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نگرشی عملی به روش تحقیق نظریه زمینهای:
مفهوم ،پارادایم و ویژگیها همراه با بررسی یک مورد پژوهشی

سارا احمدی ،1میترا

حبیبی2

*

تاریخ دریافت89/71/71 :
تاریخ پذیرش88/17/78 :
کد مقاله79881 :

چکـیده
به موازات تغییر در نظریهها و فرضیههای متفاوت علوم گوناگون ،پژوهش علمی و روشهای آن نیز در مسیر تکاملی
خویش پیچیدهتر میشود .روش تحقیق در هر پژوهشی میتواند بر دستاوردهای حاصل از تحقیق و اعتبار آنها بسیار
تاثیرگذار باشد .از جمله روشهای تحقیق کیفی که از رویکردی استقرایی بهره میگیرد ،روش تحقیق نظریه زمینهای
است .این روش از دادههای خام آغاز شده و به سمت شکلگیری نظریه پیش میرود .در حال حاضر روش مذکور مورد
استقبال رشتههای مختلف علمی قرار گرفتهاست .آنچه در این میان حائز اهمیت است ،نحوه اجرا و عملیاتی کردن روش
نظریه زمینهای در طول پژوهش و فرآیند تحقق آن میباشد .بنابراین ،هدف از این مقاله بازشناسی ابعاد گوناگون نظریه
زمینهای و روش بهکارگیری آن بهصورت عملیاتی از طریق توضیح روش در یک نمونه انجام شده ،است تا فرآیند تحقق
روش مذکور بهروشنی ادراک گردد .براین اساس نخست ،برخی مفاهیم ابتدایی ،اجزاء ،پارادایم و معرفتشناسی غالب در
آن مطرح و سپس فرآیند پژوهش مبتنی براین رویکرد ،شامل شیوههای گردآوری و تحلیل دادهها ،ابزار پژوهش،
شیوههای تحلیل دادهها ،طراحی مدل و ارائه نظریه بیان میگردد .همچنین ،شیوههای مدیریت دادهها ،اعتبارپذیری و
قابلیت کاربرد و اخالق در پژوهش توضیح داده میشود .در طول مقاله و در هرقسمت ،یک نمونه پژوهش موردی مدنظر
با موضوع «بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاههای غیررسمی و با مورد پژوهی مرتضیگرد» مبتنی بر این روش
معرفی و به فراخور هر بخش خاص ،به تفصیل ،بررسی میگردد تا تحقق عملیاتی روش نظریه زمینهای بهوضوح درک
گردد .در آخر ،جمعبندی اجرای روش نظریه زمینهای در جدول انتهای نوشتار آورده شده است .مهمترین مراحل تحقق
روش مذکور ،با تاکید بر نمونه پژوهشی مورد بررسی ،بافرض همپوشانی بعضی مراحل و خاصیت تعاملی آنها که در
شکل  ۶نشان دادهشدهاست ،عبارتند از :مرور پیشینه نظری ،روشن شدن جغرافیای موضوع ،تدقیق پرسشهای پژوهش،
انجام و کدگذاری مصاحبههای آزمایشی ،بررسی وجود و تدقیق پدیده ،تدوین راهنمای اولیه ،نمونهگیری براساس نیاز
داده ،حساسیت نظری ،نمونهگیری نظری ،انجام مشاهده از یک فرآیند در جریان ،کدگذاری باز ،کدگذاری محوری،
کدگذاری گزینشی ،مقایسه مداوم ،پرسش از دادهها ،مرور یادداشتهای تحلیلی ،ارائه نظریه و اعتبارسنجی آن.
واژگـان کلـیدی :نظریه زمینهای ،نگرش عملی ،مورد پژوهی ،تحقیق کیفی

 -7دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران
 -2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر ،تهران
* -این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول است با عنوان «بازشناسی تجلی فضایی مفهوم سکونت در سکونتگاههای غیررسمی مبتنی
بر نظریه فرهنگی؛ موردپژوهی :مرتضیگرد» که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران در دست انجام است.
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2

روششناسی شیوه اندیشیدن درباره پدیدهها و مطالعه پدیدههای اجتماعی است (.)Strauss and Corbin, 2015: 17
زمانی که مسئله پژوهش بهدرستی تعیین میشود ،باید گامهای دقیقی برای پاسخ به پرسش و حل مسئله پژوهش تعریف شود.
عوامل مختلفی در انتخاب روششناسی باید درنظر گرفته شوند .روششناسی که عموما از آن با نام نظریه زمینهای 7یاد میشود،
توسط دو جامعهشناس با نامهای بارنی گلیزر 2و انسلم استراوس 7به عنوان روششناسی خالقانه که عموما با پژوهش کیفی در
ارتباط است ،در سال  78۶1با هدف تولید نظریهای استقرایی که عموما ریشه در دادهها دارد ،بهوجود آمده است ( ;Berg, 2006
.)Parker and Myrick, 2011; Strauss and Corbin, 2015
این نظریه دو سنت متضاد و در رقابت اثباتگرایی و مکتب عملگرایی و پژوهشهای میدانی را به یکدیگر پیوند میزند.
تدوین روش های پژوهش کیفی مستلزم تعیین راهبردهای صریح و روشن برای انجام پژوهش و درنتیجه فرآیند پژوهش روشن و
به دور از ابهام است .استراوس به انسانها بهعنوان عوامل فعال در زندگی و دنیایشان نگاه میکند .فرض وی براین بود که فرآیند
نه ساختار ،در موجودیت انسان اساسی بوده است .درواقع انسانها ساختارها را از طریق درگیر شدن در فرآیندها ایجاد میکنند .از
نظر استراوس معانی ذهنی و اجتماعی بر استفاده ما از زبان تکیه دارد و از طریق عمل پدیدار میشود .بنابراین تفسیر عمل
مهمترین مسئلهای است که باید بدان پرداخته شود .به طور خالصه استراوس مفاهیم عمل انسان ،فرآیندهای در حال تکوین،
معانی اجتماعی و ذهنی ،شیوههای حل مسئله و مطالعه کنشها را وارد نظریه زمینهای کردهاست .تمامی این مفاهیم بازتاب دهنده
اعتقاد استراوس به سنت فلسفی عملگرایی و کنش متقابل نمادین است (استراوس و کوربین7798 ،؛ .)Charmaz, 2006
هرچند الزم نیست فرد این جهتگیریهای فلسفی و جامعهشناختی را برای بهرهگیری از این روش تائید کند ،ولی دو اصل مهم
مستخرج از آنها در این شیوه لحاظ شدهاست .اصل اول مربوط به تغییر میشود .از آنجا که پدیدهها ایستا تصور نمیشوند و
به عنوان چیزی که دائما در پاسخ به تکامل شرایط در حال تغییر است ،درک میشوند ،تغییر بهعنوان یک مولفه مهم در این روش
درنظر گرفته میشود.اصل دوم مربوط به جبرگرایی ۴است .همانند جبرگرایی محض ،عدم جبرگرایی نیز رد میشود .به کنشگران
بهعنوان افرادی نگاه میشود که ابزاری برای کنترل سرنوشت خود توسط واکنشهای خود به شرایط (البته نه همیشه) ،دارا هستند.
آنها قادر هستند براساس ادراک خود که اغلب دقیق است ،درباره گزینههایی که با آن مواجه میشوند ،انتخاب کنند ،هم
عملگرایی و هم کنش متقابل نمادین در این نقطه نظر مشترک هستند .بنابراین نظریه زمینهای تنها در جستجوی کشف شرایط
مرتبط نیست بلکه همچنین تعیین می کند که چگونه کنشگران نسبت به تغییر شرایط و پیامدهای عمل خود ،واکنش نشان
میدهند و وظیفه محقق درک این تعامالت است (.)Corbin and Strauss, 1990: 5
کراسول ( )78۶ :778۶اشاره میکند که در روش نظریه زمینهای ،تاکید اصلی آن است که خروجی تحقیق ،دستیابی به
نظریهای باشد که نه از چارچوبهای نظری از پیش موجود ،بلکه ازدادههای زمینهای ساخته میشود .در واقع اصلیترین تمایز میان
این روش با دیگر روشهای کیفی ،این است که نظریه زمینهای یک گام عمیقتر شده و عالوه بر کشف مفاهیم و گزارههای اصلی
مؤثر ،به تبیین ارتباط میان آنها و تولید نظریه و فرضیههایی برای وضعیت پدیده مورد بررسی میپردازد .این روش برای بررسی
مسائل چرایی و چگونگی بهشیوهای نظامند استفاده میشود و بهجای استنتاجهای منطقی یا نظری ریشه در دادهها دارد .از این رو
بهخصوص برای زمینههای علمی و کاربردی مناسب است چراکه میتواند یک ابزار مفهومی برای هدایت عمل در اختیار متخصص
قرار دهد (  .)Berg, 2006روششناسی نظریه زمینهای نخست در جامعهشناسی مطرح شد ولی در طول دو دهه گذشته کاربرد آن
در طیف مختلفی از حوزهها نظیر معماری ،آموزش ،سالمت ،مدیریت ( )Parker and Myrick, 2011و در سالهای اخیر در
زمینه برنامهریزی و طراحی شهری (برای مثال :حکیمیان7787 ،؛ لک7787 ،؛ عسگریزاده ،778۴ ،شرفی )778۶ ،فراگیر شده
است.
در این مقاله ،سعی شده است ابعاد گوناگون نظریه زمینهای و روش بهکارگیری آن بهصورت عملیاتی از طریق توضیح روش
در یک نمونه انجام شده ،بررسی شود .نخست ،برخی مفاهیم ابتدایی ،اجزاء ،پارادایم و معرفتشناسی غالب در آن مطرح و سپس
فرآیند پژوهش مبتنی براین رویکرد ،شامل شیوههای گردآوری و تحلیل دادهها ،ابزار پژوهش ،شیوههای تحلیل دادهها ،طراحی
مدل و ارائه نظریه بیان میگردد .همچنین ،شیوههای مدیریت دادهها ،اعتبارپذیری و قابلیت کاربرد و اخالق در پژوهش توضیح
داده میشود .در طول مقاله و در هرقسمت ،یک نمونه پژوهش موردی مدنظر با موضوع «بازشناسی مفهوم سکونت در
سکونتگاههای غیررسمی و با مورد پژوهی مرتضیگرد» مبتنی بر این روش معرفی و به فراخور هر بخش خاص بررسی میگردد تا
تحقق عملیاتی روش نظریه زمینهای بهوضوح درک گردد.

 -2چارچوب فلسفی پژوهش
هرچند پیشفرضهای فلسفی اغلب در پژوهش پنهان میمانند ولی آنها همچنان بر روی عمل پژوهش تأثیرگذارند ،و باید
در فرایند پژوهش مشخص شوند ( .)Creswell, 2000: 5از نظر کراسول ( )778۶هستی شناسی (موضع پژوهشگر در رابطه با
ماهیت واقعیت) ،شناخت شناسی (نحوه آگاهی پژوهشگر از آنچه میداند) ،ارزش شناسی (نقش ارزشها در پژوهش) ،بالغت
پژوهشی (زبان شناسی پژوهش) و روش شناسی (فرآیند پژوهش) پیش فرض های فلسفی هستند که به پژوهشگر در انتخاب طرح
پژوهش جهت میدهند .موضع پژوهشگر نسبت به هر یک از این پیشفرضها ،پیامدهای ضمنی در طراحی و انجام پژوهش در
پی دارد .جدول  8به صورت ساده ارتباط میان پیش فرض های فلسفی پژوهش ،روش شناسی و روشهای پژوهش با طرح
پژوهش را نشان میدهد .ساختار این فصل نیز بر اساس این ارتباط تنظیم شده است:
جدول  -1چارچوب پژوهش
پیش فرضهای فلسفی پژوهش
-

هستیشناسی،

پیشفرضهای
شناختشناسی و غیره
پارادایم پژوهش (اثباتگرایی،
تفسیری،انتقادی)

راهبردهای پویش۵
-

کیفی (مانند نظریه دادهبنیاد ،قومنگاری،
تحلیل گفتمان ،تحلیل روایت و )...
کمی (روشهای تجربی)
آمیخته (روشهای متوالی)

-

روشهای گردآوری دادهها
روشهای تحلیل دادهها
روشهای مدیریت دادهها

ماخذCreswell, 2000 :

پیشفرضهای فلسفی نظریه زمینهای در شکل زیر آمدهاست:
جدول  -2پیشفرضهای فلسفی پژوهش
پیشفرضهای

پرسش

ویژگیها

هستیشناسی

ماهیت واقعیت
چیست؟

 واقعیت ذهنی و چندگانه است وهمان چیزی است که توسط
مشارکتکنندگان مطالعه درک
میشود.

شناختشناسی

رابطه میان
پژوهشگر با مورد
پژوهش چیست؟

 کنش و تعامل پژوهشگر با موردپژوهش
 -حداقل فاصله با مشارکتکنندگان

ارزششناسی

نقش ارزشها در
پژوهش چیست؟

 -پذیرش حضور ارزشها در پژوهش

بالغت پژوهشی

نقش زبان در
پژوهش چیست؟

 بهره گیری از زبان غیررسمی ولحن شخصی و واژههای کیفی نظیر
فهم ،معنا ،کشف

 بهرهگیری از سبک روایتی مشارکتجویانه وزبان پژوهش کیفی

روششناسی

فرآیند پژوهش
چیست؟

 بهرهگیری از منطق استقرایی-قیاسی ،مطالعه وضعیت در زمینه
مطالعه و بهرهگیری از طراحی رویشی

 پرداختن به جزئیات توصیف تفصیلی زمینه پژوهش بازنگری پرسشهای پژوهش برحسب تجاربدر حین فرآیند

فلسفی

رهنمودها برای شیوه عمل

 ارائه باورها ،نگرشها و ارزشهایمشارکتکنندگان و مشاهده دنیا از زاویه دید
آنها
 ارائه شواهدی از دیدگاههای متفاوت در قالبنقلقولها
 مشارکتکنندگان بهعنوان همکاران فعال درفرآیند پژوهش
 تعامل آزادانه با مشارکتکنندگان در چارچوبمحدودیتهای اخالقی و اجتماعی
 بهرهگیری از شیوههای مختلف جهت افزایشکیفیت دادهها
بهعنوان
مخاطبان
درنظرگرفتن
تفسیرکنندگان فرآیند پژوهش
 بحث در خصوص ارزشها و قراردادنتفسیرهای خود در کنار تفسیرهای
مشارکتکنندگان در مطالعه
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-

روشهای پژوهش
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 -3پارادایم پژوهش
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کتاب ارزنده کوهن ( )78۶1با عنوان «ساختار انقالبهای علمی» مستقیما دربرگیرنده مفهوم و تعریف پارادایم بهعنوان شیوه
خالصهسازی باورهای محقق درباره تالشهای وی جهت خلق دانش است .نیومن ( )2006و مورگان ( )2007براین باورند که
مفهوم پارادایم در علوم اجتماعی به  ۴معنا بهکار میرود :پارادایم چون جهانبینی ،پارادایم بهمعنای وضوح معرفتشناختی ،پارادایم
بهمعنای باورداشتهای مشترک در یک حوزه پژوهشی و پارادایم بهمثابه نمونههای مدل .پارادایم بهمعنای جهانبینی وسیعترین
تعریف را شامل میشود که در دربرگیرنده باورها ،اخالق ،ارزشها ،روشها و غیره است.
بنا به یک تعریف نسبتا جامع ،پارادایم عموما بهعنوان مجموعهای از باورداشتهای بنیادی تعریف میشود که با غایتها و
اصول اولیه سروکار دارد .پارادایم بیانگر جهانبینی است که برای فرد معتقد به آن ،ماهیت جهان ،جایگاه فرد در آن ،دامنه روابط
ممکن با آن و بخشهای آن نظیر کیهانشناسیها و الهیات را تعریف میکند .در تعریفی دیگر ،پارادایم عبارت است از یک
چارچوب سازمانبخش عام در نظریه و تحقیق که دربرگیرنده فرضهای بنیادی ،مسائل کلیدی ،رویههایکیفیت تحقیق و روشهای
دستیابی به پاسخهاست (محمدپور.)29 :7782 ،
پارادایم های پژوهش به سه گروه اثبات گرایی ،تقسیری و انتقادی تقسیم می شوند (نیومن )7782 ،رویکرد تفسیری پایه
شیوههای پژوهشی است که نسبت به زمینه حساس هستند ،از شیوههای مختلفی برای درک شیوهای که دیگران بدان طریق عالم
را میبینند ،بهره میگیرند و تمرکز بیشتری بر نیل به درک همدالنه احساسات و جهانبینیها دارند ،تا اینکه به آزمون قوانین رفتار
بشری بپردازند (نیومن ،)788 :7782 ،پژوهشگران فرا اثباتگرا یا تفسیری پژوهش را مجموعهای از گامهای دارای روابط منطقی
میبینند و معتقد به نگاههای چندگانه مشارکتکنندگان هستند تا یک واقعیت واحد و از روشهای کیفی دقیق گردآوری و تحلیل
دادهها دفاع میکنند (کراسول .)77 :778۶ ،هستیشناسی تفسیرگرا بر این فرض استوار است که انسانها منفعالنه نسبت به
واقعیت خارجی واکنش نشان نمیدهند و در عوض ادراک ذهنی و آرمانهای خود را به جهان خارج تحمیل میکنند و در انجام این
کار به طور فعال واقعیتهای خود را به وجود میآورند .از این دیدگاه متغیرهای اصلی ،ذهنی و درونی هستند ( Johnson and
.)Christensen, 2008: 258
نظریه زمینهای در دسته پارادایم تفسیرگرایی قرار میگیرد .چراکه بر خالف جهتگیری ابزاری اثبات گرایی ،جهتگیری این
پژوهش عملی است در در زمینه بررسی نمونه موردی ،معطوف بر این اصل است که افراد چگونه مفهوم سکونت را در
سکونتگاههای غیررسمی تجلی میبخشند و در پی آن است که تجربه ساکنان و معنای تجربه را در این زمینه درک کند.
مطابق این رویکرد ،افراد عادی در یک فرآیند انعطاف پذیر خلق معانی از طریق تعامل اجتماعی با دیگران قرار دارند .آنها
سپس این مفاهیم را جهت تفسیر جهان اجتماعی و معنادارکردن زندگی خود به کار میبرند (ببی.)81 :7787 ،

 -4رویکرد پژوهش
سه رویکرد کلی نسبت به پژوهش وجود دارد (نیومن ،7782 ،کراسول ،)778۶ ،رویکرد کمی ،رویکرد کیفی و رویکردی که
ترکیب رویکرد کمی و کیفی است (آمیخته) .رویکرد نظریه زمینهای کیفی است .پژوهش کیفی شیوهای از پژوهش است که در آن
محقق به جمعآوری و تفسیر دادهها میپردازد .در این فرآیند محقق بهاندازه مشارکتکنندگان و دادههای پژوهش بخشی از فرآیند
پژوهش است .در سبک کیفی پژوهش ،ساخت واقعیت اجتماعی ،تمرکز بر فرآیندهای تعاملی ،حضور ارزشها ،محدودبودن به
موقعیت و موارد و آزمودنیهای کم ار ویژگیهای اساسی محسوب میشوند .همچنین پژوهشگر باید با پدیده مورد پژوهش درگیر
شود (نیومن .)8۴ :7782 ،روش کیفی به اطالعات و دادههایی توجه دارد که بیانگر ماهیت و رفتار کنشگران اجتماعی است ،نه
صرفا اشکال ظاهری و صوری رفتار که ذهنگرایی نامیده میشود .در روش مذکور ،انسآنها واقعیتهای متعددی را ساخته ،تجربه
و تفسیر میکنند و کشف بدون پیشداوریهای نظری عناصر معنایی و ذهنیتهای زیرینی که به رفتار انسان جهت میدهند،
عمدهترین هدف تحقیق کیفی است .گزارشها و تحلیلهای کیفی داستانگونه ،اما متکی بر معنای متاثر از مشاهدهها و تفهمهای
عمیق هستند و محقق کیفی نوعی روابط دوستانه با میدان تحقیق داشته و فعاالنه و همدالنه در آن مشارکت میکند .همچنین،
این روش متکی بر مطالعه بستر است .بستری که براساس رفتارها شکل گرفته ،اجرا و تجربه میشود (محمدپور.)717 :7782 ،
پژوهشگران عموما دالیل مختلفی را برای انتخاب روش پژوهش کیفی ذکر می کنند .ازنظر کربین و استراوس ()2178
پژوهشگران کیفی عالقهمند به ماهیت سیال در حال تکامل و پویای این روش در مقابل طرحهای ساختاریافتهتر روشهای کمی
هستند و عموما در مواردی نظیر بررسی تجربیات درونی مشارکتکنندگان ،بررسی این موضوع که معانی چگونه شکل میگیرند و
تغییر میکنند ،بررسی حوزههایی که تاکنون کامال درباره آنها تحقیق صورت نگرفتهاست ،کشف ،متغیرهای مرتبط که بعدا
میتوانند از طریق پژوهشهای کمی آزمون شوند و نیز به دستآوردن یک رویکرد جامع برای مطالعه یک پدیده ،روش هایکیفی
را نسبت به روشهای کمی ارجح میدانند .دالیل انتخاب رویکرد کیفی در پژوهش موردی عبارت است:
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 )7ماهیت پرسش اصلی پژوهش «تجلی مفهوم سکونت در سکونتگاههای غیررسمی برمبنای نظریه فرهنگی به چه صورت
است؟»
 )2مفهوم سکونت پیچیدهتر از آن است که با اندازه گیری سهم عوامل مختلف در سکونتگاههای غیررسمی بتوان تجلی آن را
بررسی نمود .هر چند بررسی پیشینه موضوع نشان میدهد ،چارچوبهای نظری و جامع عوامل زمینهای مؤثر بر تجلی مفهوم
سکونت در سکونتگاههای غیررسمی نیز وجود ندارد.
 )7مهم ترین دلیل انتخاب این رویکرد از یکسو ماهیت ذهنی ،پیچیده ،چند بعدی وابسته به زمینه و فرهنگ سکونت است که
پیش از این در پیشفرضهای فلسفی پژوهش توضیح دادهشد و از سوی دیگر ،رویکرد پژوهشگر در برخورد با مسئله پژوهش
میباشد .همانگونه که در فصل پیش به تفصیل توضیح دادهشد ،سکونت با مولفههای متعدد تعریف میشود که برحسب زمینه
متفاوت میباشند .بنابراین ،شناخت دقیق فرآیند تجلی سکونت در سکونتگاههای غیررسمی و شیوه زندگی ساکنان بهعنوان
کنشگران اصلی این فرآیند در مواجهه با شرایط ،اهمیت بسیار می یابد .بدین منظور ابتدا باید شناخت و درک صحیح از شرایط و
ویژگیهای محیط سکونتگاههای غیررسمی صورتپذیرد.
 )۴با توجه به این که بخش مهمی از فرآیند تجلی مفهوم سکونت و شیوه زندگی در پژوهشهای پیشین مغفولماندهاند که
کامال وابسته به ذهنیت ساکنان این محیط است ،مناسبترین شیوه برای شناسایی محدودیتهای این محیط بررسی تجربه ساکنان
و معانی تجربه آنها از این امکانات و محدودیتهاست .در ادامه نیز از خالل بررسی این تجربه تالش می شود ،کنش و برهمکنش
آنها در مواجهه با ویژگیهای سکونتگاههای غیررسمی کشف گردد.
کراسول ( )778۶پس از مطالعه رویکردهای کیفی معرفیشده توسط محققان رشتههای مختلف طبقهبندی پنجگانه خود را از
رویکردهای کیفی پژوهش شامل روایتپژوهی ،پدیدارشناسی ،نظریه زمینهای ،قومنگاری و مطالعه موردی ،ارائه میدهد .باتوجه به
تمایز میان این رویکردها و هدف پژوهش موردی ،نظریه زمینهای بهعنوان روششناسی این پژوهش درنظر گرفته شدهاست .در
ادامه ویژگیهای این روششناسی و طرح پژوهش براساس آن و مهمتر از آن دالیل انتخاب نظریه زمینهای بهتفصیل توضیح
دادهمیشود.
الزم به ذکر است که پژوهشهای کیفی برروی زمینه و فرآیند تاکید میکنند ،زمینه اشاره به شرایط موجود دارد که موجب
مشکل یا شرایطی میشود که مردم با اقدامها و کنشهای متقابل و احساسات خود به آنها پاسخ میدهند .منظور از فرآیند،
پاسخهای درجریان به مسائل و شرایطی است که از زمینه منتج میشود (.)Strauss and Corbin, 2015

موضوعات متفاوتی برای تحقیق نظریه زمینهای مناسباند و نه هر موضوع و در هر شرایطی .نظریه زمینهای بیشتر به درد
تحقیق درباره موقعیتهای خاص میخورد و معموال هم با فرآیند رویدادن یک امر و موجبات و آثار آن سروکار دارد .در حقیقت با
استفاده از این روش از طریق تماس نزدیک با شرایط خاصی که در قالب دانش جهانی موجود و در چارچوب تئوریها ،به خوبی
قابل تبیین نیست ،آن شرایط خاص ،عمیقتر درک میشود(فراستخواه .)91 :7788 ،آنچه در ادامه آمدهاست ارائه یک نمونه منطق
انتخاب نظریه زمینهای بهعنوان روششناسی پژوهش موردی با عنوان «بازشناسی مفهوم سکونت در سکونتگاههای غیررسمی با
مورد پژوهی مرتضیگرد» است:
 سکونت چندوجهی ،فرآیندمحور ،تعاملی ،پیچیده ،مسئلهمحور و وابستهبه معنی نمادهاست و از آنجاییکه از طریق نظریهزمینهای میتوان نظریهای تولید کرد که همه این موارد را درنظرگیرد ،بنابراین بهترین انتخاب است.
 رفتار ساکنان مختلف در سکونتگاههای غیررسمی تابع نمادهاییست که از محیط زندگی خود دریافت میکنند .بنابرایننظریه زمینه ای از این جهت مناسب است که این امکان را فراهم میکند تا این نمادها و رفتارها درک شوند و درنتیجه آن
فهمی عمیق از فرآیند تجلی مفهوم سکونت بهدست آید .چراکه سکونت تابع نمادها و معانی آنهاست.
 ارائه یک نظریه معرف فرآیند تجلی مفهوم سکونت در سکونتگاههای غیررسمی برمبنای نظریه فرهنگی و فهم موجبات آنبه درک محدودیتهای سکونتگاههای غیررسمی ،مسائل ،تنگناهای عمیق موجود در آن از دیدگاه ساکنان این فرآیند و
کشف کنش آنها در مواجهه با این محدودیتها منجر میشود.
 باتوجه به مرور پیشینه محتوایی موضوع ،فقدان یک نظریه یکپارچه در این زمینه ،باتوجه به وابستگی مفهوم سکونت بهزمینهای که در آن تجلی مییابد ،بیانگر ارائه یک نظریه متصل برای اینجا و اکنون است.
 همچنین تمرکز چارچوبهای نظری موجود بر تجلی مفهوم سکونت بهطور عام ،لزوم ارائه یک نظریه محتوایی که بتواندسازوکار تجلی مفهوم سکونت و شیوه زندگی در سکونتگاههای غیررسمی بهطور خاص ،را نیز دربرگیرد ،را روشن میکند.
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درنتیجه ،نظریه زمینه ای در پژوهش موردی امکان توسعه یک نظریه محتوایی را فراهم میکند که با توضیح چگونگی
تاثیرگذاری محیط سکونتگاههای غیررسمی ،تعامالت ،رفتارها و تجربههای ساکنان درخصوص نحوه تجلی مفهوم سکونت
در مکانهای مذکور همراه باشد.
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نظریه زمینه ای با کثرت و تنوع همزاد است.اما رفته رفته به دو خوانش مستقل بسط یافت .با گذشت زمان تعاریف متعددی از
نظریه زمینه ای مطرح شد و در قالب گونه بندی ذیل در اواخر قرن بیست و اوایل قرن بیست و یک توسعه یافت:
الف -نظریه زمینهای کالسیک :دو نسخه ی اصلی و اولیه ،به ترتیب متعلق به دو بانی نخست نظریهی زمینهای یعنی
گالسر و استراس بودند .گالسر و استراس با هم آغاز کردند اما خیلی زود هر کدام با تأکیدات ویژه ای که داشتند رویکرد متفاوتی از
نظریهی زمینهای را در پی گرفتند و رسم نهادند .در حالی که گلیسر نماینده ی نظریهی زمینهای کالسیک شد استراس (با
همکاری کوربین) نظریهی زمینهای سیستماتیک را نمایندگی کرد .گالسر با انتشار حساسیت نظری به ذهن سرشار از اشراف نظری
محقق توجه کرد که باید با آن به سراغ زمینه ی خاص و داده ها برود تا از تماس خالق او با داده ها ،نظریه ای برای این جاوانه
پدیدار شود (فراستخواه .)8۶ :7788 ،گلیسر که برخاسته از سنت کمی بود به قدر کافی تکنیکی شدن تحقیق را تجربه کرده بود
گویا آنچه بیش تر الزم می دید دغدغه ی عمق و خالقیت و آزادی عمل محقق نظریه زمینهای بود .روش و تکنیک نباید چنان
محقق را مسحور و مرعوب بکند که از پویایی های اکتشافی خالق و سرکش باز بماند .در عین حال چنان که گفتیم گلیسر به
قواعد اعتبار علمی نیز متعهد بود .این قواعد که قبال در کار اولیه ی مشترک گالسر و استراس نیز آمده بود ،عبارتند از  :برازش،
کارایی ،ارتباط و تعدیلپذیری( ۶فراستخواه:)89 :7788 ،
ب -نظریه زمینهای سیستماتیک :همانطور که گفته شد دغدغهی استراس ،برآفتاب شدن فرایند تحلیل کیفی بود و این
دغدغه از همان زمان انتشار «تحلیل کیفی برای دانشمندان اجتماعی» عیان و بیان شد .عجیب است استراس که از سنت کیفی
آمده بود هم چنان وسواس دقت را با خود حمل کرد و از نظر او و همکار بعدی او کوربین نظریه زمینهای حتما الزم است به
صورت سیستماتیک به کار گرفته شود ،داده ها در چند مرحله کدگذاری بشوند و نتیجه نیز دست آخر در چارچوب یک مدل از پیش
تعیین شده یکنواخت مرتب و بازنمایی شود .محقق باید روش و فن مشخصی برای تحلیل در پیش بگیرد و کدگذاری های مرحله
مندی را (باز و محوری و انتخابی) به اجرا دربیاورد و آن را با خواننده ی خویش در میان بگذارد و حساب کار نهایی خود را در
الگوی پارادایمی یکسانی ارائه کند (فراستخواه.)88 :7788 ،

شکل  :1الگوی پارادایمی در رویکرد سیستماتیک ( فراستخواه)۹۹ : ،

ج -نظریه زمینهای ساختن گرا :بنای نسخه ساختن گرا بر واقعیت های چندگانه است .رویکرد در این نسخه ی از
نظریه زمینهای ،تفسیری است .سنت نظریه ی اجتماعی کنش متقابل نمادین و سرچشمه گرفتن نظریه زمینهای از آن در نسخه ی
ساختن گرا خود را بیشتر نشان می دهد ،همان گونه که در سنت پراگماتیستی .از هرچه در بیرون هست انسآنها ادراک و تعبیر و
فهم متفاوتی دارند .هم چنین واقعیت بیرونی چندان هم محض و ناب نیست بلکه با عالیق و منافع و ارزش های مردمان در
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کالن) که برروی پدیده موردنظر تاثیرگذار است ،تاکید میشود و باتوجه به تاثیرپذیری مفهوم سکونت از عوامل زمینهای
کالن (محیط سکونتگاههای غیررسمی) مطالعه آن در زمینهای گشتردهتر به فهم عمیقتر و جامعتر از آن بسیار کمک
میکند.
-

رویکرد استراوس و کوربین در مقایسه با سایر بازخوانیهای موجود از نظریه زمینهای ،راهنمای روشنتری از مراحل تحلیل
دادهها ارائه میدهد ،ای دستورالعمل دقیق از نظر پژوهشگر بیش از آنکه محدودکننده باشد ،کمککنده و راهنماست.

-

در رویکرد استراوس و کوربین پژوهش با مرور پیشینه آغاز میشود که این امر سازگاری بیشتری با پیشفرضهای پژوهش
در محیط آکادمیک رشته شهرسازی دارد.

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

آمیخته است .این همان منظری است که می گوید جهان ما به صورت اجتماعی ساخته می شود .چنین است که نسخه ی چارمزی
نظریهی بر پایه ،نه اثبات گرایانه بلکه ساختن گرایانه است (فراستخواه.)71۴ :7788 ،
د -نظریه زمینهای تحلیل موقعیت :اگر نسخه ی چارمز در منطقه مرزی میان دو دنیای مدرن و مابعد مدرن توسعه
یافته است ،نسخه ی «تحلیل موقعیت» همان طور که خود خانم کالرک (استاد جامعه شناسی دانشگاه کالیفرنیای سانفرانسیسکو،
 )CCSFتصریح می کند کامال پسانوین گراست ،متأثر از چرخش پست مدرن است و تاالر گفتمان فوکو و نیز نظریه ی «کنشگر-
شبکه» التور شده است (فراستخواه.)71۶ :7788 ،
ه -نظریه زمینهای تحلیل ابعاد :ماهیت نظریه زمینهای تحلیل ابعاد این است که داده ها و شواهد تمامی این وجوه و
ابعاد را تکه تکه مدخل نویسی و نام گذاری و نشانه گذاری می کند بدون این که در دام فروکاستن و تجزیه ی یک کلیت بیفتد.
گویا همه چیز در کتم بی خبری و محجوبیت به سر می برند و تنها با نام گذاری آدمی است که مکشوف می شوند« .دی ای»
تکنیکی برای گذر امور و پدیده ها از محجوبیت طبیعی خود به مکشوفیت علمی در دانش بشری است .این کار از رهگذر مدخل
یابی و برچسب زنی به همه ی کوچک ترین واحدهای معنایی تو در تو و در هم تنیده ی یک پدیده در یک حوزه مسئله ای صورت
می گیرد ،با احتراز از تقلیل دادن آن کلیت به یکی از چند یک از اجزاء (فراستخواه .)771 :7788 ،از آنجایی که بسیاری از
روششناسان معتقد هستند که ترکیب این رویکردهای مختلف بهجای ارتقاء کیفیت تحقیق سبب کاهش کیفیت و ابهام در روش
میشود ( ،)Onwuegbu and Anthony and Collins,2010پژوهشگرانی که این روششناسی را بهکار میگیرند ،الزم است
بهخوبی نسبت به رویکردهای مختلف آن مطلع باشند تا بتواندد موضع آگاهانه و قابل دفاع خود را ر چگونگی بهکارگیری آن اعمال
کنند .پس از بررسی ویژگیهای رویکردهای مختلف نظریه زمینهای با توجه به دالیل زیر رویکرد استراوس و کوربین ()2015
برای بررسی مورد پژوهی این مقاله ،برمبنای موضوع پژوهش موردی ،و بهعنوان نمونه درنظر گرفته شده است:
 -در رویکرد استراوس و کوربین نسبت به نظریه زمینهای ،بر لزوم توجه به عوامل زمینه ای و محیطی گستردهتر (شرایط

 -7شیوههای جمعآوری و تحلی دادهها
شیوههای جمعآوری و تحلیل دادهها از روششناسی (از طریق اهداف ،پرسشهای پژوهش و طرح پژوهش) و نیز
شناختشناسی تاثیر میپذیرد (شکل  .)۴درصورتی که روشها ،روششناسی و شناختشناسی از درون با یکدیگر سازگار نباشند،
پژوهش بهسختی میتواند توجیهپذیر باشد .این روشها مسیر رسیدن به محصول نهایی پژوهش هستند .بدون انتخاب
مشارکتکنندگان ،جمعآوری دادهها ،مدیریت دادهها امکان تحلیل و گزارش هیچ پژوهشی وجود ندارد ( Tashakkori and
.)Teddlie, 2003: 87

شکل  :2رابطه میان شناختشناسی ،روششناسی و روش ()Tashakkori and Teddlie, 2003: 82
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نظریه زمینهای رویههای مشخصی برای جمعآوری و تحلیل دادهها پیشنهاد میکند ،هرچند انعطاف و آزادی عمل در چارچوب
این محدودیتها وجود دارد (.)Corbin and Stauss, 1990در نظریه زمینهای تحلیل دادهها همزمان با جمعآوری نخستین
سری از دادهها آغاز میشود .برخالف بسیاری از محققان کیفی که حجم زیادی از داده را پیش از آغاز تحلیل نظاممند ،جمعآوری
میکنند ،تحلیل از آغاز ضروری است ،چراکه مصاحبهها و مشاهدههای بعدی را هدایت میکند .هر محققی با بعضی پرسشها یا
حوزههایی برای مشاهده وارد میدان پژوهش میشود و داده ها براساس این موضوعات جمعآوری میگردند .تمامی مسائل بهظاهر
مرتبط باید در مجموعه بعدی مصاحبهها و مشاهدهها گنجانده شود .اجرای رویههای جمعآوری دادهها بهشکل نظاممند و پیدرپی،
فرآیند پژوهش را قادر میکند که تمامی جنبههای بالقوه مرتبط با موضوع بهمحض درک آنها بهدست آیند .این فرآیند منبع اصلی
اثربخشی رویکرد نظریه زمینهای است .فرآیند پژوهش خود محقق را به سمت بررسی راههای ممکن برای درک پدیده هدایت
میکند (.)Corbin and Stauss, 2015: 6

 -8شیوههای گردآوری دادهها

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک
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همانند دیگر رویکردهای کیفی ،در نظریه زمینهای از دادههای مختلفی استفاده میشود .متداولترین شکل دادههای جمعآوری
شده مصاحبه و مشاهده (با تأکید بر مصاحبه) است (کراسول7۶7 :778۶ ،؛  )Corbin and Strauss, 2015که از آنها بهعنوان
منابع اولیه گردآوری داده یاد میشود (لک .)7787 ،هرچند جمعآوری داده تنها به این دو شیوه محدود نمیشود و هرگونه اطالعات
نوشته شده ،مشاهده شده و ضبط شده نظیر اسناد حکومتی ،نوارهای ویدیویی ،نامهها ،تصاویر ،یادداشتها ،نشریات ،کتابها،
خاطرات ،شیوههای آسان اینترنتی (نظیر پُستهای اینترنتی) و گزارشهای تاریخی و هر چیزی که ممکن است به روشن شدن
پرسشهای پژوهش کمک کند ،میتواند در فرایند نظریه زمینهای بهکار گرفته شود (کراسول87 :778۶ ،؛ Corbin and
 .)Strauss, 2015به اینها منابع ثانویه گردآوری داده نیز گفته میشود که آنها را در دو دسته کلی ادبیات تخصصی وغیرتخصصی
میتوان طبقهبندی کرد (لک .)7787 ،در پژوهش موردی بررسی شده در این مقاله ،با توجه به ماهیت مسئله و پرسشهای پژوهش
از دو شیوه مصاحبه و مشاهده برای گردآوری دادهها استفاده شده است .با این توضیح که مصاحبه نقشمحوری و مشاهده نقش
فرعی و تکمیلی را در گردآوری دادهها داشته است .در ادامه این دو شیوه و نحوه به کارگیری آنها در فرایند پژوهش به تفصیل
توضیح داده میشود.

 -1-8مصاحبه
مصاحبه یا به بیان عمومیتر ،مکالمه یکی از شیوههای قدیمی دستیابی به معرفت نظاممند است .در واقع ،مصاحبه ابزاری
متداول برای جمع آوری اطالعات از طریق تعامل مستقیم کالمی میان مصاحبه گر و مصاحبه شونده است .مصاحبه میتواند پیش
از شروع فرایند اصلی پژوهش ،به عنوان یک ابزار برای شناسایی متغیرها و روابط آنها و پیشنهاد فرضیه ها به کار رود همچنین،
می تواند ابزار اصلی تحقیق باشد .در این صورت ،مصاحبه شامل پرسش هایی خواهد بود که مرتبط با هدفهای تحقیق بوده و با
فراهم کردن امکان دسترسی به آنچه درون ذهن افراد است ،موجبات اندازه گیری آنچه را فرد میداند (آگاهی یا اطالعات) ،آنچه را
فرد دوست دارد یا ندارد (ارزش ها و ترجیحات) و آنچه را فرد فکر می کند (نگرشها و عقاید) ممکن میسازد .مصاحبه میتواند
به عنوان مکمل سایر ابزارها در یک پژوهش در حال انجام ،مورد استفاده قرار گیرد و امکان دنبال کردن نتایج غیر منتظره ،تعیین
اعتبار سایر روش ها یا بررسی عمیق تر انگیزههای پاسخ دهندگان و دالیلی را که برای پاسخ هایشان ارائه میدهند ،ممکن
میسازد (.)Onwuegbuzie et all, 2010: 699
برین اساس ،مصاحبه عبارت است از پرسش شفاهی از پاسخدهندگان ،به صورت فردی و یا گروهی
) .(Chaleunvong,2009:7مصاحبه از نظر میزان سازمانیافتگی به سه دستهی عمدهی مصاحبهی ساختار یافته ،نیمه ساختار
یافته و باز یا بدون ساختار تقسیم میشود .مصاحبه ساختار یافته شامل یک مجموعه پرسشها و پاسخهای طبقهبندی شده است و
برای همه پاسخ دهندگان ،سؤاالت یکسان بوده و مصاحبهشونده تنها یکی از گزینههای ارائه شده را انتخاب میکند .در مصاحبه باز
یا بدون ساختار ،مصاحبهگر باید دربارهی تعدادی از موضوعات از پیش تعیین شده ،ذهن پاسخ دهنده را به طور عمیق کاوش کند.
در این مصاحبه ،مصاحبهگر جنبههای متعددی از نظرات مصاحبه شوندگان را آنگونه که در گفت وگو پیش میآید ،بررسی میکند
و به ایجاد فرضیههای جدید و آزمودن آن طی مصاحبه میپردازد .مصاحبهی نیمه ساختار یافته مصاحبهای است که در آن ،سؤاالت
از قبل مشخص شده و از تمام پاسخدهندگان ،پرسشهای مشابهی پرسیده میشود؛ اما آنها آزادند که به هر طریقی که میخواهند
پاسخ دهند .البته در راهنمای مصاحبه جزئیات مصاحبه ،شیوهی بیان و ترتیب آنها ذکر نمیشود .این موارد در طی فرایند مصاحبه
تعیین میشوند (. (Cohen & Manion, 1986: 309
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همچنین ،در تحقیقات کیفی ،نمونههایی انتخاب میشوند که بیشترین میزان اطالعات را بر اساس سواالت تحقیق فراهم
آورند .این توجه ویژه به هدف تحقیق ،موجب نامگذاری روشی بهنام نمونهگیری هدفمند (غیراحتمالی یا کیفی) شده که بهمعنای
انتخاب هدفدار واحدهای تحقیق ،براساس هدف تحقیق و نه بهصورت تصادفی است (.)Tashakkori and Teddline, 2003
سه نوع عمده نمونهگیری هدفمند وجود دارد :نمونهگیری برای رسیدن به معرفبودن یا قابلیت مقایسه ،نمونهگیری موارد خاص یا
یگانه ،نمونهگیری متوالی یا متواتر (رنجبر و دیگران.)7787 ،
در پژوهش موردی این مقاله انتخاب مشارکتکنندگان به روش گلوله برفی صورت گرفتهاست؛ چرا که در محیط سکونتگاه
غیررسمی ،بازکردن صحبت نیاز به حس همدلی داشته و اعتماد ساکنان را طلب کردهاست .نمونهگیری گلوله برفی یک روش
نمونهگیری غیراحتمالی برای مواقعی است که واحدهای مورد مطالعه بهراحتی قابل شناسایی نباشند .در این روش آمارگیر پس از
شناسایی یا انتخاب اولین واحد نمونهگیری از آن برای شناسایی و انتخاب دومین واحد نمونهگیری استفاده یا کمک میگیرد .به-
همین ترتیب واحدهای دیگر نمونه شناسایی و انتخاب میشوند .همچنین ،در این روش کمتر به اندازه نمونه توجه شده و تالش
شده با نزدیکی بیشتر ،تعمیق دادهها و نکات دریافتی از ساکنان بیشتر باشد .مصاحبه ها بهصورت چهره به چهره و به دو روش
نیمهساختاریافته و غیرساختاریافته در سطح سکونتگاه غیررسمی صورت گرفتهاست .با توجه به حساسبودن شرایط پژوهش ،ابتدا
حدود  ۴-7نفر از معلمان ساکن و شاغل در سکونتگاه مذکور با روش گلوله برفی انتخاب شدند و مصاحبه عمیق با این افراد زمینه
را برای طرحریزی سواالت باز مصاحبه نیمهساختاریافته مرحله بعد فراهم آورد.
در انتخاب مشارکتکنندگان ،نسبت جنسیت رعایت شدهاست .بازه سنی مشارکتکنندگان بین  72تا  11سال درنظر گرفته
شده تا امکان پاسخگویی منطقی به سواالت وجود داشته باشد.
همچنین مصاحبهها بین  78تا  791دقیقه نسبت به ادامهیافتن بحث و عمق سواالت طول کشیدهاست .برای اطمینان از ضبط
همه موارد ،کلیه مصاحبه ها توسط ضبط صوت تلفن همراه هوشمند برداشت شده و در حین مصاحبه ،پژوهشگر خود نیز یادداشت-
برداری کردهاست .این یادداشتها تالشی برای توصیف جنبههای پنهان مصاحبهها و ثبت هرنکتهای بهمنظور بازسازی مصاحبهها
بودهاست.
بخش بعدی ،تدوین منطق نهفته در هر سوال برای رسیدن به جوابهای موردنیاز پژوهش بود .یازده سوال ترتیببندی شده از
ادبیات موجود به راهبری پژوهش کمک کردهاند .نیت اصلی نهفته در هر سوال این است که گفگوگویی را در فضایی مشخص
آغاز کند که مصاحبه گر بتواند پاسخ دریافتی را در بررسی با سواالت دیگر پیگیری کند و معانی عمیقتری را کشف نماید .این
بررسی شامل یک سری سوال بود که در پی سواالت اصلی پژوهش بهوجود آمد.
بعد از پرسیدن شغل ،قومیت و وضعیت تاهل به سواالت زیر ،بهعنوان سواالت مصاحبه نیمه ساختاریافته پرداخته شدهاست:
 -7به چه دلیل و از کجا به اینجا آمدهاید؟ اینجا چه حسنی برای شما داشته؟ چه مشکالتی در مرتضی گرد دارید؟
 -2آیا خویشاوندان شما نیز در این مکان حضور دارند؟ اگر بله در کجا سکونت دارند؟ و در محله شما اول چه کسانی و کدام
همسایگانتان آمدند و بقیه چطور مهاجرت کردند؟ و چند سال است که همسایگانتان را میشناسید؟
 -7جه نوع فعالیتها و کارهایی را بهصورت مشترکا با همسایگانتان انجام میدهید؟ چه ارتباطی با همسایگانتان دارید و اگر
دچار چه نوع مشکالتی باشند به آنها کمک میکنید؟ (بهعنوان مثال اگر بچه یا خود همسایهتان بیمار شود به او کمک میکنید و
یا اگر نیاز به پول پیدا کند به او قرض میدهید و یا اگر زمینهای فراهم شود برای او کار پیدا میکنید؟) و درمقابل همسایگانتان
چطور؟ (آیا نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت میکنید؟)
 -۴اگر با همسایگانتان ارتباط دارید آیا همسرانتان یا بچههای شما و یا نوجوانانتان نیز این ارتباط را دارند؟
 -8این فعالیتهای مشترک با همسایگانتان را ترجیح میدهید در خانه انجام دهید یا در فضاهای بیرونی؟ به چه دلیل؟ و اگر
در فضاهای بیرونی انجام دهید احساس نمی کنید که کسی مزاحم شما باشد؟ و اگر بخواهید در خانه انجام دهید فضای خانه شما
کافی هست؟
 -۶خانه شما چند متری است و چند نفر هستید؟ و آیا فکر میکنید فضای کافی برای همه وجود دارد؟
 -1آیا فکر میکنید همسایهتان همیشه همراه شما هست؟ (به عنوان مثال اگر از شهرداری یا اداره دارایی یا آب و برق بیایند
از شما پشتیبانی میکند؟)
 -9در اوقات فراغت چه کارهایی انجام میدهید و چه میزان با همسایهگان خود رفت و آمد دارید و آیا تجارب خود را با
همسایگان مطرح میکنید؟ (بهعنوان مثال آشپزی ،بچهداری ،همسراری و غیره)
 -8اعضای خانواده شما (همسر ،فرزند دختر و فرزند پسر) در طول روز کجا هستند؟ آیا همسر شما کار دارد؟ آیا شما کار
مشترک با همسایگانتان انجام میدهید؟ و آیا بچهها با یکدیگر بازی میکنند و در کجا؟
 -71از چه امکاناتی مانند آب و برق و گاز برخوردار هستید و آیا شورایاری به شما کمک میکند؟
 -77بهطور کلی تجربه شما از سکونت در این مکان چگونه است و چه حسی نسبت به اینجا دارید؟
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ذکر این نکته ضروری است که در تمامی مصاحبهها هدف اصلی دستیابی به تجربه سکونت و شیوه زندگی در سکونتگاههای
غیررسمی بوده که در مصاحبههای غیرساختاریافته بهصورت جدی پیگیری شدهاست .همچنین بهطور کلی در این پژوهش و بهویژه
در مصاحبههای غیرساختاریافته پرسشها در جریان مصاحبهها شکل گرفتهاند ،از پاسخهای مشارکتکنندهها شکافها و ابهامها
شناسایی شدهاند و این ابهامها محورهای پرسشهای بعدی را شکل دادهاند .بنابراین در حین مصاحبه براساس پاسخهای
مشارکتکنندگان پرسشهای هدایتکننده 1و یا پرسشهای کاوشگرانه نیز مطرح شدهاند .در جدول زیر مشخصات
مشارکتکنندگان در پژوهش موردی ،به عنوان نمونه بررسیشده ،آمدهاست:
«جدول  :۳مشخصات مشارکتکنندگان پژوهش»
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 -9انتخاب جامعه آماری و حجم نمونه

 -1-9مشاهده

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

در نظریه زمینهای به جای جامعهی آماری بزرگ ،با یک موقعیت خاص سروکار داریم .دامنه ی کار تحقیق را موضوع و مسئله
ی تحقیق مشخص می کند .بنابراین ،چارچوب نمونه در این روش به جای این که معرف آماری باشد ،هدفمند و نظری است.
هدفمند بدین معنا که بتواند حسب موضوع و مسئله و موقعیت تحقیق ،گروه های هدف اطالع رسان را تعریف بکند ،از آنها که
درگیر و حامل انواع تجربه های زیسته و اندیشیده در موقعیت بوده اند و هستند .نظری بودن نمونه نیز به این معنی که کفایت الزم
را برای این که ما را به سطح انتزاع نظری برساند ،دارا باشد .برای همین است که نمونه گیری نظری ،فرایندی تکرارشونده است تا
به حدی از کفایت محتوایی برسد که ما را به سطح انتزاع نظری و اکتشاف نظریه (یا گزارههای فرضیه ای معتبر)
برساند(فراستخواه .)778 :7788 ،کوربین واستراس در نخستین کارهای مشترک خویش توضی داده اند که در نظریه زمینهای ،چه
طور باید نمونه گیری کنیم .نمونه در «نظریه بر پایه مثل نمونه در تحقیقات کمی (همچون یک پیمایش ملی) باید «معرف» باشد
اما نه معرف آماری از اشخاص و گروه ها ،بلکه معرف مفهومی از ابعاد موضوع و مسئله ی تحقیق.
چارچوب نمونه با دو معیار به محک می خورد )7 :ورودی داده ها) و  )2خروجی (اشباع نظری) .معیار ورودی این است که چه
کسانی حامل انواع تجربههای مرتبط با موضوع و مساله و پرسشهای تحقیق ما هستند .گروههای مختلف درگیر با تجربههای
مرتبط با مساله را باید در نمونه داشته باشیم تا داده های مورد نیاز تحقیق از حیث تنوعات و کفایت آن به اشباع برسد .دادهها باید
هم حالتهای متوسط و متعارف وهم حالتهای مفرط و انحرافی را بازتاب بدهند .معیار خروجی نیز اشباع نظری است .باید با نمونه
های دیگری و بیش تری مصاحبه بکنیم تا نقطه ای که به سطح اکتشاف برسیم و به نظریه ای که ظرفیت کافی توضیحی درباب
موضوع و مسئله را دارا باشد.
این که ابعاد نمونه را چگونه تعیین کنیم و چه مقدار باشد ،بسته به هدف تحقیق دارد و به مسئله ی تحقیق ،به موضوع آن ،به
سؤاالت پژوهشی ،و به ویژگی هایی که در موقعیت تحقیق هست .پس برای نمونه گیری باید در مطالعات مرحله ی صفر تحقیق،
بینیم افراد حامل اطالعات و تجربه های زیسته و اندیشیده در این جا چند سنخ اند ،چند طبقه اند .در نظریه زمینهای چارچوب
نمونه به جای اینکه از ابتدا بسته شود ،در انتها بسته میشود .برای اینکه در اثنای مصاحبهها متوجه ابعاد و موضوعاتی تازه می-
شویم یا مشارک ک نندگان به اشخاص دیگری اشاره میکنند و با روش گلوله برفی اطالع رسانان دیگری را کشف میکنیم .پس
چارچوب نمونه در نظریه زمینهای چارچوبی استقرایی و تجربی است(فراستخواه.)779 -77۶ :7788 ،
بر این اساس ،در پژوهش حاضر نیز با تعداد  79مصاحبه ،که برخی فردی و بعضی گروهی بودهاند ،و  71مرحله مشاهده ،اشباع
دادهها و اشباع نظری حاصل شدهاست.

کانون زندگی اجتماعی از طریق جزئیات ناچیز ،پیشپاافتاده و روزمره تجلّی میشود و این چیزی است که پژوهشگران آن را
اغلب نادیده میگیرند (نیومن .)7782 ،در فرایند پژوهش موردی و مصاحبههای اولیه و با رسیدن به درک تعاملی بودن مفهوم مورد
بررسی ،به این معنا که مفاهیم در حوزه سکونت در تعامل میان سکونتگاه و مردم شکل میگیرند و تنها از طریق بررسی ذهنیت و
ادراک مشارکتکنندگان پژوهش قابل دستیابی نیستند ،تهیه یادداشتهای میدانی از مشاهده مستقیم یک تجربه مشارکتیِ در
حال انجام نیز به شیوههای جمعآوری اطالعات اضافه شد .پژوهشگر در یک بازه زمانی نه ماهه (از دیماه  7781تا شهریورماه
 )7789به عنوان مشاهدهگرِ بیرونی در مکانهای مختلف محله حاضر شده و به دادهنگاری( 9ثبت گفتهها ،رفتارها ،فعالیتها و
رویدادها) در این جلسهها در قالب یادداشتهای توصیفی و بازاندیشانه و شخصی 8پرداخته است .یادداشتهای میدانی اغلب با این
هدف تولید میشوند که توسط پژوهشگر به عنوان شواهدی برای تولید معنا و درک فرهنگ ،موقعیتهای اجتماعی یا پدیده مورد
مطالعه مورد استفاده قرار گیرند ) .(Schwandt, 2007تلفیق این شیوه با مصاحبه از این جهت اهمیت دارد که میتواند منجربه
دستیابی به معنای عینیتر و دقیق تر از تجربه افراد از فرایند مشارکت و ادراک آنها ،از طریق مشاهده رفتار و گفتار آنها
) (Schwandt, 2007در واقعیت شود.
یادداشتهای میدانی پژوهش پس از هر مشاهده و در زودترین زمان ممکن و با تمرکز بر جنبههای مسئله و ساختارهایِ
نظریِ پشتیبانِ پژوهش پیاده شدهاند .در بخش اطالعات توصیفی تالش شده است ،دادههای واقعی (نظیر تاریخ و زمان) و زمینهها،
اقدامها و رفتارها و مکالمهها به طور دقیق مستند شوند .در بخش اطالعات بازاندیشانه نیز ،اندیشهها ،ایدهها ،معنای ضمنی
مشاهدهها ،پرسشها و دغدغههای پژوهشگر در زمان مشاهده ثبت شده است .در پایان هر مشاهده نیز سعی شده است بر مبنای
یادداشتهای بازاندیشانه ،ابهامهای موجود از طریق پرسش از برنامهریزان یا مردم حاضر در جلسهها رفع گردند.
تحلیل یادداشتهای میدانی در هنگام مشاهده و در زمان نگارش و به موازات کُدگذاری مصاحبهها انجام شده است .این
موضوع حداقل بنا بر دو دلیل اهمیت دارد .نخست ،تحلیل مقدماتی سبب تقویت محتوای بازاندیشانه میشود و این محتوا برای
11

فهم و ساخت معنا در پژوهش ضروری است .دوم ،تحلیل مقدماتی ،مقولههای اصلی در حال ظهور را آشکار میکند .شناسایی این
مفاهیم در هنگام مشاهده به محقق این امکان را میدهد تا توجه خود را در مسیری تغییر دهد که بتواند یک پژوهش توسعهیافتهتر
را بپروراند (کراسول .)778۶ ،در جدول زیر مشخصات یادداشتهای میدانی ثبت شده در پژوهش آمده است:
جدول  :۴مشخصات یادداشتهای میدانی پژوهش

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

ردیف
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تاریخ مشاهده
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مدت زمان مشاهده

7

O1

81/71/78

خیابان فرهمند

 7.8ساعت

2

O2

81/77/27

خیابان اصلی روبروی مسجد

 71دقیقه

7

O3

81/72/77

خیابان اصلی روبروی شورایاری

 ۴8دقیقه

۴

O4

89/17/79

ایستگاه اتوبوس سرمحله

 2ساعت

8

O5

89/12/18

نگهبانی سر محله

 7ساعت

۶

O6

89/17/77

خیابان ولیعصر اول

 71دقیقه

1

O7

89/1۴/17

پشت خیابان ولیعصر دوم

 71دقیقه

9

O8

89/1۴/21

خیابان درختی

 ۴8دقیقه

8

O9

89/18/72

خیابان فرهمند

 7ساعت

71

O10

89/1۶/17

خیابان ولیعصر چهارم

 7.8ساعت

 -11شیوههای تحلی دادهها
پس از گردآوری دادههای مصاحبهای و مشاهدهای ،تحلیل و کدبندی در امتداد با نمونهگیری نظری آغاز میشود .فرآیند انجام
کدبندی در نظریه زمینهای مبتنی بر روش مقایسه های ثابت است .روش مقایسه های ثابت به تحلیل تطبیقی بخش های متفاوت
داده ها بر حسب شباهتها و تفاوتها اطالق می شود .در واقع این روش در مقایسه رویداد ها با همدیگر برای درک شباهتها و تفاوتها
استوار است .در فرایند کدسازی محقق باید به کدبندی و مفهوم بندی داده های گردآوری شده پردازد .مفهوم یا کد به کلمه ای
اطالق می شود که به گروه یا طبقه ای از اشیا رویدادها و کنش هایی که در برخی ویژگی های عمومی با هم اشتراک دارند الصاق
می گردد .در واقع الگوی کدگذاری ،روابط میان شرایط علّی ،راهبردها ،شرایط زمینهای و مداخلهگر و همچنین پیامدها را نمایان
میکند ) .(Creswell, 2005: 398فرآیند کدگذاری داده ها در نظریه زمینهای در سه مرحله کد گذاری باز ،کدگذاری محوری و
کدگذاری گزینشی صورت میگیرد.

 -1-11کدگذاری باز
فرآیند تحلیلی است که از طریق آن ،مفاهیم شناسایی شده و ویژگیها و ابعاد آنها در دادهها کشف میشود & (Strauss
) .Corbin, 1998; Lee, 2001: 49بدین معنا که تکه هایی از دادهها تحت یک نام ،عنوان یا برچسب هایی به طور هم زمان
مقولهبندی یا مفهوم بندی شده و تلخیص و تشریح میشود (.)Charmaz, 2006: 45

الف -برچسبزنی به پدیدهها
مفهومپردازی از دادهها اولین قدم در تجزیه و تحلیل بهشمار میرود .منظور از خرد کردن و مفهومپردازی این است که به
هرکدام از حوادث ،رخدادها و ایدههایی که در دادها موجود است نامی داده میشود .این نام برچسب یا نشانهای است که به جای
آن حادثه ،رخداد یا ایده مینشیند .مفاهیم،برچسبهای ذهنی جداگانه به وقایع ،حوادث و دیگر موارد پدیدهها هستند (استراوس و
کوربین.)72۶ :7798 ،
روشهای مختلفی برای کدگذاری باز وجود دارد :روش اول ،تحلیل مصاحبه و مشاهدات اولیه با تحلیل خط به خط و روش
دوم ،کدگذاری با جمله یا پاراگراف است تا ایده نهفته در دادهها مشخص شود .سومین روش ،گرفتن یک سند کامل با مشاهده یا
مصاحبه است (استراوس و کوربین .)7798 ،در جریان کدگذاری از دو استراتژی «پرسیدن» و «مقایسهکردن» برای تبیین مفاهیم
استفاده می شود .بعد از کشف مفاهیم با فرآیند مقایسه دائم ،مفاهیم از حیث شباهت و تفاوت دستهبندی میشوند که بعد از نام-
گذاری مقوله خوانده میشوند .به این نحو که پس از عنوانگذاری مفاهیم حاضل ،دستهبندی مفاهیم در سطح انتزاعیتر برای
دستیابی به مقوالت آغاز میشود؛ فرآیندی که مقولهبندی نام دارد .مقولهها بهطور منظم با یکدیگر مقایسه شده تا پژوهشگر به
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مقوالت کلیتر دست یابد .از سه روش برای نامگذاری مقوالت موجود استفاده میشود؛ استفاده از مفاهیم بهکار رفته در نظریههای
موجود تحت عنوان «مفاهیم برخاسته از نوشته» ،عنوانگذاری از سوی پژوهشگر و درنهایت مفاهیم بهکار رفته از سوی مشارکت-
کنندگان که «کدهای زنده» نامیده میشوند (استراوس و کوربین.)8۶ :7798 ،
جدول  :۵نمونههایی از فرآیند کدگذاری در تحلیلها
کدهای اولیه

مفاهیم
نظری

نمونه دادههایی که از کدهای اولیه پشتیبانی میکنند

فقدان نظارت کافی دهیاری

()IN-R11

نامناسب بودن کیفیت ارائه خدمات شهری

بیکفایتی و عدم شایستهساالری مدیریت شهری

 االن  ۶سال است که میگویند به ما امکانات میدهند آب میدهند ،اما نمیدهند.() IN-R10
 چون دهیاری هم خوب نیست و دهیاری میتوانست حق ما را نخورد االن آب و برق و گاز همه چیآمدهبود .ببین من تورو انتخاب میکنم ولی نمیدانم که تو چه جوری کار میکنی ،االن مثالً یک خط
اتوبوس سه تا منطقه را جواب میدهد.
()IN-R10
 برخی نقاط اینجا طراحی شدهاست ،شهرداری که کمک نمیکند ،سازمان دهیاری هم کار جانانهای نمی-کند که آن را تغییر دهد .هر صدایی هم که از مردم بلند شود بالفاصله پلیس امنیت میآید ولی برای
خدمات و ترافیک هیچکس نیست وگرنه در یک محله نباید کامیون  79چرخ بیاید شما نگاه کنید هرچی
کانتینر بخواهد برود چهاردانگه از اینجا رد میشود.
()IN-R11
 من خودم دانشگاه رفتم و دو تا بچه دارم .تنها امید این محل ،زمین سر ورودی بود که پارک شود اماپارکینگ شد .با لودر شهرداری آن را خراب کردهاست .اون زمین تقریبا چشم شهرک است مثال در خیابان
نرگس  711هزار متر زمین است میتوانستند در آنجا یک پارکینگ بزرگ بسازند اما آمدند در چشم محل
پارکینگ ساختند .بهخاطر اینکه خودشان با دهیاری دستشان در یک کاسه است با همدیگر ساختوپاخت
میکنند ،نظارتی نیست ،متاسفانه هنوز هم استاندار تهران فرماندار تهران شورای شهر تهران گفتند که حدود
جمعیتی شهر  21هزار نفره ولی خب مثال اینجا سیستان و بلوچستان نیست.
() IN-R11
 ما قبض و فیش برایمان میآید .دهیاری بیخود میگوید آب رایگان است ،چه جوری میگوید رایگاناست؟! االن کنترل را اجبار کردند تهدید کردند که آب را قطع میکنند .آبی که ورودی به منزل از هر کسی
و کنتور ندارد قطع میکنند .ببینید مثال اگر چند میلیارد بودجه میدهند برای مرتضیگرد ،اینها میآیند 8 ۴
تا گلدون سر راه میگذارند و چهارتا عکس میگیرند که ما هزینه کردهایم .دو روز بعد با یک لگد که میزنی
میبینی گلدونها خراب شدند.
() IN-R11

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

 من دیروز که رفتم پول آب و برق را بدهم به کسی که آنجا بود گفتم شما مثالً مسئولین ،سوار موتورشوید و بیاید در کوچهها بگردید و ببینید وضعیت جویها به چه صورت است که همه ما مسلمانیم مثال
موش خانهمان را برداشته.
()IN-R10
 برخی نقاط اینجا طراحی شدهاست ،شهرداری که کمک نمیکند ،سازمان دهیاری هم کار جانانهای نمی-کند که آن را تغییر دهد .هر صدایی هم که از مردم بلند شود بالفاصله پلیس امنیت میآید ولی برای
خدمات و ترافیک هیچکس نیست وگرنه در یک محله نباید کامیون  79چرخ بیاید شما نگاه کنید هرچی
کانتینر بخواهد برود چهاردانگه از اینجا رد میشود.
()IN-R11
 از  99خود دهیار ساختوساز را آزاد کرد .بهخاطر خودش ،سر کوچه بهداری را نگاه کنید .یک  99واحدیاست .من که میدانستم مال تو است که داری یک  21طبقه میسازی .من هم ساختم .زمانی که آمد به
من گفت ،گفتم خودت هم که داری میسازی .اینجوری شد دیگر از دستشان درآمد ،و درگیری پیش آمد،
آن موقع اوضاع مملکت هم خراب بود.
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کدهای اولیه

مفاهیم
نظری

غیربومی بودن
اعضا شورای
دهیاری

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

وجود جمعیت
شناور بسیار و
دشواری
برنامهریزی

بیکفایتی و عدم شایستهساالری مدیریت شهری

مکفینبودن
بازدارندههای
ساختوساز
غیرمجاز

فقدان
هماهنگی و
انسجام
مدیریتی

نمونه دادههایی که از کدهای اولیه پشتیبانی میکنند

 اعتراض هم نمیشود کرد .همه از خودشان هستند 7 .نفر از اعضای شورا اصالً بچه اینجا نیستند وتوسط بخشدار انتخاب شدند .یکی که از کوهدشت لرستان آمده ،تنها کسی که بچه اینجاست آقای ایمانی
هست ،اونم که دیگر ماشاال هیچکس را نمیشناسد .یکی دیگه هم آقای یارمحمدی است که مال اینجا
نیست.
()IN-R11
 مثالً میبینی اینجا مامور گذاشتند برای این است که جنس نیاید ،ولی باز هم میسازن .مثال از تلویزیونآمدند ،از صدا و سیما آمدند ،اما مثالً دولت حتی میگوید ما نمیدانیم اینجا کجاست.
() IN-R10
 تقریباً ساختوساز انجام میش,د .االن هم دهیاری نمیتواند کنترل کند ولی باز محدودیتها بیشتر شدهو یک خورده سختتر شده اما اینجوری بود که هر کی هر جوری میخواست می توانست بسازد مثالً 71
طبقه ،مهندس تایید میکرد حاال خوب مهندسیساز نبود.
() IN-R11
 این همه اشتباه شورای شهر و شهرداری بود اینجا ساختوساز بهگونهای است که مثال  8طبقه را شما درشهرک راهآهن یا پاسداران یا جنتآباد نمیبینید اما چون نمیتوانستند کنترل کنند اینجا ساخته شدهاست.
() IN-R11
 اینجا روزانه حدود چند هزار نفر کارگر میاد و میره ،خود این کار رو سخت میکنه ،جمعیتش ثابت نیست،ناامنی هم با خودشان میاورند.
() IN-R9
 انقدر از جاهای مختلف برای مصاحبه میآیند .گلریز یک مدت دهیاری و شهرداری سر گرفتن آن با همکشمکش داشتند .االن هم اول زیر نظر دهیاری است و بعد از آن شهرداری .ولی خوب اینجا اول زیر نظر
دهیاری و بعد زیر نظر بخشداری .مثال اگر آنجا تابلوها را ببینید همه را نوشته شهرداری منطقه  78اما اینجا
هر چی تابلو شهرداری منطقه  78بود شبانه آمدند و جمعکردن .اداره آب را باید برویم صالحآباد ،اداره گاز را
باید برویم نازیآباد ،اینجا فقط بخوربخور است .دارن میجنگن که اینجا را بگیرند برای خودشان ،شهرداری
میگوید مال من است ،دهیاری میگوید مال من است ،بخشداری میگوید مال من است .آنها نمیروند
کنار .بخشداری میلیارد دارند پول میخورند.
()IN-R11

 -2-11کدگذاری محوری
عبارت است از استفاده از معنادارترین یا فراوانترین کدهای اولیه برای غربال کردن و تقلیل میزان زیادی از کدهای ایجاد
شده در مرحله کدگذاری باز سطح اول .کد گذاری محوری فرآیند ربطدهی مقولهها به زیر مقولهها و پیوند دادن مقولهها در سطح
ویژگیها و ابعاد است .این کدگذاری به این دلیل محوری نامیده شده است که کدگذاری حول یک محور از یک مقوله تحقق می-
یابد) .(Strauss & Corbin, 1998; Lee, 2001: 49در این مرحله مقولهها ،ویژگیها و ابعاد حاصل از کدگذاری باز تدوین
شده و سرجای خود قرار میگیرد تا دانش فزایندهای در مورد روابط حاصل گردد ) .(Lee, 2001: 84کدگذاری محوری بر تمرکز
و تعیین یک مقوله بهعنوان مقوله اساسی یا اصلی قرار داشته و سپس سایر مقوالت بهعنوان مقوالت فرعی به آن ارتباط داده می-
شوند .پس از تعریف مقوله محوری با کدگذاری مجدد دادهها انواع شرایط تاثیرگذار بر مقوله محوری شامل شرایط علی ،زمینه و
بستر ،شرایط مداخلهگر ،کنشها و واکنشهایی که برای اداره ،کنترل یا پاسخ به مقوله محوری بهوجود میآیند (راهبردها) ،و
پیامدهای ناشی از آنها نیز تعریف می شوند .بنابراین ،کدگذاری محوری ،برقراری ارتباط بین مقوالت با مقوالت خردتر و ابعادشان
است و چندین کارکرد اصلی دارد که عبارتند از:
 نشان دادن خصوصیات مقوله و ابعاد آنچه با کدگذاری باز شروع شده است .بعضی از مقوالت به موقعیت پدیده ها اشارهدارند .بعضی یک پدیده خاصی را نمایش می دهند و برخی به تعامالت که برای اداره یا پاسخ به پدیده مورد نظر الزم
است ،اشاره میکنند.
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 تشخیص شرایط ،تعامالت فرایندها و پیامدهای متنوع که با پدیده ها مرتبط هستند. ربط دادن یک مقوله با مقوله زیرین از خالل چگونگی ارتباط مقوالت به هم. جستوجو در دادهها تا مشخص شود چگونه مقوالت با همدیگر مرتبط میشوند.در کدگذاری محوری از یک مدل زمینهای استفاده میشود که در واقع شیوه نمایش در نظریه زمینهای است .این مدل زمینه-
ای برای تبیین و تشخیص یک پدیده ،از مقوالتی بر حسب شرایطی که موجب ایجاد آن پدیده شده ،تعاملهایی که در برابر پدیده
اتخاذ شده است و پیامدهای خاص ناشی از این پدیده ،تشکیل میشود که هر یک از این اجزاء «مقوله» نامیده میشوند.
 بعد شرایطی بیانگر آن دسته از شرایط ،موقعیتها و زمینههایی است که به ظهور پدیده مورد مطالعه منتهی شدهاست. بعد تعاملی فرایندی بیانگر آن دسته از تعاملها و کنشهایی میشود که کنشگران در قبال آن شرایط از خود بروز دادهاند. بعد پیامدی بیانگر پیامدها و نتایج این تعاملها و تحت تأثیر شرایط مربوط به آن است .کاربرد این مدل محقق را قادر میسازد تا درباره داده ها به طور منظم و سیستماتیک بیندیشد و آنها را به شیوههای پیچیده بهم مرتبط کند (محمدپور،
.)712 :7782

 -3-11کدگذاری گزینشی
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

کد گذاری گزینشی فرایند ادغام و تصحیح نظریه است .در مرحله کدگذاری باز ،تحلیلگر با موضوع به وجود آمدن مقولهها
برای تعیین اینکه چگونه مقولهها ابعاد گوناگونی دارند ،سر و کار دارد .در کد گذاری محوری ،مقولهها به طورنظام یافته گسترش
مییابند و به مقوالت خردتر مرتبط میشوند اما هنوز هنگام آن نرسیده که مقولهها برای طرح نظری کلی یگانه شوند .در این
مرحله محقق در نقش نویسنده ظاهر میشود .بر اساس مقوالت ،نوشتههای کد گذاری ،یادداشتهای نظری ،مدلها و روابط را
بازنویسی میکند .جهت گیری کدگذاری گزینشی به سمت یکپارچه کردن مقوالت مختلف در شکل یک طرح نظری کالن مطرح
میشود .در مرحله کدگذاری گزینشی مقوله هستهای ،شناسایی میشود و سایر مقوالت به صورت نظاممند با آن ارتباط داده می-
شود .مقوالت هسته ای بیشترین قدرت تبیین را دارند (استراوس و کوربین .)7798 ،برای شناسایی مقوله هستهای توجه به
فهرستهای کدگذاری ،خالصهکردن یادداشتها و نحوه آرایشی شبکهها کمک مهمی میکند .البته گاهی در نظریه زمینهای
پدیده هستهای تغییر کرده و پدیدهای متفاوت از آنچه در ابتدا مفروض بود ،نقش محوری را در مسئله اصلی پیدا میکند .مقوله
هستهای اساس روابط است که سایر مقاالت محور مهم مشخص شده و از موقعیت محوری در شبکه برخوردار است (ایمان،
.)7781

شکل  :۳نمونهای از فرآیند طبقهبندی مفاهیم -رنگ زرد :کد مستخرج از مصاحبه ،رنگ سبز :کد مستخرج از مشاهده،
رنگ قرمز :کد مستخرج از مصاحبه و مشاهده ،رنگ آبی :کد مستخرج از یادداشتهای شخصی
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بنابراین ،کدگذاری گزینشی انتخاب مقوله هسته با تمرکز بر فرایندهای اجتماعی بنیادی مشهود در دادهها است .در این نوع
کدگذاری ،کدگذاری حاصل از مراحل قبلی را گرفته ،مقوله محوری را انتخاب نموده و به شکلی نظام مند آن را به دیگر مقولهها
ربط میدهد .سپس آن روابط را اثبات نموده و مقولههایی را که به بهبود و توسعهی بیشتر نیاز دارند تکمیل مینماید
) .(Strauss & Corbin,1990; Lee, 2001: 127استفاده از این سه روال کدگذاری به این معناست که نظریه پردازان
زمینهای از روالهایی طرح ریزی شده برای تدوین نظریهشان استفاده میکنند .آنها به تحلیل دادههایشان برای تبدیل به انواع

ویژه ای از مقولههای موجود در کدگذاری محوری تکیه و اطمینان میکنند ).(Creswell, 2005: 401
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از این مرحله است که دادهها به نظریه تبدیل میشود .یگانگی مقوالت ،فرایندی مداوم است که در طول زمان به وجود میآید.
میتوان اذعان داشت ،نظریه سازی از اولین تحلیل ها آغاز میشود و تا آخرین تحلیل ها ادامه می یابد .یکپارچهسازی ،یک عمل
متقابل بین داده هاست (استراوس و کوربین .)7781 ،اولین قدم در مرحله یکپارچه سازی تصمیم گیری درباره مقوله هسته است.
همچنان که مفاهیم به صورت تحلیلی ،در عمل یکپارچهسازی ،در ارتباط با دیگر مفاهیم تصحیح میگردند ،نظریه در اعماق مراحل
انجام یافته ،در حال رشد میباشد (ایمان .)7781 ،پس از گذراندن این مراحل و ادغام مقوالت محوری ،نظریه زمینهای تولید می-
شود .این فرایند طی مراحل زیر صورت می گیرد (استراوس و کوربین:)7781 ،
 بیان و شرح طرح داستان ارتباط دادن مقوالت فرعی با مقوالت هستهای با استفاده از مدل زمینه ای ،مدل زمینه ای فرم صوری نظریه است که درآن مقوالت با جنبههای شرایطی ،تعاملی و پیامدی در رابطه با پدیده شناخته میشوند.
 ارتباط دادن مقوالت در این مرحله ،در این مرحله طیف مقادیری که مقوالت ممکن است بگیرند شناسایی میشوند. اعتباربخشی روابط بر اساس داده ها. اصالح و جرح و تعدیل بیشتر طرح داستان.به طور کلی طرح کلی نظریه زمینهای مبتنی بر فرآیند زیر است:

شکل  :۴طرح کلی نظریه زمینهای (گروت و وانگ)1۸۵ :1۳۹2 ،

16

شکل  :۵نمونه مدل فرآیندی برگرفته از پژوهش موردی بررسیشده در مقاله با عنوان بازشناسی مفهوم سکونت در
سکونتگاههای غیررسمی و با مورد پژوهی مرتضیگرد

مهمترین نکته در فهم فلسفه به کارگیری نرم افزار تحلیل دادههای کیفی کامپیوتر مبنا در پژوهشهای کیفی ،71دانستن این
واقعیت است که کامپیوتر مطلقا قادر به درک معنای واژهها و جملهها نیست (استراوس و کربین .)282 :7798 ،قابلیت کامپیوتر،
تقویت ذهن محقق به وسیله انجام کارهای دقیق و خسته کننده است ،بنابراین این فرصت را برای پژوهشگر فراهم میکند تا
خالق و متفکر باشد و به مسائل ضروری فکر و کیفیت را تحلیل کند ( .)Corbin and Strauss. 2015: 203برنامههای تحلیل
کامپیوتر مبنای دادههای کیفی عالوه بر ذخیرهسازی ،سازماندهی ،مدیریت و سازماندهی مجدد دادها ،به پژوهشگر کمک میکند
تا بتواند نظامهای متحول و بالقوه پیچیده کدگذاری را در قالبهای سلسله مراتبی یا شبکهای تنظیم کند و در یک نگاه ،تصویر
کلی از کار خود به دست آورد ،کاری که ذهن انسان به تنهایی قادر به انجام آن نیست (سالدنا .)7788 ،عموماً در مواجهه با به
کارگیری از نرم افزار در پژوهش های کیفی دو دیدگاه وجود دارد .نخست ،پژوهشگرانی که نرم افزار را به عنوان عنصر اصلی در
مسیر تحلیل دادهها میدانند و دوم کسانی که احساس میکنند نرم افزار جنبی است و میترسند که استفاده از آن منجر به مسیر
اشتباه تحلیل دادهها شود ( .)Friese. 2012افراد بسیاری از جمله گلیزر و هولتون با استدالل عدم توانایی کامپیوترها در جایگزین
شدن با اندیشههای انسانی ،در گروه دوم قرار میگیرند .در حالی که افرادی نظیر استراوس ،کربین ،سالدنا و فریشه بر کارایی نرم-
افزارها در پژوهشهای کیفی صحه میگذارند ( ،)Friese. 2016در این پژوهش به منظور تصمیمگیری در خصوص بهرهگیری از
نرم افزار در فرایند مدیریت دادهها و تحلیل ،ابتدا مطالعهای در خصوص مزیتهای استفاده از این نرمافزارها و نیز نظرات مخالف در
این زمینه ،مورد بررسی قرار گرفته است .جدول  ۶به طور خالصه مزیتهای بهرهگیری از نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
کامپیوتر مبنا را نشان میدهد.
فریشه ( ) 217۶معتقد است دلیل مخالفت برخی از محققان نسبت به استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری در تحلیل کیفی داده
ها ،سوء برداشت از برخی اصطالحات اصلی است ،نرم افزار تحلیل دادههای کیفی در مقابل نرم افزار تحلیل دادههای کیفی
کامپیوتر مبنا و کُدگذاری در مقابل برچسبه زدن .77هر چند به کارگیری نرم افزار تحلیل کیفی دادهها آسانتر است ولی منجر به
کژفهمیهای بسیاری میشود .نرم افزار تحلیل کیفی دادهها بر این موضوع داللت میکند که نرم افزار تحلیل را انجام میدهد به
جای این که ابزاری برای کمک به محقق باشد .بنابراین الزم است میان تحلیل دادههای کیفی 72و تحلیل کیفی دادهها 77تمایز
قائل شویم که به موجب آن نظریه زمینهای از نوع دوم است .دومین کژفهمی به دشواریهای معمول در انتقال گامهای روش به
قابلیتهای نرم افزار مربوط میشود .علی رغم مزیتها ،برخی نرم افزار کامپیوتری را حائلی میان پژوهشگر و دادهها میدانند که
سبب ایجاد فاصله نامطلوب میان آنها میشود (کراسول .)217 :778۶ ،این نگرانی وجود دارد که برای برخی افراد ،استفاده از
برنامه های کامپیوتری برای تحلیل ،موجب سرکوب شدن خالقیت آنها ،ماشینی شدن فرایند تحلیل و هدایت آنها به مسیر
جبرگرایی فنّ اورانه شود و یا به جای محقق ،کامپیوتر فرایند تحلیل را ساختار دهد ( ،)Corbin and Strauss, 2015: 205آنچه
پژوهشگران باید به یاد داشته باشند این است که این برنامههای کامپیوتری نیستند که منجر به اکتشافات بزرگ یا خلق یافتههای
خالقانه میشوند ،بلکه خود پژوهشگران هستند که این برنامهها را برای تقویت قابلیتهای خود به کار میگیرند تا خالق باشند و
اکتشاف کنند.
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«جدول  -۶مزیتهای بهرهگیری از نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی کامپیوتر مبنا»
مزیت

توضیحات

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

پوشش انواع مختلف داده -محققان میتوانند با انواع مختلفی از دادهها در شکلهای نوشته ،فایلهای صوتی و ویدیویی کار
کنند.
ها
این نرمافزارها به پژوهشگر اجازه میدهد به سرعت میان وظایف تحلیل مانند کدگذاری نگارش
تسهیل فرایند کُدگذاری یادداشتهای تحلیلی و کشف الگوهای پدیدار شونده در دادهها رفت و برگشت کند .توانمندی نرمافزار
برای ثبت ،کُدزایی ،نامگذاری مجدد ،حذف کردن ،جابه جا کردن ،ادغام و گروهبندی کردن.
قابلیت نرم افزار در ذخیرهسازی ،سازماندهی ،مدیریت و سازماندهی مجدد دادهها به ویژه زمانی که
مدیریت دادهها
حجم دادهها زیاد و کنترل دستی آنها دشوار است.
محققان میتوانند دیدگاههای مختلف دادهها را بدون مصرف زمان زیادی برای بازیابی و سازماندهی
دادهها بررسی و به روابط به شیوههای مختلف نگاه کنند .کامپیوتر کارهای مربوط به بازیابی و طرح
خالقیت
کلی را انجام میدهد در حالی که محقق به کارهای ذهنی میپردازد.
محقق همیشه میتواند قدمهای تحلیل خود را دنبال کند ،فرایند پژوهش را برای خود و دیگران
شفاف سازی فرایند
شفاف کند
پژوهش
 محقق الزم نیست از خود بپرسید که آیا از این کُد پیش از این استفاده کرده است یا خیر؟تمام آنچه محقق باید انجام دهد این است که به فهرست کُدها نگاه کند و به دادههای خام و بازیابی
راحت و سریع یادداشتهای تحلیلی نوشته شده در باره آن موضوع باز گردد.
بازیابی راحت و سریع
 این قابلیت به پژوهشگر این امکان را میدهد که حتی انتزاعیترین مفهوم یک نظریه را بتواند بهاطالعات
سهولت به تمامی شاخص های آن در داده ها وصل کند و بدین وسیله پایه داشتن آن را در نظریه
بیازماید.
قابلیتهای گرافیکی و
نرم افزار ترسیم نمودارها را به راحتی امکان پذیر میکند.
بصری
افزایش آگاهیهای روش پژوهشگر تصویری از سابقه بی چون و چرا از تصمیمهای خود را مانند آینهای پیش رو دارد که
شکافها در منطق ،مقولههای توسعه نیافته و مفهومسازی ناکافی را نشان میدهد.
شناختی
امکان مقایسه مداوم و طرح پرسشهای مهم از دادهها را فراهم میکند .نرم افزار این امکان را می-
تسهیل فرایند پرسش از
دهد که اظهارات درباره یک مسئله خاص در میان گروههای مختلف مقایسه شوند .هر چند فرایند
دادهها
تفکر همچنان وظیفه محقق است.
سهولت دسترسی به مفاهیم ،بازگشت به دادههای خام برای تأیید ،یافتن مثالها و نقل قولهای
بازیابی یادداشتهای تحلیلی ،رسم نمودارها ،اصالح ایرادها ،یافتن شکافهای موجود در منطق و
قابلیتهای نگارشی
بازنویسی اغلب آن ها بسیار ساده است.
آسانتر کردن برخی از کُنشهای انسانی مانند حدس زدن ،ارتباط برقرار کردن میان دادهها ،تشخیص
تسهیل برخی از کنشهای الگوها و روابط میان پدیدهها ،تفسیر و ساختن نظریه با دادهها.
ایجاد دیدگاههای شبکهای و تفکر به شیوههای خالق را تهییح میکند و کمک میکند تا روابط
انسانی
مراتب باالتر شناسایی شوند و دادهها با توجه به مفهوم اصلی ادغام شوند.
مرتب کردن یادداشتهای نرمافزار این امکان را به محقق میدهد که یادداشتهای تحلیلی خود را به بخشی از دادهها ضمیمه
کند و با نظمدهی و مرتب کردن کُدها یادداشتهای تحلیلی نیز ترتیب مییابند.
تحلیلی
کمک به مفهومسازی نرم افزارها امکان سازماندهی سلسله مراتبی کُدها را فراهم میکنند .به گونهای که میتوان
واحدهای کوچکتر مانند کُدها را در ذیل واحدهای بزرگتر مانند مقولهها ،دستهبندی کرد.
سطوح مختلف انتزاع
 افزایش اعتبار نتایج پژوهش به ویژه در مرحله مفهومی تحلیل.افزایش دقت و اعتبار نتایج  -الزم نیست محقق درباره این که چند ماه پیش چگونه فکر میکرده است یا در یادداشتهای
تحلیلی چه نوشته است .حدس بزند .اینها به سرعت در بانک دادهها قابل بازیابی هستند.
پژوهش
کاربرد نرم افزار سبب میشود که تحلیلها سازگارتر و یافتهها قابل اعتمادتر باشند.
ماخذ :تدوین بر اساس استراوس و کربین7798 ،؛ کراسول778۶ ،؛ سالدنا7788 ،؛ ; Corbin and Strauss, 2015
Friese 2016; Friese, 2012
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 -13اعتبار پذیری و قابلیت کاربرد
در زمینه ضرورت ارزیابی میان محققان مختلف اتفاق نظر وجود دارد ،ولی توافق اندکی در خصوص مجموعه معیارهای ارزیابی
مناسب برای پژوهشهای کیفی موجود است و طبقهبندیهای متفاوتی از این معیارها در قالب اعتبار و روایی ،7۴اعتبارپذیری 78و
اعتمادپذیری ،7۶دقت 71علمی و خالقانه ،اعتبار پذیری و قابلیت کاربرد 79ارائه شده است .برخی از این معیارها به طور کلی برای
انواع پژوهشهای کیفی ارائه شدهاند .برخی نیز به طور خاص برای یک روششناسی مشخص .کربین و استراوس ( )2015بر این
موضوع تأکید میکنند که معیارهای قضاوت یکسان نمیتواند برای روششناسیهای مختلف کیفی به کار گرفته شود زیرا هر روش
شناسی بر پایههای نظری متفاوتی استوار است و رویههای مختلفی دارد .آنها بر این باورند که در هنگام صحبت از پژوهشهای
کیفی اعتبارپذیری اصطالح مناسبتری است .در روش نظریه زمینهای ،اعتبارپذیری بر این موضوع داللت دارد که یافتهها قابل
اعتماد و باورپذیر هستند چرا که تجارب مشارکت کنندگان مطالعه ،پژوهشگران و خوانندگان درباره پدیده را منعکس میکنند ،ولی
همزمان ،تبیینی که نظریه ارائه میکند ،تنها یکی از تفسیرهای محتمل بسیاری از دادهها است که قابل قبول است.
با توجه به انتخاب رویکرد کربین و استراوس ( )2178در پژوهش موردی این مقاله ،از معیارهایی که آنها در قالب دودسته
معیارهای ارزیابی سازگاری روششناختی و معیارهای ارزیابی کیفیت و قابلیت کاربرد مطالعه نظریه زمینهای در آخرین ویرایش
کتاب خود ارائه کردهاند ،استفاده میشود ،چرا که بیشترین تناسب را با روش شناسی پژوهش مذکور و رویدهای آن دارد .در جدول
 1معیارهای ارزیابی سازگاری روش شناختی و مصادیق آنها در پژوهش موردی حاضر ارائه شده است.
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با توجه به توضیحات ارائه شده و غلبه مزایایی بهرهگیری از نرم افزار بر معایب آن و با توجه به انتخاب روششناسی نظریه
زمینهای از میان روششناسیهای کیفی و وجود این باور که اصول و فرایند نظریه زمینهای و اصطالحات به کار رفته در آن به
معنای واقعی کلمه در نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی گنجانده شده است ( )Corbin and Strauss, 2015: 211به ویژه
نظریه زمینهای نظام مند ،در این پژوهش از نرمافزار برای مدیریت و تحلیل دادهها استفاده میشود ،در گام بعد باید در زمینه
انتخاب نرم افزار تصمیمگیری شود .سالدنا معتقد است توصیه با تجویز این که کدام نرم افزار برای پژوهشهای کیفی بهترین
است ،کاری نشدنی است ( .)۴۶ :7788عموماً به معیارهای مختلفی برای انتخاب از میان نرم افزارهای تحلیل دادههای کیفی نظیر
هزینه ،زبانهای تحت پوشش ،انواع اسناد ،قابلیتهای نرمافزار و جز آن اشاره شده است ( Corbin and Strauss, 2015:
 .)206-210همچنین در انتخاب نرم افزار مناسب ،آشنایی با قابلیتهای نرم افزارهای مختلف و ویژگیهای آنها میتواند نقش
مهمی ایفا کند .به این منظور بر مبنای تجربه حضور پژوهشگر در کارگاههای آموزشی نرمافزارهای تحلیل دادههای کیفی
 NVIVO ،MAXQDAو  ATLAS.ti.و نیز بهرهگیری از تجربیات پژوهشگران مختلف در کاربرد این نرم افزارها و نیز سایر
معیارهای انتخاب (امکان تهیه نرم افزار و حمایت زبان فارسی و قابلیتهای گرافیکی) ،نرم افزار  MAXQDAدر این رساله
استفاده شده است .نرم افزار مذکور به عنوان نرم افزاری کارآمد در ساخت نظریههای اجتماعی است که به دلیل انعطافپذیری
عملکرد ،سازگاری با برخی انواع نظمدهی مفهومی (شامل تولید نظاممند نظریه از طریق تعامل مهارتها و هوش پژوهشگر با داده-
ها و شیوههای نظریه زمینهای ،تا حدی بر پایه روششناسی نظریه زمینهای است .همان گونه که سالدنا ( )7788پیشنهاد کرده ،در
این رساله سعی شده است ،از مزیت های تحلیل به شیوه دستی نیز در کنار نرم افزار بهره گرفته شود .از این روی همزمان با
کدگذاری دادهها در نرم افزار این کار به شکل دستی نیز صورت گرفته است.

جدول  :۷ارزیابی سازگاری روش شناختی پژوهش
معیارهای ارزیابی سازگاری روششناختی

مصادیق آن در این پژوهش

جمعیت هدف در این پژوهش ساکنان سکونتگاه غیررسمی مرتضیگرد هستند که
زندگی در این مکان را تجربه کردهاند .در ابتدا برای اطمینان از وجود پدیده و نیز
جمعیت هدف و نحوه انتخاب
مشخصتر شدن موضوع ،شش مصاحبه با افرادی که از جنبههای مختلف این
مشارکت کنندگان اولیه
فرایند را تجربه کردهاند (حداکثر تنوع در تجریه) ،صورت گرفته است.
پس از تحلیل مصاحبههای اولیه نیازهای شناسایی شده در این مصاحبهها مبنای
نحوه ادامه یافتن انتخاب مشارکت کنندگان انتخاب مشارکت کنندگان بعدی قرار گرفته است ،در این پژوهش به منظور
انواع دادههای جمعآوری شده ،وجود منابع باورپذیرتر شدن یافتههای پژوهش و به دلیل ماهیت تعاملی پدیده مورد مطالعه،
چندگانه داده و گروههای مقایسه متعدد عالوه بر مصاحبه از یادداشتهای میدانی تهیه شده از مشاهده مستقیم یک فرایندِ
مشارکتیِ در جریان نیز در یک بازه زمانی هشت ماهه استفاده شده است.
با انجام نخستین مصاحبه فرایند تحلیل آغاز شده است و به محض انجام هر
مصاحبه همزمائی فرایند جمعآوری و تحلیل
بالفاصله متن آن پیاده سازی و فرایند تحلیل آغاز شده است و شکافها و مفاهیم
دادهها
شناسایی شده در تحلیلها ،مصاحبههای بعدی را هدایت کرده است.
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معیارهای ارزیابی سازگاری روششناختی

در نظر گرفتن مالحظات اخالقی در هنگام
جمعآوری و تحلیل دادهها

مصادیق آن در این پژوهش

اصول اخالقی پژوهش به تفصیل در بند بعدی توضیح داده میشود.
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هر چند در ابتدای این پژوهش مروری بر پیشینه موضوع صورت گرفته است .از آن
به دست آمدن مفاهیم از دادهها بر اساس فقط به منظور مشخصترشدن جغرافیای موضوع و نیز حساسیت نظری استفاده
نمونهگیری نظری با از پیشینه و قبل از شده است .همچنین بعد از مصاحبههای باز و عمیق اولیه ،مصاحبههای بعدی بر
اساس نیازهای برآمده از دادهها و یا شکلگیری مفاهیم ،مصاحبهها بر اساس نیاز
گردآوری دادهها
نظریه صورت گرفته است.
در این پژوهش به منظور توسعه مفاهیم و مقولهها پس از انجام و تحلیل
بهره گیری از نمونهگیری نظری و توضیح
مصاحبههای اولیه ،از نمونهگیری نظری استفاده میشود که شرح آن در ادامه
نحوه انجام آن
فرایند پژوهش ذکر میشود.
حساسیت پژوهشگر نسبت به موضوع پژوهش سبب شده است در طول فرایند
حساسیت پژوهشگر نسبت به مشارکت تالش کند فاصله خود را نسبت به دادهها به حداقل رساند و از دیدگاه مشارکت
کنندگان به موضوع نگاه کند .همدلی ،دقت ،احترام و صداقت اصولی است که در
کنندگان و دادهها
ثبت دیدگاه مشارکتکنندگان رعایت شده است.
همان گونه که نمونههایی از یادداشتهای تحلیلی در این فصل ذکر شد ،نمونه-
های بیشتری از انواع این یادداشتهای تحلیلی در فرایند تحلیل تهیه شده است و
ارائه مصادیقی از یادداشت های تحلیلی
درنهایت از طبقهبندی آنها در ارتباط با مقولههای اصلی ،در نوشتن خط داستان از
آنها استفاده شده است.
توضیح زمان اتمام فرایند گردآوری داده و
برای حصول اطمینان از دستیابی به اشباع از نمونهگیری افتراقی استفاده شده است.
رسیدن به اشباع
ارائه توصیفی از نحوه کُدگذاری به همراه به نحوه کدگذاری به همراه مثال هایی از آن در طول این فصل اشاره شده است.
مثالهایی از نمونهگیری نظری ،مفاهیم مقوله -مثالهای بیشتری از نحوه نمونهگیری نظری ،مفاهیم و مقولههای استخراج شده و
روابط شناسایی شده میان آنها در فصل بعدی ارائه میشود.
ها و گزارههای روابط میان مقولهها
کلیات مربوط به تصمیمهای روش شناختی به تفصیل در این فصل توضیح داده
روشن بودن تصمیمهای روش شناختی (بررسی
شده است همچنین به دلیل ماهیت اکتشافی پژوهش ،بسیاری از تصمیمها در حین
تناسب میان آنها و نحوه جمعآوری دادهها و
گردآوری و تحلیل دادهها صورت گرفته است که به طور مشخص در قالب
انجام تحلیل)
یادداشتهای روششناختی منعکس شدهاند.
در این پژوهش به منظور افزایش اعتماد به یافتههای پژوهش (باورپذیری بافتهها)،
نخست متن مصاحبههای کُدگذاری شده به منظور بازنگری در اختیار برخی از
مشارکتکنندگان در مطالعه قرار داده شده است .78دوم ،از یک پژوهشگر دیگر
خواسته شده است متن تعدادی از مصاحبهها را کُدگذاری کند .21سوم این که در
دریافت بازخورد از دیگر ساکنان و اعمال نظر طی جلسههای منظم متن مصاحبههای کُدگذاری شده توسط اساتید راهنما و
مشاوران رساله مورد بازنگری قرار گرفته است. .27بازخوردهای دریافت شده از سه
آنها در نظریه
شیوه با مشورت گروه پژوهش بررسی و در یافتهها اعمال شدهاند .همچنین داستان
تحلیلی پژوهش برای تعدادی از مشارکت کنندگان بازگو شده است تا خود را در
داستانی که گفته میشود بازشناسند و درباره میزان انطباق آن با موردِ خود ،نظر
دهند.
در فرایند پژوهش از دفتر خاطرات برای ثبت تمامی اتفاقها ،مشکالت به وجود
بهره گیری از دفترچه یادداشت یا دفتر خاطرات آمده ،روند پیشرفت پژوهش ،تغییر دیدگاههای پژوهشگر و جز آن استفاده شده
است.
ماخذ :تدوین بر اساس Corbin and Strauss, 2015

اخالق در پژوهش
صرف نظر از رویکرد اتخاذ شده به پویش کیفی ،پژوهشگر کیفی با موضوعات بحث برانگیز اخالقی بسیاری در هنگام جمع-
آوری دادهها و در تحلیل و انتشار گزارشهای کیفی مواجه است .پژوهشگر حتی زمانی که مشارکت کنندگان در پژوهش بیاطالع
از اصول اخالقی هستند یا نسبت به آنها دغدغهای ندارند تعهد اخالقی و حرفهای ،به اخالقی بودن دارد (نیومن.)221 :7782 ،
بیشتر توجهات موضوعات بحث برانگیز اخالقی بر اثرات پژوهش بر افراد مورد مطالعه متمرکز شدهاند (نیومن.)272 :7782 ،
کراسول در خصوص اصول اخالقی به مواردی نظیر رویههای مربوط به رضایت آگاهانه ،فریب یا فعالیتهای مخفی ،حفظ اسرار
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مشارکت کنندگان ،علیه منافع پژوهش بر مخاطرات آن برای مشارکت کنندگان و درخواست ورای هنجارهای مشارکت کنندگان،
حفظ ناشناس بودن مشارکت کنندگان ،توضیح هدف و ماهیت مطالعه به مشارکت کنندگان ،اشاره میکند (.)71۴ :778۶
استراوس و کربین ( )2178بر این باورند که در رویکردهایی از پژوهش کیفی مانند نظریه زمینهای که مرز میان پژوهشگر و
مشارکت کنندگان تقریبا محو میشود ،اصول اخالقی تبدیل به یک مسئله اصلی میشود .هرچند این امر در مورد موضوعات
اجتماعی حساس ،بیشتر قابل درک است .آنها این اصول را در قالب سه دسته مشارکت کنندگان ،پژوهش و پژوهشگر در خصوص
رویکرد نظریهای زمینهای ارائه کردهاند .نیومن ( )7782نیز به تفصیل بیشتری در کتاب خود به اصول اخالقی در پژوهش میپردازد.
وی به این اصول در قالب چهار دسته اصول اخالقی و پژوهشگر ،اصول اخالقی مربوط به آزمودنیهای پژوهش ،اصول اخالقی و
جامعه علمی و اصول اخالقی و حامیان پژوهش میپردازد .در جدول زیر مالحظات اخالقی پژوهش موردی بررسیشده با توجه به
دستهبندی استراوس و کربین ( )2178ارائه شده است:
جدول  :۸مالحظات اخالقی پژوهش مشارکت کنندگان

 حفظ اطالعات مربوط به هویت مشارکتکنندگان (در این پژوهش دادهها بدون ذکر نام و
یا هر گونه مشخصاتی از افراد که منجر به
مشخص شدن هویت آنها شود و تنها با اختصاص
شناسه به مشارکت کنندگان ارایه شده است)
 جلب اعتماد مشارکتکنندگان و کاهش فاصلهبا مشارکتکنندگان از طریق گفتگو متناسب با
مشارکت کننده در ابتدای مصاحبه
 پذیرش باورها و ارزشهای مشارکت کنندگانو احترام به آنها
 پرهیز از هرگونه رفتاری که نوعی بیانگرقضاوت نسبت به صحبتهای مشارکتکننده
باشد در فرایند انجام مصاحبهها
 نگهداری فایلهای صوتی مصاحبههای افراددر حافظه با امنیت باال و از بین بردن آنها پس
از اتمام رساله
 قطع فرایند مصاحبه در جایی که مشارکتکننده تمایل به ادامه فرایند ندارد.
 واگذاری حق انتخاب مکان و زمان مصاحبه بهمشارکت کنندگان باهدف راحتی و آسایش آنها

 بررسی ارزش انجام اینمطالعه در گام نخست و تناسب
آن با ارزشها و باورهای
شخصی
 به کارگیری دقیقدستورالعملهای مربوط به
روش نظریه زمینهای به
ویژگیهایی رویکرد کرین و
استراوس ()2015
 وفاداری به فرایند جمع آوریو تحلیل دادهها و پرهیز از
دادهسازی یا تحلیلهای
شتابزده
 تعد اخالقی نسبت به کیفیتنتایج مطالعه و در اختیار قرار
دادن آن از طریق انتشار مقاله
 رعایت کامل اصول ارجاع-دهی در گزارش نهایی به
گونهای که تمام اطالعات
ارائهشده حتى نقل قولهای
ارائهشده قابل بازیابی هستند.

 تالش برای انجام پژوهشبا حداکثر توان و عالقه
 دور شدن از میدان پژوهشدر مقاطعی از پژوهش که غرق
شدن بیش از اندازه در دادهها
سبب افت کیفیت تحلیلها
شده است.
 ثبت منظم خاطرات در فرایندپژوهش به منظور رها شدن از
فشارهای انجام پژوهش و نیز
نقد سازنده از فرایند پژوهش و
عملکرد خود در این فرایند
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مشارکت کنندگان

پژوهش

پژوهشگر

نتیجهگیری
از آنجایی که کژفهمی عمیق و تصورات اشتباه جدی نسبت به پژوهش کیفی و به ویژه نظریه زمینهای وجود دارد
( ،)Suddaby, 2006بنابراین محقق تالش کرده است از طریق بررسی پیشینه موجود در خصوص نظریه زمینهای ،به ویژه
نوشتگان استراوس و کربین (1990 ،7798؛  )2015و نیز شرکت در کارگاههای آموزشی مختلف در زمینه پژوهش کیفی و نظریه
زمینهای به فهم صحیح و دقیقی از این روش شناسی دست یابد و فهم خود از این روش را به همراه توضیحات و مثال هایی با
جزئیات در این مقاله ارائه کند .خالصهای از تمامی مطالب ارائه شده همراه با بررسی موارد مذکور در پژوهش موردی در جدول زیر
آمده است:
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جدول  :۹خالصهای از نکات مهم طرح پژوهش حاضر

هستی
شناسی
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معرفت
شناختی

بالغت
پژوهشی

پارادایم
پژوهش
رویکرد
پژوهش

نکات مهم

توضیحات

واقعیت ذهنی و چندگانه

پیچیدگی و چندوجهی بودن مفهوم سکونت و تأثیرپذیری آن از چارچوب-
های شناختی ،فرهنگی ،زمینههای اجتماعی و فرایندهای تعاملی میان
ساکنان درگیر

 پیچیدگی و چندوجهی بودن مفهوم سکونت به عنوان پدیده مورد مطالعهانعکاس درک مشارکتکنندگان در  -پدیدهای که عالوه بر دارا بودن جنبههای عینی تا حد زیادی وابسته به
مطالعه از پدیده مورد مطالعه نگاه به ذهن کنشگران مختلف فرایند است.
پدیده از زاویه دید مشارکتکنندگان  -تأثیرپذیری مفهوم سکونت از شرایط و بستر اجتماعی و سیاسی
 وابسته بودن مفهوم سکونت به زمینههای فرهنگی. در نظر گرفتن مشارکت کنندگان به عنوان همکاران فعال در فرایندکُنش و تعامل پژوهشگر با موردِ پژوهش و نه به عنوان مورد مطالعه یا افراد منفعل
 تعامل با مشارکت کنندگان در چارچوب محدودیت های اخالقی وپژوهش
حداقل فاصله یا جدایی عینی با اجتماعی
 بهرهگیری از شیوههای مختلف برای افزایش کیفیت دادههامشارکت کنندگان
 در نظر گرفتن مخاطبان به عنوان تفسیرگران فرایند پژوهش بهرهگیری از سبک روایتی مشارکت جویانه و زبان پژوهش کیفی بهرهگیری از واژههای کیفی نظیر مشارکت کنندگان ،نحوه انتخابمشارکت کنندگان ،اشباع نظری ،اعتبار پذیری ،قابلیت کاربرد و جز آن به
بهره گیری از زبان غیر رسمی و استناد به پیشینه برای حمایت بیرونی مدل نظری و بهرهگیری از نقل قول-
لحن شخصی و واژههای کیفی های مشارکت کنندگان به منظور حمایت درونی پژوهش در ارائه یافتهها
 ارائه یک داستان تحلیلی روشن و بهرهگیری از مدل دیداری برای ارائهنظریه
 پرداختن به نظریه تحلیلی انتزاعی به جای توصیفبرای درک بهتر دشواریهای تجلی مفهوم سکونت در محیط سکونتگاههای
غیررسمی ،شناخت درک و تصور مردم به عنوان کنشگران اصلی این فرایند
بسیار اهمیت دارد .این که درک و تجربه مردم از سکونت ،مفهوم و شیوه آن
پسااثبات گرایی  /تفسیری
چیست؟ و کُنش آنها در مواجهه با محدودیتها و ویژگیهای سکونتگاههای
غیررسمی چگونه است؟
ذهنی بودن پدیده و تالش برای درک تجربه مردم از مفهوم سکونت در
کیفی
محیط سکونتگاههای غیررسمی و معنای این تجربه.

روش شناسی نظریه زمینهای با رویکرد استراوس و در طرح پژوهش نظریه زمینهای از دستورالعملها و رویههای آنها در
ویرایش چهارم کتاب کریین و استراوس ( )2015استفاده میشود
کربین
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حرکت مداوم محقق میان استقرار و قیاس

نسبت با داده

تلفیق استقرایی  -قیاسی

شیوههای
جمعآوری
دادهها

مصاحبه عمیق بدون ساختار و
مشاهدههای میدانی از یک فرایندِ
مشارکتیِ در جریان

انتخاب
مشارکت
کنندگان

انتخاب هدفمند مشارکت کنندگان  -در مصاحبه های نخست برای شناسایی افراد مطلع با تکیه بر تجربه
مشارکت کنندگان از راهبرد گلوله برفی یا زنجیرهای نیز استفاده میشود.
راهبرد باز

 بهرهگیری از پرسشهای باز ،پرسشهای هدایتکننده و پرسشهایکاوشگرانه در حین مصاحبه و بر اساس شکافها و ابهامها در پاسخهای
مشارکت کنندگان
 هدایت مصاحبه ها برای توسعه مفاهیم ،رابطه میان آن ها ،ویژگی ها وابعاد آنها

نکات مهم

راهبرد نظری

شیوه های
تحلیل دادهها

مقایسه و پرسش از دادهها

شیوه های
مدیریت
دادهها

نرم افزار اطلس تی آی

ابزار پژوهش

پژوهشگر

اعتمادپذیری
قابلیت
کاربرد

مالحظات
اخالقی
پژوهش

 انتخاب مشارکت کنندگان در ابتدا از طریق نمونهگیری باز ،سپس باشکلگیری مفاهیم مشارکتکنندگان بر اساس نیاز مفاهیم و نظریه انتخاب
میشوند.
 انتخاب مشارکت کنندگان به منظور دستیابی به حداکثر تنوع از میانساکنان در طبقات و با ویژگیهای مختلف که تجربه حضور در فرایند
مشارکت را داشتهاند.
 زمانی که هیچ داده جدید یا مرتبط به یک مقوله به دست نیاید ،مقوله ازلحاظ ویژگیها و ابعاد به خوبی پرورش یافته باشد و گوناگونیهای آن را به
نمایش بگذارد و مناسبات میان مقولهها به خوبی مشخص و اعتبارشان ثابت
شده باشد.
 به کار گیری این شیوهها در قالب سه مرحله کُدگذاری باز ،محوری وگزینشی
 از یادداشتهای تحلیلی و ترسیم نمودار نیز در فرایند تحلیل دادههااستفاده میشود.
 -بهرهگیری از نرم افزار در فرایند مدیریت و تحلیل دادهها

 بهره گیری از روشهای مختلف جمعآوری داده کنترل فرایند کُدگذاری درگروه پژوهش ،استفاده از پژوهشگر همکار در فرایند کُدگذاری ،کنترل کُدها
و مفاهیم استخراج شده توسط مشارکت کنندگان در پژوهش و کُدگذاری
مجدد توسط محقق
 شرح کامل فرایند گردآوری و تحلیل دادهها به گونهای که قابل پیگیریباشد
 کنترل و بازبینی کلیه مراحل نظریه زمینهای و بهرهگیری از عبارات ومصاحبهها
 مقایسه نظریه با سایر چارچوبهای نظری مشابه بازخوانی داستان تحلیلی پژوهش توسط مشارکت کنندگان پژوهش بازخوانی داستان تحلیلی پژوهش توسط افرادی به غیر از مشارکتکنندگان پژوهش که به نوعی در این زمینه تجربه داشتهاند و جز آن

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

تعداد
مشارکت
کنندگان

انجام مصاحبه تا رسیدن به اشباع
نظری

توضیحات

توجه به اصول اخالقی در رابطه با
مشارکت کنندگان ،پژوهشگر و  -بهرهگیری از بیانیه توافق مشارکت در پژوهش
پژوهش
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7. Guiding questions
8. Logging Data
9. Descriptive and Reflective Notes یادداشتهایی درباره

 گمانهها و یادگیریهای پژوهشگر،تجربهها
10. Computer aided qualitative data analysis
software (CAQDAS)
11. Tagging
12. Analysis of qualitative data
13. Qualitative data analysis

14. Validity and reliability
15. Credibility
16. Truthfulness
17. Rigor
18. Applicability
19. Member check
20. Peer check
21. Expert check
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Practical Approach to Grounded Theory Research Method:
Concepts, paradigms and features along with a case study review
Abstract
As research on different theories and hypotheses of different sciences unfolds, scientific research
and its methods become more complex in its evolutionary path. The research method in any
research can be very influential on the research results and their validity. One of the methods of
qualitative research that uses inductive approach is grounded theory research method. This
method starts from the raw data and goes towards forming the theory. At present, this method
has been welcomed by various disciplines. What is important is how the underlying theory is
implemented and operationalized during the research and its realization process.
Therefore, the purpose of this paper is to recognize the various aspects of the underlying theory
and to apply it operationally by explaining the method in a sample so that the process of
realization of the mentioned method can be clearly understood. First, some basic concepts,
components, paradigms and epistemologies are introduced and then the research process based
on this approach, including data collection and analysis methods, research tools, data analysis
methods, model design and theory presentation, is presented. The methods of data management,
validity, and usability and ethics of the research are also explained. Throughout this article and in
each section, a case study with the theme of "Recognizing the Concept of Residence in Informal
Settlements and Case Study of Mortezgerd Village" is introduced based on this method and is
reviewed in detail by each specific section, until the practical realization of the theory method is
investigated. The context is clearly understood. Finally, a summary of the implementation of the
underlying theory approach is given in the last table. The most important steps in realizing the
above method, emphasizing the research sample under consideration, assuming some overlap
and their interactive properties as shown in Figure 6, are: theoretical background review,
geographical clarification of the topic, in-depth research questions, conducting and coding of
experimental interviews, Existence and Determination of Phenomenon, Initial Guide
Formulation, Data Needed Sampling, Theoretical Sensitivity, Theoretical Sampling, Observation
of a Process in Flow, Open Coding, Axial Coding, Selective Coding, Continuous Comparison,
Data Query, Review of Analytical Notes, Presentation of the theory and its validation.
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

بررسی هندسه بلوکهای شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز
در دوره گرم سال (مطالعه موردی :شهر همدان)

یاسر خوشبخت ،*1حسین مدی ،2مریم

آزموده3

تاریخ دریافت89/22/25 :
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کد مقاله59582 :

چکـیده
عوامل متعددی بر کیفیت فضاهای باز شهری و در نتیجه افزایش مطلوبیت و پویایی شهرها تاثیرگذار است که از مهمترین
این عوامل آسایش حرارتی است که خود متاثر از عوامل محیطی و اقلیمی شهرها است .هندسه و چیدمان بلوکهای
شهری به شدت بر شرایط خرده اقلیم های محلی تاثیرگذار است .در این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هندسه متداول
بلوکهای شهری در میزان آسایش حرارتی محیط خارج در دوره گرم و تابستانی شهر همدان ،پنج هندسه متداول از بلوک
های شهری (بلوکهای منفرد شمالی-جنوبی ،بلوکهای منفرد شرقی-غربی ،بلوکهای خطی شمالی-جنوبی ،بلوکها به
صورت خطی با چیدمان شرقی-غربی و بلوکها به صورت حیاط مرکزی) به عنوان پنج خرده اقلیم شهری متفاوت
انتخاب شد و تاثیر هندسه هر یک از این اشکال در میزان آسایش حرارتی در شرایط آب و هوایی بسیار گرم و تابستانی
شهر همدان مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت .جهت شبیه سازی خرده اقلیمهای مورد نظر و مقایسه و ارزیابی میزان
آسایش حرارتی خارج ،از نرم افزار انویمت ( )ENVI-metبه عنوان یکی از کاملترین نرم افزارهای شبیه سازی در
حوزه خرده اقلیم های شهری استفاده شده است .چهار عامل دمای هوا ،دمای متوسط تشعشعی ،رطوبت نسبی و سرعت
جریان باد به عنوان مهمترین عوامل موثر بر آسایش حرارتی در فضای باز در فضای مرکزی و مشترک بلوکهای مورد
نظر برای سه ساعت  20:00 ،08:00و  22:00به عنوان نمایندهای از ساعات پر تردد طول روز استخراج گردیده است.
همچنین از شاخص میانگین آرای پیش بینی شده ( )PMVبه عنوان یکی از جامعترین روشهای تخمین آسایش حرارتی
محیط خارج بهره گرفته شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که در فصل تابستان آسایش حرارتی در ساعاتی که
تابش خورشید وجود دارد بیشتر تحت تاثیر این عامل است و هرچه سایه اندازی در محل بیشتر باشد شرایط آسایشی
بهتری حاکم است .همچنین سر عت جریان باد در این فصل پس از تابش خورشید به عنوان عاملی بسیار مهم در جهت
بهبود شرایط حرارتی محیط مطرح است .در مجموع از میان پنج هندسه یاد شده ،بلوکها به صورت حیاط مرکزی شرایط
مناسبتری از نظر آسایش حرارتی محیط خارج و شاخص  PMVرا دارا است.
واژگـان کلـیدی :آسایش حرارتی ،هندسه بلوکهای شهری ،دمای متوسط تشعشعی( ،)Tmrtشاخص PMV

 -1کارشناسی ارشد معماری و انرژی .دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) .قزوین .ایران (مسئول مکاتبات)
()yaserkhoshbakht.397@gmail.com
 -7استادیار ،عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) .قزوین .ایران
 -9استادیار ،عضو هیئت علمی گروه معماری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) .قزوین .ایران
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توسعه شهرها و گرایش به شهرنشینی همواره بر کیفیت محیط از جمله دما ،رطوبت ،کیفیت هوا و ازدحام در عبور و مرور
تأثیرگذار است .ساختمان های موجود در محیط شهرها دارای ارتباط مستقیمی با تغییرات کیفیت محیطی در بستر خود هستند ( M.
 .)Santamouris et al., 2001کیفیت فضای باز به جنبههای گوناگونی وابسته است که در میان آنها ،آسایش حرارتی به
عنوان عاملی بسیار مهم شناخته شده است ;(Eliasson, Knez, Westerberg, Thorsson, & Lindberg, 2007
) .Lenzholzer, 2012; Zacharias, Stathopoulos, & Wu, 2001آسایش حرارتی در تعریف اولیه آن ،واکنش انسان به
شرایط حرارتی محیط داخلی یا خارجی فضا است .تعریف دقیقتری از این عامل در سه گروه تقسیمبندی میشود .تعریف
روانشناختی ،مربوط به بیان رضایت ذهن از شرایط حرارتی محیط است ( .)ASHRAE55, 2010تعریف ترمو-فیزیولوژیکی که
به عکس العمل بیولوژیکی بدن و سیستم عصبی به تأثیرات خارجی بر گیرندههای حرارتی پوست مرتبط است و تعریف سوم که به
تعادل میان جریان حرارت به داخل و خارج از بدن باز میگردد .بنابراین تعاریف ،آسایش حرارتی و ارزیابی کیفیت محیطی فضا تنها
به پارامتر های فیزیکی بستگی ندارد ،بلکه پارامترهای فیزیولوژیکی و روانی بدن انسان نیز به طور پویا همراه با پدیدههای فیزیکی
در ارتباط با فضا ( نور ،سر و صدا ،ارتعاش ،درجه حرارت ،رطوبت ،و  ) ...در آن تأثیر دارد (.)Parsons, 2000
به طور کلی مهمترین عوامل موثر در آسایش حرارتی عبارتند از :دمای هوا ،رطوبت نسبی ،سرعت جریان هوا ،دمای متوسط
تشعشعی ،انسان (سن ،جنس) ،نوع فعالیّت انسان و نوع پوشش انسان .سه عامل مربوط به انسان به علت اینکه توسط طراحان
قابل کنترل نیستند به صورت ضرایبی در نظر گرفته میشوند( .)Alwetaishi, 2016بنابراین چهار عامل دمای هوا ،رطوبت
نسبی ،سرعت جریان هوا و دمای متوسط تشعشعی به عنوان متغیرهایی که تحت تأثیر فرم کالبدی قرار دارند ،ابزار طراحان برای
کنترل کیفیت آسایش حرارتی عابر پیاده در مجاورت بلوکهای شهری محسوب میشوند .همچنین آسایش حرارتی با توجه به نوع
محیط به سه دسته تقسیم می شود :آسایش حرارتی در فضای باز (محیط خارج) ،آسایش حرارتی در فضای نیمهباز ،آسایش حرارتی
در فضای سرپوشیده (محیط داخلی) ( .)Rupp, Vásquez, & Lamberts, 2015ارزیابی آسایش حرارتی فضای باز به دلیل
عوامل پیچیده ی محیطی و روانشناختی بسیاری که در آن دخیل هستند با چالش بیشتری روبرو است .از سوی دیگر به دلیل صرف
زمان کمتر افراد در فضای باز دستیابی به شرایط پایدار برای رسیدن به آسایش حرارتی دشوار است ( .)Höppe, 2002بنابراین
پژوهش درخصوص فضای باز شهری نسبت به مطالعات فضای داخلی که شرایط قابل کنترلتری دارند ،با موانع بیشتری مواجه
است (.)Taleb & Taleb, 2014
با توجه به تأثیر زیاد آب و هوا بر انسان و کاربرد آن در علوم مختلفی همچون معماری و شهرسازی ،گردشگری ،پزشکی،
محیط زیست و غیره ،نیاز به ارزیابی اثرات حرارتی محیط بر شرایط آسایشی انسان در اقلیمهای مختلف است .سنجش میزان
آسایش حرارتی نیازمند شاخصههایی برای در نظر گرفتن همه عوامل اقلیمی تأثیرگذار بر فرد است .در گذشته شاخصهای حرارتی
متعدّدی مانند دمای مؤثر ،دما معادل ،شاخص استرس گرما یا شاخص آسایش انسان ،بر اساس پارامترهای هواشناسی برای ارزیابی
سطح آسایش حرارتی انسان مورد استفاده قرار گرفتهاند ( ;Ayoade, 1978; Gonzalez, Nishi, & Gagge, 1974
 .)Veleva, Pérez, & Acosta, 1997; Yan & Oliver, 1996یکی از مهمترین شاخصهای ارزیابی میزان آسایش
حرارتی در حالت پایدار ،شاخص متوسط آرای پیش بینی شده ( )PMVفنگر ( )O. Fanger, 1970است .مدل فنگر با هدف
پیش بینی میانگین حس گرمای حرارتی گروهی از مردم و درصد مربوط به عدم رضایت از محیط حرارتی توسط شاخصهای
میانگین آرای پیشبینی شده ( )PMVو پیشبینی درصد نارضایتی ( )PPDایجاد شد .شاخص  PMVاغلب در هفت نقطه اندازه
گیری میشود ( = +0خیلی گرم = +2 ،گرم = +2 ،کمی گرم = 0 ،خنثی = -2 ،کمی سرد = -2 ،سرد = -0 ،خیلی سرد) ( ISO,
 .)1994در شاخص  PMVبسیاری از معیارهای آسایش از قبیل  :متغییرهای اقلیمی شامل دمای هوا ( ، )Taدمای متوسط تابشی
( )Tmrtرطوبت نسبی ) (RHو جریان هوا ) ، )Vaنوع پوشاک و فعالیت تواما مورد استفاده قرار میگیرند و به همین دلیل یکی از
کاملترین و دقیقترین روشهای تخمین محدوده آسایش حرارتی شناخته شده است (قیابکلو . )2090 ,این مدل عالوه بر مطالعات
مربوط به آسایش حرارتی محیط داخل ،در مطالعات بسیاری نیز به عنوان شاخص ارزیابی آسایش حرارتی خارج مورد استفاده قرار
گرفته است ( Cheng, Ng E Fau - Chan, Chan C Fau - Givoni, & Givoni, 2010; Nikolopoulou, Baker,
 PMV .)& Steemers, 2001; Thorsson, Lindqvist M Fau - Lindqvist, & Lindqvist, 2004معموال توسط
شاخص پیشبینی درصد نارضایتی ( )PPDتفسیر می شود که به عنوان پیش بینی کمی از درصد افراد ناراضی در هر مقدار از
 PMVتعریف میشود ( )ISO, 1994در بهترین حالت که مقدار  PMVبرابر صفر است ،میزان  PPDبرابر  5درصد است .یعنی
در بهترین حالت شرایط آسایش از نظر  85درصد افراد ،هنوز  5درصد احساس نارضایتی میکنند .بنابراین با توجه به میزان
رضایتمندی پیشبینی شده ،درصد نارضایتی ) (PPDپیش بینی میشود(قیابکلو .)2090 ,در این پژوهش نیز از شاخص میانگین
آرای پیشبینی شده ( )PMVجهت سنجش میزان آسایش حرارتی خارج استفاده شده است.

طبق مفهوم جو شهری که توسط اوکه ایجاد شده است ،الیه سایبان شهری "فضایی است که توسط ساختمانهای شهری تا
سقفهای آنها محدود شده است" ( )Oke, 1976اوک اظهار داشت که الیه سایبان شهری یک مفهوم با مقیاس خرد است و
خصوصیات محلی خاص آن در هر نقطه مشخص به شدت تحت تأثیر ماهیت محیط اطراف آن قرار گرفته است .بنابراین تغییر
ویژگیهای هندسی شهر در رابطه با دسترسی خورشیدی و جهتگیری نسبت به باد باعث تغییر متغیرهای فوق میشود که راحتی
حرارتی انسان را تعیین میکند ) .(Jamei & Rajagopalan, 2018رابطه بین پارامترهای طراحی شهری و راحتی حرارتی عابر
پیاده موضوع مطالعات بسیاری بوده است ( Golany, 1996; Sanaieian, Tenpierik, Linden, Mehdizadeh Seraj,
 .)& Mofidi Shemrani, 2014مطالعات متعددی تأثیر طراحی شهر بر باد را بررسی کرده و نقش مؤثر تهویه را در کاهش
دمای هوای باالی شهری و بهبود راحتی حرارتی گزارش داده است ( Johansson & Emmanuel, 2006; Kim & Baik,
 .)2005; Oke, 1982مطالعات دیگر بر تأثیر طراحی شهری بر میزان تابش خورشیدی دریافتی و تأثیر آن بر آسایش حرارتی
عابران پیاده شده است ( Johansson & Emmanuel, 2006; Middel, Häb, Brazel, Martin, & Guhathakurta,
 .)2014; M Santamouris, 2013در ملبورن ،مطالعات متعددی به بررسی رابطه پیچیده بین گرما ،سالمتی انسان و مناطق
شهری ،به ویژه پس از یک حادثه موج گرما ،با دمای هوا باالتر از  30درجه سانتیگراد برای سه روز متوالی در ژانویه  2008پرداخته
است ( .)Australian Government: Bureau of Meteorology 2009مطالعات متعددی توسعه اقدامات فنی برای ایجاد
یک منطقه شهری با آسایش حرارتی را امکان پذیر کرده است ( Akbari & Levinson, 2008; Karlessi, Santamouris,

 .)Mat Santamouris et al., 2012; Wardoyo, Budiarto, & Wediningsih, 2012در ادبیات مربوطه ،ویژگیهای
هندسه شهری همچون تغییر نسبت ابعاد ] ،[H/Wضریب دید آسمان []SVFو جهتگیری خیابان به عنوان متداولترین
راهبردهای طراحی شهری که میتوانند به طور قابل توجهی شرایط حرارتی شهرها و خرده اقلیمها را تغییر دهند ،مطرح شدهاند.
بوربیا و اوبی ( )Fatiha Bourbia & Awbi, 2004تاثیر شاخص ارتفاع به عرض ( )H/Wو عامل دید به آسمان ( )SVFیک
گروه ساختمانی را در فضای باز و دمای سطح در شهر ال اود در الجزایر بررسی کردند .آنها به این نتیجه رسیدند که از طریق
کنترل عامل دید به آسمان ( )SVFو معماری خیابان میتوان از ایجاد دمای باال در تنگههای شهری جلوگیری کرد و این عوامل
تاثیر بیشتری در مقیاس محلی نسبت به مقیاس شهری دارند .علی تودرت و مایر( )Ali-Toudert & Mayer, 2006مدل خرده
اقلیم انوی مت را برای شبیه سازی آسایش حرارتی بیرونی در اقلیم گرم و خشک الجزیره استفاده کرده و تاثیر جهتگیریهای
مختلف داالن های شهری را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که زمانی که نسبت ارتفاع ساختمان با خیابان به عرض
آن ( )H/Wافزایش مییابد  ،دمای هوا به آرامی کاهش مییابد و شاخص آسایش حرارتی ارتقاء مییابد  .تودرت و مایر (Ali-
 )Toudert & Mayer, 2007آسایش حرارتی را در یک خیابان شرقی غربی در فریبورگ (آلمان) در شرایط گرم تابستان اندازه
گیری کردند .آنها دریافتند استرس حرارتی بیشتر مربوط به قرار گرفتن در معرض نور خورشید بود .بنابراین سایه اندازی در محل
های پیادهروها و همچنین سطوح اطراف آن ،اولین استراتژی برای کاهش استرس گرمایی در تابستان در شرایط گرم است.
جانسون ارزیابی را در شهر فز مراکش انجام داد و به این نتیجه رسید که طراحی شهری فشرده با داالنهای شهری عمیق برای
تابستان مناسب است ،در صورتی که در زمستان داالنهای پهنتر برای گرمایش خورشیدی غیرفعال مناسبتر است
) .(Johansson, 2006بوربیا و بوچریبا ( )F. Bourbia & Boucheriba, 2010دمای سطح و هوای بیرون را در هفت
سایت مختلف با نسبتهای متفاوت ارتفاع به عرض بین  2تا  3,9و ضریب دید به آسمان بین  0,78و  0,59در کنستانتین الجزایر
ارزیابی کردند آنها مشاهده کردند که نسبت ارتفاع به عرض بزرگتر  ،دمای هوا و دمای سطح پایینتری دارد .در مناطق با آب و
هوای گرم عامل دید به آسمان بیشتر ( ، )SVFدمای هوای بیرونی باالتری نیز دارد .کروگر و همکاران ( & Krüger, Minella,
 )Rasia, 2011به مشاهده و برآورد رابطه بین شکل شناسی شهری و تغییرات محیطی و کیفیت هوا در یک منطقه از مرکز شهر
پرداختند .در این تحقیق نتایج حاصل از دو رویکرد اندازهگیریهای میدانی و شبیه سازی گروه ساختمان های شهر ،ارائه شده است.
دالمن و همکاران ( )Dalman et al., 2011به بررسی عوامل اصلی موثر در خرده اقلیم را در دو گروه مختلف از بافت شهری در
جنوب شرق بندرعباس ،با استفاده از شاخصهای آسایش حرارتی و ارزیابی خرده اقلیم پرداختند .یانگ و همکاران ( Xinyan
 )Yang, Li, & Yang, 2012چهار عامل ارتفاع بلوک ،جرم حرارتی ،هدایت مواد و آلبدو سطح را مطالعه کردند که محیط
گرمایی اطراف بلوکهای شهری را در تابستان و زمستان در آب و هوای پکن تحت تاثیر قرار میدهد .آنها نتیجه گرفتند که ارتفاع
بلوک مهمترین عامل است و آلبدو سطح کم اهمیتترین عامل است .چن و همکاران( )Chen et al., 2012به تجزیه و تحلیل
عامل دید به آسمان ( )SVFبه عنوان عاملی از هندسه شهری در تنگههای شهری و تاثیرات آن در اختالف دمای هوای مناطق
شهری بلند و پر جمعت هنگ کنگ پرداختند .همچنین پوشش گیاهی و طراحی خرده اقلیم مناسب در اقلیم گرم و خشک به طور
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گسترده توسط ارل و همکاران( )Erell, Pearlmutter, & Williamson, 2011و طالقانی و همکاران( Taleghani,

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

 )Sailor, Tenpierik, & van den Dobbelsteen, 2014; Taleghani, Tenpierik, & Dobbelsteen, 2012مورد
مطالعه قرار گرفت .شارمین و استیمرز ( )Sharmin, 2013اثر هندسه تنگههای شهری را در آسایش حرارتی در محیط خارج
مناطق شهری فشرده و در آب و هوا گرم و مرطوب مورد مطالعه قرار دادند .طالقانی و همکاران ( Taleghani, Kleerekoper,
 )Tenpierik, & van den Dobbelsteen, 2015تاثیر عامل دید به آسمان ( )SVFرا در میزان آسایش حرارتی و در فصل
گرم در هلند بررسی کردهاند .هاتزی دیمیتریووا و همکاران ( )Chatzidimitriou & Yannas, 2016در پژوهشی به رتبهبندی
اثرات عوامل مختلف طراحی شهری در آسایش حرارتی عابر پیاده در تابستان پرداختند .آنها در این پژوهش تاثیر شکل شهر و
عوامل مختلف طراحی همچون شکل ساختمان و خیابان ها و عناصر محوطه شامل انواع گیاهان ،سطوح آب ،ویژگی مصالح را در
آسایش حرارتی عابر پیاده در شهر ها را رتبهبندی کردند.
متعاقباً طراحیهای ناکارآمد اقلیمی در فضای باز شهری ،اثرات نامطلوبی بر سالمت انسان ،آسایش فضای داخلی و حتی
شرایط اجتماعی داشته است .امروزه شهرهایی با شرایط اقلیمی بسیار متفاوت ،به میزان قابل توجهی شبیه به یکدیگر ساخته می-
شوند ( .)Chappells & Shove, 2004بنابرین مطالعه در زمینه تدوین شیوههای طراحی کارآمد ،همچون تعیین هندسه بلوک
های شهری با هدف ارتقاء آسایش حرارتی فضای باز در بحرانیترین فصول سال ضروری به نظر میرسد .از این روی در این
پژوهش پنج هندسه متعارف که توسط اشکال ساده شهری شکل گرفتهاند ،در شرایط آب و هوای فصل گرم (انقالب تابستانی)
شهر همدان ،از نظر میزان آسایش حرارتی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.
پرسشهای مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:
 کدامیک از اشکال متعارف بلوکهای شهری میتواند شرایط آسایشی مناسبتری را در یکی گرمترین روزهای سال
فراهم کند؟
 کدامیک از عوامل مؤثّر بر آسایش حرارتی فضای باز اثر بیشتری بر میزان شاخص آسایش حرارتی در دوره گرم سال
در شهر همدان دارد؟
هدف از این مطالعه ،بررسی و مقایسه تأثیر هندسه متعارف بلوکهای شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در فصول
گرم اقلیم شهر همدان و شناخت عواملی است که بیشترین تأثیر را بر آسایش حرارتی فضای باز در شرایط دوره گرم سال در این
اقلیم دارند.
به نظر می رسد هرچه فرم دارای سایه اندازی بیشتری باشد شرایط حرارتی بهتری را در این اقلیم ایجاد میکند .شناخت رفتار
حرارتی این خرده اقلیمها به معماران و طراحان شهری کمک میکند تا در اقلیمهای مشابه ،بهترین رویکرد ممکن را از نظر شرایط
آسایش حرارتی فضای باز در طراحی خود لحاظ نمایند.
به منظور یکسان سازی مجموعه مقاالت و نیز برای آنکه امکان ترکیب و انتقال فایل کامپیوتری آنها فراهم شود ،الزم است
که همة مقاالت با طرحی یکسان و کامالً هماهنگ تهیه و تایپ شوند .این راهنما به نویسندگان مقاالت فارسی کمک میکند تا
مقالة خود را با طرح مورد قبول نشریه تهیه نمایند .توجه شود که صورت ظاهری این راهنما و نگارش آن منطبق بر دستورالعمل
تهیة مقاالت است.

 -2روش تحقیق
جهت انجام این پژوهش با هدف بررسی تأثیر هندسه متعارف بلوکهای شهری در میزان آسایش حرارتی فضای باز در فصول
گرم و سرد اقلیم شهر همدان ،به عنوان یکی از مهمترین عوامل طراحی شهری در زمینه ایجاد محیطی مطلوب از نظر آسایش
حرارتی برای حضور انسان در شهر ،مطابق با تصویر 2پنج هندسه متعارف از بلوکهای ساختمانی موجود در شهر همدان به عنوان
پنج خرده اقلیم محلی انتخاب شدهاند .در این پژوهش با بهرهگیری از اندازهگیریهای میدانی و شبیهسازی رایانهای تأثیر هندسه
هر یک از این اشکال در میزان بهبود آسایش حرارتی فضای باز در شرایط اقلیمی بسیار گرم (انقالب تابستانی) شهر همدان مورد
ارزیابی و مقایسه با یکدیگر قرار گرفته شده است.

تصویر : 1پنج هندسه متعارف بلوکهای شهری در شهر همدان
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 -1-2شبیهسازی با نرمافزار انویمت ()ENVI-MET V4
نرمافزار  ENVI-MET V4یک مدل خرده اقلیمی سه بعدی است که برای شبیهسازی تعامل بین سطوح شهری
وساختمانها ،گیاهان و آب و هوا در یک محیط شهری استفاده میشود .این نرمافزار برای مقیاس کوچک با دقّت استاندارد از
مدولهای  0/5تا  5متر افقی در فضا و شبیه سازی  23تا  39ساعت با دقّت گام زمانی  2تا  5ثانیه طراحی شده است .این دقّت به
نرمافزار اجازه میدهد تا به تجزیه و تحلیل فعل و انفعاالت در مقیاس کوچک بین تک ساختمانها ،سطوح و گیاهان بپردازد .نرم-
افزار انویمت ( )ENVI-metتنها نرمافزاری است که تمامی فاکتورهای مؤثر در آسایش حرارتی مانند سرعت ( )m/sو جهت ()o
باد ،دمای متوسط تابشی( ،)oCدمای هوا( ،)oCفشار بخار آب ( ،)hPaرطوبت نسبی( )%و غیره را به صورت یکپارچه با شاخص
آسایش حرارتی میانگین آرای پیشبینی شده ( )PMVشبیهسازی مینماید ( .)Lenzholzer, 2012نرمافزار ENVI-met
پیشتر در شرایط آب و هوایی مختلف و کشورهای گوناگون از جمله آلمان ،هلند ،چین ،اسپانیا ،ژاپن ،مراکش ،آمریکا و انگلیس
اعتبار سنجی شده است .بر اساس نتایج به دست آمده الگوی افزایش دمای برداشت شده و نتایج حاصل از شبیهسازی تقریباً
یکسان بودهاند و تنها اختالف  2/2درجه سانتیگراد در پیک دمایی محاسبه شده وجود داشته که به دلیل عدم محاسبه کاهش
تابش دریافتی در روزهای ابری توسط نرم افزار روی داده است .در مجموع ضریب همبستگی دادههای برداشت شده و شبیه سازی
شده  0/90برآورد و نرم افزار به عنوان ابزاری مناسب برای مطالعات پژوهشی شناخته شده است (Acero & Herranz-

اطّالعات آب و هوایی شامل دمای هوا ،رطوبت مطلق ،رطوبت نسبی ساعت به ساعت ،سرعت باد در ارتفاع  20متری سطح زمین
و جهت باد است که همگی از دادههای هواشناسی ( )EPWقابل استخراج هستند.

 -2-2ویژگی کالبدی بلوکهای شهری و شبکه ترسیمی در بخش  Spaceنرمافزار انویمت
مطابق با تصویر ،2پنج هندسه متعارف بلوکهای شهری منطبق با نمونههای موجود در شهر همدان با در نظر گرفتن  9مکعب
با طول ،عرض و ارتفاع  20متر (سه طبقه) به صورت اشکال ساده شده بلوکهای شهری با نسبت ارتفاع به عرض ( )H/Wبرابر و
مساحت سطح یکسان شکل گرفتهاند که در هریک از اشکال نحوه چیدمان و جهتگیری و در نتیجه میزان ضریب دید به آسمان
( ،)SVFکامالً متفاوت است .به منظور سنجش میزان آسایش حرارتی در فضای باز ،از نرمافزار انویمت ENVI-MET V4
استفاده شده است .مطالعه به منظور بررسی راحتی حرارتی یک عابر پیاده در ارتفاع  2/3متری از سطح زمین و در فضای مرکزی
( )20x20هریک از اشکال به عنوان نمایندهای از نقاط یک بافت شهری به صورت میانگین اندازهگیری میشود .مراحل زمانی در
نرمافزار به صورت ساعت به ساعت و برای یک دوره زمانی  23ساعتی تنظیم شده است .شبکه ترسیمی در محیطی با تعداد مدول
 )x-y-z( 200x200x00و با اندازه طول ،عرض و ارتفاع  2متر تشکیل شده است .مصالح برای تمامی اشکال به صورت یکسان و
با مشخصاتی مطابق با جدول شماره  2تعریف شده است.
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Pascual, 2015; Lee, Mayer, & Chen, 2016; Müller, Kuttler, & Barlag, 2014; Skelhorn, Lindley,
;& Levermore, 2014; Srivanit & Hokao, 2013; Taleghani et al., 2015; Tan, Lau, & Ng, 2015
 )Xiaoshan Yang, Zhao, Bruse, & Meng, 2013شبیهسازی با این نرم افزار نیازمند وارد کردن مجموعهای از دادهها و

جدول شماره  : 1مشخصات مصالح تعریف شده برای محیط ساخته شده در نرمافزار انویمت

نام سطح
دیوار
سقف
کف محیط

مصالح
آجر توپر
آسفالت
بتن

ظرفیت حرارتی
(930 )J/kg.K
(820 )J/kg.K
(2000 )J/kg.K

ضریب هدایت حرارتی
(0/0 )w/mk
(0/8 )w/mk
(0/52 )w/mk

ضریب بازتاب
0/2
0/05
0/2
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تصویر :2پنج هندسه متعارف بلوکهای شهری با فضای مرکزی مشترک (قسمت هاشور خورده) )1( :بلوکهای منفرد
شمالی-جنوبی ()SVF=0/506؛ ( )2بلوکهای منفرد شرقی-غربی ()SVF=0/506؛ ( )3بلوکهای خطی شمالی-جنوبی
()SVF=0/404؛ ( )4بلوکهای خطی شرقی-غربی ()SVF=0/404؛ ( )6بلوکهای حیاط مرکزی ()SVF=0/194

 -3-2اطالعات آب و هوایی
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

شهر همدان ( 39°52‘ Eو  )05°20‘ Nواقع در نیمه غربی فالت ایران و دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است .زمستان
های سرد و خشک به همراه وزش باد نسبتا شدید و تابستان هایی با روزهای بسیار گرم و شبهای نسبتاً خنک از ویژگیهای
اقلیمی این شهر است .در این پژوهش با استفاده از فایل اطالعات آب و هوایی( )EPWشهر همدان که نمایش دهنده میانگین20
ساله آمار اطالعات اقلیمی ایستگاه هواشناسی فرودگاه همدان است ،گرمترین روز سال در فصل زمستان مطابق با انقالب زمستانی،
برای شبیه سازی با استفاده از نرم افزار انوی مت ( )ENVI-metانتخاب گردید .اطالعات اقلیمی وارد شده در نرم افزار انوی مت
( )ENVI-metموقعیت جغرافیایی ،دمای هوا ،رطوبت نسبی ،سرعت و جهت باد و غیره ،جهت شبیه سازی خرده اقلیم به طور
کامل در جدول شماره  2نمایش داده شده است .بیشترین دمای هوا با میزان  08,7 Coدر ساعت  25:00و کمترین دمای هوا با
میزان 28,7 Coدر ساعت  05:00ثبت شده است .سرعت باد به صورت ثابت و با مقدار  2,8 m/sدر ارتفاع  20متری از سطح زمین
و جهت باد غالب با زاویه  270درجه و از سمت غرب در نظر گرفته شده است.
جدول شماره  : 2اطالعات اقلیمی مورد استفاده در شبیه سازی

میانگین جهت باد
)(N = 0, E = 90

میانگین سرعت باد
()m/s

270
270
270
270
270

2/8
2/8
2/8
2/8
2/8

رطوبت نسبی
()%
89
00
29
27
09

دمای هوا
()Co
28/7
28/7
05/0
08/7
27/5

ساعت
05:00:00
08:00:00
20:00:00
25:00:00
22:00:00

روز
2020/08/22
Min

Max

 .3بحث و یافتهها:

-1-3مقایسه عوامل موثر بر آسایش حرارتی
همانطور که گفته شد پنج هندسه متعارف بلوکهای شهری به عنوان پنج خرده اقلیم شهری متفاوت ،در یکی از گرمترین
روزهای سال مطابق با انقالب تابستانی ( ،)2020/08/22شبیهسازی شدهاند تا مهمترین عوامل موثر بر آسایش حرارتی فضای باز
فصل سرد شهر همدان شناخته شده و از نظر میزان آسایش حرارتی با یکدیگر مقایسه شوند .سه ساعت ( 20:00 ،08:00و )22:00
به عنوان نماینده ساعات مختلف از شبانه روز که شهروندان بیشترین فعالیت را در این ساعات دارند انتخاب شدند تا از نظر میزان
شرایط آسایش حرارتی در هر پنج خرده اقلیم مورد بررسی قرار گیرند .میزان دمای متوسط تشعشعی ،دمای هوا ،رطوبت نسبی و
سرعت باد به عنوان چهار عامل مهم و تأثیرگذار در آسایش حرارتی فضای باز ،در ارتفاع  2/3متری از سطح زمین و به صورت
میانگین در فضای مرکزی هر یک از پنج خرده اقلیم استخراج شده و در نمودار 3با یکدیگر مقایسه شدهاند .دمای هوا ،رطوبت
نسبی و سرعت باد با استفاده از اطالعات اقلیمی اولیه وارد شده در نرمافزار و با اعمال شرایط محیط ساخته شده و تأثیرات آن مانند
سایه اندازی سطوح بر روی یکدیگر ،سد نمودن جریان وزش باد و غیره در نرمافزار محاسبه و اندازهگیری میشوند.
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در انقالب تابستانی و مطابق با نتایج حاصل از نمودار 0در ساعت  08:00دمای هوا در تمامی فرمها تقریباً یکسان است امّا
دمای متوسط تشعشعی در بلوکهای منفرد شمالی-جنوبی ( ،)SVF=0/805بلوکهای منفرد شرقی-غربی ( )SVF=0/805و
بلوکهای خطی شرقی-غربی ( )SVF=0/303به دلیل تابش مستقیم خورشید دارای میزان باالتری است .بلوکهای خطی شمال-
جنوبی ( )SVF=0/303و بلوکهای حیاط مرکزی ( )SVF=0/283با ایجاد سایه اندازی بیشتر در این ساعت کمترین میزان دمای
متوسط تشعشعی را دارند .رطوبت نسبی در این ساعت با مقداری  03درصدی نیز از میزانی یکسان در شکلها برخوردار است .در
ساعات  20:00دمای هوا در بلوکهای حیاط مرکزی و بلوکهای خطی شمالی-جنوبی مقدار کمتری دارد که میتوان دلیل آن را
مدت زمان کمتر تابش خورشید (سایه اندازی بیشتر) در این فرمها تا این ساعت از روز دانست .دمای متوسط تشعشعی همچنان در
بلوکهای منفرد شمالی-جنوبی ،بلوکهای منفرد شرقی-غربی دارای باالترین میزان است .پس از آنها بلوکهای خطی شمالی-

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1911جلد یک

نمودار  : 3مقایسه مقدار میانگین (الف)دمای متوسط تشعشعی(( ،)Tmrtب)دمای هوا(( ،)Taج)رطوبت نسبی(،)RH
(د)سرعت باد( )Vaدر انقالب تابستانی برای فضای مرکزی اشکال و در ارتفاع  1/4متری از سطح زمین
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جنوبی ،بلوکهای خطی شرقی-غربی و بلوکهای حیاط مرکزی باالترین دریافت تابش مستقیم خورشید را دارند .رطوبت نسبی نیز
در این ساعت به دلیل دمای باالی هوا دارای کمترین مقدار خود در طول روز است .در ساعت  22:00دمای هوا در بلوکهای خطی
شمالی-جنوبی و بلوک های حیاط مرکزی دارای باالترین میزان است .همچنین دمای متوسط تشعشعی نیز در این دو فرم اندکی
باالتر از سایر فرمها است .در این ساعت با غروب خورشید دمای هوا و دمای متوسط تشعشعی متأثّر از حرارت ذخیره شده در جرم
حراراتی سطوح مختلف و چگونگی انتقال این حرارت به محیط پیرامون است .به طوری که در فرمهایی که سرعت جریان باد
بیشتری حاکم است دمای هوا و دمای متوسط تشعشعی کمتر است .بلوکهای خطی شرقی-غربی در این ساعت دارای کمترین
دمای هوا و کمترین دمای متوسط تشعشعی است .رطوبت نسبی نیز در این ساعت دارای رابطه عکس با دمای هوا است.
سرعت جریان هوا در فضای مرکزی بلوکها به شدت متاثر از فرم و چیدمان بلوکها است .همانطور که گفته شد باد غالب
منطقه از سمت غرب بوده و در نتیجه در بلوکهای حیاط مرکزی و بلوکهای خطی شمالی-جنوبی به دلیل سد نموده جریان باد از
سمت غرب ،کمترین میزان سرعت جریان باد در آنها حاکم است .بلوکهای خطی شرقی-غربی به دلیل کمترین اثرگذاری بر
جریان باد ،باالترین میزان سرعت جریان باد را دارند ،پس از آن بلوکهای منفرد شمالی-جنوبی و سپس بلوکهای منفرد شرقی-
غربی قرار دارند.
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تصویر  : 4میزان سرعت و نحوه جریان باد در پنج هندسه متعارف بلوکهای شهری در فصل تابستان

 -2-3شاخص میانگین آرای پیشبینی شده ()PMV
جهت تحلیل دقیقتر داده های بدست آمده از میزان آسایش حرارتی در مرکز هر یک از اشکال از شاخص میانگین آرای پیش-
بینی شده ( )PMVکه یکی از کاملترین و دقیقترین شاخص آسایش حرارتی در فضای باز است استفاده شده است .میزان
شاخص  PMVدر نرم افزار  Biometمحاسبه شده است .شرایط در نظر گرفته شده برای محاسبه شاخص آسایش حرارتی در
نرمافزارهای  Biometبرای فردی با مشخصات مطابق با جدول شماره  0است.
جدول شماره  : 3شرایط در نظر گرفته شده در نرم افزار  Biometبرای محاسبه شاخص آسایش حرارتی PMV

میزان پوشش ابر
()Octa

میزان پوشش لباس تابستان
()clo

میزان فعالیّت
()W

وزن
()kg

ارتفاع قد
()m

سن

جنسیت

1

1/5

21

25

1/25

95

مرد

مطابق با تصویر  8میزان شاخص  PMVدر ساعت  08:00در بلوکهای منفرد شرقی-غربی ،بلوکهای منفرد شمالی-جنوبی
و بلوکهای خطی شرقی-غربی در بدترین حالت قرار دارد .میزان این شاخص در بلوکهای حیاط مرکزی به مقدار  2درجه و در
بلوکهای خطی شمالی-جنوبی به میزان  0,9درجه از این شاخص نسبت به بدترین حالت بهبود پیدا کرده است .دلیل این امر سایه
اندازی بیشتر در این فرمها است .در ساعت  20:00نیز بهترین شرایط شاخص  PMVمربوط به بلوکهای حیاط مرکزی است که
نسبت به بدترین حاالت ممکن در بلوکهای منفرد شمالی-جنوبی و بلوکهای منفرد شرقی-غربی به مقدار  0,8درجه بهبود یافته
است .همچنین این شاخص در بلوکهای خطی شمالی-جنوبی و بلوکهای خطی شرقی-غربی به میزان  0,5درجه بهتر شده
است .در ساعت  22:00و با غروب خورشید میزان شاخص  PMVدر تمامی بلوکها در محدوده آسایشی قرار دارد امّا در بلوکهای
منفرد شمالی-جنوبی و بلوکهای منفرد شرقی-غربی دارای نزدیکترین مقدار به ایدهآلترین حالت آسایشی است .همچنین در
شاخص  PETنیز همین شرایط حاکم است .دلیل این امر سرعت باالی جریان باد و در نتیجه کاهش سریعتر دمای سطوح در این
بلوکها است.
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 .4نتیجه گیری
بهرهگیری از شبیهسازی رایانه ای به عنوان یک ابزار مفید برای دستیابی به بهترین شرایط ممکن از نظر آسایش حرارتی در
یک فضای باز میتواند موجب ارتقاء سطح کیفیت محیطهای شهری شود .در این راستا تحلیل تأثیر هندسه بلوکهای شهری به
عنوان عاملی بسیار مهم در تأمین شرایط آسایشی میتواند به معماران و شهرسازان جهت رسیدن به بهترین هندسه شهری برای
طراحی و ساخت محیطهای با کیفیت شهری باال ،کمک بسیاری نماید .در این پژوهش با شبیهسازی و مقایسه خرده اقلیمهای
حاصل از پنج هندسه متعارف بلوکهای شهری به بررسی چگونگی میزان آسایش حرارتی در فضای باز و مهمترین عوامل
تأثیرگذار بر آن در شرایط آب و هوایی بسیار گرم (انقالب تابستانی) در اقلیم شهر همدان پرداخته شده است.
دمای متوسط تشعشعی ،دمای هوا ،رطوبت نسبی و سرعت جریان باد به عنوان چهار عامل مهم و تأثیرگذار در آسایش حرارتی
فضای باز به صورت میانگین در فضای مرکزی پنج خرده اقلیم ذکر شده اندازهگیری شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که
در فصل تابستان آسایش حرارتی در ساعاتی که تابش خورشید وجود دارد بیشتر تحت تاثیر این عامل است و هرچه سایه اندازی در
محل بیشتر باشد شرایط آسایشی بهتری حاکم است .به طوری که در ساعات  08:00و  20:00فرم حیاط مرکزی به دلیل سایه
اندازی بیشتر در محیط دارای بهترین شرایط حرارتی است و شاخص  PMVدر آن نسبت به بدترین حالت همان ساعت به ترتیب
 2درجه و  0,8درجه بهبود یافته است .دمای هوا نیز تابعی از دریافت تابش خورشید در محیط است و در ساعات ذکر شده دمای هوا
در بلوکهای حیاط مرکزی به میزان محسوسی کمتر از سایر فرمها است .همچنین سرعت جریان باد در این فصل پس از تابش
خورشید به عنوان عاملی بسیار مهم در جهت بهبود شرایط حرارتی محیط مطرح است به طوری که در ساعت  22:00که تابش
خورشید وجود ندارد ،شرایط حرارتی در فرمهایی که سرعت جریان باد باالیی دارند مساعدتر است و همه فرمها در محدوده آسایش
قرار دارند .به طور کلی از میان پنج هندسه متداول از بلوکهای شهری در اقلیم گرم و تایستانی شهر همدان ،بلوکهای حیاط
مرکزی را میتوان به عنوان بهترین فرم از نظر ایجاد شرایط آسایش حرارتی مطلوبتر نسبت به دیگر فرمها دانست.
در پایان شایان ذکر است که تنها با تغییر هندسه بلوکهای شهری میتوان به شرایط آسایش حرارتی بهتری در فضای باز
دست یافت .این در حالی است که این پژوهش تنها با هدف مطالعه هندسه متعارف بلوکهای شهری در شرایط آب و هوای گرم و
تابستانی شهر همدان صورت گرفته است .به نظر می رسد با انجام مطالعه مشابه در شرایط آب و هوای سرد زمستانی و همچنین
بررسی و مطالعه دیگر هندسههای بلوکهای شهری نیز میتوان کمک شایانی به معماران و طراحان شهری در جهت رسیدن به
هندسه بهینه برای ایجاد بهترین شرایط آسایش حرارتی فضای باز در این اقلیم کرد.
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چکـیده
پویایی حیات جمعی در پلهای خواجو و اهللوردیخان که از ابتدای شکلگیری تا به امروز برقرار میباشد ،وابسته به تحول
کارکردی پل در عصر صفویه و الحاق عملکرد تجمعی و تفرجی به نقش ارتباطی و گذر آنها است .هدف از این پژوهش
مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر پیدایی پل به مثابهی فضای جمعی در ساختار شهری اصفهان عصر صفوی میباشد .در
همین راستا با روش تفسیری-تاریخی به واکاوی زمینه های سیاسی و اجتماعی اصفهان عصر صفوی پرداخته تا از این
طریق ریشههای اثرگذار بر شکلگیری پل بهمثابه فضای جمعی را مستخرج نماید .حاصل این بررسی به تأثیر عواملی
نظیر :گسترش شبکه راهها ،انتقال پایتخت صفوی به اصفهان ،رونق فعالیتها و فضاهای جمعی در عصر صفویه اشاره
دارد .در این میان نقش حکومت صفوی بهعنوان بازیگر اصلی تحوالت رخداده در بخشهای مختلف ،اهمیت دوچندان
یافته است .نگرش حکومتی در عصر صفویه به مسئله شهر ،حیات جمعی ،فضاهای عمومی و پل را میتوان علت اصلی
این دگردیسی در ساختار کارکردی پلهای شهری محسوب نمود.

واژگـان کلـیدی :پل ،اصفهان عصر صفوی ،فضای جمعی ،روابط اجتماعی ،ساختار شهری
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عصر صفویه ،دوره بروز تحوالت بنیادین در حوزه تمدنی ایران است .تغییرات مختلفی که در ساختار سیاسی و مذهبی ایران در
دوران صفوی شکل میگیرد ،با گذشت زمان بر الیههای جامعه اثر گذاشته و به دنبال آن دگردیسی مهمی در بخشهای مختلف
اجتماعی ،فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی و هنری در گستره سرزمین ایران ایجاد میگردد .در این دوران بهواسطهی امنیت و رونق
اقتصادی برقرارشده ،بستر مناسبی جهت اعتالی فرهنگ ایرانی اسالمی فراهم میگردد(احمدی و همکاران .)99 :8991 ،یکی از
مظاهر این تحوالت ،ساختار معماری و شهرسازی است که علیالخصوص در پایتخت متأخر صفویان یعنی شهر اصفهان بروز می-
یابد .تغییر پایتخت از قزوین به اصفهان(بنا به دالیل سیاسی ،نظامی و ،)...شکلگیری دولت قاهر مرکزی و استیالی سیاسی و
عقیدتی آن ،موجب میشود تا این دولت به مادیت بخشیدن به مفاهیم سیاسی-عقیدتی ،فرهنگی و اقتصادی-اجتماعی خود بپردازد
و به شهر ،چون نماد تجسم و تجسد کالبدی-فضایی این مفاهیم بنگرد(حبیبی .)94 :8914 ،بخشی از این نگرش ویژهی حکومتی
به شهر متوجه روابط اجتماعی و زندگی جمعی شهرنشینان است که با توجه به اهداف سیاسی-مذهبی ،سمت و سویی خاص به
خود گرفته است و ازاینرو ساختار شهر اصفهان را متحول کرده است .لذا شهر به عرصهای بدل میگردد که اولویت کالبدی،
ادراکی و کارکردی آن ،روابط اجتماعی و حضور پذیری شهروندان در سطح شهر است .ماحصل این دگرگونیها پیدایش مجموعه-
ای از فضاهای عمومی و بهطور ویژه فضاهای جمعی است که در برخی از موارد بهصورت منفرد و گاه بهصورت شبکهای و
نظامیافته با یکدیگر عمل کرده و به روابط اجتماعی ،فعالیتهای جمعی و در یککالم به حیات جمعی شهر سامان میبخشد.
لذا اصفهان عصر صفوی را میتوان نمونهی ویژهی اولویت یافتن روابط اجتماعی و شهروندی در تاریخ ایران دانست .بستر
جغرافیایی اصفهان به جهت همجواری با رودخانه زایندهرود ،به مجموعهی این رخدادها و تحوالت سمت و سویی خاص بخشیده
است و موجب خلق گونهی ویژهای از ساختار عملکردی و کالبدی پل در شهر شده است .ازاینرو هدف اصلی این پژوهش بازخوانی
عوامل تأثیرگذار تحول ساختار پل و بدل شدن آن به عنصر فضای عمومی در اصفهان عصر صفوی است ،لذا ازاینجهت این
پژوهش بامطالعه جایگاه مفهومی پل در تمدن بشری در ایران و جهان و بررسی تحوالت دوران صفوی به استخراج عوامل مختلف
تأثیرگذار بر شکلگیری پلهای شهری اصفهان و حیات جمعی در آنها میپردازد .در همین راستا این پژوهش به دنبال یافتن
پاسخ پرسشهای زیر میباشد:
 عوامل اصلی تحول کارکردی در پلهای اصفهان عصر صفوی کدامند؟ -حیات جمعی و فضای تفرجی پلهای خواجو و اهللوردیخان در چه نسبتی با سایر فضاهای عمومی شهر اصفهان قرار دارد؟

 -2پیشینه پژوهش
پل بهعنوان عنصر ارتباطی همواره از منظر سازه و مصالح موردتوجه محققین و مهندسان حوزههای مربوطه قرارگرفته است.
اهمیت اتصال پهنههای مختلف که با عارضههای طبیعی نظیر دره و رود از یکدیگر جداشدهاند ،این سازهی ارتباطی را به عنصری
حیاتی برای تمدنهای بشری بدل کرده است؛ لذا توجه به موضوع طراحی پل معطوف به مسئلهی برقراری ارتباط و تالش در
جهت افزایش توان تکنولوژیکی و مصالحی آن است .اما سابقهی چند هزارسالهی بشر در تکاپوی ساخت پل ،بهتبع بستر جغرافیایی
و شرایط زمانی ،پل را از موضوعیت صرف گذر خارج میکند و بهعنوان یک عنصر چند عملکردی و تعیینکننده در حوزههای
مختلف مطرح میسازد .بخشی از این مبحث ،به پلهای شهری برمیگردد که متناسب با شرایط جغرافیایی برخی از شهرها لزوم
احداث پل در شهر را ایجاب میکند .در چنین شرایطی پل ،بهعنوان یک عنصر شهری مطرح گشته که الجرم ،نسبت با شهر معنا
پیداکرده و در حوزههای مختلف شهری نقش بازی میکند .آنچه از رهگذر این پژوهش مدنظر است ،موضوع حضور افراد در پل-
های شهری و شکلگیری حیات جمعی در بستر آن است ،و با توجه به استقرار این قبیل ابنیه در شهر و نقشآفرینی ارتباطی با عابر
پیاده امری مهم تلقی میگردد .بنا بر اهمیت فعالیتهای اجتماعی و رویدادهای جمعی در اصفهان عصر صفوی ،نقش پلهای
شهری احداثشده در این دوران نظیر پل خواجو و اهللوردیخان در مجموعهی فضاهای عمومی شهر بسیار پررنگ بوده است ،به-
گونهای که به این پلها هویت متفاوتی بخشیده است و پل بهمثابه یک فضای جمعی در ساختار شهر اصفهان مطرح میگردد.
مطالعهی عوامل اجتماعی و سیاسی در جهت بروز این تحول کارکردی در پلهای شهری کمتر موردتوجه قرارگرفته است؛
هرچند در پژوهشهایی برخی از محققین به بررسی کارکردهای جمعی و شهری پلها پرداختهاند ،که در خالل آن دو پل مهم
خواجو و اهللوردیخان به سبب نقش تفرجگاهی و تجمعی که داشتهاند ،موردتوجه قرارگرفتهاند .از این قبیل مطالعات ،حبیب و
همکاران( ،)8994در پژوهشی تحت عنوان کارکرد پل بهعنوان فضای شهری ،به بررسی مفهوم پل-فضا پرداخته و مفاهیم مشترک
پل با فضای شهری پویا را موردبررسی قرار دادهاند .در این راستا سیر مفهومی پل از نمونههای اولیه آن موردمطالعه قرار دادهشده
است و با بررسی تکامل کالبدی این عنصر معماری ،کارکردهای مختلفی که پلها در گسترهی سرزمین ایران داشتهاند،
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دستهبندیشده است ،پلهای شهری اصفهان عصر صفوی در این دستهبندی با کارکرد تفرجگاهی تلقی میشوند؛ و هویت ،جهان-
بینی و انگارههای اجتماعی پل را واکاوی میکند.
در پژوهش دیگری ،افهمی و فرشیدنیک( ،)8919تحت عنوان مقاله پل-سکونتگاه؛ سیر تکامل پیوستگی کاربرد عبور و
سکونت در پلهای ایران ،نوآوری ایرانیان در ترکیب دو بنای پل و کاروانسرا را موردبررسی قرار میدهند؛ پیوند این دیدگاه
کارکردی به طراحی پل ،به همراه نگرشهای زیباییشناسانه را علت اصلی شکلگیری شاهکارهای پلسازی عصر صفوی میداند.
نمونهی دیگر این سیر مطالعاتی ،مقالهی بررسی تداوم سنتهای مؤثر در شکلگیری پل خواجو است که توسط مروج تربتی و
پورنادری( )8994صورت گرفته است .این پژوهش با بررسی تطبیقی پلهای تاریخی شهر اصفهان ،به واکاوی نقش تجارب گذشته
پلسازی منطقهی اصفهان در شکلگیری پل خواجو پرداخته است و بیان میکند ،ایدههای شکلدهنده پل خواجو براساس سامانه-
های بنیادی معماری در ادامه و تکامل ایدههای پیشین بوده است.
در برخی دیگر از منابع نیز به مسئله حیات جمعی در بستر پل اشارهشده است؛ نمونهی آن در کتاب پلهای ایران و جهان دکتر
گالبچی( )8919است که در بخشی به مطالعهی اندیشهی پل فضا میپردازد .همچنین قبادیان( )8994در کتاب بررسی اقلیمی ابنیه
سنتی ایران در بخش پل ،عملکرد تفرجگاهی پلهای خواجو و اهللوردیخان را مورد کندوکاو قراردادهاست .مجموعهی تفاسیر در
این قبیل مطالعات ،اهمیت فضای تفرجگاهی و تجمعی در پلهای اصفهان عصر صفوی است .این پژوهش بامطالعهی علل تحول
ساختاری و کارکردی در این پلها در امتداد این سیر مطالعاتی قرار میگیرد.

نظر به اهداف تحقیق ،این پژوهش از نوع کاربردی و با نگرش کیفی میباشد .روش تحقیق تفسیری-تاریخی در آن اتخاذ
گردیده است .ازاینرو مباحث تاریخی ،بر مبنای مطالعات کتابخانهای و اسنادی در دو بخش موردمطالعه قرارگرفته است .بخش اول
مربوط به مبانی پلسازی در تاریخ تمدنهای بشری در ایران و جهان است که با رویکرد اهمیت پل در ساختار تمدنی آنها
موردبررسی قرارگرفته است و بخش دوم ،در ارتباط با تاریخ تحوالت ایران در عصر صفوی است که جهت ریشهیابی مبناهای
دگرگونی رویکرد به شهر و فعالیتهای اجتماعی صورت میپذیرد .در ادامه در جهت پاسخگویی به سؤاالت ،یافتههای پژوهش با
روش تحلیلی-توصیفی از دادهها استخراج و بر مبنای آن بحث و نتیجهگیری انجامشده است.

 -4مبانی نظری
 -1-4پل؛ دستاورد ارتباطی و تمدنی بشر
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 -3روش تحقیق

پل معبری مهم و استراتژیک در تمدنهای بشری است که پیدایش آن وابسته به مجموعه عوامل مختلفی نظیر اهداف
سیاسی ،نظامی ،اجتماعی و اقتصادی در مسیرهای ارتباطی ،سنگینتر شدن محمولهها و استفاده از وسایل حملونقل پیشرفتهتر
بوده است ،که ضرورت سرعت بیشتر در ارتباطات و نیاز به سهولت و ایمنی برای عبور از درهها و رودخانهها را به دنبال داشته
است(ناظمی و همکاران .)04 :8994 ،نخستین تالش ها در مسیر ساخت پل برای گذشتن از رودخانه ،قرار دادن تنه درختی بر روی
آب در محل تنگ رودخانه و عبور از روی آن بود(فرشاد .)040 :8910 ،اولین نمونههای آن در پلونز 8یونان یافت شده است که
قدمت آن به قرن  89ق.م بازمیگردد).(Nielsen, Roy, 1998: 253
یکی از نمودهای بارز پیشرفت تکنولوژی بشر سیر تحول در صنعت پلسازی است .پل بهمثابهی یک دستاورد ارتباطی همواره
بستر بروز تالشهای بشریت در جهت رشد فناوری آن بوده است .مسئله نیاز انسان در جهت دسترسی به مناطق صعبالعبور ،پل را
به سازهای حیاتی بدل کرده است .از طرفی باوجود پیچیدگی و مشکالت فنی ،ساخت ابنیه آبی ،مدتها بعد از یکجانشینی و آغاز
تمدن شروعشده است(قبادیان)951 :8994 ،؛ لذا پل یک دستاورد پیشرفته در تمدنهای ابتدایی محسوب میگردید .در روند ساخت
پل بیش از هر عاملی ،دو مسئله تکنیک و مصالح در تولید آن تأثیرگذار است ،که معرف وابستگی فناوری ساخت پل به بستر و
زمینه شکلگیری آن است ،چراکه دانش سازهای از تجربهی ساخت هر سرزمینی برخاسته است و مصالح در گذشته وابستگی
دوچندانی به امکانات و قابلیتهای بستر داشتهاند .از طرفی میتوان پل را بهعنوان فرصتی در جهت رسیدن به تکنولوژیهای
جدیدتر و یا گسترش تکنیکهای موجود بازشناسی کرد.
این عنصر مهم ارتباطی توانست با فراهم کردن امکان سهولت در تردد انسانها به نقاط مختلف در رشد تمدنی بشر تأثیر
بسزایی داشته باشد .لذا این امر موجب شد تا همواره به این سازه مهم از سوی تمدنهای مختلف توجه ویژهای شود .در طول تاریخ
همواره تحوالت مهمی در روند پلسازی چه ازنظر سازهای و چه ازنظر کارکردی مشاهدهشده است و این نگرش ،امروزه بیش از
1 -Peloponnesus
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گذشته موردتوجه است؛ به صورتی که تالشهای بشر در بهکارگیری دانشهای نوین در جهت ساخت پلها بسیار قابلتوجه است.
این موضوع بیشتر خود را در قالب دهانههای عظیم پلها و اتصال مناطق صعبالعبور با طولهای بسیار زیاد نشان میدهد .در
نمودار  8عوامل مختلف تأثیرگذار بر توسعه مسیرهایی ارتباطی و منتج شدن آن به شکلگیری پلها ارائهشده است:

توسعه شبکه راهها
تبادالت اقتصادی اقتصاد

گسترش شبکه راههارشد حمل و نقل

 سیاست

اهداف کنترل نظامی-کنترل حوزه حکومتی

 اجتماع

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1933جلد یک
04

تحول در تکنولوژی
ارتباطات اجتماعیدرون و برون شهری

اتصال حوزههای
صعب العبور

پیدایش پل به مثابه یک دستاورد تمدنی
نمودار  -1فرآیند شکلگیری پلها در مسیر توسعه تمدنی ( مأخذ :نگارندگان)

 -2-4پل در ایران
نمود تمدنی پلسازی در حوزه سرزمین ایران نیز مصداق دارد .وجود هستههای تمدنی اولیه و پایتختهای ایرانی متمرکز در
منطقهی فارس و زاگرس و شرایط اقلیمی شمال ایران ،موجب تداوم ساخت پل در این مناطق شده است(فرشیدنیک و همکاران،
 .)54 :8919تاریخ پلسازی ایران مانند این مسیر در سایر نقاط جهان مبتنی بر مسئله تکنولوژی و مصالح است .مطابق بسیاری از
ابنیه ساختهشده در گذشتهی سرزمین ایران ،در طول تاریخ ،در ساختار پل نیز از مصالح خاکی(خشت و آجر) بهعنوان عنصر اصلی
بهره برده شده است .در گذشته مسائل فنی در ارتباط با احداث پل ،پیچیدهتر از هر بنای دیگری بوده است چراکه پل عالوه بر
تحول عوامل مختلف اقلیمی از قبیل تابش آفتاب ،باد ،نزوالت جوی ،یخبندان و نوسان درجه حرارت بایستی در مقابل جریان مداوم
آب ،سیلهای خروشان متناوب و سنگهای غلطان داخل رودخانه تحمل داشته باشد(قبادیان .)951 :8994 ،پلهای ایرانی
بهواسطه ایجاد فضاهای خالی به جهت ویژگیهای مصالح مورداستفاده در آنها موجب بهرهبرداری عملکردی از آنها شده
است(فرشید نیک .)51 :8919 ،لذا میتوان عموماً وجه چند عملکردی را در بسیاری از آنها مشاهده نمود .در یک نگاه کلی پل-
های ایران به دودسته تقسیم میشوند:
-8گروه اول ،پلهایی که صرفاً ارتباط دو ساحل را میسر کرده و بهتبع آن شکل کالبدی خطی و سادهای متشکل از مسیری
سنگی دارند که از دو جانب با دستاندازهای کوتاه محافظتشدهاند.
-0گروه دوم ،پل بخشی از فضای شهری است که زندگی در آن جریان دارد .جز آن ،این جریان خطی با جریان آب(شکل
خطی دیگری) که مسیر خود را میرود ،ارتباط یافته و با آن گفتوگو آغاز کرده است .بدین ترتیب شکل خطی در تکراری مداوم به
نقطه تبدیل میشود تا این اتصال را برقرار سازد(اهری .)001 ،8911 ،
میتوان چنین بیان نمود که عنصر ارتباطی پل در سرزمین ایران بهتناسب زمان و در گستره مکان ،قابلیتهای مختلفی یافته
است .شرایط متفاوت بسترهای مختلف ایران این عنصر را بدل به سازهای با کارکردهای متغیر ساخته است .مبنای ایجاد پل
موضوع حرکت و ارتباط است که شرایط متنوع موجب ایجاد کاربریهای جانبی در آن شده است .در جدول  8دستهبندی کارکردی
پلها در ایران آمده است:

جدول  -1کارکردهای پل در ایران (مأخذ :ناظمی و همکاران)82 :1931 ،

کارکرد-ماخذ
پل بند-مخلصی8949 ،
شادروان-احتشامی8911،

آب باره -گالبچی8919،

نیرودهی
تفرجگاه -مخلصی8949،

هدف
ذخیرهسازی آب جهت آبیاری اراضیکشاورزی
توزیع آبمکانی برای تفرجگاهانتقال آب از یک رودخانه به رودخانه دیگرنمونه متفاوت در ایران(خدوک)انتقال آب به وسیله تنه درختان و سوارنمودن آب بر روی آن بدون احداث پل
تأمین انرژی الزم جهت چرخاندن چرخهایآسیاهای آبی و کارگاههای روغنگیری
-استفاده تفرجی عالوه برعملکردهای دیگرپل

نمونه
بند سیوند در دوره کوروشهخامنشیبند امیر در حوالی مرودشتشادروان شوشترپلهای خواجو و اهللوردی خانآب باره شاپور نزدیک خضرپل حاتم در جاده بروجرد-مالیرپل جویی در اصفهانپل بند امیر در فارسپل بند تیلکان در فارس-پلهای خواجو و پل اهللوردیخان

 -3-4تحوالت عصر صفوی
عصر صفوی یکی از مهمترین دورهها در تاریخ سرزمین ایران است .در دوران حکومت صفویان آرامش و ثبات نسبی پس از
قرن های متمادی گسیختگی ،بر ایران حاکم گردید .صفویان با تحوالت شگرفی که در حوزههای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
ایران به وجود آوردهاند ،توانستند برای یک دوره طوالنیمدت یکپارچگی را در گستره سرزمین حکومتی خود برپا سازند .در سایه
این وضعیت ایجادشده بود که شکوفایی در بخشهای مختلف اجتماع بهخصوص در شهر اصفهان رخ میدهد .اهمیت این سلسله
تنها در تاریخ ملی ایران خالصه نمیشود ،این صفویان بودند که ایران را وارد صحنه تاریخ جهانی کردند .برخوردها و درگیریهای
آنها با عثمانیان و پیگیری سیاست اتحاد با قدرتهای غربی مفهوم جهانی داشت و در ارتباط مستقیم با تاریخ اروپای غربی
بود(کامبریج .)1 :8911 ،صفویان با اعمال تحوالت گوناگون در ساختار مملکتداری خود توانستند به چنین یکپارچگی در
حکومتداری خود برسند .این تحوالت عموماً وابسته به نوع سیاست حاکمان صفوی در برخورد با گستره حکومت خود بود .قدرت
شاهان صفوی بر سه پایه استوار بود :اول نظریه حق الهی پادشاهان ایرانی و فر ایزدی که در قالب جدید سایه خداوند بر روی زمین
بازنمایی شده بود .مورد دوم ،ادعای شاهان صفوی بود مبنی بر اینکه آنان نماینده مهدی(ع) بر روی زمین هستند و سوم ،مقام
پادشاهان صفوی بهعنوان مرشد کامل پیروان طریقت صوفیه که به نام صوفیه شناختهشدهاند(سیوری .)85 :8919 ،درمجموع
شاهان صفوی از سه منبع اساسی مشروعیت ،میگرفتند(کشاورز و همکاران .)848 :8991 ،از این طریق صفویان حکومتی در ایران
تأسیس کردند که شالوده اصلی آن را دیانت و ملیت تشکیل میداد .در جهت ایجاد وحدت ملی ایران ،مذهب تشیع را رسمیت
بخشیده شد و پیوندهای ملی مستحکمتر گردید(سید یزدی و همکاران.)818 :8995 ،
صفویان با ارائه مذهب واحد و تقویت ملیگرایی ،حکومت خود را استوار کردند .میتوان این دو مؤلفه را در جهت شکلگیری
هویت ملی ایرانیان در عهد صفوی مؤثر دانست .از دیدگاه احمد اشرف ،جامعهشناس ایرانی ،مفهوم تاریخی هویت ایرانی در
نهضتهای قومی ،سیاسی و دینی در دوران ساسانیان شکل گرفت و در دوران اسالمی با فراز و نشیبهایی پایدار ماند و در عصر
صفوی تولدی دیگر یافت(زاهد .)890 :8914 ،دوران صفوی عرصهای است که در آن پس از گذشت قرنها مسئله وحدت ملی به
میدان آمده و بسیار موردتوجه قرارگرفته است .کشور ایران حدود نه قرن ،تا زمان ظهور صفویان ،از وحدت سیاسی و قومی محروم
بود(دیلماقی و همکاران .)810 :8991 ،یکپارچگی دین و ملیت از مهمترین ارکان هویت بخشی به اجتماع است و صفویان با علم
بدین موضوع ،سعی در بهرهگیری از آنها را داشتهاند .هویت ملی صفویان مبتنی بر دیانت شیعی و ملیت تاریخی ایرانی بود و
درمجموع بیشترین انگیزه جامعه و حکومت صفوی را در حفظ سرزمین و دفاع از آن در مقابل عثمانی در غرب و ازبکان در شرق
فراهم میکرد(مرتضوی و همکاران ،)845 :8994 ،درنتیجه در عصر صفویه هویت ملی و مذهبی بارزتر از هر زمان دیگری مطرح
گردیده است .با عنوان شدن مفهوم هویت ملی ،توجه به آیینهای ایران باستان صورت پذیرفته و مفهوم پادشاهی ایران باستان بعد
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یکی دیگر از جنبههای قابلتوجه پلسازی در ایران تأثیر فراوان جریانات حاکمیتی و منشأ قدرت بر روند تولید پل است .بهواقع
در دورههای تاریخی نظیر عصر صفوی که رونق راهسازی و توسعه ارتباطی توسط حاکمیت مدنظر قرارگرفته ،مسئله پل بیشتر
مطرحشده و رونق قابلتوجهی در تعدد آن مشاهده و بهتبع آن رشد فراوانی در گسترش سازهای و اجرایی آن نیز ایجادشده است.
لذا هنر ایرانیان در صنعت پلسازی وابستگی دوچندانی به نگاه ویژه منشأ قدرت به این مقوله دارد.
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از گذشت قرنها از ورود اسالم دوباره به میان میآید .اهمیت یافتن مسئله هویت ملی و مذهبی ،لزوم توجه به آیین و سنن آنها را
که ریشه در هویت جمعی جامعه دارد دوچندان میکند .لذا حاکمیت در جهت اعتالی مسئله ملیت و مذهب ،رویدادها و گردهمایی
مرتبط با این مقولهها را رونق بخشیده و از این طریق عصر صفویه دوران شکوفایی فعالیتهای اجتماعی و رویدادهای ملی و
مذهبی میگردد.

 -5یافتهها
نظر به مطالعات صورت گرفته در ارتباط با تحوالت عصر صفوی و بررسی تحوالت تاریخ پلسازی در سرزمین ایران ،واکاوی علل
تحول کارکردی و فضایی پلهای شهری اصفهان عصر صفوی مدنظر است .با توجه به اهمیت مسئله هویت ملی و مذهبی ،در
دوره صفوی رویدادهای اجتماعی به بسیاری از ارکان شهری سامان بخشیده و هویت اجتماعی عنصر غالب عناصر شهری است .در
بسیاری از گزارشهای سفرنامه نویسان عصر صفوی بسیاری از این رخدادها گزارششده و به آنها اشارهشده است .قهوهخانهها،
میادین ،بازار ،خیابان ،باغات ،معابر و گذرهای شهری و باالخره پل در این مسئله نقشآفرینی کردهاند .لذا با نگرش به توسعه شهر
اصفهان ،عوامل تحول ساختاری و عملکردی پل در این دوران را میتوان بهصورت زیر عنوان داشت:
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 -1-5توسعه شبکه راهها و شکوفایی صنعت پلسازی در ایران عصر صفوی
عصر صفوی یکی از اعصار قابلتوجه سرزمین ایران در ارتباط با گسترش شبکه راهها بوده است .در هیچ دورهای از تاریخ
ایران ،از دوران اسالمی تا زمان صفوی ،راهسازی و ساختمانهای مربوط به آن یعنی پل و کاروانسرا ،همچون دوران صفوی
گسترش نیافته است .اکثر این پلها در گوشه و کنار این سرزمین پهناور به چشم میخورد(هاشمی .)19 :8994 ،ازآنجاییکه
شاهعباس به سفرهای تجاری عالقهای خاص داشت و سیاحان اروپایی نیز در سراسر ایران به سیاحت میپرداختند و راههای ایران
در پیوند مسیرهای تجاری-فرهنگی جهانی قرار گرفت ،بنای کاروانسرا و پل در مسیرهای مختلف موردتوجه جدی واقع
شد(احتشامی .)14 :8911 ،در این راستا تجربه فراوان در امر ساخت پل در نقاط مختلف و شرایط متنوع ،به دنبال خود تحول در نوع
نگرش به مسئلهی پل را به همراه داشت و معماری آن را در طراحی پلهای شهری اصفهان دگرگون ساخت .مبنای توجه به
فضای تجمعی پل نیز خود مسیری است که از پل اهللوردیخان به پل خواجو دچار تحول و تکامل کارکردی شده است.

 -2-5انتقال پایتخت صفوی به اصفهان؛ گسترش شهر و پیدایش پلهای شهری
انتقال پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان ،مجدداً این شهر کهن را در موردتوجه قرار داد .پس از نزول قدرت سالجقه ،شهر
اصفهان از کانون توجه خارج گردیده بود .این تحول پایتختی با مسئله گسترش شهرها و رونق صفویه همراه شد و اصفهان عصر
صفوی با پدیده گسترش روبرو شد .این مسئله نشاءت گرفته از بخشی سیاست بنیانگذاران دولت صفوی است که هدف آنها
مداخله در شهرهای موجود ،ایجاد مجموعههای شهری کامل ،ساختن نوشهرها و فراهم آوردن بستر الزم برای ایجاد تصوری از
محیط بود که منطبق با جهانبینی صفویان و نقشی شیعی و وحدت دهندهای باشد که برای خود بهعنوان دولت ملی در سرزمین
ایران تعریف کرده بودند(اهری .)1 :8991 ،زمانی که شاهعباس در سال  8111هجری پایتخت خود را به اصفهان منتقل کرد ،شیخ
بهایی به دستور وی ،طرحی نو برای اصفهان درافکند که در تباین با سازمان شهر کهن قرار داشت و حلقه اتصال و مفصل این دو
بافت کهن و بافت جدید ،میدان نقشجهان بود که با الهام از الگوهای پیشین خود در اصفهان(میدان کهنه دوران آلبویه) و
تبریز(میدان حسن پادشاه) و قزوین (میدان عالیقاپو) ،نقطه اوج و بارزترین نماد اقتدار و عظمت پادشاهی و فرهنگ دوران خود قرار
گرفت(اهری .)81 :8911 ،این تحول و تغییر نطفهی شهری و حکومتی ،مهمترین عملی است که در دوران صفویه با هدف تثبیت
اعتقاد شیعه انجام گرفت ،و از صدر اسالم تا زمان صفویه بیسابقه است .صفویان درک صحیحی پیداکرده بودند که تغییر فرهنگ
بدون تغییر کالبد ،میسر نمیشود(اصغریان جدی ،)45-44 :8944 ،لذا شاهعباس تصمیم گرفت دربار خود را از شهر کهنه منتقل
نماید و در حاشیه جنوب غربی شهر ،مرکز شهری جدید برپا کرد .هستهی مرکزی طرح شاهعباس ،میدانی(نقشجهان) بود که
تأسیسات اداری(ارگ حکومتی ،عالیقاپو) ،مذهبی(مسجد جامع عباسی و شیخ لطفاهلل) ،اقتصادی(سردر بازار قیصریه) در پیرامون
آن قرار گرفت(پاکزاد .)410 :8995 ،در پی این تحوالت و شکلگیری میدان حکومتی جدید ،فضاهای عمومی دیگری به فراخور
رویکرد حاکمیت و نیاز شهر به سمت جنوب ایجاد گردید و اصفهان از حدود زایندهرود عبور کرده و به فراسوی رودخانه گسترش
یافت.
توسعه شهر اصفهان عصر صفوی نیاز به ارتباط دو بخش شهری در دو سوی رودخانه را فراهم آورده و لذا بهمرورزمان ،در
زمان شاهعباس اول و پادشاهان پس از او ،پلهایی جهت ارتباط با محدوده جنوب شهر احداث میگردد .از میان آنها ،پلهای اهلل-
وردیخان و خواجو که در دوطبقه ساخته شدند ،در زمره برجستهترین دستاوردهای معماری این دوره قرار گرفتند(مروج تربتی و

پورنادری)10 :8990 ،؛ این مسئله ،پل را بهعنوان یک عنصر شهری مطرح ساخته و موردتوجه قرار میدهد .در اصفهان تأسیسات و
تجهیزات شهری با بیان معماری شهری مطرح میگردند؛ این مسئله از آنجایی نشاءت میگیرد که آبانبارها ،پلها ،کاروانسراها،
باغها ،نهرها ،و رودخانه ها نه در مقیاس منفرد و مجزای خود بلکه در مقیاس مجموعه و رده سلسله مراتبی و مکانی آن ،مطرح
گردیده و ساماندهی میشوند(حبیبی )91 :8945،و نمود اجتماعی در ساختار شهر پیدا میکنند.
رودخانهی زایندهرود بهعنوان یک محور جداکننده مذهبی عمل میکرده است ،بهطوریکه محالت جلفا(محل سکونت ارامنه)
و گبرآباد(محل سکونت زرتشتیان) در حاشیهی جنوبی زایندهرود و مسلمانان در شمال زایندهرود ساکن بودند(پاکزاد.)419 :8995 ،
لذا محور ارتباطی این دو بخش شهر بهعنوان کانون فضاهای عمومی در بخش تازه ایجادشده اصفهان مطرح میگردد که خود را
بهصورت خیابان و با ساختار باغ شهر در اصفهان عصر صفوی بازنمایی میکند .محور چهارباغ بهعنوان لوالیی خطی بین سازمان
فضایی کهن و نو ،با عبور از زایندهرود بهواسطه پل اهللوردیخان ترکیبی از طبیعی و مصنوع را عرضه میدارد(حبیبی.)95 :8945 ،
این عامل اتصال درواقع محور اصلی جریان حیات جمعی شهر است ،که در بین سایر فضاهای جمعی در جریان میباشد .در شکل
 8موقعیت شهر قدیم اصفهان و بخشهای الحاقی دوران صفویه و گسترش آن به فراسوی زایندهرود آمده است .همچنین محور
ارتباطدهنده این دو بخش یعنی خیابان چهارباغ نمایش دادهشده است.
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شکل  -1کانونهای شهری قدیم و جدید اصفهان (مأخذ :نگارندگان ،برگرفته از پاکزاد)1935 ،

 -3-5تحول روابط اجتماعی در شهر اصفهان
همانطور که در بخش تحوالت عصر صفویه عنوان گردید .،مطرحشدن مسئله وحدت ملی و مذهبی ،که در راستای تقویت
هویت جمعی است ،سبب شد تا توجه به رویدادها و فعالیتهای اجتماعی در شهر بیشتر از گذشته مطرح گردد .میتوان عصر
صفوی را دورهی توجه به روابط شهری و اجتماعی و به دنبال آن فضاهای جمعی دانست .انگیزههای سیاسی و مذهبی حکومت
موجب شده تا توجه هر چه بیشتر به رویدادهای جمعی که در این راستا صورت میگیرد بیشتر شود .جدای از این قبیل گردهماییها
نوع رویکرد حاکمیت و جامعه به مسئله رفتارهای اجتماعی در شهر ،به دنبال خود انواع گوناگونی از فعالیتهای جمعی را در شهر
سامان میبخشد .بهگونهای که بهجز مراسم جشنهای ملی و جشنهای مذهبی ،هر بار رفتن شاه به شکار یا سفر و یا مراسم
استقبال از سفرای خارجی بهصورت رویدادی شهری شکلگرفته است(اهری .)9 :8991 ،جدای از این قبیل فعالیتها ،حیات جمعی
در الیههای مختلف جامعه در جریان بوده است و مردم خود به شکلگیری انواع فعالیتهای جمعی نیز پرداختهاند ،که فضاهایی
نظیر میادین ،معابر شهری قهوهخانهها ،بازارها و پلها بستر بروز آنها هستند.
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 -4-5رونق فعالیتهای اجتماعی و امتداد آنها از فضاهای عمومی شهر به روی پل
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پلهای شهری اصفهان عصر صفوی عموماً در مسیر معابر و فضاهای عمومی شکلگرفتهاند .بهگونهای که این پلها نه در
حاشیه بلکه در کانون تعامالت شهری بوده است و امتداد دهندهی جریان حیات جمعی شهر از خیابان و فضای عمومی به روی پل
و بستر رودخانه هستند .لذا این گسترش و تولید پل الجرم از موضوعیت فضاهای عمومی و جمعی شهرها تبعیت کرده و پلها
سعی در بازنمود همجواری با فضاهای عمومی شهری دارند .یکی از مهمترین رخدادهایی که در دوره صفویه در بستر پل صورت
میگرفته ،جشن آبپاشان است ،فیگوئروا سفیر اسپانیا در دربار شاهعباس اول آن را بهتفصیل گزارش کرده است :در این جشن همه
اهالی شهر بهاستثنای زنها میتوانند از باالترین قسمت پل تماشاگر بازیها و تفریحات باشند و مردم ،براثر یک اعالم عمومی،
گرد هم میآیند .در این روز مردها لباسی بسیار زشت که به لباس معمولی آنان هیچگونه شباهتی نداشت بر تن کرده بودند .آنها با
این تجهیزات خود را به آب میزدند و هر یک از شرکتکنندگان ظرفی از مس ،برنج یا روی در دست داشتند که آن را پر از آب
میکردند و محتوی ظرف را با فشار بهسوی دیگران میپاشیدند(فیگوئروا .)941 :8919 ،آنچه از برگزاری چنین جشنی پیداست،
ماهیت تجمعی و تفرجگاهی پل است ،بهگونهای که در همان عنفوان تأسیس پل بهعنوان بستر فعالیت جمعی قرار میگیرد .نمونه-
ی دیگری از رویدادهای اجتماعی در کنار پل جشن «خاجشویان» است که ارامنه بنا بر اعتقادات دینی خود ،این مراسم دینی را در
کنار پل اهللوردیخان برگزار میکردند(هنرفر .)8949 ،میتوان بیان داشت که به سبب کانون اتصال دو بخش مذهبی شهر موجب
شده است ،بستر معماری پل شاهد بروز چنین تنوعی از فعالیتها باشد .همچنین نقش محوری خیابان چهارباغ بهعنوان
اتصالدهنده فضاهای عمومی ،در حیات جمعی شهر بسیار حائز اهمیت است؛ نقش اتصالی خیابان چهارباغ درواقع متصلکننده
ناحیه شاهی به فضای ییالقی توسط پل اهللوردی خان است(پاکزاد ،)414 :8995 ،که بیش از همه داللت بر این موضوع دارد که
پل بهعنوان فضای جمعی و بستر حیات اجتماعی شهر منفک از سایر فضاهای عمومی عمل نمیکرده است و جزئی از شبکه
فضاهای عمومی و شهری اصفهان عصر صفوی است.

 -5-5جایگاه ویژه حاکمیت در ساختار جمعی پل
تعداد قابلتوجهی از رخدادهای مهم شهری در اصفهان عصر صفوی در حضور پادشاه صفوی و با عاملیت وی بروز مییافته
است .رخدادهای جمعی در عصر صفوی عموماً توسط دربار و حکومت سازماندهی میشده و مردم در کنار شاه و هم مسیر با وی
در این قبیل گردهماییها مشارکت دارند .این مسئله بهویژه در دوران شاهعباس اول و در بستر اصفهان بهعنوان پایتخت حکومت
وی نمود پیدا میکند .بهگونهای که فضاهای عمومی شهر برای شاهعباس اول ،محلی برای نشاط ،انبساط خاطر و تفکر درباره
مسائل مهم مملکتی بود(روحی .)844 :8994 ،در مراسم آبپاشان که در بخش قبل عنوان گردید ،فیگوئروا اشاره دارد که اجرای
مراسم را شاهعباس از یکی از غرفههای پل اهللوردی خان نظاره میکرده است(فیگوئروا .)941 :8919 ،همچنین در دیگر مراسم
آیینی که در جوار پل اهللوردیخان رخ میداده است ،یعنی مراسم دینی خاجشویان ،با احترام ویژه شاه(بهخصوص شاهعباس اول)
همراه بوده است .شاه همواره در نکوداشت و حمایت از ارامنه در جشنهای آنان شرکت میکرد و با آنان به شادمانی می-
پرداخت(شاردن ج .)8991 ،4موضوعیت حضور شاه در فضای تجمعی پل در راستای برگزاری مراسم در روند تحول پلسازی عصر
صفوی از پل اهللوردی خان به پل خواجو نقش پررنگتری پیداکرده است .در پل خواجو بهواسطه اهمیت یافتن جایگاه شاه در پل،
در مرکز آن کوشک شاهی شکل میگیرد و بهگونهای عیانتر حضور حاکمیت و غالب شدن فضای تفرجگاهی پل به فضای گذر
آن نمایان میگردد(.شکل )0

شکل  -8پل خواجو ،بیش از چهارصد سال که مسیر ارتباطی ،مرکز تجمع ،تفریح و تفرج مردم شهر اصفهان است
(مأخذ :قبادیان)951 :1931 ،
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 -6نتیجهگیری

اقتدار حاکمیتی و قدرت اقتصادی در حوزههایمختلف

نگرش ویژه حکومتی به رویدادهای ملی-مذهبی و مردمی

گسترش شبکه راهها و فضاهای مرتبط نظیر کاروانسرا

تحول روابط اجتماعی در شهر اصفهان عصر صفوی

رونق راهسازی و پل سازی در نقاط مختلف

افزایش حیات جمعی و شکلگیری فضاهای شهری

گسترش اصفهان به فراسوی زایندهرود

اتصال فضاهای شهری به یکدیگر از منظر کارکردی

ساختپلهایشهری اصفهان برای ارتباط دو بخششهر

قرارگیری پلهای شهری اصفهان در مسیر فضاهای شهری

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1933جلد یک

خوانش عوامل گوناگون شکلدهنده به حیات جمعی در طراحی پلهای صفوی در شهر اصفهان ،بیش از همه حضور تأثیرگذار
نگرش حکومتی بر ایجاد تحول در ساختار طراحی شهری و معماری را روشن میسازد .مجموعهی این عوامل درواقع مؤلفههایی
هستند که بهصورت زنجیروار سبب تحوالت کارکردی و بهتبع آن کالبدی در طراحی معماری پل ،بهمثابهی بستری برای شکل-
گیری فعالیتهای اجتماعی ،شده است .خلق نمونهی منحصربهفرد پل-فضای جمعی در دوران صفوی موضوعی است که عوامل
گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،مذهبی و اقتصادی در این دوران به آن سامان داده است و عدم تکرار آن در تاریخ این صنعت در
سرزمین ایران بیانگر عدم وجود زمینههای الزم ،همچون نوع نگرش خاص دورهی صفوی در جهت ایجاد هویت یکپارچه به
سرزمینی که سالها دچار آشفتگی بوده است ،میباشد.
تحول روابط اجتماعی در اصفهان عصر صفوی موجب پیدایش فضاهای جمعی متنوع شده است و جغرافیای خاص شهر
اصفهان نیز نیاز به ساخت و طراحی پل را ایجاد کرده است ،که تطابق این دو مسئله سبب تحول در نگاه به معماری پلشده است.
تفکیک سطح پلها به دو وجه ایستا و درحرکت به همراه عنصر کوشک شاهی در میانهی پل ،کارکرد سدی پل و ایجاد تفرجگاه،
نمودهای اصلی تحول کالبدی در راستای کارکرد جمعی پل هستند و سبب شده است ،از دوران صفوی ،تعریف جدیدی در طراحی
معماری پل صورت گیرد .در نمودار  0سیر تأثیرگذاری عوامل مختلف بر روند تحول کارکرد پل ارائهشده است .شکوفایی اقتصادی
در عصر صفویه که ،مسئله رونق راهسازی و پیشرفت مسیرهای ارتباطی را به همراه دارد ،زمینهساز اولیه این تحول ساختاری است.
اما نوع نگرش حکومتی به جریان مربوطه سمت و سویی دیگر بخشیده ،که پل را در مسیر فضاهای عمومی شهر قرار میدهد و در
این سیر حکومت صفوی نقشآفرینی کرده است .لذا دگردیسی پل به فضای تجمعی در ساختار شهر اصفهان نمود بارز همسویی
عوامل اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی در نظام شهر و شهرنشینی است.

تحول ساختاری پل؛ شکلگیری فضای جمعی در بستر پل
نمودار  -8تحلیل عوامل تحول در ساختار پلهای شهری اصفهان عصر صفوی (مأخذ :نگارندگان)
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1944جلد یک

آمایش سرزمین و مدیریت شهری بر مبنای اصول پدافند غیرعامل و
نقش آن در ژئوپلیتیک شهر

مهرشاد اهلل

ویردی1

تاریخ دریافت89/00/02 :
تاریخ پذیرش89/00/09 :
کد مقاله20002 :

چکـیده
هدف اصلي این پژوهش بررسي ،تجزیه و تحليل مؤلفههای ساختاری و معماری تأثيرگذار بر ژئوپليتيک شهری در نتيجه
توجه به الگوهای برنامهریزی و طراحي شهری در مناطق شهری برای مقابله با آثار تهاجم نظامي دشمن و بالیای طبيعي
به مناطق شهری است .الزام بر الگو یابي بهينه برنامهریزی سکونتگاههای شهری و اولویت دادن به برنامهریزی بر اساس
معماری دفاعي و اصول حاکم بر پدافند غيرعامل ،عالوه بر کاهش عمده تلفات جاني و مالي در مناطق شهری در هنگام
وقوع بحران ،زمينههای حفظ پایداری و پویایي شهر را با عدم اختالل در کارکرد و مسئوليت اصلي شهر فراهم نموده و
شاخصههای ژئوپليتيکي شهر منجمله قدرت را تداوم و استمرار ميبخشد .روش تحقيق مورد استفاده از نوع تحليلي-
توصيفي و با استفاده از منابع کتابخانهای و تحقيقاتي که سایر محققين در این خصوص انجام دادهاند بوده و به بررسي و
تحليل اثر پدافند غيرعامل بر ثبات کارکردی و پایداری فعاليتهای شهری در مواقع وقوع بحران در شهرها پرداخته و
نقش آمایش سرزمين و برنامهریزی را در مدیریت و اجرای طرحهای ساخت و توسعه شهری و رعایت اصول دفاع
غيرعامل را در این ارتباط موردبحث قرار ميدهد.

واژگـان کلـیدی :پدافند غيرعامل ،ژئوپليتيک ،شهر ،مدیریت شهری

 -0دانشجوی دکترا جغرافيای سياسي ،رئيس اداره مدیریت پسماند منطقه 6
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 -1مقدمه

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1944جلد یک

فلسفه شکلگيری شهرها (زندگي دسته جمعي) عامـل دفـاع بـوده اسـت .ابتدایيترین و درعينحال حياتيترین نيازمندی هر
موجود زندهای در طبيعت ،مسکن به معنا و مفهوم مأوا و سرپناه است .این اصل در ميان تمام حيوانات صادق است .حيوانات
النههای خود را طوری ميسازند که در حد امکان از دید دشمنان مخفي باشد ،راه دررو داشته باشد ،از گزند خطرات طبيعي هم به
دور باشد .این اصل در ميان انسانها هم مصداق دارد ،امنيت جاني و مالي انسانها اصليترین راهبرد در تصميمگيریهای کالن
کشورها برای برنامهریزی شهری است( .اميني و همکاران)0980،
وجود محيطي امن برای زندگي شهری و انجام فعاليتهای مرتبط با کاربریهای تعيين و تعریف شده با کارکرد شهری و
عملکردها و کاربریهای منطبق با اهداف و مقاصدی که ساخت و عمران شهری بر مبنای آن سياستها و اصول پایهگذاری شده
است .در کنار سایر نيازهای فيزیولوژیک انسان نظير تغذیه ،سرپناه ،بهداشت از ضروریات و نيازهای اصلي انسان است .بهگونهای
که احساس ناامني از محيط و نگرانيهای ناشي از آن ،سایر فعاليتهای شهری را تحتالشعاع قرار داده و اگر استمرار یابد نوعي
اختالل در فعاليتهای شهری را سبب شده و باعث کاهش پایداری و پویایي گردیده و بهتبع آن تزلزل وعدم ثبات را نمایش
ميدهد( .نظری)0999،
مبحث پدافند غيرعامل از اهميت ویژهای در برنامهریزیهای شهری و سياستگذاریها برخوردار است .به طوری که آنچه
بحران (جنگ و بالیای طبيعي) را در شهرها به یک فاجعه تبدیل ميکند و فعاليتهای شهری را مختل و تحتالشعاع قرار ميدهد.
در بسياری موارد ،وضعيت شهرسازی نامناسب است .با به کارگيری اصول برنامهریزی شهری ،همچون برنامهریزی کاربری اراضي
شهری ،منطقه بندی شهری ،تمرکززدایي ،جلوگيری از توسعه نواحي در همجواری با کاربریهای پرمخاطره و مورد تهدید ميتوان
ضریب آسيب پذیری شهرها را در مقابل مخاطرات کاهش و به کارکرد های اصلي شهر ادامه داد.
 -2پیشینه تحقیق
گلمهروحسيني اميني( )0986در پژوهشي با عنوان «توسعه پایدار شهرهای کوچک از منظر پدافند غيرعامل (نمونه موردی:
شهربوئين زهرا)» اصول پدافند غيرعامل را در برنامهریزی شـهری بـا تأکيد بر کاربریهای تأسيساتي و حياتي درشهرهای کوچک
مقياس به عنوان کاربریهای تهدیدپذیر به کارگيرد و فضاهای شهری را با ارائه نقش تدافعي به آنها ایمن نماید .همچنين،
چگونگي حفاظت و دفاع از انسانها و مکانهای زندگي آنها را با اعمال ضوابط و مالحظات پدافند غيرعامل در حال و آینده ميسر
سازد.
هوایي ( )0989در مقاله ای تحت عنوان «ارزیابي ضوابط و الزامات شهرسازی در کشور با دیدگاه پدافند غيرعامل» ،در راستا
شناخت اصول مرتبط با شهرسازی دفاعي و مؤلفه های شهرسازی دفاعي یکي از اصول موردنظر در ایجاد فضای شهری با حداقل
ریسک ممکن در باب پدافند غيرعامل در شهرسازی و معماری در محدوده مقررات ملي ساختماني ایران مورد بررسي قرار گرفته و
تحقيقات صورت پذیرفته در این راستا مورد ارزیابي واقع شده اند.
حسين زاده وهمکاران درمقاله ای تحت عنوان "پدافندغيرعامل وتوسعه پایدارشهری باتاکيد برکاربریهای تهدیدپذیرکالن
شهرتبریز از منظرجنگ" به این نتيجه رسيده اند که در حوزه برنامهریزی شهری ،مي تواند در پيشرفت و توسعه برنامهریزی شهری
دفاعي و رسيدن به امنيت و توسعه پایدار شهری موثر و دخيل باشد.

 -3روش تحقیق
این پژوهش ،از نوع بنيادین و نظری است و روش جمع آوری داده ها در این پژوهش اسنادی و کتابخانه ای و شيوۀ تحليل
اطالعات نيز توصيفي – تحليلي مي باشد .در این تحقيق ،با استفاده از منابع مکتوب ،جمع آوری داده ها با استفاده از منابع
کتابخانه ای و اسناد و مدارك موجود گردآوری و تجزیه و تحليل شده است.

 -4تعاریف
 -1-4شهر
جغرافي دانان ،شهر را محل تمرکز جمعيت ،نيروی انساني ،ابزار توليد ،سرمایه ،نيازها ،احتياجات و تصميم گيری های سياسي،
اقتصادی و نظامي و غيره مي دانند .از دو جنبه ذیل مي توان به شهرها پرداخت( .کامران دستجردی ،بدیعي و همکاران)0986،
 -0بعد کارکردی یا نقش و فعاليت شهر :به عناون مثال شهر زیارتگاهي ،شهر فرهنگي یا شهر سياسي یا پایتخت و...
 -2بعد اندازه :در این مورد عامل جمعيت در اندازه شهر نقش مهمي دارد.
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ساختار هر شهری تحت تأثير نوع و ميزان روابطي است کـه بـا محـيط طبيعـي یـا مصنوعي پيراموني یا خارج از پهنه شهری
قرار دارد .در واقع شـهر در شـبکه یـا سلسـله مراتبـي از روابط کالبدی ،عملکردی با محيط پيراموني قرار گرفته است.

 -2-4ژئوپلیتیک
عبارت است از تحليل فضایي مناسبات و ساختار قدرت و رقابت جهاني .در واقع ،رقابت اقتصادی ،به رقابت سياسي ميان
حکومت ها منتهي مي شود و در طول زمان توازن های قدرت متعددی ،بوجود مي آیند(.دره ميرحيدر و ميراحمدی)0980،
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پدافندغيرعامل در جهان از قدمتي به اندازه تاریخ زندگي انسان برخوردار است و درطول تاریخ هميشه جزء مهمي از زندگي
بشر بوده و مجموعه اقدامات بنيادی و زیربنایي است که در صورت به کـارگيری مـي تـوان بـه اهـدافي از قبيل؛ تقليل خسارات و
صدمات ،کاهش قابليت و توانایي عوامل بحران زا و حفظ ابتکار عمل و کنترل شرایط دست یافت.
پدافند غيرعامل به مجموعه اقداماتي است که مستلزم به کارگيری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن مي توان ،خسارات مالي به
تجهيزات و تأسيسات حياتي را تا حداقل ممکن کاهش داد ".افزایش بازدارندگي" پدافند غيرعامل از مهمترین رویکردها و راهبردها
در حوزه مدیریت بحران شهری مي باشد.
ایمني و امنيت از دیرباز تاکنون در برنامهریزی و مدیریت سکونتگاههای شهری مورد توجه بوده است.که شامل برنامه ها و
اقدامات در جهت کاهش آسيب پـذیری هـای نيروهای انساني ،ساختارها ،تاسيسات ،تجهيزات و شریان های حياتي و افـزایش
پایـداری و خدمات شهر یا کشور و هوشياری در مقابل تهدیدات است .اقدامات دفاع غيرعامـل شامل اصول اساسي و مالحظاتي
است که در اغلب کشورهای جهان ،این اصول و مالحظـات با کمي اختالف پذیرفته شده اند.
چهار اصل اقدامات دفاع غيرفعال عبارتنـد از :کـاهش درجه آسيب پذیری نيروی انساني ،کاهش درجه اثر تهدید هدف قرار
گـرفتن دشـمن ،افـزایش درجه ارائه هشدار تاکتيکي به زور و درجه تسهيل بازیابي (اخباری واحمدی مقدم)0989،
در یک تعریف کلي مي توان گفت که هدف از پدافند غيرعامل و به کارگيری آن ،استمرار فعاليتهای زیر بنایي ،تأمين
نيازهای حياتي ،تداوم خدمات رساني عمومي و تسهيل اداره کشور در شرایط تهدید و بحران (طبيعي و انسان ساز) از طریق اجرای
طرحهای پدافند غيرعامل و کاستن از آسيب پذیری مستحدثات و تجهيزات حياتي و حساس است (خرم آبادی )0980،اصول پدافند
غيرعامل در صورت عدم توجه و یا اجرا در شهرهای قدیمي باید در نحوه اداره و مدیریت شهر به گونه ای لحاظ و اجرایي گردند
ودر انتخاب و عمران شهر های جدید مي بایست برابر استانداردهای روز اجرایي گردند.

 -4-4قدرت
عبارت است از توان رهبری و فرماندهي و همچنين ارائه شيوه های عملياتي که انجام امور مهم را ممکن ميکند .از نظر مویر
قدرت یعني ،هر چيزی که موجب سلطه انساني بر انسان دیگر شده و آن را تداوم مي بخشد .قدرت دارای سه بعد ضروری است:
-0جمعيت -2 ،اقتصاد یا صنعت -9 ،توان نظامي ،قدرت نه تنها از لحاظ شدت و تمرکز فضایي تغيير ميکند ،بلکه در بعد
زماني نيز دارای افت و خيزهایي است.
هرچه نقش ها دارای عملکرد وسيع تر و به عبارتي دوربردتری باشند ،قدرت مکان جغرافيایي بيشتر مي شود .چرا که وسعت
بيشتر ميدان این عملکردها درجه باالتر تاثيرگذاری آنها را با سایر مکانها و مناطق منعکس ميکند(.دره ميرحيدر و
ميراحمدی)0980،
با توجه به نقش مهم «ژئوپليتيکي» شهرها و اهميت حضوری که در فرآیندهای کاهش و افزایش قدرت در سطوح فضایي
ملي تا فراملي دارند ،مي توان پدیده شهررا از منظر ژئوپليتيکي مورد مطالعه و بررسي قرار داد و صحنه های ژئوپليتيک جهان امروز
را با وجود یا عدم وجود بازیگران شهری تبيين و تحليل کرد .بنابراین ،قدرت در مطالعه ژئوپليتيک شهری و در تبيين عوامل
افزایش دهنده وزن ژئوپليتيکي شهر  -به عنوان بازیگر قدرتمند در سطوح فضایي مختلف با کارکردهای ویژه در ایجاد رقابت و
رسيدن به توسعه و ایجاد دگرگوني های محيطي -نقش سازنده و کليدی دارد(دستجردی ،بدیعي ازنداهي و همکاران)0986،
قدرت ملي در یک تحليل ژئوپليتيکي ،بازتابي از مجموع وزن مؤلفه های قدرت افزا در ساختار و قلمرو فضایي-مکاني یک
کشور است و شهرها به ویژه شهرهای بزرگ و کالن شهرها ،کانون های زیر سيستمي این سازمان فضایي–مکاني(کشور) را
تشکيل ميدهند .این تعامل ساختاری در نظام کشور–شهر نشان ميدهد ،هرگونه قدرتیابي اقتصادی ،فرهنگي ،سياسي و حتي
تاریخي شهرها اعم از پایتخت ،کالن شهرها ،شهرهای ميانه و حتي شهرهای کوچک در مقياس های محلي ،به روشني در ارتقاء
قدرت و اقتدار ملي انعکاس خواهد یافت (صيامي و خليل آبادی.)0980،
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بنابر ماهيت متکثر ،درهم تنيده وتوپولوژیک ،نظم حيات شهری درسطوح عملکردی محلي تاجهاني و در اشکال و قلمروهای
شهری ،موضوعات و مسائل مختلف ،توجه صاحب نظران ژئوپليتيک را جلب کرده است(.پورموسوی ،قورچيو همکاران )0980،دامنه
ژئوپليتيک با همپوشاني بخشهایي از مسائل سياسي و روابط بين الملل ،بخشي از بررسي مکاني شهرها را بر عهده مي گيرد .حضور
شهرها در فضای بينالمللي نقش استراتژیک جدیدی برای شهرها؛ خصوصاً شهرهایي که به لحاظ سلسله مراتب باالترین رتبه را
دارند(شهرهای جهاني و جهان شهرها) ایجاد کرده است بنابراین ،شهر به دليل در برگرفتن فضایي چند بعدی یکي از مکان های
قابل بررسي در حوزه ژئوپليتيک مي باشد.
در سالهای اخير ،این موضوع به شکل عمومي مورد پذیرش قرار گرفته است که ژئوپليتيک بایستي قلمرو تحليل و مطالعات
خود را به سطوح فروملي بویژه شهر ،معطوف نماید .شهرها به عنوان بازیگران اقتصاد جهاني و کانون های تحوالت در سطوح
محلي تا جهاني ،همواره صحنه و هدف استراتژیک مهمي برای قدرت سياسي بوده اند.
دامنه مطالعات ژئوپليتيک (علم بررسي آثار و فرایندها و پدیده های جغرافيایي بر قدرت سياسي) تا عصر حاضر غالباً بر مقياس
های کالن ملي و فراملي متمرکز بوده است ،اما تحوالت اواخر نيمه قرن بيستم موجب شکل گيری گرایش هایي در توجه به اثر
گذاری پدیده ها و فرایندهای فضایي برکارکرد درون سرزميني قدرت سياسي شده است .بنابراین ،شهرها به عنوان بازیگران اقتصاد
و سياست جهاني وکانون تحوالت در سطوح محلي تا جهاني ،صحنه و هدف استراتژیک مهمي برای قدرت سياسي شده اند .از این
رو ،بررسي آثار پدیده ها و فرایندهای فضایي شهری بر قدرت سياسي در سطوح محلي تا جهاني اهميت دارد .شهر؛ به عنوان یک
پدیده جغرافيایي ،نقش موثری در بازی های قدرت دارد .در شهرهای معاصر ،نيروها ،کنشگران و بازیگران شهری با توجه به
عالیق و منافع مدرن و کامالً حساس خود در حوزه های سياسي ،اقتصادی ،اجتماعي ،فرهنگي با نقش آفریني متفاوتي روبرو
هستند .با توجه به اهميت این موضوع ،جغرافي دانان سياسي و ژئوپليتيسين ها به مطالعه و بررسي فرآیند مهمي که در واقع ،همان
ژئوپليتيک شهری است و در پي رقابت های شهری ایجاد شده و باتوجه به افزایش رقابت کنشگران شهری در حال رشد و پيشروی
به جلواست(.دستجردی و همکاران)0986 ،
مفهوم ژئوپليتيک شهر به بحث کارکردها ،نمادها ونشانه های شهرو ابعادو جنبه های مختلف آن تا جایي که به بحث قدرت
وسياست در فضای شهرمربوط مي شود ،توجه مي کند .همچنين به نيروها و عوامل متنوعي چون بازیگران سياسي ،اقتصادی
واجتماعي و گفتمان هایشان مي پردازدکه درسطوح مختلف درشکلگيری وتغيير منظر شهری دخالت دارند و طيف وسيعي از
عوامل و عناصر از منشأهای محلي تا ملي و فراملي را شامل مي گردند(.خوجم لي ،احمدی پور ،حافظ نيا و همکاران)0982،
مفهوم قدرت در کانون مطالعات ژئوپليتيک شهر قرار دارد و رقابت پذیری در همه سطوح ،کيفيتي است که از طریق شکل
گيری فعاليت ها بر پایه مزیت های نسبي ایجاد مي شود.
ژئوپليتيک شهری ،به عنوان دانشي نوین؛ رهيافتي جدید از ژئوپليتيک سنجش گرانۀ نوظهور است که با مقياسي متفاوت،
رویکرد مطالعاتي به روابط قدرت ،رقابت و سياست ميان کنش گران فضای شهری دارد و مي کوشد برآیندهای مثبت ،شامل؛
مشارکت کارا ،فراگير ،دموکراتيک و منفي همچون :خشونت ،آشوب ،جنگ ،تروریسم و ...را در مناسبات شهری نشان دهد .در
نتيجه ،امروزه کالنشهرها به عنوان کانون های نوظهور قدرت ،تجلي مي یابند و به شدت با یکدیگر به رقابت ميپردازند(.دستجردی
و همکاران)0986،

 -6-4پدافند غیرعامل شهری
در طول تاریخ شهرها مکاني برای تأمين امنيت انسان در برابر مخاطرات انساني و طبيعي بوده اند .شهرها به عنوان مراکز ثقل
فعاليت های اجتماعي ،اداری -مدیریتي ،اقتصادی – مالي ،توليدی و در واقع مراکز ثقل ،سيستم ،پيکره وکالبد کشور مي باشند .از
این رو ،بحث تأمين امنيت شهروندان و دفاع از همه امکانات و تسهيالت شهری به شيوه هوشمند و برنامهریزی شده ،راه را برای
مفهوم پدافند غيرعامل شهری باز کرده است .لزوم دفاع غيرعامل در شهرها این الزام را در مدیریت شهری پدید مي آورد که
شهرداری ها (مدیریت محلي) با اجرای ضوابط و مقررات ،کنترل و هدایت برنامهریزی ها و نگاه جامع دفاعي به شهرها در برابر
تهدیدات ،در پي کاهش آسيب پذیری و خسارت جاني و مالي در شهرها باشند.
دفاع غيرعامل شهری در واقع مجموعه تمهيدات ،ا قدامات و طرح هایي است که با اسـتفاده از ابزار ،شرایط و حتي المقدور
بدون نياز به نيروی انساني در شهر به صورت خـود اتکـا صـورت گيرد .چنين اقداماتي از یک سو توان دفاعي مجموعه را در زمان
بحران افزایش داده و از سـوی دیگر پيامدهای بحران را کاهش و امکان بازسازی مناطق آسيب دیده شهری را با کمترین هزینه
فراهم مي سازد .تحليل سکونتگاههای شهری بر اساس پدافند غيرعامل در چهار زمينه ساختار شـهر ،بافـت شهر ،فرم شهر و
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کاربری اراضي شهری مي باشد .که در مبحث ساختار شهر با تأکيد بـر توزیـع فضای عناصر ،ترکيب عناصر و عملکردهای اصلي
شهر که تشکيل دهنده ساختار شهر هسـتند ،نقش مهمي در ميزان آسيب پذیری شهر در برابر حوادث مختلف دارند.
پدافند غيرعامل شهری جزئي از دستورالعمل اجرایي باهدف تداوم فعاليت های ضروری شهر و شهروندان و نيز افزایش ميزان
پایداری ،ایمني ،امنيت و قدرت مقابله با تهدیـدات و بحران ها با به کارگيری ظرفيت های مدیریت شهری ومردم شـهر مي
باشد(.اخباری واحمدی مقدم)0989،
در حال حاضربيش ازنيمي ازجمعيت جهان درنواحي شهری زندگي ميکنند و تا سال 2020این رقم به حدود 60درصد مي رسد.
شهرهای دیروز به متروپليس هاو مگاپليس ها تبدیل شده اند.مهمترین مسائل قابل بحث درشهرها وکالن شهرها از دیدگاه این
رویکرد ،ساخت ،کارکرد ،پایداری و مدیریت شهر و تأمين امنيت شهر وشهروندان در برابرانواع بحران ها ،جایگاه خاصي در
برنامهریزی شهری دارد .دفاع غيرعامل شهری در واقع مجموعه تمهيدات ،اقدامات و طرحهایي است که با استفاده از ابزار ،شرایط
و حتي المقدور بدون نياز به نيروی انساني در شهر به صورت خود اتکاء صورت گيرد .چنين اقداماتي از یک سو توان دفاعي
مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پيامدهای بحران را کاسته و امکان بازسازی مناطق آسيب دیده شهری را
با کمترین هزینه فراهم مي سازد( .حسيني اميني ،اميریان و همکاران)0989،

وزن ژئوپليتيک برثقل نيروها و عوامل مثبت و منفي تاثيرگذار در توان ملي کشورها اطالق مي شود .وزن ژئوپليتيک ،موقعيت
کشور و یا منزلت آن را در بين مجموعه ای از کشورها و یا در سيستم ژئوپليتيک جهاني و منطقه ای نشان ميدهد(.حافظ نيا،
)0992

 -8-4بحران
بحران عبارت است از شرایط ،اوضاع و دوراني خطرناك و فاقد اطمينان .به عبارتي دیگر ،تغييرات ناگهاني که در سيستمهای
طبيعي ،سياسي ،اقتصادی و اجتماعي مناطق به وجود ميآید ،بحران ناميده ميشود .سازمان بهداشت جهاني 1بحران را از نظر سرعت
به دو دسته ناگهاني و تدریجي و از نظر عامل نيز به دو دسته طبيعي و انسان ساخت به شرح ذیل تقسيم ميکند:
الف) مخاطرات و بحرانهای طبيعي؛
ب) مخاطرات با منشأ انساني که بحران ایجاد شده توسط انسان خود به گروه های مختلفي تقسيم ميشوند(حسيني اميني،
اميریان و همکاران)0989،

سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1944جلد یک

 -7-4وزن ژئوپلیتیکی

 -9-4شهر ایمن
شهر ایمن ،شهری است که در آن محيط زیست مناسب ،مصونيت و ایمني در مقابـل خطرهای طبيعي و اجتماعي ،تناسب
ابعاد و مقياسها بازندگي و کار کليه ساکنان وجـود داشته باشد .یک شهر خوب و ایمن با "عامل انطباق" مناسب و به کارگيری
اصول پدافند غيرعامل نقش مهمي را ایفا ميکند .پایداری و سازگاری شکل و عملکرد شهر در تمام اجزاء عملکردی آن از جمله ؛
در شبکه های معابر عمومي ،محلهای تجمع عمـومي و مکـان هـا ،ابنيه ها و ساختمان ها به پدیده انطباق مناسب معنا مي بخشد
و ایـن درسـت حساس ترین نکته در امر طراحي فضاهای شهری مناسب با قوانين پدافند غيرعامل برای همه شـهروندان اسـت و
بـه ویژه حفظ جان و اموال شهروندان بيشتر مورد توجـه مـي باشـد( .اخباری واحمدی مقدم)0989،

 -11-4پایداری
از زماني که شهرنشيني آغاز شد ،برنامهریزی و طراحي و ساخت شهرها ،همواره با پدافنـد و دفاع بوده است(.زیاری ،ك)0990،
شهر در دفاع ،سمبل کشور در دفاع است ،بااین تفاوت که در شهرتراکم جمعيت و ثروت مسأله اصلي را تشکيل ميدهد .یک شـهر
نظـامي شـایدبـرای حمله احتمالي به وجودآمده باشد .اما هر شهری ،هرچقدر هم کم جمعيت وکم اهميت ،ناچار به دفاع ازخود در
زمان بحران بوده و بنابراین ناچار به تهيه تجهيزات مورد نياز خود برای این امـرمـي گردد .تدابير پدافند غيرعامل در معماری و
شهرسازی مي تواند عالوه برکاهش خسارات تهدیدات انسان ساز(جنگ و )...جهت کاهش خطرپذیری در برابر انـواع خطـرات
طبيعـي نيز مفيد واقع شود .تلفيق طراحي پدافند غيرعامل ،برای مقابله با خطرات طبيعـي ماننـد زلزلـه عالوه بر تهدیدات انسان
1- WHO: World Health Organization
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ساز ،در زمان صلح و جنگ ،باعث "پایداری"مي گردد(.عادلي ،بيگ بابایيو همکاران( )0982،زرگر ومسگری )0990،با توجه به
ماهيت و چند بعدی بودن مقوله امنيت شهری مي توان نتيجه گرفت که مدیریت شهری بر اساس پایداری شهری مدیریتي جامع،
واحد و همه جانبه نگر و فراتر از وضعيت موجود را مي طلبد( .رهنمایي و پور موسوی)
پدافند غيرعامل در معماری باید راه کاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر سوانح کشور قرارگرفته و به هنگام تهدید ،آن قدر
قدرت داشته باشد تا بتواند دربرابرهـرنوع تهدید دشمن ایستادگي کند .اقدامات پدافند غيرعامل موجب بازدارندگي مي شود و دشمن
وقتي مالحظه ميکند که نقاط آسيب پذیر یکي پس از دیگری از بين مـي رود و تبـدیل بـه توانایي و پایداری مي شود ،یک نوع
کاهش ميل وانگيزه حمله دراوایجاد مي شودکه مفهوم آن بازدارندگي است(.جاللي()0990،عادلي ،بيگ بابایي وهمکاران)0982،
اقدامات پدافند غيرعامل موجب بازدارندگي مي شود و دشمن وقتي مالحظه ميکند که نقاط آسيب پذیر ما یکي پس از
دیگری از بين مي رود و تبدیل به توانایي و پایداری مي شود یک نوع کاهش ميل و انگيزه حمله در او ایجاد مي شود که مفهوم
آن بازدارندگي است( .فداکار ،بهشتي زاده)0982،

 -5بحث
 -1-5پایداری شهری ،آمایش سرزمین و پدافند غیرعامل
سال سوم ،شماره ( 1پیاپی ،)11 :بهار  ،1944جلد یک

آمایش سرزمين ،بهترین ،دقيق ترین و ظریف ترین طرز انتقال عاقبت اندیشي منطقي و ملي حکومت بر سرزمين یا فضای
حياتي در چارچوب عدالت است .در کشورهای اروپایي مفهوم آمایش سرزمين ابتدا مفهوم دفاعي دارد و سپس مفهوم توسـعه ای
پيدا مي کند ،قبل از سـاخت نيروگـاه ،بزرگـراه ،سـد و زیـرسـاخت هـای کليـدی موضـوع درکميته های نظامي و دفاعي مطرح
مي گردد و پس ازبررسي الزم و اعمال مالحظـات دفـاعي و امنيتي نسبت به ساخت آنها اقدام مي گردد .اساسي ترین و کلي ترین
طرحي که برای دفـاع از شـهر در مقابـل هـر نـوع تهدیـد مطـرح مي شود ،طرح آمایش سرزمين است به صورت جزئي تر،
اصـول و روش هـایي را کـه بـه عنـوان موضوعات اساسي در مبحث پدافند غيرعامل باید مورد عنایت قرار گيـرد اصـولي ماننـد
اختفا ،استتار ،استحکامات و مقاوم سازی ،پوشش ،پراکنـدگي و اخـتالل ،دسترسـي هـا ،موانـع ،سيستم های ردیابي و اعالم خطر،
آموزش و فرهنگ سازی پناه گاه ها و یا جان پنـاه هـا ،آمـایش دفاعي ،مکان یابي و دفاع غيرنظامي است.
تاکنون توسعه شهرها بر اساس اصول پدافند غيرعامل احداث اجرا نشده است بـه همـين دليـل مشکالت مختلفي که هم
اکنون در شهرها مي بينيم که ضروری است برای آنها تدبيرهایي اتخـاذ گردد توسعه پایدار موکول به محيط ایمن و پایدار مـي
باشـد ،ایمنـي در برابـر سـوانح طبيعـي وغيرطبيعي و هرگونه خطری که جان انسان را تهدید ميکند ،از الزامات برنامهریزی
فضـایي و مکاني است .اگر امنيت انسان و فعاليت های او در طرح های منطقه ای از جمله آمایش سـرزمين مدنظر قرار نگيرد ،نه
تنها موجب عدم پایداری و بي ثباتي وخطر تهدید فيزیکي و عملکردی فضـا مي شود ،بلکه عدم رعایت عوامل دفاعي و امنيتي و
ایمني در مکانيابي شهرهای جدید ،باعـث آسيب پذیری قابل توجهي در شهرها ،صنایع ،سدها ،نيروگاه ها و زیرساخت های کليدی
خواهد شد .اساسي ترین و کلي ترین طرحي که برای دفاع از شهر در برابـر هـر نـوع تهدیـدی مطـرح است ،طرح آمایش سرزمين
است؛ چرا که اساسي ترین مؤلفههای این طرح رابطه بين انسانهـا ،فضا و فعاليت های آنان است که به تثبيت و پایداری توسعه هم
مي انجامد و درواقع عالوه بـر محتوای نظامي و سياسي دفاع درمقياس شـهری ،ملـي و منطقـهای ،دفـاع از موجودیـت هـای
تثبيت یافته فضا نيز مورد استفاده است(.اخباری واحمدی مقدم)0989،

 -2-5اهمیت پدافند غیرعامل در شهرها
مراکز شهری محل انباشت انبوهي موارد چون؛ جمعيت ،سـرمایه و...مي باشد .ی توان اهميت پدافند غيرعامل را در مراکز
شهری بـه شـرح ذیـل عنوان داشت؛
 موجب زنده ماندن و حفظ بقای جمعيت شهری و شهروندان مي شود که با ارزش سرمایه و موجودیت ملي کشور است موجب صرفه جویي کالن اقتصـادی و ارزی در حفـظ تجهيـزات و تسـليحات بسـيارگر قيمت مي شود تاثير بازدارنده عدم کارایي تهدیدها(عادلي ،بيگ بابایي و همکاران)0982،درحال حاضر پدافند غيرعامل یکي ازمؤثرترین و پایدارترین روشهای د فاع درمقابل تهدیدات خارجي دراکثرکشورهای جهان
مي باشد .ازآ نجا که هرکشوری بنا به مو قعيت استراتژیک ،اقتصادی و سياسي خود دارای دوستان ودشمنان فراواني است ،بایستي
خود را برای هر نوع دفاعي آماده کند .شناخت اصول پدافند غيرعامل و تطابق اصول شهرسازی ومعماری با آن باعث مي گردد که
محل زیست شهری درزمان رخداد پدیده های مخرب محيطي و یا حمالت احتمالي دشمن ازآسيب پذیری کمتری برخورداربوده و
از ایجاد فجایع جبران ناپذیردرمقابل پدیده های غيرمترقبه محيطي وانساني جلوگيری نموده واز به هدر رفتن منابع انساني
واقتصادی جلوگيری به عمل آورد .یکي از سرمایه های ملي هرکشوری مراکز ثقل آن مي باشند که درصورتيکه بر اساس اصول
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آمایش دفاعي مورد بررسي قر ارگيرند مي توانند بصورت طبيعي نقش بسزایي درکاهش خسارات احتمالي حاصل ازحمالت دشمن
به کشورها ایفاء نماید.

 -3-5مدیریت شهری با رویکردپدافند غیرعامل

 -4-5پویایی و پایداری توسعه پایدار ،اهداف نوین دفاع غیرعامل شهری
امروزه مردم برای ادامه زندگي نيازمند خدمات متفاوتي هستند و احتياج به محيط آرام و قابل سکونت درون شـهرها دارنـد و
بایسـتي ایمنـي و آسـایش کـافي داشـته باشند .درحال حاضر عمده ترین هدف پدافند غيرعامل ،ایمـن سـازی و کـاهش آسـيب
پـذیری زیرساختهای مورد نياز مردم است تا به تدریج شرایطي را برای امنيت ایجاد نماید .ایـنگونـه اقدامات مهم در اکثر
کشورهای دنيا یا انجام شده و یا در حال اقدام اسـت .ایـن اقـدامات اگـر به صورت یک برنامهریزی و بـا طراحـي در توسـعه
کشـور (توسـعه پایـدار) نهادینـه شـود ،خود به خود بسياری از زیر ساخت هایي که ایجاد مي شود ،در ذات خود ایمني خواهنـد
داشـت .برای اصالح زیرساخت های فعلي هم مي توان با ارائه راهکارهایي مثل مهندسي مجـدد ،آنهـا را مستحکم کرد( .اخباری
واحمدی مقدم)0989،
پدافند غيرعامل شهری وظيفه برنامهریزی پيرامون مجموعه اقـدامات غيرنظـامي بـه منظـور کاهش آسيب پذیری شهرها،
بویژه اماکن عمومي ،تسهيل مدیریت و پایـداری زیرسـاخت هـا و همچنين مدیریت شهر را در زمان بحران بر عهده دارد .هـدف
از پدافنـد غيرعامـل شـهری اسـتمرار فعاليت های زیربنائي ،تأمين نيازهای حياتي ،تداوم خدمات رساني عمومي و تسهيل اداره
شهرها از طریق اجرای طرح های پدافند غيرعامل و کاستن از آسيب پذیری مسـتحدثات و تجهيـزات حياتي و حساس شهری
است .بنابراین پدافند غيرعامل شهری پدیدهای پویـا و متحـرك اسـت مبتني بر رویکرد مدیریت یکپارچه شهری مي باشد.
با عنایت به اهميت مؤلفه ی مدیریت شـهری و اثـرات آن درکـاهش خسـارات و صـدمات ساختار هر شهر تحت تأثير نوع و
ميزان روابطي قـرار مي گيرد که با محيط طبيعي یا مصنوعي پيراموني یا خارج از پهنه شهری دارد .تقسيمات کالبدی شهر ،تک
مرکزی یا چند مرکزی بودن(تک هسته یا چند هسته ای) ،مقـررات ملـي سـاختمان(ضـوابط فنـي ،اجرایي و حقوقي) ،عمليات
ساختماني ،بهره برداری از ساختمان ها ،سطوح عملکـرد سـاختمان سازه ای و غيرسازه ای ،شکل ساختمان ،فضاهای امن و
پناهگاه ،ساختمان های کليدی و حيـاتي سـازمانهـا  -نهادها و تأسيسات حياتي صنعتي و خدماتي ،نوع کارکرد ،در ساختار شهری
و پدافند عامل بسيار تأثيرگذار مي باشد( .اخباری واحمدی مقدم)0989،
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توجه به مقوله پدافند غيرعامل درحوزه مدیریت شهری اینگونه است که از وظایف مهم وکالن مدیران شهری ،شهرداران،
شورای شهر و برنامه ریزان شهری ،امکان اداره شـهر در وضعيت فوق العاده اضطراری و بحران مي باشد بهگونهای که بایستي
تالش نمایند بـا آمـادگي الزم در جهت کاهش خسارات جاني و مالي به مقابله سریع و بهبود اوضاع تا سـطح وضـعيت عادی اقدام
نمایند .بدیهي است به منظور این آمادگي الزم اسـت قبـل از وقـوع بحران ،کليـه تـدابير و اقدامات و پيش بيني های الزم صورت
پذیرفته باشد تا در زمان وقـوع ،قابليـت بهـره بـرداری و مدیریت مطلوب شهری ميسرگردد .که اهم آن شامل موارد زیر مي باشد:
 فراهم سازی زیرساخت های شهری جهت تأمين خدمات مورد نياز شهروندان آمادگي مدیران شهری جهت مدیریت خدمات رساني بي وقفه به شهروندان تبيين شرح وظایف کليه بخش ها جهت خدمات رساني در شرایط بحراني و انجام آموزشهای الزم امکان بهره مندی از ذخایر و منابع اضطراری پيش بيني شده تأمين و تسهيل خدمات ضروری شهری و شهروندان -انجام مانورهای دوره ای به منظور تمرین و کسب آمادگي الزم(اخباری واحمدی مقدم)0989،

 -5-5نقش مدیریت شهری در شکل گیری کالبد وکارکرد شهری
برنامهریزی یکي از مهمترین ابزارهایي است که در حيطه پدافند غيرعامل مي باشد ،که ایـن امر در شهرها از طریق مدیریت و
برنامهریزی کاربری اراضي(تئوری و مدل) ميسر مـي باشـد شکلگيری و کالبد شهری تحت تأثير عوامل متعددی صورت مي گيرد
که یکي از مهمتـرین آن ها نقش مدیریت شهری است .مدیریت شهری با بهره گيری از توانایي های بالقوه و بـا توجـه به
محدودیت های طبيعي در جهت پاسخگویي به نيازهای حياتي و نيازهای فرهنگي ،اقتصـادی و اجتماعي در پدیداری شهر اقدام به
هدف گذاری ،برنامهریزی و اجرای برنامه مي نمایـد .ایـن امر در نهایت منجر به شکلگيری شهر یا سيمای خاص در هر کشور و
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سـرزمين بـا توجـه بـه فرهنگ ،سطح دانش و فن آوری و جغرافيایي طبيعي ميشـود .مـدیریت شـهری باعـث ایجـاد شهری با
کارکردهای خاص وکالبد سـاختار متناسـب بـا نيازهـای فرهنـگ پدافنـد غيرعامـل مي شود .برنامهریزی بهينه کاربری زمين های
شهری و کـاربرد اراضـي شـهری نقـش مهمـي درکـاهش آسيب پذیری در برابر بحران ها دارد .رعایت هم جواری هـا ،اصـل
سازگاری ،و عدم وجود کاربری های خطرساز در مناطق مختلف شهری موجـب کـاهش اثـرات تهدیدات مذکور مي شود(.اخباری
واحمدی مقدم)0989،

 -6-5پدافند غیرعامل در طرحهای توسعه و عمران شهری
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طرح های توسعه و عمران (شهری) به عنوان یکي از قدیمي ترین طرح های توسعه برای شـهرها با هدف توسعه کمي وکيفي
در شـهرها بـه ارائـه راهبردهایي در افزایش رونق شهرها مورد توجه است .طرح های توسعه به عنوان ابزار کنترل و نظارت بر
توسعه شهر تلقي مي شوند .باید با دقت و با درنظر گرفتن شرایط اجتماعي ،اقتصادی و سياسي و منطبق برنيازهای روز جامعه و
مردم ضمن برآوردن نيازهای ایشان امنيت آنهـا را در ابعاد مختلف نيز تامين نمایند .در شهرسازی معاصر با توجه به تقـدم برنامه و
طرح های توسـعه در شکل گيری ،ایجـاد و توسـعه شهرها مطرح است .موارد مهم مورد نظر پدافندغيرعامل درها طرح های
توسعه و عمران شهری به شرح ذیل است( :عندليب واخگر)0981،
الف :شناسایي اماکن حساس ،حياتي و مهم (سـازمان پدافند غيرعامل)0992 ،
ب :پدافند غيرعامل و کاربری شهری
ایــن بخــش کــه یکــي از مــوارد مهــم در زمينــه پدافندغيرعامل است توصيه مي شود؛ کـه بـه صـورت عمومي و در
نقشه هـای کـاربری اراضـي پيشـنهادی ،مکـان یـابي و مالحظـات در ایـن زمينـه و همچنـين اصولي مانند تمرکز زدایي و
تدقيق اماکن حياتي ،حساس و مهم مورد توجه مشاوران باشد(.اکبری )0991،مشاوران مي توانند با جدا نمـودن کاربری های اصلي
و توجه به اصول حاکم بـر پدافنـد غيرعامل در حوزه هر کاربری به ارائه شـاخص هـایي جهت تعيـين نقشـه هـای پيشـنهادی
کـاربری اراضـي بپردازند.
ج :پدافندغيرعامل و معابر شهری  :شــریان هــای شــهری و طبقــه بنــدی آنهــا بر اساس استفاده های مختلف
د :پدافندغيرعامل در حریم شهرها :و اهميت این فضاها در سلسله مراتـب امـاکن شهری
ه :ضوابط مرتبط با پدافندغيرعامل :در زمينـه احـداثهـای آتـي و جلوگيری از کاهش ضرایب امنيتي

 -7-5اصول پدافند غیرعامل در شهرسازی و معماری
مساله دفاع و امنيت از دیرباز درطراحي مجتمع های زیستي و سکونت گاه های بشر مورد توجه ویـژه ای قرار داشته است.
شناخت اصول پدافند غيرعامل و تطابق اصول شهرسازی و معماری با آن باعث مي گرددکه محل زیست شـهری در زمان رخداد
پدیده های مخرب محيطي و یا حمالت احتمالي ازآسيب پذیری کمتـری برخـوردار بـوده و ازایجاد فجایع جبران ناپذیر درمقابل
پدیده های غير مترقبه محيطي وانساني جلوگيری نموده وبه طبع آن ازبه هدررفتن منابع انساني واقتصادی جلوگيری نمود(.شمسي
پور ،فيضي وهمکاران )0980،اصول پدافند غيرعامل در طراحي و ساخت معماری شهری به منظورکسب آمادگي هرچه بيشتر در
برابر حمالت نظامي و سایر بالیای طبيعي مطرح مي شود .مالحظات پدافند غيرعامل دربخش شهرسازی در سه بخش معماری،
مقاومت سازه و تأسيسات ساختماني متبلور مي شود .از مهمترین عوامل افزایش دهنده تلفات درمناطق شهری ،معماری
غيراستاندارد و غيرمنطبق با ضوابط بخش معماری و توجه به اصولي مانند ؛ مکان گزیني و جانمایي بهينه ساختمان ،پراکندگي
مناسب بنا درجه مرمت پذیری باالی ساختمان ،معماری داخلي ساختمان و رعایت سایر مباني مرتبط با پدافند غيرعامل است .قابل
توجه اینکه ؛ آرایش مناسب فضاهای ساختماني و نحوه ارتباط با پيرامون ،باعث بهبود عملکرد سيستم وکاهش آسيب پذیری آن
مي شود و بسيار حائز اهميت است(.فرجي مالئي وعظيمي)0980،
نقش پدافند غير عامل در برنامهریزی مسکن شهری در راستای ایجاد شهرایمن ،شهر قدرت و شهر بازدارنده است .نتایج
حاکي از آن است که ؛ تعيين طرح هندسي بنا موقعيت بازشوها ،نحوه دسترسي و پيش بيني فضای امن به عنوان فضای چند
عملکردی برای هر ساختمان در زمان صلح و جنگ بر عهده مهندسين معماری و از جمله مؤلفههای بهينه معماری ساختمان و
معماری از منظر پدافند غيرعامل است .معماران باید با توجه به کاربری بنا و نيازهای آن فضاهایي را طراحي نمایند که عالوه بر
عملکرد پدافندی در زمان بحران ،در زمان صلح نيز کاربری مناسبي داشته باشد (مبحث  20مقررات ملّي ساختمان )0999،در بخش
سازه ،انجام طراحي ساختمان جهت مقاومت در برابر بارها مدنظر است .این کار به عهده مهندسين سازه است .جهت دستيابي به
سيستم مناسب سازه ای و امن ،طرح معماری باید هماهنگ با مبحث سازه باشد( .کامران ،اميني)0980،
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برنامه ریزی بهينه کاربری زمين های شهری نقش مهمي درکاهش آسيب پذیری در برابر مخاطرات انساني و طبيعي دارد.
هرگاه در تعيين کـاربری اراضـي شـهری همجواریها و اصول سازگاری بين آنها رعایت گردد ،امکان تخليـه سـریع و امدادرسـاني
و پيشـگيری از بروز حوادث بعدی ناشي از تهدیدها را به آساني مي توان انجام داد .برخي کاربری ها ماننـد بيمارسـتانهـا ،مخازن
سوخت ،مراکز امدد ،شبکه های دسترسي ،تاسيسات و تجهيزات حياتي و  ...را بعنوان کـاربری هـای ویژه مي نامند که نيازمند
توجه ویژه جهت حفاظت در برابر تهدیدهای مختلـف هسـتند( .عبـدالهي)0999،
در برنامه ریزی شهری و شهرسازی گزینه های مختلفي در راستای افزایش ایمني و اصـول دفاعي وجود دارد همانند؛ دیوارها،
بهره گيری از تناسب فضاها وکاربری هـا ،سازماندهي ارتباط فضاهای یک بنا درانواع فرم ها ،مکان یابي انواع کاربری ها با توجه
به اصول همسـایگي و در نهایت مالحظات سازماندهي های فضایي در شهرسازی و طراحي شـهری حائز اهميت است .مکان
گزیني صحيح از اقدام های اساسي در طراحي دفـاعي بوده و به معنای انتخاب بهترین محل استقرار است ،بطوریکه بدون یـک
مکان یابي صـحيح در واقع سـایر مالحظات پدافندی ،بي اثر و یا کم اثر مي گردد(.فرزامشاد)0990،
ازاصول پدافند غيرعامل که در معماری شهرها باید در نظر گرفته شود عبارتند از:
 -0مکان گزیني مناطق شهری
 -2بافت مناطق شهری  :بافت شهر در ميزان و چگونگي نحوه استفاده کاربران از شهر و چگونگي اجزای تشکيل دهنده شهر
تأثير دارد( .فتحي رشيد و قليزاده)0999 ،
 -9ساختار مناطق شهری  :توزیع فضایي ساختمان ها ،چگونگي کنار هم قرارگيری و ترکيب عناصر و عملکردهای اصلي
ساختمان ها در بافت های شهری ،پراکنش مناسب ساختمان ها از گسترش اماکن تک مرکزی ممانعت و متعاقب آن در کاهش
تلفات نقش برجسته ای ایفا مي کند(.کامران ،اميني و همکاران)0980،
 -1ارتفاع و شکل ساختمان ها
 -2شبکه معابر
اهداف پدافند غيرعامل شامل؛
الف) قبل از بحران :تمـام تـدابيری کـه موجـب کاهش آسيب در بحران و نيز افزایش آستانه مقاومت مردمـي و قوای
مدیریتي و بسيار مهم است.
ب) حين بحران :اطالع رساني سریع ،مدیریت صحيح ،توسعه امنيت رواني و غيره ازاهداف این مرحله است.
ج) بعد از بحران :امـدادرسـاني و برنامه ریزی برای تامين سریع نيازهای اوليه درکوتاه ترین زمان ازوقوع بحران و یا به
تعبيری مدیریت بحران را شامل مي شود(.شمسي پور ،فيضي و همکاران)0980،
اصول دفاع غيرعامل در معماری و شهرسازی به گونه باید لحاظ گردد که با تامين حداکثری اهداف پدافندی ،موجبات تحقق
بيشترین وزن ژئوپليتيکي را بهتبع پایداری و پویایي شهر در مواقع بحراني فراهم آورد.
طرح هاو پروژه های ساخت مسکن از این قاعده مستثناء نيست بلکه به کارگيری اصول و ضوابط حاکم بر پدافند غيرعامل در
طراحي و ساخت مسکن از درجه اهميت باالیي برخوردار است .امروزه پدافند غيرعامل به عنوان یکي از مؤثرترین و پایدارترین
روشهای دفاع در برابرتهدیدات ،همواره مد نظر اکثرکشورهای جهان قراردارد و حتي کشورهای برخورداراز توان نظامي بسيار باال
مثل آمریکا به این موضوع به صورت ویژه ای توجه داشته وکشوری مانند سوئيس با وجود بي طرفي دراکثر معادالت سياسي و
نظامي این موضوع را در نظر دارد(.کيانژاد و فيروزپور )0980،به همين انگيزه امروزه معماری بارویکرد پدافند غيرعامل مورد توجه
برنامه ریزان درحوزه های مختلف علمي مانند معماری ،شهرسازی ،مهندسي عمران ،برنامهریزی شهری و جغرافيا قرارگرفته است.
راهبردهای برنامه ریزی ومدیریت راهبردی توسعه پدافند غيرعامل منطقه باید بهگونهای تدوین شود که بتوان اقدامات بهبود
بخشي و ترميم تهدیدها و نارسایي های موجود در مدیریت راهبردی پدافند غيرعامل در زمينه های مختلف جغرافيایي-محيطي،
کالبدی-فضایي ،اجتماعي ،فرهنگي ،ساختاری -مدیریتي ،زیست محيطي ،سياسي ،اقتصادی و  ...انجام داد.

 -6نتیجه گیری
باعنایت به موضوعات مطروحه در ارتباط با شهر و کارکرد فعاليتهای شهری و اهميت حفظ و تداوم این فعاليت ها به صورت
مستمر و مداوم در مواقع بروز بحران های با منشاء طبيعي و انساني ،لزوم رعایت پدافند و باالخص پدافند غيرعامل در شهرها ،علي
الخصوص شهرهای با کارکرد ویژه و شاخص کامالً ملموس و آشکار احساس مي گردد.
اجرای پدافند غيرعامل درشهرها ازجمله الزاماتي است که مدیریت شهری باید در برنامهریزیهای خود در نظر قرار دهد تا از
طریق وضع مقررات و ضوابط ویژه در مکان یابي های شهری ،برنامهریزیهای ساخت و توسعه و عمران شهری ،تعيين کاربری ها
و اصول شهرسازی و معماری نسبت به اجرایي شدن آن اهتمام ورزد.
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به گونه ای که با اجرای این مقررات ،ضوابط و اصول تعيين شده ضمن رعایت مباني پدافند غيرعامل عالوه بر حفظ کاربری
ها ،خدمات ،کارکردها ،فعاليتهای روزمره شهری و پایداری آنها در برابر بحران ها افزوده و عالوه بر حفظ امنيت ،پایداری و پویایي
شهر از آسيب به شهر و تاسيسات شهری نيز تا سرحد امکان کاسته گردد.
در صورتي که ساختار و مشخصه های شهری از قبيل؛ منظر و نمای شهری ،اصول مهندسي در ساخت و ساز ،اصول
شهرسازی و معماری ،شبکه معابر ،دسترسي ها و نوع کاربری ها بر اساس پدافند غيرعامل شکل بگيرد .ضمن تضمين امنيت در
برابر بسياری از مخاطرات و بحران ها ،زمينههای توليد و مخابره پيام بازدارندگي در برابر حوادث و مخاطرات انسان ساز را نيز پيدا
خواهد نمود که اصل بازدارندگي نيز بيانگر ميزان قدرت و وزن ژئو پليتيک مي باشد.
با توجه به مدل مفهومي ارائه شده در شکل (شماره  ،)0مشاهده مي گردد؛ رعایت اصول دفاع غيرعامل درشهرسازی و معماری
و مدیریت و برنامهریزی شهری ،به گونه ای که آسيبي به کارکردهای موجود شهری وارد ننماید .باعث افزایش امنيت شهری و
بهتبع آن افزایش قدرت مي گردد که مولفه و شاخصه ارتقاء وزن ژئوپليتيک شهر و جایگاه سياسي و عملکردی آن در نظام و
مناسبات بين المللي مي باشد.

امنيت شهری
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رعایت اصول معماری
و مدیریت شهری

پدافند غير عامل
شهری

ثبات کارکرد
شهری

قدرت

ارتقاء ژئوپليتيک شهر
در مناسبات بين المللي

پویایي و پایداری
شهری
شکل  -10مدل ارتباط ژئوپولتیک شهری و پدافندغیرعامل

منابع
 .0حسن کامران ،داود اميني ،حسن حسين یاميني ،0980،کاربرد پدافند غير عامل در برنامهریزی مسکنِ شهری ،مطالعات و
پژوهش های شهری و منطقه ای ،سال چهارم ،شماره پانزدهم99-06 ،
 .2نظری ،رضا ،)0999( ،آمادگي در برابر سوانح در سـطح منـاطق و سـاماندهي نيروهـای مردمـي ،چکيـده مقـاالت همایش
توسعه محلهای چشمانداز توسعه پایدار تهران ،شهرداری تهران
 .9حسن کامران دستجردی مرجان بدیعي ازنداهي یاشار ذکي سيد عباس احمدی نرجس سادات حسيني نصرابادی،0986 ،
تبيين نقش ژئوپليتيکي شهر ،نشریه تحقيقات کاربردی علوم جغرافيایي ،سال بيستم ،شماره  ،20ص000-82:
 .1اخباری ،محمد ،احمدی مقدم ،محمدعلي ،0989،بررسي پدافند غيرعامل در مدیریت شهری ،فصلنامه ژئوپليتيک ـ سال
دهم ،شماره دوم ،صص68-96 :
 .2دره ميرحيدر و ميراحمدی ،فاطمه سادات( ،)0980سير اندیشه در جغرافيای سياسي سنتي و مدرن ،تهران:انتشارات دانشگاه
تهران
 .6خرم آبادی ،محمد ( )0980تاریخچه و مفاهيم پدافند غيرعامل ،فصلنامه سازمان نظام مهندسي ساختمان ،ش  ،96ص-00 :
09
 .0حسن حسيني اميني ،سهراب اميریان ،ساسان بداقلو ،بهناز امين نيری ،یعقوب پيوسته گر ،0989 ،ارزیابي ساختار شهری در
راستای برنامهریزی پدافند غيرعامل با روش ( SWOTمطالعه موردی :شهر بوشهر) ،فصلنامه علمي-پژوهشي جغرافيا
(برنامهریزی منطقه ای) سال نهم ،شماره ،2،ص222-298 :
 .9صيامي ،قدیر و خليل آبادی ،حسن ،0980،ژئوپليتيک شهری رویکردی نوین در تحليلهای ژئوپليتيک ،مجله جغرافيا و توسعه
ناحيه ای ایران ،شماره 068-012 ،8
 .8پورموسوی ،سيدموسي ،قورچي ،مرتضي ،رستمي ،قهرمان )0980( ،تبيين ژئوپليتيکي کالن شهرهای جهاني ،فصلنامه
ژئوپليتيک 0،شماره ،0ص68-10:
 .00آیت اللهي ،عليرضا( ،)0999دفاع از شهرها در برابر عوامل جنگ های نوین ،مجموعه مقاالت وبسایت سازمان پدافند
غيرعامل

.00
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.09
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.22
.29
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عليرضا عندليب ،اخگر ،حامد ،0981،ارزیابي نحوه بهره گيری از مفهوم پدافندغيرعامل در طرح های توسعه وعمران(جامع)
شهری ،نشریه پژوهش و برنامهریزی شهری ،سال ششم ،شماره بيست و دوم021-000 ،
حافظ نيا ،اصول و مفاهيم ژئوپليتيک ،انتشارات پاپلي0992 ،
سـازمان پدافند غيرعامل ،0992 ،مالحظات پدافند غيرعامل در طرحهای توسعه و عمران ناحيه ای کشور ،انتشارات سازمان
پدافند غيرعامل
اکبری ،عباس )0991( ،پدافند غيرعامـل – اصـول و مالحظات ،نشریه شماره ،9معاونت پدافنـدهوایي قرارگاه پدافند هوایي
خاتم االنبياء(ص) ،تهران
زیاری ،ك ،0990،برنامه ریزی پدافند و پناه گاه شهری ،مجله صفه ،شماره  ،92ص98-06 :
زین العابدین عادلي ،بشير بيگ بابایي ،ناصر اقبالي ،اصغر حاتمي ،)0982( ،ارزیابي ساختارشهری در راستای برنامه ریزی
پدافند غيرعامل شهر با استفاده از روش)SWOTمطالعه موردی :شهر بناب) ،فصل نامه آمایش محيط ،شماره،92
ص060-022:
زرگر ،ابراهيم ،مسگری هوشيار ،سارا ،0990،پدافندغيرعامل عامل در معماری ،مجموعه مقاالت وب سایت سازمان پدافند
غيرعامل
هادی فداکار ،نيما بهشتي زاده ،0982،پدافند غيرعامل ،عنصر هميشه الزم امنيت پایدار ایران اسالمي ،پنجمين کنفرانس
الگوی اسالمي ایراني پيشرفت؛ الگوی پایه پيشرفت؛ بيست ونهم و سي ام اردیبهشت ماه
علي اکبر شمسي پور ،وحيد فيضي ،سيما ضياءخواه ،)0980( ،جایگاه برنامه ریزی شهری در پدافند غيرعامل در حوزه مياني
شرقي مشهد ،فصل نامه جفرافيا و برنامهریزی شهری چشم انداز زاگرس ،سال چهارم ،شماره  ،00ص022-009 :
مرکز تحقيقات ساختمان و مرکز ،مبحث  20مقررات ملّي ساختمان0999،
عبـدالهي ،مجيد ،)0999( ،مدیریت بحران درنواحي شهری ،مجموعه مقاالت همایش شهرسـازی ایـران ،دانشـگاه شيراز،
دانشکده هنر
فرزامشاد ،مصطفي ،)0990( ،مباني نظری معماری در پدافند غيرعامل
فتحي رشيد ،علي و قليزاده ،الهام ،) 0999( ،برگزیده مجموعه مقاالت دومين همایش جامعه ایمن شهرتهران ،شهرداری
تهران
کيانژاد ،سيدقاسم وفيروزپور ،امامعلي )0980( ،بررسي و تبيين نقش پدافند غيرعامل درارتقای امنيت فضای شهری کشور،
مجموعه مقاالت همایش مدیریت شهری
عبدالوهاب خوجم لي ،زهرا احمدی پور ،محمدرضا حافظ نيا ،محمدرضا پورجعفر ،0982 ،تبيين ژئوپليتيک منظر شهری؛رابطه
قدرت و سياست با نمادسازی شهری ،مجلّۀ پژوهشهای جغرافيای سياسي ،سال اول ،شماره سوم ،ص20-2 :
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فصلنامه علمی تخصصی مطالعات طراحی شهری و پژوهشهای شهری
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زمينهگرايي ابزاري براي ايجاد پيوند محيطي ،انساني و اجتماعي در
بافت شهري؛ با بررسي نمونهي موردي خانهي گابريال در مكزيك

محمد امين طاهري ،*1فروغ حسين آبادي،2
سينا

جانفروززاده3

تاریخ دریافت99/11/18 :
تاریخ پذیرش99/11/24 :
کد مقاله21112 :

چکـيده
توجه به مشخصات بستر طرح همواره از دغدغههاي اصلي معماران ،طراحان شهري و متخصصين مرمت و احيا بناها بوده
است؛ زمينهگرایي رویكردي در طراحي است که در آن ،مولفههاي زمينه به شكلي مستقيم در فرآیند شكلگيري کالبدي
پروژه دخيل هستند و یك طراح ،استراتژي خود را بر مبناي مطالعات زمينهاي اقليمي ،فرهنگي ،تاریخي و کالبدي
مشخص ميکند که در آن بافت در مقياس خرد و کالن اهميت ویژهاي ميیابد .عدم توجه به ابعاد مختلف زمينه باعث
بروز چالشهاي زیست محيطي و فرهنگي براي بنا خواهد شد که در نهایت عدم هماهنگي با بافت و منظر شهري از
پيامدهاي آن است .این در حالي است که بسياري از رویكردهاي نوین ،مانند معماري پایدار نيز ،مولفههایي مطابق با
معماري زمينهگرا ارائه کردهاند که سعي در ایجاد همخواني محيطي و منطقهاي بين بنا و بستر دارند .در این ميان
کشورهایي که از زمينههاي مناسب فرهنگي و تاریخي برخودارند ،نمونههاي موفقتري را ارائه کردهاند که خانهي گابریال
در مكزیك یك مورد شاخص و برجسته به شمار ميآید؛ با مطالعهي این خانه مشاهده ميشود که این ساختمان ،تماما بر
پایهي زمينهگرایي محيطي و فرهنگي طراحي شده و نمونهاي مناسب براي تحليل چگونگي شكلگيري یك بناي
زمينهگراست.

واژگـان کلـیدی :زمينهگرایي ،روابط اجتماعي ،بافت شهري ،معماري محيطي

 -6كارشناس ارشد معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی (مسئول مكاتبات) Art.mtaheri@gmail.com

 -2دانشجوی كارشناسی ارشد مرمت بناهای تاریخی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مركز
 -9كارشناس ارشد معماری ،دانشگاه سوره
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زمينهگرایي دیدگاهي است که به ویژگي هاي یك مكان توجه دارد از این رو در حالي که به گونهاي ضمني به تمایز مكان نياز
دارد ،ایجاد ارزشهاي جدید را نفي نميکند و به صراحت ،تداوم ارزشهاي کالبدي مكان و زمينه موجود را خواستار است.
زمينهگرایي درواقع سازگاري با زمينههاي کالبدي ،تاریخي و اجتماعي و فرهنگي است که بر طبق ایدهها و اشكال گذشته ،در شكل
دادن به کالبد شهرهاي معاصر نقش موثر دارد؛ در زمينهگرایي عالوه بر توجه به جنبههاي کالبدي ،به مولفههاي انساني نيز توجه
ميشود چرا که عدم توجه به جنبههاي انساني ،بناهاي را به وجود ميآورد که آسيبهاي جبران ناپذیري در بافت منطقه ایجاد
ميکند .تبادل سریع اطالعات در دنياي معاصر و ارتباط با معماري سایر نقاط جهان باعث یكسانسازي شهرها و تبدیل آنها به
شهرهاي عمومي شده است این در حالي است که ميزان موفقيت فضاهاي شهري ،به ميزان بهرهگيري انساني از این فضاها و
حضور انسان در آن وابسته است؛ در واقع معماري و شهرسازي باید به جاي افتراق و جدایي ،در پي افرایش تعامالت اجتماعي و
همبستگي انسانها باشد (بهزادفر و طهماسبي  .)1992از طرفي طراحي یك محيط یكپارچه به لحاظ بصري و کالبدي ميتواند
کمك شایاني به ميزان برقراري ارتباط مخاطبين با فضاهاي شهري کند؛ یك ساختمان براي تناسب با زمينه و تقویت وحدت
بصري منطقه ،نيازي به تقليد دقيق شكل و فرم ساختمانهاي مجاور ندارد ،بلكه باید ویژگيهاي مشترك و اساسي معيني را با زمينه
و بافت داشته باشد (حسين پور و همكاران .)1992،
زمينه 1در لغت اشاره به ارتباط ميان کلمات و انسجام ميان آنها دارد ،بنابراین زمينه ـ که در متن ،ترجمهي کانتكست است ـ
در اصل ،به هم تافتن و مربوط ساختن کلمات و جمالت ،به منظور ساختن است .از این رو زمينه (کانتكست) ،ارتباط و همنشيني
ميان اجزاست .دربستر شهر به گونهاي قياسي ميتوان زمينهگرایي را اتصال و همنشيني ميان بناها خواند (مرزبان .)1989،
نگرش زمينه گرایي سعي دارد وجوه شكل دهنده مكان را در گذر زمان ،از گذشته تا به حال به لحاظ ابعاد کالبدي ،تاریخي،
فرهنگي -اجتماعي ،معناشناسي ،زبان شناسي و پدیدارشناسي که تحت عنوان مجموعهاي جامع به نام «بعد مكان» سازماندهي
ميشوند ،مورد شناخت و بررسي قراردهد .زمينهگرایي نگرشي را مطرح ميکند که درآن توجه به محيط و مسائل پيراموني آن ،جزء
اهداف اصلي است.
معادل واژه زمينه در فرهنگ معين«طرح ،نقشه ،موضوع و متن» خوانده شده و برگردان آن در فرهنگ آریان پور«متن ،زمينه
و بافت» است .ریشهي التين آن به معناي «ارتباط ميان کلمات» بوده و فعل آن به معناي «درهم بافتن ،ترکيب و بافت» است.
نگرش زمينهگرایي همانطور که بيان شد ،متاثر ازمكاتب فكري «پسا-مدرنيسم» است که در اوایل نيمه دوم قرن بيستم ،مطرح
شد .در ابتدا این نگرش به تاریخگرایي التقاطي که شكلگرایي بر مبناي بازگشت به تاریخ است ،تفسير شد .نگاهي سطحي به
زمينه و تنها در چهارچوب تاریخ ،اندیشمندان و معماران را برآن داشت تا سایر ابعاد زمينه همچون :سایت ،فرهنگ ،انسان و دیگر
عوامل را با تكيه بر محلي بودن و بومي شدن مكان و معماري ،مورد مطالعه قرار دهند .عواملي که ،بر پيوند هر چه بيشتر ساختمان
و زمينه در تمامي ابعاد تاکيد و خلق مكانها و فضاهاي مرتبط با زمينه و تاریخ خود را در پي دارد؛ اما زمينهگرایي تنها به عقاید آن
زمان پایبند نماند و بعدها با مطرح شدن بحث پایداري و استفاده از انرژيهاي طبيعي در ساختمان؛ تفكر پایدار در مكان را ،تحت
عنواین معماري پایدار و همساز با اقليم گسترش داد .توجه به اقليم و عوارض طبيعي مكان از منظر پایداري و اتكاي گونه به زمينه،
رویكرد فكري و اندیشههاي خالقانهي این نگرش را متحول ساخت ).(Gharedaghi,2013

 -2بيان مساله
امروزه بسياري از ساختمان ها بدون توجه به بافت و عوامل تاثيرگذار زمينه شهري خود طراحي ميشوند که نتيجه چيزي جز
بروز نظامي ناهماهنگ در سيماي کالبدي فضاي شهري و همچنين عدم توجه به پتانسيلهاي کالبدي ،فرهنگي ،اجتماعي و
تاریخي محدوده طراحي نيست (کارمونا .)1994،جریان معاصر ساخت و ساز در ایران نيز ،بيشتر ادامه راهبردهاي آزموده ابتداي قرن
و فاقد الگوي اجتماعي معيني در طرح خود هستند.

 -1-2مقياس زمينه گرایی
هر چند واحد زمينهگرایي را محله ميدانند اما زمينهگرایي در دو مقياس کالن و خرد بسط ميیابد .زمينهگرایي در مقياس
کالن منطقهگرایي 2نام دارد و در مقياس خرد به بنا تعميم ميیابد اما در کل به سه دستهي زیر طبقهبندي ميشود:
 .1کل (شهر)
1- context
2- regionalism
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 .2ميانه (بافت)
 .9جزء (بنا)
در زمينهگرایي کلنگر ،سعي بر تعریف محدوده تاریخي بوده و هدف ،ایجاد ساختاري معقول براي ارتباط بين بافت تاریخي و
جدید بوده است؛ به عنوان مثال در شهرهاي بارسلون و والنسيا سياست کلي بر توسعه مدرن شهر بوده و بافت تاریخي توسط یك
کمربند خياباني از بقيه بافت که به صورت شطرنجي و نوساز است جدا شده و بافت تاریخي به عنوان یك هسته حفظ شده است اما
در شهرهاي گرانادا و کوردوبا بافت تاریخي با بافت جدید ،که از فرم قدیمي تبعيت کرده تلفيق شده است.
در مقياسهاي ميانهنگر ،مداخالت ،در محدوده بافت انجام ميشود و با اعمال سياستهاي باال دست در ساخت و سازها منظر
و نماي بافت ثابت نگه داشته ميشود .در این سياستها ضوابطي براي ارتفاع ،رنگ و مصالح ساختمانها در نظر گرفته ميشود تا
روحيه تاریخي بافت حفظ شود .در بعضي موارد نيز با جسارتي خاص ابنيه تاریخي داراي ارزش به عنوان یك شاخصهي شهري در
ميادین و یا فضاهاي شهري قرار ميگيرند و به عنوان یك عنصر نشانه در شهر مطرح ميگردند .در مقياسهاي جزء نگر ،مداخله
در بافت به اندازه یك بنا انجام مي شود .در این نوع مداخله بسته به سياستهاي اتخاذ شده در ایجاد آن بنا یا فرم و مصالح از
بافت تبعيت ميکند و یا یك بناي مدرن با کاربري متفاوت براي باززندهسازي بافت در آن ایجاد ميشود.
زمينهگرایي یكي از دیدگاههاي شهرسازي است که زمينه را به مثابه بردار حرکت خود و مولفههاي آن را هدایتگر کار خود
ميپندارد .این رویكرد شهري در ابتدا صرفا به مؤلفه کالبدي توجه داشت ،امّا بهتدریج حوزه مطالعات خود را به وجوه انساني
گسترش داد .فعاالن این حوزه معتقدندکه اجزاي کالبدي شهر زیر پوشش ویژگيهاي دروني خود نيستند ،بلكه به محيط و مجموعه
نيروهاي پيرامون آن وابسته هستند .واحد تحليل در این رویكرد ،مطالعه بناها و فضاها در ارتباط با عوامل محيطي آن است و
هرگونه تغيير و دخالت در آنها نيز به این عوامل وابسته است .بطور کلي مؤلفههاي زمينهگرایي را ميتوان بهشرح زیر دستهبندي
کرد (آتش پنجه.)1991 ،
 .1کالبدي
 .2تاریخي
 .9اجتماعي ـ فرهنگي
 .4اقليمي
این تحقيق ميکوشد با معرفي جنبههاي مختلف زمينهگرایي و معرفي یك نمونهي موفق ،از روش استقرایي و تشریحي ،نحوهي
شكلگيري و عملكرد یك طراحي زمينهگراي مناسب را معرفي کند و به این پرسش پاسخ دهد که چگونه ميتوان در مقياس خرد
و کالن از تمامي مولفههاي زمينهگرایي بهره برد.

 -3معرفی انواع زمينهگرایی
 -1-3زمينهگرایی كالبدي
در این رویكرد ،اجزاي شكل شهر به تنهایي مورد ارزیابي و مطالعه قرار نميگيرند ،بلكه در گسترهاي وسيعتر از محيط مصنوع
مورد بررسي قرار ميگيرند بدین معنا که یك اثر معماري در رابطه با نظام بزرگتر شهري و در سلسه مراتبي از مجموعهها قرار دارد،
در نظر گرفته ميشود؛ بنابراین زمينهگرایي پيوندي ميان معماري و شهرسازي برقرار ميکند که در زمينهاي معين ،به دنبال
اشتراکات کالبدي است .در واقع زمينه ،بين معماري و شهرسازي ارتباط برقرار ميکنند .گرایش شهرسازان به ساخت وساز در یك
مجموعهي موجود به معني درهم بافتن نو و کهنه ،به نحوي است که بتواند یك کل زنده و مطلوب را بازتوليد کند .پس باید تعهد
خاصي نسبت به مساله ورود معماري جدید در درون زمينه موجود احساس شود .زمينه کالبدي به بستر کلي از پيش موجود گفته
ميشود که عناصري چون فرم ،شكل ،مقياس ،تناسبات ،جزئيات مصالح ،بافت ،رنگ ها ،هندسه ،دسترسيها ،جهتگيري،
چشماندازها و پرسپكتيو ،توپوگرافي محل ،وضعيت پوشش گياهي را شامل ميشود و عناصر تشكيل دهندهي بافت شهري شامل:
ميزان تراکم بناها ،خيابانها و پيادهروها و نسبت آنها با یكدیگر ،ترکيب احجام و فرمها در کنار هم ،سازماندهي فضاها،
همجواري بناها با یكدیگر ،پيوند بناهاي قدیمي و جدید ،خط آسمان ،خط زمين و نوع اتصال به زمين ميشود .هر محيط شهري
الگوي خاص براي توده و فضا دارد اما طراحي شهري در صورتي موفق است که بتواند ميان توده و فضا ،همزیستي مثبت ایجاد
کند.

 -2-3زمينهگرایی تاریخی
تاریخگرایان بر این عقيدهاند که گذشتگان ،درسهایي عيني براي شهرسازي کنوني ایجادکردهاند و اگر جامعهاي خود را از
تاریخ خود جدا کند ،تالش انسان گذشته را بيهوده فرض کرده است .به گفتهي کارل پوپر ما تحقيقي را انتخاب ميکنيم که
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سابقهاي از تكامل علم در پشت آن نهفته است و سعي در ادامهي آن داریم .باید از آنچه گذشتگان انجام دادهاند بهره گيریم و اگر
بخواهيم در علم پيشرفت کنيم باید بر شانه پيشكسوتان بایستيم و سنت خاصي را ادامه دهيم؛ جوهر جامعه و توسعهي آن به سنت
پيوند خورده است و همانطور که فرضيه براي کشف واقعيتها در علم به کار ميرود ،سنت همين نقش را براي جامعه دارد .گرچه
سنت قابل نقد و تغيير است ،اما نظمي خاص ایجاد ميکند و مبنایي را براي عمل قرار ميدهد (شيرازي.) 1988 ،
با توجه به اینكه در زمان طراحي ،زمينه ،بخشي از یك موجودیت از گذشته است که مورد نگرش قرار ميگيرد ،بایستي به آن
به عنوان نوعي از محتوي تاریخ نيز نگاه کرد .نگاه به زمينه نباید به عنوان عاملي ایستا و راکد در زمان متصور شود بلكه باید به
عنوان یك قواي انگيزشي پویا ،متغير ،متحرك و دیناميك مد نظر باشد .بدین معني که هر زمينه اوليه ،از چهرة طبيعي و بكر
زمين ،با گذشت زمان در اکثر مناطق انساننشين ،مثل شهرها مدام در حال بازسازي و تغيير است .بهعبارت دیگر ساخت و ایجاد
هر بنا در زمينهي موجود ،به عنوان بخشي از بستر ،براي بناي بعد از خود زمينهسازي ميکند .تاریخگرایان بر این باورند
اگرجامعهاي خود را از گذشته جدا کند ،تالش انسان گذشته را بيهوده انگاشته است زیرا انسان بدون دست آوردههاي گذشته مفهوم
انساني ندارد .تنها فرق ميان تاریخ انسان و تاریخ طبيعي آن است که تاریخ انسان هرگز نميتواند از ابتدا آغاز شود و چندین هزار
سال است که حيوانات ،روز خود را همانند گذشته آغاز ميکنند ،اما در مورد انسان ،قطع استمرار تاریخي ،تحقير حيات گذشته
اوست .باید از آنچه گذشتگان انجام دادهاند بهره بگيریم و اگر بخواهيم پيشرفت کنيم باید ایدههاي پيشكسوتان و سنتهاي آنها را
ادامه دهيم ).) Rowe,1978
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 -3-3زمينهگرایی اجتماعی ـ فرهنگی
زمينهگرایان اجتماعي ـ فرهنگي معتقدند فرهنگ ،مجموعهي قواعدي را ميآفریند که شهر بازتابي از آن است .مردم ،توسط
فرهنگ ،یعني مجموعه ارزشها ،باورها و جهانبيني مشترك ،به محيط خود معني ميدهند و فضاي خالي را به مكان ،تبدیل
ميکنند (راپاپورت .)1911،از جمله کساني که مطالعات خود را بر اهميت زمينهي فرهنگي در شكل شهر ،متمرکز ساخته است،
آموس راپاپورت است .به تعبير راپاپورت ،سازماندهي محيط مصنوع ،شامل سازماندهي معني نيز ميشود که در آن ویژگيهاي
کالبدي نظير :مصالح ،رنگ ،ارتفاع ،اندازه و مقياس ،خاصيت ارتباطي و نمادین دارند .عناصر کالبدي در محيط ،معاني متفاوتي دارند
و این معاني به طور نظام یافتهاي به فرهنگ پيوند خوردهاند .مردم در مجموعههاي کالبدي متفاوت ،هنجارهاي رفتاري متناسب با
آن را که توسط فرهنگ تعریف شده انجام مي دهند (راپاپورت .)1911،حوزهي فرهنگي اجتماعي به شناخت هر چه بيشتر فرهنگ
و نقش آن بر شكلگيري آثار معماري و نوع نگرش جامعه به محيط طبيعي و غير طبيعي پيرامون خود تأکيد ميکند .فرهنگ یك
جامعه مجموعهي کامل و پيچيده اي از آداب ،آئين ،هنرها ،نگرش و سایر عواملي است که باعث پدید آمدن سبك زندگي،
برخوردها و نوع تفكر و بينش مردم نسبت به خود و جامعه ميشود؛ به نوعي فرهنگ یك جامعه متأثر از معماري و معماري ،متاثر
از فرهنگ است  .بنابراین درك فرهنگ مردم یك سرزمين و کشف مفاهيم فرهنگي مربوط به آن ميتواند در پدید آوردن آثار
معماري با مبناي فرهنگي تاثير به سزایي داشته باشد؛ از این منظر ،وظيفه هر بنا به عنوان جزئي از فرهنگ معماري ،عينيت
بخشيدن به یك اندیشه ذهني به وسيله ظرف خاص آن است و بدین ترتيب این ظرف ،نمودي خواهد بود براي سنجش فرهنگ،
لذا هر ساختمان ، ،یك شاهد فرهنگي است (معماریان.)1981،
اساس نظریه مكان درك خصوصيات انساني و فرهنگي فضاي کالبدي است .فضا به لحاظ کالبدي زميني خالي ،اما داراي
محدوده و هدف است که اشياء را که داري شكل ،بافت و رنگ هستند ،به هم پيوند ميدهد وقتي فضاي کالبدي به مكان تبدیل
ميشود که محتواي فرهنگي یابد (شولتر)1992 ،؛ زیرا به نظر ،شكل فضایي ،به دنبال معنایي که داشته ایجاد شده و معني پدیده در
زمينهاي که ظاهر ميشود درك ميشود .روابط فرهنگي و اجتماعي و سيستم اقتصادي یك شهر تا حدود زیادي ميتواند در تعریف
زمينه موثر باشد؛ به عنوان مثال در فرهنگهایي که ارتفاع سقف درگاه را براي حس حضور و آرامش بلند ميگيرند ،تفاوت بسيار
زیادي با فرهنگهایي که براي همان حس و احترام و آرامش ارتفاع کوتاه فضا مناسبتر و قابل قبولتر است ،وجود دارد .تفاوت
کالبدي این دو گونه بنا خود تعریف کنندة بخشي از زمينه است .وظيفه شهرسازان ایجاد مكانهاي پایداري است که بهترین تناسب
را ميان زمينه فرهنگي ،کالبدي ،نيازها و انتظارات استفاده کنندگان فراهم آورد(خوشنویس و ابراهيم پور  .)1999،معمار و شهرساز
زمينهگرا باید قادر باشد ویژگيهاي یك مكان را دریابد و آن را بخشي از فرآیند طراحي خود قرار دهد؛ زمينهگرایان بر این عقيدهاند
که هر ساختمان عالوه بر اینكه باید با ساختمانهاي موجود هماهنگي داشته باشد ،نباید صرفا یك تقليد از گذشته باشد ،چرا که
وضع موجود سایت در واقع بيانگر ميزان پيشرفت علم در زمان ساخت بنا بوده و معماران و طراحان باید با استفاده از مفاهيم موجود
در سایت ،تكنولوژي و دستآوردهاي زمان خویش را به عرصهي نمایش بگذارند(.توالیي .)1981،زمينهگرا بودن معماري همواره به
معناي ایجاد هماهنگي و توازن با زمينه اطراف نيست و حساسيت معمار و ميزان درك او از ویژگيهاي فيزیكي ،ذهني و احساسي
سایت یا حس مكان ـ که تنها با حضور در یك مكان حاصل ميشود ـ به معمار کمك ميکند تا این ارتباط را بهتر درك و ایجاد

کند .هر چند این امر ميتواند تا اندازه اي خطرساز باشد ،زیرا همواره این شبهه وجود دارد که استعدادهاي یك زمين ،بسته به
فلسفهي فكري معمار تبيين و تعریف ميشود (وایزربرگ .)1928،اینطور به نظر ميرسد که در طرحهاي معماري چند سال اخير
جهان ،به گونه اي اهميت تأثيرات نيروهاي فرهنگي و تاریخي شهرها در طراحي مد نظر قرار گرفته است که این امر در بررسي
اجمالي از آثار معماران مطرح و صاحب نظر مشهود است و نيز مشخص است که این نگرش به طراحي ،در طول زمان به ارائهي
راهكارهاي متفاوتي انجاميده است .زمينهگرایي در اینجا امكان توسعه یك ساختمان در آینده و تمایل به ایجاد ارتباط ميان
ساختمان و محيط پيرامون آن تعریف شده است ،یعني محيط پيرامون دربرگيرنده تمام عوامل محيط از جمله زمينههاي فرهنگي،
اجتماعي و تاریخي طرح است (شایان و دیگران  .)1988،زمينه به عنوان عاملي هویتبخش به هر اثر معماري با توجه به جغرافيا،
تاریخ و فرهنگ هر سرزمين ،بيان مي شود؛ البته این رویكرد با گذشت زمان داراي سير تكاملي بوده است و در هر پروژه با توجه به
ویژگي خاصش و خواستههاي کارفرما به صورت متفاوت بيان شده است.

 -4-3زمينهگرایی اقليمی

 -4زمينهگرایی و توسعهي پایدار
پرداختن به معماري پایدار و اساس شكلگيري چنين رویكردي در طراحي معماري ،الزمة شناخت عميقتري از اهداف و
توصيههاي پایداري است .از سویي حل مشكالت محيطي ،فرهنگي  -اجتماعي و اقتصادي و پيوستگي شدید این موضوعات ،ما را
به سوي معماري بومي و رویكرد پایداري در مقایسه و سنجش با یكدیگر قرار ميدهد تا سازوکارهاي آن براي طراحي معماري
امروز ،استخراج گردد .پدیدة معماري بومي به عنوان مقولهاي معطوف به زیبایيشناسي و در عين حال احترام به طبيعت ،موضوعي
بسيار با اهميت است.
شاید در نگاه اول به رویكرد معماري پایدار ،اثر معماري ،به عنوان محصول پایداري ،نگاه شود ،در حاليكه هدف از این رویكرد
ایجاد پایداري از اثر معماري است .پایداري نياز دارد بهعنوان قدرتي که پایدار ميکند ،در رابطه با یك فرآیند دیده شود که به
معناي مداومت ،پيوستگي و استمرار و جنبش و حرکت فعال است .بنابراین یك فناوري ساختماني به خصوص را نميتوان به عنوان
تكنولوژي معماري پایدار ردهبندي کرد و نميتوان به اشتباه آن را بهعنوان یك تكنولوژي مناسب قلمداد نمود که در یك سيستم
تكراري ،بهدرستي ،براي تمامي زمينهها پاسخگوست ،این اتفاق باعث ميشود که در آینده و یا در مكاني دیگر ،به دليل تغيير
عوامل فرهنگي و اجتماعي و فيزیكي در یك زمينه جدید ،ناکارآمد شود .بنابراین ميبایست به پتانسيل فرآیندهاي آن فناوري و
سيستم توجه نمود تا در صورت امكان ،بتوان آنها را در یك مورد خاص به کار گرفت؛ چرا که پایداري یك ویژگي زمينهاي است
(خوشنویس و ابراهيم پور.)1999 ،
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اقليم به عنوان یكي از ارکان اصلي محيط طبيعي ،تاثير شگرفي در نوع فرم و معماري منطقه دارد ،طوري که ایدههاي شكل
دهندهي فرم معماري هر مكان ،متناسب با شرایط آب و هوایي و اقليمي آن مكان سازماندهي ميشود (معماریان .)1981،قابل
توجه است که اقليم عالوه بر تأثيرات عميقش بر نگرش خلق فرم ،فضا و گونههاي مختلف معماري یك مكان ،ارتباط مستقيمي با
فرهنگ ،خُلق و خو ،عادات و رفتارهاي ساکنين آن مكان دارد .به طور مثال در مناطق کویري و در حوزهي اقليمي گرم و خشك به
دليل گرماي بيش از حد و رطوبت بسيار کم هوا معمار سعي ميکند تا با خلق فرمي فشرده ،درونگرا و ایجاد یك خُرده اقليم در
داخل بنا ،فضاهاي زندگي را به حد آسایش انسان برساند ،همين امر موجب ایجاد نوعي محرميت و حفاظت از بنا و انسان در برابر
شرایط آب و هوایي و محيطي ميگردد .این درونگرایي به وجود آمده تأثيرات رفتاري و رواني بر انسان ميگذارد ،در نتيجه خلقوخو
و عادات انسان متأثر از اقليم و معماري است ،امري که در معماري زمينهگرا باید به آن توجهي ویژه داشت .بنابراین اقليم تأثيري
شگرف بر معماري ميگذارد و در ادامه فرهنگ جامعه و مردم متأثر از معماري و شرایط زیستن در آن است ،زیرا معماري با امر
زیستجهان و با روزمرگي انسان در ارتباط است).)Gharedaghi ,2013

 -5خانهي گابریال در مکزیك
خانهي گابریال با رویكرد معماری زمینهگرا طراحي شده است و در محلهاي از شهر مریده 1قرار دارد که درگير روند توسعهي
شهري است .هدف طراحي ایجاد مأمني آرام ،ارزان قيمت با حداکثر آسایش حرارتي و کارایي باالي انرژي براي خانوادهاي
مكزیكي است .حجم اصلي در قسمت مياني محدودهي زمين قرار گرفته است که با دو حياط از طرفين احاطه شده است و ارتفاع
بنا نيز از واحدهاي همجوار خود تجاوز نكرده است که حاصل آن یك قرارگيري مناسب در بافت منطقه شده است.
Meride
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زمين پروژه زميني باریك و دور از خيابان است که
ميان ساختمانهاي مجاور احاطه شده است و براي به
حداکثر رساندن رابطهي ساختمان با خيابان مجاور ،در ضلع
غربي زمين پروژه ،حياطي عمومي ایجاد شد .این طرح از
اصول معماري سنتي یوکيتكان 1الهام گرفته شده است .در
قسمت ورودي ،فضایي پر از آب دیده ميشود که جهت
کنترل پشهها ،اکسيژنزایي و تفریح طراحي شده است و در
ساخت آن از مواد ارگانيك استفاده کردهاند .این آب با البي
ورودي خانه مرتبط است و از تمامي قسمتها دیده ميشود
که دید و منظري مناسب را بهواسطهي حضور آب فراهم
آورده است .استفاده از عناصر بومي و کهن الگوهاي
فرهنگي مكزیك در جدارهي بنا به شكل پوسته ،عالوه بر
آن که یك نماسازي مناسب را ایجاد کرده است ،در کنترل
نور در فصول گرم سال نيز نقشي موثر دارد که متناسب با
اقليم گرم آن منطقه است.

شکل  -1نحوهی قرارگیری فضاها در مدل بنا
(ماخذ)masahat.ir :

شکل  -2نحوهی استفاده از آب و عناصر فرهنگي برای ورودی ()masahat.ir

در مورد پالن این خانه باید گفت که در پالن ،سه عرصهي عمومي ،خدماتي و خصوصي قرار دارد؛ آشپزخانه و اتاق ناهارخوري
در بخش عمومي ،سرویس بهداشتي و حمام در عرصهي خدماتي و اتاق خواب در قسمت خصوصي قرار دارد .اتاق خواب ،آشپزخانه
و اتاق ناهارخوري همگي داراي تراسي نيمه باز هستند و شرایط خاص آب و هوایي منطقه باعث شده تا با الهام از معماري بومي،
به جاي بازشو ،شبكه اي سوراخ سوراخ در محل پنجرهها قرار گيرد؛ بدین ترتيب نه تنها خانه در تمام اوقات سال از نور طبيعي
برخوردار است بلكه این عمل باعث تهویهي طبيعي داخل نيز شده است و دیگر نيازي به استفاده از وسایل خنك کنندهي مصنوعي
نيست؛ این شبكه همچنين داخل را در برابر تابش سوزان خورشيد ،باران و طوفان حفاظت ميکند .ارتفاع داخل نيز براي عملكرد
بهتر حرارتي کوتاه است که این عمل نيز مطابق با ویژگيهاي معماري بومي منطقه است .در طراحي داخلي ،کف ،سقف و
دیوارهاي بتني به صورت آشكار و بدون نازك کاري رها شدهاند و در حياط خانه نيز درختان بومي استفاده شده است .درختان
ميوهي کاشته شده در حياط نيز مصرف خانواده را فراهم ميکنند .در دکوراسيون داخلي نيز از مبلمان با طرح و رنگ بومي استفاده
شده است .استفاده از رنگ در معماري محلي مكزیك مرسوم است.

Yucatecan
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 -6نتيجهگيري
کشور ایران با دارا بودن بستري مناسب از تاریخ و اقليم ،زمينهاي مناسب را فرآهم ميآورد که معماران و متخصصين این حوزه
توجهي ویژه را به رویكرد زمينهگرایي داشته باشند زیرا در بسياري از کشورهاي پيشرفتهي جهان ،شبيهسازي ساختوسازها باعث
نادیده گرفته شدن تعداد اندك زمينههاي تاریخي و فرهنگي ميشود .به عنوان مثال در شرایطي که اکثر شهرهاي دنيا در حال
شبيه شدن به یكدیگر هستند ،مناطقي مانند مكزیك که بستري غني براي بهسازي و نوسازي بافتهاي قدیمي خود دارند ،از این
امتياز به شيوهاي مناسب بهرهبرداري کردهاند که نمونهي کالبدي آن در خانهي گابریال مشهود است .این رخداد به واسطهي
تشابهات تاریخي و اجتماعي بين کشور ما و مناطقي از این دست ،ميتواند در مقياس هاي خرد و کالن و در طراحي و برنامهریزي
شهري رخ دهد؛ از این رو در وهلهي نخست باید در حفظ بافت ارزشمند شهري اقداماتي بنيادین صورت پذیرد و سپس از طریق
این رویكرد ،پيوندي همهجانبه ميان توسعهي پایدار ،معماري و احيا بناهاي شهري برقرار شود .در نتيجه در هر پروژه باید ابتدا
مطالعاتي پيرامون اقليم ،بافت ،طرح و شرایط منظر شهري مختص آن پروژه صورت پذیرد و نيز حفظ ارزشها و هنجارهاي
فرهنگي و رفتاري در اولویت قرار گيرد.
در سالهاي آغازین شاید از مفهوم زمينهگرایي بهعنوان تاریخگرایي صرف یاد ميشد اما پس از مطالعات گستردهاي که
صورت گرفت مشخص شد که مولفههاي زمينهگرایي ميتواند به مسائل اجتماعي و فرهنگي تعميم یابد که نمود کالبدي آن
استفاده از کهنالگوهاي یك سرزمين است .نمونهي بررسي شده در پژوهش به خوبي نشان ميدهد که طراح ،در وهلهي نخست
به بافت شهري توجه ویژه اي داشته و سپس با توجه به مطالعات تاریخي و فرهنگي صورت گرفته ،شكلي را برگزیده است که
همخواني محيطي را با بستر ،رعایت کرده و از سویي نظامدهي فضایي بر اساس طراحي بومي منطقه و استفاده از مصالح و رنگ
بهجا ،در فرآیند ساخت ،باعث شده است منظر شهري یگانهاي بازتوليد شود .بهرهگيري از گياهان بومي و استفاده از آب سبب شده
است که بنا به لحاظ صرفهي انرژي نيز پاسخگوي اصول معماري پایدار باشد.
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