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ABSTRACT

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 sociocultural infrastructure in the urban context of neighborhoods, have an increasing role in
the
vitality
of
neighborhoods
and
creating
sustainable
dynamism.
Keywords: In-between System, Industrial Architectural Heritage, Contemporary

Architecture, Sustainability,
Development.
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سامانههای میانوند درون شهری و همپیوندی

مقدمه

میراث صنعتی و شهر؛ نمونه مطالعه :محالت

دینامیسم فعال در تعامل بخش های مختلف شهر اتفاق

تاریخی همدان
ملیکا متقی  ،1ویدا نوروز برازجانی ،*2مزین دهباشی شریف

میافتد .دینامیسم فعال شهری و همپیوندی شبکهای عناصر
شهر ،کانون بحث در این پژوهش است .مطالعات گذشته

3

نشان میدهد که تابآوری مناطق شهری را نمیتوان در خالء

 -1گروه معماری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران،

یا صرفاً در سیستمی از شهرها در نظر گرفت .تاب آوری نیز

ایران.

تحت تأثیر جنبههای فیزیکی ،اجتماعی-اقتصادی ،محیطی و

 -2گروه معماری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران،
ایران( .نویسنده مسئول)

نهادی است ]1[ .با نگاه به پویایی اقتصادی [ ]2و اهمیت

 -3گروه معماری ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه ازاد اسالمی ،تهران،

رشد یکپارچگی و رقابت در بافتهای باارزش فرهنگی و

ایران.

تاریخی [ ،]3اهمیت دینامیسم فعال شهری و همپیوندی
شبکهای عناصر شهر بیشتر دیده میشود .چارچوبی مفهومی

چکیده
اهداف :رابطه قوی میان مکان و جامعه ،گواه شکل گیری حیات اجتماعی پایدار
در فضای درون شهری است .مساله اصلی اینجاست که امروز خانههای تاریخی،

برای ادغام اکولوژی و طراحی شهری ،راه را برای درک
دینامیسم فعال شهری می گشاید.

به عنوان بخشی از میراث معماری معاصر؛ و کارخانهها به عنوان بخشی از میراث

دینامیسم فعال شهری به دنبال شناسایی مجموعهای از ابزارها

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

برای یکپارچهسازی اکولوژی و طراحی شهری در همه

عوامل اقتصادی ،ساختاری ،همگانی و محیطی در فضای میانوند محالت تاریخی

موقعیتهای شهری با پیوند دادن اقدامات و دانش

و پایداری آنها رابطه معناداری برقرار است.

تحولآفرین است ]4[ .در تحلیل فضایی خود ،از دینامیسم

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

ابزار و روش ها :بهمنظور دستیابی به اهداف پژوهش ،با روش استدالل منطقی
و تحلیل محتوایی-کیفی بافت مراکز محالت ،روند تحلیل و آنالیز پیش میرود.

فعال شهری ،اهمیت فضاها ،عواطف و احساسات واقع در

این پژوهش بر آن است که با مطالعات کیفی شاخصهای برآمده از رویکرد توسعه

شهر را به همراه توصیف فیزیکی شهر به کار میگیریم .این

مکان-بنیان ،در راستای حرکت به سمت معماری سرآمد ،اثرگذاری فضای واسط
در دینامیسم درونشهری را مورد بررسی قرار داده و با بهرهمندی از نظرات

تحلیل برگرفته از جغرافیای اجتماعی و فرهنگی است که بر

مشارکتکنندگان به ارزیابی میزان تأثیرگذاری سنجههای مؤثر بپردازد .سه چمن

چگونگی کارکرد شهر از طریق عاملیت فعالیتهای انسانی

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

تأکید میکند .دینامیسم فعال شهری را عامل همپیوندی شبکه

یافته ها :تحلیل تعامل عناصر به جای مانده از میراث گذشته همدان ،با تأکید

عناصر شهری ،به خصوص شهرهای تاریخی مانند «همدان»

بر نظریه توسعه مکان-بنیان ،نشان داد که پیوند دوباره عناصر شهری با یکدیگر

میشناسیم .سالهاست که سرمایه انسانی به عنوان یک عامل

شده همدان انتخاب شده است.

اهمیت ویژه ای دارد و از بارزترین شاخصههای اثربخش در فضاهای میانوند است.
نتیجه گیری :بر اساس رویکرد توسعه مکان-بنیان ،در ابعاد فضای میانی،

توسعه شهری مورد بحث قرار گرفته است .افرادی که

چیدمان فضایی و تنوع عملکرد اقتصادی و زیرساختارهای حیات اجتماعی-

میتوانند به راحتی فکر کنند ،خلق کنند ،شیوه تفکر را با

فرهنگی در بافت درونشهری چمن ،نقش فزایندهای در سرزندگی محالت و
ایجاد دینامیسم پایدار دارند.

توجه به موقعیت های جدید به سرعت در حال تحول ،تغییر

کلمات کلیدی :سامانه میانوند ،میراث معماری صنعتی ،معماری معاصر،

دهند ،نوآوری کنند و راه حل های نوآورانه تولید کنند ،پایه

پایداری ،معماری سرآمد ،توسعه مکان-بنیان.

های پویایی شهری هستند ]5[ .در ادبیات جهانی ،پس از

فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان
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اینکه سرمایه انسانی به این نقش مهم دست یافت ،تحقیقات

مشارکت و طراحی مشارکتی بخشی از مفهوم مسئولیت

زیادی به منظور درک رابطه بین جریان سرمایه انسانی و

اجتماعی در طراحی است .اهمیت معنایی مشارکت که خود

توسعه فضایی انجام شده است .با این حال ،عمدتاً به دلیل

در برگیرنده و توسعه دهنده ارزشهای میراث فرهنگی است،

نبود اطالعات ،این نوع مطالعات به تعداد کافی در کشور

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

وجود ندارد.

دهد .ثمینه انصاری و علیرضا عندلیب ( )1395در الگویی

موضوع اصلی این پژوهش ،سامانههای میانوند درون شهری

نوین برای ارزیابی میزان مشارکتی بودن طرحها ،توضیح می

و همپیوندی عناصر مختلف شهری است .این مقاله به بررسی

دهند که سادهانگاری و رواج اشتباه در استفاده از واژه

سیاست زیرساختها در چشمانداز اجتماعی-فضایی در حال

مشارکتی بودن ،و ابهام ناشی از دامنهی مفهومی گستردهی

تحول شهر همدان به عنوان شهر کامالً سنتی و حومه کامالً

آن ،خود از چالشهای طراحی مشارکتی در سامانههای

سنتی میپردازد ،که عناصر میراث معماری معاصر و میراث

میانوند درون شهری است ]14[ .تجارب عملی استفاده از

معماری صنعتی در آن از هم گسیختهاند و باید دوباره به هم

روش های مشارکتی نشان میدهد که الگوهای طراحی ،بستر

مرتبط شوند .این مقاله به طور خاص به مناطق تاریخی شهر

مناسبی برای استفاده از روش های مشارکتی در معماری

همدان ،از منظر مسائل دسترسی در اطراف زیرساختهای

هستند ،تا از طریق فهم و درک صحیح الگوهای رفتاری

شهری می پردازد .نظریه «اتصال مجدد قطع شدهها ،سیاست

ساکنان ،بتوان به ارتقاء کیفیت محیط مصنوع و در نهایت باال

[]6

بردن میزان احساس جمعی و توسعه افراد دستیافت .در

پشتوانه نظری خوبی برای توصیف اهمیت همپیوندی عناصر

نهایت استفاده از روشهای صحیح مشارکتی در معماری

مختلف شهری است .توسعه شهری با الگوهای شهرنشینی

میتواند نتایج موثری در راستای اعتالی زندگی ساکنان به

گاهی به جدایی عناصر شهری میرسد .فرآیندهای شهرنشینی

همراه داشته باشد در حالی که اگر از روش های صحیح و در

در همدان منعکس کننده اشکال فضایی ناهمگن است .پیش

مکان مناسب به کار گرفته نشود ،میتواند نتایج معکوس

تر در چهار کشور جنوب اروپا مانند یونان ،ایتالیا ،پرتغال و

داشته باشد ]15[ .مشارکت مردم در این فرآیند ،امکان انطباق

اسپانیا نیز تاثیرات نامناسب تمرکز بر الگوهای ناهمگن و تاثیر

با نیازهای آنها را افزایش میدهد و در نتیجه رضایت عمومی

منفی ناهمگونی در روندهای مکانی-زمانی مطالعه شده بود.

را باال میبرد ]16[ .این مهم با تأکید بر حفظ ویژگیها و

[ ]7اتصال مجدد فضاهای شهری قطع شده ،عاملی به نفع

خصوصیات خاص مکان ،برای هویت خاص منطقه ،در کنار

پویایی و سکونتگاههای متعادل فضایی خواهد بود .مفهوم

توجه به خصوصیات عام جهانی ،به انجام میرسد]17[ .

اتصال مجدد فضاهای شهری قطع شده ،در این مقاله ،به

برنامهریزی شهری مشارکتی به عنوان عامل افزایش کیفیت

عنوان استعارهای برای ناپیوستگی در بافت فیزیکی و

زندگی ،افزایش تعامالت اجتماعی ،مشارکت اهالی در محله،

اجتماعی شهر همدان است .بر اساس رویکرد جامع به تحلیل

تحقق عدالت اجتماعی و شکوفایی اقتصادی میتواند مورد

شهرها [ ،]10-8این تحلیل با بحث در مورد موضوعاتی مانند

استفاده قرار گیرد ]18[ .مفهوم توسعۀ معماری میان افزا با

توانمندسازی کاربران و شهروندان ،توسعه طراحی مشارکتی،

هدف تأمین نیازهای همه جانبۀ کاربران و با توجه به

زمینهگرایی و انعطافپذیری فرم و مفهوم امکان پذیر است.

پتانسیلهای موجود در محل ،سبب ایجاد اعتماد و ارتقاء

زیرساختها در سامانههای میانوند درون شهری»
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حس رضایت در افراد و نتیجتا منجر به گسترش همکاری و

شهر و محله جستجو میکنند .به عنوان یک قاعده کلی ،تولید

استفاده از تواناییهای بالقوۀ آنان شده و افزایش مشارکت

شاخصهای جدید در دسترس برای مقیاس محلی و شهری

اجتماعی را در تمامی مراحل سبب میشود ]19[ .مطالعات

و قادر به ارزیابی پویایی شهری بیش از پیش ضروری است.

صورت گرفته نشان می دهد که رابطه معناداری بین مؤلفههای

رویکرد توسعه مکان-بنیان به خوبی «هویت بافت» را به یک

دلبستگی ،تعامالت اجتماعی ،تعهد به ارزشهای محله و باور

برند تبدیل میکند .قاسم مطلبی ،شاهین حیدری و شهرام

و اعتقادات وجود دارد و مؤلفه دلبستگی در مقایسه با

شیرمحمدی ( )1394در خوانشی از جایگاه و نقش برندسازی

مؤلفههای دیگر تأثیر باالتری در میزان پیوندهای اجتماعی

معماری بر رقابتپذیری شهری در شهرهای جهانی نشان

افراد در رابطه با فضاهای شهری خصوصاً مرکز محلهها دارد.

دادند که امروزه با ظهور شهرهای جهانی و گسترش مرزهای

[ ]20برخی از اهداف مرمت مشارکتی ،هنجارهایی را برای

جهانی شدن به مثابه مولفهای تاثیرگذار بر اقتصاد صنعت

دگرگونی بین فضاها ،با تاکید بر یک طراحی شهری

باالخص صنعت معماری شهرها ،التفات به مفاهیمی مانند

مسئولیتپذیر اجتماعی ارائه میکند .نقش ،مسئولیت و

«برند و برندسازی» از مهمترین مقوالت در حوزه شناخت و

محدودیتهای طراح شهری در ایجاد تغییر ،بر اساس

تعیین جایگاه واقعی معماری در عصر نوین جهانی است.

مشارکت می تواند مورد بحث قرار گیرد .درک مشارکت،

منصوره طاهباز ( )1383در بیان «ردپای قداست در معماری

گسترهای در حوزههای مختلف فرهنگی ،اخالقی و سیاسی

اسالمی ایران» تصریح میکند که قداست یک خاصیت

دارد.

فرازمانی و فرامکانی به معماری ایرانی و اسالمی داده است.

پایداری و توسعه پایدار ،شاخص دیگری در بسط مفهوم

ویزگی های معماری اسالمی ایران از این نظر عبارتند از

سامانههای میانوند درون شهری و همپیوندی عناصر مختلف

هدفمندی ساختاری ،داشتن داستان زندگی ،استقرار متناسب

شهری در یک نگاه جامع محسوب میشود .پایداری در هر

یا شأن فضا ،کمالگرایی ،الگوپذیری ،رعایت اندازه و

سه مقوله اصلی خود یعنی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیست

تناسبات موزون ،قوام یافتگی ،رعایت ترجیح و مرجحات،

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

رعایت قناعت و نهایتاَ پیوستگی با طبیعت ]36[ .بسیاری از

است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود .پایداری

فرم های مقدس [ ]37از عملکردی مهم و البته ماورایی ریشه

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

میگیرند .از این رو نگاه ماورایی به شهر و معماری ،ریشه در

فضا ،پس از فعالیت افراد در فضاهای کوچک اجتماعی آشکار

فلسفه داشته و بر مفاهیمی چون «تجربه زیسته» و «ادراک»

میگردد ،بهاینترتیب به نظر میرسد که یکی از راههای ایجاد

انسان از هستی اشاره دارند ]38[ .این جامعیت ،با رویکرد

پویایی در فضای محلهای ،ایجاد ساختار شبکهای قدرتمند

توسعه مکان-بنیان به خوبی قابل بیان است.

درون محلهای در راستای حیات اجتماعی افراد است .ارتباط
بین این دو مقوله مسئلهای است که علوم مرتبط با این حوزه
را به خود مشغول کرده و متخصصان ،مؤثرترین راه گذر از
بحرانهای اجتماعی و شکلگیری حیات مدنی را در بستر
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مواد و روشها

میراث معماری صهنعتی شههر همدان ،موضهوع مهم دیگری در

شههر همدان ،شههری تاریخی اسهت که آثار ارزشهمندی در آن

شههناخت این شهههر تاریخی اسههت .گالره شههاهحسههینی و

مشههاهده میشههود .مطالعات محمد مهدی موالئی و رسههول
سههلیمانی ( )1396نشههان داد که رشههد اقتصههادی و توسههعه

محمدمهدی موالیی ( )1398در تبیین نقش و جایگاه "میراث
صنعتی" در ارتقای ویژگیهای کیفی سلسله مراتب مبادی

شههری از طریق بازآفرینی خانههای ارزشهمند تاریخی شههر

ورودی شهری (مورد پژوهی :کورههای آجرپزی مبادی

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

ورودی شهر همدان) نشهان دادند که عناصهر میراث صهنعتی

تهاریخی ،نمونهه خوبی از اهمیهت سهههامهانههههای میهانونهد درون

مهاننهد کوره ههای آجرپزی همهدان ،می تواننهد عهامهل توسهههعهه

شههری و همپیوندی عناصهر مختلف شههری اسهت .مطالعات

کیفیتهای خوانایههی ،سازگاری ،هویههتبخشی و خاطره

غالمرضها ابراهیمی ،حسهین سهلطان زاده و شهروین میرشاهزاده

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

( )1396بها عنوان تهاثیر نوگرایی سهههبهک زنهدگی در معمهاری

شهری و همپیوندی شبکهای عناصر شهر همدان عمل کنند.

خانه های دوره پهلوی اول ،شههر همدان ،بر میزان اثربخشهی

مرکز محله سههنتی شهههر همدان ،که به «چمن» مشهههورندا از

نوگرایی در سهبک زندگی مردم شههر همدان ،و سهبک میراث

گذشههته های دور معماری سههنتی ایرانی تا کنون ،نمادی از

معماری شهر تاکید دارد.

رویکرد توسهعه مکان-بنیان بوده ،به عنوان یک فضهای محلی

مطالعات جواد قیاسههوند ،ژاله صههابرنژاد ،منصههوره طاهباز و

پویها در طی قرون متمهادی شههههرت دارنهد« .ده قهانون اجتههاد

فریبرز دولت آبادی ( )1399با عنوان گونهشهناسهی خانههای

اسهههالمی عقهل ابزار اجتههاد ،ثبوت اصهههول ،تفریع جزئیهات،

تاریخی شههههر همدان بر اسهههاس معیارهای کالبدی موثر بر

نسههبیت اجتهاد ،جامعیت قوانین ،توجه به سههاحت انسههان،

عملکرد اقلیمی خانهها ،نشان داد که همدان به عنوان یکی از

توجهه بهه اولویهتهها ،همهاهنگی بها قوانین حهاکمهه ،آزادی در

کهنترین شهههرهای ایران زمین ،از قدمت چند هزارسههالهای

برخی حوزههها ،احکهام خمسهههه و احکهام ثهانویهه» از ویژگی

برخوردار اسههت .از دورهی قاجار و پس از آن ،آثار معماری

های التزامی مرکزمحلههای بومی همدان اسههت .درسههت به

قابل توجهی به جا مانده اسهت که در این میان سههم خانهها

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

نیز قهابهل توجهه اسهههت .بیشهههتر خهانههههای دورهی قهاجهار بهه

را از دسهت ندادها بلکه نقش تاریخی ارزشهمندتری پیدا کرده

صورت گونۀ درونگرا با حیاط مرکزی بوده است .در دورهی

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

پهلوی معماری بناهای مسهکونی به لحاظ شهکل و فرم وارد

[ ]43هویت اسههالمی ایرانی بخشههی از هویت شهههر همدان

مرحلههی جهدیهد شهههد .بنهابراین میتوان خهانههههای تهاریخی

اسهت [ .]44هویت بخشهی و افزایش حس تعلق سهاکنان در

موجود در شههر همدان را به سهه گونه ،بر اسهاس معیارهای

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

کهالبهدی موثر بر عملکرد اقلیمی خهانهههها در بهازهی زمهانی

ازآنجاییکه محالت قدیمی نشانه هویت فرهنگهی و تاریخی

قاجار تا پهلوی دسته بندی کرد:

شههرها محسهوب میشهههههوند و تخریب و نابههههودی آنها

گونهی  :Aخانههای دورهی قاجار که به صهورت درونگرا با

تیشههای بر ریشهه هویت سهاکنان اسهت ،ضهرورت رسهیدگی به

حیاط مرکزی و فضای اندرونی و بیرونی بوده است.

این بافتها و سههاماندهی و احیاء آنها احسههاس میشههود.

گونهی  :Bخانههای مربوط به دوران اواخر قاجار و پهلوی

همدان دارای محلههای تاریخی ،فاخر و ارزشههمندی اسههت

اول که تلفیقی از گونهی درونگرا و برونگرا هستند.

که بررسهههی محالت آن از حیث فضهههای میانوند را بهعنوان

گونههی  :Cخهانههههایی کهه بها تهأثیرپهذیری از فرهنهگ معمهاری

راهکاری در پویایی فضهههای شههههری تضهههمین میکند .این

غرب پالنها در آنها برونگرا شده است]40[ .

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

ریشهه ورود کارخانهها به شههر همدان به انتهای دوره قاجار

توسعه انتخاب شدند.

بر میگردد« .در سهال  1290شهمسهی ،یک شهرکت انگلیسهی با

مدرنیسهم در شههر همدان ،با ورود مهندسهان آلمانی و اتریشهی

نام « »O.C.Mتوسههط «سههس هیل ادواردز» وابسههته به کمپانی

آغاز شهد .فرشهاد بهرامی و محمد آتشهینبار ( )1398در این

شههرق لندن ،نخسههت در خانهای در شهههر همدان با هشههت

بهاره می آورد کهه «شههههر همهدان بها سهههابقهه تهاریخی پیش از

دسهتگاهدار قالی ،کار قالی بافی را شهروع میکندکه عمدهترین

اسهالم ،تا دوره پهلوی اول از منظر سهنتی غنی برخوردار بود.

فعهالیهتاش در شههههرههای همهدان ،اراک و کرمهان بود ،او در

کهارل فریش ،مهنهدس آلمهانی ،بها ایهده احهداث خیهابهانههای

 1948میالدی برای تهالیف کتهاب «قهالی ایران» بهه همهدان

نفوذی تغییری بزرگ در منظر شههههری همهدان ایجهاد کرد.

برمیگردد و متوجه میشههود که اسههتاد کارش «کبری خانم»

احداث میدانی وسیع در تقاطع شش خیابان نفوذی با فواصل

 12دسههتگاه دارقالی را اداره میکند ،یعنی بزرگترین کارگاه

مساوی ،پدیدآورنده نقطۀ عطفی مؤثر در منظر شهری همدان

قالی بافی در شههر همدان در سهال  1314شهمسهی ،به دسهتور

بود .این طرح که به تقلید از جریان معماری و شهههرسههازی

رضها شهاه خلع ید میشهود و شهرکت سههامی فرش ایران به

قرن  19شههههرههای اروپهایی بهه عنوان نمهاد اقتهدار و تجهدد

جای آن شهرکت ،تاسهیس میشهود ]46[ ».از حدود  1310به

سهاخته شهد ،شهبیه یک چرخدنده صهنعتی بود که از میان بافت

بعد ،مهندسهههین آلمانی ،اتریشهههی و سهههوئیسهههی جایگزین

تهاریخی ،مرکز و بهازار همهدان میگهذشهههت .مهداخلهه کهارل

مهندسههان انگلیسههی و فرانسههوی میشههوند و این روند ادامه

فریش به لحاظ شهههکلی با آنچه از گذشهههته در منظر شههههر

مییابد .قانون اسهتخدام مسهیو ربرت مرتس و ویلهلم بوخنر

همدان تداوم داشهت هماهنگ نبودا حجم سهاختوسهاز نیز به

اتباع آلمان برای کارخانه ضههرابخانه – مصههوب  27بهمنماه

اندازهای بود که در نگاه کلی به نقشهۀ شههر به نظر میرسهید

 1309مجلس شهههورای ملیا و قانون اجازه اسهههتخدام آقای

سهیمای شههری همدان به صهورت اسهاسهی دگرگون شهده

ویلهلم برانت تبعه آلمان برای کارخانه ضهرابخانه  -مصهوب

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

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

مهاننهد «کهارل فریش» و «لیزا گلوکمهان» در شههههر همهدان،

مهدرن کردن ایران هسهههتنهد .طراحهانی مهاننهد لیزا گلوکمهان

سهاختار خاصهی را به این شههر به عنوان شههری مدرن داده

هرچند در مسهافرت به شههرهایی چون همدان طرح هایی را

اسهت .گاهنامه کارخانههای دولت شهاهنشهاهی ایران گزارش

با سهبک مدرنیسهم باوهاوسهی ارایه کردند ،البته تاریخ نشهان

می دههد کهه در « 14دی مهاه  1306وزارت امور خهارجهه بهه

داد کهه طرح ههای خهانهه سهههازی کهارل فریش و لیزا گلوکمهان

سفارتهای دولت شاهنشاهی ایران در برلین ،پاریس و لندن

آلمانی با اشههغال ایران توسههط متفقین عمال هیچگاه به بهره

دسهتور داد که اگهی مناقصهه بنیان کارخانه ذوب آهن ایران را

برداری نرسید اما روح مدرنیسم را در این شهر زنده کرد.

برای آگهاهی شهههرکهتهها و کهارخهانههههای بزرگ اروپها در

چهالش از هم گسهههیختگی ،و روش صهههحیح اسهههتفهاده از

روزنامههای مهم آلمان ،فرانسه و انگلستان به چاپ برسانند».

سههامانههای میانوند درون شهههری برای همپیوندی عناصههر

و در  11خرداد ماه  1312الیحه اسههتخدام سههه تن مهندس

مختلف شهری ،موضوع اصلی مقاله است .درواقههع در ایههن

آلمانی از تصهههویب مجلس شهههورای ملی گذشهههت .قانون

پژوهش نحوه مهداخلهه و تهأثیرگهذاری فضهههای میهانونهد را در

اسهههتخهدام مسهههیو مهارتین تبعهه دولهت آلمهان برای تهاسهههیس

دینامیسههم پایدار محالت شههههههههری را مورد بررسههی قرار

کارخانه آهنذوبکنی (مصهوب  2آبان ماه  1306شهمسهی)،

میدهد .از طریق شناسایی مؤلفههای پویایی فضاهای میانوند

فرصت های بیشتری برای ورود مدرنسیم فراهم کرد.

و حهههوزه مداخله آنها میتوان بهههه آن رسید .امروزه ایجاد
پویایی فضهایی اصهلیترین نیروی محرک شهکلدهنده بههههه
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شهرها بهههوده و کلید موفقیهههت آن ،پرداختهههن همزمان به

تحلیل شده قابل دفاع میباشند .تنوع و گونهگونی پروژههای

محالت جهت توسههعه پایدار درون شهههری اسههتا امری که

تحلیل شههده به گونهای اسههت که با اندکی رواداری میتوان

شهههرهای معاصههر را را با محالت تاریخی مرتبط مینماید و

نتایج حاصههل از آن را در مقیاسهای بسههیار وسههیعتر تعمیم

کارکردهای بهاارزش موجود را بهه اعتال میرساند.

داد .بهگونهای که دسهتاوردهای بهدسهت آمده در ترسهیم آینده

نوآوری خاص پژوهش در توجه به دینامیسهم فعال شههری و

معماری ایرانی ،مورد استفاده و بهرهبرداری قرارگیرند.

همپیوندی شهبکه ای عناصهر شههر اسهت که سهامانههای میانوند

این پژوهش بر پایه مصههاحبهها و پرسههشههنامههایی متمرکز

درون شهههری و همپیوندی عناصههر مختلف شهههری را مورد

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

بحهث قرار میدههد .میتوان ادعها نمود کهه این مطهالعهه دارای

دادهها بهصهورت تحلیل کیفی مفاهیم و نظریههای موجود از

جنبهای از نوآوری بوده و در پی کشههف اثر رویکرد توسههعه

نحوه کاربرد زندهسههازی پایدار محالت موردمطالعه اسههت.

مکان-بنیان در مرکز محالت تاریخی همدان به عنوان فضهای

این دادهها شامل مشاهدات عینی ،تحقیقات میدانی ،مطالعات

میانوند شهری جهت پایداری شبکه درون شهری است.

کتابخانهای ،گفتگوهای محلی با کسهبه و سهاکنان و رهگذران

رهیافت پژوهش حاضر ،روش آمیخته میباشد ،علت استفاده

بر مبنای شههاخصهای گزینششههده میباشههد .پس از تحلیل

ازین شهیوه تدقیق و تایید فاز کیفی پژوهش بوسهیله فاز کمی

محالت و گرداوری دادهها به روش ذکر شهده ،پرسهشهنامهای

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

15سههنجهای و  4معیارۀ سههاختاری ،اقتصههادی ،همگانی و

شههاخصهای رویکرد این پژوهش ،با کدهای تحلیلی روش

محیطی طرحشهده و پرسهش از سهه طیف مشهارکتکننده در

دادهبنیاد ،از این راهبرد بهرهگیری شههده اسههت .بنابراین ابتدا

پژوهش شهامل کسهبه و سهاکنان و رهگذران که اشهراف کامل

در فهاز کیفی بها اسهههتفهاده از راهبرد دادهبنیهاد بهه اسهههتخراج

بهه محالت مورد مطهالعهه داشهههتنهد ،صهههورت گرفتهه اسهههت.

شهههاخصههای ارزیهابی فضهههاههای میهانونهد بر مبنهای رویکرد

پرسهشهنامه با اسهتفاده از طیف لیکرت پنج مرحلهای توسهط

پژوهش پرداختهه و پس از شهههنهاسهههایی گونههههای مفهومی

طیف مشهارکتکننده ارزشگذاری و نتایج بهصهورت میانگین

فضاهای میانوند موردمطالعه (چمنها) ،کدگذاری این فضاها

مجموعهه امتیهازات حهاصهههل در مورد هرمحلهه تهدوین شهههده

صهورت گرفته و تحلیل و شهناسهایی کدهای (شهاخصهای)

اسههت .درنهایت شههاخصهای تاثیرگذار در پویایی محالت

اسههتخراجی در این نمونهها انجام شههده اسههت .الزم بهذکر

غربالگری شده است.

است پیش از تدوین پرسشنامه و با هدف اعتبارسنجی بخش
کیفی پژوهش ،کدها و مضههامین اسههتنباط شههده ،مورد تایید
متخصهصهین قرارگرفته اسهت .سهپس بر مبنای نظرات آنها
شهاخصهای نهایی گزینش شهده و در نهایت سهواالت جهت
اتصهههال دو فهاز کیفی و کمی در این پژوهش آمیختهه مهدون
شده است.
پراکندگی چمنهای تاریخی ،به صهورتی انتخاب شهده اسهت
کهه در محالت مختلف شههههر همهدان واقع شهههده بهاشهههنهد،
نمونههای موردی از دامنهای شهناخته شهده انتخاب شهدهاند و
همچنین مهدارک کهافی جههت مطهالعهه دقیق آنهها در اختیهار
پژوهش بوده اسهتا بنابراین میتوان اعتبار آنها را بسهیار قابل
قبول دانسهههت ،اعتبهاری کهه برمبنهای مطهالعهه دقیق نمونههههای
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نمودار  .1فرآیند و روششناسی پژوهش در تحلیل چمنهای نمونهموردی

محله بهعنوان تبلور فضایی شرایط اجتماعی -اقتصادی

مقاله پیشرو ،با استفاده از رویکرد بازآفرینی و توسعه محالت

جامعه ،از انسجام و همگنی خاص برخوردار است.

( )TNDمشکالت درون بافتی محالت منتخب شناساییشده

بهعبارتدیگر محله یک تشکل اجتماعی است و واحدهای

و با مفهوم پویایی مکان تمامی این دستاوردها از دید کالن و

محلهای به دلیل اندازه میتوانند موجبات مشارکت در شکل

آیندهنگر بهصورت شایسته مرتفع میشود TND .با محوریت

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

قرار دادن محله به عنوان هسته تشکیل دهنده شهر یکی از

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

ابزارهای شکل دهی محالت بر اساس نظم و برنامه ای از

اصلی محله همراه با گذرهای پیاده و شبکهای از مراکز فرعی

پیش تعیین شده محسوب میشود ]53 – 52[ .از این رو

محله و وحدت شکلی آن را باید چارچوب و استخوانبندی

همنشینی این دو انگاره مفهوم جدیدی را پایهگذاری کرده و

اصلی محله دانست .ترکیب عملکردها و فعالیتها برای ایجاد

به عنوان راهکاری که تنظیم کننده محیط کالبدی ،اجتماعی و

وحدت فضایی ،وجود نشانهها و عرصههای مختلف

اقتصادی در سطح محله است ،منجر به پایداری درون شهری

نیمهخصوصی ،نیمهعمومی و عمومی بهعنوان بستر اصلی در

شده و در این نوشتار با عنوان رویکرد توسعه مکان-بنیان

تعامالت و روابط اجتماعی نیز از ویژگیهای محله محسوب

مطرح میگردد.

میشوند .در این نوع محالت نوعی یکپارچگی کارکردی و

در این روش شاخصههای مطرح در مقوله پویایی محالت

نیز تقسیمکار بین شرکتهای وابسته به صنایع اقتصادی به

سنتی ،براساس برهمکنش و تجمیع رویکرد توسعه محالت

چشم میخورد که بهنوبه خود به دینامیسم شهری منجر

و پویایی فضای میانوند ،مورد بررسی قرارگرفته و مؤثرترین

میشود .اولویتبخشی به فضاهای عمومی و فضاهای شهری

شاخصهها در مطالعه فضای میانوند شهری از حیث توانایی

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

در ایجاد پایداری و سرزندگی استخراج شدهاند .این شاخصه

امروزه با تغییر کارکردها و نگرشها ،لزوم رسیدگی به

ها در چهار نظام شامل نظام ساختاری  ،اقتصادی ،همگانی و

بافتهای تاریخی و ساماندهی و احیاء هویت آنها امری

محیطی دستهبندی میشوند .در نمودار  2نحوه شکلگیری

ضروری مینماید .لذا جهت بررسی همهجانبه این مهم در

فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان
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معیارهای سنجش پویایی مرکز محالت بر پایه رویکرد توسعه
مکان-بنیان ارائه شده است.

نمودار  -2نحوه شکلگیری معیارهای سنجش پویایی مرکز محالت بر پایه رویکرد توسعه مکان-بنیان

در این پژوهش از میان محلههای سههنتی در شهههر همدان5 ،

انتخاب شههدند .در شههکل  1نظام مرزبندی محالت در شهههر

محله شهناسهایی گردید .سهپس برمبنای رویکرد توسهعه مکان-

همهدان و موقعیهت محلههههای منتخهب نسهههبهت بهه یکهدیگر

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

مشخصشده است.

کلپا که در مرکز شهههر همدان واقع هسههتند ،از میان نمونهها

 .1محلۀ حاجی
 .2محلۀ کبابیان
 .3محلۀ کلپا
شکل :1موقعيت محلههای مورد مطالعه در شهر همدان  ،مآخذ :نگارندگان
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در شکل ها شماره  3 ،2و  4عکس از مرکز این محالت قابل

سوم -حوزه تصمیمسازی و تصمیمگیری :الف -رویکرد

مشاهده است.

بینرشتهای و عملکرد گروهی ،ب-مشارکت ،پ -انعطاف

عوامل تأثیرگذار در چگونگی این جداسازی ،عبارتاند از:

پذیری]55 – 54[ .

اول -حوزه شهرسازی :الف -شاخص بودن محله ،ب-

پراکندگی مرکز محلههای تاریخی ،به صورتی انتخاب شده

داشتن مرکز محله فعال.

است که در محالت تاریخی مختلف شهر همدان واقع شده

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

باشند.

استقبال عمومی ،ت -منظر فرهنگی.

شکل :2محله ی حاجی ،مآخذ :نگارندگان

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

درگذشته در بسیاری از محالت همدان محوطههایی به شکل

تپنده محالت بودند .سیرآغازین به همراه روند تغییرات

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

محالت و چمنهای همدان و همچنین ساختاربندی شهر

است که کوچه اصلی محله بدان منتهی میشده است .این

همدان در نمودار  3آمده است.

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

نمودار  -3سیر تطور چمن در دورههای مختلف ساخت شهری همدان

چمنها در شهر همدان معرف فضای کارآمد با ساختار مرکز

در شکل  ،5نقشه وضع فعلی و عکسهای محله حاجی و

محلهای بود .شبکهای درونساز که به رشد فعالیتهای درون

مرکز محله آن را نشان میدهد ،محله حاجی از محالت

محلهای از حیث اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی یاری

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

میرساند و موجبات پویایی در حوزه درونشهری را فراهم

حمام ،مراکز خرید و فضای سبز است.

میآورد.
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شکل  -5سمت چپ :مرکز محله حاجی با تأکید بر چمن محله (فضای میانوند محله) ،سمت راست :اجزای داخلی چمن حاجی ،مأخذ :نگارندگان

شکل  6نقشه وضع فعلی و عکسهای محله کلپا را نشان

را دربرگرفته مشخصشده است .جدارههای تجاری و

میدهد ،محله کلپا دارای قدمتی مربوط به اواخر قاجار و

همچنین بافت مسکونی جدید در کنار بافتهای قدیمی در

بافتی است که در دوران گذشته دستخوش تغییرات زیادی

محله در کنار یکدیگر نشستهاند.

گشته است .حوزه نفوذ این محله بهوسیله خیابانهایی که آن

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

شکل  7نقشه وضع فعلی و عکسهای محله کبابیان را نشان

محالت باقیمانده از محلههای بافت تاریخی همدان میباشد

میدهد ،محله کبابیان در شهر همدان ،در حلقه اول کمربندی

که در نزدیکی بازار و میدان مرکزی شهر همدان واقعشده

شهر قرارگرفته است .این محله بهعنوان یکی از قدیمیترین

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

یافتهها

سازماندهی شبکه محله -شهر و پایداری درونشهری ،رویش

در حوزه محالت تاریخی همدان ،پس از تجمیع تمامی

الگوهای شهرسازی معاصر و میراثی برای آیندگان میشود.

مباحث بهدست آمده در پرسش از سه طیف مشارکت کننده

[ ]56-55در این نوشتار رویکرد توسعه مکان-بنیان ،بهعنوان

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

روشی مداخلهگر و نقطه اتصال دو مفهوم مکانهای عمومی

آنها ،تمامی گویههای پرتکرار شناسایی شد و مهمترین یافته

محالت و فضاهای میانوند ،جهت باززندهسازی محالت

این پژوهش درک تاثیر بازکاربست همساز مراکز تاریخی

مطرح میشود .در این روش شاخصههای مطرح در مقوله

چمن در محالت ،به عنوان شبکه فضای میانوند استا

توسعه مکان-بنیان ،بر اساس برهمکنش و تجمیع مدل مکان

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

و رویکرد توسعه محالت ،موردبررسی قرارگرفته و مؤثرترین

آید .در تعریف ،اصطالح فضاهای میانوند در مطالعات

شاخصهها در مطالعه فضای میانوند شهری از حیث توانایی

فرهنگی و اجتماعی نشاندهنده همپوشانی ،ارتباط و

در ایجاد سرزندگی پایدار استخراجشدهاند .این شاخصهها در

همبستگی میان اجزای مختلف است که میتوان از این فضاها

چهار بعد شامل نظامهای ساختاری ،اقتصادی ،همگانی و

بهعنوان فضاهای رابط استفاده نمود ،بهصورتیکه فعالیتها و

محیطی دستهبندی میشوند( .نمودار )3

روابط مختلف را به شیوهای که ایجاد ارزش کند به یکدیگر
مرتبط سازند.
در این بحث چمنهای تاریخی همدان ،بهمثابه فضای میانوند
شهری در نظرگرفتهشده که باعث به وجود آمدن مجراهای
ارتباطی درهمپیچیده با شهر و ایجاد شبکه زیستی پایدار در
شهر میگردد .به عبارتی بر اساس رهیافت توسعه مکان-
بنیان ،باززندهسازی مرکز محالت ،نهتنها محله و شهر را از
یک گذشته رو به انحطاط نجات میدهد ،بلکه بهعنوان
واسطی با به وجود آوردن دینامیسم اجتماعی در محله ،باعث
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نمودار  -4سنجههای پویایی فضای ميانوند محالت سنتی با رویکرد توسعه مکان -بنيان

در این پژوهش بر اساس مفاهیم و ارزشهای توسعه مکان-

لیکرت  5مرحلهای به هرکدام از گویههای رویکرد توسعه

بنیان و دستهبندی آنها درچهار نظام و پانزده سنجه به بررسی

مکان-بنیان دادهشده ،عدد پنج به معنی آن است که گویه

و تحلیل کیفیت سه نمونه از مراکز محالت تاریخی و باارزش

موردنظر در نمونه موردی ،به بهترین شیوه انجامشده است و

همدان ،به عنوان فضای میانوند شهری پرداخته میشود .در

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

روند کار ،از طیف سهگانه مشارکتکنندگان شامل کسبه،

امتیاز را کسب کرده است( .جدول )1

ساکنین ،رهگذران استفادهشده است .نمرات بر اساس طیف
جدول -1امتیازدهی سنجههای موثر پایداری محالت تاریخی با هدف توسعه مکان-بنیان بر اساس نظر مشارکتکنندگان
گویههای بررسی شده بر اساس مدل توسعه مکان-بنیان
نظام ساختاری

نظام حرکتی مناسب

وجود پارکینگ

تسهیل ارتباط داخل و خارج بنا

شفافیت فضا عمومی و خصوصی

مشخص
تنوع در فضابندی

فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان

سکانس مکانی و تعریف مرزهای

کسبه محل

2

4

3

2

5

4

4

5

2

3

5

3

2

2

5

(اشتغالزایی)
تنوع عملکرداقتصادی

راهبردهای توسعه اقتصادی

افزایش مشارکت بخش خصوصی

ارائه خدمات خرد مقیاس

توجه به نیاز اجتماعی مکث و حرکت

رهگذران غیرمحلی

4

3

5

2

5

4

4

5

4

5

5

4

4

4

4

فرهنگی

ارتقاء دانش فرهنگی

ساکنین محلی

3

1

1

3

2

4

5

5

3

2

2

2

4

1

2

فضایی

کسبه محل

2

4

3

2

5

3

4

5

2

1

5

3

2

1

5

تجمیع کاربران از سطوح مختلف

رهگذران غیرمحلی

4

2

4

3

5

4

5

5

4

3

4

4

4

3

4

فضا

مرکز

ساکنین محلی

3

3

2

3

3

5

4

5

4

2

2

2

4

2

2

کسبه محل

توجه به اقلیم منطقه در عرصهبندی

مرکز محله

3

2

3

2

5

2

4

5

2

2

3

3

3

بهکارگیری ساختارهای زنده در خلق

مرکز محله

محله

Specht, 2014, Giusti & Alberti, Fernand,
)2013

3

حاج

کلپا

(Tiesdell,2009,
& Lucas,2004, Clark
Dickson,2003
)rafieian,1389

(Venturi & Scott,1972
Gehl,2010,

3

ی

کبابیان

مشارکت کنندگان

نام مراکز محالت تاریخی

(Gurer,2017, Gehl, 1979, Trancik,1986, Hillier
)& Hanson, 1984

نظام اقتصادی

نظام همگانی

نظام محیطی
(Gurer,2017,
Muller, 2004,
Edwards,2003,
)Rogers, 2005
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ساکنین محلی

3

1

2

3

3

5

5

5

4

2

4

2

4

2

2

رهگذران غیرمحلی

4

3

5

2

5

5

4

5

4

5

5

4

4

4

4

با محاسهبه میانگین نمرات دادهشهده( ،جدول )2به هرکدام از

امر نشههاندهنده آن اسههت که در نظر مشههارکتکنندگان این

گویهها ،بر اساس نظر مشارکتکنندگان میتوان به این نتیجه

گویهها بیشههترین تأثیر را در ایجاد شههبکه پایدار بین محله و

رسهید که در هر سهه چمن نمونه موردی ،سهنجه راهبردهای

شههههر دارد .در مقهامههای بعهد بهه ترتیهب گویههههای تنوع در

توسههعه اقتصههادی و تنوع عملکرد اقتصههادی در بعد توسههعه

فضهابندی از نظام سهاختاری ،توجه به نیاز اجتماعیم مکث و

اقتصهههادی از اهمیت بیشهههتری برخوردار اسهههت .یافتههای

حرکت و تجمیع کاربران از سطوح مختلف فرهنگی ،از نظام

پژوهش حاکی از آن اسهت که بعد توسهعه اقتصهادی از بقیه

همگانی قرار دارند .همچنین بررسی نظرات مشارکتکنندگان

حوزههها دارای نمره بهاالتری اسههههت این حوزه شههههامهل

حهاکی از آن اسهههت کهه از نظر ابعهاد  4گهانههی پژوهش ،مرکز

راهبردهای توسههعه اقتصههادی (اشههتغالزایی) ،تنوع عملکرد

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

اقتصهادی و افزایش مشهارکت بخش خصهوصهی میباشهد .این

و محله کبابیان در اولویتهای دوم و سوم هستند.

جدول  .2ميانگين امتيازات فاکتورهای توسعه مکان-بنيان در مورد مراکز محالت موردبررسی
نظام ساختاری

نظام همگانی

نام مرکز محالت تاریخی

نظام حرکتی مناسب

وجود پارکینگ

تسهیل ارتباط داخل و خارج بنا

شفافیت فضا عمومی و خصوصی

تنوع در فضابندی

سکانس مکانی و تعریف مرزهای مشخص

تنوع عملکرداقتصادی

راهبردهای توسعه اقتصادی (اشتغالزایی)

افزایش مشارکت بخش خصوصی

ارائه خدمات خرد مقیاس

توجه به نیاز اجتماعی مکث و حرکت

ارتقاء دانش فرهنگی

تجمیع کاربران از سطوح مختلف فرهنگی

توجه به اقلیم منطقه در عرصهبندی فضایی

بهکارگیری ساختارهای زنده در خلق فضا

مرکز محله

نظام اقتصادی

نظام محیطی

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

کبابیان
مرکز محله

2.

کلپا

75

مرکز محله

2.

حاجی

75

جمع امتیاز

2.

3.25
3.25
3.08

2.75
3
3.08

2.25
2.25
2.33

4
4.5
4.17

3.5
4.75
3.91

4.5
4.5
4.5

4.75
4.75
4.75

2.75
3
2.91

2.75
3.25
2.57

4.25
4.75
4.16

2.75
2.75
2.75

3.25
3.25
3.41

2
2.5
2.41

4
4
3.75
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در جدول شههماره  3جمعبندی ارزیابی پویایی در سههه محله

پایداری در مرکز محله حاجی به نسهبت دو محله دیگر باالتر

نمونه موردی بر اسههاس شههاخصهههها و معیارهای پویایی و

اسههت بنابراین میتوان گفت بر اسههاس نظرات متخصههصههان

دینامیسهم پایدار فضهایی صهورت گرفته اسهت .بر اسهاس نتایج

مرکز محلهه حهاجی نسهههبهت بهه دو مرکز محلهه دیگر دارای

این پژوهش مجموع میانگین امتیازات شههاخصههههای اصههلی

دینامیسم فضایی پایدارتری است.

Volume 12, Issue 1, Spring 2022

Naqshejahan

 120ملیکا متقی ،ویدا نوروز برازجانی ،مزین دهباشی

شریف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول  -3رتبه نهایی مراکز محله منتخب
نام محله

رتبه

مرکز محله کلپا

2

مرکز محله حاجی

1

مرکز محله کبابیان

3

در حقیقت اینگونه به نظر میرسد که محله حاجی به دلیل

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

قرارگیری کاربریهای اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی مختلف

بودهاند .یکی از ویژگیهای شکلدهنده مرکز محله ،ایجاد و

موجود در آن و سبقه فعالیتهای مردمی ،از دغدغه اجتماعی

توسعه فضاهای میانی بهعنوان راهکار ارتباطی در شبکه

باالتری نسبت به سایر محالت مورد مطالعه در شهر همدان

درونشهری است که این مهم در محله حاجی به سبب

برخوردار است و به همین دلیل محرکهای توسعهای که نگاه

موقعیت مناسب فضایی ،فاکتورهای توسعه اقتصادی و مراکز

اقتصادی ،همگانی و کالبدی منعطفتر و برجستهتری را به

نیرومند موجود دراین چمن ،این فضای میانوند را به فضای

همراه دارند در این محله از امتیاز باالتری نسبت به محالت

منتخب تبدیل نموده است.

دیگر برخوردار است .بر این اساس ،یافتههای این مطالعه

بهمنظور ارتباط بهتر با محیط و نظارت مسئوالنهتر بر فضا در

نشان میدهد که وجوه مختلف رویکرد توسعه مکان-بنیان

نظر گرفتن ترکیبی از عرصهها در طراحی محالت بهعنوان

میتواند حس مشارکت و همکاری ساکنان آن در کمک به

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

پیشبرد هرچه بهتر پروژهها به دلیل اعتماد و اعتباری که

پایداری شهر ضروری به نظر میرسد .همانگونه که از

ساکنین از یکدیگر دارند و تعلقات عاطفی که در بین آنها

بررسیهای صورت گرفته در مورد نمونه موردی چمن (گره

وجود دارد را افزوده و منجر به بازتولید تعامالت اجتماعی با

یا میدان اجتماعی) برمیآید این میدانها در طول سالیان

زیرساخت دینامیسم پایدار شهری و درون منطقهای شده و

الگوی کارکردی مناسبی را به لحاظ قلمروی فیزیکی و ذهنی

امنیت بیشتری نیز برای محله به ارمغان میآورد .عالوه بر

در محالت همدان داشتهاند و عالوه بر وجود مالکیت واقعی

اشاره به موضوعات خاص و کلیدی در شهر سنتی ،وسعت

بر عرصهها که بیانگر نظارت و کنترل فضاست ،مالکیت

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

نمادین در فضای عمومی با پیشبینی فضای زنده و جاذب،

جمعیتی شهر تغییر مینمود و مراکز محالت بهعنوان فضای

تشدید استفاده از فضای عمومی ،تقویت ارتباطات اجتماعی

میانیم اثرگذار پویایی و جنبوجوش محلهای را تحکیم

را برای ساکنان محالت فراهم داشته و با افزایش حس تعلق

میبخشد .ازآنجاییکه بیشتر روابط فقط درون محله بود،

افراد به محیط احساس مسئولیت آنها در بهرهبرداری بهینه

نوعی استقالل منطقهای داشته و نیازهای روزمره ساکنین و تا

از فضا و شرکت در فعالیتهای جمعی را تقویت کرده است.

حدی اشتغال محلی را فراهم میساخته است .لذا محله از

نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد کیفیت فضای میانوند

ابعاد متفاوت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی دارای استقالل

در مرکز محالت) بر میزان پایداری و پویایی در محله تأثیر

نسبی بود .نهادها و تجهیزات خدماتی و اجتماعی از نظر

مستقیم دارد .بنابراین چمنها مراکزی هستند که با

کالبدی در نقاط حساس با تعریف فضای میانوند (مرکز

خصوصیات ویژه خود افراد محله را برای ارتباطات اجتماعی

محله) قرار گرفته است .فضاهای میانوند یادشده با تعریف

ترغیب کرده و باعث انتخاب فعالیتهای اختیاری در محالت

مرکز محله پررنگتر جلوهگر شده و از نظر کالبدی یا

و ایجاد شبکه درونشهری مستحکمتری از حیث پایداری

بهصورت یک راسته عریض یا بهصورت میدانچههایی که

شهری میگردند.

فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان
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اثرگذاری این دانهبندی در نظام طراحی درونساز شهری

اجتماعی در بافت درونشهری میشود .یکی از بهترین

منتهی به ایجاد و تثبیت موارد ذیل میشود:

راههای احیاء محالت تاریخی ،بازآفرینی مبتنی بر رویکرد

▪ تحکیم ماهیت مراکز محالت با توجه بر فضای

توسعه مکان-بنیان در جهت بازگرداندن جنبوجوش ،حس

پایدار و کارآمد با رویکرد اجتماعی ،فرهنگی،

زندگی و شوق و اشتیاق در تعامالت اجتماعی میشود .با

اقتصادی و زیستمحیطی.

توجه به بررسیهای صورت گرفته در این تحقیق ،میتوان

▪ توجه به انسجام و یکپارچگی بافت درونشهری از
طریق تأکید کارآمد به شبکه فضای میانی.

اینچنین نتیجه گرفت که چگونگی کیفیت فضای میانوند در
محلهها میتواند بر چگونگی سایر کیفیتها مانند کیفیتهای

▪ اثرگذاری صحیح و متوازن مؤلفههای اجتماعی در

انسانی-محیطی تأثیر گذاشته و با افزایش کیفیت فضای میانی

ساختار مراکز محالت و توجه به مشارکت افراد در

در محالت میتوان شاهد افزایش تعامالت اجتماعی و بهدنبال

ایجاد پایداری محیطی.

آن پایداری درونمحله بود .با توجه به بررسی و تحلیل آمیخته

▪ توجه به آسایش اقلیمی و حفاظت و احیای بافت
سبز درونشهری.

صورت گرفته بر روی دادههای پژوهش در محالت تاریخی
در نهایت میتوان گفت ،روند باززندهسازی و خلق دینامیسم

▪ تعدیل تراکم عملکردی و همچنین همپیوندی

درونمحلهای با تمرکز بر مراکز محالت ،تدریجی ،مداوم،

کالبدی-فضایی با تأکید بر ایجاد و تثبیت فضاهای

زمانبر و بیپایان است و برونداد این فرایند ،پایداری مکانی

مؤثر و پایا.

است که محصول تعامل افراد و گروهها با فضا و تولید معنا

▪ جذب سههرمایهگذار و اشههتغالزایی از طریق تنوع
عملکردهای اقتصادی.

میباشد .در کنار این بازتولید ،توجه همزمان به مفهوم آینده
محالت و تأکید بر مفهوم میراث آینده و تلفیق هوشمندانه
این دو ،حائز اهمیت است .یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که سازماندهی پایداری درونمحلهای ،از طریق شبکه

بحث و نتیجهگیری

فضایی میانوند ،مقولهای درهمتنیده است .این رویداد بر

نتیجهگیری درپی بحث پیرامون پرسش اصلی پژوهش حاصل

اساس نتایج حاصل ،منبعث از عوامل مختلفی ازجمله

میشود .جمعبندی نتایج حاصل از پژوهش کیفی و کمی

راهبردهای توسعه اقتصادی در محالت ،تنوع عملکرد

صورت گرفته ،حاکی از آن است ،نقش سامانههای فضایی

اقتصادی ،مقیاس مرکز محله ،توجه به نیاز اجتماعی مکث و

میانوند در پایداری محالت مورد مطالعه ،بهصورت فزاینده،

حرکت ،دسترسی مناسب فیزیکی ،بصری و حرکتی ،تجمیع

از طریق توسعه اقتصادی ،خاطرهانگیزی و دریافتهای

کاربران از سطوح مختلف فرهنگی ،محصوریت مطلوب،

جمعی تعریف میشود .ایجاد و افزایش پایداری چمنهای

تنوع در فضابندی و بهکارگیری ساختارهای زنده در خلق

مورد مطالعه ،از طریق بهکارگیری مؤثر عناصر فضایی میانوند

فضا است .شاخصهای توسعه اقتصادی در محله بیشترین

امکانپذیر است ،بر این اساس سامانههای فضاهایی میانوند با

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

افزایش پایداری در فضاهای جمعی موردمطالعه ارتباط

را برای پایداری اجتماعی در مراکز محالت بهعنوان کانال

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

جریان دینامیسم اجتماعی به محله و شهر مهیا میسازد .ایهن

که شبکه پویای چند معیاره فضای میانوندا با تأکید بر

پژوهش میتواند برای تدوین ضوابط طراحی فضای میانوند

رتبهبندی مشخص ،در ایجاد نظام فضایی کارآمد نقش

در محالت معاصر جهت ارتقای کیفی و پایداری فضای

تعیینکنندهای دارد .راهکاری که در استراتژی طراحی محالت

محالت امروزی مفید و مؤثر باشد .امید است این نتایج

با رویکرد توسعه مکان-بنیان منجر به رشد الیههای دینامیسم

زمینهساز پژوهشهایی در جهت باززندهسازی مراکز محالت
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تاریخی ،بهعنوان میراثی برای آیندگان شود و در طراحی

دینامیسم پایدار در روابط میان حلقههای گمشده در تشکیل

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

ساختار محله -شهر باشیم.

نمودار  -5ابعاد و نتایج نقش شبکه فضای میانوند در پایداری شهری با تمرکز بر توسعه مکان-بنیان ،همراه با غربالگری سنجههای مؤثر بر دینامیسم
درونشهری

تأییدیههای اخالقی :نویسندگان با اعالم موافقت خود مبنی

سهم نویسندگان در مقاله :ملیکا متقی (نویسنده اول)،

بر ارسال این مطالعه به نشریه نقشجهان ،مطالعات نظری و

پژوهشگر اصلی ،برداشت میدانی ،تدوین محتوا با سهم 75

فناوریهای نوین معماری و شهرسازی تعهد میکند که این

%ا ویدا نوروز برازجانی (نویسنده مسئول) ،مدیریت نتایج با

مقاله در زمان ارسال برای این نشریه در هیچ نشریه ایرانی یا

سهم %25ا.

غیر ایرانی در حال بررسی نبوده و تا تعیین تکلیف قطعی در

منابع مالی/حمایتها :هزینههای مربوط به این مطالعه به

این نشریه برای هیچ نشریه ایرانی یا غیر ایرانی دیگری ارسال

عهده نویسندگان بوده است.

نخواهد شد.
تعارض منافع :این مقاله برگرفته از رساله دکتری ملیکا متقی
با عنوان «بازیابی نقش سامانههای فضایی میانوند در پویا
کردن عرصههای جمعی ،مطالعه موردی :بازارهای قزوین،
کاشان و کرمان» است که در دانشکده معماری و شهرسازی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز به راهنمایی خانم دکتر
ویدا نوروز برازجانی در حال انجام است.
فصلنامه علمی -پژوهشی نقش جهان

دوره  ،12شماره  ،1بهار 1401
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