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 دهیچک

 4شوند.كند بازخواست نشود ولى خلق از كردارشان بازخواست مىو او بر هر چه مى

اساس،  نیو بر ا شودیمف یتعر یشهر ستمیس داریو پا جانبهمههول اداره و توس عه ئمس  عنوانبه یش هر تیریمد س تمیس 

 یطیگسترده مح طتعامل و رواب یو دارا ردیگیبرمدر  آن را ییایجغراف یهاحوزهدر اداره ش هر و تمام  مؤثر یتمام نهادها

 است. یسازماندرونو  یسازمانبرونو 

و  یاجتماع ،یاسیس یهانظامو  هامؤلفهآن از  دیشد یریپذریتأثو جهان نش انگر  رانیدر ا یش هر تیریمد نهیش یپ یبررس 

 مستقل و خودگردان است. یشهر تیریمد یفاقد نهادها رانیا خیاساس تار نیجامعه است. بر هم یاقتصاد

 یهرش تیریمد تیو هو گاهینامش ص  بودن جا هب عنوان کرد توانیم رانیا یش هر تیریمدمش للاتی را که در  ازجمله

پوش  ش   یموجود به لحاظ نقا یش  هر تیریبه مد تمس  یاطلاق مفهوم س   تیکش  ور، عدم قابل یتیریلان مدک س  تمیدر س  

و  یبه حلومت مرکز جانبههمهو  دیش  د یمنتصب ش  هروندان، وابس  تگ یفقدان عناص  ر و نهادها ،ییایو جغراف یعمللرد

ر موجود د یش  هر تیریمد ییعدم کارا ،مس  ا ل نیمجموعه ا امدیخلاص  ه کرد. پ گریلدیو عناص  ر با  هاس  ازمانتعارض 

 است. یرانیا یشهرها داریاداره و توسعه پا

دادند که همان  هادشنیرا پ یدیجد ستمیحرکت کردند و س نیقوان رییبه سمت تغ گذارانقانون شدهمطرح مسا لتوجه به  با

 سا لمحل  یتلاش برا یانریا یشهرها یبرا یشهر تیریمد ستمیس نیدر ا هست یهماهنگ ش هر تیریجامع مد س تمیس 

 نیآن اس   ت. با ا یبرا ش   دهنییتع یو راهبردها دافاه ،یش   هر تیریمد یفوق در چهارچوب اص   ول و ملاحظات نظر

گ هماهن یشهر تیریبر ساختار مد مؤثر یهاسازمانموجود  تیکه با وضع ش دهنوش ته یدیجد یچارت س ازمان لردیرو

 ریتا مس    داد قرار موردتوجهقانون مدیریت جامع ش   هری را  مطابق با یبدکال یبه طراحنیاز  یعدم هماهنگ نیا س   تین

 هموارتر گردد. دیجد ستمیبه س یابیدست

صراج مبانی برای است ییهاپرسشنامهشهری  مسئولانبا این نگاه و ضرورت توجه به قانون و مطابقت آن با نگاه شهروندان و 

ش   هروندان و  ییگراهمو  ییرأهممیزان  هاداده لیوتحلهیتجز نتایج و یآورجمعو اص   ول طراحی ش   ل ل گرفت و با 

یازهای یک ناز این نتایج در جهت طراحی کالبدی متناسب با  تیدرنهاو  شدهاستصراجنسبت به این نوع مدیریت  مسئولان

 .استفاده شد فضای مدیریت واحد شهری

د و بررسی صورت گرفت و در فرآین موردمطالعهبس تر  عنوانبهمنطبق با عمللرد این فض ا در ش هر آمل  طراحی مجموعه

قرار گرفت تا فض   ایی پویا و کارا و ش   فاف با رویلرد ارتقا کیفیت  موردتوجهطراحی اص   ول مرتبط با اقلیم و س   ایت 

 عمللرد مدیریت شهری شلل گیرد.

 

 ،مدیریت هماهنگ شهری، شورا ،داریشهر :یدیكل یهاواژه
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  كلیات تحقیق -1 فصل
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 مقدمه -4-4

 هاآنمشللات  نیقیبهقطع و  شوندیم ترمدرنو  ترگبزر روزروزبه یبشر افتهیرشد  سرعتبه یهاسلونتگاه نی، اش هرها

 .شوندیم ترمدرنو  تربزرگ زین

 یاز کارگزاران در مرزها یامجموعه معمولاًرا  یتیریمد نیدارد که چن تیریبه مد ازیزنده ن یامجموع ه عنوانب ه ش   هر

 .رندیگیمبر عهده  نیو مع یادار

و چه در روزگار معاص  ر که  دیخود د رأسرا در  هیکه بلد یآن بودند، چه زمان کنندهادارهچه آن زمان که حاکمان  ش  هر

 یلفمصت یهاارگانروزها که  نیقرار داشته و ا یتیریمد یهاچالشهمواره در  دیخود د بالادس ترا  یش هردار یراتییبا تغ

 شده است. شتریو ب شتریب هاچالش نیا رندیبگ میتصم کشدیمکه انسان در آن نفس  یطیمح یبرا دیبا

 ییو گو دشوینمتابلو تمام  نیتفاوت که خلق ا نیاما با ا دهدیمدر آن رخ  یاجتماع عیاس ت که وقا ییهمانند تابلو ش هر

 درخور یاثر کمدستبلله  یو افلاطون یالیخ یشهرهاآرمانچون  یبه اداره شدن دارد تا نه اثر ازیو ن کردهگمخالقش را 

است. اداره  شدهداده هاآنفرصت به  نیا بارکیکه فقط  کنندیمرا تجربه  یایزندگانکه در آن باشد  یکسان یستهیشاو 

 راموشفو اصل وحدت در عین کثرت  ه شددید کنندگاناداره تعدددر راهلار  تیدرنهاسصت است  اریاثر بس  نیکردن ا

اگوار ن ازحدشیب کهآن یجهینتو  اه استامروز حاصل این نگ تیبد هو یش هرها تیدرنهاو  یقانونیب ،یس ردرگم. ش د

 و افسرده. یجز مردم ناراض ستین یزیچ ستا

ارکت مش یبرا یزمان ایباشند، آ یادار یندهایفرا ریخود درگ یخانهساختن  یکه مردم برا یاس ت تا زمان نیا س ؤال حال

؟ و «ندسازیمر خوب را شهروندان خوب شه» مییبگو میتوانیماوضاع چطور  نی؟ با اماندیم یباق ایپو یدر س اختن ش هر

 انتظار مشارکت داشت؟ هاآناز  توانیمچطور 

ار راهل رس  دیمبه نظر  ندیهاآن نیترمهم یکه ش  ورا و ش  هردار یش  هر مس  ا لدر حوزه  رانیگ میتوجه به تعدد تص  م با

 در پس شهر باشد. دنیشیاند شاشهیاندکه  یامجموعهشهر باشد.  شماریب یهازخمبر  یمرهم دیشا یتعامل اجتماع

 هاآن لهنیا یجابهتا  شودیممجموعه کوشش  نینهاد شهر هستند در ا دهندهلیتشل یاجزا نیتریاص لمردم  کهییازآنجا

 نیمرتبط ا یهابصشدارند بگردند،  باهم زین یتداخلانکه گاه  یو مقررات نیقوان یدر پ یش   هر یهاارگ ان یهم هرا در 

شود و هم  ییجوصرفهجامعه اس ت  یهیس رما نیترمهمو زمان که  نهیتا هم در هز دیایگرد هم ب یاجموعهمدر  هاس ازمان

 .ردیشلل گ یسازمان انیو م یبصش انیروابط م یبرا یدر مناسبات ادار یمناسب یالگو

ند تا ش  هرو یادار یهایبروکراس  و  دهیچیباش  د ش  فاف و بدون روابط پ ییفض  ا دیبا یهماهنگ ش  هر تیریمد مجموعه

د، کن یدگیخود رس یو شهر یو طرح بدهد، به امور ساختمان دیش هر بگو مس ا لوارد آن ش ده و از  دغدغهیبآس وده و 

 ت.نهفته اس هادغدغه نیا انیو در م هادهیا نیهمحل مشللات شهر در پس  رایکند ز یپرداز دهیحل مشللات شهر ا یبرا

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



3 

در پس  یکند که حت یانیکمک شا یبه انبوه مشللات شهر تواندیم یگ شهرهماهن تیریمد یمجموعه رس دیمنظر  به

 آن خواهد بود. به دنبالمجال  نیوجود دارد که ا یادیز یهاچالشمشللات و  زین لارراه نیا

جامعه دارد. پروژه حاضر  یامروزدر فرصت  یت فراوانیاهم جومشارکتو  یمدن ینهاد منزلهبه یش هر تیریمد مجموعه

 یهماهنگ شهر تیریمجموعه مد یدهندهشللارکان  یبرا یس اختار یطراح یدر پ - معمارانِ یالعملعلس عنوانبه -

صتلف و م یهاشیگرابا  یمتلثر اجتماع یهاهیلابر مش   ارکت آزادانه  یمتل ییو معنا یبه لحاظ ش   لل کهچنداناس   ت. 

 جموعه باشد.م یهاهیلادر تمام ساختارها و  یاصول و قواعد اسلام تیرعا

 سوژه: نییتب

در داخل و خارج از کشور  کینزد یقیاست که مصاد دیجد یبا س اختار یامجموعه یهماهنگ ش هر تیریمد س ازمان

 سازمان دانست. نیبا عمللرد ا ینینمونه ع توانیرا نم کیچیدارد اما ه

 .میپردازیسازمان م نیا یاصل یهاتیفعال فیبه توص وجودنیباا

است و  فیو اتاق فرمان شهر قابل توص یتیریعنوان مرکز مددر شلل گسترده خود، به یهماهنگ ش هر تیریمد س ازمان

 :ردیگیعمده را در برم تیسه نوع فعال

 ،اصناف ،یونقل، مس لن و ش هرسازحمل ،ییربنایز س اتیش هر، تأس  یکه ش امل ادارات ش ورا یادار یهاتیاول، فعال 

 است. یشهر تیریاز کنشگران مد گرید یو البته برخ یهردارو سازمان ش یو رانندگ ییراهنما

ت ها و اجتماعامراسم و جشن یو برگزار یسصنران یبرا ییعرص ه اجتماعات که ش امل تالارها ای یجمع یهاتیفعال دوم،

 مردم است. یو اجتماع یاسیس

 و موزه و... است. یکه شامل گالر یفرهنگ یهاتیفعال سوم،

تبلور  ینوعاست که به یو فرهنگ یفاتیتشر ،یادار یهاتیمرکب از فعال یامجموعه یشهر تیریمدس ازمان  بیترت نیبد

ت مردم شهر اس یبرا یشهر و قصر یماندگار برا یامجموعه سمبل و نشانه نیاست. ا یو ش هروند تیمفهوم مدن یکالبد

 شودیاست که کهنه نم یی. بنادینمایم تیوخاطره و ه جادیا وندانش هر یبرخوردار اس ت که برا ییو از چنان توان فض ا

 کالبد شهر است. یبصشتوان یبرا یآن ابزار یو معمار گرددیکهن م

 انتصاب سوژه: لیدلا

و  ینید یهااص   الت هیاس   ت تا بر پا یمترق یامروز که خواهان جامعه مدن رانیبه ا یب ه نل ات فوق و با نگاه تی عن ا ب ا

اس  ت  کیخود نزد یس  ال را گذرانده و به بلوف فلر وهفتیکه س   دیجد یاس  یس  در کالبد  شیخو یصیو تار یفرهنگ

 نو را سامان دهد. یکالبد
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و  یشهر اسلامآرمان که در آن ی بوده استکارشناسدوره مسئله که در رساله  نیتوجه به س ابقه پرداختن به ا بااین انتصاب 

و نگاه  نیقوان رییمصتلف پرداخته ش   د با توجه به تغ یفلرها و ملاتب ش   هرها در فرهنگآرمان یهاش   هیآن با اند اسیق

 .داده شود شینو نما یدر کالبد ساختار نو نیتا ا این رویلرد اتصاذ شدساختار  نیبه ا دیجد

مفهوم  نییتر در جهت درک و تبو مطالعه گس  ترده نیو نماد کیدموکرات وهیبه ش   یطراح یبه تجربه نوع لیم حالنیدرع

 در انتصاب سوژه مذکور بوده است. لیدلا گریز دا یجمع یفضاها

 مسئلهان یح و بیتشر -4-2

 ن،ینو یفراهم آورده و فن ش  ناس   هایریگمیتص  م در مردم را و مش  ارکتاملان نظارت  ،یرس  انو اطلاععص  ر ارتباطات 

ه، به نابامه قدرت نموده اس  ت تا رابط جادیعموم ا یبه دانش را برا یدس  ترس   و املانبرداش  ته  انیاز م فض  ا را اس  تبداد

 شود. لیمتقابل تبد یگفتگو

رگان ا کی اریدر اخت صرفاً یشهر تیریدر عصر حاضر مد دیرا در خود د یاریتحولات بس  خیش هر در طول تار تیریمد

 یو رانندگ ییآبفا، راهنما ،یشهر، وزارت مسلن و شهرساز یشورا ،یشهردار ازجمله یادیز یهاارگانو  س تیخاص ن

 هستند. لیآن دخ یدارهادر  رهیو غ

و  تیریمد فهیوظ یشهر تیریمد میاز الگوها و مفاه یریگبهرهاست که با  یس ازمان یش هر تیریدر حوزه مد یش هردار

در  یمحل یاز کارگزاران انتصاب یامجموعه معمولاًرا  یتیریمد نیاس   ت که چن یهیاداره امور ش   هر را بر عه ده دارد بد

 .رندیگیمده بر عه نیو مع یادار یمرزها

 یاداره یاست که قانون برا یاس لام یان جامعه ش هرکاز ار یاس یو س  ینماد اجتماع کی عنوانبهش هر  یش ورا یطرف از

 یازهاین، ش  ناخت هاآن یهاش  نهادیپآن ارتباط با مردم، جذب نظرات و  فهیکه وظ اس  تکرده  ینیبشیپرا  نهاد نیا ش  هر

ون چ یگریادارات د هاارگاندر کنار این اس  ت؛ و  یش  هر مس  ا لحل  یبرا یزیربرنامهو  یریگمیتص  م نیش  هر و همچن

 خانه و شهر مشارکت دارند. یهارساختیزدر ساختن  رهیبرق، آب و غ

و ادارات و  هاس   ازمان نیمرتبط ا یهابصشجز کنار هم قرار دادن  یزیچ یهماهنگ ش   هر تیریمد یمجموعه ه دف

 .ستینبهتر به شهروندان  یرسانخدمت

 ی، آمل ش  هراس  ت دابودش  تو  جانیلار ،یس  ه بصش مرکز یآمل در مرکز اس  تان مازندران قرار دارد و دارا ش  هرس  تان

در سه  مازندران بوده و تصتیمغول پا یدورهتا  یش هر حداقل از دوره ساسان نیا یصیبوده و با توجه به اس ناد تار یباس تان

 تیریمد یهشدگفتهاز مسا ل  زیش هرس تان ن نیبوده اس ت. ا رانیا یرس م تصتیپا انیو اش لان انیمرعش  ان،یس لس له علو

 .ستیبر حذر ن یشهر
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اس  ت.  ش  دهپراکنده تیچند واحد آن اس  ت و در س  ا یمحدوده کیس  اختمان اس  ت که هر  5 یآمل دارا یش  هردار

اس   تان  گرید یش  هرها یهردارش    یاز بناها یبنا در برابر بعض   نیگفت ا توانیمکه البته  یمیبا بافت قد یهاس  اختمان

 رییتغ نیو همچن نیقوان رییاما به خاطر تغ ش  دهس  اخته یمتناس  ب و عمللرد یتا حد ییفض  ا ازنظردارد چون  ییهایبرتر

 انیدر م یکه خود عامل سردرگم شودیمنیاز  رجوعارباب تیهدا یو نصب تابلو برا ییبه جابجا گاهیوبگاه هارس اختیز

 .گرددیمآنان 

تا  کندیمآمل کمک مردم  یبرا یبا نگرش اسلام همآنش هرس تان  نیدر ا یهماهنگ ش هر تیریمد یمجموعه یطراح

 در مدیریت و خدمات ش  هری در گرمداخله یهاس  ازمانزمینه مش  ارکت ش  ده و  و فراگیر به مردم آس  ان یرس  انخدمت

 رانیشهروند و مدو  ش هر نیتعامل ب تاس عی بر آن اس ت  طرح نیافراهم گردد در  یمس ا ل و مش للات ش هر جهت حل

 یاجموعهمبرداشته شود و  شهرها ریدر آمل و سا یشهر یتیهویبزدودن  یبرا یگام ژوهشپ نیاست با ا دیشود. ام شتریب

 شوند. کیخود نزد یهاآرمانبه  یخود شهر و شهروندان قدر باوجودشود که  میبه شهر تقد

 :قیو ضرورت تحق تیاهم -4-9

د شهرون یتیریمد ستمیس تواندیدارد که با به عمل رس اندن آن م تیجهت اهمازآن یهماهنگ ش هر تیریمد یمجموعه

ه ک ی. ملاناس  تنلات مهم آن  گریش  هروندان از د ینهیدر وقت و هز ییجومحور داش  ته باش  د و ص  رفهانس  ان ایمحور 

. اگر تپدیم ارشانید یو قلبشان برا ارندید نیاکه از  یمردمان ندش و میش ود تا س ه لیش هر تبد یبرا ییبه آگورا تواندیم

هوا،  یآلودگ نه،یوقت و هزیی در جوتوس عه را در شهر شاهد بود و علاوه بر صرفه توانیآنگاه م ابدیمجموعه املان  نیا

 گرید یکه حت المنو نیروزگار به هم ابدیمجموعه تحقق ن نیاز ش  هر کم ش  ود و اگر ا رهیو غ یص  وت یآلودگ ک،یتراف

 است خواهد بود. کنندهوسیو مأ یآن تلرار حیتوض

های در دستیابی به اهداف و انجام وظایفش، به مدیریت آن وابسته است. فعالیت یهر س یس تم و س ازمان یموفقیت و ناتوان

ا رها را مش   ص  کند و فعالیت هاآنیافته، که اهداف و ابزارهای رس   یدن به بدون وجود مدیریت س   ازمان زیاجتماعی ن

های ترین جلوهترین و متنوعکه پیچیده ستمیس کی عنوانبهشهر نیز  اید؛گرنظمی میو به بی صتهیگسازهمهماهنگ سازد، 

 عهتوسهای لازم برای رشد و ریزیزندگی بشری را در خود دارد، بدون وجود نظام مدیریت شهری، که ضمن انجام برنامه

 (1284)شاهنده,  گردد.سامان میات کنونی آن بپردازد، بیشهر، به مقابله با مسا ل و مشلل ندهیآ

ت کند ها نظاردهی نموده، بر انجام فعالیتهای شهری را سازمانریزی کرده، فعالیتش هری باید برای شهر برنامه مدیریت

ها و ش  هروندان به وجود آورد. ری و دیگر س  ازمانو حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش لازم را در س  ازمان مدیریت ش  ه

ام در ع ص ورتبه یش هر یزیربرنامه یخاص و ناتوان ص ورتبه یتوس عه ش هر یهابرنامه قیهرگاه بحث از عدم توف یول

 شود،یکه کمتر به آن توجه م یلیاز دلا یلی شود،یمطرح م یتوسعه شهر یمنطق تیو هدا یحل مسا ل و مشللات شهر
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