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چکـیده
در بافتهای تاریخی شهری میبایست اجزای بافت توأمان در جهت آسایش و پیشرفت کیفیت زندگی اجتماعی جامعه و
هر فرد فعالیت کند .حال این بافتهای باارزش تاریخی مرکز زندگی اجتماعی شهر ،محل و فرد محسوب میشوند ،پس
باید همواره نیازهای روز جامعه را تأمین کنند با توجه به سبک جدید زندگی و اختصاص بخش اعظم زمان افراد به کار و
فعالیتهای خارج از منزل ،تأمین نیازهای اجتماعی در فضاهای بیرونی بهویژه بافتهای تاریخی در مرکز شهر امری
ضروری به نظر میرسد .حال هدف از این پژوهش ،برسی عوامل مؤثر در ایجاد حس سرزندگی اجتماعی در بافتهای
تاریخی کاشان برحسب عوامل انسانی و معماری است .محله درب باغ از محالت تاریخی کاشان و دارای کالبدی متفاوت
با سایر محالت شهر است این شهر به دلیل وجود عناصر تاریخی دارای ارزش و اعتبار فرهنگی است .نوع مداخله در این
بافت به دلیل وجود عوامل و آسیبها حائز اهمیت است .شیوه پژوهش ،ترکیبی و از نظر هدف ،توسعهای کاربردی است و
شیوه گردآوری اطالعات میدانی کتابخانهای است .با مطالعات میدانی صورت گرفته و همچنین با تدوین پرسشنامههای
مطرحشده و برسی آنها با روشهای مختلف ،مشخص شد که ساکنین محله خواستار ساختار سنتی و حفظ هویت تاریخی
هستند .یافتهها نشان داد که از نظر ساکنان بافت نوع مداخله روش حفاظتی-تزئینی ،موضعی-موضوعی میباشد که
بایستی بهصورت ترکیبی تخصصی برای جلوگیری از خدشهدار شدن بافت باارزش مورد استفاده قرار گیرد.

واژگـان کلـیدی :سرزندگی اجتماعی ،باز زنده سازی ،بافت تاریخی

 -9دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مرمت شهری دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
www..soleymaniniya74@gmail.co

 -3استادیار ،گروه معماری و مرمت شهری دانشگاه علوم و تحقیقات
* -این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد مرمت شهری است .رسااله اصلی تحت عنوان طرح باززنده سازی محله درب باغ
کاشان با رویکرد حس سرزندگی میباشد که به راهنمایی دکتر راضیه لبیب زاده در دانشکده هنر دانشگاه آزاد واحد علوم و
تحقیقات در حال انجام است.
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امروزه بافتهای تاریخی و هستههای قدیمی شهرها نارساییهای متعددی را تحمل میکنند و به دلیل دخالتهای بیمورد و
غیر کارشناسانه ،روند نوسازی و توسعه داخل بافتها روز به روز بدتر شده که نهایتا ممکن است به نابودی کامل آنها منجر شود.
همچنین باید قبول کرد که عدم توجه به مشارکت های مردمی و نظر سنجی از آنها در موضوع چگونه ساختن یکی از مشکالت و
مسائل بافتهاست ،استفاده از مصالح ،بناهای جدید و بازسازی های ناهماهنگ با بافت تاریخی نه تنها در زمینه تاریخی خود
سازگار نیستند ،بلکه یکپارچگی و هویت کالبدی بافت تاریخی را مخدوش مینماید (ابویی و جعفری ،2530،بی جا) .احداث بناهای
جدید نباید عامل ویرانی بناهای قدیمی شود؛ بنابراین میتوان برای حفظ و تداوم بافت تاریخی وهمچنین ایجاد ساختمآنهای جدید،
با الهام و بهره گیری ازسبک ،فرم ،حجم ،رنگ ،نما ،تناسبات ،کاربری و ...اقدام به طراحی کرد (قدیری ،شاه تیموری،
مضاهریان .)20-2532،20-2530،محله درب باغ که جز هستههای تاریخی شهرکاشان به شمار می رود ،دراین محله به رغم طرح
های اجرا شده از جمله بخشی از کف سازی معابر ،بهسازی و باز سازی تک بناهای با ارزش و ...تاکنون نتوانسته هویت تاریخی
خود را هماهنگ با بقیه اجزا خود در مسیر توسعه گام بردارد .ضمن اینکه همیشه شاهد گریز جمعیت از محله و فرسودگی بیش از
حد ابنیه و زوال این هسته تاریخی در شهر کاشان هستیم .حفظ ارزش های تاریخی بافت با پیاده سازی اهداف تعیین شده برای
مثال ،تفکیک پیاده از سواره ،روان سازی ترافیک ،ایجاد وحدت فضایی ،ایجاد کاربری های جدید ،اشتغال زایی ،بازگرداندن هویت
اجتماعی و احیا بافت تاریخی جهت جذب گردشگر و  ...از جمله مهم ترین این اهداف است که از طریق بازدید های میدانی و
تحلیلی وآسیب شناسی های هسته تاریخی محله درب باغ انجام پذیرفته است و دارای قابلیت جذب گردشگر است .در این پژوهش
پس از تعیین فرضیات و اهداف متناسب با موضوع مطرح شده پس از شناخت بافت و آسیب شناسی ،شرایط باز زنده سازی مطلوبی
را فراهم آوردیم تا به اهداف مد نظر از قبیل برگرداندن سرزندگی (جذب گردشگر ،توسعه اشتغال ،افزایش مشارکت های مردمی،
بازگرداندن هویت تاریخی محله و )...در راستای رسیدن به یک محله سرزنده با حفظ هویت تاریخی دست یابیم.
معموال بافتهای تاریخی به دلیل عدم همخوانی با نیاز های روز بازدهی خود را از دست داده اند و این موضوع خود سبب از
بین رفتن نشاط و شادی و خوشبختی شهروندان میشود .حال بافت انتخابیمورد نظر در محله درب باغ کاشان باتوجه به داده های
بدست آمده بر حسب شرایط موجود آن حس نشاط و سرزندگی قدیم خود را از دست داده است و چهره بافت تبدیل به یک بافت
ناکارآمد شهری شده است تامین نشاط وحس سرزندگی یکی از دغدغه های اصلی مردم این محله است که شاید طرح های اجرایی
و پیشنهاداتی که تا به حال دراین بافت صورت گرفته ،به طور کامل پاسخگوی این مشکل نبوده ،حال ازباب نظری پرداختن به
موضوع (سرزندگی) دراین بافت با توجه به شرایط حال نظیر (نبودامنیت ،فضاهای سبز ،مبلمآنهای متناسب با بافت ،نبود نور
پردازی های فضایی ،عدم توجه به عوامل و تمایالت اجتماعی و )...بسیار حائز اهمیت است و ازلحاظ باب علمی وکاربردی موضوع
سرزندگی و طرح های پیشنهادی در این پروژه برای حل این موضوع سبب باال بردن امنیت اجتماعی ،ایجاد شادی و نشاط
درمحیط واز لحاظ بصری وعملی سبب باال بردن تعامالت و مشارکت های مردمی ،حس تعلق به مکان و جذب گردشگر و
توریست خواهد شد .رفع مشکالت نامبرده و دادن طرح و راهکار هایی در جهت رسیدن به موضوع مطرح شده (سرزندگی) سبب
رسیدن به یک محیط خاطره انگیز دارای زیر ساخت های متناسب با بافت میشود و بافت مرده شهری را به یک بافت تاریخی که
دارای کشش وجاذبه و تنوع است تبدیل خواهد نمود موضوع سرزندگی و راهکار های آن در اقتصاد محله ،اجتماع محله ،هویت و
سازگاری ،دسترسی و پیاده روی و حتی در ارتقای کیفیت های زیستی نیز تاثیر دارد .سرزندگی باعث تعامل شهروندان با محیط،
خاطره انگیزی در فضا ،باال بردی حس تعلق ،ایجاد زیر ساخت های مناسب برای حرکت پیاده و سواره در بافت تار یخی ،ایجاد
سرگرمی های منحصر به فرد و امنیت در فضا و ...میشود( .سازمان میراث فرهنگی).
در راستای نیل به اهدافی نظیر :ارتقای حس تعلق و سرزندگی اجتماعی به محیط ،احیا و باززنده سازی و اهداف دیگری که
بیان شد ،در گام اول به مفاهیمی از سرزندگی و پیشینه ای از آن پرداخته شد ،در گام بعدی به شناخت محدوده مورد نظر وآسیب
شناسی های دقیق از محدوده پرداختیم و سپس با جمع آوری این اطالعات و روش تحقیق بیان شده و با برسی نتایج بحث و
یافتهها پیشنهاد و راهکار هایی در جهت بهبود شرایط کنونی محدوده مورد نظر تبین و طراحی گردید.

 -2روش تحقیق و مراحل اجرایی
روش تحقیق پژوهش از نوع ترکیبی است .در این پژوهش پیش از سنجش شرایط عالوه بر استفاده و تحلیل اطالعات کمی و
کیفی در محتوای تفسیری -تاریخی به عناصر کمی و کیفی در بخش های مطالعاتی نیز پرداخته شده است .برای مثال استفاده و
بهره گیری از تجربیات و قوانین و ضوابط و مبانی نظری از کتب قدیمی و  ...براساس بهره گیری و استفاده از مطالعات تفسیری –
تاریخی و اجتماعی بدست آمده است و آسیب شناسی ،تحلیل عکس ها و نقشه های هوایی موجود بر اساس اندازه گیری کمی و
تحلیل کیفی صورت گرفته است؛ که این خود نشانگر استفاده تکمیلی از دو راهبرد پژوهشی -کاربردی تدابیر کمی و کیفی تحقیق
است .روش انتخابیمورد نظر (ترکیبی) بیشترین همگرایی را بین دو روش ایجاد میکند و مارا در رسیدن هرچه بهتر به اهداف و
فرضیه ها و ساختن نظریه مناسب کمک خواهد کرد و در نهایت به حداکثر رساندن قوت ها و حداقل رساندن ضعف ها یاری
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میرساند .در بخش اجرایی روش مطالعه ،روش عملی ،میدانی ،مشاهده است .در گام نخست با حضور در بافت و مشاهده میدانی به
برسی تک تک عناصر بافت و مستند نگاری آنها پرداختیم .در گام دوم تمامی مطالب و عناصر و اجزای تحلیل شده را با مقایسه با
نمونه های موردی ثبت شده و اسناد موجود و مدارک قبلی برسی کرده و در آخر به آسیب شناسی بافت پرداخته و مورد ارزیابی قرار
گرفته شده است وتاثیرات این عناصر بر بافت از طریق مطالعات و پیشینه نظری در بافتهای تاریخی مختلف مورد برسی قرار
گرفته است .همچنین نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدیدهای این محله مورد برسی قرار گرفته تا بتوان به پیاده سازی اهداف
مطرح شده کمک کند؛ و در گام آخر با توجه به تجزیه و تحلیل مدارک و اسناد موجود و بدست آمده ،جداولی در جهت آسیب
شناسی بافت آورده شده است و سپس پیشنهادات و برنامه دهی طراحی متناسب با بافت به منظور بهبود و ارتقای شرایط کالبدی
بافت و رسیدن هرچه بهتر به هدف مطرح شده است.

 -3پیشینه پژوهش

مقیاس ،قدمت ساختمان ،دسترسی و  )...بر سرزندگی محیط مسکونی در شهر سئول مؤثر است .نگاه جیکوبز (اختالط کاربری
تراکم افراد بلوک های کوچک مقیاس قدمت ساختمآنها دسترسی و  )...بر سرزندگی محیط مسکونی در سئول مؤثر است .مرکز
مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ( )2530در طرحی پژوهشی با عنوان »سنجش سرزندگی در فضاهای شهری؛ نمونه موردی:
حد فاصل میدان تجریش و میدان قدس« به شناسایی شاخصها جهت خلق یک فضای شهری سرزنده میپردازد ،نتیجه پژوهش
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امروزه سرزندگی اجتماعی به عنوان یک پارادیم جامع با گستره ی محتوایی متنوع ،در مباحث گفتمان برنامه ریزی شهری و
سیاست ،جهت بهبود وضعیت و ارتقای زیستی توجه ومالحظات خاصی را بدست آورده است .لذا در این بخش از مقاله با برسی
پیشینه و مبانی نظری مختلف بصورت خالصه شده در حوزه (سرزندگی) اجتماعی سعی برشناخت هر چه بیشتر رویکرد و عنوان
مورد نظر هستیم .تاریخچه مفهوم سرزندگی شهری به دهه  05میالدی بر میگردد .به عبارتی مفهوم سرزندگی با کتاب جین
جیکوبز (مرگ و زندگی شهرهای آمریکایی) آغاز و در سالهای میانه  75میالدی که نقطه عطف تحقیقات سرزندگی شهری از منظر
روانشناسی محیطی محسوب میگردد تقریبا به اوج خود رسید؛ و تا سال  1555حدود  5555پژوهش در این باب انجام
شد ) )Veenhoven,2008: 176لذا در ابتدا این دسته از محققان ،سرزندگی را معادل (رضایت از زندگی)( ،رفاه) و (سالمت
روانی) در نظر میگرفتند که در ادامه با توجه به رویکردها و تخصص ها در دوره های زمانی مختلف ،تعاریف و مفاهیم متعددی به
خود گرفت .برای همین بسیاری از متخصصین رشته های مختلف این حوزه در پژوهش هایشان بر این امر تاکید دارند که
سرزندگی واژهی چالش برانگیری است و باید با احتیاط از این واژه استفاده گردد .سونگ و لی ( )1550در مقاله ای تحت عنوان
محیط مسکونی ساخته شده و فعالیت پیاده روی :شواهد تجربی سرزندگی شهری جین جیکوبز با هدف ارزیابی سرزندگی شهری با
توجه به عوامل مورد تاکید جین جیکوبز به بررسی ارتباط بین فعالیت پیاده روی و واحدهای مسکونی ساخته شده در شهر سئول،
پرداختند ،نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر سرزندگی شهری از نگاه جیکوبز (اختالط کاربری ،تراکم افراد ،بلوکهای کوچک

نشان میدهد که سرزندگی یکی از مهمترین کیفیت های سازنده فضاهای شهری برای ارتقاء کیفیت فضاهای شهری و خلق مکان
است .پس از بررسی و تحلیل داده ها آماری که میان استفاده کنندگان فضا مدل نهایی که از شاخص ها مؤثر بر ایجاد سرزندگی و
نشاط محیطی است تبیین گردید .این مدل نشان داد ،چه شاخص هایی در هر یک از نمایانگرهای محیطی بر بهبود کیفیت
محیطی برای افزایش حضور و سرزندگی تأثیر دارند .در نهایت بر اساس مدل و نتایج تحلیل های به دست آمده ،پیشنهادها در
قالب هدف ،راهبرد و سیاست مرتبط با هر نمایانگر ،به منظور بهبود وضعیت خیابان با هدف ارتقا سرزندگی و حضورپذیری محیطی
ارائه شده است .قربانپور و همکاران ( )2537در پژوهش خود با موضوع »ارزیابی موئلفه های مؤثر بر تقویت سرزندگی در مسیر
های پیاده شهری در پیاده روی علم الهدی شهر رشت« با روش توصیفی–تحلیلی و با تکنیک سوات و مدل  AHPبه تدوین مدل
مفهومی پژوهش با چهار معیار(کاربری و فعالیت ،کالبدی ،دسترسی و ارتباطات ،اقلیمی و زیست محیطی) و  20شاخص پرداختند،
نتایج پژوهش فوق نشان میدهد که راهبرد تجهیز محیط بر اساس اقلیم رشت در راستای افزایش حضور افراد در فضا رتبه ی اول و
راهبرد افزایش پیوستگی حرکت پیاده رتبه آخر را دارد .با بررسیو واکاوی پیشینه در رابطه با موضوع تحقیق ،این جمع بندی حاصل
گردیده است که پژوهش های صورت گرفته تاکید متفاوتی بر ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و کالبدی داشته اند و با
پرداختن صرف بر یک یا دو بعد از جامعیت موضوع خارج گشته اند .از سویی دیگر بسیاری از پژوهش ها نیز توجه یکسانی بر
متغیرهای سرزندگی(مکان ،مردم و برنامه) نداشته اند و حتی در پژوهش هایی با عدم توجه به متغیرها خالء تحلیل محتوایی را به
دنبال داشته اند .با این حال مهمترین خالء در تحقیقات صورت گرفته عدم برخورداری از پشتوانه نظری قوی تئوریکی در رابطه با
مفاهیم سرزندگی میباشد .لذا این مقاله با استفاده از دیدگاه بین رشته ای تالش بر آن دارد تا مهمترین ابعاد جنبهه ای سرزندگی
شهری را در نظر بگیرد .برای نیل به این هدف از مفاهیم و مولفه های مورد استفاده شده در ادبیات روانشناسی ،معماری ،طراحی،
برنامه ریزی و نظرسنجی های رتبه بندی جهانی ضمن تأکید بر متغیرهای سرزندگی ،جهت دستیابی به مدل مفهومی بهره مند
شده است .ویلیام وایت با تاکید بر نقش اجتماعی فضاهای شهری ،در کتاب »زندگی اجتماعی در فضاهای شهری کوچک« به
دنبال راه هایی برای افزایش سرزندگی و حضور مردم در فضای شهری بوده است وایت ،عوامل تاثیر گذار در ارتقای جنبه های
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کالبدی فضاهای عمومی را یادمآنها ،پله ها ،آب نما ها و سایر عوامل مؤثر در تشویق انسآنها به حضورو تعامل میداند
( .)Whyte,1980:212او بر ضرورت وجود فضاهای شهری با کیفیت برای تسهیل تعامالت اجتماعی و حضور مدنی مردم تاکید
کرده و بر این باور است که زندگی اجتماعی در فضاهای عمومی اساسا به بهبود کیفیت زندگی افراد و جامعه کمک میکند(حافظی
فر .)2535،02،اولدنبرگ ( ،)2333به نقش فضاهای عمومی و مکآنهای تعامل اجتماعی شهر در کاهش برخی نامالیمات روانی
پرداخته است( .)Oldenburg,1999وی این نظریه را مطرح مینماید که زندگی روزانه برای آسوده و رضایت بخش بودن باید
تعادلش را در سه قلمرو تجربه ای ؛سکونتی کاری و اجتماعی پیدا نماید .او با تبیین اصطالح »مکان سوم« ،بر فضاهای عمومی
شهری و نقشی که با نزدیک شدن مکآنهای اول و دوم (قلمرو های خانه و کار ) به یکدیگر میتوانند به عنوان عامل اصلی هویت
بخشی به یک شهر ایفا نمایند ،تاکید مینماید ( .)Carmona et al,2003:112به زعم پارسی ( ،)2532فعالیت انسانی ،ابعاد
گوناگونی دارند و مکآنهای عمومی ،حاصل فعالیت های انسانی با ابعاد اجتماعی و عمومی هستند (پارسی.)2532،00،
کوپرمارکوس نیز در کتاب »مکآنهای مردمی« ،بر فضاهای شهری وکاربران آنها تاکید دارد و از منظر ارتباطات اجتماعی به
ارزیابی فضاهای جمعی میپردازد ( .)Marcus & Francis,1998دانشپور و همکاران ( )2530در تحقیق خود فرآیند اجتماع
پذیری و ارتقای حیات جمعی درون فضاهای عمومی را مبتنی بر پذیرا بودن فضا برای افراد و گروه های مختلف اجتماعی ،تامین
آسایش روانی و فیزیکی ،لذت بردن افراد و حضور اجتماعی فعال و مدام در فضا دانسته اند.
در این پژوهش با موضوع تبین اصول باززنده سازی محله درب باغ مبتنی بر سرزندگی اجتماعی ،با هدف و روش ترکیبی و با
کمک از مجموعه روش ها از جمله استفاده از منابع تاریخی به عناصر کمی و کیفی رسیدیم و سپس با استفاده از بهره گیری
قوانین و ضوابط و مبانی نظری مرتبط و استفاده از مطالعات تفسیری وتاریخی به اطالعات تکمیلی دست یافتیم و سپس با
مطالعات میدانی و روشهای عملی و آسیب شناسی دقیق از بافت و استفاده از پرسشنامههای تنظیم شده به تدوین  0مولفه اصلی
:تنوع ،دسترسی ،آسایش ،امنیت که شامل زیر مجموعه هایی نظیر تنوع کاربری ،تنوع طبقات ،تنوع فعالیت ،حمل و نقل ،ترافیک،
عرض معابر (سواره و پیاده ) ،آسایش اقلیمی ،رفاهی و ...میشود پرداخته شد .با برسی پیشینه ها در رابطه باعنوان پژوهش مورد نظر
این جمع بندی حاصل گردید که اکثر پژوهش های صورت گرفته در این زمینه بصورت تئوری و کتابخانهای به طرح و شاخص
های مورد نظر رسیده اند .ام ا در این پژوهش سعی شده است با استفاده از انواع روش ها بصورت ترکیبی کنار هم بخصوص
روشهای عملی و میدانی و آسیب شناسی های دقیق از بافت به مهم ترین شاخص های تاثیر گذار در ایجاد سرزندگی اجتماعی در
محیط دست یابیم ،با برسی این عوامل و اطالعات بدست آمده به نظر میرسد که بافت تاریخی محله درب باغ کاشان با عنوان و
رویکرد این تحقیق( باز زنده سازی با رویکرد سرزندگی) به بافتی پویا و فعال تبدیل شود.

 -4مفهوم سرزندگی
برای مفهوم سرزندگی معادل های گوناگونی درغرب وجود دارد که از آنها میتوان به Livenliness
‚ Liva‚Viability‚Vitality‚bilityاشاره نمود که البته به جز Vitalityسایر لغات بیشتر به مفهوم زیست پذیری و قابلیت
زندگی نزدیک هستند در لغت نامه شهر کوان سرزندگی وزیست پذیری باهم آمده اندو این گونه معنی شده اندvitality and ( .
( .)Cowan‚2005‚p.442( ،)viabilityخستو‚سعیدی رضوانی‚ .)00‚2533یکی از مؤلفه های مهم در طراحی معابر شهری
سرزندگی و نشاط آن میباشد .حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است و آنچه به یک فضا زندگی میبخشد مردم و حضور فعال
و پرشور و نشاط آنها در فضاست .)Pakzad, 2003, P.8( .جیکوبز چهار شرط مهم برای ایجاد تنوع درمعابر و فضاهای شهری
برای رسیدن به سرزندگی را این گونه بیان میکند׃  )2محدوده مورد نظر ترجیحا بیش از دو کارکرد اصلی داشته باشند )1 .اکثر
بلوک ها کوتاه باشند )5 .محدوده تلفیقی از ساختمآنهایی با سن و وضعیت متفاوت باشد )0.تراکم وفشردگی کافی مردم بدون
درنظر گرفتن علت حض ورشان وجود داشته باشد .وی در اولین شرط بر تنوع کاربری در شرط دوم و سوم بر تنوع کالبدی و در شرط
چهارم بر تنوع فعالیت ها تاکید دارد به اعتقاد او تنوع سرزندگی را به دنبال خواهد داشت .)Jacobs‚2007( .سرزندگی به سیستمی
نسبت داده می شود که به سالمت جسمی ،روانی ،اجتماعی وپیشرفت شخصی ساکنین کمک می کند و درباره فضاهای شهری
مطلوبی است که غنای روحانی و فرهنگی را ایجاد کرده و بازتاب می دهد(.)Timmer and Nola‚2005
بررسی عوامل مؤثر بر سرزندگی فضاهای شهری با توجه به برایند تعاریف سرزندگی ،می توان مهم ترین عوامل مؤثر بر
سرزندگی را به صورت موارد ذکر شده در ذیل بررسی کرد׃

حضور مردم׃ آنچه مسلم است این است که هیچ فضای شهری ،بدون حضور مردم تعریف نمی شود .در واقع محیط باید
دارای مطلوبیتی باشد که مردم را به خود جذب نماید ،تنها در این صورت است که می توان ویژگی سرزندگی را بدان نسبت داد.
یان گهل درکتاب زندگی میان ساختمآنها بیان می دارد که آدم ها جایی می روند که مردم درآن حضوردارند(پاکزاد ،2530،به نقل
از کیانیان ).2533،چراکه آنها تمایل زیادی به بودن درجمع دارند زیرا در درمیان خیل جمعیت ،تعداد انتخاب ها بیشتر ومتنوع تر
است وحق انتخاب بیشتر یعنی آزادی بیشتر(کیانیان ،2533،بی جا) از نظر جیکوبز پویایی و احساس زنده بودن یک شهر در گرد
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مراکز شهری پیچیده ،متراکم وپراز ازدحام است .بنابراین آنچه به یک فضا زندگی می بخشد مردم وحضور فعال و پرشور ونشاط
انها درفضاست(پاکزاد ،2530،به نقل از کیانیان.)2533،
کاربری ها :سرزندگی و پویایی یک فضای شهری ودرمقابل مالل انگیزی آن بازتاب شمار و به خصوص نوع فعالیت ها
واتفاقاتی است که درفضا صورت می پذیرد .بنابراین برای ایجاد سرزندگی ابتدا باید به ایجاد فعالیت ها بپردازیم(کیانیان)2533،00،
همان طور که گفته شد این کاربری ها هستند که فعالیت ها را پدید می آورند ،که در این خصوص دو مسئله اهمیت می یابد׃.2
ترکیب واختالط کاربری ها :جذاب ترین مکآنها دربردارنده ی تنوع فعالیت ها هستند .چراکه تنوع در نوع کاربری ها باعث جذب
گروه های مختلف سنی ،اجتماعی وفرهنگی درخیابان شده و این تنوع حضور عامل بسیار مهمی در سرزنده تر نمودن خیابان
است(پاکزاد ،2530،205،به نقل ازکیانیان.)2533،07،
نفوذپذیری׃ بنتلی وهمکارانش نفوذ پذیری را یکی از مهم ترین راه های دست یابی به کیفیت سرزندگی می دانند .آنها
نفوذپذیری را از دوجنبه بصری وکالبدی موردبرسی قرار میدهند .نفوذپذیری بصری بین فضاهای خصوصی وعمومی موجبات غنای
قلمرو همگانی رافراهم می آرود ونفوذپذیری کالبدی از طریق افزایش سطح فعالیت ها درلبه های فضای عمومی موجبات تقویت
نفوذ پذیری میگردد( .بنتلی و همکاران ،2531،20،به نقل ازکیانیان)2533،

تنوع׃ طبق نظر شولتز فضای شهری برای داشتن روح زندگی یا همان سرزندگی نیاز دارد تا گزینه های متنوعی را به
مراجعین عرضه کند .بنابراین یکی از عواملی که با سرزندگی فضاهای شهری در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد ،تنوع است( .کیانیان،
 .)2533،05از دیدگاه بنتلی وهمکاران گوناگونی کارکرد منجر به سطوح دیگر گوناگونی می شود :گوناگونی تجربه فضا داللت بر
ویژگی های محیطی مکآنهایی می کند که واجد فرم ها ،استفاده هاو معانی گوناگون باشند .مکانی که دارای گوناگونی کاربری
باشد دربرگیرنده گونه های متنوع ساختمانی با فرم های متنوع می گردد .یک چنین مکانی انسانهای مختلفی را در اوقات گوناگون
با منظورهای متنوع به خود جذب می کند .از آنجا که گوناگونی فعالیت ها ،فرم ها و مردمان موجب فهم و تصویر ذهنی مرکب
غنی می گردد ،کاربران مختلف با شیوه های گوناگونی به تفسیر و فهم مکان می پردازند :این امر معانی متنوعی را عرضه می
دارد(بنتلی ،2531 ،به نقل از مقصودلو.)2532 ،
عناصر طبیعی :عناصر طبیعی به دلیل گرایش ذاتی انسان به طبیعت ،وجودطبیعت عامل جذب شهروندان میباشد .عناصر
طبیعی درشهرها جز هویت شهر هستند .گیاهان میتوانند مکان و کارکرد را تعریف کنند؛ تعیین جهت کنند یا هویت بخشند و
تفکیک یا محصور کنند( .خستو)210 ،2533 ،
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امنیت و رنگ تعلق :ایجاد ا منیت یکی ازنکات مهم در ایجاد سرزندگی خیابان است چرا که احساس امنیت به لحاظ
روانی ،امکانی به شهروند میدهد که منجر به حضور دائمی او در فضا و در نتیجه سرزنده تر شدن آن می شود( .پاکزاد ،2530،201
به نقل ازکیانیان )2533،05

تناسبات بصر :همین که یک مکان بتواند به وسیله کیفیات ظاهری خویش مفاهیمی را به مردم منتقل کند که آنها را با
حق انتخاب هایشان آشنا کند ،آن مکان دارای تناسبات بصری است .تناسب بصری می تواند پاسخ دهندگی محیط را در سه سطح
زیر تقویت کند به وسیله ی پشتیبانی از خوانا بودن در فرم و عملکرد( با توجه به طراحی جزئیات ظاهری مکان ) به وسیله ی
پشتیبانی گوناگونی .به وسیله ی پشتیبانی از انعطاف پذیری در مقیاس کوچک و بزرگ در واقع برای پشتیبانی از خوانایی ما به
شاخص های زمینه ای نیاز داریم و شاخص های کاربری اهداف مربوط به گوناگونی و انعطاف پذیری را پشتیبانی می کنند(بنتلی،
 ،2531به نقل از مقصودلو.)2532،
خوانایی و انعطاف پذیری׃ خوانایی کیفیتی است که موجبات قابل درک شدن یک مکان را فراهم می آورد .خوانایی در
دو سطح اهمیت پیدا می کند :فرم کالبدی و الگوهای فعالیت .این دو باید به تکمیل یکدیگر بپردازند(بنتلی ،2531 ،به نقل از
مقصودلو.)2532 ،
غنای حس خصوصا غنای حس بصری׃باید تجربیات حسی استفاده کنندگان را ،آن هم به ترتیبی که موجبات لذت
آنان را فراهم آورد ارتقاء بخشید .این کیفیت را که موجب باال بردن قدرت انتخاب مردم می گردد ،غنای حسی می نامیم .غنای
حسی توسط توجه صرف به حواس بصری حاصل نمی شود ،بلکه توجه به حواس دیگر نیز بر آن مؤثر است( بنتلی ،2531،به نقل از
مقصودلو .)2532،غنای حس بصری به طور قابل توجهی به حضور تضادهای بصری ،بافتها ،رنگ مصالح و نور محیط و .....در
سطوح مورد بررسی وابسته است .تضادهای بصری می توانند با خلق رنگ در سطوح دو بعدی و یا تنوع خود سطوح در حالت سه
بعدی حاصل گردند(بنتلی ،2531 ،به نقل از مقصودلو .)2532 ،کوین لینچ در کتاب تئوری مرمت شهری( )200-2532،200عمدتا
سرزندگی را مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است که تأثیرات سرزندگی در فضای شهری به همراه  0عامل  :معنی ،تناسب،
دسترسی ،نظارت و اختیار ،کارایی و عدالت ،محورهای عملکردی را تشکیل می دهند( .پورحیدر شیرازی ،فرزانه بی تا .)5،سرزندگی
به معنای برخورداری از شور و شوق به زندگی و تمامی فعالیتها و کارهایی است که انسـان در دسـت دارد .سرزندگی استوار بر بنیاد
فردیت و کوشندگی و شـور اسـت .پـیش شـرط آن تفکیـک زنـدگی بـه عرصـه هـای گوناگون و انتخاب حوزه ای است که
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انسان بتواند در آن حـوزه بـا شـور و عالقـه کوشـا و هو شـیار عمـل کنـد .سرزندگی نه تابعی از شخصیت و هویت انسان که
تابعی از موقعیت کنش است(محمودیان.)2532،5،
جدول  -1اصول طراحی برای افزایش سرزندگی اجتماعی

 -5سرزندگی اجتماعی
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در خیابآنها ،پیاده روها » سرزندگی « در این
نوشتار و پیاده راه ها در بُعد اجتماعی ،با هدف تقویت
تعامالت اجتماعی غیررسمی و افزایش پویایی و زندگی
اجتماعی شهروندان درکالن شهرها موردبررسی است.
سرزندگی ،یکی از کیفیت های مهم طراحی شهری و
توأما علت و معلول دیگر کیفیت های طراحی شهری
است .هدف از ایجاد سرزندگی شهری ،ارتقای کیفیت
زندگی شهروندان بوده که با ابعاد مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،فرهنگی و کالبدی مرتبط است ) گلکار،
. (2530جین جیکوبز ،سرزندگی خیابان را امکان
برقراری برخوردها و تعامالت مفید بین افراد و
تماشاکردن دیگران می داند وی پویایی و احساس زنده
بودن شهر را در گرو مراکز شهری پیچیده ،متراکم و
پرازدحام میداند و به آثار مثبت اقتصادی_اجتماعی و
اشاره
مراکز
گونه
این
روانی_عاطفی
میکند( .)Jacobs,1961حبیبی ( )2537در خصوص از
دست رفتن کیفیت سرزندگی اجتماعی در عرصه های
شهری ،در اثر »جامعه مدنی و حیات شهری اذعان
میکند« که امروزه عرصه های جمعی و فضاهای
شهری یا از میان رفته اند و یا چهره از کف داده اند.

(زمانی ،اصفهانی ،شاهیوند)121،،131،
نظریه پرداز
ویلیام وایت ()2335
صالحی نیا .معماریان
()2533
انگورانی()2533
عباس زاده و
تمری()2532
حافظی فر()2535
دانشپورو
چرخچیان()2530
ادوارد تی هال ()2537
)Samer (1967
)Rapaport (1977

لنگ ()2532
ایزدی ()2533

اصول طراحی برای افزایش سرزندگی
اجتماعی
راحتی ودسترسی ،امنیت و مشارکت
عناصر کالبدی پویا ،عناصر کالبدی ایستا ،عناصر
کالبدی نیمه ثابت ،موقعیت فضا در سازمان
فضایی کل.
امنیت جداره فعال
سرزندگی ،خوانایی ،نفوذ پذیری ،ایمنی و امنیت.
امنیت و ادراک امنیت در محیط
امنیت ،حس تعلق اجتماعی ،آسایش فیزیولوژی،
ادعا قلمرو حس مالکیت ،دریافت عدالت در فضا
انعطاف ،سازگاری
ایجاد حریم ،حس تعلق ،مالکیت
سازمان فضایی محیط ،سازمان مفهومی محیط،
سازمان زمانی محیط ،سازمان ارتباطی محیط.
مجاورت مکانی ،آسایش اقلیمی ،مبلمان و
تجهیزات شهری امنیت ،حرکت پیوسته پیاده
ارتقا و توسعه زیر ساخت ها و گسترش فضای
عمومی و الگو سازی

 -1-5مولفه های طراحی بافتهای دارای سرزندگی
باتوجه به تعاریف ارائه شده در رابطه با سرزندگی یک ”فضای شهری سرزنده” عبارت است از یک فضای شهری که در آن
حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آنها (به لحاظ سن و جنس) در گستره زمانی وسیع از روز که فعالیت هایشان عمدتا به
شکل انتخابی یا اجتماعی بروز میابد به چشم میخورد .چارلز الندری مفهوم سرزندگی را به گونه ای متفاوت برسی نموده ̕.او
سرزندگی و زیست پذیری را مجزا تعریف کرده است و با چهار رویکرد عمده به شکل موضوعی به مسئله پرداخته است .او  3معیار
را برای شناسایی یک شهر سرزنده و زیست پذیر بر میشمارد :تراکم مفید افراد ،تنوع ،دسترسی ،ایمنی وامنیت ،هویت و تمایز،
خالقیت ،ارتباط و تشریک مساعی ،ظرفیت سازمانی ورقابت.

 -2-5معیارهای تحقق حس سرزندگی در فضا
الف -عوامل کالبدی
تنوع عملکرد :نوع ،کیفیتی است که الزمه پاسخ گویی به نیاز ها ،عواطف و احساسات مختلف و متعدد مردم است .هدف از
تنوع ،این است که میزان حق انتخاب را فزونی دهد و از احساس مالل و یکنواختی جلوگیری کند(بنتلی و همکاران .)2531،03
کیفیت فضایی :بنتلی کیفیت فضایی شامل :نفوذ پذیری گوناگونی خوانایی فرم کالبدی الگوی فعالیتی انعطاف پذیری تناسبات
بصری غنای حسی حس تعلق بیان کرده است (بنتلی ،2531،بی جا).
دسترسی پذیری :یکی از الزامات امنیتی ،محافظت در برابر رفت و آمد خودروها و دسترسی و تفکیک سواره از پیاده است که
سبب باال رفتن آسایش و امنیت میشود.
نور پردازی :ایجاد ایمنی یکی از اهداف روشنایی معابر است .روشنایی امکانات دید را اجتناب از برخورد با موانع شهری مانند
پله ها ،شیب ها ،عالیم افزایش می بخشد .روشنایی مطلوب سبب باال رفتن امنیت و آسایش در عبور و مرور برای ساکنین بافت در
ساعات شب میشود .نقش دیگر روشنایی جهت یابی و تشخیص موقعیت است و همچنینی سبب باال بردن امنیت میشود روشنایی
مناسب و کافی در معابر سبب تقلیل انواع بزه کاری گشته به سالمت محیط می افزاید(افرامیان.)00-2530،01،
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مبلمان فضایی :نیاز بودن در فضا ،داشتن گوشه ای دنج و استفاده راحت از فضا برای مدت کوتاه نیازمند مبلمآنهای متناسب
با محیط است مردم این تملک را از راه های مختلفی بدست می آورند .فضای مناسب بیشترین گوناگونی را در جاهای نشستن
فراهم میآورد ،برای مثال انسان برای برقراری تعامالت اجتماعی نیاز به صحبت و معاشرت دارد برای این کار نیاز به فضای مکث و
یا فضایی برای نشستن دارد که میتوان با مبلمآنهای متناسب با محیط این فضا را فراهم آورد( .لنارد.)00-2530،00،
سیمای شهر :رعایت نظام ارتفاعی ساختمآنها سبب بهبود سیما و دید بصری میشود برای مثال :ارتفاع زیاد ساختمآنها سبب
جلوگیری رسیدن نور به خیابآنها و ساختمآنهای مجاور میشود ،چشم انداز و دید مناسب را از بین میبرد و ...که باید در طراحی به
آن توجه کرد.

ب -عوامل اجتماعی

ج -عوامل زیست محیطی
شرایط آب و هوایی :در فصل بهار و تابستان و اوقاتی که که درصد بارش نزوالت جوی زیاد نیست ،عمدتا فضاهای عمومی
شلوغ و تنوع فعالیت ها بیشتر است؛توقف ها طوالنی تر و فعالیت هایی نظیر ایستادن ،نشستن ،خوردن و آشامیدن و مشاهده کردن
افزایش میابد ،در تابستان نقش مهمی را در سرزندگی فضاها ایفا مینمایند در معماری سنتی قدیم ایران درون گرایی ،برون گرایی،
جهت گیری در فصول مختلف سال در طراحی ها به چشم میخورد(قبادیان.)2571،12،
آبنما و گیاهان :فضای سبز میتواند با تهویه و تلطیف هوا ایجاد و حفظ رطوبت در شهر کمک کرده ضمن اینکه از نظر سیمای
ظاهری و جنبه های روحی و روانی نیز مسلما نقش مهمی ایفا خواهد داشت .پوشش گیاهی میتواند اثر باد های شدید را نیز تعدیل
کند و جلوی فرسایش خاک را نیز بگیرد (بحرینی)2535،102،
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تعامالت اجتماعی :فضای باید به گونه ای باشد که افراد و گروه های مختلف سنی را به خود جذب کند .پذیرا بودن فضای
برای افراد تامین آسایش روانی و فیزیکی و لذت بردن افراد و گروه های اجتماعی از حضور در فضا از عمده موارد است ایجاد
سرزندگی در محیط است (دانشور ،چرخیان.)23-2530،13،
روابط و همسایگی ها :روابط و همسایگی بخشی از کیفیت زندگی استکه در شرایط پیشامدر پاسخگوی بسیاری از نیاز ها بوده
است .برای مثال اینکه در کنار چه کسانی زندگی کنیم از نظر اجتماعی و فرهنگی مهم است زیرا بر کیفیت زندگی ما تاثیر
میگذارد(فاضلی ،2533،بی جا).
امنیت اجتماعی :لذت بردن از محیط خارجی تا حدی به محفوظ بودن در برابر خطرات و جراحت فیزیکی و عمدتا به امنیت در
برابر حرکت خودرو ها و ترس از تبهکاری مربوط میشود .جین جیکوبز رابطه میان سطوح فعالیت و ضریب امنیت را رد خیابان
برسی کرده و معتقد است زمانی که افراد زیادی در خیابان مشغول رفت و آمد هستند ،یک محافظت دو طرفه وجود دارد و اگر
خیابان پر جنب و جوش و زنده باشد افراد از زیر پنجره به بیرون نگاه میکنند (جیکوبز ،2530،بی جا).
محرمیت :محرمیت مفهومی است پیچیده و وابسته به فرهنگ که میتوان آن را به عنوان حق شخصی به دیگران منتقل کرد
محرمیت  0نوع مختلف دارد :تنهایی و خلوت ،فضای مصنوعی ،در حالت سوم فرد در فضای عمومی بوده و به انجام فعالیت های
عمومی مشغول است اما میخواهد ناشناخته بماند ودر حالت چهارم که حساس ترین نوع محرمیت است ایجاد نوعی حریم روانی در
مقابل هرگونه تجاوز و مزاحمت است .یکی از مهم ترین اعتقادات ایرانیان در گذشته توجه به حریم خصوصی خانه هابه خصوص
زنان بوده است که باید در طراحی به آن توجه میشده است(محمدی ،علی ،بمانیان و همکاران ،2530،بی جا).

 -6اصول طراحی جدید در بافت تاریخی
در برخورد با بافتهای تاریخی و در طراحی در داخل این بافتها باید به مواردی از قبیل زیر توجه نمود:

-

کالبد معماری در بافت تاریخی
پیوستگی و یکپارچگی بافت تاریخی و بافت
پیرامونی ملحق به آن
کاربری های موجود و ملحق به بافت
شبکه دسترسی های بافت تاریخی
منظر بافت تاریخی و خط آسمان

 جزئیات معماری ،مواد و مصالح-

هماهنگی با محیط طبیعی
معشیت و عرصه و اعیان
تطابق با محیط اطراف
پراکندگی و گونه شناسی ،تراکم
مالکیت ابینه در بافت تاریخی ،الکو و دانه بندی
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 -7معرفی محدوده مورد مطالعه
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این محله در استان اصفهان –شهرستان کاشان – خیابان فاضل
نراقی قرار دارد این محله از طرف شمال به محله میدان کهنه از طرف
شمال غرب به محله طاهر منصور و گذر بابا ولی از طرف غرب به محله
گلچقاله و محله میان درب هو و از طرف جنوب غرب به محله گریچه و از
طرف جنوب به محله پامنار و مسجد آقا بزرگ منتهی میشود .محله درب
باغ کاشان یکی از قدیمی ترین محالت شهر کاشان است که قدمت بافت
مشهودآن به دوره صفویه مربوط میباشد .اگرچه پیشینه تاریخی این محله
به قبل از قرن پنجم هجری باز میگردد .بافت اصلی این محله متشکل از
بنا های مذهبی (مانند حسینیه ،تکیه گاه ،زیارت ) ،تجاری (مانند مغازه
های واقع در گذر اصلی ) ارتباطی(مانند واشد گاه ،پارکینگ ،گذر گاه،
ساباط و )...خدماتی (مانند آب انبار) و...میباشد .تراکم و تناسب در مبلمان
فضاهای معماری این محله از خصوصیات بارز آن میباشد( .آثار مذکور
غالبا در اوایل دوره قاجاریه بازسازی گشته اند).

شکل  :1موقعیت محله درب باغ در شهر کاشان
(ماخذ:سازمان میراث فرهنگی)

 -8بحث و یافتهها
 -1-8تحلیل پرسشنامه
برسی ها نشان میدهد اکثریت مطلق پاسخ دهندگان در گروه سنی  10-00سال بوده است .در برسی باالترین سطح تحصیلی
ساکنین مشاهده شد که بیش از  13درصد از پرسش شوندگان سطح تحیلی متوسطه و تنها  25درصد دارای تحصیالت تکمیلی
هستند .این محله عموما محل سکونت اقشار اجتماعی متوسط و پایین جامعه میباشد .نگاهی به آمار بدست آمده از پیمایش درمیان
این محله نشان میدهد که حدود  05درصد از افراد درآمد زیر 1میلیون تومان دارند و تنها  25درصد از آنها درآمدی فراتر از 1
میلیون تومان داشته اند .برسی شاغلین در این محله نشان میدهد که نزدیک به  35درصد از پرسش شوندگان دارای مشاغل غیر
رسمی و غیر دولتی هستند .در تحلیل علل جاذبه و دافعه جمعیت در این محله و جابجایی جمعیت با توجه به سکونت گاه های
سابق خانوار ها باید گفته شود که نزدیک  05درصد از پرسش شوندگان خود را ساکنین اولیه این محله میدانند .این مسئله بیانگر
آن است که بیش از نیمی از ساکنان محله بومی هستند .پس از پرسش های مربوطبه شاخص ها نیز از شهروندان خواسته شد به
سرزندگی محله خود نمره ای بین صفر تا  25دهند که محله درب باغ در این بخش امتیاز  7را کسب کرد.

سرزندگی محله درب باغ
همانطور که در بخش روش تحقیق اشاره شد در این بخش از طریق مشاهدات میدانی و پرسشنامه ها به تحلیل سرزندگی
محله پرداخته خواهد شد .در کل میانگین نظرات ساکنین حاکی از آن است که آنها سرزندگی محله درب باغ را ضعیف میدانند.
مولفهها
تنوع

دسترسی

آسایش
امنیت
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جدول  :3پاسخها به مولفه های سرزندگی در محله درب باغ (ماخذ :نگارنده)
ضعیف
متوسط
خوب
عالی
زیرمولفه ها
تنوع کاربری
●
تنوع طبقات
●
زمان فعالیت
●
تنوع فعالیت
●
عرض معابر سواره رو
●
وجود معابر سواره رو
●
تنوع حمل ونقل عمومی
ترافیک ساکن
●
آسایش اقلیمی
●
جمع آوری زباله و مبلمان
●
تسهیالت رفاهی
●
نور کافی
●
●
وجود پیاده رو

بد

●

●

 -2-8نکات قوت و ضعف محله (درب باغ کاشان)
مشکالت عمده بافت :
-2کیفیت پایین زندگی ،ترافیک های انسانی و ماشینی در مناسبتهای خاص ،وجود عوامل تهدیدزا در بافت سبب کاهش
امنیت در بافت شده است.
 -1آشفتگی در نظام آمد و شد و عدم تفکیک پیاده از سواره ،کافی نبودن وسایل نقلیه و عبور و مرور اعم از نبود پارکینگ
و ،،...ایجاد فضا های خالی از سکنه و بدون کاربری سبب کاهش امنیت در بافت شده است ،عدم رسیدگی به قسمت های آسیب
دیده بافت ،سبب ریختگی ،ترک ،تغییر رنگ و ..شده است.
 -5کاهش بنیه اقتصادی بافت و عدم اشتغال ساکنین بافت و نبود شغل های دائمی سبب کوچ بعضی از ساکنان قدیمی بافت
شده است و بسیاری از مغازه های راسته بازار بدون کاربری .غیر فعال به حال خود رها شده اند ،رکود شدید اقتصادی و تهی شدن
مشاغل و فعالیت های بافت ،نبود تجهیزات بهداشتی مناسب و مبلمان مناسب سبب آدگی در دید بصری گردیده است.
 -0از کار افتادن بخش قدیمی شهر ،بافت تاریخی را به بافتی غیر فعال و مرده تبدیل کرده است ،نبود زیر ساخت های
مناسب جهت جذب گردشگر ،عدم هماهنگی نمای ساختمآنهای نوساز و جدید با بافت قدیمی سبب آشفتگی در دید بصری شده

نیمکت ،چراغ و ...سبب کاهش امنیت شده است.
 -0نبود فضاهای آموزشی تفریخحی مناسب برای جوانان در بافت سبب شده است تا جوانان به فعالیت های نامناسب روی
آورند و بافت به بافتی غیر فعال تبدیل شود.
نکات مثبت بافت
-2قدمت محله و وجود بنا های با ارزش در بافت و پتانسیل باال برای جذب گردشگر ،عبور بازار از داخل بافت سبب ایجاد
پتانسیل برای ایجاد مشاغل و فعالیت های فعال میشود و خود یکی از عوامل سرزندگی و پویا سازی بافت محسوب میشود ،وجود
فضای باز با مقیاس بزرگ در مرکز بافت و حفظ بخشی از عناصر تاریخی بافت ،دخالتهای کم در ساخت و ساز و حفظ بنا های
باارزش ،این مرکز محله تا حد زیادی ویژگی های قدیمی خود را حفظ کرده است
 -1وجود تمام عناصر شهری از جمله آب انبار ،حمام ،حسینیه ،مسجد در بافت و معماری شگفت انگیز ساختمآنهای نظیر آب
انبار ،حسینیه و ،..موقعیت قرار گیری و سالمت نسبی محله و فعال بودن قدمت آن ،اهمیت بنا های شاخص از عمده موارد مثبت

سال پنجم ،شماره ( 3پیاپی ،)91 :تابستان  ،9049جلد یک

است.
 -0خیابان کشی غیر اصولی (خیابان اصلی) سبب از هم گسیختگی راسته بازار شده است و بازار را به دو بخش فعال و غیر
فعال تبدیل کرده است ،کف پوش های نامناسب و فقدان فضای سبز ،نبود مبلمآنها و تابلو های راهنما نظیر سطل آشغال،

بافت محسوب میشود .ضمن اینکه برگزاری مراسم مذهبی و فعالیت های اجتماعی نیز مزید بر علت است.
 -5فرم قرار گیری گذر ها و بنا ها در مرکز محله درب باغ بصورت  5سوک کامال سرپوشیده شامل مراکز اجتماعی ،خدماتی،
مذهبی حول یک گذر استقرار یافته و نکته مثبتی در جهت ایجاد کاربری های متناسب است.

 -3-8اهداف پژوهشی و مرمتی پروژه
 -2حفاظت و حراست از بافت تاریخی ،باال بردن کیفیت و ارتقای سطح زندگی ،ایجاد فضاهای سبز ،آموزشی ،فرهنگی،
تفریحی ،ایجاد امکانات رفاهی ،جهانگردی
 -1افزایش اشتغال در ابفت و فعالیت های پویا ،ایجاد محیطی سرشار از ارزش های واالی انسانی (فرهنگی ،اجتماعی،
اقتصادی) ،سامان داد نظام آمد و شد و رفع ترافیک ،زیبا سازی و تغییر در چشم انداز بافت (استفاده از مبلمآنها مناسب ،رنگ و
زندگی دادن به بافت
 -5مرمت هرچه بهتر بناها و بافت در جهت برنامه ای مدون و کاربری متناسب با مشکالت و آسیب ها ،جذب گردشگر و
توریست ،ایجاد پیوستگی و اتصال مناسب بین عناصر تاریخی ،باززنده سازی گذر های بافت و بناها

 -9نتیجه گیری
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براساس نتایج صورت گرفته در این مقاله میتوان نتیجه گرفت که درب باغ کاشان نیز مانند بسیاری دیگر از محالت تاریخی
کاشان نیازمند حفاظت و مداخله واقع گرایانه است که ضمن حفظ ارزش های تاریخی ،باید نیاز های امروز را هم برطرف کند .در
نهایت برای تبین سرزندگی اجتماعی در بافتهای تاریخی میتوان با مشارکت های ساکنان و همچنین با توجه به نظریه ها و
یافتههای بدست آمده از بافت مورد نظر ،برای جلوگیری در جهت خدشه دار کردن اصالت بناها و بافتهای تاریخی و نیز
بازگرداندن بافتهای تاریخی به شرایط اولیه همواره گامی نو تجلی نمود .طی یافتههای بدست آمده از برسی های میدانی کیفیت
سرزندگی اجتماعی در محله درب باغ به سه مؤلفه طراحی شهری شامل مؤلفه تجربی_زیباشناختی ،مؤلفه عملکردی و مؤلفه
زیست محیطی قابل تجزیه است .مؤلفه تجربی -زیباشناختی شامل متغیرهای شفافیت جداره ،نظارت جمعی ،نورپردازی ،تناسب با
زمینه کف سازی و مبلمان ،مؤلفه زیست محیطی دارای متغیر های رایحه محیط ،موقعیت استقرار مبلمان ،سایه اندازی مطلوب،
پاکیزگی محیط ،آلودگی صوتی ،فضای سبز جمعی و مؤلفه عملکردی مشتمل بر متغیرهای دسترسی به حمل ونقل به پارکینگ و
اختالط کاربری می باشد .در این مقاله مبانی نظری و تاریخ ادبیات موجود مورد مطالعه قرار گرفتند تادر آخر مولفه های مؤثر بر
سرزندگی اجتماع ی در محله شناسایی شود .عوامل سرزندگی اجتماعی ارائه شده در مقاله حاضر میتواند در فرآیند سرزنده نمودن
محله از حیث اجتماعی و تعامل پذیر کردن بنا ها با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد .در کل باتوجه به یافتههای بدست آمده از
بازدید ها میدانی و برسی پرسشنامه ها مشخص شد که بهترین نوع مداخله مرمتی در بافت درب باغ کاشان از حیث یافتهها نوع
حفاظتی -تزئینی ،موضوعی -موضعی باشد .این مقاله برگرفته از بخشی از پایان نامه ارشد مرمت شهری با عنوان طرح باززنده
سازی محله درب باغ با رویکرد حس سرزندگی در محیط است که درآن سعی شد تا حدالمکان آسب ها شناخته و برطرف گردد ،در
سخن آخر این مقاله به تنهایی پاسخگویی تمام نیازها بافت تاریخی مذکور نیست و مطمئنا برنامه ریزان ،طراحان و مدیران شهری
باید تحقیقات بیشتری در این زمینه برای شناسایی سایر مؤلفه های مؤثر انجام دهند.

 -11پیشنهادها
 -2به منظور ایجاد فضای سرزنده الزم است فعالیت های جذب کننده پیش بینی گردد:از جمله فضای برای موسیقی ،تئاتر
خیابانی ،ورزش و بازی کودکان ،فضا های چند منظوره برای برگزاری مراسم باستانی و مذهبی (تعزیه خوانی مراسم ماه محرم
مراسم نذری اعیاد و مناسبت ها و ،)..تعبیه  ،ATMتعبیه سرویس های بهداشتی ،ایجاد فضاهای باز و نیمه باز ایجاد اغذیه فروشی
های سیار باید تقویت گردد .به عالوه ارتقای کیفیت زیبایی شناسانه فضا ها به عنوان یکی از مهم ترین عوامل جذب کننده و مؤثر
بر سرزندگی است که باید به آن توجه کرد.
 -1اصالح کف وجداره ،ساخت آبنما ها و ایجاد فضای سبز وکاشت گیاهان به منظور تلطیف هوا ایجاد ،مبلمآنهای متناسب با
بافت ،فضاهای برای نشستن ،ایجاد فضای مکث ،جایگذاری تابلو های راهنما ،نور پردازی در شب و ،....ایجاد دو عامل جذابیت و
رضایت با پیاده کردن مولفه های نام برده شده به عنوان عنصر اصلی مؤثر در ایجاد سرزندگی ،مرمت بدنه با استفاده از مصالح بوم
آورد ومتناسب با بافت تاریخی و حذف الحاقات اضافی از روی بدنه ها جلوگیری از نفوذ رطوبت که سبب خوردگی و تغییر رنگ
مصالح شده است ،جایگذاری مبلمان متناسب
 -5تفکیک پیاده از سواره برای امنیت عابران و سهولت حرکتی خودروها ،حذف ماشین و جایگزینی حمل ونقل عمومی و
ایجاد فضای پارکینگ جهت کاهش بار ترافیکی و آسیب به کف و جداره ها ،ایجاد فضاهای آموزشی ،تفریحی ،تجاری جهت جذب
گردشگران و ایجاد اشتغال ،حفظ و نگه داری و مرمت عناصر تاریخی بافت جهت حفظ هویت ،ساماندهی تیرهای برق و چراغ ها و
ایجاد نورپردازی مناسب‘استفاده از مبلمان مناسب ،ایجاد ناودآنهای مناسب برای جلوگیری از نفوذ رطوبت‘مرمت مصالح‘ایجاد
فضای سبز ،ساماندهی سیم و کابل های برق ایجاد دید بصری مناسب در بافت و حفظ خط آسمان
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Explaining the principles of regeneration of Darb Bagh
neighborhood of Kashan based on social vitality(Case
study:Historical texture of Kashan Darb Bagh neighborhood
Mehrnoosh Soleymaniniya1, Razieh Labibzadeh2

In historical urban contexts, the components of the combined context should work
towards the comfort and improvement of the quality of the social life of the society and
each individual. Now these historically valuable contexts are considered the center of
the social life of the city, place and individual, so they should always meet the daily
needs of the society. provide, considering the new lifestyle and devoting most of
people's time to work and activities outside the home, it seems necessary to provide
social needs in outdoor spaces, especially historical contexts in the center of the city. An
examination of the effective factors in creating a sense of social vitality in the historical
contexts of Kashan in terms of human and architectural factors Darb Bagh
neighborhood is one of the historical neighborhoods of Kashan and has a physical
structure different from other neighborhoods of the city. This city has cultural value and
prestige due to the presence of historical elements. The type of intervention in this
context is important due to the presence of factors and damages. In terms of its purpose,
it is a practical development, and the method of collecting field information is a library.
Through field studies, as well as by compiling the proposed questionnaires and
checking them with different methods, it was found that the residents of the
neighborhood want a traditional structure. and preservation of historical identity. The
findings showed that from the point of view of the residents of the tissue, the type of
intervention is protective-decorative, topical-topical, which should be used in a
specialized combination to prevent the valuable tissue from being damaged.
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