان اهميتي که
آن بنا برای خاطره جمعي داشته و رابطه ای که ميان فرد و جمع ایجاد مي کند بستگي دارد (برگرفته از همان؛ .)111
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رابرت ونتوری با انتشار کتاب پيچيدگي و تناقض در معماری ،از استفاده هم زمان از " این و آن" سخن به ميان مي آورد که
با وجود اینكه این مبحث نسبت به مدرنيست ها گامي به جلو برداشته و افق های وسيع تری در طراحي را شامل ميشود ولي درحد
مسائل کالبدی معماری باقي مانده و مسائل دیگر نظير مسائل سياسي ،فرهنگي و اجتماعي را شامل نميشود.
ادوارد هال  ،عامل اجتماعي شكل گيری فضاهای شهری را بر پایه فاصله اجتماعي مي داند و آن را جزء فاصله هایي مي
شمارد که فضاهای پنهان بر پایه آن شكل مي گيرد (برگرفته از هال .)381 -380 :3158 ،وی لزوم مناسب سازی فضای شهری
برای تعامل گروه های قومي و فرهنگي را گوشزد مي کند .هال ،نه تنها عامل اجتماعي را از بعد نظری و روانشناختي بررسي کرده
است بلكه توجهاتي نيز در باب مسائل کالبدی وقوع روابط اجتماعي مبذول داشته است .به گونه ای که از نظر وی ،مردماني که
ميزان ارتباط و نزدیكي آنها باالست ،ظاهرا در سنجش با کساني با درجه درگيری و ارتباط کمتر به تراکم های باالتری نياز دارند.
بنابراین به باور وی ،درک درست از شيوه محاسبه تراکم های بيشينه ،کمينه و بهينه برای گروه های فرهنگي گوناگون که
شهرهای ما را درست مي کنند ،کاری ضروری است (همان.)015 -018 :
توجه و پافشاری ادموند بيكن بر فضاست ،به باور وی ،توده و فضا دو عنصر اصلي معماری هستند و جوهر طراحي ،پيوند
دوسویه این دو است (بيكن .)31 :3158 ،به باور وی ،شبكه حرکتي مي تواند باعث گرد آمدن مردم در گذرگاه حرکتي -مثال
خيابان -و پيوند آنها با هم شود ،به گونه ای که این گذر حرکتي ،رفته رفته به یك نيروی عمده سياسي -اجتماعي تبدیل شود که
مردم از آن راه ،دیدگاه های خود را ابراز مي کنند (همان )18 ،بنابراین وی مفهوم ساختار را تبيين مي کند عامل حفظ وحدت و
پدید آمدن هماهنگي ميان آنها است و روابط اجتماعي مردم نيز درون این ساختار به وقوع مي پيوندد.
ویليام وایت ،پروژه زندگي خياباني را انجام داد که به بررسي اجتماعي فضاهای شهری مي پرداخت به عنوان مثال پژوهش
های وایت نشان ميداد که برخي از جلوخآنها ،به ویژه در ساعت های ناهار خوردن ،آدم های بسياری را به سوی خود مي کشيد
(برگرفته از پاکزاد3198 ،؛ )150؛ و به این نتيجه رسيد که :حضور زیاد گروه های مردم ،نمایشي از برگزیدگي فضاست .وقتي مردم
در گروه های دو یا سه نفره به جایي مي روند و یا در آن قرار مي گذارند ،به این معني است که آن مكان را برگزیده اند (همان؛
 .)108او اول ين کسي است که عامل ایجاد تعامل اجتماعي را تنها در کالبد جستجو نكرد و با بررسي رفتار مردم در فضاهای شهری،
تعامالت اجتماعي در فضا و حضور آدم های دیگر را عاملي برای ایجاد تعامالت اجتماعي بيشتر در فضا قلمداد کرد (همان؛ .)109
یان گل از لزوم روشن بودن گونه زندگي همگاني ای که باید در فضا شكوفا گردد ،برای طراحي فضاها سخن به ميان مي آورد
(همان؛  .)111وی از نخستين کساني است که به اهميت دعوت کننده بودن شهر ،به منظور برقراری ارتباط چهره به چهره با
همشهریان ،تاکيد مي کند و زندگي همگاني در فضای همگاني با کيفيت را بخش مهمي از یك زندگي کامل مي داند (همان؛
 .)115وی عامل اجتماعي و تعامالت اجتماعي را بيشتر در فعاليت های اجتماعي مي بيند به طوری که او فعاليت های انسان در
فضاهای همگاني را به سه دسته تقسيم مي کند؛ فعاليت های ضروری -کارکردی ،فعاليت های گزینشي -تفریحي و فعاليت های
اجتماعي (همان؛  )118که فعاليت های اجتماعي ،مستلزم حضور و مشارکت دیگر شهروندان بوده و نوعي رابطه و تعامل اجتماعي
محسوب مي شوند (برگرفته از .) Gel, 1987: 11- 14او همچنين به بررسي بسترهای فضایي الزم برای رخ دان فعاليت های
اختياری مي پردازد و تاکيد دارد که رواج این فعاليت ها ،امكان فعاليت های اجتماعي گسترده تری را فراهم مي کند.
دنيس اسكات براون ،تمرکز اصلي خود را بر نماد و نشانه در معماری قرار داده بود و مي خواست با نشان دادن اهميت و نقش
نماد در فرم های معماری ،آن را از انحصار سالیق فرد یا قشری خاص ،یعني معماران نخبه گرا ،در آورد و آن را برای خواست و
توقعات عموم مردم ،مناسب سازی کند (پاکزاد3198 ،؛  .)151علي رغم توجه زیاد وی به نماد و نشانه در معماری وی مسائل
اجتماع ي و به ویژه روابط اجتماعي حاکم ميان مردم را نادیده گرفته است و این نماد ها و نشانه ها را عاملي در جذب مردم به
معماری مي داند.
چرج چدویك ،با نگرش سيستمي خود ،انسان را در ارتباط با طبيعت و دیگر انسانها بخشي از یك سيستم ارتباطي مي داند.
این سيستم ارتباطي او را قادر مي سازد تا فعاليت هایش را شكل دهد .به باور او آن چه در این سيستم اهميت دارد ،فرایندی است
که این ارتباطات را شكل مي دهد ،نه نتيجه یا هدف آن ( .)Chadwick, 1972: 14بنابراین وی تعامالت اجتماعي در فضا را
حاصل وجود یك سيستم ارتباطي مي داند .که با به کارگيری این روش حرکت جدیدی از جنبه های کالبدی به سمت جنبه های
اجتماعي و اقتصادی صورت گرفته است.
در ادامه خالصه ای از ميزان توجهِ آراء صاحب نظران به مسئله روابط اجتماعي در طراحي شهری و همچنين نحوه نگاه آنها
به روابط اجتماعي که از سواالت این نوشتار مي باشد ،برگرفته از مطالعات پيشين به شرح جدول  3آورده ميشود.
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جدول  :1جمع بندی آرای صاحبنظران در زمینه رابطه اجتماعی
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نظریه پرداز

سوال1

سن سیمون

خیلی کم

اوئن

کم

فوریه

متوسط

اتین کابه

کم

اوسمان

خیلی کم

شهرسازی اقتدارگرایانه

راینهارد باومایستر

متوسط

توجه به ساختار اجتماعی در مناطق شهری و میزان جمعیت شهر ها

کامیلوزیته

زیاد

استفاده از قواعد هنری به منظور حفظ و تقویت زندگی جمعی در شهر

هرمان یوزف اشتوبن

کم

به دلیل حرفه ای بودن ،توجه چندانی به روابط اجتماعی نداشته است.

سوریا ای ماتا

کم

به دلیل توجه به ترافیک ،به جنبه های اجتماعی طراحی شهری توجهی مبذول نمی
داشت.

هاوئرد

کم

سازمان دادن شهر به صورت اجتماعی مستقل

تونی گارنیه

کم

شهر صنعتی ،یک شهر سوسیالیستی

اِنار

خیلی کم

عدم توجه به مسائل اجتماعی و روابط اجتماعی حاکم بر مردم

اوتو واگنر

متوسط

کالنشهر ،جایی برای آزادی از هرگونه قید و بند تحمیلی ناشی از ارتباطات رو در رو

سنت الیا

کم

هماهنگی میان عناصر مصنوع و طبیعی برای برقراری رابطه بین انسان و محیط

پتریک گدیس

زیاد

برنامه ریزی شهری ،ریشه در بافت اجتماعی و فرهنگ مردمان وشهروندان دارد.

زیاد

بررسی عوامل جمعیتی به جای عامل اجتماعی و به طور خاص روابط اجتماعی حاکم
بر جامعه

هندریک پتروس
برالگه

سوال 2
توده ای دیدن مردم
تبدیل مردم به یک "گونه"

ایجاد گروه های خود بسنده به نام فاالنژ (جامعه ای متشکل از افراد متفاوت)
ایکاریا ،یک جامعه کمونیستی

واحد همسایگی به مرکزیت دبستان عامل ایجاد روابط اجتماعی و تقویت آن

کلرنس آرتر پری

خیلی زیاد

فرانک لوید رایت

زیاد

لوکوربوزیه

متوسط

واحد تفریحی ،جایی برای فعالیت اجتماعی

لوییس مامفرد

خیلی زیاد

فضای انسانی ،فضایی دارای روابط انسانی

کنزو تانگه

کم

آلدو فان آیک

متوسط

گئورگی کپس

خیلی زیاد

پاول زوکر

زیاد

میدان ،عنصری که جامعه را به معنای واقعی به اجتماعی تبدیل می کند و نه صرفا
تجمعی از افراد

جین جیکوبز

زیاد

خیابان ،تجلی گاه روابط اجتماعی و وجود روابط همسایگی ،برای شکل گیری این
روابط

گوردون کالن

متوسط

همبستگی اجتماعی ،به عنوان کارکرد اصلی شهر

کوین لینچ

متوسط

بررسی عوامل اجتماعی ،در بعد سیما و تصویر ذهنی افراد از شهر

متوسط

پیروی از اکیستیکس ،علم مربوط به جوامع بشری و همچنین توجه به شمار مردم در
دست یافتن به معماری واقعی

کنستانتین
دوکسیادیس
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*

**

ابزار ارتباط جمعی

نیاز بشر به ارتباطالت و ضروری بودن حمل و نقل برای ارتباطات مستقیم
عرصه های میانی ،فضایی برای دیدار فرد با جمع
پیوند میان هنر و زندگی برای برقراری رابطه انسان با انسان و انسان با محیط

توجه به مسائل جمعیتی در تغییرات سامانه حمل و نقل شهرها

کالین بیوکنن

کم

الکساندر میچرلیخ

خیلی زیاد

گوشزد کردن لزوم وجود مکآنها ی ارتباط و تعامل اجتماعی و همسایگی و مهم ترین
عامل در ایجاد تعلق خاطر به فضا ،تجربه ها و خاطره هایی که انسان از تعامل با
همنوعان خود در آن مکآنها به دست می آورد.

الرنس هالپرین

زیاد

هدف نهایی شهر ،فراهم کردن محیطی خالق برای زندگی مردم برای ایجاد زمینه
بیشترین تعامل میان مردم و محیط شهری پیرامونشان

سرگئی چرمایف

زیاد

مقیاس انسانی ،مقیاسی که مردم در شرایط کامال طبیعی و چهره به چهره ،با انسان
دیگر رو به رو می شوند.

*

**

نظریه پرداز

سوال1

اشپرای رگن

کم

توجه اصلی وی به مسائل کالبدی و فیزیکی شهر و عدم توجه به عوامل اجتماعی شهر

آلدو روسی

زیاد

عامل اجتماعی شکل دهی به شهر ،خاطره جمعی شهروندان

رابرت ونتوری

کم

علی رغم مطرح کردن بحثی جدید در معماری ،به مسائل اجتماعی و به ویژه روابط
اجتماعی حاکم میان مردم توجهی نکرده است.

ادوارد هال

خیلی زیاد

ادموند بیکن

زیاد

ویلیام وایت

خیلی زیاد

خود ازدحامی ،عامل ایجاد تعامالت بیشتر در فضا

یان گل

خیلی زیاد

فعالیت های اجتماعی ،تعریف دیگری از روابط اجتماعی در شهر

دنیس اسکات براون

کم

توجه به نماد و نشانه در معماری و عدم توجه به روابط اجتماعی میان مردم

جرج چدویک

زیاد

سیستم ارتباطی ،سیستمی که انسان را در ارتباط با طبیعت و دیگر انسانها قرار می
دهد.

سوال 2

فاصله اجتماعی ،تعریفی دیگر از تعامل اجتماعی
ساختار ،عنصری که روابط اجتماعی میان مردم در آن به وقوع می پیوندد.

* -سوال  :1میزان توجه وی به روابط اجتماعی بین مردم چه میزان است؟
** -سوال  :7نحوه نگاه وی به روابط اجتماعی چگونه است؟

در این نوشتار بررسي آراء صاحبنظران با هدف پاسخ گویي به پرسش های اصلي تحقيق صورت گرفت .پرسش هایي که
نگارندگان را به دنبال یافتن پاسخ هایي علمي هدایت نمودند .اینكه ارتباطات اجتماعي حاکم بر مردم بر طراحي شهری تاثير مي
نهد؛ و همچنين صاحب نظران مختلف چه آراءی در این مورد اتخاذ نموده اند ،در بخش پيشين به تفصيل مورد بيان قرار گرفت.
دراینجا و به اختصار روندی از سير تكامل نظرات صاحب نظران طراحي شهری در این مورد بين خواهد شد.
با نگاهي به جدول جمع بندی مي توان به سادگي مشاهده نمود که در ابتدای فرایند ،نگاه صاحبنظران به مقوله جامعه به
صورت توده بوده است و طراحان شهری با نگاه یكپارچه به مردم و اجتماع سعي در طراحي مناسب برای هر طبقه یا هر گونه
طراحي شهری داشتهاند (افرادی چون ،سن سيمون ،اوئن ،اوسمان و  .)...پس از دوره ای توجه به مردم به صورت مستقل ،با در نظر
گرفتن عوامل جمعيتي شروع شد که باومایستر را مي توان از نظریه پردازاني دانست که عامل جمعيت را مد نظر قرار داده است،
سپس افر ادی چون کاميلوزیته ،به منظور حفظ و تقویت زندگي اجتماعي در شهرها اقداماتي کردند که باز به دليل تازه بودن توجه
به این مفهوم ،نظریات آنها در حد ایده و اشاره کوچك باقي ماند؛ این درحاليست که افرادی مانند اشتوبن و سوریا ای ماتا
همچنان به موضوعات فني در شهرسازی توجه مي کردند.
در دوره های بعد ،توجه به سازمان دادن دوباره شهرها به صورت چشمگيری افزایش یافت .افرادی مثل هاوئرد و توني گارنيه،
با در نظر گرفتن افراد به صورت جوامع مستقل و سوسياليستي ،چند نمونه طراحي انجام داده اند (باغشهر و شهر صنعتي) .در ادامه
و به تدریج ،توجه به شهرهای بزرگ در آرای صاحبنظران رشد یافته؛ که این خود به دليل شكل گيری نوعي جدید از شهر،
موضوع عوامل اجتماعي و ارتباطات حاکم بين مردم توانست توجه بسياری از صاحبنظران را به خود جلب کند؛ صاحبنظراني چون
آرتر پری ،مامفرد ،آلدوآن فایك ،جين جيكوبز و  ...نظرات متعددی نسبت به روابط اجتماعي حاکم بين مردم و تاثير آن در طراحي
شهری ارائه دادند.
پس از مدتي ،این مفهوم از رابطهیِ خاص بين مردم فراتر رفته ،و در مسائلي چون ،سيما و تصویر ذهني افراد از شهر ،وجود
تعلق خاطر به فضا ،مقياس انساني (مقياسي که مردم در شرایط کامال طبيعي و چهره به چهره ،با انسان دیگر رو به رو مي شوند،).
خاطره جمعي ،فاصله اجتماعي و فعاليت های اجتماعي خود را نمایان ساخت .باید توجه داشت که در طي فرایند بيان شده ،این نوع
نگاه نوع تكامل یافته تری از توجه صوری به مسئله رابطه اجتماعي حاکم بر مردم و تاثير آن در طراحي شهری مي باشد .به عبارت
دیگر و صورت خالصه مي توان سير تكامل این مفهوم و چگونگي توجه به آن را اینگونه بيان داشت که ،در طول فرایند تكامل
توجه به این مفهوم از توجه خاص به تودههای مردم و طراحي برای آنان ،به در نظر گرفته مفهوم رابطه اجتماعي حاکم بر مردم در
طراحي شهر رسيده و همچنين در نهایت نوع تكامل یافته تر آن ،به توجه به این مفهوم در خاطرات جمعي شهروندان ،تصویر
ذهني آنها از شهر ،فاصله اجتماعي مردم ،ساختار شهر و  ...مي پردازد.
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بررسی مقابر دوره سلجوقی ارومیه باتمرکز بربنای سه گنبد ارومیه
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کد مقاله99277 :

چکـیده
معماری دوره سلجوقی را میتوان یکی از اعصار طالیی معماری ایران برشمرد .در این دوره به گسترش شهرها و ساخت
فضاهای معماری و بهخصوص فضاهای مذهبی همت گمارده شد .ساخت فضاهای آرامگاهی به تبع رشد روزافزون
فضاهای معماری و متأثر از پایبندی سالطین و بزرگان سالجقه به امور مذهبی و ساخت فضاهای یادمانی به سرعت رواج
یافت و ساخت مقابر به صورت برج مقبره با پالنهای بسیار متنوع در تمامی پهنه تحت حکومت سلجوقیان فراگیر شدو
مقابر متعددی در حوزه حکومت سالجقه بنا گردید که امروزه نمایانگر قسمتی از هنر باشکوه آن دوره است .این مقاله به
بررسی ویژگیهای سازهای و ساختاری و کالبدی این بناهای دوره سلجوقی میپزدازد و از آنجاکه در شهر ارومیه بناهای
متعددی از آن دوره باقی مانده است که از آن میان برج مقبره سه گنبد در داخل شهر کنونی یکی از بناهای شاخص به
یادگار مانده است به عنوان نمونه موردی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.این مقاله بر مبنای روش توصیفی تحلیلی
میباشد و سعی بر آن است که بنای سه گنبد میباشد مورد بحث قرار بگیرد .در این شیوه با جمع آوری اطالعات و
مدارک در زمینه موضوع مطرح شده وطبقه بندی ،سازماندهی اسناد گردآوری شده بر اساس ویژگیهای معماری و سازهای
به تجزیه و تحلیل اطالعات بدست آمده پرداخته خواهد شد.

واژگـان کلـیدی :معماری سلجوقی ،مقابر متصوفه آذربایجان ،بناهای آرامگاهی ،برج مقبره سهگنبد ارومیه

 -2کارشناسی ارشد معماری ،مدرس دانشگاه قاضی طباطبایی ارومیه ()Nedafarzaneh62@yahoo.com
 -1کارشناسی معماری ،کارمند
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 -1مقدمه
پرسشها
در این تحقیق که به بررسی شکل و ساختار سازهای مقابر دوره سلجوقی خصوصاً برج مقبره سه گنبد ارومیه خواهیم پرداخت و
در نهایت به پاسخ سواالتی از قبیل سؤاالت ذیل خواهیم رسید:
 .2ویژگیهای معماری مقابر برجی سلجوقی چیست؟
 .1برج مقبره سه گنبد از نظر سامانه سازهای و کالبدی چگونه است و جز کدام یک از دستههای برج مقبرههای سلجوقی طبقه
بندی میشود ؟ و سواالتی از این دست که در این تحقیق به آنها پاسخ داده خواهد شد.

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1731

فرضیات:
چنین به نظر میرسد که عصر سلجوقی عصری بوده است که در آن هنر مقبره سازی پیشرفت چشم گیری داشته است
و به نظر میرسد در ساخت این برج مقربره ها ارتفاع برج مقبره نسبت به ارتفاع ورودی بلندتر درنظر گرفته میشده
است.
به نظر مرسید اغلب مقابر دوره سلجوقی باتوجه به خود بنای سه گنبد به عنوان نمونه بارز دارای تقارنی در پالن و نما
بوده است و ورودی راساً از روبه روبوده است.
چنین میتوان پنداشت که بدنه برج مقبرهها را با آجرکاری سادهای که در انتها دارای تزئینات آجرکاری بوده است
پوشش میدادند.
میتوان گفت که پالن برج مقبرهها ساده بودهاند و اغلب یا به شکل چهارگوش یا به شکل دایرهای بودهاند.
چنین به نظر میرسد مقابر سلجوقی در ابتداییترین فرم خود که به صورت استوانهای بودهاند و دارای ارتفاعی بلند و
رفیع بودهاند.
در نظر گرفته میشود که از دوره سلجوقی سنت ساخت آرامگاه به دو صورت مربعی شکل گنبد دار و برجی شکل
منفرد از رشد خاصی برخوردار بوده

 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
چون مقابر و آرامگاهها بعد از مساجد در شمار پرتعدادترین آثار معماری قرار دارد .و تاریخچه ساخت این بناها از قرون اولیه به
بعد ،با پدید آمدن سلسلههای مختلف محلی در نواحی مختلف به سبکهای مختلفی ساخته شدهاند .جز بناهای بسیار قدیمی
بهحساب میآیند استان آذربایجان غربی در شمال غربی کشور ،ازجمله مناطقی است که بناهای آرامگاهی نسبتاً" زیادی را در خود
جایداده که مطالعه و بررسی بخشهای معماری و سازهای آنها از جهات مختلف بااهمیت است .ساخت گنبد و شکل برجی و
ارتفاع نسبتاً زیاد در آرامگاههای موردمطالعه دارای ویژگیهایی است که در محدوده بناهای آرامگاهی دوره سلجوقی دیده میشود.
گنبد ازجمله پوششهای های بناهای اسالمی در شمال غرب ایران است که با توجه به اقلیم و موقعیت جغرافیایی منطقه از
دورهٔ اسالمی بر جای مانده است .با توجه به اهمیت این گونه سازهها در معماری سنتی وماندگاری آنها در طی قرون متمادی
ضرورت دارد در سازههای مدرن بخشی از این ویژگیها مورد توجه قرار گیرد ،در کنار این جنبهها ،ویژگی خاص مقابر یعنی
ماندگاری و پایایی ،هویت این فضا را در زمان تدوام میبخشد .مقبره به عنوان یکی از پایدارترین فضاهای شهری میتواند عامل
استمرار فرهنگی بین نسلهای جامعه باشد .هم چنین ویژگیهای خاص این کاربری و حال و روحیه کاربران آن توجهی خاص به
طراحی مقابر را یادآور میشود.

 -3هدف تحقیق
هدف از نوشتن این مقاله بررسی سامانه کالبدی و سازهای بناهای آرامگاهی گنبددار ایران که یکی از ادوار مهم ساخت مقابر
گنبددار و برجی شکل دوره سلجوقی به حساب می آیدو درواقع بناهای آرامگاهی این دوره را میتوان سبک جدید از مقبره سازی تا
آن زمان دانست لذا به بررسی سامانه سازهای این مقابر یعنی ساختار سازهای و نحوه ساخت و شیوههای مقاوم سازی و ...مقبرههای
این دوره پرداخته شده است که جهت بررسی نمونهای از این مقابر برجی شکل که هنوز در خطه آذربایجان پابرجااست یعنی بنای
سه گنبد ارومیه تمرکز ویژهای شده است.
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 -4پیشینه تحقیق
پژوهشهای تئوریک گستردهای در زمنیه مقابر دوره سلجوقی و نیز بنای سه گنبد ارومیه صورت گرفته است از جمله:
غالمحسین معماریان :2۶69 ،درجلد اول از کتاب خود باعنوان "نیارش سازههای طاقی" به بررسی طاق و گنبد و قوس به
طور عام پرداخته است وهمچنین مجله اثر شمارههای  1۲و  19تحت عناوین "گنبد در معماری ایران" و"چفدها و طاقها" نیز به
بیان روشهای گنبد سازی در ایران و نحوه ایستایی با استفاده از نمونههای موردی پرداخته است  ،براند هیلن :277۱ ،در کتاب
خود با عنوان " معماری اسالمی :فرم ،عملکرد و معنی " تحت عنوان بخشی خاص به بررسی مقابر پرداخته و همچنین درنشریه
هنرهای زیبا -معماری شهرسازی ،شماره  ،۲۶پاییز  :2۶۱7در مقالهای از دکتر سید هاشم حسینی تحت عنوان "معرفی سبک مقبره
سازی متصوفه آذربایجان" به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است که در این رابطه میتوان به مقالهای از حبیب شهبازی شیران ،و
درسال  2۶76تحت عنوان " بررسی مقابر اسالمی ایران در دوره سلجوقی" به معرفی سه مقبره پرداخته و نیز بیژن عبدی ،رامین
رضایی و همکاران :2۶7۶ ،نیز درپژوهشی با عنوان "هویت و نمود آن در معماری سنتی نمونه موردی :بنای سه گنبد ارومیه " ابتدا
به معرفی بنای سه گنبد پرداخته و سپس به بیان تأثیرهای محیط بر بنا و بنابر محیط پرداخته است.
باتوجه به بررسیهای صورت گرفته در بین منابع فارسی دررابطه با تزئینات و فرمهای معماری مقابر سلجوقی پژوهشهایی
صورت گرفته است ولی از منظر مصالح شناسی و فن شناسی و خصوصاً در رابطه با نمونه موردی سه گنبد ارومیه بررسی تابه حال
از منظر سازهای و مصالح شناسی صورت نگرفته است لذالزوم بررسی این موضوع ضروری به نظر میرسد.

سلجوقیان ترکان غز بودند که برای تصرف زمینهای حاصلخیز از ماوراء النهر به کشور ایران آمدند و به زودی با فتوحات خود
توانستند بدین ترتیب در آغاز قرن پنجم سلسله ترکان سلجوقی تأسیس شد .شکوفایی هنرها در این دوره همچنین مدیون آرامش
و ثبات سیاسی قلمرو سلجوقیان است که در آن هنرمندان توانستند آثار متعددی به وجود آوردند در این ادوار ،به ویژه در عهد
سلجوقیان معماری اعتبار خاصی داشت (کیانی.)2۶62،
هنرمندان و معماران در جوامع کوچکتر با امکانات و شیوههای محلی در شرایط مختلف اقدام به ساختن ابنیه مذهبی و
غیرمذهبی میکردند .چون هر منطقه ذوق و سلیقه به خصوصی در معماری داشت ،سبکها و اسلوبهای ویژهای به وجود آمد که از
آن میان سبک معماری آذربایجان و یزد قابل توجه است .به طور کلی از نظر مصالح ساختمانی و شکل ،بین بناهایی که در
شهرهای آذربایجان ساخته شده شباهتی وجود دارد که در بناهای نقاط دیگر ایران کمتر دیده میشود .معماری این دوره شاهد
تحوالت ویژهای است .تزئینات چون گچبری ،کاشیکاری ،و آجرکاری با مهارتی خاص زینت بخش بناها شدند (کیانی)2۶62،
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 -5معماری سلجوقی

 -6تحلیل سبك معماری مقابر متصوفه آذربايجان
به لحاظ مشخصات کلی معماری ،مقابر مزبور تحت تاثیر سبک معروف به آذری قرار دارند که بر طبق نظر مرحوم پیرنیا از
آمیزش و ترکیب و تلفیق معماری جنوب و سنتها و روشهایی که از روزگاران کهن ،بومی آذربایجان شده بود ،پدید آمده است
(پیرنیا). 199، 2۶۱۶ ،
اغلب ویژگی های سبک مزبور از جمله ظرافت عناصر ساختمانی ،تاکید بر ارتفاع بیشتر بناها ،وجود سرداب ،استعمال آجر قرمز
و سنگ تراشیده و بهرهگیری بیشتر از هندسه در طراحی معماری در این مقابر نمایان است( .کونل) 71، 2۶11 ،
اما عالوه بر اشتراکات سبک معماری آذری ،برخی خصوصیات ویژه نیز در آنها مشاهده می شود که ضرورت نامگذاری سبک
جدیدی را مطرح میسازد .مشخصات معماری مقابر را میتوان از نمونه های بارز جنبه های محلی این معماری دانست که عرفان و
تصوف اسالمی در تکوین و بالندگی آن نقش مهمی را ایفا کرده است .مقابر مزبور به لحاظ گونه شناسی معماری جزء دستة مقابر
برجی شکل میباشند که به پیروی از رسم قدیم جدا و منفردساخته شده و از همه سمت نمایان هستند.

 -6واحدها مقابر و بناهای آرامگاهی در معماری ايران
بناهای آرامگاهی از گوناگونی ویژهای برخوردارند و در برابر مسجد که ویژگیهای هماهنگ و یکنواختی را با خود به همراه
دارند ،خودنمایی میکنند .آرامگاهها در سه گروه امام و امام زادگان ،عارفان و مفاخر ملی در حقیقت واسطههایی هستند که مردم
ایران ازقبره یا آرامگاه برای بزرگان در :آنان به عنوان واسطه ارتباط با گذشته و در نهایت به خدا بهره جویی میکنندکنند (غروی،
)29:2۶69
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ایران بیشتر از سایر کشورهای اسالمی مورد توجه بوده است؛ زیرا ایرانیان به اولیاء و بزرگان خود بسیار احترام میگذارند و آنها
راشاید بتوان اظهار کرد که حمایت مردم و به طور کلی شیعیان ،مخصوصاً از مقابر مذهبی ،تقدیس میکردند(.حاتم)29:2۶97،
عامل ایجاد تعداد زیادی آرامگاه در ایران اسالمی بوده است .بر اساس آمارهای موجود ،در ایران بیش از  ۲999امام زاده وجود
دارد که در استانهای مختلف پراکندهاند؛ وجود این تعداد امام زاده در ایران گویای موج گسترده مهاجرتهایی است که در قرون
اولیه اسالمی به سوی ایران صورت گرفته است(یوسفی آبکسری)2۱9:2۶97 ،
نکته قابل توجه در مورد این مجموعهها بخصوص مجموعههای آرامگاهی مذهبی ،تأثیر اساسی آنها بر روند شکل گیری و
گسترش بسیاری از شهرهای ایران دوران اسالمی است ،بدین معنا که در اغلب موارد مجموعههای مزبور هسته اولیه و مرکز ثقل
تشکیل یک شهر شدهاند .با توجه به اهمیت بنیادی این مجموعهها در معماری ایران دوران اسالمی ،کنکاش و پژوهش در ابعاد
مختلف مبدأ و نحوه پیدایش و مبانی اعتقادی شکل گیری و توسعه آنها از اهمیت فراوانی برخوردار است .روند شکل گیری
مجموعههای آرامگاهی در طول دوران اسالمی ایران یکنواخت نبوده و طی دورههای مختلف دارای فراز و نشیبهای فراوان بوده
است .با توجه به آثار برجای مانده از ابتدای دوران اسالمی تا قبل از دوره سلجوقی سنت ساخت آرامگاه به دو صورت مربعی شکل
گنبد دار و برجی شکل منفرد از رشد خاصی برخوردار بوده است .است(.کیانی)۲۶:2۶9۲ ،
برج مقبره ها از نظر فرم معماری به طور کلی به دو دسته تقسیم میشوند:
اول مقابر قبهای شکل با شبستان مربع شکل گنبد دارکه از چهار جانب باز است .بناهای مربع شکلی که قبههایی بر روی
سکنج ها .دارند .و دوم مقابر برجی شکل که معموالً ارتفاع بلندی دارند( .اتینگهاوزن،گرابر)2۶۶2،۶2 ،
برج مقبرهها معموالً تزیینات خاص دوره خود را دارند؛ اما استفاده از عناصری مثل کتیبه در تمام آنها رایج است .کتیبههای برج
مقبرهها بیشتر به خط کوفی به ویژه کوفی تزیینی شبیه بوده است اما گاهی از دیگر خطوط هم در آنها استفاده شده است .مصالح
به کاررفته در برج مقبرهها محدود و معموالً منحصر به بدنه آجری باتزییناتی از آجر ،گچ و کاشی است .البته در دورههای مختلف،
فنون و مصالح تغییر کرده و تزیینات نیز پرکارتر شده است) .بروجنی ،سلیمانی )79:2۶72،

 -7ويژگیهای کلی مقابر دوره سلجوقی
مقابر دوره سلجوقی از لحاظ پالن به سه دسته تقسیم می شوندکه عبارتند از:

 -2مقابر با پالن مربع مثل گنبد سرخ مراغه و مقبره سلطان سنجردر مرو.
 -1مقابر با پالن مدور مثل سه گنبد ارومیه و مقبره چهل دختران دامغان
 -۶مقابر با پالن چند ضلعی مثل برج طغرل ری و گنبد علی ابرقو( .شهبازی شیران و همکاران)۶-1:2۶71،

 -8برج مقبره
مقابر برجی شکل در دستة برج مقبرها یا مقابر برجی شکل جای میگیرند که عمده ترین و رایجترین نوع آرامگاه های ایران
دوران اسالمی محسوب میشود .هر چند در اوایل دوران اسالمی ساخت مقابر در قالب چهار ضلعی نمایان گشت ولیکن در اواخر
قرن چهارم هـ ق مقابر برجی شکل بر آن برتری یافت .مقابر برجی در شکل اولیه خود به صورت استوانة بلندی میباشد که گنبدی
رک آن را میپوشاند .این نوع بنا که بامی مخروطی شکل یا اصطالحا در سه سدة بعد همزمان با حکومت سلجوقیان ،مبنای یکی از
فرمهای اصلی معماری در ایران و سپس در آسیای صغیر شد(رایس )2۶۱2 ،در این دوره ترجیح برج بر بنای چهار گوش به حدی
قوت گرفت که در واقع همه انواع آن را میتوان طی قرون پنج و شش هـق یافت .بخش عمدهای از این برج ها برای پادشاهان و
حاکمان وقت و همچنین برای مقدسین ساخته میشد؛ مانند برج های آرامگاهی مراغه و آرامگاه های پیر علمدار مورخ  ۲29هـ.ق،
چهل دختران مورخ  ۲۲6هـ ق ،برج مهماندوست مورخ  ۲79هـق و برج طغرل  ۲11هـ ق .در این دوران بر طبق روش اهل سنت،
آرامگاههای ائمة اطهار بندرت در شمار برج های مقبرهای جای میگیرد (هیلن براند).۱2-29۱، 2۶66 ،
به عنوان آخرین دورة رونق مقابر برجی شکل ،بر ارتفاع این مقابر افزوده و برخی ویژگی های بومی و منطقه ای نیز در
معماری و تزیین آنها لحاظ گردید .در این مقابر اجساد یا در زیر سنگ قبر منقش در مرکز اتاق و یا در دخمههای طاقدار موسوم به
سرداب دفن میشدند (ویلبر۶9، 2۶9۲ ،
سلجوقیات بزرگان خویش را در مقابری در بناهای میان راهی به خاک می سپردند و بنایی بر آن استوار می داشتند تا در دل
کویر ها و در میان جنگل های انبوه و در مسیر راه های تاریخی قابل تشخیص باشد .ضرورت موقعیت یابی برای مسافران ،چه در
بیابان های نواحی مرکزی و چه در عمق جنگل های نوار ساحلی شمالی ،وجود چنین بناهایی را اجتناب ناپذیر می نمود و ساخت
آنها سابقه ای طوالنی در معماری ایرانی داشت اما از اوایل دوران اسالمی بناهایی که نخست به منظور راهنمایی و گاه آسودن
14

مسافران ساخته شده بودند ،کاربری دیگری نیز یافتند و در دوره سلجوقی ساخت این بناها ،هم به عنوان میل راهنما و هم به
پاسداشت مقام شخصی که در آن دفن می گردید ،مورد توجه خاص قرار گرفت»(پیرنیا)99 ،2۶99 ،
برجهای مقبره ای دارای پالن مربع شکل ،مدور و یا چندضلعی بوده که معموالً دو پوسته هستند که آهیانه ی ای از نوع نار و
خودی به صورت رک برفراز آن گسترده شده است .این پوشش سقف ها که اغلب چند وجهی است و بطورگسترده ای در شمال
بین-النهرین و آناتولی مورد استفاده بوده است ) .هیلن براند) ۱2 - 29۱ :2۶66( ،

 -1-8برخی از برج مقبرههای دوره سلجوقی
در جدول زیر برخی از اسامی مقابر و آرامگاههای دوره سلجوقی را میآوریم سپس به معرفی نمونههای موردی واقع در ارومیه
میپردازیم .است( .گدار.)۲11 – ۲1۲ : 2۶69،
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 -9برج مقبره سه گنبد ارومیه
سه گنبد ،نام برجی در
جنوب شرقی شهر ارومیه که
مرکز استان آذربایجانغربی در
ایران است واقع شده است.
()www.wikipedia.com
شكل – 1موقعیت بنا

شكل –2سه گنبد

 -1-9تاريخ بنای سه گنبد
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براساس کتیبه ی سردر ورودی برج که از طرف خانیکوف خوانده شده است ،این برج از طرف موسی پسر ابومنصور ساخته
شده است .تاریخ بنای آن چنان که از جمله آخر کتیبه سوم خوانده می شود  1۱9هجری ( 22۱۲میالدی) و مربوط به دوره
سلجوقیان در آذربایجان است .نکته بسیار جالب در این مقبره سردر مزین به نقش و نگارهای بدیع و زیبای آن است ،زیرا با وجود
اینکه در آن کاربرد تزیینات کاشی رواج داشته است .در این مقبره کوچک اثری از رنگ آمیزی دیده نمی شود اما نکته ای که تا
حدی رفع اعجاب می کند این است که حروف ،خطوط و نقوش هندسی سه گنبد را با سنگ ساخته اند ،به این دلیل که معماران
عادت داشتند بعضی قسمت های تزیینی را نسبت به خود بنا متفاوت بسازند ،حال اگر این اختالف را با کاشی مجسم نکرده اند،
چنانکه در مراغه یا نخجوان چنین بوده است .شاید بدین دلیل بوده که در ارومیه وسایل کار موجود نبوده است .گرچه از تزیینات
رنگی استفاده ای نشده ولی معمار برای نشان دادن مهارتش از آجر و سنگ های درخشان قهوه ای بسیار روشن استفاده کرده و
تزیینات زیبایی را عرضه داشته که متاسفانه بر اثر بی توجهی ،قسمت هایی از این تزیینات و خطوط بسیار زیبای آن فرو ریخته و از
بین رفته است .در سال های اخیر بر اثر توجه به حفظ آثار تاریخی به تعمیرات و مرمت آن اقدام شده و قسمت های خراب شده و
یخته از سنگهای نما و بنیان به سبک اصلی مرمت شده است(.عبدی و همکاران )1-9 ،2۶7۶،

 -2-9وجه تسمیه بنای سه گنبد
به نظر بعضی از مورخان وجه تسمیه آن به علت وجود دو بنای دیگری است که در مجاورت ده چهریق در اطراف شهر شاپور
بوده است که مجموعه این سه بنا را در قدیم سه گنبد می نامیده اند .اما گدار در این باره می گوید ":در باالی دخمه و اتاق مقبره
اثر بیش از دو گنبد نمایان نیست ،آیا باید فرض کرد به جای سقف مخروطی که در آذربایجان در عهد سالجقه معموال این قبیل
ابنیه را می پوشانده است .در اینجا گنبد سومی نیز وجود داشته است؟ به نظر می رسد این فرض درست نیست و با وجود اصطالح
عامه که آن را سه گنبد خوانده اندباید گفت سومین گنبد این بقعه فقط عبارت از سقفی ساده بوده است (".حاتم)22۲: 2۶97 ،

 -3-9معماری بنای سه گنبد ارومیه
الف -معماری خارجی
پالن سه گنبد ارومیه و نقشه اصلی برج دایره شکل است که قسمت جلوخان آن به شکل یک قاب مستطیلی در بندنه استوانه
ای برج اضافه شده است .این مقبره به اسلوب گنبدهای مراغه ،مرکب از سکوی سنگی بلندی است حاوی یک دخمه که در باالی
آن بنایی آجری برآورده اند که شامل اتاق مقبره است .مدخل آن در سمت شمال ،مثل بقعه مدور مراغه ،محاط در یک قاب پر
نقش و نگار است که در بدنه استوانه ای شکل برج تعبیه شده است .درگاه ورودی در میان طاق نمای مسطحی واقع شده که قاب
مستطیل مذکور ،بر آن احاطه دارد .وجود سه کتیبه کوفی در جلوخان این مقبره همراه با نقوش هندسی ،اهمیت خاصی به این
درگاه می دهد .اولین کتیبه کوفی روی در ورودی برج قرار دارد که قسمت فوقانی آن را مقرنس کاری ساده و سه ردیفی مزین می
کند .دومین کتیبه برج در باالی طاق نمای هاللی تند سردر واقع شده و کتیبه سوم در حاشیه پهن جدار بیرونی قاب درگاه نوشته
شده است که متاسفانه قسمت های پایین این کتیبه در دو طرف درگاه خراب شده و حروف آن فرو ریخته است .در دوطرف بدنه
استوانه ای برج ،دو دریچه تیراندازی موجود است که این دریچه ها به دخمه مقبره باز می شوند .این دریچه ها که در ارتفاع 1/۶
متری از سطح زمین تعبیه شده اند به شکل مستطیل و دارایابعاد  ۱۲*۶1سانتی متر هستند .ارتفاع این برج که در حال حاضر فاقد
گنبد خارجی اصلی خود است تقریبا به  7/1متر می رسد( .میراث فرهنگی استان)
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ب -معماری داخلی سه گنبد
نقشه داخلی دخمه و اتاق مقبره مربع شکل است که معمار با مهارتی خاص ،در برجی استوانه ای این اتاق مربع شکل را تعبیه
کرده ،مجددا این اتاق را با تدابیر معماری به دایره تبدیل ،آنگاه گنبد را بر آن افراشته است .دیوار اتاق مقبره با طاق نماهای هاللی
تیز و کاربندی و ترنبه های مقرنس دار در کنج ها تزیین شده است .سقف این اتاق ،قبه ای شکل و طرز چیدن آجرهای آن حلقوی
و به حالت تک مرزی است .در دیواره مقابل وردی برج سه گنبد ارومیه ،آثار یک محراب موجود است که با گچ کاری برجسته
همراه با نقوش نباتی جلوه ی خوبی به این اتاق مقبره می دهد .بلندی این محراب  2۱1سانتی متر و عرض آن  2۶9سانتی متر و
برجستگی آن نسبت به دیوار واقع در آن  ۲سانتی متر است .حاشیه این محراب ،که شبیه قاب عکس است  11سانتی متر است.
کف اتاق مقبره در داخل دخمه ای زیرین فرو ریخته ،تنها در اطراف بقایای مختصری از آن موجود است .دخمه با طاق های هاللی
آجری پوشیده بوده است ،زیرا پایه طاق ها در اطراف دیده می شوند .دیوارهای جانبی تا ارتفاع  19سانتی متر از سنگ بنا شده اند و
پایه های سه طاق گهواره ای بر روی این دیواره های سنگی استوارند .کف دخمه با طرح های زیبای هندسی از آجر مفروش است.
ارتفاع این دخمه به خاطر خراب شدن سقف آن به درستی معلوم نیست اما مطابق اندازه گیری انجام شده تقریبا می توان بلندی
این دخمه را  2/1متر دانست .مدخل ورودی دخمه ،درست در زیر درگاه اصلی برج قرار دارد و دو پنجره که برای تیراندازی استفاده
می شده در بدنه ی بیرونی برج به خوبی نمایان است ،که روشنایی داخل دخمه کوچک را تامین می کند ( .میراث فرهنگی استان)

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1731

ج -مصالح مصرفی
مصالح قسمتهای تحتانی بنا تا ارتفاع حدود  ۶ /6متر از سنگهای تراش خاکستری رنگ ساخته شده و از این قسمت به باال
تمام مصالح بنا از آجرهای چهارگوش ساخته شده است ( .میراث فرهنگی استان)

شكل -3تجزیه و تحلیل

د -مدارک و نقشه ها معماری

شكل -4پالن طبقات (سمت راست :همكف در کد  ۰٫۰۰و سمت چپ اول در کد )2/41
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شكل -5پالن معكوس طبقات (سمت راست :همكف و سمت چپ طبقه اول)

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1731

شكل-6

سمت راست :برش ، B-Bسمت چپ :برشA-A

شكل -7پالن بام سه گنبد

ه -تحلیل ارتفاعی
پله پله ای بودن این بنا یکی از ویژگی های بارز این بنا بین سایر مقابر دوره سلجوقی میباشد که برای رفتن به داخل آن باید
از ارتفاع زمین به سطحی پایین تر رفت.

شكل -8برش F-F

شكل 9

11

شکل  -11برش E-E

در این برش به خوبی نشان داده شده است که نقشه داخلی دخمه و اتاق مقبره مربع شکل است که معمار با مهارتی خاص ،در
برجی استوانه ای این اتاق مربع شکل را تعبیه کرده ،مجددا این اتاق را با تدابیر معماری به دایره تبدیل ،آنگاه گنبد را بر آن افراشته
است.
و -پوشش بام
بنای سه گنبد از خارج به صورت مدوّر و از داخل مربعی
است با سقفی گنبدی که بر مقرنسهایی که در گذشته متحمّل
صدمات زیادی گردیده نهاده شده است و در حدود نه متر
ارتفاع دارد.

شكل  -11پوشش بام

شكل  -12نوع گنبدسازی

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1731

ز -نوع گنبد سازی و گوشه سازی بنای سه گنبد
برای اینکه زمینه چهار گوش را با گنبد بپوشانند می بایست نخست آن را به هشتگوش و سپس شانزده گوش و باالخره به
دایره تبدیل کنند و این کار با پوشش گوشهها میسر میشد که در این بنا از شیوه مقرنس استاده شده است.

شكل -11تحلیل بنا

14

نتیجهگیری
باتوجه به تحقیق صورت گرفته چنین برداشت میشود که روند شکل گیری مجموعههای آرامگاهی در طول دوران اسالمی
ایران یکنواخت نبوده و طی دورههای مختلف دارای فراز و نشیبهای فراوان بوده است .با توجه به آثار برجای مانده از ابتدای
دوران اسالمی تا قبل از دوره سلجوقی سنت ساخت آرامگاه به دو صورت مربعی شکل گنبد دار و برجی شکل منفرد از رشد خاصی
برخوردار بوده است و در دوره سلجوقی برج مقبرهها از نظر فرم معماری به طور کلی به دو دسته تقسیم شدند "اول مقابر قبهای
شکل با شبستان مربع شکل گنبد دارکه از چهار جانب باز است ،بناهای مربع شکلی که قبههایی بر روی سکنج ها دارندو دوم مقابر
برجی شکل که معموالً ارتفاع بلندی دارند .".مصالح به کاررفته در برج مقبرهها محدود و معموالً منحصر به بدنه آجری باتزییناتی
از آجر ،گچ و کاشی بوده است .البته در دورههای مختلف ،فنون و مصالح تغییر کرده و تزیینات نیز پرکارتر شده است کاربری این
بناها در دوره سلجوقی هم به عنوان میل راهنما و هم به پاسداشت مقام شخصی که در آن دفن می گردید ،مورد توجه خاص قرار
گرفت از جمله این بناها که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت بنای سه گنبد واقع در شهر ارومیه از نوع مقابر استوانه ای بوده
وبه طوریکه گفته شد این گونه اثر های تاریخی به علت آنکه به صورت تکه بنا با اسکلت بندی محکم وپی ها و ازاره های
ساخته شده از سنگ های تراش نسبتا سالم باقیمانده و پابرجاهستند بررسی و تالش در حفظ و نگهداری این مقابر بسیار و
ضروری میباشد.

منابع
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهــار 1731
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 .2بیژن عبدی ،رامین رضایی و همکاران ،)2۶7۶( ،ونیزدر پژوهشی باعنوان "هویت و نمود در معماری سنتی نمونه
موردی :بنای سه گنبد ارومیه.
 .1هیلن براند ،رابرت " ،معماری اسالمی :فرم ،عملکرد و معنی" ،ترجمه ایرج اعتصام؛ شرکت پردازش و برنامه ریزی
شهری،تهران.2۶97،
 .۶کیانی ،محمدیوسف" ،تاریخ هنرمعماری ایران(دوره اسالمی)"،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی
دانشگاهها(سمت) ،تهران .2۶62،
 .۲پیرنیا ،محمدکریم" ،سبک شناسی معماری ایرانی" ،نشرسروش دانش ،چاپ ششم.2۶6۶،
 .1حاتم ،غالمعلی  ،معماری اسالمی ایران در دوره ی سلجوقیان ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی.2۶69،
 .6اتینگهاوزن ،ریچارد و گرابر ،اولگ " ،هنر و معماری اسالمی " ،ترجمه یعقوب آژند ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم
انسانی دانشگاهها  ،سمت ،تهران.2۶9۱،
 .9حمید فرهمند بروجنی  ،پروین سلیمانی  ،مقاله گونه شناسی تزیینات گنبد غفاریه مراغه براساس الگوی تطبیقی  ،دو
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فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)17 :بهــار  ،1931جلد دو

شناخت نظریات مطرح در روابط متقابل شهر و روستا در جهان وایران
جهت دستیابی به توسعة پایدار

اسرا

نوروزی1

تاریخ دریافت79/11/11 :
تاریخ پذیرش79/21/12 :
کد مقاله9117 :

چکـیده
از پدیده هاي مهمي که در زندگي اجتماعي انسانها رخ داده است ،ظهور شهرها و روستاها و ارتباط پيچيده بين آنهاست.
هدف از شناخت روابط متقابل شهر و روستا و نتایج مثبت و منفي حاصل از این روابط ،برنامه ریزي در جهت ایجاد تعادل
در رابطه شهر با روستاهاي پيراموني است ،که هدف نهایي این شناخت و برنامه ریزي ،رسيدن به توسعه اي هماهنگ و
پایدار در زمينه هاي مختلف اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي و  ...و ایجاد رفاه براي ساکنين شهر و روستاها است .بنابراین
با بررسي روابط متقابل شهر با روستاهاي همجوار و شناخت اثرات مثبت و منفي حاصل از این روابط در صورت تدوین
برنامه اي مناسب و منطقي و اجراي آن مي توان به تعادل در رابطه شهر و روستا دست یافت و از اثرات منفي گسترش
فيزیكي شهر بر روستاهاي پيراموني کاسته و اثرات مثبت آن را تثبيت نمود .عناصر گوناگون فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و
اقتصادي در ساختار عرصه هاي روستایي و شهري دخالت دارند و روابط موجود ميان آنها را نمي توان بسادگي در
چهارچوب هاي ذهني و از پيش تعيين شده بررسي کرد؛ اما از آنجا که نظریه ها مي توانند به شناخت جنبه هاي گوناگون
روابط شهر و روستا و فعال سازي ذهن و درك بهتر آنها کمك کنند مي توان آنها را با توجه به قابليتهاي خاص به
کارگرفت .بنابراین در این مقاله نظریات مطرح در روابط متقابل شهر و روستا در جهان و ایران در جهت دستيابي به توسعة
پایدار به صورت توصيفي و مقایسه اي بيان شده است .نتيجه ایي که حاصل شد بدین صورت است که به طور کلي،
شهرنشيني و روستانشيني و روابط شهر و روستا در کشورهاي مختلف با یكدیگر متفاوت است .بنابراین در بررسي روابط
روستایي -شهري در مناطق مختلف باید شرایط خاص را در کنار قانونمندیهاي کلي و عام در نظر گرفت .در کشور ما با
توجه به ویژگيهاي خاص جغرافياي طبيعي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،شهرنشيني و روستانشيني و روابط بين آنها با
کشورهاي صنعتي و پيشرفته متفاوت بوده و بنابراین این نظریات ،بصورت کلي قابل تعميم به روستاها و شهرهاي کشور
ما نيستند و روابط بين شهر و روستا در ایران با کشورهاي جهان اول متفاوت است.
واژگـان کلـیدی :شهر ،روستا ،روابط متقابل شهر و روستا ،نظریه ،توسعة پایدار

 -1کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ()Sono21521@yahoo.com
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 -1مقدمه
نحوه و دامنه روابط موجود ميان شهر و روستا به صورتهاي گوناگون بر شكل پذیري ،رشد و توسعه سكونتگاههاي روستایي و
همچنين بر روابط دروني و بيروني آنها اثر مي گذارد .در خصوص نحوه این تأثيرپذیري یا تأثيرگذاري ،مفاهيم و نظرات مختلفي
مطرح شده است(.سعيدي؛ )118 ،1891
عناصر گوناگون فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و اقتصادي در ساختار عرصه هاي روستایي و شهري دخالت دارند و روابط موجود
ميان آنها را نمي توان بسادگي در چهارچوب هاي ذهني و از پيش تعيين شده بررسي کرد؛ اما از آنجا که نظریه ها مي توانند به
شناخت جنبه هاي گوناگون روابط شهر و روستا و فعال سازي ذهن و درك بهتر آنها کمك کنند مي توان آنها را با توجه به
قابليتهاي خاص به کارگرفت.

 -2تعاريف و مفاهیم
در این بخش به شرح تعاریف و مفاهيم موجود در تحقيق ميپردازیم ،که به شرح ذیل مي باشند:

 -1-2تعريف شهر
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)17 :بهــار 1931

شهر یك مكان جغرافيایي ساختهي دست انسانهاست ،که محل استقرار و فعاليت بشر بوده و با داشتن شاخصهایي چون
جمعيت بيشتر ،خدمات بيشتر ،کالبد فيزیكي متفاوت(خيابان کشي ،مبلمان شهري و وجود ادارات و دستگاههاي مختلف و خصوصا"
شهرداري و وجود روابط پيچيده ميان انسانها و اجزاء فيزیكي آن از روستا متمایز است .شهررا در فارس باستان «خشت» ميگفتهاند
که به معني قلمرو پادشاه است .در اوستا این واژه به صورت «خشته» آمده است .واژه فارسي شهر از همين واژه اوستایي است .در
روزگار ساساني به معناي امروزي آن ،شهرستان خوانده ميشده است ،که از واژه شهر و ستان تشكيل یافته بود .واژه ستان یا استان
به معناي جا و مكان ميباشد( .نظریان؛  ،1891ك)
تعریف عددي سادهترین تعریفي است ،که ميتوان از شهر نمود ،شهر مرکزي از اجتماع نفوس که در نقطهاي گرد آمده و
تراکم انبوهي جمعيت در آن از حد معيني پایين تر نباشد .بر این اساس ،در بيشتر ممالك ،حد جمعيت شهر  1722نفر است .تعداد و
رقم شاخص براي شناخت شهر ،هم از نظر زماني و هم از نظر مكاني متفاوت است و مهمتر آنكه در هر کشوري بنا به موقعيت
خاص آن کشور حد جمعيت شهر تفاوت ميکند( .شيعه؛ )7 ،1891
بر اساس معيار جمعيتي کنفرانس اروپایي آمار در شهر پراگ ،کليه واحدهاي جغرافيایي با بيش از  1222نفر ،بيش از  17درصد
از ساکنان خود را از کار و فعاليت بر روي زمين ،معاش ندهند( .پناهي؛  )11 ،1899تعریف شهر در قانون جدید تقسيمات کشوري
اینگونه اتخاذ شده است ،که در آن کليه نقاط داراي شهرداري در زمان تصویب قانون را شهر دانسته و ایجاد شهرداري در نقطه
دیگري در آینده را موکول به داشتن حداقل  12هزار نفر شمرده است( .زنجاني؛ )7 ،1811
شهر یا نقطه شهري در آخرین سرشماري عمومي نفوس و مسكن کشور ،که در سال  1897انجام گرفت ،چنين تعریف شده
است :منظور از شهر ،هر یك از نقاط است ،که داراي شهرداري باشد( .مرکز آمار ایران؛ )1 ،1897
تعریف تاریخي :برخي از علما معتقدند که مراکزي که از قدیم نام شهر به آنها اطالق شده است ،به عنوان شهر ،شناخته مي
شوند و در واقع به افتخار قدمتي که دارند ،هميشه شهر باقي ميمانند.
تعریف حقوقي :نوع دیگ ر تعریف شهر تعریف حقوقي و اداري است .در دوره هاي گذشته ،شهرها داراي امتيازاتي بودند که در
روستاها وجود نداشت ،مانند بسياري از شهرهاي قرون وسطایي که حق داشتند ،براي خود بازار داشته باشند یا به خدمات نظامي
بپردازند ،در حالي که روستاها از این امتيازات ،برخوردار نبودند( .شيعه؛ )7 ،1891
به نظر جغرافيدانان ،شهر منظرهاي مصنوعي از خيابانها ،ساختمانها ،دستگاهها و بناهایي است ،که زندگي شهري را امكان پذیر
مي سازد .جغرافيدانان ،شهر را به عنوان یك واحد مجزا به حساب نياورده و ارتباط متقابل آن را با منطقه و کشور مورد مطالعه قرار
مي دهند(.همان؛  )1در بيان کلي مي توان گفت شهر ،موجودي است زنده و پویا و متحول در بستر زمان و بر پهنه مكان ،متشكل
از اجزاي فيزیكي و انساني و روابط پيچيده ميان آنها و متبلور از نقش انسان و اندیشه واالي او و متأثر از عوامل و شرایط اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي ،تاریخي ،جغرافيایي ،سياسي و(. ...دهاقاني؛ )81 ،1891

 -2-2تعريف روستا
از آنجا که در این تحقيق ،روابط شهر و روستا و تأثير شهر بر روستا مورد بررسي قرار مي گيرد ،بنابراین تعریف روستا بعنوان
اولين مكان استقرار انسانها ،که با مازاد اقتصادي خود منشأ ایجاد شهر بوده ،ضروري است .روستا یك واحد جغرافيایي است که در
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آن پدیده هاي اجتماعي و طبيعي به طور چشم گيري در هم آميخته اند؛ این درهمآميختگي از ویژگيهاي مهم روستا و شاخص
عمده اي براي تميز شهر از روستاست(.مهدوي؛  )1 ،1898روستا محيط زیست ،کار و تالش و توليد گروهي از انسانهاست که در
گذشته ،در نظام توليدي خود بيش از محيط شهر وابسته به مكان روستا بوده اند در حال حاضر روستا مكان زیستي و توليدي
تعدادي از جمعيت مي باشد که از نظر ساکنان داراي جمعيت کمتري نسبت به شهر است(.مطيعي لنگرودي؛ )81 ،1891
«در فرهنگهاي فارسي ،روستا را ده و قریه ذکر کردهاند .در زبان پهلوي به روستا ،روستاك مي گفتند« .معرب آن روستاق،
جمع :رساتيق» وزداق ،رسداق و رستاك ناحيه اي است ،در خارج از شهر ،مشتمل بر چند ده و مزرعه که در آن توليد روستایي
حاکم است .متقدمان عموما" مفهوم روستا را از ده وسيعتر دانسته اند»( .فشارکي؛ )17 ،1897
روستا زیستگاه جماعتي از مردم بر یك عرصه طبيعي براي کشاورزي است .این زیستگاه کشاورزي را بر حسب عناصر اصلي
آن مي توان به این صورت تعریف کرد -1 :روستا مشخصات جمعيتي ویژه خود دارد -1 .روستا یك جامعه مستقل است -8 .روستا
هویت فرهنگي دارد -1 .روستا هویت تاریخي دارد -7 .روستا یك زیست بوم است -1 .روستا نظام رهبري محلي ناظر بر اداره
مربوط به خود را دارد( .پاپلي یزدي؛ )71 ،1891
کاظم ودیعي در کتاب مقدمه اي بر روستاشناسي ایران ،روستا را از دیدگاه جغرافيایي تعریف کرده و در این تعریف ،وحدت
جغرافيایي را اساس قرار داده و چنين مي گوید « :چنانچه وحدت جغرافيایي را مالك قرار داده و مناطق را بر حسب واحدهاي
جغرافيایي تشكيل دهنده آن تجزیه کنيم ،به کوچكترین واحد جغرافيایي در داخل قلمرو جغرافيایي وسيع ایران ،یعني روستا یا ده
خواهيم رسيد ،به عبارت دیگر روستا یا ده کوچكترین مرکز تجمع یا حيات انسان در کشور ماست ،که ضمنا" شخصيت اداري،
سياسي یافته است»( .ودیعي؛ )89-11 ،1871
براي اولين بار در قانون اصالحات ارضي مصوب  1812/12/17روستا در نظام حقوقي ایران این چنين تعریف شد :ده یا قریه
عبارت است :از یك مرکز جمعيت و محل سكونت تعدادي خانوار که در اراضي آن ده به عمليات کشاورزي اشتغال داشته و درآمد
اکثریت آنان از طریق کشاورزي حاصل گردد و عرفا" در محل ده یا قریه شناخته ميشود( .مهندسين مشاور هامون پاد؛ ،1891
)181
در سرشماري عمومي سال  1817در تعریف آبادي (نقطه روستایي) آمده است :آبادي به مجموعه یك یا چند مكان و اراضي
بهم پيوسته (اعم از کشاورزي و غير کشاورزي) گفته مي شود ،که خارج از محدوده شهرها واقع شده و داراي محدوده ثبتي و یا
عرفي مستقل مي باشد .اگر آبادي در زمان سرشماري محل سكونت خانوار یا خانوارهایي باشد( ،داراي سكنه) و در غير اینصورت
(خالي از سكنه) تلقي مي شود.در سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال  1897نيز تعریف آبادي (نقطه روستایي) با تعریف آن
در سال  1817تفاوتي نداشته است( .سازمان برنامه و بودجه؛ )1897
روستا عمدتا" یك واحد همگن طبيعي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي و کالبدي است که از یك مرکز جمعيت و محل کار و
سكونت (اعم از متمرکز و پيوسته یا پراکنده) با حوزه و قلمرو معين ثبتي و یا عرفي تشكيل مي شود و اکثریت شاغالن دائمي آن
به طور مستقيم یا غير مستقيم به یكي از فعاليتهاي اصلي ،زراعي ،دامداري ،باغداري ،صيادي ،صنایع روستایي و یا ترکيبي از این
فعاليت ها اشتغال دارند و از آن ارتزاق مي کنند و پيوندهاي عميق فرهنگي و اجتماعي مابين جامعه آنها برقرار است و در عرف به
عنوان آبادي ،دهكده ،قریه و یا نهایتا" روستا یا ده شناخته ميشود( .ضياء توانا؛ )7 ،1817

 -3-2مالكهای شناخت شهر از روستا
در سال  1719کارشناسان سازمان ملل براي شناخت شهر از روستا معيارهایي را ارائه دادند ،که به شرح زیر مي باشد:
الف) حوزه اداري :با انتخاب مالك اداري در شناخت شهر از روستا برجنبه هاي تاریخي و سياسي اداري بيش از موارد آماري
تأکيد مي شود.
ب) نوع فعاليت هاي اقتصادي :مكان هایي که در آنها سهم بيشتري از نيروي کار در نوع ویژه اي از فعاليت هاي غير
کشاورزي جذب شده باشند ،به عنوان شهر شناخته مي شوند.
ج) ميزان جمعيت :گاهي اوقات مالك جمعيتي اساس کار قرار مي گيرد و در شناخت شهر از روستا ،حداقل جمعيت به عنوان
معيار قرار مي گيرد.
د) مشخصات شهري :شهر جایي است ،که در آن مشخصات شهري نظير خيابان ها ،ساختمان هاي عمومي و خدمات عمومي
(مثل لوله کشي ،فاضالب ،برق و )...وجود داشته باشد.
س) حوزه دولت محلي :در اینجا حداقل جمعيت مالك قرار نمي گيرد ،بلكه تأکيد روي دولت محلي استLang, 1986, ( .
)122-127
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زیمرمن و سورگين هشت خصيصه را براي تميز شهر از روستا به طور جمعي عنوان مي کنند -1 :شغل  -1محيط  -8اندازه
اجتماع  -1انبوهي جمعيت  -7تجانس و عدم تجانس  -1تفاوتها و قشربندي اجتماعي  -9تحرك  -9نظام کنش و واکنش متقابل،
یعني شمارش و نوع تماس ها( .رضواني؛ )191 ،1891
جامعه شناسان در شناخت شهر از روستا سه بعد مهم را مورد توجه قرار مي دهند:
 -1گرایش به آزادي هاي مدني
 -1گرایش به محدودیت اوالد
 -8گرایش به یكپارچگي اجتماعي
جغرافيدانان در این مورد براي طبقه بندي زمين ،بيشتر از سایر مالك ها اعتبار قائل مي شوند و در شناخت شهر از روستا به
چند مالك توجه دارند ،مانند :کاربري زمين ،شرایط محيطي ،ميزان تراکم جمعيت ،قشربندي اجتماعي ،ميزان تجانس و عدم
تجانس جمعيت( .شكویي؛ )19 ،1899

 -4-2نقش يا

كاركرد1
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واژه نقش در فرهنگ هاي مختلف در معاني متفاوتي به کار رفته است ،مثال" در فرهنگ لغات آکسفورد آمده است :رل یا
نقش عبارتست از :آن جنبه ایفا کننده فعاليت ،حرکت و تحقق یك پدیده در یك زمينه و حيطه وسيعتر .در فرهنگ وبستر اشاره
شده که نقش عبارت است از :کاراکتري که فعاليت یك پدیده را در زمينه اي نشان مي دهد .در تبيين علّي امور ،نقش یا کارکرد
عبارتست از :دو اثري که هر پدیده در زنجيره پدیده هایي که با آنها مرتبط است ،باقي مي گذارد .از این رو با توجه به مجموعه
تعاریف و شناسه هاي مذکور ،مي توان در این رویكرد ،نقش یا کارکرد را در معيارهاي تاثيرگذاري ساختار جمعيتي -اقتصادي یك
پدیده جغرافيایي (شهر) برحوزه پيراموني و فراتر از آن (منطقه) دانست( .فني؛  )11 ،1891تالكوت پارسنز مهمترین نظریه پرداز
کارکردي -ساختاري معتقد است که یك کارکرد« ،مجموعه فعاليت هایي است ،که در جهت برآوردن نياز یا نيازهاي نظام انجام
مي گيرد»( .ریترز؛ )181 ،1891

 -5-2مفهوم

فضا2

مفهوم فضا در ابعاد جامع خود تجلي گاه رابطه ميان تمام فعاليتهاي انساني است .این فعاليتها هرکدام به گونه اي متفاوت
اثرات خود را بر جاي نهاده و چشم اندازهاي گوناگوني را به وجود مي آورند( .رضواني؛  )91 ،1891فضا مجموعه اي از انسانها،
محيط طبيعي ومحيط مصنوع ي است .به بيان دیگر فضا محدود به ابعاد فيزیكي نشده وآنچه را در خود داشته اعم از فيزیكي و غير
فيزیكي ویا ایستا و پویا را شامل شده و داراي بعد زمان است( .صرافي؛ )1 ،1811

 -6-2فضای جغرافیايي
در جغرافيا ،فضاي جغرافيایي شامل فرآیندهاي طبيعي تغيير یافته به وسيله انسان ،شرایط اجتماعي توليد و تقسيم کار ،در یك
محل منتظم مي باشد .در واقع فضاي جغرافيایي بخشي از سطح زمين است که به همرا ه درون مایهي مادي و اجتماعي بوجود مي
آید( .شكویي؛  )1897،119فضاي جغرافيایي فضایي است ،که به وسيلهي انسانها در ارتباط با نظام هاي فكري و براساس نيازهاي
آنها به شدت ادراك مي شودیا فضاي جغرافيایي مشتمل است بر فضاي قابل سكونت ،جایي که ادراك شرایط طبيعي ،سازمان
بندي زندگي اجتماعي را ميسر مي سازد و فضایي است عيني ،که مجموعه روابط و مناسبات متحول مي گردد .این روابط در
چهارچوب معيني یعني در سطح زمين استقرار ميیابد(.دلفوس؛ )191 ،1817

 -7-2عوامل موثر در برقراری روابط شهر و روستا
نخستين عامل موثر در تعيين جایگاه شهر و روستاها ،ارتباط بين آنها ،مناسب بودن شرایط طبيعي اعم از شكل ناهمواريها،
ارتفاع مكان ،موقع عمومي و خصوصي ،آب و هوا ،شبكهي آبها ،جنس خاك و دیگر مسائل طبيعي است .در مكان هایي که این
شرایط امكان ایجاد و پيدایش مراکز شهري و روستایي را فراهم ساخته است ،شهرها و روستاها ایجاد شده و بين آنها نيز ارتباط
برقرار شده است .این ارتباط بين مراکز شهري و روستایي در مناطق مختلف کشور یكسان نبوده و با تأثيرپذیري از شرایط حاکم
متفاوت و متنوع است( .رضواني؛ )111 ،1899

1 - Function
2 - Space
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 -8-2انواع رابطه میان شهر و روستا از نظر مبدأ و مقصد
به طور کلي در هر نقطه براي تأمين نيازمنديها سه نوع رابطه وجود دارد -1 :روابطي که از سوي روستا اعمال مي شود-1 .
روابطي که از سوي شهر اعمال مي شود -8 .روابطي که هم از سوي شهر و هم از سوي شهر اعمال مي شود( .زیاري؛ )91 ،1891

 -3نظريات روابط متقابل شهر روستا
در این قسمت به شرح مختصري از نظریات ارائه شده توسط نظریه پردازان در مورد روابط متقابل شهر و روستا ميپردازیم:
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از دیگر عوامل موثر در برقراري رابطهي شهر و روستا ،عامل اقتصادي است .تفاوت هاي مكاني منابع اقتصادي و ثروتي در
کشور موجب اختالف در چشم اندازهاي شهري و روستایي شده و در این رابطه هر یك از شهرها و روستاها بافت اقتصادي خاص
منطقه اي خود را گرفته و نقش و عملكرد خود را نيز از همان شرایط باز یافته است .از این جهت توان اقتصادي نواحي مختلف
کشور رابطه نزدیكي با پراکندگي شهرها و روستاها داشته و چگونگي مبادالت تجاري و اقتصادي بين آنها را نيز تعيين ميکند.
تحوالت و دگرگوني هایي که به ویژه در سال هاي اخير ،در زمينهي استفاده از وسایل نقليه به صورت گوناگون به عنوان یك
پدیده ي کامال جدید به وقوع پيوسته است ،عامل دیگري براي ایجاد ارتباط بين شهر و روستاست ،که به تحكيم روابط اقتصادي
شهر و روستا نيز مي افزاید .در مراکز شهري نقش بازار به عنوان یك عامل موثر در ایجاد ارتباط با روستاها را نباید از نظر دور
داشت( .پيشين؛)118
همان گونه که عوامل طبيعي و اقتصادي در رابطه ي شهر و روستا نقش دارند ،عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز در این ميان
حائز اهميت هستند .عوامل اجتماعي نه تنها در مكان گزیني مراکز شهري و روستایي نقش دارند بلكه در ارتباط بين شهر و روستا
نيز مؤثر واقع شده و ایفاي نقش مي نمایند .در ميان این گونه عوامل ،مذهب نقش مهمتري را ایفا مي کند و پيروان مذاهب هر
کدام به لحاظ وحدت مذهبي خود در سایر روابط اجتماعي،از جمله آداب و رسوم و مراسم مذهبي و اعتقادات محلي با یكدیگر در
رابطه بوده و جدایي مكاني بين آنها مانع از روابط فرهنگي و اجتماعي آنها نميشود( .پيشين؛)111
عامل سياسي و اداري هم در ایجاد ارتباط بين شهر و روستا نقش داشته و نقش دولت در ارائه خدمات و برنامه ریزي براي
گسترش شهرها و روستاها رفته رفته بيشتر شده است و عملكرد سازمان هاي اداري و دولتي از جمله عواملي محسوب مي شود ،که
نه تنها در بافت اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي شهرها تأثير مي گذارد ،بلكه روستاهاي کشور را نيز تحت تأثير قرار داده و در ایجاد
رابطه بين شهر و روستا نقش عمده اي را ایفا ميکند( .پيشين؛ )111

 -1-3نظريه رشد متوازن
در این نظریه اعتقاد بر اینست که ،زماني تعادل بين روابط شهر و روستا برقرار مي شود ،که هم شهر و هم روستا بصورت
یكسان و متعادل به رشد و توسعه اقتصادي دست یابند ،بنابراین هر دو به یك اندازه به هم نياز خواهند داشت و رابطه بين آنها
متعادل و متقابل خواهد بود.
به عقيده آدام اسميت ،1ثروت ملل یا به قول امروزیها توسعه اقتصادي ،تابعي از تقسيم کار است و پيشرفت تقسيم کار تابعي از
گسترش و فزوني گرفتن مبادالت .اسميت در کتاب سوم ثروت ملل برآموزه (دکترین) رشد متوازن ،که در فرهنگ توسعه دهه
 1772نظریهاي چشمگير است ،تأکيد مي کند( .پاپلي یزدي ،رجبي ،سناجردي؛  )111 ،1891تنها مازاد توليد روستا (یا مازاد بر نياز
کشاورزان) است ،که حداقل معيشت شهرها را تشكيل مي دهد .بنابراین معيشت شهرها را مي توان تنها با افزایش دادن این مازاد
زیادتر کرد .شهر یك بازار یا نمایشگاه دائمي براي ساکنان روستاست تا از آن طریق به مبادله مواد خام خود با توليدات صنعتي
بپردازند .با این نوع تجارت است که ساکنان شهرها مي توانند از مواد اوليه و وسایل معيشت ،برخوردار شوند .مقدار کاالي ساخته
شده اي که آنها به ساکنان روستا مي فروشند ،ضرورتا" ،تنظيم کننده مقدار مواد اوليه و خواروباري است که خریداري مي کنند.
بنابرین اشتغال یا معيشت آنها تنها به تناسب افزایش تقاضاي روستائيان براي کاالهاي صنعتي افزایش مي یابد و این افزایش
تقاضا نيز تنها به تناسب توسعه و کشت اراضي ،تحقق مي یابد( .اسميت؛ )11 ،1991
بنابراین از افكار اسميت اینگونه استنباط مي شود ،که تعادل بين آنها ،شدیدا" به ميزان توسعه اقتصادي یكدیگر وابسته است و
در صورتي این روابط متعادل مي شود ،که رکود عمومي اقتصاد مشهود نباشد،در غير اینصورت این روابط هماهنگ و متعادل ،به
علت شرایط و خصوصيات ویژه شهر(سياسي بودن ،مرکز نخبگان قرار داشتن و )...به نفع شهرها و به ضرر روستاها تغيير مي یابد.
(پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي؛ )118 ،1891
1 -Adam Smith
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 -2-3نظريه گرايش معطوف به شهر
مایكل ليپتون 1از معروفترین نظریهپردازان سالهاي اخير است ،که تأثيرات نفوذ مؤثر شهر به روستا را مورد تحليل قرار داده
است .وي ميگوید :امروزه در کشورهاي فقير دنيا برخورد طبقاتي ،نه ميان نيروي کار و سرمایه و نه ميان منافع خارجي و منافع
ملي است ،بلكه ميان طبقات روستایي و طبقات شهري صورت مي گيرد .او بر زمينه هاي کامال" روشن ،در تخصيص منابع در امر
توسعه روستایي تأکيد ميکند .به نظر او قدرت مردم شهري به حدي است ،که مي توانند منافع عمده یك کشور را جهت سودیابي
خود به شهرها اختصاص دهند و منافع تخصيص منابع را دور از جمعيت روستایي نگه دارند ،زیرا نفوذ مؤثر شهر بر حوزه هاي
روستایي ،نه تنها مردم فقير را در فقر نگه مي دارد ،بلكه موجب نابرابریهایي در داخل حوزه هاي روستایي نيز مي شودLipton, ( .
)1982. 66-814
« در تخصيص منابع بين شهر و روستا بيشتر اولویتهاي شهري مد نظر است و نه رعایت عدالت اجتماعي یا کارایي .گرایش
معطوف به شهر همچنين ناکارایي و نابرابري درون بخشها را نيز افزایش ميدهد»(.پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي؛ )191 ،1891
عدهاي از محققان در انتقاد از نظریات ليپتون به این موارد اشاره مي کنند:
الف) نمي توان بين جوامع شهري و روستایي ،تنها به دليل به دست آوردن هزینههاي روستایي به وسيله جمعيت شهري،
تفكيكي قائل شد.
ب) مفهوم طبقه در نظریه ليپتون چندان مشخص نيست.
ج) در این نظریه ،واقعيت سياست هم پيماني شهر بر ضد روستا ،روشن نيست( .شكویي؛ )818-811 ،1899
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 -3-3نظريهی دور وتسلسل فقر و روابط شهر و روستا
این نظریه که به وسيله ي نورکس مطرح شد بر پایهي تفكرات کينزي بود .در این نظریه دو نيروي متقابل موجب پایين آمدن
درآمد سرانه و عقب ماندگي در جهان سوم است .یكي ارتباط بين فقدان سرمایه ،درآمد و پس انداز است .به طوري که درآمد پایين
منجر به ظرفيت کم پس انداز مي شود ،از طرف دیگر درآمد پایين نتيحهي سطح نازل بهره وري نيروي کار است و تا حد زیادي از
کمبود سرمایه ناشي مي شود و کمبود سرمایه نيز نتيجهي ظرفيت پایين پس انداز است ،به این ترتيب دور تسلسل بين پس انداز و
درآمدبه وجود مي آید( .پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي )192 ،1891 ،به نظر نورکس عدم انگيزهي سرمایه گذاري از پایين بودن
قدرت خرید مردم که خود نتيجهي سطح پایين بهرهوري است ،شكل مي گيرد .سطح نازل بهرهوري ناشي از سطح پایين سرمایهي
به کار رفته در توليد است ،که حداقل بخشي از آن به خاطر عدم انگيزهي سرمایهگذاري است( .پروین؛  ،1897ش )11در این
نظریه ،روند شهرگرایي و رابطه ي آن با فقر توده هاي انبوه جمعيت کشورهاي جهان سوم ،به ویژه در روستاها ،مطالعه مي شود.
ضرورت برنامه ریزي براي تامين نيازهاي اساسي مردم ،مطرح ميشود و ضمن تأکيد بر نقش تامين این نيازها در رشد اقتصادي ،به
نقش اصلي سيستم شهري کارآمد در توزیع نيازهاي اساسي توجه مي شود .در نظریه تسلسل فقر توده ها ،براي رسيدن به یك
سياست توسعه و تأ مين عدالت اجتماعي در کشورهاي جهان سوم ،تأمين امكانات ،فرصتهاي شغلي و خدمات مورد نياز در شهرهاي
کوچك و روستاها ضروري مي نماید .در این نظریه توسعه یكپارچه ناحيهاي وتحليل کارکردي از سيستمهاي شهري ونقش آنها در
اقتصاد ملي ،بيشتر مورد توجه است(Armstrong and T.G, 1985:13).

 -4-3نظريهی تفاوت پايهای شهر و روستا
پل سينجر معتقد است ،که براي درك مسألهي پيدایش شهر ،ابتدا باید تفاوت و رابطهي شهر و روستا را بررسي کرد .بدین
ترتيب که روستا ،احتياجات اوليه و معيشتي خود را در طبيعت فراهم مي کند ،بنابراین روستا خودکفاست .در صورتي که شهر ،به
عنوان محل طبقه ي حاکم و مقر قدرت ،براي رفع نيازهاي اوليه ي خود ،محتاج روستاست .در این صورت ،شهر زماني مي تواند
وجود داشته باشد ،که نيروهاي توليدي در روستا قادر باشد ،بيش از نياز خود توليد کند .ولي تنها توليد مازاد براي ایجاد شهر کافي
نيست ،بلكه باید روابطي به وجود آید تا جریان مداوم انتقال مازاد مذکور از روستا به شهر تضمين شود( .پاپلي یزدي،رجبي
سناجردي؛  )191 ،1891سينجر مي گوید :که وجود جامعهي طبقاتي است ،که موجب تداوم انتقال مازاد از روستا به شهر ميشود.
به عبارتي دیگر ،در جامعه اي که مساوات و عدالت اجتماعي وجود دارد و همه به طوریكسان و مشابه در توليد و تصاحب محصولي
شرکت مي کنند ،مازاد توليد هم مي تواند وجود داشته باشد ،ولي مسأله اساسي چگونگي پيدایش طبقهاي است ،که در توليد شرکت
نكرده است و مازاد محصولي را که به وسيلهي بخش دیگر جامعه توليد مي شود ،تصاحب مي کند( .عابدین درکوش؛ )17 ،1811

1 -Micheal Lipton
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 -5-3نظريه نقش نخبگان در كانالیزه كردن اطالعات از مركز به پیرامون

 -6-3نظريه شهرهای انگلي و زايا
تأثيرات جانبي یا تأثير بر (سير قهقرایي) روستاها که در نتيجهي عملكردهاي سياست قطب رشد در حوزههاي روستایي به
وجود ميآید ،نظریهي «شهرهاي زایا یا شهرهاي انگلي» را مطرح مي کند که براي اولين بار در سال  1797به وسيلهي بي .اف
هوزليتز 1بيان شده است .در این نظریه ،شهرهاي زایا به شهرهایي اطالق مي شود ،که تأثيرات مفيد و مثبتي در حوزهي نفوذ خود
مي گذارند و برعكس ،شهرهاي انگلي به شهرهایي گفته مي شود ،که باعث سير قهقرایي حوزه هاي روستایي مي
گردند(.شكویي؛)818 ،1899
شهر زایا در رشد اقتصادي منطقه اي که در آن واقع است ،مشارکت مي کند ،حال آنكه شهر انگلي چنين نقشي ندارد .شهر زایا
(مولد) مقادیر قابل توجهي از ارزش اضافي انباشته شده در خود را به سرمایهگذاریهایي که سبب گسترش توليد ميشوند اختصاص
مي دهد .سرمایه گذاري مي تواند در خود شهر و یا مناطق روستایي اطراف آن اتفاق افتد( .پاپلي یزدي ،سناجردي؛ )191 ،1891
شهرهاي انگلي با شكلي از سازمانیابي اجتماعي و اقتصادي مشخص ميشوند ،که اغلب از طریق فعاليتهایي که به وضوح از نظر
اقتصادي غير مفيد هستند ،تنها به مصرف مازاد اجتماعي مشغولند .یك شهر انگلي بيش از آنكه باز توليد گسترده را ،که پيشرفت
تمدن و اقتصاد را موجب ميشود انجام دهد ،درگير باز توليد ساده است( .هاروي؛ )172-171 ،1879
در شهرهاي انگلي جهان سوم ،همواره ميان شهر انگلي و منطقه نفوذ آن در مبادله مازاد ،عدم توازن دیده ميشود و توزیع
مجدد مازاد از حوزههاي پيراموني به طرف شهر انگلي صورت ميگيرد .نخبگان و قدرتمندان در مادرشهرهاي بزرگ یا شهرهاي
مسلط زندگي ميکنند و در نتيجهي سرمایهگذاري در این شهرها ،این افراد بر کل جامعه تسلط ميیابند و تقسيم کار و قشربندي
ميان شهر و حوزههاي روستایي به موازات تقسيم کار و قشربندي در داخل مادرشهرها تكميل ميشود( .شكویي؛ )178 ،1899
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هيلهورست به نقش روشنفكران ،مدیران و تجار در کاناليزه کردن اطالعات از مرکز به پيرامون اشاره مي کند و نقش یك
دسته روشنفكر در تث بيت شكاف نظام اجتماعي شهر و روستا و نقش روشنفكران مخالف را در از بين بردن این شكاف روشن مي
سازد .نقش مدیران در توسعه ي نفوذ شهر ،به وسيله ي نظم اداري خاص و مطرح شدن فضاي سياسي شهر مرکزي که
شهرستانها و روستاها را مغلوب قانون مرکز مي کند ،اعمال مي شود .هورست دربارهي رابطه ي بين اندازهي شهرهاي یك کشور
با روش تصميم گيري در آن شهرها معتقد است که نظام سياسي مبتني برتمرکز زدایي کامل ،به نوعي توزیع اندازه شهري منجر
مي شود ،که تمام مراکز تقریبا" با اندازهي کوچك ،شبيه به یكدیگر خواهند بود( .پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي؛ )191 ،1891
در مقابل اگر تصميمات در یك مرکز اتخاذ شود ،این مرکز کانون تمام اطالعات و تصميم گيريهاي اصلي ميشود و توزیع
به دست آمدهي اندازه ي شهرها نمونه ي کامل توزیع مادر شهر مي شود ،یعني یك شهر بزرگ در کنار تعداد زیادي سكونتگاههاي
مشابه کوچك قرار مي گيرد .به عبارت دیگر ،تصميم گيري و نظام اطالعات متمرکز ،به برنامهریزي متمرکز ،تمرکز گرایي اداري،
تجاري و توليدي و به دنبال آن تمرکز جمعيتي و خدماتي منجر ميشود .در نتيجه با نهادها و سازمانهایي که در جهت اعمال
کارکردهاي اجتماعي ،اقتصادي و سياسي تخصصي شدهاند ،روبهرو ميشویم مرکز از طریق شبكهي ارتباطات تصميم مي گيرد ،چه
کاالیي در پيرامون انتقال یابد و به کجا رود .در مجموع براي تبيين رابطه ي مرکز_پيراموني در سطح منطقه ،باید جریانهاي
مربوط به قطبي شدن سياسي ،اقتصادي و خدمات اجتماعي را مورد بررسي قرار داد .عالوه برآن باید رابطهي سلطه ي مرکز بر
پيرامون هم از لحاظ ساخت و هم از لحاظ اندازه و جمعيت  -که رابطهي متقابلي نيز بين این دو حاکم است_مورد بررسي قرار
گيرد( .افروغ؛ )887-812 ،1898

 -7-3نظريه قطب رشد و روابط شهر و روستا
مفاهيم ارائه شده در نظریهي قطب رشد در زمينهي رشد اقتصادي ،صرفهجویيهاي ناشي از مقياس و تعادل و توسعه منطقه اي
در دهه  1712است که ابتدا فرانسوا پرو و سپس ميردال وهيرشمن و بعد بودویل آن رامطرح کردند و به سطوح پایينتر یعني
فضاهاي روستایي و در قالب مراکز رشد تعميم داده شد .روابط بين سكونتگاههاي مرکزي در نواحي روستایي با حوزه نفوذ آنها ،به
عنوان عامل توسعه یا بازدارنده آن ،با توجه به نيروهاي جذب و پخش در این نظریه تبيين گردید( .رضواني؛ )111 ،1898نظریهي
قطب رشد بر سرمایهگذاري کالن در صنعت ،در بزرگترین شهرها تأکيد دارد .در این نظریه ،دولتها ميتوانند انگيزههاي رشد
اقتصادي را فراهم آورند .این رشد اقتصادي در خارج از مراکز شهري انتشار ميیابد و باعث توسعه اجتماعي_اقتصادي ناحيهاي
ميگردد .بدین سان در نظریهي قطب رشد به شهرها اولویت داده ميشود تا توسعهي اجتماعي_اقتصادي شهرها باعث توسعهي
1 - B.F.Hoselitz
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اجتماعي_ اقتصادي روستاها گردد .این نظریه ،بر عملكرد نيروهاي بازار آزاد که تأثيرات جانبي آن ،محرك توسعهي
اجتماعي_اقتصادي در سراسر یك ناحيه است ،تكيه دارد (Walter andTaylor, 1981, 15-36).در نظریهي قطب رشد،
سرمایه گذاري در صنعت به منزلهي موتور توسعه براي فعاليت هاي کشاورزي و تجاري مورد توجه قرار مي گيرد و در آن سرمایه و
نيروي کار جابه جا مي شود( .شكویي؛)811 ،1899

 -8-3نظريه استور و تیلور در روابط شهر و روستا (توسعه از پايین)
9
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والتربي -استور -1از دانشگاه اقتصاد وین -و دي .فرزر تيلور -5استاد جغرافيا در دانشگاه کارلتون اتاوا در برابر نظریات
راندینلي ،معتقدند سياست توسعه از باال (شهر) باید با سياست توسعه از پایين و به صورت یكپارچه عملي شود تا بيشتر عدالتخواهانه
و منصفانه جلوه کند .به نظر دو محقق ،استراتژي توسعه از پایين ،توسعه بر پایه حداکثر تحرك در منابع انساني ،نهادي و طبيعي
ناحيه و هدف آن تأمين نيازهاي اصلي ساکنان هر ناحيه است ،که به طور مستقيم در مسير مسائل مربوط به فقر و کنترل آن از
پایين جهتگيري ميکند .این استراتژي براي مرکزیت روستایي ،تكنولوژي مناسب ،رشد انتخابي ،توزیع عادالنه منابع ،خود کفایي،
به وجود آوردن فرصتهاي اشتغال و از همه مهمتر براي شأن و مقام انساني ارزش بسياري قائل است
 (WalterandTaylor, 1981, 453-454).با مطالعه نظریات استور و تيلور در زمينه روابط شهر و روستا ،در امر توسعه ميتوان
به چند ویژگي بدین شرح اشاره کرد:
 -1تكيه بر منابع طبيعي و انساني ناحيه؛
 -1اولویت بخشي به نيازهاي اصلي همه ساکنان ناحيه اعم از شهري و روستایي؛
 -8تضمين بكارگيري توليدات روستایي؛
 -1دگرگوني در کيفيت و کميت شيوه زندگي همه اعضاي جامعه اعم از شهري و روستایي؛
 -7تصميم گيري حوزههاي روستایي و کاهش تصميم گيريهاي شهري نسبت به حوزههاي روستایي(.شكویي؛
)819 ،1899

 -9-3نظريه سرمايهداری بهرهبری هانس

بوبك4

هانس بوبك را ميتوان از جمله پيشگامان نظریهپردازي علمي در جغرافياي اقتصادي و اجتماعي به شمار آورد .بوبك نظریهي
مراحل شكوفایي اجتماعي واقتصادي جوامع را بر اساس محتوا و عملكرد بردارهاي اصلي جوامع در شش مرحله به شرح ذیل طبقه
بندي مي کند:
 -1معيشت مبتني بر شكار؛
 -1مرحلهي ورزیدگي در شكار ،صيادي و گردآوري خوراك؛
 -8مرحلهي کشاورزي عشيرهاي با فعاليتهاي جانبي در زمينهي دامداري و شباني؛
 -1مرحلهي جامعهي کشاورزي با تشكيالت حكومتي سازمان یافته؛
 -7مرحلهي عناصر شهري قدیمي و سرمایهداري بهرهبري؛
 -1مرحلهي سرمایهداري مولد ،جامعهي صنعتي و عناصر شهري جدید( .رهنمایي؛ )19-17 ،1898
طبق این نظریه ،منطقهي نفوذ و تسلط یك شهر ،روي مناطق اطراف از ادوار گذشته ،فقط در مفهوم سياسي آن واقعيت پيدا
ميکرد .این سازمان دهي که حتي قبل از اسالم نيز وجود داشته است ،تحت نام فئوداليزم نوع شرقي ،اصطالحا" سرمایهداري
بهرهبري معروف شده است .این دانشمند عقيده دارد ،که تسلط اقتصادي و اجتماعي شهر بر روستا به وسيلهي مالكان بزرگ ساکن
شهر اعمال ميشود .طبق این نظریه نقشهاي شهري چيزي جز روساخت نبوده و موجودیت آنها اساسا" ناشي از حوزه نفوذ آنهاست
و از این حوزه نفوذ است ،که شهر ،قسمت اعظم نيروي محرك براي رشد و توسعه اقتصادي و نيز ویژگيهاي اجتماعي و سياسي
خاص خود را دریافت ميدارد( .پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي؛ )117 ،1891

 -11-3استراتژی تأمین نیازهای اصلي در روابط شهر وروستا

1- Walter B.Stohr
2- D.Fraser Taylor
3- Carleton
4- Hans Bobek
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 -11-3برنامه اسپارك درچین(تفکرات مائوئیستي و نئو مائوئیستي)
درشيوه تفكر مائویي نقش بين شهر و روستا به عنوان تضادي درجه اول ،در سازمانیابي اجتماعي خلق به شمارمي آید،
تضادي که مشتمل بر سه اختالف عمده است:
 -1اختالف بين مناطق شهري و مناطق روستایي؛
 -1اختالف بين صنعت و کشاورزي؛
 -8اختالف بين کارفكري و کاریدي( .پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي؛ )198 ،1891
یكي از مسائل اساسي سياست چين از سال  1779یگانه کردن شهر و روستا (به منظور بر طرف کردن تعارض شهر و روستا به
شيوهاي که مارکس وانگلس در نظر داشته اند )بوده است .دولت چين برنامهي اسپارك را براي از بين بردن عقب ماندگي روستایي
به اجرا گذاشته ،که هدف آن توسعهي اقتصاد در روستا با اتكاء به علم و فناوريهاي پيشرفته و قابل انطباق براي بهرهبرداري از
منابع طبيعي مورد نياز بازار است( .پيشين؛ « )191از ویژگي هاي بارز این برنامه ،اشتغال زایي از طریق استفاده از وجود اندیشمندان
دانشگاه ها و موسسات علم و فناوري و دانشجویان و محققان است .این امر نهایت بهرهوري را به عمل مي آورد ،نه تنها باعث
تلفيق هر بيشتر علم و فناوري با توليد ميشود ،بلكه شهر را با روستا ارتباط ميدهد»(.یوزنيگ ،یان؛ ماهانه جهاد ،ش)71_197،77
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در استراتژي تأمين نيازهاي اصلي،توزیع مجدد درآمد و ثروت ،بخش الیتجزاي سياست توسعه اجتماعي واقتصادي محسوب
ميشود و تأ مين نيازهاي اصلي همه مردم یك کشور ،که فقيرترین طبقه جامعه را نيز شامل مي شود ،جزء اهداف آن است .در
اینجا به طور خالصه ،اهداف اصلي نظریه استراتژي توسعه بر پایه تأمين نيازهاي اصلي را مورد توجه قرار ميدهد:
 -1این استراتژي در واقع یك سلسله طرحهاي ویژه براي مردم فقير جامعه ارائه ميدهد؛
 -1این نظریه ،بيشتر بر تأمين نيازهاي مصرفي طبقات فقير و کم درآمد و افزایش خدمات عرضه شده به این مردم ،به ویژه
در حوزه هاي روستایي تأکيد دارد؛
 -8در این استراتژي ،به اشتغال طبقه فقير و کم درآمد جامعه اهميت بسياري داده ميشود و در آن بخشهاي مدرن که براي
این طبقه اشتغال زا نيست ،مورد توجه قرار نميگيرد.
 -1در این نظریه ،اولویت با روستاهاي فقير ،عملكردهاي محلي و بومي و درنهایت با سيستمهاي اعتقادي است( .شكویي؛
)819 ،1899
در تبيين دیدگاههاي استراتژي توسعه بر پایه تأمين نيازهاي اصلي ،چنين گفته مي شود :الزم است ،فرصتهاي زندگي بهتر
براي همه مردم جامعه فراهم آید ودرآمدها و ثروتها تعدیل ميشود؛ زیرا توزیع عادالنه درآمدها و ثروتها ،باعث گسترش عدالت
اجتماعي ميشود و بازده توليد و سطح اشتغال جامعه را افزایش ميدهد .توزیع عادالنه درآمدها و ثروتها و افزایش سطح اشتغال،
استفاده از تحصيل ،بهداشت و درمان ،مسكن و رفاه اجتماعي ،همچنين حفاظت از محيط زیست را ممكن ميسازد .از دیدگاه این
استراتژي الزم است ،در جامعه به همراه رشد سریع اقتصادي ،دگرگونيهاي ساختاري و کيفي صورت بگيرد تا باعث کاهش
تفاوتهاي ناحيهاي و اجتماعي  -هدف نهایي استراتژي توسعه – گردد( .پيشين)819-817 ،

 -12-3نظريهی كاركرد های شهری و توسعهی روستايي
در دههي « 1792دنيس راندنيلي» 1با الهام از نقاط اساسي و مثبت نظریات مهم توسعهي منطقهاي اقدام به ارائهي الگویي
تحت عنوان (یوفرد) 5کرد ،که تأکيد آن بر استفاده از عملكردهاي شهري در توسعهي مناطق روستایي است .یوفرد تأکيد ميکند،
که بایستي دسترسي به دامنههاي وسيعي از عملكردها و امكانات براي تعداد زیادي از مردم (بدون این که تمامي آنها در سكونتگاه
موجود باشند) امكان پذیر شود .هدف اوليه یوفرد ،گسترش فرایند تجزیه و تحليل فضایي است ،که بتوان به آساني در شرایط حاکم
بر مناطق محروم از آنها استفاده کرد( .پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي؛  )199 ،1891راندینلي ميگوید :اهداف توسعه روستایي جدا از
شهرها عملي نيست؛ زیرا بازارهاي اصلي براي دریافت مازاد توليدات کشاورزي در مراکز شهري قرار گرفته است .از طرفي بيشتر
عوامل توليد از امكانات سازمانهاي شهري بهرهمند ميشوند و خدمات مورد نياز جامعه روستایي مانند بهداشت و درمان و آموزش و
غيره که در حوزههاي روستایي توزیع ميگردد از مراکز شهري به دست ميآید؛ از این رو پيشنهاد ميکند ،در صورتي که دولتها
بخواهند در سطوح اجتماعي و فضایي به توسعه گسترده دست یابند ،باید پراکندگي جغرافيایي سرمایهگذاریها را تقویت کنند و این
امر از طریق عدم تمرکز و سيستم یكپارچه شهرها ممكن مي شود و امكان دسترسي به بازارها را براي مردمي که در همه بخشهاي
کشور یا ناحيه زندگي ميکنند فرآهم ميآورد(Rondinell,:28-40).
-Dennis Rondinelli
- UFRD
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راندینلي وابستگيها را بين حوزههاي روستایي با شهرهاي کوچك و بين شهرهاي کوچك با شهرهاي بزرگ الزم ميداند.
نظریات دنيس راندینلي از طرحهاي مربوط به کشورهاي فيليپين ،بوليوي و ولتاي عليا (بورکينافاسو) تأثير پذیرفته است .اساس کار
وي در این تحقيقات ،نقش کارکردهاي شهري در توسعه روستایي بود( .شكویي؛ )817-811 ،1899

 -13-3ماتريالیسم تاريخي و تقابل شهر و روستا
مارکسيستها زیر ساخت اقتصادي و تشكيل مازاد را الزمترین و تعيين کنندهترین شرط پيدایش شهرنشيني به حساب مي
آورند به طور کلي از نظر ماتریاليسم تاریخي شهر به عنوان سازمانیابي فضاي تقسيم کار در یك شيوهي توليد معين در نظر گرفته
ميشود .پس هنگامي که مارك و انگلس از شهر صحبت مينمایند ،به تقسيم کار و اشكال مختلف مالكيت توجه دارند .براساس
خطوط اصلي مطالعات و نظریهي آنان ،عظيم ترین نوع تقسيم کار مادي و فكري جدایي شهر و روستاست .شهر محل کنترل مالي
و به همين ترتيب کنترل ایدئولوژیك است( .پاپلي یزدي،رجبي سناجردي؛« )119 -117 ،1891شهر را واقعيت تمرکز جمعيت،
تمرکز ابزار توليد یا تمرکز سرمایه ،تمرکز لذات و تمرکز احتياجات به وجود مي آورد ،در حالي که روستا انزوا و پراکندگي را ارائه مي
دهد .تمرکزي که شهر ارائه مي دهد ،نمایانگر لزوم سازمان دادن است .شهر لزوما" این سازمان را به خصوص به خارج از خود و به
روستایي که بيش از پيش تحت تسلطش است ،تعميم مي دهد»( .رمي ژان؛ )91-98 ،1879

 -14-3نظريهی وقف و رابطهی شهر و روستا
سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)17 :بهــار 1931

سابقهي وقف به دوران ظهور اسالم و روزگار پيامبر(ص) ميرسد« .وقف حبس عين ملك یا مال ،به گونه اي که خرید ،فروش
یا گروگذاري آن ممكن نباشد و حاصل بهره برداري از آن صرف اموري شود ،که واقف نيت کرده است»( .فرهنگ ،منوچهر؛ ،1891
 )121اسالم از عواطف و ایمان مردم استفاده کرده و مالكيت هاي خصوصي را به سمت مصالح عمومي سوق ميدهد .بنابراین
گسترش وقف در حقيقت ،گسترش مالكيتهاي عمومي است و بسط اینگونه مالكيتها از ابزار مهم دستيابي به تعادل اجتماعي و
اقتصادي است( .سليمي فر ؛ )191 ،1892
«با این که سابقهي وقف به روزگار پيامبر اسالم (ص) مي رسد ،جریان شهرنشيني و شكلدهندگي شهري آن در مقياس
وسيع به دوران عثماني و صفوي بر ميگردد»( .پاپلي یزدي ،رجبي سناجردي؛ )179 ،1891
« مالکان و از جمله شاه عباس ،امالك خود را به موقوفه تبدیل مي کردند تا ماليات ندهند و هم چنين مشمول قوانين ارث
قرارنگيرد ومصادره نشود»( .فوران؛ )79 ،1899
«از اواسط دورهي قاجاریه شاهد تقویت جنبه هاي دولتي وقف هستيم»( .قدیري؛ )18 ،1817
وقف منجر به اصالح اجتماعي و کاهش شكاف طبقاتي و تعدیل ثروت مي شود .مالكيت بسياري از آثار و عناصر شهري که در
زمرهي مواریث فرهنگي و تاریخي کشور به شمار مي روند ،وقفي است ،اما همهي این دستاوردهاي بيشمار که در شهرها و بيرون
شهرها وجود دارد ،ریشهي آن در روستاها نهفته است .اسناد وقفنامههاي بسياري گواه بر آن است ،که بسياري از این محالت از
محل درآمد موقوفات روستاها ساخته شدهاند .در زمينهي رابطهي شهر و روستا ،استفاده از بهرهي مالكانه و اجاره در چهار چوب
نظام سرمایهداري بهرهبري از روستا وجود داشت« .خود وقف یكي از عوامل عمدهي تحكيم رابطهي شهر و روستاست»( .پاپلي
یزدي ،رجبي سناجردي؛)177-112 ،1891

 -15-3نظريه فناوریهای نابرابر و پیدايش سکونتگاهها
سعيد زاهد ،جامعهي ایران پيش از انقالب اسالمي را براساس این نظریه بررسي کرده است .وجود نابرابري در فناوري حاکم
برجامعه ،علت پيدایي حاشيه نشيني است و چون فناوري تابع نظام روابط اجتماعي است ،پس نابرابري در این نظام به حاشيه
نشيني مي انجامد»( .پاپلي یزدي ،رجبي سناجري؛ « )177-171 ،1891اگر روابط اجتماعي در یك جامعه خصلتا" تمرکزگرا باشد،
فناوري نيز به ش كل تمرکزگرا تنظيم شده و به همين نحو به کار گرفته مي شود و به این ترتيب ،توزیع امكانات نيز به صورت
متمرکز و یا به عبارت دیگر به صورت قطبي انجام ميگيرد .این امر مراکزي را ایجاد ميکند ،که از امكانات فراواني برخوردارند و
در مقابل نقاطي پدید ميآیند که از امكانات بسيار اندکي بهره مند هستند .به این ترتيب اختالف بين سكونتگاههاي مختلف به
وجود آمده و عدهاي شهرنشين ،عدهاي روستانشين و عدهاي دیگر حاشيه نشين مي شوند .شدت اختالف بين این سكونتگاهها ،به
ميزان شدت در تمرکزگرایي روابط اجتماعي باز ميگردد .هرچه از ميزان تمرکزگرایي کاسته شود ،از گسترش و شدت اختالف بين
انواع سكونتگاهها کاسته مي شود»(.زاهد زاهداني؛ )11 ،1817
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 -4روابط شهر وروستا از آغاز تاكنون
 -1-4روابط شهر و روستا در دورهی قبل از ورود اسالم

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)17 :بهــار 1931

الف-دوره ی ماد :در دوره ی مادها تفاوت چندانی بین جوامع شهری و روستایی وجود نداشت .شاید بتوان گفت؛ تنها
تفاوت میان شهر وروستا در این دوره را انبوهی جمعیت و استقرار نیروهای نظامی و حكومتی در شهر دانست .در این
دوره هنوز تقسیم کار به وجود نیامده بود و بنیان اقتصادی شهر بر مبنای کشاورزی و زراعت بود .روی هم رفته شهر
نشینی و روستا نشینی در دوران ماد به لحاظ عدم ثبات سیاسی مداوم ،رونق چندانی نداشت .درگیریهای قومی و
قبیلهای در حوزه سیاسی دولت ماد و حمله ی دشمنان بیگانه به شهر ها نقش اداری ونظامی محول مینموده است.
(رضوانی؛ –93-75 ،1947خالصه)
ب -دورهی هخامنشیان :بنیان اقتص ادی کشور در این دوره بر مبنای کشاورزی بود و چون روستائیان پرداخت کننده
اصلی هزینههای کشوری و لشگری بوده اند ،از سوی شاهان هخامنشی مورد توجه خاص قرارمیگرفتهاند .زندگی در
شهر هخامنشی مترادف با جدایی از کار و تولید کشاورزی بوده است ،به طوری که حتی کودکان و زنان در ساختن
بناهایی برای طبقه ممتاز به بیگاری گرفته می شدند و در این بین ،جامعه روستایی تأمین کننده مواد غذایی شهرها و
سربازانی بود،که به طور دائم در ارتش هخامنشی خدمت میکردند .کنترل جوامع روستایی نیز توسط وابستگان ویا
نمایندگان شاه صورت می گرفت(.پیشین؛،75- 07خالصه)
در زمان هخامنشی تقسیم کار میان کشاورزی ،صنعت وتجارت در اجتماعات شهری و روستایی وجود نداشت ،در
نتیجه تمایز و کشاکشی میان شهر و ده به چشم نمی خورد( .دهاقانی؛ )15 ،1947
ج– دورهی سلوكیان :در دورهی سلوکیان روزبهروز فاصله میان طبقات کم درآمد ساکن در روستا و طبقات مرفهنشین
ساکن شهرها که اکثرا" یونانی بودند ،زیادتر شد .طبقات کم درآمد ،فشار سنگین مالیاتها را تحمل میکردند .بتدریج
کشمكش بین دو جامعه شهری و روستایی به وجودآمد(.پیشین؛ )1
د -دورهی اشکانیان :در زمان اشكانیان بنیان اقتصادی کشور ،نخست برکشاورزی و سپس بر صنعت استوار بود.شهرها
در این دوره ،طبقاتی را در خود جای دادند ،که جدای از روستاییان و کشاورزان اطراف شهرها ،تنها به امور تجارت و
بازرگانی ،که به عنوان وظیفه ای به شهرها محول شده بود ،اشتغال داشتن د .از طرفی شهرها شدیدا به مازاد کشاورزی
روستا وابسته شدند ،چرا که تغییر نقش آنها استفاده از تولیدات زراعی و دامپروری را ایجاب می کرد( .پیشین؛ )3
ه -دورهی ساسانیان :در دورهی ساسانیان سیستم اقتصادی کشور از بردهداری به فئودالیزم تغییر یافت .نضج روابط
فئ ودالی ،جدایی صنایع دستی از کشاورزی را موجب گردید ،چه اغلب کشاورزان روستایی به سبب فشار مالكان ،خود
روستاها را ترك نموده و به مراکز شهری روی می آورند ،که از رونق تجاری و بازرگانی برخوردار بودند( .رضوانی؛ ،1947
)05

 -2-4روابط شهر و روستا در دورهی بعد از ورود اسالم
مفهوم منطقه شهری در دوره ی پس از ورود اسالم متجلی شده ،که عبارت بود از روابط بین شهر و روستا بر اساس
مبادله مازاد تولید ،کاالهای صنعتی ،مروجین مذهبی و ...بین یكدیگر و نفوذ شهر در روستاها و شهرهای کوچك
اطراف .در شهرنشینی دورهی پس از ورود اسالم روابط استعمارگرانه ای که بین شهر و روستا در زمان ساسانیان برقرار
بود ،از بین رفت .در این دوره بین شهر و روستا آن چنان پیوند و همبستگی ایجاد شد ،که این به عنوان یكی از وجوه
تمایز شهرنشینی این دوره با شهرنشینی در اروپا به شمار میرود .در دوره پس از ورود اسالم جدا از مسجد جامع و
منبر که وجه تمایز شهر از روستا بود ،بین عملكردهای شهر و روستا تداخل و تشابه وجود داشت( .مالئی؛ )55 ،1919
ارتباطات شهرهای اسالمی با روستاهای حوزه نفوذ به نظر آقای دکتر شكویی به سه طریق زیر بوده است:
 -1تعداد زیادی از روستاهای حوزه نفوذ مواد غذایی شهر را تأمین میکردند ،این روستاها نظم ،امنیت و قانون را از
شهر طلب میکردند و شهر امنیت روستاها را تأمین میکرد.
 -5شهر از طریق علمای اسالمی ومفسران قرآن با روستاها در ارتباط بود.
04

 -9فروشندگان و بازرگانان شهری با روستاها در جهت خرید تولیدات روستایی و فروش فرآورده های شهری در ارتباط
بودند( .شكویی؛ )559 ،1945
توافق کامل ،هم زیستی و وحدت چند سویه شهر با روستاهای اطراف خود در دوران حكومت صفویان به اوج خود
رسید .از زمان سقوط حكومت صفوی قدرت به دست قبایلی افتاد ،که تا اوایل قرن سیزدهم هجری یكی پس از دیگری
بر خطهای از کشور حكومت می کردند .در قرن دوازدهم هجری یعنی قرن حكومت قبایل و قرنی که جنگ و قتل و
غارت مایه ی مباهات بود ،صفت شهری یا میرزا ،مانند یك اصطالح خفت آور استعمال میشد( .حبیبی؛ )157 ،1940
در دورهی قاجاریه ،شهر در معنای اروپایی آن ،در تقابل با روستا چهره می نماید .شهر به عنوان مرکز اداری-حكومتی و
تجاری -بازرگانی ،بیش از آن که در ارتباط اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی با روستاها و منطقه تابعه خود باشد،
متأثر از شرایط ورود و گردش کاال و سرمایهی خارجی است(.پیشین؛ )113
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دراین بخش از تحقيق روابط شهر و روستا درسالهاي  1822تا  1877بررسي شده است.
الف -رابطهی شهر و روستا در سال  :0211-0231در آغاز گذار از سرمایهداري در ایران ،یعني در آغاز روي کار
آمدن رضا شاه ،جامعهي ایران عمدتا" پيش سرمایهداري بود .روستاها در این دوره مكان اصلي توليد و استقرار جمعيت به حساب
ميآمد ،که  91درصد از جمعيت کشور را درخود جاي داده بود .شهرها عمدتا" مراکز تجارت (داخلي و خارجي) و نيز مرکز سياسي
حكومت به شمار ميرفتند .در این دوره هنوز  92درصد از توليد داخلي در بخش کشاورزي توليد ميشد .رضا شاه تقریبا" فقط
حيات شهري را دستخوش تحول ساخت .ادارات مختلف ،کارخانجات و صنایع ،چهرهي شهر و نيز ساخت اشتغال شهري را
دستخوش تحول ساختند .افزایش سریع وسایل حمل و نقل و وسایل نقليهي شهري بيش از پيش چهرهي سنتي شهرها را دگرگون
ميساخت .یگانه تأثير تحوالت این دوره در زندگي روستایي ،سربازگيري اجباري بود .رشد بازار مصرف شهري یكي از عوامل رشد
و افزایش مازاد کشاورزي در این دوره بود( .اعتماد و دیگران؛  )89-12 ،1899رونق تجارت در شهرها ،که به دليل گسترش
زیرساخت هاي ارتباطي و برقراري امنيت سياسي در این دوره تشدید شده است ،باعث وابستگي حيات روستایي به رونق شهري
ميگردد .بنابراین شهر در این دوره به صورت مكان تحقق مدرنيز اسيون و روستا به صورت مكان ابقاي شيوههاي کهن توليد ظاهر
ميگردد .لذا در فاصله سالهاي  1822تا  1812بازتاب فضایي غلبه داشتن شبكهي محلي و استخراج و تمرکز مازاد ،همانا شبكهاي
نسبتا موزون از شهرها و روستاهاست( .پيشين؛)11-18
ب -روابط شهر و روستا در طي سالهای  :0231-0223شروع حرکتهاي مهاجرتي و آغاز شهرنشيني معاصر
ایران ،مقارن سالهاي  1812تا 1881است .این دوره ،دورهي وقفه در روند مدرنيزاسيون و رکود اقتصادي است .از آنجا که روند
مدرنيزاسيون عمدتا" روندي شهري بود ،در این دوره به طور کلي حيات شهري دچار رکود ميشود .براثر جنگ جهاني ،تجارت
خارجي از رونق افتاد .با کاهش شدید ميزان تجارت خارجي و صادرات مواد اوليهي کشاورزي از یك سو ورود متفقين به ایران و
هرج و مرج ناشي از آن ،رابطهي سازمان یافتهي شهر و روستا از حيث مازاد اقتصادي روستایي یا نقش شهر در متمرکز کردن این
مازاد اقتصادي تضعيف شد.این گسيختگي نيز باعث کاهش نقدینهکاري و نزول سطح فعاليتهاي کشاورزي ميشود( .اعتماد و
دیگران؛  )18-11 ،1899گسترش امكانات بهداشتي ،ميزان مرگ و مير در روستاها را کاهش داد وبا ثابت بودن ميزان زاد و ولد،
جمعيت روستایي رو به افزایش گذارد .در مقابل این افزایش جمعيت ،فعاليتهاي کشاورزي نه تنها گسترش نيافت ،بلكه دچار انقباض
نيز شد .حاصل این هر دو ،آغاز روندهاي مهاجرتي از دهه  1812در ایران است( .پيشين؛  )17گسيختگي رابطهي شهر و روستا و
اتكاء روزافزون شهر به مازاد اقتصادي غير کشاورزي ،که تا به امروز در ایران ادامه پيدا کرده است ،از همين دوره آغاز ميشود .روند
در حاشيه قرارگرفتن بخش کشاورزي ایران از این دوره آغاز مي شود .از این دوره به بعد با تثبيت نقش نفت (خاصه پس از کودتاي
 ) 1881به عنوان محصول صادراتي ایران ،بخش کشاورزي دیگر مجال رونق و تبدیل شدن به بخش صادراتي را پيدا نكرد و به
طور روزافزون در حاشيه قرار گرفت .این امر به طور روزافزوني باعث تشدید گسيختگي شبكه شهري و شبكه تبادالت شهر و روستا
مي شود( .پيشين؛ )11-19
ج -روابط شهر وروستا در طي سالهای  :0223 -0231کودتاي  19مرداد  1881در گسيختگي شبكه استخراج و
تمرکز مازاد اقتصادي کشاورزي ،نقطه عطفي ب ه حساب مي آید ،چرا که از این دوره به بعد با تداوم یافتن روند مدرنيزاسيون در
حقيقت زمينه ي تبدیل نفت به مهمترین منبع مازاد اقتصادي در سطح ملي ودر نتيجه کاهش نقش کشاورزي در توليد داخلي و
صادرات فراهم آمد ( .اعتماد و دیگران؛  )19 ،1899در این دوره علي رغم گسترش نسبي فعاليت هاي کشاورزي ،مازاد اقتصاد
روستایي دیگر تعيين کننده ي روند شهرنشيني نيست .از این دوره به بعد شهر با اتكاء به مازاد اقتصادي حاصل از صدور نفت به
محور اصلي تحوالت جامعه بدل ميگردد .با گسترش روز افزون تجارت خارجي و سرمایهگذاريها و وامهاي خارجي ،شهرها هرچه

 -5بحث و نتايج مقايسه روابط شهر و روستا در ايران و كشورهای اروپايي
یكي از وجوه تمایز شهرنشيني در ایران بعد از اسالم با شهرنشيني در اروپا ،رابطه شهر و روستا است .در اروپا شهرها واحدهاي
مستقل و خودگردان بوده وبيشتر جایگاه کسبه و پيشهوران بود ،در حاليكه مرکز اساسي قدرت در دورهي فئودالي ،در روستا بود که
قلعهي ارباب(فئودال) در آنجا قرار داشت .بدین ترتيب شهر و ده از نظر پایگاه قدرت سياسي و مالي از یكدیگر جدا بوده و جدا بودن
آنها از هم موجبات رشد و نمو خودفرماني شهرنشينان و کشمكش آنها با فئودال شد .در دوران جدید اروپا که شهرهاي غربي در
مسير صنعتيشدن قرار گرفتند ،تمایز ميان شهر و روستا رفتهرفته بيشتر شد و روستاها روي سنن قدیمي ،واحدهاي اقتصادي و
اجتماعي خودبسندهاي به شمار ميآمدند( .مالیي؛ )11 ،1898
مطالعات انجام شده دربارهي روابط شهر و روستا در دورهي اسالمي در ایران و بعضي دیگر از کشورهاي اسالمي ویژگي هاي
زیر را مورد تأکيد قرار مي دهد:
 -1شهر و روستا هرگز موجودیتي مستقل از هم نداشته و همواره بين آنها روابط چند جانبهاي با واکنشهاي متعدد ،متقابل و
مكمل وجود داشته است( .اشرف؛ )11 ،1871
 -1از نظر فرهنگ نيز شهر و روستا فرهنگ مشترکي داشته اند ،درعين حال که تفاوتهایي نيز ميان فرهنگ شهري و
فرهنگ روستایي وجود داشته است .البته باید توجه داشت ،که گسترش زندگي شهرنشيني در دورهي جدید ،تفاوت ميان شهر و
روستا را زیادتر کرده است.
 -8از نظر اقتصادي نيز جدایي ميان کار داد و ستد و کشاورزي از یك سو و کار داد و ستد و صنعت از سوي دیگر ،در
اجت ماعات روستایي به طور کامل پدید نيامده است .شهر و روستا در ایران بعد از اسالم داراي کارکرد مشترکي بودهاند و خصلت
کامال" متمایز توليدي ميان شهر و روستا وجود نداشته است (سليماني؛ )89 ،1891
 -1از نظر اجتماعي رابطه و پيوند شهر و روستاهاي هر منطقه به امور اقتصادي منحصر نبوده است ،بلكه در زمينه هاي
اجتماعي نيز ميان آن دو ارتباط و نوعي همبستگي وجود داشته است .همبستگي روستایيان با اهالي شهرها در اغلب موارد بر
پيوندهاي مذهبي و فرقهاي استوار بوده است( .سلطان زاده؛ )11،1891
بنابراین شهر و روستا در ایران تا اوایل سدهي بيستم نه تنها موجودیتي مستقل نداشتند ،بلكه در زمينههاي فرهنگي ،سياسي،
اداري و اقتصادي همواره پيوند و ارتباط متقابل با یكدیگر داشتهاند و با هم تشكيل یك منطقهي کارکردي واحدي ميداده اند.
مطالعات نشان دادهاند ،که رابطهي متقابل ميان شهر و روستا تا اواخر دورهي قاجاریه وضع نسبتا" ثابتي داشته است ولي از اوایل
قرن چهاردهم هجري شمسي در اثر رویكرد به فرهنگ و ارزش هاي غربي و تعميم آن درتمامي زمينههاي اقتصادي و اجتماعي
جامعهي ایران و به کار بستن الگوي توسعهي اجتماعي-اقتصادي شبه سرمایهداري نظام کهن حاکم بر جامعهي ایران از جمله
(نظام رابطهي شهر و روستا) دگرگون گشته و نظام جدیدي بر رابطهي شهر و روستا حاکم شد( .مالیي؛ )19 ،1898
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بيشتر به مكان تحقق تجارت جهاني و تمرکز مازاد اقتصادي ملي (درآمدهاي حاصل از صادرات نفت) تبدیل شدند و در نتيجه هر
چه بيشتر مستقل از مازاد اقتصادي روستایي و نوسانات آن به حيات خود ادامه دادند( .پيشين؛ )19-19
با تبدیل شهر به محور اصلي حيات اقتصادي جامعه و گسترش زیرساختهاي صنعتي و مالي جهت بسط مناسبات
سرمایهداري ،فعاليت هاي جدید و سودآور در شهرها پدید آمد .در این دوره مقام کشاورزي در ساخت اقتصادي رو به تنزل ميرود و
این امر باعث افزایش مازاد نسبي جمعيت روستایي و سپس مهاجرت مي شود ،از سوي دیگر رونق شهري امكان جذب نسبي
مهاجران روستایي را فراهم مي آورد .برخالف دورهي قبلي که به دليل رکود شهري ميزان شهرنشيني و مهاجرت از روستا به شهر
چندان زیاد نبود ،در این دوره ميزان مهاجرت بيش از دوره ي قبلي است( .پيشين؛)19
د -روابط شهر و روستا در طي سالهای  :0231-0211شهرنشيني دوران معاصر ایران از اصالحات ارضي دههي
 12آغاز مي شود .تحوالتي که در روستا به دنبال اصالحات ارضي صورت گرفت ،همه به جدایي هرچه بيشتر نيروي کار از
فعاليت هاي کشاورزي و روستایي انجاميد .تقسيم زمين ميان دهقانان صاحب نسق ،موجب بيزمين ماندن روستایيان فاقد نسق شد.
رواج پول و مبادالت نقدي در نزد روستایيان که بعد از اصالحات ارضي به مراتب تشدید شد و آنها را وابسته به اقتصاد پولي ساخت.
(اعتماد و دیگران؛  )77-12 ،1899شهرها در این دوره مكان تحقق مازاد اقتصاد ملي هستند .برنامههاي عمراني در آغاز صرف
بهبود زیرساختهاي شهري و بين شهري و در مرحلهي بعد صرف سرمایهگذاريهاي صنعتي شد .عدم مهارت نيروي کار روستایي
از یك سو و رونق مشاغل ساختماني و مشاغل حاشيهاي (مشاغل سازمان نيافته و اتفاقي) جاذب مازاد جمعيت روستایي شد.
(پيشين؛  )12-11بدینترتيب تأثيرات متقابل تحوالت شهر و روستا در این دوره به شكل حلقهاي از روابط علت و معلول درآمد و
باعث تشدید شهرنشيني و مهاجرت هاي داخلي در این دوره شد .در این دوره ،رونق شهري از یك سو و کاهش اهميت کشاورزي و
فروپاشي روابط سنتي در روستا از سوي دیگر به روندهاي مهاجرتي نيز دامن ميزند( .پيشين؛ )11-11

03

نتیجهگیری
به طور کلي ،شهرنشيني و روستانشيني و روابط شهر و روستا در کشورهاي مختلف با یكدیگر متفاوت است .بنابراین در بررسي
روابط روستایي -شهري در مناطق مختلف باید شرایط خاص را در کنار قانونمنديهاي کلي و عام در نظر گرفت .در کشور ما با
توجه به ویژگيهاي خاص جغرافياي طبيعي ،اجتماعي ،اقتصادي ،فرهنگي ،شهرنشيني و روستانشيني و روابط بين آنها با کشورهاي
صنعتي و پيشرفته متفاوت بوده و بنابر این این نظریات ،بصورت کلي قابل تعميم به روستاها و شهرهاي کشور ما نيستند و روابط
بين شهر و روستا در ایران با کشورهاي جهان اول متفاوت است.
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اشرف ،احمد؛ ()1878؛ ویژگيهاي تاریخي شهرنشيني در ایران -دوره اسالمي ،نامه علوم اجتماعي ،دانشكده علوم
اجتماعي و تعاون ،دانشگاه تهران.
افروغ ،عماد؛ ()1898؛ شهري شدن و توسعه و نظریه شهري پيشنهادي مرکز -پيراموني ،مجموعه مقاالت سمينار جامعه
شناسي و توسعه ،ج  ،1سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انساني دانشگاهها ،تهران.
بيوزینگ ،یان( ،بي تا) ،برنامه اسپارك و توسعه منابع انساني ،ترجمه رحمانقلي قليزاده ،ماهنامه جهاد ،شماره ،197
تهران.
پاپلي یزدي ،محمد حسين ،رجبي سناجردي ،حسين)1891( ،؛ نظریههاي شهر و پيرامون ،انتشارات سمت ،تهران.
پروین ،سهيال)1897( ،؛ فقر زدایي از نگاه مكاتب اقتصادي ،نشریه مجلس و پژوهش ،س ،1ش ،11تهران.
پناهي ،رجب)1899( ،؛ پایان نامه رابطه شهر و روستا در ایران و عوامل موثر در توسعه آن -مورد مطالعاتي شهرستان
پارس آباد ،مقطع ارشد ،رشته جغرافيا ،برنامهریزي شهري ،گروه جغرافيا ،دانشگاه تهران.
حبيبي ،سيد محسن)1897( ،؛ از شار تا شهر ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
حساميان ،فرخ ،اعتماد ،گيتي)1899( ،؛ شهرنشيني در ایران ،چاپ سوم ،موسسه انتشارات آگاه ،تهران.
دولفوس ،اليویه)1817( ،؛ فضاي جغرافيایي ،ترجمه سيروس سهامي ،انتشارات محقق ،تهران.
رضواني ،علي اصغر)1891( ،؛ روابط متقابل شهر و روستا با تاکيد بر ایران ،انتشارات دانشگاه پيام نور ،تهران.
رضواني ،محمدرضا)1898( ،؛ مقدمهاي بر برنامهریزي توسعه روستایي در ایران ،نشر قومس ،تهران.
 -11رمي ،ژان)1879( ،؛ بينش مارکس در مفهوم شهر( ، )1ترجمه مينا مخبري و محمدرضا حائري ،گروه تحقيق و
مطالعات شهري ،تهران.
رهنمایي ،محمدتقي)1898( ،؛ دولت و شهرنشيني :نقدي بر نظریه عناصر شهري قدیم و سرمایهداري بهرهبري هانس
بوبك ،فصلنامه تحقيقات جغرافيایي ،س ،7شماره مسلسل  ،81تهران.
ریتزر ،جورج)1892( ،؛ نظریههاي جامعه شناسي در دوران معاصر ،ترجمه محسن ثالثي ،انتشارات علمي ،تهران.
زاهد زاهداني ،سيد سعيد)1817( ،؛ حاشيه نشيني ،انتشارات دانشگاه شيراز ،شيراز.
زنجاني ،حبيب اهلل)1811( ،؛ مجموعه مباحث و روشهاي شهرسازي ،جمعيت مرکز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و
معماري ،وزارت مسكن و شهرسازي ،تهران.
زیاري ،کرامت اهلل)1891( ،؛ شهرنشيني و برنامهریزي شهري در کازرون ،دانشگاه یزد ،انتشارات گنج هنر ،یزد.
سازمان برنامه و بودجه استان زنجان)1897( ،؛ سرشماري عمومي نفوس و مسكن -نتایج تفصيلي ،شهرستان زنجان.
سعيدي،عباس)1898( ،؛ مباني جغرافياي روستایي ،انتشارات سمت ،تهران.
سليماني ،محمد)1891( ،؛ پایان نامه رابطه شهر و روستا و تشخيص مكانهاي مرکزي در دشت گرمسار ،مقطع ارشد،
جغرافياي انساني -اقتصادي ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران.
سليميفر ،مصطفي)1892( ،؛ نگاهي به وقف و آثار اقتصادي -اجتماعي آن ،بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس
رضوي ،تهران.
شكوئي ،حسين)1891( ،؛ دیدگاههاي نو در جغرافياي شهري ،جلد اول ،انتشارات سمت ،تهران.
شكوئي ،حسين)1897( ،؛ اندیشههاي نو در فلسفه جغرافيا ،جلد اول ،انتشارات سازمان جغرافيایي و کارتوگرافي
گيتاشناسي ،تهران.
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شيعه ،اسماعيل)1891( ،؛ مقدمهاي بر مباني برنامهریزي شهري ،چاپ دوازدهم ،مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت
ایران ،تهران.
صرافي ،مظفر) 1811( ،؛ سيري در مباحث توسعه فضایي ،با نگاهي ویژه به طرح آمایش سرزمين ،انتشارات سازمان
برنامه و بودجه ،تهران.
ضياء توانا ،حسن)1817( ،؛ نگاهي کوتاه به روستا و تحول آن در ایران ،رشد آموزش جغرافيا ،وزرات آموزش و پرورش،
تهران.
عابدین درکوش ،سعيد)1811( ،؛ درآمدي به اقتصاد شهري ،مرکز نشر دانشگاهي ،تهران.
فرهنگ ،منوچهر)1891( ،؛ فرهنگ علوم اقتصادي ،نشر البرز ،تهران.
فشارکي ،پریدخت)1897( ،؛ جغرافياي روستایي ،جلد ،1انتشارات دانشگاه پيام نور ،تهران.
فني ،زهره)1891( ،؛ شهرهاي کوچك رویكردي دیگر در توسعه منطقهاي ،انتشارات سازمان شهرداریهاي کشور ،تهران.
فوران ،جان)1899( ،؛ تاریخ تحوالت اجتماعي ایران ،ترجمه احمد تدین ،موسسه خدمات فرهنگي رسا ،تهران.
قدیري ،بهرام)1817( ،؛ احياء فرهنگ وقف ،با هدف تسهيل در مجتمعهاي زیستي ،نشریه صفه ،س ،1ش ،1تهران.
مرکز آمار ایران)1897( ،)1817( ،؛ سرشماري عمومي نفوس و مسكن کل کشور ،تهران.
مشهدي زاده دهاقاني ،ناصر)1891( ،؛ تحليلي از ویژگيهاي برنامهریزي شهري در ایران ،دانشگاه علم و صنعت ،تهران.
مطيعي لنگرودي،سيدحسن)1891( ،؛ برنامه ریزي روستایي با تاکيد بر ایران ،انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد ،مشهد.
مالیي ،خداکرم)1898( ،؛ بررسي نقش رابطه شهر و روستا در تكوین و گسترش شهر نورآباد دلفان با استفاده از ،GIS
پایان نامه کارشناسي ارشد ،جغرافيا و برنامهریزي شهري( ،منتشر نشده).
مهدوي ،مسعود)1898( ،؛ مقدمهاي بر جغرافياي روستایي ایران ،انتشارات سمت ،تهران.
مهندسين مشاور هامون پاد)1891( ،؛ طرح طبقه بندي روستاها و تعيين خطوط استراتژي توسعه عمران روستایي ،تهران.
نظریان ،اصغر)1891( ،؛ جغرافياي شهري ایران ،چاپ اول ،انتشارات دانشگاه پيام نور ،تهران.
ودیعي ،کاظم)1871( ،؛ مقدمهاي بر روستا شناسي ایران ،انتشارات کتابفروشي دهخدا ،تهران.
هاروي ،دیوید)1897( ،؛ عد الت اجتماعي و شهر ،ترجمه فرخ حساميان و دیگران ،چاپ دوم ،شرکت پردازش و
برنامهریزي شهري.

51

سال پنجم ،شماره ( 1پیاپی ،)17 :بهــار 1931

55

