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بدون تامل و تفکر و دشواري انجام  ،اخالق شامل صفاتی است که انسان کارهاي مطابق و متناسب با این صفات را

ت و ابتکار از اخالق حرفه اي، اخالق مهندسی است؛ مهندسان می توانند از قدرت خالقیزیر مجموعه اي . می دهد

خود استفاده نموده، مسائل مختلف را حل کنند و رفاه و آسایش بیشتري را براي خود و مردم فراهم کنند، ولی با 

یت هاي خود شوند و در فعال ي برخورداري از اخالق مهندسی است که باعث می شود مهندسان، خودکنترل کننده

رشد و گسترش ناموزون و . انسانی باشند ي منافع جامعهسالمت محیط زیست ، اقتصاد جامعه و نهایت حافظ 

ت و ایمنی در محله هاي شهر، افزایش نامتعادل شهري، عدم انطباق و سازگاري با اوضاع جغرافیایی، کاهش امنی

از جمله مهم ترین چالش  ،سیسات و تجهیزات زیربناییانبودن تهزینه هاي حمل و نقل شهري و مقرون به صرفه 

سه  با استفاده از معیارهاي ،در این پژوهش. تی می باشدهاي پیش روي اخالق مهندسی در شهرسازي نوین و سنّ

مقایسه ي اخالق مهندسی در شهرسازي نوین و به  )زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی(گانه ي توسعه پایدار 

از  برداريالگو  پژوهش نشان می دهد که این نتایج  .دو محله ي جدید و قدیم شهر قم پرداخته می شودتی سنّ

شیوه اي مناسب براي نیل به عنوان تلفیق آن با شهرسازي نوین و تی شهرسازي سنّپایدار در  ي معیارهاي توسعه

  .محسوب می گردد ،شهرسازيدر اخالق مهندسی به 

  

 .پایدار، شهر قم ي تی، توسعهرسازي سنّنوین، شه مهندسی، شهرسازياخالق : واژگان کلیدي
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  مقدمه -1

مهندس فردي است که از دانش مربوط به تخصص خود کامال برخوردار است، این دانش را به روز نگه می دارد، 

را حل ... حمل و نقل وبا ابتکار و خالقیت می تواند مسائل مربوط به سالمت، بهداشت، درمان، آموزش، کشاورزي، مسکن، 

مهندسان همچنین می توانند جنگ افزارهاي فراوانی را  .کند و درنهایت آسایش و رفاه بیشتري را براي مردم فراهم آورد

خلق کنند تا استفاده کنندگان از آن ها بتوانند در زمان هاي کوتاه تري انسان هاي بیشتري را از بین ببرند و یا بیمار 

ه مهندسان می توانند همچنان از قدرت خالقیت و ابتکار خود بهره برده و مسائل مختلف را حل کرده و در حالی ک. سازند

رفاه و آسایش بیشتري را براي خود و مردم فراهم سازند، برخورداري از اخالق مهندسی باعث می شود که مهندسان خود، 

  .و سالمت محیط زیست باشندناظر فعالیت هاي خویش و در نهایت حافظ منافع جامعه ي انسانی 

  از جمله معماري، عمران، علوم اجتماعی، یشهرسازي تاثیرات انکار ناپذیري در زمینه هاي مختلف 

  عدم رعایت اصول اخالقی در طراحی ها و برنامه ریزي هاي شهري می تواند. دارد...جامعه شناسی، روان شناسی، اقتصاد و

  .وح و روان انسان ها وارد نمایدصدمه هاي جبران ناپذیري را بر جسم، ر

شهرها و واحدهاي خردتر آن چون محالت، همچون ارگانیسمی زنده و پویا هستند که در بستر تغییر و تحوالت 

کارهاي متفاوتی براي هدایت این تغییرات پیش بینی می شود تا شهر و زندگی قرار می گیرند، لذا نظریات و راهبسیاري 

دهه هاي اخیر رشد فزاینده برنامه هاي توسعه، منجر به در . انسان ها در زمان حال و آینده با مشکل مواجه نشود

؛ لذا در پاسخ به بحران هاي ایجاد شده، رویکردها و مفاهیم گردیده استهشدارهاي اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی 

امروزه توسعه پایدار به عنوان یکی از این رویکردها در تمامی ابعاد . جدیدي در حوزه هاي مختلف شهري مطرح می شود

با توجه به اینکه . کارهایی اتخاذ شودو نیل به اهداف آن، می بایست راهبراي حرکت در این مسیر . تماع مد نظر استاج

در دهه هاي اخیر تأکید بر محالت و اجتماعات محله اي و شروع برنامه ریزي از این سطح، در شهرها مطرح است 

به منظور توسعه در سطح یارهاي پایداري در محالت و برنامه ریزي ، به نظر می رسد که توجه به مع)رویکرد پایین به باال(

در ضمن به نظر می رسد که به دلیل برخورد با محیط کوچک تري . کاري مناسب براي ارتقاي کیفیت آنهاستمحله، راه

  .از اجتماع، پیاده سازي این اصول به مراتب عینی تر و ملموس تر باشد

 

 اخالق مفهوم -2

از این رو دانش بررسی و ارزش گذاري بر خوي ها . اخالق در لغت، جمع واژه ي خلق و به معنی خوي ها است

اخالق جریانی تاریخی، پویا و اجتماعی است که در آن انسان از زمان تولد خود . و رفتار آدمی، علم اخالق نامیده می شود

  این فرآیند که . که در آن زندگی می کند سهم بردمی آموزد تا از ارزش هاي اجتماعی و فرهنگی جامعه اي 

همان . ادامه پیدا می کنداجتماعی شدن نام دارد به طور پیوسته و بی وقفه توسعه می یابد و در تمام طول زندگی انسان 

جاد تخطی از این ارزش ها نیز موجب ای ،گونه که پیروي از ارزش هاي اخالقی و معنوي رضایت جامعه را به دنبال دارد

  )1: 1386فرهود، . (واکنش هاي اجتماعی خواهد شد

مبناي اخالقیات بر این عقیده استوار است که آن چه براي انسان هاي به خصوصی خوب یا بد است، نه فقط از 

 اخالقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با) 404: 1389توماس، .(دیدگاه آنان، بلکه از دیدگاه فراگیرتري خوب یا بد می باشد

  )638: 1374دفت، . (ارزش ها دارند و به عنوان ابزاري نگریسته می شوند که ارزش ها را به عمل تبدیل می کنند
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 اخالق حرفه اي  - 1- 2

مفهوم اخالق حرفه اي، از .  اخالق حرفه اي مربوط به رفتار، ادب و عمل شخص هنگام انجام کار حرفه اي است

اخالق حرفه اي عبارت است از مجموعه قوانین اخالقی که نخست از ماهیت حرفه یا شغل  ؛علم اخالق اتخاذ شده است

  )31: 1390آراسته، ( .بدست آمده است

حرفه شغلی وابسته به آموزش است که نیازمند به دانش سیستماتیک و کسب تجربه بوده و به عنوان یک 

هر حرفه اصولی اساسی تنظیم می گردد تا حرفه مورد  در فرآیند شکل گیري و توسعه. کاالي اجتماعی به کار می رود

  این اصول و معیارها به عنوان اخالق حرفه اي شناخته می شوند و . ل خود هدایت شودآ نظر به سمت جایگاه ایده

  . سازمان ها، شرکت ها، بنگاه ها و موسسات نیازمند آن هستند که اعضاي آن ها از این قوانین تبعیت کنند

)2006,Education Engineering in  Ethics(  

  فه اي مجموعه اي از اصول و استانداردهاي سلوك بشري است که رفتار افراد و گروه ها را تعیین اخالق حر

اصول . در حقیقت، اخالق حرفه اي، فرآیند تفکر عقالنی است که هدف آن تعیین ارزش هاي سازمان است. می کند

نجارهاي اجتماعی بسیار نقش آفرین اخالق حرفه اي داراي بار و ارزش هاي واالیی است که رعایت آن ها در رعایت ه

در جامعه فاقد اخالق، حتی تجهیز افراد به علم و . است و  این مستلزم شناخت اولیه و بنیادین از اصول مذکور است

  . دانش جز پیچیده کردن و پیشرفته کردن مشکالت نتیجه اي نخواهد داشت و افراد به دزدانی با چراغ تبدیل خواهند شد

  )31: 1390آراسته، (

 

 اخالق مهندسی - 1- 1- 2

فناوري تاثیر عمیق و نافذي در جهان معاصر دارد و مهندسان نقش محوري در تمام جنبه هاي توسعه ي 

براي در حد اعال نگه داشتن ایمنی، سالمت و رفاه جامعه، بهداشت و آسایش و صرفه اقتصادي مردم، . فناوري دارند

خالقی که با آن ها مواجه ابزارهایی مجهز باشند تا بتوانند با مسائل دشوار امهندسان باید تعهد اخالقی داشته باشند و به 

  )Martin.W.M,2005(. می شوند، دست و پنجه نرم کنند

مهندسان از جهات مختلف که اهم آنان میزان تحصیالت عالی، امکان توانایی تغییر در محیط، مصرف منابع و 

ایفاي نقش به عنوان الگوي جامعه هستند، یکی از اصلی ترین گروه هایی به شمار می روند که در جوامع پیشرفته و 

و فرهنگی و مدیریت جامعه نقش شایان توجه ایفا  افته، در سازندگی و توسعه ي مادي و حتی توسعه ي فکريیتوسعه 

به این ترتیب است که جهت گیري هاي فکري و اخالقی مهندسان عالوه بر میزان کارآیی طرح ها و پروژه ها . می نمایند

 در سالمت و یا افول ارتباطات انسانی، در هدایت یا انحطاط همکاران و زیردستان و در تحول و دگرگونی عمومی جامعه

  )135-136: 1382نقی زاده، ( .تاثیر به سزایی دارند

مهم ترین هدفی که  ؛اخالق مهندسی را می توان دانشی جدید در حوزه بین رشته اي اخالق و مهندسی دانست

این تفکر جدید دنبال می کند دسترسی به رفاه و آسایش و تامین امنیت در زمینه هاي مختلف، از طریق خودکنترلی 

  یک مهندس برخوردار از اخالق مهندسی در حالی که از علم و خالقیت برخوردار است،) 1: 1390 محجوب،.(است

می تواند رفاه و آسایش را براي خود و جامعه فراهم نماید و ایمنی و سالمت جامعه را بیشتر مراعات کند، در مصرف 

براي خود را ادي و آرامش خاطر بیشتري منابع صرفه جویی کند، آلوده سازي محیط زیست را کاهش دهد و در نهایت ش

  )3: 1385بهادري نژاد،  . (و جامعه فراهم نماید
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  توسعه پایدار و جایگاه آن در  اخالق مهندسی -3

توسعه ي پایدار  فرآیند هدایت سرمایه : هیات جهانی محیط زیست، توسعه پایدار  را چنین تعریف کرده است

  . تغییر نهادي است که با نیازهاي حال و آینده سازگار باشدگذاري، سمت گیري توسعه ي فناوري و 

)132 ,1995 ,S Euston(  

از دیدگاه زیست محیطی یک جامعه فقط می تواند در طول زمان پایدار بماند که، محیط زیست آن تخریب 

دارا بودن . نشود و منابع محدود آن نابود نشوند؛ مسائل زیست محیطی شامل حفظ جامعه و سالمت محیط زیست است

ستم سالمتی و رفتاري، سبب تقلیل یا حذف آلودگی آب و هوا و خاك و افزایش فضاهاي سبز و پارك ها براي اکوسی

اگر یک جامعه، اقتصادي قدرتمند نداشته باشد نمی تواند در دراز مدت سالم و . حیات وحش و سایر استفاده ها می گردد

ون جرم و جنایت داشته باشد، در طوالنی مدت نمی تواند پایدار بماند و نیز اگر یک جامعه مسائل اجتماعی جدي همچ

  )58: 1391عطائی فر،  .(سالم و پایدار بماند

به طور کلی می توان اهداف یک جامعه ي پایدار را به سه دسته ي اهداف اکولوژیکی، اهداف اقتصادي و اهداف 

سعه ي پایدار، الگوي سه وجهی باید در بر اساس هدف هاي اصلی تو) : 1389، نازي دیزجی. (اجتماعی تقسیم نمود

شهرسازان باید حفاظت از محیط زیست و توسعه ي زیست محیطی، توسعه ي . برنامه ریزي شهري مدنظر قرار گیرد

  )96: 1389شماعی، . (اقتصادي و عدالت اجتماعی را رعایت کنند

اصلی آن براساس مفهوم توسعه یکی از زیرمجموعه هاي توسعه پایدار، توسعه پایدار شهري است که ارکان 

متحرك پایداري زیست محیطی  پایدار قرار گرفته است و شامل اقداماتی است که توسعه ي شهري را به سوي اهداف

هدایت می نماید؛ براي دستیابی به توسعه ي پایدار شهري می بایست مالحظات زیست محیطی، اقتصادي و اجتماعی را 

توسعه ي پایدار کوچک ترین پاره ي شهري، توسعه ي پایدار  )5: 1391عبدي، . (فتدر برنامه ریزي شهري در نظرگر

توسعه ي پایدار در مقیاس محله به معناي ارتقاي کیفیت زندگی در آن شامل همه ي ویژگی ها و اجزاي . محله اي است

  )83: 1391ی پور، حاج. (زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي بدون ایجاد مانعی براي نسل آینده است

  یکی از مهم ترین مسائل در  رعایت اخالق مهندسی توجه عمیق یک مهندس به مساله ي توسعه پایدار

  در تمامی اصول اخالقی و مقررات اخالق حرفه اي تدوین شده در دنیا توجه به توسعه ي پایدار و . می باشد 

  )108 -109: 1389نازي دیزجی، .  (رفته شده استمحیط زیست به عنوان یکی از سرفصل هاي مهم اخالقی در نظر گ

  

  شهرسازي سنتی و توسعه ي پایدار -1 -3

عناصـر و سـازه هـاي معمـاري شـهر اعـم از سـاخت،        . معماري و شهرسازي رابطـه ي تنگـاتنگی بـاهم دارنـد    

ــد   ــی ده ــهرها را شــکل م ــت و ســیماي آن ش ــیش از   . باف ــران ب ــازي در ای ــاري و شهرس ــینه ي معم ــال  6000پیش س

تحقیقــات تــاریخی نشــانگر آن اســت کــه معمــاري و شهرســازي ســنتی ایــران بــه ). 96: 1389شــماعی، . (ســابقه دارد

ــت       ــه اس ــل یافت ــده و تکام ــاخته ش ــت س ــیط زیس ــا مح ــازگار ب ــک و س ــکل ارگانی ــه ش ــادگی و ب ــایی و س ــن . زیب ای

زهـاي مـادي و معنـوي مـردم و     ایـن شهرسـازي بـا توجـه بـه نیا     . شهرسازي را درون زا یا شهرسازي بـومی مـی گوینـد   

ــایی هــاي محــیط طبیعــی و فرهنــگ خــاص هــر منطقــه ي جغرافیــایی بــه منظــور     ــا بهــره گیــري از شــرایط و توان ب

  )5: 1382علی اکبري، (.تأمین آسایش جسمی و روحی انسان شکل گرفته است

www.noandishaan.com سايت علمى آموزشى نوانديشان



گیــري در گذشــته ویژگــی هــاي محــیط طبیعــی و ایــدئولوژي حــاکم از جملــه اعتقــادات مــذهبی در شــکل  

ــه ســزایی داشــته اســت  مهــم تــرین مشخصــه ي )5 :1382علــی اکبــري، (. ســاخت، بافــت و ســیماي شــهري نقــش ب

اصـول معنـوي حـاکم بـر شهرسـازي      . شهرنشینی ایران، شـکل گیـري آن در درون یـک فضـاي فرهنگـی خـاص اسـت       

  )96 :1389شماعی، . (سنتی ایران ریشه هاي عمیقی در فرهنگ و اندیشه هاي این مرز و بوم دارد

درك مفــاهیم و . شهرســازي ســنتی داراي نظــامی هماهنــگ و نظــم و وحــدانیتی غیــر قابــل اجتنــاب اســت 

شالوده ي سـنتی شهرسـازي ایـران بـدون شـناخت و درك محـیط اجتمـاعی و دیـدگاه خـاص فرهنگـی کـه زمینـه ي             

کـه در آن بـه    رشد این مفاهیم بوده است، ممکـن نبـوده و منـوط بـه شـناخت و درکـی کلـی از نظـامی معنـوي اسـت          

وجود آمده است، نظامی کـه در درون خـود همـواره ایـن اندیشـه را پرورانـده کـه انسـان بـا محـیط و همـه ي اجـزاي             

ــرد  ــه ســر مــی ب ــادل براســاس  . .زنــدگی در تناســب و همــاهنگی ذاتــی ب ــه صــورت متع ــومی و ســنتی ب شهرســازي ب

  . مالحظات اکولوژیکی، عدالت اجتماعی و اقتصادي شکل می گیرد

  

  قمشهر  شناخت محله ي چهل اختران  - 1- 1- 3

است که ساختار اصلی آن مبنی بر همان ساختار آشنایی قم یکی از محالت قدیمی شهر  ي چهل اخترانمحله 

این ساختارکه مطابق شرایط زندگی گذشته ساخته شده است در زمان  .ده شده استاست که در شهرهاي کویري مشاه

عالوه بر کالبد مناسب با شرایط زمان خود، . خود بسیارمناسب بوده و جوابگوي تمام نیازهاي ساکنان خود بوده است

. اجتماعی در آن موج می زند داراي یک انسجام فضایی مستحکمی بوده است که روابط پایدار و درهم تنیده بسیار قوي 

گویا بافت فشرده محله که به علت شرایط اقلیم کویري ایجاد شده است باعث ایجاد چنین روابط تنگاتنگ اجتماعی است 

تنها عاملی که باعث خلل در نظام اجتماعی محله شده است  . را ایجاد کرده استاي قوي  اجتماعی –که سازمان فضایی

نی در محله است که به علت تفاوت هاي فرهنگی و اختالف در نوع زندگی اجتماعی این افراد سکونت خانوارهاي افغا

   .احتمال بروز مشکالت و مسائل مختلف در نوع زندگی اجتماعی ساکنین محله بسیار زیاد است

  )8: 1386شیخ االسالمی، (

وعدم بهره مندي از خدمات  ولین مشکلی که براي این محله به وجود آمده است عدم تطابق با زندگی امروزا

است که امروزه در شهرها ) زمین بازي کودکان ، مکان ورزشی ، خدمات رفاهی ، فضاي سبز ، امکانات بهداشتی(شهري 

مشکل اصلی دوم این است که کالبد به علت گذشت زمان دچار فرسودگی درونی و ظاهري . به شهروندان ارائه می شود

، چهره زشت براي محله و پاین آوردن سطح زندگی شهري و بهداشتی براي ساکنان محلکه عالوه بر ایجاد . شده است

  از سوي دیگر این خرابه ها مکانی براي تجمع معتادان . می تواند خطرات جانی نیز براي ساکنین محله ایجاد شود 

  )8: 1386شیخ االسالمی، . (گرددمی 

  

  و توسعه ي پایدار شهرسازي نوین  -3-2

ــاز ــی      شهرس ــزي و طراح ــه ری ــل از برنام ــی کام ــازي، طیف ــد در شهرس ــردي جدی ــوان رویک ــه عن ــوین ب ي ن

اهمیــت . شـهري تـا معمـاري را در نظـر مـی گیـرد کـه در پاسـخ بـه محـالت ناپایـدار بـه وجـود آمـده، شـکل گرفـت                

ن مسـایل  بررسی و تحلیل این الگـو، بـه دلیـل تـأثیر گـذاري آن بـر برنامـه ریـزي در تمـامی سـطوح، و در نظـر گـرفت            
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ضـمن آنکـه اصـول ارایـه شـدة ایـن نظریـه، در توسـعه شـهري، توسـعه           . اقتصادي، اجتماعی و زیسـت محیطـی اسـت   

هــاي جدیــد، توســعه هــاي درون زاي بافــت و بــه خصــوص در برنامــه ریــزي محــالت شــهري، اهمیــت قابــل تــوجهی  

. معیارهـاي پایـداري داشـته باشـد     به نظر می رسد که اصـول مطـرح شـده در ایـن رویکـرد، رابطـه تنگـاتنگی بـا        . دارد

  )82: 1391حاجی پور، (

در فرآیند شهرسازي امروزي تحت عنوان شهرسازي نوین بعضی از برنامه ها و طرح هاي شهري با افراط و 

این عدم تعادل و توازن، معضالت . تفریط در مکان یابی کاربري ها و چگونگی ساخت و بافت فضاي شهري روبرو است

امروزه عرضه ي بی رویه ي زمین و . اجتماعی را در فضاهاي شهري به وجود آورده است اقتصادي و زیست محیطی،

تضییع منابع طبیعی و اسراف در زمین شهري، موجب اتالف انرژي از جمله منابع آب با توجه به کمبود آن و استفاده ي 

نامطلوب فضاهاي عمومی شهر شده  سایل نقلیه ي موتوري و تضعیف روابط اجتماعی در اثر کیفیتوبی رویه 

  )95: 1389شماعی، (.است

این مشکالت از جمله بافت از هم گسسته ي شهري، فروپاشی ساختار محله اي را به دنبال آورده و موجب نیاز 

همچنین افزایش مصرف  .شدید به خودرو براي دسترسی به خدمات شهري و کاهش روابط اجتماعی سالم گشته است

بی هویتی در فضاهاي شهري، کاهش امنیت . یلی موجب افزایش آلودگی هاي زیست محیطی شده استانرژي هاي فس

شهري و آلودگی هاي بصري یا آشفتگی منظر شهري از جمله دیگر مسائل شهرسازي امروز در بسیاري از نواحی شهري 

  )95: 1389شماعی، ( .است

شهرسازي نوین بر پایه ي پایداري همواره بر توسعه ي درون بافت و شهرسازي در ارتباط با حومه هاي موجود 

شهرسازي نوین، نیروي هدایت گري براي توسعه ي شهري در تمام مقیاس ها و آمیزه اي از سبک . تاکید می کند

  )84: 1391حاجی پور، . (عمومی استمعماري، رشد هوشمند، شهرسازي پایدار مبتنی بر توسعه ي حمل و نقل 

  

  قمشهر  پردیساني شناخت محله  - 1- 2- 3

این منطقه در . قرار دارد قم نام منطقه هشتم شهرداري قم است که در جنوب غربی شهر پردیسان شهر جدید

. به عنوان یکی از مناطق شهرداري قم تبدیل شد 1390شد و در سال توسط وزارت راه و شهرسازي تاسیس  1377سال 

هزار نفر جمعیت دارد و به علت وجود مسکن مهر قم در این ناحیه به سرعت بر جمعیت آن افزوده  100این شهر 

  )    /http://fa.wikipedia.org/wiki پردیسان ( .شود می

. کنند هایی که مشکالتی را هم ایجاد می خیابان. است عرض و کوچک خود معروف هاي کم پردیسان به خیابان

. هاي خود را به آنجا بفرستد رانی قم حاضر نیست سرویس هایی که حتی شرکت اتوبوس پیچ در پیچ بودن معابر و خیابان

اي هاي مسکونی که ورودي کوچکی دارند به طوري که خودروه اند، مجتمع هایی که بس تنگ و باریک ساخته شده خیابان

اند که  هایی که چنان نزدیک به هم ساخته شده آتش نشانی نمی توانند وارد برخی از آنها شوند و در نهایت ساختمان

     ) /http://fa.wikipedia.org/wiki پردیسان ( .امکان جاگذاري نردبان میان آن ها نیست

نشانی، عدم وجود سرانه هاي ساخت و سازهاي بدون برنامه، عدم وجود تجهیزات شهري مثل ایستگاه آتش 

خدماتی به منظور تامین نیازهاي ساکنین منطقه، عدم پیش بینی راه هاي مقابله با مخاطرات طبیعی نظیر سیل و زلزله 

در این محله، عدم توزیع متوازن جمعیت در سطح محله، نیازمندي به اصالح، توسعه و تعریض شبکه ي معابر و عدم 
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در سطح شهر از دیگر مشکالت اساسی این منطقه است که حکایت از آن دارد متولیان وجود پارکینگ هاي عمومی 

  .اي مناسب در احداث آن نداشته اندطراحی و اجراي محالت شهر پردیسان، برنامه ریزي، طراحی و اجر

  

  شاخص ها و زیر شاخص ها و راهکارهاي نیل به اخالق مهندسی با رویکرد توسعه پایدار: 1جدول شماره 

  

  

  

شاخص هاي اخالق مهندسی با 

  رویکرد توسعه پایدار

زیر شاخص هاي 

اخالق مهندسی با 

  رویکرد توسعه پایدار

  معیارها و راهکارهاي اخالق مهندسی با رویکرد توسعه پایدار

ارتباط مسیرهاي دسترسی با لذت فضایی عابران، تعادل میان انواع حرکت،   دسترسی  اجتماعی - اقتصادي -زیست محیطی

تاکید بر استفاده کنندگان بدون اتومبیل، وجود امنیت پیاده و دسترسی 

مستقیم و راحت، کاهش آلودگی هاي زیست محیطی و زمان و هزینه ي 

  جابه جایی

ارائه ادراك مناسب از تراکم متناسب با ویژگی هاي محله، توان محله در   محله تراکم و ظرفیت  اجتماعی - اقتصادي -زیست محیطی

اجتماعی، درجه بندي و اولویت بندي  - اقتصادي -خدمات زیست محیطی

اهمیت خدمات و میزان پاسخگویی و کیفیت خدمات در جهت کیفیت 

  زندگی مردم

ارتباط متقابل میان روان انسان و محیط کالبدي احساس مسئولیت و   تعلق مکانی  اجتماعی -زیست محیطی

  حساسیت نسبت به کیفیت محیط

پاسخ گویی به نیازهاي متنوع با توجه به تغییر در شرایط در همه ابعاد در   تنوع  اجتماعی -ادياقتص

  قالب کارآیی سرزندگی و پایداري محالت

کاربري هاي مکمل، ایجاد مراکز خدمات رسانی به مرکزیت یک  زترکیبی ا  اختالط کاربري ها  اجتماعی -اقتصادي

  )مرکز محله(کانون 

وضوح درك از محله و سهولت شناخت و برقراري پیوند میان عناصر و اجزا   سرزندگیهویت و   اجتماعی

درك، قابلیت تمایز و خوانایی و وجود ساختار قابل درك با سایر رویدادها 

  و مکان ها، فضاهاي عمومی مناسب، توجه به بناهاي واجد ارزش تاریخی

زمان، تغییر و تداوم در انواع و الگوي تداوم زندگی ساکنین در طول   پویایی و سازگاري  اجتماعی

فعالیت ها به صورت سازگار در قالب نیازهاي جدید اجتماعی و فرهنگی، 

حفظ کیفیت و ارزش بناها در محله در طول زمان، پذیرش تغییرات و 

  سازگاري سیاست ها

بدون  کاهش ترس از جرایم خیابانی، وجود نظارت اجتماعی از انسان ها  امنیت روانی اجتماعی

  گوشه هاي خلوت

  برقراري پیوند میان افراد، وجود حیات مدنی  همبستگی اجتماعی اجتماعی
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  با رویکرد توسعه ي پایدار شاخص ها و زیر شاخص هاي اخالق مهندسی در محله ي چهل اختران: 2جدول شماره 

 شاخص هاي اخالق مهندسی

  با رویکرد توسعه پایدار

زیر شاخص هاي اخالق 

با رویکرد  مهندسی

  توسعه پایدار

  توضیحات تکمیلی  وضعیت محله چهل اختران

  دسترسی  اجتماعی -اقتصادي -زیست محیطی

 پیاده مناسب دسترسی  

  عدم دسترسی مناسب در

  مواقع ضروري

جود خیابان اصلی در جنوب محله و خیابان 

فرعی در شمال به منظور تامین دسترسی 

عدم ،شهرسواره بین محله و سایر نقاط 

عرض مناسب براي حرکت سواره با توجه به 

امکان ،وجود ترافیک عبوري درون محله

  جلوگیري کردن از ترافیک عبوري در محله

  -  تراکم متناسب محله   تراکم و ظرفیت محله  اجتماعی -اقتصادي -زیست محیطی

  تعلق مکانی  اجتماعی -زیست محیطی
  حس تعلق مکانی مناسب

  محله

مدفن (وجود امامزاده چهل اختران قم 

  و ) و امامزادگان دیگر) ع(موسی مبرقع 

  تکیه اي به همین نام

این دو هم . ؛به عنوان نماد و نشانه ي محله

از نظر تاریخی و هم از نظر شهرت و 

مقبولیت بین اهالی شهر و حتی مسافران و 

گردشگرانی که به شهر قم می آیند ،بسیار 

بسیاري براي زیارت و  معروف است و مردم

  .بازدید به آنجا می آیند

  عدم تنوع کاربري در سطح محله  عدم تنوع در سطح محله   تنوع  اجتماعی -اقتصادي

  اختالط کاربري ها  اجتماعی -اقتصادي
  عدم اختالط کاربري در

  محله
-  

  هویت و سرزندگی  اجتماعی
  هویت و سرزندگی مناسب

  محله

محله ي حضور زائران در امام زاده و تکیه 

  چهل اختران به ویژه در ایام محرم

  پویایی و سازگاري  اجتماعی
  عدم پویایی و سازگاري در

  محله

عدم استقرار مناسب کاربري هاي محلی و 

تامین نیازهاي روزمره ، باعث مهاجرت 

ساکنان اصلی محله و ساکن شدن اقشار کم 

  .درآمد می شود

  عدم حس امنیت روانی   امنیت روانی اجتماعی

در سطح  وجود بناهاي مخروبه و یا تخریبی

که باعث ایجاد مکانی براي تجمع  محله

  .معتادان گردیده است

  همبستگی اجتماعی اجتماعی

  روابط اجتماعی مناسب بین

 ساکنین محله

  سکونت خانوارهاي افغانی

  در محله

احتمال بروز مشکالت و مسائل مختلف در 

زندگی اجتماعی ساکنین محله به دلیل  نوع

  سکونت خانوارهاي افغانی در محله
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  پردیسان  با رویکرد توسعه ي پایدارشاخص ها و زیر شاخص هاي اخالق مهندسی در محله ي : 3جدول شماره 

  

    

  

  

  

  

  

  

شاخص هاي اخالق مهندسی 

  با رویکرد توسعه پایدار

زیر شاخص هاي اخالق 

مهندسی با رویکرد 

  توسعه پایدار

  توضیحات تکمیلی  وضعیت محله ي پردیسان

  عدم دسترسی مناسب   دسترسی  اجتماعی -اقتصادي -زیست محیطی

مشکل سلسله مراتب دسترسی و احساس 

ضعف در سامانه ي جریان ترافیکی، عدم 

ارائه ي طرح کامل و یکپارچه اي براي 

  حرکت افراد پیاده و دوچرخه سوارها،

  عدم تراکم مناسب محله   تراکم و ظرفیت محله  اجتماعی -اقتصادي -زیست محیطی
عدم توزیع و   ساخت و سازهاي بدون برنامه

  متوازن جمعیت در سطح محله

  عدم حس تعلق مکانی   تعلق مکانی  اجتماعی -زیست محیطی

  

عدم بهره برداري مناسب از عوامل محیطی 

و طبیعی، به منظور ایجاد یک فضاي 

مطلوب شهري همچون مسیل و توپوگرافی 

  محله

  لهیکنواختی مح  عدم حس تنوع در محله   تنوع  اجتماعی -اقتصادي

  عدم اختالط کاربري ها   اختالط کاربري ها  اجتماعی -اقتصادي

عدم تامین و یا مقرون به صرفه نبودن 

تکمیل تجهیزات و تاسیسات توسعه و 

  شهري مطلوب

  هویت و سرزندگی  اجتماعی
  عدم هویت و سرزندگی

  محله

عدم وجود فضاهاي فرهنگی و ورزشی و یا 

  فضاهاي چندمنظوره

  پویایی و سازگاري  اجتماعی
  عدم پویایی و سازگاري

  محله

استفاده از طرح هاي کلیشه اي براي 

طراحی مرکز محله و جانمایی ها و عدم 

  وجود نشانه، نماد و گره

  -  عدم امنیت روانی محله   امنیت روانی اجتماعی

  همبستگی اجتماعی اجتماعی
  عدم همبستگی اجتماعی

  محله

خوابگاهی بودن محله و عدم برقراري ارتباط 

  میان ساکنین محله
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  نتیجه گیريجمع بندي و  -4

شهري، شهرسازي با جدایی گزینی فضایی و جدایی گزینی فرهنگی بسیاري روبرو شده  نویندر بخش هاي 

در بخش هاي جدید شهري، . به ویژه روابط اجتماعی تحت تاثیر کمبود فضاهاي عمومی محله اي کاهش یافته است. است

عی را کاهش داده و در نتیجه هویت کمبود مراکز محله اي، خدماتی و رفاهی، زمینه هاي ارتباطات انسانی و روابط اجتما

بنابراین توده هاي بزرگ و سیال انسان هایی با هویت گم شده به . فرهنگی در درون فضاهاي شهري از بین رفته است

  .که در کنار یکدیگر زندگی می کنند، اما روابط اجتماعی آن ها بسیار اندك است اند وجود آمده

ي سنتی در شهرسازي کاهش یافته و در نتیجه موجب کاهش در شهرسازي نوین شهر قم، نقش الگوها

کاري هاي اجتماعی شده سانی و همچنین گسترش جرایم و بزهو ناپایداري ارتباطات انن ارتباطات انسانی و سطحی شد

بر این اساس شناسایی خصوصیات کالبدي محله هاي قدیمی و توسعه ي آن ها در بافت جدید براي توسعه و . است

  .روابط اجتماعی و فرهنگی و توانمندسازي ساختار محله اي امري ضروري استاحیاي 

که در روند ه تنها درتقابل و تضاد نیستند، بلبسیاري از الگوهاي شهرسازي سنتی با الگوهاي نوین شهرسازي ن

میراث  توسعه ي پایدار شهري از لحاظ حفظ محیط زیست و. دستیابی به توسعه ي پایدار شهري مکمل یکدیگرند

حفظ هویت شهري از طریق تلفیق تجارب و اندیشه هاي تاریخی با اندیشه هاي جدید و بومی سازي فرهنگی و همچنین 

  .تحقق می بابد

براي دستیابی به اخالق مهندسی در شهرسازي منسجم با ساختار محله اي و بومی سازي الگوهاي مدرن 

ر، تعادل بهینه بین جمعیت و ساختار زیست محیطی و امکانات شهرسازي، توجه به اوضاع زیست محیطی در طراحی شه

و محور بودن در شهر، تراکم متعادل شهري، روي آوردن به طرح ها رشهري، انسان محور بودن فضاهاي شهر به جاي خود

ن در سطح اسالمی، طراحی شهر بر مبناي عابر پیاده، استفاده ي بهینه و کارآمدتر از زمی - با مصالح و هنرهاي ایرانی

شهر، بازآفرینی و احیاي بافت هاي فرسوده ي شهر، رشد هوشمندانه ي شهر براساس تخصیص کاربري به صورت منسجم 

با گرایش به حمل و نقل عمومی شهر و توسعه ي پیاده روي از طریق کاربري هاي مختلط با انواع مختلفی از گزینه هاي 

  .شهري ضروري استهاي اجراي زیر ساخت مسکن، هماهنگی بیشتر مدیران مختلف شهري در 
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