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اصفهان را با مشكالت جدي روبـرو نمـوده   مانند ي ي شهرها،گيردلهاي كمي كه مفهوم رشد را بجاي توسعه در بر مي  راه ح 
 در اين نوشتار . استانداخته هاي ساختماني نابجا و غيرفني باعث عدم تعادل شده و زندگي مردم را به مخاطره              تراكم. است

، محور بررسـي  .مورد بررسي قرارمي گيرد با استفاده از روش تحليلي اصفهان با مدل توسعه درون زا، وضعيت موجود شهر
 ي بدسـت آمـده حـاكي از عـدم    نتيجـه  .شـود  مشكالت شهري از اين منظر به آزمون گذاشته مـي  وتراكم ساختماني بوده

امتيـازي جهـت   راه حلي بنـام مـدل    انتهادر  .استدار ـزا و پايي درونهمسويي روند رشد شهري اصفهان با مفهوم توسعه
  .گرددمي نهادـپيشزا بهبود مشـكل تراكم ساختماني با رويكرد توسعه درون
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مقدمه   
 

  جايي كه عدالت، غذا، مسكن،  يك شهر پايدار،  شهري است عادل:ريچارد راجرز

  ) .Girardet,1999(آموزش، بهداشت و اميد به شكل يكنواخت تقسيم شده است 

  

امكانات رفاهي   تمركز مراكز قدرت و    هجوم بي امان جمعيت روستايي،     اصفهان، بزرگ مانند  جمعيت درشهرهاي  روزافزون رشد     
عواملي است كه اين شهرها را بـا مخـاطرات جـدي روبـرو               هاي ناصحيح از جمله   اكار آمدي قوانين و مديريت    ن و فرصتهاي شغلي،  

تحميلـي اثـرات     ي ناخواسته جنـگ   و تصاعدي پيدا كرده و پديده      دهه اخير سير صعودي    رشد نامتناسب جمعيت در دو    . نموده است 
از طرفي بايد اذعان داشـت  .  استكرده و كالبدي شهر صد چندان اقتصادي، زيست محيطي   مخرب خود را بر ساختارهاي اجتماعي،     

 بودن بافت تاريخي و وجود فضاهاي سـبز پراهميـت شـهري و             به دارا  كه شهر اصفهان در مقايسه با شهرهاي بزرگ ديگر با توجه          
  .اي برخوردار استي زاينده رود از حساسيتهاي ويژهرودخانه

هاي غيراصولي و   تراكم وآسيب پذير، 1،عبور مترواز مسيرهاي تاريخي      5برج جهان نما  :  ازجمله هاي حجمي نامناسب  ايجاد تراكم      
، تغيير غيـر اصـولي كاربريهـاي باغـات و           4 آغا -مانند حمام خسرو   تخريب بنا هاي با ارزش تاريخي      ،3در حاشيه زاينده رود    غير فني 

ها در مقياس شهري و مسكوني      اقليمي و فرهنگي در طراحي    ي،  كوني و عدم توجه به مسايل بوم      تخريب آنها جهت رشد مناطق مس     
         از طرفـي ازديـاد      .از جمله مشكالتي است كه شهر اصفهان با آن روبرو بوده و لطمات جبران نا پـذيري را متحمـل گرديـده اسـت                       

ايـن   مـديران شـهري بـوده و      ي  هاي اقماري از اهداف عمده    رشد سريع تراكم شهري و خدمات چه در درون شهر و چه در شهرك             
موضوع كه ايجاد مناطق مسكوني و تراكم مازاد و غير مازاد  هرچه بيشتر بعنوان يك هدف براي حل مشكالت شـهري و از جملـه                          

            .تصور نادرستي اسـت كـه مـورد اهتمـام بـسياري از مراجـع ذيـصالح قـرار گرفتـه اسـت                       مشكل رشد جمعيت كارساز خواهد بود،     
 دراين بخـش كـه تبعـات فرهنگـي،     شهر حل نگرديده است بلكه در بعدهاي اقتصادي و تورم كه نه تنها مشكل مسكن و     در صورتي 

در يك نگـاه كلـي بـه مـساله           .شاهد رشدي فزاينده و غيراصولي هستيم      اجتماعي و زيست محيطي منفي بسياري را بدنبال داشته،        
ينه بدون توجه به تفاوت بين دو مفهوم رشد و توسعه صورت گرفته اسـت و ايـن                  ها در اين زم   ها و طراحي  ريزيبرنامه توان گفت مي

  .تواند ريشه مشكالت قلمداد گرددخود مي
        نگاهي با مختصات كمي بوده و كيفيـات در آن          رشد شهر و افزايش تراكم شهري به تنهايي  به منظور جوابگويي به مشكالت،                  

 توسـعه در    كه بحث هرهاي امروزي ايران و از جمله اصفهان با آن روبرو شده پديده رشد كمي بوده                آنچه ش  .شودناديده انگاشته مي  
               اجتمـاعي،  كـه حاصـل آن تعـادل در بخـشهاي مختلـف اقتـصادي،             اسـت   توسـعه مفهـومي كيفـي        .آن كمتر قابل مشاهده اسـت     

  .گـردد از جمله خصوصيات ذاتي توسعه محـسوب مـي    شده و اين مقوله تحت عنوان پايداري مطرح      .استكالبدي   زيست محيطي و  
هـاي شـهري و هـوا و        افزايش آلـودگي   تخريب محيط زيست و    با نگاهي اجمالي به آمارهاي اقتصادي، نرخ تورم در بخش مسكن،          
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ن را بوضوح اثبات  توان رشد غير كيفي وناپايدار شهر اصفها      مياست؛  و قابل لمس    مشاهده  رشد نامتناسب كالبد شهر در اصفهان كه        
  2.نمود

  بطور دزيست محيطي و كالبدي كه باي      اقتصادي، پس از طرح مساله و لزوم دستيابي به توسعه پايدار در ابعاد مختلف اجتماعي،                   
           .پـردازيم زا مـي باشـد مـي      هاي همسو با توسعه پايدار كه همان توسعه درون        به آزمون يكي از مدل     ظهور برسد، منصه  هماهنگ به   

               ي ابعـاد از تـوان ايـن نوشـتار خـارج اسـت محوريـت را بـر كالبـد شـهر و مـسكوني و مـساله                             از آنجا كه بحث و پژوهش در همه       
  ساختماني در اصفهان قرار داده و وضعيت موجود را با وضعيت آرماني مورد نظـر مـدل درون زا مـورد تحليـل قـرار                         تراكم شهري و  

) تركيبـي (و در انتهـا از اسـتقرا      ) تحليلي  ( بدين ترتيب روش تحقيق در ابتدا قياسي         .گرددحلهايي پيشنهاد مي   انتها راه  دهيم و در  مي
  .شودنتايج حاصل مي

 

  مدل توسعه درون زا

 :شود درون زا از دو بخش عمده تشكيل مي توسعه  مدل

   فرآيند توليد؛ و علمياصل -الف
  .)Islami,1998 (عرضه و تقاضاعلمي اصل  -ب 
يا ارسطويي  عدادي واِراست كه براساس نظريه علت و معلول   و در اين روند چهار علت موث       انجامدفرآيند توليد به محصول مي     -لفا

ي توليـدي را    ايي كـه يـك دوره     ـ علت غـ   -4و   ; علت صوري  -3 ; علت مادي  -2 ; علت فاعلي  -1: گردددر چهار صورت بيان مي    
  . )Islami,1998 (بخشند ل ميـشك
 ديگـر بـويژه در      هايسامانه در فرآيند توليد با      سامانهنمايد كه هر    پيشنهاد مي  اصل عرضه و تقاضا كه به محصول اشاره دارد و          -ب

  .)همان منبع  (ته باشدـو ستد داش داد اـه وتقاضـهاي ديگر ازطريق عرضبخش
        . رتباطي افقـي در محـيط دخيـل اسـت         ااي با    مردمي در سامانه    و مشاركت  هستندزا محوريت اصلي مردم     مدل توسعه درون   در     

 در ايـن صـورت در هـر     . اشـراقي قـرار گيرنـد      -دروني –ارتباطي كيفي    در اين مدل هدف اين است كه مردم با محصول نهايي در           
نـدگان و توليدكننـدگان     ي بـين مـصرف كن       رابطـه   ؛مادي متولد شد   ي توليد پس از اين كه محصول درساخت علت صوري و          دوره

مشاركتي در مورد محصول قضاوت نموده و بازتاب ايـن عمـل بـصورت               -گردد كه مردم در نظامي افقي     نتيجه اين مي   برقرار شده، 
در ساخت علت غايي به توليدكننده در سـاخت         ) بهينه كردن محصول و به شكل بازخورد       جهت اصالح و  (ها  اصالح نيازها و خواسته   

يا اصالحي به تنظـيم امكانـات درسـاخت علـت مـادي و         ع داده مي شود و توليدكننده بر اساس داده هاي جديد و           علت فاعلي اطال  
صوري مبادرت نموده و بدين ترتيب محصول جديد به شكل جديد كه تكامل يافته تر از محصول قبلي است به دست مصرف كننده            

  تـوان گفـت در ايـن حالـت محـصول          بطور كلي مي  . يابده مي ـادام چنانـهم زادرون ش و ـبخ اي تكامل دوره دـاين رون  و رسدمي
در مـدل توسـعه   . گـردد گيرد متكامل ميكه طيف وسيعي از مردم را در بر مي بطور مرتب در جهت برآورد نيازهاي مصرف كنندگان 
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بطـوركيفي بـه ارتقـاي     يـن رونـد   ارد توليـد كننـدگان نيـز    . دو مي باشد   تكامل محصول هر   هاي مردم و  زا هدف ارتقا توانايي   درون
  .)Islami,1998 (است مـاهــوي  ي جوهـري وتوليدكنندگان رابطـه ي بين مــردم ورابـطـه يـازند ودسـت مي هاي خـودتوانايي

  : توسعه درون زا به صورت زير قابل دسته بندي استاهدافبطور كلي   

  مشاركت مردمي ؛ محوريت مردم و  -1

 يان مردم و توليدكنندگان ؛ي جوهري مرابطه  -2

 تكامل محصول و مردم؛ و  -3

 .عدالت  -4

  همسويي وضع موجود اصفهان با مدل درون زا

ي            در مقابـل بهـاي آپارتمـان       ؛ چهارصـد هـزار تومـان      بـالغ بـر    شاغل   اصفهانيي هر    متوسط درآمد ماهيانه   بينانهبا فرض خوش       
 به تبع آن تـوان       و  پايين است   بسيار توان دريافت توان خريد مسكن     در مقايسه مي   ؛)ومان ميليون ت  30 ( ارزان اي محله  متري در    60

از اين رو سرمايه گذاري در يك پروژه كوچـك   .بود خواهد   ترپاييني متوسط به مراتب      عادي با حقوق ماهيانه    يساخت مسكن فرد  
داراني خواهد بود كه دهك كـوچكي از        مل مختص سرمايه  در ع  ) ميليون تومان  200 حد اقل (مسكوني با حداقل سرمايه در اصفهان       

گذار بوده  هاي مسكوني بسيار كمي سرمايه    پروژه با توجه به اينكه دولت در داخل شهر در           .شوند اصفهان را شامل مي     شهري جامعه
 در اختيـار  يـن صـنعت     ا ،)8/7/85خبرگزاري جمهـوري اسـالمي،      ( دست دارد    در را  درصد صنعت ساختمان   83بيش از   و بخش خصوصي    

  .گذار خصوصي استتعدادي سرمايه

كننـدگان مـسكن    بديهي است مخاطب اصلي توليد      خريد مردم اشاره گرديد، با توجه به اين موضوع،          پايين   پيش از اين به توان        
در صـد   ) علـت فـاعلي   (ن مسكن   توليدكنندگا .باشندد بود كه توان خريد مسكن را دارند و البته اين افراد در اقليت مي              نكساني خواه 

در نتيجـه    بـوده و   )علت غايي ( نيازهـاي مسكن مورد در خواست برخواسته از اقليتي كه توان خريد دارند            ي اصفهان، كمي از جامعه  
حاصل آن كالبد معمـاري و شـهري         ي معدودي از جامعه،   مورد انتخاب و سليقه    )علت مادي (تمهيدات و لوازم مورد استفاده       مصالح،

تـوان مـشاهده كـرد كـه در فرآينـد توليـد در صـد                بنابر اين مي   .كه حاصل پاسخگويي به تعداد كمي از اصفهانيان است         واهد بود خ
 در مجمـوع     كـه   خريد مسكن قـرار مـي گيرنـد        ي قادر به  و توليد كننده در ارتباط با تعداد كمي مصرف كننده          معدودي سرمايه گذار  

 كه گروه جمعيتيصرفنظر از سطح فرهنگي و تخصصي اين      . جمعيت شهر تشـكيل مي دهند     درصد جمعيتي پاييني را نسبت به كل      
باشـند  ي شهري اصفهان دخيل مي     در روند توليد مسكن تنها تعداد قليلي از جامعه         توان اشاره نمود  ؛ مي طلبدپژوهشي جداگانه را مي   

سازي نيازهاي دهك پاييني از      در جهت برآورده   ه تخصصي حوز غايي به    تيجه حاصل خواهد شدكه بازخورد اهداف     در پي آن اين ن     و
ي فرآيند  اين دوره  .ي سوداگري پيدا كرده است    خريد مسكن براي آنان جنبه     و جامعه است كه البته نياز مبرمي هم به مسكن ندارند         

ب درآمـد، باعـث رشـد       داران و خريد توسط معدودي و دوباره فـروش بـه جهـت كـس              توليد مسكن يعني توليد توسط معدود سرمايه      
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از طرفي اين دو گروه معدود پس از آگاهي از انحصاري كه در فرآيند          .گرددمي زانقدينگي و افزايش تعداد معامـالت گرديده و تـورم       
         مـصرف كننـده    –توليـد كننـده      ي دو سويه در جهت ايجاد مافيـاي       ز اين رابطه  هاي تكراري كه دارا مي شوند، ا      و نقش توليد دارند   

 و فرهنـگ    دادهپردازند بطوريكه مي توانند نهادهاي دولتي را هم در مسيرخواسته هـاي خـود قـرار                 به كنترل بازار مي    سود جسته و  
كـه   ي جامعه با مشكالت شهري متعددي     در اين ميان از مشاركت مردمي اثري نيست و دهك عمده           .بساز و بفروشي را رواج دهند     

فرآيند انحصاري توليد مسكن باعث رشد انحصاري دو طرف معادله شـده             .شوندمي هـمواج گردديـم ادـجي اي ـتوازنيـاين ب  رـاث در
  . رونـدان بيـشـتر مـي نمايـد   ـ شهسايرر ـود را ب ـيالي خ ـيرد و است  ـگامكانات شهري قرار مي    س هرم قدرت و   أو اين مجموعه در ر    

زهاي مرتفع و غير اصولي حاشيه رودخانه بر خـالف ضـوابط طرح تفـصـيلي             سا تا جاييكه با تاثير گذاشتن بر شهرداري به ساخت و         
شهرداري هـم كـه منبـع اصـلي در آمـدش از وصـول                .نمايدي خـالف مي  پرداخته و شوراي شهرسازي را وادار به تصويب نقـشـه        
 ،)3تـصوير (ه ي كوه صفكان در دامنهتوان از برجهاي پزش   براي مثال مي   .شودعوارض و تراكم است به اجبار با اين اقليت همسو مي          

 .نام برد هاي قديمكارخانه  و تخريب فضاهاي سبز كنار رودخانه و محل)4تصوير(د ساخت و سازهاي حاشيه زاينده رو

  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

ي چه در    سرطان -هاي كالبدي  اگر به سيماي كلي شهر اصفهان بنگريم اين عدم توازن كامال به چشم مي خورد به طوريكه لكه                     
  . استمشاهدهزايي در شهر قابل اين عدم توازن و پايداري و عدم توجه به توسعه و مفهوم درونو پالن و چه در منظر شهر مشهود 

         زا بـه رشـد و ازديـاد       ي درون   از طرف ديگر نهادهاي دولتي و نيمه دولتي بدون توجه بـه مفهـوم مـشاركت مردمـي و توسـعه                        
هـا حتـي از نظـر اقتـصادي نيـز      پردازند و اين خانـه اري ميـاي اقمـههركـر و ش  ـي شه كن در حاشيه  ـازي مس ـسبوههاي ان ژه  پرو

 چه برسد به اينكه مـردم در فرآينـد توليـد آن بتواننـد در نقـش علـت غـايي پيـشنهادات و             ،نتوانسته به نيازمندان خود جوابگو باشد     
از ديگر اثرات سوء ايـن پـروژه هـا ايـن كـه              . ي اين روند شركت نمايند    صالح و توسعه  انتقادات و بازخوردهاي اطالعاتي در جهت ا      

بافتهـاي ايـن منـاطق    . كنـد ساز در درون شهر را مختل مـي  جمعيت را از درون شهر به حاشيه هدايت نموده و بازسازي و ساخت و   

.   هازا و ناپايدار؛ عدم توازن در كالبد شهر؛ تخليه پايين شهر و بافت فرسوده؛ و مهاجرت ناموفق به حاشيه و شهركي غير درونتوسعه:  وضع موجود اصفهان-1تصوير
 .نگارندگان: ماخذ

 
پايين  باال شهر  

شهر
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از نظـر    و با اختالف طبقاتي اقتصادي و اجتماعي،      هاي كم درآمد و پايين شهر درآمده و شهر همس         بازسازي نگرديده و بصورت محله    
          ي باالشـهري تنهـا از امكانـات،    معمـاري و بافـت شـهري محلـه    بـه لحـاظ  گردد كه ي نامتقارن تقسيم ميكالبدي نيز به دو طبقه 

بهـره   كالن شـهري بـي     رفاه و اقتصاد بيشتري برخوردار است و از نظر هويت شهري با توجه به اينكه از مشاركت مردمي در سطح                   
  ).1تصوير(ي درون زا فاصله مي گيرد موجوديتي بي هويت پيدا كرده و از توسعهبوده است، 

        زا فاصـله بـسيار   ي درون  توسـعه  الگـوي  بيست سال گذشـته از اصـول كلـي           طيتوان نتيجه گرفت شهر اصفهان      بطور كلي مي      
ي شهروندان با معماري    سازي ضعيف بوده و به تبع آن رابطه       ش مردم در روند خانه    داشته است بدين معني كه مشاركت مردمي و نق        

ز طرفي انحصار در سـاخت و سـاز، مـردم و معمـاري را از جايگـاه                   ا .ي غير ماهيتي و سطحي تنزل يافته است       و شهر به يك رابطه    
  . رشد كمي تنزل داده است و7و به ورطه پيشرفت در مدل درون زا دور نموده  و توسعه كيفي6تكامل يابنده

  جمع بندي 

              ايـي كـه در اثـر رشـد    ود تـراكم شـهري اصـفهان مـي تـوان مـشكالت عمـده       ـع موجـ وضرابطه بابندي كلي در  در يك جمع       
  : كردارائه زير ه شرح را ب استزا گريبانگير شهر اصفهان شدهغير درون

 ر سطح افقي و عمودي شهر؛ توزيع نا مناسب و ناهمگن تراكم مسكوني د -1

 ي باال شهر و پايين شهر كه پايين شهر درصد بيشتري را به خود اختصاص مي دهد؛ تقسيم شهر به دو منطقه -2

 و عدم استفاده از حد اكثر ظرفيت قابل توسعه تراكم درون شهري؛) پايين شهر (  عدم نوسازي عمده ي بافت شهري  -3

گذاري در صنعت ساختمان براي همه به نحوي كه هـر  سرمايه 8هاي يكسانز فرصت عدم وجود عدالت در امكان استفاده ا  -4
ي  دليـل عمـده  .  گرددحاصلمالك زمين و يا ساختمان فرسوده بتواند در امر ساخت و ساز شركت كند و سود معقول هم       

 زا است؛ درون توسعهاهدافعدم وجود عدالت، ناكارآيي و غير همسو بودن ضوابط ساختماني و مديريت شهري با

  تخريب فضاهاي سبز شهري و تغيير كاربري آنها به مسكوني؛ -5

  مشكالت ترافيكي؛ و -6

 .هاي معماري و شهريگيريها و طراحيعدم مشاركت مردمي در تصميم -7

  ارايه راه حلها و پيشنهادها بر اساس مدل توسعه درون زا

سيري از وضع مطلوب بـه ممكـن دارد يعنـي ابتـدا بـه تـصوير وضـع                   ريزي بطور ارجح    زا طراحي و برنامه     در مدل توسعه درون      
  .انجامدكن ميـع ممـ به وض با توجه به وضع موجودمطلوب پرداخته و سپس

خـود   اجـزاي  ي منـاطق و   اي در همـه   آل شهري است كه ازاستعدادهاي توسعه     توان گفت شهر ايده     براساس تعريف پايداري مي      
ـ   . ي مناطق بطور متعادل و همگن انجام گيرد       ي تراكم شهري بايد در همه     به سخن ديگر توسعه   . بهره ببرد   همگـن و  درشد شهر باي

هاي ضوابط طرح تفصيلي اصفهان را مورد بررسي قرار دهيم در خواهيم يافت در مورد تراكم شـهري           اگر مالك . موازي انجام پذيرد  
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هاي با  زمين به. اندنشاني و ترافيك مورد نظر قرار گرفته      اندازي و ضوابط آتش   م سايه رعايت حري   بر اساس مشرفيت،   بطاضوي  عمده
مساحت كمتر امكان تراكم ساختماني كمتري در ارتفاع داده مي شود و به زمينهاي با مساحت بيشتر امكان تراكم ارتفاعي بيـشتر و                       

و بجا بوده و رعايت      گيري اين ضوابط به نظر مي رسد خوب       جهتالبته  . گيردها تراكم تشويقي نيز تعلق مي     در صورت تجميع پالك   
 موفـق   شـد ابتداي نوشتار گفتـه      ولي در عمل مي بينيم كه اين ضوابط در برابر آنچه در           . نمايدهاي مورد نظر نيز پسنديده مي     مالك
زا مدلي را پيشنهاد    طالعه توسعه درون  م نگارندگان بر اساس تجربيات گذشته و     .  و مشكالت ذكر شده را در پي خواهد داشت         اندنبوده

  .زا توسعه يابد بسياري از مشكالت گفته شده را رفع و يا در تعديل آنها موثر افتدمي نمايند كه  در صورتي كه بصورت درون
 از آنجا كه    .ي افقي است  اي فردي، عدالت، تمركز زدايي و رابطه         از اهداف و اصول توسعه درون زا مشاركت مردمي، خود توسعه            

 در عمـل نقـش دولـت در كنتـرل     )8/7/85خبرگزاري جمهوري اسالمي، (  است درصد 83سهم بخش خصوصي در ساخت و ساز مسكن     
. بنابراين راهكارها بايد از اينجا آغـاز گردنـد       . تراكم مسكوني كمرنگ مي باشد و مافياي مسكن بطور پر قدرت بازار را در دست دارد               

          سـاز در پالكهـاي كوچـك شـهري و زمينهـاي بـا               اي اصالح شـوند كـه سـاخت و         است كه ضوابط به گونه     ها اين يكي از راه حل   
هـاي مختلـف و پراكنـده در        گذاري بر روي بافت   مساحت كم آنقدر توجيه اقتصادي پيدا كند كه مافياي خصوصي مسكن به سرمايه            

. الك زمين امكان پذير بوده و شهرداري بـر آن نظـارت مـي كنـد               اين مسير بصورت مشاركت در ساخت با م       . سطح شهر روي آورد   
البته اصالح ضوابط به معني زير پاگـذاري ضـوابط ماننـد آنچـه در حاشـيه                 . ي شهر بطور يكنواخت توسعه مي يابد      بدين شكل همه  

بدين معني كـه ابتـدا ظرفيـت        . وردبوجود آ  هاي جديدي را  هاي قبلي امكان  توان با حفظ مالك   مي. باشد اتفاق افتاد نبايد   زاينده رود 
سـپس   .توسعه تراكم مسكوني در سطح و ارتفاع در داخل شهر محاسبه گردد و مساحت و كميت فضاي قابل توسعه سـنجيده شـود         

گـذاري بـراي   اين امتياز بايد به گونه اي در ضوابط ديده شـود كـه سـرمايه      .تعلق گيرد   امتياز تراكم مازاد،  يا بجاي تراكم تشويقي و   
گذاري در پايين شهر گردد و مالكين پايين شهر براي تحصيل سودي معقول             وابسته به سرمايه   بدست آوردن سود بيشتر در باال شهر      

  .گذار باالشهر بشوندمايل به شراكت با سرمايه
مالكين را بايـد     گذران و يهريزي و طراحي اين امتيازها و ضوابط، قابليت اصالح در نتيجه بازخورد اطالعات و نظرات سرما                  برنامه  

ي ايـن  بعالوه همـه . اي دو طرفه و در جهت منافع همه و شهر قرار گيرد    زمان اين تعامل به رابطه     مرور فراهم كند به طوريكه دراثر    
پذير خواهد بـود و شـهرداري و يـا نظـام مهندسـي و يـا                 ي ضوابط فني و شهر سازي و معماري امكان        محدوده كارها و تغييرات در   

  تـوان هايي كـه مـي    از انگيزه . دادگستري مي تواند با نظارت درست و با در نظر گرفتن منافع افراد و شهر تحقق آن را تضمين نمايد                   
و تـضمين    برگشت سرمايه و سود سريعتر در پايين شهر؛ برخورداري از امتيازات بهتر در باال شهر؛              : تاكيد ورزيد  آنها  بر رابطهاين   در

بعـالوه  . ها اسـت  باال شهر توسط مراجع ذيصالح و امكان استفاده از تسهيالت و تشويق            و  معامالت در پايين شهر    و حقوقي قرارداد 
به هر حال در طراحـي و اجـراي    . هايي داده شود  در پايين شهر نيز تشويق     شراكت افراد پايين شهر با باالشهر      در صورت مشاركت و   

بعـالوه  . افراد دخيل در آن و مردم شهر نقش مؤثر داده شود تا نتيجـه حاصـل گـردد                 به   مدل امتيازي بايد جوانب مختلف بررسي و      
ي دروني شهر كمك    ساز در حاشيه شهرها به توسعه      نهادهاي دولتي نيز مي توانند با جلب رضايت مردم پايين شهر بجاي ساخت و             
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محيطي انجام پـذيرد و تـشكيل شـوراهاي محلـي     بديهي است اين توسعه بايد با توجه به مسائل اقتصادي اجتماعي و زيست    . كنند
هاي مردمي و جلب نظر شوراهاي محله هاي ديگر جهـت مـشاركت مـي توانـد                 ها با شهرداري و تحكيم مشاركت     جهت هماهنگي 

قـي  اي كه در نتيجه آن ژني از روابـط اف         امتياز ابزاري است براي ايجاد عدالت، افزايش مشاركت مردمي و خود توسعه           . سودمند باشد 
به تاييد مـردم برسـد و        هاي مختلف انجام گرفته و    بديهي است طراحي مدل امتيازي بايد توسط كارگروهي با تخصص         . آيدپديد مي 

  ).2تصوير( انجام گيرد كه پژوهشي ديگر را طلب مي كند زا خود به صورت درون
  

  گيرينتيجه

 زا بيگانه است؛ وي درون توسعهمدل وضعيت كنوني اصفهان با •

مدل امتيازي مشاركت اقشار مختلف مردم در امر ساختمان بيشتر و در صـورت               استفاده از  با تغيير ضوابط كنوني و اعمال و       •
تخريب فضاهاي سبز و     هاي فرسوده، بافت اختالف طبقاتي،  زا مشكالت تراكم نامتوازن،   درون بطور طراحي درست مدل،  

 .تعديل و مرتفع مي گردد ها و امكانات،عدالتي در بهره بردن از فرصتبي

جامعـه جهـت     فـرد  هاي يكـسان بـراي فـرد      زا با ايجاد فرصت   با بكارگيري مدل امتيازي و همسويي با مدل توسعه درون           •
 كمال استفاده را برد بطوريكـه سـاختار       طرح، و ي افراد هاي بيشينه و به قوه    توان از ظرفيت  ساختمان مي  مشاركت در امر  

             هـاي تفـصيلي مـورد نظـر       اي كـه در طـرح     ي بهينـه  اهنگ توسعه يافته و به كالبـد و پيكـره         معماري بطور هم   شهري و 
 گيرد دست يافت؛مي قرار

   توان امكان نزديك شـدن بـه عـدالت را         ضوابط بطور قانونمند مي    با بكارگيري مدل امتيازي بدون زير پا گذاشتن قوانين و          •
بـراي مثـال   . ي مـردم فـراهم نمـود    گذاري و مشاركت در ساخت براي همـه       يهها در سرما  سازي فرصت از طريق يكسان  

هاي بـزرگ در    يي كه براي زمين   هاي با مساحت كم مي باشند و بطور قانوني نمي توانند به اندازه            افرادي كه مالك زمين   
 ذخيره كرد؛در عوض اين تفاوت را برايشان بصورت امتياز  ضوابط ديده شده، تراكم ساختماني ايجاد كنند،

هاي معطوف به قدرت    انگيزه رقابت تبديل به مشاركت شده و      با بسترسازي جهت مشاركت مردمي و ايجاد مدل مورد نظر،          •
هاي برابر و احـساس دسـتيابي بـه عـدالت در            ها و فرصت  چرا كه با ايجاد امكان    . گرددپذيري بدل مي  به حس مسئوليت  

ي هاي بيـشينه   به شركت در اين فرآيند شده و سعي مي كنند كه از ظرفيت             فرآيند توليد ساختمان يك يك افراد تشويق      
كيفـي   مالحظـات   وشـهر خود استفاده كنند و به تبع آن مشاركت مردمي در طبقات مختلف اجتماع تسري يافته و كالبد       

ي رقـابتي   ن رابطـه  گردد؛ با تبديل و نزديك نمود     هاي مصوب نزديك مي   موردنظر طرح  به حداكثر پيكر بهينه و     شهر نيز 
گردد كه اسـاس   به مشاركتي روابط عمومي جامعه در فرآيند توليد ساختمان و تراكم ساختماني به روابط افقي نزديك مي                
 كنـد سـعي مـي    آن بر احساس مسئوليت فردي استوار است و هر فرد در ارتباط با يك ساختار كلي وجمعي قرارگرفتـه و                   
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هاي الزم در نزديك شدن بـه       چرا كه بسترها و انگيزه    . هاي خود فراهم نمايد   ي توانايي با ارتقا  را اهداف كلي اين ساختار   
 .زا و اعمال مدل امتيازي ممكن گرديده استمدل توسعه درون

  پي نوشت ها
  

 شهرداري ابالغ كرده است،     وجود آنكه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور مخالفت خود را با عبور مترو از خيابان چهارباغ به                     با -1
                        نـسخه شـماره    روزنامـه ابتكـار،    (مـي دهنـد   مسئوالن شـهرداري تنهـا بـا راي شـوراي عـالي همـاهنگي ترافيـك كـشور مـسير متـرو اصـفهان را تغييـر                            

841 - 1385/11/8(.  
 و در نهايـت كـاهش       1384 تا   1382هاي     در قيمت ساختمان بين سال     پس از يك دوره ثبات     رشد قيمت زمين و ساختمان ميل به افزايش دارد         نرخ  -2 

 85هاي  رشد قيمت زمين و ساختمان در سال.  وارد مرحله جديدي شد1385سازي در نقاط مختلف ايران، سطح قيمت زمين و ساختمان از سال     ساختمان
   .شته استدرصد رشد دا 100 به طور ميانگين در اكثر مناطق پرجمعيت شهري بيش از 86و 

پيش از هر . شود ايجاد اين روند افزايشي به عوامل مختلفي نسبت داده مي    .  خورشيدي قيمت امالك در ايران افزايش قابل توجهي داشته است          70از دهه   
ول ملي و نـرخ بـاالي       كاهش ارزش پ  . چيز براي برآورد وضعيت كنوني و آينده بهتر است عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي امالك مورد بررسي قرار گيرد                   

ها است كه گسترش نقدينگي و كـسري بودجـه دولـت بـه همـراه           سال. هاي فيزيكي از جمله زمين بوده است        تورم پيوسته محركي براي تقاضاي دارايي     
ني و عمده نـرخ بـاالي      كمي از رشد سطح قيمت در ايران به عوامل بيرو         . مشكالت ساختاري اقتصاد ايران نرخ تورم را در سطوح بااليي حفظ كرده است            

  .تورم به فاكتورهاي دروني وابسته است
هاي تجاري را به شـدت كـاهش داد كـه     گذاري در بانك هاي سرمايه  بازده واقعي سپرده86 تا 84هاي  نرخ باالي تورم و كاهش نرخ بهره در فاصله سال      

بـازي روي امـالك جـان     هاي سفته گذاري، انگيزه صان فضاي مناسب سرمايهبا باال رفتن تقاضاي پول و نق. اين مساله به افزايش تقاضاي پول منجر شد    
بازي را افزايش داده كه اين خود عامـل مهمـي در رشـد قيمـت زمـين و                     هاي واقعي در دو دهه اخير تقاضاي سفته         افزايش بازدهي دارايي  . اي گرفت   تازه

گذاري در بخـش سـاختمان،       هاي سنتي نسبت به سرمايه      ان، رشد جمعيت، ديدگاه   عوامل ديگري از جمله تقاضاي موثر براي ساختم       .ساختمان داشته است  
هاي مولد بر  گذاري در بخش  هاي واقعي، افزايش قيمت جهاني نفت و كاهش سرمايه گذاري در دارايي احساس عمومي نسبت به عدم ريسك زيان سرمايه       

   .)1505،1/2/1387اقتصاد،شماره روزنامه دنياي ( رشد قيمت زمين و ساختمان تاثيرگذار بوده است
كنـد و از   اين شهر بشدت آلوده را هر روز محدود تر مي شود، جريان هواي هاي بلند كه همچنان در حاشيه زاينده رود در اصفهان ساخته ميساختمان -3

سـازي مرتفـع در حاشـيه     سـاختمان    است كه بهكارشناسان محيط زيست و دوستداران ميراث فرهنگي، ساليان درازي .كاهد مي رود زيبايي حاشيه زاينده
 درآمد، راه تنفس شهر اصفهان را بسته و همچنان مردم شاهد ساخت بناهـاي بلنـد در حاشـيه    رود اعتراض دارند اما مسووالن شهري براي كسب زاينده
ادامـه سـاخت و    گـر  نظـاره  ي آنها صادر نشده اسـت، زمان تصد مسووالن كنوني شهر اصفهان با اين توجيه كه مجوزهاي ساخت در .باشند رود مي زاينده

ميراث فرهنگي و مسكن و شهرسازي اسـت، از جريـان    عالوه براينكه برخالف ضوابط رود سازي درحاشيه زاينده ارتفاع :سازها هستند،كارشناسان معتقدند
كـه   كـه ميـراث فرهنگـي    شود ناهاي بلند در حالي ساخته ميب .كند آلودگي و پراكندگي رطوبت در هوا جلوگيري مي باد در سطح شهر و در نتيجه كاهش

خبرگـزارى جمهـورى   (دانـد   متـر مـي   9  رود را فقـط   شـعاع يكـصد متـري زاينـده     ارتفـاع مجـاز سـاخت و سـازها تـا      است، متولي اصلي سايتهاي تاريخي
   ).17/8/1384،اسالمي

.  با بي توجهي شهرداري اصـفهان صـورت گرفـت          1374در سال    ت رسيده است ،    در فهرست آثار ملي به ثب      53 سال  كه در  اغتخريب حمام خسرو آ    -4 
ا كه در فاصله اندكي از ميدان نقش جهان واقع شده بود جزو مجموعه سلطنتي صفوي و در نوع خـود شـاهكاري مثـال زدنـي در                            غحمام صفوي خسرو آ   

   .)18/10/1386خبرگزاري ميراث فرهنگي،( معماري و تزيينات وابسته به آن بود
 تعديل برج جهان نما را پايان ندهد، ميدان نقش جهان همچنان امكان جاي گـرفتن در فهرسـت                   2007در صورتي كه دولت ايران تا اول فوريه سال           -5

  .)11/10/1385خبرگزاري ميراث فرهنگي،( برد در همين حال ادامه تعديل اين برج نيز در بالتكليفي به سر مي. ميراث در خطر را دارد
6-Evolution 
7-Progression 
8-Equal opportunity 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 باال شهر  

 تاثير مدل امتيازي       

.نگارندگان: ماخذ                                            تحول ساختار شهري بر اثر مدل امتيازي و تحقق توسعه ي درون زا-2تصوير  

 توسعه ي درون زا و مشاركت مردمي

پايين 
 شهر

 باال مردم مردم
 شهر
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