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چکـیده
امروزه طرحهای توسعهی شهری در گسستی عمیق با سنت گذشتهی خود و با محوریت حرکت سواره در فضایشهری و
کمرنگ شدن حضور عابران پیاده شکل گرفتهاند .این امر موجب کاهش تعامالتاجتماعی ،کیفیت ،امنیت ،سرزندگی و...
در فضایشهری شدهاست .بهنظر میرسد ،خلق فرصت قدمزدن با احداث پیادهراه در شهرهای معاصر رویکردی مناسب در
جهت ایجاد و ارتقای حسدلبستگیبهفضایشهری باشد .از اینرو در پژوهش حاضر ،خیابان قارن ساری بهعنوان یکی از
خیابانهای اصلی که مرکزتجاری این شهر نیز محسوب میگردد؛ بهعنوان نمونهی موردی پژوهش ،با هدف ارزیابی اثر
اجرای طرح پیادهراه ،بر دلبستگیبهفضایشهری اجرا گردید .پژوهش حاضر از نظر ماهیت ،توصیفی -تحلیلی و از لحاظ
روش ،پیمایشی محسوب میشود .جامعهی آماری تحقیق شامل مراجعان پیاده و سوارهی خیابان قارن ساری بودند که
تعداد نمونهی آماری با استفاده از فرمول کوکران  055نفر محاسبه گردید؛ همچنین ابزار گردآوری دادهها پرسشنامهی
محققساخته بودهاست که با آلفای کرونباخ  56802تأیید گشت .در انتها جهت تحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSو از روش
آزمون  -Tاستیودنت استفاده گردید .نتایج حاصل حاکی از آنست که فاکتورهای آشنایی و خوانایی در این خیابان در
شرایط مطلوبی بوده و فاکتورهای قلمرویابی و شخصیسازی در شرایط مطلوبی قرار ندارند که این امر موجب قرارگرفتن
شاخص تعامل شناختی در باالترین رتبه و شاخص تعامل رفتاری در پایینترین رتبه شدهاست.

واژگـان کلـیدی :پیادهمداری ،حس دلبستگیبهمکان ،فضای شهری ،خیابان قارن ،شهر ساری.

 -1عضو هیأت علمی ،گروه مهندسی معماری ،دانشکده مهندسی ساختمان و معماری ،دانشگاه فنیوحرفهای ،تهران ،ایران( .نویسنده
مسئول) Mhs.haghani@yahoo.com

 -2عضو هیأت علمی ،گروه مهندسی معماری ،دانشکده مهندسی ساختمان و معماری ،دانشگاه فنیوحرفهای ،تهران ،ایران.
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سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن در چند سال اخیر ،حاکی از آنست که شهرنشینی در سراسر جهان و ایران رو به
گسترش است .بطوریکه بیشترِ مردم مناطق روستایی کشور با هدف دستیابی به رفاه و زندگی بهتر به شهرها مهاجرت نمودهاند که
این مسأله منجر به تبعات منفیِ متعددی از جمله ،وابستگی بیش از حد نیاز به حرکت سواره و تحددی از حفظ و ساماندهی حرکت
و فضاهای پیاده شدهاست؛ که این امر خود ،یکی از عوامل عمدهی کاهش کیفیت محیط شهری و افول ارزشهای اجتماعی،
فرهنگی و بصری در فضاهای شهری محسوب میشود (پوراحمد و همکاران .)08 :4094 ،با ادامه روند موجود و توجه فزآینده به
نیازهای حرکت سواره و غفلت از سازماندهی و برنامهریزی برای حرکت پیاده به تدریج موجبات حذف پیاده از فضای شهری فراهم
شد و فضاهای شهری به جای آن که مردم را به مکث و حضور و برقراری مراودات اجتماعی دعوت کنند ،آنها را به فرار تشویق
میکند و تجربه دیدن و دیدهشدن به عنوان یکی از مهمترین نیازهای انسان به درستی رخ نمیدهد و این عدم حضور و ارتباط
مردم با فضای شهری ،خود زمینهساز بروز کاهش امنیت و ایمنی ،کاهش فعالیتهای مراقبه ،توسعه و حفظ محیط از طریق
نزدیکی با آن و عدم بروز رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال مکان ،عدم تالش برای ارتقای کیفیت مکان و افول کیفیات فضای
شهری و کاهش رغبت به تداوم حضور در بین شهروندان  ،فردگرایی ،بیتفاوتی نسبت به شهر و اجتماع پیرامون و افزایش میزان
جرائم و سایر بحرانهای اجتماعی ،فرهنگی و هویتی میباشد.
برای واکنش و چارهجویی در برابر این وضعیت در طول چند دههی گذشته ،گرایشها و دیدگاههای جدیدی در عرصه برنامه-
ریزی جهان مطرح شدهاست که از آن به جنبش پیادهسازی یا پیادهگستری یاد میشود (همان) .رویکرد پیادهمداری یا شهرسازی
انسانگرا ،رویکردی نو در طراحی و برنامهریزی شهری در جهت پیادهمدار کردن و طراحی با مقیاس انسانی شهرها با هدف فراهم
نمودن شرایط مناسب جهت ترغیب مردم به پیادهروی و کاهش حملونقل موتوری ،در شهرهای مختلفی از جهان است .در این
رویکرد به سبب قرارگرفتن عابر پیاده در کانون توجه ،ضرورت برنامهریزی در سطوح پایین و در مقیاس انسانی از اهمیت ویژهای
برخوردار است (.)Ewing et al, 2006; Pikora et al, 2003
با این پیشزمینه ،پژوهش حاضر با هدف «بررسی و شناخت چگونگی ارتباط میان پیادهمداری و حسدلبستگی به مکان در
فضای شهری» بهدنبال پاسخ به این سؤال است که «چه ارتباطی میان پیادهمداری و حسدلبستگیبهمکان در شهر ساری وجود
دارد؟» .در این راستا ،ابتدا مفاهیم پیادهمداری و حسدلبستگیبهمکان در فضاهای شهری مورد بررسی و در ادامه چگونگی ارتباط
میان دو عامل ،پیادهمداری بهعنوان متغیر مستقل و حسدلبستگی به مکان بهعنوان متغیر وابسته ،مورد تحلیل و ارزیابی
قرارگرفتهاست.

 -2پیشینهی پژوهش
از دههی  4905جنبش پیادهمدارسازی و ایجاد محدودیتهای ترافیکی ،بهطور گسترده توسط مقامات شهرداریها در سراسر
اروپا به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات ترافیک موتوری در مناطق مرکزی با حجم باالیی از عابران پیاده ،برای بهبود کیفیت
محیطهای شهری و تشویق به تغییر رویکرد به سمت سفرهای پایدارتر و همچنین بهرهبردن از مشاغل خردهفروشی به کار گرفته-
شد ( .)Melina & Sergold, 2017:1در همین راستا جنبش پیادهمدار کردن که هدف آن بازیابی و توسعهی فضاهای پیاده در
سطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت قائل شدن برای عابران پیاده بهعنوان عناصر درجهی اول شهری است ،به یکی از
محورهای برنامهریزی و طراحی شهری بدل گردیدهاست (اسعدی و همکاران.)48: 4099 ،
در داخل و خارج از کشور مطالعات و پژوهشهای بسیاری از چندین منظر پیادهمداری و اثرات آن را مورد بررسی قرار دادند،
که در ذیل به برخی از پژوهشهای صورت پذیرفته اشاره خواهد شد.
منتیرو و همکاران ( )2542در مقالهای با عنوان «پیشنهاد شاخص برای ارزیابی فضاهای شهری» به ارائهی شاخصهایی برای
ارزیابی فضاهای شهری در ارتباط با کاربران پیاده و دوچرخه پرداختهاند و با ارزیابی و مرور شاخصهای پژوهشهای آکادمیک آن-
ها را در یک دسته بندی جدید و تحت عناوینی همچون تنوع و انتخاب ،آسایش و راحتی ،فرم و کالبد ،تمایز و تشخیص ،مالحظات
زیستمحیطی و دسترسی قرار دادهاند .در واقع ،هدف این پژوهش ارائهی شاخصهایی برای ارزیابی عناصر فضاهای شهری با
توجه به عابر پیاده و دوچرخهسوار برای دسترسی به ایستگاههای حملونقل عمومی است (.)Monterio and Campos, 2012
نجمالدین ( )2548در پژوهشی تحت عنوان «پیادهمداری و ارتباط آن با افزایش قابلیت پیادهروی در فضای شهری»،
بیان می دارد که قابلیت پیادهروی بهعنوان بخشی از طرح پیادهمداری منجر به افزایش کیفیت محیط شهری با افزایش امنیت و
سازماندهی در نواحی شهری خواهد شد (اسعدی و همکاران.)48: 4099 ،
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 -3چهارچوب نظری پژوهش
 -1-3پیادهمداری1

فضاهای شهری بهعنوان یکی از مهمترین عرصههای تجلی هویت ،فرهنگ و تمدن بشر ،بستری مناسب برای یافتن نگرشی
جامع نسبت به کیفیت زندگی ساکنان هر جامعه ،قلمداد میشود (وانگ ،لی ،یو ،هی و ژن .)2542 ،2الگوی توسعهی سوارهمحور در
شهرسازی معاصر منجر به کاهش کیفی قرارگاههای رفتاری شدهاست (اندرسون ،راگری ،استیمرز و هاپرت 2540 ،و ژنگ ،سانگ،
هی و شن .)2548 ،0این در حالیست که پیادهروی قدیمیترین شکل جابجایی انسان در فضاست ،بطوریکه شهرها از دیرباز
براساس حرکت پیاده بنا شدهاند .ولی با رشد شهرنشینی ،گسترش شهرها و پیدایش اتومبیل ،جابجایی پیاده کاهش یافتهاند.
جان بوچر ،1بنیانگزار کنفرانس بینالمللی پیادهروی در قرن بیستویکم ،حرکت پیاده را چنین توصیف مینماید" :راه رفتن
اولین چیزی است که یک نوزاد میخواهد آن را انجام دهد و آخرین چیزی است که یک سالمند آن را ترک مینماید .علی رغم
آنکه اصطالح پیادهمداری محبوبیت روبه فزایندهای دارد ولی تاکنون بحثهای زیادی بر سر تعریف آن وجود داشتهاست .اصطالح
« »Walkabilityکه به پیادهمداری برگردان میشود ،واژهای جدید در فرهنگ شهرسازی است که هنوز در فرهنگهای لغت
تعریف نشدهاست (علیالحسابیو همکاران .)4094،با توجه به فرهنگ لغت وبستر ،نزدیکترین واژه به این
اصطالح""Walkableاست که به معنای قابلیت یا تناسب یک مکان برای پیادهروی است .پیادهمداری به معنای سهولت امکان
پیادهروی در یک محدوده است (نوریان و همکاران .)4082 ،نوسال )2559( 0قابلیت پیادهمداری را اینگونه بیان میکند« :قابلیت
پیادهمداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مردم ،زندگی ،خرید ،مالقات ،گذراندن اوقات و لذت بردن از آن در یک
پهنه است» (.)Nosal, 2009
در تعریفی دیگر از پیادهمداری میتوان عنوان نمود که ،پیادهراهسازی عبارت است از ایجاد خیابانها یا فضاهایی که بخش
عمدهی آنها از ترافیک وسایل نقلیه آزاد است ( )Cowan,2008: 285و ایجاد خیابانها یا فضاهای رها از آمد و شد سواره نیز
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یونس غالمی بیمرغ و همکاران ( ،)4099در پژوهشی تحت عنوان «نقش پیادهمداری بر افزایش سرزندگی فضاهای
شهری ،مطالعهی موردی :شهر گزبرخوار» ،بیان میدارند که ،اجرای طرح پیادهمداری موجب ایجاد محیطی زیبا ،خاطرهانگیز می-
گردد ،همچنین میزان تعامل اجتماعی بین افراد و سرزندگی شهری را افزایش خواهد داد (بیمرغ و همکاران.)4099 ،
مومینوویچ با تحلیل تصویر ذهنی مراجعان از فضاهای پیاده ،پیادهمداری را در شهر کانبرآ مورد ارزیابی قرار دادهاست .یافته-
های تحقیق وی بیانگر آنست که تقویت فضاهایی با مقیاس انسانی که در برگیرنده وقایع هنری و فرهنگی شهر باشند ،مورد
استقبال مراجعان قرار گرفته و از دیدگاه اجتماعی توسعه شبکه پیادهراهی را در پی خواهند داشت (.)Muminovic, 2017: 734
زهرا کاغذلو و همکاران ( ،)4099در پژوهشی تحت عنوان «ارزیابی تأثیرات کیفیت منظر شهری در ارتقای پیادهمداری
در فضاهای عمومی شهری (مورد مطالعه :شهر رامیان)» بیان میدارند که ،بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت تردد پیاده منوط به
ارتقای کیفیت بصری -کالبدی (زیباییشناختی و کارکردی نظیر وضعیت مبلمان شهری ،وضعیت بناهای خاص فرهنگی مانند
نمایشگاهها ،وضعیت فضاهای گردشگری) در فضای شهری است (کاغذلو و همکاران.)4099 ،
مک دونالد و همکارانش در پژوهشی با عنوان «منظر شهری ،ابزاری برای ارزیابی کیفیت زندگی» با اتخاذ دیدگاهی زیست
محیطی ،به اولویتبندی معیارهای پیادهمداری در برخی از شهرهای آمریکا پرداختهاند .نتایج تحقیقات آنها نشان میدهد ،ایجاد
ارتباط میان عناصر طبیعی هویتبخش و نواحی مستعد در توسعه شبکههای پیادهراهی مؤثر بودهاست ( Macdonald et
.)al,2017:71
کیم و جانگ با دیدگاهی اقتصادی به بررسی حوزهی نفوذ شبکههای پیادهراهی منتخب در برخی از شهرهای کشور کره
پرداختهاند .براساس یافتههای آنـان مراکز خرید ،رسـتـورانهـا ،استودیوها ،نمایشگاهها و مکانهای مجهز به مبلمان شهری،
مراجعان را به پیادهروی و کسب تجربههای جدیدتر تشویق مینمایند (.)Kim And Jung,2017:36
پژوهش حاضر با فرض ایجاد حسدلبستگی به مکان به عنوان یکی از رهآوردهای اجتماعی حاصل از پیادهمداری در محیط
شهری ،ضمن بررسی این عامل در شهر ساری ،به بازیابی آن در فضاهای شهری امروز ،به منظور بازگرداندن آثار مثبت اجتماعی
آن و از بین بردن آثار سوء ناشی از خالء پیادهمداری در جوامع امروز میپردازد.

1 Walkability
2 Wang, Li, Yu, He & Zhen
3 Zheng, Song, He, & Shen
4 John Butchbr
5 Nosal
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تعریفی از پیادهمدار کردن محورهاست (کاشانیجو .)00 :4090 ،مفهوم قابلیت پیادهمداری چیزی فراتر از عالقهمندی به پیادهروی
به عنوان توانایی راه رفتن در محیط را نشان میدهد که نه تنها یک نوع فعالیت و روش جابجایی است ،بلکه همراه با تأثیرگذاری
بر سالمت جسمی ،روانی و معنوی مردم در اجتماع ( .)O’ Campo, 2003:10و شامل عناصر روانشناسانهای همچون مراودات
اجتماعی ،سالمتی ،خشنودی و حستعلقبهمکان است (سانگ و لی .)2540 ،4قابلیت پیادهمداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع
برای حضور مردم ،زندگی ،مالقات ،گذراندن اوقات و لذت بردن از آن در یک پهنه است .تنوع مردم و خصوصاً حضور کودکان،
سالمندان و مردم با ناتوانیهای خاص نشانگر کیفیت ،موفقیت و سالم و بیخطر بودن یک فضای پیادهمدار است ( Nosal,
 .)2009پیادهمداری محیط کالبدی را توصیف میکند که پیادهروی در آن اتفاق میافتد و در مطالعات مربوط به پیادهمداری به-
عنوان بخشی از محیط مصنوع در نظر گرفته میشود که شامل خیابان ،چشماندازها و ساختمانهای موجود در یک محله باشد.
سنجش پیادهمداری روشی برای ارزیابی محیط مصنوع برای تعیین این نکته میباشد که فضا تا حد در تطبیق با فرد پیاده میباشد
(.)Gonzalo, 2016
امروزه افزایش قابلیت پیادهمداری عالوه بر تأثیرات اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی ( ،)Joshi, 2017:139با
توجه به نقشی که در سالمت جسمانی ( ،)Mitchell et Al,2018:110درک محیط ( )Moeini, 2006:13و ارتقای ایمنی و
امنیت ( )Pakzad, 1997: 282شهروندان دارد ،به موضوعی کلیدی در مباحث شهرسازی تبدیل شدهاست .حضور متناسب
مراجعان و بروز فعالیتهای پیادهمدار بهعنوان جلوهای از نظارت اجتماعی به ویژه در محلهای خلوت و فاقد نظارت اجتماعی می-
تواند تأثیری مثبت در ارتقای حس امنیت داشته ( ،)Alizadeh & Anbari, 2017:152ادراک هویت فضایی ،احساس تعلق به
محیط و دریافت کیفیتهای محیطی ( )Mirzai & Mohammadzaki, 2017: 129را ممکن سازد.

 -2-3پیادهمداری با تمرکز بر حسدلبستگی بهمکان؛ شاخصها و سنجهها
تعلق به مکان پیوندی میان فرد یا گروه با مکان است که از نظر سطوح فضایی ،درجهی خاص بودن ،و ویژگیهای فیزیکی و
اجتماعیِ مکان ،می توانند با یکدیگر متفاوت باشند و از طریق عواطف ،ادراکات و فرایندهای روانی رفتاری تجلی مییابد .یک
دیدگاه این است که تعلق مکانی به مکانهای خاص ناشی از مزیت بقا و زنده ماندن است .با استفاده از این چهارچوب ،ما
میتوانیم این دیدگاه را تأکید کننده بر جنبههای فیزیکی مکان طبقهبندی کرده و بر بیان ادراکی و نمود آن تمرکز کنیم .رفتارهای
دلبستگی از طریق حفظ نزدیکی با مکان که برآورنده نیاز غذا ،آب ،سرپناه و دیگر منابع میباشد ( & Shumaker
 ،)Taylor,1983نمود مییابد .بطور مشابه به دنبال امنیت بودن نیز میتواند بیانی از حستعلق باشد؛ در حقیقت چندین محقق از
امنیت و ایمنی به عنوان عملکردهای تعلقبهمکان اشاره کردهاند .دیدگاه امنیت در تعلقبهمکان به عنوان یکی از تأثیرات مثبت در
جهت کاهش رفتارهای مخاطرهآمیز و حفظ نزدیکی با مکان شرح دادهشدهاست .فروید ( )2555استدالل میکند که افراد نزدیکی
خود را با مکانهای مورد اهمیتشان حفظ میکنند چرا که این امر امنیت را برای آنها به همراه دارد که به نوبه خود باعث افزایش
اعتماد بنفس شده و به آنان اجازه میدهد در مکان سیاحت و گردش کنند .حضور متناسب مراجعان و بروز فعالیتهای پیادهمدار به-
عنوان جلوهای از نظارت اجتماعی بهویژه در محلهای خلوت و فاقد نظارت اجتماعی میتواند تأثیری مثبت در ارتقای حس امنیت
داشته ( ،)Alizadeh and Anbari, 2017:152ادراک هویت فضایی ،احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتهای محیطی
( )Mirzai and Mohammadadzaki,2017:129را ممکن سازد.
ایمنی به تنهایی بیانگر تعلقبهمکان نمیباشد .افراد همچنین هنگامی که مکان در جهت پیشبرد اهداف ،از آنها حمایت
میکند ،به آن دلبسته میشوند .این دیدگاه عنوان می کند که محتوای عاطفی مثبت دلبستگی ناشی از دستیابی به اهداف ،و یا
انتظار دستیابی به هدف بر اساس تجارب گذشته موجب استفاده مکرر از مکان میشود و اینکه دلبستگی بیشتر اجتماعی یا فیزیکی
است بیشتر به نوع هدف بستگی دارد (  .)Kyle, Mowen, & Tarrant, 2004; Proshansky et al., 1983این امر
میتواند منجر به وابستگی به مکان شود ،نوعی از تعلق که افراد بخاطر فعالیتهایی خاص که مکان آن را ایجاد یا تسهیل میکنند،
ارزشگذاری میکنند ( .)Jorgensen & Stedman, 2001; Moore & Graefe, 1994شوماخر و استوکول )4984( 2یافتند
که تعلق هنگامی شکل میگیرد که مکان منابع و ملزومات دستیابی به اهداف را تأمین میکند و استفاده از این منابع بصورت
مداوم امکانپذیر باشد .سایرین استدالل میکنند که اصلیترین عملکرد تعلقبهمکان ،مستقیماً با حمایت و پشتیبانی از اهداف فرد
بوسیلهی تسهیل فرآیند خودارزیابی که برای دستیابی به اهداف مورد نیاز است ،میباشد ( .)Korpela, 1989خودارزیابی
فرآیندی است که رفتارهای جاری را با استانداردها و اهداف بزرگ مقایسه کرده و آنها را در جهت رسیدن به هدف ارزیابی میکند
( .)Carver & Scheier, 2001احساسات بازخوردی از سطح موفقیت هستند و خودارزیابی ،رفتارها را در جهت رسیدن به هدف
1 Sung & Lee
2 Stokols and Shumaker
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متمرکز نگه میدارد که موجب خودعملکردی ،حل مشکالت و رهایی از استرس میشود .مکان مورد عالقهی یک پناهگاه امن
است که افراد در آن میتوانند برای اجرای اهداف خود برنامهریزی کرده و پیشرفت خود را ارزیابی کنند .این یافتهها منعکس کننده
مطالعاتی است که نشان میدهند تعلق بین فردی است که از فرایندهای خودارزیابی حمایت میکنند ( Izard & Kobak,
.)1991
4
تداوم شخصیتی زائیدهی پیوند فردی و شناختی مکان است که از طریق آن فرد با مکان هویت خود را تعریف میکند .از این
رو افراد اغلب به مکانهایی وابستگی مییابند که با معیارها و ارزشهای فردی آنها تناسب داشته و نمایندهی «خود» آنها باشد،
پیوند با مکان میتواند تأمین کنندهی تداوم شخصیت در طول زمان نیز باشد ( ،)Twigger, 1996همچنین از دلبستگی فردی به
مکان بر می آید که به واسطه خاطرات و ارتباط با گذشته حاوی معنای نمادین برای فرد است ،در این صورت مکان به عنوان نماد
کالبدی و وقایع مهم زندگی عمل میکند و حاوی جوهرهی آن اتفاقات یا حفظ کننده و یادآور آنهاست .مکان تداوم شخصیت در
طول زمان را از طریق یادآوری وقایعی که در رخداده در گذشته و یا ایجاد امکان قیاس «خود» ،گذشته و حال فرد ایجاد میکند،
که تداوم شخصیتی ارجاعی به مکان 2نامیده میشود .به این ترتیب یک قرارگاه کالبدی نماینده بخشی از گذشتهی شخصی افراد
است .تداوم شخصیتی میتواند در سطوح فرهنگی یا مذهبی نیز ایجاد شود .مکانهایی که قرارگاه وقایع مهم فرهنگی هستند
دارای معنای فرهنگی مشترک است ،نام مکان و یا داستانها و افسانههای پیوندخورده با مکان میتواند انتقال دهندهی معانی
مشترک اجتماعی مکان باشد (.)Low,1990
دلبستگی به مکانهایی با ویژگی هایی فیزیکی و اجتماعی متمایز ،عالوه بر تقویت هویت فردی ،عزت نفس را نیز بارور
میسازد ( .)Twigger-Ross & Uzzell, 1996انعکاس دلبستگی به مکان را میتوان در تمایل برای ارزیابی مطلوب از مکان،
تالش برای ارتقای کیفیت مکان و رغبت به ترک آن دید ( .)Bonaiuto et al., 2003ایجاد دلبستگی به مکان باعث هماهنگی
فرد و محیط ،بهرهمندی بهتر از محیط ،رضایت استفادهکنندگان و در نهایت حس تعلق آنها به محیط و تداوم حضور در آن
میشود (فالحتی .)4080 ،دلبستگی عالوه بر ایجاد حس تعلق و معنا بخشیدن به زندگی فرد ( ،)Tuan, 1977سبب بروز
رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال مکان گردیده و میتواند رفتارهای محیطی را نیز ارتقا بخشد ( Vaske & Korbin,
 .) 2001:16در کنار ایجاد احساس امنیت در مکان ،مراقبه ،توسعه ،و حفظ محیط با افزایش دلبستگی به مکان افزایش مییابد
(.)Manor, 1996
پژوهش براون و پِرکینز نیز به بررسی تأثیر دلبستگی بر بهبود کیفیت محیط شهری و کاهش جرم میپردازد ( & Brown
 .)perkins, 2003نتیجه تحقیق نشان میدهد که دلبستگی به مکان میتواند رفتارهای پیشگیری کننده از جرم را ،از طریق
توسعهی رفتارهای متمدنانه و تقویت پیوندهای اجتماعی افزایش دهد ،چرا که ساکنین با احساس دلبستگی بیشتر از محدوده
خانهی خود بهتر مراقبت میکنند ( )Felson, 1987مطالعات اسکنل و گیفورد ( )Scannell & Gifford, 2010در رابطه با دو
گونه از دلبستگی (دلبستگی به محیط طبیعی و دلبستگی به محیط شهری) به مطالعه نقش دلبستگی در تقویت رفتارهای حمایتی
از محیط می پردازد .دلبستگی به مکانهای شهری نمونهای از دلبستگی نمادین گروهی است که در مقیاس شهر به وقوع
میپیوندد.
افرادی که دلبستگی بیشتری به مکان دارند و همچنین افرادی که همذات پنداری (اینهمانی) قوی با محیط طبیعی برقرار
میکنند ،بیشتر در فعالیتهای حمایتی از محیط شرکت میکنند و این احساس دلبستگی و پیوند با مکان به تالش برای حفاظت از
مکان منجر میشود ( .)Vaske & Korbin, 2003محققین باالترین حد دلبستگی به مکان را منجر به رفتارهای پاسخگو در
قبال مکان میدانند و آن را معیاری برای سنجش میزان دلبستگی و اصلیترین نتیجه فرایند دلبستگی برمیشمرند (سلیمی،
 .)4094به عبارت دیگر مکان ،به هر میزان که بتواند پاسخگوی نیازها و انتظارات عاطفی و عملکردی انسان باشد ،دلبستگی به
مکان افزایش مییابد .در این راستا ،گاه دلبستگی به مکان همانگونه که در ابعاد و صور گوناگون آن اشاره گردید؛ درحد برآورده
ساختن نیازهای فردی و یا به عبارتی وابستگی به عملکرد میباشد و گاه فراتر رفته و به معناداری و اینهمانی با مکان میانجامد تا
جایی که منجر به رفتارهای پاسخگو و متعدد در قبال مکان میگردد .در واقع جلوههای متفاوت دلبستگی به مکان هستند که در
کنار یکدیگر چهره آن را ترسیم مینمایند.
سرزندگی در فضای شهری در ارتباط مستقیم با ظرفیت آن فضا برای برقراری فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی است (یو،
دانگ و شینگجیان .)2548 ،حضور دائمی مردم در خیابانها و پیادهروها امکان برقراری تعامالت اجتماعی را در بین آنها افزایش
میدهد که خود میتواند منجر به افزایش روابط شخصیتری در بین ساکنین آن محله گردد (النک و مورا .)2548 ،0یکی از
مواردی که به بازسازی بافتهای تاریخی کمک میکند ،توجه به عابر پیاده و انسانمدار کردن محیط میباشد تا از سلطهی خودرو
1 Identify
2 Place-Refrence Continuity
3 Lunecke & Mora
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به محیط زندگی انسان کاسته شود .از طریق پیادهمدارسازی ،میتوان مناطق شهری رقابتپذیر اقتصادی و قابل سکونت ایجاد
کرد ،در حالی که امنیت و جذابیت مراکز شهری بهطور قابل توجهی توسط دسترسیهای ایجاد شده افزایش مییابند ( Ozdemir
.)& Selcuk, 2017:10
ادعای رایج بین شهرسازان این است که یک محیط عابر پیاده باکیفیت باال میتواند باعث ایجاد حساجتماعی و افزایش
فرصت برای تعامل در بین شهروندان شود .محیط پیادهراه ،باعث تشویق مردم به سفرهای غیرموتوری جهت کاهش تولید گازهای
گلخانهای توسط خودروها و همچنین برای بهبود بهداشت عمومی از طریق افزایش فعالیتبدنی در قالب راه رفتن میگردد
( .)Parks,2006:253بهدنبال تبدیل خیابان به پیادهراه ،آسایش و آرامش برای عابران پیاده فراهم میشود و با افزایش تعامالت
اجتماعی ارتقاء کیفیت محیطی و تقویت فعالیتهای تجاری ،در نهایت سرزندگی به بافت مرکزی شهر باز میگردد .پیادهراهها،
ضمن ایجاد محیطی مناسب برای تعامل اجتماعی شهروندان ،از کمهزینهترین و در دسترسترین فضاهای تفریحی و گذران اوقات
فراغت بوده و با احیای آنها میتوان آسایش و آرامش را برای مردم به ارمغان آورد (جوری و همکاران.)401: 4091 ،
تنوع حضور مردم خصوصاً حضور کودکان و
سالمندان در فضای شهری ،نشانگر کیفیت،
موفقیت و سالم و بیخطر بودن یک فضای پیاده-
مدار است ( .)Nosal, 2009:7سرزندگی در
فضای شهری در ارتباط مستقیم با ظرفیت آن
فضا برای برقراری فعالیتهای اجتماعی و
اقتصادی است (یو ،دانگ و شینگجیان.)2548 ،
حضور دائمی مردم در خیابانها و پیادهروها امکان
برقراری تعامالت اجتماعی را در بین آنها افزایش
میدهد که به نوبهی خود میتواند منجر به
افزایش روابط شخصیتری در بین ساکنین آن
محله گردد (النگ و مورا .)2548 ،ماهیت فعالیت
پیادهروی چیزی فراتر از امر حملونقل است؛ بلکه
شامل عناصر روانشناسانهای همچون مراودات
اجتماعی ،سالمتی ،خشنودی و حس تعلق به
مکان است ( .)Siu & Wong, 2015افزایش
قابلیت پیادهمداری عالوه بر تأثیرات اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و زیستمحیطی ( Joshi,
 ،)2017:139نقشی که در سالمت جسمانی
( ،)Mitchell Et Al, 2018: 110درک محیط
( )Moeini, 1996:13و ارتقای ایمنی و امنیت
شكل  –1مدل ساختاری پژوهش (مأخذ :نگارندگان)
( )Pakzad, 1997: 282شهروندان دارد.

 -4روش پژوهش
پژوهش حاضر ،با توجه به هدف آن ،کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات ،روش ترکیبی( 4کمی -کیفی) بوده؛ که در
بخش کیفی ،با استناد به منابع کتابخانهای با شفافسازی و تحلیل محتوا به بررسی متون مرتبط با پیادهمداری و دلبستگیبهمکان
پرداختهشد و سپس در بخش کمی ،برای سنجش سطح شاخصهای دلبستگی به مکان ،بر اساس تعاریف مفهومی و عملیاتی ارائه
شده ،از روش پیمایش و ابزار پرسشنامهی محققساخته استفاده شد .پرسشنامهی پژوهش ،مبتنی بر اعتبار محتواست و دو بار توسط
اساتید و متخصصان مورد بازبینی قرارگرفت و برای تعیین «پایایی پرسشنامه» از «روش همسانی درونی -روش ضریب آلفای
کرونباخ» استفاده شدهاست .ابتدا تعداد  15پرسشنامه به عنوان پایلوت در محدوده مورد بررسی تکمیل گردید و پس از برداشت
پرسشنامه های اولیه و بررسی مسائلی چون وضعیت روشن بودن ،صریح بودن ،رساندن مفهوم مدنظر سؤاالت ،تعداد سؤاالت و
شیوهی نگارشِ سؤاالت از دید پاسخگویان و همچنین با توجه به شاخصهای آماری ،پرسشنامهها استانداردسازی شده و بین افراد
حاضر در محدوده مورد مطالعه توزیع گردید .میزان آلفای کرونباخِ پایلوت برابر با  56802بهدست آمد که میتوان نتیجهگرفت آزمون
1 Mix Metod
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از پایایی مناسبی نیز برخوردار بودهاست« .جامعه آماری» این پژوهش ،تمام مراجعان پیاده و سوارهی خیابان قارن ساری میباشند
که به دلیل غیرقابل دسترس بودنِ آمار دقیق ،برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با جامعهی آماری نامعین استفاده گردید و
تعداد نمونهی  055نفر شامل  405نفر از افراد پیاده و  405نفر از افراد سواره «به روش تصادفی ساده» انتخاب گشت ،که پس از
تکمیل پرسشنامهها ،دادهها وارد نرمافزار  SPSSشد و برای تحلیل و تدوین روابط از روش آزمون  -Tاستیودنت (مقایسهی
میانگینها) استفاده گردید.

 -5محدودهی مورد مطالعه

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)11 :پاییز  ،1011جلد یک

شهر «ساری» مرکز استان مازندران است .که در دوران جدید به یکی از شهرهای فعال و پویا بدل شده است که به سرعت
تغییر ماهیت داده و از یک قلعهی -شهر فئودالی به یک شهر اداری -خدماتی جدید بدل گردیدهاست .تحول تقسیمات اداری استان
مازندران ،بیانگر اهمیت روزافزون موقعیت ساری در منطقه میباشد (طرح جامع ساری .)42 :4091 ،از لحاظ موقعیت جغرافیایی این
شهر در طول شرقی  00درجه و 0دقیقه و عرض شمالی  00درجه و  01دقیقه واقع شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریای
آزاد حدود  15متر است .ساری بهعنوان مرکز استان مازندران از سابقهی تاریخی قابل توجهی برخوردار بوده و در تمامی دورههای
تاریخی بهجز در معدود دورههایی که آمل و بعضاً بابل مرکز ناحیه بودهاند ،غالباً مرکزیت اداری -سیاسی ناحیه و منطقه را بر عهده
داشتهاست (همان.)20 ،

شكل  –2موقعیت شهر ساری – خیابان قارن (مأخذ :همان)

 -6یافتهها
ویژگیهای توصیفی جامعهی آماری در مطالعهی حاضر به شرح ذیل است:
فراوانی افراد برحسب جنسیت ،با توجه به مطالعات آماری به این صورت است که از بین  055نفر نمونه گرفتهشده00/05 ،
درصد آقایان و  10/25درصد بانوان بودهاند.
فراوانی افراد برحسب تحصیالت ،با توجه به مطالعات آماری بدین شرح است که از بین  055نفر نمونه گرفتهشده92 ،نفر
زیردیپلم و 458نفر کارشناسی 20 ،نفر کارشناسیارشد و  25نفر دکتری بودهاند.
فراوانی افراد برحسب وضعیت تأهل حاکی از آن است که  12/05درصد متأهل و 57/55درصد مجرد بودهاند.
فراوانی افراد براساس مدت آشنایی آنها با این خیابان ،حاکی از آن است که از  055نفر نمونه گرفته شده در این پژوهش،
 19690درصد افراد بیشتر از  25سال04605 ،درصد افراد بین  45تا  25سال و  48620درصد افراد کمتر از 45سال با این خیابان
آشنایی دارند.
فراوانی افراد براساس مدت زمانی که طول می کشد آنها به این خیابان مراجعه کنند ،نشان میدهد که ،از  055نفر نمونه
گرفته شده در این پژوهش 0460 ،درصد افراد هر روز و  0862درصد افراد تقریباً هفته ای یکبار و  05درصد نیز با توجه به نیاز بدون
زمان مشخص در این خیابان حضور پیدا میکنند (در این مورد باید عامل مداخلهگر کرونا را نیز در نظر گرفت).
7

فراوانی افراد براساس ترجیح دادن نحوهی حضور در خیابان حاکی از آنست که ،از  055نفر نمونه گرفته شده در این پژوهش
بطور مثال 04605 ،درصد ترجیح میدهند پیاده و  40615درصد ترجیح میدهند با ماشین شخصی و  20605درصد نیز ترجیح می-
دهند با وسایل نقلیه عمومی در این خیابان تردد کنند.

 -1-6ارزیابی میزان امنیت در گروه سواره و پیاده
با انجام آزمون  tتست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان امنیت که نتایج آن در سطر آخر جدول آمده ،مقدار
آماره آزمون  ،t=46220درجه آزادی  df =498و مقدار احتمال برابر  p=56528بدست آمده است.لذا چون مقدار  p <.5650می باشد،
میتوانگفت دراین پژوهش ،فرض یکسان بودن میزان امنیت در دو گروه پیاده و سواره پذیرفته شده و در سطح آلفای  5650بین
آنها تفاوت معنا داری وجود ندارد.
جدول  -1آزمون تست شاخص امنیت
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نحوهی حضور

سواره

پیاده

میانگین

065802

062212

انحراف از معیار

5620002

5620290

انحراف از میانگین

5652000

5652112

فرض برابری واریانس ها

P=56848
p=56528

F=56500
t=46220

df=498

 -2-6ارزیابی مؤلفهی رغبت به تداوم حضور در مکان در دو گروه سواره و پیاده
با انجام آزمون  tتست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان رغبت به تداوم حضور که نتایج آن در سطر آخر جدول
آمده ،مقدار آماره آزمون  ،t=06249درجه آزادی  df=498و مقدار احتمال برابر  p=56514بدست آمده است .لذا چون مقدار p >5650
میباشد ،می توان گفت دراین پژوهش ،فرض یکسان بودن میزان رضایت در دو گروه پیاده و سواره رد شده و در سطح آلفای
 5650بین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد .با توجه به مقادیر متوسط میزان رضایت در افراد پیاده و سواره ،چون مقدار متوسط
رغبت به تداوم حضور در مکان ،در افراد سواره ( )260124کمتر از این مقدار در افراد پیاده ( )268040در این پژوهش میباشد
میتوان گفت میزان رغبت به تداوم حضور در افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد.
جدول -2آزمون تست شاخص رغبت به تداوم حضور در مكان
نحوه حضور

سواره

پیاده

میانگین

260124

268040

انحراف از معیار
انحراف از میانگین

5601084
5650108

5608009
5650802

فرض برابری واریانس ها

P=5.118
p=56514

F=56028
t=06249

df=498

 -3-6ارزیابی تداوم شخصیتی و عزت نفس در دو گروه سواره و پیاده
با انجام آزمون  tتست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان تداوم شخصیتی و عزت نفس که نتایج آن در سطر آخر
جدول آمده ،مقدار آماره آزمون، t=06820 ،درجه آزادی  ،df=498و مقدار احتمال برابر  ،p=56520بدستآمده است .لذا چون مقدار
 p>5650میباشد ،میتوان گفت در این پژوهش ،فرض یکسان بودن میزان احساس تداوم شخصیتی و عزت نفس در دو گروه
پیاده و سواره رد شده و در سطح آلفای  5650بین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد .با توجه به مقادیر متوسط میزان تداوم شخصیتی
و عزت نفس در افراد پیاده و سواره ،چون مقدار متوسط تداوم شخصیتی و عزت نفس در افراد پیاده ( )062852بیشتر از این مقدار
در افراد سواره( ) 262020در این پژوهش می باشد می توان گفت میزان احساس تداوم شخصیتی و عزت نفس در افراد پیاده بیشتر
از افراد سواره می باشد.
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جدول  -3آزمون تست شاخص تداوم شخصیتی و عزت نفس
نحوه حضور

پیاده

سواره

میانگین
انحراف از معیار

062852
5680200

262020
5622020

انحراف از میانگین
فرض برابری واریانس ها

5658020

5652202

P=5.400
p=56520

F=46904
t=06820

df=498

 -4-6ارزیابی همذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از جرم در دو گروه پیاده و سواره

جدول  -4آزمون تست شاخص همذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از جرم
نحوه حضور

سواره

پیاده

میانگین
انحراف از معیار

269410
5600840

064855
5620048

انحراف از میانگین
فرض برابری واریانس ها

5650084

5652002

P=5.202
p=56500

F=56440
t=16214

df=498

جدول  -5میزان متوسط سنجههای حس دلبستگی به مكان
شاخص
امنیت
رغبت به تداوم حضور در مکان
تداوم شخصیتی و عزت نفس
همذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیریکننده از جرم

افراد سواره
065802
260124
262020
269410
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با انجام آزمون  tتست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان همذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از
جرم که نتایج آن در سطر آخر جدول آمده ،مقدار آماره آزمون ،t=16214درجه آزادی  df=498و مقدار احتمال برابر p=56500
بدست آمده است .لذا چون مقدار  p>5650میباشد ،میتوان گفت دراین پژوهش ،فرض یکسان بودن میزان هم ذات پنداری در دو
گروه پیاده و سواره رد شده و در سطح آلفای  5650بین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد .با توجه به مقادیر متوسط میزان همذات
پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از جرم در افراد پیاده و سواره ،چون این مقدار در افراد پیاده ( )064855بیشتر از این مقدار
در افراد سواره ( )269410در این پژوهش می باشد میتوان گفت میزان هم ذات پنداری در افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می
باشد.

افراد پیاده
062212
268040
062852
064855

 -5-6ارزیابی میزان دلبستگی به مکان در دو گروه پیاده و سواره
با انجام آزمون  tتست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان حس دلبستگی به مکان ،که نتایج آن در سطر آخر
جدول آمده ،مقدار آماره آزمون  ،t=06948درجه آزادی  df=498و مقدار احتمال برابر  p=56509بدست آمده است .لذا چون مقدار
 p >5650میباشد ،میتوان گفت دراین پژوهش ،فرض یکسان بودن میزان حس دلبستگی به مکان در دو گروه پیاده و سواره رد
شده و در سطح آلفای  5650بین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد .با توجه به مقادیر متوسط میزان دلبستگی به مکان در افراد پیاده
و سواره ،چون مقدار متوسط دلبستگی به مکان افراد پیاده ( )065254بیشتر از این مقدار در افراد سواره ( )262402میباشد ،میتوان
گفت میزان تعلق و دلبستگی در افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد و بدین ترتیب فرضیهی اصلیِ مطرح شده تأیید میگردد.
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جدول  -6آزمون تست فرضیه اصلی ،ارتباط پیادهمداری و حس دلبستگی به مكان
نحوه حضور

سواره

پیاده

میانگین
انحراف از معیار

262402
5600280

065254
5600299

انحراف از میانگین
فرض برابری واریانس ها

5650029

5650005

P=5.052
p=56509

F=46522
t=06948

df=498

 -6-6مقایسهی متوسط میزان انواع تعامالت در محدوده مورد نظر
الف) ارزیابی میزان تعامل شناختی در دو گروه پیاده و سواره :با توجه به جدول  2که متوسط شاخص تعامل شناختی بین دو
گروه پیاده و سواره را نشان می دهد  ،متوسط تعامل شناختی در افراد پیاده  062852و این مقدار در افراد سواره  065120بدست
آمده که با توجه به ارقام فوق می توان گفت میزان تعامل شناختی در افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد.
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جدول  -7متوسط تعامل شناختی بین دو گروه سواره و پیاده
گروه
میانگین
تعداد

پیاده
062852
405

سواره
065120
405

ب) ارزیابی میزان تعامل عاطفی در دو گروه پیاده و سواره :با توجه به جدول 8که متوسط شاخص تعامل عاطفی بین دو گروه
پیاده و سواره را نشان میدهد ،متوسط تعامل شناختی در افراد پیاده  268040و این مقدار در افراد سواره  260228بدست آمده که با
توجه به ارقام فوق می توان گفت میزان تعامل عاطفی در افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد.
جدول  -8تعامل عاطفی بین دو گروه سواره و پیاده
گروه
میانگین
تعداد

پیاده
268040
405

سواره
260282
405

ج) ارزیابی میزان تعامل رفتاری در دو گروه پیاده و سواره :با توجه به جدول  9که متوسط شاخص تعامل رفتاری بین دو گروه
پیاده و سواره را نشان میدهد ،متوسط تعامل رفتاری در افراد پیاده  260584و این مقدار در افراد سواره  260055بدست آمده که با
توجه به ارقام فوق میتوان گفت میزان تعامل رفتاری در افراد سواره بیشتر از افراد پیاده می باشد.
جدول  -9متوسط تعامل رفتاری بین دو گروه سواره و پیاده
گروه
میانگین
تعداد

پیاده
260584
405

سواره
260055
405

با تامل در میزان متوسط انواع تعامل شناختی ،عاطفی و رفتاری می توان گفت در مجموع تعامل شناختی و عاطفی در افراد
پیاده و تعامل رفتاری در افراد سواره بیشتر مشهود بوده است.
جدول  -10بررسی میزان انواع تعامل در افراد پیاده
تعامل در گروه پیاده
شناختی
عاطفی
رفتاری
تعداد
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میانگین
062852
268040
260584
405

با توجه به جدول  45که متوسط شاخص تعامل های شناختی ،عاطفی و رفتاری درگروه پیاده را نشان می دهد  ،متوسط تعامل
شناختی  ، 062852عاطفی  268040و رفتاری در افراد پیاده  260055بدست آمده که با توجه به ارقام فوق می توان گفت میزان
تعامل شناختی در افراد پیاده بیشتر از تعامل عاطفی و میزان تعامل عاطفی بیشتر از تعامل رفتاری بوده است.
جدول  -11بررسی میزان انواع تعامل در افراد سواره
تعامل در گروه سواره
شناختی
عاطفی
رفتاری
تعداد

میانگین
065120
260282
260055
405

با توجه به جدول 44که متوسط شاخص تعامل های شناختی  ،عاطفی و رفتاری درگروه سواره را نشان میدهد ،متوسط تعامل
شناختی  ، 065220عاطفی  260282و رفتاری در افراد سواره  260584بدست آمده که با توجه به ارقام فوق می توان گفت میزان
تعامل شناختی در این گروه از افراد بیشتر از تعامل عاطفی و میزان تعامل عاطفی بیشتر از تعامل رفتاری بوده است.

با توجه به گستردگیِ بحث دلبستگی مکانی ،پژوهش حاضر با تمرکز بر ابعاد اجتماعیِ دلبستگیبهمکان بهدنبال یافتن روابطی
میان کیفیت شهری پیادهمدار و مفهوم اجتماعی دلبستگی به مکان انجام گشت .شاخصههای امنیت ،تداوم شخصیتی و عزت نفس،
رغبت به تداوم حضور و تعامل مطلوب با مکان ،اینهمانی با مکان و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از جرم ،از جمله نمودهایی
هستند که در این پژوهش به بررسی آنها جهت سنجش حسدلبستگی به مکان میان دو گروه افراد که عمدتاً بهصورت سواره و
پیاده در این خیابان تردد داشتند ،پرداختهشد .مقایسهی نتایج بدست آمده در این برآورد ،حاکی از آن است که شاخص امنیت میان
دو گروه سواره و پیاده تفاوت چندانی نداشتهاست .میتوان برقراری مناسب امنیت در این خیابان ،را علت این موضوع دانست .اما در
ادامه با بررسی سایر شاخصها ،مشهود است که سطح این شاخصهها در بین افراد پیاده بیشتر از افراد سواره است که این امر بطور
قطع ،بیانگر وجود رابطهای مستقیم بین پیادهمداری و نمودهای حس دلبستگی به مکان در فضاهای شهری است.
نکتهی قابل تأمل دیگر در نتایج این پژوهش که برآمده از سنجش فرایندهای روانشناختی تعامل در ایجاد حسدلبستگیبه-
مکان در محدودهی موردنظر ،از طریق ارزیابی پرسشنامهها ،مشاهدات میدانی و مصاحبههای صورت گرفته و سواالت کیفی
پژوهش از شهروندان میباشد ،مؤید این مطلب است که در میان سه نوع تعامل شناختی ،عاطفی و رفتاری در محدودهی خیابان
قارن ساری ،به ترتیب میزان تعامل شناختی با مکان دارای باالترین رتبه ،سپس تعامل عاطفی با مکان در جایگاه دوم قرار دارد و
در این میان تعامالت رفتاری با مکان ضعیفترین نوع تعامل افراد با این مکان در جهت بروز حس دلبستگی به آن میباشد .با
بررسی عوامل و مؤلفههای شکلدهندهی هر یک از این تعامالت بنظر میرسد در محدوده خیابان قارن بخاطر وجود عناصر
ارزشمند که از عناصر نشانهای این بافت محسوب میشوند ،فاکتورهای آشنایی و خوانایی با مکان از جایگاه بسیار خوبی در این
حوزه بهرهمند میباشد .همچنین با بررسی فرایند روانشناختی تعامل رفتاری با مکان که ضعیفترین نوع از فرایندهای روانشناختی
تعامل در محدودهی این خیابان است ،و همچنین با تکیه بر شواهد عینی و مصاحبهها و سؤاالت کیفی پرسش شده از شهروندان و
تحلیل نتایج آنها ،با توجه به مؤلفههای شکلدهنده و مؤثر بر تعامل رفتاری با مکان ،که مهمترین آنها بروز رفتارهای قلمرویابی و
شخصیسازی با استفاده از نظام قلمروها و سلسله مراتب و معماری نرم میباشد ،آنچنان که وضع موجود نیز گواهی بر این مطلب
است ،بنظر میرسد کمبود و یا عدم وجود فضاهای نیمه عمومی و نیمهخصوصی در این محدوده که شهروندان بتوانند بنحوی
تعامل و ارتباط نزدیکتر و مؤثرتری با یکدیگر و با مکان داشته باشند باعث بروز این امر گردیدهاست .به عبارتی کمبود و یا نبود
مکانهای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی ،فضای مالقات و گپوگفت و تعامالت جمعی ،مانعی در جهت اجتماعپذیری مکان و
امکاندهی به تعامالت اجتماعی در مکان میباشد و شاید بتوان گفت علیرغم ظرفیت باالی اجتماعپذیری این خیابان با توجه به
پیشینه و نقش و جایگاه اجتماعی و فرهنگی باالی آن خالء چنین فضاهایی قابل درک است و به عبارتی این خیابان به
پتانسیلهایی نیازمند است که حضور شهروندان را در خود ،از تردد و رفتوآمد صرف و بدون درنگ ،به مکث و تأمل در فضا سوق
دهد .باید به این امر نیز توجه داشت که با توجه به نقش عملکردی این خیابان در محدودهی کل شهر و پویایی آن در اغلب ساعات
شبانه روز نیاز به مکانهای عمومی و نیمهعمومی بیشتر با امکان دهی انتخاب متنوعتر به شهروندان با اقشار و سالیق مختلف در
محدودهی این خیابان میباشیم.
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آنچه به عنوان یکی از معضالت و چالشهای اساسی در شهرهای امروز بدل گشتهاست ،توجه فزاینده به نیازهای حرکت
سواره و غفلت از سازماندهی و برنامهریزی برای حرکت پیاده میباشد که این امر موجبات حذف تدریجی پیاده از فضای شهری را
فراهم آوردهاست و این عدم حضور و ارتباط مردم با فضای شهر سبب کاهش حسدلبستگیبه فضای شهری میگردد ،که خود
زمینهساز بروز کاهش امنیت و ایمنی ،کاهش فعالیتهای مراقبه ،توسعه و حفظ محیط از طریق نزدیکی با آن و عدم بروز رفتارهای
پاسخ گو و متعهد در قبال مکان ،عدم تالش برای ارتقای کیفیت مکان و افول کیفیات فضای شهری و کاهش رغبت به تداوم
حضور در بین شهروندان و سبب بروز معضالت اجتماعی و فرهنگی میگردد.
چنین مطالعات و تحلیلهایی که نمونهای از آن در این پژوهش عرضه شد ،میتواند راهنمایی برای طراحان شهری در نحوهی
تدوین طرحهای شهری و توجه بیش از پیش به ضرورت امر پیادهمداری و همچنین ایجاد زمینهها و بسترهای تعامالت بیشتر در
مکان باشد ،بطوریکه توجه به این امر تا حد بسیاری میتواند در اعتالی تداوم و سالمت حیات شهری مؤثر واقع شود .جهت
بازیابی بسیاری از ارزش های اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شهر ،نیازمند تحقق و ایجاد بستر و زمینههای الزم جهت
بروز دلبستگی به مکان در فضای شهرهای امروز میباشیم که این خود در گرو بازگشت پیادهمداری و توجه دوباره به نقش و
جایگاه پیاده در شهرهای امروز است.
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چکـیده
اصفهان یكي از قدیمي ترین و زیباترین شهرهاي ایران است که به علت کثرت بناهاي تاریخي شهرت جهاني دارد ،این
شهر پس از فتح مسلمانان جي نام گرفت و قرنها در حيطه نفوذ خلفاي بغداد ،سالطين آل زیار ،آلبویه بود و بناهاي زیبا
و جالبي از این دوران در این شهر به یادگار مانده است .در خصوص تصویر سازي دقيقتر از اصفهان در این دورانها و به
دست آوردن اطالعاتي جامع در زمينه بافت شهري ،تاریخ و سيرتحول شهرسازي باید به متون و منابع دست اول همانند
متون نگارش شده توسط جغرافيدانان و سياحان و مورخان مراجعه نمود .پژوهش پيش رو نيز با استفاده از روش توصيفي و
تحليلي ،در صدد است با تكيه بر متون قرون  6تا  4هجري به بازسازي این شهر در دوران صدر اسالم بپردازد.

واژگـان کلـیدی :اصفهان ،دوران قبل از اسالم ،صدر اسالم ،متون تاریخي.

 -5دانش آموخته دکتری باستان شناسی ،گرایش دوران اسالمی Smohammadi66@alumni.ut.ac.ir
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 -1مقدمه
اصفهان یكي از قدیمي ترین و زیباترین شهرهاي ایران است که به علت کثرت بناهاي تاریخي شهرت جهاني دارد .تاریخ بناي
این شهر معلوم نيست ولي آنچه مسلم است نام قدیمي اصفهان تا قبل از دوره هخامنشي انزان بوده و پس از آن به گایبان تغيير
نام داده است .شهر اصفهان پس از فتح مسلمانان جي نام گرفت و قرنها در حيطه نفوذ خلفاي بغداد ،سالطين آل زیار ،آل بویه و
سلجوقيان بود و بناهاي زیبا و جالبي از این دوران در این شهر به یادگار مانده است .پژوهش پيش رو نيز در صدد بازسازي فضاي
شهر و تاریخي این شهر بر اساس گفته مورخان در دوران سلجوقي ميباشد.

 -2جغرافیای تاریخی اصفهان
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یاقوت حموي اصفهان را داراي سه اُستان و سي رستاق و صد وبيست طُسّوج و پنج هزار دیه و هفت شهر دانسته است که نام
شهرهاي اصفهان کهثه ،جارّ ،جَيّ ،قِه ،مهربن ،دررام و سارویه مي باشد .از این هفت شهر چهار شهر ویران شده و تا زمان ورود
اسالم سه شهرِ جيّ ،مهربن ،و قِه بر جاي مانده بود .این شهرها شامل دو کوره و بيست و هفت رستاق و سه هزار و سيصد وسيزده
پاره دیه بود (حموي :98 ،بيتا).
مقدسي عقيده دارد که اصفهان در تقسيمات جغرافيایي جزء ایالت فارس یعني حوزه فارس بزرگ در عهد ساسانيان بوده است
اما از جنبه دیواني و حكمراني و خراجگزاري ،در منطقه جبال و از شهرهاي بزرگ آن بوده است( ،ایالت جبال که شامل اصفهان،
قم ،کاشان ،ري ،قزوین ،همدان بوده و به بالد الفهلوبين معروف است) (مقدسي 871 :2940،ـ.)877

 -3وجه تسمیه اصفهان
اصفهان به دليل آنكه در دوران پيش از اسالم ،به خصوص در دوران ساسانيان ،مرکز گردآمدن سپاه بود و سپاهيان مناطق
جنوبي ایران ،مانندکرمان ،فارس ،خوزستان ،سيستان و ...در این ناحيه تجمع کرده و به سوي محل نبرد حرکت ميکردند ،این
مكان را (اسپهان) ناميده و سپس به صورت (اصفهان) درآمده است.
شهر اصفهان نامهاي کهنتري همچون صفاهان ،صفویان ،پارتاک ،پارک ،پاري،پاریتاکن ،پرتيكان،جي ،رشورجي ،سپاهان،
سپانه ،شهرستان ،صفاهان ،صفاهون ،گابا ،گابيان ،گابيه ،گبي ،گي ،یهودیه و نصف جهان داردکه با نام کنوني آن ،هيچگونه پيوندي
ندارد (هرتسفلد.)127:2982،
در خصوص نام یهودیه هنگامي که کورش بزرگ بابل را گرفت و یهودیان را از اسارت نبوکدنصر شاه بابل ،نجات داد
شماري از آن ها به ایران آمدند و در این منطقه که به داراليهودیه نامگذاري شد اسكان یافتند.
هنگامي که اصفهان به دست مهاجمان عرب تصرف شد جي نام گرفت.
ابن کلبي و اصطخري ميگویند اصفهان (اسب وهان) بوده و اسب در فارسي نام عمومي است که به شهر اطالق ميشود و آن
به معني اسب (فرس در عربي) ،وهان عالمت جمع در فارسي است و از این رو اصفهان به معني شهر سواران است.
برخي مورخان نيز در خصوص نام اصفهان چنين آورده اند:
نویسنده کتاب حدودالعالم از این شهر به نام «سپاهان» یاد کرده است« :سپاهان شهري عظيم است و آن دو شهر است :یكي
را جهودان خوانند و یكي را شهرستان و در هر دو منبر نهادهاند» (حدودالعالم.)210 ،
ابن خلف تبریزي ،درباره نام اصفهان ،چنين آورده است« :اصباهان ،معرب اسپاهان است و آن شهري است مشهور در عراق و
نام اصلي او این است».
مافروخي اصفهاني ،درخصوص نام اصفهان ،چنين آورده است« :همچنين گفتهاند که اصل لفظ نام اصفهان ،اسفاهان بود ،چرا
که در ایام فرس ،گودرزبن گشواد بر آن مستولي و مالک بود و هر وقت که پاي اقتدار در رکاب استظهار آوردي هشتاد پسر صلبي
او با او سوار گشتند ،همه سواران جنگي فرزانه و جملگي دالوران فرهنگي مردانه زیارت بر احفاد و اشياع و عباد و اتباع چون سوار
ميشدند مردم ميگفتند اسفاهان ،یعني لشكر ،تداول کالم ،عوام اصفهان را بدان نام نهاد»
همچنين سخن از سپاه و سپاهيگيري به ميان آورده است ...« :در روایت است که اردشير بابكان گفت هرگز هيچ ملكي بر
غلبه و استيال هيج ملک قدرت نداشت تا اصفهانيان مدد بنمودند و پرویز گفت کار ملک بر ما قرار نگرفت اال به معاونت مدد اهل
اصفهان و انوشيروان لشكر و سپاه اصفهان را بر تماميت لشكرهاي جهان تفصيل داد و از ميان ایشان اهل فریدن را اختيار کرد»
(مافروخي.)66:2918 ،

ابن اثير در اللباب چنين مينویسد« :اصفهان به کسر اول یا فتح آن شهر بالد جبال است و آن را از آن جهت اصفهان گفتهاند
که معرف سپاهان است و سپاه به معني لشكر و هان عالمت جمع است و اینجا محل تجمع سپاه اکاسره بوده است» (ابن اثير،
.)71:2988
حمزه اصفهاني نيز عقيده دارد که واژه اصفهان یا اسپاهان از سپاه گرفته شده و مشتق از سپاه است .یاقوت حموي ،اصفهان را
شهر سواران ميداند« :اصفهان یا اسپهان از کليه اسباه است که به معني سپاه ميباشد» (حموي :96 ،بي تا) .ابن حوقل بيان
مي دارد :اصل نام اصفهان سپاهان است به معني لشگرها زیرا که سپاه عجم در وقت بيكاري آنجا جمع شدند (ابن حوقل،
.)24:2944

 -4عوامل شکل گیری اصفهان

 -1-4زاینده رود
فرهنگ و تمدن هاي قدیمي دنيا هميشه و همه جا در کنار آبها و به ویژه رودخانهها پدید آمدهاند .اصفهان به عنوان یكي از
کانون هاي بسيار مهم و قدیمي فرهنگ ایران در مطالعات تاریخ تمدن این سرزمين مطرح است ،که هسته اوليه این شهر در کنار
زاینده رود پا گرفته و همواره آب مورد نياز مردم منطقه از همين مكان تأمين ميشده است .در گذر زمان اسامي مانند زنده رود،
زندرود ،زرن رود ،زرین رود ،زرینه رود ،زرند رود ،زندک رود و رودخانه اصفهان به این رودخانه داده شده است.
مورخان و جغرافيا نویسان در خصوص این رودخانه آوردهاند:
«در نتيجۀ همين بي آبي والیات مرکزي ،رود کوچک زنده را از قدیم االیام زندک رود یعني رود بزرگ ناميدهاند»
(االصفهاني.)18:2960،
ابن رسته در قرن سوم هجري آورده ...« :آبش بهترین آبهاي زميني است ،چنانكه اخبارآن به ما رسيده و در صحّت آنها
اختالفي نيست و این آب از رودخانهاي که بدان زرین رود گفته ميشود ،ميباشد .این نام را اردشيربن بابک نهاده است.
سرچشمهي این آب از چشمهاي است که از یكي از سرزمينهاي حاصلخيزي که از شهر مرکزي  90فرسخ دوراست ،ميباشد و در
روستاهایي که بدین آب نياز است ،بي حساب نهرهایي ازآن منشعب ميسازند( »...ابن رسته.)47:2912 ،
قزویني نيز ميگوید :رودخانۀ زرنرود (زرینهرود) در آنجاست که آب آن به گوارا بودن معروف است .پشم زبر را که در آن شویند،
نرمش یابد و مانند حریر گردد .سر چشمۀ این رودخانه ،دیهى به نام بناکان است که چشمههاى دیگر نيز بدان پيوندد و بزرگ شود
و باغهاى اصفهان و روستاهاى آن را سيراب کند و بعد بر شهر اصفهان بگذرد و در شنزارى که در آنجاست فرو شود سپس در
شصت فرسنگى جایى که فرو رفته است در کرمان بيرون آید و در آنجا ،سرزمين کرمان را آبيارى کند تا به دریاى هند رسد و در
آن ریزد .گویند تكه اى نى را گرفته نشانه گذارى نموده و در آنجا که آب فرو رود رها کرده همان را در سرزمين کرمان دوباره
یافتهاند و بدین دليل استدالل کردهاند که این آب ،همان آب زرینهرود است (قزویني.)18:2979 ،
ابن حوقل اینگونه ميگوید...« :این رود (زاینده رود) آبي گوارا (دارد) و کاخهایي که بدان مشرف است ،زیبایي خاصي بدان
بخشيده است( »...ابن حوقل)221:2944 ،
ابونعيم اصفهاني ضمن اشاره به زاینده رود از باتالق گاوخوني نيز نام برده است...« :زرن رود اصفهان را باتالقي است به نام
همان نام که در زمين شگفت تر از آن نيست .زیرا رودهاي بزرگ به دریاهاي دیگر شهرها ریزد ،اما آبریز زرن رود همين باتالق
است .مساحت باتالق 28 ،فرسخ در  1فرسخ است و چنان است که آب در کرانههاي آن باال نياید و دربازگشت مد کاهش نپذیرد.
باتالق النه ي جوجه پرندگان است .جز پرندگان هيچ موجودي را توان نزدیكي به باتالق نيست ،زیرا چنان در آن فرو رود که
ناپدید شود .ابتداي باتالق ،فراخنایي است که تا ناحيه کرمان گسترده است و عرض آن از عرض ميدان بيش نيست .گياهش درخت
گزو شوره است .کنار باتالق کوهي است خاکي و بلند .افزایش آب کرمان در روزهاي بهار از زاینده رود است»...
(ابونعيم.)71:2978،
«...خورهاي خوش بناتر با آبي گواراترازاین خوره (اصفهان) ندیدم و رودها و انبوه مردم و آباداني و پاکيزگي راههایش را
برشمرد و گفت اگرمجالسي باشد ،اصفهان شایسته است .پس به نهرفدین نگریست و از آن در شگفت شد( »...ابونعيم.)288:2978 ،
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در شكل گيري و استقرار شهرهاي مهم عواملي مؤثراند ،مخصوصا جنبه دفاعي آن که مرکز تجمع سپاه بوده و همين امر
باعث افزایش ارزش جغرافيایي آن گردید.
گرایش عمده نقاط مسكوني به طرف شمال رودخانه و اطراف یهودیه بوده و هنگامي که به مرور زمان روابط آباديها با
یكدیگر افزایش یافت ،زمينه تكوین و تشكيل شهر را در همين منطقه فراهم آورده است ،یكي از عوامل مهم رودخانه زاینده رود
ميباشد که در ذیل به آن اشاره ميکنيم:

51

مافروخي آورده ...« :عضدالدوله استدعاي آب کرده قدحي آب فرات گرفت و بریخت و گفت باوجود زنده رود فرات شرب را
نشاید...و معن ي نسبت زر بدین رود ،آنكه از این شط شيرین حرکات پُربرکات و فایده بر روي آن زمين یک قطره آب مهمل و
معطل بي فایده روان نيست( »...مافروخي.)2918 :120،
ابن حوقل مينویسد که ...« :پيش از این گفتيم که آب زرن رود چون به دروازه شهرستان نزدیک خود حصارمي رسد ،به
شعبهها و چشمه هاي بسياري تقسيم ميشود( »...ابن حوقل.)297:2944 ،
ناصرخسرو در قرن پنجم هجري در سفربه اصفهان به توصيف ماديها ميپردازد و ميگوید...« :اصفهان شهري است برهامون
نهاده ،آب و هواي خوش دارد و هرجا که ده گزچاه فرو برند ،آبي سرد خوش بيرون آید...و درشهر جويهاي آب روان و بناهاي
نيكو و مرتفع است( »...ناصر خسرو :11،بي تا).
در حدود العالم اشاره مستقيمي به موضوع ماديها نشده است ،ليكن درمورد نهرهاي منشعب از رودخانه مطالبي عنوان شده
است که نشانگراین است که در آن زمان آبرساني توسط انهار (ماديها) امري معمول بوده است ...« :رود بر دو ضرب است ،یكي
طبيعي است و دیگري صناعي ،اما رود صناعي آن است کي رودکدهاي او بكنده اند و آب بياوردهاند ،ازبهر آباداني شهري را یا
کشت و برز ناحيتي را و بيشترین رود صناعي خرد بوده اند و اندرو کشتي نتواند گذاشتن و شهر باشد کي او را دو رود صناعي ست
کمتر یا بيشتر و این آبها اندر خوردن و کشت و برزگياخوارها به کار شود( »...حدودالعالم.)280،
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 -5شهرسازی و بنای اصفهان به عقیده مورخان
بناي شهر اصفهان به صور مختلفي بيان شده و برخي مورخين ایراني بناي شهر را به اسكندر فرزند فيليپ نسبت ميدهند.
مقدسي چنين آورده است« :معروف است که در ایران به دستور اسكندر مقدوني  21شهر ساخته ميشود؛ یكي از آنها در
اسپاهان که آن را جي ميگویند ،مانند بهشت و سه شهر در خراسان ،هرات ،مرو و سمرقند ميباشد .گویند اسكندر رومي (919
ق.م) این شهر را به دست جَيّ پسرِ زادۀ اصفهاني بنياد نهاد و به نام او جيّ ناميده شد» (مقدسي.)210:2940،
حافظ ابونعيم نيز بناي اصفهان را به اسكندر نسبت داده « :اسكندر شهر را به دست جي پسرزاده اصفهاني بنا کرد و شهر به نام
وي خوانده شد» (ابونعيم.)298:2978،
مافروخي نيز به نقل از حمزه اصفهاني بناي شهر را به اسكند مقدوني نسبت داده که به دست معماري به نام جي بن زرزاده
اصفهاني بنا گردیده و این شهر به نام او شهرت یافته است (مافروخي.)47:2918،
قزویني ميگوید :شهر قدیم اصفهان را «جى» نامند و گویند اسكندر بانى او است و شهر بزرگتر را «یهودیه» گویند .جهت آن،
آن است که بخت النصر ،یهود بيت المقدس را اسير کرد تا به اصفهان آورد ،یهود در آن مكان ساکن شدند (قزویني.)97:2979،
جابر انصاري در ایجاد بناي
شهر اصفهان ،یهودیان را باني و
پایه گذار این شهر ندانسته و بناي
آن را به پادشاهان افسانهاي و ملي
ایران نسبت دادهاست «اصفهان از
دو قسمت «یهودیه» و «مدینه»
تشكيل شده است و مدینه (جي) در
نزدیكي یهودیه بوده که دژي بلند و
در پایين آن پلي بزرگ بوده است»
تصویر ( :)1شهرسازی اصفهان در قرن 4هجری
(جابري انصاري.)21:2978 ،
اسپاهان شهري عظيم است و آن دو شهر است ،یكي داحهِودان (یهودیان) خوانند و یكي را «شهرستان» و در هر دو منبر
نهادهاند و ميان ایشان نيم فرسنگ است و شهري خرّم است (حدود العالم .)286 ،اسپهان از اقدم بالد است؛ به نام «جي»
ميخواندند ،و گویا این نسبت به پادشاهان جيان است که قرنها پيش از کيان و پيشدادیان شاهي ایران داشتند ،و سر سلسلۀ جيان،
جي افرام بن آزاد است که پيغمبرش دانستهاند و بعد از مهابادیان در ایران سلطان شده؛ و «جي» به معني «پاک» است.
حمزه اصفهاني مينوسيد که شهر اصفهان را به فرمان اسكندر ،معماري به نام جِي فرزند زادۀ اصفهان بنا نمود و از این جهت
به نام جِي شهرت یافت و دربارۀ سابقۀ قدیمي تر آن ميگوید :در حققت بناي این شهر قبل از سلطنت جمشيد بنيان یافته است و
در آن هنگام که افراسياب تُرکف مداین ایرانشهر را خراب ميکرد ،این شهر را نيز ویران نمود ،سپس به هنگام پادشاهي «خماني
جمه آزاد» دختر بهمن بن اسفندیار ،تجدید بناي آن صورت گرفت و هم او بود که فرمان بناي باروي عظيم شهر را صادر کرده بود.

به هنگام ورود اسكندر نيمي از این باروي عظيم صورت اتمام یافته بود و اسكندر ،که قصد اقامت در آن را نداشت ،به ایجاد بناهایي
دیگر نيز تمایل ابراز نكرد (حمزه اصفهاني.)98:2947 ،

 -6جی
یکی از بهترین روستاهای اصفهان روستای «جی» است که امالک خوب و دیهه های بسیار دارد ،و به
گفته برخی به شمارۀ روزهای سال است .گویند :اسکندر آنگاه که حصار شهرستان را میساخت  311برج،
برای هر ضیعه ای یک برج ،بنا کرد تا به هنگام آشوب در آن متحصن شوند و موقع محاصره و غلبه اشرار
پناهگاهی برای مردم باشد زیرا نواحی اصفهان در روزگار قدیم با ترک و دیلم هم مرز بود.
از روستاهایی که پیرامون اصفهان را فراگرفتهاند لنجان ،مهرین ،جنبه ،کراج ،کدر ،که کاوسان ،برخوار و
براآن است .این روستاها ضیعه های بزرگ پرجمعیت و نیز غالت فراوان دارند و برخی منبر و خطیب و بازارها
و گرمابهها نیز دارند (ابن حوقل .)5311 ،511 -555
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درخصوص وجه تسميه جي چنين آمده است :این مدینه را اسكندر بنا فرمود بردست معماري جي بن زراده اصفهاني و این شهر
به نام او شهرت یافت و بعضي گویند این مدینه مبني بود پيش از زمان جم ،در وقتي که افراسياب ترک مداین ایرانشهر را خراب
مي کرد این را نيز خراب گردانيد ،بعد از آن خماني جمه آزاد دختر بهمن اسفندیار که پيش از آمدن اسكندر بدان حدود بر تخت
بخت ،مملكت در تحت تصرف و فرمان او بود اساس و بناي آن را فرمان فرمود (مافروخي.)76:2918 ،
نام «گي» که در رساله «شهرستانهاي ایران» آمده ،در متنهاي دوران اسالمي ،به صورت «جَي» ،در کتيبه شاپور در «کعبه
زردشت» به صورت «گدي» (فارسي ميانه) و «گب» (پارتي) و بر روي مهرهاي ساساني ،به صورت «گب» و «گد» نوشته شده
است ،که همه نماینده تلفظ «گي» است و این «گي» (جي) نام قدیم شهر اصفهان است.
نام «جي» در نوشتههاي جغرافي دانان مسلمان (از سده سوم ه.ق به بعد) ،همه جا به عنوان یكي از روستاها یا مراکز شهري
بزرگ «اصفهان» ذکر شده است.
«مير سيد علي جناب» (مؤلف «االصفهان» در اواسط سدۀ  26ه.ق) ،جایي که از «بلوکات اصفهان» سخن ميراند ،گفتاري نيز
درباره «جي» دارد« :جَي» در قدیم ،نام پایتخت مملكت اسپاهان بوده حاليه بلوکي است معروف که شهر «جي» در آنجا واقع بوده
است؛ «جي» مشتمل است بر  74قراء و مزارع ،آب و هوایش معتدل و شبيه به آب و هواي ماربين است .مرزهاي این کلني
یهودينشين در اصفهان را مي توان از فهرست روستاهایي که پيرامون آن واقع بوده و این روستاها عبارت بودند از :فُرسان ،یَوان،
خُرجان ،فلفالن ،سُنبُالن (چُمالن) ،کَماآن ،اَشكهان ،جرواآن (کرواآن) و خُشينان (جناب.)272:2909،

 -1-6برج و باروهاى جى
حافظ ابو نعيم مساحت شهر جى را دو هزار جریب ذکر مىکند و شمار برجهاى (کوشکهاى) آن را یكصد و چهار برج آورده،
که با فاصلههاى متساوى در حصار شهر مشاهده مىشده است (ابونعيم.)281:2978،
حافظ ابونعيم اصفهانى مى گوید :آذر شاپوران (آذرشاپور ،آذر سابور) در حين اتمام باروى جى چهار دروازه بر آن تعليق کرد ،به
این ترتيب که در روز یازدهم برج (خورشيد روز در تقویم ایران باستان) دروازهاى را که به طرف «ميدان بازار» است ،بساخت و نام
آن را دروازۀ خورشيد (باب خور ،خوربر) گذاشت و فرداى آن یعنى در روز دوازدهم (در تقویم اوستایى ،روز ماه) بنياد دروازهاى دیگر
را گذاشت به نام دروازۀ ماه (باب اسفيش یا اسفيج ،ماه بر) و روز سيزدهم (روز تير در تقویم اوستایى) اساس دروازۀ سوم را کار
گذاشت به نام دروازۀ تير (دروازۀ تير ،دروازۀ طيره ،تيربر ،باب تيره ،باب عطارد) و سرانجام در روز چهاردهم (روز گوش در تقویم
اوستایى) دروازۀ چهارم را به نام گوشبر (دروازۀ جوش ،دروازۀ جهودان)؛ از آن جهت که به طرف یهودیۀ اصفهان نصب شده بوده
است (باب اليهودیه) بنا نمود.
مافرّوخى در رسالۀ محاسن اصفهان به نقل از حمزۀ اصفهانى آورده است که آذرشاپوران پس از نصب دروازۀ چهارم ،یعنى
دروازۀ گوش (جوش ،جهودان) ،در مجاورت آن دیهى به نام «آذر شاپوران» بنا کرد و در آن دیه سرایى عالى بساخت و در باغ آن
ایوانى بلند برپا نمود و آن را آتشكده ساخت و عواید آن روستا را وقف بر آتشكدۀ آذر شاپوران نمود.
حمزۀ اصفهانى از قول متقدّمان زمان خویش آورده است که بر یكى از دروازهها نوشته شده بود که «اشتادویر» سرپرست
معماران و کارگران و مهندسان مىگوید« :بهاى نان و خورش عمله و کارکنان باروى جى در طول مدت ساختمان آن به ششصد
هزار درهم بالغ آمد» (حمزه اصفهاني 24،ـ.)2947 :27
51

ابن رسته اشاره به ایجاد دروازهاي در نزدیكي زرین رود دارد و ميگوید این دروازه تميز ترین و زیباترین دروازههاي اصفهان
محسوب ميشود (ابن رسته281 ،ـ .)2912 :210

 -2-6كهن دژ سارویه و پل جى

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)51 :پاییز  ،5011جلد یک

یكى دیگر از آثار کهن اصفهان در سرزمين جى ،یعنى حكومتنشين اصفهان پيش از اسالم ،سارویه نام داشته است که حمزۀ
اصفهانى در قرن چهارم هجرى آن را شخصا به کرّات دیده است و دربارۀ آن تحقيق نموده و این بنا را نيز از مبانى کهن تاریخ
اصفهان و از عهد طهمورث مىداند و آثار بر جاى ماندۀ آن هنوز هم در مجاورت پل شهرستان (پل جى) به نام «تپۀ اشرف»
مشاهده مىشود.
پل جى هم در جاى خود یكى دیگر از آثار قدیمى پيش از اسالم اصفهان محسوب مىشود و زمان ساخت این پل ،با پل
همطراز آن ،پل دزفول ،حداقل به دورۀ پادشاهى شاپور سپاه مىرسد.
حمزه مىگوید« :طهمورث پادشاه ،دوستدار دانشها و دانشمندان بود ،پيش از آنکه حادثۀ مغربى آسمانى روى دهد ،وى آگاه
شده بود که بارانهاى فراوانى ،پياپى و بيرون از حد و عادت خواهد بارید و طهمورث فرمان داد که مهندسان ،بهترین ناحيۀ کشور
او را از حيث سالمت خاک و هوا برگزینند .آنان محل بناى معروف سارویه را برگزیدند که هماکنون در اندرون شهر جى باقى است،
آنگاه این بناى استوار را به فرمان او ساختند و پس از آنکه آماده شد ،دانشهاى فراوانى را که در رشتههاى گوناگون بود از خزانۀ
خود به آنجا انتقال داد و آنها را بر پوست توز نوشتند و در جایى از آن بنا قرار داد تا پس از حادثه براى مردم باقى بماند».
در این مجموعۀ علمى ،کتابى هم به دست آمد به نام زیج شهریار که پادشاهان در مواردى که مىخواستند حوادث جهان را
بدانند ،از این کتاب استفاده مىکردند.
و سرانجام مىگوید که «این بنا یكى از آثار پابرجاى بالد مشرق است ،چنانکه اهرام مصر از آثار پابرجاى سرزمين مغرب
است ،و خدا داناتر است» (حمزه اصفهاني.)281:2947،
زیج ملكشاهى و زیج ایلخانى و زیج الغ بيگى نيز مشهورترین زیجهاى دوران بعد از اسالم ایران بهشمار مىروند.
ابن رسته در قرن سوم هجري در مورد سارویه چنين مينویسد :در شهر جي بناي کهنهاي به شكل قلعه وجود داشتهاست
موسوم به ساروق یا سارویه .چون این بنا بسيار کهنهاست نميتوان باني آن را معلوم کرد و گویند قبل از طوفان نوح ساخت
شدهاست (ابن رسته.)79:2912 ،
پایين شهر ،در جي ،پل شهرستان است که تا زمان سالجقه جزو پل هاي شهر به شمار ميرفت؛ ودر کرارج پل چوم است و
پل دشتي که امروزه به قول عوام« ،آن رو آب افتاده و در رویدشت عليا ،پل وِرزَنه (جابري انصاري)207:2978،
ابن حوقل اشاره ميکند :اصفهان دو بخش است یكي موسوم به یهودیه و دیگري موسوم به شهرستان و ميان آنها دو ميل
فاصله است؛ این دو بخش با هم متبایل اند و هر کدام منبري دارد و یهودیه بزرگتر از شهرستان و در حدود دو برابر آن است و
بناهاي آنها از گل است (ابن حوقل.)2944 :208 -222،

 -7یهودیه
درباره «یهودیه» و حضور یهودیان در اصفهان ،روایات مختلفي آمده است.
«مقدسي» ( 982-968هـ.ق) گوید« :چون «بخت النصر» یهودیان را از «بيت المقدس» کوچانيد (سدۀ ششم پيش از ميالد)،
یهودیان شهري که به سرزمين خودشان همانند باشد غير از اصفهان نيافتند و در آنجا فرود آمدند» (مقدسي.)224:2940 ،
در رسالۀ «شهرستان هاي ایران» که احتم االً تدوین اوليۀ آن در اواخر دورۀ ساساني انجام شده و تنها اثري به زبان پهلوي یا
«فارسي ميانه» است که موضوع آن منحصراً جغرافياي شهرهاست ،از شهرستان "گي" (جَي) ،که اسكندر آن را ساخته ،به عنوان
اقامتگاه جهودان یاد شده و چنين آمده است که:
«جهودان» را یزدگرد پسر شاپور (یزدگرد اول ساساني 610-911 ،م ،).به خواهش زن خویش «شيشين دخت»
(شوشاندخت/سوسن) به آنجا آورد».
در همين رساله ،ساخت شهرستانهايِ «شوش» و «شوشتر» را نيز به این زن ،که مادر «بهرام گور» و دختر «رأس الجالوت»
(ریش گالوثا) «رئيس یهودیان» بود ،منتسب کردهاند.
حقيقت هرچه باشد ،بي تردید این مرکز یهودي نشين در اصفهان عهد ساساني ،بسيار دیرپا بوده است؛ روایتي از جسارت یهود
در آزار روحانيونِ دین ِ غالب (زردشتي) ،که «آرتور کریستنسن» ( 2168-2878م).
در کتابِ «ایران در زمان ساسانيان» به نقل از «حمزه اصفهاني» ميآوَرَد ،مؤید این نكته است:
01
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محالت اصفهان را با توجه به متون تاریخي ميتوان این چنين آورد:
قریه ها :باطرقان ،یوآن ،خورجان ،فلفالن ،سنبالن ،جوزدان ،لبنان ،اشكهان ،برواسكان و فایجان.
محله ها :سنبلستان ،جوزدان ،لبنان ،خابجان (ابونعيم.)24:2978،
برخى اصفهانيان دربارۀ این شهر کتابى بزرگ ساخته ،همۀ شهرکها و دیههایش ،درآمد آن و فرمانروایش را یاد کرده است.
این کتاب در خزانۀ عضد الدوله در نيشابور موجود است.
قصبۀ اصفهان یهودیه است ،و از شهرکهایش «مدینه» «بندجان» «سميرم» «زیز»« ،دز»« ،اردستان»« ،خولنجان» است
(مقدسي.)970:2940 ،
خان لنجان :دهستانى است به اصفهان در
دو سوى زایندهرود ،قسمت باالى رودخانه را
لنجان باال و قسمت پایين رودخانه را لنجان پایين
و هر دو را لنجانات گویند (تقسيمات جدید
کشورى بخش فالورجان ناميده مىشوند)
(ناصرخسرو :11،بي تا).
یاقوت در معجم البلدان خان لنجان را شهرى
نيكو با بازار و عمارات وصف کرده است و گوید
در فاصلۀ دو روزه راه از اصفهان است و نسبت
بدان را خانى گوید و نویسد که آن را قلعۀ قدیم و
استوار بوده است که باطنيه (اسماعيليه) در تصرف
تصویر( :)2بافت شهری و محالت اصفهان
گرفته بودند و سلطان محمد سلجوقى در 870
هجرى آن را ویران کرد.
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«در زمان سلطنت «پيروز» ( 689-681م ،).یهودیان گرفتار قتل و آزار شدند و سبب آن ،انتشار این خبر بود که یهود دو تن از
موبدان زردشتي را زنده پوست کندهاند .این کشتار ظاهراً در شهر اصفهان که آن وقت مسكن جماعت کثيري از بني اسرائيل بود،
شدت فوق العاده یافت».
«یهودیه» در حدود سال  19هـ.ق با انعقاد قرارداد صلح تسليم اعراب شد .براي یهود اصفهان به جز ابتداي خالفت عمر و
یكي دو مورد طي حكومت عباسيان ،محدودیت خاصي ایجاد نشد .در آن دوره بين دو محله مسلماننشين «شهرستان» (جي) و
یهودينشين «یهودیه» دیوار کشيده شد ،تا آن که سه سده پس از آن در زمان رکنالدوله دیلمي هر دو محله یكي شدند.
با گذشت زمان ،اندک اندک از بزرگي بخش کهن «جي» کاسته گردید و یهودیه بزرگتر شد چنان که ابن حوقل بغدادي
مينویسد « :ميان دو بخش اصفهان دو ميل فاصله است .این دو بخش متباین هر کدام منبري دارد و یهودیه حدود دو برابر بزرگتر
از شهرستان است».
مقدسي با تكرار همين موضوع اشاره ميکند که «یهودیه نه تنها با همدان همسري ميکند بلكه بزرگترین شهر ایالت «جبال»
است» (مقدسي.)21:2940 ،
«ایوب بن زیال» مساحت آن را هفتصد جریب ميداند و مينویسد« :مردم آن همه یهودي هستند و به کارهاي ...خود مانند
حجامت ،دباغي ،گازري (رختشویي) ،قصابي و  ....مشغول بودند».
یاقوت مينویسد« :بخت النصر براي آنها کنارشهر جي ،محلّه اي ساخت به نام یهودیّه خوانده شد و سالها گذشت ،جي خراب
شده و شهر اصفهان یهودیّه است و از آن رو گفته اند :اگر نسي مردم و تجّار اصفهان را تفتيش کنند یا یهودیند یا جوالهه ،چو،
مشهورند به بافندگي (حموي :210 ،بي تا).
در هنگام ِ بازدیدِ «ابوالقاسم بن احمد جيهاني» در نيمه دوم سده  6هـ.ق از اصفهان« ،یهودیه» بزرگي و اعتبار فزونتري
نسبت به «شهرستان» یافته بود؛ آنگونه که در کتابِ «اشكال العالم» گوید« :اصفهان ،دو شهرست؛ یكي را «یهودیه» خوانند و
یكي را «مدینه» (شهرستان)؛ و ميان هر دو ،مسافت نيم فرسنگ باشد .و «یهودیه» بزرگست از همدان و بناي هر دو از گل است؛
و گذرگاه فارس و جبال و خراسان و خوزستان و فراختر شهرهاست .دیههاي بزرگ و مردم بسيار و توانگر ،و مال دارد  ...و در
عراق ،شهري بزرگتر از اصفهان نيست».
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 -9مدارس اصفهان در صدر اسالم
در نخستين قرون اسالمي ،این امر در اصفهان داراي چنان رشد و گسترشي بود که این شهر ،دهها نفر مودب یا ادیب و معلم
داشت ،از جمله حجاج بن یوسف قتيبهي همداني ،متوفي  140ه.ق .با مكتبي بيش از یک صد کودک (ابونعيم .)988:2978،اصفهان
که یكي از مراکز علمي مهم ایران محسوب ميگردد و بسياري از بناهاي آموزشي ممتاز متعلق به ادوار مختلف تاریخي را در بر
دارد ،به گونهاي که دانشمندان و سياحان بسياري در خصوص منزلت آن از قرون اوليهي هجري تا زمان صفویه سخن گفتهاند.

 -11قالع اصفهان
 -1-11قلعه ماربین یا آتشگاه
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در خصوص این مكان که امروزه به آتشگاه معروف است مباحثي مطرح است که طبق نظري آتشكده و بر نظري دیگر قلعه
بوده که در ادامه به متون اشاره ميکنيم.
حمزه مى نویسد :اردشير در شهر اصفهان و به یک روز سه آتشكده را بنياد گذاشت :یكى را به هنگام برآمدن آفتاب در جانب
قلعۀ مارین (ماربين ،مهربين ،مهرین آتشگاه امروز) به نام «آتشكدۀ شهر اردشير» ،دوم آتشكدۀ ذروان اردشير (ذروان اکرنه در
فرهنگ اوستایى «فرشتۀ زمان بىکرانه» و نيز «فرشته مكان» نام برده شده است به هنگام ظهر در قریۀ دارک از روستاى خوار
(برخوار) (این روستا امروز جزء بلوک قهاب اصفهان است) ،و سوم آتشكدۀ مهر اردشير در قریۀ اردستان .کهن دژى برفراز آن
ساخته شده که در حقيقت قلعۀ دیدبان زایندهرود بوده است (حمزه اصفهاني.)94:2947،
ابن رسته و حمزه اصفهاني اشاره بر قلعهاي بر باالي کوه بلوک ماربين دارند ،ابن رسته اشاره به ساخت آن توسط کيكاووس
ميکند .به طوري که اگ ر کسي به قلۀ آن قرار گيرد تمام روستاهاي آن ناحيه را زیر نظر داشته باشد پس چون بهمن بن اسفندیار
به پادشاهي نشست ،گردش روزگار کار خود را کرده بود و قلعه سوخته و نابود شده بود .لذا او در فاصله اندک قلعهاي بساخت و در
آن آتشكدهاي بنا نهاد (ابن رسته.)282:2912،
حمزۀ بن الحسن اصفهانى در کتاب خود سنى ملوک االرض و االنبياء مىنویسد :به کيخسرو گفتند که در ميانۀ انتهاى فارس
و آغاز خاک اصفهان ،کوه سرخى به نام «کوشيد» وجود دارد و در آنجا اژدهایى است که بر کشتزاره و آدميان تسلط یافته است؛
وى با مردان خود بدان جا رفت و اژدها را بكشت و آتشكدهاى بر آن کوه بنياد نهاد که به «آتش کوشيد» معروف شد (حمزه
اصفهاني.)94:2947،
«ابن خردادبه» در قرن سوم هجري در کتاب «المسالک و الممالک» ميگوید :در روستاي مارابين ،قلعه اي از بناهاي
طهمورث موجود است و در آن آتشكده اي ست( .ابن خردادبه)21:2912 ،
«ابنحوقل» از جغرافيا نویسان مشهور قرن چهارم هجري ،در وصف آتشگاه اصفهان در کتاب معروف خود «صورۀاالرض»
چنين مينویسد:
ماربين در مغرب اصفهان واقع شده ،در این بخش ،تل بزرگي است مانند کوه که بر روي آن قلعهاي بنا شده و بر آن
آتشكدهاي است که ميگویند آتش آن از آتشهاي ازلي قدیم است .مراقبين این آتش و دربانان آن از زرتشتيها ميباشند که همه
ثروتمند و متمولند (ابن حوقل.)94:2944،
«مافروخي» از بناي آتشگاه به نام (دژ ماربين) نام برده است و باني آن را «مهر یزدان» ملكي از ملوک طوایف ناحيه لنجان
اصفهان معرفي ميكند و مينویسد( :دژ را بر باالي قلعه ماربين ،او بنياد نهاد) (مافروخي.)28:2918،
«مسعودي» این محل را یكي از هفت معبدي مي داند که از آن بت پرستان بوده و براي پرستش آفتاب و ماه و پنج ستاره
مهم دیگر ،تفویض شده( :دومين این معابد ،در قله کوهي موسوم به ماراس ،نزدیک اصفهان واقع است و در اینجا بتهایي منصوب
بوده تا اینكه پادشاه یوستاسف (گشتاسب) زمانيكه دین زرتشتي را قبول کرد ،از آنجا حرکت داد و این محل را به آتشكده تبدیل
نمود .معبد مزبور در سه فرسخي اصفهان واقع است و هنوز هم مجوسان ،این معبد را احترام مي نمایند) (مسعودي 2988 :24،ق).
«حمداهلل مستوفي قزویني» نوشته ماربين است که  88روستا را دربر ميگيرد  ...در این بخش ،قصري برپاست که شاه
طهمورث دیوبند بنياد نهاد .آن را آتشگاه ميگفتند و همينجا بود که بهمن ،فرزند اسفندیار ،یک معبد آتش برافراشت
(مستوفي)84:2946،
بنابر آنچه دیگر مورخان و محدثين و جغرافيادانهاى اصفهان قرن چهارم هجرى ،مانند ابو الحسن حمزۀ اصفهانى مؤلف کتاب
تاریخ اصفهان و حافظ ابو نعيم مؤلف کتاب ذکر اخبار اصفهان نوشته اند ،بهمن بن اسفندیار که او را با اردشير درازدست هخامنشى
یكى مىدانند ،در روستاى ماربين (مهرین ،مهربين) به بناى آتشكدهاى بر فراز کوهچۀ آتشگاه امروز اقدام مىکند که در قرن چهارم
هنوز مشتعل بوده است.

حمزه در کتاب اصفهان« :این کوه را که
اکنون آتشگاه خوانند از جملۀ بيوت عبادات بوده
است و در عهد طهمورث ،و آن را مينوذر خواندند و
بتان نهاده بودندي بسيار.

تصویر ( :)5نمایی از قلعه آتشگاه

 -11منارههای اصفهان در صدر اسالم

 -12بازار اصفهان
بازار اصفهان ،یكي از بزرگ ترین و جالب ترین بازارهاي شهرهاي ایران و حتي جهان اسالم به شمار مي رود .بازار اصفهان به
لحاظ موقعيت اقتصادي ،اجتماعي ،هنري و معماري چنان اهميت و جذابيتي دارد که در بين بازارهاي شهرهاي بزرگ اسالمي
شاخص و داراي اهميت جغرافيایي خاصي است .بازار اوليۀ اصفهان در کنار قصر حكام و درست در مجاورت مسجد جامع (سال
 / 284ق) بناگردید و در واقع با منعقد شدن شدن نطفۀ اوليۀ شهر که همان بازار اصفهان است ،کم کم اصفهان را به یک شهر
بازرگاني تبدیل کرد (شفقي.)17:2980،
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در اصفهان و نواحي آن بيش از دیگر بلدان ،منارههاي بلند آسمان شكاف بوده و نتوان گفت همۀ آنها را مسلمين ساختهاند و از
عهد عجم نبوده ،بلكه ميتوان گفت :ابتدا ساختن این منارهها آیين زرتشتيان بوده ،یا براي کاروان در شب تار یا براي آگاهي از حال
دشمنان که بوسيلۀ روشنایي خبر داده و نشانيهاي مخصوص گذارده؛ چنانچه در کرارّج و بَراآن منارههاي بسيار پدیدار بود ،مانند دو
مناره هاي دشتي ،منارۀ گار و زَغمار ،منارۀ بَرسيان ،منارۀ زِیار و در لِنجان ،منارۀ رارا و منارۀ اُشترجان ،و در گرد شهر ،منارۀ
شهرستان؛ منارۀ ساربان .منارههاي داخل شهر :درجوباره دو منارۀ دارالضّياء و منارۀ خواجه عَلَم ،چهل دختران و منارۀ مسجد علي و
منارۀ ته برنجي ميباشد (جابري انصاري.)2978 :4،
از منارهاي قدیمي صدراسالم ميتوان به منار مسجد جورجير اصفهان که در بين سالهاي  988-944ساخته شده اشاره کرد.
هم مسجد و هم مناره از خشت و گل ساخته شده است و به گفتهي مافروخي (در کتاب کافي الكفاه صاحب بن عباد) صد گز ارتفاع
داشته است .البته مقدسي در کتاب احسن التقاسيم تاليف  978از جامعي نام ميبرد که داراي ستونهاي گرد و منارهي گلي به
ارتفاع هفتاد گز بوده است (مقدسي.)228:2940،

 -13نتیجه گیری
اصفهان با توجه به آنچه در این پژوهش گذشت از مهم ترین شهرهاي دوره سلجوقي بوده و همواره مورد توجه بوده است و
در این دوره کالبد شهر شامل ميداني اصلي و بزرگ در ميانه شهر بود که در اطراف آن کاخها و مسجد جامع و بازار قرار داشت .این
شهر به لحاظ موقعيت تجاري و علمي از مهم ترین شهرها بوده و همچنين به لحاظ دفاعي.
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بررسی عوامل کالبدی موثر بر حضور امن زنان و اقشار آسیبپذیر در
مجتمع های مسکونی؛ نمونه موردی :محله امامیه مشهد

آیدا کریمیان ،*1هیرو

فرکیش2

تاریخ دریافت0000/02/02 :
تاریخ پذیرش0000/00/07 :
کد مقاله28090 :

چکـیده
داشتن محیطی امن و احساس امنیت در فضا همواره از نیاز های اساسی انسان در جامعه و در فضای زندگی بوده است .در
مجتمع های مسکونی به عنوان اولین فضا پیش از ورود به فضای وسیع تری نظیر جامعه  ،داشتن احساس امنیت جلوه
مهم تری پیدا میکند  .حضور امن در فضای زندگی باعث تقویت اعتماد به نفس انسان برای حضور در محیط ها و فعالیت
های اجتماعی میشود  .در جامعه ای که بیشتر فضاها جنسیتی طراحی شده اند و زنان سهم کمی از فضاهای عمومی دارند
لزوم طراحی مجتمع های مسکونی براساس نیاز زنان باعث شکوفایی و تشویق آن ها به حضور موثر تر در جامعه میشود.
فضاهایی که در ساعات مختلف شبانه روز بدون احساس ترس قابل استفاده باشند .هدف مطالعه حال حاضر پس از بررسی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق  ،سنجش و بررسی فاکتور های کالبدی موثر بر امنیت زنان و اقشار آسیب پذیر است که از
نتایج تحقیق استخراج شده است .سپس پرسش نامه هایی بین  081نفر از ساکنین دو مجتمع مسکونی سامان و خانه
سازی در محله امامیه مشهد که توسط نیروی انتظامی معرفی شده اند توزیع گردیده است  .نتایج پرسش نامه توسط نرم
افزار  SPSSو آزمون های رگرسیون  ،همبستگی و فاکتور آنالیز پیمایش شده اند و مهمترین عوامل موثر بر امنیت زنان
طبق نظر ساکنین بدست آمده است که با توجه به شرایط خاص ساکنین منطقه مورد مطالعه راهکارهایی جهت بهبود
طراحی و افزایش حضور پذیری امن زنان و اقشار آسیب پذیر ارائه می گردد.

واژگـان کلـیدی :زنان  ،اقشار آسیب پذیر  ،امنیت زنان  ،مجتمع های مسکونی.
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وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مانند غذا ،سرپناه و بهداشت از ضروریات زندگی انسان است.
ارضا نشدن نیاز به امنیت انسان در فضاهای جمعی ،نه تنها او را از رسیدن به نیازهای رده باالتر همچون خودشکوفایی ،زیباشناختی ،دانستن و
فهمیدن باز میدارد ،بلکه کاهش تعامالت اجتماعی و در نهایت خالی ماندن فضاهای عمومی را در پی دارد ( .اکبری،پاک بنیان، 50 -55 :0080،
مازلو )0870 ،
امروزه اکثر صاحب نظران سیاسی،اقتصادی و اجتماعی معتقدند که دستیابی به رشد و توسعه ی پایدار بدون مشارکت هدفمند گروه های
مختلف مردم از جمله زنان امکان پذیر نیست .اما حضور زنان در صورتی اثر مورد نظر را خواهد داشت که زنان از احساس امنیت کافی برخوردار
باشند( .حقیقتیان )2 :0082،اما متاسفانه ناامنی های فیزیکی،روانی و جسمی سبب شده تا زنان در اجتماعات مختلف از بروز استعدادها و
خودشکوفایی باز بمانند و انزوا را بر حضور همراه با تحقیر شخصیت در اجتماع ترجیح دهند)  .اکبری،پاک بنیان(50-55 :0080،
سرآغاز این مهم از کوچکترین و ابتدایی ترین بخش حضور زنان یعنی محل سکونت نشات می گیرد  .شروع هررشد و تحولی ابتدا در واحد
اجتماعی خانواده پس از آن محل سکونت و در نهایت جوامع بزرگتر شکل می گیرد  .اما به دلیل رشد شهرنشینی دهه های اخیر در ایران,الگوی
تولید مسکن تغییر یافته و لزوم ایجاد انبوه مسکن,سبب کاهش کیفیت و مطلوبیت طراحی ها گشته است.طراحی مجتمع های مسکونی امروزی
به دلیل عدم توجه به نیازهای انسانی و در نظر نگرفتن پیامدهای روانشناختی آن  ،زندگی فردی و اجتماعی ساکنین را با مشکالتی مواجه
ساخته است( .یزدانی  ،تیموری)0082 ،
مطالعات و تحقیقات موجود در سراسر جهان در زمینه توجه به امنیت زنان و طراحی محیطی براساس نیاز شهروندان زن بسیار انجام شده
است اما ارائه رویکرد و راهکار مناسب که به ارائه الگوی طراحی منجر شده باشد بسیار اندک است یا در حد چندین راهکار باقیمانده است به
خصوص در ایران و در شهری نظیر مشهد با جمعیت نسبتا زیاد مناطق حاشیه نشین و اقشار آسیب پذیر این موضوع جدید و نوآورانه است .
ضرورت و اهمیت برررسی این موضوع براساس آمار های پلیس آگاهی از عدم رضایت شهروندان با توجه به افزایش میزان جرم خیزی برخی
مناطق و محله های مختلف در سطح شهر مشهد به خصوص در محله امامیه احساس وجود امنیت توسط شهروندان کاهش چشمگیری پیدا
کرده است قابل استناد است ( .شورای شهر مشهد  ،شهرداری مشهد  ،پلیس آگاهی محله امامیه  ،سرهنگ افتخاری رییس دایره مبارزه با آدم
ربایی و سرقت های مسلحانه)

-2بیان مساله :
اکثر فضاهای شهری ماهیتی جنسیشده دارند؛ ازاینرو مردان عموماً فضاهای عمومی و زنان فضاهای خصوصی را در اختیار میگیرند .این
احساس عدم امنیت ،تحرک آزادانه و فعاالنه زنان را محدود می کند .برخی فضاهای شهری ناامنی را به زنان القا میکنند .این عدم امنیت زنان
در فضای شهری ،مشارکت کامل آنان را در اجتماع محدود میکند( .اعزازی.)0090 ،احساس امنیت توسط زنان در جامعه اگر برآورده نشود
مشکالت فرهنگی اجتماعی و  ...بسیاری را به همراه خواهد داشت از جمله تضعیف روحیه سرزندگی در جامعه.

بافت مسکونی محیطی است که در طول شبانه روز پذیرای عده زیادی از زنان است  .عموما در اطراف امالکی که دور افتاده تر
هستند و متروک شده اند احتمال وقوع جرم باالتر میرود  .ضریب امنیت زنان در مناطق مسکونی به خصوص امنیت زنانی که
بیشتر تنها هستند (نظیر زنان خانه دار در طول روز که دیگران در اطرافشان نیستند) با کاهش مراقبت از خیابان ها و افزایش
فرصت های مخفی شدن و فراهم آوردن خلوت مناسب و تشویق کردن ورود مزاحمان (نظیر موتور سواران و یا خودروهای عبوری
از مناطق مسکونی) بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد (. )Bell , 1998
نظر به اینکه ،ساختار مجتمع مسکونی بر پایه ی منافع مشترک عمومی استوار است و ساکنانش خود را در قبال محل سکونت خویش
مسئول میدانند  .در این تحقیق سعی شده تا عوامل کالبدی موثر در تامین منافع مشترک ساکنین شناسایی شده و سپس راهکارهای طراحی
ایجاد امنیت در ساختمان های مسکونی ،با روش های مطابق با ویژگی های این نوع ساختمان ها صورت گیـرد  .به منظور رسیدن به این هدف
دو مجتمع مسکونی مورد مطالعه در محله امامیه مشهد را بررسی کرده ایم.

-3پیشینه پژوهش :
افزایش میزان جرم و جنایت دولت مردان و سیاست مداران را بر آن داشت تا در جست و جوی راه های عملی و فوری برای حل این مشکل
برآیند در سرتاسر دنیا داخل و خارج از ایران در سال های اخیر تحقیقات و مقاالت متعددیدر زمینه امنیت و طراحی محیطی منتشر شده است .
گلی  0080در مقاله ای با عنوان زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری به سنجش میزان احساس امنیت زنان در پارک آزادی شیراز پرداخته
است .از جمله نتایج تحقیق این است که عوامل محیطی مانند کاربری اراضی  ,تنوع کاربری های پیرامون و ساعت های فعالیت آن ها با
افزایش حس امنیت زنان رابطه معنا داری دارد ( .گلی )0080 ,
علیخواه و نجیبی در پژوهشی که با عنوان زنان و احساس ناامنی در فضای شهری در سال  0090درشهر تهران انجام دادند به این نتیجه
دست یافتند که حدود نیمی از زنان به هنگام تردد در شهر احساس امنیت ندارند  .در بین زنان تحصیل کرده و دارای درآمد باال و زنانی که در
محله آن ها ساختمان ها و زمین های متروکه کمتر بوده و نیز زنانی که از فعالیت های پلیس رضایت بیشتری داشته اند میزان احساس ناامنی
کمتر بوده است .
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همجواری تصرف ها در ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و دید از تصـرف هـای دیگـر بـه تصرف
های مسکونی ،از طریق بازشوهای پنجره یا درهای ورودی به حداقل تقلیل یابد.



مجتمع های مسکونی در مجاورت فضاهایی استقرار یابد که خود بازدارنده اعمال خالف انـد بـه عبـارت دیگـر ،محل استقرار
ساختمان باعث تشدید ناامنی نگردد این مورد شامل سازگاری کاربری های مجاور با مجموعـه مسـکونی میباشد که هر چه
کاربرهای اطراف سازگارتر باشد امنیت بیشتری را می توان متصور شد .






شکل و ویژگی های کالبدی ساختمان باید به نحوی باشد تا شرایط پنهان کاری و انجام دادن کارهای خالف را ایجاد نکند .
عدم ایجاد فضاهای تاریک و بدون دید و نیز فضاهای کنج و دنج (فضاهای بی دفاع) مانع از انجام بزهکاری میشود .
ایجاد کاربری ها ی متنوع و متجانس در مجموعه های مسکونی که بتواند در شب فعالیت کند .
تعریف مرزهای روشن بین فضاهای عمومی و خصوصی که مالکیت یک فضا را تعریف میکند وبه وسیله آن بتوان سلسله
مراتب فضایی را در مجموعه های مسکونی پشتیبانی کرد .

همچنین در تحقیقی که تحت عنوان بررسی شاخﺺ های امنیت کالبدی به منظور حضورپذیری زنان در فضای شهری در سال  0080در مشهد
انجام شد نشان داد:
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نتایج یک بررسی در کره جنوبی در سال  2008بر روی امنیت مجتمع های مسکونی تحت تاثیر عواملی نظیر فضای باز مجتمع و فعالیت
های خارج از مجتمع ساکنان نشان داد هر دو عامل طراحی کالبدی و نوع فعالیت فرد ساکن هر دو به طور همزمان بر رفتار مجرمانه فرد تاثیر
مستقیم دارند (.)Kang & Lee ,2004/Sung & Park , 2009
تحقیق دیگری در ارتباط با امنیت زنان در مجتمع های مسکونی نشان داد که محل های خاص نظیر پارکینگ های زیرزمینی چه میزان در
ایجاد ترس در زنان و عدم احساس امنیت تاثیر گذار هستند( .)Choi & Lim,2005
همچنین در مقاله ای با عنوان ت اثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس اجتماعی زنان که در دو مجموعه مسکونی اکباتان و نارمک در تهران
انجام شد نشان میدهد که بلند مرتبه بودن اکباتان سبب ایجاد پتانسیل هایی برای وقوع جرایم و کاهش احساس امنیت برای زنان شده است .
البته این بدان معنا نیست که به طور خاص بلند مرتبه بودن یک مجموعه سبب کاهش احساس امنیت در آن شود .
بلکه نتایج این پژوهش نشان میدهد که مجموعه های مسکونی با الگوی بلند مرتبه نسبت به مجموعه های متعارف پتانسیل های بیشتری
برای ایجاد فضاهای نا امن دارند و طراحی کالبدی این مجموعه ها نقش بسیار مهم ی در باال بردن احساس امنیت ساکنین این مجموعه ها ایفا
میکند تا جایی که در نظر گرفتن ویژگی های کالبدی موثر بر کاهش موقعیت های جرم زا و افزایش احساس امنیت ساکنین باید همواره نقش
پر رنگ تر و کلیدی تری در مجموعه های مسکونی بلند مرتبه نسبت به مجموعه های متعارف داشته باشد (اکبری  ,پاک بنیان .)0080 ,
مقاله دیگری با عنوان جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی انجام شد  .که نتایج آن نشان میدهد که با توجه به
رشد جمعیت و افزایش نیاز به مجموعه های مسکونی در شهر ها ،ایجاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل انسانی – محیطی نقش مهمی را
در رضایت مندی و آسایش افراد در زندگی شان ایفا خواهد نمود .با این وجود با رعایت موارد ذیل در طراحی می توان گامی مؤثر در ایجاد حس
امنیت در مجتمع های مسکونی برداشت :

با نورپردازی صحیح رو به خیابان
قراردادن تلفن های عمومی در نقاط خلوت و دنج بینمسیرهای فرعی
تجهیز پارک های دنج سطح محدوده مانند بوستان ها و نگهبانی شبانه روزی
افزایش کاربری های  20ساعته در محدوده مانند سوپرمارکت و مراکز تجاری
همچنین آموزش صحیح بانوان در برخورد با مشکل در مناﻇق کم تردد از طریق رسانه های محلی و عمومی می تواند گامی
موثر در هرچه بهترکردن امنیت در منظقه مورد نظر باشد.

حوزه ی شهری و فضاهای عمومی عرصه ای است که نابرابری و تبعیض جنسیتی در آن دیده می شود ،به گونه ای که ادعا
می شود زنان و مردان فضاهای شهری را به صورت های متفاوتی تجربه می کنند و به عبارت دیگر زنان به طور یکسان با مردان
از فضاهای شهری بهره مند نمی شوند و به زعم برخی مفسرین شهری :شهرها محصول برنامه ریزی های شهری مردانه است و
شهرسازی مدرن در ماهیت خود خصلتی پدرساالرانه دارد ،گویا شهرسازی مدرن از ارزش ها و هنجارهای مردانه تبعیت می کند
(مهدیزاده. )0097 ،
همچنین امروزه ماهیت بیشتر فضاهای شهری جنسیتی شده و در عمل فضاهای شهری تحرک آزادانه ی زنان را محدود می
کنند .به عقیده ی بسیاری از محققان ،محدودیت ها و حصارهای فرهنگی ایجاد شده برای زنان در فضای اجتماعی و عرصه های
عمومی باعث شده است که آنها نتوانند به خوبی از موقعیت خود بهره ببرند و مجبور باشند خود را همچون یک عنصر غیر الزم از
صورت مسئله ی فضاهای شهری و عرصه های عمومی حذف کنند و نیازهای فضایی خود به عنوان یک شهروند را منکر شوند.
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در این راستا در دهه های اخیر در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،توجه به نیازهای ویژه بانوان از سوی برنامه ریزان
شهری مطرح شده است ،چراکه نیمی از شهروندان را بانوان تشکیل می دهند .پارک ها و فضای سبز مختﺺ بانوان ،به عنوان
یکی از مهم ترین مراکز خدمات رفاهی و تفریحی بوده است که عالوه بر جنبه ی بهداشتی و روانی ،در توسعه ی پایدار شهری و
بهبود کیفیت زندگی بانوان اهمیت باالیی دارد.
در اغلب مطالعات ،بر پارک ها و فضای سبز شهری ـ به عنوان عامل مهمی که می تواند کیفیت زندگی اجتماعی را ارتقاء دهد
ـ تأکید شده است .پژوهش های محققان ایرانی و مطالعات خارج از ایران نشان می دهد که الگوهای فراغت زنان شهری ،از شکل
انفعالی و درون خانگی به شکل فعاالنه و برون خانگی میل می کند (سرایی و همکاران.) 0080 ،
طلعت در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت زنان در پارک های شهر بجنورد به این نتیجه دست یافت
که خصوصیات محیطی ،تصور فرد از خود ،اعتماد اجتماعی ،تجارب قبلی ،آگاهی های اجتماعی ،محل سکونت ،احساس کنترل،
نظم اجتماعی ،پایبندی اجتماعی ،پایگاه اجتماعی و اقتصادی ،ضمن داشتن رابطه معنادار به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش
احساس امنیت زنان دارند (طلعت. )0080 ،
گلی و همکاران در تحقیقی با عنوان سنجش رضایتمندی از تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی شهری از دیدگاه کاربران
مطالعه موردی :پارک بانوان شمس تبریز به این نتیجه دست یافت که توجه به جایگاه زنان در جوامع کنونی و محدودیت ها-
شاخصه ها را تا حدودی پررنگ تر نموده تا احساس امنیت محیطی در بخش های مختلف فضاهای شهری به ویژه پارک ها و
فضاهای گردشی در ساعات مختلف شبانه روز برای زنان فراهم شود (گلی و همکاران.)0080 ،
جمال محمدی و همکاران در تحقیق خود با عنوان بررسی احساس امنیت زنان در مناطق شهری نمونه ی موردی مناطق 00
و  5اصفهان به دست آورد که بین شاخﺺ های اجتماعی و کالبدی با میزان امنیت ،رابطه ی مستقیمی وجود دارد؛ یعنی هر چه
این شاخﺺ ها در حد باالتری باشند ،امنیت نیز افزایش پیدا می کند .مردم حضور پلیس و نیروی انتظامی را مهم ترین عامل در
ایجاد حس امنیت می دانند (محمدی و همکاران. )0082 ،
گلی و همکاران در پژوهشی با عنوان «ارزیابی نگرش جنسیتی در طراحی فضاهای شهری مطالعه موردی پارک بانوان شمس
تبریز» به این نتیجه رسیدند که بیشترین رضایت ساکنان از نحوه ی طراحی پارک بانوان شمس تبریز متعلق به متغیرهای طراحی
مناسب فضای درونی پارک نسبت به اشرافیت ساختمان های مجاور ،سرزندگی و شادابی به خاطر طراحی فضاهای درونی پارک و
میزان احساس امنیت و آرامش روانی در پارک است (گلی و همکاران.)0082 ،
رحیمی و پیربابایی در تحقیقی با عنوان نقش سازمان دهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین؛ مطالعه موردی:
شهر تبریز به این نتیجه دست یافتند که عالوه بر وجود همبستگی معنادار بین عوامل سازمان دهی فضایی و ادراکی ،نقش سازمان
فضایی ،قوی تر و از میان شاخﺺ های آن ،وضوح فضا و از میان شاخﺺ های عوامل ادراکی -خوانایی ،ویژگی های جداره ی
خیابان ،بیشترین نقش را در احساس امنیت عابرین دارند (پیربابایی و رحیمی. )0082زین العابدین نیز در تحقیق خود با عنوان مؤلفه
های تأثیرگذار بر امنیت شهروندی در شهر رشت به دست آورد که میزان اثرگذاری مسائل اجتماعی -فرهنگی بر امنیت شـهروندی
در شـهر رشـت بیش از مسائل اقتصادی-سیاسی است (زین العابدین.)0080 ،
رهبری در پژوهشی با عنوان احساس امنیت در فضاهای شهری و حق زنان به شهر :پژوهش اکتشافی در شرق تهران به
دست آورد که چهار عامل مهم در نگرش و ادراک زنان از امنیت شهری مؤثر است :ویژگی های فضای شهری ،میانجی های
انسانی ،حافظه ی جمعی و چندپارگی زمانی .برای بیشتر زنان تأثیر میانجی انسانی ،از جمله حامی فردی و حامی عام ،به عنوان
عوامل تعدیل کننده ی احساس ناامنی تأثیرگذار است؛ لذا ایجاد فضاهای امن شهری با طراحی فضاهای مساعد ،افزایش حضور
میانجی های عام و نظارت پلیسی ممکن می شود (رهبری. )0080 ،
رضایی در تحقیق خود با عنوان مطالعه جامعه شناختی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی :مطالعه ی موردی خیابان
پاسداران شهر سنندج به این نتیجه دست یافت که احساس ناامنی عموما از طرف مردان به وجود می آید و فضاهای عمومی را به
فضاهایی مردانه تبدیل می کنند .زنان بررسی شده در این تحقیق معتقدند ،اگر زنان در این فضاها پوشش مناسب داشته باشند و از
حرکاتی که باعث جلب توجه مردان می شود پرهیز کنند تا حدود زیادی در این فضاها احساس امنیت خواهند داشت (رضایی،
.)0080
نیازی و همکاران در پژوهش انجام شده با عنوان عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر احساس امنیت زنان در مناطق شمال
تهران و مناطق جنوب تهران به دست آوردند که بین متغیرهای اجتماعی و فرهنگی (مهارت های زندگی  ،هویت ملی ،سرمایه
فرهنگی  ،سرمایه اجتماعی و پایگاه اجتماعی-اقتصادی) با مقوله ی احساس امنیت اجتماعی زنان در مناطق شمال و جنوب تهران
رابطه ی معنی داری وجود دارد (نیازی و همکاران.) 0080 ،
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گلی در تحقیقی با عنوان زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری :مطالعه ی موردی پارک آزادی شیراز به این نتیجه دست
یافت که عوامل محیطی مانند کاربری ارضی ،تنوع کاربری های پیرامون و ساعت های فعالیت آنها و نیز مجاورت های مکانی
کاربری ها ،با افزایش حس امنیت زنان پاسخ گو رابطه ی معناداری دارد (گلی .)0080،
بمانیان و همکاران در پژوهش خود با عنوان «سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای امنیت زنان در محیط های شهری :مطالعه ی
موردی محدوده ی اطراف شهر تهران» ب ه این نتیجه دست یافتند که بین احساس امنیت درک شده از فضا و میزان رفت وآمد و
استفاده از آن رابطه ی مستقیمی هست .در بررسی رابطه ی بین نوع کاربری و میزان احساس امنیت ،باالترین میزان احساس
مربوط به کاربری های مسکونی پیرامون پارک شهر است (بمانیان و همکاران.)0099 ،
زنجانی زاده در تحقیق با عنوان زنان و امنیت شهری ،مطالعه ی موردی :کالنشهر مشهد به دست آورد که ویژگی هایی مانند
میزان اقتدار زن در خانواده ،اشتغال زنان و محل سکونت در میزان احساس امنیت اجتماعی زنان تأثیرگذار است و رابطه ی معنی
داری بین این متغیرها با متغیر امنیت اجتماعی زنان وجود دارد (زنجانی زاده .) 0090،
اسریسران و همکاران در پژوهشی با عنوان ترس از جرم در پارک های شهری ،مطالعه ی موردی ساکنین کواالالمپور به
دست آوردند که ویژگی هایی چون پوشش گیاهی تراکم ،حضور تنها در پارک ،نامنظمی در چیدمان عناصر در پارک ،آشنایی با
پارک ،اطالعات پیشین در خصوص جرائم اتفاق افتاده در پارک و تجربیات پیشین قربانی شدن در جرائم از عوامل مؤثر در میزان
احساس امنیت استفاده کنندگان از پارک های شهری کواالالمپور است( اسریسران و همکاران .) 2005 ،
همچنین در پژوهش دیگری با عنوان مطالعه ی اجتماعی از ترس قربانی شدن در فضاهای سبز عمومی شهری  ،مطالعه
مروری ،با استفاده از مطالعات پیشین ( 09مورد) عوامل مژثر در میزان احساس امنیت در فضاهای سبز عمومی شهری استخراج و
مشخﺺ شد که عوامل فردی چون جنسیت و تجربیات پیشین بیش از عوامل محیطی و اجتماعی در احساس وقوع جرم مؤثر
هستند (همان.) 2000 ،
طاهری و ابراهیم پور در تحقیقی با عنوان امنیت اجتماعی زنان در فضاهای شهری نمونه موردی :کالنشهر مشهد نشان دادند
که امنیت فضاهای شهری در محدوده ی مطالعه شده پایین است .اگر زمان حضور زنان افزایش پیدا کند ،امنیت شهری افزایش
خواهد یافت (طاهری و ابراهیم پور.) 2000 ،دیاس و همکاران در تحقیق خود با عنوان امنیت شهری و رفتار فضایی ،تحلیل ادراکی
و ترکیبی از نواحی مرکز شهر پورتوآلجر به دست آوردند که عوامل اجتماعی و فضایی با توجه به اثری که اجزای محیطی و شناخت
فضایی محیط های باز شهری دارند ،بر کمبود امنیت و افزایش جرم تأثیرگذارند(دیاس و همکاران.)2007،
مارتین در پژوهش زنان و امنیت در فضاهای شهری به دست آورد که ادراک ناامنی در فضاهای عمومی بسیار با پروسه ی
تعامالت اجتماعی و ساخت اجتماعی ناامنی رابطه دارد (مارتین.) 2001،مورن طبق نتایج حاصل از پژوهشی با عنوان نگرشی بر
رویکرد زندگی روزمره اعالم کرد که امنیت ذهنی جدا از میزان جرم ،به وسیله ی عوامل زیادی از جمله خلق وخوی و طبیعت
فردی ،عالئم محیطی ،اعتماد سیاسی و رسانه ها ،تأثیر می پذیرد و افراد مختلف با تنوع شرایط محیطی ،درک متفاوتی از ناامنی و
سطح تحمل دارند(.)Morn:2005
باندز در تحقیق انجام شده با عنوان نظریه های اجتماعی شهر (شهر ،فرد و جامعه ) ثابت کرد که نظم پدرساالرانه ی جوامع
با شکل گیری شهر تقویت می شود؛ چرا که فضای جنسیت زده ،ناهمسانی قدرت مردان و زنان را در جامعه تشدید می کند.
محدودیت تحرک زنان در استفاده از فضا و برساخت هویتشان به معنی تحت سلطه بودن آنهاست .لذا تجربه ی زنان از کل زندگی
شخصی و اجتماعی خود به نحو متمایزی از مردان تجلی می یابد و در بسیاری از مراحل و موقعیت های زندگی با احساس هراس
از مواجهه با دنیای مردانه ای که متعلق به آنها نیست و قوانین خود را به آنها دیکته می کند ،مواجه می شوند (.)Bonds:2004
السون در تحقیق خود با عنوان تحقیقات کمی در حوزه ی مطالعات زنان به این نتیجه دست یافت که در میان زنان و افراد پا
به سن گذاشته ساکنین شهری و گروه های با درآمد پایین ترس از ناامنی بیشتر است (.)2000،Elsonفوآ و همکاران در پژوهشی
با عنوان گفت وگوهای روزانه :فضاهای زنانه و چشم انداز مساکن عمومی در سنگاپور بیان کردند که زنان می توانند در زندگی
روزانه ی خود در فضاهای اختصاصی خود تغییر به وجود آورند .این تغییر در اماکن متراکم و با ازدحام بیشتر به وقوع می پیوندد
(. )Foa & Partners:1988
براندا و همکاران نیز در پژوهش خود با عنوان مکانی که زنان در آن احساس ناامنی می کنند ،تصور از خطر و تأثیر آن در
احساس قربانی شدن در سنگاپور به دست آوردند :مکان هایی که برای جنبش و حرکت ﻇرفیت کمتری دارند ،مستعد وقوع جرم
هستند .همچنین با بزرگ تر شدن فضا ،افزایش حضور مردم و ایجاد الگوهای حرکتی توسط فضاهای خصوصی شده با مردمی که
در آن حضور دارند ،امنیت استفاده کنندگان از فضا افزایش خواهد یافت (.)Branda & Partners:1995
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جدول  -1مهمترین فاکتورهای موثر بر ایجاد امنیت از دیدگاه صاحبنظران (منبع  :نگارندگان)
فاکتور های موثر در ایجاد امنیت
حریم فضای خصوصی و عمومی
ورودی سواره و پیاده
چیدمان فیزیکی فضا
حس تعلق
سازگاری معنایی

صاحب نظران
آنجل  / 0818پاکزاد /0080ضرابیان/0098لینچ /0890یان بنتلی  /راجر ترانیک  / 0891جان
پانتر  /گرین/ 0882
آنجل  / 0818محمودی نژاد  / 0091تایلر و هرل  / 0881پاکزاد  / 0080جیکوبز  /0810یان
بنتلی /راجر ترانیک /گرین /0882
فیشر و نسر  / 0882گافمن  / 0870وار  / 0880گیبسون  / 0878ویلسون و کلینگ / 0892
اوالسکی  / 2000یان بنتلی
محمودی نژاد  / schneider / 2000cozenes / 0091ضرابیان  / 0098مایکل سات
ورث  /ویولیچ  / 0890کولمن
 /Schneiderویولیچ  / 0890یان بنتلی /کولمن  /دانلد اپیلیارد  /مایکل سات ورث

زیبایی شناسی

ویلسون و کلینگ / 0892اوالسکی  /زلینکا و برنا / 2000Cozenes / 2000ویولیچ / 0890
یان بنتلی  /مایکل سات ورث
ویلسون کلینگ  /اوالسکی  /زلینکا و برنا  / 2000جان پانتر  /گرین  / 0882هاتن و هانتر

تراکم

جین جیکوبز  / 0810نیومن  /فولر  /0882پاکزاد  / 0080اکبری و پاک بنیان 0080

تنوع کاربری

جین جیکوبز / 0810فولر  / 0882گلی  / 0080کولمن  /دانلد اپیلیارد

فعالیت های شبانه

جین جیکوبز  / 0810کولمن 0897

اجتماع پذیری فضاهای عمومی

جین جیکوبز  / Coupland / 0810محمودی نژاد  / 0091کولمن 0897

غنای بصری
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نظارت همگانی غیر مستقیم
نظارت مستقیم پلیس و دوربین های مدار
بسته

عینی فر  / 0078گلکار  / 0090الیزابت وود  / 0810آنجل  / 0818لینچ  / 0890اسکار نیومن
 / 0872محمودی نژاد  / 0091تایلر و هرل  / 0881ویلسون و کلینگ 2000 / 0892
Cozenes
 / Coupland 2000آنجل  / 0818علیخواه نجیبی  / 0090لینچ 0890

-4معرفی منطقه مورد مطالعه
شهرداری منطقه ده با  02محله در محدوده
خدماتی  2هزار و  008هکتار و جمعیت حدود 002
هزار و  998نفر در سال  0070شروع به کار نموده
است  .است شهرداری منطقه ده با وسعتی درحدود
2001هکتار و جمعیتی بالغ بر  281920نفردرشمال
غربی مشهد واقع شده است.تراکم جمعیت در منطقه
چیزی درحدود  027نفردرهکتارمیباشد وبراساس
سرشماری سال  85نسبت جنسیتی منطقه 1/000
بوده،یعنی به ازای هر  001نفر مرد  000نفر زن
درمنطقه وجود دارد.

شکل  . 1محله مورد مطالعه (منبع  :شهرداری مشهد)

-5روش تحقیق
از مهمترین بخش های هر مجتمع مسکونی که محل بروز تعامالت اجتماعی شهروندان ،ساکنان و محمل جریان زندگی
شهری است ،فضاهای عمومی است .یکی از شرایط حضور مردم در این فضاها ،تامین احساس امنیت آنها می باشد .ناهنجاری های
کالبدی از جمله عوامل موثر بر کاهش احساس امنیت استفاده کنندگان از فضاهای عمومی است .با توجه به بررسی ها و مطالعات
بسیار زیاد در زمینه امنیت محالت شهر مشهد و مساعدت اداره آگاهی و دایره مبارزه با آدم ربایی و سرقت های مسلحانه  ,محله
امامیه مجتمع های مسکونی خانه سازی فاز  0و سامان  2به عنوان محل مطالعه و نمونه موردی برگزیده شده اند .حجم نمونه
آماری براساس جمعیت ساکن در دو مجتمع نمونه موردی و از سه گروه زنان  ،سالمندان و اقشار آسیب پذیر ساکن در نمونه های
موردی تعیین شده است .
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جدول  -2نتایج آزمون آلفای کرونباخ (منبع  :یافته های تحقیق)
مولفه
قابل دید بودن مجتمع
کنترل مجتمع توسط ساکنین
حضور گشت پلیس
دوربین های مدار بسته
فعالیت های گروهی ساکنین
حضور همسایگان در فضاهای عمومی
کاربری های تجاری
فعالیت های شبانه روزی
وجود بازار محله
ارتفاع زیاد ساختمان
تعداد زیاد ساختمان ها
تمیز و زیبا بودن ﻇاهر ساختمان
شکل ﻇاهری ساختمان
توجه به نمای ساختمان با ﻇاهری طراحی شده
محوطه طراحی شده
حس خانه مسکونی داشتن
خاطره انگیز بودن فضای سبز
تفاوت ﻇاهر بلوک ها از هم
شکل نیمکت ها و وسایل سرگرمی
فاصله و جهت قرار گرفتن بلوک ها
وجود درختچه های کوتاه در فضای سبز
دیده شدن ورودی بلوک ها
ارتفاع زیاد درختان
دیوار داشتن فضای باز محوطه
اجازه دادن به بازی کودکان در صورت کنترل ورود و خروج افراد
میزان احساس امنیت در پارکینگ
میزان احساس امنیت در محله
کل پرسش نامه

آلفای کرونباخ
0/171
0/198
0/199
0/181
0/708
0/705
0/702
0/199
0/191
0/700
0/700
0/700
0/700
0/708
0/700
0/188
0/700
0/705
0/720
0/190
0/922
0/721
0/700
0/180
0/707
0/709
0/700
0/700
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ضرورت ان تخاب محله امامیه به عنوان جامعه مورد مطالعه باال بودن آمار نارضایتی ساکنان محله به خصوص زنان از نقطه
نظر امنیت در ساعات مختلف شبانه روز بوده است  ،همچنین در اولویت قرار گرفتن ضرورت بررسی امنیت و توجه به امنیت به خصوص
در قشر زنان از سوی سازمان های دولتی نظیر شهرداری مشهد ،شورای شهر مشهد بوده است  .در تحقیق حاضر  ،از سیستم باز و بسته و
سیستم لیکرت  5تایی برای سنجش میزان متغیر وابسته پژوهش یعنی احساس امنیت در جامعه ی آماری پژوهش (ساکنین زن
ساکن در مجموعه های مسکونی " خانه سازی فاز  "0و "سامان  "2در محله امامیه) از ابزار پرسشنامه استفاده میشود.
هدف از پرسشگری در این پژوهش ،سنجش میزان احساس امنیت زنان و اقشار آسیب پذیر ساکن در محله امامیه در
مجموعههای مسکونی "خانه سازی فاز  "0و "سامان  " 2و فضاهای جمعی آن بوده است.
پژوهش حاضر در این راستا با جامعه آماری  000نفری که براساس جدول موگان و کرجسی جمعیت نمونه  018تعیین گردیده
است به منظور سنجش عوامل موثر بر امنیت زنان و اقشار آسیب پذیر محله امامیه مشهد انجام گرفته است  .روش پژوهش
توصیفی -تحلیل بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان و کرجسی تعیین گردیده است  .پرسش
نامه ها در واحد های مسکونی نمونه های موردی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردیده است  .داده های جمع
آوری شده با استفاده از نرم افزار  spssو پرسش نامه با استفاده از نرم افزار و همچنین محاسبه روش های آماری نظیر رگرسیون،
آلفا کرونباخ ،همبستگی دادهها و فاکتور آنالیز توصیف و تحلیل شده اند .نتیجه بررسی پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ
براساس  070پرسش نامه به شرح زیر است:
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با توجه به مقادیر به دست آمده آلفای کرونباخ که در تمام
ابعاد بیشتر از  0,5است .پایایی پرسشنامه مطلوب بوده است .از
آنجاییکه در دو مرحله پایائی پرسشنامه بررسی شده است.
مواردی که میزان آلفا پایین بود پاسخ دهندگان به جای جواب
به درستی سواالت میزان عالقه خود را در آن سوال مطرح و
برای اطمینان از صحت و درستی سواالت از آن ها سوال شده و
جواب را در پرسشنامه وارد کرده است .فراوانی سن ساکنان
بیانگر این است که  09درصد از پاسخ دهندگان دارای رده سنی
بزرگسال هستند که لزوم حمایت از نظرامنیت روانی و محیطی
را نشان می دهد.
نمودار  . 1فراوانی سن شرکت کنندگان
تصویر مقابل تعداد ساکنین مجتمع های مورد بررسی
(منبع :یافتههای تحقیق)
درمحله امامیه که پرسش نامه را تکمیل کرده اند را نشان
میدهد  08,0درصد پاسخ دهندگان را زنان و  00,1درصد را
مردان تشکیل می دادند .بنابراین با توجه به فراوانی تعداد زنان
ساکن در منطقه الزم است تا شرایط زندگی امن برای آنها
فراهم شود.
نمودار دایره ای در تصویر زیر میزان تحصیالت ساکنان را نشان
میدهد همان طور که مشاهده می شود 20,1درصد از پاسخ
دهندگان تحصیالتی زیر دیپلم و  22,8درصد تحصیالت دیپلم
را تشکیل می دهند که نشان از پایین بودن سطح اطالعات
شکل  -2فراوانی جنسیت شرکت کنندگان
عمومی مردم منطقه است .همچنین مشاهدات عینی نگارنده
(منبع :نگارندگان)
پس از مصاحبه نیز نشان داد که اکثر مردم درک درستی از
حقوق اولیه خود و یا نیازهای محیطی که باید در محله یا
مجتمع خود از آن بهره مند باشند را نداشتند.
بررسی شغل پاسخگویان بیانگر این است که  05,7درصد از
جمعیت ساکنان را زنان خانه دار تشکیل می دهند  5,7درصد را
دانش آموزان تشکیل می دهند .بنابر این توجه به مساله امنیت
این افراد در طول شبانه روز حائز اهمیت می باشد .طبق گفته
ساکنان ،ساعات تعطیلی مدارس و بازگشت دانش آموزان به
منزل جزو ساعات خطرناک و خلوت محله است که باعث به
شکل  . 3میزان تحصیالت شرکت کنندگان
خطر افتادن امنیت آن ها میشود  .وجود نقاط کور بسیار زیاد
(منبع :یافته های تحقیق)
تجمع معتادان مواد مخدر و عدم دید مناسب نسبت به محیط از
عوامل نگرانی والدین برای فرزندانشان بوده است.
به منظور بررسی رابطه بین عوامل کالبدی و احساس
امنیت تمام عوامل به کمک رگرسیون گام به گام وارد مدل
شده اند .در روش رگرسیون ،متغیرهایی که بیشترین تاثیر را بر
متغیر وابسته داشته اند به ترتیب در هر گام وارد مدل شده اند،
از رگرسیون زمانی استفاده می شود که چند علت و یک معلول
داشته باشیم و از آنجاییکه عوامل کالبدی چند علتی و امنیت
یک متغیر بوده است از این روش در این پژوهش استفاده شده
نمودار . 2فراوانی شغل شرکت کنندگان
است .از این طریق میتوان فهمید که از این چند متغیر عوامل
کالبدی کدام یک تاثیر بیشتری بر امنیت داشته است.
(منبع :نگارندگان)
نتایج به دست آمده از مدل رگرسیون گام به گام به صورت زیر است:

جدول  -3بررسی مدل رگرسیون (منبع :یافتههای تحقیق)

کنترل مجتمع توسط ساکنین
حضور گشت پلیس

2,100
2,025

0,002
0,202

7,918
8,125

0,000
0,000

در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است

نصب دوربین های مدار بسته
فعالیت های گروهی مشترک بین ساکنین
حضور همسایگان در فضاهای عمومی
کاربری های تجاری
فعالیت های شبانه روزی
وجود بازار محله
ارتفاع زیاد ساختمان
تعداد زیاد ساختمان ها
تمیز بودن ﻇاهر ساختمان
شکل ﻇاهری ساختمان
محوطه طراحی شده
حس خانه مسکونی داشتن
خاطره انگیز بودن فضای سبز
تفاوت ﻇاهر بلوک ها از هم
شکل نیمکت ها و وسایل سرگرمی
جهت و فاصله قرار گرفتن بلوک ها
وجود درختچه های کوتاه در فضای سبز
دیده شدن ورودی بلوک ها
ارتفاع زیاد درختان
دیوار داشتن فضای باز محوطه
اجازه دادن به بازی کودکان
احساس امنیت در پارکینگ

0,900
2,297
2,150
2,119
2,115
2,019
0,210
2,775
0,771
0,975
2,009
0,907
0,801
2,005
2,007
2,255
2,005
2,700
2,050
0,587
0,125
0,209

0,205
0,211
0,025
0,200
0,225
0,280
0,000
0,000
0,000
0,000
0,020
0,252
0,257
0,295
0,255
0,291
0,001
0,000
0,097
0,000
0,008
0,205

9,080
9,587
9,010
00,070
00,951
9,087
8,097
1,000
5,201
5,017
1,205
7,027
7,015
9,009
9,000
7,979
0,858
1,001
5,510
0,705
0,157
0,800

0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,00
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
در مدل معنی دار است
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متغیر
قابل دید بودن تمام نقاط مجتمع

ضریب
2,059

خطای استاندارد
0,027

آماره t
1,298

سطح معناداری
0,000

نتیجه
در مدل معنی دار است

براساس جدول فوق مشاهده می شود که محوطه طراحی شده ،دیده شدن ورودی بلوک ها ،جهت و فاصله قرار گرفتن
بلوک ها ،تفاوت ﻇاهر بلوک ها از هم ،وجود درختچه های کوتاه در فضای سبز ،فعالیت های گروهی مشترک بین ساکنین ،حضور
همسایگان در فضاهای عمومی ،کاربری های تجاری  ،فعالیت های شبانه روزی ،وجود بازار محله  ،قابل دید بودن تمام نقاط
مجتمع ،کنترل مجتمع توسط ساکنین و شکل نیمکت ها و وسایل سرگرمی مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر احساس امنیت ساکنان
از بین فاکتور های پرسشنامه می باشند.

 -6یافتههای پژوهش
.0

.2

.0

تقریبا  10درصد از ساکنان وجود درختان بلند و همچنین درختچه ها و بوته ها را به طور تقریبی از یک درجه اهمیت در
ایجاد امنیت قرار داده اند اما طبق گفته ساکنان در بعضی مکان ها با وجود درختان انبوه امنیتشان به خطر می افتد و در
بعضی مکان ها مانند پشت بوته ها پاتوق استعمال دخانیات افراد معتاد شکل گرفته است.
طبق مشاهدات در بعضی قسمت ها دید کافی نسبت به ورودی ساختمان ها وجود نداشته است .همچنین در مجتمع خانه
سازی هیچ نوع حصاری که حریم ساختمان ها را نسبت به خیابان اصلی مشخﺺ کند قرار نداشته است که خود عاملی برای
ورود افراد بیگانه به حریم مجتمع بوده است.
هیچ گونه مبلمان شهری مناسبی برای سنین مختلف به خصوص کودکان وجود نداشته است که بتوانند در اوقات فراغت
خود از آن ها استفاده کنند  .افراد سالمند ساکن از عدم وجود فضای سبز مناسب و همچنین محل تجمع مناسب برای
صحبت با همساالن خود شکایت دارند.
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 .0عدم وجود فضای سبز مناسب که بتواند فضایی برای برگزاری قرارهای مالقات در یک مکان مشخﺺ باشد  .فضایی که
بتوان از آن به عنوان پاتوق یاد کرد و هر گروهی سنی احساس تعلق نسبت به آن داشته باشد  .در حاشه خیابان اصلی
فضای سبز ع مومی قرار دارد که گاهی ساکنین از آن برای گذراندن اوقات خود استفاده میکنند  ،فضایی مشترک که
رهگذران غریبه نیز به عنوان محل استراحت در آن مکث میکنند.
 .5همچنین یکی از مشکالت ساکنین مشابه بودن ﻇاهر ساختمان هایشان نسبت به سایر همسایگی ها بوده است  ،تشابهی
که مو جب بروز مشکالتی نظیر عدم آدرس دهی مناسب شده است  .که خود عامل عدم احساس تعلق به مکان ساکنین
میشود.
 .1همه نماها از جنس سیمان است که با غبار و آلودگی های چندین ساله ﻇاهری نامناسب به خود گرفته اند و هیچ یک از
ساکنان رغبتی برای تعمیر و بهتر کردن ﻇاهر آن نمیکنند.
 .7ﻇاهری که بیانگر کاربری مسکونی باشد وجود ندارد  ،بلکه سری سازی های اجباری با عنوان سرپناه ارزان قیمت هستند ،
بدون توجه به احساسات و نیاز های انسانی  .هیچ وجه تمایزی بین بلوک ها دیده نمیشود.
 .9یک سوم شرکت کنندگان خانم های خانه دار هستند و بیشتر زمان خود را در منزل میگذرانند ،زنان در مجتمع خانه سازی
هیچ شناختی نسبت به همسایگان خود ندارند  ،حتی حاضر نیستند که اسباب آشنایی را هم فراهم کنند چرا که مطمئن
نیستند با چه خانواده هایی ممکن است رو به رو شوند و همه علت آن را عدم وجود فضاهای خصوصی برای هر مجتمع بیان
میکنند ،فضایی که افراد غریبه اجازه ورود نداشته باشند.
 .8به دلیل نبودن فضاهای خدماتی و تجاری در نزدیکی مجتمع نظیر سوپر مارکت فروش میوه و تره بار و مایحتاج روزانه یکی
از مشکالت ساکنین به خصوص افراد سالمند رفت و آمد مسیر نسبتا طوالنی برای خرید است  ،به طوری که یکی از
خانم های سالمند که از درد زانو شکایت دارد روایت میکند در گذشته اتوموبیل وانت روزانه انواع میوه و مایحتاج روزانه در
سوپرمارکت را در محله پخش میکرده است و افراد سالمند ساکن طبقات باالتر با سبد سفارش خود را از پنجره دریافت
میکرده اند.
 .00مجتمع سامان به لحاظ کنترل رفت و آمد از وضعیت بهتری نسبت به مجتمع خانه سازی بهره مند است  .حضور نگهبان
ساعتی و همچنین محصور بودن مجتمع از اطراف عاملی برای افزایش امنیت و کنترل فضا عمل کرده است  ،اما مجتمع
خانه سازی در محیطی باز بدون هیچ حصار و نگهبانی به عنوان بخشی از فضای شهری محسوب میشود .اتوموبیل های
ساکنان در فضایی شبیه زمین های باز بدون مالک پارک میشوند که مشکالت بسیاری نظیر دزدی تایر یا ضبط ماشین در
محل بسیار رایج است.
 .00حضور گشت پلیس تا حدودی میتواند باعث ایجاد امنیت شود اما اخیرا میزان گشت پلیس هم در محله بسیار کاهش پیدا
کرده و ساکنین از این وضعیت ناراضی هستند.
 .02وجود نقاط کور و دنج در طراحی بلوک ها فضاهایی را برای مخفی شدن به وجود آورده است که در ساعات تاریکی بسیار پر
خطر هستند.
 .00پارکینگ های تاریک غیر قابل دید و کنترلی که در زیر بلوک ها قرار گرفته اند یکی از نقاط وحشت زا برای بانوان عنوان
شده است.
پس از مشخﺺ شدن فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر امنیت زنان و اقشار آسیب پذیر مدل مفهومی نهایی به قرار زیر نمودار
 0است.

 -7نتیجه گیری
محدوده مورد بررسی در این پژوهش  ،قسمتی ا ز محله امامیه و به طور خاص ساکنین دو مجتمع خانه سازی و سامان بوده
است .براساس داده های گردآوری شده و یافته های حاصل  ،میتوان شاخﺺ های کالبدی موثر در حضور امن زنان و اقشار آسیب
پذیر را چنین برشمرد:
 فضاهای عمومی با کاربریهای متنوع در کنار یکدیگر ضمن اینکه به افراد اجازه انجام فعالیتهای مختلف را می دهد اینامکان را فراهم می آورد تا با سایرین تعامل بیشتری داشته باشد و در کارهای جمعی شرکت کنند به عنوان مثال قرار داشتن
سوپر مارکت در نزدیکی پارک مجتمع سبب افزایش نظارت ساکنین بر فضای سبز میشود.
 فضایی محصور با دسترسی آسان اختصاصا برای بانوان که در ساعات مختلف شبانه روز پویا و ایمن است بستری مناسببرای فعالیت های مختلف فراهم می آورد.
 عناصر شاخصی در سایت به این دلیل که افراد را گرد خود جذب می کنند به نقاطی مناسب برای تعامالت اجتماعی بیشترتبدیل خواهد شد.
 جایگذاری تودههای ساختمانی در سایت به صورتی که سبب به وجود آمدن مسیرهای بدون بن بست شوند و ایجادسیرکالسیون حرکتی مناسب ایجاد کنند.
 جایگذاری و طراحی زمینهای بازی به نحوی که والدین بتوانند حتی از داخل خانه ناﻇر فعالیت فرزندان خود باشد ،به دلیلاینکه در وقت آنها صرفه جویی کرده و اطمینان خاطر برایشان فراهم می کند مناسب است.
 قرارگیری مسیرهای تردد و پارک اتومبیلها در تراز منفی عالوه بر ایمنی بیشتر در سایت عرصه وسیع تری برای درختکاریو طراحی فضای باز در اختیار قرار می دهد.
 عالوه بر وضعیت اقلیمی ،شرایط اجتماعی و فرهنگی ساکنین به گونه ای است که حضور فضای سبز در عرصههایخصوصی ،نیمه خصوصی (بام سبز و تراس بام) و عمومی در کنار یکدیگر و به صورت مجزا عالوه بر زیبا سازی مجموعه
موجب تامین شرایط زیستی مناسب برای ساکنین خواهد شد.
 تنوع در طراحی سایت با استفاده از مصالح گوناگون،فرمها و رنگهای متعدد از آنجا که باعث نشانه گذاری وسهولت آدرسدهی می گردد و در ایجاد حس وابستگی و تعلق به مکان موثر است.
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نمودار  -3مدل مفهومی نهایی (منبع :یافتههای تحقیق)
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جانمایی مناسب توده ساختمانها و فضای سبز در ارتباط با یکدیگر و خارج از سایت به دلیل اینکه امنیت و حریم اختصاصی
مجموعه را بطور طبیعی برای ساکنین فراهم می کند مناسب می باشد.
در صورتی که برای فضا عملکردهای مختلفی پیش بینی گرددساعات بیشتری از شبانه روز آن فضا مورد استفاده طیفهای
مختلفی از ساکنین قرار خواهد گرفت و امنیت مجموعه افزایش پیدا میکند .
در نظر گرفتن فضا یی نیمه عمومی بین فضای عمومی شهر تا محدوده خصوصی زندگی افراد از طریق باال بردن احساس
امنیت و مالکیت حس تعلق به مکان را در ساکنین تقویت می کند.
با توجه به این که در این منطقه زنان سرپرست خانوار نیز ساکن هستند و اکثر ساعات خود را در خانه ها سپری میکنند  ،در
نظر گرفتن محیط هایی برای ارایه و آموزش هنر و آموزه های آن ها کمک بسیار زیادی به افزایش تعامالت و بهبود
وضعیت امنیتی مجتمع میکند .
پارکینگ های روباز با نورپردازی مناسب در نزدیکی هر بلوک امکان نظارت مستقیم از واحد را برای ساکنین هر بلوک
فراهم میکند .
استفاده از احجام راست گوشه در طراحی طبقه همکف که نقاط کور و بن بست نداشته باشد باعث ایجاد نقاط قابل کنترل در
طول مسیر میشود.
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پورجعفر،م.ر ،رضایی فر،ف و تقوایی،ع.الف( ،)0098فضاهای قابل دفاع به عنوان سرمایه ای اجتماعی در کاهش میزان جرم
های شهری و ارتقای امنیت محیطی(با توجه به شهرهای سنتی ایران) ،دانشنامه علوم اجتماعی ،دوره  ،0شماره  ،0صﺺ
.11-82
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تکیه بر مفهوم"مرکز خرید پیاده" ،نشریه هویت شهر ،سال چهارم ،شماره ،1صﺺ.15-70
دانشپور،عبدالهادی و شیری ،الهام( ،)0080عناصر کالبدی.کارکردی شکل دهنده به هویت بافت های تاریخی شهر ایرانی
اسالمی ،فصلنامه علمی-پژوهشی نقش جهان ،شماره ،0-5صﺺ.07-25
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رضایی مقدم،علی ،آرزو،حسن ،یوسف پور،وحید و عبادی،مسعود( ،)0080بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در
مجتمع های مسکونی ،چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری ،مشهد.
رضوانی ،م.ر ،متکان ،ع.الف  ،منصوریان ،ح و ستاری م.ح ،توسعه و سنجش شاخﺺ های کیفیت زندگی شهری ،مطالعه
موردی :شهر نورآباد ،استان لرستان ،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای،صﺺ .97-000
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رضوانی،علیرضا( ،)0080طبقه بندی کاربردی روشها و معرفی فرایندهای هفتگانه طراحی معماری ،نخستین همایش ملی
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پیرامون مسجد جامع شهر اصفهان" ،فصلنامه علمی-پژوهشی ،فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره هشتم.
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چکـیده
امروزه کاهش انسجام بین گروههای اجتماعی مختلف جامعه را میتوان از مهمترین مسائل هر جامعهی شهری برشمرد؛
این موضوع مشکالت دیگری را ،از جمله بی تفاوتی فرد نسبت به جامعه و محیط زندگی و انواع ناهنجاری ،بوجود آورده
است .با توجه به اهمیت این موضوع ،علیالخصوص در شهرهای ایران ،پژوهش پیش رو با هدف شناسایی عوامل موثر بر
انسجام اجتماعی در فضای شهری ،در شهر اسالمشهر ،و ارایهی راهبرد و سیاستهایی جهت طراحی فضای شهری انجام
گرفت .دادههای این پژوهش بوسیله  06پرسشنامه بدست آمده است .برای تجزیه و تحلیل رابطهی بین متغیرهای مستقل
و وابسته از محاسبه میانگینها ،بوسیله  SPSSاستفاده شد .نتایج حاکی از وجود رابطهی مستقیم بین شش متغیر از هفت
متغیر بدست آمده از مطالعات انجام شده و متغیر وابسته است .میانگین بدست آمده از متغیرهای راحتی و آسایش (،)0213
امنیت( ،)0264تعامالت اجتماعی( ،)12.1همه شمولی( ،)1204احساس تعلق( )1200و دسترسی( )1201به ترتیب
میانگینهایی باالتر از میانگین مدنظر ( )1بدست آوردهاند؛ اما متغیر هویت کالبدی( )1200میانگینی پایینتر از میانگین مد
نظر دارد .به ا ین ترتیب برای طراحی فضای شهری پارک تقوی اسالمشهر توجه به این نتایج حایز اهمیت است .بدین
ترتیب که ارایهی راهبردها و سیاستها جهت طراحی فضای شهری به منظور ارتقا انسجام اجتماعی اسالمشهر باید در
راستای تقویت این شش عامل باشد.

واژگـان کلـیدی :فضای شهری ،انسجام اجتماعی ،اسالمشهر

 -6دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (نویسنده مسﺌول)
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رشد فزایندهی شهرها و غلبهی زندگی شهری در دهههای اخیر ،باعث وقوع مهاجرتهای عظیم به شهرها در سرتاسر جهان
شده است .مهاجرتهای این دوران تمام کشورها ،مخصوصا کشورهای جهان سوم ،را با مشکالت عدیدهای مواجه کرد(پور احمد،
سیف الدینی ،پرنون ،31.6 ،ص .)1 .یکی از پیامدهای سیل مهاجران به شهرها ایجاد جوامع انبوه و متراکم و متنوع با عقاید ،سنت
ها و  ...متفاوت ،در شهر مقصد ،در کنار یکدیگر است(موسوی ،3143 ،ص .)0 .در گذشته وجود سرمایهی اجتماعی مشترک باعث
ایجاد نوعی پیوند بین مردم شهر و روستا میشد؛ و به دلیل سادگی سیستمهای اجتماعی ،انسجام درونی و سادهای نیز در آنها
برقرار بود (کوزر ،3141 ،ص .)314 .اما امروزه بیشتر افراد کمتر یکدیگر را میشناسند و رابطهی دورادور با همدیگر دارند .این
وضعیت زمینه ساز بیاعتمادی متقابل و نارضایتی کلی از زندگی شهری میشود(همان) .همچنین به دلیل تنوع نیازها و امکانات
تأمین آنها همبستگی کاهش مییابد؛ زیرا شهر محیط را برای خالقیت و نوآوری ساکنان فراهم میکند .افراد ناگزیر برای یافتن
پاسخ به این شرایط در الک خویشتن خواهی و دستیابی به اهداف خود فرو میروند؛ که این امر باعث تغییر در پیوستگی گروهی و
تجزیه روابط متصل جمعی میشود(موسوی ،3143 ،ص .). .عدم وجود انسجام اجتماعی باعث بروز بی نظمی اجتماعی و در نتیجه
بروز جرم و بزه ،کاهش حس هویت ،کاهش مشارکت ،کاهش تعلق و پای بند نبودن به قانون میشود(کریمی موغاری ،ابونوری،
زبیری ،31.1 ،ص ص0 .و.)0
وجود تنوع قومی در شهرهای ایران یک امر طبیعی به شمار میآید(رفیعیان ،احمدیان ،قزل ،31.6 ،ص  .)1در ایران ،بویژه از
سال  06به بعد ،به دالیل مختلف از جمله اصالحات ارضی ،سیاست قطبی کردن فعالیتها ،تبدیل کردن تهران به مرکز کلیه
فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی و  ،...سیل عظیم مهاجران از سراسر کشور روانه تهران شدند(پوراحمد ،سیف الدینی ،پرنون،31.6 ،
ص .)3 .به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار ایران ،تهران ،مانند اکثر شهرهای بزرگ جهان ،همواره بیشترین مهاجرپذیری را
داشته است .اما در تهران به دلیل وجود عوامل دافعه مانند مسکن گران و وجود عوامل جاذب در نقاط پیرامونی آن مانند مسکن و
زمین ارزان قیمت ،راهی نواحی پیراشهری به ویژه اسالمشهر شدند(همان) .در دههی  3106تا  3106روند مهاجرتی به اسالمشهر،
به دلیل نزدیکی ،دسترسی راحت و قابلیت گسترش فیزیکی ،شروع شد .در دهههای اخیر این شهر عرصهای شد برای کارکردهای
سکونتی -خوابگاهی ،کارگاهی و صنعتی شهر تهران(پوراحمد ،سیف الدینی ،پرنون ،31.6 ،ص .)1 .از این رو اسالمشهر به دلیل
مهاجرپذیری آن برای این پژوهش انتخاب شد.
با وجود اینکه از اولین باری که دورکیم ،جامعه شناس و نظریه پرداز مطرح فرانسوی در حیطه امسجام اجتماعی ،در سال
 3.06با استفاده از موضوع تقسیم کار مفهوم انسجام اجتماعی را رسما وارد بحثهای جامعه شناسی نمود ،سالها میگذرد و
پژوهشهای زیادی در این زمینه انجام شده است ،اما در حیطهی طراحی شهری ،با وجود اهمیت فزایندهی طراحی شهری،
اقدامات و پژوهشهای کافی و گستردهای در باب انسجام اجتماعی صورت نگرفته است .یکی از راههای افزایش و تحکیم انسجام
اجتماعی از دید دورکیم ،تقویت عاطفهی جمعی از طریق مناسک جمعی مانند اعیاد و مراسم ملی و مذهبی و ...است(غالمی،
حیاتی ،31.1 ،ص .)0 .از طرفی بین فضا و جامعه یک رابطه دو طرفه وجود دارد .به نوعی که افراد یک جامعه فضاها را به وجود
می آورند و خود نیز در طول زندگی به طرق مختلف تحت تاثیر این فضاها قرار دارند (کرمونا .)133 :31.0 ،با توجه به مطالب
مذکور در این پژوهش یکی از فضاهای شهری اسالمشهر برای سیاست گذاری در راستای افزایش انسجام اجتماعی انتخاب شده
است .این فضا پیش از این پارک و شهربازی بود؛ اما امروزه ،به جز قسمتی از فضای سبز گذشته آن ،به فضایی بال استفاده تبدیل
شده است.
پژوهش حاضر با هدف ارایهی سیاستهایی در راستای افزایش انسجام اجتماعی در فضای شهری پارک تقوی شهر اسالمشهر
انجام شده است .به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا با مروری بر ادبیات موضوع سعی به دنبال شناسایی مفاهیم و تعاریف
مرتبط با موضوع شده است .پس از آن با توجه به مطالب بیان شده به ارایهی عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در فضای شهری
پرداخته میشود .در ادامه روش تحقیق و شناخت محدوده مطالعه ارایه میشود .پس از آن به تجزیه و تحلیل اطالعات به دست
آمده از پرسشنامههای پر شده و در نهایت شناخت عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در محدودهی مطالعه ،با استفاده از نتایج
پرسشنامه و پس از آن به ارایهی راهبردها و در نهایت تدوین سیاستها پرداخته خواهد شد.

 -2مرورو ادبیات موضوع
 -1-2فضای شهری
فضای شهری یکی از ارکان اصلی ساخت کالبدی شهر است و دارای مفاهیم عمومی و اجتماعی است؛ زیرا طراحی شهری با
ساخت کالبدی شهر سر و کار دارد پس خصلت عمومی و اجتماعی دارد (توسلی .)40 :3140 ،فضاهای شهری ،فضاهای باز و
عمومی شهرها هستند؛ و بهترین نمونهی زندگی جمعی هستند که شهروندان در آن حضور دارند و به فعالیت میپردازند(پاکزاد،
.)43 :31.3
01

 -2-2اجزای کالبدی تشکیل دهندهی فضای شهری

 -3-2بعد اجتماعی فضای شهری
با توجه به اینکه شهرها مکان زندگی افراد متنوع با نیازهای متنوعی هستند و همچنین هدف فرایند طراحی شهری دارای ابعاد
مختلف از جمله بعد اجتماعی است ،طراحی شهری باید مکانهایی را خلق کند که ابعاد مختلف زندگی افراد شهر از جمله بعد
اجتماعی را پاسخگو باشد (مدنی پور 4 :31.0 ،و  .)33با توجه به مطالب بیان شده میتوان ادعا کرد که طراحی شهری اقدامی
اجتماعی است؛ زیرا در بستری اجتماعی اتفاق می افتد ،به وسیلهی تعداد زیادی از مردم و سازمانها عملی میشود و دارای هدف
اجتماعی است (همان .)11بین فضا و جامعه یک رابطه دو طرفه وجود دارد .به نوعی که افراد یک جامعه فضاها را به وجود می
آورند و خود نیز در طول زندگی به طرق مختلف تحت تاثیر این فضاها قرار دارند .به این صورت که با توجه به تاثیر ویژگی های
سایت بر فرم مجتمع زیستی ،روابط اجتماعی می تواند شکل بگیرد؛ یا با توجه به اینکه محیط فیزیکی میتواند عملکردها را تسهیل
کند یا مانع شود ،روابط اجتماعی می تواند با تهدید مواجه شود یا تسهیل شود؛ و یا با توجه به اینکه وجود فاصله روابط اجتماعی را
تسهیل میکند یا مانع برقراری آن میشود ،فضا واسطه برقراری روابط اجتماعی می شود (کرمونا و هکاران .)133 :31.0 ،اینکه هر
گروه مخصوصا در حالت پیاده چگونه از فضای شهری استفاده کند ،ریشه در فرهنگ آنها داشته و محیط (فرم و فضا) نقش هدایتی
یا بازدارنده دارد .با استفاده از این آگاهی گرچه نمیتوان فرهنگ و الگوی رفتاری را به طور مستقیم تغییر داد اما امکان تشویق
فعالیتهای مناسب و تحدید فعالیتهای نامناسب آنها با استفاده از طراحی عناصر فضایی و کالبدی و ادراکی وجود دارد (بحرینی،
 .)116 :31.6با وجود پتانسیل طراحی شهری برای شکل دادن به روابط اجتماعی از طریق تغییرات فیزیکی ،نباید تصور شود که
کالبد میتواند رفتار فیزیکی را تعیین کند؛ اما نمونههای بسیاری وجود دارد که طراحی و توسعه باعث فروپاشی بافت اجتماعی شده؛
و در زندگی شهروندان تغییرات چشم گیری به بار آورده است (مدنی پور.)11 :31.0 ،
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هر فضایی به وسیله عناصر محدود کننده و مستقر در آن شناخته میشود؛ این عناصر در فضای شهری عبارت اند از:
کف :سطح افقی که کاربردی نظیر سطح زمین دارد و میتواند به صورت یک دست و پله پله باشد ،کف نام دارد .امکان تغییر در
کف محدود است .کف میتواند باعث کلیت بخشیدن به یک مجموعه شود .نشان دادن حدود مالکیت در فضاها ،عاملی هشدار
دهنده و یا در برخی موارد نمایاندن یک تغییر یا اتفاق از کارکردهای کف است (پاکزاد.)44 : 31.3 ،
عناصر مستقر در فضا :عناصری هستند که جزئی از فضا نیستند و بعد از اتمام کار در آن جایگذاری میشوند .این عناصر شامل
مبلمان و پوشش گیاهی است؛
مبلمان شهری :اثاثهی شهری برای رفع نیازهای استفاده کنندگان در فضا مستقر میشوند .تمام عناصری ،که برای افزایش ایمنی و
سطح آسایش و یا برای زیبایی محیط نصب یا ساخته میشوند ،میتوانند متحرک یا نیمه متحرک ،کاربردی یا تزئینی ،دائمی یا
فصلی باشند .از دیگر وظایف آن تعیین جهت ،ارائهی اطالعات به شهروندان (تابلوهای اطالع رسانی) ،ارائهی مقررات (تابلوهای
راهنمایی رانندگی) ،توزیع یا جمعآوری کاال و محصوالت (صندوق پست ،دکه روزنامه فروشی و  ،)...بازی کودکان ،روشنایی،
تندیسها و نقشها و  ...می باشد (پاکزاد .).6 : 31.3 ،برای ایجاد هویت در محل با استفاده از مبلمان میتوان عناصری طراحی
کرد که با محلی خاص تطابق دارند (کرمونا و همکاران 116 : 31.0 ،و .)111
پوشش گیاهی :این عناصر دارای فرم ،حالت ،رنگ ،تناسبات و ابعاد متغیری میباشند ،به همین دلیل نمیتوان آنها را در دستهی
اثاثهی شهری قرار داد .گیاهان طبیعت را به فضای مصنوع ساختهی بشر میآورند و قابل رشد و تغییر میباشند و فضا را غنا
میبخشند .پوشش گیاهی میتواند به صورت مسیر سبز (پوشش گیاهی نواری) ،سطح سبز (باغچهها) و نقاط سبز (تک درختان)
دیده شوند .این عناصر شامل درختان و درختچهها ،بوتهها ،چمن ،گل ،گیاهان رونده و  ...میشوند (پاکزاد.).3 : 31.3 ،

 -4-2اصول کلیدی بعد اجتماعی طراحی شهری
بعد اجتماعی طراحی شهری دارای پنج اصل کلیدی شامل اصل رابطهی بین مردم و فضا (در بر دانده مولفههای :فرصتهایی
که محیط برای استفاده از فضا ارائه میدهد ،امکانات موجود در محیط ،انعطاف پذیری محیط) ،اصل مربوط به حوزهی قلمرو
عمومی و زندگی عمومی( محل انجام تظاهرات سیاسی و گردهمایی ،همه شمولی ،مکانی خنثی برای تعامل اجتماعی (در بر دارنده
مولفههای :حضوردر جشن ها ،اعیاد ،سرگرمی ها ،استفاده در زمان های مختلف ،دعوت کننده بودن و  ،))...اصل مربوط به
واحدهای همسایگی و محالت (در بر دارنده مولفههای :ایجاد هویت (از طریق کالبد به شکل سطحی یا از طریق ویژگی های
اجتماعی -فرهنگی به شکل عمیق) ایجاد شخصیت ،تقویت حس تعلق به مکان ،اختالط عملکردی ،خودکفا ،روابط اجتماعی،
یکپارچگی اجتماعی ،وجود عملکردهای روزانه) ،اصل مربوط به ایمنی و امنیت(در بر دارنده مولفههای :جرم و جنایت ،عجین شدن
فضاها باهم ،نظارت طبیعی توسط مردم ،دسترسی طبیعی به محیط ،حضور افراد پیاده ،وجود فعالیت های متعدد جهت حضور افراد
متعدد ،آلودگی هوا ،وسایل نقلیه سریع ،سوانح طبیعی) و اصل مربوط به دسترسی(دربردانده مولفههای :وسایل حمل و نقل عمومی،
توجه بیشتر به پیاده ها ،ایمنی (پیاده و سواره) ،دسترسی همه افراد مخصوصا معلولین ،سالمندان ،زنان و کودکان ،تعادل بین آزادی
06

و کنترل ،تفکیک بین فعالیت های آزار دهنده و کم آزار ،انعطاف پذیری در استفاده از فضا ،جداسازی فعالیت های ناسازگار ،تعادل
بین تمایالت فردی و گروهی) ،است(کرمونا و همکاران 133 :31.0 ،تا .)100
اصول کلیدی طراحی شهری همگی در جهت حضور تمام گروههای موجود در شهر و فضای شهری است .از این رو برای
رسیدن به اهداف اجتماعی در شهر حتما باید این اصول تحقق یابند .توجه به ارزشهای اجتماعی و مصالح بلند مدت جامعه منجر
به حاکمیت نیروهای اجتماعی میشود که این موضوع خود باعث ساماندهی نظام اجتماعی و ایجاد تشکلهای جمعی میشود .به
عبارتی تاثیر نیروهای اجتماعی موجب میگردد تا بافت کالبدی شهرها ،امکان و بستر الزم برای تقویت مناسبات اجتماعی و در
نتیجه احساس تعلق به اجتماع ساکن را فراهم نماید (اردشیری و همکاران.)16 :3140 ،

 -5-2مهمترین اهداف اجتماعی طراحی فضای شهری
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مهمترین اهداف اجتماعی در هنگام طراحی فضای شهری ،شامل اهداف زیر است:
 تقویت راههای ارتباطی شخصی (بصری ،گفتاری و دیداری) در بستر تعامالت اجتماعی احساس تعلق خاطر به فضاهای شهری و شکل گیری آرامش درونی و آسایش بیرونی نقش تسهیل کننده و نه بازدارنده در فعالیتهای اجتماعی شهروندی و هدایت در مسیر مطلوب و به هنجار تقویت احساس تعلق به جامعه و کمک به شکل گیری سرمایههای اجتماعی پاسخگویی به تمام گروهها و مخصوصا گروههای آسیب پذیر؛ و برابری اجتماعی -فضایی ایجاد تجربههای به یادماندنی و ارزشمند و بر انگیزانندهی حس کاوش و تعلق در فضاهای شهری(پورجعفر ومحمودی نژاد)361 :3144 ،

 -6-2انسجام اجتماعی
تعریف انسجام اجتماعی بسیار دشوار است؛ چون این مفهوم دارای ابعاد گسترده اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است.
اما به برخی تعاریف از منابع مختلف پرداخته میشود .برخی منابع بیان میکنند که در صورت وجود توافق جمعی و تعهدات مشترک
اجتماعی و فرهنگی بین اعضای یک جامعه پیوند ایجاد میشود و انسجام اجتماعی در جامعه به وجود میآید(افروغ، 306 :3100 ،
فرهمند و همکاران)306 :31.0 ،؛ یعنی نوعی استحکام درونی در آن جامعه به وجود میآید که وحدت اجتماعی را رقم میزند
( .)Peters, 2009: 4انسجام زمانی در مجموعهای اتفاق میافتد که عناصر تشکیل دهندهی آن به صورت منظم و برای تشکیل
یک مجموعه عمل کنند (عمویی ،ساعی .)3. :31.1 ،همان گونه که تعاریف فرهنگ لغت این مفهوم را کنار هم نگاه داشتن
اعضای یک واحد تعریف میکنند )(Novy & Coimbra Swiatek & Moulaert, 2011: 1873؛ انسجام اجتماعی نیز بـه
تعبیر فرهنگ الروس ،موقعیت گروهـی اسـت کـه یـک مجموعـه کـامالً پیوسته را در بر میگیرد؛ همچنین فرهنگ جامعه
شناسی آلموند کـولین انسـجام اجتمـاعی را توافـق افکار ،احساسات و اعمالی توصیف میکند که وحدت یک گروه یا یک جامعه را
مشـخص میکند(.)Peters, 2009: 4
حال با توجه به مطالب بیان شده در باب فضای شهری به عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در فضای شهری پرداخته میشود.
میتوان نقش طراحی شهری بر انسجام اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی نمود .فضای شهری زمانی میتواند صحنهای برای بروز
ویژگیها و تغییرات مثبت اجتماعی شود که کالبد و عملکرد آن با توجه به اهداف اجتماعی برنامه ریزی و طراحی شود .بنا بر این
نیاز است که طراحی فضاهای شهری به تقویت عوامل موثر بر عناصر اجتماعی ،از جمله انسجام اجتماعی ،بپردازد .در این بخش با
توجه به اهداف پژوهش حاضر ،مباحثی که در بخش فضای شهری ( از جمله اهداف طراحی شهری ،اصول کلیدی طراحی شهری
و  ) ...و مرور منابع انسجام اجتماعی انجام شد ،به شناسایی عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در حیطهی طراحی شهری و فضای
شهری پرداخته میشود.
بنا بر گفته دلفی و نواح تعامالت اجتماعی یکی از عوامل اجتماعی با تاثیر گذاری باال بر انسجام اجتماعی است(دلفی و نواح،
 .)40 :31.0از این رو است که فضاهای شهری ای مانند فضاهای سبز  ،پارک شهری و  ...به دلیل جذب افراد و برقراری تعامالت
اجتماعی مثبت ،به روشهایی که باعث تقویت سالمت و رفاه میشود ،میتوانند ارتقا دهندهی انسجام اجتماعی باشند( Jennings
 .)Peters & Elands & Bujis, 2010: 99( )Miao & Wu & Sun, 2018: 142( )& Bamkole, 2019: 3زیرا
مناسبات اجتماعی از طریق روابط چهره به چهره در طول سالها باعث تقویت مولفههای سرمایهی اجتماعی ،از جمله انسجام
اجتماعی ،شده است(اردشیری و همکاران 03 :31.1 ،و  .)01همچنین ایجاد احساس ارتباط با مکان تعلق با محل زندگی را به
وجود می آورد که آن نیز می تواند موجب انسجام اجتماعی شود (Kerns & ( )Peters & Elands & Bujis, 2010: 99
 ..)Forrest, 2000انسجام اجتماعی با ساخت کالبد فیزیکی نیز در ارتباط است (شکور ،عبداهلل زاده فرد ،خورشیدی).1 :31.0 ،
به طوری که تحقیق بررسی تاثیر هویت کالبدی بر انسجام اجتماعی نشان میدهد ،کاهش هویت کالبدی در محل زندگی باعث
سردی روابط اجتماعی و انسجام اجتماعی میشود .برخی تحقیقات دیگر نیز نشان دهندهی رابطه تنگاتنگی بین هویت کالبدی و

جدول  -1عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در فضای شهری

عامل
تعامالت
اجتماعی
هویت
کالبدی
احساس
تعلق
دسترسی
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انسجام اجتماعی است .از طرفی رابطهی بین این دو نشان میدهد که هرگاه هویت اجتماعی افزایش یابد باعث افزایش انسجام
اجتماعی میشود .رابطهی بین این دو متقابل بوده و کاهش و افزیش هرکدام باعث کاهش و افزایش دیگری میشود (غالمی و
حیاتی .)300 :31.1 ،ربانی و حبیبی نیز در پژوهش خود دریافتند که شاخصهای فضای شهری از جمله تناسب ،هویت ،سرزندگی
و دسترسی به فضای شهری میتوانند به عنوان متغیرهای مستقل موثر بر همبستگی اجتماعی ،که یکی از مولفههای سرمایه
اجتماعی است ،عمل کند .به گونهای که هر گاه وضعیت کیفی فضاهای شهری و شاخصهای آن ارتقا یابد میانگین همبستگی
اجتماعی نیز افزایش مییابد و برعکس(ربانی و حبیبی 3 ،31.6 ،و .)30
رفیعیان و همکارانش در تحقیقی به ارائهی سه زیر معیار مکانی فضای عمومی ،دسترسی و کیفیت محیط ،جهت ارتقا انسجام
اجتماعی ،پرداختند .فضاهای عمومی جهت حضور تمامی افراد و برقراری ارتبط بین آنها مفید است .دسترسی مطلوب نیز باعث
میشود حضور همهی افراد در فضا تسهیل شده و امکان حضور افراد در فضاها افزایش یابد (رفیعیان و همکاران 04 :31.6 ،تا .)06
عالوه بر مطالب و مقاالتی که در این زمینه منتشر شدهاند ،دفتر هماهنگی و جهت گیریِ ( )OCOبرنامهیِ URB-AL lll
(برنامهای جهت افزایش سطح انسجام اجتماعی بین اقلیتهای قومی و منطقهای در آمریکای التین که توسط کمیسیون اروپا اداره
میشود) ،نیز مولفههایی را برای ایجاد انسجام اجتماعی شناسایی کرده است که احساس تعلق و برابری -همه شمولی نیز جزو این
عوامل هستند (.)URB-AL lll, 2013: 24
صادقی و همکاران در تحقیقی دیگر ،که به دنبال بازشناخت مولفههای همبستگی اجتماعی در طراحی شهری بودند ،نیز به
همبستگی پرداختند .در این پژوهش آنها مولفهها و شاخصهای تاثیر گذار طراحی باهمستان بر همبستگی اجتماعی را شناسایی
کردند (صادقی ،لطفی و باقرزاده 36 :1634 ،و  .)33برخی از این عوامل و شاخصهای آن شامل :مولفهی ایمنی و امنیت که
شاخصهای آن شامل نفوذ پذیری و قابلیت دسترسی ،ایمنی معابر ،امکان نظارت و مراقبت ،قلمرو ،نگهداری و تعمیر دائمی و
وضوح است .مولفهی هویت کالبدی که شاخصهای آن شامل معماری بومی /محلی ،جزییات و غنا ،تاریخ محلی ،کاراکتر،
ارزشهای معمارانه و کیفیت بصری منظر خیابان است .مولفهی راحتی و آسایش که شاخصهای آن شامل آسایش اقلیمی،
تسهیالت برای پیادهها ،سهولت حرکت ،کیفیت اصوات و بو و رایحهی محیط و تحلیل آلودگیها است.
از میان انبوه پژوهشهایی که در باب انسجام اجتماعی و عوامل موثر بر آن در حیطههای مختلف زندگی بشر توسط
صاحبنظران مختلف انجام شده است ،در این پژوهش تعداد  0متغیر مستقل موثر بر انسجام اجتماعی به دست آمد .در جدول زیر
(جدول  )3عوامل موثر بر انسجام اجتماعی ،همراه با تعاریف آنها از منابع مختلف ،در حیطهی طراحی شهری و موضوع پژوهش
ارائه شده است.

یک موضوع فیزیکی ،یک نگاه ،یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد؛ که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیتهای متناسـب و در
نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروهها و شبکههای اجتماعی است (بهزادفر و طهماسب.)34 :31.1 ،
صفات و خصوصیاتی که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و و شباهتش را با خودی آشکار میکند این صفات باید به گونهای باشد
که جسم شهر ،در عین تداوم زمانی ،در حال تحول و تکامل نیز باشد و در نهایت به پیدایش یک کـل بینجامـد (اصـانلو:31.3 ،
.)40
این نیاز مربوط به رابطه ی انسان با دیگران و با محیط است؛ شخصی شدن و از خـود پنداشـتن یـک امـر و حتـی یـک اندیشـه،
احساس تعلق را به وجود میآورد؛ این احساس میتواند درمورد وسایل ،فضا ،افراد و  ...در فرد ایجاد شـود .پـس درمـورد هرگونـه
تعرض به آن واکنش نشان میدهد و در حفظ بهداشت آن میکوشد و در وفادارانه و در نهایت دقت در حفظ و تبلیغ و تعمیم آنهـا
تالش میکند (پاکزاد.)10 :31.3 ،
توانایی دسترسی به دیگر افراد ،فعالیتها ،منابع ،خدمات ،اطالعات و یا مکانها شامل مقدار و نوع عناصر و عوملی کـه مـیتـوان
به آنها دسترسی پیدا کرد (بحرینی .)100 :31.6 ،دسترسی به اماکن نیز از نیازهای مردم اسـت؛ ماننـد دسترسـی بـه فضـای بـاز
(لینچ)101 :31.0 ،
تضمین کننده ی قابل دسترس بودن شهر برای تمامی ساکنان آن بدون توجه به سن ،جنس ،درآمد ،قومیت ،ناتوانی و معلولیـت و
سایر اشکال متنوع جمعیتی (مدنی پور)30. :31.0 ،

همه
شمولی
امنیت

این نیاز از عدم احساس خطر شروع میشود .دور ماندن از مزاحمت دیگران و محافظت از عوامل اقلیمی و ( ...پاکزاد)10 :31.3 ،

راحتی و
آسایش

راحتی و آسایش هنگامی از بین میرود که فرد و جامعه در رفتارها دچار کمبود و در نتیجه دشواری میشود(صـادقی و همکـاران،
 .) 303 :31.4زمانی در یک فضا آسایش وجود دارد که احساس رضایت از محیط وجود داشـته باشد(صـادقی و همکـاران،1634 ،
.)33
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 -3روش تحقیق
دستیابی به هدفهای تحقیق میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روششناسیِ ( )Methodolgyدرست
صورت پذیرد(خاکی .)3.1 :3104 ،این پژوهش با ماهیت کمی -کیفی و از نوع کاربردی با روش توصیفی -تحلیلی و پیمایشی
انجام شده است .هدف آن توسعه دانش طراحی شهری جهت ارتقا انسجام اجتماعی در شهرها است .به دنبال کشف عوامل موثر بر
انسجام اجتماعی از طریق مطالعات کتابخانهای و تنظیم پرسشنامه و تحلیل و تفسیر نتایج آن است .در این پژوهش در ابتدا با
استفاده از مطالعات کتابخانهای به جمع آوری مطالب مرتبط با انسجام اجتماعی و فضاهای شهری پرداخته شد .به این ترتیب که
ابتدا متغیرهای مستقل موثر بر انسجام اجتماعی از طریق مطالعات کتابخانهای بهدست آمد؛ سپس از بین آنها متغیرهای مستقل
موثر برانسجام اجتماعی ،متناسب با هدف تحقیق و مبانی نظری مرتبط با فضای شهری ،انتخاب شد .پس از این مراحل با استفاده
از پرسشنامه تنظیم شده بر اساس طیف لیکرت ،که با استفاده از عوامل بهدست آمده در فصل دو تهیه شد ،به انتخاب متغیرهای
مستقل از دید ساکنان پرداخته شده است .پس از پر شدن پرسشنامهها توسط پاسخگویان و برداشتهای میدانی محقق ،نتایج آنها
تحلیل و بررسی میشود .برای این منظور فراوانی ،درصد فراوانی و میانگین امتیازات کسب شده توسط هر عامل موثر بر انسجام
اجتماعی بهدست میآید .جامعه آماری این پژوهش ساکنان مراجعه کننده به فضای سبز باقی مانده پارک تقوی یعنی محالت
مجاور پارک تقوی اسالمشهر تا شعاع یک کیلومتری است .حجم نمونه با توجه به وسعت سایت و همچنین محدودیت ایجاد شده
به دلیل وجود بیماری کوید –  3.تعداد  06نفر از افراد و گروههای حاضر در محالت مجاور پارک تقوی انتخاب شدند.

سال چهارم ،شماره ( 9پیاپی ،)61 :پاییز  ،6011جلد یک

 -4شناخت حوزه مطالعه
در این قسمت در دو بخش به شناخت محدوده مطالعه پرداخته میشود .بخش اول شامل شامل شناخت شهر اسالمشهر است
تا دیدی کلی نسبت به حوزه فراگیر بدست آید .در بخش دوم به شناخت حوزه محلی و حوزه مداخله پرداخته میشود.

 -1-4شناخت شهر اسالمشهر
شهر اسالمشهر ،با  00کیلومتر مربع مساحت ،در بخش مرکزی شهرستان اسالمشهر قرار دارد .این شهر در  11کیلومتری
جنوب شهر تهران قرار دارد؛ و نوزدهمین شهر ایران از لحاظ جمعیت است .این شهر همچنین پرجمعیت ترین شهری است که
مرکز استان نیست .این شهر بخش کوچکی در جلگه پهناور و دشت های جنوبی تهران را در جنوب غربی ری و جنوب غرب تهران
اشغال کرده است .بخش انتهایی رودخانه کرج در سمت غرب و بخش انتهایی رودخانه کن در سمت شمال شرق آن به طرف نقاط
پست دشتهای جنوبی کشیده شده اند (طرح راهبردی -ساختاری حوزه شهری اسالمشهر-رباط کریم.)3144 ،
از مشکالت عمده شهر اسالمشهر با تراکم باالی جمعیت ،کمبود مراکز تفریحی از جمله پارک ،شهر بازی و  ...است (سایت
شهرداری اسالمشهر) .همجواری با تهران بزرگ و قرار داشتن در پایتخت کشور بیش از پیش بر اهمیت این شهر می افزاید .این
شهر همجوار مهم ترین مراکز حمل و نقل مانند فرودگاه امام خمینی و مهرآباد تهران قرار دارد .همچنین مجتمع های صنفی و
صنعتی اسالمشهر و سهند در شهرستان اسالمشهر قرار دارد .بسیاری از صنایع بزرگ کشور در مجاورت شهر اسالمشهر ،واقع شده
اند .بزرگترین مرکز نمایشگاه های ماشین آالت سنگین و نیمه سنگین استان و کشور در شهرستان اسالمشهر قرار دارد .مراکز
پژوهش و آموزش عالی نیز در این شهرستان قرار دارد .همه این مزایا باعث ایجاد تنوع فرهنگی و قومی در این شهر شده است
(سایت شهرداری اسالمشهر) .نقشه های زیر موقعیت شهر اسالمشهر و محدوده مورد مطالعه را به تصویر میکشد.

مقیاس1/2022222 :
شکل  -1موقعیت شهرستان اسالمشهر در استان تهران

مقیاس1/402222 :
شکل  -2موقعیت شهر اسالمشهر در شهرستان اسالمشهر

 -2-4شناخت ویژگی های محدوده محلی و حوزه مداخله
پارک تقوی یکی از فضاهای شهری با اهمیت اسالمشهر است که در محله فجر ناحیه سه منطقه یک شهرداری قرار گرفته
است .این پارک چندین سال ،به دلیل وجود شهربازی مجهز ،مورد استفاده شهروندان از مناطق مختلف اسالمشهر بود؛ اما به دالیل
مختلف از جمله پایان کار شهربازی ،وجود بیشمار دستفروش ،حضور معتادان به مواد مخدر ،ایجاد مزاحمت برای ساکنان مجاور به
00

دلیل مراجعه شهروندان از سرتاسر اسالمشهر و ایجاد سرو صدا و شلوغی بیش از حد و احداث بازارچه پروتئین در جنوب این پارک
رو به زوال نهاد؛ و اینک به فضایی تبدیل شده است که مراجعان اندکی دارد .در حال حاضر تنها یک قسمت از آن ،که دارای چمن،
درختان و مبلمان و کفسازی است ،قابل استفاده است که آن هم مشکالتی دارد .اینک این پارک ،با مساحت حدودا  1200هکتار ،در
مقیاس شهر عمل نمی کند بلکه تنها ساکنان مجاور این پارک و معتادان به مواد مخدر در آن حضور می یابند؛ این موضوع باعث
نا امن شدن فضا و در نتیجه کاهش بیش از پیش مراجعان شده است.

شکل  -3موقعیت حوزه بالفصل پارک تقوی

شکل  -4پارک تقوی

پارک در داخل بافت مسکونی قرار دارد؛ به طوری که به جز ضلع جنوبی ،که بوسیله بازارچه پروتئین از جاده تهران ساوه جدا
شده است ،اضالع شرقی و غربی و شمالی بوسیله ساختمان های مسکونی احاطه شده است .در محالت مجاور این پارک ،تا حدود
شعاع یک کیلومتر ،فضای شهری ،بویزه فضای سبز ،به ندرت به چشم می خورد که بخش زیادی از آن ها کاکرد اجتماعی ندارند.
به این دلیل مردم به ناچار از فضاهای تجاری و مراکز خرید به عنوان جایگزینی برای این کمبود استفاده می کنند .بنابراین نیاز به
ایجاد یک فضای شهری در این محدوده بسیار احساس می شود؛ بویژه به این دلیل که تراکم جمعیت در این محدوده بسیار باال
است و جمعیت زیادی در آن زندگی می کنند .از این رو این پارک و محالت اطراف آن به عنوان محدوده مورد مطالعه در این
پژوهش انتخاب شد (شش محله دورتادور پارک عالوه بر محله فجر که پارک در آن قرار دارد) تا با رفع مشکالتی مانند حضور
معتادان به مواد مخدر و ایجاد فضای مشوق حضور همه افراد و در عین حال در سطح محالت مجاور ،بتواند باعث ارتقا انسجام
اجتماعی در محدوده شود.

شکل  –5دید از شمال به جنوب(مأخذ :نگارنده)1411 ،
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مقیاس1/155222 :

مقیاس1/36222 :

شکل  –6فضای سبز باقی مانده(مأخذ :نگارنده)1411 ،

شکل  -7محالت مجاور حوزه مداخله (مأخذ :شهرداری اسالمشهر)1311 ،

04

مسافت قابل قبول برای پیاده روی یک کیلومتر است؛ این اندازه را اندازه زیست شناسی مینامند .به همین دلیل است که اکثر
مراکز شهری از نظر اندازه یکسان اند؛ معموال یک در یک کیلومتر یا کمی بیشتر ،حتی اگر جمعیت آنها گستره ای از  066تا یک
میلیون نفر باشد ( گل و سوار .)310 :1631 ،یکی از دالیل انتخاب محلههای اطراف محله فجر همین شعاع یک کیلومتر برای
پیاده رووی انسان است .این محالت حدودا تا شعاع یک کیلومتری یا کمتر از آن نسبت به پارک قرار دارند .این پارک در بر شمالی
جاده تهران -ساوه موقعیت دارد .دو محله از محالت منطقه  ،1که در بر جنوبی جاده تهران -ساوه قرار دارند ،نیز در شعاع یک
کیلومتری قرار میگیرند؛ اما به دلیل وجود لبه انسان ساخت جاده تهران -ساوه با عرض حدود  06متر تمایل برای حضور در پارک
تقوی از سوی ساکنان وجود نخواهد داشت؛ بنابراین این محالت در محدوده مورد مطالعه در نظر گرفته نمیشوند .تنها یکی از
محالت لبه جنوبی به دلیل فاصله بسیار کم به پارک جزو محدوده مورد مطالعه محسوب میشود .با توجه به مطالب بیان شده این
فضای رها شده میتواند فضای مناسبی جهت ایجاد فضای جمعی و در نتیجه ارتقا انسجام اجتماعی ،برای محدودهی مطالعه ،باشد.

 -3-4تحلیل و بررسی عرصه طراحی
در این قسمت از جدول سوات و با استفاده از این جدول نقشه تحلیل یکپارچه برای تحلیل عرصه طراحی استفاده شده است.
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مولفه

قوت

زیست
محیطی

وجود درختان قدیمی در ضلع
غربی پارک تقوی

تبدیل شدن زمین بایر به محل دفع
زباله ،کمبود عناصر طبیعی در
محدوده بالفصل پارک تقوی

دسترسی

وجود دسترسی های پیاده و
سواره ،غریب گز بودن فضای
پارک تقوی به دلیل وجود
بازارچه و ورودی های غریب
گز نسبت به جاده تهران-ساوه،
وجود تعداد زیاد ورودی به
پارک در عین غریب گز بودن،
وجود دید و منظر زیبا در
دسترسی غربی پارک تقوی

عبور خودروها از خیابان شرقی
(خیابان تقوی) پارک تقوی مانع عبور
امن کودکان از خیابان میشود،
کفسازی نامناسب در دسترسی غربی،
عدم وجود نورپردازی دسترسی ها در
شب

کاربری

وجود مسجد درنزدیکی پارک
تقوی و قابل رویت بودن آن،
وجود مدرسه در شرق پارک،
قرارگیری پارک تقوی در بافت
مسکونی ،امکان ایجاد فضای
عمومی با قابلیت ورزشی-
تفریحی

کالبدی

01

جدول  -2جدول تحلیلی سوات حوزه مداخله
فرصت
ضعف

محصوریت مناسب پارک به
وسیله ساختمان های یک تا
پنج طبقه ،دید به مسجد و
مخصوصا گلدسته های آن از
پارک ،یکپارچگی فضای پارک
و زمین بایر ،هماهنگی خط
آسمان در اکثر قسمتهای
مجاور پارک ،یکدست بودن
فضای پارک تقوی جهت
گسترش در آینده

وجود کاربری ناسازگار تجاری بازارچه
گوشت در محوطه جنوبی (مجاورت
جاده تهران -ساوه) پارک تقوی،
وجود فروشگاه در محوطه شمالی
پارک ،عدم توجه به فضای پارک
تقوی به عنوان تنها فضای باز
عمومی در محدوده بالفصل آن ،عدم
وجود کاربری خرد مقیاس در داخل
محدوده پارک تقوی
کاهش مساحت پارک با ساخت
بازارچه پروتیین در محوطه جنوب،
عدم هدایت مناسب آب های سطحی،
عدم وجود مبلمان شهری مناسب،
عدم نورپردازی پارک در شب ،کیفیت
بد منظرهای مجاور پارک ،فقدان
امنیت در فضای رها شده و غیر قابل
رویت در مجاورت بازارچه ،عدم وجود
چشمان ناظر از سمت غرب ،وجود
جدارههای فاقد زیبایی ،نازیبایی و
نامناسب بودن ورودی های اصلی از
جاده تهران -ساوه

وجود فضای بایر امکان
گسترش فضا و منظر شهری
را بیشتر می کند.

امکان آرامسازی خیابان
شرقی (خیابان تقوی) پارک
تقوی ،امکان تقویت پیاده
محوری در اطراف پارک به
وسیله آرامسازی خیابانها و
کوچه های منتهی به پارک

استفاده از زمین بایر جهت
ایجاد کاربری مورد نیاز،
امکان باال رفتن امنیت در
محدوده بالفصل در صورت
حضور موثر افراد و بروز
فعالیت

سعی مردم در پاکیزهنگهداشتن فضا در صورت
توجه مسولین به طراحی این
فضا

تهدید
عدم رسیدگی به فضای
سبز باقی مانده در پارک
تقوی و امکان از بین
رفتن آن به طور کلی
امکان از بین رفتن غریب
گزی به دلیل عبور وسایل
نقلیه از نواحی دوردست از
خیابان شرقی (خیابان
تقوی) سواره رو ،آلودگی
صوتی در خیابان شرقی
(خیابان تقوی) به دلیل
عبور وسایل نقلیه سبک و
سنگین ،مجاورت پارک
تقوی به جاده تهران-
ساوه در ضلع جنوبی که
مقیاس فرا شهری دارد

امکان جذب بیشتر
معتادان در صورت عدم
رسیدگی و خلوت شدن
پارک

از بین رفتن زیباییگلدستههای مسجد و
کاهش رویت پذیری آن از
پارک در صورت افزایش
ساختمانهای
طبقات
مجاور

 -5تجزیه و تحلیل یافتهها
با توجه به نتایج بدست آمده در  SPSSازمیان  06نفر  ،که  06پرسشنامه را پاسخ دادند01 ،درصد مرد و 04درصد آنها زن
بودند .گروه های مختلف سنی که از بین آنها 14درصد  34تا  10سال01 ،درصد  10تا 36 ،00درصد  00تا  00و 36درصد باالتر از
 00سال مورد پرسش قرار گرفتند .با توجه به ارقام به دست آمده همه گروههای سنی مد نظر قرار گرفته است1 .درصد از
پاسخگویان تحصیالت ابتدایی30 ،درصد تحصیالت راهنمایی00 ،درصد تحصیالت متوسطه و  16درصد تحصیالت دانشگاهی
دارند .به دلیل حضور اکثر خانم های مسن و خانه دار در فضای سبز باقی مانده از فضای پارک قدیمی تقوی ،تعداد افراد دارای
تحصیالت متوسطه بیشتر به چشم می خورد .به دلیل حضور اکثر خانمهای خانه دار و همچنین آقایان مسن در این محدوده
00درصد پاسخگویان متأهل16 ،درصد آنها مجرد و 0درصد آنها مطلقه و همسر فوت شده بودند .با توجه به اطالعات به دست آمده
از شغل پاسخگویان 10درصد شغل آزاد34 ،درصد کارمند ،دو درصد دانشجو11 ،درصد خانه دار36 ،درصد بازنشسته و دو درصد
بیکار بودند .با توجه به اینکه پرسشنامهها در روزهای مختلف و در قسمت های مختلف محدوده مطالعه و پیرامون آن انجام شد
تمامی گروههای شغلی در آن شامل شدند .حضور خانمهای اکثرا خانه دار در محدوده ،به دلیل حضور کودکان خردسال از لوازم
بازی باقی مانده محدود ،پررنگ تر بود .شهر اسالمشهر شهری مهاجر پذیر است که افراد با قومیتهای مختلف از نقاط مختلف
ایران در آن زندگی میکنند .به این ترتیب پاسخگویان پرسشنامه پژوهش حاضر نیز از اقوام مختلف هستند01 .درصد پاسخگویان
ترک14 ،درصد کرد36 ،درصد لر30 ،درصد گیلکی و 0درصد از سایر اقوام و گروهها بودند .طبق اطالعات به دست آمده از
پرسشنامه ،تنها 30درصد پاسخگویان در اسالمشهر به دنیا آمدهاند؛ و محل تولد 40درصد آنها محلی غیر از اسالمشهر است.
همانطور که اقوام مختلفی از نقاط مختلف به این شهر مهاجرت کردهاند محل تولد اکثریت آنها نیز متفاوت بوده و جایی غیر از
اسالمشهر است .این امر نیز حکایت از ناهمگونی گروههای مختلف ساکن در اسالمشهر دارد .از سوی دیگر مدت اقامت 31درصد
پاسخگویان کمتر از  0سال؛ 30درصد بین  0تا  36سال31 ،درصد بین  33تا  30سال و 16درصد آنها  30تا  16سال و در نهایت
06درصد آنها نیز بیشتر از  16سال است .همانطور که مالحظه میگردد مدت اقامت 06درصد ساکنان کمتر از  16سال است.
بر اساس مطالعات انجام گرفته در این پژوهش  0عامل تعامالت اجتماعی ،هویت کالبدی ،احساس تعلق ،راحتی و آسایش،
دسترسی ،همه شمولی و امنیت به عنوان عواملی که باعث انسجام اجتماعی در فضای شهری میشوند انتخاب شد؛ و در محدودهی
پارک تقوی مورد سنجش قرار گرفت .جهت بررسی اهمیت این متغیرهای مستقل  0گانهی تحقیق ،در محدودهی مورد مطالعه و از
دید ساکنان این محدوده در شهر اسالمشهر ،تعداد  16سوال بسته از پاسخگویان پرسیده شد .هر متغیر مستقل دارای سه یا دو
سوال بود .هر سوال دارای پنج گزینه بود که به گزینهها به ترتیب از کمترین به بیشترین امتیاز  3تا  0داده شد؛ که متوسط نمرهها
 1بود .پس از بهدست آمدن نتایج هر سوال میانگین آنها به دست آمد و سپس با استفاده از میانگین سواالت میانگین هر متغیر
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شکل  -8تحلیل یکپارچه

04

مستقل از  0متغیر بدست آمده از مطالعات در این پژوهش به طور جداگانه به دست آمد(جدول  .)1اگر میانگین متغیری بیشتر از 1
بود یعنی آن متغیر از دید پاسخگویان اهمیت بیشتری دارد؛ و اگر میانگین متغیری کمتر از  1بود یعنی آن متغیر از دید پاسخگویان
دارای اهمیت کمتری است.
جدول  -3نتایج کلی و مقایسهی میانگین متغیرهای مستقل  7گانهی تحقیق (مأخذ :نگارنده)
اولویت
میانگین امتیاز کسب شده هر یک از متغیرهای مستقل  0گانه
متغیر مستقل
امنیت

0264

1

تعامالت اجتماعی

12.1

1

همه شمولی

1204

0

احساس تعلق

1200

0

دسترسی

1201

0

هویت کالبدی

1200

0
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با توجه به میانگینهای بهدست آمده متغیرهای تعامالت اجتماعی ،احساس تعلق ،راحتی و آسایش ،دسترسی ،همه شمولی و
امنیت با میانگینهای باالتر از  1از دید پاسخگویان اهمیت بیشتری دارد .متغیر هویت کالبدی با میانگین پایینتر از  1دارای اهمیت
کمتری در نزد پاسخگویان است .به این ترتیب یکی از اهداف تحقیق ،یعنی شناسایی عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در فضای
شهری مد نظر ،محقق شد.

 -0ارایهی راهبردها و سیاستها
با توجه به یافته های پژوهش عوامل راحتی و آسایش ،امنیت ،تعامالت اجتماعی ،همه شمولی ،احساس تعلق و دسترسی از دید
مردم مالت مجاور میتوانند افزایش دهندهی انسجام اجتم اعی در فضای شهری پارک تقوی باشند .از این رو در این قسمت به
ارایه راهبردها و سیاستهای مرتبط با این اهداف پرداخته میشود.

اهداف خرد

برقراری
تعامالت
اجتماعی

ایجاد
احساس
تعلق
افزایش
راحتی و
آسایش

دسترسی
مناسب

04

راحتی و آسایش

0213

3

راهبرد
ایجاد زمینهای برای
مشارکت مردم
تقویت امکاناتی جهت
ارتباط بین مردم و گفتگو
تشویق کنندگی فضا به
مکث افراد در آن
ایجاد ارتباط بین فرد و
محیط کالبدی
خاص بودن ویژگیهای
فضا برای مردم
حذف عوامل آزار دهنده
محیط
آسایش اقلیمی
دسترسی پیاده و دوچرخه
به پارک
بهبود انواع دسترسی به
پارک

جدول  -4جدول اهداف خرد ،راهبردها و سیاستها
سیاست
امکان برگزاری فعالیتهای جمعی ،امکان برگزاری نمایشگاههای کوچک با مقیاس محلی برای
گروههای مختلف ،ایجاد ارتباط مناسب بین پارک تقوی و بافت مسکونی مجاور
تعبیه انواع امکانات نشستن و گفتگو ،حذف کاربریهای نامرتبط و کسل کننده فضا ،گسترش کالبدی
فضا برای حضور بیشتر افراد
ایجاد امکان تعامل و درگیری افراد با محیط ،مرکزگرایی و سوق دادن افراد به مرکز با استفاده از
عناصری مانند مجسمه ،آبنما و  ، ...طراحی کفسازیهای مناسب برای تشویق پیادهروی ،طراحی
کفسازی مشوق مکث ،نورپردازی مناسب مسیر پیاده ،استفاده از بدنهها به گونهای که بتوان بر فضای
شهری تمرکز و مکث کرد ،تعبیه فعالیت هایی که نظر عابرین را جلب کند ،عدم وجود مسیر مستقیم از
وسط فضای شهری
تقویت فضای سبز ،درگیر شدن فرد با محیط کالبدی با استفاده از فعالیتها ،منظرسازی فضا امکان بروز
فعالیتهای متنوع برای گروههای مختلف
استفاده از عناصر طبیعی موجود در فضا ،استفاده از عناصر کالبدی موجود در فضا ،استفاده از عناصر
فرهنگی اقوام در فضا
کاهش انواع آلودگی ها ،پرهیز از اختالف سطح بیش از اندازه در فضا ،کفسازی مناسب محدوده ،تعبیه
مبلمان مختلف مورد نیاز در جای جای محدوده
استفاده از درختان سایه انداز در تابستان ،استفاده از مبلمان مختلف برای تعدیل شرایط آب و هوایی آزار
دهنده ،تلطیف هوا در تابستان با استفاده از آب ،استفاده از پوشش گیاهی و مصالح مناسب زمینه
کاهش سرعت خودروها با استفاده از تمهیدات آرامسازی ،جلوگیری از ورود وسایل نقلیه موتوری با
استفاده از تمهیدات کالبدی ،دعوت ساکنین به حضور و عبور و مرور در طول و عرض خیابان سواره رو
مناسب بودن فضا برای دوچرخه سواری و پارکینگ دوچرخه ،تشویق افراد به دسترسی پیاده به فضا با
استفاده از عناصر طراحی شهری در کوچهها و دسترسیهای منتهی به پارک ،طراحی مسیر پیاده جهت
تقویت پیاده روی

اهداف خرد

همه
شمولی
فضا

افزایش
امنیت

راهبرد
جذب افراد از گروههای
مختلف
امکان بروز نمودهای
تاریخی ،فرهنگی و
اجتماعی گروه های
مختلف در فضا
تقویت چشمان ناظر بر
فضا
حذف عوامل جذب
بذهکاران به فضا

سیاست
وجود تمهیدات برای معلولین ،وجود امکاناتی برای بازی کودکان ،وجود امکانات برای بازی و ورزش
نوجوانان و جوانان ،وجود امکاناتی برای جذب و تشویق دختران نوجوان و جوان برای بازی و ورزش،
امکان بروز فعالیتهای متنوع در فضا و امکان انتخاب آنها
برگزاری آیینهای اقوام مختلف مانند موسیقی و رقص محلی و ...
امکان حضور افراد تا شب هنگام ،نورپردازی کافی تمام قسمتها ،وجود امکانات برای جذب همه
گروهها به فضا
عدم استفاده از مبلمان حجیم و با ارتفاع زیاد ،حذف نقاط غیرقابل رویت ،نورپردازی مناسب و کافی تمام
قسمت بهویژه نقاط غیرقابل رویت

 -9نتیجه گیری
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اردشیری مهیار و حاجی پور خلیل و حکیمی سمیه ( .)31.1بررسی نقش و جایگاه ساختار کالبدی محله های شهری بر شکل
گیری سرمایه اجتماعی ،مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری ،سال چهارم ،شماره سیزدهم ،ص 10 .تا .00
اصانلو حسن( .)31.3بازشناسی مفهوم هویت کالبدی و تعامل معماری کهنه و نو در سامان دهی محله تاریخی جلفا اصفهان،
مطالعات شهر ایرانی اسالمی ،شماره  ،36ص..0 – 40 .
افروغ عماد( .)3104فضا و نـابرابری اجتمـاعی .تهـران :انتشـارات دانشـگاه تربیـت مدرس.
بحرینی سید حسین( .)31.6فرایند طراحی شهری .موسسه انتشارات دانشگاه تهران.
بهزادفر مصطفی و طهماسبی ارسالن ( .)31.1شناسایی و ارزیابی مولفه های تاثیر گذار بر تعامالت اجتماعی ،باغ نظر،
فصنامه علمی -پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر ،شماره  ،10ص.14-30 .
پاکزاد جهانشاه( .)31.3مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری .انتشارات شهیدی.
پوراحمد ،احمد ،و سیف الدینی ،فرانک ،و پرنون ،زیبا .)31.6( ،مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـالمشهر.
مطالعات جغرافیایی مناطق خشک ،سال دوم ،شماره پنجم ،پاییز.313-301 ،
پورجعفر محمد رضا و محمودی نژاد هادی ( .)3144طراحی شهری و سرمایه اجتماعی در فضای شهری ،نشر هله.
توسلی محمود و بنیادی ناصر( .)3140طراحی فضای شهری ،فضاهای شهری و جایگاه آنها در زندگی و سیمای شهری.
انتشارات شهیدی ،چاپ دوم.
دلفی مریم و نواح عبدالرضا( .)31.0بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر وفاق اجتماعی(مورد مطالعه خانوارهای شهری بوشهر).
فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان ،سال پنجم ،شماره هفدهم ،ص.00-360 .
ربانی رسول و حبیبی صفدر( .)31.6تحلیلی بر نقش فضاهای شهری در ایجاد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی :شهر کرد).
مطالعات شهری ،سال اول ،شماره اول ،ص 3 .تا .34
رفیعیان مجتبی و احمدیان رضا و قزل عبدالجلیل ( .)31.6بررسی معیارهای مکانی مؤثر در انسجام اجتماعی گروه های قومی
شهر بندر ترکمن .فصلنامه جغرافیا ،شماره  ،30بهار.01-00 ،
خاکی غالمرضا( .)3104روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی ،وزارت فرهنگ و آموزش عالی مرکز تحقیقات علمی
کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.

سال چهارم ،شماره ( 9پیاپی ،)61 :پاییز  ،6011جلد یک

با توجه به نتایج بدست آمده از بخش های قبل بوسیله پرسشنامه عوامل موثر بر انسجام اجتماعی ،که متغیرهای مستقل
پژوهش محسوب می شوند ،در حوزه مداخله مورد سنجش قرار گرفتند .با توجه به این نتایج عوامل راحتی و آسایش با میانگین
 ،0213امنیت با میانگین  ،0264تعامالت اجتماعی با میانگین  ،12.1همه شمولی  ،1204احساس تعلق با میانگین  1200و دسترسی با
میانگین  1201بر افزایش انسجام اجتماعی در محدودهی مطالعه موثر است .از طرفی ،همانطور که پیش از این اشاره شد ،فضای
شهری شامل اجزای مختلف کالبدی از جمله کفسازی ،پوشش گیاهی و مبلمان است که به منظور طراحی فضای شهری جهت نیل
به اهداف تحقیق باید آنها توجه نمود .بنابراین به منظور افزایش انسجام اجتماعی ،در محدودهی مورد مطالعه ،و در نتیجه در
مقیاس کالن در شهر اسالمشهر ،راهبردها و سیاستهایی (جدول  )0در راستای تقویت این عوامل در فضای شهری ارائه شد.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

بازآفرینی بافت تاریخی با رویکرد مکانسازی گردشگری؛
نمونه مطالعاتی :بخش مرکزی شهر ارومیه
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چکـیده
پژوهش با هدف ساماندهی بافت تاریخی میدان والیت فقیه ارومیه و پاسخ به سؤال چگونگی برون رفت از مشکالت
موجود و تقویت پتانسیلهای گردشگری بافت به آسیب شناسی در قالب ارائه یک طرح بازآفرینی شهری با رویکرد
مکانسازی گردشگر محور پرداخته است .تحقیق از نوع تحلیلی  -کاربردی بوده و با رویکرد استقرایی در جهت رسیدن به
یک طرح و برنامه کارآمد میباشد .دادههای مورد استفاده با روشهای میدانی (مشاهده و پرسشنامه) و بررسی متون علمی
و پژوهشی بهدست آمدهاست .شناخت وضع موجود بافت تاریخی شهر ارومیه با کمک جدول  SWOTدر چهار بعد
رویهای ،ماهوی ،زیبا شناختی و زیست محیطی بودهاست .با مطالعه متون تخصصی و مبانی نظری ،معیارهای مکانسازی،
در  4معیار اصلی و  34زیرمعیار که باتوجه به ویژگیهای مشترک به 15گروه تقسیمبندی شدهاند و با استفاده از پرسشنامه
متخصصین با روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHPو نرم افزار اکسپرتچویس امتیازدهی شدهاند .سه آلترناتیو ارائه شده با
همین روش امتیازدهی و رتبهبندی شده و پس از تشخیص نقاط قوت و ضعف آنها آلترناتیو نهایی به صورت ترکیبی از
نقاط قوت آلترناتیوهای پیشنهادی ارائه گردیدهاست .باتوجه به ویژگیها و معیارهای رویکرد مکانسازی سعی برآن بوده
که طرحی ارائه شود تا با در نظرگیری شرایط موجود مکانی برای گردشکری خلق گردد .ساخت چنین مکانهایی عالوه
بر رونق اقتصادی شهر باعث تقویت ویژگیهای فرهنگی و هنری شهری و در نتیجه آن حس تعلق به مکان و تقویت
هویت شهری و شهروندی میگردد و موجب احیای بافتهای تاریخی و قدیمی میشود و همچنین محیطی برای جذب
توریست داخلی و خارجی گردد و به مکانی گردشگر محور تبدیل شود .آلترناتیو نهایی با در نظرگیری جنبههای مختلف
محدوده و با تحلیل و بررسی امتیازات و نقاط قوت و ضعف سه آلترناتیو بیانشده ،ارائه شدهاست.
واژگـان کلـیدی :واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی ،واژه کلیدی،

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برنامهریزی شهری ،دانشکده معماری ،شهرسازی و هنر ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران) .نویسنده
مسئول(abdovadmohsen@gmail.com .
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی ،قزوین ،ایران.
 -3دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
 -4دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
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گسترش روزافزون تکنولوژی در دهههای اخیر عالوه بر برقرار کردن بستر مورد نیاز آسایش بشر ،که موجبات رشد روز افزون
جمعیت ،سوق افراد به شهرها و ایجاد موج وسیعی از شهرنشینی گردیده است ،موجب تغییرات ساختاری و کارکردی فراوانی در
شهرها نیز شدهاست .به گونهای که دیگر ساختار و کالبد شهرهای قدیمی پاسخگوی نیازهای فعلی ساکنین خود نبوده و ناچار به
دگرگونی و ساماندهی دوباره میباشند .که از پیامدهای این پدیده ،شدت یافتن ضربآهنگ تغییرات فضایى-کالبدی شهرها به طور
اعم و مراکز شهرى ،بخشهاى مرکزی شهرها به طور اخص بافتهاى تاریخی و فرهنگی بودهاست که اغلب سبب افت منزلت
اجتماعی ،نابسامانی در سازمان فضایى-کالبدی ،زوال اقتصادی و ناکارآمدی کارکردی در این محدودهها شدهاست (بحرینی و
همکاران .)1393 ،بافتهای تاریخی ایران باتوجه به تمدن دیرین تاریخی و جاذبههای فرهنگی ،معماری و بناهای یادگار از دوره-
های حکومتی مختلف از جذابترین مراکز گردشگری جهان بوده و میتواند یکی از پتانسیلهای درآمدی برای شهرها باشد .اما
مراکز تاریخی شهرها با داراییهای نامحدود و پتانسیلهای فراوان به فراموشی سپرده شدهاند و به عنوان ازشمندترین بخش
شهرها دیگر کارکرد قبلی خود را از دست دادهاند و رو به فرسودگی میباشند .با اجرای طرحهای نامناسب و ناسازگار سرعت
تخریب این بافتها افزایش پیدا کرده و منزلت اولیه خود را نیز از دست دادهاند .به طور کلی مراکز تاریخی شهرها مورد کم لطفی
مسئوالن ،برنامهریزان و طراحان شهری قرار گرفته و با وجود پتانسیلهای بسیاری که میتوانست یکی از نقاط قوت و عصای
دست شهرها و مسئولین شهری گردد به یکی از معضالت و مشکالت اساسی در پیش روی آنان قرار گرفتهاست و به جلوه
نامناسبی از شهرها بدل گردیده است .امروزه باتوجه به مسائل طرح شده لزوم مداخله در این بافتها در جهت پیشبرد اهداف
استراتژیک شهری و استفاده از پتانسیلهای محلی موجود در استخوانبندی تاریخی شهرها به عنوان گوهری بیبدل در مراکز
شهرها مطرح میگردد .در این راستا یکی از رویکردهای اصلی برای احیای بافتهای فرسوده و تاریخی شهرها رویکرد بازآفرینی
شهری است .این واژه به شکل گستردهای پس از  ،1995به عنوان جایگزینی برای نوسازی شهری در عرصه ادبیات شهرسازی
جریان یافت (بحرینی و همکاران .)20: 1393 ،بازآفرینی شهری نگرشی است که در قالب آن اقداماتی جامع و یکپارچه در جهت
بهبود مشکالت شهری موجود در بافتهای مشکل دار از جمله بافتهای تاریخی و فرسوده شهری صورت میگیرد که در نهایت
موجب پوشش ضعفهای موجود و تقویت نقاط قوت میگردد و پایداری را برای بافت مورد نظر به ارمغان میآورد.
بازآفرینی محیطهای شهری از رکود اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و فرهنگی که در اثر زوال و تخریب کالبد فیزیکی بهوجود
میآید ،جلوگیری میکند ( .)Roberts & Sykes,2000:140به عبارتی بازآفرینی شهری میتواند به طور مؤثر محیط فیزیکی
شهری را ارتقا دهد و از میراث فرهنگی محافظت کند .به طور کلی ،پروژههای بازآفرینی شهری شامل استفاده مجدد از زمین،
بازسازی ساختمانهای مسکونی قدیمی ،بازسازی میدانهای قدیمی ،تجدید منطقه تجاری و دیگر پیشرفتهای اجتماعی و
فرهنگی است (.)fangyun et al,2021
میدان والیت فقیه به عنوان بخش اصلی هسته اولیه شهر ارومیه در بافت مرکزی-تاریخی این شهر یکی از غنیترین عرصه-
های عمومی و نقطه مرکزی شهر ارومیه میباشد که بسیاری از خیابانهای اصلی ارومیه به این نقطه ختم میشود ولی این بخش
با وجود ویژگیها و پتانسیلهای بسیاری که دارد روز به روز از منزلت اولیه خود دورتر میشود و با مشکالت بسیاری از قبیل
مشکالت کالبدی ،زیست محیطی ،ضعف در زیرساختها ،ریزدانگی ،ترافیک و مشکالت اساسی در حوزه حملونقل عمومی و منظر
تخریب شده و نازیبا و  ...درگیر میباشد .در نتیجه باتوجه به فرسودگی این بافت نیازمند رسیدگی و اجرای اقداماتی در جهت باز
زندهسازی و بازآفرینی میباشد .در همین راستا طرحها و برنامههای مختلفی در این محدوده صورت گرفته اما باتوجه به شرایط
مختلف و بعضاً نیمه تمام ماندن برخی از آنها شاهد افت روزافزون شرایط محدوده و ورود خسارات متعدد دیگر است .اجرای طرح
های بازآفرینی و مکانسازی متناسب با پتانسیلهای ماهوی موجود در بافت عالوه بر جبران خسارات موجود میتواند موجبات
حضور گردشگران و درآمدزایی برای شهر را نیز به وجود بیاورد .در این پژوهش با هدف ساماندهی بافت تاریخی موجود در حوزه
میدان والیت فقیه ارومیه و پاسخ به سؤال چگونگی برون رفت از مشکالت موجود و تقویت پتانسیلهای گردشگری بافت به آسیب
شناسی در قالب ارائه یک طرح بازآفرینی شهری با رویکرد مکانسازی گردشگر محور پرداخته شدهاست.

 -2پیشینه
هورگان ،)2019( 1در پژوهشی تحت عنوان" ،مکانسازی" ،نمای کلی از مفهوم مکانیابی را ارائه میدهد ،یک عمل و فرآیند
توسعه یافته که در آن سیاستگذاران و کارشناسان معرفی میشوند و ذینفعان جامعه برای ارائه چشم انداز متقابل به منظور تغییر در
محیط ساختهشده و همچنین رویکردهای شکوفایی جامعه همکاری میکنند .این مقاله ابتدا ظهور این فلسفه رایج در زمینه طراحی
1- Horgan
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شهری را با اشاره به قهرمانان اصلی جین جیکوبز و جان گیل شرح داده است .راههایی که در آن شیوههای مکانیابی فرصتهای
جدیدی را برای رویکردهای پایین به باال به منظور توسعه پایدار جامعه مستند شدهاست.
النه ،)2018( 1در تحقیقی تحت عنوان" ،آیا تحقیقات گردشگری پایدار در آینده پایدار خواهد بود؟" توسعه گردشگری پایدار و
تحقیقات گردشگری پایدار را مورد بحث قرار دادهاست .مفهوم جهانی تحقیقات گردشگری پایدار در مرحله دوم تولید همراه با
مناطق تحقیقاتی چند رشتهای جدید و پیچیده که مسائل و فرصتهای جامع را بررسیکردهاست .مقاله به بررسی پنج چالش عمده
پرداخته که میتوانند این پیشرفت را به خطر بیندازند :پیچیدگی آن ،نیاز به شیوههای کاری جدید برای ایجاد تیمهای تحقیقاتی
چند رشتهای ،تکامل مجالت تحقیقاتی بهبود یافته ،تغییر در رابطه دانشگاهها با تحقیقات گردشگری و پیوندهای بهتر بین صنعت،
سیاست گذاران و محققان ،درک بیشتر عموم ،سیاست و صنعت از آنچه گردشگری پایدار به معنی ارائه خدمات مورد نیاز است.
کلودیا و لوئیجی ،)2016( 2در مقالهای تحت عنوان" ،یک الگوی جدید برای دستیابی به بازسازی پایدار در مراکز تاریخی با
میراث فرهنگی" نشان میدهد که یک پارادایم بدیع ،قادر به مقابله با مسئله حفاظت از مراکز تاریخی با ارزش میراث فرهنگی با
رویکردی جامع امکان مدیریت پایدار ارزشهای آنها را فراهم میآورد .مراکز تاریخی دارای میراث فرهنگی با ارزش باید در
استراتژیهای وسیعتر شهری و کالن شهری ادغام شود .ایجاد یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل و مدیریت مراکز شهر
تاریخی ،درک وسیعتری از هزینههای اجتماعی و زیست محیطی مرتبط با از دست دادن داراییهای فرهنگی را ارتقا میبخشد.
استراتژیهای بهدست آمده باید به آسیبهای موجود در مراکز تاریخی ارزشمند با داراییهای ارزشمند میراث فرهنگی کمک کند،
تا اطمینان حاصل شود که اقدامات تابآوری پیشرو در آینده در کالنشهرها اجرا میشود.
شهریاری و همکاران ( ،)1399در تحقیقی با عنوان" ،اولویتبندى قابلیتها و جاذبههاى گردشگری در محدودههاى بازآفرینی
شده تاریخی" به هدف شناسایی قابلیتها و جاذبههاى گردشگری در محدودههاى بازآفرینی شده تاریخی از روش تحلیل محتوا ،به
بررسی متون نظری شامل تعاریف و بررسی دیدگاه و نظریات اندیشمندان پرداختهاست .سپس معیارهای بازآفرینی شهرى
گردشگری محور از طریق پرسشنامه گردشگران شهرى با بهرهگیرى از روش میدانی مورد آزمون واقع شدهاست .پرسشنامه
گردشگران شهرى با نرم افزار  SPSSو بهرهگیرى از آزمون فریدمن 3تحلیل شده و قابلیتهاى تاریخی و یادمانی در اولویت اول
و قابلیتهاى فرهنگی ،تفریحی و محیطی در اولویتهاى دوم تا چهارم قرار دارند.
هرندی و دژآباد ( ،)1395در مقالهای با عنوان "،بازآفرینی بافتهای تاریخی نیازمند ساماندهی با رویکرد گردشگری شهری"
به شناخت ویژگیهای محلههای تاریخی به عنوان بخشی از بافت تاریخی شهرها و شناسایی رویکردهای برخورد با آنها ،به ویژه
رویکرد گردشگری با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی به تحقیق و تفحص در منابع و آثار کتابخانهای پرداخته است ،و با استناد
به یافتههای تحقیق؛ راهبردها ،راهکارها و ضوابطی در زمینه های مختلف زیست محیطی ،کالبدی ،اجتماعی  -فرهنگی ،اقتصادی
و گردشگری برای ساماندهی بافت تاریخی مورد نظر در جهت جذب گردشگر پیشنهاد گردیدهاست.
حاجیانجابر ( ،)1395در پژوهشی با عنوان "،مکانسازی؛ اصول ساخت مکان و مزایای آن در طراحی شهری" به بررسی
اصول مکانسازی در طراحی شهری پرداختهاست .این تحقیق یک تحقیق توصیفی  -تحلیلی است که برای انجام آن از بررسی
اسناد و مدارک کتابخانهای استفاده شده است .براساس یافتههای این تحقیق مشخص شده که توجه به مکانسازی و اصول ساخت
مکان باعث ایجاد زمینههای مشارکت مردمی ،سرمایه اجتماعی و تعامالت اجتماعی ،آرامش و لذت برای انسانها خواهد شد و
مکانی با عملکرد مناسب برای شهروندان خلق خواهد گردید.

 -3مبانی نظری
 -1-3بافت تاریخی
بافتهای تاریخی عالوه بر اینکه بخشی از مناطق و محالت شهرها را تشکیل میدهند ،روایتگر ویژگیهای هسته اولیه
شهرها و همچنین بیانگر یاد و خاطره فرهنگ و آداب و سنن ساکنین آنها میباشند .در بافتهای تاریخی و کهن ایران ،معانی
نمادین ،پیوند عمیق و ناگسستنی با کالبد بافت داشته و این امر باعث شدهاست تا هویت محلههای تاریخی برخاسته از باورها و
نیازهای روحی و مادی ساکنین باشد؛ اما آنچه امروزه در این بافتها مشاهده میشود ،تنزل هویت اجتماعی و در نهایت فرسودگی
تمامی ابعاد آن است (احدنژادروشتی .)1399 ،مراکز تاریخی شهری آسیب پذیری خاصی را هم در زمینه خطرات طبیعی و هم برای
حوادث شدید اقلیمی دارند و بیتوجهی به حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی منجر به خسارات قابل توجهی از نظر اقتصادی و
اجتماعی (از جمله بخش گردشگری) میشود ( .)Trillo & Petti, 2016: 694استراتژیهایی که برای مقابه با آسیبپذیری این
1- Lane

2- Claudia & Luigi
3- Friedman test
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بافتها الزم است ،باید به مراکز با ارزش تاریخی با داراییهای ارزشمند میراث فرهنگی کمک کند و نیز همچنین منجر به تقویت
مراکز تاریخی شهر شود و اطمینان حاصل شود که اقدامات به صورت انعطاف پذیر و تدریجی در آینده انجام خواهد شد ( Ribera
.)et al, 2015

 -2-3بازآفرینی
بازآفرینی شهری ،رویکردی کلیدی برای مقابله با مشکالت ناپایداری در شهرها است که با این حال ،بیشتر به کمک
انگیزههایی غیر از تحول پایداری هدایت میشود .برای انجام برنامههای بازآفرینی باید قوت و ضعفهای خاص یک مکان
مشخص را به طور واقعی و مؤثر شناسایی کرد تا موجب تغییر مسیر به سمت پایداری شود .همچنین برای ارزیابی قابلیت تحول
شهری به زیرمجموعههای اجتماعی ،اکولوژیک و فناورانه نیاز است که تأثیرات عمدهای بر تحول مناطق شهری دارد
(.)Wolfram, 2016: 121
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شكل -1رویكردها به مفهوم بازآفرینی شهری (مأخذ :سجادزاده و زلفیگل)151 :1394 ،

طرحهای بازآفرینی به بهبود زیر ساختهای فضاهای شهری که از الزمههای اولیه برای خلق یک فضای خالقانه و موفق
است میپردازند .این طرحها همچنین میتوانند ایجاد فضاهای گردشگری ،زیرساختهایی نظیر خطوط جدید حملونقل و
زیرساختهای هوشمند را در طرحهای خود معرفی کنند .در این میان گردشگری شهری به عنوان موضوعی موثر در ابعاد مختلف
توسعه شهری بوده که امروزه در قالب راهبرد بسیاری از شهرها برای بازآفرینی آنها به کار گرفته شدهاست (پوراحمد و حسینی،
.)1395

 -3-3مکانسازی
مفهوم ساخت مکان یا مکانسازی اولین بار توسط معماران و برنامه ریزان در دهه ی  1960میالدی به منظور توصیف فرآیند
خلق خیابانها ،میادین ،پارکها و پالزاها به کار گرفتهشد ،به گونهای که جاذب مردم باشند (.)Carmona & Tiesdell,2007
بهعبارتی مکانسازی یک رویکرد چندوجهی برای برنامهریزی ،طراحی و مدیریت فضاهای عمومی است .به عبارت ساده ،این
شامل نگاه کردن ،گوش دادن و پرسیدن سؤال از افرادی است که در یک مکان خاص زندگی میکنند ،کار میکنند و بازی
میکنند تا نیازها و آرزوهای آنها را کشف کنند .این اطالعات سپس برای ایجاد یک دید مشترک برای آن مکان استفاده میشود.
این چشمانداز میتواند به سرعت به یک استراتژی پیاده سازی تبدیل شود ،با مقیاس کوچک شروع به بهبود میکند که میتواند
فوراً مزایایی را برای فضاهای عمومی و افرادی که از آنها استفاده میکنند به ارمغان بیاورد ) .(PPS,2008مکانسازی طیف
وسیعی از فعالیتها را شامل میشود که به دنبال حداکثر کردن فرصتهای ظهور یا شکوفایی مکانهای خوب است .مکان سازی
میتواند شامل توسعه جدید ،بهبود مکانهای موجود یا مداخالت مانند رویدادهایی باشد که به ایجاد فعالیت در یک فضا کمک
میکند .مکانسازی این است که افراد درگیر در برنامهریزی ،طراحی ،ساخت و نگهداری بسیاری از عناصر مختلف که شکل،
فعالیت و معنای یک مکان را تشکیل میدهند مشارکت مثبتی داشته باشند (.)Design Commission for Wales, 2020
فریدمن مکانسازی را به عنوان فرآیند مناسب سازی فضا به منظور ایجاد "آینه خویشتن" میداند (.)Friedman,2007:159
بهبود دسترسی به فضاهای شهری به منظور بهبود کیفیت آن ،یکی از اهداف عمده رویکرد مکانسازی محسوب میشود .مطابق
آموزههای مکانسازی ،تنوع دسترسی به مراکز و فضاهای شهری برای تمام اقشار جامعه به منظور افزایش قدرت انتخاب به فراخور
نیاز و شرایط آنها ،از اولویتهای طراحان و برنامهریزان شهری است (مهوری و همکاران .)1399 ،این کیفیت بر این که یک مکان
تا چه اندازه به اطراف خود دسترسی فیزیکی و بصری دارد ،متمرکز است .عموما فضای عمومی با دسترسی آسان و پیوند قوی با
محیط پیرامون سرانه پارکینگ باالیی دارد و سهولت دسترسی عموم به حملونقل عمومی در آن بسیار باالست .یک فضای
عمومی زمانی موفق است که قابل رؤیت باشد و راحت بتوان به آن رسید و پرسهزد (.)PPS,2018
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 -4-3گردشگری

 -4روش تحقیق
این تحقیق از نوع تحلیلی کاربردی بوده و با رویکرد استقرایی در جهت رسیدن به یک طرح و برنامه کارآمد در بافت (نمونه
موردی) مورد استفاده قرار گرفتهاست .دادههای مورد استفاده در پژوهش از روشهای میدانی (مشاهده و پرسشنامه) و بررسی متون
علمی و پژوهشی به دست آمدهاست .در مرحله اول برای شناخت وضع موجود بافت تاریخی شهر ارومیه جدول  SWOT4در چهار
بعد رویهای ،ماهوی ،زیباشناختی و زیست محیطی با نظرسنجی از ساکنین محدوده در قالب یک پرسشنامه عمومی تهیه گردیده و
در مرحله دوم با مطالعه متون تخصصی و مبانی نظری مرتبط با اهداف طرح ،معیارهای مکانسازی با توجه به ابعاد ماهوی
محدوده ،استخراج شدهاند و به  4معیار اصلی و  34زیرمعیار که با توجه به ویژگیهای مشترک به  15گروه تقسیم بندی شدهاند و
با استفاده از پرسشنامه متخصصین با روش تحلیل سلسله مراتبی ( )AHP5و نرم افزار اکسپرتچویس 6امتیازدهی شدهاند .مرحله
سوم سه آلترناتیو با توجه به امتیازات معیارهای مکانسازی ارائه گرده و با روش  AHPو نرم افزار اکسپرتچویس سه آلترناتیو
امتیازدهی و رتبهبندی شده و پس از تشخیص نقاط قوت و ضعف هر یک از آلترناتیوهای ارائه شده ،آلترناتیو نهایی به صورت
ترکیبی از نقاط قوت آلترناتیوهای پیشنهادی ارائه گردیده است.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

گردشگری معادل دقیق و فارسی توریسم 1است .واژه توریسم از کلمات یونانی و التین تورینست 2به معنای گشتن ،گردیدن،
دور محور چرخیدن ،سفر کردن و گردش کردن آمدهاست .مراد از گردشگری سفرهایی است که در زمان فراغت میان مبدأ و مقصد
با انگیزههای استراحت ،فراغت ،تفریح ،تمدید قوا ،تفریح و ...انجام میگیرد .در فرهنگ فارسی ،گردشگری را چنین تعریف کردهاند:
در اقطار عالم سفر کردن و شناخت ،مسافرت برای تفریح و سرگرمی و سفری که در آن ،مسافر به قصدی میرود و سپس به محل
سکونت خود باز میگردد .گردشگری به مجموعه فعالیتهایی اطالق میگردد که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق میافتد؛
این فرایند شامل فعالیتهایی نظیر :برنامهریزی سفر ،مسافرت به مقصد ،اقامت ،بازگشت و حتی یادآوری خاطرات سفر نیز میشود
و اقداماتی مانند خرید کاالهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام میدهد هم در
زمره فعالیتهای جهانگردی به حساب میآید (کاظمی .)1385،مفهوم استفاده از گردشگری به عنوان عاملی مهم جهت بازآفرینی
محیطی و اقتصادی شهرها ،نخستین بار در آمریکای شمالی تجربه شد .اما بازآفرینی شهری به عنوان یکی از رویکردهای مداخله
از اواخر دهه  1980و اوایل دهه  1990مطرح شد ،و به منظور ارتقاء کیفیت سکونت مورد استفاده قرار گرفت (تفنگچی-6 :1394،
 .)5صنعت گردشگری در بعد جهانی ،از اواخر دههی  1960رشد چشمگیری یافت و در عصر کنونی از جمله عوامل مؤثر در توسعه-
ی تعامالت بینالمللی به شمار میآید و نقش عمدهای در اقتصاد جهانی بر عهده دارد .این صنعت سومین صنعت جهان پس از
نفت و اتومبیل است (آرا و همکاران .)1396،در جهان امروز ،صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و متنوعترین صنایع خدماتی در
دنیا به حساب میآید .بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد ،اشتغالزایی ،رشد بخش خصوصی و
توسعهی ساختار زیربنایی میدانند .صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعهی اقتصادی ،اجتماعی کشورها اهمیت دارد که
اقتصاددانان آنان را «صادرات نامرئی »3نام نهادند ( .)Kim et al, 2016نمیتوان «صنعت گردشگری» را مشابه صنایع دیگر
تلقی کرد؛ زیرا این صنعت اوال محصولی واحد و مشخص ندارد و ثانیاً بخشی از بازده آن ناملموس است؛ ضمن اینکه استفاده از
بسیاری از خدمات آن صرفا محدود به گردشگران نمیشود (کاظمی.)64 :1385 ،

1- Tourism
2- tourinsth
3 - Invisible Export
4- Strengths Weaknesses Opportunities Threats
5- Analytical Hierarchy Process
6- Expert Choice
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شكل  –2شماتیک مدل مفهومی روند تحقیق (مأخذ :نگارندگان)

 -5معرفی محدوده
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

محدوده مورد مطالعه واقع در منطقه  4ارومیه که جمعیت این محدوده طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  95بالغ
بر  802نفر میباشد ،از این بین جمعیت مردان  417نفر و جمعیت زنان  385نفر را شامل میشود ،میزان اشتغال این محدوده شامل
 328شاغل و  474بیکار و همچنین از لحاظ سواد 649 ،باسواد و  153بیسواد را در برمیگیرد (مرکز آمار ایران.)1395 ،
احداث خیابان امام در سال  1307هجری شمسی توسط اداره بلدیه شهر ارومیه در دستور کار قرار گرفت .این خیابان که شهر
را از شرق به غرب تقسیم میکرد توسط معمار بومی بنام مشهدی محمدحسین معمار معروف به مُال اوستا احداث گردید .مُال اوستا
با وجود اینکه سواد اکادمیک و کالسیک نداشت ولی خیابان را به طور ماهرانه ایجاد کرد .در مسیر این خیابان جدید ارومیه بازار و
در مدخل بازار تکیه بزرگی با ساختمانهای متناسب و حیاط نسبتاً بزرگی بنام مقبره وجود داشت که در زمان خیابان کشی ویران
گردید .این خیابان در سال  1310تکمیل شد .بلدیه ارومیه در سال  1312نقشه شهر و خیابانهای ایجاد شده را ترسیم کرد.
مجموعه بازار ارومیه بخش عمدهای از بازار پیشین این شهر است .احداث خیابانهای عسگرآبادی ،امام (پهلوی سابق) ،خیابان
منتظری ،خیابان مطهری ،به ترتیب بخشهایی از آن را جدا کردهاست مسجد جامع ارومیه در کنار بازار شکل گرفتهاست و راسته
عطاران واقع در جنوب که امروزه میدان گندم نامیده میشود ارتباط دارد .ساختار کنونی بازار از دوره صوفیه شکل گرفته و در دوره
افشار راستههای جدید به وجود آمدهاند و در دوره قاجار راستههای متعدد دیگری در غرب بازار به راسته عطاران افزوده شدهاست.
مسجد جامع ارومیه یک اثر تاریخی که با شکوه فراوان در مجاورت بازار ارومیه قرار دارد ،متعلق به سده هفتم هجری قمری
(مربوط به ایلخانانان) است .محراب این مسجد از نظر گچبری یکی از زیباترین آثار هنر معماری دوران مغول میباشد .موقعیت
این مسجد در بازار طوری قرار دارد که از سه طرف به معابر عمومی متصل میشود (مهندس مشاور طرح و آمایش.)1385،

شكل –3نقشه موقعیت بافت مرکزی شهر ارومیه

شكل –4نقشه روند توسعه و ادواری شهر ارومیه

(مأخذ :نگارندگان)

(مأخذ :مهندس مشاور طرح و آمایش)1385،

 -6یافتهها
 -1-6تحلیل یکپارچه با روش SWOT
جدول  SWOTدر چهار بعد رویهای ،ماهوی ،زیبا شناختی و زیست محیطی در چهار حالت قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
باتوجه به رویکرد مکانسازی و گردشگری تهیه شدهاست.
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جدول –1عوامل داخلی و خارجی SWOT

ابعاد

قوت ()S
رویهای

ضعف ()W
فرصت ()O
تهدید ()T
قوت ()S
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ضعف ()W
ماهوی
فرصت ()O
تهدید ()T

عوامل
 -7باال بودن نظارت اجتماعی توسط کسبه
 -1اختالط کاربری در بافت
 -2اقتصاد قوى به دلیل وجود کاربریهای تجاری عمده و  -8جداره فعال و اختالط کاربری در خیابان امام و بازار
 -9وجود تعامل اجتماعی به دلیل وجود کاربریهای فعال
خرده
 -10وجود عنصر تاریخی بازار و مسجد جامع
 -3مراجعه افراد از مناطق مختلف به مراکز تجاری
 -11وجود پایگاهها و پاتوقهای اجتماعی
 -4وجود امتیازات حقوقی به بافت تاریخی و فرسوده
 -5محدودیت افراد خصوصی در دخل و تصرف بافت  -12وجود میراث تاریخی با ارزش دورههای صفویه و
ایلخانیان
تاریخی
 -13وجود معابر تاریخی دوره پهلوی
 -6وجود تعامل اجتماعی بین ساکنان
 -1جدا شدن بازار دراثر ایجاد معابر پهلوی-عسگرآبادی و  -6 ..خصوصی بودن مالکیت اراضی
 -7افزایش روز افزون قیمت اراضی تجاری و مسکونی
 -2عدم وجود تداوم زمانی در نیمههای شب
 -8استفاده نامناسب از برخی اراضی با ارزش
 -3عدم وجود تعامالت اجتماعی مطلوب در میدان امام
 -9سرقفلی بودن برخی مغازهها
 -4باال بودن فعالیتهای نامناسب و بزهکاری
 -5پایین بودن سطح ایمنی
 -5امکان افزایش سرزندگی و گسترش امنیت با تقویت
 -1تصویب طرح کاهش تراکم بخش مرکزی
جداره فعال و اختالط کاربری
 -2وجود اراضی با ارزش برای جذب سرمایهگذاری
 -3امکان ایجاد مجتمعهای اقتصادی باتوجه به برخی  -6امکان افزایش تعامالت اجتماعی باتقویت عنصر
تاریخی
پتانسیلهای تجاری محدوده
-4کسب درآمد از طریق جذب توریست باتوجه به سیمای  -7افزایش حس تعلق به دلیل افزایش حس مشارکت
مردمی
تاریخی
 -8امکان افزایش نظارت اجتماعی به سبب مشارکت
کسبه
 -1احتمال تبدیل کاربریهای مسکونی به تجاری در اثر  -3احتمال خطر کاهش حضور پذیری در مرکز با افزایش
بزهکاری و نبود حس امنیت
نامناسب بودن (باال بودن) قیمت اراضی مسکونی
 -2از بین رفتن خرده فروشیها در پی افزایش فروشگاههای  -4احتمال جذب اراذل از سایر مناطق به دلیل فرسودگی
بافت
زنجیرهای
 -7وجود حملونقل عمومی
 -1وجود کاربریهای تجاری با ظرفیت فرا منطقهای
-8نفوذپذیری مناسب محدوده
 -2نزدیکی به مرکز شهر
 -3وجود سرانههای مناسب تفریحی توریستی
 -9دسترسی مناسب جهت قرارگیری در مرکز شهر
 -4سازگاری مطلوب کاربریها
 -10عرض مناسب خیابانهای اصلی
 -6نزدیکی به کاربریهای درمانی
 -11وجود سرزندگی در سطح محدوده
 -6کاهش کارایی عملکردی بواسطه عدم مجاورت
 -1کمبود سرانه فضای سبز
 -2باال بودن قیمت زمین موجب عدم مشارکت در طرحها و کاربری وابسته
 -8عدم وجود تأسیسات شهری برای زمان بحرانی
تجمع قطعات ریزدانه میشود
 -3عرض نامناسب کوچهها و معابر فرعی ،سبب ترافیک می  -9کمبود فضای پارکینگ مناسب
شود
 -10ترافیک محلی در لبههای تجاری در ساعات اوج
 -4نامطلوب بودن محل قرارگیری کاربری مسکونی و اداری  -11عدم دسترسی مناسب به دلیل ریزدانگی بلوک
 -5عدم قرارگیریکاربریهای وابسته در ارتباط و مجاورت  -12عدم استفاده از عملکرد مناسب مسجد جامع
هم
 -1گسترش نقش تجاری با تقویت کاربریهای وابسته و  -5امکان ایجاد پارکینگ در قطعات بایر و مخروبه
 -6امکان ایجاد کاربریهای شبانه برای حضور افراد در
مکمل
 -2احتمال افزایش پیاده مداری بواسطه اختالط کاربریها و تمامی ساعات طول روز
 -7امکان ساماندهی دست فروشان محدوده برای
کاهش زمان سفر
 -3احتمال افزایش سرزندگی باتوجه به مرکز جاذب جمعیت جلوگیری از اغتشاش عملکردی
 -4امکان کاهش بار ترافیکی بواسطه حملونقل عمومی
 -1خطر گسترش مشکالت به دلیل عدم وجود کاربری  -4خطر ایجاد ترافیک و افزایش آلودگی هوایی و صوتی
 -5احتمال سد معبرسازی کاربریها بر روی پیادهرو
انتظامی
 -2خطر افزایش ترافیک به واسطه وجود عملکرد تجاری  -6احتمال خطر کاهش تعامالت اجتماعی و امنیت به
دلیل محصوریت نامطلوب و رها شدگی فضایی
فرامنطقهای و شهری
 -3خطر افزایش ترافیک با تجمع کاربریهای جاذب سفر
 -7امکان کاهش امنیت محدوده در اثر کاهش حضور
افراد در ساعات پایانی روز
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قوت ()S
زیباشناختی

ضعف ()W
فرصت ()O
تهدید قوت
()S( )T

 -1عدم ایجاد اغتشاش بصری به دلیل وجود خط آسمان
یکنواخت
 -2عرض مناسب معابر اصلی

 -3وجود گرههای فعالیتی
 -4وجود نشانه های بصری و عملکردی

 -1سطح اشغال باال در محدوده
 -2وجود ناهماهنگی میان نمای ساختمانها

 -4وجود بناهای با عمر باال و کیفیت پایین
 -5عدم وجود مبلمان کافی در محله

 -1ایجاد قوانین و نظارت بر اجرای قوانین در نوسازی و
بازسازی
 -2تعویض تابلو و هماهنگسازی به منظور تقویت جنبه
زیباشناختی و خوانایی
 -3امکان افزایش هویت با ایجاد دید به عنصر تاریخی
 -1در صورت نبود برنامهریزی برای گرههای اجتماعی این
مکانها میتوانند تبدیل به محل بزههای اجتماعی گردند
 -1جهتگیری مناسب خیابانها برای دفع آبهای سطحی

 -4امکان افزودن المانهای شهری در راستای افزایش
خوانایی و سرزندگی
 -5احتمال ایجاد مبلمان مناسب و متناسب با اقلیم
 -6امکان تقویت مسیریایی با توالی نشانهها

تهدید
()T

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

فرصت
()O

زیست محیطی

ضعف ()W

 -1کمبود پوشش گیاهی مناسب
 -2وجود محلههای دمیرچی خانه و نجار خانه که باعث
آلودگی صوتی میشوند.
 -1جهتگیری مناسب ابنیه امکان کاهش تاثیرات بادهای
زمستانه (بادهای غربی) را دارا است
 -1احتمال زیاد تخریب محله در زمان رخداد سوانح طبیعی
مانند زلزله به دلیل قدمت زیاد و کیفیت پایین ابنیه

 -2احتمال خطر کاهش خوانایی به دلیل عدم پیوستگی
نشانهها
 -2عدم وجود پستی و بلندی در محدوده
 -3عدم تابش مناسب نور خورشید به داخل کوچهها به
دلیل محصوریت باال
 4عدم توجه ساختمانها به نوسازی و طراحی مناسب با
اقلیم
 -2امکان ایجاد پوشش گیاهی مناسب با نوع اقلیم
 -3ایجاد مراکز خدماترسانی در زمانهای بحرانی
 -2احتمال افزایش آلودگی به دلیل تجمع در محدوده

 -6-2معیارهای مکانسازی
به منظور خلق یک مکان با یک یا چند رویکرد ،شناخت ویژگیها ،جنبههای و معیارهای اصلی و فرعی مختلف رویکردها ضروری
میباشد .جدول 2رویکردهای اصلی مکانسازی و زیرمعیار هر کدام را نشان میدهد.
جدول -2معیارهای مكانسازی

معیار اصلی

استفادهها و فعالیتها

زیــــر مــــعــــیــــار

سرگرمی
فعال
سرزنده
خاص
واقعی
مفید
بومی
مجلل
پایدار

آسایش و تصور

جامعه پذیری

دسترسی و اتصال

ایمنی
تمیز
سبز
پیاده مداری
قابل نشستن
معنوی
دلربا
جذاب
تاریخی

متنوع
قابل نظارت
قابل همکاری
همسایه مداری
افتخار انگیز
مفید
دوستانه
دارای فعل و انفعال
استقبالگر

پیوسته
مجاور
متصل
خوانا
پیاده پرور
دنج
در دسترس

 -1-6-2ارزیابی معیارهای مکانسازی
چهار معیار اصلی مکانسازی و زیر معیارهای هر کدام که باتوجه به ویژگیهای یکسان در یک دسته قرارگرفتهاند با روش
 AHPمورد ارزیابی قرارگرفته و امتیاز مربوط به هر مورد با کمک نرم افزار اکسپرتچویس 1در جدول نشان داده شدهاست.
1 - Expert Choice
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جدول –3امتیاز معیارهای مكانسازی با روش ( AHPمأخذ :نگارندگان)
معیار اصلی

امتیاز

استفادهها و
فعالیتها

0/480

آسایش و
تصور

0/216

زیر معیار

امتیاز

سرگرمی ،سرزنده
فعال ،مفید ،پایدار
خاص ،مجلل
واقعی
ایمنی
معنوی ،دلربا ،جذاب ،تاریخی
تمیز ،سبز
پیاده مداری ،قابل نشستن

0/274
0/614
0/059
0/057
0/070
0/344
0/045
0/451

معیار اصلی

امتیاز

جامعه
پذیری

0/196

دسترسی و
اتصال

0/108

زیر معیار

امتیاز

متنوع ،استقبالگر
دارای فعل و انفعال
قابل نظارت ،قابل همکاری
همسایه مداری ،دوستانه
پیوسته ،متصل ،خوانا ،مجاور
در دسترس
پیاده پرور ،دنج

0/574
0/083
0/207
0/136
0/297
0/163
0/540

 -6-3ارائه آلترناتیوها
باتوجه به معیارهای مکانسازی ،اطالعات جدول  SWOTو در نظرگیری رویکرد گردشگری ،برای بخشی از محدوده بافت
مرکزی و تاریخ شهر ارومیه با سطح مداخالت متوسط و زیاد ،سه آلترناتیو ارائه شدهاست.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

شكل –5نمودار دایرهایی امتیاز معیارهای اصلی مكانسازی (مأخذ :نگارندگان)

 -1-3-6آلترناتیو اول
آلترناتیو اول در جهت پیاده راه کردن محدوده بوده و از ورود خودرو به محدوده جلوگیری شدهاست و یک محیط گردشگر
محور میشود.
با ایجاد الف) مسیر تراموا در پیاده راه امام ،ب) تعریف گرههای اجتماعی سرزنده در میدان امام و میدان والیت فقیه (مرکز)،
ج) افزایش اساسی فضای سبز در محدوده پیاده راه ،د) درختکاری در میدان امام در جهت افزایش آسایش اقلیمی ،س) تغییر الگوی
مرکزی میدان والیت فقیه ،ش) تخریب جداره کنار مسجد اعظم و ایجاد راسته بازار به سوی میدان امام ،و) تقویت پارکینگهای
موجود (پارکینگهای طبقاتی) و احداث پارکینگ در زمینهای بایر ،ه) ایجاد راسته تجاری ،گردشگری در نجارخانه ،ی) انتقال
کاربریهای مسکونی به بافت درونی خیابان تاریخی ،مطلوبیت کالبدی را در بافت افزایش خواهد یافت.
با تبدیل خیابان امام و نقاط اتصال معابر دیگر به پیاده راه ،تعیین معابر اصلی و فرعی و تعیین دسترسیها مشکالت حملونقلی
تا حد مطلوبی کاهش پیدا میکند و آلودگیهای صوتی کاهش مییابد .همچنین با تعیین و شناسایی مسیرهای گردشگری انتخابی
و تعیین نقاط گردشگری موجود ارتباط بین بناهای شاخص محدوده افزایش پیدا کرده و با ایجاد مجتمعهای تجاری تفریحی
گردشگری و تثبیت بازار قدیم و پیاده راه امام به مرکز تجاری گردشگری منطقه از طریق )1 :تقویت توان تجاری بازار )2 ،ایجاد
کاربریهای جاذب گردشگر در مسیر پیاده راه امام )3 ،تقویت بعد تاریخی محدوده ،محیط بافت میتواند دارای پتانسیل گردشگری
شود .پهنه بندی محدوده بر اساس عملکرد و کاربری ،به  2پهنه تجاری  -گردشگری و گردشگری  -تاریخی تقسیم شدهاست.
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شكل -6شماتیک آلترناتیو اول (مأخذ :نگارندگان)

 -2-3-6آلترناتیو دوم
سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

محوریت اصلی آلترناتیو دوم پیاده راه کردن محدوده میباشد .اما محور خیابان منتظری به مطهری با احداث زیرگذر در
جریان باقی میماند .و پهنهبندی غالب کاریری تجاری میباشد .اقدامات مهم عبارتند از )1 :احداث زیرگذر خیابان منتظری به
مطهری و ثابت ماندن میدان مرکز و تبدیل خیابان امام و قسمتی از خیابانهای منتظری ،مطهری و طالقانی و میدان مرکز به پیاده
راه )2 ،در نظر گرفتن پارکینگهای طبقاتی برای جلوگیری از ایجاد ترافیک به علت پیادهراه شدن )3 ،ایجاد حوزه سبز در میدان
امام با درختهای بومی و مطابق اقلیم و دارای سایه )4 ،ارتباط بناهای شاخص به وسیله احداث پیاده راه جدید در پشت بازار

(میدان امام) )5 ،ایجاد آبنما میدان مرکز جهت سرزندگی و تعامالت )6 ،تبدیل زمین بایر به کاربری تجاری ،هستند.

شكل -7شماتیک آلترناتیو دوم (مأخذ :نگارندگان)

 -3-3-6آلترناتیو سوم
اولویت آلترناتیو سوم پیاده مدار بودن بافت میباشد و معابر به کلی حدف نمیشوند اما کمتر از وضع موجود میباشد و عرض
معابر کاهش پیدا میکند .اقدامات مهم عبارتنداز:
 )1مرمت و بازسازی مسجد جامع ،جداره خیابان امام و جدارهی میدان والیت فقیه در راستای احیای هویت تاریخی )2 ،ارتقا
کیفیات کاربریهای تفریحی  -توریستی برای رسیدن به سطح بینالمللی )3 ،ایجاد مجتمعهای تجاری  -گردشگری در راستای
جذب جمعیت و افزایش توان اقتصادی در زمینهای با کاربریهای مخروبه و بایر )4 ،ایجاد پارکینگهای طبقاتی در کنار مجتمعها
و فضای سبز میدان امام )5 ،انتقال کاربری آموزشی به خارج محدوده و تغییر آن به دفتر تسهیلگری در جهت افزایش مشارکت
شهروندان )6 ،افزایش سرانه فضای سبز - :افزایش مساحت فضای سبز میدان امام  -ایجاد فضای سبز محلی )7 ،طراحی پالن
مناسب فضای سبز (پالن انگور) و ایجاد مبلمان ،رواق و سایه اندازها )8 ،ایجاد کاربری انتظامی در راستای افزایش ایمنی )9 ،ایجاد
کاربری خدمات امدادرسانی به منظور امدادرسانی در مواقع بحرانی )10 ،اولویت بخشی به حرکت پیاده با ایجاد مسیر پیاده در وسط
خیابان امام و طالقانی ،تبدیل مسیر سواره به یک مسیر رفت و برگشت ،ایجاد تونل نور ،گلکاری و پوشش گیاهی ،مبلمان و المان
های متناسب با اقلیم در راستای ایجاد سرزندگی و شبانه روزی کردن محدوده )11 ،حذف میدان مرکز و پیاده مداری جدارهی
میدان )12 ،افزایش میزان نفوذپذیری میدان امام با تعریض و ایجاد معبر جدید )13 ،انتظام بخشی و ساماندهی بلوکبندی به وسیله
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ی تعریض معابر فرعی در راستای تسهیل در عبور و مرور و افزایش حس امنیت )14 ،انتقال ایستگاههای حملونقل عمومی به
خیابانهای مجاور )15 ،ساماندهی تابلوها و عالئم برای جلوگیری از اغتشاش بصری ،میباشد.

 -4-3-6امتیاز آلترناتیوها
باتوجه به امتیازات معیارها و زیر معیارهای مکانسازی و دارا بودن هر کدام از این موارد در آلترناتیوهای ارائه شدهاست .با
روش  AHPامتیاز کلی برای هر آلترناتیو به دست آمدهاست که آلترناتیو اول با امتیاز  0/422دارای بیشترین امتیاز است.
جدول -4امتیاز آلترناتیوها با روش ( AHPمأخذ:
نگارندگان)
آلترناتیو

امتیاز

آلترناتیو 1

0/422

آلترناتیو 2

0/291

آلترناتیو 3

0/278

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

شكل -8شماتیک آلترناتیو سوم (مأخذ :نگارندگان)

شكل –9نمودار میلهای امتیاز آلترناتیوها با روش AHP
(مأخذ :نگارندگان)

 -7جمعبندی و نتیجهگیری
 -1-7آلترناتیو نهایی
آلترناتیو نهایی با در نظرگیری جنبههای مختلف محدوده و با تحلیل و بررسی امتیازات و نقاط قوت و ضعف سه آلترناتیو بیان
شده ،ارائه شدهاست.
ارتباط بناهای شاخص با تعیین و شناسایی مسیرهای گردشگری انتخابی ،تعیین نقاط گردشگری موجود و ایجاد مجتمعهای
تجاری تفریحی  -گردشگری ،صورت میگیرد .همچنین برای گردشگری بیشتر منطقه تثبیت بازار قدیم و پیاده راه امام به مرکز
تجاری محدوده از طریق :تقویت توان تجاری بازار ،ایجاد کاربریهای جاذب گردشگر در مسیر پیاده راه امام و تقویت بعد تاریخی
محدوده صورت میگیرد .پهنه بندی محدوده بر اساس عملکرد و کاربری به سه بخش اصلی تجاری  -مسکونی ،تاریخی-
گردشگری و تجاری -گردشگری تقسیم میشود .برای ایجاد پیاده راه خیابان امام ،نقاط اتصال معابر به این خیابان به پیاده راه
تبدیل شده و برای جلوگیری از اخالل در رفت و آمد ،معابر اصلی و فرعی ،دسترسیها و مسیرهای جایگزین برای عبور وسایل
نقلیه در محدوده بالفصل پیشبینی شدهاست.
اقدامات مهم و اصلی عبارتنداز )1 :ایجاد مسیر تراموا در پیاده راه امام )2 ،افزایش اساسی فضای سبز در محدوده پیاده راه)3 ،
تغییر الگوی مرکزی میدان والیت فقیه )4 ،ایجاد راسته تجاری ،گردشگری در نجارخانه )5 ،ایجاد جداره تاریخی در بافت)6 ،
تعریف گرههای اجتماعی سرزنده در میدان امام و میدان والیت فقیه (مرکز) )7 ،تعریف ایستگاههای حملونقل عمومی در ورودی
های پیاده راه )8 ،تقویت پارکینگهای موجود (پارکینگهای طبقاتی) و احداث پارکینگ در زمینهای بایر )9 ،انتقال کاربریهای
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مسکونی به بافت درونی خیابان تاریخی )10 ،درختکاری در میدان امام در جهت افزایش آسایش اقلیمی )11 ،تخریب جداره کنار
مسجد اعظم و ایجاد راسته بازار به سوی میدان امام )12 ،ایجاد فضای باز در قسمت پشت بازار قدیم و تبدیل آن به فضای شهری
فعال )13 ،تغییر کاربری ساختمان نارون از اداری به تجاری )14 ،ادغام فضاهای باز اطراف با میدان )15 ،ایجاد مسیر پیاده از سمت
مرکز به میدان امام در جهت افزایش نفوذپذیری آن )16 ،تغییر مکان ورودی زیر گذر عطایی ،میباشند.

سال چهارم ،شماره ( 3پیاپی ،)16 :پاییز  ،1400جلد یک

شكل -10شماتیک آلترناتیو نهایی (مأخذ :نگارندگان)

شكل –11تصاویر مدل سهبعدی آلترناتیو نهایی (مأخذ :نگارندگان)
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 -2-7نتیجهگیری

منابع
 .1احدنژادروشتی ،محسن؛ حیدری ،محمدتقی؛ و محرمی ،سعید ( .)1399بازآفرینی اجتماعی بافت تاریخی با رویکرد گردشگری
شهری (مورد پژوهی :بافت تاریخی شهر زنجان) .فصلنامه جغرافیا و برنامهریزی منطقهای.947-960 ،)3(10 ،
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بافتهای تاریخی شهرها به عنوان هستهی اصلی شهری شناخت شدهاست و در اکثر شهرها دارای تجمیع کارکردی و کاربری
های خدماترسان هستند .همچنین این بافتها محتوای معنوی و فرهنگی خاص خود را دارا هستند که تبلور حس تعلق و هویت
بخشی به شهروندان را دارند .اما امروزه در اکثر شهرها این بافتها کارآیی مفید و الزم را ندارند و با تغییر الگوی زندگی در دهه
های اخیر و گسستی که میان بناهای سنتی و تاریخی با بافت جدید شهری پدیدار شده است ،این بافتها متناسب زندگی امروزه
نیستند .بنابراین بافتهای تاریخی نیازمند بازآفرینی هستند ،اما باتوجه به عدم کارایی طرحها و برنامههای اجرا شده ،رویکرد نوینی
در تهیه و اجرای طرحهای توسعهای و بازآفرینی شهری به منظور جلوگیری از گسترش فرسودگی کالبدی و کارکردی بافتهای
قدیمی و تاریخی شهرها نیاز است .در این راستا رویکرد مکانسازی باتوجه به در نظرگیری ابعاد مختلف مکان و فضا ،معیارها و
شاخصهای متفاوت را باتوجه به تمامی ابعاد آسیبشناسی و فرسودگی بافت در تمام زمینهها و شرایط مختلف کمک فراوانی به
خلق فضاهای شهری مینماید.
با نگرش به این که این موضوع که قابلیتها و جاذبههاى گردشگرى در چهار گروه جاذبههاى تاریخى و یادمانى ،جاذبههاى
فرهنگى ،جاذبههاى محیطى و جاذبههاى تفریحى تقسیم بندى مىگردد ،موفقیت پروژههاى بازآفرینى شهرى گردشگرى محور در
راستاى تقویت قابلیتها و جاذبههاى فوق است (شهریاری و همکاران .)72 :1399،بنابراین طرحها و برنامههای بازآفرینی باید در
راستای ایجاد و یا تقویت این موارد ارائه گردند .در این پژوهش باتوجه به موارد ذکر شده و شناخت محدوده به کمک روش
 SWOTکه در تهیه آن از نظرخواهی شهروندان نیز کمک گرفتهشده و همچنین باتوجه به ویژگیها و معیارهای رویکرد مکان
سازی سعی بر آن بوده که طرحی ارائه شود تا با در نظرگیری این موارد مکانی برای گردشکری خلق گردد .ساخت چنین
مکانهایی عالوه بر رونق اقتصادی شهر باعث تقویت ویژگیهای فرهنگی و هنری شهری و در نتیجه آن حس تعلق به مکان و
تقویت هویت شهری و شهروندی میگردد و موجب احیای بافتهای تاریخ و قدیمی میشود و همچنین محیطی برای جذب
توریست داخلی و خارجی گردد و به مکانی گردشگر محور تبدیل شود.
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