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Aims: The strong relationship between place and society is evidence of the formation of 

sustainable social life in the urban space. The valuable houses, as part of modern 

heritage; and factories as part of the industrial heritage; are separated from their 

context. The main purpose of this research is to formulate a place-based development 

approach. According to the research hypothesis, there is a significant relationship 

between economic, structural, public and environmental factors. 

Methods: In order to achieve the objectives of the research, the process of analysis has 

been organized with the method of logical reasoning and content-qualitative analysis of 
the texture of neighborhood centers. This study intends to study the effect of interface 

space on inner-city dynamism by qualitative studies of the indicators derived from the 

location-based development approach, using the opinions of participants to evaluate the 

effectiveness of effective metrics. Three neighborhoods have been studied, selected from 

among the historical and valuable neighborhoods of Hamedan. 

Findings: Analysis of the interaction of elements left over from the past heritage of 

Hamedan, with emphasis on the theory of place-based development, showed that the 
reconnection of urban elements with each other is of special importance and is one of 

the most obvious effective features in intermediate spaces. 

Conclusion: According to the place-based development approach, in the dimensions of 

the middle space, spatial arrangement and diversity of economic performance and socio-

cultural infrastructure in the urban context of neighborhoods, have an increasing role in 

the vitality of neighborhoods and creating sustainable dynamism.
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 چکیده 

رابطه قوی میان مکان و جامعه، گواه شکل گیری حیات اجتماعی پایدار    اهداف: 

های تاریخی،  خانه ست. مساله اصلی اینجاست که امروزشهری ا  دروندر فضای 

  ها به عنوان بخشی از میراث ز میراث معماری معاصر؛ و کارخانهبه عنوان بخشی ا 

نتوانسته صنعتی؛  اصلی معماری  هدف  شوند.  تلفیق  خود  پیرامون  بافت  در  اند 

میان بر اساس فرضیه پژوهش،  بنیان است.  -پژوهش تدوین رویکرد توسعه مکان

انوند محالت تاریخی  عوامل اقتصادی، ساختاری، همگانی و محیطی در فضای می

 ها رابطه معناداری برقرار است. و پایداری آن

  روش استدالل منطقی   ف پژوهش، بااهدابه    منظور دستیابیبه  ابزار و روش ها: 

رود.  روند تحلیل و آنالیز پیش می  ، کیفی بافت مراکز محالت -تحلیل محتوایی   و

توسعه    رویکرد   برآمده از  یهاشاخص  یف یپژوهش بر آن است که با مطالعات ک  نیا 

واسط  یفضا ی، اثرگذارمعماری سرآمد بنیان، در راستای حرکت به سمت-مکان

د داده  یبررس  موردرا    یشهردرون  سمینامیدر  بهرهو    قرار  نظرات   یمندبا  از 

سه چمن   .بپردازدمؤثر    یهاسنجه  یرگذار ی تأث زانی م  یابیبه ارزدگان  کننمشارکت

های تاریخی و واجد ارزش و معاصرسازی از میان محله  )مرکز محله( بررسی شده، 

 شده همدان انتخاب شده است. 

  د یبا تأکتحلیل تعامل عناصر به جای مانده از میراث گذشته همدان،  یافته ها:  

نشان داد که پیوند دوباره عناصر شهری با یکدیگر بنیان، -مکان توسعه هیبر نظر

 است.   انوندیم  فضاهای  اثربخش در  یها شاخصه  نیبارزتراهمیت ویژه ای دارد و از  

گیری:  اساس    نتیجه  میانی،  نبنیا-مکان  توسعه  رویکردبر  فضای  ابعاد  در   ،

فضایی و    چیدمان  اقتصادی  عملکرد  تنوع  حیات  ریزو  - اجتماعیساختارهای 

درون بافت  در  چمنفرهنگی  فزاینده  ، شهری  و نقش  محالت  سرزندگی  در   ای 

 .دارند پایداردینامیسم ایجاد 

کلیدی:  معماری    راثی ممیانوند،  سامانه    کلمات  صنعتی،  معاصر،  معماری 

 بنیان.-، توسعه مکانسرآمد  یمعمار ، یداریپا

  مقدمه

مختلف   های  بخش  تعامل  در  فعال  اتفاق دینامیسم  شهر 

ای عناصر  افتد. دینامیسم فعال شهری و همپیوندی شبکهمی

پ این  در  بحث  کانون  گذشته شهر،  مطالعات  است.  ژوهش 

توان در خالء  یرا نم  یمناطق شهر  یآورتابدهد که  نشان می

  ز ین یآور تاب. از شهرها در نظر گرفت  یستمیصرفاً در س ای

و   یطیمح  ،یاقتصاد-یاجتماع  ،یکیزیف  یهاجنبه  ریتحت تأث

] است   ینهاد به  1.  نگاه  با  اهمیت  2]   یاقتصاد  ییای پو [  و   ]

رقابت   یکپارچگیرشد   بافت   و  فرهنگی و  در  باارزش  های 

 [ همپیوندی 3تاریخی  و  شهری  فعال  دینامیسم  اهمیت   ،]

  ی مفهوم  یچارچوبشود.  ای عناصر شهر بیشتر دیده میشبکه

اکولوژ  یبرا طراح  یادغام  درک  شهر  یو  برای  را  راه  ی، 

 دینامیسم فعال شهری می گشاید.  

از ابزارها    ی امجموعه  ییبه دنبال شناسادینامیسم فعال شهری  

طراح  یاکولوژ   یسازکپارچهی  یبرا همه    یشهر  یو  در 

پ  یشهر  یها ت یموقع دانش   وندی با  و  اقدامات  دادن 

دینامیسم  از    ،خود  ییفضا  ل یدر تحل[  4]   است.  نیآفرتحول

فضاها، عواطف و احساسات واقع در    ت ی اهم  ،فعال شهری

  ن ی. اگیریمکار میشهر به    ی کیز یف  فیتوص   همراهشهر را به  

است که بر  و فرهنگی    یاجتماع  یا یبرگرفته از جغراف  تحلیل

از طر  کارکرد  یچگونگ   ی انسان  ی هات یفعال  ت ی عامل  ق یشهر 

  دینامیسم فعال شهری را عامل همپیوندی شبکه   د.نک یم  دیتأک 

شهرهای تاریخی مانند »همدان«   عناصر شهری، به خصوص

عامل   کیبه عنوان  یانسان  هیهاست که سرماسالشناسیم. می

شهر افراد  یتوسعه  است.  گرفته  قرار  بحث  که    یمورد 

راحتیم به  ش  یتوانند  کنند،  خلق  کنند،  با   وهیفکر  را  تفکر 

  ر ییتغ  ،به سرعت در حال تحول  دیجد  یها   ت یقعتوجه به مو

 هیکنند، پا  دینوآورانه تول  یکنند و راه حل ها  یدهند، نوآور

ادب[  5] هستند.    یشهر  ییایو پ  یها از   ،یجهان  اتیدر  پس 
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 قاتیتحق  افت،ی نقش مهم دست    نیبه ا  یانسان  هیسرما  نکهیا

ب  یادیز رابطه  درک  منظور  و    یانسان  هیسرما  انیجر  ن یبه 

  ل یحال، عمدتاً به دل  نیانجام شده است. با ا  ییتوسعه فضا

ا اطالعات،  کاف  نینبود  تعداد  به  مطالعات  کشور    ینوع  در 

 وجود ندارد. 

  ی درون شهر  انوندیم  یهاسامانهموضوع اصلی این پژوهش،  

  ی مقاله به بررس  نیای عناصر مختلف شهری است.  وندیو همپ

در حال   ییفضا-یانداز اجتماع در چشم  هارساخت یز  است یس

و حومه کامالً    یعنوان شهر کامالً سنت  هب  شهر همدانتحول  

  معماری معاصر و میراث   که عناصر میراث   ،پردازدیم  یسنت

اند و باید دوباره به هم  در آن از هم گسیخته معماری صنعتی

تاریخی شهر  مقاله به طور خاص به مناطق    نیامرتبط شوند.  

دسترس،  همدان مسائل  منظر  ز  یاز  اطراف    ی ها رساخت یدر 

  استیس  ،هااتصال مجدد قطع شدهنظریه »پردازد.    ی می  شهر

سامانهرساخت یز در  شهر   انوندیم   یهاها  ] درون  [  6ی«  

ی عناصر  وندیهمپپشتوانه نظری خوبی برای توصیف اهمیت  

الگوها  یتوسعه شهرمختلف شهری است.     ی نیشهرنش   یبا 

  ی ن یشهرنش  یندهای. فرآرسدجدایی عناصر شهری میگاهی به  

پیش ناهمگن است.    ییمنعکس کننده اشکال فضاهمدان  در  

پرتغال و    ا،یتالیا  ونان،مانند یدر چهار کشور جنوب اروپا  تر  

تاثیر  همگن و  نا  یتمرکز بر الگوها  نیز تاثیرات نامناسب   ایاسپان

ده بود.  مطالعه ش  یزمان-یمکان  یدر روندها  یناهمگونمنفی  

نفع ، عاملی  قطع شدهفضاهای شهری  اتصال مجدد  [  7]  به 

فضا  ی هاسکونتگاهو    یی ایپو  مفهوم    ییمتعادل  بود.  خواهد 

مجدد   شهری  اتصال  شدهفضاهای  ا،  قطع  به    ،مقاله  نیدر 

استعاره ف   یوستگی ناپ  یبرا  ی اعنوان  بافت  و    یکیزیدر 

همدان است. بر اساس رویکرد جامع به تحلیل   شهر  یاجتماع

مانند    یبا بحث در مورد موضوعات[، این تحلیل  10-8شهرها ] 

  ، یمشارکت  یطراحتوسعه  ،  ان و شهروندان کاربر  یتوانمندساز

 و مفهوم امکان پذیر است.  فرم یریپذو انعطاف  ییگرانهیزم

و   مسئو مشارکت  مفهوم  از  بخشی  مشارکتی  لیت  طراحی 

که خود  مشارکت    ییمعنا  ت یاهمدر طراحی است.  اجتماعی  

،  است   فرهنگی   راث یم  یهاارزشو توسعه دهنده    رنده یدر برگ 

[ بخشی از نگاه صحیح به بافت همدان را شکل می  11-13] 

وانصار  نهیثم  دهد. در  1395)  ب یعندل  رضایعل  ی    یی الگو ( 

توضیح می  ها،  بودن طرح   ی مشارکت  زانیم  یابیارز  یبرا  نینو 

که   واژه    یانگارسادهدهند  از  استفاده  در  اشتباه  رواج  و 

ناش  ،بودن  ی مشارکت ابهام  دامنه  ی و    ی گسترده  ی مفهوم  یاز 

چالش   آن، از  در  خود  مشارکتی  طراحی    ی هاسامانههای 

شهر  انوندیم ] درون  است.  عمل[  14ی  از    یتجارب  استفاده 

بستر  طراحی،    الگوهای   که  دهدینشان م  یمشارکت  یها  روش

روش  یبرا  یمناسب از  معمار  یمشارکت  یها  استفاده    ی در 

طر  ،هستند از  صح  قی تا  درک  و    ی رفتار  یالگوها  حیفهم 

باال   ت یمصنوع و در نها طی مح ت یفیبتوان به ارتقاء ک  ،ساکنان

م جمع  زانیبردن  ت  یاحساس  در    .یافت دست افراد    وسعهو 

روشها  ت ینها از  معمار  یمشارکت  حیصح  یاستفاده    ی در 

نتایم راستا  یموثر  جیتواند  به    یزندگ   یاعتال  ی در  ساکنان 

و در   حیصح  یها  اگر از روش  کهی  همراه داشته باشد در حال

نشود گرفته  کار  به  مناسب  نتایم  ،مکان  معکوس    جیتواند 

امکان انطباق   ند،یفرآ  نیمشارکت مردم در ا[  15د. ] داشته باش

  ی عموم  ت یرضا  جهیدهد و در نتیم  شیزاها را افآن  یازهایبا ن

م باال  مهم  16]   برد.یرا  این  تأک [  و   دیبا  و    ها یژگ یبر حفظ 

کنار در  ،خاص منطقه ت یهو  یخاص مکان، برا اتیخصوص

به   جهان  اتی خصوصتوجه  میعام  انجام  به  ] ی،  [  17رسد. 

به عنوان عامل  برنامه   تی فیک   شیافزاریزی شهری مشارکتی 

در محله،   یمشارکت اهال  ،ی تعامالت اجتماع  شیافزا  ،یزندگ 

مورد  تواند  می  یاقتصاد  ییو شکوفا  ی تحقق عدالت اجتماع

گ  قرار  توسع[  18]   .ردیاستفاده  با    افزاانیم  یمعمار  ۀمفهوم 

تأم به   جانبۀ  همه  یازهاین  نیهدف  توجه  با  و  کاربران 

ا  هایلیپتانس سبب  محل،  در  ارتقاء    جادیموجود  و  اعتماد 
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و    یمنجر به گسترش همکار  جتایدر افراد و نت  ت ی حس رضا

توانا از  افزا  ۀبالقو   هایییاستفاده  و  شده  مشارکت    شیآنان 

[ مطالعات  19]   .شودیمراحل سبب م  ی مرا در تما  یاجتماع

 یهامؤلفه   نیب  یرابطه معنادارصورت گرفته نشان می دهد که  

محله و باور    یهاتعهد به ارزش  ،یتعامالت اجتماع  ،یدلبستگ

دلبستگ مؤلفه  و  دارد  وجود  اعتقادات  مقا   یو  با    سهیدر 

م  یباالتر  ر یتأث  گرید  یهامؤلفه   ی اجتماع   یوندهای پ  زانیدر 

  ها دارد. خصوصاً مرکز محله  یشهر  یافراد در رابطه با فضاها

  ی را برا  هایی هنجارمشارکتی،    مرمت  از اهداف  یبرخ[  20] 

یفضاها،    نیب   یدگرگون بر  تاکید    ی شهر   یطراح  کبا 

م   یاجتماع  ریپذت یمسئول مسئولکندیارائه  نقش،  و    ت ی. 

شهر  یهات یمحدود ا  یطراح  اساس  رییتغ  جادیدر  بر   ،

تواند می  قرار    مشارکت  بحث  دردیگ مورد  مشارکت، .   رک 

  ی اسیو س  یاخالق  ،یفرهنگهای مختلف  ای در حوزههگستر

 دارد. 

مفهوم  بسط  در  دیگری  شاخص  پایدار،  توسعه  و  پایداری 

ی عناصر مختلف وندیو همپ  یدرون شهر  انوندی م  یهاسامانه

شود. پایداری در هر  شهری در یک نگاه جامع محسوب می

یعنی،   خود  اصلی  مقوله  زیست  سه  و  اجتماعی  اقتصادی، 

[ بخش مهمی از فرهنگ توسعه پایدار شهری 35-21محیطی ] 

پایداری  شود.   وز به روز بر اهمیت آن افزوده میاست که ر 

توجه به اینکه معنای نمادین  شود. با  در حوزه معنا هم دیده می

فضا، پس از فعالیت افراد در فضاهای کوچک اجتماعی آشکار  

جاد  های ایراه  رسد که یکی ازترتیب به نظر میاینگردد، بهمی

فضای   در  شبکهایمحلهپویایی  ایجاد ساختار  قدرتمند ،  ای 

در راستای حیات اجتماعی افراد است. ارتباط  ایمحله درون

ای است که علوم مرتبط با این حوزه  بین این دو مقوله مسئله

از    را به خود مشغول کرده و متخصصان، مؤثرترین راه گذر

اجتماعی و شکلبحران بستر  های  در  را  گیری حیات مدنی 

 دیتول  ،یقاعده کل  کیکنند. به عنوان  جستجو می  و محله  شهر

  ی شهری و  محل  اسیمق  یدر دسترس برا  دیجد  یهاشاخص

 است.  یضرور شیاز پ شی ب یشهر ییای پو  یابی و قادر به ارز

به یک  یت بافت« را  به خوبی »هو   انی بن-توسعه مکان   کردیرو

می تبدیل  مطلبکند.  برند  ودریح  نیشاه  ، یقاسم  شهرام    ی 

  ی و نقش برندساز  گاه یاز جا  یخوانش( در  1394)  یرمحمدیش

رقابت   یمعمار شهرها  یشهر  یریپذبر  نشان  جهان  یدر  ی 

  ی و گسترش مرزها  یجهان  ی امروزه با ظهور شهرهادادند که  

مولفه  یجهان مثابه  به  اقتصاد    رگذاریتاث  یاشدن  صنعت  بر 

معمار صنعت  مفاه  یباالخص  به  التفات  مانند    یمیشهرها، 

مقوالت در حوزه شناخت و    ن یاز مهمتر  «ی»برند و برندساز

نو   یمعمار  یواقع  گاهیجا  نییتع عصر    است.   یجهان  نیدر 

  ی قداست در معمار  یردپا( در بیان » 1383)  طاهباز   منصوره

میرانیا  یاسالم تصریح  خ«  یک  قداست  که    تیاصکند 

است.  داده  ایرانی و اسالمی    یمعماربه    یو فرامکان  یفرازمان

ا  رانیا  یاسالم  یمعمار   یها  یزگ یو از   نیاز  عبارتند  نظر 

استقرار متناسب    ،یداشتن داستان زندگ   ،یساختار  یهدفمند

کمال  ای فضا،  و    تیرعا  ،یریالگوپذ  ،ییگراشأن  اندازه 

قوام   موزون،  مرجحات،    حیترج  ت یرعا  ،یافتگیتناسبات  و 

[ بسیاری از  36]   .عت یبا طب  یوستگیپ  تاَیقناعت و نها  ت یرعا

ردی مهم و البته ماورایی ریشه  [ از عملک37فرم های مقدس ] 

در    شهیرگیرند. از این رو نگاه ماورایی به شهر و معماری،  می

و »ادراک«   سته«یچون »تجربه ز  یمیفلسفه داشته و بر مفاه

از هست  با  38]   .اشاره دارند  یانسان  این جامعیت،    کرد یرو[ 

 به خوبی قابل بیان است.   انی بن-توسعه مکان

 

 

 

 



 109 همدان های میانوند درون شهری و همپیوندی میراث صنعتی و شهر؛ نمونه مطالعه: محالت تاریخی  سامانهــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Naqshejahan                                                                                                                                                                            Volume 12, Issue 1, Spring 2022 

 هامواد و روش

ه آثار ارزشهمندی در آن شههر همدان، شههری تاریخی اسهت ک 

رسههول  ی وموالئ  یمهد  محمدمطالعات  شههود.مشههاهده می

و توسههعه  یرشههد اقتصههادنشههان داد که  (1396)ی  مانیسههل

شههر   یخیتار  های ارزشهمندخانه  ینیبازآفر قیاز طر  یشههر

[ شهههر همدان به عنوان شهههر  39امکان پذیر اسههت. ]   همدان

درون   انونهدیه م  یههاسهههامهانههتهاریخی، نمونهه خوبی از اهمیهت  

ی عناصهر مختلف شههری اسهت. مطالعات وندیو همپ  یشههر

  رشاهزاده یم  نیشهروو  سهلطان زاده  نیحسه   ،یمیابراه  غالمرضها

  ی در معمهار  یسهههبهک زنهدگ   یینوگرا  ریتهاث( بها عنوان  1396)

  ی اثربخشه  زانیم، بر  اول، شههر همدان  یدوره پهلو   یخانه ها

  ، و سهبک میراث همدان مردم شههر یسهبک زندگ  در  یینوگرا

 . معماری شهر تاکید دارد

  و منصههوره طاهباز  ،ژاله صههابرنژاد، اسههوندیق  جوادمطالعات 

  ی هاخانه  شهناسهیعنوان گونه( با  1399) یدولت آباد  برزیفر

موثر بر    یکالبد یارهایشههههر همدان بر اسهههاس مع یخیتار

از  یکیهمدان به عنوان  ، نشان داد که هاخانه  یمیعملکرد اقل

 یاسههالهاز قدمت چند هزار ن،یزم رانیا  یشهههرها  نیترکهن

 یقاجار و پس از آن، آثار معمار  یبرخوردار اسههت. از دوره

ها  سههم خانه  انیم نیکه در ا  مانده اسهت به جا   یقابل توجه

قهاجهار بهه   یدوره  یههاخهانهه  شهههتریب  قهابهل توجهه اسهههت.  زین

  ی بوده است. در دوره یمرکز اطیدرونگرا با ح  ۀصورت گون

به لحاظ شهکل و فرم وارد   ی مسهکونیبناها یمعمار  یپهلو 

 یخیتهار  یههاخهانهه  توانیم  نیشهههد. بنهابرا  دیه جهد  یمرحلهه

  ی ارهایمع  بر اسهاسه گونه،  موجود در شههر همدان را به سه 

  ی زمهان  یهها در بهازهخهانهه  یمیاقلموثر بر عملکرد    یکهالبهد

 :کرد یدسته بند  یقاجار تا پهلو 

قاجار که به صهورت درونگرا با    یدوره  یهاخانه A: یگونه

 .بوده است   یرونیو ب یاندرون یو فضا  یمرکز  اطیح

  ی مربوط به دوران اواخر قاجار و پهلو   یهاخانه B: یگونه

 .درونگرا و برونگرا هستند  یاز گونه یقیاول که تلف

  ی از فرهنهگ معمهار  یریرپهذیکهه بها تهأث  ییههاخهانهه  C:  یگونهه

 [  40]   ها برونگرا شده است.ها در آنغرب پالن

 

شههر همدان، موضهوع مهم دیگری در  معماری صهنعتی میراث

  ی و نیحسهه شههاه  گالرهشههناخت این شهههر تاریخی اسههت.  

  اث میر"  گاهجایو    نقش  ( در تبیین1398یی )موال  یمحمدمهد

ار  "صنعتی   ی دمبا  تب امر  سلسله  کیفی  گیهایژیو  تقایدر 

  ی دمبا  جرپزیآ  هایرهکو :  هیوپژ  ردمو )  شهری  یورود

که عناصهر میراث صهنعتی   نشهان دادند (انهمد شهر  یورود

مهاننهد کوره ههای آجرپزی همهدان، می تواننهد عهامهل توسهههعهه 

  ه خاطرو    بخشیت هویهه   ،یرگازسا  ،نایههیاخو   کیفیتهای

[ و به عنوان بخشهی از دینامیسهم فعال 42-41نگیزی باشهند ] ا

 ای عناصر شهر همدان عمل کنند. شهری و همپیوندی شبکه

« مشهههورندا از چمن»که به ، شهههر همدان  سههنتیمرکز محله 

گذشههته های دور معماری سههنتی ایرانی تا کنون، نمادی از 

محلی   یک فضهایبه عنوان بوده،    انیبن-توسهعه مکان کردیرو

ده قهانون اجتههاد  . »شههههرت دارنهد  در طی قرون متمهادیپویها  

  ات، یه جزئ عیعقهل ابزار اجتههاد، ثبوت اصهههول، تفر  یاسهههالم

توجه به سههاحت انسههان،    ن،یقوان  ت یاجتهاد، جامع  ت ینسههب

در   یحهاکمهه، آزاد  نیبها قوان  یهمهاهنگ  هها،ت یه توجهه بهه اولو 

« از ویژگی  هیه هها، احکهام خمسهههه و احکهام ثهانو حوزه  یبرخ

اسههت. درسههت به   همدان  یبوم  یهامحلهمرکزهای التزامی  

جایگاه و اهمیت خود  همین دلیل اسهت که در طول قرن ها »

ریخی ارزشهمندتری پیدا کرده  را از دسهت ندادها بلکه نقش تا

«  اند و با دیدگاه های مختلف قابل ارزش گذاری می باشههند.

همدان [ هویت اسههالمی ایرانی بخشههی از هویت شهههر  43] 

 درحس تعلق سهاکنان   شیو افزا یبخشه   ت یهو [.  44]   اسهت 

[ از اولویهت ههای حفظ بهافهت اسهههت.  45]   شههههر همهدان

هی و تاریخی که محالت قدیمی نشانه هویت فرهنگازآنجایی

ها شهههههوند و تخریب و نابههههودی آنشههرها محسهوب می

ای بر ریشهه هویت سهاکنان اسهت، ضهرورت رسهیدگی به تیشهه

شههود.  ها احسههاس میها و سههاماندهی و احیاء آناین بافت 

های تاریخی، فاخر و ارزشههمندی اسههت  همدان دارای محله

عنوان  که بررسهههی محالت آن از حیث فضهههای میانوند را به

کند. این راهکاری در پویایی فضهههای شههههری تضهههمین می

محالت بهههه دلیل ویژگی خاص ساختاری و اجتماعی برای  
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عنههوان پایلوت برای بازآفرینی و محرک  اولین بار در ایران به

   توسعه انتخاب شدند.

مدرنیسهم در شههر همدان، با ورود مهندسهان آلمانی و اتریشهی 

( در این 1398) بارآتشهینمحمد  ی و بهرام  . فرشهادآغاز شهد

از   شیپ  یخیشههههر همهدان بها سهههابقهه تهاربهاره می آورد کهه »

برخوردار بود.    یغن  یاول از منظر سهنت  یاسهالم، تا دوره پهلو 

  ی هها ابهانیه احهداث خ  دهیه بها ا  ،یمهنهدس آلمهان  ش،یکهارل فر

کرد.    جهادیهمهدان ا  یبزرگ در منظر شههههر  یرییتغ  ینفوذ

با فواصل    ینفوذ ابانیدر تقاطع شش خ عیوس  یدانیاحداث م

همدان   یمؤثر در منظر شهر  ینقطۀ عطف  دآورندهیپد ،یمساو

  ی و شهههرسههاز  یمعمار  انیاز جر دیطرح که به تقل نیبود. ا

بهه عنوان نمهاد اقتهدار و تجهدد    ییاروپها  یشههههرهها  19قرن  

بافت   انیبود که از م یدنده صهنعتچرخ کی  هیسهاخته شهد، شهب

. مهداخلهه کهارل گهذشهههت یبهازار همهدان ممرکز و    ،یخیتهار

با آنچه از گذشهههته در منظر شههههر    یبه لحاظ شهههکل شیفر

به   زیوسهاز نهمدان تداوم داشهت هماهنگ نبودا حجم سهاخت 

 دیرسه یبه نقشهۀ شههر به نظر م یبود که در نگاه کل یااندازه

دگرگون شهده   یهمدان به صهورت اسهاسه  یشههر  یمایسه 

اتریشههی   –[ آثار معماران و شهههرسههازان آلمانی 46« ] باشههد.

  « و »لیزا گلوکمهان« در شههههر همهدان،شیکهارل فرمهاننهد »

را به این شههر به عنوان شههری مدرن داده    سهاختار خاصهی

گزارش   رانیا  یدولت شهاهنشهاه  یهاکارخانهاسهت. گاهنامه  

وزارت امور خهارجهه بهه   1306مهاه    ید  14می دههد کهه در »

و لندن   سیپار ن،یدر برل رانیا  یدولت شاهنشاه یهاسفارت

 را  رانیکارخانه ذوب آهن ا  انیمناقصهه بن  یدسهتور داد که اگه

بزرگ اروپها در   یههاهها و کهارخهانههشهههرکهت   برای آگهاهی

«  مهم آلمان، فرانسه و انگلستان به چاپ برسانند.  یهاروزنامه

اسههتخدام سههه تن مهندس   حهیال 1312خرداد ماه  11و در 

قانون   گذشهههت.  یمل یمجلس شهههورا ب یاز تصهههو ی آلمان

  س یتهاسههه  یتبعهه دولهت آلمهان برا  نیمهارت  و یاسهههتخهدام مسههه 

ی(،  شهمسه  1306آبان ماه   2مصهوب )  یکنذوبکارخانه آهن

 فرصت های بیشتری برای ورود مدرنسیم فراهم کرد. 

 

قاجار  مدان به انتهای دوره ها به شههر هریشهه ورود کارخانه

با    یسه یشهرکت انگل کی  ،یشهمسه  1290در سهال  گردد. »بر می

  ی ادواردز« وابسههته به کمپان  لی« توسههط »سههسهه O.C.Mنام »

در شهههر همدان با هشههت   یاشههرق لندن، نخسههت در خانه

 نیترعمده  کندکهیرا شهروع م  یباف یکار قال ،یدار قالدسهتگاه

همهدان، اراک و کرمهان بود، او در   یدر شههههرهها  اشت یه فعهال

»قهال  فیتهال  یبرا  یالدیم  1948 بهه همهدان   ران«یا  یکتهاب 

خانم«   یکه اسههتاد کارش »کبر  شههودیو متوجه م  گرددیبرم

کارگاه   نیتربزرگ یعنی  کند،یرا اداره م یدسههتگاه دارقال 12

به دسهتور    ،یشهمسه  1314در شههر همدان در سهال    یباف یقال

به   رانیفرش ا  یو شهرکت سههام  شهودیم  دیرضها شهاه خلع  

به   1310[ از حدود 46« ] .شهودیم  سیسه آن شهرکت، تا  یجا

بعد، مهندسهههین آلمانی، اتریشهههی و سهههوئیسهههی جایگزین  

شههوند و این روند ادامه سههوی میمهندسههان انگلیسههی و فران

بوخنر    لهلمیربرت مرتس و و  و یقانون اسهتخدام مسه یابد.  می

  ماه بهمن 27 مصههوب –کارخانه ضههرابخانه    یاتباع آلمان برا

  ی قانون اجازه اسهههتخدام آقایا و مل  شهههورای مجلس 1309

مصهوب   -کارخانه ضهرابخانه    یبرانت تبعه آلمان برا  لهلمیو

اول در 1314آذر مهاه    29 از تالش پهلوی  نمونهه دیگری  ا 

کمهان  مهدرن کردن ایران هسهههتنهد. طراحهانی مهاننهد لیزا گلو 

هرچند در مسهافرت به شههرهایی چون همدان طرح هایی را 

ارایه کردند، البته تاریخ نشهان   مدرنیسهم باوهاوسهیبا سهبک 

  و لیزا گلوکمهان   شیکهارل فرداد کهه طرح ههای خهانهه سهههازی  

آلمانی با اشههغال ایران توسههط متفقین عمال هیچگاه به بهره  

 نده کرد. برداری نرسید اما روح مدرنیسم را در این شهر ز

چهالش از هم گسهههیختگی، و روش صهههحیح اسهههتفهاده از 

ی عناصههر  وندیهمپبرای   یدرون شهههر انوندیم  یهاسههامانه

درواقههع در ایههن  مختلف شهری، موضوع اصلی مقاله است.  

پژوهش نحوه مهداخلهه و تهأثیرگهذاری فضهههای میهانونهد را در 

بررسههی قرار    محالت شههههههههری را مورد پایدار  دینامیسههم

های پویایی فضاهای میانوند از طریق شناسایی مؤلفهدهد.  می

توان بهههه آن رسید. امروزه ایجاد  ها میو حهههوزه مداخله آن

دهنده بههههه  ترین نیروی محرک شهکلپویایی فضهایی اصهلی
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زمان به شهرها بهههوده و کلید موفقیهههت آن، پرداختهههن هم

اسههتا امری که    یشهههر پایدار درونتوسههعه محالت جهت  

و   نمایدرا با محالت تاریخی مرتبط میرا   معاصههر  شهههرهای

 رساند.می کارکردهای بهاارزش موجود را بهه اعتال

نوآوری خاص پژوهش در توجه به دینامیسهم فعال شههری و  

 انوندیم  یهاسهامانهای عناصهر شههر اسهت که   همپیوندی شهبکه

مورد   ی عناصههر مختلف شهههری راوندیو همپ  یدرون شهههر

 دارای  مطهالعهه  این  کهه  نمود  ادعها  تواندههد. میبحهث قرار می

رویکرد توسههعه  کشههف اثر   یو در پ  بوده نوآوری از  ایجنبه

 یعنوان فضها به بنیان در مرکز محالت تاریخی همدان-مکان

 است.    یشهر شبکه درون پایداری  ی جهت شهر انوندیم

باشد، علت استفاده  ، روش آمیخته میحاضررهیافت پژوهش  

فاز کمی    پژوهش بوسهیلهازین شهیوه تدقیق و تایید فاز کیفی  

آن است. جهت انجام این پژوهش، باتوجه به انطباق مفهومی  

های رویکرد این پژوهش، با کدهای تحلیلی روش  شههاخص

گیری شههده اسههت. بنابراین ابتدا بنیاد، از این راهبرد بهرهداده

بهه اسهههتخراج    بنیهادراهبرد دادهبها اسهههتفهاده از  یفی  در فهاز ک 

بر مبنهای رویکرد  ههای ارزیهابی فضهههاههای میهانونهد  شهههاخص

ههای مفهومی  پرداختهه و پس از شهههنهاسهههایی گونهه  پژوهش

کدگذاری این فضاها   ،ها(فضاهای میانوند موردمطالعه )چمن

  های( کدهای )شهاخص  و شهناسهایی تحلیل صهورت گرفته و

ذکر  الزم به.  انجام شههده اسههت ها نمونه اسههتخراجی در این

است پیش از تدوین پرسشنامه و با هدف اعتبارسنجی بخش 

کیفی پژوهش، کدها و مضههامین اسههتنباط شههده، مورد تایید 

ها متخصهصهین قرارگرفته اسهت. سهپس بر مبنای نظرات آن

های نهایی گزینش شهده و در نهایت سهواالت جهت  شهاخص

در این پژوهش آمیختهه مهدون   اتصهههال دو فهاز کیفی و کمی

 شده است.

، به صهورتی انتخاب شهده اسهت  های تاریخیی چمنپراکندگ 

واقع شهههده بهاشهههنهد،  همهدان ت مختلف شههههر  الکهه در مح

اند و  ای شهناخته شهده انتخاب شهدهدامنه های موردی ازنمونه

همچنین مهدارک کهافی جههت مطهالعهه دقیق آنهها در اختیهار  

  توان اعتبار آنها را بسهیار قابل ن میپژوهش بوده اسهتا بنابرای

ههای نههو قبول دانسهههت، اعتبهاری کهه برمبنهای مطهالعهه دقیق نم

های  گونی پروژهباشند. تنوع و گونهشده قابل دفاع می تحلیل

توان  ای اسههت که با اندکی رواداری میگونه  شههده بهل تحلی

تر تعمیم های بسههیار وسههیعنتایج حاصههل از آن را در مقیاس

دسهت آمده در ترسهیم آینده ای که دسهتاوردهای بهگونهبه داد.

 .گیرندبرداری قراراستفاده و بهره  معماری ایرانی، مورد

متمرکز  هایی  و پرسههشههنامه  هاپژوهش بر پایه مصههاحبهاین  

ابزار گردآوری    اسههت که بیش از کمی بودن، کیفی هسههتند.

های موجود از صهورت تحلیل کیفی مفاهیم و نظریهها بهداده

ت موردمطالعه اسههت.  المحپایدار سههازی  نحوه کاربرد زنده

ها شامل مشاهدات عینی، تحقیقات میدانی، مطالعات این داده

با کسهبه و سهاکنان و رهگذران ای، گفتگوهای محلی کتابخانه

  تحلیل  . پس ازباشههدمیشههده  های گزینشبر مبنای شههاخص

  ی اپرسهشهنامهشهده،  ذکر  روشها به و گرداوری داده  محالت

و   ، همگانیاقتصههادی  ،سههاختاری ۀمعیار 4ای و سههنجه15

کننده در پرسهش از سهه طیف مشهارکت شهده و  محیطی طرح

اشهراف کامل   پژوهش شهامل کسهبه و سهاکنان و رهگذران که

صهههورت گرفتهه اسهههت.  مطهالعهه داشهههتنهد،    بهه محالت مورد

ط  ی توسه ابا اسهتفاده از طیف لیکرت پنج مرحلهپرسهشهنامه  

صهورت میانگین  گذاری و نتایج بهارزشکننده  طیف مشهارکت 

شهههده   تهدوینمحلهه  مجموعهه امتیهازات حهاصهههل در مورد هر

محالت پویایی   ی تاثیرگذار درهادرنهایت شههاخصاسههت.  

   است. غربالگری شده
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 موردی های نمونهدر تحلیل چمن شناسی پژوهش فرآیند و روش. 1نمودار 

 

به اجتماعیمحله  شرایط  فضایی  تبلور  اقتصادی    -عنوان 

است.   برخوردار  خاص  همگنی  و  انسجام  از  جامعه، 

دیگر محله یک تشکل اجتماعی است و واحدهای  عبارتبه

ر شکل  توانند موجبات مشارکت دای به دلیل اندازه میمحله

دادن به محیط خود را فراهم آورند و مرکز محله، حس مکان  

وجود و تداوم محور  [  49  –   48] و مرکزیت را تقویت کند.  

از مراکز فرعی   ایشبکه  و  اصلی محله همراه با گذرهای پیاده

بندی  محله و وحدت شکلی آن را باید چارچوب و استخوان

ها برای ایجاد اصلی محله دانست. ترکیب عملکردها و فعالیت 

نشانه وجود  فضایی،  عرصهوحدت  و  مختلف  ها  های 

عنوان بستر اصلی در عمومی و عمومی بهخصوصی، نیمهنیمه

های محله محسوب  تعامالت و روابط اجتماعی نیز از ویژگی

شوند. در این نوع محالت نوعی یکپارچگی کارکردی و  می

تقسیم  بین شرکت نیز  به صنایع  کار  وابسته  به  های  اقتصادی 

می که  چشم  منجر    نوبهبهخورد  شهری  دینامیسم  به  خود 

های عمومی و فضاهای شهری  بخشی به فضااولویت   شود.می

 ( 2 نمودار[ )51 – 50]  از اصول مهم این رویکرد است.

تغا با  نگرش  ر ییمروزه  و  رسکارکردها  لزوم  به    ی دگ یها، 

تاریخیهابافت  سامانده  ی  اح  یو  امرآن  ت ی هو   ءایو   یها 

بررسلذا  .  دینمایم  یضرور اهمه  یجهت  در   مهم  نیجانبه 

محالت  و توسعه    ینیبازآفر  کردیبا استفاده از رورو،  مقاله پیش 

(TND) شده ییشناسامنتخب محالت  یمشکالت درون بافت  

کالن و  دیاز د دستاوردها نیا یتماممکان  پویاییو با مفهوم 

با محوریت    TND.  شودیمرتفع م  ستهی صورت شابه  نگرندهآی

از  به عنوان هسته تشکیل دهنده شهر یکی  قرار دادن محله 

برنامه الدهی مح ابزارهای شکل اساس نظم و  از    ت بر  ای 

تعیین شده محسوب می این رو     [ 53  –  52]  د.شوپیش  از 

و  کرده    یگذارهیرا پا  یدیدو انگاره مفهوم جد  نیا  ینینشهم 

  عنوان راهکاری که تنظیم کننده محیط کالبدی، اجتماعی و به  

منجر به پایداری درون شهری    ،در سطح محله است   اقتصادی

و   اشده  عنوان    نیدر  با  مکاننوشتار  توسعه  بنیان  -رویکرد 

 .گرددیمطرح م

این روش شاخصه مقوله  در  در  پویایی محالت  های مطرح 

  ت ال، براساس برهمکنش و تجمیع رویکرد توسعه محنتیس

، مورد بررسی قرارگرفته و مؤثرترین  و پویایی فضای میانوند

نوند شهری از حیث توانایی  اها در مطالعه فضای می شاخصه

اند. این شاخصه  استخراج شده    سرزندگیپایداری و  در ایجاد  

و همگانی ساختاری ، اقتصادی،  نظام شامل چهار نظامها در 

گیری نحوه شکل 2نمودار  در .شوندبندی میمحیطی دسته
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معیارهای سنجش پویایی مرکز محالت بر پایه رویکرد توسعه 

 بنیان ارائه شده است. -مکان

 

 

 
 بنیان -محالت بر پایه رویکرد توسعه مکانگیری معیارهای سنجش پویایی مرکز نحوه شکل -2نمودار 

 

 5های سههنتی در شهههر همدان، در این پژوهش از میان محله

- محله شهناسهایی گردید. سهپس برمبنای رویکرد توسهعه مکان

محلهه تهاریخی همهدان بهه نهام ههای حهاجی، کبهابیهان و    3بنیهان  

ها  کلپا که در مرکز شهههر همدان واقع هسههتند، از میان نمونه

ر مرزبندی محالت در شههه  نظام 1در شههکل  انتخاب شههدند.  

نسهههبهت بهه یکهدیگر ههای منتخهب  محلهههمهدان و موقعیهت  

 شده است.مشخص

 نگارندگان :  مآخذ ، همدان  شهر های مورد مطالعه درمحله موقعيت: 1شکل
 

 

 

 . محلۀ حاجی 1

 . محلۀ کبابیان 2

 . محلۀ کلپا 3
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عکس از مرکز این محالت قابل    4و    3،  2در شکل ها شماره  

 مشاهده است.  

 :اند ازعوامل تأثیرگذار در چگونگی این جداسازی، عبارت

الفشهرسازیحوزه    -ولا م  - :  بودن  بحلهشاخص   ، -  

 داشتن مرکز محله فعال.

الف  -دوم طراحی:  در  مؤثر  امل  عو  ب -حوزه    - کارفرما، 

 .منظر فرهنگی -استقبال عمومی، ت 

تصمیم  -سوم تصمیم حوزه  و  الفسازی  رویکرد    -گیری: 

گروهی، برشتهبین و عملکرد  انعطاف   -مشارکت، پ-ای 

 [55 – 54]  .پذیری

انتخاب شده    هایمرکز محلهپراکندگی   تاریخی، به صورتی 

واقع شده    همدانمختلف شهر  تاریخی  ت  الاست که در مح

   .باشند

 

                                                                

 

 

  

 

                                       

 

 

 

 

 
 نگارندگان: مآخذ محله ی حاجی،: 2شکل

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

          
 نگارندگان : مآخذ ، محله ی کلپا: 3 شکل
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 نگارندگان: مآخذ ، محله ی کبابیان: 4 شکل

 

هایی به شکل  درگذشته در بسیاری از محالت همدان محوطه  

مربع، مستطیل یا ذوزنقه و یا بدون شکل هندسی، وجود داشته  

می منتهی  بدان  محله  اصلی  کوچه  که  این  است  است.  شده 

نام داشتند، در حکم مرکز تجمع و قلب    "چمن"ها که  محوطه

بودن محالت  تغیی  د. تپنده  روند  همراه  به  رات  سیرآغازین 

چمن و  شهر  محالت  ساختاربندی  همچنین  و  همدان  های 

 آمده است. 3نمودار همدان در 

 

 های مختلف ساخت شهری همدانسیر تطور چمن در دوره -3نمودار 

 

ساختار مرکز  ها در شهر همدان معرف فضای کارآمد با چمن

های درون  ساز که به رشد فعالیت درون  ی اای بود. شبکهمحله

یاری محله اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  حیث  از  ای 

شهری را فراهم  رساند و موجبات پویایی در حوزه درونمی

 آورد. می

نقشه وضع فعلی و عکس5در شکل   و    های محله حاجی، 

می نشان  را  آن  محله  محالت مرکز  از  حاجی  محله  دهد، 

عناصر اصلی محله، شامل مسجد، ،  قدیمی شهر همدان است 

حمام، مراکز خرید و فضای سبز است.  
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 مأخذ: نگارندگان سمت راست: اجزای داخلی چمن حاجی، مرکز محله حاجی با تأکید بر چمن محله )فضای میانوند محله(، سمت چپ:  -5شکل 

 

و عکس  6  شکل فعلی  نشان  نقشه وضع  را  کلپا  محله  های 

و  دهد،  می قاجار  اواخر  به  مربوط  قدمتی  دارای  کلپا  محله 

تغییرات زیادی   بافتی است که در دوران گذشته دستخوش 

که آن   ییهاابانیخ  لهیوسگشته است. حوزه نفوذ این محله به

درب مشخصررا  جدارهگرفته  است.  و  شده  تجاری  های 

های قدیمی در همچنین بافت مسکونی جدید در کنار بافت 

  اند.محله در کنار یکدیگر نشسته

 

 

 ، مأخذ: نگارندگان چمنسمت راست: اجزای داخلی  مرکز محله کلپا با تأکید بر چمن محله )فضای میانوند محله(، سمت چپ:  -6شکل 

های محله کبابیان را نشان  نقشه وضع فعلی و عکس  7شکل  

در حلقه اول کمربندی ،  دهد، محله کبابیان در شهر همدانمی

ترین  عنوان یکی از قدیمیشهر قرارگرفته است. این محله به

باشد های بافت تاریخی همدان می مانده از محلهمحالت باقی

میدان مرکزی شهر همدان واقع بازار و  نزدیکی  در  شده  که 

 [57. ] است و مربوط به اواخر دوره قاجار است 
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 مأخذ: نگارندگان سمت راست: اجزای داخلی چمن،  محله کبابیان با تأکید بر چمن محله )فضای میانوند محله(،سمت چپ:  -7شکل 

 

 هایافته

تاریخی  حوزه  در   تمامی   تجمیع  از  پس  همدان،  محالت 

در پرسش از سه طیف مشارکت کننده    دست آمدهمباحث به

  و تحلیل   سه محله نمونه موردی  کسبه، ساکنان و رهگذران در

مهمترین یافته    و  پرتکرار شناسایی شد  هایگویه  تمامی  آنها،

تاریخی   مراکز  همساز  بازکاربست  تاثیر  درک  پژوهش  این 

عنوان   به  محالت،  در  فضاچمن  استا    انوندیم  یشبکه 

-به شمار می بنیان -راهکارهای توسعه مکان موضوعی که از

تعریف،  آید.   مطالعات   انوندیم  یفضاها  اصطالحدر  در 

اجتماع  یفرهنگ همپوشاننشان  یو  و    ،یدهنده  ارتباط 

فضاها    نیاز ا  توانیمت که  مختلف اس   یاجزا  انیم  یمبستگه

و    هات یفعال  کهیصورترابط استفاده نمود، به  یعنوان فضاهابه

  گر یکدیارزش کند به    جادی که ا   یاوهیروابط مختلف را به ش 

 .سازندمرتبط 

 انوندی م  یمثابه فضابه  های تاریخی همدان،چمنبحث    نیدر ا

  ی شده که باعث به وجود آمدن مجراهاگرفتهدر نظر  یشهر

پایدار در   یستیشبکه ز  جادی با شهر و ا  دهیچیپدرهم  یارتباط

عبارت  .گرددیم  شهر مکان  یبه  توسعه  رهیافت  اساس  - بر 

محله و شهر را از    تنهانه،  سازی مرکز محالتبنیان، باززنده

م  کی نجات  انحطاط  به  رو  بلکه  دهدیگذشته  عنوان  به، 

در محله، باعث    یاجتماع  سمی نامیبا به وجود آوردن د  یواسط

  ش یرو  ،یشهردرون  پایداریشهر و    -شبکه محله   یدهسازمان

.  شودیم  ندگانیآ  یبرا  یراثیمعاصر و م  یشهرساز  یالگوها

عنوان ، بهبنیان-مکان در این نوشتار رویکرد توسعه [ 55-56] 

ی  عموم   یهامکان  نقطه اتصال دو مفهومگر و  روشی مداخله

فضاها  محالت جهت  انوندی م  یو  محالت سازباززنده،  ی 

این روش شاخصه  .شودمطرح می مقوله  در  در  مطرح  های 

برهمکنش و تجمیع مدل مکان    بر اساسبنیان،  -توسعه مکان

  ن یثرترمؤ و    قرارگرفتهی  موردبررسو رویکرد توسعه محالت،  

مطالعه فضای میانوند شهری از حیث توانایی    در  هاشاخصه

ها در  . این شاخصهاندشدهاستخراجدر ایجاد سرزندگی پایدار  

نظام شامل  بعد  و  چهار  همگانی  اقتصادی،  ساختاری،  های 

 ( 3شوند. )نمودار بندی میی دستهطیمح
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 بنيان   -توسعه مکان با رویکرد محالت سنتی پویایی فضای ميانوند  هایسنجه  -4نمودار 

 

-مکان  توسعهی  هاارزشدر این پژوهش بر اساس مفاهیم و  

ررسی سنجه به بپانزده  ها درچهار نظام و  ی آنبنددستهبنیان و  

  باارزش و تحلیل کیفیت سه نمونه از مراکز محالت تاریخی و  

در    .شودهمدان، به عنوان فضای میانوند شهری پرداخته می

سه طیف  از  کار،  مشارکت روند  کسبه،  گانه  شامل  کنندگان 

طیف    بر اساساست. نمرات    شدهاستفاده، رهگذران  ساکنین

گویهمرحله  5لیکرت   از  به هرکدام  توسعه  ای  های رویکرد 

کهشدهدادهبنیان  -مکان است  آن  معنی  به  پنج  عدد    گویه   ، 

است و   شدهانجامموردنظر در نمونه موردی، به بهترین شیوه 

به معنی آن است که سنجه پرسش شده، کمترین   عدد یک 

( 1جدول امتیاز را کسب کرده است. ) 

 کنندگانبنیان بر اساس نظر مشارکت-های موثر پایداری محالت تاریخی با هدف توسعه مکانامتیازدهی سنجه  -1جدول
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(Gurer,2017, Gehl, 1979, Trancik,1986, Hillier 

& Hanson, 1984) 
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مرکز محله  

کبابیان 
 3 3 3 3 3 2 2 5 4 2 5 2 3 2 3 کسبه محل  

 2 2 4 2 2 2 4 5 4 5 3 3 2 3 3 ساکنین محلی 

 4 3 4 4 4 3 4 5 5 4 5 3 4 2 4 رهگذران غیرمحلی 

مرک
ز محله  

 

کلپا
 5 1 2 3 5 1 2 5 4 3 5 2 3 4 2 کسبه محل  

 2 1 4 2 2 2 3 5 5 4 2 3 1 1 3 ساکنین محلی 

 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2 5 3 4 گذران غیرمحلی ره

مرکز  

محله  
 

 5 2 2 3 5 3 2 5 4 4 5 2 3 4 2 کسبه محل  یحاج 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_enIR920IR920&sxsrf=ALeKk02Fwhbe5ujojSvdLbErRS1b8b-mBQ:1623839256940&q=rafieian+1389&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj6x9PQ-JvxAhUXgf0HHWgBAcAQkeECKAB6BAgBEDE
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 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 2 5 3 4 گذران غیرمحلی ره

( به هرکدام از 2، )جدولشهدهدادهبا محاسهبه میانگین نمرات 

نتیجه توان به این کنندگان مینظر مشارکت  بر اساسها،  گویه

چمن نمونه موردی، سهنجه راهبردهای    هر سهه که در رسهید

در بعد توسههعه    اقتصههادی اقتصههادی و تنوع عملکردتوسههعه 

های  یافته .اقتصهههادی از اهمیت بیشهههتری برخوردار اسهههت 

از بقیه   اقتصهادی که بعد توسهعه آن اسهت پژوهش حاکی از 

این حوزه شههههامهل  حوزه نمره بهاالتری اسههههت  دارای  هها 

عملکرد  زایی(، تنوع  راهبردهای توسههعه اقتصههادی )اشههتغال

باشهد. این ارکت بخش خصهوصهی میی و افزایش مشه اقتصهاد

کنندگان این آن اسههت که در نظر مشههارکت  دهندهنشههانامر 

را در ایجاد شههبکه پایدار بین محله و    ریتأثها بیشههترین  گویه

ههای تنوع در ههای بعهد بهه ترتیهب گویههشههههر دارد. در مقهام

فضهابندی از نظام سهاختاری، توجه به نیاز اجتماعیم مکث و  

ربران از سطوح مختلف فرهنگی، از نظام  حرکت و تجمیع کا

کنندگان  همگانی قرار دارند. همچنین بررسی نظرات مشارکت 

ی پژوهش، مرکز گهانهه  4از نظر ابعهاد حهاکی از آن اسهههت کهه 

محله حاجی رتبه اول را کسهب کرده اسهت. مرکز محله کلپا  

 دوم و سوم هستند.  یهات یو محله کبابیان در اولو 
 

 ی موردبررسمراکز محالت  در مورد بنيان -. ميانگين امتيازات فاکتورهای توسعه مکان 2جدول 

 

بندی ارزیابی پویایی در سههه محله جمع 3در جدول شههماره 

ها و معیارهای پویایی و  نمونه موردی بر اسههاس شههاخصههه

فضهایی صهورت گرفته اسهت. بر اسهاس نتایج   پایدار دینامیسهم

های اصههلی  این پژوهش مجموع میانگین امتیازات شههاخصههه

حاجی به نسهبت دو محله دیگر باالتر  در مرکز محله پایداری

توان گفت بر اسههاس نظرات متخصههصههان  اسههت بنابراین می

مرکز محلهه حهاجی نسهههبهت بهه دو مرکز محلهه دیگر دارای 

 دینامیسم فضایی پایدارتری است.
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مرکز محله  

 کبابیان 

3 2.75 2.75 2.5 4 3.5 4.5 4.75 3 2.5 3.5 2.75 3.75 2.75 3.25 

مرکز محله  

 کلپا

2.

75 

3.25 2.75 2.25 4 3.5 4.5 4.75 2.75 2.75 4.25 2.75 3.25 2 4 

مرکز محله  

 حاجی 

2.

75 

3.25 3 2.25 4.5 4.75 4.5 4.75 3 3.25 4.75 2.75 3.25 2.5 4 

.2 جمع امتیاز 

91 

3.08 3.08 2.33 4.17 3.91 4.5 4.75 2.91 2.57 4.16 2.75 3.41 2.41 3.75 
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 مراکز محله منتخب رتبه نهایی  -3جدول 

 رتبه  نام محله

 2 مرکز محله کلپا 

 1 مرکز محله حاجی

 3 مرکز محله کبابیان 

 

که محله حاجی به دلیل    رسدیبه نظر م  گونهنیدر حقیقت ا

فرهنگی و اجتماعی مختلف  اقتصادی،  های  قرارگیری کاربری

دغدغه اجتماعی  از    ،مردمی  یهات یموجود در آن و سبقه فعال

شهر همدان  مورد مطالعه در  باالتری نسبت به سایر محالت  

که نگاه    یاتوسعه  یهابرخوردار است و به همین دلیل محرک 

تری را به  تر و برجستهو کالبدی منعطف  اقتصادی، همگانی

در این محله از امتیاز باالتری نسبت به محالت   همراه دارند

است.   برخوردار  ا   بر دیگر  مطالعه   هاییافته  ،ساساین  این 

که وجوه مختلف  نشان می توسعه مکاندهد    بنیان -رویکرد 

مک به  ک   تواند حس مشارکت و همکاری ساکنان آن درمی

پروژه بهتر  هرچه  که  پیشبرد  اعتباری  و  اعتماد  دلیل  به  ها 

ها  ساکنین از یکدیگر دارند و تعلقات عاطفی که در بین آن

ت اجتماعی با  النجر به بازتولید تعاموجود دارد را افزوده و م

ای شده و  شهری و درون منطقه   پایدار  زیرساخت دینامیسم

ارمغان   به  محله  برای  نیز  بیشتری  بر می امنیت  عالوه  آورد. 

اشاره به موضوعات خاص و کلیدی در شهر سنتی، وسعت  

و اندازه محله بر اساس مقتضیات بومی، اقتصادی، سیاسی و  

عنوان فضای نمود و مراکز محالت بهر میجمعیتی شهر تغیی

پ اثرگذار  جنب و میانیم  و  محلهیایی  تحکیم وجوش  را  ای 

ازآنجامی بود،  ییبخشد.  محله  درون  فقط  روابط  بیشتر  که 

ای داشته و نیازهای روزمره ساکنین و تا  نوعی استقالل منطقه 

می   یحد فراهم  را  محلی  از  اشتغال  محله  لذا  است.  ساخته 

مت کالبدابعاد  و  اقتصادی  اجتماعی،  استقالل   یفاوت  دارای 

نظر  از  اجتماعی  و  خدماتی  تجهیزات  و  نهادها  بود.  نسبی 

)مرکز  میانوند  فضای  تعریف  با  حساس  نقاط  در  کالبدی 

میانوند   با تعریف   ادشدهیمحله( قرار گرفته است. فضاهای 

پررنگ محله  جلوهمرکز  یا تر  کالبدی  نظر  از  و  شده  گر 

یبه بهصورت  یا  عریض  راسته  میدانچهک  که  صورت  هایی 

اغلب در محل تقاطع چند راه اصلی محله قرار داشتند، قرار 

دهنده مرکز محله، ایجاد و  های شکل. یکی از ویژگیاندبوده

به میانی  فضاهای  شبکه  توسعه  در  ارتباطی  راهکار  عنوان 

استدرون سبب    شهری  به  حاجی  محله  در  مهم  این  که 

سب فضایی، فاکتورهای توسعه اقتصادی و مراکز  موقعیت منا

نیرومند موجود دراین چمن، این فضای میانوند را به فضای  

 منتخب تبدیل نموده است.  

 در فضا بر ترنظارت مسئوالنه و محیط با بهتر منظور ارتباطبه

 عنوانبه طراحی محالت ها درعرصه از ترکیبی  گرفتن نظر

برای    جاری است، آن در حیات شهر که عمومیم میانی فضای

شهر  می پایداری  نظر  به  همانضروری  از رسد.  که  گونه 

های صورت گرفته در مورد نمونه موردی چمن )گره  بررسی

برمی اجتماعی(  میدان  میدانیا  این  سالیان  آید  طول  در  ها 

الگوی کارکردی مناسبی را به لحاظ قلمروی فیزیکی و ذهنی  

 واقعی مالکیت  وجود بر اند و عالوهدر محالت همدان داشته 

بیانگر هاعرصه بر مالکیت  کنترل و نظارت که   فضاست، 

جاذب،   و زنده فضای بینیپیش با عمومی فضای نمادین در

ارتباطات اجتماعی   تقویت  عمومی، فضای از استفاده تشدید

تعلق   حس افزایش رای ساکنان محالت فراهم داشته و باب را

 برداری بهینهبهره در هاآن  مسئولیت  احساس محیط به افراد

.  کرده است  های جمعی را تقویت فضا و شرکت در فعالیت  از

دهد کیفیت فضای میانوند این تحقیق نشان می نتایج حاصل از

و پویایی در محله تأثیر    پایداریدر مرکز محالت( بر میزان  

چمن بنابراین  دارد.  با مستقیم  که  هستند  مراکزی  ها 

اجتماعی   ات ویژه خود افراد محله را برای ارتباطاتخصوصی

های اختیاری در محالت  ترغیب کرده و باعث انتخاب فعالیت 

درون شبکه  ایجاد  مستحکمو  حیث  شهری  از    پایداری تری 

 گردند.شهری می
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دانه این  دروناثرگذاری  طراحی  نظام  در  شهری  بندی  ساز 

 شود: منتهی به ایجاد و تثبیت موارد ذیل می

فضای   ▪ بر  توجه  با  محالت  مراکز  ماهیت  تحکیم 

فرهنگی،  پایدار   اجتماعی،  رویکرد  با  کارآمد  و 

 .یطیمحست یاقتصادی و ز

شهری از  توجه به انسجام و یکپارچگی بافت درون ▪

 طریق تأکید کارآمد به شبکه فضای میانی. 

های اجتماعی در  اثرگذاری صحیح و متوازن مؤلفه ▪

ه به مشارکت افراد در  ساختار مراکز محالت و توج

 محیطی. پایداریایجاد 

توجه به آسایش اقلیمی و حفاظت و احیای بافت   ▪

 شهری. سبز درون

هم ▪ همچنین  و  عملکردی  تراکم  پیوندی تعدیل 

فضایی با تأکید بر ایجاد و تثبیت فضاهای  -کالبدی

 . و پایا مؤثر

زایی از طریق تنوع  گذار و اشههتغالجذب سههرمایه ▪

 ی.عملکردهای اقتصاد

 

گیریو نتیجه  بحث  

گیری درپی بحث پیرامون پرسش اصلی پژوهش حاصل  نتیجه

ک   جی نتا  یبندجمعشود.  می پژوهش  از  کم  یفیحاصل    ی و 

آن است، نقش سامانه  ی صورت گرفته، حاک    یی فضا  یهااز 

  نده، یصورت فزا، بهمحالت مورد مطالعه  پایداری  در  انوندیم

طر اقتصادی،  قیاز  در یزیانگخاطره  توسعه    ی هاافت ی و 

افزا  جادی. اشودیم  فیتعر  یجمع های  چمن  پایداری  شیو 

  انوند یم  ییمؤثر عناصر فضا  یریکارگ به  قیاز طر  ،مورد مطالعه

با    انوندی م  ییفضاها  یهااساس سامانه  نیا  بر  ،است   ریپذامکان

فضاها  پایداری  شیافزا ارتباط    یجمع  یدر  موردمطالعه 

این پژوهش بر این نظر استوار است    و معنادار دارد.  میمستق

بر   تأکید  با  میانوندا  فضای  معیاره  چند  پویای  شبکه  که 

نقش  رتبه کارآمد  فضایی  نظام  ایجاد  در  مشخص،  بندی 

استراتژی طراحی محالت   ای دارد. راهکاری که درکنندهتعیین

های دینامیسم  منجر به رشد الیهبنیان  -توسعه مکانبا رویکرد  

درون بافت  در  میاجتماعی  بهترین    شود.شهری  از  یکی 

مح  یهاراه رویکرد  تاریخیت  الاحیاء  بر  مبتنی  بازآفرینی   ،

وجوش، حس  در جهت بازگرداندن جنب   بنیان-مکان  توسعه

اشتیاق  و  اجتماعی می زندگی و شوق  تعامالت  با  شود.  در 

به   این تحقیق، میبررسیتوجه  توان های صورت گرفته در 

چنین نتیجه گرفت که چگونگی کیفیت فضای میانوند در  این

های  ها مانند کیفیت تواند بر چگونگی سایر کیفیت ها میمحله

گذاشته و با افزایش کیفیت فضای میانی   ثیرأمحیطی ت-انسانی

دنبال  توان شاهد افزایش تعامالت اجتماعی و بهدر محالت می 

با توجه به بررسی و تحلیل آمیخته    .بود  محلهدرون  پایداریآن  

های پژوهش در محالت تاریخی  صورت گرفته بر روی داده

سازی و خلق دینامیسم  روند باززندهتوان گفت،  در نهایت می

مداوم،  محلهدرون تدریجی،  محالت،  مراکز  بر  تمرکز  با  ای 

  ین فرایند، پایداری مکانی پایان است و برونداد ابر و بیزمان

ها با فضا و تولید معنا  است که محصول تعامل افراد و گروه

به مفهوم آینده   زمانهمباشد. در کنار این بازتولید، توجه  می

تلفیق هوشمندانه   دیتأک محالت و   آینده و  بر مفهوم میراث 

آن  یافته  این دو، حائز اهمیت است. از  های پژوهش حاکی 

ای، از طریق شبکه  محلهدرونی پایداری  دهنسازمااست که  

مقوله میانوند،  درهم فضایی  بر ای  رویداد  این  است.  تنیده 

مختلفی   عوامل  از  منبعث  حاصل،  نتایج    ازجمله اساس 

اقتصاد  یراهبردها محالت،    یتوسعه  عملکرد  در  تنوع 

مکث و    یاجتماع  ازیتوجه به نی، مقیاس مرکز محله،  اقتصاد

  ع یتجم،  دسترسی مناسب فیزیکی، بصری و حرکتی،  حرکت 

فرهنگ مختلف  سطوح  از  مطلوبی،  کاربران  ،  محصوریت 

در در خلق    یساختارها  یریکارگبهو    یفضابند  تنوع  زنده 

در  های  است. شاخص  فضا اقتصادی  بیشترین  توسعه  محله 

زمینه    را در پویایی شبکه فضای میانوند و محله داشته و   ریتأث

پایدا برای  بهرا  مراکز محالت  در  اجتماعی  کانال ری  عنوان 

ایهن    . سازدیمجریان دینامیسم اجتماعی به محله و شهر مهیا 

تواند برای تدوین ضوابط طراحی فضای میانوند  پژوهش می

و   کیفی  ارتقای  جهت  معاصر  محالت  فضای    پایداریدر 

نتایج   این  است  امید  باشد.  مؤثر  و  مفید  امروزی  محالت 

 کز محالتاسازی مرهایی در جهت باززندهوهشساز پژزمینه
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طراحی    ندگانیآ  یبرا  یراثیمعنوان  به  تاریخی، در  و  شود 

محالت جدید نیز با رعایت ضوابط منتج از این تحقیق، شاهد  

های گمشده در تشکیل در روابط میان حلقه  پایداردینامیسم  

    باشیم. شهر  -محله ساختار

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
های مؤثر بر دینامیسم  غربالگری سنجه همراه بابنیان، -توسعه مکانابعاد و نتایج نقش شبکه فضای میانوند در پایداری شهری با تمرکز بر  -5 نمودار

شهری درون

  ی با اعالم موافقت خود مبن  گانسندیو ن  ی:اخالق  یهاهی د ییتأ

و   یجهان، مطالعات نظرنقش  هینشر  به  مطالعه  نیبر ارسال ا

 ن یکه ا  کندیتعهد م  یو شهرساز  یمعمار  نینو   یها یفناور

  ا ی یرانیا  هینشر چیدر ه هینشر نیا یمقاله در زمان ارسال برا

در  یقطع فیتکل نیینبوده و تا تع یدر حال بررس یرانیا ریغ

 ارسال  یگری د  یرانیا  ر یغ  ای یرانی ا  هینشر  چ یه  یبرا   هینشر  نیا

 شد.  نخواهد

 یمتق کایاین مقاله برگرفته از رساله دکتری مل :تعارض منافع

سامانه نقش  »بازیابی  عنوان  پویا    یها با  در  میانوند  فضایی 

قزوین،  عرصه  کردن بازارهای  موردی:  مطالعه  جمعی،  های 

در دانشکده معماری و شهرسازی   کاشان و کرمان« است که

به راهنمایی خانم دکتر    دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

 در حال انجام است. ویدا نوروز برازجانی

نو مقاله  سندگانی سهم  اول(،    سندهی)نو   متقیملیکا  :  در 

  75محتوا با سهم    نیتدو  ،یدانیبرداشت م  ،یپژوهشگر اصل

با    جی نتا  ت یری(، مدمسئول  سنده ی )نو   ویدا نوروز برازجانی  ا%

 ا. %25سهم 

مال ا  ی هانهی هز:  هاتی حما /یمنابع  به  به    نیمربوط  مطالعه 

 . است  بوده گانسندیعهده نو 
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