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 -۱روش تحـقیق

در ایــن پژوهــش یــک روش توصیفی-تحلیلــی بــر دو اســاس مطالعــات میدانــی و کتابخانـهای شــکل گرفتــه اســت .در بخــش
کتابخانـهای بــه بررســی مــدل مفهومــی محــرک توســعه پرداختــه شــده و بــه  4معیــار کالبدی-فضایــی ،اجتماعی-فرهنگــی،
اقتصــادی و زیس ـتمحیطی تقســیم شــده اســت و در بعــد مطالعــات میدانــی نیــز شــامل تشــکیل ســه کارگــروه طراحــی
شــهری ،مطالعــات اجتماعــی و معمــاری بــوده اســت کــه طــی دههــا جلســه بــا متولیــان و مدیــران مناطــق شــهری بــه همــراه
نماینــدگان شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران بــه بحــث و بررســی درزمینـهی قابلیتهــای بازآفرینــی محرک توســعه
در محلــه پرداختــه شــد .همچنیــن در بخــش مطالعــات اجتماعــی نیــز چندیــن جلســه قبــل و بعــد از تهیـهی طــرح در مرکــز
محلــه و مســجد محلــه جهــت ارزیابــی و ســنجش دیــدگاه کاربــران و اهالــی محلــه تشــکیل شــد و بــا ابزارهایــی چــون
مصاحبــه ،مشــاهده و پرسشــنامههای نیمــه ســاختاریافته بــه شــناخت و تحلیــل مســائل پرداختــه شــد.
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قبـل از انقلاب صنعتـی و رشـد فزاینـده شـهرها ،محالت شـهری رشـدی بطئـی و تدریجی داشـتند و ضمن حفـظ ارزشهای
طبیعـی اجتماعـی و کالبـدی خـود ،بـه نیازهـای نسـبت ًا ثابـت سـاکنین خود پاسـخ میدادند .با رشـد شـتابان در کالنشـهرهای
ایـران ،بافتهـای تاریخـی و سـکونتگاههای کهـن و محلات مـورد تهدید قـرار گرفتنـد و نیاز بـه مرمت شـهری و بازآفرینی
بافتهای قدیمی بیش از گذشـته احسـاس شـد .توسـعه شـهری با توجه به دو رویکرد توسـعه درونی و مرمت شـهری بافتهای
فرسـوده ،سـعی در احیـا و بازگردانـدن حیات شـهری بـه عرصههای ناکارآمد داشـته اسـت .در جهت تسـهیل این رونـد و توجه
بـه پیونـد بافتهـای قدیمـی با توسـعه شـهری ،برنامهریـزی و اجـرای پروژههای محرک توسـعه بهعنـوان یکـی از راهبردهای
بکارگرفتـه شـده جهـت فراهم کردن بسـترهای الزم برای حضور سـاکنان و مالکان مـورد توجه قرار گرفـت .در این مقاله روش
توصیفـی  -تحلیلـی بنـا نهـاده شـده اسـت .منابع تحقیـق ،منابـع کتابخانهای و مشـاهدات میدانـی و پرسـشنامههای توصیفی
اسـت .رویکـرد این پروژه محرک توسـعه بوده کـه دارای ابعاد کالبدی-فضایـی ،اجتماعی-فرهنگی ،اقتصادی و زیسـتمحیطی
اسـت .ایـن مقالـه بـر آن اسـت تـا بـه این سـؤال پاسـخ دهد کـه با چـه رویکردی میتـوان بـه یـک بازآفرینی جامـع در جهت
توسـعه محلات دسـت یافـت؟ نتایـج نشـان داد کـه میتـوان با رویکـرد محرک توسـعه بهعنـوان بینشـی جامـع و یکپارچه به
احیـا و بازآفرینـی محلـه و همچنیـن حفـظ ارزشهـای تاریخـی و کالبـدی آن در جهـت تبدیـل محلـه بـه یـک مکان زیسـتی

ازآنجاییکــه محــات قدیمــی نشــانه هویــت فرهنگــی و تاریخــی شــهرها محســوب میشــوند و تخریــب و نابــودی آنهــا
تیشــهای بــر ریشــه هویــت ســاکنان اســت ،ضــرورت رســیدگی بــه ایــن بافتهــا و ســاماندهی و احیــاء آنهــا احســاس
میشــود .همــدان دارای محلههــای تاریخــی ،فاخــر و ارزشــمندی اســت کــه نیــاز بــه احیــاء و باززنــده ســازی دارد .ایــن
محــات بــه دلیــل ویژگــی خــاص ســاختاری و اجتماعــی بــرای اولیــن بــار در ایــران بهعنــوان پایلــوت بــرای بازآفرینــی و
محــرک توســعه انتخــاب شــدند .در ایــن راســتا یــک تفاهمنامــه بیــن شــرکت عمــران و بهســازی شــهری ایــران و مجریــان
از طــرف دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان تنظیــم شــد و جلســات متعــددی بیــن ایــن شــرکت و مجریــان از طــرف دانشــگاه
بوعلــی برگــزار شــد .همچنیــن قبــل از شــروع بــه طراحــی جلســات متعــددی در مســجد محلــه بــا ســاکنان بــرای دریافــت
مشــکالت و مســائل محلــه و اولویتبنــدی آنهــا برگــزار شــد .هــدف از ایــن پژوهــش شناســایی عواملــی اســت کــه از
طریــق آنهــا و بــا ایجــاد نیرویــی محــرک در بافــت ،بتــوان بــه بازآفرینــی حیــات شــهری در آن دســت یافــت .درواقــع در
ایــن تحقیــق نحــوه مداخلــه و تأثیرگــذاری طراحــی شــهری محــرک در بازآفرینــی محــات شــهری را بررســی میکنــد کــه
از طریــق شناســایی مؤلفههــای هریــک و حــوزه مداخلــه آنهــا میتــوان بــه آن رســید .امــروزه حفاظــت و بازآفرینــی شــهری
اصلیتریــن نیــروی محــرک شــکلدهنده بــه شــهرها بــوده و کلیــد موفقیــت آن ،پرداختــن همزمــان بــه توســعه و حفاظــت
اســت کــه ایــن امــر شــهرهایمان را بــرای پذیــرش کارکردهــا و یــا ارائــه خدمــات جدیــد مجهــز مینمایــد و کارکردهــای
بــاارزش موجــود را بــه اعتــا میرســاند (لطفــی .)56:1390،محــات در بافتهــای تاریخــی _ ســنتی دچــار نابســامانیهایی
متأثــر از معضــات کالبــدی ،کاربــردی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی شــدهاند و از زمینــه و ســیمای شــهری کنــار رفتهانــد.
حالآنکــه ضــرورت احیــاء و زنــده کــردن یکــی ازایندســت محــات کــه دچــار نابســامانیها و مشــکالت عدیــدهای شــده
اســت ،محلــه حاجــی همــدان واقــع در بافــت تاریخــی _ ســنتی ایــن شــهر اســت .پــروژه بازآفرینــی محــرک توســعه مرکــز
محلــه حاجــی بــا توجــه بــه ماهیــت مشــارکت و مردمنهــاد بودنــش از ابتــدا تــاش کــرده اســت شــروع کار پــروژه واجــد
خصلتهایــی همچــون درگیــر کــردن مــردم ،اطالعرســانی ،جلــب مشــارکت ،نیازســنجی از مــردم و نیــز ملحــوظ داشــتن
اولویتهــای مردمــی و محلــی بــر تشــخیصهای صــرف کارشناســی و همراهــی نهادهــا و ســازمانهای دولتــی و عمومــی
مبتنــی باشــد .ایــن پژوهــش بــه دنبــال شناســایی رویکــردی کارآمــد اســت تــا بتــوان بــه یــک بازآفرینــی جامــع در جهــت
توســعه محلــه دســت یافــت .لــذا رونــد طراحــی پــروژه نیــز بهگونـهای خواهــد بــود کــه توجــه بــه پیشــینهی محلــه حاجــی
و ســیر تحــوالت آن در گــذر زمــان متناســب بــا طرحهــای باالدســت درنظــر گرفتــه شــود کــه ایــن عامــل در رســیدن بــه
ایــدهی اصلــی پــروژه بســیار تأثیرگــذار اســت.

 -۲مفاهیم و انگاشـتها
 .1-۲مروری بر تاریخچه بازآفرینی
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جدول  -1سیر تکامل تدریجی بازآفرینی شهری (مأخذ :هیوسایک)1393:24،
نوع سیاست هر
دوره

دهه 1950
بازسازی

دهه 1960
باززنده سازی

دهه 1970
نوسازی

دهه 1980
توسعه مجدد

دهه 1990
بازآفرینی

راهبرد اصلی و
جهتگیری

بازسازی و گسترش
مناطق ،شهرها
و شهرکهای
قدیمیتر بر اساس
یک طرح جامع؛ رشد
حومهنشینی

تداوم راهبردهای دهه
 ،1950رشد حومهای
و حاشیهای؛ برخی
تالشهای اولیه در
توانمندسازی

تمرکز بر روی نوسازی
در جای اولیه خود و
طرحهای واحد؛ کماکان
توسعه همسایگی در
حاشیه شهر

طرحهای متعدد
بزرگ برای توسعه
و توسعه مجدد؛ پروژه های
کالنمقیاس پرهزینه.
پروژههای خارج از شهر

حرکت بهسوی
شکل جامعتری از
سیاستگذاری و
اعمال تمرکز بر روی
راهحلهای یکپارچه

دستاندرکاران
بانفوذ و گروههای
ذینفع

دولت ملی و محلی؛
پیمانکاران و توسعه
خصوصی دهندگان
زمین و امالک

نقش روبه افزایش بخش
حرکت بهسوی توازن
خصوصی و تمرکززدایی با
بیشتر میان بخشهای
واگذاری قدرت بیشتر به
خصوصی و عمومی
دولت محلی

تأکید بر نقش بخش
خصوصی و کارگزاران
خاص؛ افزایش شراکت

شراکت بهعنوان
رویکرد غالب

تأکید بر سطوح محلی
سطح فضایی فعالیت
و قطعات معین زمین

سطوح محلهای و
منطقهای در ابتدای امر،
بعدها تأکید محلی بیشتر

ظهور سطح منطقهای
فعالیت

معرفی مجدد دورنمای
در اوایل دهه
راهبرد  Fافزایش
تمرکز بر قطعات معین،
فعالیت
بعدها تأکید بر سطحمحلی
منطقهای

کانون اقتصادی

سرمایهگذاری
بخش عمومی با
مداخله نسبی بخش
خصوصی

ادامه روند دهه
 1950با افزایش اثر
سرمایهگذاری بخش
خصوصی

محدودیت منابع
بخش عمومی و رشد
سرمایهگذاری بخش
خصوصی

تسلط بخش خصوصی با
تأمین گزینشی بودجه از
سوی بخش عمومی

محتوای اجتماعی

بهبود معیارهای
زندگی و ساخت
مسکن

بهبود اجتماعی و رفاه

اختیار اقدام اجتماع مدار
بیشتر

گروههای اجتماعی
خودیار با حمایت بسیار
گزینشی دولت

تأکید بر نقش
گروههای اجتماعی

تأکید فیزیکی

نواحی درونی
جایگزینی و توسعه
حاشیهای

رویکردهای تداوم
برخی دهه 1950
موازی با توانمندسازی
نواحی

نوسازیهای گسترده
بیشتر در مناطق شهری
قدیمی

طرحهای بزرگ جایگزینی
و توسعه جدید ،طرحهای
کالنمقیاس پرهزینه

1980؛ میانهروتر
از دهه
توجه به میراث و
نگاهداشت ابنیه

رویکرد محیطی

منظرسازی و تا
حدودی گسترش
فضای سبز

گزینش بهسازی

بهسازی محیطی همراه با
برخی ابتکارات

معرفی ایده
افزایش توجه به رویکردی
گستردهتری از پایداری
گستردهتر نسبت به محیط
محیط

به لحاظ تجربی و مفهومی نیز مرور زمان و تغییراتی که در خواستهها و بهتبع آن نیازها و نحوه پاسخگویی به آنها رخ میدهد،
همواره در شهر وجود داشته است .پیشرفتهای فنی و تغییرات آداب و رفتارها ،تولید و مصرف کاالهای متفاوت همواره در شهر
رخ داده است و شهر را به عرصه تغییرات مهم تمدن بشری تبدیل کرده است .این تغییرات تأثیر خود را بر وجوه مختلف شهر (چه
اجزاء کالبدی و چه غیر کالبدی و چه روابط مابین آنها) برجای میگذارد و جای پای زمان همواره بر چهره شهر میماند .این
تغییرات در دورههای مختلف وجود داشته است ولی در مقاطعی بسیار پررنگتر از گذشته پا به عرصه وجود نهادهاند .ازجمله این
دورهها ،انقالب صنعتی و تحوالت پسازآن جنگهای جهانی و تأثیرات آنها و شکلگیری رویکرد فکری مدرن و پسامدرن است.
به دنبال این تغییرات خواستهایی در جهت کنترل و هدایت تغییرات در جهان مطلوب شهر و مردم آن ایجاد شد و متفکران به
فکر افتادند تا در جهت ایجاد تعادلی دوباره در سیستم شهر خاصه بافتهای فرسوده شهری ،دست به مداخالتی در وضع موجود
بزنند .البته شاید از تأثیر همهجانبه اقدامات خویش در تمام عرصههای شهر باخبر نبودهاند و در جهت رفع یا اصالح موضعی و
یا قطعی دست به اقداماتی بردهاند (حبیبی ،مقصودی.)1381،در جمعبندی انواع نگاههایی که تا به امروز نیز در نوع مداخله در
بافتهای فرسوده شهری بهطور اخص ،تأثیرگذار بوده است باید گفت که پنج نوع نگاه در این زمینه وجود دارد:
الف -مداخله نوگرایانه :این مداخله که متأثر از نظریات شهرسازان و پیش شهرسازان قرن نوزدهم چون کابه و راسکین است،
باهدف ارتقاء بهداشت و زیبایی و افزایش کارایی به وجود آمد .این نگاه با مشکالتی از قبیل تراکم باال در بافتهای قدیمی
و آلودگی این بافتها و نبود فضای سبز و مناظر زیبا در آنها روبهرو بود .آنها دلیل این مسئله را در ادامه یافتن سنتهای
قدیم در شهرها و عدم استفاده از علم و تکنولوژی جدید میدانستند .لذا با شعار جدایی از گذشته به میدان آمدند و با استفاده از
روشهایی چون منطقه بندی کاربریها و ایجاد شبکههای سواره منظم و شطرنجی سعی کردند برای مردم نور و هوا به ارمغان
بیاورند (حبیبی ،مقصودی.)1381،
ب -مداخله فرهنگ گرایانه :این نوع نگاه به مداخله نیز از قرن نوزدهم و نظیر راسکین ،موریس و سیت تأثیر گرفته است و بر
وجود ارزشهای فراوان در بافتهای کهن تأکید دارد و راه آینده را در تبعیت از اشکال شهری کهن و تکرار زیباییهای آن و
حداقل مداخله در بافتها میداند .این نگاه بر وجود فرهنگ بهعنوان جوهره اساسی فضا در شکلدهی با بافتهای کهن تأکید
دارد و لذا بر حذف آنها تأکید میکند (حبیبی و دیگران.)1389:94،
ج -مداخله فرانوگرایانه :تلفیقی از دو نگاه باال یعنی مداخله نوگرایانه و فرهنگ گرایانه است و از اواسط قرن بیستم به بعد شکل
گرفته است .این نگاه معاصرسازی فضاهای کهن را الزمه زندگی امروز میداند ولی مراقب است که کمترین آسیب ممکن را با
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در ســالهای پــس از  ،1945در حیــن جبــران خســارات جنــگ و دوبارهســازی شــکل اصیــل شــهرهای کوچــک و بــزرگ،
آنچــه ســالها در مــوردش کوتاهــی شــده بــود ،در اولویــت قــرار گرفــت .در آن زمــان همــگان بــه دوبارهســازی ،بهعنــوان
یــک وظیفـهی ملــی بســیار مهــم مینگریســتند .حاصــل بســیاری از عملیــات نوســازی پســاجنگ ،بــه شــکل مأیوسکننــدهی
شــبیه بــه هــم از آب درآمــده بودنــد .دهـهی  1950تأکیــد بــر دوبارهســازی و حــذف مشــکالت فیزیکــی و ظاهــری گذشــته
بــود .بــا ســردمداری دولــت ،بــه همــراه حمایــت پرشــوق مقامــات محلــی و بخــش خصوصــی ،امــر مهــم آســمانخراشها
اول ریشــهکنی زاغهنشــینی و هدایــت دوبارهســازی ،بــا هــدف دســتیابی بــه ساختمانســازی
و تکنیــک » در اولویــت ِ
صنعتــی انجــام شــد «(هیوســایک .)25:1393،در میانــهی دهــهی  1960آشــکار شــده بــود کــه بســیاری از راهحلهــای
عجوالن ـهی ســالهای پســاجنگ ،تنهــا باعــث تغییــر شــکل و مکانــی بــرای بــروز مشــکالت شــهری بــوده اســت .ایــن
قضایــا موجــب اصــاح سیاس ـتگذاریها شــد .اصــاح در سیاس ـتهای شــهری ،افزایــش تأکیــد بــر پیشــرفت و نوســازی
بــود .تولــد عبــارت محــات درونــی ،بــه همــراه اولیــن قدمهــای آغازیــن بهســوی اتخــاذ سیاســتهای شــهری جدیــد،
زمینهســاز نوآوریهــای گســتردهی بازآفرینــی شــهری در دهــهی  1970میــادی شــد .در ایــن دوره همــراه بــا وفــور
نوآوریهــا ،مجموعــهای از تالشهــا بــرای پیوســتگی سیاســتهای اقتصــادی ،اجتماعــی و فیزیکــی کــه ســابق بــر آن،
بــه شــکل مجــزا اعمــال میشــدند ،انجــام شــد .در طــول ده ـهی  1980سیاســت جدیــد ،بــا تأکیــد بیشــتر بــر شــراکت
تطابــق داشــت .تعدیــات بیشــتر در شــکل و اجــرای سیاسـتهای شــهری در دهـهی  ،1990بــا حرکتــی آهســته بــه عقــب،
در جهــت سیاس ـتهای مبنــی بــر رضایــت طرفیــن و شــناخت مجموع ـهای از مشــکالت و چالشهــای جدیــد اتفــاق افتــاد.
ایــن تحــول در ســبک ،بــر شــکل و محتــوای سیاس ـتهای شــهری نیــز تأثیــر گذاشــت .پذیرفتــن ایــن مســئله اســت کــه
انجــام عملیــات بازآفرینــی شــهری در ایــن زمــان را نیازمنــد انطبــاق بــا اهــداف زیسـتمحیطی یــا «توســعه پایــدار» میکنــد.
ســالهای پایانــی دهــه  90را شــروع بازآفرینــی شــهری مینامیــم ،امــا آنچــه بیــان شــد ،تصویــر نهایــی از مســیری اســت
کــه از گذشــته و چالشهــای موجــود در زمــان حــال پدیــد آمــده اســت و مســلم ًا بــه شــکل دادن صحیــح بازآفرینــی شــهری
مناســب در آینــده ،یــاری خواهــد رســاند (هیوســایک.)26:1393،

توازن بیشتر میان
بودجه تأمینشده از
سوی بخش
عمومی خصوصی
و داوطلبانه

فـرانوگـرا

 .1حفظ تاروپود بافت کهن در کنار
دگرگونیهای کالبدی-فضایی شهر

از اواسط
قرن بیستم

مـردمگـرا
(انسانگـرا)

بافت کهن که آن را واجد ارزشهای فرهنگی اما نامناسب برای زندگی امروز میداند ،برساند (حبیبی ،مقصودی.)1381،
د -مداخله مردم گرایانه :این نوع نگاه مداخله متأثر از نظریات مشارکتی اواخر قرن بیستم است که سعی دارد مردم را بهعنوان
مخاطبان اصلی هر نوع مداخلهای ،در فرآیند و محصول برنامهریزی و طراحی بافتها شریک کند .در این نگاه بیشتر ادراک نقش
مردم در شهر و برنامهریزی بر اساس آن اهمیت دارد نه مداخله کالبدی (حبیبی و دیگران .)1389:94،این نوع مداخله را میتوان
شهرسازی مشارکتی نیز نامید که به معنی مشارکت مردم در ایجاد ،اصالح و اداره محله و محیط مسکونی خود است .بهبود و
ارتقاء کیفیت محیطی ساکنان فعلی محل را میتوان مهمترین اصل این دیدگاه در نظر گرفت.
ه -مداخله جامع گرایانه :همزیستی وهم نشینی مسالمتآمیز سبکها و فرهنگها ،آخرین مرحله تحول و دگرگونی در مفهوم
مرمت با آغاز هزاره سوم و ورود به قرن  21است که تعریفی جدید از بازآفرینی و نوزایی شهری است .درواقع از دهه  1990به
بعد ،چارچوبی جدید برای فرآیند مداخالت تجدیدحیات شهری فراهم شد .این نوع نگاه به معنای بهبود وضعیت نواحی محروم در
جنبههای اقتصادی ،کالبدی ،اجتماعی و فرهنگی است .نکته دیگر اینکه مداخله در این دیدگاه توجه و تأکیدی خاص بر مقیاس
محلی ،تنوع فرهنگی و کنش متقابل میان انسان و مکان زندگی او دارد (حاجی پور .)16،1386،ایدهی نوزایی شهری ،مبنا قرار
دادن طراحی را شرط الزم برای موفقیت برنامههای بازآفرینی شهری میداند و معتقد است ترویج سبک زندگی پایدار و شامل
نمودن همه گروههای اجتماعی در شهر و فعالیتهای آن با طراحی محیط فیزیکی در ارتباط است (صحی زاده ،ایزدی.)16،1383،
این نوع مداخله بر دو موضوع تأکید دارد:
 -1اعمال دیدگاههای دولت مرکزی و حداقل مداخله متولیان محلی در فرایند تصمیم سازی ،انتخاب مناطق و کنترل و نظارت بر
این اقدامات که تحت عنوان پروژههای محرک توسعه مطرح میشوند مانند طرح تجدید حیات کنری وارف در نواحی بارانداز لندن
 -2طراحی باید با سرمایهگذاری بر بهداشت ،آموزش ،خدمات اجتماعی ،امنیت جامعه و اشتغال همراه باشد تا بهشرط کافی برای
موفقیت برنامهای بازآفرینی بدل گرد (صحی زاده ،ایزدی.)16،1383،

 .1حفظ ارزشهای فرهنگی بافت تا حد افزایش ندادن مشکالت ساکنان
 .2معاصرسازی بناها ،مجموعهها و بافتها تا حدی که موجب ازبین رفتن
ارزشهای بافت فرهنگی نگردد
 .3پیوند با گذشته و تداوم مدرنیسم
 .4بازگشت به سنتها و ارزشهای بومی و محلی
 .5ایجاد عملکردهای جدید با خصلتهای تاریخی-فرهنگی
 .6توجه به حس مکان و ایجاد فعالیتهای اقتصادی پسا صنعتی در بافتهای
قدیم
 .7احیای بافت قدیم و بازگرداندن مردم و فعالیتها به بافت
 .8گذر از تولید تکراری شیوهها و الگوهای متشابه به تولید فضاهای متفاوت
شهری (شماعی و پوراحمد)194 :1384،

 .1باال بردن میزان مشارکت مردم در
تغییرات سازمان فضایی شهر

 .1مخاطب اصلی مداخله مردم و ساکنان محدودههای مورد عمل بوده و
بهسازی و نوسازی بر اساس نظرات و مشارکت آنها صورت میگیرد
 .2بیش از طراحی به برنامهریزی توجه میشود چون در آن مردم یا شهروندان
نقش اساسی را در ساماندهی شهری بازی میکنند (لینچ)342 :1376 ،
 .3احداث بافت جدید در کنار بافت قدیم نمیتواند مشکل این بافتها را
حل کند
 .4حفظ ارزشهای تاریخی -فرهنگی در کنار حفاظت از محیط زیست
 .5هماهنگی طرحهای بهسازی و نوسازی شهری با برنامهریزی آمایش
سرزمین (شماعی و پوراحمد)199 -195 :1384،
 .6دیدن نظریهی تداوم در تکامل؛ به معنی سر در گذشته داشتن و رو بهسوی
آینده کردن
 .7تفکر در درک فضای شهری بهجای خلق آن

اواخر قرن
بیستم

 .1همزیستی وهم نشینی مسالمتآمیز سبکها و فرهنگها
 .2تأکید بر سبک زندگی پایدار و شامل نمودن همه گروههای اجتماعی) حاجی
پور)16،1386،
 .3تأکید بر همکاری نیروهای محلی با بخش خصوصی و گروههای داوطلب
 .4استفاده از هنر ،فرهنگ و گذران اوقات فراغت بهعنوان محرکهای
برنامههای تجدید حیات شهری
 .5همبستگی و یکپارچگی میان کلیه نقشآفرینان شهری و سایر گروههای
ذینفع برمبنای شراکت
 .۶تأکید بر اختالط کاربری
 .۷تأکید برافزایش اشتغال ،کاهش فقر و تضاد اجتماعی ،تأمین امکانات
اجتماعی و آموزش بهجای نوسازیهای صرف ًا فیزیکی
 .۸انتقاد از درگیری بیشازاندازه و مستقیم دولت در امر توسعه
 .۹توجه به تنظیم مجدد طرحها و برنامهها بر اساس اصول توسعه پایدار

قرن بیست و
یکم

جدول  -2انواع مداخله در بافت فرسوده شهری (مأخذ :نگارندگان)

نوگــرا
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فرهـنگ گـرا

قرن
نوزدهم

 .1ارتقای سطح بهداشت و سالمت
 .2افزایش کارایی
 .3باال بردن زیبایی در سطح شهر

 .1تأکید بر انقطاع از گذشتهی فرهنگی و تاریخی و عدم وابستگی به فرهنگ
و مکان به دلیل نبود نوستالژی در جامعهی مدرن
 .2تکرار الگوها در همهی نقاط به دلیل اعتقاد به یکسانسازی و عدم اعتقاد به
فرهنگ و زمینههای متفاوت فرهنگی
 .3تأکید بر متراکم سازی و تجمیع قطعات بهمنظور توجه به بهداشت و سالمت
و فضای سبز شهری بیشتر
ً
 .4رواج شهرسازی چاقویی یا بلدزری و صرفا حفظ راهها در نوسازی و
بهسازیها
 .5جایگزین کردن مکانیزاسیون و استانداردسازی در مقابل انعطاف ،هویت و
فرهنگهای بومی و محلی (شماعی و پوراحمد)132 :1384،
 .6اصالح تنگناها و عوارض نظام اجتماعی موجود بدون نفی کلیت آن
(زیاری)10 :1382،

جامـع گـرا

 .1زنده کردن ارزشهای فرهنگی
گذشته در شهر
 .2تکیه بر رشد بر اساس اشکال کهن
 .3حداقل دخل و تصرف در بافتهای
باارزش

 .1تأکید بر دیدگاه هگل ازجمله کلیت ،زیبایی ازدسترفته و بازگشت به هویت
فرهنگی
 .2اعتقاد به مرمت آئینی و تداوم در مرمت یا بهسازی
 .3شهر دارای تداوم تاریخی بوده و از گذشتهی خود جدا نیست
 .4توجه به نظم گذشته با پذیرش دگرگونیها و توجه به تفاوتهای فرهنگی
(شماعی و پوراحمد.)130 :1384،
 .5توجه به ارزشهای زیباییشناختی شهرهای کهن  .6ارزش دادن به کل و
باالبردن میزان جذابیت و آرامش در شهرها (شوای)1375،

نوع مداخله

 .2-۲محله ایرانـی

قرن
نوزدهم

در لغتنامــه دهخــدا محلــه بهعنــوان بخشــی از شــهر ،محــدودهای بــا خصوصیــات مشــخص ،مکانــی کــه تأمینکننــده
نیازهــای مــادی انســان باشــد تعریــف شــده اســت .یکــی از ارکان مهــم کالبــدی هــر شــهر ایرانــی در کنــار میــدان و بــازار و
مســجد و کهــن دژ یــا ارگ ،محــات اســت (ســلطان زاده .)1365:7:محلــه بهعنــوان تبلور فضایــی شــرایط اجتماعی_اقتصادی
جامعــه ،از انســجام و همگنــی خاصــی برخــوردار اســت؛ بهعبارتدیگــر یــک تشــکل اجتماعــی اســت کــه عناصــر اصلــی
تشــکیلدهندهی آن عبارتنــد از :خانههــای مســکونی ،مســجد ،میــدان و میدانچــه ،بــازار و بازارچــه ،گــذر و کوچــه .واحدهــای
محل ـهای بــه دلیــل انــدازه خــود میتواننــد موجبــات مشــارکت در شــکل دادن بــه محیــط خــود را فراهــم آورنــد و مرکــز
محلــه ،حــس مــکان و مرکزیــت را تقویــت کننــد (لطیفــی ،چابــک .)6:1392،از ابتــدای بنــای شــهرهای اســامی و حتــی قبــل
از اســام ،هــر قــوم و قبیلـهای تحــت شــرایط خانوادگــی ،منافــع مشــترک و شــبکههای خویشــاوندی ،محلــه جداگانـهای در
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شــهر بنــا میکــرد .همبســتگی اجتماعی_فرهنگــی ســبب ایجــاد عامــل روانــی تعلــق بــه محله و پیــروی افــراد از آدابورســوم
واحــد و همچنیــن احســاس تمایــز نســبت بــه ســاکنان دیگــر محلههــا میشــد .روابــط اجتماعــی حاکــم بهصــورت بســیار
ظریفــی در شــکلگیری و اســتخوانبندی محلــه مؤثــر بــود و شــبکه ارتباطــی و مرکــز محلــه و دیگــر عناصــر کالبــدی ماننــد
آبانبــار ،مســجد ،حســینیه ،ســقاخانه و حمــام را تعریــف میکــرد (عبدالهــی و دیگــران.)96:1389،
الگــوی تقســیمبندی ارگانیــک شــهر همــدان بــه محــات در ایــران کمنظیــر اســت .هرچنــد در خصــوص تعــداد محــات
شــهری در همــدان اتفاقنظــر وجــود نــدارد ،امــا در منابــع مختلــف از حــدود  30-50محلــه نــام بــرده شــده اســت .ایــن
محــات ازنظــر شــکل و فــرم بــه دو صــورت طراحــی و ســاخته شــده بــود .بــه حالــت «گــره» و حالــت «مطـ ّول» یــا «دراز».
در گذشــته شــهر همــدان بــه چندیــن محلــه تقســیم میشــد کــه برخــی از ایــن محــات دروازه داشــتند و در ســاعات معینــی
از شــب دروازههــا بســته میشــدند .کوچههــای محلــه از محوطــهای کــه وســیعتر بــود و چمــن نامیــده میشــد ،جــدا
میشــدند و بــا پیچوخمهــای فــراوان کــه تنهــا افــراد هممحــل بهخوبــی آن را میشــناختند و گاه از گذرگاههــای مســقف
و تاریــک میگذشــتند ،تشــکیل میشــد .در خانههــا نیــز کوتــاه و ســرگیر ســاخته میشــد .هــر محلــه بــرای اعضــای خــود
یــک گــروه بســته و یــا نوعــی گــروه خــودی بــود و ســاکنان محــات دیگــر بــرای آنــان گــروه بیگانــه بــه شــمار میآمدنــد.

 .4-۲بازآفرینی محرک توسـعه

1 - regeneration

1 - catalyst

 .3-۲بازآفرینـی
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بازآفرینــی در لغتنامــه دهخــدا بــه معنــی دوبــاره آفریــدن چیــزی اســت .بازآفرینــی شــهری ،یــک اصطــاح عــام اســت کــه
مفاهیــم دیگــری نظیــر بهســازی ،نوســازی ،بازســازی ،مقتدرســازی و روا نبخشــی شــهری را دربرمــی گیــرد؛ بهعبارتدیگــر
بــه مفهــوم احیــا ،تجدیــد حیــات و نوزایــی شــهری و دوبــاره زنــده شــدن شــهر اســت (نوریــان و آریانــا .)1391:16 ،درواقــع
فرآینــدی اســت کــه بــه خلــق فضاهــای جدیــد بــا حفــظ ویژگیهــای اصلــی فضایــی قدیــم (کالبــدی و فعالیتــی) منجــر
میگــردد و هــدف ،حفــظ ویژگیهــای ارزشــی بافــت قدیمــی ،خلــق ویژگیهــای جدیــد و متناســب بــا نیــاز روز و تعریــف
مجــدد ارزشهــای گذشــته بــرای پاســخگویی بــه نیازهــای معاصــر اســت ( حناچــی .)1386:15 ،هــدف اصلــی در رونــد
بازآفرینــی ،افزایــش کیفیــت زندگــی اجتمــاع محلــی و تضمیــن مشــارکت آنهــا در ایــن رونــد اســت)aykac,2009:5( .
بازآفرینــی شــهری بــه معنــی نگــرش و کنشــی اســت جامعومانــع بــرای حــل مشــکالت شــهری منطقـهی هــدف عملیــات
کــه درنهایــت بــه یــک پیشــرفت پایــدار اقتصــادی ،کالبــدی ،اجتماعــی و زیس ـتمحیطی خواهــد انجامیــد.
 .1-3-۲ماهـیت و اهداف بازآفرینـی شهری
ماهیـت بازآفرینـی شـهری را در شـش مقولـه مجـزا میتـوان بهطـور خالصـه مطـرح نمـود .نخسـت ،بازآفرینـی شـهری یک
فعالیـت مداخلهگـر اسـت .دوم ،عملیـات بازآفرینی شـهری با فعالیت مشـترک بخشهای مختلف اجتماعـی ،عمومی و خصوصی
صـورت میگیـرد .سـوم ،بازآفرینی شـهری فعالیتی اسـت کـه در طول زمان همـراه با تحـوالت اقتصادی ،اجتماعـی ،محیطی و
سیاسـی ،تغییـرات قابلمالحظـهای در سـاختارهای اداری بـه وجـود میآورد .چهـارم ،بازآفرینی شـهری به بسـیج تالش جمعی
میپـردازد و پایـهای بـرای مذاکـرات جهـت اتخـاذ را ه حلهای مناسـب ارائه میدهـد .پنجم ،فراینـد بازآفرینی شـهر مبتنی بر
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عملکـرد عناصـر مختلـف سیسـتم شـهری (اقتصـادی ،اجتماعی ،کالبدی و محیطی) اسـت .ششـم ،بازآفرینی شـهری ،مسـتلزم
یکپارچگـی در مدیریـت تغییر در نواحی شـهری اسـت (.)Urban Task Force, 1990,178
بر اساس ماهیت بازآفرینی شهری ،اهداف آن را میتوان به شرح زیر بیان نمود:
 اهـداف اقتصـادی :جـذب سـرمایهگذاری ،ایجاد اشـتغال ،نوشـدن اقتصاد شـهر ،بهبود توزیـع ثـروت (Noon et al, 2000,
.)62
 اهـداف اجتماعـی :جـذب نهادها و سـازمانهای آموزشـی و پژوهشـی ،رسـیدن به ارزشهـا و ترجیحات جامعـه و گروههای

محــرک توســعه 1معــادل کلمــه کاتالیســت اســت و بهعنــوان یکــی از رویکردهــای بازآفرینــی نگاهــی جامــع بــه مســائل و
مشــکالت محــات ناکارآمــد شــهری دارد ،درواقــع بــه دنبــال مهمتریــن نیــروی محــرک بافــت ،متناســب بــا شــرایط و ســابقه
تاریخــی جهــت احیــاء آن اســت .معاصــر ســازی فضاهــای شــهری کهــن ،درزمینـهی نوزایــی و بازآفرینــی شــهری کــه مطرح
گشــت و محرکهــای توســعه شــهری ،عناصــر و یــا اقدامــات جدیــدی معرفــی شــدند کــه توانایــی باززنــده ســازی اجــزای
موجــود در مراکــز شــهری بــدون نیــاز بــه مداخــات و ســرمایهگذاریهای وســیع داشــته باشــند .ایــن محرکهــا توانایــی
تأثیــر بــر فــرم ،کاراکتــر و کیفیــت عناصــر شــهری را دارا بــوده و عموم ـ ًا زنجیــرهای کنترلشــده از واکنشهــای محــرک را
در پــی دارنــد .بهعــاوه ،محــرک توســعه شــهری ،نهتنهــا باعــث ارتقــای شــرایط کالبــدی اســت ،بلکــه تحــوالت اقتصــادی
و اجتماعــی را نیــز در پــی خواهــد داشــت (مفیــدی.)1392:1،
نظریهپــردازان ،بــا اســتفاده از ارزیابــی بســیاری از پروژههــای باززنــده ســازی ،هشــت ویژگــی را بــرای یــک محــرک شــهری
ضروری دانســتند:
 .1عنصر یا اقدام جدید ،عناصر پیرامونش را تغییر خواهد داد
 .2کیفیــت عناصــر پیرامونــی بهگونــهای مثبــت تغییــر کــرده و ارتقــا مییابــد .3واکنــش محــرک ایجادشــده ،بــه بافــت
اطــراف خــود صدمـهای وارد نمیکنــد .4ایجــاد واکنــش مثبــت ،قطعـ ًا نیازمنــد درک و شــناخت کامــل زمینــه اســت .5تمــام
واکنشهــای محــرک شــهری یکســان نخواهنــد بــود
 .6طراحــی شــهری محــرک ،دارای فراینــدی اســتراتژیک اســت .7محصــول نهایــی واکنــش ،بســیار مطلوبتــر از جمــع
اجــزای اولیــه آن اســت
 .8عنصــر یــا اقــدام محــرک اولیــه ،قابلشناســایی باقــی میماند.همچنیــن ،تــوان تولیــد فعالیتهــای اقتصــادی و اجتماعــی،
انطبــاق و همخوانــی بــا ویژگیهــای بصــری و کالبــدی زمینــه ،واقــع شــدن در مراکــز محــات و یــا مراکــز تجــاری شــهری،
واقــع شــدن در فاصلــه پیــادهروی از ســایر گرههــای جمعیتــی محلــه و نیــز دارا بــودن ورودیهــا و خروجیهــای مناســب
و مشــخصی کــه الگــوی حرکــت پیــاده را شــکل دهنــد ،درواقــع ایجــاد ترافیــک پیــاده ،مهمتریــن راه تشــویق توســعه از
طریــق یــک پــروژه محــرک توســعه اســت .ضمنـ ًا در نظــر داشــتن عامــل زمــان در اقدامــات محــرک و توجــه بــه تأثیــرات
تدریجــی آنهــا و در نظــر گرفتــن فرصــت کافــی بــرای درونــی شــدن و همســو شــدن آثــار آنهــا بــا توقعــات نســبت بــه
آنهــا امــری اســت کــه بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد (مفیــدی.)1392:2،
طراحــی شــهری محــرک بهعنــوان بســتری کــه بازآفرینــی میتوانــد در قالــب آن بــه تجدیــد حیــات بافــت بپــردازد ،بــا
تجویــز عناصــر زیرســاختی جدیــد یــا محــرک توســعه در مناطــق ساختهشــده موجــود ،بهمنظــور بــه هــم پیوســتن آنهــا در
یــک واحــد و ارتقــای ســطح کیفیــت آن و درنهایــت بــاال بــردن امتیــاز رقابتــی بافــت ،مداخلــه مینمایــد .بیگمــان مهمتریــن
موضــوع در ارتبــاط بــا ایــن بحــث ،ایــده تزریــق کــردن و جــا دادن عناصــر جدیــد و محــرک توســعه در بافــت اســت .یــک
پــروژه محــرک توســعه بهعنــوان ســاختاری میــان افــزا ،میتوانــد بــا در نظــر گرفتــن اهــداف اصلــی بازآفرینــی یعنــی احیــاء
و اعتــا حیــات کالبدی-فضایــی ،اجتماعی-فرهنگــی ،اقتصــادی و زیســتمحیطی بــه بازآفرینــی محیــط پیرامونــی خــود
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مختلـف اجتماعـی ،سـازماندهی مجـدد سـازوکارهای انطبـاق تصمیـم با مردمسـاالری ،افزایـش میزان فضـای همکاری و
مشـارکت ،توجـه بـه تعامالت میـان سـازمانها و نهادهـا و روابط درونـی آنهـا (.)Lang, 2005, 12
 اهداف محیطی :ارتقای محیط زیست ،مبارزه با آلودگیها
 اه ــداف کالب ــدی :ح ــل مش ــکل فرس ــودگی کالب ــدی ،گس ــترش امکان ــات س ــکونت در ش ــهر و توس ــعه زیرس ــاختهای
محل ــی ،ارتق ــای می ــراث معم ــاری (در هس ــتههای تاریخ ــی) و گردش ــگری ش ــهر.

منجــر گــردد( .شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی ایــران)2-1 :1392،
در ایــن پژوهــش ،میتــوان اهــداف اصلــی بازآفرینــی را احیــاء و اعتــا حیــات کالبدی-فضایــی ،اجتماعی-فرهنگــی ،اقتصــادی
و زیسـتمحیطی دســتهبندی کــرد .همچنیــن مؤلفههــای مؤثــر محــرک توســعه در هــر کــدام از ایــن اهــداف در ایــن مــدل
مفهومــی بیان شــده اســت.
نمودار  -1عوامل مؤثر بر بازآفرینی محرک توسعه

اهداف بازآفرینـی شـهری
کالبدی -فضایی

اقتصادی

اجتماعی -فرهنگی

زیست محیطی

عوامل مـؤثر بر بازآفرینـی محرک توسـعه

 تنوع عملکرد تعدیل تراکم تسهیل دسترسی -همپیوندی ساختار

 امنیتفضای جمعی مشارکت مردمی مدیریت محلی -آموزش

 جذب ســرمایههایاقتصادی
 تنوع عملکردهاقیمت زمین -تراکم

 احیاء چشمه فضای سبز آسایش اقلیمی -کاهش آلودگی

(مأخذ :نگارندگان)

شماره۵۳-۵۴

بازآفرینــی شــهری بــرای اولیــن بــار بهطــور رســمی در ســال  1960میــادی مطــرح شــد ،زمانــی کــه جابجایــی (تجدیــد
محــل) فعالیتهــای دریایــی ایجــاد و موجــب رهاشــدگی محدودههــای وســیع و شــکلگیری مناطــق متــروک ســاحلی شــد.
شــهرداریها در بوســتون ،بالتیمــور و نیواورلئــان ایــن اراضــی خالــی شــهری را بــه مراکــز فعالیتهــای بازرگانــی تبدیــل
نمودنــد .در ســال  1980مرحلــه دوم بازآفرینــی شــهری در داکلنــد ،لنــدن و بارســلونا صــورت گرفــت .بازآفرینی شــهری موجب
میشــود تــا بهواســطه بازســازی چنــد کارکــردی (چنــد ،فعالیتــی) قطعــات شــهری ،اراضــی خالــی بهکلــی دگرگــون شــوند.
درنهایــت در ســال  1990بازآفرینــی شــهری در بســیاری از مناطــق شــهری ،اغلــب بــا جمعیــت زیــاد و کارکــردهای نامتجانــس
و نیــز شــهرهای دارای چهرههــای تخریبشــده آغــاز بــکار میکنــد (جوانــی دیزجــی.)1390،
در ش ــهر منچس ــتر انگلس ــتان برنام ــه بازآفرین ــی محل ــه میلینی ــوم واق ــع در بخ ــش ش ــمالی منطق ــه مرک ــزی ای ــن ش ــهر
ک ــه پ ــس از بمبگ ــذاری س ــال  1997م ــورد تخری ــب واق ــع ش ــده ب ــود در دس ــتور کار دول ــت محل ــی ق ــرار میگی ــرد.
برنامـــه بـــاز زنـــده ســـازی ایـــن منطقـــه بـــا توجـــه کامـــل بـــه پتانســـیلها و ظرفیتهـــای موجـــود ،سیاســـت اجـــرای
پروژههـــای محـــرک توســـعه را بـــا تأکیـــد بـــر تجهیـــز و ارتقـــا قلمـــرو عمومـــی ایـــن محـــدوده بکارگرفتـــه و فضایـــی
س ــرزنده و ام ــن را ب ــرای اس ــتفادهکنندگان آن مهی ــا س ــاخته اس ــت .س ــرزندگی اجتماع ــی ت ــوأم ب ــا س ــرزندگی اقتص ــادی
حاص ــل اج ــرای برنام ــه ،ای ــن منطق ــه را ب ــه یک ــی از جذابتری ــن مناط ــق ب ــرای مراجعهکنن ــدگان ب ــه ش ــهر منچس ــتر
مب ــدل ک ــرده اس ــت .در مرک ــز ش ــهر ش ــفیلدز انگلس ــتان فض ــای ش ــهری پیرام ــون  Town Hallدر مرک ــز تاریخ ــی ش ــهر
ش ــفیلدز دربرگیرن ــده عناص ــر ش ــهری مهم ــی چ ــون گالریه ــای میلینی ــوم ،ب ــاغ زمس ــتانی ،ادارات و رس ــتورانها در ح ــال
حاضـــر یکـــی از ســـرزندهترین عرصههـــای شـــهری در شـــفیلدز بـــه شـــمار مـــیرود .ایـــن محـــدوده بهعنـــوان یکـــی

اســت .بــا معیــن شــدن رتبــه تاریخــی محــدوده موردنظــر و همچنیــن پــس از شناســایی فضاهــای ارزشــمند و بــارز محلــه،
طــرح ســاماندهی تهیــه گردیــد .روان بخشــی در طــول مســیر بــا صــرف حداقــل هزینــه بــه روشهــای ماننــد جم ـعآوری
نخالههــای ســاختمانی و زبالههــا از فضاهــای مخروبــه ،بدنــه ســازی از طریــق ایجــاد هماهنگــی بیــن مصالــح بهکاررفتــه در
پوشــش نماهــا ،شــاخص کــردن عناصــر ارزشــمند و تاریخــی و معرفــی آنهــا بــه گــذر ،احیــاء و ســاماندهی مراکــز محــات
حاصــل شــد (مؤمنــی و دیگــران.)1389:35،

1 - The old quarter of Banyoles
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 -۳تجارب عملـی بازآفـرینی محـرک توسـعه

از س ــه عنص ــر اصل ــی قل ــب مرک ــز ش ــهر ش ــفیلدز در برنام ــه توس ــعه قلم ــرو عموم ــی ش ــهر محس ــوب میگ ــردد .ای ــن
پـــروژه در ســـال  1995آغـــاز و برنامـــه و در ســـال  1998بـــه مرحلـــه بهرهبـــرداری رســـیده اســـت .اجـــرای ایـــن پـــروژه
ضم ــن ایج ــاد س ــرزندگی کارکردی-اجتماع ــی و ب ــاز زن ــده س ــازی هوی ــت و می ــراث ش ــهری باع ــث تقوی ــت س ــاختارهای
اقتص ــادی و جل ــب س ــرمایههای زی ــادی در ای ــن مح ــدوده ش ــده اس ــت .س ــرمایهگذاری تج ــاری بال ــغ ب ــر ص ــد میلی ــون
پونــد در پهنــه شــرقی مجموعــه نمون ـهای از ایجــاد ایــن ســرزندگی اقتصــادی اســت .ترکیــب عملکردهــای تجــاری ،اداری
و گ ــذران اوق ــات فراغ ــت در پیرام ــون ای ــن قلم ــرو عموم ــی باع ــث تح ــوالت کارک ــردی در مرک ــز تاریخ ــی ش ــهر ش ــفیلدز
ش ــده اس ــت .اج ــرای ای ــن برنام ــه مح ــرک توس ــعه نهتنه ــا منج ــر ب ــه تحق ــق برنامهه ــای بهس ــازی و نوس ــازی ش ــهری
در منطق ــه ش ــده بلک ــه رون ــق اقتص ــادی قابلتوجه ــی را نی ــز ب ــرای ش ــهر ب ــه ارمغ ــان آورده اس ــت (زارع ــی.)10 :1389 ،
در اســپانیا برنامــه بازآفرینــی یکــی از محــات قدیمــی بانیولــس 1در اســپانیا مــورد نمونــه دیگــری از اجــرای پروژههــای
محــرک توســعه در مقیــاس محــات تاریخــی اســت .برنامــه تجهیــز و ارتقــاء کیفــی ســاختار محلــه مشــتمل بــر میادیــن و
راســتههای ارتباطدهنــده ایــن فضاهــای متبایــن و تبدیــل ایــن اســتخوانبندی بــه یــک محــور پیــاده مجهــز بــه اجــرا
درآمــد .یکــی از ویژگیهــای عمــده ایــن محلــه تاریخــی ،وجــود میــدان ،میدانچــه هــا و راســتههای مرتبــط کننــده ایــن
عرصههــای عمومــی بــه یکدیگــر اســت کــه بــا توجــه بــه اســتقرار عناصــر عمــده کارکــردی محلــه در مجــاورت ایــن حــوزه
از اهمیــت ویــژه توأمــان کارکــردی و اجتماعــی برخــوردار اســت .برنامــه بازآفرینــی ایــن محلــه تاریخــی ،تجهیــز و توســعه
ایــن عرصــه عمومــی را بهعنــوان پــروژه پیشــگام انتخــاب و ضمــن بازگردانــدن ســرزندگی کارکــردی بــه محلــه شــرایطی
را بــرای تــداوم برنامــه احیــای محلــه از طریــق مشــارکت ســاکنان فراهــم آورده اســت .پرهیــز از مداخلــه کالنمقیــاس و
برنامههــای اجرایــی گســترده کــه منجــر بــه درگیــر کــردن عوامــل مختلــف بهویــژه ســاکنان در یــک دوره طوالنیمــدت
خواهــد شــد از ویژگیهــای ممتــاز ایــن برنامــه بشــمار م ـیرود (عیــن الهــی و عابــدی.)11 :1389 ،
طــرح روانبخشــی محــور و مرکــز محلــه ســنگ ســیاه شــیراز یکــی از پروژههــای محــرک توســعه در ایــران اســت .محــور
تاریخــی ســنگ ســیاه شــیراز بــا حــدود  810متــر طــول ،یکــی از مهمتریــن گذرهــای اصلــی شــیراز از گذشــته تــا بــه امــروز
اســت .ایــن محــور تاریخــی بــا گــذر از محــات درب مســجد ،بــاغ و محلــه ســنگ ســیاه ،به یکــی از مهمتریــن مراکــز مذهبی
و اقتصــادی کــه همــان امامــزاده ســید تاجالدیــن غریــب و دروازه کازرون باشــد ،ختــم میشــود .در فراینــد مطالعــه و طراحــی
محــور ســنگ ســیاه از رویکــرد مشــارکتی اســتفاده شــده اســت .در ایــن رویکــرد نظــر کارفرمــا و اســتفادهکنندگان موردتوجــه
قــرار میگیــرد .در فراینــد ســاماندهی ایــن محــور بــه چهــار نکتــه توجــه ویــژه شــد کــه عبارتانــد از :مشــکالت فــرم و
کالبــد محــور ،معضــات عملکــردی و فعالیتهــای گــذر ،مشــکالت مربــوط بــه درک از گــذر و تصویــر ذهنــی ،ناکارآمــدی
حاصــل از ناهماهنگــی ســازمانهای متولــی (ســوری.)6 :1390،طــرح ســاماندهی محلــه جویبــاره اصفهــان :محلــه جویبــاره
از قدیمیتریــن محــات شــهر اصفهــان بــوده اســت و میتــوان گفــت ایــن محلــه هســته اولیــه شــکلدهنده ایــن شــهر

جدول  -1تجارب بازآفرینی در جهان و ایران
مهمترین اهداف

پروژه

(ب)

(الف)

 توجه کامل به پتانسیلها و ظرفیتهای موجود تأکید بر تجهیز و ارتقای قلمرو عمومی -مهیاکردن فضایی سرزنده و امن

 Exchange Squareو Cathedral
Garden
در شهر منچستر انگلستان

 ایجــاد ســرزندگی کارکردی-اجتماعــی و باززنــده ســازیهویــت و میــراث شــهری
 تقویــت ســاختارهای اقتصــادی و جلــب ســرمایههایزیــادی در ایــن محــدوده
 رونق اقتصادی قابلتوجه در شهر تحــوالت کارکــردی در مرکــز تاریخــی درنتیجــهیترکیــب عملکردهــای تجــاری ،اداری و گذرانــدن اوقــات
فراغــت در پیرامــون ایــن قلمــرو

Peace Gardens
در مرکز شهر شفیلدز انگلستان

(ج))

 بازگرداندن سرزندگی کارکردی به محله پرهیــز از مداخلــه کالنمقیــاس و برنامههــای اجرایــیگســترده کــه منجــر بــه درگیــر کــردن عوامــل مختلــف
بهویــژه ســاکنان در یــک دوره طوالنــی

The old quarter of Banyoles
در اسپانیا

در فرایند ساماندهی به چهار نکته توجه ویژه شده:
 مشکالت فرم و کالبد مشکالت عملکردی و فعالیتهای گذر مشکالت مربوط به درک از گذر و تصویر ذهنی -ناکارآمدی ناشی از ناهماهنگی سازمانهای متولی

محله سنگ سیاه شیراز

شماره۵۳-۵۴

روانبخشــی در طــول مســیر بــا حداقــل هزینــه بــهروشهــای ماننــد جمــعآوری نخالههــای ســاختمانی
و زبالههــا از فضــای مخروبــه ،بدنــه ســازی از طریــق
ایجــاد هماهنگــی بیــن مصالــح بــکار رفتــه در پوشــش
نماهــا ،شــاخص کــردن عناصــر ارزشــمند و تاریخــی ،احیــا
و ســازماندهی مرکــز محــات

محله جویباره اصفهان

(مأخذ :نگارندگان)

محلــه حاجــی یکــی از محــات قدیمــی و بــا هویــت شــهر همــدان اســت کــه در رینــگ اول بهصــورت قطاعــی بیــن
خیابانهــای تختــی ،شــهدا و مفتــح محصــور شــده اســت .نخســتین کاروان حــج در شــهر همــدان در ایــن محــل تشــکیل
شــد و همیــن امــر باعــث شــهرت یافتــن محــل مذکــور بــه محلـهی حاجیهــا در شــهر همــدان شــد .ایــن محلــه بــا کاربــری
غالــب مســکونی در مرکــز تجــاری شــهر و در مجــاورت بــازار ســنتی همــدان قــرار دارد .محلــه حاجــی ازنظــر هویــت محلهای
دارای بافــت ســنتی اســت و نیــز ازنظــر اقتصادی-اجتماعــی دارای طبقــات و گروههــای اجتماعــی متوســط بــه پاییــن اســت.
علیرغــم جابجاییهــای ســالیان اخیــر حاصــل از آپارتمانســازی ،روابــط اجتماعــی همچنــان بــه قــوهی خــود باقــی اســت.
وجــود حــوزه علمیــه در جــوار محلــه ،خانــه آیـتاهلل مدنــی ،خانــه و دفتــر امامجمعــه شــهر ،مســجد ســید جلیــل و ...ازجملــه
نمونههــای مؤیــد بافــت مذکــور اســت .آجــر مصالــح عمــده استفادهشــده در بناهــای شــاخص محلــه اســت.

(مأخذ :نگارندگان)

 -۵تحلیل ابعاد محرک توسـعه در طرح بازآفرینی محله حاجـی

در پاییــز  1392پــروژه بازآفرینــی مرکــز محــات (بــه آم) در شــهر همــدان بهعنــوان بخشــی از سیاســت توســعه شــهری
وزارت راه و شهرســازی رســم ًا شــروع شــد .ایــن پــروژه ،تالشــی اســت بــرای حفــظ ،احیــاء ،ترویــج و اشــاعه شهرســازی
ارگانیــک ،کارآمــد و درعینحــال تالشــی بــرای حفــظ میــراث شــهری کشــور اســت .پــروژه بازآفرینــی بــا نــگاه اجتماعــی،
معمارانــه و تفکــر شهرســازی انســانگرا و اجتماعمحــور نخســتین گامهــای خــود را در قالــب جلســات کارشناســی شــروع و
ســپس ضمــن هماهنگــی بــا ســازمانهای ذیربــط ماننــد شهرســازی ،عمــران شــهری ،میــراث فرهنگــی و  ...بــا حضــور
کارشناســان در محلــه و مشــاهده ،مصاحبــه و تعامــل بــا مــردم ،پــروژه را در قالــب ایجــاد یــک «جریــان شهرســازی» جدیــد
در محلــه حاجــی شــروع کــرد .در ایــن بخــش ،رویکــرد و اقــدام اجرایــی هریــک از ابعــاد محــرک توســعه در محلــه حاجــی
بــه تفضیــل بیــان میشــود.
ازآنجاکــه مــدل مفهومــی محــرک توســعه شــامل  4معیــار اســت کــه بعــد کالبدی-فضایــی شــامل تنــوع عملکــردی ،هــم
پیونــدی ســاختاری ،تعدیــل تراکــم و تســهیل دسترســی ،بعــد اجتماعی-فرهنگــی شــامل امنیــت ،آمــوزش ،مشــارکت مردمــی،
فضــای جمعــی و مدیریــت محلــی ،بعــد اقتصــادی شــامل قیمــت زمیــن ،جــذب ســرمایههای اقتصــادی و انطبــاق عملکــرد
و بعــد زیســتمحیطی شــامل فضــای ســبز ،آســایش اقلیمــی ،آلودگــی و چشــمهها اســت .بــر ایــن اســاس بــه تحلیــل
تکتــک اینهــا میپردازیــم.

 .1-۵تحلیل کالبدی – فضایـی

در فضاهــای شــهری فــرم یــا کالبــد بــه دو صــورت طبیعــی و مصنوعــی دیــده میشــود .محیــط مصنــوع شــامل بناهــا و
مبلمــان ،المانهــا و نمادهــا و ...؛ و محیــط طبیعــی شــامل فضاهــای ســبز ،جنــگل ،دشــت ،کــوه ،رشــتهکوهها و ...اســت.
بــه گفتــه کویــن لینــچ «اگــر بناســت طراحــی شــهری مفیــد واقــع گــردد بایــد قــادر باشــد تــا از راه اعتــای کیفیــت محیــط
کالبــدی ،بــه اعتــای کیفیــت زندگــی انســان یــاری نمایــد)» گلــکار .)43 :1388 ،و چنانچــه در محیــط و کالبــد شــهر هیــچ
نمــاد و نشــانهای از گذشــته وجــود نداشــته باشــد ،هویــت شــهر کمرنــگ میشــود (آتیشــن بــار .)1388 ،تنــوع عملکــردی،
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 -۴معرفی نمونه مـوردی

تصویر  -1الف .موقعیت محله حاجی ب .دید از تپه مصلی به محله حاجی ج .تصویر پانورامای مربوط به وضع موجود مرکز محله حاجی

هــم پیونــدی ســاختاری ،تعدیــل تراکــم و تســهیل دسترســی از عوامــل تأثیرگــذار بــر کیفیتهــای کالبــدی فضــای شــهری
میباشــند.
 .1-1-۵تنوع عملکـردی
تنــوع عملکــردی و تنــوع فضایــی از عواملــی اســت کــه بــر جاذبــه محیــط میافزایــد و امــکان حضــور هرچــه بیشــتر افــراد
در آن را افزایــش میدهــد .بدیــن ترتیــب در طراحــی محلــه پیشــنهاد شــده اســت کــه فضــای مرکــز محلــه پیــاده مــدار شــود
تــا شــرایط حضــور راحــت ســاکنان را فراهــم ســازد .همچنیــن در ایــن طــرح اســتفاده مجــدد از خان ـهای قدیمــی بهعنــوان
ســرای محلــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .درحالیکــه در طــرح تفصیلــی خیابــان  18متــری طراحــی شــده اســت کــه از
کنــار مرکــز محلــه عبــور کــرده و باعــث تخریــب برخــی از خانههــای بــا هویــت شــده اســت.
تصویر  -2الف .نقشه کاربری وضع موجود ب .نقشه کاربری طرح تفصیلی ج .نقشه کاربری پیشنهادی

(الف)

(ج)

(ب)

 .3-1-۵تعدیل تراکم
تعییــن تراکــم در طرحهــای بازآفرینــی شــهری از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت .در طــرح تفضیلــی تراکــم  5تــا  6طبقــه
در نظــر گرفتهشــده اســت ولــی بــرای حفــظ هویــت و ســاختار ســنتی ایــن بخــش در طــرح پیشــنهادی ،تراکــم مرکــز محلــه
و ســاختمانهای مجــاور آن  1تــا  2/5طبقــه در نظــر گرفتــه شــده اســت (تراکــم  1تــا  2.5بیشــتر بــرای لبــه مرکــز محلــه
پیشــنهاد شــده اســت کــه البتــه منطبــق بــر مصوبــات ســازمان میــراث فرهنگــی نیــز اســت و هماکنــون نیــز همیــن تراکــم
وجــود دارد .طبــق مصوبــه ســازمان میــراث فرهنگــی در ســال  1382بــرای مرکــز محلــه ثبــت شــده اســت)؛ بهعبارتدیگــر
هرچــه از مرکــز دور میشــویم بــر تراکــم ســاختمانها متناســب بــا عــرض معبــر افــزوده میشــود کــه بــازهای بیــن  1تــا
 4/5طبقــه اســت و بهصــورت کاس ـهای محــدوده موردنظــر را در برمیگیــرد.
تصویر  -3الف .نقشه تراکم وضع موجود ب .نقشه تراکم پیشنهادی

(الف)

(ب)

(مأخذ :نگارندگان)
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 .2-1-۵هم پیونـدی ساختاری
در محــات میتــوان یــک بدنــه اصلــی یافــت کــه ســاختار اصلــی محلــه بــر اســاس آن شــکل گرفتــه اســت و ســایر
قســمتهای محلــه ســاختار فرعــی را شــکل میدهنــد .ســاختار فضایــی محلــه مجموعـهای مرکــب از یــک ســتون فقــرات
و شــبکهای بههمپیوســته از کاربریهــا و عناصــر مختلــف و متنــوع اســت کــه محلــه را انســجام میبخشــد .در طــرح
تفصیلــی خیابانــی  18متــری بهعنــوان ســاختار اصلــی از کنــار مرکــز محلــه عبــور کــرده اســت کــه باعــث از بیــن رفتــن هــم
پیونــدی فضــا شــده اســت .در ایــن راســتا در طــرح پیشــنهادی بــرای حفــظ انســجام محلــه ،مرکــز محلــه پیــاده محــور شــده
اســت و ادامــه اجــرای طــرح خیابــان  18متــری از کنــار مرکــز محلــه متوقــف گردیــده اســت.

 .4-1-۵تسـهیل دسترسـی (حملونقل و ترافیک)
دسترســی از شــروط اولیــه قابلاســتفاده بــودن یــک فضــا اســت کــه بــر مطلوبیــت فضــا تأثیــر میگــذارد .همانطــور کــه در
نقشـهی وضــع موجــود دیــده میشــود دسترســی ســواره بــه مرکــز محلــه آزاد اســت و منجــر بــه ازدحــام خــودرو و عبــوری
شــدن معابــر محلــی و افزایــش خطــر وقــوع تصــادف میشــود؛ امــا در طــرح پیشــنهادی بــرای آرامســازی محلــه و جلوگیــری
از عبــور افــراد غیــر محلــی تمهیداتــی همچــون اســتفاده از کفســازی بــا مصالــح بــوم آورد ،ایجــاد موانــع مناســب جهــت
جلوگیــری از عبــور خــودرو از مرکــز محلــه و یکطرفــه کــردن معابــر منتهــی بــه مرکــز محلــه در نظــر گرفتــه شــده اســت.

تصویر  -3الف .نقشه وضع موجود ب .نقشه طرح تفصیلی ج .نقشه پیشنهادی

تصویر  -4الف .نقشه ترافیکی وضع موجود ب .نقشه ترافیکی پیشنهادی

(الف)

(ج)

(ب)

(الف)

(ب)

(مأخذ :نگارندگان)
(مأخذ :نگارندگان)
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(مأخذ :نگارندگان)

 .2-۵تحلیل اجتماعـی -فرهنگـی

تأثیــر عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی در طراحــی مجموعههــای شــهری بســیار گســترده اســت .بهطوریکــه شــکل هــر
مجموعــه شــهری ،همانطــور کــه متأثــر از عوامــل اقلیمــی و طبیعــی اســت ،نتیجــه عالیــق و خصوصیــات اجتماعــی و
فرهنگــی مــردم آن مــکان نیــز اســت؛ بنابرایــن در طــرح و تدویــن هــر برنام ـهای بــرای هــر شــهر و نوســازی و بهســازی
شــهری ،عوامــل اجتماعــی فرهنگــی ماننــد روابــط بیــن مــردم و ســلیقه آنهــا نســبت بــه شــهر و محلـهای کــه در آن زندگــی
میکننــد مدنظــر قــرار گیــرد .بدیــن منظــور مهمتریــن عوامــل اجتماعــی فرهنگــی تأثیرگــذار بــر بازآفرینــی محــات شــامل
امنیــت ،فضــای جمعــی ،مشــارکت ،مدیریــت و آمــوزش اســت (شــیعه.)1392:180،
 .1-2-۵امـنیت
در بسیاری از موارد نوع طراحی محالت منجر میگردد که فضاها امن و یا بالعکس ناامن گردند .ارزیابی اجتماعی انجامشده از
کسبه دور چمن (مرکز محله) و هیئتامنای مسجد بهعنوان معتمدین محله در این بخش منعکس شده است 97 .درصد از اهالی
محله حاجی از زندگی در این محله احساس امنیت میکردند و تنها  2درصد از ساکنین احساس امنیت خیلی کمی داشتند .ساکنان
محله دلیل اصلی خود را برای موافقت با ممنوعیت ورود اتومبیلها ،ایجاد آرامش و کاهش ترافیک در زندگیشان بیان کردند .به
علت حجم باالی ترافیک و سرعت باالی اتومبیلها و تصادفاتی که در کوچههای محله حاجی (با توجه به باریک بودن کوچهها)
اتفاق میافتد حضور فرزندان ساکنین در محله منجر به ایجاد ترس و نگرانی در والدینشان میشود .از طرف دیگر ازنظر (25/3
درصد) ساکنین ممنوعیت ورود ماشین به محله باعث میشود آنها امنیت بیشتری داشته باشند زیرا افراد غریبه کمتری میتوانند
وارد محله شوند .درنتیجه در طرح پیشنهادی برای رفع مشکالت راهکارهای زیر در نظر گرفته شده است:
 -1مسدود کردن معابر سواره در مرکز محله مطابق طرح پیشنهادی  -2جداسازی مسیر سواره و پیاده  -3آرامسازی راه در
مکانهایی که سواره و پیاده تداخل دارند یا جدا هستند  -4در نظرگیری پارکینگهای موقت و محدود با توجه به ظرفیت موجود
در اطراف مرکز محله  -5قراردادن عالئم ترافیکی -6استفاده از مبلمان محدودکننده و جهت دهنده

 .4-2-۵فضای جمعـی
فضــای جمعــی قابــل حضــور بــرای گروههــای مختلــف اجتماعــی اســت کــه پویایــی و کارایــی آن نیازمنــد تعامــات اجتماعــی و
برخوردهــای متنــوع اســت .یکــی از مهمتریــن معیارهایــی کــه در محیطهــای شــهری بایــد لحــاظ شــود کیفیــت فضــای جمعــی
موجــود در آن اســت .مســجد بهعنــوان مهمتریــن فضــای جمعــی محلــه اســت کــه بــا توجــه بــه پرسشــنامهها  95درصــد مراســم
مذهبــی ،جمعــی و اعیــاد در آن برگــزار میشــود و در طــرح پیشــنهادی تأکیــد بــر حفاظــت و ارتقــاء آن بــوده اســت .همچنیــن بــا
ارتقــاء مرکــز محلــه و تغییــر کاربــری حمــام بــه ســفرهخانه ســنتی میتوانــد ایــن دو فضــا را نیــز بــه فضاهــای جمعــی محلــه افــزود.
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 .5-2-۵پالن مدیریت اجرایـی
بازآفرینی محالت شهری یکی از مسائلی است که مدیریت شهری در تمام کشورهای جهان با آن روبهرو است .نهادینه شدن و تثبیت
ساختار سازمان مدیریتهای محلی مستلزم پویایی ،فعالیت هدفمند ،با برنامه و تالش برای حلوفصل اصلیترین مشکالت و موانع
کارآمد است .همانطور که در جدول شماره  2مشاهده میکنید در محله حاجی نیز هر بخش از کار بازآفرینی به عهده سازمانی قرار
گرفته است تا کار بهصورت جامع و هدفمند پیش رود.
جدول  -2پالن مدیریتی
اولویت

اولویتبندی ساماندهی محله حاجی در
طرح پیشنهادی

تصویر  -5کالسهای آموزشی برای ساکنان محله حاجی

1

(مأخذ :نگارندگان)

تأسیسات
زیربنایی و
روبنایی

نوع مداخله

دستگاه مجری

متراژ
(مترمربع)

استحکامبخشی و اصالح
کانالهای تأسیساتی آب و
فاضالب

طرح و اجرا

سازمان آب و فاضالب

-

استحکامبخشی و اصالح
تأسیسات لولهکشی گاز

طرح و اجرا

اداره گاز

-

استحکامبخشی و اصالح
تأسیساتالکتریکی

طرح و اجرا

اداره برق

-

استحکامبخشی و اصالح
تأسیساتخطوطمخابراتی

طرح و اجرا

اداره مخابرات

-

مکانیابیقنات

طرح و اجرا
اجرا :مدیریت
قنوات شهری

طرح :راه و شهرسازی

-

-

توضیحات
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 .2-2-۵آمـوزش
با توجه به اینکه عموم مردم از اصطالحات شهرسازی و چگونگی اجرای پروژههای شهری مطلع نمیباشند اطالعرسانی درست
در رابطه با طرحها و برنامههای موجود میتواند به پیشبرد هرچه بهتر برنامهها و درگیر سازی ساکنین در اجرا و ارزیابی طرحها
کمک نماید .بدین منظور در سطح محله ،کالسهای آموزشی جهت توضیح و روشن شدن پروژه بازآفرینی برای ساکنین در
مسجد محله برگزار شده تا بستر مناسبی جهت مشارکت ساکنان شکل گیرد.

 .3-2-۵مشـارکت مردمـی
مشارکت یکی از اجزای جداییناپذیر فرایند بازآفرینی در بافتهای آسیبدیده با رویکرد محرک توسعه شهری است .فرض زیربنایی بازآفرینی
مشارکتی ،درگیر نمودن استفادهکنندگانی است که بهعنوان عامل مشارکت در فعالیتهای مختلف و موقعیتهای مختلف حضور دارند .با توجه
به پرسشنامهها  63/4درصد از اهالی تاکنون فعالیتی درزمینهی حل مشکالت محله انجام ندادند .در پاسخ به این سؤال که «اگر مدیریت
محله را به شما واگذار کنند چه کارهایی انجام میدهید؟» اقدام اصلی که ساکنان بهعنوان مدیر محله انجام میدادند ،ایجاد فضای سبز
بود که یکی از کمبودهای اصلی آنان محسوب میشد .کنترل ترافیک و ایجاد پارکینگ با  17/57درصد از اولویتهای مهم دیگر ساکنین
بهعنوان مدیر محله بود 12/9 .درصد از اهالی محله موافقت خود را برای همکاری با نهادهای محلهای (شورا یاری ،سرای محله ،هیئتامنای
مساجد) اعالم کردند .ولی  13/9درصد از آنان تمایلی از خود برای همکاری با نهادهای محله نشان ندادند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که
 9/9درصد از اهالی محله کام ً
ال آماده هستند که بهصورت داوطلبانه وقت خود را برای بهبود شرایط محله اختصاص دهند 63/4 .درصد آماده
همکاری بودند 14/9 .درصد از اهالی نیز تمایلی برای صرف وقت در جهت بهبود شرایط محله نشان ندادند.

کنترل و ترافیک
راهنمایی و رانندگی

2

-

3

فضای
سبز روبرو
مسجد

نوسازی

فضای
سبز روبرو
حسینیه

نوسازی

با اخذ مصوبه از شورای
ترافیک ،فرمانداری
هماهنگکننده موضوع
خواهد بود

طرح :راه و شهرسازی

فضای سبز و پارک

بازسازی

محور تجهیز شده

بازسازی

تعبیه مبلمان

طرح و اجرا
اجرا :سازمان
زیبایی سازی
شهرداری

شماره۵۳-۵۴

4

جداره سازی و رسیدگی به ساختمانهای در
حال ریزش
راه و شهرسازی

نوسازی
-

5

کفسازی خیابان
راه و شهرسازی

طرح و اجرا
7558/02

اجرا :سازمان پارکها و
فضای شهرداری

طرح :راه و شهرسازی

835/44

835/44

 .۱-3-۵آسایـش اقلیمـی
عوامــل اقلیمــی تأثیــر عمــدهای بــر معمــاری و شهرســازی گذاشــته اســت بهطوریکــه میتــوان گفــت کالبدهــای فیزیکــی
و معمــاری شــهرها ارتبــاط مســتقیمی بــا شــرایط آب و هوایــی دارد و ایــن ارتبــاط بخصــوص در اســتفاده کــردن مــردم از فضــا
بســیار تأثیرگــذار اســت .در ایــن راســتا در محلــه بــا حفــظ درختــان چمــن محلــه و تجهیــز شــدن فضــا بــه مبلمــان شــهری
دارای ســایبان بــا مصالــح متناســب بــا اقلیــم همــدان ،آســایش ســاکنین فراهــم آورده میشــود.

-

شهرداری

-

شهرداری

7558/02

توجه به ضوابط مربوط
به معلولین و جانبازان

6

رسیدگی به حمام

بازسازی

سازمان گردشگری و
میراث فرهنگی

675/37

7

احیاء و بازسازی پناهگاه زمان جنگ

بازسازی

شهرداری

-

8

احیاء و مرمت مسجد و حسینیه
اداره اوقاف

نوسازی
804/03

سازمان گردشگری و
میراث فرهنگی

804/03

9

احیاء و مرمت خانههای تاریخی (تغییر کاربری
خانه پشت حمام به سرای محله)

بازسازی

سازمان گردشگری و
میراث فرهنگی

216/94

(مأخذ :نگارندگان)

شــرایط محیــط طبیعــی ،از دیــدگاه منطقـهای و موقعیتهــای ویــژه یــک شــهر یــا یــک محلــه ،همــواره عامــل اجــازه دهنــده
یــا بازدارنــده بــوده اســت .انســانها ،مســکن و حتــی نــوع معیشــت و اقتصــاد خــود را بــر اســاس دادههــای طبیعــی بنیــان
گذاردهانــد (شــیعه .)185 :1392،بهاینترتیــب توجــه جــدی بــه امــور زیســتمحیطی بــا طــرح مفهــوم پایــداری و واژه
توســعه پایــدار آغــاز شــد و محیــط زیســت بهصــورت ســرفصلی اساســی در مباحــث مرمــت و بازآفرینــی شــهری در آمــد
(صحــی زاده و ایــزدی -1-3-6.)17 :1383،فضــای ســبز :بــا توجــه بــه اهمیــت فضــای ســبز و لــزوم ایجــاد آن در محــات
بهمنظــور لطافــت هــوا و تفریــح مــردم و زیباســازی محلــه طبــق آمــار بهدســتآمده از پرســشنامهها  52/5درصــد از
اهالــی معتقــد بودنــد کــه فضــای ســبز موجــود در محلــه متناســب بــا حجــم جمعیــت ســاکن در ایــن محلــه نیســت .لــذا اصـ ً
ا
از فضــای ســبز محلــه راضــی نبودنــد 40/6.درصــد نیــز رضایــت بســیار پایینــی از فضــای ســبز محلــه داشــتند 4 .درصــد نیــز
از فضــای ســبز محلــه نســبت ًا راضــی بودنــد .در ایــن راســتا اقدامــات انجامشــده بــرای رفــع نیــاز بــه فضــای ســبز در ایــن
پــروژه شــامل -1 :حفــظ درختــان قدیمــی در مرکــز محلــه اســت ،درحالیکــه بــه درختــان هویتبخــش در طــرح تفضیلــی
توجــه نشــده  -2ایجــاد فضــای ســبز در قطعــه شــماره  15اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در طــرح تفضیلــی فقــط یــک
لچکــی در نظــر گرفتــه شــده اســت.

توجه به ضوابط مربوط به
معلولین و جانبازان

 .۲-3-۵آلودگـی
اســتفادهی بهینــه از عوامــل محیطــی و عــدم آلودگــی محیــط از مــوارد مؤثــر در پایــداری یــک محیــط میباشــند .حملونقــل
باعــث آلودگیهــای هوایــی و صوتــی میشــود و تأثیــرات مخربــی بــر جســم و روح شــهروندان میگــذارد .اســتفاده کمتــر
از خــودرو باعــث کاهــش آلودگیهــا میشــود .لــذا در طــرح پیشــنهادی بــا پیــاده مــدار کــردن مرکــز محلــه ،یکطرفــه
کــردن برخــی از خیابانهــا و کنتــرل ورود خودروهــای عبــوری جهــت کاهــش آلودگیهــای هوایــی و صوتــی گام برداشــته
شــده اســت.
 .۳-3-۵چشـمهها
اســتان همــدان ازنظــر آبهــای زیرزمینــی در گذشــته وضعیــت مطلوبــی داشــته اســت .ولــی در ســالهای اخیــر بــه دلیــل
بهرهبــرداری بیرویــه ســطح آبهــای زیرزمینــی بــا کاهــش شــدید مواجــه شــده اســت .چشــمههای محلــه حاجــی هــم
از ایــن مســئله مســتثنا نبودهانــد .لــذا بــا توجــه بــه پرسشــنامهها ،ســاکنین خواســتار احیــاء چشــمهها بودهانــد کــه ایــن
موضــوع در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت.
 .4-۵تحلیــل اقتصــادی بازآفرینــی اقتصــادی فراینــدی محــوری در بازآفرینــی شــهری اســت .بازآفرینــی شــهری بــه دنبــال
جــذب و انگیــزش ســرمایهگذاری ،اشــتغالزایی و ایجــاد فرصتهــای شــغلی و تنــوع عملکردهــا در شــهرها اســت؛ امــا آشــکار
اســت کــه بازآفرینــی اقتصــادی صرفـ ًا تغییــر کاربــری اراضــی شــهری بــه کاربریهــای تجــاری ،اقامتــی و صنعتــی و اقتصادیتــر
نیســت ،بلکــه بایــد عــاوه بــر اینهــا تأکیــد بیشــتری بــه پاسـخگویی نیازهــای جوامــع محلــی و وارد شــونده بــه شــهرهای جدیــد
شــود و بســیاری از پروژههــای بایــد امکانــات تفریــح و فراغــت را در نظرگرفتــه و تســهیالت الزم را بــرای جــذب بازدیدکنندههــای
شــب و روز فراهــم نماینــد و بهعبارتدیگــر ،بایســتی نیازهــای جوامــع محلــی و غیــر محلــی بــرای بهرهگیــری از ظرفیــت
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فضای سبز
و رسیدگی
به محوطه
مرکزی محله
و ایجاد محور
تجهیز شده
ورزشی

محوطه
مرکزی
محله

فضای
سبز روبرو
تجاری

نوسازی

شهرداری

-

با اخذ مصوبه از شورای
فرمانداری
ترافیک،
هماهنگکننده موضوع
خواهد بود

 .3-۵تحلیل زیسـتمحیطـی

اقتصــادی آنهــا تأمیــن شــود (آئینــی.)1386،
 .1-4-۵قیمـت زمیـن
پــروژه بازآفرینــی محــات باعــث ایجــاد نوعــی مرغوبیــت در زمینهــای محــات میشــود و قیمتهــا بــه میــزان بســیار
محسوســی افزایــش پیــدا میکنــد .ایــن در حالــی اســت کــه سیاسـتهای ســختگیرانه کالبــد محــور بازآفرینــی در تجربیــات
گذشــته منجــر بــه رکــود اقتصــادی در محــات گردیــده اســت .لــذا در جهــت عــدم تکــرار تجربههــای پیشــین کــه در
بســیاری مــوارد در ایــران موجــب فریــز شــدن اقتصــاد بافتهــای محلــی شــده اســت ایــن پــروژه موجــب تحــرک اقتصــادی
میشــود .همچنیــن همیــن امــر ســاکنان و مالــکان را بیشازپیــش بــه مشــارکت تشــویق میکنــد .پیشبینــی میگــردد
کــه بــا توجــه بــه احیــاء بناهــا و زمینهــای ناکارآمــد طــرح احیــاء مرکــز محلــه حاجــی نیــز میتوانــد نقــش بــه ســزایی در
افزایــش قیمــت اراضــی ایــن محلــه داشــته باشــد.
 .2-4-۵جذب سـرمایههای اقتصـادی
هــدف اصلــی از بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی ،امــکان ایجــاد بهرهبــرداری اقتصــادی از مــکان ،بهگونـهای اســت کــه ارزش
کافــی بهمنظــور پوشــش هزینههــای بازآفرینــی و نوســازی را ایجــاد کنــد؛ بازگشــت ســرمایه را بــرای مالــکان یــا توســعه
گــران فراهــم آورد .تغییــر کاربــری حمــام بــه گالــری فــرش بهعنــوان یکــی از ســرمایهگذاریها در محلــه اســت و یکــی
از پایگاههــای جــذب ســرمایه بــه شــمار م ـیرود.

شماره۵۳-۵۴

 .4-4-۵سیاسـتهای تشویقـی
سیاسـتهای تشــویقی یکــی از راهکارهــای توانمندســازی ســاکنان و تشــویق آنهــا بــه مشــارکت اســت؛ کــه در ایــن راســتا
در طــرح پیشــنهادی سیاسـتهای تشــویقی بدیــن شــرح میباشــند -1 :.حــذف پارکینــگ یــا کاهــش آن از تعــداد مصــوب،
در جهــت رفــع نیــاز ســاکنان پارکینــگ عمومــی در ورودی محلــه و نقاطــی از محــور اصلــی محلــه جهــت پارکهــای موقــت
در نظــر گرفتــه شــده اســت .ایــن سیاســت مانــع عبــور خودروهــای غیرســاکن در محلــه میشــود و ورود و عبــور و مــرور
ماشــین در جهــت تأمیــن نیازهــای اهالــی اســت -2.افزایــش ســطح اشــغال قبــل از تعریــض بیــش از مقــدار اولیــه -3 .تخفیف
در عــوارض ســاخت  -4اعطــای واحــد تجــاری  -5عــدم تخریــب بخشــی از بنــا یــا تصاحــب پــاک کــه در طــرح تفصیلــی
بــر اثــر تعریــض معبــر مشــخص و مصــوب گردیــده اســت .در طــرح پیشــنهادی ســعی گردیــده کــه ایــن سیاس ـتها هــم
بــه ســاختار محلــه و پیوندهــای ســاختاری در محلــه کمــک نمایــد و هــم بــا فرصتــی کــه بــه لحــاظ سیاسـتهای تشــویقی
بــرای فضاهــای تجــاری بــه دســت میآیــد بــه رفــع نیازهــای محلــه کمــک نمایــد.

(الف)

(ج)

(ب)

(مأخذ :نگارندگان)

 -۶نتیجهگـیری

بازگشــت بــه ســازمان کهــن محلههــای شــهری بهســادگی عملــی نیســت ،بااینحــال بازآفرینــی محلــه بــا اتــکا بــه
ضرورتهــا و نیازهــای زمانــه و جایــگاه کهــن فرهنگــی و تاریخــی محــات ،میتوانــد از یکســو ســبب حفــظ نظــام اجتماعــی
و اقتصــادی محــات تاریخــی شــهر و بــه دنبــال آن جلوگیــری از نابــودی ســاختار کالبــدی آنهــا شــود .پــروژه بازآفرینــی
محلــه حاجــی همــدان بهگون ـهای اســت کــه ارزشهــای تاریخــی خــود را بهدرســتی بازتــاب میدهــد و ارزشهــای جدیــد
بــه آنهــا افــزوده شــود .درنهایــت بهصــورت یــک مــکان زیســتی هماهنــگ بــا زندگــی امــروزی و متناســب بــا شــخصیت
و هویــت تاریخــی آنهــا درآیــد .ایــن پــروژهی بازآفرینــی محــرک توســعه بهعنــوان بینشــی جامــع و یکپارچــه در طــرح
پیشــنهادی ابعــاد مختلــف کالبــدی –فضایــی ،اجتماعــی -فرهنگــی ،اقتصــادی و زیس ـتمحیطی را در نظــر گرفتــه اســت؛
بنابرایــن بــرای تحقــق اهــداف ایــن طــرح نیــاز شــدید بــه تدویــن راهبردهــا و سیاسـتهای تشــویقی و توانمندســازی ســاکنان
احســاس شــد تــا منجــر بــه پویــش اجتماعــی و حضــور فعــال و مؤثــر ســاکنان شــود .بازگشــت مســاحت بــه ملــک ،کاهــش
هزینــه پروانــه ســاخت ،اعطــای واحــد تجــاری و یــا تعویــض بــا زمیــن دیگــر از سیاسـتهای تشــویقی در نظــر گرفتــه شــده
در بازآفرینــی محلــه حاجــی بــود.
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 .3-4-۵انطباق عملکـردها
انطبــاق عملکردهــا جهــت زنــده نگهداشــتن بافــت و حفــظ ســرزندگی در آن ضــرورت دارد .ازآنجاییکــه ایــن محلــه بــه
مرکــز اقتصــادی (بــازار) شــهر همــدان بســیار نزدیــک اســت ولــی وجــود انــواع کاربریهــای تجــاری –خدماتــی ضــرورت
دارد تــا عــاوه بــر رفــع نیــاز ســاکنان ،بــه اقتصــاد محلــه نیــز کمــک کنــد .بــه همیــن دلیــل در طــرح پیشــنهادی ضمــن
حفــظ تجاریهــای موجــود در مرکــز محلــه بــا در نظــر گرفتــن تدابیــر کالبــدی جهــت تقویــت و ارتقــاء آنهــا تــاش شــده
اســت .همچنیــن بــه دلیــل آنکــه محلــه حاجــی دارای بافتــی اجتماعــی بــوده در راســتای ارتقــاء ســطح اجتماعــی محلــه
وجــود فضاهــای تجــاری و تبدیــل حمــام محلــه بــه فعالیتــی محلــی و همچنیــن تبدیــل خانههــای قدیمــی بــه ســرای محلــه
راهــکاری مناســب در ایــن زمینــه اســت.

تصویر شماره  -6الف .نقشه تراکم وضع موجود ب .نقشه تراکم طرح تفصیلی ج .نقشه تراکم طرح پیشنهادی

منابع:

فرآیند بازآفرینـی محرک توسـعه محله حاجـی
تحلیل کالبدی -فضایی شامل
تنوع عملکردی ،هم پیوندی
ساختاری ،تعدیل تراکم ،تسهیل
دسترسی

تحلیل اجتماعی -فرهنگی
شامل امنیت ،فضای جمعی،
مشارکت مردمی ،مدیریت محلی
و آموزش

تحلیل زیستمحیطی شامل
آسایش اقلیمی ،آلودگی ،فضای
سبز و چشمهها

 آتیشین بار ،محمد («)1388تداوم هویت در منظر شهری» ،نشریه باغ نظر ،شماره سوم.تحلیل اقتصادی شامل قیمت
زمین ،جذب سرمایههای
اقتصادی و تنوع عملکردها

 آئینــی ،محمــد («)1386موضوعــات اقتصــادی ،مالــی و مدیریتــی بهســازی و نوســازی بافــت فرســوده شــهری» ،انتشــارات ســازمانمســکن و شهرســازی ،تهــران.

 جوانی دیزجی ،آیدین («)1390رهنمودهایی برای بازآفرینی شهری در منطقه مدیترانه» ،انتشارات گنج هنر ،تهران. حاجــی پــور ،خلیــل («)1386مقدمـهای بــر ســیر تحــول و تکویــن رویکردهــای مرمــت شــهری (دورهی زمانــی بعــد از جنــگ جهانیاول تــا آغــاز هــزاره ســوم)» ،اندیشـهی ایرانشــهر ،فصلنامـهای درزمینـهی شهرشناســی .ســال دوم ،شــماره نهــم و دهــم.

 -حبیبــی ،کیومــرث و پوراحمــد ،احمــد و مشــکینی ،ابوالفضــل («)1389بهســازی و نوســازی بافــت کهن شــهری» ،انتشــارات دانشــگاه

طرح تفضـیلی

پیشنهاد چندین پارکینگ،
تعریض معابر ،از بین رفتن
خانههای قدیمی باارزش،
ازهمگسیختگی ساختار مرکز
محله توسط خیابانکشی و
پیشنهاد کاربریهای تجاری
و اداری ،پیشنهاد تراکم  5تا
 6طبقه

کردســتان ،تهــران.

 حبیبی ،سید محسن و مقصودی ،ملیحه («)1381مرمت شهری» ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.جذب خودروهای شخصی
غریبه بهواسطه تعریض معابر ،از
بین رفتن هویت محله حاجی ،از
بین بردن مرکز محله بهعنوان
یک فضای جمعی و محل
تعامالت اجتماعی

 حناچی ،پیروز («)1386بررسی تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان» ،نشر سبحان ،تهران.هجوم بیشتر خودرو و تمرکز
ترافیک ،درنظر گرفتن فضای
سبز در نزدیکی مرکز محله

در نظر گرفتن محدوده تجاری
در مرکز محله،

 دهخدا ،علیاکبر («)1387لغتنامه» ،انتشارات سیروس ،تهران. رابرتــز ،پیتــر و ســاک ،هیــو («)1393بازآفرینــی شــهری یــک کتــاب راهنمــا» ،مترجمــان :محمدســعید ایــزدی و پیــروز حناچــی،انتشــارات دانشــگاه تهــران ،تهــران.

 زارعــی ،جــواد («)1389محرکهــای توســعه شــهری تســهیلکننده نوســازی بافتهــای فرســوده شــهری» دومیــن همایــشسراســری بهســازی و بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی ،فرســوده شــهری و ســکونتگاههای غیررســمی شــیراز ،صفحــه .10

 -سلطان زاده ،حسین («)1365تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران» ،نشر آبی ،تهران.

طرح پیشـنهادی با رویکـرد محرک توسـعه
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تغییر کاربری خانههای قدیمی
به سرای محله ،سعی در حفظ
کاربریها و ساختار محله
بهمنظور حفظ هویت آن ،پیاده
مدار کردن محدوده مرکز محله،
یکطرفه کردن معابر منتهی به
مرکز محله ،در نظر گرفتن تراکم
مرکز محله و ساختمانهای
مجاور آن  1تا  2/5طبقه

برگزاری کالسهای آموزشی
جهت توضیح و روشن شدن
پروژه بازآفرینی برای ساکنین در
مسجد محله ،واگذاری مدیریت
عرصه عمومی به ساکنان،
بستن بخشهایی از محله به
روی خودروهای غریبه ،تأکید
بر حفظ و ارتقا فضای جمعی،
تشویق ساکنان به مشارکت با
سیاستهای تشویقی

استفاده از زمینهای خالی و
مخروبه بهعنوان فضای سبز،
حضور عناصر طبیعی در بستر
محله ،بهرهگیری از پوشش
گیاهی جهت کنترل تابش،
تجهیز عرصه عمومی برای
آسودن توسط ساکنان ،ممانعت
از ورود خودرو بهمنظور کاهش
آلودگی ،احیا چشمهها

و توســعه گردشــگری؛ چالشهــا و راهکارهــا ،صفحــه .6

 شــرکت مــادر تخصصــی عمــران و بهســازی ایــران (« ،)1392بررســی نقــش پروژههــای محــرک توســعه و کاتالیســت هــای شــهریتبدیل خانههای مخروبه و
فرسوده به کاربری تجاری،
تغییر در کاربری حمام بهعنوان
گالری فرش برای جذب
سرمایه اقتصادی ،افزایش
قیمت اراضی محله

در بازآفرینــی شــهری پایــدار» ،صفحــات .2-1

 شیعه ،اسماعیل (« )1392مقدمهای بر مبانی برنامهریزی شهری ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت ،تهران». صحــی زاده ،مهشــید و ایــزدی ،محمــد ســعید («)1383حفاظــت و توســعه شــهری دو رویکــرد مکمــل یــا مغایــر؟» ،فصلنامــهشهرســازی و معمــاری آبــادی ،شــماره چهــل و پنجــم ،صفحــه .17

 عبدالهــی ،مجیــد و صرافــی ،مظفــر و تــوکل نیــا ،جمیلــه («)1389بررســی نظــری مفهــوم محلــه و بازتعریــف آن بــا تأکیــد بر شــرایطمحلههــای شــهری ایرانــی» ،پژوهشهــای جغرافیــای انســانی ،شــماره هفتــاد و دوم ،صفحــات .102-83

 عیــن الهــی ،کاوه و عابــدی ،محمــد محــدی («)1389رویکــرد اســتفاده از کاتالیزورهــای شــهری در احیــاء بافتهــای فرســوده وبــاارزش شــهری» ،دومیــن همایــش سراســری بهســازی و بازآفرینــی بافتهــای تاریخــی ،فرســوده شــهری و ســکونتگاههای
غیررســمی شــیراز ،صفحــه .11

 گلــکار ،کــوروش («)1388طراحــی شــهری :تحلیــل گونــه شــناختی تئوریهــا» ،دانشــکده معمــاری و شهرســازی ،دانشــگاه شــهیدبهشــتی ،نشــریه صفــه ،شــماره بیســت و نهــم.
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 -ســوری ،الهــام («)1390طراحــی محــور گردشــگری ســنگ ســیاه در بافــت تاریخــی شــیراز ،چالــش راهکارهــا» ،همایــش مدیریــت

75

 لطفــی ،ســهند («)1390بازآفرینــی شــهری فرهنــگ مبنــا :تأملــی بــر بنمایههــای فرهنگــی و کنــش بازآفرینــی» ،نشــریه هنرهــایزیبا-معمــاری و شهرســازی ،شــماره چهــل و پنجــم ،صفحــات .60-47

 لطیفــی ،غالمرضــا و صفــری چابــک ،نــدا («)1393بازآفرینــی مفهــوم محلــه در شــهرهای ایرانــی اســامی بــر پایــه اصــول نوشــهرگرایــی» ،فصلنامــه مطالعــات شــهری ،شــماره هفتــم ،ص .6

 مفیــدی («)1392بررســی نقــش پروژههــای محــرک توســعه و کاتالیســت هــای شــهری در بازآفرینــی شــهری پایــدار» ،ســومینجلســه از جلســات کارگــروه محــرک توســعه شــهری ،شــرکت عمــران بهســازی شــهری ایــران.

 -مؤمنــی ،مهــدی و بیــگ محمــدی ،حســن و مهدیــزاده ،زهــره («)1389تحلیلــی بــر طــرح احیــاء و نوســازی بافتهــای فرســوده

رابطهی پیکرهبنـدی فضایـی محیط و پهنههای فعالیتـی ناامن
(مطالعه مـوردی :محله وردآورد تهران)

محلــه جویبــاره اصفهــان» ،مطالعــات پژوهشهــای شــهری و منطقــهای ،شــماره هفتــم ،صفحــات .52-21

سـمانه تکلـو

1

 نوریــان ،فرشــاد و آریانــا ،اندیشــه («)1391تحلیــل چگونگــی حمایــت قانــون از مشــارکت عمومــی در بازآفرینــی شــهری ،میــدانامــام علــی (عتیــق) اصفهــان ،نشــریه هنرهــای زیبا-معمــاری و شهرســازی ،شــماره دوم ،صفحــات .27-15

 هیوســایک ،پیتــر رابرتــز (« ،)1393بازآفرینــی شــهری یــک کتــاب راهنمــا» ،ترجمــه :محمــد ســعید ایــزدی ،انتشــارات دانشــگاهتهــران ،تهــران.

Noon et al (2000), Economic Regeneration and Funding, in: Roberts, Peter; Sykes, Hugh
(eds.): Urban Regeneration. A Handbook, London.Urban Task Force (1990), Toward an Urban Renaissance, A Report of Urban Task Force 1990, UK.
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هــدف از ایــن پژوهــش تبییــن رابطــه بیــن پیکرهبنــدی فضایــی محیــط و پهنههــای فعالیتــی ناامــن اســت .روش پژوهــش
توصیفــی -تحلیلــی اســت کــه بهصــورت ترکیــب مدلهــا انجــام شــده اســت .معیارهــای تعیینشــده بــر اســاس مطالعــات
نظــری بــا اســتفاده از تکنیــک فرآینــد تحلیــل سلســلهمراتبی ،اولویتبنــدی شــد و بــا وزن دهــی بــه پهنههــای فعالیتــی
پراکنــده در محــدودهی مطالعاتــی کــه بــا اســتفاده از روش «چیدمــان فضــا» تفکیــک شــدهاند ،ارجحتریــن مکانهــای
ناامــن ،در تناســب بــا هــدف شناســایی گردیــد .ازایــنرو ،پیکرهبنــدی فضایــی بــرای ســنجش ویژگیهــای محیــط از منظــر
امنیــت ،توســط پارامترهــای آن مــورد ســنجش قــرار گرفتــه اســت .طبــق نتایــج حاصــل از تلفیــق دیــدگاه کارشناســان ،معیــار
«آســایش بصــری و محیطــی» بــا وزن  0.520در بیــن عوامــل محیطــی مذکــور ،از اهمیــت بیشــتری نســبت بــه دیگــر
معیارهــا برخــوردار اســت و نتایــج حاصــل از ارزیابــی پهنههــا نشــان میدهــد کــه پهنــه دوم بــا میــزان وزن  0.463بــر
اســاس شــاخصهای ارزیابــی ،امنتریــن پهنــه بــر مبنــای هــدف پژوهــش اســت .بــا مــکان گزینــی مهمتریــن کانونهــای
جــرم خیــز در محلــه وردآورد مشــخص گردیــد ،ارتبــاط معنــاداری بیــن تحلیــل پیکرهبنــدی فضایــی محیــط و عاملهــای
آن ،بــا میــزان امنیــت و نظــارت در فضاهــای شــهری وجــود دارد .بهگونــهای کــه جداافتادگــی فضایــی و عــدم هــم پیونــدی
مناســب درون بافــت محلــی ســبب ترغیــب عوامــل محیطــی مؤثــر بــر پیدایــش ناامنــی در فضاهــای شــهری میگــردد کــه
تضعیــف امنیــت محیطــی را بهعنــوان مهمتریــن عامــل کیفیــت مطلــوب بــرای حضــور در فضــای شــهری بــه دنبــال دارد.
واژگان کلـیدی
امـنیت ،عوامل محیطـی ،پیکـرهبندی فضا ،تحلیل سلسـه مراتبـی

 -1کارشناسی ارشد طراحی شهری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،دانشکده هنر و معماری

samane.takalloo@gmail.com

77

شماره۵۳-۵۴

76

Aykaç, P., Rifaioğlu, M.N., Altınöz, A.G.B., and Güçhan, N.Ş (2009) DesignInterventions as
Regenerators in Historic Towns: Proposal for Ayvalık HistoricDepots Region. in the International Conference on the Urban Projects,Architectural Intervention in Urban Areas, TU,
Delft, The Netherlands.Lang, T. (2005), Insights in the British Debate about Urban Decline
and Urban Regeneration, Working Paper, Erkner, Leibniz-Institute for Regional Development and Structural Planning.

-

چکـیده

