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 فهرست مقاالت

 
 صفحه  مقـاله وانـعن

 با تمرکز بر حس یشهر یدر فضا یمدارادهیپ گاهیبه جا ینگرش

 یقارن سار ابانی: خیمورد ینمونه مکان؛ به یدلبستگ
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 51 مشهد هی: محله امامینمونه مورد ؛یمسکون یها مجتمع
 شیفرک روی، هانیمیکر دایآ

انسجام  شیبه منظور افزا یشهر یفضا یطراح یهااستیس هیارا
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک1011(، پاییز 11)پیاپی:  3سال چهارم، شماره 

 

-با تمرکز بر حس مداری در فضای شهریپیادهنگرشی به جایگاه 

 ی موردی: خیابان قارن سارینمونه ؛مکانبهدلبستگی

     

 2لوییسحر مجیدی هتکه، *1مهسا حقانی
 41/50/4155تاریخ دریافت:  

 24/50/4155تاریخ پذیرش: 
 

  25921کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

شهری و ی خود و با محوریت حرکت سواره در فضایشهری در گسستی عمیق با سنت گذشتهی های توسعهامروزه طرح
اجتماعی، کیفیت، امنیت، سرزندگی و... اند. این امر موجب کاهش تعامالترنگ شدن حضور عابران پیاده شکل گرفتهکم

ر شهرهای معاصر رویکردی مناسب در راه دزدن با احداث پیادهرسد، خلق فرصت قدمنظر میاست. بهشهری شدهدر فضای
عنوان یکی از رو در پژوهش حاضر، خیابان قارن ساری بهشهری باشد. از اینفضایبهدلبستگیجهت ایجاد و ارتقای حس

ی موردی پژوهش، با هدف ارزیابی اثر عنوان نمونهگردد؛ بهتجاری این شهر نیز محسوب میهای اصلی که مرکزخیابان
تحلیلی و از لحاظ  -شهری اجرا گردید. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، توصیفیفضایبهراه، بر دلبستگیپیادهاجرای طرح 

ی خیابان قارن ساری بودند که ی آماری تحقیق شامل مراجعان پیاده و سوارهشود. جامعهروش، پیمایشی محسوب می
ی ها پرسشنامهاسبه گردید؛ همچنین ابزار گردآوری دادهنفر مح 055ی آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه

و از روش  SPSSافزار ها از نرمدر انتها جهت تحلیل داده تأیید گشت. 56802است که با آلفای کرونباخ ساخته بودهمحقق
در  خیابان در این استیودنت استفاده گردید. نتایج حاصل حاکی از آنست که فاکتورهای آشنایی و خوانایی -Tآزمون 

در شرایط مطلوبی قرار ندارند که این امر موجب قرارگرفتن سازی فاکتورهای قلمرویابی و شخصیشرایط مطلوبی بوده و 
 است.ترین رتبه شدهدر باالترین رتبه و شاخص تعامل رفتاری در پایین شناختیشاخص تعامل 

 

 

 .فضای شهری، خیابان قارن، شهر ساریمکان، بهمداری، حس دلبستگیپیاده یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

)نویسنده  ای، تهران، ایران.حرفهوگروه مهندسی معماری، دانشکده مهندسی ساختمان و معماری، دانشگاه فنیعضو هیأت علمی،  -1

 Mhs.haghani@yahoo.comمسئول( 
 ای، تهران، ایران.حرفهوگروه مهندسی معماری، دانشکده مهندسی ساختمان و معماری، دانشگاه فنیعضو هیأت علمی،  -2
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 مقدمه  -1
از آنست که شهرنشینی در سراسر جهان و ایران رو به های عمومی نفوس و مسکن در چند سال اخیر، حاکی سرشماری

اند که ها مهاجرت نمودهمردم مناطق روستایی کشور با هدف دستیابی به رفاه و زندگی بهتر به شهر که بیشترِگسترش است. بطوری
از حفظ و ساماندهی حرکت این مسأله منجر به تبعات منفیِ متعددی از جمله، وابستگی بیش از حد نیاز به حرکت سواره و تحددی 

های اجتماعی، ی کاهش کیفیت محیط شهری و افول ارزشاست؛ که این امر خود، یکی از عوامل عمدهو فضاهای پیاده شده
(. با ادامه روند موجود و توجه فزآینده به 08: 4409، و همکاران شود )پوراحمدفرهنگی و بصری در فضاهای شهری محسوب می

ریزی برای حرکت پیاده به تدریج موجبات حذف پیاده از فضای شهری فراهم سواره و غفلت از سازماندهی و برنامهنیازهای حرکت 
ها را به فرار تشویق که مردم را به مکث و حضور و برقراری مراودات اجتماعی دعوت کنند، آنشد و فضاهای شهری به جای آن

دهد و این عدم حضور و ارتباط ترین نیازهای انسان به درستی رخ نمیاز مهم شدن به عنوان یکیکند و تجربه دیدن و دیدهمی
های مراقبه، توسعه و حفظ محیط از طریق ساز بروز کاهش امنیت و ایمنی، کاهش فعالیتمردم با فضای شهری، خود زمینه

تقای کیفیت مکان و افول کیفیات فضای نزدیکی با آن و عدم بروز رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال مکان، عدم تالش برای ار
تفاوتی نسبت به شهر و اجتماع پیرامون و افزایش میزان شهری و کاهش رغبت به تداوم حضور در بین شهروندان ، فردگرایی، بی

 باشد.های اجتماعی، فرهنگی و هویتی میجرائم و سایر بحران
-های جدیدی در عرصه برنامهها و دیدگاهی گذشته، گرایشدهه ندجویی در برابر این وضعیت در طول چبرای واکنش و چاره

مداری یا شهرسازی (. رویکرد پیادههمانشود )گستری یاد میسازی یا پیادهاست که از آن به جنبش پیادهریزی جهان مطرح شده
مقیاس انسانی شهرها با هدف فراهم مدار کردن و طراحی با ریزی شهری در جهت پیادهگرا، رویکردی نو در طراحی و برنامهانسان

نقل موتوری، در شهرهای مختلفی از جهان است. در این وروی و کاهش حملنمودن شرایط مناسب جهت ترغیب مردم به پیاده
 ایریزی در سطوح پایین و در مقیاس انسانی از اهمیت ویژهرویکرد به سبب قرارگرفتن عابر پیاده در کانون توجه، ضرورت برنامه

 (. 2003Ewing et al, 2006; Pikora et al ,برخوردار است )
دلبستگی به مکان در مداری و حسبررسی و شناخت چگونگی ارتباط میان پیاده»زمینه، پژوهش حاضر با هدف با این پیش

در شهر ساری وجود  مکانبهدلبستگیمداری و حسچه ارتباطی میان پیاده»به این سؤال است که  دنبال پاسخبه« فضای شهری
مکان در فضاهای شهری مورد بررسی و در ادامه چگونگی ارتباط بهدلبستگیمداری و حسدر این راستا، ابتدا مفاهیم پیاده«. دارد؟

مورد تحلیل و ارزیابی  ،عنوان متغیر وابستهدلبستگی به مکان بهعنوان متغیر مستقل و حسمداری بهمیان دو عامل، پیاده
 است.تهقرارگرف
 

 ی پژوهشپیشینه -2
ها در سراسر طور گسترده توسط مقامات شهرداریهای ترافیکی، بهمدارسازی و ایجاد محدودیتجنبش پیاده 4905ی از دهه

عنوان ابزاری برای کاهش اثرات ترافیک موتوری در مناطق مرکزی با حجم باالیی از عابران پیاده، برای بهبود کیفیت اروپا به
-فروشی به کار گرفتهبردن از مشاغل خردههای شهری و تشویق به تغییر رویکرد به سمت سفرهای پایدارتر و همچنین بهرهمحیط

ی فضاهای پیاده در مدار کردن که هدف آن بازیابی و توسعه(. در همین راستا جنبش پیادهMelina & Sergold, 2017:1شد )
ی اول شهری است، به یکی از عنوان عناصر درجهائل شدن برای عابران پیاده بهسطح شهرها و به رسمیت شناختن و اولویت ق

 (.48: 4099است )اسعدی و همکاران، ریزی و طراحی شهری بدل گردیدهمحورهای برنامه
دادند، مداری و اثرات آن را مورد بررسی قرار های بسیاری از چندین منظر پیادهدر داخل و خارج از کشور مطالعات و پژوهش

 های صورت پذیرفته اشاره خواهد شد.که در ذیل به برخی از پژوهش
هایی برای ی شاخصبه ارائه« پیشنهاد شاخص برای ارزیابی فضاهای شهری»ای با عنوان ( در مقاله2542منتیرو و همکاران )

-های آکادمیک آنهای پژوهشبی و مرور شاخصاند و با ارزیاارزیابی فضاهای شهری در ارتباط با کاربران پیاده و دوچرخه پرداخته

بندی جدید و تحت عناوینی همچون تنوع و انتخاب، آسایش و راحتی، فرم و کالبد، تمایز و تشخیص، مالحظات ها را در یک دسته
هری با هایی برای ارزیابی عناصر فضاهای شی شاخصاند. در واقع، هدف این پژوهش ارائهمحیطی و دسترسی قرار دادهزیست

 (.Monterio and Campos, 2012نقل عمومی است )وهای حملسوار برای دسترسی به ایستگاهتوجه به عابر پیاده و دوچرخه
، «روی در فضای شهریمداری و ارتباط آن با افزایش قابلیت پیادهپیاده»( در پژوهشی تحت عنوان 2548) الدیننجم 

مداری منجر به افزایش کیفیت محیط شهری با افزایش امنیت و عنوان بخشی از طرح پیادهبهروی بیان می دارد که قابلیت پیاده
 (.48: 4099سازماندهی در نواحی شهری خواهد شد )اسعدی و همکاران، 
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مداری بر افزایش سرزندگی فضاهای نقش پیاده»(، در پژوهشی تحت عنوان 4099یونس غالمی بیمرغ و همکاران ) 
-انگیز میمداری موجب ایجاد محیطی زیبا، خاطرهدارند که، اجرای طرح پیاده، بیان می«موردی: شهر گزبرخوار یشهری، مطالعه

 (.  4099گردد، همچنین میزان تعامل اجتماعی بین افراد و سرزندگی شهری را افزایش خواهد داد )بیمرغ و همکاران، 

-است. یافتهمداری را در شهر کانبرآ مورد ارزیابی قرار دادهاده، پیادهمومینوویچ با تحلیل تصویر ذهنی مراجعان از فضاهای پی

گیرنده وقایع هنری و فرهنگی شهر باشند، مورد های تحقیق وی بیانگر آنست که تقویت فضاهایی با مقیاس انسانی که در بر
 (.Muminovic, 2017: 734) خواهند داشتراهی را در پی استقبال مراجعان قرار گرفته و از دیدگاه اجتماعی توسعه شبکه پیاده

مداری ارزیابی تأثیرات کیفیت منظر شهری در ارتقای پیاده»(، در پژوهشی تحت عنوان 4099) زهرا کاغذلو و همکاران 
دارند که، بهبود و ارتقای کیفیت و کمیت تردد پیاده منوط به بیان می« در فضاهای عمومی شهری )مورد مطالعه: شهر رامیان(

شناختی و کارکردی نظیر وضعیت مبلمان شهری، وضعیت بناهای خاص فرهنگی مانند کالبدی )زیبایی -ارتقای کیفیت بصری
 (.4099ها، وضعیت فضاهای گردشگری( در فضای شهری است )کاغذلو و همکاران، نمایشگاه

با اتخاذ دیدگاهی زیست  «یفیت زندگیمنظر شهری، ابزاری برای ارزیابی ک»مک دونالد و همکارانش در پژوهشی با عنوان 
دهد، ایجاد ها نشان میاند. نتایج تحقیقات آنمداری در برخی از شهرهای آمریکا پرداختهبندی معیارهای پیادهمحیطی، به اولویت

t Macdonald eاست )راهی مؤثر بودهپیادههای بخش و نواحی مستعد در توسعه شبکهارتباط میان عناصر طبیعی هویت

al,2017:71.) 
راهی منتخب در برخی از شهرهای کشور کره های پیادهنفوذ شبکهی یم و جانگ با دیدگاهی اقتصادی به بررسی حوزهک

های مجهز به مبلمان شهری، ها و مکانهـا، استودیوها، نمایشگاههای آنـان مراکز خرید، رسـتـورانبراساس یافته. اندپرداخته
 (.Kim And Jung,2017:36) نمایندهای جدیدتر تشویق میروی و کسب تجربهپیادهمراجعان را به 

مداری در محیط آوردهای اجتماعی حاصل از پیادهدلبستگی به مکان به عنوان یکی از رهپژوهش حاضر با فرض ایجاد حس 
منظور بازگرداندن آثار مثبت اجتماعی  شهری، ضمن بررسی این عامل در شهر ساری، به بازیابی آن در فضاهای شهری امروز، به

 پردازد.مداری در جوامع امروز میآن و از بین بردن آثار سوء ناشی از خالء پیاده
 

 چهارچوب نظری پژوهش -3

 1مداریپیاده -3-1

نگرشی های تجلی هویت، فرهنگ و تمدن بشر، بستری مناسب برای یافتن ترین عرصهعنوان یکی از مهمفضاهای شهری به
محور در ی سوارهالگوی توسعه (.2542، 2شود )وانگ، لی، یو، هی و ژنجامع نسبت به کیفیت زندگی ساکنان هر جامعه، قلمداد می

و ژنگ، سانگ،  2540است )اندرسون، راگری، استیمرز و هاپرت، های رفتاری شدهشهرسازی معاصر منجر به کاهش کیفی قرارگاه
که شهرها از دیرباز ترین شکل جابجایی انسان در فضاست، بطوریروی قدیمیحالیست که پیاده این در (.2548، 0هی و شن

 اند. اند. ولی با رشد شهرنشینی، گسترش شهرها و پیدایش اتومبیل، جابجایی پیاده کاهش یافتهبراساس حرکت پیاده بنا شده
راه رفتن "نماید: یکم، حرکت پیاده را چنین توصیف میوبیست روی در قرنالمللی پیادهگزار کنفرانس بینبنیان ،1جان بوچر

نماید. علی رغم خواهد آن را انجام دهد و آخرین چیزی است که یک سالمند آن را ترک میاولین چیزی است که یک نوزاد می
است. اصطالح تعریف آن وجود داشتههای زیادی بر سر ای دارد ولی تاکنون بحثمداری محبوبیت روبه فزایندهکه اصطالح پیادهآن
«Walkability »های لغت ای جدید در فرهنگ شهرسازی است که هنوز در فرهنگشود، واژهمداری برگردان میکه به پیاده

ترین واژه به این (. با توجه به فرهنگ لغت وبستر، نزدیک4094همکاران، والحسابیاست )علیتعریف نشده
مداری به معنای سهولت امکان روی است. پیادهکه به معنای قابلیت یا تناسب یک مکان برای پیادهاست "Walkable"اصطالح

قابلیت »کند: گونه بیان میمداری را این( قابلیت پیاده2559) 0(. نوسال4082)نوریان و همکاران، روی در یک محدوده است پیاده
ردم، زندگی، خرید، مالقات، گذراندن اوقات و لذت بردن از آن در یک مداری میزان مطلوبیت محیط مصنوع برای حضور مپیاده

 .(Nosal, 2009)« پهنه است
ها یا فضاهایی که بخش سازی عبارت است از ایجاد خیابانراهتوان عنوان نمود که، پیادهمداری میدر تعریفی دیگر از پیاده

ها یا فضاهای رها از آمد و شد سواره نیز ( و ایجاد خیابانCowan,2008: 285ها از ترافیک وسایل نقلیه آزاد است )ی آنعمده

                                                           
1 Walkability 

2 Wang, Li, Yu, He & Zhen 

3 Zheng, Song, He, & Shen 

4 John Butchbr 

5 Nosal 
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روی مندی به پیادهمداری چیزی فراتر از عالقه(. مفهوم قابلیت پیاده00: 4090جو، مدار کردن محورهاست )کاشانیتعریفی از پیاده
وع فعالیت و روش جابجایی است، بلکه همراه با تأثیرگذاری دهد که نه تنها یک نبه عنوان توانایی راه رفتن در محیط را نشان می

ای همچون مراودات و شامل عناصر روانشناسانه (.O’ Campo, 2003:10بر سالمت جسمی، روانی و معنوی مردم در اجتماع )
مطلوبیت محیط مصنوع مداری میزان (. قابلیت پیاده2540، 4مکان است )سانگ و لیبهتعلقاجتماعی، سالمتی، خشنودی و حس

برای حضور مردم، زندگی، مالقات، گذراندن اوقات و لذت بردن از آن در یک پهنه است. تنوع مردم و خصوصاً حضور کودکان، 
 ,Nosalمدار است )خطر بودن یک فضای پیادههای خاص نشانگر کیفیت، موفقیت و سالم و بیسالمندان و مردم با ناتوانی

-مداری بهافتد و در مطالعات مربوط به پیادهروی در آن اتفاق میکند که پیادهمحیط کالبدی را توصیف میمداری (. پیاده2009

های موجود در یک محله باشد. اندازها و ساختمانشود که شامل خیابان، چشمعنوان بخشی از محیط مصنوع در نظر گرفته می
باشد باشد که فضا تا حد در تطبیق با فرد پیاده میای تعیین این نکته میمداری روشی برای ارزیابی محیط مصنوع برسنجش پیاده

(Gonzalo, 2016.) 

(، با Joshi, 2017:139محیطی )مداری عالوه بر تأثیرات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیستامروزه افزایش قابلیت پیاده
و ارتقای ایمنی و  ( ,6:13200Moeiniدرک محیط )(،  t Al,2018:110eMitchellتوجه به نقشی که در سالمت جسمانی )

است. حضور متناسب ( شهروندان دارد، به موضوعی کلیدی در مباحث شهرسازی تبدیل شدهPakzad, 1997: 282امنیت )
-اجتماعی میهای خلوت و فاقد نظارت ای از نظارت اجتماعی به ویژه در محلعنوان جلوهمدار بههای پیادهمراجعان و بروز فعالیت

(، ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به Alizadeh & Anbari, 2017:152تواند تأثیری مثبت در ارتقای حس امنیت داشته )
 ( را ممکن سازد.Mirzai & Mohammadzaki, 2017: 129های محیطی )محیط و دریافت کیفیت

 

 هاسنجهها و صمکان؛ شاخدلبستگی بهحسمداری با تمرکز بر پیاده -3-2
های فیزیکی و ی خاص بودن، و ویژگیتعلق به مکان پیوندی میان فرد یا گروه با مکان است که از نظر سطوح فضایی، درجه

یابد. یک توانند با یکدیگر متفاوت باشند و از طریق عواطف، ادراکات و فرایندهای روانی رفتاری تجلی میاجتماعیِ مکان، می
با استفاده از این چهارچوب، ما   های خاص ناشی از مزیت بقا و زنده ماندن است.مکانی به مکاندیدگاه این است که تعلق 

بندی کرده و بر بیان ادراکی و نمود آن تمرکز کنیم. رفتارهای های فیزیکی مکان طبقهتوانیم این دیدگاه را تأکید کننده بر جنبهمی
 & Shumaker)باشد ه نیاز غذا، آب، سرپناه و دیگر منابع میدلبستگی از طریق حفظ نزدیکی با مکان که برآورند

Taylor,1983)تعلق باشد؛ در حقیقت چندین محقق از تواند بیانی از حسیابد. بطور مشابه به دنبال امنیت بودن نیز می، نمود می
مکان به عنوان یکی از تأثیرات مثبت در بهاند. دیدگاه امنیت در تعلقمکان اشاره کردهبهامنیت و ایمنی به عنوان عملکردهای تعلق

کند که  افراد نزدیکی ( استدالل می2555) فرویداست. شدهآمیز و حفظ نزدیکی با مکان شرح دادهجهت کاهش رفتارهای مخاطره
نوبه خود باعث افزایش ها به همراه دارد که به کنند چرا که این امر امنیت را برای آنشان حفظ میهای مورد اهمیتخود را با مکان

-مدار بههای پیادهحضور متناسب مراجعان و بروز فعالیتدهد در مکان سیاحت و گردش کنند. می اعتماد بنفس شده و به آنان اجازه

تواند تأثیری مثبت در ارتقای حس امنیت های خلوت و فاقد نظارت اجتماعی میویژه در محلای از نظارت اجتماعی بهعنوان جلوه
 های محیطی(، ادراک هویت فضایی، احساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتAlizadeh and Anbari, 2017:152داشته )

(Mirzai and Mohammadadzaki,2017:129.را ممکن سازد ) 
حمایت ها باشد. افراد همچنین هنگامی که مکان در جهت پیشبرد اهداف، از آنمکان نمیبهایمنی به تنهایی بیانگر تعلق

کند که محتوای عاطفی مثبت دلبستگی ناشی از دستیابی به اهداف، و یا شوند. این دیدگاه عنوان میکند، به آن دلبسته میمی
که دلبستگی بیشتر اجتماعی یا فیزیکی شود و اینانتظار دستیابی به هدف بر اساس تجارب گذشته موجب استفاده مکرر از مکان می

. این امر (Kyle, Mowen, & Tarrant, 2004; Proshansky et al., 1983) بستگی دارد  است بیشتر به نوع هدف
کنند، هایی خاص که مکان آن را ایجاد یا تسهیل میتواند منجر به وابستگی به مکان شود، نوعی از تعلق که افراد بخاطر فعالیتمی

( یافتند 4984) 2. شوماخر و استوکول(efe, 1994Jorgensen & Stedman, 2001; Moore & Gra)کنند گذاری میارزش
کند و استفاده از این منابع بصورت یابی به اهداف را تأمین میگیرد که مکان منابع و ملزومات دستکه تعلق هنگامی شکل می

و پشتیبانی از اهداف فرد مکان، مستقیماً با حمایت بهترین عملکرد تعلقکنند که اصلیپذیر باشد. سایرین استدالل میمداوم امکان
ارزیابی .  خود(Korpela, 1989)باشد یابی به اهداف مورد نیاز است، میارزیابی که برای دستی تسهیل فرآیند خودبوسیله

کند ها را در جهت رسیدن به هدف ارزیابی میفرآیندی است که رفتارهای جاری را با استانداردها و اهداف بزرگ مقایسه کرده و آن
(Carver & Scheier, 2001)ارزیابی، رفتارها را در جهت رسیدن به هدف . احساسات بازخوردی از سطح موفقیت هستند و خود

                                                           
1 Sung & Lee 

2 Stokols and Shumaker 
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ی یک پناهگاه امن شود. مکان مورد عالقهعملکردی، حل مشکالت و رهایی از استرس میدارد که موجب خودمتمرکز نگه می
ها منعکس کننده ریزی کرده و پیشرفت خود را ارزیابی کنند. این یافتهاهداف خود برنامهتوانند برای اجرای است که افراد در آن می

 ,Izard & Kobak)کنند ارزیابی حمایت میدهند تعلق بین فردی است که از فرایندهای خودمطالعاتی است که نشان می

1991). 
کند. از این خود را تعریف می 4آن فرد با مکان هویتی پیوند فردی و شناختی مکان است که از طریق تداوم شخصیتی زائیده

آنها باشد، « خود»ی های فردی آنها تناسب داشته و نمایندهیابند که با معیارها و ارزشهایی وابستگی میرو افراد اغلب به مکان
همچنین از دلبستگی فردی به (، Twigger, 1996ی تداوم شخصیت در طول زمان نیز باشد )تواند تأمین کنندهپیوند با مکان می

آید که به واسطه خاطرات و ارتباط با گذشته حاوی معنای نمادین برای فرد است، در این صورت مکان به عنوان نماد مکان بر می
ی آن اتفاقات یا حفظ کننده و یادآور آنهاست. مکان تداوم شخصیت در کند و حاوی جوهرهکالبدی و وقایع مهم زندگی عمل می

کند، ، گذشته و حال فرد ایجاد می«خود»داده در گذشته و یا ایجاد امکان قیاس زمان را از طریق یادآوری وقایعی که در رخ طول
ی شخصی افراد شود. به این ترتیب یک قرارگاه کالبدی نماینده بخشی از گذشتهنامیده می 2که تداوم شخصیتی ارجاعی به مکان

هایی که قرارگاه وقایع مهم فرهنگی هستند سطوح فرهنگی یا مذهبی نیز ایجاد شود. مکان تواند دراست. تداوم شخصیتی می
ی معانی تواند انتقال دهندههای پیوندخورده با مکان میها و افسانهدارای معنای فرهنگی مشترک است، نام مکان و یا داستان

 (.Low,1990مشترک اجتماعی مکان باشد )
هایی فیزیکی و اجتماعی متمایز، عالوه بر تقویت هویت فردی، عزت نفس را نیز بارور هایی با ویژگیدلبستگی به مکان

توان در تمایل برای ارزیابی مطلوب از مکان، انعکاس دلبستگی به مکان را می .(Twigger-Ross & Uzzell, 1996)سازد می
(. ایجاد دلبستگی به مکان باعث هماهنگی Bonaiuto et al., 2003رک آن دید )تالش برای ارتقای کیفیت مکان و رغبت به ت

ها به محیط و تداوم حضور در آن کنندگان و در نهایت حس تعلق آنمندی بهتر از محیط، رضایت استفادهفرد و محیط، بهره
(، سبب بروز Tuan, 1977فرد ) (. دلبستگی عالوه بر ایجاد حس تعلق و معنا بخشیدن به زندگی4080شود )فالحتی، می

 ,Vaske & Korbinتواند رفتارهای محیطی را نیز ارتقا بخشد )رفتارهای پاسخگو و متعهد در قبال مکان گردیده و می

یابد (. در کنار ایجاد احساس امنیت در مکان، مراقبه، توسعه، و حفظ محیط با افزایش دلبستگی به مکان افزایش می2001:16
(Manor, 1996.) 

 & Brownپردازد )ثیر دلبستگی بر بهبود کیفیت محیط شهری و کاهش جرم میأپژوهش براون و پِرکینز نیز به بررسی ت 

perkins, 2003تواند رفتارهای پیشگیری کننده از جرم را، از طریق دهد که دلبستگی به مکان می(. نتیجه تحقیق نشان می
پیوندهای اجتماعی افزایش دهد، چرا که ساکنین با احساس دلبستگی بیشتر از محدوده ی رفتارهای متمدنانه و تقویت توسعه

در رابطه با دو  (Scannell & Gifford, 2010)( مطالعات اسکنل و گیفورد Felson, 1987کنند )مراقبت می ی خود بهترخانه
لعه نقش دلبستگی در تقویت رفتارهای حمایتی گونه از دلبستگی )دلبستگی به محیط طبیعی و دلبستگی به محیط شهری( به مطا

ای از دلبستگی نمادین گروهی است که در مقیاس شهر به وقوع های شهری نمونهاز محیط می پردازد. دلبستگی به مکان
 پیوندد.می

عی برقرار همانی( قوی با محیط طبیذات پنداری )اینافرادی که دلبستگی بیشتری به مکان دارند و همچنین افرادی که هم
کنند و این احساس دلبستگی و پیوند با مکان به تالش برای حفاظت از های حمایتی از محیط شرکت میکنند، بیشتر در فعالیتمی

محققین باالترین حد دلبستگی به مکان را منجر به رفتارهای پاسخگو در  (.Vaske & Korbin, 2003شود )مکان منجر می
شمرند )سلیمی، ترین نتیجه فرایند دلبستگی برمیا معیاری برای سنجش میزان دلبستگی و اصلیدانند و آن رقبال مکان می

گوی نیازها و انتظارات عاطفی و عملکردی انسان باشد، دلبستگی به (. به عبارت دیگر مکان، به هر میزان که بتواند پاسخ4094
گونه که در ابعاد و صور گوناگون آن اشاره گردید؛ درحد برآورده مانیابد. در این راستا، گاه دلبستگی به مکان همکان افزایش می

انجامد تا همانی با مکان میباشد و گاه فراتر رفته و به معناداری و اینساختن نیازهای فردی و یا به عبارتی وابستگی به عملکرد می
های متفاوت دلبستگی به مکان هستند که در ع جلوهگردد. در واقجایی که منجر به رفتارهای پاسخگو و متعدد در قبال مکان می

 نمایند.کنار یکدیگر چهره آن را ترسیم می
های اجتماعی و اقتصادی است )یو، سرزندگی در فضای شهری در ارتباط مستقیم با ظرفیت آن فضا برای برقراری فعالیت

ها افزایش امکان برقراری تعامالت اجتماعی را در بین آن روهاها و پیاده(. حضور دائمی مردم در خیابان2548دانگ و شینگجیان، 
یکی از  (.2548، 0تری در بین ساکنین آن محله گردد )النک و موراتواند منجر به افزایش روابط شخصیدهد که خود میمی

ی خودرو باشد تا از سلطهمدار کردن محیط میکند، توجه به عابر پیاده و انسانهای تاریخی کمک میمواردی که به بازسازی بافت

                                                           
1 Identify 

2 Place-Refrence Continuity 

3 Lunecke & Mora 
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پذیر اقتصادی و قابل سکونت ایجاد توان مناطق شهری رقابتمدارسازی، میبه محیط زندگی انسان کاسته شود. از طریق پیاده
 Ozdemirیابند )های ایجاد شده افزایش میطور قابل توجهی توسط دسترسیکرد، در حالی که امنیت و جذابیت مراکز شهری به

, 2017:10& Selcuk .) 
اجتماعی و افزایش تواند باعث ایجاد حسمی الادعای رایج بین شهرسازان این است که یک محیط عابر پیاده باکیفیت با

راه، باعث تشویق مردم به سفرهای غیرموتوری جهت کاهش تولید گازهای فرصت برای تعامل در بین شهروندان شود. محیط پیاده
 گرددراه رفتن می در قالب بدنیهمچنین برای بهبود بهداشت عمومی از طریق افزایش فعالیتای توسط خودروها و گلخانه

(Parks,2006:253.) ت الشود و با افزایش تعامراه، آسایش و آرامش برای عابران پیاده فراهم میدنبال تبدیل خیابان به پیادهبه
ها، راهگردد. پیادهر نهایت سرزندگی به بافت مرکزی شهر باز میهای تجاری، داجتماعی ارتقاء کیفیت محیطی و تقویت فعالیت

ترین فضاهای تفریحی و گذران اوقات ترین و در دسترسهزینهضمن ایجاد محیطی مناسب برای تعامل اجتماعی شهروندان، از کم
 (.401: 4091، و همکاران جوری) توان آسایش و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردها میفراغت بوده و با احیای آن

تنوع حضور مردم خصوصاً حضور کودکان و 
سالمندان در فضای شهری، نشانگر کیفیت، 

-خطر بودن یک فضای پیادهموفقیت و سالم و بی

سرزندگی در  (.Nosal, 2009:7مدار است )
فضای شهری در ارتباط مستقیم با ظرفیت آن 

های اجتماعی و فضا برای برقراری فعالیت
 (.2548اقتصادی است )یو، دانگ و شینگجیان، 

روها امکان ها و پیادهحضور دائمی مردم در خیابان
ها افزایش برقراری تعامالت اجتماعی را در بین آن

تواند منجر به ی خود میدهد که به نوبهمی
تری در بین ساکنین آن افزایش روابط شخصی

فعالیت (. ماهیت 2548محله گردد )النگ و مورا، 
نقل است؛ بلکه وروی چیزی فراتر از امر حملپیاده

ای همچون مراودات شامل عناصر روانشناسانه
اجتماعی، سالمتی، خشنودی و حس تعلق به 

افزایش  (.Siu & Wong, 2015مکان است )
مداری عالوه بر تأثیرات اجتماعی، قابلیت پیاده

 ,Joshiمحیطی )فرهنگی، اقتصادی و زیست

(، نقشی که در سالمت جسمانی 2017:139
(Mitchell Et Al, 2018: 110 درک محیط ،)
(Moeini, 1996:13 و ارتقای ایمنی و امنیت )
(Pakzad, 1997: 282.شهروندان دارد ) 

 
 )مأخذ: نگارندگان( مدل ساختاری پژوهش –1شكل 

 

 روش پژوهش -4
کیفی( بوده؛  که در  -)کمی 4پژوهش حاضر، با توجه به هدف آن، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطالعات، روش ترکیبی

مکان بهمداری و دلبستگیسازی و تحلیل محتوا به بررسی متون مرتبط با پیادهای با شفافبخش کیفی، با استناد به منابع کتابخانه
های دلبستگی به مکان، بر اساس تعاریف مفهومی و عملیاتی ارائه کمی، برای سنجش سطح شاخص شد و سپس در بخشپرداخته

بار توسط پژوهش، مبتنی بر اعتبار محتواست و دو  یساخته استفاده شد. پرسشنامهی محققشده، از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه
روش ضریب آلفای  -روش همسانی درونی»از « پایایی پرسشنامه»اساتید و متخصصان مورد بازبینی قرارگرفت و برای تعیین 

پرسشنامه به عنوان پایلوت در محدوده مورد بررسی تکمیل گردید و پس از برداشت  15است. ابتدا تعداد استفاده شده« کرونباخ
الت، تعداد سؤاالت و های اولیه و بررسی مسائلی چون وضعیت روشن بودن، صریح بودن، رساندن مفهوم مدنظر سؤاپرسشنامه

ها استانداردسازی شده و بین افراد نامههای آماری، پرسشی نگارشِ سؤاالت از دید پاسخگویان و همچنین با توجه به شاخصشیوه
مون گرفت آزتوان نتیجهدست آمد که میبه 56802حاضر در محدوده مورد مطالعه توزیع گردید. میزان آلفای کرونباخِ پایلوت برابر با 

                                                           
1 Mix Metod 
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باشند ی خیابان قارن ساری میاین پژوهش، تمام مراجعان پیاده و سواره« جامعه آماری»است. از پایایی مناسبی نیز برخوردار بوده
ی آماری نامعین استفاده گردید و که به دلیل غیرقابل دسترس بودنِ آمار دقیق، برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران با جامعه

انتخاب گشت، که پس از « به روش تصادفی ساده»نفر از افراد سواره  405نفر از افراد پیاده و  405نفر شامل  055 یتعداد نمونه
ی استیودنت )مقایسه -Tشد و برای تحلیل و تدوین روابط از روش آزمون   SPSSافزارها وارد نرمها، دادهتکمیل پرسشنامه

 ها( استفاده گردید. میانگین
 

 مورد مطالعه یمحدوده -5
مرکز استان مازندران است. که در دوران جدید به یکی از شهرهای فعال و پویا بدل شده است که به سرعت « ساری»شهر 

است. تحول تقسیمات اداری استان خدماتی جدید بدل گردیده -شهر فئودالی به یک شهر اداری -یتغییر ماهیت داده و از یک قلعه
(. از لحاظ موقعیت جغرافیایی این 42: 4091باشد )طرح جامع ساری، روزافزون موقعیت ساری در منطقه میمازندران، بیانگر اهمیت 

دقیقه واقع شده است و ارتفاع متوسط آن از سطح دریای  01درجه و  00دقیقه و عرض شمالی 0درجه و   00شهر در طول شرقی 
های ی تاریخی قابل توجهی برخوردار بوده و در تمامی دورهان از سابقهعنوان مرکز استان مازندرمتر است. ساری به 15آزاد حدود 
سیاسی ناحیه و منطقه را بر عهده  -اند، غالباً مرکزیت اداریهایی که آمل و بعضاً بابل مرکز ناحیه بودهجز در معدود دورهتاریخی به

 (.20است )همان، داشته

  

 
 (همان)مأخذ:  خیابان قارن –موقعیت شهر ساری  –2شكل 

 

 هایافته -6
 ی حاضر به شرح ذیل است:ی آماری در مطالعههای توصیفی جامعهویژگی

 05/00شده، نفر نمونه گرفته 055فراوانی افراد برحسب جنسیت، با توجه به مطالعات آماری به این صورت است که از بین 
 اند. درصد بانوان بوده 25/10درصد آقایان و 

نفر 92شده،  نفر نمونه گرفته 055فراوانی افراد برحسب تحصیالت، با توجه به مطالعات آماری بدین شرح است که از بین 
 اند. نفر دکتری بوده 25ارشد و نفر کارشناسی 20نفر کارشناسی، 458زیردیپلم و 

 اند. درصد مجرد بوده55/75درصد متأهل و  05/12فراوانی افراد برحسب وضعیت تأهل حاکی از آن است که 
نفر نمونه گرفته شده در این پژوهش،  055از حاکی از آن است که ها با این خیابان، فراوانی افراد براساس مدت آشنایی آن

با این خیابان  سال 45تر ازکمدرصد افراد  86204و سال  25تا  45بین درصد افراد 04605سال،  25درصد افراد بیشتر از  96901
 آشنایی دارند.

فر نمونه ن 055، از که دهدنشان می، طول می کشد آنها به این خیابان مراجعه کنند هفراوانی افراد براساس مدت زمانی ک
بدون درصد نیز با توجه به نیاز  05و  هفته ای یکبار درصد افراد تقریباً 0862درصد افراد هر روز و  0460، گرفته شده در این پژوهش

 .گر کرونا را نیز در نظر گرفت()در این مورد باید عامل مداخله کنندخیابان حضور پیدا می زمان مشخص در این
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نفر نمونه گرفته شده در این پژوهش  055، از حاکی از آنست کهحضور در خیابان  یفراوانی افراد براساس ترجیح دادن نحوه
-درصد نیز ترجیح می 20605دهند با ماشین شخصی و درصد ترجیح می 40615دهند پیاده و درصد ترجیح می 54600بطور مثال، 

 کنند.تردد دهند با وسایل نقلیه عمومی در این خیابان 
 

 ارزیابی میزان امنیت در گروه سواره و پیاده  -6-1
نتایج آن در سطر آخر جدول آمده، مقدار که  تست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان امنیت   tبا انجام آزمون 

می باشد،   p>.5650بدست آمده است.لذا چون مقدار  p=56528و مقدار احتمال برابر   df=498درجه آزادی  ،t=46220 آماره آزمون
بین  5650گفت دراین پژوهش، فرض یکسان بودن میزان امنیت در دو گروه پیاده و سواره پذیرفته شده و در سطح آلفای توانمی

 آنها تفاوت معنا داری وجود ندارد.
 آزمون تست شاخص امنیت -1جدول 

حضور ینحوه  پیاده سواره 

 062212 065802 میانگین

 5620290 5620002 انحراف از معیار

 5652112 5652000 انحراف از میانگین

 P=56848 F=56500 فرض برابری واریانس ها

498=df 56528=p 46220=t 

 

 در دو گروه سواره و پیاده مکان در  ی رغبت به تداوم حضورارزیابی مؤلفه  -6-2
تست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان رغبت به تداوم حضور که نتایج آن در سطر آخر جدول   tبا انجام آزمون

 p<5650 بدست آمده است. لذا چون مقدار p=56514 رو مقدار احتمال برابdf =498 ، درجه آزادیt=06249آمده، مقدار آماره آزمون 

توان گفت دراین پژوهش، فرض یکسان بودن میزان رضایت در دو گروه پیاده و سواره رد  شده و در سطح آلفای باشد، میمی 
چون مقدار متوسط  بین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد. با توجه به مقادیر متوسط میزان رضایت در افراد پیاده و سواره، 5650

باشد ( در این پژوهش می268040( کمتر از این مقدار در افراد پیاده )260124رغبت به تداوم حضور در مکان، در افراد سواره )
 توان گفت میزان رغبت به تداوم حضور در افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد.می

 
 حضور در مكانآزمون تست شاخص رغبت به تداوم  -2جدول

 پیاده سواره نحوه حضور

 268040 260124 میانگین

 5608009 5601084 انحراف از معیار

 5650802 5650108 انحراف از میانگین

 P=5.118 F=56028 فرض برابری واریانس ها

498= df 56514=p  06249=t 

 

 در دو گروه سواره و پیادهتداوم شخصیتی و عزت نفس ارزیابی   -6-3
که نتایج آن در سطر آخر  تداوم شخصیتی و عزت نفستست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان  tبا انجام آزمون 

آمده است. لذا چون مقدار بدست، p=56520  و مقدار احتمال برابر، df=498 ،درجه آزادیt =06820جدول آمده، مقدار آماره آزمون، 
5650>p در دو گروه  تداوم شخصیتی و  عزت نفساین پژوهش، فرض یکسان بودن میزان احساس  درتوان گفت می باشد،می

با توجه به مقادیر متوسط میزان تداوم شخصیتی  بین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد. 5650شده و در سطح آلفای  پیاده و سواره رد
( بیشتر از این مقدار 062852تی و عزت نفس در افراد پیاده )در افراد پیاده و سواره، چون مقدار متوسط تداوم شخصی و عزت نفس

( در این پژوهش می باشد می توان گفت میزان احساس تداوم شخصیتی و عزت نفس در افراد پیاده بیشتر 262020در افراد سواره)
 از افراد سواره می باشد.
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 آزمون تست شاخص تداوم شخصیتی و عزت نفس -3 جدول

 سواره پیاده نحوه حضور

 262020 062852 میانگین

 5622020 5680200 انحراف از معیار

 5652202 5658020 انحراف از میانگین

 P=5.400 F=46904 فرض برابری واریانس ها

498=df 56520=p 06820= t 

 

 در دو گروه پیاده و سوارهذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از جرم همارزیابی   -6-4
ذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از تست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان هم  tانجام آزمونبا 

 p=56500و مقدار احتمال برابر df =498درجه آزادی  ،t=16214جرم که نتایج آن در سطر آخر جدول آمده، مقدار آماره آزمون
توان گفت دراین پژوهش، فرض یکسان بودن میزان هم ذات پنداری در دو باشد، مییم p<5650 بدست آمده است. لذا چون مقدار

ذات بین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد. با توجه به مقادیر متوسط میزان هم 5650گروه پیاده و سواره رد شده و در سطح آلفای 
( بیشتر از این مقدار 064855در افراد پیاده ) اره، چون این مقدارپنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از جرم در افراد پیاده و سو

در افراد پیاده  بیشتر از افراد سواره می  توان گفت میزان هم ذات پنداری( در این پژوهش می باشد می269410در افراد سواره  )

 .باشد

 
 جرم ذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری کننده ازآزمون تست شاخص هم -4جدول 

 پیاده سواره نحوه حضور

 064855 269410 میانگین

 5620048 5600840 انحراف از معیار

 5652002 5650084 انحراف از میانگین

 P=5.202 F=56440 فرض برابری واریانس ها

498= df 56500=p  16214=t 

 
 های حس دلبستگی به مكانمیزان متوسط سنجه -5جدول 

 پیادهافراد  افراد سواره شاخص
 062212 065802 امنیت

 268040 260124 رغبت به تداوم حضور در مکان

 062852 262020 تداوم شخصیتی و عزت نفس

 064855 269410 کننده از جرمهمذات پنداری و بروز رفتارهای پیشگیری

 

 در دو گروه پیاده و سوارهمیزان دلبستگی به مکان ارزیابی   -6-5

به مکان، که نتایج آن در سطر آخر  تست برای دو گروه پیاده و سواره جهت بررسی میزان حس دلبستگی  tبا انجام آزمون
بدست آمده است. لذا چون مقدار  p=56509و مقدار احتمال برابر  df =498درجه آزادی  ،t=06948آمده، مقدار آماره آزمون  جدول
5650>p  ن بودن میزان حس دلبستگی به مکان در دو گروه پیاده و سواره رد  توان گفت دراین پژوهش، فرض یکساباشد، میمی

به مکان در افراد پیاده   با توجه به مقادیر متوسط میزان دلبستگیبین آنها تفاوت معنا داری وجود دارد.  5650شده و در سطح آلفای 
توان باشد، می( می262402ن مقدار در افراد سواره  )( بیشتر از ای065254و سواره، چون مقدار متوسط دلبستگی به مکان افراد پیاده )

 .گرددی اصلیِ مطرح شده تأیید میدر افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد و بدین ترتیب فرضیه گفت میزان تعلق و دلبستگی
 

 

 

 

 



 

11 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

3 
ی: 

یاپ
)پ

11
ز 

ایی
، پ

)
10

11
ک

د ی
جل

 ،
 

 مداری و حس دلبستگی به مكانآزمون تست فرضیه اصلی، ارتباط پیاده -6جدول 

 پیاده سواره نحوه حضور

 065254 262402 میانگین

 5600299 5600280 انحراف از معیار

 5650005 5650029 انحراف از میانگین

 P=5.052 F=46522 فرض برابری واریانس ها

498= df 56509=p  06948=t 

 

 مورد نظر ی متوسط میزان انواع تعامالت در محدودهمقایسه  -6-6
که متوسط شاخص تعامل شناختی بین دو  2با توجه به جدول : در دو گروه پیاده و سواره الف( ارزیابی میزان تعامل شناختی

بدست  065120و این مقدار در افراد سواره  062852گروه پیاده و سواره  را نشان می دهد ، متوسط تعامل شناختی در افراد پیاده 
 ر افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد.آمده که با توجه به ارقام فوق می توان گفت میزان تعامل شناختی د

 

 متوسط تعامل شناختی بین دو گروه سواره و پیاده -7جدول 

 گروه پیاده سواره
 میانگین 062852 065120

 تعداد 405 405

 
گروه  که متوسط شاخص تعامل عاطفی بین دو8با توجه به جدول : ب( ارزیابی میزان تعامل عاطفی در دو گروه پیاده و سواره

بدست آمده که با  260228و این مقدار در افراد سواره  268040دهد، متوسط تعامل شناختی در افراد پیاده پیاده و سواره  را نشان می
 توجه به ارقام فوق می توان گفت میزان تعامل عاطفی در افراد پیاده بیشتر از افراد سواره می باشد.

 

 سواره و پیادهتعامل عاطفی بین دو گروه  -8جدول 

 گروه پیاده سواره
 میانگین 268040 260282

 تعداد 405 405

 
که متوسط شاخص تعامل رفتاری بین دو گروه  9با توجه به جدول : ج( ارزیابی میزان تعامل رفتاری در دو گروه پیاده و سواره

بدست آمده که با  260055این مقدار در افراد سواره و  260584دهد، متوسط تعامل رفتاری در افراد پیاده پیاده و سواره  را نشان می
 توان گفت میزان تعامل رفتاری در افراد سواره بیشتر از افراد پیاده می باشد.توجه به ارقام فوق می

 

 متوسط تعامل رفتاری بین دو گروه سواره و پیاده -9جدول 

 گروه پیاده سواره

 میانگین 260584 260055

 تعداد 405 405

 

با تامل در میزان متوسط انواع تعامل شناختی، عاطفی و رفتاری می توان گفت در مجموع تعامل شناختی و عاطفی در افراد  
 پیاده و تعامل رفتاری در افراد سواره بیشتر مشهود بوده است.

 

 بررسی میزان انواع تعامل در افراد پیاده -10جدول 

 تعامل در گروه پیاده میانگین

 شناختی 062852

 عاطفی 268040

 رفتاری 260584

 تعداد 405
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، عاطفی و رفتاری درگروه پیاده را نشان می دهد ، متوسط تعامل متوسط شاخص تعامل های شناختی که 45با توجه به جدول 
ن گفت میزان بدست آمده که با توجه به ارقام فوق می توا 260055و رفتاری در افراد پیاده  268040، عاطفی  062852شناختی 

 تعامل شناختی در افراد پیاده بیشتر از تعامل عاطفی و میزان تعامل عاطفی بیشتر از تعامل رفتاری بوده است. 
 

 ررسی میزان انواع تعامل در افراد سوارهب -11جدول 

 تعامل در گروه سواره میانگین
 شناختی 065120

 عاطفی 260282

 رفتاری 260055

 تعداد 405

 
دهد، متوسط تعامل که متوسط شاخص تعامل های شناختی ، عاطفی و رفتاری درگروه سواره را نشان می44با توجه به جدول 

بدست آمده که با توجه به ارقام فوق می توان گفت میزان  260584و رفتاری در افراد سواره  260282، عاطفی  065220شناختی 
 تر از تعامل عاطفی و میزان تعامل عاطفی بیشتر از تعامل رفتاری بوده است.تعامل شناختی در این گروه از افراد بیش

 

 بحث -6
دنبال یافتن روابطی مکان بهبهبا توجه به گستردگیِ بحث دلبستگی مکانی، پژوهش حاضر با تمرکز بر ابعاد اجتماعیِ دلبستگی

های امنیت، تداوم شخصیتی و عزت نفس، مکان انجام گشت. شاخصهمدار و مفهوم اجتماعی دلبستگی به میان کیفیت شهری پیاده
همانی با مکان و بروز رفتارهای پیشگیری کننده از جرم، از جمله نمودهایی رغبت به تداوم حضور و تعامل مطلوب با مکان، این

صورت سواره و که عمدتاً بهدلبستگی به مکان میان دو گروه افراد ها جهت سنجش حسهستند که در این پژوهش به بررسی آن
ی نتایج بدست آمده در این برآورد، حاکی از آن است که شاخص امنیت میان شد. مقایسهپیاده در این خیابان تردد داشتند، پرداخته

ت. اما در توان برقراری مناسب امنیت در این خیابان، را علت این موضوع دانساست. میدو گروه سواره و پیاده تفاوت چندانی نداشته
ها در بین افراد پیاده بیشتر از افراد سواره است که این امر بطور ها، مشهود است که سطح این شاخصهادامه با بررسی سایر شاخص

 مداری و نمودهای حس دلبستگی به مکان در فضاهای شهری است.ای مستقیم بین پیادهقطع، بیانگر وجود رابطه
-بهدلبستگیج این پژوهش که برآمده از سنجش فرایندهای روانشناختی تعامل در ایجاد حسی قابل تأمل دیگر در نتاینکته

های صورت گرفته و سواالت کیفی ها، مشاهدات میدانی و مصاحبهنامهی موردنظر، از طریق ارزیابی پرسشمکان در محدوده
ی خیابان ل شناختی، عاطفی و رفتاری در محدودهباشد، مؤید این مطلب است که در میان سه نوع تعامپژوهش از شهروندان می

قارن ساری، به ترتیب میزان تعامل شناختی با مکان دارای باالترین رتبه، سپس تعامل عاطفی با مکان در جایگاه دوم قرار دارد و 
باشد. با ی به آن میترین نوع تعامل افراد با این مکان در جهت بروز حس دلبستگدر این میان تعامالت رفتاری با مکان ضعیف

رسد در محدوده خیابان قارن بخاطر وجود عناصر ی هر یک از این تعامالت بنظر میدهندههای شکلبررسی عوامل و مؤلفه
شوند، فاکتورهای آشنایی و خوانایی با مکان از جایگاه بسیار خوبی در این ای این بافت محسوب میارزشمند که از عناصر نشانه

ترین نوع از فرایندهای روانشناختی باشد. همچنین با بررسی فرایند روانشناختی تعامل رفتاری با مکان که ضعیفد میمنحوزه بهره
ها و سؤاالت کیفی پرسش شده از شهروندان و ی این خیابان است، و همچنین با تکیه بر شواهد عینی و مصاحبهتعامل در محدوده

ها بروز رفتارهای قلمرویابی و ترین آندهنده و مؤثر بر تعامل رفتاری با مکان، که مهمهای شکلتحلیل نتایج آنها، با توجه به مؤلفه
باشد، آنچنان که وضع موجود نیز گواهی بر این مطلب سازی با استفاده از نظام قلمروها و سلسله مراتب و معماری نرم میشخصی

خصوصی در این محدوده که شهروندان بتوانند بنحوی ومی و نیمهرسد کمبود و یا عدم وجود فضاهای نیمه عماست، بنظر می
است. به عبارتی کمبود و یا نبود تعامل و ارتباط نزدیکتر و مؤثرتری با یکدیگر و با مکان داشته باشند باعث بروز این امر گردیده

پذیری مکان و انعی در جهت اجتماعوگفت و تعامالت جمعی، مهای فرهنگی، فضای مالقات و گپهای مناسب برای فعالیتمکان
پذیری این خیابان با توجه به رغم ظرفیت باالی اجتماعباشد و شاید بتوان گفت علیدهی به تعامالت اجتماعی در مکان میامکان

پیشینه و نقش و جایگاه اجتماعی و فرهنگی باالی آن خالء چنین فضاهایی قابل درک است و به عبارتی این خیابان به 
وآمد صرف و بدون درنگ، به مکث و تأمل در فضا سوق هایی نیازمند است که حضور شهروندان را در خود، از تردد و رفتانسیلپت

ی کل شهر و پویایی آن در اغلب ساعات دهد. باید به این امر نیز توجه داشت که با توجه به نقش عملکردی این خیابان در محدوده
تر به شهروندان با اقشار و سالیق مختلف در عمومی بیشتر با امکان دهی انتخاب متنوععمومی و نیمههای شبانه روز نیاز به مکان

 باشیم.ی این خیابان میمحدوده
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 گیرینتیجه -7
است، توجه فزاینده به نیازهای حرکت های اساسی در شهرهای امروز بدل گشتهچه به عنوان یکی از معضالت و چالشآن
باشد که این امر موجبات حذف تدریجی پیاده از فضای شهری را ریزی برای حرکت پیاده میغفلت از سازماندهی و برنامه سواره و

گردد، که خود فضای شهری می بهدلبستگیعدم حضور و ارتباط مردم با فضای شهر سبب کاهش حس است و اینفراهم آورده
های مراقبه، توسعه و حفظ محیط از طریق نزدیکی با آن و عدم بروز رفتارهای ساز بروز کاهش امنیت و ایمنی، کاهش فعالیتزمینه
گو و متعهد در قبال مکان، عدم تالش برای ارتقای کیفیت مکان و افول کیفیات فضای شهری و کاهش رغبت به تداوم پاسخ

 گردد. در بین شهروندان و سبب بروز معضالت اجتماعی و فرهنگی میحضور 
ی تواند راهنمایی برای طراحان شهری در نحوهای از آن در این پژوهش عرضه شد، میهایی که نمونهچنین مطالعات و تحلیل

ها و بسترهای تعامالت بیشتر در زمینه مداری و همچنین ایجادهای شهری و توجه بیش از پیش به ضرورت امر پیادهتدوین طرح
جهت  تواند در اعتالی تداوم و سالمت حیات شهری مؤثر واقع شود.که توجه به این امر تا حد بسیاری میباشد، بطوریمکان 

جهت  های الزمهای اجتماعی و فرهنگی در فضاهای عمومی شهر، نیازمند تحقق و ایجاد بستر و زمینهبازیابی بسیاری از ارزش
مداری و توجه دوباره به نقش و باشیم که این خود در گرو بازگشت پیادهبروز دلبستگی به مکان در فضای شهرهای امروز می

   جایگاه پیاده در شهرهای امروز است.

 

 منابع
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 .90-450، 0شماره

 .های کارکردی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آذرخشها؛ از مبانی طراحی تا ویژگیراهپیاده(، 4090)کاشانی جو، خشایار  .8
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 یده ـچک
 

 نیترین و زیباترین شهرهاي ایران است که به علت کثرت بناهاي تاریخي شهرت جهاني دارد، ااصفهان یكي از قدیمي
 زیبا بناهاي و بود بویهآل زیار، آل سالطين بغداد، خلفاي نفوذ حيطه در هاشهر پس از فتح مسلمانان جي نام گرفت و قرن

 به و هادوران نیاز اصفهان در ا ترقيدق يساز ریمانده است. در خصوص تصو یادگار به شهر این در دوران این از جالبي و
به متون و منابع دست اول همانند  دیبا يشهرساز رتحوليو س خیتار ،يبافت شهر نهيجامع در زم ياطالعات آوردن دست

و  يفياستفاده از روش توص با زيرو ن شيو مورخان مراجعه نمود. پژوهش پ احانيو س دانانيمتون نگارش شده توسط جغراف
 شهر در دوران صدر اسالم بپردازد. نیا يبه بازساز يهجر 4تا  6بر متون قرون  هيدر صدد است با تك ،يليتحل

 

 .  يخیاصفهان، دوران قبل از اسالم، صدر اسالم، متون تار یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 Smohammadi66@alumni.ut.ac.ir یدوران اسالم شیگرا ،یباستان شناس یدانش آموخته دکتر -5
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 مقدمه  -1
ترین و زیباترین شهرهاي ایران است که به علت کثرت بناهاي تاریخي شهرت جهاني دارد. تاریخ بناي اصفهان یكي از قدیمي

این شهر معلوم نيست ولي آنچه مسلم است نام قدیمي اصفهان تا قبل از دوره هخامنشي انزان بوده و پس از آن به گایبان تغيير 
ها در حيطه نفوذ خلفاي بغداد، سالطين آل زیار، آل بویه و فتح مسلمانان جي نام گرفت و قرننام داده است. شهر اصفهان پس از 

سلجوقيان بود و بناهاي زیبا و جالبي از این دوران در این شهر به یادگار مانده است. پژوهش پيش رو نيز در صدد بازسازي فضاي 
 باشد. وقي ميشهر و تاریخي این شهر بر اساس گفته مورخان در دوران سلج

 

 جغرافیای تاریخی اصفهان -2
یاقوت حموي اصفهان را داراي سه اُستان و سي رستاق و صد وبيست طُسّوج و پنج هزار دیه و هفت شهر دانسته است که نام 

ان ورود شهرهاي اصفهان کهثه، جارّ، جَيّ، قِه، مهربن، دررام و سارویه مي باشد. از این هفت شهر چهار شهر ویران شده و تا زم
اسالم سه شهرِ جيّ، مهربن، و قِه بر جاي مانده بود. این شهرها شامل دو کوره و بيست و هفت رستاق و سه هزار و سيصد وسيزده 

 تا(.: بي98پاره دیه بود )حموي، 
وده است مقدسي عقيده دارد که اصفهان در تقسيمات جغرافيایي جزء ایالت فارس یعني حوزه فارس بزرگ در عهد ساسانيان ب

اما از جنبه دیواني و حكمراني و خراجگزاري، در منطقه جبال و از شهرهاي بزرگ آن بوده است، )ایالت جبال که شامل اصفهان، 
 (.  877ـ 871: 2940قم، کاشان، ري، قزوین، همدان بوده و به بالد الفهلوبين معروف است( )مقدسي،

 

 وجه تسمیه اصفهان -3
ان پيش از اسالم، به خصوص در دوران ساسانيان، مرکز گردآمدن سپاه بود و سپاهيان مناطق اصفهان به دليل آنكه در دور

کردند، این جنوبي ایران، مانندکرمان، فارس، خوزستان، سيستان و... در این ناحيه تجمع کرده و به سوي محل نبرد حرکت مي

 درآمده است. )اصفهان(ناميده و سپس به صورت اسپهان( مكان را )

تري همچون صفاهان، صفویان، پارتاک، پارک، پاري،پاریتاکن، پرتيكان،جي، رشورجي، سپاهان، هاي کهناصفهان نام شهر
گونه پيوندي سپانه، شهرستان، صفاهان، صفاهون، گابا، گابيان، گابيه، گبي، گي، یهودیه و نصف جهان داردکه با نام کنوني آن، هيچ

 (.127:2982ندارد )هرتسفلد،

هنگامي که کورش بزرگ بابل را گرفت و یهودیان را از اسارت نبوکدنصر شاه بابل، نجات داد  یهودیهنام  در خصوص

 شماري از آن ها به ایران آمدند و در این منطقه که به داراليهودیه نامگذاري شد اسكان یافتند. 
 هنگامي که اصفهان به دست مهاجمان عرب تصرف شد جي نام گرفت.

شود و آن گویند اصفهان )اسب وهان( بوده و اسب در فارسي نام عمومي است که به شهر اطالق مياصطخري ميابن کلبي و 
 به معني اسب )فرس در عربي(، وهان عالمت جمع در فارسي است و از این رو اصفهان به معني شهر سواران است. 

 برخي مورخان نيز در خصوص نام اصفهان چنين آورده اند:
سپاهان شهري عظيم است و آن دو شهر است: یكي »یاد کرده است: « سپاهان»اب حدودالعالم از این شهر به نام نویسنده کت

 (.210)حدودالعالم، « اندرا جهودان خوانند و یكي را شهرستان و در هر دو منبر نهاده
و عراق و آن شهري است مشهور در اصباهان، معرب اسپاهان است »ابن خلف تبریزي، درباره نام اصفهان، چنين آورده است: 

 «.نام اصلي او این است
هان بود، چرا اند که اصل لفظ نام اصفهان، اسفاهمچنين گفته»مافروخي اصفهاني، درخصوص نام اصفهان، چنين آورده است: 

که در ایام فرس، گودرزبن گشواد بر آن مستولي و مالک بود و هر وقت که پاي اقتدار در رکاب استظهار آوردي هشتاد پسر صلبي 
او با او سوار گشتند، همه سواران جنگي فرزانه و جملگي دالوران فرهنگي مردانه زیارت بر احفاد و اشياع و عباد و اتباع چون سوار 

 « گفتند اسفاهان، یعني لشكر، تداول کالم، عوام اصفهان را بدان نام نهادمردم ميشدند مي
در روایت است که اردشير بابكان گفت هرگز هيچ ملكي بر »... همچنين سخن از سپاه و سپاهيگيري به ميان آورده است: 

ملک بر ما قرار نگرفت اال به معاونت مدد اهل  غلبه و استيال هيج ملک قدرت نداشت تا اصفهانيان مدد بنمودند و پرویز گفت کار
« اصفهان و انوشيروان لشكر و سپاه اصفهان را بر تماميت لشكرهاي جهان تفصيل داد و از ميان ایشان اهل فریدن را اختيار کرد

 (.66:2918)مافروخي، 
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اند است و آن را از آن جهت اصفهان گفتهاصفهان به کسر اول یا فتح آن شهر بالد جبال »نویسد: ابن اثير در اللباب چنين مي
)ابن اثير، « که معرف سپاهان است و سپاه به معني لشكر و هان عالمت جمع است و اینجا محل تجمع سپاه اکاسره بوده است

71:2988.) 
موي، اصفهان را یاقوت ح حمزه اصفهاني نيز عقيده دارد که واژه اصفهان یا اسپاهان از سپاه گرفته شده و مشتق از سپاه است.

ابن حوقل بيان  : بي تا(.96)حموي، « باشداصفهان یا اسپهان از کليه اسباه است که به معني سپاه مي»داند: شهر سواران مي
دارد: اصل نام اصفهان سپاهان است به معني لشگرها زیرا که سپاه عجم در وقت بيكاري آنجا جمع شدند )ابن حوقل، مي

24:2944.) 
 

 گیری اصفهانعوامل شکل  -4
مخصوصا جنبه دفاعي آن که مرکز تجمع سپاه بوده و همين امر در شكل گيري و استقرار شهرهاي مهم عواملي مؤثراند، 

 باعث افزایش ارزش جغرافيایي آن گردید. 

با  هاگرایش عمده نقاط مسكوني به طرف شمال رودخانه و اطراف یهودیه بوده و هنگامي که به مرور زمان روابط آبادي
یكدیگر افزایش یافت، زمينه تكوین و تشكيل شهر را در همين منطقه فراهم آورده است، یكي از عوامل مهم رودخانه زاینده رود 

 کنيم:باشد که در ذیل به آن اشاره ميمي
 

 زاینده رود  -4-1
اند. اصفهان به عنوان یكي از ها پدید آمدههاي قدیمي دنيا هميشه و همه جا در کنار آبها و به ویژه رودخانهفرهنگ و تمدن

هاي بسيار مهم و قدیمي فرهنگ ایران در مطالعات تاریخ تمدن این سرزمين مطرح است، که هسته اوليه این شهر در کنار کانون
رود، در گذر زمان اسامي مانند زنده شده است. زاینده رود پا گرفته و همواره آب مورد نياز مردم منطقه از همين مكان تأمين مي

 زندرود، زرن رود، زرین رود، زرینه رود، زرند رود، زندک رود و رودخانه اصفهان به این رودخانه داده شده است. 
 اند:مورخان و جغرافيا نویسان در خصوص این رودخانه آورده

« انداميدهآبي والیات مرکزي، رود کوچک زنده را از قدیم االیام زندک رود یعني رود بزرگ ندر نتيجۀ همين بي»
 (.18:2960)االصفهاني،

هاي زميني است، چنانكه اخبارآن به ما رسيده و در صحّت آنها آبش بهترین آب»... ابن رسته در قرن سوم هجري آورده: 
باشد. این نام را اردشيربن بابک نهاده است. شود، مياي که بدان زرین رود گفته مياختالفي نيست و این آب از رودخانه

باشد و در فرسخ دوراست، مي 90هاي حاصلخيزي که از شهر مرکزي اي است که از یكي از سرزميني این آب از چشمههسرچشم
 (.47:2912)ابن رسته، « سازند...روستاهایي که بدین آب نياز است، بي حساب نهرهایي ازآن منشعب مي

ب آن به گوارا بودن معروف است. پشم زبر را که در آن شویند، رود( در آنجاست که آقزویني نيز ميگوید: رودخانۀ زرنرود )زرینه
هاى دیگر نيز بدان پيوندد و بزرگ شود نرمش یابد و مانند حریر گردد. سر چشمۀ این رودخانه، دیهى به نام بناکان است که چشمه

ه در آنجاست فرو شود سپس در و باغهاى اصفهان و روستاهاى آن را سيراب کند و بعد بر شهر اصفهان بگذرد و در شنزارى ک
شصت فرسنگى جایى که فرو رفته است در کرمان بيرون آید و در آنجا، سرزمين کرمان را آبيارى کند تا به دریاى هند رسد و در 

 اى نى را گرفته نشانه گذارى نموده و در آنجا که آب فرو رود رها کرده همان را در سرزمين کرمان دوبارهآن ریزد. گویند تكه
 (.18:2979رود است )قزویني، اند که این آب، همان آب زرینهاند و بدین دليل استدالل کردهیافته

هایي که بدان مشرف است، زیبایي خاصي بدان این رود )زاینده رود( آبي گوارا )دارد( و کاخ»...گوید: ابن حوقل اینگونه مي
 (221:2944)ابن حوقل، « بخشيده است...

زرن رود اصفهان را باتالقي است به نام »...اصفهاني ضمن اشاره به زاینده رود از باتالق گاوخوني نيز نام برده است: ابونعيم 
همان نام که در زمين شگفت تر از آن نيست. زیرا رودهاي بزرگ به دریاهاي دیگر شهرها ریزد، اما آبریز زرن رود همين باتالق 

هاي آن باال نياید و دربازگشت مد کاهش نپذیرد. سخ است و چنان است که آب در کرانهفر 1فرسخ در  28است. مساحت باتالق، 
باتالق النه ي جوجه پرندگان است. جز پرندگان هيچ موجودي را توان نزدیكي به باتالق نيست، زیرا چنان در آن فرو رود که 

ست و عرض آن از عرض ميدان بيش نيست. گياهش درخت ناپدید شود. ابتداي باتالق، فراخنایي است که تا ناحيه کرمان گسترده ا
« گزو شوره است. کنار باتالق کوهي است خاکي و بلند. افزایش آب کرمان در روزهاي بهار از زاینده رود است...

 (.71:2978)ابونعيم،
ني و پاکيزگي راههایش را اي خوش بناتر با آبي گواراترازاین خوره )اصفهان( ندیدم و رودها و انبوه مردم و آباداخوره»...

 (.288:2978)ابونعيم، « برشمرد و گفت اگرمجالسي باشد، اصفهان شایسته است. پس به نهرفدین نگریست و از آن در شگفت شد...
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عضدالدوله استدعاي آب کرده قدحي آب فرات گرفت و بریخت و گفت باوجود زنده رود فرات شرب را »... مافروخي آورده: 
ي نسبت زر بدین رود، آنكه از این شط شيرین حرکات پُربرکات و فایده بر روي آن زمين یک قطره آب مهمل و نشاید...و معن

 (.2918: 120)مافروخي،« معطل بي فایده روان نيست...
پيش از این گفتيم که آب زرن رود چون به دروازه شهرستان نزدیک خود حصارمي رسد، به »... نویسد که: ابن حوقل مي

 (.297:2944)ابن حوقل، « شود...ها و چشمه هاي بسياري تقسيم ميشعبه
اصفهان شهري است برهامون »...گوید: پردازد و ميها ميناصرخسرو در قرن پنجم هجري در سفربه اصفهان به توصيف مادي

هاي آب روان و بناهاي وينهاده، آب و هواي خوش دارد و هرجا که ده گزچاه فرو برند، آبي سرد خوش بيرون آید...و درشهر ج
 : بي تا(.11)ناصر خسرو،« نيكو و مرتفع است...

ها نشده است، ليكن درمورد نهرهاي منشعب از رودخانه مطالبي عنوان شده در حدود العالم اشاره مستقيمي به موضوع مادي
رود بر دو ضرب است، یكي »... است:  ها( امري معمول بودهاست که نشانگراین است که در آن زمان آبرساني توسط انهار )مادي

اند، ازبهر آباداني شهري را یا طبيعي است و دیگري صناعي، اما رود صناعي آن است کي رودکدهاي او بكنده اند و آب بياورده
ناعي ست کشت و برز ناحيتي را و بيشترین رود صناعي خرد بوده اند و اندرو کشتي نتواند گذاشتن و شهر باشد کي او را دو رود ص

 (.280)حدودالعالم،« کمتر یا بيشتر و این آبها اندر خوردن و کشت و برزگياخوارها به کار شود...

 

 شهرسازی و بنای اصفهان به عقیده مورخان -5
 دهند. بناي شهر اصفهان به صور مختلفي بيان شده و برخي مورخين ایراني بناي شهر را به اسكندر فرزند فيليپ نسبت مي

شود؛ یكي از آنها در شهر ساخته مي 21معروف است که در ایران به دستور اسكندر مقدوني »آورده است:  مقدسي چنين
 919گویند اسكندر رومي ) باشد.گویند، مانند بهشت و سه شهر در خراسان، هرات، مرو و سمرقند مياسپاهان که آن را جي مي

 (.210:2940)مقدسي،« ق.م( این شهر را به دست جَيّ پسرِ زادۀ اصفهاني بنياد نهاد و به نام او جيّ ناميده شد
اسكندر شهر را به دست جي پسرزاده اصفهاني بنا کرد و شهر به نام »حافظ ابونعيم نيز بناي اصفهان را به اسكندر نسبت داده: 

 (.298:2978ابونعيم،)« وي خوانده شد
مافروخي نيز به نقل از حمزه اصفهاني بناي شهر را به اسكند مقدوني نسبت داده که به دست معماري به نام جي بن زرزاده 

 (.47:2918)مافروخي، اصفهاني بنا گردیده و این شهر به نام او شهرت یافته است
گویند. جهت آن، « یهودیه»اسكندر بانى او است و شهر بزرگتر را نامند و گویند « جى»گوید: شهر قدیم اصفهان را قزویني مي

 (.97:2979آن است که بخت النصر، یهود بيت المقدس را اسير کرد تا به اصفهان آورد، یهود در آن مكان ساکن شدند )قزویني،
 يبنا جادیدر ا يجابر انصار
و  يرا بان انیهودیشهر اصفهان، 

 يشهر ندانسته و بنا نیگذار ا هیپا
 يو مل ياآن را به پادشاهان افسانه

اصفهان از »است ت دادهنسب رانیا
 «نهیمد»و  «هیهودی»دو قسمت 

( در ي)ج نهیشده است و مد ليتشك
بلند و  يبوده که دژ هیهودی يكینزد

« بزرگ بوده است يپلآن  نیيدر پا
 (.21:2978 ،يانصار ي)جابر

 
 هجری 4قرن(: شهرسازی اصفهان در 1تصویر )

و در هر دو منبر « شهرستان»ي داحهِودان )یهودیان( خوانند و یكي را اسپاهان شهري عظيم است و آن دو شهر است، یك
« جي»(. اسپهان از اقدم بالد است؛ به نام 286اند و ميان ایشان نيم فرسنگ است و شهري خرّم است )حدود العالم، نهاده

شاهي ایران داشتند، و سر سلسلۀ جيان،  ها پيش از کيان و پيشدادیانخواندند، و گویا این نسبت به پادشاهان جيان است که قرنمي
 است. « پاک»به معني « جي»اند و بعد از مهابادیان در ایران سلطان شده؛ و جي افرام بن آزاد است که پيغمبرش دانسته

نام جِي فرزند زادۀ اصفهان بنا نمود و از این جهت نوسيد که شهر اصفهان را به فرمان اسكندر، معماري به حمزه اصفهاني مي
گوید: در حققت بناي این شهر قبل از سلطنت جمشيد بنيان یافته است و به نام جِي شهرت یافت و دربارۀ سابقۀ قدیمي تر آن مي

خماني »ه هنگام پادشاهي کرد، این شهر را نيز ویران نمود، سپس بدر آن هنگام که افراسياب تُرکف مداین ایرانشهر را خراب مي
دختر بهمن بن اسفندیار، تجدید بناي آن صورت گرفت و هم او بود که فرمان بناي باروي عظيم شهر را صادر کرده بود. « جمه آزاد
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ایي به هنگام ورود اسكندر نيمي از این باروي عظيم صورت اتمام یافته بود و اسكندر، که قصد اقامت در آن را نداشت، به ایجاد بناه
 (.98:2947دیگر نيز تمایل ابراز نكرد )حمزه اصفهاني، 

 

 جی -6

است که امالک خوب و دیهه های بسیار دارد، و به « جی»یکی از بهترین روستاهای اصفهان روستای 

برج،  311ساخت گفته برخی به شمارۀ روزهای سال است. گویند: اسکندر آنگاه که حصار شهرستان را می

برج، بنا کرد تا به هنگام آشوب در آن متحصن شوند و موقع محاصره و غلبه اشرار برای هر ضیعه ای یک 

 پناهگاهی برای مردم باشد زیرا نواحی اصفهان در روزگار قدیم با ترک و دیلم هم مرز بود. 

اند لنجان، مهرین، جنبه، کراج، کدر، که کاوسان، برخوار و از روستاهایی که پیرامون اصفهان را فراگرفته

های بزرگ پرجمعیت و نیز غالت فراوان دارند و برخی منبر و خطیب و بازارها براآن است. این روستاها ضیعه

 (.5311، 511 -555ها نیز دارند )ابن حوقل و گرمابه
این مدینه را اسكندر بنا فرمود بردست معماري جي بن زراده اصفهاني و این شهر  درخصوص وجه تسميه جي چنين آمده است:

به نام او شهرت یافت و بعضي گویند این مدینه مبني بود پيش از زمان جم، در وقتي که افراسياب ترک مداین ایرانشهر را خراب 
کرد این را نيز خراب گردانيد، بعد از آن خماني جمه آزاد دختر بهمن اسفندیار که پيش از آمدن اسكندر بدان حدود بر تخت مي

 (.76:2918)مافروخي،  رمان او بود اساس و بناي آن را فرمان فرمودبخت، مملكت در تحت تصرف و ف
کعبه »، در کتيبه شاپور در «جَي»هاي دوران اسالمي، به صورت آمده، در متن« هاي ایرانشهرستان»که در رساله « گي»نام 
نوشته شده « گد»و « گب»)پارتي( و بر روي مهرهاي ساساني، به صورت « گب»)فارسي ميانه( و « گدي»به صورت « زردشت

 )جي( نام قدیم شهر اصفهان است.« گي»است و این « گي»است، که همه نماینده تلفظ 
دانان مسلمان )از سده سوم ه.ق به بعد(، همه جا به عنوان یكي از روستاها یا مراکز شهري هاي جغرافيدر نوشته« جي»نام 

 ذکر شده است. « اصفهان»بزرگ 
راند، گفتاري نيز سخن مي« بلوکات اصفهان»ه.ق(، جایي که از  26در اواسط سدۀ « االصفهان»مؤلف « )مير سيد علي جناب»
در آنجا واقع بوده « جي»در قدیم، نام پایتخت مملكت اسپاهان بوده حاليه بلوکي است معروف که شهر « جَي»دارد: « جي»درباره 
معتدل و شبيه به آب و هواي ماربين است. مرزهاي این کلني قراء و مزارع، آب و هوایش  74مشتمل است بر « جي»است؛ 
توان از فهرست روستاهایي که پيرامون آن واقع بوده و این روستاها عبارت بودند از: فُرسان، یَوان، نشين در اصفهان را ميیهودي

 (.272:2909ب،خُرجان، فلفالن، سُنبُالن )چُمالن(، کَماآن، اَشكهان، جرواآن )کرواآن( و خُشينان )جنا
 

 برج و باروهاى جى  -6-1
هاى( آن را یكصد و چهار برج آورده، هاى )کوشککند و شمار برجحافظ ابو نعيم مساحت شهر جى را دو هزار جریب ذکر مى 

 (.281:2978شده است )ابونعيم،مىهاى متساوى در حصار شهر مشاهده که با فاصله

گوید: آذر شاپوران )آذرشاپور، آذر سابور( در حين اتمام باروى جى چهار دروازه بر آن تعليق کرد، به حافظ ابونعيم اصفهانى مى
بساخت و نام  است،« ميدان بازار»اى را که به طرف این ترتيب که در روز یازدهم برج )خورشيد روز در تقویم ایران باستان( دروازه

اى دیگر آن را دروازۀ خورشيد )باب خور، خوربر( گذاشت و فرداى آن یعنى در روز دوازدهم )در تقویم اوستایى، روز ماه( بنياد دروازه
را گذاشت به نام دروازۀ ماه )باب اسفيش یا اسفيج، ماه بر( و روز سيزدهم )روز تير در تقویم اوستایى( اساس دروازۀ سوم را کار 

و سرانجام در روز چهاردهم )روز گوش در تقویم  ذاشت به نام دروازۀ تير )دروازۀ تير، دروازۀ طيره، تيربر، باب تيره، باب عطارد( گ
ن(؛ از آن جهت که به طرف یهودیۀ اصفهان نصب شده بوده بر )دروازۀ جوش، دروازۀ جهودااوستایى( دروازۀ چهارم را به نام گوش

 است )باب اليهودیه( بنا نمود. 

مافرّوخى در رسالۀ محاسن اصفهان به نقل از حمزۀ اصفهانى آورده است که آذرشاپوران پس از نصب دروازۀ چهارم، یعنى 
کرد و در آن دیه سرایى عالى بساخت و در باغ آن  بنا« آذر شاپوران»دروازۀ گوش )جوش، جهودان(، در مجاورت آن دیهى به نام 

 ایوانى بلند برپا نمود و آن را آتشكده ساخت و عواید آن روستا را وقف بر آتشكدۀ آذر شاپوران نمود. 

سرپرست « اشتادویر»ها نوشته شده بود که حمزۀ اصفهانى از قول متقدّمان زمان خویش آورده است که بر یكى از دروازه
بهاى نان و خورش عمله و کارکنان باروى جى در طول مدت ساختمان آن به ششصد »گوید: و کارگران و مهندسان مىمعماران 

 (.2947: 27ـ 24)حمزه اصفهاني،« هزار درهم بالغ آمد

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6797
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6797
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6797
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هاي اصفهان گوید این دروازه تميز ترین و زیباترین دروازهاي در نزدیكي زرین رود دارد و ميابن رسته اشاره به ایجاد دروازه
 (.2912: 210ـ 281شود )ابن رسته، محسوب مي

 

 كهن دژ سارویه و پل جى  -6-2

نشين اصفهان پيش از اسالم، سارویه نام داشته است که حمزۀ یكى دیگر از آثار کهن اصفهان در سرزمين جى، یعنى حكومت
نموده و این بنا را نيز از مبانى کهن تاریخ  اصفهانى در قرن چهارم هجرى آن را شخصا به کرّات دیده است و دربارۀ آن تحقيق

« تپۀ اشرف»ماندۀ آن هنوز هم در مجاورت پل شهرستان )پل جى( به نام داند و آثار بر جاىاصفهان و از عهد طهمورث مى
 شود.مشاهده مى

این پل، با پل شود و زمان ساخت پل جى هم در جاى خود یكى دیگر از آثار قدیمى پيش از اسالم اصفهان محسوب مى 
 رسد. طراز آن، پل دزفول، حداقل به دورۀ پادشاهى شاپور سپاه مىهم

که حادثۀ مغربى آسمانى روى دهد، وى آگاه ها و دانشمندان بود، پيش از آنطهمورث پادشاه، دوستدار دانش»گوید: حمزه مى
ید و طهمورث فرمان داد که مهندسان، بهترین ناحيۀ کشور هاى فراوانى، پياپى و بيرون از حد و عادت خواهد بارشده بود که باران

اکنون در اندرون شهر جى باقى است، او را از حيث سالمت خاک و هوا برگزینند. آنان محل بناى معروف سارویه را برگزیدند که هم
هاى گوناگون بود از خزانۀ ا که در رشتههاى فراوانى رکه آماده شد، دانشگاه این بناى استوار را به فرمان او ساختند و پس از آنآن

 «ها را بر پوست توز نوشتند و در جایى از آن بنا قرار داد تا پس از حادثه براى مردم باقى بماند.جا انتقال داد و آنخود به آن

دث جهان را خواستند حوادر این مجموعۀ علمى، کتابى هم به دست آمد به نام زیج شهریار که پادشاهان در مواردى که مى
 کردند.بدانند، از این کتاب استفاده مى

که اهرام مصر از آثار پابرجاى سرزمين مغرب این بنا یكى از آثار پابرجاى بالد مشرق است، چنان»گوید که و سرانجام مى 
 (.281:2947)حمزه اصفهاني،« است، و خدا داناتر است

 روند.شمار مىهاى دوران بعد از اسالم ایران بههورترین زیجزیج ملكشاهى و زیج ایلخانى و زیج الغ بيگى نيز مش

است اي به شكل قلعه وجود داشتهنویسد: در شهر جي بناي کهنهدر مورد سارویه چنين مي قرن سوم هجريابن رسته در 
ساخت  طوفان نوحتوان باني آن را معلوم کرد و گویند قبل از است نميموسوم به ساروق یا سارویه. چون این بنا بسيار کهنه

 (.79:2912است )ابن رسته، شده
رفت؛ ودر کرارج پل چوم است و که تا زمان سالجقه جزو پل هاي شهر به شمار ميپایين شهر، در جي، پل شهرستان است 

 ( 207:2978آن رو آب افتاده و در رویدشت عليا، پل وِرزَنه )جابري انصاري،»پل دشتي که امروزه به قول عوام، 
تان و ميان آنها دو ميل کند: اصفهان دو بخش است یكي موسوم به یهودیه و دیگري موسوم به شهرسابن حوقل اشاره مي

اند و هر کدام منبري دارد و یهودیه بزرگتر از شهرستان و در حدود دو برابر آن است و فاصله است؛ این دو بخش با هم متبایل
 (. 2944: 208 -222ها از گل است )ابن حوقل،بناهاي آن

 

 یهودیه -7
 است.  و حضور یهودیان در اصفهان، روایات مختلفي آمده« یهودیه»درباره 

کوچانيد )سدۀ ششم پيش از ميالد(، « بيت المقدس»یهودیان را از « بخت النصر»چون »هـ.ق( گوید:  982-968« )مقدسي»
 (.224:2940)مقدسي، « یهودیان شهري که به سرزمين خودشان همانند باشد غير از اصفهان نيافتند و در آنجا فرود آمدند

االً تدوین اوليۀ آن در اواخر دورۀ ساساني انجام شده و تنها اثري به زبان پهلوي یا که احتم« شهرستان هاي ایران»در رسالۀ 
)جَي(، که اسكندر آن را ساخته، به عنوان  "گي"است که موضوع آن منحصراً جغرافياي شهرهاست، از شهرستان « فارسي ميانه»

 اقامتگاه جهودان یاد شده و چنين آمده است که: 
« شيشين دخت»م.(، به خواهش زن خویش  610-911سر شاپور )یزدگرد اول ساساني، را یزدگرد پ« جهودان»

 «. )شوشاندخت/سوسن( به آنجا آورد
« رأس الجالوت»و دختر « بهرام گور»را نيز به این زن، که مادر « شوشتر»و « شوش»هايِ در همين رساله، ساخت شهرستان

 ند. ابود، منتسب کرده« رئيس یهودیان»)ریش گالوثا( 
حقيقت هرچه باشد، بي تردید این مرکز یهودي نشين در اصفهان عهد ساساني، بسيار دیرپا بوده است؛ روایتي از جسارت یهود 

 م.(  2168-2878« )آرتور کریستنسن»در آزار روحانيونِ دین ِ غالب )زردشتي(، که 
 آوَرَد، مؤید این نكته است: مي« حمزه اصفهاني»به نقل از « ایران در زمان ساسانيان»در کتابِ 
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م.(، یهودیان گرفتار قتل و آزار شدند و سبب آن، انتشار این خبر بود که یهود دو تن از  689-681« )پيروز»در زمان سلطنت »
در شهر اصفهان که آن وقت مسكن جماعت کثيري از بني اسرائيل بود،  اند. این کشتار ظاهراًموبدان زردشتي را زنده پوست کنده

 «شدت فوق العاده یافت.
هـ.ق با انعقاد قرارداد صلح تسليم اعراب شد. براي یهود اصفهان به جز ابتداي خالفت عمر و  19در حدود سال  «یهودیه»

)جي( و « شهرستان»نشين دوره بين دو محله مسلماندر آن  یكي دو مورد طي حكومت عباسيان، محدودیت خاصي ایجاد نشد.
 الدوله دیلمي هر دو محله یكي شدند. دیوار کشيده شد، تا آن که سه سده پس از آن در زمان رکن« یهودیه»نشين یهودي

کاسته گردید و یهودیه بزرگتر شد چنان که ابن حوقل بغدادي « جي»با گذشت زمان، اندک اندک از بزرگي بخش کهن 
ميان دو بخش اصفهان دو ميل فاصله است. این دو بخش متباین هر کدام منبري دارد و یهودیه حدود دو برابر بزرگتر » نویسد:مي

 «.از شهرستان است
« جبال»کند بلكه بزرگترین شهر ایالت یهودیه نه تنها با همدان همسري مي»کند که مقدسي با تكرار همين موضوع اشاره مي

 (.21:2940 )مقدسي،« است
مردم آن همه یهودي هستند و به کارهاي... خود مانند » نویسد:داند و ميمساحت آن را هفتصد جریب مي« ایوب بن زیال»

 «.حجامت، دباغي، گازري )رختشویي(، قصابي و .... مشغول بودند
خوانده شد و سالها گذشت، جي خراب بخت النصر براي آنها کنارشهر جي، محلّه اي ساخت به نام یهودیّه »نویسد: یاقوت مي

شده و شهر اصفهان یهودیّه است و از آن رو گفته اند: اگر نسي مردم و تجّار اصفهان را تفتيش کنند یا یهودیند یا جوالهه، چو، 
 : بي تا(. 210مشهورند به بافندگي )حموي، 

تري بزرگي و اعتبار فزون« یهودیه».ق از اصفهان، هـ 6در نيمه دوم سده « ابوالقاسم بن احمد جيهاني»در هنگام ِ بازدیدِ 
خوانند و « یهودیه»اصفهان، دو شهرست؛ یكي را »گوید: « اشكال العالم»گونه که در کتابِ یافته بود؛ آن« شهرستان»نسبت به 

هر دو از گل است؛  بزرگست از همدان و بناي« یهودیه»)شهرستان(؛ و ميان هر دو، مسافت نيم فرسنگ باشد. و « مدینه»یكي را 
هاي بزرگ و مردم بسيار و توانگر، و مال دارد ... و در و گذرگاه فارس و جبال و خراسان و خوزستان و فراختر شهرهاست. دیه

 «.تر از اصفهان نيستعراق، شهري بزرگ
 

 در صدراسالم محالت اصفهان -8
  محالت اصفهان را با توجه به متون تاریخي ميتوان این چنين آورد:

 قریه ها: باطرقان، یوآن، خورجان، فلفالن، سنبالن، جوزدان، لبنان، اشكهان، برواسكان و فایجان.
 (.24:2978محله ها: سنبلستان، جوزدان، لبنان، خابجان )ابونعيم،

است. هایش، درآمد آن و فرمانروایش را یاد کرده ها و دیهبرخى اصفهانيان دربارۀ این شهر کتابى بزرگ ساخته، همۀ شهرک
 این کتاب در خزانۀ عضد الدوله در نيشابور موجود است. 

است « خولنجان»، «اردستان»، «دز»، «زیز« »سميرم« »بندجان« »مدینه»هایش قصبۀ اصفهان یهودیه است، و از شهرک
 (. 970:2940)مقدسي، 

دهستانى است به اصفهان در  خان لنجان:

رود، قسمت باالى رودخانه را دو سوى زاینده
لنجان باال و قسمت پایين رودخانه را لنجان پایين 
و هر دو را لنجانات گویند )تقسيمات جدید 

شوند( کشورى بخش فالورجان ناميده مى
 : بي تا(. 11)ناصرخسرو،

یاقوت در معجم البلدان خان لنجان را شهرى 
نيكو با بازار و عمارات وصف کرده است و گوید 

ن است و نسبت در فاصلۀ دو روزه راه از اصفها
بدان را خانى گوید و نویسد که آن را قلعۀ قدیم و 
استوار بوده است که باطنيه )اسماعيليه( در تصرف 

  870 گرفته بودند و سلطان محمد سلجوقى در 
 هجرى آن را ویران کرد. 

 
 (: بافت شهری و محالت اصفهان2تصویر)
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 مدارس اصفهان در صدر اسالم -9
ها نفر مودب یا ادیب و معلم در اصفهان داراي چنان رشد و گسترشي بود که این شهر، ده اسالمي، این امردر نخستين قرون 

اصفهان  (.988:2978ه.ق. با مكتبي بيش از یک صد کودک )ابونعيم، 140ي همداني، متوفي داشت، از جمله حجاج بن یوسف قتيبه
و بسياري از بناهاي آموزشي ممتاز متعلق به ادوار مختلف تاریخي را در بر  گرددميمهم ایران محسوب علمي که یكي از مراکز 

 اند. ي هجري تا زمان صفویه سخن گفتهکه دانشمندان و سياحان بسياري در خصوص منزلت آن از قرون اوليه ايدارد، به گونه
 

 قالع اصفهان -11

 قلعه ماربین یا آتشگاه -11-1
معروف است مباحثي مطرح است که طبق نظري آتشكده و بر نظري دیگر قلعه در خصوص این مكان که امروزه به آتشگاه 

 کنيم.بوده که در ادامه به متون اشاره مي
نویسد: اردشير در شهر اصفهان و به یک روز سه آتشكده را بنياد گذاشت: یكى را به هنگام برآمدن آفتاب در جانب حمزه مى

، دوم آتشكدۀ ذروان اردشير )ذروان اکرنه در «آتشكدۀ شهر اردشير»امروز( به نام  قلعۀ مارین )ماربين، مهربين، مهرین آتشگاه
نام برده شده است به هنگام ظهر در قریۀ دارک از روستاى خوار « فرشته مكان»و نيز « کرانهفرشتۀ زمان بى»فرهنگ اوستایى 

هر اردشير در قریۀ اردستان. کهن دژى برفراز آن )برخوار( )این روستا امروز جزء بلوک قهاب اصفهان است(، و سوم آتشكدۀ م
 (.94:2947رود بوده است )حمزه اصفهاني،ساخته شده که در حقيقت قلعۀ دیدبان زاینده

اي بر باالي کوه بلوک ماربين دارند، ابن رسته اشاره به ساخت آن توسط کيكاووس ابن رسته و حمزه اصفهاني اشاره بر قلعه
ر کسي به قلۀ آن قرار گيرد تمام روستاهاي آن ناحيه را زیر نظر داشته باشد پس چون بهمن بن اسفندیار به طوري که اگ کند.مي

 اي بساخت و دربه پادشاهي نشست، گردش روزگار کار خود را کرده بود و قلعه سوخته و نابود شده بود. لذا او در فاصله اندک قلعه
 (.282:2912اي بنا نهاد )ابن رسته،آن آتشكده

نویسد: به کيخسرو گفتند که در ميانۀ انتهاى فارس حمزۀ بن الحسن اصفهانى در کتاب خود سنى ملوک االرض و االنبياء مى
جا اژدهایى است که بر کشتزاره و آدميان تسلط یافته است؛ وجود دارد و در آن« کوشيد»و آغاز خاک اصفهان، کوه سرخى به نام 

معروف شد )حمزه « آتش کوشيد»اى بر آن کوه بنياد نهاد که به اژدها را بكشت و آتشكدهوى با مردان خود بدان جا رفت و 

  (.94:2947اصفهاني،
قلعه اي از بناهاي گوید: در روستاي مارابين، مي «المسالک و الممالک»در قرن سوم هجري در کتاب « ابن خردادبه»

 (21:2912طهمورث موجود است و در آن آتشكده اي ست. )ابن خردادبه، 

« صورۀاالرض»از جغرافيا نویسان مشهور قرن چهارم هجري، در وصف آتشگاه اصفهان در کتاب معروف خود « ابنحوقل»
  نویسد:چنين مي

اي بنا شده و بر آن نند کوه که بر روي آن قلعهماربين در مغرب اصفهان واقع شده، در این بخش، تل بزرگي است ما
باشند که همه ها ميهاي ازلي قدیم است. مراقبين این آتش و دربانان آن از زرتشتيگویند آتش آن از آتشاي است که ميآتشكده

 (.94:2944ثروتمند و متمولند )ابن حوقل،

ملكي از ملوک طوایف ناحيه لنجان « مهر یزدان»ت و باني آن را از بناي آتشگاه به نام )دژ ماربين( نام برده اس« مافروخي»
 (.28:2918اصفهان معرفي ميكند و مينویسد: )دژ را بر باالي قلعه ماربين، او بنياد نهاد( )مافروخي،

 این محل را یكي از هفت معبدي مي داند که از آن بت پرستان بوده و براي پرستش آفتاب و ماه و پنج ستاره« مسعودي»
هایي منصوب مهم دیگر، تفویض شده: )دومين این معابد، در قله کوهي موسوم به ماراس، نزدیک اصفهان واقع است و در اینجا بت

بوده تا اینكه پادشاه یوستاسف )گشتاسب( زمانيكه دین زرتشتي را قبول کرد، از آنجا حرکت داد و این محل را به آتشكده تبدیل 
 .ق( 2988: 24سخي اصفهان واقع است و هنوز هم مجوسان، این معبد را احترام مي نمایند( )مسعودي،نمود. معبد مزبور در سه فر

گيرد ... در این بخش، قصري برپاست که شاه روستا را دربر مي 88نوشته ماربين است که « حمداهلل مستوفي قزویني»
بهمن، فرزند اسفندیار، یک معبد آتش برافراشت  گفتند و همينجا بود کهطهمورث دیوبند بنياد نهاد. آن را آتشگاه مي

 (84:2946)مستوفي،

هاى اصفهان قرن چهارم هجرى، مانند ابو الحسن حمزۀ اصفهانى مؤلف کتاب بنابر آنچه دیگر مورخان و محدثين و جغرافيادان
اند، بهمن بن اسفندیار که او را با اردشير درازدست هخامنشى تاریخ اصفهان و حافظ ابو نعيم مؤلف کتاب ذکر اخبار اصفهان نوشته

کند که در قرن چهارم اى بر فراز کوهچۀ آتشگاه امروز اقدام مىربين )مهرین، مهربين( به بناى آتشكدهدانند، در روستاى مایكى مى
 هنوز مشتعل بوده است. 

 

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6797
http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/6797


 

03 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

3 
ی: 

یاپ
)پ

51
ز 

ایی
، پ

)
50

11
ک

د ی
جل

 ،
 

این کوه را که »حمزه در کتاب اصفهان: 
اکنون آتشگاه خوانند از جملۀ بيوت عبادات بوده 
است و در عهد طهمورث، و آن را مينوذر خواندند و 

 ودندي بسيار.بتان نهاده ب
 

 
 (: نمایی از قلعه آتشگاه5تصویر )

 در صدر اسالمهای اصفهان مناره -11
اند و از هاي بلند آسمان شكاف بوده و نتوان گفت همۀ آنها را مسلمين ساختهدر اصفهان و نواحي آن بيش از دیگر بلدان، مناره

ها آیين زرتشتيان بوده، یا براي کاروان در شب تار یا براي آگاهي از حال عهد عجم نبوده، بلكه ميتوان گفت: ابتدا ساختن این مناره
هاي بسيار پدیدار بود، مانند دو هاي مخصوص گذارده؛ چنانچه در کرارّج و بَراآن منارهروشنایي خبر داده و نشاني دشمنان که بوسيلۀ

هاي دشتي، منارۀ گار و زَغمار، منارۀ بَرسيان، منارۀ زِیار و در لِنجان، منارۀ رارا و منارۀ اُشترجان، و در گرد شهر، منارۀ مناره
و منارۀ مسجد علي و چهل دختران هاي داخل شهر: درجوباره دو منارۀ دارالضّياء و منارۀ خواجه عَلَم، نارهشهرستان؛ منارۀ ساربان. م

 (.2978: 4باشد )جابري انصاري،منارۀ ته برنجي مي
ساخته شده اشاره کرد.  988-944هاي توان به منار مسجد جورجير اصفهان که در بين سالاز منارهاي قدیمي صدراسالم مي

ي مافروخي )در کتاب کافي الكفاه صاحب بن عباد( صد گز ارتفاع مسجد و هم مناره از خشت و گل ساخته شده است و به گفته هم
ي گلي به هاي گرد و منارهبرد که داراي ستوناز جامعي نام مي 978البته مقدسي در کتاب احسن التقاسيم تاليف  داشته است.

 (.228:2940،ارتفاع هفتاد گز بوده است )مقدسي

 

 بازار اصفهان -12
بازار اصفهان، یكي از بزرگ ترین و جالب ترین بازارهاي شهرهاي ایران و حتي جهان اسالم به شمار مي رود. بازار اصفهان به 
لحاظ موقعيت اقتصادي، اجتماعي، هنري و معماري چنان اهميت و جذابيتي دارد که در بين بازارهاي شهرهاي بزرگ اسالمي 

داراي اهميت جغرافيایي خاصي است. بازار اوليۀ اصفهان در کنار قصر حكام و درست در مجاورت مسجد جامع )سال شاخص و 
/ ق( بناگردید و در واقع با منعقد شدن شدن نطفۀ اوليۀ شهر که همان بازار اصفهان است، کم کم اصفهان را به یک شهر  284

 (. 17:2980بازرگاني تبدیل کرد )شفقي،

 

 گیرینتیجه  -13

اصفهان با توجه به آنچه در این پژوهش گذشت از مهم ترین شهرهاي دوره سلجوقي بوده و همواره مورد توجه بوده است و 
این  ها و مسجد جامع و بازار قرار داشت.در این دوره کالبد شهر شامل ميداني اصلي و بزرگ در ميانه شهر بود که در اطراف آن کاخ

 و علمي از مهم ترین شهرها بوده و همچنين به لحاظ دفاعي. شهر به لحاظ موقعيت تجاري
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 ق(، روضات الجنات، تهران: اسماعيليان.2910خوانساري، ميرزا محمدباقر موسوي، ) .29
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 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم

 ، جلد یک6011(، پاییز 61)پیاپی:  3سال چهارم، شماره 

 

در  ریپذبیموثر بر حضور امن زنان و اقشار آس یعوامل کالبد یبررس

 مشهد هی: محله امامینمونه مورد؛ یمسکون یمجتمع ها

     

 2، هیرو فرکیش*1آیدا کریمیان
 02/02/0000تاریخ دریافت:  

 07/00/0000تاریخ پذیرش: 
 

  28090کد مقاله:  

 
 

 یده ـچک
 

. در بوده است یزندگ یانسان در جامعه و در فضا یاساس یها ازیدر فضا همواره از ن تیامن و احساس امن یطیداشتن مح
جلوه  تیجامعه ، داشتن احساس امن رینظ یتر عیوس یاز ورود به فضا شیفضا پ نیبه عنوان اول یمسکون یمجتمع ها

 تیها و فعال طیحضور در مح یاعتماد به نفس انسان برا تیباعث تقو یزندگ ی. حضور امن در فضا کندیم دایپ یمهم تر
دارند  یعموم یاز فضاها یشده اند و زنان سهم کم یطراح یتیفضاها جنس شتریکه ب ی. در جامعه ا شودیم یاجتماع یها

. ودشیجامعه م رآن ها به حضور موثر تر د قیو تشو ییزنان باعث شکوفا ازیبراساس ن یمسکون یمجتمع ها یلزوم طراح
 یکه در ساعات مختلف شبانه روز بدون احساس ترس قابل استفاده باشند. هدف مطالعه حال حاضر پس از بررس ییفضاها

است که از  ریپذ بیزنان و اقشار آس تیموثر بر امن یکالبد یفاکتور ها ی، سنجش و بررس قیتحق نهیشیو پ ینظر یمبان
سامان و خانه  یدو مجتمع مسکون نینفر از ساکن 081 نیب ییپرسش نامه ها پس. ساستخراج شده است قیتحق جینتا

پرسش نامه توسط نرم  جیاست . نتا دهیگرد عیشده اند توز یمعرف یانتظام یرویمشهد که توسط ن هیدر محله امام یساز
زنان  تیموثر بر امن املعو نیشده اند و مهمتر شیمایپ زیو فاکتور آنال ی، همبستگ ونیرگرس یو آزمون ها SPSSافزار 

جهت بهبود  ییمنطقه مورد مطالعه راهکارها نیخاص ساکن طیبدست آمده است که با توجه به شرا نیطبق نظر ساکن
 گردد. یارائه م ریپذ بیامن زنان و اقشار آس یریحضور پذ شیو افزا یطراح

 

 .یمسکون یزنان ، مجتمع ها تی، امن ریپذ بیزنان ، اقشار آس یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 aidakarimian91@gmail.com )نویسنده مسئول( ،، مشهد، دانشگاه آزاد اسالمیرشته معاری، دانشجوی کارشناسی ارشد -6

 مشهد ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یگروه معمار اریاستاد -5
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 مقدمه  -1
 وجود محیطی امن برای زندگی در کنار سایر نیازهای اساسی فیزیولوژیکی انسان مانند غذا، سرپناه و بهداشت از ضروریات زندگی انسان است.

فضاهای جمعی، نه تنها او را از رسیدن به نیازهای رده باالتر همچون خودشکوفایی، زیباشناختی، دانستن و ارضا نشدن نیاز به امنیت انسان در 
،  50 -55: 0080ان،یبن ،پاکیفهمیدن باز میدارد، بلکه کاهش تعامالت اجتماعی و در نهایت خالی ماندن فضاهای عمومی را در پی دارد . )اکبر

    (0870مازلو ، 
 یبدون مشارکت هدفمند گروه ها داریپا یبه رشد و توسعه  یابیمعتقدند که دست یو اجتماع ی،اقتصادیاسیامروزه اکثر صاحب نظران س     

برخوردار  یکاف تیاثر مورد نظر را خواهد داشت که زنان از احساس امن ی. اما حضور زنان در صورتستین ریمختلف مردم از جمله زنان امکان پذ
مختلف از بروز استعدادها  و سبب شده تا زنان در اجتماعات  یو جسم ی،روانیکیزیف یها ی( اما متاسفانه ناامن2: 0082ان،یقتیحقباشند.  )

 )50-55: 0080ان،یبن ،پاکیدهند( . اکبر حیدر اجتماع ترج تیشخص ریباز بمانند و انزوا را بر حضور همراه با تحق ییخودشکوفا
ابتدا در واحد  ی. شروع هررشد و تحول ردیگ یمحل سکونت نشات م یعنیبخش حضور زنان  نیتر ییو ابتدا نیمهم از کوچکتر نیا سرآغاز    

 ی,الگورانیدر ا ریاخ یدهه ها ینیرشد شهرنش لی. اما به دل ردیگ یجوامع بزرگتر شکل م تیخانواده پس از آن محل سکونت و در نها یاجتماع
 یامروز یمسکون یمجتمع ها یها گشته است.طراح یطراح تیو مطلوب تیفیانبوه مسکن,سبب کاهش ک جادیو لزوم ا افتهی رییتغمسکن  دیتول

مواجه  یرا با مشکالت نیساکن یو اجتماع یفرد یآن ، زندگ یروانشناخت یامدهایو در نظر نگرفتن پ یانسان یازهایعدم توجه به ن لیبه دل
 (0082 ،یموری، ت یزدانیساخته است. )

س نیاز شهروندان زن بسیار انجام شده مطالعات و تحقیقات موجود در سراسر جهان در زمینه توجه به امنیت زنان و طراحی محیطی براسا    
به است اما ارائه رویکرد و راهکار مناسب که به ارائه الگوی طراحی منجر شده باشد بسیار اندک است یا در حد چندین راهکار باقیمانده است 

 موضوع جدید و نوآورانه است .خصوص در ایران و در شهری نظیر مشهد با جمعیت نسبتا زیاد مناطق حاشیه نشین و اقشار آسیب پذیر این 

 یبرخ یزیجرم خ زانیم شیشهروندان با توجه به افزا تیعدم رضا از یآگاه سیپل یبراساس آمار ها ضرورت و اهمیت برررسی این موضوع    
 دایپ یریتوسط شهروندان کاهش چشمگ تیاحساس وجود امن هیمختلف در سطح شهر مشهد به خصوص در محله امام یمناطق و محله ها

مبارزه با آدم  رهیدا سییر ی، سرهنگ افتخار هیمحله امام یس آگاهیمشهد ، پل یشهر مشهد ، شهردار ی. )شورا قابل استناد است کرده است
 مسلحانه( یو سرقت ها ییربا
 

 بیان مساله :-2
گیرند. این فضاهای خصوصی را در اختیار می رو مردان عموماً فضاهای عمومی و زنانشده دارند؛ ازایناکثر فضاهای شهری ماهیتی جنسی    

این عدم امنیت زنان  .کنندکند. برخی فضاهای شهری ناامنی را به زنان القا میاحساس عدم امنیت، تحرک آزادانه و فعاالنه زنان را محدود می
توسط زنان در جامعه اگر برآورده نشود احساس امنیت .(0090اعزازی، )کند. در فضای شهری، مشارکت کامل آنان را در اجتماع محدود می

 مشکالت فرهنگی اجتماعی و ...  بسیاری را به همراه خواهد داشت از جمله تضعیف روحیه سرزندگی در جامعه.

بافت مسکونی محیطی است که در طول شبانه روز پذیرای عده زیادی از زنان است . عموما در اطراف امالکی که دور افتاده تر     
متروک شده اند احتمال وقوع جرم باالتر میرود . ضریب امنیت زنان در مناطق مسکونی به خصوص امنیت زنانی که  هستند و

بیشتر تنها هستند )نظیر زنان خانه دار در طول روز که دیگران در اطرافشان نیستند( با کاهش مراقبت از خیابان ها و افزایش 
سب و تشویق کردن ورود مزاحمان )نظیر موتور سواران و یا خودروهای عبوری فرصت های مخفی شدن و فراهم آوردن خلوت منا

 . (Bell , 1998)از مناطق مسکونی( بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد 

 شیخو محل سکونتاستوار است و ساکنانش خود را در قبال  یمنافع مشترک عموم ی هیبر پا جتمع مسکونیساختار م نکه،ینظر به ا    
 در این تحقیق سعی شده تا عوامل کالبدی موثر در تامین منافع مشترک ساکنین شناسایی شده و سپس راهکارهای طراحی. دانندیمسئول م

به منظور رسیدن به این هدف . اختمان ها صورت گیـرد سهای مطابق با ویژگی های این نوع  در ساختمان های مسکونی، با روش ایجاد امنیت
 مطالعه در محله امامیه مشهد را بررسی کرده ایم.دو مجتمع مسکونی مورد 

 

 پیشینه پژوهش :-3

افزایش میزان جرم و جنایت دولت مردان و سیاست مداران را بر آن داشت تا در جست و جوی راه های عملی و فوری برای حل این مشکل     
االت متعددیدر زمینه امنیت و طراحی محیطی منتشر شده است . در سرتاسر دنیا داخل و خارج از ایران در سال های اخیر تحقیقات و مقبرآیند 

در مقاله ای با عنوان زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری به سنجش میزان احساس امنیت زنان در پارک آزادی شیراز پرداخته  0080گلی 
بری های پیرامون و ساعت های فعالیت آن ها با تنوع کار ,است. از جمله نتایج تحقیق این است که عوامل محیطی مانند کاربری اراضی 

 (0080 ,افزایش حس امنیت زنان رابطه معنا داری دارد . )گلی 
درشهر تهران انجام دادند به این نتیجه  0090علیخواه و نجیبی در پژوهشی که با عنوان زنان و احساس ناامنی در فضای شهری در سال     

به هنگام تردد در شهر احساس امنیت ندارند . در بین زنان تحصیل کرده  و دارای درآمد باال و زنانی که در دست یافتند که حدود نیمی از زنان 
 محله آن ها ساختمان ها و زمین های متروکه کمتر بوده و نیز زنانی که از فعالیت های پلیس رضایت بیشتری داشته اند میزان احساس ناامنی

 کمتر بوده است .
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بر روی امنیت مجتمع های مسکونی تحت تاثیر عواملی نظیر فضای باز مجتمع و فعالیت  2008رسی در کره جنوبی در سال نتایج یک بر    
هر دو به طور همزمان بر رفتار مجرمانه فرد تاثیر  های خارج از مجتمع ساکنان نشان داد هر دو عامل طراحی کالبدی و نوع فعالیت فرد ساکن

 . (Kang & Lee ,2004/Sung & Park , 2009)مستقیم دارند 
تحقیق دیگری در ارتباط با امنیت زنان در مجتمع های مسکونی نشان داد که محل های خاص نظیر پارکینگ های زیرزمینی چه میزان در     

 .(Choi & Lim,2005) ایجاد ترس در زنان و عدم احساس امنیت تاثیر گذار هستند
اثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس اجتماعی زنان که در دو مجموعه مسکونی اکباتان و نارمک در تهران همچنین در مقاله ای با عنوان ت    

انجام شد نشان میدهد که بلند مرتبه بودن اکباتان سبب ایجاد پتانسیل هایی برای وقوع جرایم و کاهش احساس امنیت برای زنان شده است . 
 آن شود .مجموعه سبب کاهش احساس امنیت در  ص بلند مرتبه بودن یکالبته این بدان معنا نیست که به طور خا

بلکه نتایج این پژوهش نشان میدهد که مجموعه های مسکونی با الگوی بلند مرتبه نسبت به مجموعه های متعارف پتانسیل های بیشتری     
ی در باال بردن احساس امنیت ساکنین این مجموعه ها ایفا برای ایجاد فضاهای نا امن دارند و طراحی کالبدی این مجموعه ها نقش بسیار مهم

میکند تا جایی که در نظر گرفتن ویژگی های کالبدی موثر بر کاهش موقعیت های جرم زا و افزایش احساس امنیت ساکنین باید همواره نقش 
 (.0080 ,پاک بنیان  ,اشته باشد )اکبری پر رنگ تر و کلیدی تری در مجموعه های مسکونی بلند مرتبه نسبت به مجموعه های متعارف د

با توجه به مقاله دیگری با عنوان جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در مجتمع های مسکونی انجام شد . که نتایج آن نشان میدهد که     
محیطی نقش مهمی را  – نسانیرشد جمعیت و افزایش نیاز به مجموعه های مسکونی در شهر ها، ایجاد حس امنیت به عنوان یکی از عوامل ا

می توان گامی مؤثر در ایجاد حس وجود با رعایت موارد ذیل در طراحی  . با اینمندی و آسایش افراد در زندگی شان ایفا خواهد نموددر رضایت 
 : برداشتامنیت در مجتمع های مسکونی 

 دید از تصـرف هـای دیگـر بـه تصرف ساختمان باید به نحوی صورت گیرد که مساله اشراف و  تصرف ها در همجواری
 .های مسکونی، از طریق بازشوهای پنجره یا درهای ورودی به حداقل تقلیل یابد

 در مجاورت فضاهایی استقرار یابد که خود بازدارنده اعمال خالف انـد بـه عبـارت دیگـر، محل استقرار  مجتمع های مسکونی
یباشد که هر چه م مجاور با مجموعـه مسـکونیهای  یربراک شامل سازگاریین مورد اساختمان باعث تشدید ناامنی نگردد 

 های اطراف سازگارتر باشد امنیت بیشتری را می توان متصور شد .کاربر

 انجام دادن کارهای خالف را ایجاد نکند . شکل و ویژگی های کالبدی ساختمان باید به نحوی باشد تا شرایط پنهان کاری و 

  مانع از انجام بزهکاری میشود . تاریک و بدون دید و نیز فضاهای کنج و دنج )فضاهای بی دفاع(عدم ایجاد فضاهای 

 های مسکونی که بتواند در شب فعالیت کند . متنوع و متجانس در مجموعه ی اه جاد کاربرییا 

 بین فضاهای عمومی و خصوصی که مالکیت یک فضا را تعریف میکند وبه وسیله آن بتوان سلسله  روشن یف مرزهایرتع
 مراتب فضایی را در مجموعه های مسکونی پشتیبانی کرد .

در مشهد  0080در سال  یشهر یفضادر  نناز یپذیررحضو رمنظو به یکالبد منیتا یها شاخص سیربرهمچنین در تحقیقی که تحت عنوان 
 انجام شد نشان داد:

 نخیابا بهرو  صحیح دازیپررنو با 

 عیفر یبینمسیرها نجو د تخلو طنقادر  عمومی یها تلفن اردادنقر 

 یروز شبانه نگهبانی ن ها وبوستا مانند  ودهمحد سطح نجد یها رکپا تجهیز 

 مراکز تجاریو  تکرسوپرما مانند ودهمحددر  ساعته  20 یها یربرکا یشافزا  

 گامی نداتو می عمومیو  محلی یها سانهر طریقاز  ددتر کم مناظقدر  لمشک با ردبرخودر  انبانو صحیح زشموآ همچنین 
 د.باش نظر ردمو منظقهدر  منیتن ادبهترکر هرچهدر  موثر

که ادعا  یشود، به گونه ا یدر آن دیده م یو تبعیض جنسیت یاست که نابرابر یعرصه ا یعموم یو فضاها یشهر یحوزه 
کنند و به عبارت دیگر زنان به طور یکسان با مردان  یتجربه م یمتفاوت یرا به صورت ها یشهر یفضاها شود زنان و مردان یم

مردانه است و  یشهر یها ی: شهرها محصول برنامه ریزیمفسرین شهر یزعم برخ هشوند و ب یبهره مند نم یشهر یاز فضاها
کند  یمردانه تبعیت م یمدرن از ارزش ها و هنجارها  یپدرساالرانه دارد، گویا شهرساز یمدرن در ماهیت خود خصلت یشهرساز

 ( .0097)مهدیزاده، 
 یزنان را محدود م یتحرک آزادانه  یشهر یعمل فضاها رشده و د یجنسیت یشهر یهمچنین امروزه ماهیت بیشتر فضاها 

 یو عرصه ها یاجتماع یزنان در فضا یایجاد شده برا یفرهنگ یمحققان، محدودیت ها و حصارهااز  یبسیار یکنند. به عقیده 
عنصر غیر الزم از  کاز موقعیت خود بهره ببرند و مجبور باشند خود را همچون ی یباعث شده است که آنها نتوانند به خوب یعموم

 خود به عنوان یک شهروند را منکر شوند.  یفضای یاحذف کنند و نیازه یعموم یو عرصه ها یشهر یفضاها یصورت مسئله 
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برنامه ریزان  یویژه بانوان از سو یدر حال توسعه از جمله ایران، توجه به نیازها یاخیر در کشورها یدر این راستا در دهه ها
سبز مختص بانوان، به عنوان  یدهند. پارک ها و فضا یاز شهروندان را بانوان تشکیل م یچراکه نیم است،مطرح شده  یشهر

و  یپایدار شهر یدر توسعه  ،یو روان یبهداشت یبوده است که عالوه بر جنبه  یو تفریح یاز مهم ترین مراکز خدمات رفاه ییک
 دارد. یبانوان اهمیت باالی یبهبود کیفیت زندگ

را ارتقاء دهد  یاجتماع یتواند کیفیت زندگ یمکه  یـ به عنوان عامل مهم یسبز شهر یمطالعات، بر پارک ها و فضا لبدر اغ
از شکل  ،یفراغت زنان شهر یدهد که الگوها یو مطالعات خارج از ایران نشان م یمحققان ایران یـ تأکید شده است. پژوهش ها

 .( 0080و همکاران،  یکند )سرای یمیل م یخانگ برونبه شکل فعاالنه و  یو درون خانگ یانفعال

شهر بجنورد به این نتیجه دست یافت  یبا عنوان عوامل مؤثر بر افزایش احساس امنیت زنان در پارک ها یتحقیقطلعت در 
کنترل،  سمحل سکونت، احسا ،یاجتماع یها یآگاه ،یتجارب قبل ،یتصور فرد از خود، اعتماد اجتماع ،یکه خصوصیات محیط

ضمن داشتن رابطه معنادار به ترتیب بیشترین تأثیر را بر افزایش  ،یادو اقتص یپایگاه اجتماع ،یاجتماع یپایبند ،ینظم اجتماع
 ( .0080طلعت، ) احساس امنیت زنان دارند

 اربرانبا عنوان سنجش رضایتمندی از تفکیک جنسیتی فضاهای عمومی شهری از دیدگاه ک یو همکاران در تحقیق یگل
 -و محدودیت ها یدست یافت که توجه به جایگاه زنان در جوامع کنونمطالعه موردی: پارک بانوان شمس تبریز به این نتیجه 

ها و  پارکبه ویژه   یشهر یمختلف فضاها یدر بخش ها یپررنگ تر نموده تا احساس امنیت محیط یشاخصه ها را تا حدود
 (.0080و همکاران،  یزنان فراهم شود )گل یدر ساعات مختلف شبانه روز برا یگردش یفضاها

 00  مناطق یمورد ینمونه  یاحساس امنیت زنان در مناطق شهر یو همکاران در تحقیق خود با عنوان بررس یمحمدجمال 
هر چه  یوجود دارد؛ یعن یمستقیم یامنیت، رابطه  میزانبا  یو کالبد یاجتماع یبه دست آورد که بین شاخص ها اصفهان  5 و

را  مهم ترین عامل در  یانتظام یکند. مردم حضور پلیس و نیرو یایش پیدا مباشند، امنیت نیز افز یاین شاخص ها در حد باالتر
 .( 0082 ،و همکاران یدانند )محمد یایجاد حس امنیت م

پارک بانوان شمس  یمطالعه مورد یشهر یفضاها یدر طراح یجنسیت نگرش یارزیاب»با عنوان  یو همکاران در پژوهش یگل
 یطراح یپارک بانوان شمس تبریز متعلق به متغیرها یطراح یبه این نتیجه رسیدند که بیشترین رضایت ساکنان از نحوه « تبریز

پارک و  یدرون یفضاها یبه خاطر طراح یو شاداب یمجاور، سرزندگ یپارک نسبت به اشرافیت ساختمان ها یدرون یمناسب فضا
 .(0082و همکاران،  یدر پارک است )گل یو آرامش روانمیزان احساس امنیت 

: یفضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین؛ مطالعه مورد یبا عنوان نقش سازمان ده یدر تحقیق یو پیربابای یرحیم
نقش سازمان  ،یو ادراک یفضای یمعنادار بین عوامل سازمان ده یهمبستگ دبه این نتیجه دست یافتند که عالوه بر وجو شهر تبریز

 ی جداره یها یویژگ ،یخوانای -یعوامل ادراک یآن، وضوح فضا و از میان شاخص ها یتر و از میان شاخص ها یقو ،یفضای
در تحقیق خود با عنوان مؤلفه نیز ( .زین العابدین 0082یو رحیم یپیربابای)خیابان، بیشترین نقش را در احساس امنیت عابرین دارند 

فرهنگی بر امنیت شـهروندی  -تأثیرگذار بر امنیت شهروندی در شهر رشت به دست آورد که میزان اثرگذاری مسائل اجتماعی یها
 . (0080سیاسی است )زین العابدین، -از مسائل   اقتصادی شدر شـهر رشـت بی

به  در شرق تهران یش اکتشافو حق زنان به شهر: پژوه یشهر یبا عنوان احساس امنیت در فضاها یدر پژوهش یرهبر
 یها یمیانج ،یشهر یفضا یها یمؤثر است: ویژگ یدست آورد که چهار عامل مهم در نگرش و ادراک زنان از امنیت شهر

عام، به عنوان  یو حام یفرد یاز جمله حام ،یانسان یبیشتر زنان تأثیر میانج ی. برایزمان یو چندپارگ یجمع یحافظه  ،یانسان
مساعد، افزایش حضور  یفضاها یبا طراح یامن شهر یتأثیرگذار است؛ لذا ایجاد فضاها یاحساس ناامن یعوامل تعدیل کننده 

             .  (0080 ،یرهبر)شود  یممکن م یعام و نظارت پلیس یها یمیانج

خیابان  یمورد ی: مطالعه یعموم یاحساس امنیت زنان در فضاها یدر تحقیق خود با عنوان مطالعه جامعه شناخت یرضای
را به  یعموم یآید و  فضاها یعموما از طرف مردان به وجود م یپاسداران شهر سنندج به این نتیجه دست یافت که احساس ناامن

ها پوشش مناسب داشته باشند و از شده در این تحقیق معتقدند، اگر زنان در این فضا یکنند. زنان بررس یتبدیل م دانهمر یفضاهای
 ،یرضای)در این فضاها احساس امنیت خواهند داشت  یشود پرهیز کنند تا حدود زیاد یکه باعث جلب توجه مردان م یحرکات
0080.) 

مؤثر بر احساس امنیت زنان در مناطق شمال  یو فرهنگ یو همکاران در پژوهش انجام شده با عنوان عوامل اجتماع ینیاز
 مایهسر  ،یهویت مل ، یزندگ ی)مهارت ها یو فرهنگ یاجتماع یتهران و مناطق جنوب تهران به دست آوردند که بین متغیرها

 تهران و جنوب زنان در مناطق شمال یاحساس امنیت اجتماع ی( با مقوله یاقتصاد-یو پایگاه اجتماع یسرمایه اجتماع ،ی فرهنگ
 (. 0080و همکاران،  ینیاز)وجود دارد  یدار یمعن ی رابطه
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شیراز به این نتیجه دست  یپارک آزاد یمورد ی: مطالعه یشهر یعموم یبا عنوان زنان و امنیت در فضاها یدر تحقیق یگل
 یمکان یفعالیت آنها و نیز مجاورت ها یپیرامون و ساعت ها یها یتنوع کاربر ،یارض یمانند کاربر یمحیطیافت که عوامل 

 (.0080)گلی ،دارد  یمعنادار یها، با افزایش حس امنیت زنان پاسخ گو رابطه  یکاربر
 ی: مطالعه یشهر یها حیطامنیت زنان در م یسنجش عوامل مؤثر بر ارتقا»بمانیان و همکاران در پژوهش خود با عنوان 

ه این نتیجه دست یافتند که بین احساس امنیت درک شده از فضا و میزان رفت وآمد و ب« اطراف شهر تهران یمحدوده  یمورد
و میزان احساس امنیت، باالترین میزان احساس  یبین نوع کاربر یرابطه  یهست. در بررس یمستقیم یاستفاده از آن رابطه 

 .(0099پیرامون پارک شهر است )بمانیان و همکاران،   یمسکون یها یمربوط به کاربر
مانند  یهای ی: کالنشهر مشهد به دست آورد که ویژگیمورد یزاده در تحقیق با عنوان زنان و امنیت شهری، مطالعه  یزنجان

 یمعن یزنان تأثیرگذار است و رابطه  یاشتغال زنان و محل سکونت در میزان احساس امنیت اجتماع خانواده،میزان اقتدار زن در  
 (. 0090، زاده یزنان وجود دارد )زنجان یبین این متغیرها با متغیر امنیت اجتماع یدار

ساکنین کواالالمپور به  یدمور یمطالعه  ،یشهر یبا عنوان ترس از جرم در پارک ها یاسریسران و همکاران در پژوهش
با  یدر چیدمان عناصر در پارک، آشنای یمتراکم، حضور تنها در پارک، نامنظ یچون پوشش گیاه یهای یدست آوردند که ویژگ

شدن در جرائم از عوامل مؤثر در میزان  یپارک، اطالعات پیشین در خصوص جرائم اتفاق افتاده در پارک و تجربیات پیشین قربان
 (. 2005،  اسریسران و همکاران )کواالالمپور است یشهر یاستفاده کنندگان از پارک ها منیتاحساس ا

مطالعه  ی ،شهر یسبز عموم یشدن در فضاها یاز ترس قربان یاجتماع یبا عنوان مطالعه  یپژوهش دیگر همچنین در
استخراج و  یشهر یسبز عموم یاحساس امنیت در فضاها عوامل مژثر در میزان د( مور 09) با استفاده از مطالعات پیشین ،یمرور

در احساس وقوع جرم مؤثر  یو اجتماع یچون جنسیت و تجربیات پیشین بیش از عوامل محیط یمشخص شد که عوامل فرد
 (. 2000هستند )همان، 

نشان دادند  مشهد هر: کالنشینمونه مورد یشهر یزنان در فضاها یبا عنوان امنیت اجتماع یو ابراهیم پور در تحقیق یطاهر
افزایش  یه پایین است. اگر زمان حضور زنان افزایش پیدا کند، امنیت شهرمطالعه شد یدر محدوده  یشهر یکه امنیت فضاها

 یتحلیل ادراک ،یو رفتار فضای یو همکاران در تحقیق خود با عنوان امنیت شهر دیاس.( 2000و ابراهیم پور،  یخواهد یافت )طاهر
و شناخت  یمحیط یکه اجزا یبا توجه به اثر ییو فضا یمرکز شهر پورتوآلجر به دست آوردند که عوامل اجتماع یاز نواح یو ترکیب

 .(2007دارند، بر کمبود امنیت و افزایش جرم تأثیرگذارند)دیاس و همکاران، یباز شهر یمحیط ها یفضای
 یبسیار با پروسه  یعموم یدر فضاها یبه دست آورد که ادراک ناامن یشهر یمارتین در پژوهش زنان و امنیت در فضاها

بر  یگرشنبا عنوان  یمورن طبق نتایج حاصل از پژوهش.( 2001رابطه دارد )مارتین، یناامن یو ساخت اجتماع یتعامالت اجتماع
و طبیعت  یاز جمله خلق وخو یعوامل زیاد یجدا از میزان جرم، به  وسیله  یاعالم کرد که امنیت ذهن روزمره یزندگ یکردرو

و  یاز ناامن یدرک متفاوت ،یپذیرد و افراد مختلف با تنوع شرایط محیط یو رسانه ها، تأثیر م یاعتماد سیاس ،یعالئم محیط ،یفرد
 .(Morn:2005)سطح تحمل دارند

جوامع  یثابت کرد که نظم پدرساالرانه ( شهر )شهر، فرد و جامعه  یاجتماع یباندز در تحقیق انجام شده با عنوان نظریه  ها
کند.  یقدرت مردان و زنان را در جامعه تشدید م یجنسیت زده، ناهمسان یشود؛ چرا که فضا یشهر تقویت  م یبا شکل گیر

 یزنان از کل زندگ یتحت سلطه بودن آنهاست. لذا تجربه  یو برساخت هویتشان به معن ضامحدودیت تحرک زنان در استفاده از ف
با احساس هراس  یزندگ یاز مراحل و موقعیت ها یسیاریابد و در ب یم یاز مردان تجل یخود به نحو متمایز یو اجتماع یشخص

 .(Bonds:2004)شوند  یکند، مواجه م یکه متعلق به آنها نیست و قوانین خود را به آنها دیکته م یمردانه ا یدنیاا از مواجهه ب
در میان زنان و افراد پا  مطالعات زنان به این نتیجه دست یافت که یدر حوزه  یالسون در تحقیق خود با عنوان تحقیقات کم

 یفوآ و همکاران در پژوهش.(Elson،2000)بیشتر است  یبا درآمد پایین ترس از ناامن یها گروهو  یبه سن گذاشته ساکنین شهر
 یتوانند در زندگ یبیان کردند که زنان م در سنگاپور یزنانه و چشم انداز مساکن عموم یروزانه: فضاها یبا عنوان گفت وگوها

پیوندد  یدر اماکن متراکم و با ازدحام بیشتر به وقوع م تغییرخود تغییر به وجود آورند. این  یاختصاص یخود در فضاها یروزانه 
(Foa & Partners:1988 ). 

ر کنند، تصور از خطر و تأثیر آن د یم یکه زنان در آن احساس ناامن یبراندا و همکاران نیز در پژوهش خود با عنوان مکان
دارند، مستعد وقوع جرم  یو حرکت ظرفیت کمتر نبشج یکه برا یشدن در سنگاپور به دست آوردند: مکان های یاحساس قربان

که  یشده با مردم یخصوص یتوسط فضاها یحرکت یهستند. همچنین با بزرگ تر شدن فضا، افزایش حضور مردم و ایجاد الگوها
 .(Branda & Partners:1995)خواهد یافت  از فضا افزایشدر آن حضور دارند، امنیت استفاده کنندگان 
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 (منبع : نگارندگان) مهمترین فاکتورهای موثر بر ایجاد امنیت از دیدگاه صاحبنظران -1 جدول

 فاکتور های موثر در ایجاد امنیت احب نظرانص

/ جان  0891/ یان بنتلی / راجر ترانیک 0890/لینچ0098/ضرابیان0080/ پاکزاد  0818آنجل 
 / 0882پانتر / گرین

 حریم فضای خصوصی و عمومی

/ یان 0810/ جیکوبز  0080/ پاکزاد  0881و هرل / تایلر  0091/ محمودی نژاد  0818آنجل 
 /0882بنتلی /راجر ترانیک /گرین 

 ورودی سواره و پیاده

/  0892/ ویلسون و کلینگ  0878/ گیبسون  0880/ وار  0870/ گافمن  0882فیشر و نسر 
 / یان بنتلی 2000اوالسکی 

 چیدمان فیزیکی فضا

/ مایکل سات  0098/ ضرابیان   cozenes 2000  /schneider/  0091محمودی نژاد 
 / کولمن 0890ورث / ویولیچ 

 حس تعلق

Schneider  سازگاری معنایی / یان بنتلی /کولمن / دانلد اپیلیارد / مایکل سات ورث 0890/ ویولیچ 

/  0890/ویولیچ  Cozenes 2000/  2000/ اوالسکی / زلینکا و برنا  0892ویلسون و کلینگ
 مایکل سات ورث یان بنتلی /

 غنای بصری

 زیبایی شناسی / هاتن و هانتر 0882/ جان پانتر / گرین  2000ویلسون کلینگ / اوالسکی / زلینکا و برنا 

 تراکم 0080/ اکبری و پاک بنیان  0080/ پاکزاد 0882/ نیومن / فولر  0810جین جیکوبز 

 تنوع کاربری دانلد اپیلیارد/ کولمن /  0080/ گلی  0882/ فولر  0810جین جیکوبز

 فعالیت های شبانه 0897/ کولمن  0810جین جیکوبز 

 اجتماع پذیری فضاهای عمومی 0897/ کولمن  0091/ محمودی نژاد   Coupland/  0810جین جیکوبز 

/ اسکار نیومن  0890/ لینچ  0818/ آنجل   0810/ الیزابت وود  0090/ گلکار  0078عینی فر 
 2000/  0892/ ویلسون و کلینگ  0881/ تایلر و هرل  0091/ محمودی نژاد  0872

Cozenes 

 نظارت همگانی غیر مستقیم

2000  Coupland  مستقیم پلیس و دوربین های مدار نظارت  0890/ لینچ  0090/ علیخواه نجیبی  0818/ آنجل
 بسته

 

 معرفی منطقه مورد مطالعه-4
محله در محدوده  02هرداری منطقه ده با ش

 002هکتار و جمعیت حدود  008هزار و  2خدماتی 
ه شروع به کار نمود 0070نفر در سال  998هزار و 

دود . است شهرداری منطقه ده با وسعتی درح است
نفردرشمال  281920هکتار و جمعیتی بالغ بر 2001

غربی مشهد واقع شده است.تراکم جمعیت در منطقه 
نفردرهکتارمیباشد وبراساس  027چیزی درحدود 
 000/1نسبت جنسیتی منطقه  85سرشماری سال 

زن  نفر 000نفر مرد  001بوده،یعنی به ازای هر 
 درمنطقه وجود دارد.

 
  (مشهد ی. محله مورد مطالعه )منبع : شهردار 1شکل 

 

                                                                             روش تحقیق-5
زندگی  انیو محمل جر، ساکنان که محل بروز تعامالت اجتماعی شهروندان مجتمع مسکونیبخش های هر  نیتراز مهم

آنها می باشد. ناهنجاری های  تیاحساس امن نیفضاها، تام نیحضور مردم در ا طیاز شرا کییشهری است، فضاهای عمومی است. 
با توجه به بررسی ها و مطالعات . ده کنندگان از فضاهای عمومی استاستفا تیامن حساسکالبدی از جمله عوامل موثر بر کاهش ا

محله   ,های مسلحانهبسیار زیاد در زمینه امنیت محالت شهر مشهد و مساعدت اداره آگاهی و دایره مبارزه با آدم ربایی و سرقت 
به عنوان محل مطالعه و نمونه موردی برگزیده شده اند.  حجم نمونه  2و سامان  0امامیه مجتمع های مسکونی خانه سازی فاز 

آماری براساس جمعیت ساکن در دو مجتمع نمونه موردی و از سه گروه زنان ، سالمندان و اقشار آسیب پذیر ساکن در نمونه های 
 . ه استشدموردی تعیین 
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تخاب محله امامیه به عنوان جامعه مورد مطالعه باال بودن آمار نارضایتی ساکنان محله به خصوص زنان از نقطه نضرورت ا    
در اولویت قرار گرفتن ضرورت بررسی امنیت و توجه به امنیت به خصوص ، همچنین  ه استنظر امنیت در ساعات مختلف شبانه روز بود

در تحقیق حاضر ، از سیستم باز و بسته و  . ه استبود شهر مشهد یشورا ،مشهد یشهردار سوی سازمان های دولتی نظیردر قشر زنان از 
 برای سنجش میزان متغیر وابسته پژوهش یعنی احساس امنیت در جامعه ی آماری پژوهش )ساکنین زنتایی  5سیستم لیکرت 

 .استفاده میشوداز ابزار پرسشنامه  (هیدر محله امام "2سامان "و  "0فاز  یخانه ساز "ساکن در مجموعه های مسکونی 

در  هیساکن در محله امام و اقشار آسیب پذیر ت زنانامنیهدف از پرسشگری در این پژوهش، سنجش میزان احساس 
 بوده است.  آن فضاهای جمعیو  " 2سامان "و  "0فاز  یخانه ساز"های مسکونی مجموعه

  تعیین گردیده 018نفری که براساس جدول موگان و کرجسی جمعیت نمونه  000این راستا با جامعه آماری پژوهش حاضر در 
به منظور سنجش عوامل موثر بر امنیت زنان و اقشار آسیب پذیر محله امامیه مشهد انجام گرفته است . روش پژوهش  است

. پرسش  ه استتحلیل بوده است که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و جدول مورگان و کرجسی تعیین گردید -توصیفی
. داده های جمع  ه استا استفاده از روش نمونه گیری تصادفی توزیع گردیدنامه ها در واحد های مسکونی نمونه های موردی ب

، اسبه روش های آماری نظیر رگرسیونو پرسش نامه با استفاده از نرم افزار و همچنین مح spssآوری شده با استفاده از نرم افزار 
نتیجه بررسی پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ  .ها و فاکتور آنالیز توصیف و تحلیل شده اند، همبستگی دادهآلفا کرونباخ

 :پرسش نامه به شرح زیر است 070س براسا

 )منبع : یافته های تحقیق( نتایج آزمون آلفای کرونباخ -2جدول 

 آلفای کرونباخ مولفه

171/0 قابل دید بودن مجتمع  

198/0 کنترل مجتمع توسط ساکنین  

199/0 حضور گشت پلیس   

های مدار بسته دوربین  181/0  

708/0 فعالیت های گروهی ساکنین  

705/0 حضور همسایگان در فضاهای عمومی  

702/0 کاربری های تجاری  

199/0 فعالیت های شبانه روزی  

191/0 وجود بازار محله  

700/0 ارتفاع زیاد ساختمان  

700/0 تعداد زیاد ساختمان ها  

700/0 تمیز و زیبا بودن ظاهر ساختمان  

700/0 شکل ظاهری ساختمان  

708/0 توجه به نمای ساختمان با ظاهری طراحی شده   

700/0 محوطه طراحی شده  

188/0 حس خانه مسکونی داشتن  

700/0 خاطره انگیز بودن فضای سبز  

705/0 تفاوت ظاهر بلوک ها از هم  

720/0 شکل نیمکت ها و وسایل سرگرمی  

بلوک هافاصله و جهت قرار گرفتن   190/0  

922/0 وجود درختچه های کوتاه در فضای سبز  

721/0 دیده شدن ورودی بلوک ها  

700/0 ارتفاع زیاد درختان  

180/0 دیوار داشتن فضای باز محوطه  

707/0 اجازه دادن به بازی کودکان در صورت کنترل ورود و خروج افراد  

پارکینگمیزان احساس امنیت در   709/0  

700/0 میزان احساس امنیت در محله  

700/0 کل پرسش نامه  
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با توجه به مقادیر به دست آمده آلفای کرونباخ که در تمام 
است. از  بوده . پایایی پرسشنامه مطلوباست 0,5ابعاد بیشتر از 

 .ه استکه در دو مرحله پایائی پرسشنامه بررسی شدآنجایی
مواردی که میزان آلفا پایین بود پاسخ دهندگان به جای جواب 
به درستی سواالت میزان عالقه خود را در آن سوال مطرح و 
برای اطمینان از صحت و درستی سواالت از آن ها سوال شده و 

فراوانی سن ساکنان  را در پرسشنامه وارد کرده است.جواب 
ندگان دارای رده سنی درصد از پاسخ ده 09بیانگر این است که 

محیطی  ت روانی وبزرگسال هستند که لزوم حمایت از نظرامنی
 .را نشان می دهد

 یمورد بررس یمجتمع ها نیمقابل تعداد ساکن ریتصو    
کرده اند را نشان  لیکه پرسش نامه را تکم هیدرمحله امام

درصد را  00,1درصد پاسخ دهندگان را زنان و  08,0دهد یم
تعداد زنان  یبا توجه به فراوان نیدادند .بنابرا یم لیمردان تشک

ها آن یبرا منا یزندگ طیساکن در منطقه الزم است تا شرا
 فراهم شود.

ساکنان را نشان  التیتحص زانیم ریز ریدر تصو یا رهینمودار دا
درصد از پاسخ 20,1شود  یهمان طور که مشاهده م دهدیم

 پلمید التیدرصد تحص 22,8و  پلمید ریز یالتیدهندگان تحص
بودن سطح اطالعات  نییدهند که نشان از پا یم لیرا تشک

 رندهنگا ینیمشاهدات ع نیمردم منطقه است. همچن یعموم
از  ینشان داد که اکثر مردم درک درست زیپس از مصاحبه ن

 ایدر محله  دیکه با یطیمح یازهاین ایخود و  هیحقوق اول
 .مجتمع خود از آن بهره مند باشند را نداشتند

درصد از  05,7است که  نیا انگریب انیشغل پاسخگو یبررس
درصد را  5,7دهند  یم لیساکنان را زنان خانه دار تشک تیجمع

 تیتوجه به مساله امن نیبنابر ا .دهند یم لیدانش آموزان تشک
باشد. طبق گفته  یم تیافراد در طول شبانه روز حائز اهم نیا

دانش آموزان به  تمدارس و بازگش یلیساعات تعط ،ساکنان
منزل جزو ساعات خطرناک و خلوت محله است که باعث به 

 ادیز اری. وجود نقاط کور بس شودیآن ها م تیخطر افتادن امن
از  طیه محمناسب نسبت ب دیتجمع معتادان مواد مخدر و عدم د

 فرزندانشان بوده است.         یبرا نیوالد یعوامل نگران
و احساس  یعوامل کالبد نیرابطه ب یبه منظور بررس      

گام به گام وارد مدل  ونیتمام عوامل به کمک رگرس تیامن
را بر  ریتاث نیشتریکه ب ییرهای، متغونیدر روش رگرس .شده اند

، در هر گام وارد مدل شده اند بیوابسته داشته اند به ترت ریمتغ
معلول  کیعلت و  دشود که چن یاستفاده م یزمان ونیاز رگرس

 تیو امن یچند علت یعوامل کالبد کهییو از آنجا میداشته باش
پژوهش استفاده شده  نیروش در ا نیبوده است از ا ریمتغ کی

عوامل  ریچند متغ نیکه از ا دیتوان فهمیم قیطر نیاز ا. است
                      .داشته است تیبر امن یشتریب ریتاث کیکدام  یکالبد

 
 . فراوانی سن شرکت کنندگان 1نمودار 

 های تحقیق(: یافته)منبع

 

 
 شرکت کنندگان تیجنس یفراوان -2 شکل

 : نگارندگان()منبع

 
 شرکت کنندگان التیتحص زانی. م 3شکل 

 (قیتحق یها افتهی: )منبع

 
 شغل شرکت کنندگان ی. فراوان 2نمودار

 : نگارندگان()منبع

 :است ریگام به گام به صورت ز ونیبه دست آمده از مدل رگرس جینتا
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 های تحقیق(: یافته)منبع بررسی مدل رگرسیون -3جدول 

 نتیجه سطح معناداری tآماره  خطای استاندارد ضریب متغیر
 در مدل معنی دار است 0,000 1,298 0,027 2,059 قابل دید بودن تمام نقاط مجتمع

 در مدل معنی دار است 0,000 7,918 0,002 2,100 کنترل مجتمع توسط ساکنین

 در مدل معنی دار است 0,000 8,125 0,202 2,025 حضور گشت پلیس

 در مدل معنی دار است 0,00 9,080 0,205 0,900 نصب دوربین های مدار بسته

 در مدل معنی دار است 0,000 9,587 0,211 2,297 فعالیت های گروهی مشترک بین ساکنین

 در مدل معنی دار است 0,000 9,010 0,025 2,150 حضور همسایگان در فضاهای عمومی

 در مدل معنی دار است 0,000 00,070 0,200 2,119 کاربری های تجاری

 در مدل معنی دار است 0,000 00,951 0,225 2,115 فعالیت های شبانه روزی

 در مدل معنی دار است 0,000 9,087 0,280 2,019 وجود بازار محله

 در مدل معنی دار است 0,000 8,097 0,000 0,210 ارتفاع زیاد ساختمان 

 در مدل معنی دار است 0,000 1,000 0,000 2,775 تعداد زیاد ساختمان ها

 در مدل معنی دار است 0,000 5,201 0,000 0,771 تمیز بودن ظاهر ساختمان

 در مدل معنی دار است 0,000 5,017 0,000 0,975 شکل ظاهری ساختمان

 در مدل معنی دار است 0,000 1,205 0,020 2,009 محوطه طراحی شده

 در مدل معنی دار است 0,000 7,027 0,252 0,907 حس خانه مسکونی داشتن

 در مدل معنی دار است 0,000 7,015 0,257 0,801 خاطره انگیز بودن فضای سبز

 در مدل معنی دار است 0,000 9,009 0,295 2,005 تفاوت ظاهر بلوک ها از هم

 در مدل معنی دار است 0,000 9,000 0,255 2,007 سایل سرگرمیشکل نیمکت ها و و

 در مدل معنی دار است 0,000 7,979 0,291 2,255 جهت و فاصله قرار گرفتن بلوک ها

 در مدل معنی دار است 0,00 0,858 0,001 2,005 وجود درختچه های کوتاه در فضای سبز

 در مدل معنی دار است 0,000 1,001 0,000 2,700 دیده شدن ورودی بلوک ها

 در مدل معنی دار است 0,000 5,510 0,097 2,050 ارتفاع زیاد درختان

 در مدل معنی دار است 0,000 0,705 0,000 0,587 دیوار داشتن فضای باز محوطه

 در مدل معنی دار است 0,000 0,157 0,008 0,125 اجازه دادن به بازی کودکان

 در مدل معنی دار است 0,000 0,800 0,205 0,209 احساس امنیت در پارکینگ

 
بلوک ها، جهت و فاصله قرار گرفتن  یشدن ورود دهی، دشده یوطه طراحشود که مح یبراساس جدول فوق مشاهده م   

حضور  ن،یساکن نیمشترک ب یگروه یها تی، فعالسبز یکوتاه در فضا ی، وجود درختچه هابلوک ها، تفاوت ظاهر بلوک ها از هم
بودن تمام نقاط  دی، وجود بازار محله ، قابل دیشبانه روز یها تی، فعال یتجار یها ی، کاربریعموم یدر فضاها گانیهمسا

ساکنان  تیگذار بر احساس امن ریعوامل تاث نیمهم تر یسرگرم لیها و وسا مکتیو شکل ن نی، کنترل مجتمع توسط ساکنمجتمع
 .باشند یپرسشنامه م یفاکتور ها نیاز ب

 

 های پژوهشیافته -6
درصد از ساکنان وجود درختان بلند و همچنین درختچه ها و بوته ها را به طور تقریبی از یک درجه اهمیت در  10تقریبا  .0

ایجاد امنیت قرار داده اند اما طبق گفته ساکنان در بعضی مکان ها با وجود درختان انبوه امنیتشان به خطر می افتد و در 
 .نیات افراد معتاد شکل گرفته استا مانند پشت بوته ها پاتوق استعمال دخابعضی مکان ه

طبق مشاهدات در بعضی قسمت ها دید کافی نسبت به ورودی ساختمان ها وجود نداشته است. همچنین در مجتمع خانه  .2
که خود عاملی برای سازی هیچ نوع حصاری که حریم ساختمان ها را نسبت به خیابان اصلی مشخص کند قرار نداشته است 

 .تبیگانه به حریم مجتمع بوده اس ورود افراد
هیچ گونه مبلمان شهری مناسبی برای سنین مختلف به خصوص کودکان وجود نداشته است که بتوانند در اوقات فراغت  .0

سب برای خود از آن ها استفاده کنند . افراد سالمند ساکن از عدم وجود فضای سبز مناسب و همچنین محل تجمع منا
 .مساالن خود شکایت دارندصحبت با ه
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عدم وجود فضای سبز مناسب که بتواند فضایی برای برگزاری قرارهای مالقات در یک مکان مشخص باشد . فضایی که  .0
بتوان از آن به عنوان پاتوق یاد کرد و هر گروهی سنی احساس تعلق نسبت به آن داشته باشد . در حاشه خیابان اصلی 

مومی قرار دارد که گاهی ساکنین از آن برای گذراندن اوقات خود استفاده میکنند ، فضایی مشترک که فضای سبز ع
 .محل استراحت در آن مکث میکنند رهگذران غریبه نیز به عنوان

همچنین یکی از مشکالت ساکنین مشابه بودن ظاهر ساختمان هایشان نسبت به سایر همسایگی ها بوده است ، تشابهی  .5
جب بروز مشکالتی نظیر عدم آدرس دهی مناسب شده است . که خود عامل عدم احساس تعلق به مکان ساکنین که مو

 شود.می
همه نماها از جنس سیمان است که با غبار و آلودگی های چندین ساله ظاهری نامناسب به خود گرفته اند و هیچ یک از  .1

 .کنندردن ظاهر آن نمیمیر و بهتر کساکنان رغبتی برای تع

ظاهری که بیانگر کاربری مسکونی باشد وجود ندارد ، بلکه سری سازی های اجباری با عنوان سرپناه ارزان قیمت هستند ،  .7
 .تمایزی بین بلوک ها دیده نمیشودبدون توجه به احساسات و نیاز های انسانی . هیچ وجه 

، زنان در مجتمع خانه سازی در منزل میگذرانندیک سوم شرکت کنندگان خانم های خانه دار هستند و بیشتر زمان خود را  .9
هیچ شناختی نسبت به همسایگان خود ندارند ، حتی حاضر نیستند که اسباب آشنایی را هم فراهم کنند چرا که مطمئن 
نیستند با چه خانواده هایی ممکن است رو به رو شوند و همه علت آن را عدم وجود فضاهای خصوصی برای هر مجتمع بیان 

 .ود نداشته باشندغریبه اجازه ور ، فضایی که افرادنندکمی
یکی نظیر سوپر مارکت فروش میوه و تره بار و مایحتاج روزانه به دلیل نبودن فضاهای خدماتی و تجاری در نزدیکی مجتمع  .8

کی از از مشکالت ساکنین به خصوص افراد سالمند رفت و آمد مسیر نسبتا طوالنی برای خرید است ، به طوری که ی
های سالمند که از درد زانو شکایت دارد روایت میکند در گذشته اتوموبیل وانت روزانه انواع میوه و مایحتاج روزانه در خانم

را از پنجره دریافت  سوپرمارکت را در محله پخش میکرده است و افراد سالمند ساکن طبقات باالتر با سبد سفارش خود
 .میکرده اند

اظ کنترل رفت و آمد از وضعیت بهتری نسبت به مجتمع خانه سازی بهره مند است . حضور نگهبان مجتمع سامان به لح .00
ساعتی و همچنین محصور بودن مجتمع از اطراف عاملی برای افزایش امنیت و کنترل فضا عمل کرده است ، اما مجتمع 

شهری محسوب میشود. اتوموبیل های خانه سازی در محیطی باز بدون هیچ حصار و نگهبانی به عنوان بخشی از فضای 
بط ماشین در ساکنان در فضایی شبیه زمین های باز بدون مالک پارک میشوند که مشکالت بسیاری نظیر دزدی تایر یا ض

 .محل بسیار رایج است
یدا حضور گشت پلیس تا حدودی میتواند باعث ایجاد امنیت شود اما اخیرا میزان گشت پلیس هم در محله بسیار کاهش پ .00

 .کنین از این وضعیت ناراضی هستندکرده و سا

اعات تاریکی بسیار پر وجود نقاط کور و دنج در طراحی بلوک ها فضاهایی را برای مخفی شدن به وجود آورده است که در س .02
 .خطر هستند

بانوان عنوان  زا برای پارکینگ های تاریک غیر قابل دید و کنترلی که در زیر بلوک ها قرار گرفته اند یکی از نقاط وحشت .00
 .شده است

مودار ن به قرار زیر پس از مشخص شدن فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر امنیت زنان و اقشار آسیب پذیر مدل مفهومی نهایی
 است. 0
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 (قیتحق یهاافتهی: )منبع یینها یمدل مفهوم -3نمودار 

 

 نتیجه گیری -7

ز محله امامیه و به طور خاص ساکنین دو مجتمع خانه سازی و سامان بوده محدوده مورد بررسی در این پژوهش ، قسمتی ا
شار آسیب قمیتوان شاخص های کالبدی موثر در حضور امن زنان و ا ، براساس داده های گردآوری شده و یافته های حاصل .است

 :ذیر را چنین برشمردپ
مختلف را می دهد این های به افراد اجازه انجام فعالیت متنوع در کنار یکدیگر ضمن اینکههای فضاهای عمومی با کاربری -

باشد و در کارهای جمعی شرکت کنند به عنوان مثال قرار داشتن امکان را فراهم می آورد تا با سایرین تعامل بیشتری داشته 
 .شودنظارت ساکنین بر فضای سبز میسوپر مارکت در نزدیکی پارک مجتمع سبب افزایش 

در ساعات مختلف شبانه روز پویا و ایمن است بستری مناسب سی آسان اختصاصا برای بانوان که دسترفضایی محصور با  -
 برای فعالیت های مختلف فراهم می آورد.

عناصر شاخصی در سایت به این دلیل که افراد را گرد خود جذب می کنند به نقاطی مناسب برای تعامالت اجتماعی بیشتر  -
 تبدیل خواهد شد.

ساختمانی در سایت به صورتی که سبب به وجود آمدن مسیرهای بدون بن بست شوند و ایجاد های تودهجایگذاری  -
 سیرکالسیون حرکتی مناسب ایجاد کنند.

،  به دلیل حتی از داخل خانه ناظر فعالیت فرزندان خود باشدبازی به نحوی که والدین بتوانند های جایگذاری و طراحی زمین -
 صرفه جویی کرده و اطمینان خاطر برایشان فراهم می کند مناسب است. هااینکه در وقت آن

در تراز منفی عالوه بر ایمنی بیشتر در سایت عرصه وسیع تری برای درختکاری  هاقرارگیری مسیرهای تردد و پارک اتومبیل -
 و طراحی فضای باز در اختیار قرار می دهد.

های شرایط اجتماعی و فرهنگی ساکنین به گونه ای است که حضور فضای سبز در عرصه ،ت اقلیمیعالوه بر وضعی -
نیمه خصوصی )بام سبز و تراس بام( و عمومی در کنار یکدیگر و به صورت مجزا عالوه بر زیبا سازی مجموعه  ،خصوصی

 موجب تامین شرایط زیستی مناسب برای ساکنین خواهد شد.

متعدد از آنجا که باعث نشانه گذاری وسهولت آدرس های و رنگ هافرم،با استفاده از مصالح گوناگون تنوع در طراحی سایت -
 دهی می گردد و در ایجاد حس وابستگی و تعلق به مکان موثر است.
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تصاصی و فضای سبز در ارتباط با یکدیگر و خارج از سایت به دلیل اینکه امنیت و حریم اخ هاجانمایی مناسب توده ساختمان -
 مجموعه را بطور طبیعی برای ساکنین فراهم می کند مناسب می باشد.

های در صورتی که برای فضا عملکردهای مختلفی پیش بینی گرددساعات بیشتری از شبانه روز آن فضا مورد استفاده طیف -
 مختلفی از ساکنین قرار خواهد گرفت و امنیت مجموعه افزایش پیدا میکند .

یی نیمه عمومی بین فضای عمومی شهر تا محدوده خصوصی زندگی افراد از طریق باال بردن احساس در نظر گرفتن فضا -
 امنیت و مالکیت حس تعلق به مکان را در ساکنین تقویت می کند.

با توجه به این که در این منطقه زنان سرپرست خانوار نیز ساکن هستند و اکثر ساعات خود را در خانه ها سپری میکنند ، در  -
نظر گرفتن محیط هایی برای ارایه و آموزش هنر و آموزه های آن ها کمک بسیار زیادی به افزایش تعامالت و بهبود 

 وضعیت امنیتی مجتمع میکند .

با نورپردازی مناسب در نزدیکی هر بلوک امکان نظارت مستقیم از واحد را برای ساکنین هر بلوک  پارکینگ های روباز -
 فراهم میکند .

ط قابل کنترل در از احجام راست گوشه در طراحی طبقه همکف که نقاط کور و بن بست نداشته باشد باعث ایجاد نقا استفاده -
 .طول مسیر میشود

 

 عمناب
سومین همایش بین (، بررسی الگوهای کالبدی هویت شهر در محله جلفا اصفهان، 2005احمدی، فرشته و کریمی، مریم) .0

 ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.شهری المللی عمران، معماری و توسعه
 ، ترجمه آشوری، محمد و نجفی ابرند آبادی، علی حسین، انتشارات سمت، تهران.دفاع اجتماعی(، 2002آنسل، مارک) .2
 -20، صص پایان نامه کارشناسی ارشداسالمی، نسرین، ضرورت حمایت از اقشار آسیب پذیر در پرتو حقوق بنیادین بشر،  .0

، ارتقای احساس امنیت در فضاهای عمومی با بهره گیری از طراحی شهری(، 0080و حقی،محمدرضا)ایزدی،محمد سعید  .0
 .5-02، صص2، شماره 20معماری و شهرسازی، دوره -نشریه هنرهای زیبانمونه مطالعه:میدان امام شهر همدان، 

هفت :آبک گالبدره منطقه یک، ،نمونه موردی محلهCPTEDپاک نژاد، نوید، برنامه ریزی فضاهای امن شهری با رویکرد .5
 ، تهران.07-09، شمارهشهر

(، تاثیر کالبد فضاهای عمومی بر احساس امنیت اجتماعی زنان، نمونه موردی:محله 0080پاک بنیان،سمانه و اکبری،رضا) .1
 .50-10، صص2، شماره 07معماری و شهرسازی، دوره -نشریه هنرهای زیبانارمک و شهرک اکباتان شهر تهران، 

(، فضاهای قابل دفاع به عنوان سرمایه ای اجتماعی در کاهش میزان جرم 0098عفر،م.ر، رضایی فر،ف و تقوایی،ع.الف)پورج .7
، صص 0، شماره 0، دوره دانشنامه علوم اجتماعیهای شهری و ارتقای امنیت محیطی)با توجه به شهرهای سنتی ایران(، 

82-11. 

دومین (، نقش طراحی در ایجاد امنیت در مجتمع های مسکونی، 0085خمارتاش، جوادگلستانی، مرادچله، عبدالباقی) .9
 کاربردی.-،دانشگاه جامع علمیکنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی،عمران و معماری

خلق یک فضای شهری سرزنده با -(، عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری0098خستو، مریم و سعیدی رضوانی، نوید) .8
 .15-70،صص1، سال چهارم، شماره نشریه هویت شهر، "ید پیادهمرکز خر"تکیه بر مفهوم

(، عناصر کالبدی.کارکردی شکل دهنده به هویت بافت های تاریخی شهر ایرانی 0080دانشپور،عبدالهادی و شیری، الهام) .00
 .07-25، صص0-5، شمارهپژوهشی نقش جهان-فصلنامه علمیاسالمی، 

 ، نشر میزان، تهران.ریق معماری و شهرسازیپیشگیری از جرم از ط(، 0080رحمت، محمرضا) .00

(، بررسی جایگاه طراحی در ایجاد حس امنیت در 0080رضایی مقدم،علی، آرزو،حسن، یوسف پور،وحید و عبادی،مسعود) .02
 ، مشهد.چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهریمجتمع های مسکونی، 

م.ح، توسعه و سنجش شاخص های کیفیت زندگی شهری، مطالعه رضوانی، م.ر، متکان، ع.الف ، منصوریان، ح و ستاری  .00
 .97-000،صص مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ایموردی :شهر نورآباد، استان لرستان، 

همایش ملی (، روح شهر باز تعریفی از شهر،فضا،فضای شهری و تعیین شاخص های روحبخش، 0082رضوانی، علیرضا) .00
 ،کرج.معماری،فرهنگ و مدیریت شهری

نخستین همایش ملی (، طبقه بندی کاربردی روشها و معرفی فرایندهای هفتگانه طراحی معماری، 0080رضوانی،علیرضا) .05
 .روش تحقیق در شهرسازی و معماری

 ، نشر راه ابریشم، تهران.روش های پژوهش در علوم اجتماعی(، 0097ساعی ارسی، ایرج) .01

بافت "(، مولفه های هویت بخش محله های تاریخی شهر0080شیرین) سرائی،محمدحسین، بهرامی، فریبا و مهره کش، .07
 ، شماره هشتم.فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسالمیپژوهشی، -، فصلنامه علمی"پیرامون مسجد جامع شهر اصفهان
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(، بررسی مولفه های کیفیت زندگی در فضاهای 0080ساالری سردری، ف، حیدری مقدم،م، سبحانی،ن و عارفی، الف) .09
 .دو فصلنامه پژوهشهای منظر شهرهری، مطالعه موردی: شهر المرد، ش

، مطالعه شناسایی ویژگی های محیطی تاثیرگذار بر احساس امنیت بانوان در فضاهای شهری(، 0085شکوری اصل، شیده) .08
 موردی: محالت مخصوص وسالمت، منطقه یازده تهران.

سی شاخص های امنیت کالبدی به منظور حضورپذیری زنان در فضای بررشبانی،محمد، ملکی نیا، مهران و احتشام، سعیده،  .20
 ، نمونه موردی بلوار سجاد مشهد ، دانشگاه پیام نور شهرستان بیرجند.شهری

(، تحلیل عوامل کیفیت بخش محیط گردشگری ساحلی با توجه به 0098شیعه،اسماعیل و علی پور اشلیکی، سجاد) .20
 .055-017، صص5، شماره آرمانشهرردی:سواحل شهر رامسر، معیارهای گردشگری پایدار ، مطالعه مو

(، سنجش احساس امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی 0085شاطریان،م، سهراب زاده،مهران و سادات حسینی،ن) .22
 .070-089،صص09، شماره فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعیشهرهای جدید، نمونه موردی: پرند، 

-، مطالعه موردی :محله باغ فیضطراحی فضاهای باز قابل دفاع در محالت مسکونی شهر تهران(، 0098ز)ضرابیان، فرنا .20
 پونک، دانشگاه آزاد اسالمی.

کنفرانس بین (، بررسی طراحی مجتمع های مسکونی با رویکرد ایجاد حس امنیت در فضا، 2005طهماسبی بلداجی، مرتضی) .20
 ، تبریز.شهریالمللی عمران،  معماری و زیرساخت های 

شهروندان "(، بررسی احساس امنیت در بین اقشار آسیب پذیر جامعه،مطالعه موردی 0080طاهری، زهرا و ربانی، رسول) .25
 .80-022، شماره اول، صص دو فصلنامه جامعه شناس اقتصادی و توسعه، "اصفهانی

 یاری های کشور، تهران.، انتشارات سازمان شهرداری ها و ده هویت شهری( ، 0080غراب ، ناصرالدین ) .21

 ، نشر آرمانشهر، تهران.ترس در فضای شهری(، 0080فرید طهرانی، سایه) .27

مجموعه (، بیان هویت در معماری معاصر ایران با تاکید بر سازه گرایی، 0080فیض آبادی،محمود و شیررفیع اردکانی) .29
 ران.، تهمقاالت دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

(، هویت مکانمند و بی هویتی در فضای شهری، مطالعه موردی:دو مجتمع 0082فکوهی،ناصر و حسین یزدی،مریم) .28
 .7-20،صص2، شماره 0،دوره پژوهش های انسان شناسی ایرانمسکونی در تهران، 

 ، نشر تیسا، تهران.درآمدی بر فضای بی دفاع شهری(، حسن، 0082قلیچ، مرتضی؛ عماری) .00

(، ارتقا امنیت کودکان در فضاهای باز مجتمع های مسکونی، مطالعه موردی:مجتمع 0080 و عظمتی،حمیدرضا)کاظمی، لیال .00
همایش ملی نگاه نو به شهرسازی، امنیت و پیشگیری از وقوع جرم مسکونی آمان تبریز و محله مسکونی مقصود به تبریز، 

 .در فضاهای شهری

، صص 02شماره  ،"صفه "نشریه علمی پژوهشی، "فیت طراحی شهریمولفه های سازنده کی"(، 0078گلکار، کورش) .02
 ، تهران. 15ـ09

(، عوامل موثر در احساس امنیت اجتماعی زنان در 0080گلی،ع، قاسم زاده،بهنام، فتح بقالی،ع و رمضان مقدم واجاری،ی) .00
مه شورای فرهنگی اجتماعی فصلنافضاهای عمومی شهری، مطالعه موردی:پارک ایل گلی تبریز، مطالعات راهبردی زنان، 

 .18، سال هیجدهم، شماره زنان و خانواده

(، بازآفرینی مفهوم محله در شهرهای ایرانی اسالمی بر پایه اصول نوشهرگرایی، 0080لطیفی،غالمرضا و صفری چابک،ندا) .00
 ، شماره هفتم.پژوهشی مطالعات شهری-فصلنامه علمی

 ، نشر میزان، تهران.جرم کلیات پیشگیری از(، 0080محمد نسل، غالمرضا) .05

، ترجمه نوریان، فرشاد، نشر شرکت پردازش و برنامه ریزی فضاهای عمومی و خصوصی شهر(، 0097مدنی پور، علی) .01
 شهری، تهران.

(، حیدر، بررسی تاثیر مولفه های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت محیطی 0085.میرحسینی، زینب السادات و جهان بخش) .07
 .98-000، شماره بیست و هشتم،صص هویت شهرموردی محله چرخاب شهر اردکان، گردشگران، مظالعه 

 دانشگاه گیالن(، طراحی مجموعه مسکونی با رویکرد خلوت و قلمروپایی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 0082مستقیم، بهروز) .09

 .0-00صص 

ر کشورهای اسالمی، نمونه موردی: (، هویت گرایی در معماری معاص0080مهدوی نژاد،محمد جواد و سعادت جو، پریا) .08
، سال اول، شماره پژوهشی قطب علمی معماری اسالمی-فصلنامه علمی، 0عربستان سعودی،پژوهش های معماری اسالمی 

 .75-82سوم،صص 

 ، ترجمه فائزه رواقی و کاوه صابر، نشر طحان، تهران.خلق فضای قابل دفاع(، 0097نیومن، اسکار) .00

(، مرور بر شاخص ها و مولفه های کیفیت زندگی شهری، مطالعه موردی: شهر همدان، 0080در)نقدی،اسداله و بابایی،حی .00
 ، سال هفتم، شماره بیست و سوم، دانشگاه آزاد اسالمی.فصلنامه مطالعات مدیریت شهری
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، هرهویت ش، "تحلیل جایگاه حیات بخشی در بافت شهر"در سنجش پارادایم"هویت"(، واکاوی معنای 0080نصر، طاهره) .02
 .00-21سال هشتم، شماره هیجدهم،صص 

(، بازآفرینی فرهنگی اجتماعی فضاهای شهری با هدف ارتقاهویت محله ای، مطالعه موردی :محله 0081نادریان، زهرا) .00
 .97-81، سال ششم، شماره نوزدهم، صص مطالعات محیطی هفت حصارسنگ شیر همدان، 

، 00،شماره معماری و شهرسازی آرمان شهرهویت در شهرسازی، (، نگاهی به مقوله0082نصر،طاهره و ماجدی،حمید) .00
 .218-277صص

(، عوامل موثر بر ویژگی های 0081هوشمند، احد، قلی پور، حسن، محمودی، لیال،محمودی، احمدعلی و کریمی، بهمن) .05
ین کنفرانس بین پنجممحیطی و تاثیر آن در امنیت اجتماعی شهر بناب، رویکردهای پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت، 

 .المللی

(، آنالیز امکان سنجی فنی مجموعه معماری چند عملکردی سرای محله، با رویکرد ساخت نهاد اجتماعی 0085هجرت، نوید) .01
 آلمان.-، برلینسومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازیمحله، 

47. Axford , S (1993) , Crime and Older People , A Practical Application of Defesible Space 
Theory , Austalian Institute of Criminology , 9. 

48. Bacova , A , Duarte , P , Iranmanesh , A.R , Joklova  , V , Madrazo  , L , Malovany , M , 
Nabizadeh , S , Ooms , T, Rivera , O , Scherlinck , K , Tijjani , Y , Tucny , J (2011), Housing 
Concepts, OIKODOMOS Housing Concepts, pp. 1-37. 

49. Begault , Larissa, Crime Prevention through Environmental Design , A Public Life Approach 
, Gehl Institute. 

50. Cozens, P and Love, T(2015), A Reviwe and Current Status of Crime Prevention through 
Environmental Design(CPTED), Journal of Planning Literature , pp. 1-20. 

51. Canterbury Saftey Working Party (2004), Safer Canterbury, Creating Safer Communities, 
p.32. 

52. Cozens, P, Public health and the potential benefits of Crime Prevention Through 
Environmental Design , Curtin University of Technology , Vol.18(11-12) , pp. 232-237. 

53. Community Safety Action Plan 2015-2019 , Hume City Council , 45. 
54. D. Feins , J , C. Epstein , J , Widom , R(1997) , Solving Crime Problems in Residential 

Neighborhoods:Comprehensive Changes in Design, Management, and Use , National 
Institute of Justice , Issues and Practices , 116. 

55. D. Breetzke , Landman , K and G. Cohn , E , Is it safer behind the gates? Crime and gated 
communities in South Africa , 31. 

56. Hedayati Marzbali  , M , Abdullah , A , Abd. Razak , N , Maghsoodi Tilaki , M.J(2011) , A 
Review of the Effectiveness of Crime Prevention by Design Approaches towards Sustainable 
Development , Journal of Sustainable Development , Vol. 4, No. 1 , pp.160-72. 

57. H. Schneider , R (2017) , Defensible Space and CPTED in Urban Design : Planning for 
Crime Prevention , 17. 

58. K.Baran , P , R.smith , W , Toker , U(2006), Conflict between Space and Crime: Exploring 
the Relationship between Spatial Configuration and Crime Location, EDRA37, Atlanta. 

59. Leafe Hall , C (2016) , No Crime by Design? Crime Deterrence and Urban Design Reform in 
the USA after World War II , Bard College , pp. 1-93. 

60. Mahdavinia, M , Sardari Mamaghani, N and Goudarzi, S.(2014), Review of environmental 
paradigms in residential complexes: A case study in Ekbatan Complex,  Europian Online 
Journal Of Natural And Social Sciences, Special Issue on Architecture ,Urbanism and Civil 
Engineering, Vol .3, No. 4. 

61. Newman, Oscar(1974), Defensible Space, Washington and Lee Law Rview, Vol .31, No.3, 
pp. 809-817. 

62. Newman, Oscar(1996), Creating Defensible Space, Institute for Community Design 
Analysis. 

63. Nicholas Fester , R (2015) , Crime Prevention through Spatial Planning,  The Case of Harare, 
Khayelitsha , University of Cape Town , 175. 

64. Queensland Government, Crime Prevention through Environmental Design, Guidelines for 
Queensland, Part A:Essential Features of Safer Places, pp. 1-48. 

65. Rae Grohe , B (2006) , Perceptions  of Crime, Fear of Crime, and Defensible Space in Fort 
Worth Neighborhoods , PH.D .Thesis , Texas University(Arlington) , 169. 

66. Wortley, R and Mazerolle, L, Crime Prevention through Environmental Design, 
Environmental Criminology and Crime Analysis (Eds) , Chapter 9, pp.153-177 , UK. 

67. Wisconsin , N (2007) , Crime Reduction at Low Income Housing Development , Goldstein 
Award for Excellence – Entry , Neenah Police Dept , 16. 



 

93 

 

 یشهر یهاو پژوهش یشهر یمطالعات طراح یتخصص یفصلنامه علم
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انسجام  شیبه منظور افزا یشهر یفضا یطراح یهااستیس هیارا

 شهر اسالمشهر ،ی: محوطه پارک تقوینمونه مورد یاجتماع

     

 2، عبدالحمید قنبران*1شبنم حلیمی
 31/60/3066تاریخ دریافت:  

 13/60/3066تاریخ پذیرش: 
 

  03331کد مقاله:  
 
 

 یده ـچک
 

برشمرد؛  یشهر یمسائل هر جامعه نیتراز مهم توانیجامعه را م مختلف یاجتماع یهاگروه نیانسجام ب کاهشامروزه 
بوجود آورده  ،یو انواع ناهنجار یزندگ طیفرد نسبت به جامعه و مح یتفاوت یرا، از جمله ب یگریموضوع مشکالت د نیا

شناسایی عوامل موثر بر رو با هدف  شیپژوهش پ ،رانیا یدر شهرها الخصوصیعل ،موضوع نیا تیاست. با توجه به اهم
انجام  هایی جهت طراحی فضای شهریی راهبرد و سیاست، و ارایهدر شهر اسالمشهر انسجام اجتماعی در فضای شهری،

ی بین متغیرهای مستقل رسشنامه بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل رابطهپ 06های این پژوهش بوسیله داده گرفت.
ی مستقیم بین شش متغیر از هفت استفاده شد. نتایج حاکی از وجود رابطه SPSSها، بوسیله و وابسته از محاسبه میانگین

(، 0213متغیرهای راحتی و آسایش )متغیر بدست آمده از مطالعات انجام شده و متغیر وابسته است. میانگین بدست آمده از 
( به ترتیب 1201( و دسترسی)1200(، احساس تعلق)1204شمولی) (، همه12.1(، تعامالت اجتماعی)0264امنیت)

تر از میانگین مد ( میانگینی پایین1200اند؛ اما متغیر هویت کالبدی)( بدست آورده1هایی باالتر از میانگین مدنظر )میانگین
ین ترتیب برای طراحی فضای شهری پارک تقوی اسالمشهر توجه به این نتایج حایز اهمیت است. بدین نظر دارد. به ا

ها جهت طراحی فضای شهری به منظور ارتقا انسجام اجتماعی اسالمشهر باید در ی راهبردها و سیاستترتیب که ارایه
 راستای تقویت این شش عامل باشد.

 

 

 اسالمشهر ،یانسجام اجتماع ،یشهر یفضا یدی:ـان کلـواژگ

 

                                                           

 (ولمسئ)نویسنده دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی  -6
Shabnam18.ha@gmail.com  

  استادیار گروه طراحی شهری، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی -2
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 مقدمه  -1
های عظیم به شهرها در سرتاسر جهان های اخیر، باعث وقوع مهاجرتزندگی شهری در دهه یهشهرها و غلب یفزایندهرشد 

 احمد، پور)کرد مواجه ایعدیده مشکالت با را سوم، جهان کشورهای مخصوصا، کشورها تمام دورانهای این شده است. مهاجرت
سنت عقاید، با متنوع و متراکم و انبوه جوامع ایجاد شهرها به مهاجران سیل پیامدهای از یکی (.1. ص ،31.6 پرنون، الدینی، سیف

 باعث مشترک اجتماعی یسرمایه وجود گذشته در (.0. ص ،3143 موسوی،)است یکدیگر کنار در مقصد، شهر در متفاوت،...  و ها
 هاآن در نیز ایساده و درونی انسجام اجتماعی، هایسیستم سادگی دلیل به و شد؛می روستا و شهر مردم بین پیوند نوعی ایجاد
 این. دارند همدیگر با دورادور یرابطه و شناسندمی را یکدیگر کمتر افراد بیشتر امروزه اما (.314. ص ،3141 کوزر،) بود برقرار

 امکانات و نیازها تنوع دلیل به همچنین(. همان)شودمی شهری زندگی از کلی نارضایتی و متقابل اعتمادیبی ساززمینه  وضعیت
 یافتن برای ناگزیر افراد. کندمی فراهم ساکنان نوآوری و خالقیت برای را محیط شهر زیرا یابد؛می کاهش همبستگی آنها تأمین
 و گروهی پیوستگی در تغییر باعث امر این که روند؛می فرو خود اهداف به دستیابی و خواهی خویشتن الک در شرایط این به پاسخ

 نتیجه در و اجتماعی نظمی بی بروز باعث اجتماعی انسجام وجود عدم(. .. ص ،3143 موسوی،)شودمی جمعی متصل روابط تجزیه
 ابونوری، موغاری،کریمی )شودمی قانون به نبودن بند پای و تعلق کاهش مشارکت، کاهش هویت، حس کاهش بزه، و جرم بروز

 (.0و0. ص ص ،31.1 زبیری،
از  ژهیبو ران،یدر ا (.1، ص 31.6قزل،  ان،یاحمد ان،یعی)رفدیآیبه شمار م یعیامر طب کی رانیا یدر شهرها یتنوع قوموجود 

 هیکردن تهران به مرکز کل لیتبد ها،تیکردن فعال یقطب استیس ،یمختلف از جمله اصالحات ارض لیبه بعد، به دال 06سال 
، 31.6پرنون،  ،ینیالد فیمهاجران از سراسر کشور روانه تهران شدند)پوراحمد، س میعظ لیو ...، س یاقتصاد ،یاجتماع یهاتیفعال

را  یریمهاجرپذ نیشتریبزرگ جهان، همواره ب یتهران، مانند اکثر شهرها ران،یمرکز آمار ا یکه طبق آمارها ی(. به طور3ص. 
آن مانند مسکن و  یرامونیو وجود عوامل جاذب در نقاط پ رانوجود عوامل دافعه مانند مسکن گ لیاما در تهران به دل  داشته است.

روند مهاجرتی به اسالمشهر،  3106تا  3106 یدر دههاسالمشهر شدند)همان(.  ژهیبه و یراشهریپ ینواح یراه مت،یارزان ق نیزم
ی شد برای کارکردهای اهای اخیر این شهر عرصهبه دلیل نزدیکی، دسترسی راحت و قابلیت گسترش فیزیکی، شروع شد. در دهه

 لیرو اسالمشهر به دل نیاز ا (.1، ص. 31.6)پوراحمد، سیف الدینی، پرنون، خوابگاهی، کارگاهی و صنعتی شهر تهران -سکونتی
 پژوهش انتخاب شد. نیا یآن برا یریمهاجرپذ

در سال  ،در حیطه امسجام اجتماعی یفرانسو و نظریه پرداز مطرح جامعه شناس م،یکه دورک یبار نیاز اول نکهیبا وجود ا
و  گذردیها منمود، سال یجامعه شناس یهارا رسما وارد بحث یکار مفهوم انسجام اجتماع میبا استفاده از موضوع تقس 3.06

 ،یشهر یطراح یندهیفزا تیاهمبا وجود  ،یشهر یطراح یطهیانجام شده است، اما در ح نهیزم نیدر ا یادیز یهاپژوهش
انسجام  میو تحک شیافزا یهااز راه یکی. صورت نگرفته است یدر باب انسجام اجتماع یاو گسترده یکاف یهات و پژوهشاقداما

 ،یو... است)غالم یو مذهب یو مراسم مل ادیمانند اع یمناسک جمع قیاز طر یجمع یعاطفه تیتقو م،یدورک دیاز د یاجتماع
جامعه یک رابطه دو طرفه وجود دارد. به نوعی که افراد یک جامعه فضاها را به وجود بین فضا و از طرفی  (.0، ص. 31.1 ،یاتیح

با توجه به مطالب  (.133: 31.0)کرمونا،  می آورند و خود نیز در طول زندگی به طرق مختلف تحت تاثیر این فضاها قرار دارند
ر راستای افزایش انسجام اجتماعی انتخاب شده مذکور در این پژوهش یکی از فضاهای شهری اسالمشهر برای سیاست گذاری د

است. این فضا پیش از این پارک و شهربازی بود؛ اما امروزه، به جز قسمتی از فضای سبز گذشته آن، به فضایی بال استفاده تبدیل 
 شده است.

 شهر اسالمشهرقوی فضای شهری پارک تر د هایی در راستای افزایش انسجام اجتماعیی سیاستارایهپژوهش حاضر با هدف 
به منظور دستیابی به اهداف پژوهش ابتدا با مروری بر ادبیات موضوع سعی به دنبال شناسایی مفاهیم و تعاریف انجام شده است. 

ی عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در فضای شهری مرتبط با موضوع شده است. پس از آن با توجه به مطالب بیان شده به ارایه
شود. پس از آن به تجزیه و تحلیل اطالعات به دست ود. در ادامه روش تحقیق و شناخت محدوده مطالعه ارایه میشپرداخته می

ی مطالعه، با استفاده از نتایج های پر شده و در نهایت شناخت عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در محدودهآمده از پرسشنامه
 ها پرداخته خواهد شد.در نهایت تدوین سیاستی راهبردها و پرسشنامه و پس از آن به ارایه

 

 موضوع اتیمرورو ادب -2

 فضای شهری -2-1
فضای شهری یکی از ارکان اصلی ساخت کالبدی شهر است و دارای مفاهیم عمومی و اجتماعی است؛ زیرا طراحی شهری با 

باز و  یفضاها ی،شهر یفضاها (.40: 3140ساخت کالبدی شهر سر و کار دارد پس خصلت عمومی و اجتماعی دارد )توسلی، 
پردازند)پاکزاد، یم یتبه فعال شهروندان در آن حضور دارند و که هستند یجمع یزندگ ینمونه ینبهتر؛ و شهرها هستند یعموم
31.3 :43.)  
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 ی فضای شهریاجزای کالبدی تشکیل دهنده -2-2
 شود؛ این عناصر در فضای شهری عبارت اند از:مید کننده و مستقر در آن شناخته هر فضایی به وسیله عناصر محدو

در  رییدست و پله پله باشد، کف نام دارد. امکان تغ کیبه صورت  تواندیدارد و م نیسطح زم رینظ یکه کاربرد یکف: سطح افق
هشدار  یدر فضاها، عامل تیمجموعه شود. نشان دادن حدود مالک کیبه  دنیبخش تیباعث کل تواندیکف محدود است. کف م

 (.  44:  31.3کف است )پاکزاد،  یاتفاق از کارکردها ای رییغت کی اندنیموارد نما یدر برخ ایدهنده و 

عناصر شامل  نی. اشوندیم یگذاریو بعد از اتمام کار در آن جا ستندیاز فضا ن یهستند که جزئ یعناصر مستقر در فضا: عناصر
 است؛ یاهیمبلمان و پوشش گ

و  یمنیا شیافزا یکه برا ،ی. تمام عناصرشوندیاستفاده کنندگان در فضا مستقر م یازهایرفع ن یبرا یشهر یاثاثه: یشهر مبلمان
 ای ئمیدا ،ئینیتز ای یمتحرک، کاربرد مهین ایمتحرک  توانندیم شوند،یساخته م اینصب  طیمح ییبایز یبرا ایو  شیسطح آسا

 یمقررات )تابلوها یئه(، ارایاطالع رسان یاطالعات به شهروندان )تابلوها یئهارا جهت، نییآن تع فیوظا گریباشند. از د یفصل
 ،ییکودکان، روشنا یو ...(، باز یکاال و محصوالت )صندوق پست، دکه روزنامه فروش یآورجمع ای عی(، توزیرانندگ ییراهنما

 یطراح یعناصر توانیدر محل با استفاده از مبلمان م تیهو جادیا ی(. برا6.:  31.3باشد )پاکزاد،  یها و ... مو نقش هاسیتند
 (.111و  116:  31.0خاص تطابق دارند  )کرمونا و همکاران،  یکرد که با محل

 یآنها را در دسته توانینم لیدل نیبه هم باشند،یم یریفرم، حالت، رنگ، تناسبات و ابعاد متغ یعناصر دارا نی: ایاهیپوشش گ
و فضا را غنا  باشندیم رییو قابل رشد و تغ آورندیبشر م یمصنوع ساخته یرا به فضا عتیطب اهانیداد. گ قرار یشهر یاثاثه

ها( و نقاط سبز )تک درختان( (، سطح سبز )باغچهینوار یاهیسبز )پوشش گ ریبه صورت مس تواندیم یاهی. پوشش گبخشندیم
 (.3.:  31.3)پاکزاد،  شوندیرونده و ... م اهانیها، چمن، گل، گها، بوتهعناصر شامل درختان و درختچه نیشوند. ا دهید

 

 بعد اجتماعی فضای شهری -2-3
ابعاد  یدارا یشهر یطراح ندیهدف فرا نیهستند و همچن یمتنوع یازهایافراد متنوع با ن یشهرها مکان زندگ نکهیبا توجه به ا

افراد شهر از جمله بعد  یرا خلق کند که ابعاد مختلف زندگ ییهامکان دیبا یشهر یاست، طراح یمختلف از جمله بعد اجتماع
 یاقدام یشهر یادعا کرد که طراح توانیشده م انی(. با توجه به مطالب ب33و  4: 31.0 ،پور یرا پاسخگو باشد )مدن یاجتماع
هدف  یو دارا شودیم یها عملاز مردم و سازمان یادیتعداد ز یلهیافتد، به وس یاتفاق م یاجتماع یدر بستر رایاست؛ ز یاجتماع
 یجامعه فضاها را به وجود م کیکه افراد  یرابطه دو طرفه وجود دارد. به نوع کیفضا و جامعه  نیب (.11است )همان یاجتماع

 یها یژگیو ریصورت که با توجه به تاث نیفضاها قرار دارند. به ا نیا ریبه طرق مختلف تحت تاث یدر طول زندگ زیآورند و خود ن
 لیعملکردها را تسه تواندیم یکیزیف طیمح نکهیبا توجه به ا ای رد؛یبگ لتواند شک یم یروابط اجتماع ،یستیبر فرم مجتمع ز تیسا

را  یوجود فاصله روابط اجتماع نکهیبا توجه به ا ایو شود؛  لیتسه ایمواجه شود  دیتواند با تهد یم یمانع شود، روابط اجتماع ایکند 
هر  نکهی(. ا133: 31.0، و هکاران شود )کرمونا یم یجتماعروابط ا یفضا واسطه برقرار شود،یآن م یمانع برقرار ای کندیم لیتسه

 یتی)فرم و فضا( نقش هدا طیدر فرهنگ آنها داشته و مح شهیاستفاده کند، ر یشهر یچگونه از فضا ادهیگروه مخصوصا در حالت پ
 قیر داد اما امکان تشوییتغ میرا به طور مستق یرفتار یفرهنگ و الگو توانیگرچه نم یآگاه نیبازدارنده دارد. با استفاده از ا ای

 ،ینیبحروجود دارد ) یو ادراک یو کالبد ییعناصر فضا ینامناسب آنها با استفاده از طراح یهاتیفعال دیمناسب و تحد یهاتیفعال
تصور شود که  دینبا ،یکیزیف راتییتغ قیاز طر یشکل دادن به روابط اجتماع یبرا یشهر یطراح لی(. با وجود پتانس116: 31.6

شده؛  یبافت اجتماع یو توسعه باعث فروپاش یوجود دارد که طراح یاریبس یهاکند؛ اما نمونه نییرا تع یکیزیرفتار ف تواندیم دکالب
 (.11: 31.0پور،  یبه بار آورده است )مدن یریچشم گ راتییشهروندان تغ یو در زندگ

 

 اصول کلیدی بعد اجتماعی طراحی شهری -2-4
هایی های: فرصتدر بر دانده مولفه) مردم و فضا نیب یشامل اصل رابطه یدیپنج اصل کل یدارا یشهر یطراح یبعد اجتماع

قلمرو  ی، اصل مربوط به حوزه(امکانات موجود در محیط، انعطاف پذیری محیط دهد،که محیط برای استفاده از فضا ارائه می
محل انجام تظاهرات سیاسی و گردهمایی، همه شمولی، مکانی خنثی برای تعامل اجتماعی )در بر دارنده ی)عموم یو زندگ یعموم
اصل مربوط به  ،(کننده بودن و ...( های: حضوردر جشن ها، اعیاد، سرگرمی ها، استفاده در زمان های مختلف، دعوتمولفه

ایجاد هویت )از طریق کالبد به شکل سطحی یا از طریق ویژگی های های: )در بر دارنده مولفه و محالت یگیهمسا یواحدها
فرهنگی به شکل عمیق( ایجاد شخصیت، تقویت حس تعلق به مکان، اختالط عملکردی، خودکفا، روابط اجتماعی،  -اجتماعی

جرم و جنایت، عجین شدن های: )در بر دارنده مولفهتیو امن یمنی، اصل مربوط به ا(جتماعی، وجود عملکردهای روزانهیکپارچگی ا
فضاها باهم، نظارت طبیعی توسط مردم، دسترسی طبیعی به محیط، حضور افراد پیاده، وجود فعالیت های متعدد جهت حضور افراد 

وسایل حمل و نقل عمومی، های: )دربردانده مولفهیو اصل مربوط به دسترس (انح طبیعیمتعدد، آلودگی هوا، وسایل نقلیه سریع، سو
توجه بیشتر به پیاده ها، ایمنی )پیاده و سواره(، دسترسی همه افراد مخصوصا معلولین، سالمندان، زنان و کودکان، تعادل بین آزادی 



 

02 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

9 
ی: 

یاپ
)پ

61
ز 

ایی
، پ

)
60

11
ک

د ی
جل

 ،
 

پذیری در استفاده از فضا، جداسازی فعالیت های ناسازگار، تعادل  و کنترل، تفکیک بین فعالیت های آزار دهنده و کم آزار، انعطاف
 (.100 تا 133: 31.0، و همکاران است)کرمونا ،(بین تمایالت فردی و گروهی

 یرو برا نیاست. از ا یشهر یموجود در شهر و فضا یهادر جهت حضور تمام گروه یهمگ یشهر یطراح یدیاصول کل
و مصالح بلند مدت جامعه منجر  یاجتماع یها. توجه به ارزشابندیاصول تحقق  نیا دیدر شهر حتما با یبه اهداف اجتماع دنیرس

. به شودیم یجمع یهاتشکل جادیو ا ینظام اجتماع یخود باعث سامانده عموضو نیکه ا شودیم یاجتماع یروهاین تیبه حاکم
و در  یمناسبات اجتماع تیتقو یشهرها، امکان و بستر الزم برا یدتا بافت کالب گرددیموجب م یاجتماع یروهاین ریتاث یعبارت

 (.16: 3140و همکاران،  یری)اردش دیاحساس تعلق به اجتماع ساکن را فراهم نما جهینت
 

 ترین اهداف اجتماعی طراحی فضای شهریمهم -2-5
 :شامل اهداف زیر است ی،شهر یفضا یطراح ی در هنگاماهداف اجتماع نیترمهم

 های ارتباطی شخصی )بصری، گفتاری و دیداری( در بستر تعامالت اجتماعیتقویت راه -
 احساس تعلق خاطر به فضاهای شهری و شکل گیری آرامش درونی و آسایش بیرونی -
 های اجتماعی شهروندی و هدایت در مسیر مطلوب و به هنجارنقش تسهیل کننده و نه بازدارنده در فعالیت -
 های اجتماعیه جامعه و کمک به شکل گیری سرمایهتقویت احساس تعلق ب -
 فضایی -های آسیب پذیر؛ و برابری اجتماعیها و مخصوصا گروهپاسخگویی به تمام گروه -
)پورجعفر و ی حس کاوش و تعلق در فضاهای شهریهای به یادماندنی و ارزشمند و بر انگیزانندهایجاد تجربه -

 (361: 3144محمودی نژاد، 
 

 اجتماعی انسجام -2-6
است.  یو فرهنگ یاسیس ،یاقتصاد ،یابعاد گسترده اجتماع یمفهوم دارا نیچون ا است؛ دشوار اریبس یانسجام اجتماع فیتعر

مشترک  تعهداتو  یکه در صورت وجود توافق جمع کنندیم انیمنابع ب ی. برخشودیاز منابع مختلف پرداخته م فیتعار یاما به برخ
،  306: 3100)افروغ، دیآیدر جامعه به وجود م یو انسجام اجتماع شودیم جادیا وندیجامعه پ کی یاعضا نیب یو فرهنگ یاجتماع

 زندیرا رقم م یکه وحدت اجتماع دیآیدر آن جامعه به وجود م یاستحکام درون ینوع یعنی(؛ 306: 31.0فرهمند و همکاران، 
(Peters, 2009: 4.) و برای تشکیل  منظم صورت به آن یدهنده تشکیل عناصر که افتدمی اتفاق ایمجموعه در زمانی انسجام

(. همان گونه که تعاریف فرهنگ لغت این مفهوم را کنار هم نگاه داشتن .3: 31.1یک مجموعه عمل کنند )عمویی، ساعی، 
عی نیز بـه انسجام اجتما؛ (Novy & Coimbra Swiatek & Moulaert, 2011: 1873) کننداعضای یک واحد تعریف می

گیرد؛ همچنین فرهنگ جامعه تعبیر فرهنگ الروس، موقعیت گروهـی اسـت کـه یـک مجموعـه کـامالً پیوسته را در بر می
کند که وحدت یک گروه یا یک جامعه را شناسی آلموند کـولین انسـجام اجتمـاعی را توافـق افکار، احساسات و اعمالی توصیف می

 (.Peters, 2009: 4کند)مشـخص می
 شود. حال با توجه به مطالب بیان شده در باب فضای شهری به عوامل موثر بر انسجام اجتماعی در فضای شهری پرداخته می

بروز  یبرا یاصحنه تواندیم یزمان یشهر ینمود. فضا یابیمهم ارز اریرا بس یبر انسجام اجتماع یشهر ینقش طراح توانیم
 نیا شود. بنا بر یو طراح یزیر نامهبر یشود که کالبد و عملکرد آن با توجه به اهداف اجتماع یمثبت اجتماع راتییو تغ هایژگیو
بخش با  نیبپردازد. در ا ،یاز جمله انسجام اجتماع ،یعوامل موثر بر عناصر اجتماع تیبه تقو یشهر یفضاها یاست که طراح ازین

ی شهر یطراح یدیاصول کل ،یشهر ی) از جمله اهداف طراحی شهر یش فضاکه در بخ یتوجه به اهداف پژوهش حاضر، مباحث
 یو فضا یشهر یطراح یطهیدر ح یعوامل موثر بر انسجام اجتماع ییانجام شد، به شناسا یاجتماعو ... ( و مرور منابع انسجام 

 .شودیپرداخته م یشهر
و نواح،  ی)دلفاجتماعی با تاثیر گذاری باال بر انسجام اجتماعی استتعامالت اجتماعی یکی از عوامل و نواح  یدلفبنا بر گفته 

ای مانند فضاهای سبز ، پارک شهری و ... به دلیل جذب افراد و برقراری تعامالت از این رو است که فضاهای شهری (.40: 31.0
 Jennings)ی انسجام اجتماعی باشندندهتوانند ارتقا دهشود، میهایی که باعث تقویت سالمت و رفاه میاجتماعی مثبت، به روش

& Bamkole, 2019: 3( )Miao & Wu & Sun, 2018: 142) (Peters & Elands & Bujis, 2010: 99).  زیرا
از جمله انسجام  ی،اجتماع یهیسرما یهامولفه تیباعث تقو هاروابط چهره به چهره در طول سال قیاز طر یمناسبات اجتماع

همچنین ایجاد احساس ارتباط با مکان تعلق با محل زندگی را به  (.01و  03: 31.1و همکاران،  یریردششده است)ا ی،اجتماع
 & Kerns)( Peters & Elands & Bujis, 2010: 99) آورد که آن نیز می تواند موجب انسجام اجتماعی شودوجود می 

Forrest, 2000..)  (1.: 31.0 ،یدی)شکور، عبداهلل زاده فرد، خورشانسجام اجتماعی با ساخت کالبد فیزیکی نیز در ارتباط است 
باعث  محل زندگی در یکالبد تیکاهش هو ،دهدینشان م یبر انسجام اجتماع یکالبد تیهو ریتاث یبررس قیتحقبه طوری که 

و  یبدکال تیهو نیب یرابطه تنگاتنگ ینشان دهندهحقیقات دیگر نیز برخی ت .شودیم یو انسجام اجتماع یروابط اجتماع یسرد



 

09 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

9 
ی: 

یاپ
)پ

61
ز 

ایی
، پ

)
60

11
ک

د ی
جل

 ،
 

انسجام  شیباعث افزا ابدی شیافزا یاجتماع تیکه هرگاه هو دهدیدو نشان م نیا نیب یرابطه یاست. از طرف یانسجام اجتماع
و  ی)غالم شودیم یگرید شیهرکدام باعث کاهش و افزا شیدو متقابل بوده و کاهش و افز نیا نیب ی. رابطهشودیم یاجتماع

 یسرزندگ ت،یاز جمله تناسب، هو یشهر یفضا یهاکه شاخص افتندیدر پژوهش خود در زین یبیو حب یربان (.300: 31.1 ،یاتیح
 هیسرما یهااز مولفه یکیکه  ،یاجتماع یمستقل موثر بر همبستگ یرهایبه عنوان متغ توانندیم یشهر یبه فضا یو دسترس

 یگهمبست نیانگیم ابدیآن ارتقا  یهاو شاخص یشهر یفضاها یفیک تیکه هر گاه وضع یااست، عمل کند. به گونه یاجتماع
 (.30و  3، 31.6 ،یبیو حب یو برعکس)ربان ابدییم شیافزا زین یاجتماع
جهت ارتقا انسجام  ط،یمح تیفیو ک یدسترس ،یعموم یفضا یمکان اریمع ریسه ز یبه ارائه یقیو همکارانش در تحق انیعیرف
باعث  زیمطلوب ن یاست. دسترس دیآنها مف نیارتبط ب یافراد و برقرار یجهت حضور تمام یعموم یپرداختند. فضاها ،یاجتماع

 (.06تا  04: 31.6و همکاران،  انیعی)رف ابدی شیو امکان حضور افراد در فضاها افزا شده لیافراد در فضا تسه یحضور همه شودیم
 URB-AL lll یِ(  برنامهOCO)یِ ریو جهت گ ی، دفتر هماهنگاندهشد در این زمینه منتشرکه  یعالوه بر مطالب و مقاالت

اروپا اداره  ونیسیکه توسط کم نیالت یکایدر آمر یاو منطقه یقوم یهاتیاقل نیب یسطح انسجام اجتماع شیجهت افزا یا)برنامه
ی نیز جزو این همه شمول -یکرده است که احساس تعلق و برابر ییشناسا یعانسجام اجتما جادیا یرا برا ییهامولفه زی(، نشودیم

  (.URB-AL lll, 2013: 24) عوامل هستند
به  زیبودند، ن یشهر یدر طراح یاعماجت یهمبستگ یهاکه به دنبال بازشناخت مولفه گر،ید یقیو همکاران در تحق یصادق

 ییرا شناسا یاجتماع یباهمستان بر همبستگ یگذار طراح ریتاث یهاها و شاخصپژوهش آنها مولفه نیپرداختند. در ا یهمبستگ
که  تیو امن یمنیا یمولفه آن شامل: یهاو شاخصبرخی از این عوامل  (.33و  36: 1634و باقرزاده،  یلطف ،یکردند )صادق

و  یدائم ریو تعم یمعابر، امکان نظارت و مراقبت، قلمرو، نگهدار یمنیا ،یدسترس تیو قابل یریآن شامل نفوذ پذ یهاشاخص
کاراکتر،  ،یمحل خیو غنا، تار اتییجز ،ی/ محلیبوم یآن شامل معمار یهاکه شاخص یکالبد تیهو یمولفه وضوح است.

 ،یمیاقل شیآن شامل آسا یهاکه شاخص شیو آسا یراحت یمولفه است. ابانیمنظر خ یبصر تیفیمعمارانه و ک یهاارزش
 است. هایآلودگ لیو تحل طیمح یحهیاصوات و بو و را تیفیسهولت حرکت، ک ها،ادهیپ یبرا التیتسه

بشر توسط  یمختلف زندگ یهاطهیو عوامل موثر بر آن در ح یکه در باب انسجام اجتماع ییهاانبوه پژوهش انیاز م
 ریجدول ز در به دست آمد.ی مستقل موثر بر انسجام اجتماع ریمتغ 0پژوهش تعداد  نیشده است، در ا مصاحبنظران مختلف انجا

و موضوع پژوهش  یشهر یطراح یطهیآنها از منابع مختلف، در ح فیهمراه با تعار ،ی( عوامل موثر بر انسجام اجتماع3 )جدول
 ارائه شده است.

 
  موثر بر انسجام اجتماعی در فضای شهری عوامل  -1جدول 

 تعریف عامل

تعامالت 
 اجتماعی

های متناسـب و در  یک موضوع فیزیکی، یک نگاه، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد؛ که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت
 (.34: 31.1فر و طهماسب، )بهزادهای اجتماعی است ها و شبکهنتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آنها در گروه

هویت 
 کالبدی

ای باشد کند این صفات باید به گونهصفات و خصوصیاتی که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و و شباهتش را با خودی آشکار می
: 31.3اصـانلو،  که جسم  شهر، در عین تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و در نهایت به پیدایش یک کـل بینجامـد )  

40.) 

احساس 
 تعلق

ی انسان با دیگران و با محیط است؛ شخصی شدن و از خـود پنداشـتن یـک امـر و حتـی یـک اندیشـه،        این نیاز مربوط به رابطه
تواند درمورد وسایل، فضا، افراد و ... در فرد ایجاد شـود. پـس درمـورد هرگونـه     آورد؛ این احساس میاحساس تعلق را به وجود می

کوشد و در وفادارانه و در نهایت دقت در حفظ و تبلیغ و تعمیم آنهـا  دهد و در حفظ بهداشت آن میرض به آن واکنش نشان میتع
 (.10: 31.3کند )پاکزاد، تالش می

 دسترسی
تـوان  عوملی کـه مـی  ها شامل مقدار و نوع عناصر و ها، منابع، خدمات، اطالعات و یا مکانتوانایی دسترسی به دیگر افراد، فعالیت

(. دسترسی به اماکن نیز از نیازهای مردم اسـت؛ ماننـد دسترسـی بـه فضـای بـاز       100: 31.6به آنها دسترسی پیدا کرد )بحرینی، 
 (101: 31.0)لینچ، 

همه 
 شمولی

و معلولیـت و  ی قابل دسترس بودن شهر برای تمامی ساکنان آن بدون توجه به سن، جنس، درآمد، قومیت، ناتوانی تضمین کننده
 (.30: 31.0سایر اشکال متنوع جمعیتی )مدنی پور، 

 (10: 31.3شود. دور ماندن از مزاحمت دیگران و محافظت از عوامل اقلیمی و ... )پاکزاد، این نیاز از عدم احساس خطر شروع می امنیت

راحتی  و 
 آسایش

شود)صـادقی و همکـاران،   ا دچار کمبود و در نتیجه دشواری میرود که فرد و جامعه در رفتارهراحتی و آسایش هنگامی از بین می
، 1634(. زمانی در یک فضا آسایش وجود دارد که احساس رضایت از محیط وجود داشـته باشد)صـادقی و همکـاران،    303: 31.4

33.) 
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 روش تحقیق -3

( درست Methodolgy) یِشناسشناخت با روش یکه جستجو ینخواهد بود مگر زمان سریم قیتحق یهابه هدف یابیدست
 یشیمایو پ یلیتحل -یفیبا روش توص یو از نوع کاربرد یفیک -یکم تیپژوهش با ماه نیا (.3.1: 3104 ،ی)خاکردیصورت پذ

در شهرها است. به دنبال کشف عوامل موثر بر  یجهت ارتقا انسجام اجتماع یشهر یانجام شده است. هدف آن توسعه دانش طراح
پژوهش در ابتدا با  نیدر اآن است.  جینتا ریتفس و لیپرسشنامه و تحل میو تنظ یامطالعات کتابخانه قیاز طر یانسجام اجتماع

که  بیترت نیبه اپرداخته شد.  یشهر یو فضاها یمطالب مرتبط با انسجام اجتماع یبه جمع آور یااستفاده از مطالعات کتابخانه
مستقل  یرهایآنها متغ نیدست آمد؛ سپس از ببه یامطالعات کتابخانه قیاز طر یمستقل موثر بر انسجام اجتماع یرهایابتدا متغ

مراحل با استفاده  نیانتخاب شد. پس از ا ،یشهر یمرتبط با فضا ینظر یو مبان قیمتناسب با هدف تحق ،یبرانسجام اجتماع وثرم
 یرهایشد، به انتخاب متغ هیدست آمده در فصل دو تهکه با استفاده از عوامل به کرت،یل فیشده بر اساس ط میاز پرسشنامه تنظ

آنها  جیمحقق،  نتا یدانیم یهاو برداشت انیها توسط پاسخگواست. پس از پر شدن پرسشنامه دهساکنان پرداخته ش دیمستقل از د
کسب شده توسط هر عامل موثر بر انسجام  ازاتیامت نیانگیو م یدرصد فراوان ،یمنظور فراوان نیا ی. براشودیم یررسو ب لیتحل

جامعه آماری این پژوهش ساکنان مراجعه کننده به فضای سبز باقی مانده پارک تقوی یعنی محالت . دیآیدست مبه یاجتماع
حجم نمونه با توجه به وسعت سایت و همچنین محدودیت ایجاد شده مجاور پارک تقوی اسالمشهر تا شعاع یک کیلومتری است. 

 حاضر در محالت مجاور پارک تقوی انتخاب شدند. هاینفر از افراد و گروه 06تعداد  .3 –به دلیل وجود بیماری کوید 
 

 شناخت حوزه مطالعه -4

شود. بخش اول شامل شامل شناخت شهر اسالمشهر است در این قسمت در دو بخش به شناخت محدوده مطالعه پرداخته می
 شود.داخته میتا دیدی کلی نسبت به حوزه فراگیر بدست آید. در بخش دوم به شناخت حوزه محلی و حوزه مداخله پر

 

 شناخت شهر اسالمشهر -4-1
 یلومتریک 11شهر در  نیشهرستان اسالمشهر قرار دارد. ا یدر بخش مرکز مربع مساحت، لومتریک 00شهر اسالمشهر، با 

است که  یشهر نیتر تیپرجمع نیشهر همچن نیاست. ا تیاز لحاظ جمع رانیشهر ا نیجنوب شهر تهران قرار دارد؛ و نوزدهم
و جنوب غرب تهران  یر یتهران را در جنوب غرب یجنوب یو دشت ها ردر جلگه پهناو یشهر بخش کوچک نی. استیان نتمرکز اس

رودخانه کن در سمت شمال شرق آن به طرف نقاط  ییرودخانه کرج در سمت غرب و بخش انتها ییاشغال کرده است. بخش انتها
 (.3144 م،یرباط کر-اسالمشهر یحوزه شهر یختارسا -یشده اند )طرح راهبرد دهیکش یجنوب یهاپست دشت

 تیو ... است )سا یاز جمله پارک، شهر باز یحیکمبود مراکز تفر ت،یجمع یمشکالت عمده شهر اسالمشهر با تراکم باال از
 نی. ادیافزا یشهر م نیا تیبر اهم شیاز پ شیکشور ب تختیبا تهران بزرگ و قرار داشتن در پا یاسالمشهر(. همجوار یشهردار

و  یصنف یمجتمع ها نیو مهرآباد تهران قرار دارد. همچن ینیفرودگاه امام خم مانندمراکز حمل و نقل  نیشهر همجوار مهم تر
بزرگ کشور در مجاورت شهر اسالمشهر، واقع شده  عیاز صنا یاریاسالمشهر و سهند در شهرستان اسالمشهر قرار دارد. بس یصنعت

استان و کشور در شهرستان اسالمشهر قرار دارد. مراکز  نیسنگ مهیو ن نیآالت سنگ نیماش یها گاهشیمرکز نما نیاند.  بزرگتر
شهر شده است  نیدر ا یو قوم یتنوع فرهنگ جادیباعث ا ایمزا نیشهرستان قرار دارد. همه ا نیدر ا زین یپژوهش و آموزش عال

 کشد.یم ریشهر اسالمشهر و محدوده مورد مطالعه را به تصو تیموقع ریز یاسالمشهر(. نقشه ها یشهردار تی)سا

 
2022222/1مقیاس:   

رانشهرستان اسالمشهر در استان ته تیموقع -1شکل   

 
402222/1مقیاس:   

 اسالمشهر شهر اسالمشهر در شهرستان تیموقع -2شکل 

 

 و حوزه مداخله یمحدوده محل یها یژگیشناخت و -4-2
قرار گرفته  یشهردار کیسه منطقه  هیکه در محله فجر ناح اسالمشهر است تیبا اهم یشهر یاز فضاها یکی یپارک تقو

 لیمجهز، مورد استفاده شهروندان از مناطق مختلف اسالمشهر بود؛ اما به دال یوجود شهرباز لیسال، به دل نیپارک چند نیاست. ا
ساکنان مجاور به  یمزاحمت برا جادیدستفروش، حضور معتادان به مواد مخدر، ا شماریوجود ب ،یکار شهرباز انیمختلف از جمله پا
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پارک  نیدر جنوب ا نیاز حد و احداث بازارچه پروتئ شیب یسرو صدا و شلوغ جادیمراجعه شهروندان از سرتاسر اسالمشهر و ا لیدل
چمن،  یقسمت از آن، که دارا کیدارد. در حال حاضر تنها  یاندک اجعانشده است که مر لیتبد ییبه فضا نکیرو به زوال نهاد؛ و ا

هکتار، در  1200پارک، با مساحت حدودا  نیا نکیدارد. ا یآن هم مشکالت قابل استفاده است که است، یدرختان و مبلمان و کفساز
موضوع باعث  نیا ابند؛ی یمپارک و معتادان به مواد مخدر در آن حضور  نیکند بلکه تنها ساکنان مجاور ا یشهر عمل نم اسیمق

 مراجعان شده است. شیاز پ شیکاهش ب جهیو در نت فضانا امن شدن 
 

  
155222/1مقیاس:   

  یحوزه بالفصل پارک تقو تیموقع -3شکل             

 
22236/1 مقیاس:  

یپارک تقو -4شکل   

از جاده تهران ساوه جدا  نیبازارچه پروتئ لهیکه بوس ،یکه به جز ضلع جنوب یقرار دارد؛ به طور یپارک در داخل بافت مسکون
پارک، تا حدود  نیاحاطه شده است. در محالت مجاور ا یمسکون یساختمان ها لهیبوس یو شمال یو غرب یشده است، اضالع شرق

ندارند.  یتماعاز آن ها کاکرد اج یادیخورد که بخش ز یسبز، به ندرت به چشم م یفضا زهیبو ،یشهر یفضا لومتر،یک کیشعاع 
به  ازین نیکنند. بنابرا یکمبود استفاده م نیا یبرا ینیگزیبه عنوان جا دیو مراکز خر یتجار یمردم به ناچار از فضاها لیدل نیبه ا

باال  اریمحدوده بس نیدر ا تیکه تراکم جمع لیدل نیبه ا ژهیشود؛ بو یاحساس م اریمحدوده بس نیدر ا یشهر یفضا کی جادیا
 نیپارک و محالت اطراف آن به عنوان محدوده مورد مطالعه در ا نیرو ا نیکنند. از ا یم یدر آن زندگ یادیز تیاست و جمع

مانند حضور  یمشکالتپژوهش انتخاب شد )شش محله دورتادور پارک عالوه بر محله فجر که پارک در آن قرار دارد( تا با رفع 
حال در سطح محالت مجاور، بتواند باعث ارتقا انسجام  نیهمه افراد و در عمشوق حضور  یفضا جادیمعتادان به مواد مخدر و ا

 در محدوده شود. یاجتماع

 (1411فضای سبز باقی مانده)مأخذ: نگارنده،  –6 شکل(          1411دید از شمال به جنوب)مأخذ: نگارنده،  –5 شکل
 

 
 (1311اسالمشهر، خذ: شهرداری مأ) محالت مجاور حوزه مداخله -7شکل 
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است که اکثر  لیدل نینامند. به همیم یشناس ستیاندازه را اندازه ز نیاست؛ ا لومتریک کی یرو ادهیپ یمسافت قابل قبول برا
 کیتا  066از  یها گستره اآن تیاگر جمع یحت شتر،یب یکم ای لومتریک کیدر  کیاند؛ معموال  کسانیاز نظر اندازه  یمراکز شهر

 یبرا لومتریک کیشعاع  نیاطراف محله فجر همهای انتخاب محله لیاز دال یکی(. 310: 1631نفر باشد ) گل و سوار،  ونیلیم
 یپارک در بر شمال نیکمتر از آن نسبت به پارک قرار دارند. ا ای یلومتریک کیمحالت حدودا تا شعاع  نیانسان است. ا یروو ادهیپ

 کیدر شعاع  زیساوه قرار دارند، ن -جاده تهران ی، که در بر جنوب1منطقه  حالتمحله از مدارد. دو  تیساوه موقع -جاده تهران
حضور در پارک  یبرا لیمتر تما 06ساوه با عرض حدود  -وجود لبه انسان ساخت جاده تهران لیاما به دل رند؛یگیقرار م یلومتریک

از  یکیشوند. تنها یمطالعه در نظر گرفته نم موردمحالت در محدوده  نیا نیساکنان وجود نخواهد داشت؛ بنابرا یاز سو یتقو
 نیشده ا انیبا توجه به مطالب ب شود.یکم به پارک جزو محدوده مورد مطالعه محسوب م اریفاصله بس لیبه دل یمحالت لبه جنوب
 مطالعه، باشد. یمحدوده یبرا ،یارتقا انسجام اجتماع جهیو در نت یجمع یفضا جادیجهت ا یمناسب یتواند فضایم فضای رها شده

 

 تحلیل و بررسی عرصه طراحی -4-3
 در این قسمت از جدول سوات و با استفاده از این جدول  نقشه تحلیل یکپارچه برای تحلیل عرصه طراحی استفاده شده است.

 

 جدول تحلیلی سوات حوزه مداخله -2جدول 

 تهدید فرصت ضعف قوت مولفه

زیست 
 محیطی

وجود درختان قدیمی در ضلع 
 غربی پارک تقوی

تبدیل شدن زمین بایر به محل دفع 
زباله، کمبود عناصر طبیعی در 

 محدوده بالفصل پارک تقوی

وجود فضای بایر امکان 
گسترش فضا و منظر شهری 

 .را بیشتر می کند

عدم رسیدگی به فضای 
سبز باقی مانده در پارک 
تقوی و امکان از بین 

 رفتن آن به طور کلی

 دسترسی

وجود دسترسی های پیاده و 
سواره، غریب گز بودن فضای 

پارک تقوی به دلیل وجود  
بازارچه و ورودی های غریب 

ساوه، -گز نسبت به جاده تهران
وجود تعداد زیاد ورودی به 
پارک در عین غریب گز بودن، 
وجود دید و منظر زیبا در 

 دسترسی غربی پارک تقوی

ودروها از خیابان شرقی عبور خ
)خیابان تقوی( پارک تقوی مانع عبور 

شود، امن کودکان از خیابان می
کفسازی نامناسب در دسترسی غربی، 
عدم وجود نورپردازی دسترسی ها در 

 شب

امکان آرامسازی خیابان 
شرقی )خیابان تقوی( پارک 
تقوی، امکان تقویت پیاده 
 محوری در اطراف پارک به

ها و ازی خیابانوسیله آرامس
 کوچه های منتهی به پارک

امکان از بین رفتن غریب 
گزی به دلیل عبور وسایل 
نقلیه از نواحی دوردست از 
خیابان شرقی )خیابان 
تقوی( سواره رو، آلودگی 
صوتی در خیابان شرقی 
)خیابان تقوی( به دلیل 
عبور وسایل نقلیه سبک و 
سنگین، مجاورت پارک 

 -تقوی به جاده تهران
ساوه در ضلع جنوبی که 

 مقیاس فرا شهری دارد

 کاربری

وجود مسجد درنزدیکی پارک 
تقوی و قابل رویت بودن آن، 
وجود مدرسه در شرق پارک، 
قرارگیری پارک تقوی در بافت 
مسکونی، امکان ایجاد فضای 

 -عمومی با قابلیت ورزشی
 تفریحی

وجود کاربری ناسازگار تجاری بازارچه 
جنوبی )مجاورت گوشت در محوطه 

ساوه( پارک تقوی،  -جاده تهران
وجود فروشگاه در محوطه شمالی 
پارک، عدم توجه به فضای پارک 
تقوی به عنوان تنها فضای باز 
عمومی در محدوده بالفصل آن، عدم 
وجود کاربری خرد مقیاس در داخل 

 محدوده پارک تقوی

استفاده از زمین بایر جهت 
ایجاد کاربری مورد نیاز، 

کان باال رفتن امنیت در ام
محدوده بالفصل در صورت 
حضور موثر افراد و بروز 

 فعالیت

امکان جذب بیشتر 
معتادان در صورت عدم 
رسیدگی و خلوت شدن 

 پارک
 

 کالبدی

محصوریت مناسب پارک به 
وسیله ساختمان های یک تا 
پنج طبقه، دید به مسجد و 
مخصوصا گلدسته های آن از 

پارک  پارک، یکپارچگی فضای
و زمین بایر، هماهنگی خط 

های آسمان در اکثر قسمت
مجاور پارک، یکدست بودن 
فضای پارک تقوی جهت 

 گسترش در آینده
 
 

ت کاهش مساحت پارک با ساخ
، بازارچه پروتیین در محوطه جنوب
، عدم هدایت مناسب آب های سطحی

عدم وجود مبلمان شهری مناسب، 
عدم نورپردازی پارک در شب، کیفیت 
بد منظرهای مجاور پارک، فقدان 
امنیت در فضای رها شده و غیر قابل 
رویت در مجاورت بازارچه، عدم وجود 
چشمان ناظر از سمت غرب، وجود 

های فاقد زیبایی، نازیبایی و جداره
نامناسب بودن ورودی های اصلی از 

 ساوه -جاده تهران

سعی مردم در پاکیزه -
نگهداشتن فضا در صورت 

مسولین به طراحی این توجه 
 فضا

از بین رفتن زیبایی -
های مسجد و گلدسته

کاهش رویت پذیری آن از 
پارک در صورت افزایش 

های طبقات ساختمان
 مجاور
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 هاتجزیه و تحلیل یافته -5
درصد آنها زن 04درصد مرد و 01پرسشنامه را پاسخ دادند،  06نفر ، که  06ازمیان  SPSSبا توجه به نتایج بدست آمده در 

 از باالتر درصد36 و 00 تا 00 درصد36 ،00 تا 10 درصد01 سال، 10 تا 34 درصد14 آنها بین از کهسنی  مختلف های گروهبودند. 
درصد از 1 .است گرفته قرار نظر مد سنی هایگروه همه آمده دست به ارقام به توجه با. گرفتند قرار پرسش مورد سال 00

 یدانشگاه التیدرصد تحص 16متوسطه و  التیدرصد تحص00 ،ییراهنما التیدرصد تحص30 ،ییابتدا التیتحص انیپاسخگو
 یتعداد افراد دارا فضای سبز باقی مانده از فضای پارک قدیمی تقوی،مسن و خانه دار در  یحضور اکثر خانم ها لیدارند. به دل

 های خانه دار و همچنین آقایان مسن در این محدوده به دلیل حضور اکثر خانم خورد. یبه چشم م شتریمتوسطه ب التیتحص
به دست آمده اطالعات با توجه به  درصد آنها مطلقه و همسر فوت شده بودند.0درصد آنها مجرد و 16متأهل،  انیدرصد پاسخگو00

درصد  دوبازنشسته و  درصد36خانه دار،  درصد11درصد دانشجو،  دودرصد کارمند، 34درصد شغل آزاد، 10 انیاز شغل پاسخگو
آن انجام شد  رامونیمختلف محدوده مطالعه و پ یمختلف و در قسمت ها یها در روزهاپرسشنامه نکهیبودند. با توجه به ا کاریب

از لوازم حضور کودکان خردسال  لیبه دل محدوده، در اکثرا خانه دار یهادر آن شامل شدند. حضور خانم یشغل یهاگروه یتمام
مختلف از نقاط مختلف  یهاتیاست که افراد با قوم ریمهاجر پذ یشهر اسالمشهر شهر  پررنگ تر بود.بازی باقی مانده محدود، 

 انیدرصد پاسخگو01از اقوام مختلف هستند.  زیپرسشنامه پژوهش حاضر ن انیپاسخگو بیترت نی. به اکنندیم یدر آن زندگ رانیا
طبق اطالعات به دست آمده از  ها بودند.اقوام و گروه ریاز سا درصد0و  یلکیگ درصد30 درصد لر،36 درصد کرد،14ترک، 
. از اسالمشهر است ریغ یدرصد آنها محل40اند؛ و محل تولد آمده ایدر اسالمشهر به دن انیپاسخگو درصد30تنها  مه،پرسشنا

از  ریغ ییمتفاوت بوده و جا زیآنها ن تیاکثراند محل تولد شهر مهاجرت کرده نیاز نقاط مختلف به ا یاقوام مختلف کههمانطور 
درصد 31مدت اقامت از سوی دیگر  مختلف ساکن در اسالمشهر دارد. یهاگروه یاز ناهمگون تیحکا زیامر ن نیاسالمشهر است. ا

سال و در نهایت  16تا  30درصد آنها 16سال و  30تا  33 نیدرصد ب31سال،  36تا  0 نیدرصد ب30سال؛  0کمتر از  انیپاسخگو
  سال است. 16درصد ساکنان کمتر از 06مدت اقامت  گرددیسال است. همانطور که مالحظه م 16از  شتریب زیآنها ن درصد06

 ش،یو آسا یاحساس تعلق، راحت ،یکالبد تیهو ،یل تعامالت اجتماععام 0پژوهش  نیبر اساس مطالعات انجام گرفته در ا
 یانتخاب شد؛ و در محدوده شوندیم یشهر یدر فضا یکه باعث انسجام اجتماع یبه عنوان عوامل تیو امن یهمه شمول ،یدسترس

مورد مطالعه و از  یدر محدوده ،قیتحق یگانه 0 مستقل یرهایمتغاین  تیاهم یمورد سنجش قرار گرفت. جهت بررس یپارک تقو
دو  ایسه  یدارامستقل  ریشد. هر متغ دهیپرس انیسوال بسته از پاسخگو 16تعداد  ،محدوده در شهر اسالمشهر نیساکنان ا دید

ها داده شد؛ که متوسط نمره 0تا  3 ازیامت نیشتریبه ب نیاز کمتر بیبه ترت هانهیبود که به گز نهیپنج گز ی. هر سوال داراسوال بود
  ریهر متغ نیانگیسواالت م نیانگیآنها به دست آمد و سپس با استفاده از م نیانگیهر سوال م جیدست آمدن نتابود. پس از به 1

 کپارچهی لیتحل -8شکل 
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 1از  شتریب یریتغم نیانگی(. اگر م1به طور جداگانه به دست آمد)جدول متغیر بدست آمده از مطالعات در این پژوهش  0مستقل از 
 انیپاسخگو دیاز د ریآن متغ یعنیبود  1کمتر از  یریمتغ نیانگیدارد؛ و اگر م یشتریب تیاهم انیپاسخگو دیاز د ریآن متغ یعنیبود 
 است. یکمتر تیاهم یدارا

 
 ی تحقیق )مأخذ: نگارنده(گانه 7ی میانگین متغیرهای مستقل نتایج کلی و مقایسه -3جدول   

 اولویت گانه  0میانگین امتیاز کسب شده هر یک از متغیرهای مستقل  متغیر مستقل

 3 0213 راحتی و آسایش

 1 0264 امنیت

 1 12.1 تعامالت اجتماعی

 0 1204 همه شمولی

 0 1200 احساس تعلق

 0 1201 دسترسی

 0 1200 هویت کالبدی

 
و  یهمه شمول ،یدسترس ش،یو آسا یاحساس تعلق، راحت ،یتعامالت اجتماع یهاریدست آمده متغبه یهانیانگیبا توجه به م

 تیاهم یدارا 1از  ترنییپا نیانگیبا م یکالبد تیهو ریدارد. متغ یشتریب تیاهم انیپاسخگو دیاز د 1باالتر از  یهانیانگیبا م تیامن
 یدر فضا یعوامل موثر بر انسجام اجتماع شناسایی یعنی، قیتحق فاهدا یکی از بیترت نی. به ااست انیدر نزد پاسخگو یکمتر
 محقق شد.   ،مد نظر یشهر

 

 های راهبردها و سیاستارایه -0
های پژوهش عوامل راحتی و آسایش، امنیت، تعامالت اجتماعی، همه شمولی، احساس تعلق و دسترسی از دید با توجه به یافته

اعی در فضای شهری پارک تقوی باشند. از این رو در این قسمت به ی انسجام اجتمتوانند افزایش دهندهمردم مالت مجاور می
 شود.های مرتبط با این اهداف پرداخته میراهبردها و سیاست ارایه

 
 هاجدول اهداف خرد، راهبردها و سیاست -4جدول   

 سیاست راهبرد اهداف خرد

برقراری 
تعامالت 
 اجتماعی

ای برای ایجاد زمینه
 مشارکت مردم

های کوچک با مقیاس محلی برای های جمعی، امکان برگزاری نمایشگاهبرگزاری فعالیتامکان 
 های مختلف، ایجاد ارتباط مناسب بین پارک تقوی و بافت مسکونی مجاورگروه

تقویت امکاناتی جهت 
 ارتباط بین مردم و گفتگو

کننده فضا، گسترش کالبدی های نامرتبط و کسل تعبیه انواع امکانات نشستن و گفتگو، حذف کاربری
 فضا برای حضور بیشتر افراد

تشویق کنندگی فضا به 
 مکث افراد در آن

ایجاد امکان تعامل و درگیری افراد با محیط، مرکزگرایی و سوق دادن افراد به مرکز با استفاده از 
روی، طراحی پیادههای مناسب برای تشویق عناصری مانند مجسمه، آبنما و ... ، طراحی کفسازی

ای که بتوان بر فضای ها به گونهکفسازی مشوق مکث، نورپردازی مناسب مسیر پیاده، استفاده از بدنه
هایی که نظر عابرین را جلب کند، عدم وجود مسیر مستقیم از شهری تمرکز و مکث کرد، تعبیه فعالیت

 وسط فضای شهری

ایجاد 
احساس 

 تعلق

ایجاد ارتباط بین فرد و 
 یط کالبدیمح

ها، منظرسازی فضا امکان بروز تقویت فضای سبز، درگیر شدن فرد با محیط کالبدی با استفاده از فعالیت
 های مختلفهای متنوع برای گروهفعالیت

های خاص بودن ویژگی
 فضا برای مردم

استفاده از عناصر استفاده از عناصر طبیعی موجود در فضا، استفاده از عناصر کالبدی موجود در فضا، 
 فرهنگی اقوام در فضا

افزایش 
راحتی و 
 آسایش

حذف عوامل آزار دهنده 
 محیط

ها، پرهیز از اختالف سطح بیش از اندازه در فضا، کفسازی مناسب محدوده، تعبیه کاهش انواع آلودگی
 مبلمان مختلف مورد نیاز در جای جای محدوده

 آسایش اقلیمی
انداز در تابستان، استفاده از مبلمان مختلف برای تعدیل شرایط آب و هوایی آزار استفاده از درختان سایه 

 دهنده، تلطیف هوا در تابستان با استفاده از آب، استفاده از پوشش گیاهی و مصالح مناسب زمینه

دسترسی 
 مناسب

دسترسی پیاده و دوچرخه 
 به پارک

جلوگیری از ورود وسایل نقلیه موتوری با  کاهش سرعت خودروها با استفاده از تمهیدات آرامسازی،
 استفاده از تمهیدات کالبدی، دعوت ساکنین به حضور و عبور و مرور در طول و عرض خیابان سواره رو

بهبود انواع دسترسی به 
 پارک

مناسب بودن فضا برای دوچرخه سواری و پارکینگ دوچرخه، تشویق افراد به دسترسی پیاده به فضا با 
های منتهی به پارک، طراحی مسیر پیاده جهت ها و دسترسیاز عناصر طراحی شهری در کوچهاستفاده 

 تقویت پیاده روی
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 سیاست راهبرد اهداف خرد

همه 
شمولی 

 فضا

های جذب افراد از گروه
 مختلف

وجود تمهیدات برای معلولین، وجود امکاناتی برای بازی کودکان، وجود امکانات برای بازی و ورزش 
امکاناتی برای جذب و تشویق دختران نوجوان و جوان برای بازی و ورزش، نوجوانان و جوانان، وجود 

 های متنوع در فضا و امکان انتخاب آنهاامکان بروز فعالیت
امکان بروز نمودهای 
تاریخی، فرهنگی و 

های اجتماعی گروه 
 مختلف در فضا

 های اقوام مختلف مانند موسیقی و رقص محلی و ...برگزاری آیین

افزایش 
 امنیت

تقویت چشمان ناظر بر 
 فضا

ها، وجود امکانات برای جذب همه هنگام، نورپردازی کافی تمام قسمتامکان حضور افراد تا شب 
 ها به فضاگروه

حذف عوامل جذب 
 بذهکاران به فضا

تمام عدم استفاده از مبلمان حجیم و با ارتفاع زیاد، حذف نقاط غیرقابل رویت، نورپردازی مناسب و کافی 
 ویژه نقاط غیرقابل رویتقسمت به

 

 نتیجه گیری -9
های قبل بوسیله پرسشنامه عوامل موثر بر انسجام اجتماعی، که متغیرهای مستقل با توجه به نتایج بدست آمده از بخش

شوند، در حوزه مداخله مورد سنجش قرار گرفتند. با توجه به این نتایج عوامل راحتی و آسایش با میانگین پژوهش محسوب می
و دسترسی با  1200، احساس تعلق با میانگین 1204، همه شمولی 12.1تماعی با میانگین ، تعامالت اج0264، امنیت با میانگین 0213

طور که پیش از این اشاره شد، فضای ی مطالعه موثر است. از طرفی، همانبر افزایش انسجام اجتماعی در محدوده 1201میانگین 
است که به منظور طراحی فضای شهری جهت نیل  شهری شامل اجزای مختلف کالبدی از جمله کفسازی، پوشش گیاهی و مبلمان

در  جهیو در نت ،مورد مطالعه یدر محدوده ،یانسجام اجتماع شیبه منظور افزا نیبنابرابه اهداف تحقیق باید آنها توجه نمود. 
   د.رائه شا در فضای شهری عوامل نیا تیتقو یدر راستا (0هایی )جدول ردها و سیاستراهبکالن در شهر اسالمشهر،  اسیمق

 

 منابع
بر شکل  یشهر یمحله ها یساختار کالبد گاهینقش و جا ی(. بررس31.1) هیسم یمیو حک لیپور خل یو حاج اریمه یریاردش .3

 .00تا  10مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال چهارم، شماره سیزدهم، ص.  ،یاجتماع هیسرما یریگ

جلفا اصفهان،  یخیمحله تار یکهنه و نو در سامان ده یو تعامل معمار یکالبد تیمفهوم هو ی(. بازشناس31.3اصانلو حسن) .1
 .0. – 40، ص. 36شماره  ،یاسالم یرانیمطالعات شهر ا

 (. فضا و نـابرابری اجتمـاعی. تهـران: انتشـارات دانشـگاه تربیـت مدرس.3104افروغ عماد) .1
 دانشگاه تهران.. موسسه انتشارات یشهر یطراح ندی(. فرا31.6)نیحس دیس ینیبحر .0
باغ نظر،  ،یگذار بر تعامالت اجتماع ریتاث یمولفه ها یابیو ارز ییشناسا .(31.1ارسالن ) یو طهماسب یبهزادفر مصطف .0

 .14-30، ص. 10نظر، شماره  یو شهرساز یپژوهشکده هنر، معمار یپژوهش -یفصنامه علم
 .یدیارات شه. انتشیشهر یطراح ندیو فرآ ینظر ی(. مبان31.3پاکزاد جهانشاه) .0

(. مهـاجرت و تغییـر کـاربری اراضی در شهـر اسـالمشهر. 31.6پوراحمد، احمد، و سیف الدینی، فرانک، و پرنون، زیبا، ) .0
 .313-301مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، سال دوم، شماره پنجم، پاییز، 

 نشر هله. ،یشهر یدر فضا یاجتماع هیو سرما یشهر ی(. طراح3144) یاد هادژن یپورجعفر محمد رضا و محمود .4

. یشهر یمایو س یآنها در زندگ گاهیو جا یشهر یفضاها ،یشهر یفضا ی(. طراح3140ناصر) یادیبنو محمود  یتوسل ..
 چاپ دوم. ،یدیانتشارات شه

بوشهر(.  یشهر ی)مورد مطالعه خانوارهایمؤثر بر وفاق اجتماع یعوامل اجتماع ی(. بررس31.0و نواح عبدالرضا) میمر یدلف .36
 .00-360جوانان، سال پنجم، شماره هفدهم، ص.  یفصلنامه مطالعات جامعه شناخت

: شهر کرد(. ی)مطالعه مورد یاجتماع هیسرما جادیدر ا یشهر یبر نقش فضاها یلی(. تحل31.6صفدر) یبیرسول و حب یربان .33
 .34تا  3سال اول، شماره اول، ص.  ،یمطالعات شهر

 یقوم یگروه ها یمؤثر در انسجام اجتماع یمکان یارهایمع ی(. بررس31.6) لیرضا و قزل عبدالجل انیو احمد یمجتب انیعیرف .31
 .01-00، بهار، 30شماره  ا،یشهر بندر ترکمن. فصلنامه جغراف

 یعلم قاتیمرکز تحق یوزارت فرهنگ و آموزش عال ،یسینامه نو انیبر پا یکردیبا رو قی(. روش تحق3104غالمرضا) یخاک .31
 .تیدرا یانتشارات یکانون فرهنگ یهمکارکشور با 
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 یهمبستگ یریشهرها بر شکل گ ی(. نقش ساختار کالبد31.0) هیراض یدیو خورش رضایو عبداهلل زاده فرد عل یشکور عل .30
، شماره .سال  ،یشهر یزیپژوهش و برنامه ر هی. نشررازیمحدوده مطالعه: محله قصردشت ش ،یدر محالت شهر یاجتماع

 .40 -0.، ص. 11یاپیپ
. کنفرانس یشهر یدر طراح یاجتماع یهمبستگ یها(. بازشناخت مولفه1634) دیسهند و باقزاده ام یرضا و لطف یعل یصادق .30
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 یده ـچک
 

برون رفت از مشکالت  یو پاسخ به سؤال چگونگ هیاروم هیفق تیوال دانیم یخیبافت تار یپژوهش با هدف سامانده
 کردیبا رو یشهر ینیطرح بازآفر کیدر قالب ارائه  یشناس بیبافت به آس یگردشگر یهالیپتانس تیموجود و تقو

به  دنیدر جهت رس ییاستقرا کردیبوده و با رو یکاربرد - یلیاز نوع تحل قیاست. تحقگردشگر محور پرداخته  یسازمکان
 یمتون علم ی)مشاهده و پرسشنامه( و بررس یدانیم یهامورد استفاده با روش یها. دادهباشدیطرح و برنامه کارآمد م کی

در چهار بعد  SWOTبا کمک جدول  هیشهر اروم یخیاست. شناخت وضع موجود بافت تاردست آمدهبه یو پژوهش
 ،یسازمکان یارهایمع ،ینظر یو مبان یاست. با مطالعه متون تخصصبوده یطیمح ستیو ز یشناخت بایز ،یماهو ،یاهیور

اند و با استفاده از پرسشنامه شده یبندمیگروه تقس15مشترک به  یهایژگیکه باتوجه به و اریرمعیز 34و  یاصل اریمع 4در 
ارائه شده با  ویاند. سه آلترناتشده یازدهیچویس امت( و نرم افزار اکسپرتAHP) یسلسله مراتب لیبا روش تحل  نیمتخصص

از  یبیبه صورت ترک یینها ویها آلترناتنقاط قوت و ضعف آن صیشده و پس از تشخ یبندو رتبه یازدهیروش امت نیهم
برآن بوده  یسع یسازمکان کردیرو یهااریو مع هایژگی. باتوجه به واستدهیارائه گرد یشنهادیپ یوهاینقاط قوت آلترنات

عالوه  ییهامکان نیخلق گردد. ساخت چن یگردشکر یبرا یموجود مکان طیشرا یریارائه شود تا با در نظرگ یکه طرح
 تیآن حس تعلق به مکان و تقو جهیو در نت یشهر یو هنر یفرهنگ یهایژگیو تیشهر باعث تقو یبر رونق اقتصاد

جذب  یبرا یطیمح نیو همچن شودیم یمیو قد یخیتار یهابافت یایو موجب اح گرددیم یو شهروند یشهر تیهو
مختلف  یهاجنبه یریبا در نظرگ یینها ویشود. آلترنات لیگردشگر محور تبد یگردد و به مکان یو خارج یداخل ستیتور

 ارائه شدهاست. شده،انیب ویو نقاط قوت و ضعف سه آلترنات ازاتیامت یو بررس لیمحدوده و با تحل
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 مقدمه  -1
کردن بستر مورد نیاز آسایش بشر، که موجبات رشد روز افزون  های اخیر عالوه بر برقرارروزافزون تکنولوژی در دههگسترش 

وسیعی از شهرنشینی گردیده است، موجب تغییرات ساختاری و کارکردی فراوانی در سوق افراد به شهرها و ایجاد موج  جمعیت،
ختار و کالبد شهرهای قدیمی پاسخگوی نیازهای فعلی ساکنین خود نبوده و ناچار به ای که دیگر سااست. به گونهشهرها نیز شده

طور  شهرها به کالبدی-تغییرات فضایى آهنگاین پدیده، شدت یافتن ضرب پیامدهایاز باشند. که دگرگونی و ساماندهی دوباره می
است که اغلب سبب افت منزلت بوده فرهنگی و تاریخیهاى طور اخص بافت شهرها به مرکزیهاى اعم و مراکز شهرى، بخش

و  بحرینیاست )ها شدهدر این محدوده کارکردی ناکارآمدیو  اقتصادی، زوال کالبدی-در سازمان فضایى نابسامانی، اجتماعی
-یادگار از دورههای فرهنگی، معماری و بناهای های تاریخی ایران باتوجه به تمدن دیرین تاریخی و جاذبهبافت .(1393همکاران، 

ها باشد. اما های درآمدی برای شهرتواند یکی از پتانسیلترین مراکز گردشگری جهان بوده و میهای حکومتی مختلف از جذاب
اند و به عنوان ازشمندترین بخش های فراوان به فراموشی سپرده شدههای نامحدود و پتانسیلها با داراییمراکز تاریخی شهر

های نامناسب و ناسازگار سرعت باشند. با اجرای طرحاند و رو به فرسودگی میکرد قبلی خود را از دست دادهشهرها دیگر کار
اند. به طور کلی مراکز تاریخی شهرها مورد کم لطفی ها افزایش پیدا کرده و منزلت اولیه خود را نیز از دست دادهتخریب این بافت
توانست یکی از نقاط قوت و عصای های بسیاری که میرار گرفته و با وجود پتانسیلریزان و طراحان شهری قمسئوالن، برنامه

است و به جلوه دست شهرها و مسئولین شهری گردد به یکی از معضالت و مشکالت اساسی در پیش روی آنان قرار گرفته
ها در جهت پیشبرد اهداف ر این بافتنامناسبی از شهرها بدل گردیده است. امروزه باتوجه به مسائل طرح شده لزوم مداخله د

بدل در مراکز بندی تاریخی شهرها به عنوان گوهری بیهای محلی موجود در استخواناستراتژیک شهری و استفاده از پتانسیل
نی های فرسوده و تاریخی شهرها رویکرد بازآفریگردد. در این راستا یکی از رویکردهای اصلی برای احیای بافتشهرها مطرح می

 یشهرساز اتیدر عرصه ادب یشهر ینوساز یبرا ینیگزیبه عنوان جا، 1995پس از  یاواژه به شکل گسترده نیاشهری است. 
 تبازآفرینی شهری نگرشی است که در قالب آن اقداماتی جامع و یکپارچه در جه .(20: 1393و همکاران،  ینیبحر) افتی انیجر

گیرد که در نهایت های تاریخی و فرسوده شهری صورت میمشکل دار از جمله بافتهای بهبود مشکالت شهری موجود در بافت
 آورد.گردد و پایداری را برای بافت مورد نظر به ارمغان میهای موجود و تقویت نقاط قوت میموجب پوشش ضعف

وجود هخریب کالبد فیزیکی بهای شهری از رکود اقتصادی، محیطی، اجتماعی و فرهنگی که در اثر زوال و تبازآفرینی محیط 
 یکیزیف طیر محثؤتواند به طور میمبه عبارتی بازآفرینی شهری (. Roberts & Sykes,2000:140) کندآید، جلوگیری میمی

، نیشامل استفاده مجدد از زم یشهر ینیبازآفر یها، پروژهیمحافظت کند. به طور کل یفرهنگ راثیدهد و از م را ارتقا یشهر
و  یجتماعا یهاشرفتیپ گریو د یمنطقه تجار دی، تجدقدیمی یهادانیم ی، بازسازیمیقد یمسکون یهاساختمان یبازساز
 (.fangyun et al,2021) است یفرهنگ

-ترین عرصهتاریخی این شهر یکی از غنی-میدان والیت فقیه به عنوان بخش اصلی هسته اولیه شهر ارومیه در بافت مرکزی

شود ولی این بخش های اصلی ارومیه به این نقطه ختم میباشد که بسیاری از خیابانرکزی شهر ارومیه میهای عمومی و نقطه م
شود و با مشکالت بسیاری از قبیل منزلت اولیه خود دورتر می های بسیاری که دارد روز به روز ازها و پتانسیلبا وجود ویژگی

ونقل عمومی و منظر ریزدانگی، ترافیک و مشکالت اساسی در حوزه حمل ها،مشکالت کالبدی، زیست محیطی، ضعف در زیرساخت
 باشد. در نتیجه باتوجه به فرسودگی این بافت نیازمند رسیدگی و اجرای اقداماتی در جهت بازتخریب شده و نازیبا و ... درگیر می

این محدوده صورت گرفته اما باتوجه به شرایط  های مختلفی درها و برنامهباشد. در همین راستا طرحسازی و بازآفرینی میزنده
ها شاهد افت روزافزون شرایط محدوده و ورود خسارات متعدد دیگر است. اجرای طرحآن نیمه تمام ماندن برخی از مختلف و بعضاً

تواند موجبات های ماهوی موجود در بافت عالوه بر جبران خسارات موجود میسازی متناسب با پتانسیلهای بازآفرینی و مکان
حضور گردشگران و درآمدزایی برای شهر را نیز به وجود بیاورد. در این پژوهش با هدف ساماندهی بافت تاریخی موجود در حوزه 

 های گردشگری بافت به آسیبال چگونگی برون رفت از مشکالت موجود و تقویت پتانسیلن والیت فقیه ارومیه و پاسخ به سؤمیدا
 است.سازی گردشگر محور پرداخته شدهائه یک طرح بازآفرینی شهری با رویکرد مکانشناسی در قالب ار

 

 پیشینه -2

دهد، یک عمل و فرآیند یابی را ارائه می، نمای کلی از مفهوم مکان"سازیمکان" تحت عنوان، پژوهشی (، در2019) 1هورگان
و ذینفعان جامعه برای ارائه چشم انداز متقابل به منظور تغییر در شوند توسعه یافته که در آن سیاستگذاران و کارشناسان معرفی می

کنند. این مقاله ابتدا ظهور این فلسفه رایج در زمینه طراحی شده و همچنین رویکردهای شکوفایی جامعه همکاری میمحیط ساخته

                                                           
1- Horgan 
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های یابی فرصتهای مکانه در آن شیوههایی کشهری را با اشاره به قهرمانان اصلی جین جیکوبز و جان گیل شرح داده است. راه
 است.جدیدی را برای رویکردهای پایین به باال به منظور توسعه پایدار جامعه مستند شده

توسعه گردشگری پایدار و  "آیا تحقیقات گردشگری پایدار در آینده پایدار خواهد بود؟" تحت عنوان، تحقیقی (، در8201) 1النه
است. مفهوم جهانی تحقیقات گردشگری پایدار در مرحله دوم تولید همراه با مورد بحث قرار داده تحقیقات گردشگری پایدار را

. مقاله به بررسی پنج چالش عمده استکردههای جامع را بررسیای جدید و پیچیده که مسائل و فرصترشته مناطق تحقیقاتی چند
های تحقیقاتی های کاری جدید برای ایجاد تیم، نیاز به شیوهچیدگی آنتوانند این پیشرفت را به خطر بیندازند: پیپرداخته که می

ها با تحقیقات گردشگری و پیوندهای بهتر بین صنعت، ای، تکامل مجالت تحقیقاتی بهبود یافته، تغییر در رابطه دانشگاهرشته چند
 ار به معنی ارائه خدمات مورد نیاز است.درک بیشتر عموم، سیاست و صنعت از آنچه گردشگری پاید ،سیاست گذاران و محققان

یک الگوی جدید برای دستیابی به بازسازی پایدار در مراکز تاریخی با " ای تحت عنوان،مقاله (، در2016) 2یجیلوئو  ایکلود
ث فرهنگی با ، قادر به مقابله با مسئله حفاظت از مراکز تاریخی با ارزش میرادهد که یک پارادایم بدیعنشان می "میراث فرهنگی

فرهنگی با ارزش باید در آورد. مراکز تاریخی دارای میراث ها را فراهم میهای آنرویکردی جامع امکان مدیریت پایدار ارزش
تر شهری و کالن شهری ادغام شود. ایجاد یک روش جدید برای تجزیه و تحلیل و مدیریت مراکز شهر های وسیعاستراتژی

بخشد. های فرهنگی را ارتقا میهای اجتماعی و زیست محیطی مرتبط با از دست دادن داراییهزینهتری از تاریخی، درک وسیع
 ،های ارزشمند میراث فرهنگی کمک کندهای موجود در مراکز تاریخی ارزشمند با داراییآمده باید به آسیب دستهای بهاستراتژی

 شود.شهرها اجرا مینده در کالنآوری پیشرو در آیتا اطمینان حاصل شود که اقدامات تاب
 بازآفرینیهاى در محدوده گردشگریهاى ها و جاذبهبندى قابلیتاولویت"با عنوان،  تحقیقی(، در 1399شهریاری و همکاران )

به شده تاریخی از روش تحلیل محتوا،  بازآفرینیهاى در محدوده گردشگریهاى ها و جاذبهقابلیت شناساییبه هدف  "تاریخیشده 
شهرى  بازآفرینی معیارهایاست. سپس دیدگاه و نظریات اندیشمندان پرداخته بررسیشامل تعاریف و  نظریبررسی متون 

. پرسشنامه استمورد آزمون واقع شده میدانیگیرى از روش گردشگران شهرى با بهره نامهپرسشمحور از طریق   گردشگری
در اولویت اول  یادمانیو  تاریخیهاى تحلیل شده و قابلیت  3گیرى از آزمون فریدمنو بهره SPSSگردشگران شهرى با نرم افزار 

 هاى دوم تا چهارم قرار دارند. در اولویت محیطیو  تفریحی، فرهنگیهاى و قابلیت

 "شگری شهریهای تاریخی نیازمند ساماندهی با رویکرد گردبازآفرینی بافت "ای با عنوان،(، در مقاله1395آباد )هرندی و دژ
ها، به ویژه شناسایی رویکردهای برخورد با آن های تاریخی به عنوان بخشی از بافت تاریخی شهرها وهای محلهبه شناخت ویژگی

است، و با استناد  ای پرداختهتحلیلی به تحقیق و تفحص در منابع و آثار کتابخانه - رویکرد گردشگری با استفاده از روش توصیفی
فرهنگی، اقتصادی  - ی تحقیق؛ راهبردها، راهکارها و ضوابطی در زمینه های مختلف زیست محیطی، کالبدی، اجتماعیهابه یافته

 .استگردشگری برای ساماندهی بافت تاریخی مورد نظر در جهت جذب گردشگر پیشنهاد گردیده و
به بررسی  "مزایای آن در طراحی شهری؛ اصول ساخت مکان و سازیمکان "با عنوان، پژوهشی(، در 1395) جابرحاجیان

تحلیلی است که برای انجام آن از بررسی  - ت. این تحقیق یک تحقیق توصیفیاسدر طراحی شهری پرداخته سازیمکاناصول 
و اصول ساخت  سازیمکانهای این تحقیق مشخص شده که توجه به استفاده شده است. براساس یافته ایکتابخانهاسناد و مدارک 

ها خواهد شد و های مشارکت مردمی، سرمایه اجتماعی و تعامالت اجتماعی، آرامش و لذت برای انسانن باعث ایجاد زمینهمکا
 مکانی با عملکرد مناسب برای شهروندان خلق خواهد گردید.

 

 مبانی نظری -3

 بافت تاریخی -3-1
های هسته اولیه دهند، روایتگر ویژگیتشکیل میهای تاریخی عالوه بر اینکه بخشی از مناطق و محالت شهرها را بافت
های تاریخی و کهن ایران، معانی باشند. در بافتها میبیانگر یاد و خاطره فرهنگ و آداب و سنن ساکنین آن همچنینشهرها و 

برخاسته از باورها و های تاریخی است تا هویت محلهنمادین، پیوند عمیق و ناگسستنی با کالبد بافت داشته و این امر باعث شده
شود، تنزل هویت اجتماعی و در نهایت فرسودگی ها مشاهده مینیازهای روحی و مادی ساکنین باشد؛ اما آنچه امروزه در این بافت

مراکز تاریخی شهری آسیب پذیری خاصی را هم در زمینه خطرات طبیعی و هم برای (. 1399)احدنژادروشتی،  تمامی ابعاد آن است
توجهی به حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی منجر به خسارات قابل توجهی از نظر اقتصادی و ید اقلیمی دارند و بیحوادث شد

پذیری این هایی که برای مقابه با آسیب(. استراتژیTrillo & Petti, 2016: 694) شودمی (اجتماعی )از جمله بخش گردشگری

                                                           
1- Lane 

2- Claudia & Luigi 

3- Friedman test 
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های ارزشمند میراث فرهنگی کمک کند و نیز همچنین منجر به تقویت تاریخی با داراییها الزم است، باید به مراکز با ارزش بافت
 Ribera) شد مراکز تاریخی شهر شود و اطمینان حاصل شود که اقدامات به صورت انعطاف پذیر و تدریجی در آینده انجام خواهد

et al, 2015.) 
 

 بازآفرینی -3-2
کمک  به بیشتر حال، این با که شهرها است در ناپایداری مشکالت با ابلهمق برای کلیدی رویکردی شهری، بازآفرینی

مکان  یک خاص هایضعف و قوت باید بازآفرینی هایبرنامه انجام شود. برایمی هدایت پایداری تحول از غیر هاییانگیزه
تحول  قابلیت ارزیابی برای همچنین شود. پایداری سمت به مسیر تغییر موجب تا کرد شناسایی مؤثر و واقعی طور به را مشخص

دارد  شهری مناطق تحول بر ایعمده تأثیرات که است نیاز فناورانه و اکولوژیک های اجتماعی،زیرمجموعه به شهری
(Wolfram, 2016: 121.) 

 
 (151: 1394گل، سجادزاده و زلفیمأخذ: رویكردها به مفهوم بازآفرینی شهری ) -1شكل

 

 و موفق خالقانه فضای یک خلق برای اولیه هایالزمه از که شهری های فضاهایساخت زیر بهبود به های بازآفرینیطرح

 و ونقلجدید حمل خطوط نظیر هاییزیرساخت گردشگری، فضاهای ایجاد توانندمی همچنین هاطرح این پردازند.می است

 مختلف ابعاد در موثر عنوان موضوعی به شهری گردشگری میان این کنند. در معرفی خود هایطرح در را هوشمند هایزیرساخت

است )پوراحمد و حسینی، شده گرفته کار ها بهآن بازآفرینی برای شهرها از بسیاری راهبرد قالب در امروزه که بوده شهری توسعه
1395.) 

 

 سازیمکان -3-3
میالدی به منظور توصیف فرآیند  1960در دهه ی سازی اولین بار توسط معماران و برنامه ریزان مکان ایساخت مکان مفهوم 
 .(Carmona & Tiesdell,2007ای که جاذب مردم باشند )شد، به گونهها و پالزاها به کار گرفتهها، میادین، پارکخلق خیابان

ساده، این ریزی، طراحی و مدیریت فضاهای عمومی است. به عبارت سازی یک رویکرد چندوجهی برای برنامهعبارتی مکانبه
کنند و بازی کنند، کار میکردن، گوش دادن و پرسیدن سؤال از افرادی است که در یک مکان خاص زندگی می شامل نگاه

شود. آن مکان استفاده می ها را کشف کنند. این اطالعات سپس برای ایجاد یک دید مشترک برایکنند تا نیازها و آرزوهای آنمی
تواند کند که میسرعت به یک استراتژی پیاده سازی تبدیل شود، با مقیاس کوچک شروع به بهبود می تواند بهانداز میاین چشم

سازی طیف . مکان(PPS,2008)کنند به ارمغان بیاورد مزایایی را برای فضاهای عمومی و افرادی که از آنها استفاده می فوراً
های خوب است. مکان سازی های ظهور یا شکوفایی مکانکردن فرصت شود که به دنبال حداکثرها را شامل میوسیعی از فعالیت

الیت در یک فضا کمک های موجود یا مداخالت مانند رویدادهایی باشد که به ایجاد فعتواند شامل توسعه جدید، بهبود مکانمی
ی از عناصر مختلف که شکل، ریزی، طراحی، ساخت و نگهداری بسیارسازی این است که افراد درگیر در برنامهکند. مکانمی

(. Design Commission for Wales, 2020) دهند مشارکت مثبتی داشته باشندفعالیت و معنای یک مکان را تشکیل می
(. Friedman,2007:159داند )می "آینه خویشتن"سازی را به عنوان فرآیند مناسب سازی فضا به منظور ایجاد فریدمن مکان

شود. مطابق سازی محسوب میای شهری به منظور بهبود کیفیت آن، یکی از اهداف عمده رویکرد مکانبهبود دسترسی به فضاه
سازی، تنوع دسترسی به مراکز و فضاهای شهری برای تمام اقشار جامعه به منظور افزایش قدرت انتخاب به فراخور های مکانآموزه

این کیفیت بر این که یک مکان (. 1399)مهوری و همکاران،  ان شهری استریزهای طراحان و برنامهنیاز و شرایط آنها، از اولویت
تا چه اندازه به اطراف خود دسترسی فیزیکی و بصری دارد، متمرکز است. عموما فضای عمومی با دسترسی آسان و پیوند قوی با 

آن بسیار باالست. یک فضای  ونقل عمومی درمحیط پیرامون سرانه پارکینگ باالیی دارد و سهولت دسترسی عموم به حمل
 (.PPS,2018) زدباشد و راحت بتوان به آن رسید و پرسه رؤیتعمومی زمانی موفق است که قابل 
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 گردشگری -3-4
به معنای گشتن، گردیدن،  2تورینست است. واژه توریسم از کلمات یونانی و التین 1گردشگری معادل دقیق و فارسی توریسم

و مقصد  أاست. مراد از گردشگری سفرهایی است که در زمان فراغت میان مبدکردن و گردش کردن آمدهدور محور چرخیدن، سفر 
اند: در فرهنگ فارسی، گردشگری را چنین تعریف کرده گیرد.های استراحت، فراغت، تفریح، تمدید قوا، تفریح و... انجام میبا انگیزه

رود و سپس به محل فریح و سرگرمی و سفری که در آن، مسافر به قصدی میدر اقطار عالم سفر کردن و شناخت، مسافرت برای ت
افتد؛ گردد که در جریان مسافرت یک گردشگر اتفاق میهایی اطالق میگردشگری به مجموعه فعالیت. گرددسکونت خود باز می

شود و حتی یادآوری خاطرات سفر نیز می ریزی سفر، مسافرت به مقصد، اقامت، بازگشتهایی نظیر: برنامهفعالیت این فرایند شامل
دهد هم در و اقداماتی مانند خرید کاالهای مختلف و تعامل میان میزبان و میهمان را که گردشگر به عنوان بخشی از سفر انجام می

ت بازآفرینی مهم جه (. مفهوم  استفاده از گردشگری به عنوان عاملی1385)کاظمی، آیدهای جهانگردی به حساب میزمره فعالیت
مداخله  رویکردهایاز  یکیبه عنوان  یشهر ینیاما بازآفرمریکای شمالی تجربه شد. در آبار  محیطی و اقتصادی شهرها، نخستین

-6: 1394مطرح شد، و به منظور ارتقاء کیفیت سکونت مورد استفاده قرار گرفت )تفنگچی، 1990و اوایل دهه  1980دهه  از اواخر
-گیری یافت و در عصر کنونی از جمله عوامل مؤثر در توسعهرشد چشم 1960ی در بعد جهانی، از اواخر دهه(. صنعت گردشگری 5

ای در اقتصاد جهانی بر عهده دارد. این صنعت سومین صنعت جهان پس از آید و نقش عمدهالمللی به شمار میی تعامالت بین
ترین صنایع خدماتی در ترین و متنوعامروز، صنعت گردشگری یکی از بزرگ(. در جهان 1396)آرا و همکاران، نفت و اتومبیل است
زایی، رشد بخش خصوصی و آید. بسیاری از کشورها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغالدنیا به حساب می

، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که ی اقتصادیدانند. صنعت گردشگری امروزه به قدری در توسعهی ساختار زیربنایی میتوسعه
را مشابه صنایع دیگر « صنعت گردشگری»توان نمی .(Kim et al, 2016نام نهادند )« 3صادرات نامرئی»اقتصاددانان آنان را 

تلقی کرد؛ زیرا این صنعت اوال محصولی واحد و مشخص ندارد و ثانیاً بخشی از بازده آن ناملموس است؛ ضمن اینکه استفاده از 
 (.64: 1385شود )کاظمی، بسیاری از خدمات آن صرفا محدود به گردشگران نمی

 

 قیروش تحق -4
برنامه کارآمد در بافت )نمونه  تقرایی در جهت رسیدن به یک طرح واین تحقیق از نوع تحلیلی کاربردی بوده و با رویکرد اس

های میدانی )مشاهده و پرسشنامه( و بررسی متون ز روشاهای مورد استفاده در پژوهش داده .استقرار گرفته استفاده موردی( مورد
در چهار  4SWOTرای شناخت وضع موجود بافت تاریخی شهر ارومیه جدول در مرحله اول ب است.علمی و پژوهشی به دست آمده

حدوده در قالب یک پرسشنامه عمومی تهیه گردیده و شناختی و زیست محیطی با نظرسنجی از ساکنین مای، ماهوی، زیبابعد رویه
سازی با توجه به ابعاد ماهوی مرتبط با اهداف طرح، معیارهای مکان مبانی نظریمتون تخصصی و مطالعه  در مرحله دوم با

اند و م بندی شدهگروه تقسی 15های مشترک به که با توجه به ویژگی زیرمعیار 34و  اصلی معیار 4به و  اند، استخراج شدهمحدوده
اند. مرحله امتیازدهی شده 6چویساکسپرتو نرم افزار ( 5AHP) یسلسله مراتب لیتحل با روش سشنامه متخصصینبا استفاده از پر

سه آلترناتیو  چویساکسپرتو نرم افزار  AHPسازی ارائه گرده و با روش توجه به امتیازات معیارهای مکان سوم سه آلترناتیو با
لترناتیو نهایی به صورت آ های ارائه شده،ر یک از آلترناتیوبندی شده و پس از تشخیص نقاط قوت و ضعف هامتیازدهی و رتبه

 های پیشنهادی ارائه گردیده است.ترکیبی از نقاط قوت آلترناتیو
 

                                                           
1- Tourism 
2- tourinsth 
3 - Invisible Export 
4- Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
5- Analytical Hierarchy Process 
6- Expert Choice 
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 نگارندگان(مأخذ: ) قیروند تحق یمدل مفهوم کشماتی –2 شكل

 

 معرفی محدوده -5
بالغ  95ارومیه که جمعیت این محدوده طبق سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  4محدوده مورد مطالعه واقع در منطقه 

شود، میزان اشتغال این محدوده شامل نفر را شامل می 385نفر و جمعیت زنان  417باشد، از این بین جمعیت مردان نفر می 802بر 
 (. 1395گیرد )مرکز آمار ایران، سواد را در برمیبی 153باسواد و  649حاظ سواد، بیکار و همچنین از ل 474شاغل و  328

اداره بلدیه شهر ارومیه در دستور کار قرار گرفت. این خیابان که شهر هجری شمسی توسط  1307احداث خیابان امام در سال 
ال اوستا ال اوستا احداث گردید. مُمعمار معروف به مُکرد توسط معمار بومی بنام مشهدی محمدحسین را از شرق به غرب تقسیم می

با وجود اینکه سواد اکادمیک و کالسیک نداشت ولی خیابان را به طور ماهرانه ایجاد کرد. در مسیر این خیابان جدید ارومیه بازار و 
شت که در زمان خیابان کشی ویران های متناسب و حیاط نسبتاً بزرگی بنام مقبره وجود دادر مدخل بازار تکیه بزرگی با ساختمان

های ایجاد شده را ترسیم کرد. نقشه شهر و خیابان 1312تکمیل شد. بلدیه ارومیه در سال  1310گردید. این خیابان در سال 
های عسگرآبادی، امام )پهلوی سابق(، خیابان ای از بازار پیشین این شهر است. احداث خیابانمجموعه بازار ارومیه بخش عمده

است و راسته است مسجد جامع ارومیه در کنار بازار شکل گرفتههایی از آن را جدا کردهمنتظری، خیابان مطهری، به ترتیب بخش
و در دوره  شود ارتباط دارد. ساختار کنونی بازار از دوره صوفیه شکل گرفتهعطاران واقع در جنوب که امروزه میدان گندم نامیده می

 .استهای متعدد دیگری در غرب بازار به راسته عطاران افزوده شدهاند و در دوره قاجار راستهد به وجود آمدههای جدیافشار راسته

قرار دارد، متعلق به سده هفتم هجری قمری  بازار ارومیه یک اثر تاریخی که با شکوه فراوان در مجاورت مسجد جامع ارومیه

باشد. موقعیت دوران مغول می معماری ز نظر گچبری یکی از زیباترین آثار هنرایلخانانان( است. محراب این مسجد ا )مربوط به

 .(1385،شیمهندس مشاور طرح و آماشود )در بازار طوری قرار دارد که از سه طرف به معابر عمومی متصل می مسجد این
 

  
 شه موقعیت بافت مرکزی شهر ارومیهنق –3شكل

 نگارندگان(مأخذ: )

 نقشه روند توسعه و ادواری شهر ارومیه –4شكل

 (1385،شیمهندس مشاور طرح و آمامأخذ: )

 

 ها یافته -6

 SWOTتحلیل یکپارچه با روش  -6-1
ای، ماهوی، زیبا شناختی و زیست محیطی در چهار حالت قوت، ضعف، فرصت و تهدید در چهار بعد رویه SWOTجدول 

 است.تهیه شدهسازی و گردشگری باتوجه به رویکرد مکان
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 SWOTعوامل داخلی و خارجی  –1جدول

 عوامل ابعاد

یه
رو

ی
ا

 

ت
قو

 (
S) 

 اختالط کاربری در بافت -1
های تجاری عمده و کاربری اقتصاد قوى به دلیل وجود -2

 خرده
 یتجار مراکز به مختلف مناطق از افراد مراجعه -3
 وجود امتیازات حقوقی به بافت تاریخی و فرسوده -4
محدودیت افراد خصوصی در دخل و تصرف بافت  -5

 تاریخی
 وجود تعامل اجتماعی بین ساکنان -6

 باال بودن نظارت اجتماعی توسط کسبه -7
 جداره فعال و اختالط کاربری در خیابان امام و بازار -8
 های فعالوجود تعامل اجتماعی به دلیل وجود کاربری -9

 جامعوجود عنصر تاریخی بازار و مسجد  -10
 های اجتماعیها و پاتوقوجود پایگاه -11
های صفویه و وجود میراث تاریخی با ارزش دوره -12

 ایلخانیان
 وجود معابر تاریخی دوره پهلوی -13

ف )
ضع

W) 

 .عسگرآبادی و .-بازار دراثر ایجاد معابر پهلوی جدا شدن -1

 های شبنیمهدر عدم وجود تداوم زمانی  -2
  تعامالت اجتماعی مطلوب در میدان امامعدم وجود  -3
 های نامناسب و بزهکاری باال بودن فعالیت -4
 پایین بودن سطح ایمنی  -5

 خصوصی بودن مالکیت اراضی -6
 افزایش روز افزون قیمت اراضی تجاری و مسکونی -7
  استفاده نامناسب از برخی اراضی با ارزش -8
 هاسرقفلی بودن برخی مغازه -9
 

ت
ص

فر
 (

O) 

 مرکزی بخش تراکم کاهش طرح تصویب  -1
 گذاریوجود اراضی با ارزش برای جذب سرمایه -2

های اقتصادی باتوجه به برخی امکان ایجاد مجتمع -3
 محدودههای تجاری پتانسیل

 به سیمای توجهتوریست با جذب طریق درآمد از کسب-4
 تاریخی 

با تقویت امکان افزایش سرزندگی و گسترش امنیت  -5
 جداره فعال و اختالط کاربری

تقویت عنصر اجتماعی با افزایش تعامالت امکان -6
  تاریخی

مشارکت  افزایش حس دلیل تعلق به افزایش حس -7
 مردمی

سبب مشارکت  امکان افزایش نظارت اجتماعی به -8
 کسبه

د )
دی

ته
T)

 

های مسکونی به تجاری در اثر احتمال تبدیل کاربری -1
 بودن )باال بودن( قیمت اراضی مسکونی نامناسب

های پی افزایش فروشگاه ها دربین رفتن خرده فروشی از -2
 ایزنجیره

احتمال خطر کاهش حضور پذیری در مرکز با افزایش  -3
 امنیت نبود حس و بزهکاری

 گیاحتمال جذب اراذل از سایر مناطق به دلیل فرسود -4
 بافت

ی
هو

ما
 

ت
قو

 (
S) 

 ایبا ظرفیت فرا منطقه های تجاریوجود کاربری -1

  نزدیکی به مرکز شهر -2
 های مناسب تفریحی توریستیوجود سرانه -3
 هاسازگاری مطلوب کاربری -4
 های درمانینزدیکی به کاربری -6

 ونقل عمومیوجود حمل -7
 محدودهنفوذپذیری مناسب -8 
 جهت قرارگیری در مرکز شهردسترسی مناسب  -9 
 های اصلیعرض مناسب خیابان -10 
 محدوده سطح در سرزندگی وجود -11 

ف )
ضع

W) 

  کمبود سرانه فضای سبز -1

ها و قیمت زمین موجب عدم مشارکت در طرح نباال بود -2
 شودقطعات ریزدانه می تجمع

سبب ترافیک می ،ها و معابر فرعیعرض نامناسب کوچه -3
 شود

 نامطلوب بودن محل قرارگیری کاربری مسکونی و اداری -4
 ارتباط و مجاورت در های وابستهکاربریقرارگیری عدم -5 

  هم

کاهش کارایی عملکردی بواسطه عدم مجاورت  -6
 کاربری وابسته

 سیسات شهری برای زمان بحرانیأعدم وجود ت -8 
 کمبود فضای پارکینگ مناسب -9 

 های تجاری در ساعات اوجدر لبهترافیک محلی  -10
 عدم دسترسی مناسب به دلیل ریزدانگی بلوک -11 
 عدم استفاده از عملکرد مناسب مسجد جامع -12 

ت
ص

فر
 (

O) 

وابسته و  هایکاربری تقویت با تجاری نقش گسترش -1
 مکمل

ها و بواسطه اختالط کاربری پیاده مداریاحتمال افزایش  -2
 کاهش زمان سفر

 احتمال افزایش سرزندگی باتوجه به مرکز جاذب جمعیت -3
 ونقل عمومیترافیکی بواسطه حمل امکان کاهش بار -4

 امکان ایجاد پارکینگ در قطعات بایر و مخروبه -5
های شبانه برای حضور افراد در امکان ایجاد کاربری -6

 تمامی ساعات طول روز
امکان ساماندهی دست فروشان محدوده برای  -7

 عملکردی اغتشاشجلوگیری از 

د )
دی

ته
T)

 

خطر گسترش مشکالت به دلیل عدم وجود کاربری  -1
 انتظامی

خطر افزایش ترافیک به واسطه وجود عملکرد تجاری  -2
 ای و شهریفرامنطقه

 های جاذب سفرخطر افزایش ترافیک با تجمع کاربری -3

 تیو صو ییهوا آلودگی افزایش و ترافیک ایجاد خطر -4
 رو ها بر روی پیادهسازی کاربریاحتمال سد معبر -5
احتمال خطر کاهش تعامالت اجتماعی و امنیت به  -6

 شدگی فضایی دلیل محصوریت نامطلوب و رها
امنیت محدوده در اثر کاهش حضور  امکان کاهش -7 

 افراد در ساعات پایانی روز
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یبا
ز

ی
خت

شنا
 

ت
قو

 (
S) 

بصری به دلیل وجود خط آسمان  اغتشاشعدم ایجاد  -1
 یکنواخت

 عرض مناسب معابر اصلی -2

 فعالیتی هایگره وجود -3
 وجود نشانه های بصری و عملکردی -4

ف )
ضع

W) 

 سطح اشغال باال در محدوده -1
 هامیان نمای ساختمان ناهماهنگیوجود  -2

 کیفیت پایین وجود بناهای با عمر باال و -4
 عدم وجود مبلمان کافی در محله -5

ت
ص

فر
 (

O) 

ایجاد قوانین و نظارت بر اجرای قوانین در نوسازی و  -1
 بازسازی 

 به منظور تقویت جنبهسازی تعویض تابلو و هماهنگ -2
 و خوانایی زیباشناختی

 امکان افزایش هویت با ایجاد دید به عنصر تاریخی -3

شهری در راستای افزایش  هایالمانامکان افزودن  -4
 خوانایی و سرزندگی

 احتمال ایجاد مبلمان مناسب و متناسب با اقلیم  -5
 هاامکان تقویت مسیریایی با توالی نشانه -6

د 
دی

ته (
T)

 

های اجتماعی این ریزی برای گرهدر صورت نبود برنامه -1
 گردندهای اجتماعی توانند تبدیل به محل بزهها میمکان

احتمال خطر کاهش خوانایی به دلیل عدم پیوستگی  -2
 هانشانه

ی
یط

ح
ت م

س
زی

 

ت
قو

 

(
S) 

 عدم وجود پستی و بلندی در محدوده -2 های سطحیها برای دفع آبگیری مناسب خیابانجهت -1

ف )
ضع

W) 

 کمبود پوشش گیاهی مناسب -1

های دمیرچی خانه و نجار خانه که باعث وجود محله -2
 شوند.آلودگی صوتی می

ها به عدم تابش مناسب نور خورشید به داخل کوچه -3
 دلیل محصوریت باال

با  نوسازی و طراحی مناسب ها بهتوجه ساختمان عدم 4
 اقلیم

ت
ص

فر
 

(
O) 

گیری مناسب ابنیه امکان کاهش تاثیرات بادهای جهت -1
 استا زمستانه )بادهای غربی( را دار

 پوشش گیاهی مناسب با نوع اقلیمامکان ایجاد  -2
 های بحرانیرسانی در زمانایجاد مراکز خدمات -3

د 
دی

ته (
T)

 

طبیعی  سوانح رخداد تخریب محله در زمان حتمال زیادا -1
 مانند زلزله به دلیل قدمت زیاد و کیفیت پایین ابنیه

 احتمال افزایش آلودگی به دلیل تجمع در محدوده -2

 

 سازیمکانمعیارهای  -2-6
های و معیارهای اصلی و فرعی مختلف رویکردها ضروری ها، جنبهبه منظور خلق یک مکان با یک یا چند رویکرد، شناخت ویژگی

 دهد.سازی و زیرمعیار هر کدام را نشان میرویکردهای اصلی مکان 2باشد. جدولمی
 

 سازی معیارهای مكان -2جدول

 دسترسی و اتصال جامعه پذیری آسایش و تصور هاها و فعالیتاستفاده معیار اصلی

ـار
ــ

ـیـ
ــ

عـ
ــ

ــ
ر م

ــ
ــ

زی
 

 سرگرمی

 فعال

 سرزنده

 خاص

 واقعی

 مفید

 بومی

 مجلل

 پایدار

 ایمنی

 تمیز

 سبز

 پیاده مداری

 قابل نشستن

 معنوی

 دلربا

 جذاب

 تاریخی

 متنوع

 قابل نظارت

 قابل همکاری

 همسایه مداری

 افتخار انگیز

 مفید

 دوستانه

 فعل و انفعال دارای

 گراستقبال

 پیوسته

 مجاور

 متصل

 خوانا

 پیاده پرور

 دنج

 در دسترس

 

  سازیمعیارهای مکانارزیابی  -2-6-1

اند با روش های یکسان در یک دسته قرارگرفتههای هر کدام که باتوجه به ویژگیزیر معیارسازی و چهار معیار اصلی مکان
AHP  است.در جدول نشان داده شده 1چویساکسپرتمورد ارزیابی قرارگرفته و امتیاز مربوط به هر مورد با کمک نرم افزار 

                                                           
1 - Expert Choice 

 



 

59 

 

ره 
ما

 ش
م،

هار
 چ

ال
س

3 
ی: 

یاپ
)پ

16
ز 

ایی
، پ

)
14

00
ک

د ی
جل

 ،
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( AHPسازی با روش امتیاز معیارهای مكان –3جدول

 اصلی معیار امتیاز زیر معیار امتیاز اصلی معیار امتیاز زیر معیار امتیاز

 گراستقبالمتنوع،  574/0

196/0 
جامعه 
 پذیری

 سرگرمی، سرزنده 274/0

480/0 
ها و استفاده
 هافعالیت

 پایدار فعال، مفید، 614/0 دارای فعل و انفعال 083/0

 مجلل خاص، 059/0 قابل نظارت، قابل همکاری 207/0

 واقعی 057/0 همسایه مداری، دوستانه 136/0

 خوانا، مجاورپیوسته، متصل،  297/0

108/0 
دسترسی و 

 اتصال

 ایمنی 070/0

216/0 
آسایش و 

 تصور

 معنوی، دلربا، جذاب، تاریخی 344/0 در دسترس 163/0

 تمیز، سبز 045/0 پیاده پرور، دنج 540/0

 پیاده مداری، قابل نشستن 451/0  
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( سازیایی امتیاز معیارهای اصلی مكاننمودار دایره –5شكل

 

 ارائه آلترناتیوها -3-6
و در نظرگیری رویکرد گردشگری، برای بخشی از محدوده بافت  SWOTسازی، اطالعات جدول باتوجه به معیارهای مکان

 است.ئه شدهامرکزی و تاریخ شهر ارومیه با سطح مداخالت متوسط و زیاد، سه آلترناتیو ار
 

 آلترناتیو اول -6-3-1
است و یک محیط گردشگر راه کردن محدوده بوده و از ورود خودرو به محدوده جلوگیری شده آلترناتیو اول در جهت پیاده

 شود.محور می
، های اجتماعی سرزنده در میدان امام و میدان والیت فقیه )مرکز(تعریف گره، ب( مسیر تراموا در پیاده راه امام الف( ایجادبا  

تغییر الگوی ، س( درختکاری در میدان امام در جهت افزایش آسایش اقلیمی، د( فضای سبز در محدوده پیاده راهافزایش اساسی ج( 
های تقویت پارکینگ، و( تخریب جداره کنار مسجد اعظم و ایجاد راسته بازار به سوی میدان امام، ش( مرکزی میدان والیت فقیه

انتقال ، ی( ایجاد راسته تجاری، گردشگری در نجارخانه، ه( های بایردر زمین( و احداث پارکینگ طبقاتیهای موجود )پارکینگ
 ، مطلوبیت کالبدی را در بافت افزایش خواهد یافت.های مسکونی به بافت درونی خیابان تاریخیکاربری

ونقلی ها مشکالت حملترسیتعیین معابر اصلی و فرعی و تعیین دس ،معابر دیگر به پیاده راه با تبدیل خیابان امام و نقاط اتصال
 تعیین و شناسایی مسیرهای گردشگری انتخابییابد. همچنین با های صوتی کاهش میکند و آلودگیتا حد مطلوبی کاهش پیدا می

های تجاری تفریحی ایجاد مجتمعارتباط بین بناهای شاخص محدوده افزایش پیدا کرده و با  تعیین نقاط گردشگری موجودو 
ایجاد ( 2، تقویت توان تجاری بازار (1 ثبیت بازار قدیم و پیاده راه امام به مرکز تجاری گردشگری منطقه از طریق:تو  گردشگری

 گردشگری لتواند دارای پتانسی، محیط بافت میتقویت بعد تاریخی محدوده( 3، های جاذب گردشگر در مسیر پیاده راه امامکاربری
 است.تاریخی تقسیم شده - گردشگری و گردشگری - پهنه تجاری 2، به کرد و کاربریپهنه بندی محدوده بر اساس عملشود. 
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 )مأخذ: نگارندگان( اول وشماتیک آلترناتی -6شكل

 

 آلترناتیو دوم -6-3-2
در  احداث زیرگذربا  خیابان منتظری به مطهریباشد. اما محور پیاده راه کردن محدوده می محوریت اصلی آلترناتیو دوم 

احداث زیرگذر خیابان منتظری به ( 1از:  دباشد. اقدامات مهم عبارتنبندی غالب کاریری تجاری میماند. و پهنهجریان باقی می
های منتظری، مطهری و طالقانی و میدان مرکز به پیاده قسمتی از خیابان و مطهری و ثابت ماندن میدان مرکز و تبدیل خیابان امام

حوزه سبز در میدان  ایجاد( 3، راه شدنز ایجاد ترافیک به علت پیادههای طبقاتی برای جلوگیری اتن پارکینگدر نظر گرف( 2راه، 
 ارتباط بناهای شاخص به وسیله احداث پیاده راه جدید در پشت بازار( 4، های بومی و مطابق اقلیم و دارای سایهامام با درخت

 .ی، هستندتبدیل زمین بایر به کاربری تجار( 6، میدان مرکز جهت سرزندگی و تعامالت نماآب ایجاد( 5، )میدان امام(

 

 
 )مأخذ: نگارندگان( دوم وشماتیک آلترناتی -7شكل

 آلترناتیو سوم -6-3-3
عرض  باشد وشوند اما کمتر از وضع موجود میباشد و معابر به کلی حدف نمیاولویت آلترناتیو سوم پیاده مدار بودن بافت می

 کند. اقدامات مهم عبارتنداز: معابر کاهش پیدا می
ارتقا ( 2هویت تاریخی،  ی میدان والیت فقیه در راستای احیایو جدارهمرمت و بازسازی مسجد جامع، جداره خیابان امام ( 1

گردشگری در راستای  - های تجاریمجتمعایجاد ( 3المللی، توریستی برای رسیدن به سطح بین -های تفریحی کیفیات کاربری
ها های طبقاتی در کنار مجتمعپارکینگایجاد ( 4های مخروبه و بایر، های با کاربریجذب جمعیت و افزایش توان اقتصادی در زمین

گری در جهت افزایش مشارکت دفتر تسهیلبه خارج محدوده و تغییر آن به  کاربری آموزشیانتقال ( 5سبز میدان امام، و فضای 
( طراحی پالن 7محلی، ایجاد فضای سبز  - افزایش مساحت فضای سبز میدان امام -سرانه فضای سبز: افزایش ( 6شهروندان، 

ایجاد ( 9کاربری انتظامی در راستای افزایش ایمنی، ایجاد ( 8ها، مناسب فضای سبز )پالن انگور( و ایجاد مبلمان، رواق و سایه انداز
بخشی به حرکت پیاده با ایجاد مسیر پیاده در وسط اولویت ( 10کاربری خدمات امدادرسانی به منظور امدادرسانی در مواقع بحرانی، 

نور، گلکاری و پوشش گیاهی، مبلمان و المانخیابان امام و طالقانی، تبدیل مسیر سواره به یک مسیر رفت و برگشت، ایجاد تونل 
ی میدان مرکز و پیاده مداری جدارهحذف ( 11ایجاد سرزندگی و شبانه روزی کردن محدوده، راستای ر های متناسب با اقلیم د

بندی به وسیلهبخشی و ساماندهی بلوکانتظام ( 13میزان نفوذپذیری میدان امام با تعریض و ایجاد معبر جدید، افزایش ( 12میدان، 
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نقل عمومی به وهای حملایستگاهانتقال ( 14ور و افزایش حس امنیت، ی تعریض معابر فرعی در راستای تسهیل در عبور و مر
 باشد.تابلوها و عالئم برای جلوگیری از اغتشاش بصری، میساماندهی ( 15های مجاور، خیابان
 

 
 )مأخذ: نگارندگان( سوم وشماتیک آلترناتی -8شكل

 

 امتیاز آلترناتیوها  -6-3-4
. با استهای ارائه شدهکدام از این موارد در آلترناتیو سازی و دارا بودن هرمعیارهای مکانباتوجه به امتیازات معیارها و زیر 

 دارای بیشترین امتیاز است.  422/0اول با امتیاز  واست که آلترناتیبه دست آمده وامتیاز کلی برای هر آلترناتی AHPروش 
 

)مأخذ:  AHP امتیاز آلترناتیوها با روش  -4جدول

 نگارندگان(

 آلترناتیو متیازا

 1آلترناتیو  422/0

 2آلترناتیو  291/0

 3آلترناتیو  278/0
 

 
 AHPبا روش  ای امتیاز آلترناتیوهامیله رنمودا –9شكل

 )مأخذ: نگارندگان(

                                                        

 گیریبندی و نتیجهجمع -7

 آلترناتیو نهایی -7-1

های مختلف محدوده و با تحلیل و بررسی امتیازات و نقاط قوت و ضعف سه آلترناتیو بیانآلترناتیو نهایی با در نظرگیری جنبه
 است.شده، ارائه شده

های ایجاد مجتمعو  تعیین نقاط گردشگری موجود، تعیین و شناسایی مسیرهای گردشگری انتخابیارتباط بناهای شاخص با 
تثبیت بازار قدیم و پیاده راه امام به مرکز  منطقهبیشتر  یگردشگرگیرد. همچنین برای ، صورت میگردشگری - تجاری تفریحی

تقویت بعد تاریخی و  های جاذب گردشگر در مسیر پیاده راه امامایجاد کاربری، تقویت توان تجاری بازار :از طریقمحدوده  تجاری
 -مسکونی، تاریخی - به سه بخش اصلی تجاریساس عملکرد و کاربری  پهنه بندی محدوده بر اگیرد. صورت می محدوده

 به پیاده راه به این خیابان معابرشود. برای ایجاد پیاده راه خیابان امام، نقاط اتصال گردشگری تقسیم می -گردشگری و تجاری
مسیرهای جایگزین برای عبور وسایل ها و تبدیل شده و برای جلوگیری از اخالل در رفت و آمد، معابر اصلی و فرعی، دسترسی

 است.بینی شدهپیش بالفصلنقلیه در محدوده 

( 3، افزایش اساسی فضای سبز در محدوده پیاده راه( 2، ایجاد مسیر تراموا در پیاده راه امام( 1اقدامات مهم و اصلی عبارتنداز: 
 (6، ایجاد جداره تاریخی در بافت( 5، ی در نجارخانهایجاد راسته تجاری، گردشگر( 4، تغییر الگوی مرکزی میدان والیت فقیه

ونقل عمومی در ورودیهای حملتعریف ایستگاه( 7، های اجتماعی سرزنده در میدان امام و میدان والیت فقیه )مرکز(تعریف گره
های انتقال کاربری( 9، بایرهای ( و احداث پارکینگ در زمینطبقاتیهای های موجود )پارکینگتقویت پارکینگ( 8، های پیاده راه
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تخریب جداره کنار ( 11، درختکاری در میدان امام در جهت افزایش آسایش اقلیمی( 10، مسکونی به بافت درونی خیابان تاریخی
ای باز در قسمت پشت بازار قدیم و تبدیل آن به فضای شهری ضایجاد ف( 12، مسجد اعظم و ایجاد راسته بازار به سوی میدان امام

ایجاد مسیر پیاده از سمت ( 15، ادغام فضاهای باز اطراف با میدان( 14، نارون از اداری به تجاری ساختمانتغییر کاربری ( 13، الفع
 باشند.، میتغییر مکان ورودی زیر گذر عطایی( 16، مرکز به میدان امام در جهت افزایش نفوذپذیری آن

 

 
 ندگان()مأخذ: نگارنهایی  وشماتیک آلترناتی -10شكل

 

   

   

   

   
 )مأخذ: نگارندگان( نهایی وبعدی آلترناتیمدل سهتصاویر  –11شكل
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 گیرینتیجه -7-2

است و در اکثر شهرها دارای تجمیع کارکردی و کاربریی اصلی شهری شناخت شدهشهرها به عنوان هسته تاریخی هایبافت
 ویتها محتوای معنوی و فرهنگی خاص خود را دارا هستند که تبلور حس تعلق و هبافترسان هستند. همچنین این های خدمات

زندگی در دهه تغییر الگویرا ندارند و با  الزم یی مفید وکارآها بخشی به شهروندان را دارند. اما امروزه در اکثر شهرها این بافت
ها متناسب زندگی امروزه د شهری پدیدار شده است، این بافتبا بافت جدی میان بناهای سنتی و تاریخی ی کهگسستهای اخیر و 

 نوینی های اجرا شده، رویکردها و برنامههای تاریخی نیازمند بازآفرینی هستند، اما باتوجه به عدم کارایی طرحنیستند. بنابراین بافت

های یری از گسترش فرسودگی کالبدی و کارکردی بافتفرینی شهری به منظور جلوگای و بازآتوسعه هایطرح و اجرای تهیه در
سازی باتوجه به در نظرگیری ابعاد مختلف مکان و فضا، معیارها و نقدیمی و تاریخی شهرها نیاز است. در این راستا رویکرد مکا

مختلف کمک فراوانی به ها و شرایط فرسودگی بافت در تمام زمینهو  شناسیتمامی ابعاد آسیبهای متفاوت را باتوجه به شاخص
 نماید.خلق فضاهای شهری می
 هاىجاذبه یادمانى، و تاریخى هاىجاذبه چهار گروه در گردشگرى هاىجاذبه و هاقابلیت که موضوع این با نگرش به این که

 در محور گردشگرى شهرى هاى بازآفرینىپروژه موفقیت گردد،مى بندى تقسیم تفریحى هاىجاذبه و هاى محیطىجاذبه فرهنگى،

های بازآفرینی باید در ها و برنامهبنابراین طرح .(72: 1399است )شهریاری و همکاران، فوق هاىو جاذبه هاقابلیت تقویت راستاى
راستای ایجاد و یا تقویت این موارد ارائه گردند. در این پژوهش باتوجه به موارد ذکر شده و شناخت محدوده به کمک روش 

SWOT های رویکرد مکانمعیار ها وشده و همچنین باتوجه به ویژگیتهیه آن از نظرخواهی شهروندان نیز کمک گرفته رد که
آن بوده که طرحی ارائه شود تا با در نظرگیری این موارد مکانی برای گردشکری خلق گردد. ساخت چنین  سازی سعی بر

های فرهنگی و هنری شهری و در نتیجه آن حس تعلق به مکان و یهایی عالوه بر رونق اقتصادی شهر باعث تقویت ویژگمکان
شود و همچنین محیطی برای جذب های تاریخ و قدیمی میگردد و موجب احیای بافتتقویت هویت شهری و شهروندی می

 .به مکانی گردشگر محور تبدیل شود توریست داخلی و خارجی گردد و
 

 منابع
(. بازآفرینی اجتماعی بافت تاریخی با رویکرد گردشگری 1399محمدتقی؛ و محرمی، سعید )احدنژادروشتی، محسن؛ حیدری،  .1

 .947-960(، 3)10ای، ریزی منطقهشهری )مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر زنجان(. فصلنامه جغرافیا و برنامه

نعت گردشگری تا پیدایش (. بررسی سیر تحوالت ص1396آرا، هایده؛ زارع، غالمرضا؛ ترابی، علی؛ محمدی، منصوره ) .2
 المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری.ژیومورفوتوریسم، پنجمین کنفرانس بین

 تا بازسازی)از  ىشهر نوسازیهاى رویکردها و سیاست (.1393، مهرانوش. )مفیدی، سیدحسین؛ ایزدى، محمدسعید؛ بحرینی .3
 .30-17، 9 شهرى پایدار(. مطالعات شهرى، بازآفرینی

های تاریخی شهری جهت توسعه گردشگری فرهنگی نمونه موردی (. بازآفرینی بافت1395پوراحمد، احمد و حسینی، علی ) .4
 های فرسوده و تاریخی شهر.هسته مرکزی شهر تهران. همایش ملی بافت

 بومی ایران. یزد. (. بازآفرینی محالت مرکزی شهر، همایش ملی معماری و شهرسازی1394تفنگچی مهیاری، میالد ) .5

 یالمللنیکنگره ب نیچهارمشهری،  طراحی در آن مزایای و مکان ساخت اصول سازی؛(. مکان1395جابر، فاطمه )حاجیان .6
 ی، تهران.و توسعه شهر یعمران، معمار

نمونه (. طراحی شهری در بازآفرینی محالت سنتی با رویکرد محرک توسعه 1394گل، سجاد )سجادزاده، حسن و زلفی .7
 .147-171(، 31)8موردی: محله گلپا همدان. آمایش محیط، 

 در گردشگری هاىجاذبه و هاقابلیت بندىاولویت (.1399د )شهرزا، علی؛ شهریاری، زادهمیکر؛ نیالدکمال ،شهریاری .8

، 41شماره، 14شهر، سال شیراز، هویت زندیه تاریخی موردی: محدوده تاریخی، مطالعه شده هاى بازآفرینیمحدوده
 .61-113صص

 (. مدیریت گردشگری. تهران: انتشارات سمت.1385کاظمی، مهدی ) .9

 (.1395مرکز آمار ایران، ) .10

غربی، گزارشات (. طرح جامع ارومیه، سازمان مسکن و شهرسازی استان آذربایجان1385مهندس مشاور طرح و آمایش ) .11
 مطالعات تاریخی ارومیه، جلد اول.

 (. سنجش کیفیت فضای شهری بر اساس معیارهای مکان1399نویی، محمود؛ و مختارزاده، صفورا )مهوری، پریسا؛ قلعه .12
 .47-60(، 35)9سازی با تأکید بر کیفیت دسترسی مطالعه موردی: میدان عتیق اصفهان. مطالعات شهری، 
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