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( تاریخ دریافت92/9/1 :

تاريخ پذيرش) 93/2/20 :

چکيده
یکی از ویژگیهای فضایی مح ّلهها ،نواحی و مناطق شــهری و حتّی روستایی کشورمان برخورداری از عناصر شاخص
مصنوع بویژه از نوع مذهبی در بافتهایشــان اســت .این عناصر به مرور زمان به دالیلی چند ،رو به فراموشی رفتهاند.
توجه به جهانبینی و فرهنگ خود ،به حضور چنین فضاهایی وابسته هستند .این فضاها
این در حالی است که ایرانیان با ّ
در گذشته روابط تعاملی و مؤ ّثری با پیرامون خود داشتهاند که میتوانند در آینده نیز داشته باشند .حصول بدین امر از
طریق مسئلهیابی تضادهای موجود و تدوین راهحلهای برخورد با آن ،با اتکا به نوعی برنامهریزی عقالیی اجتنابناپذیر
و البته امکانپذیر است .در این مقاله ،سعی بر آن است تا با شناسایی دو گونه متفاوت (بافت پر و خالی برخوردار از عناصر
شاخص مذهبی) و بهرهگیری از روشهای میدانی ،کتابخانهای و تحلیل محتوا ،شناختی جامع در مبانی نظری و مطالعات
میدانی آن حاصل گردد و با در تقابل قراردادن و یا همسو قراردادن این دو و بهرهگیری از تجارب موجود ،به اصول
ســازماندهی فضايي مؤ ّثر در جهت اصالح و ارتقای ساختار فضایی و استخوانبندی بافتها و نهایت ًا ایجاد تعامل بالنده
(تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مثبت) با ســطوح باالتر یا پایینتر عملکردی (ناحیه ،شهر و پیراشهر) بسته به موقع ّیتی که در
ساختار فضایی شهرها و روستاها دارند ،دست یافت  .مهمترین نتایج مستخرج از این پژوهش تدوین اصول سازماندهی
فضایی اســت که در دو عرصه سازماندهی (درونی و پیرامونی) 9 ،موضوع راهبردي و  31اصل سازماندهی به عنوان
الگویــی براي برنامه ریزي و طراحی بافتهاي پر و خالی برخوردار از عناصر شــاخص مذهبی ارایه و الزامات تصمیم
سازي و تصمیم گیري آنها در نهادهاي مربوطه بیان گردیده است.

تدوین اصول سازماندهی فضایی بافتهای شهري برخوردار از عناصر شاخص مذهبی
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عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران و دانشجوی دکتری شهرسازی دانشگاه هنر تبریز
 2دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه شهید بهشتی
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره پـانـزدهم بهار 1393

مقدّ مه
فعالیت های حرفه مندان برنامه ریزی شهری و منطقه ای
بیشتر
ّ
ّ
در خصوص باز پیرایش محلهها و محیط های انسانساخت بویژه در
طراحی بناها و فضاهای
کشــورمان ،معطوف به معماری و گاهــی ّ
شاخص بوده که خود تابعی از شرایط و نیز دیدگاههای دولتمردان
فعالیت ها در تقابل
(تصمیمگیران) و خواستههای مردم است .این
ّ
کلیت شــهرها
با بافتمحوری و آفرینش محلّهها ،نواحی ،مناطق و ّ
و روســتاها بوده است .از این رو ،مطالب علمی و کاربردیِ کمتری
طراحی
در ادبیات توسعة شــهری ایران در خصوص برنامه ریزی و ّ
پهنه های عملکری-کالبدی چنین فضاهایی وجود دارد .در تمامی
کیفیت گرا ،تأثیر عناصــر کالبدی بر رفتار
علوم و نیــز در جوامع
ّ
انســانی همواره مورد تأکید بوده اســت ،این تأثیر در مواقعی که
عناصر از نوع مذهبی و فرهنگی باشــند ،به مراتب بیشتر اســت.
وجود دهها هزار بنای معنوی ،اعم از امام زاده ها ،مســاجد شاخص،
کلیساها ،کنیســه ها و معابد و حتّی گورســتان ه شاخص از یک
توجه برنامة پنجم توسعة کشــور و برنامه های بخشی ملّی
ســو و ّ
توجه به ایــن موضوع را
نظیر ســند گردشــگری مذهبی ،لــزوم ّ
تقویت نموده اســت .این عناصر قادرند بر پهنههای پیرامونی خود
تأثیرات کالبدی ،اجتماعی ،فرهنگی و حتّی اقتصادی گسترده-ای
گذاشــته و در مقابل از پهنه های مجاور تأثیر بپذیرند .شناســایی،
دســتهبندی و تعیین علل بروز این تأثیــرات می تواند برنامه ریزان
طراحان شهری و توســعه دهندگان بافت های شهری و روستایی
و ّ
مطلوبیت
را برای استفاده مناسب تر از این عناصر و افزایش میزان
ّ
فضایی و کاهش اثرات منفی در قالب اصول ســازماندهي فضايي
یاری نماید .این پژوهش بهدنبال بازتعریف ساختار فضایی محلّهها
و بافت های شــهری اســت که از یک یا چند عنصر شــاخص و به
خصــوص از نوع مذهبــی آن ،برخوردار هســتند و تالش دارد تا
طراحی مناســب
با بازشناســی این فضاهــا ،اصول برنامه ریزی و ّ
توجه به مکانگزینیهای عناصر
چنین فضاهایــی را ارائه نماید .با ّ
در پهنه های مختلف ،اصول ســازماندهي فضايي ارائهشــده ،تنها

طراحی
بــرای بافت های موجــود نخواهد بــود و در برنامهریزی و ّ
مجموعه های جدید ،آمادهسازی ها و ایجاد شهرک ها و مجتمع های
مسکونی و غیر مسکونی نیز کارکرد خواهند داشت.
طرح نظری مسأله تحقیق
مرور رویکردهای منتج از مطالعات و مشاهدات اکتشافی
بر مبنای مطالعات و مشــاهدات صــورت گرفته می توان عمده
موضوعهای مرتبط با زمینه بافت های برخوردار از عناصر شــاخص
را در سه موضوع دسته بندی کرد.
الف) نوع بافت و بســتر قرار گیری عنصر شــاخص (بافت خالی،
بافت پر ،روستایی ،شهری ،بین شهری و )...
ب) نوع و میزان ارتباطات عملکردی متقابل بین عنصر و محیط
پیرامونی آن (روابط اقتصادی ،اجتماعی ،کارکردی /عملکردی و ) ...
ج) نوع برنامه ریــزی و مدیریّت بافتهای برخــوردار از عناصر
توجه به نگرش سیســتمی در نحوة مداخلة این
شــاخص با لزوم ّ
نوع بافتها.
مرور رویکرد های برگرفته از تجارب مرتبط با موضوع
این تجارب شــامل نمونه ای از کشــور ایران (طرح نوســازی و
بهســازی بافت پیرامون حرم مطهر امام هشتم) و نمونه ای از شهر
مدینــه تونس در آفریقا اســت .در جدول شــمارة  1این نمونه ها
از نظر نحوة مداخله ،اهداف و راهبردها مورد بررسی شدهاند.
مرور رویکرد های منتــج از دورانهای تاریخی مرتبط با
موضوع
«شهر و فضاهای شهری نتیجه کنش متقابل انسان و محیط در
چارچوب زمان و مکان اســت .در شکلگیری فضای شهری عوامل
مذهبی ،اقتصادی ،زیست محیطی و  ...مؤثّرند» (محمدی:1379 ،
 .)94در این میــان تأثیر عامل جهان بینــی و ارزش های دینی و
مذهبی بر ســاخت و تولید فضاهای شهری ،در دورانهای متفاوت
اهمیت بوده اســت .جدول شــمارة  2شــیوة انتظام
تاریخی حائز ّ
فضایی بافت پیرامونی عناصر مذهبی را در گذر زمان نشان می دهد.
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شناخت زمینه و
پایه عمومی
نحوة مداخله

اهداف
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راهبردها

نمونة داخلی

نمونة خارجی

طرح نوسازی و بهسازی پیرامون حرم مطهر امام رضا

طرح مرمت شهر مدینه تونس در آفریقا

فعالیت های مشخص تعیین شد که عبارتند از:
در مداخله سه حوزه با
ّ
 .1حوزه زیارت،
 .2حوزه زیارت-اقامت،
 .3حوزه اقامت.

اهمیتی چون قلعهها ،مساجد،
مجموعه مدینه را به علت داشتن عناصر با ّ
مقابر و آثار تاریخی و فرهنگــی دیگر میتوان یکی از بهترین نمونههای
حفاظت فرهنگی و معمارانه در جهان اعراب مسلمان دانست .مداخله آن
در دو پروژه اوکاالس و هفصیه صورت گرفته است.

ایجاد رفاه برای زائران کم توان و ناتوان،
دسترسی آسان زائران به حرم مطهر،
جمعیتپذیری بافت پیرامون حرم،
ظرفیت
افزایش توان
ّ
ّ
ایجاد فضایی مناسب و دل انگیز برای تعامالت اجتماعی.

کیفیت فرهنگی
پروژه اوکاالس در جهت بهبود شــرایط زندگی و احیای
ّ
انجام شده است.
پروژه هفصیه تالشــی برای بهسازی مناطق مخروبه و متروکه وسیعی در
مدینه تونس است.

تقویت کالبدی چهار خیابان اصلی به حرم،
بهره گیری از تکنولوژی های روز دنیا،
تکمیل شبکه ارتباطی بافت به حلقوی،
ایجاد راهباغ های مناسب در مسیر.

جمعیت،
از جمله راهبردها در پــروژه اوکالس ،عبارتند از کاهش اضافه
ّ
متوقف کردن فرایند تخریب مدینه و حفاظت از میراث فرهنگی و ...
در پروژه هفصیه از جمله راهبرد ها عبارتند از :باال بردن اســتاندارد های
زندگی ،بازیابی تنوع و زندگی در محدوده.

مأخذ( :مهندسان مشاور شهرساز و معمار طاش1391 ،و پایگاه های الکترونیکی شهرسازی شارنامه و پرتال جامع بافت های شهری)

جدول شمارة  :2شیوة انتظام فضایی بافت پیرامونی عناصر مذهبی در گذر زمان

اروپا

دورة تاریخی

نوع مراکز
مذهبی

شیوة انتظام فضایی در ارتباط با بافت پیرامونی

یونان

اکروپلیس

عمدتاً در خارج از شهر یونانی و در سطحی باالتر از سطح شهر شکل می گرفت.

روم

معابد

در نقاط عمدة تقاطع خیابان های اصلی (دکومانوس و کاردو) یا پیرامون شهر شکل می گرفت.
دارای مرکزیت هندسی نسبت به شهر بود .جهت قرارگیری آن با جهت شبکه معابر مطابقت نداشت و در تقاطع
خیابان های اصلی شکل میگرفت.

قرون وسطی
رنسانس

کلیسا

سادگی و خوانایی کلیسا از بین رفت و مرکزگرایی و صورت خطی کلیسای دوران رنسانس با هم ممزوج شده و
معماری فضا به فرم بیضوی ،شکل گرفت.

باروک
قبل از ورود اسالم

در این دوران کلیسا مرکزگرا بود و به صورت خطی شکل می گرفت.
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انتخاب چارچوب نظری
توجه به
توجه به رویکردهای ســه گانه پیش گفته ،به ویژه عدم ّ
با ّ
نگرش سیستمی در مداخالت بافت های برخودار از عناصر شاخص،
چارچوب نظری پژوهش با محوریّت نگرشی باز به مسائل شهری که
از الزامات رویکرد سیستمی است ،تدوین شده است .این نگرش دو
توجه قرار میدهد:
موضوع را مورد ّ
الف) شهر ـ محلّه باید به عنوان سیستمی باز در نظر گرفته شود
فعالیت ،انرژی
که با محیط پیرامون خود در تبادل انسان ،اطالعاتّ ،
و  ...است.
ب) سیستم شــهری ف ّعال ،دارای عناصر و اجزای تشکیلدهندة
مختلفی اســت که هر یک از این اجزا در جای مناســب خود قرار
گرفته و دارای تعامالت متقابلی با ســایر اجزا و با کلیت سیســتم
معین
است ،تا بدین نحو سیستم بتواند در جهت دستیابی به هدفی ّ
گام های مؤثّری بردارد.
بــا در نظر گرفتن ایــن دو موضوع ،برای نظمبخشــی به عناصر
تشکیلدهندة ساختار فضایی ـ کالبدی سیستم های شهری ،به طور
کلی دو نوع ارتباط را میتوان تشخیص داد:
الــف) ارتباطات دروني :که ناظر بر ارتباطات ميان عناصر و فضاهاي
مجموعه با يکديگرند .بديهي است هر قدر اينگونه ارتباطات در درون
مجموعه بيشتر باشد ،انسجام و بههم پيوستگي آن بيشتر خواهد بود.

ب) ارتباطــات بيروني :که ناظر بر ارتباطات فضاها و عملکردهاي
مجموعه با ســاير عناصر و کارکردهای پیرامونی محلهای /شــهري
است .هر چه ارتباطات بيروني فضاها و عملکردهاي مجموعه با ديگر
فضاها و عملکردهاي شــهري متنوع ،پيچيده و گسترده باشد ،نقش
مجموع ه در شــکل دهی به فضاهاي شــهري برجستهتر میگردد»
(محمدی .)99 :1379 ،در واقع ،ارتباطات دروني ،عناصر مجموعه را
به يکديگر و ارتباطات بيروني عناصر را به ساختار فضايي و کالبدي
شهر پيوند ميدهند.
آشکارسازی چارچوب نظری در ارتباط با مسئله تحقیق
بافــت و انواع آن« :مفهــوم بافت در هر بســتر زمانی و پهنة
مکانــی ،با کالبد آن رابطــة تنگاتنگ و نزدیکــی دارد .اما تنها در
ســازمان کالبدی آن خالصه نمیگردد و آن چه در این بافت ها معنا
دارد ،دارا بودن موجودیت مدنی و موجودیتی کالبدی و تعامل آنها
به صورت توأمان اســت و زمانی بافت شــهری معنا مییابد که در
راستای توازن و یکپارچگی میان آن ها گام برداشته شود» (شفایی،
کمي سطوح پر و
 .)1385بنابراین ،شــناخت نوع بافت ،ســنجش ّ
کيفيت همجواري توده و فضا و شناســایي
خالــي ،کاوش پيرامون
ّ
نظام شکلي -فضايي براي انتظام فضاهاي پر و خالي ضروري است.
بافت پر :منظور از «پر» در بافت كالبدي شــهر ،فضاهاي ساخته
شــده است .فضاهایی که در مسیر توسعة فضایی شهر ،از گذشته تا

معابد

معابد در این دوران در مرکزیت کاخ شاهی قرار می گرفتند و بر بافت پیرامونی خود تأثیری نداشتند.

ایران
در مرکزیت هندسی شهر و در ارتباط با میدان و خیابان اصلی شکل می گرفت .در ارتباط عملکردی و کالبدی با
مسجد
بعد از ورود اسالم
مراکز آموزشی ،بازار ،مراکز سیاسی و  ...شهر قرار داشت.
مأخذ :تحلیل نگارندگان براساس (جهانشاه پاکزاد 1389 ،و محسن حبیبی)1387 ،
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فعالیت ،فراغت و  ...مورد بهرهبرداری
کنون با اهدافی چون اسکانّ ،
فعالیتی و کالبدی -فضایی قرار گرفتهاند .این
اجتماعی ،اقتصادیّ -
بافتها عمدتاً در پهنههای شهری و روستایی و کمتر در پهنه بین
شهری وجود دارد.
بافت خالی :وجود زمينهاي خالي در پهنههای مکانی به نوعي
با توسعه همخواني ندارد؛ به گونهاي كه گاه وجود زمينی خالی در
ظرفیت محســوب میشود ،تهديدی
پهنهای مکانی عالوه بر آنكه
ّ
نيز خواهد بود .بنابراین آمادهســازی بافتهای برخوردار از اراضی
کیفیت فضا اجتنابناپذیر است .بافت خالی
خالی در جهت افزایش ّ
نیــز برعکس بافت پر عمدتاً در پهنههای حاشــية شــهری و بين
شهري اتفاق ميافتد.
ارزشگذاری بافت ها :ارزشمند تلقی کردن عناصر شــاخص
شخصیت بخشــی
در بافتهــا ،از جمله اقدامات در جهت هویّت و
ّ
به آن ها اســت« .از جمله معیارهایی که برای ارزشگذاری بافتها
مورد اســتفاده قرار میگیرنــد عبارتند از :ارزش هــای اجتماعی،
فرهنگی ،تاریخی ،زیبایی شــناختی ،بافت شــهری ،معماری و »...
(صفامنــش و منادی زاده .) 36 :1382 ،امــا معیار مورد مطالعه و
شناخت در این نوشتار معیاری است که با جهان بینی آیینی امتزاج
یافته اســت؛ معیاری که بنیان آن را مذهب شکل داده است و به
توجه قرار گرفته اند.
واسطه آن بناهای ّ
مقدس مورد ّ
مقدس بافتهای شــهری و تأثیرات متقابل
ارزشهای معنوی و ّ
مقدس بافتهای شــهری به عنوان یکی از
آنهــا :ارزش معنوی و ّ
معیارهای ارزشگذاری بافتها برگرفته از عناصر شــاخص مذهبی
است که در مجموعه آن وجود دارد .این عناصر میتوانند گسترهای
از امامزادهها ،کلیساها ،کنیسهها ،معابد ،مساجد ،قبرستانها و  ...را
شامل شــوند .حضور چنین عناصری هم میتواند به عنوان عنصر و
ظرفیتهای معنوی
المان شهری شاخص 3تلقی و هم موجب ارتقای
ّ
آن بافت گردد .نگرش سیســتمی در مداخــات اینگونه بافتها،
تأثیــرات و پیامدهای اینگونه عناصر بــر بافت پیرامونی و بالعکس
آن را اجتنابناپذیــر مینمایاند .حضور ایــن عناصر در بافت دارای
تأثیرات متقابل عملکردی ،اجتماعی ،کالبدی و  ...با بافت پیرامونی
مقدس و بافت
خود اســت که بخشــی از روابط متقابل بین عناصر ّ
شهری پیرامونی آن را می توان در موارد زیر صورتبندی نمود.
الف) تعامــات اجتماعی -فرهنگی :از دیربــاز نزد ملل مختلف
عناصر مذهبــی محملی برای حضور افراد و انجام مراســم دینی و
آیینی بوده است« .در یک بافت شهری الیههای مختلفی از خاطرات
و شیوههای زندگی وجود دارد که تداوم آنها میتواند دارای اهمیت
باشد»(شماعی و پور احمد .)86 :1384 ،لذا شناسایی و حفظ چنین
ظرفیت مناسبی را برای امکان ایجاد
مکانهایی از یک سو میتواند
ّ
روابط چهره به چهره ،ایجاد تصویر و خاطره مشــترک در ذهن و ...
به مثابه «بخش زنده و فعال از توســعه و حیات اجتماعی را فراهم
سازند» ( حبیبی و مقصودی )12 :1390 ،و از سوی دیگر در جهت
گسترش فرهنگهای متفاوت و ارتباط بین آنها مؤثّر افتد.
ب) تعامــات اقتصادی« :از آنجا که اقتصاد بیشترین تخصیص
منابع را برای رفع نیازها قائل می شــود ،ارزش اقتصادی می تواند

محــدود به ارزش مالی نبوده و گردشــگری ،تجارب ،عملکردها و
امکانات رفاهی را شامل گردد»(یوکیلتو  .)25 : 1388،این عناصر
می توانند متناسب با سطح عملکرد خود ،در اقتصاد محدوده مؤثّر
باشند و حتّی بستر توسعة اقتصادی را فراهم سازند .به عنوان نمونه
بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) گستره ای فراتر از سطح ملّی را پوشش
می دهد و توسعه بخش گردشگری مذهبی آن تأثیر بسیار عظیمی
فعالیت های پیرامون
بــر اقتصاد بافت پیرامونی حرم و بر عملکرد و ّ
آن تا مقیاس شهر و فراشهر دارد.
ج) تعامالت کالبدی -فضایی :وجود چنین عناصری در بافت های
روستایی و شــهری تأثیر به سزایی در نحوة شکل یابی و گسترش
کالبدی -فضایی آن دارد .از جمله مسائل تأثیر گذار و تأثیرپذیر این
عناصر که نماد و نشانه ای با معانی مستتر هستند ،میتوان به شیوة
شــکل یابی فرم کالبدی  -فضایی ،بهره گیری از الگوهای کالبدی
عنصر شــاخص در کالبد پیرامونی و شــکل گیری نظام ارتباطی و
دسترسی اشاره کرد.
مدل مفهومی
معیارها و شاخصهای مرتبط با آن
بر مبنای مطالعات و یافته های به دســت آمده ،در نحوة مداخلة
بافت های برخوردار از عناصر شــاخص می توان ســه معیار بســتر
قرارگیــری ،ارتباطات عملکردی و دارا بودن نگرش باز به مســائل
شــهری را مد نظر قرار داد .این ســه معیار رویکرد سیســتمی به
موضوع مورد نظر این مقاله را شکل میدهند.
الف) بســتر قرارگیری :بر مبنای مطالعــات آمایش امام زادگان
کشــور در ســال  ،1389عمده عناصر مذهبی کشور به ترتیب در
بســترهای درون شهری و درون روستایی قرار دارند .4این امر منجر
به آن میشود که در نحوة مداخلة آن ها ،باید به ویژگی های مکانی
توجــه گردد و آن ها را در تدوین سیاســتهای برنامه ریزی و
آن ّ
طراحی دخالت داد تا پاســخ مناسب در جهت هماهنگی نوع بافت
ّ
و محیط پیرامونی عنصر شاخص و یا حتّی خود آن داده شود .این
بسترها شامل ،نواحی درونشهری (بافتهای پر ،بافتهای خالی)،
نواحی درونروستایی ،نواحی بین شهری و  ...است.
ب) ارتباطــات عملکــردی متقابل :یکــی از ویژگیهای عناصر
شــاخص در بافت ها داشــتن روابط عملکردی متفاوتی است که
می توانــد در ســطوح متفاوت بر بافت پیرامونــی تأثیر گذارد و از
اهمیت دادن به آن
آن تأثیــر پذیرد .شناســایی این ارتباطــات و ّ
در مداخالت می تواند بســتر مناسبی را برای توسعه بهوجود آورد.
از جمله شــاخص های مرتبــط در این معیار نــوع و میزان روابط
عملکردی اســت .این روابط می تواند شامل روابط اقتصادی ،روابط
کالبــدی ،روابــط اجتماعی و  ...گردد .نمونة بارز آن نیز در شــهر
مشهد وجود دارد .در این شهر حرم مطهر امام رضا گسترهای فراتر
از بافت پیرامونی خود را شــامل شده و تأثیرات متفاوت اقتصادی،
عملکردی ،اجتماعی و  ...را در بر گرفته است.
ج) دارا بودن نگرشــی باز به مســایل شهری :یکی از ضعفهای
موجود در مداخالت

بافتهای برخوردار از عناصر شــاخص ،نبود نگرش باز به مسائل
شــهری اســت .همانطور کــه در آشکارســازی چارچوب نظری
مســألة تحقیق بیان شــد ،بافت های متفاوت شــهری را می توان
از دیــد سیســتمی دارای دو موجودیّت کالبدی و مدنی دانســت
کــه باید در جهت تــوازن و هماهنگی میان آن ها گام برداشــت.
توجه به داشــتن نگرشی باز
هم چنین در مداخلة این نوع بافت ها ّ
به مسائل شــهری به معنای ارتباط دادن عنصر شاخص با عناصر
درون سیستمی بافت و نیز ارتباط دادن آن با عناصر برونسیستمی
بافت ،از الزامات داشتن رویکرد سیستمی به مسائل شهری است.

وابستگی میان شاخص ها و معیارها
توجه به شناســایی معیارها ،شاخص های مرتبط و شناسایی
با ّ
روابط آنها ،مدل مفهومی مرتبط با مداخلة بافت های برخوردار از
عناصر شاخص در نمودار شمارة  2آمده است.
اجزای مدل مفهومی ارتباط شاخصها و معیارهای مداخله در بافتهای
برخوردار از عناصر شاخص در جدول شمارة  3آورده شده است.

جدول شمارة  :3انطباق مفاهیم مدل مفهومی نگرش سیستمی با مدل
مفهومی موضوع مقاله
اجزای مدل مفهومی
نگرش سیستمی

اجزای مدل مفهومی موضوع مقاله

محیط پیرامونی

بافت پیرامونی بالفصل و حوزه فراگير

محیط درونی

بافت پر یا خالی همراه با عناصر کالبدی و روابط
عملکردی تشکیلدهندة آن

سیستم

تعامل موجودیت کالبدی و مدنی به صورت توامان در
بافت به عنوان محدودهاي داراي هويت

زیر سیستم

عناصر كالبدي  -تعامالت اقتصادی ،تعامالت اجتماعی،
تعامالت کالبدی و  ....در نقاط ،محورها و پهنهها

ورودی

بافت خالی یا پر برخوردار از عنصر شاخص مذهبی

خروجی

اصول سازماندهی کالبدی-فضایی بافت

جریان کاال ،انسان،
انرژی و ...

جریان عناصر دخیل در تعامالت اقتصادی ،اجتماعی،
کالبدی و  ...در محیط سيستم

مأخذ :نگارندگان

پیشینة تحقیق
در بخش کاربست مبانی نظری از دو نوع بافت متفاوت استفاده
طراحی بافت های
شده است تا بدین نحو ،هم سیاستهای مرتبط با ّ
موجود و هم بافت های جدید شــهری مورد بررســی و تدوین قرار
گیــرد .برای این منظــور ،بافت پیرامونی امام زاده اســماعیل قائم
شــهر (به عنوان بافت خالی و جدید و نیازمند آماده سازی) و بافت
پیرامونی امام زاده عباس ســاری ( به عنــوان بافت پر و موجود و
نیازمند ساماندهی) برای مطالعه در نظر گرفته شدهاند.

شناخت
شناخت زمینه و پایه عمومی :برای شناخت سیستم های شهری
در هر ســطحی از برنامه ریزی ،مطالعات زمینه ای و پایه میتواند
وضعیت موجود سیستم شهر به برنامهريز
درک روشنی را نسبت به
ّ
ارائه دهد .تحلیــل و جمعبندی آن می تواند به تدوین اهداف پایه
منجر شــود و جهت گیری کالن توسعه سیســتم شهری را نشان
دهد .در این نوشــتار شناخت زمینه و پایه عمومی محلّههای مورد
موقعیت،
نظر ،در چهار بخش انجام شــده اســت که عبارتنــد از:
ّ
جایگاه ،طرحهای فرادست و خواسته های مسئوالن و مردم .نتایج
بررســی حاصل از این چهار بخش در مورد نمونههای انتخاب شده
در جدول شمارة  4آمده است.
شناخت کلی حوزه فراگیر :سايت  /شهر به عنوان ،سیستمی باز
در تعامل با اجزا و محیط پیرامونی خود قرار دارد .شناخت تعامالت
و ارتباطات بین سیســتم محله  /شهر و محیط پیرامونی در جهت
افزایش انطباق کالبدی -فضایی شهر نقش به سزایی دارد .در این
بخش از نوشتار تعامالت دو سایت مورد نظر در محیط فراتر از خود
(حوزه فراگیر) در زمینههای محیط زیستی ،اجتماعی -جمعیتی،
اقتصــادی و ...مورد بررســی و مطالعه قرار گرفتــه و به ترتیب در
جداول شمارة  6 ،4و  7به آنها اشاره میشود.

تدوین اصول سازماندهی فضایی بافتهای شهري برخوردار از عناصر شاخص مذهبی

نمودار شمارة  :2مدل مفهومی ارتباط شاخصها و معیارها ،منطبق برنگرش سيستمي ،مأخذ :نگارندگان
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جدول شمارة  :4شناخت زمینه و پایه عمومی امامزادههای مورد بررسی

شناخت زمینه و پایه
عمومی

امامزاده عباس ساری(بافت پر)

امامزاده اسماعیل قائمشهر (بافت خالی)

موقع ّیت

محدودة امامزاده عباس در شــرق شهر ســاری واقع شده است .از
شمال به کاربری مسکونی و اراضی کشاورزی و روستای گله دون،
از جنــوب به بلوار امام رضا ،از شــرق به محلّههــای هوال و ذغال
چال و از غرب به کاربری مســکونی و سپس رودخانه تجن محدود
میگردد .

محدودة امامزاده اســماعیل در جنوب شرقی شــهر قائمشهر واقع شده
اســت که رودخانة ســیاه رود از میان آن میگذرد .از شمال به خیابان
چشمهسر و خیابان ســاری ،از جنوب به روستای چشمهسر ،از شرق به
اراضی کشــاورزی و از غرب به اراضی کشــاورزی و تپه باستانی گردکوه
ارتباط دارد.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره پـانـزدهم بهار 1393

جایگاه

دارای جایگاه ضعیف و متوســط در ســاختار شبکه شهری است و جایگاه این محدوده در ساختار شبکه شهری به علّت عدم استفاده از
ظرفیتهای موجود و توان خدماتی که میتواند در ســطوح عملکردی
علّت آن گســترش و ادغام کارکردی  -ســاختاری در شهر ساری
ّ
متفاوت ارائه شود ،دچار نارسایی است.
است.

طرح فرادست

در طرح تفصیلی شــهر قائمشهر در حوزة پیرامونی این محدوده کاربری
در طرح بازنگری طرح تفصیلی شهر ساری نحوة شبکهبندی معابر درمانی و در طرح ســاماندهی رودخانه ســیاه رود بــرای این محدوده
پیشــنهادی در طرح بازنگری جامع ،سیاســت فضایی و عالوه بر محور گردشگری رودکناری پیشنهاد شده است .همچنین برخورد شبکه
دسترسی رودکناری و کمربند جنوبی شهر قائمشهر در طرح تفصیلی در
کاربریهای مرتبط به همراه حریم امامزاده ارائه شده است.
مجاورت سایت مورد توجه بوده است.

خواست مسئوالن و
شهروندان

از جمله نظرها و پیشــنهادهای شــهروندان و مســئوالن در بارة
از جمله مواردی که از ســوی شــهروندان و مســئوالن در بارة محدوده
محدوده امامزاده عباس عبارتند از:
امامزاده اسماعیل اشاره شده است عبارتند از:
* مناسبسازی معابر و مبلمان موجود،
* کاهش ناامنیهای اجتماعی،
* افزایش پاکیزگی و نظافت در محدوده،
کیفیت فضایی به خصوص در محور رودخانه سیاهرود،
* افزایش
ّ
* گسترش خدمات رفاهی و تأسیساتی،
* توسعه گردشگری در محدوده،
* کاهش آلودگیهای صوتی و زیستی،
* گسترش خدمات رفاهی و تأسیساتی،
* اســتقرار عملکردها ســازگار و مناســب و کاهش کاربریهای
* کاهش آلودگیهای محدوده و . ...
ناسازگار.

ماخذ :اوالدزاده ،ام البنین1389 ،؛ طرح آمادهسازی اراضی  28هکتاری گردکوه قائم شهر 1390 ،؛ بازنگري طرح جامع ساري 1391 ،؛ بازنگري تفصيلي شهر قائمشهر1385 ،
جدول شمارة  :5ویژگیهای محیط زیستی شهرهای ساری و قائمشهر

ویژگیها

آب و هوایی

ساری

جهت شیب

مالیم در جهت جنوب به شمال

میزان
توپوگرافی

بین  10تا  60متر از سطح دریا

بین  14تا  82متر از سطح دریا

زمینشناسی

آبرفتهای بادبرنی رودخانهای

رسوبات نرم آبرفتی

خاکشناسی

جزء اراضی درجه  3و 4

جزء اراضی درجه 3

منابع آب

رودخانه تجن و بارش باران و آبهای زیرزمینی و سد شهید رجایی

بارش ،رودخانههای تالر و سیاهرود و آبهای زیر زمینی

نوع آب و هوا

آب و هوای معتدل و مرطوب

آب و هوای معتدل و مرطوب

باد

جهت باد غالب :از شمال غربی

جهت باد غالب :شمال غربی

شکلی زمین

جنسی زمین

تهدیدهای
محیطی
کیفیت
بررسی
ّ
محیط زیست

زمین لرزه

شدت لرزهخیزی باال قرار دارد
بر روی البرز با ّ

بر روی البرز با شدت لرزهخیزی باال قرار دارند

سیل

سیلخیز به علت کوهپایهای بودن ،وجود رودخانه و بارشهای زیاد

سیلخیز به علت کوهپایهای بودن ،وجود رودخانه و
بارشهای زیاد

آالینده

انواع و فاضالبها و زبالههای خانگی

کارخانهها ،فاضالبها و ترافیک

پاالینده

رودخانهها و بوستان و فضای سبز و آببندانها

رودخانهها و بوستانها و فضای سبز

ماخذ :بازنگری طرح جامع شهر ساری1391 ،؛ بازنگری طرح تفصیلی قائم شهر1383 ،
جدول شمارة  :6ویژگیهای جمعیتی شهرهای ساری و قائمشهر
ویژگیها

ساری

قائمشهر

جمعیت(نفر)
تعداد
ّ

296417

196050

بعد خانوار(نفر)
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قائمشهر
مالیم در جهت جنوب به شمال

نسبت جنسی(درصد)
نسبت سنی

3.7

4.7

99.55

98.64

غلبه گروه سنی جوان و بزرگسال

ماخذ :سرشماری نفوس و مسکن1390 ،

جدول شمارة  :7ویژگیهای اقتصادی شهرهای ساری و قائمشهر

ویژگی ها

ساری

قائمشهر

به ترتیب عبارتند از :بازرگانی ،به ترتیب عبارتند از :خدمات،
سهم شاغالن
صنعت و کشاورزی
خدمات ،صنعت و کشاورزی
درآمدی

میانگین درآمد ماهانه خانوار :
بیشترین سهم ساختار
 5.430.000ریال
درآمدی ما بین  200تا 500
میانگین هزینه ماهانه خانوار :
هزار تومان است.
 3.424.889ریال

ماخذ :بازنگری طرح جامع شهر ساری1391 ،؛ طرح آمادهسازی اراضی 28
هکتاری گردکوه قائم شهر1390 ،

شناخت حوزة مداخله (محلّه) :حوزة مداخله مرتبط با دو امامزاده
که در تصویر شمارة  4نشان داده شده ،آن بخش از محدودة مورد
مطالعه اســت که بعد از شناخت و تحلیل عوامل درونی و بیرونی و
طراحی و مداخله برای آن ارائه
سنجش و ارزیابی آن ها راهبردهای ّ
میگردد .از جمله زمینه های موضوعی که در این بخش از پژوهش
مورد مطالعه قرار میگیرد و در جدول شــماره  8نشان داده شده
است ،عبارتند از:
شناخت محیط طبیعی،
شهری
جمعیت و اجتماع
* شناخت
ّ
ّ
اقتصادی
* شناخت
ّ
* شناخت کاربری زمین و فض ّا
فضایی
* شناخت کیفیت کالبدی و
ّ
* و شبکه دسترسی،
* ذهنی ـ ادراکی.

محیط طبیعی

تصویر شمارة  :4به ترتیب از راست به چپ بافت پیرامونی امامزاده
اسماعیل قائمشهر ،بافت پیرامونی امامزاده عباس ساری،
(ماخذ :بازنگری طرح جامع شهر ساری ، 1391 ،طرح آماده سازی
اراضی  28هکتاری گردکوه قائم شهر) 1390 ،

جدول شمارة  :8بررسی ویژگیهای حوزه مداخله دو امامزاده مورد بررسی
امام زاده اسماعیل قائمشهر (بافت خالی)

امامزاده عباس ساری (بافت پر)

رودکناری و حاشیهای سبزتر

همسان با شرایط محیط طبیعی حوزه فراگیر

جمعیت  305 :نفر.
جمعیت  10.606 :نفر.
بعد خانوار  4.7 :نفر.
بعد خانوار  3.8 :نفر.
جمعیت و اجتماع شهری
ّ
ظرفیتهای جاذب مهاجر است،
فاقد
محدوده
این
که
ن
ای
با
ه
توج
با
البته
اســت.
ه
ل
مح
این
بودن
خانوار
جاذب
از
نشــان
تحرکات خانوار
ّ
ّ
دافع خانوارها است.
بیشتر از نواحی روستایی جذب میکند.
اقتصادی

کاربری زمین و فضا

کیف ّیت کالبدی و فضایی

میانگین درآمد خانوار  4.716.667 :ریال.
میانگین هزینه خانوار  2.783.000 :ریال.

میانگین درآمد خانوار  2 :میلیون ریال .
میانگین هزینه خانوار  1/3 :ميليون ريال.

از جمله کاربریهای غالب این محدوده به ترتیب مسکونی ،باغات و
بایر اســت .مسکونی در پیرامون امامزاده ،باغها در شمال محدوده و
اراضی بایر به طور پراکنده توزیع شــده است .هم چنین کاربریهای
تجاری پوستة اصلی بلوار امام رضا و معبر اصلی دسترسی به امامزاده
را تشکیل میدهد .امامزاده در این محدوده نسبتا در مرکز هندسی
آن قرار دارد.

در محدوده امام زاده اســماعیل کاربرهای غالــب را باغات و مزارع
تشکیل داده است  .مساحت اندکی از محدوده که در قسمت جنوب
شــرقی و جنوب غربی محدوده است به کاربری مسکونی تعلق دارد.
رودخانه ســیاهرود نیز از میان محدوده عبور می کند  .امام زاده در
این محدوده در حاشــیه و سمت شرقی آن و در جوار راه دسترسی
فرعی با تجاری پراکنده است

تراکم ساختمانی  100-120 :درصد ( 1یا  2طبقه).
کیفیت  :قابل استفاده و نوساز و اکثریت مصالح آجر و آهن.
شکل محدوده تمایل به ستارهای شدن دارد.
از نظر امنیت اجتماعی دچار ضعف است.
محدوده در بافتی شبهشهری و حاشیهای قرار دارد.

تعداد طبقات در میان کاربریهای مسکونی موجود  1طبقه ،کیفیت:
تعمیری و مصالح چوب و آجر.
محدوده هنوز شکل و فرم مشخصی ندارد.
امنیت اجتماعی به علت نزدیکی به جوگی محلّه در ســطح
از نظــر ّ
پایینی قرار دارد.
محدوده دربافتی نسبتاً خالی و حاشیهای قرار دارد.

شبکه دسترسی

این محدوده از جنوب به بلوار امام رضا به عرض  45متر ،از شمال و
این محدوده از شــرق به معبر  30متــری ،از غرب معبر  6متری ،از
شرق به معبر حدود 10متری و از غرب به رودخانه محدود
جنــوب معبر  16متری محدود میگــردد .همچنین معبر خاکی به
می شود .سلسله مراتب شبکه دسترسی عبارتند از :شریانی درجه 2
عرض  10متر از میان آن میگذرد.
اصلی ،شریانی درجه  2فرعی و محلی اصلی.

ذهنی  -ادراکی

یکی از مهمترین نمادها و نشانههایی که در ذهن و ادراک شهروندان از جمله عناصر نقش بســته در ذهن شهروندان قائمشهری ،امامزاده
اسماعیل ،رودخانه سیاه رود ،تپه گردکوه و مزارع کلزا به صورت یک
ساروی و زائران نقش بسته امامزاده عباس است.
همچنین وجود سیمای نامطلوب ،در ضعیفتر شدن ساختار ذهنی مجموعه است .در این محدود نیز و جوی سیمایی نامطلوب ،محیط
را نامناسب گردانیده است.
مؤثّر است.

تدوین اصول سازماندهی فضایی بافتهای شهري برخوردار از عناصر شاخص مذهبی

شناخت موضوعی
(زیر سیستم شهری )

سنجش ،ارزیابی و تحلیل
وضعیت محدودة امام زاده عباس ساری
ســنجش ،ارزیابی و تحلیل
ّ
و امام زاده اسماعیل قائمشهر در چهار دسته معیار سنجش حاصل
از بررســیهای انجام شده در ارتباط با شناخت این محدوده ها ،به
شرح جدول شمارة  9آمده است.

ماخذ :بازنگری طرح جامع شهر ساری1391 ،؛ طرح آمادهسازی اراضی  28هکتاری گردکوی قائم شهر1390 ،

ط ّراحی برنامه راهبردی
برنامة راهبردی ،ســندی اســت کــه جهتگیــری کلی تمام
سیاستها و اقدامها برای توسعة شهر /محلّه را مشخّ ص می کند .در
این برنامه سعی بر این است تا سیاستگذاری کالن برای طرحهای

اجرایی مشــخّ ص و به تصمیمســازی منتهی شــود .این برنامه به
گونه ای تنظیــم می گردد که بتوان سیاســت های کالن آن را در
خردترین برنامهها دنبال کرد .در این بخش از نوشــتار با بازتعریف
مبانی نظری پژوهش ،راهبردها و سیاستها تدوین شده است.
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فصلنامه علمي ـ پژوهشي

معیارهای سنجش و
ارزیابی

امامزاده عباس ساری (بافت پر)

امامزاده اسماعیل قائمشهر (بافت خالی)

کاربری اراضی

ماهبت
کیفیت فضایی به دلیل ناســازگاری کاربریها با ّ
پاییــن آمدن ّ
اصلی محدوده و کمبود فضای توسعه در پیرامون،
فضایی نامطلوب برای ساکنان به علت نبود خدمات شهری و رفاهی.

بافت خالی و نبود کاربریها و امکان ایجاد فضایی مناســب برای پیشنهاد
کاربریها در پیرامون

سازمان فضایی

توجه به اندازه ،فرم ،ترکیببندی عناصر تشــکیلدهندة بافت ،از نظر
بــا ّ
توجه به اندازه ،فرم ،ترکیببندی عناصر تشکیلدهندة بافت ،از نظر اندازه ،توانایی اســکان جمعیت بیشتری را دارد .هــم چنین قرارگیری
با ّ
توجه به ساختار امامزاده به عنوان مرکز مذهبی فرهنگی و تپه باستانی گردکوه و رودخانه
اســکان
توانایی
اندازه،
جمعیت بیشتری را دارد و با ّ
ّ
ظرفیتی برای ایجاد گردشــگری مذهبی و
ظرفیت شعاعی شدن را دارد .در بافت امامزاده اســماعیل،
محلّه ،محدوده امامزاده عباس ساری،
ّ
ّ
طبیعی به صورت مجموعه در کنار هم است.

خواست و نیاز
شهروندان

مهمترین مســائل و مشــکالت اولویــتدار در این بافــت عبارتند از :مهمترین مســائل و مشــکالت اولویتدار در این بافــت عبارتند از :نبود
امنیت اجتماعی ،بهبــود وضعیت معابر و
ترافیک ،نامناســب بودن وضع معابر و مبلمان شــهری ،کمبود فضای خدمات رفاهی مناســب ،نبود ّ
مبلمان شهری ،آلودگی رودخانه و ...
اوقات فراغت و ...

نیروها ،قیود و
نامعلومیها

نیروهای مؤثّر بر توســعه عبارتند از :نزدیکی به رودخانه ،وجود امامزاده به عنوان کانون رخدادهای مذهبی و فرهنگی ،وجود باغهای در شــمال
محدوده و ...
قیود عبارتند از :قرارگیری بر روی گســل فعال البرز ،ســیل گیر بودن محدوده ،عدم رعایت ضوابط و مقررات ،کمبود منابع مالی و نیروی انسانی،
برخی تصمیمهای تصمیمگیران برنامهریزی و ...
و نامعلومیها عبارتند از نامعلومی در اطالعات جامع از محدوده و کمبود اطالعات . ...

ماخذ  :تحلیل نگارندگان

شماره پـانـزدهم بهار 1393

جدول شمارة  :9عرصههای راهبردی برنامة راهبردی
عرصة راهبردی

موضوعهای راهبردی

پیرامونی

موقعیت
ّ
جایگاه

سازماندهی فضایی

روابط
اندازه
شکل

درونی

تعیین نظریه پایه و رویکرد آن :همانطور که در مبانی نظری
توجه به دو نوع الزام اجتناب ناپذیر
اشاره شد در نگرش سیستمی ّ
است؛ شامل:
الف) الزامات مرتبط با ارتباطات متقابل سیستم شهری/محلّه ای
با محیط پیرامونی،
ب) الزامــات مرتبــط با ارتباطــات متقابل درون سیســتمی و
ارتباطات بین اجزای سیستم شهری /محلّه ای.
تدوین اصول پایه سازماندهی فضایی بر اساس نظریه پایه:
سازماندهی فضایی بر آن است تا نظم را به عنوان مفهومی بنیادی
در سیســتم های شهری پدید آورد .در ســاختار فضايي  -کالبدي
شهرها هر عنصري براي ایفای عملکرد خود نيازمند ارتباط با ساير
اجزا و سيســتم هاي شهري است .يکي از خصوصياتي که هويّت و
شخصيت هر عنصري را در مجموعه عناصر شهري تعريف مي کند،
ّ
نحوه و ميزان ارتباطات آن با ديگر عناصر و عملکردهاي شــهري
اهميت آن
است .بديهي اســت هرقدر ارتباط عناصر بيشتر باشدّ ،
عنصر در ســاختار فضايي  -کالبدي شهر بیشتر خواهد بود .بدین
دلیل شناسایی آن ها می تواند در دستیابی به سازمان فضایی کارا
راهگشا باشد.
توجه به مبانی
طراحی :با ّ
الف) تعیین عرصههای برنامه ریزی و ّ
نظری و لزوم اســتفاده از نگرش سیســتمی در مداخله بافت های
برخوردار از عناصر شاخص ،دو نوع عرصة مداخله را می توان تعیین
کرد .تعامالت بیرونی و ارتباطات درونی دو عرصهای
هســتند که اســاس شــکلگیری موجودیّت مدنی و موجودیّت
کالبدی را در مسیر دستیابی به بافتی سرزنده و پویا فراهم میکند:
تعامــات بیرونی :بیان کننــدة چگونگي ســازماندهی ارتباط
سيستمي ســاختار فضايي بافتهای برخوردار از عناصر شاخص و
محیط پیرامونی آنها با محوريّت نظم كاركردي-كالبدي است.
ارتباطــات درونی :بیان کنندة چگونگي ســازماندهي ارتباطات

درون سیســتمی بافت های برخوردار از عناصر شاخص با محوریّت
هماهنگی عوامل و عناصر تشکیلدهندة آن بافت است.
توجه به معیارها ،شاخص ها
ب) تعیین موضوعات سازماندهی :با ّ
و همبستگی روابط میان آنها که در مدل مفهومی منتج از مبانی
نظری ارائه شــده اســت ،از جمله موضوعهای سازماندهی مورد
اشاره در دو عرصة ذکر شده در جدول شمارة  9بیان شده اند.
ج) تعیین اصول سازماندهی :تعیین اصول سازماندهی فضایی-
اهمیت اســت که از یک
کالبدی از آن جهت برای پروژهش حائز
ّ
سو می تواند در نظمبخشــی فرایند دستیابی به اهداف مورد نظر
پژوهش تأثیرگذار باشــد ،و از سوی دیگر بســتر مناسبی را برای
نظارت ،کنترل و ارزیابی محتوايي آن ها فراهم ســازد .در این باره
اصول ســازماندهی بافت های برخوردار از عناصر شاخص مذهبی،
بــر مبنای عرصههــا و موضوعهای برنامه ریــزی پیش گفته ،ارائه
می گردد (جدول شمارة .)10

ماخذ  :حق جو ،محمدرضا 1390 ،

چیدمان درونی
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جدول شمارة  :9سنجش و ارزیابی محدوده مداخله دو امامزادة مورد بررسی

روابط و شبکه پیوندها
نظم عملکردی-کارکردی
نظم کالبدی
نظم ادراکی

جدول شمارة  :10اصول سازماندهی فضایی بافتهای برخوردار از عناصر شاخص با تأکید بر عنصر مذهبی
موضوعهای راهبردی

عرصة راهبردی

موقعیت
ّ
پیرامونی

جایگاه

روابط

اندازه

بهرهگیری از الگوهای کالبدی عنصر شاخص در ارتقای کیفی کالبد پیرامونی آن و بافت

موقعیت
ارتقای
ّ
عملکردی

گسترش فضایی-کالبدی متناسب با ماهیت و نوع بافت پیرامونی و در تعامل بالنده با آنها

ارتباط بخشی با پیرامون

نقشدهی مکمل بافت با نقش بافتهای پیرامونی و نقشدهی متناسب با عملکرد عنصر شاخص

ایجاد تناسب در سلسله
مراتب

ظرفیتهای عملکردی پیرامونی و نقش مورد نظر آن در ساختار سلسله مراتبی
برقراری تناسب ما بین
ّ

بهبود روابط کالبدی

ارتقای روابط فضایی-کالبدی بین عنصر شاخص و حوزههای پیرامونی خود
ارتقای روابط فضایی-کالبدی بین محلّة مورد مداخله ،محلّهها پیرامونی آن و شهر

بهبود روابط عملکردی

ارتقای روابط عملکردی چند وجهی بین کلیه عوامل ذی نفع و عناصر ذی مدخل

کمی
ارتقای ّ

جمعیت ساکن و آینده بافت با توان جمعیتپذیری آن
تناسب
ّ

سازماندهی فضایی

روابط و شبکه پیوندها
نظم کارکردی

درونی
چیدمان درونی

نظم کارکردی

ارتقای کیفی

تناسب ،همسنگی و هموزنی کالبد با کارکرد.
ارتقای مقیاس انسانی در عناصر شکل دهنده بافت ( مراکز ،نشانهها ) و عنصر شاخص

انطباقپذیری کالبدی

انطباق و انعطافپذیری استخوانبندی اصلی بافت در راستای پاسخگویی به هویّتبخشی و شاخصسازی
اهمیت آن
عنصر با
ّ
انطباق استخوانبندی بافت با استخوانبندی سطح فراتر خود

انطباقپذیری عملکردی

انطباق استخوانبندی بافت با کارکرد آن (انطباق فرم و عملکرد بافت)

برقراری روابط کالبدی

توجه به
تقویت سلسله مراتب و روابط فضایی میان عناصر و
فعالیتهای شکلدهندة بافت و ّ
ّ
اهمیتبخشی به عنصر شاخص در آن
ّ
سهولت حرکت و دسترسی به عنصر شاخص و از عنصر شاخص

ایجاد روابط عملکردی

فعالیتهای مستقر در بافت و سازگاری
تقویت روابط عملکردی مکمل با کارکرد عنصر شاخص و میان
ّ
(ماتریس وابستگی) میان آنها

همسوسازی عملکردی

فعالیتهای مکمل با عملکرد عنصر شاخص
اختصاص
ّ

پاسخگویی عملکردی

فعالیتهای پاسخگوی نیازهای درونی و مأموریّتهای بیرونی (ایجاد لبههای عملکردی)
اختصاص
ّ

ایجاد و ارتقای سلسله
مراتب

اهمیتبخشی به عنصر شاخص
فعالیتها با تأکید بر
تقویت سلسله مراتب عملکردی میان
ّ
ّ
فعالیتها با سلسله مراتب تقسیمات فضایی (ماتریس ظرفیت)
انطباق سلسله مراتب کارکردی
ّ

ارتقای همجواری
عملکردی

تناسب همجواری میان کاربریها با یکدیگر ( ماتریس سازگاری )

همسوسازی کالبدی

کالبدی همساز با محیط طبیعی و مصنوع

نظم کالبدی
نظم ادراکی

ارتقای چیدمان کالبدی
ایجاد و ارتقای سلسله
مراتب

پراکنش متوازن کالبدی-فضایی در سطح محلّه  /بافت
چیدمان کالبدی فضاها در راستای ارتقای نقش عناصر شاخص و هویّتبخشی به آن

برقراری سلسه مراتب کالبدی با تاکید بر ارتقای جایگاه عنصر شاخص و انطباق آن با سلسله مراتب
ساختار فضایی

انطباقپذیری کالبدی

انطباق توسعه کالبدی جدید با ساختار فضایی و با بستر و زمینه شکلگیری آن

انطباقپذیری کالبدی-
ذهنی

توسعة عناصر تشکیلدهندة ادراک شهری از طریق انطباق آن با نقشههای ذهنی شهروندان

بازپیرایی منظر

بهرهگیری از کریدورهایی با ویژگیهای کیفی باال و هم سو با عنصر شاخص
آرایش و پیرایش بافتهای جدید با بهرهگیری از المانها و عناصر زیباساز با هویّت شهری

ایجاد سرزندگی
ایجاد حس خاطره
انگیزی

تدوین اصول سازماندهی فضایی بافتهای شهري برخوردار از عناصر شاخص مذهبی

شکل

موقعیت کالبدی
ارتقای
ّ

اصول سازماندهی*

فعالیتهای چند عملکردی و جاذب حضور شهروندان به فضاهای پیرامونی عنصر شاخص
اختصاص
ّ
تقویت ویژگیهای عملکردی و کالبدی فضاهای برخوردار از خاطره برای شهروندان در سایت

ماخذ :تحلیل نگارندگان )Akel Ismail Kahera,2002) ، (Alan Walmsley,2005( ،و ( )Nico Landman,2005و ()Richard Gale,2005
* اصول سازمان دهی ارائه شده ،اختصاص به هر دو نوع بافت پر و خالی داشته و در صورتی که راهبردی مختص یکی از این نوع بافتها باشد ،برای تمایز آن در جدول از
واژه پر یا خالی بهره برده شده است.

95

نتیجه گیری
طراحــی برنامه راهبردی ،مبتنی بر نظریّة پایه و رویکرد آن،
در ّ
ابتدا تدوین اصول پایه سازماندهی فضایی صورت گرفته و سپس
طراحی با هدف دستیابی به تعامالت
در عرصههای برنامهریزی و ّ
بیرونی و ارتباطات درونی ،موضوعهای (اصول) سازماندهی تعیین
و پیشــنهاد شــدهاند .در جمعبندی موضوع مشخّ ص گردید که تا
ماهیــت ذاتي (كالبدي  -معنايي) این عناصر و بافتها شناســایی
ّ
طراحی و به طور کلی مداخله در چنین
نشود ،برنامهریزیّ ،
بافت هایــی ،نتایج مطلوبی را به دنبال نخواهد داشــت .بنابراین
در برنامهریــزی بافتهــای برخوردار از عناصر شــاخص میتوان
رهنمودهايی مبتنی بر ســه عرصه نوع بافت و بســتر قرارگیری،
ارتباطات عملکردی متقابل و نگرش سیســتمی و تلفيق این ســه
هدف

جدول شمارة :11پیشنهادهای مرتبط با ترویج اصول سازماندهی

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره پـانـزدهم بهار 1393

سازماندهی فضایی بافتهای برخوردار از عناصر
مذهبی

نهادهای مربوطه

الزامات تصمیمسازی و تصمیمگیری

تصمیمسازی (تهیه
کننده)

طراحی بافتهای شهری مبتنی بر اصول سازماندهی پیشنهادی
* تدوین راهنمای ِ
عمل برنامهریزی و ّ
* تاکید محلّهبندی طرحهای توســعة شــهری مبتنی بر محلّهها عرفی که پایه آن را عناصر مذهبی به عنوان اصلیترین عنصر
سازمان فضایی تشکیل دادهاند.

تصمیمگیری (تصویب
کننده)

* تصویب و ابالغ اصول سازماندهی به نهادهای مرتبط توسعه شهری
* وضع اصول مرتبط با سازماندهی در قوانین شهرسازی و معماری
*نظارت بر فرآیند تصمیمسازی و اجرا طرحهای توسعة محلّه و بافت شهری با تأکید بر اصول سازماندهی پیشنهادی

اجرایی (اجرا کننده)

* اجرای تصمیمات مبتنی بر الزامات قانونی و در انطباق قراردادن آن با اصول سازماندهی پیشنهادی

* اختصاص بخشــی از آموزش دروس شهرســازی به آموزش مبانی اصول سازماندهی پیشنهادی و عملی کردن آن در دروس
سایر (عمومی ،آموزشی
کارگاهی ،برای ترویج هر چه بیشتر آن در سرتاسر کشور
و نهادهای غیر انتفاعی)
* آموزش عمومی و بومیسازی اصول سازماندهی از طریق نهادهای غیر انتفاعی

پی نوشت ها

« .1منظور از آشکارسازی چارچوب نظری مسأله تحقیق بیان این معنا
است که محقق سلیقه شخصیاش را در طرح مسأله تحقیق و نحوه پاسخ
دادن بــه آن را  -هر چند در چارچوب نظری که با بصیرت کامل انتخاب
شده جا دارد  -مشخص کند» (کیوی و کامپنهود.)99-100 : 1385 ،
« .2منظور از اکتشاف ،شامل عملیات خواندن متون ،مصاحبه و دیگر
روشهای تکمیلی اســت ،که به محقق کمک می کند تا با واقعیت تجربه
شــده کنشــگران اجتماعی از نزدیک آشنا شــود» (کیوی و کامپنهود،
.)37 : 1385
« .3نماد نیز میتواند به نماد اصلی و فرعی تقســیم گردد و در سلسله
مراتب تقســیمات کالبدی شــهر نقش بازی کند» (حبیبی و مقصودی،
.)12 : 1390
 .4نتایج آمایش امامزادگان کشــور برگرفته از پایــگاه الکترونیکی -
خبری ایسنا ( )www.isna.irاست.

فهرست منابع و مراجع
.1
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.2
.3
.4

عرصــه ،تحليلــی ارائه داد تا بــه تعريفي جامــع از برنامهریزی و
طراحي این گونه بافتها دست یافت .مهمترین نتیجة این پژوهش
ّ
تدوین اصول ســازماندهي اســت که در جدول شمارة  10آمده
است و میتواند به عنوان الگویی برای توسعة بافتهای پر و خالی
برخوردار از عناصر شاخص مذهبی باشد.
توجه به لزوم بهرهگیــری از اصول ســازماندهی مرتبط با
بــا ّ
بافتهای برخوردار از عناصر مذهبی ،تدوین الزامات تصمیمسازی
و تصمیمگیــری در جهت ترویج هر چه بیشتر این اصول در قالب
هدف  -نهاد  -الزامات تصميمسازي و تصميمگيري اجتنابناپذیر
اســت .پیشــنهادهای مرتبط در این مورد در جدول شماره  11با
عنوان ترویج اصول سازماندهی ارائه گردیده است.

1اوالدزاده ،ام البنین ( ،)1389طرح امکان سنجی استفاده از الگوی
برنامه ریزی مشارکتی در بهسازی و نوسازی بافت فرسوده
محله امام زاده عباس ساری ،پایاننامه کارشناسی ارشد.
2پاکزاد ،جهانشــاه ،)1389( ،تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا :از
آغاز تا انقالب صنعتی ،چاپ اول ،انتشارات آرمانشهر .
3حبیبی ،محسن و مقصودی ،ملیحه (  ،)1390مرمت شهری :تعاریف،
نظریه ها ،تجارب و  ،...انتشارات دانشگاه تهران .
4حبیبی ،سید محســن ( ،)1387از شار تا شهر (تحلیلی تاریخی از

مفهوم شهر و سیمای کالبدی آن تفکر و تاثر) ،دانشگاه تهران.
5 .5حق جو ،محمد رضا (بی تا) ،ط ّراحی مدل تجویز ســاختار فضایی
شهرها .
6 .6حق جو ،محمد رضا (  ،) 1390درس نامه کارگاه آماده سازي زمین
( طراحی مدل تجویز ساختار فضایی شهرها) ،دانشگاه مازندران.
7 .7ریمون ،کیوی و کامپنهود ،لوک وان ( ،)1385روش تحقیق در علوم
اجتماعی ،ترجمه :دکتر عبدالحسین نیک گهر  ،نشر توتیا.
8 .8شفایی ،سپیده( ،)1385راهنمای شناسایی و مداخله در بافتهای
فرسوده ،انتشارات شرکت ایدهپردازان فن و هنر.
9 .9شماعی ،علی و پور احمد ،احمد ( ،)1384بهسازی و نوسازی شهری
از دیدگاه علم جغرافیا ،دانشگاه تهران.
1010صفامنش ،کامران و منادیزاده ،بهروز (« ،)1382مبانی ارزشگذاری بناها
و مجموعههای قدیمی» ،فصلنامه هفت شهر ،س چهارم ،ش12و،13
صص.31-45
1111محمدي ،محمــود( « ،)1379تحليل نقش متقابل وقف و شــهر ســازي
برنامهريزي کالبدي راهبردي جديد در توسعه و بهره وري بهينه موقوفات»،
نشریه فقه و اصول؛ وقف میراث جاویدان ،ش  ،30صص .94-105
1212مرکز آمار ایران (  ، ) 1390طرح سرشــماری نفوس و مســکن،
انتشارات مرکز آمار ایران.
1313مهندسان مشاور معمار و شهرسازی پارت ( ،)1383طرح تفصیلی قائم
شهر (بازنگری) ،سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران.
1414مهندســان مشــاور مازند ( ،)1391طرح بازنگری طرح جامع شهر
ساری ،سازمان مسکن و شهرسازی استان مازندران.
1515مهندســان مشــاور شهرســاز و معمار طاش ( ،)1391طرح نوسازي،

تدوین اصول سازماندهی فضایی بافتهای شهري برخوردار از عناصر شاخص مذهبی

 شــرکت عمران و،)بهســازي بافت پیرامون حرم امام رضا (ع
.مسکن سازان منطقه ثامن
  : اساتيد،)1390(گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه مازندران1616
 درس كارگاه آمادهســازي، محمود، محمدرضا و میثاقی،حق جــو
. هکتاری گردکوه قائمشهر28  طرح آماده ساز اراضی،)5 زمين (طرح
 راهنمــای مدیریت برای،)1388(  برنــارد، یــوکاو فیلدن،یوکیلتــو1717
. دانشگاه تهران، ترجمه دکتر پیروز حناچی،محوطههای میراث جهانی
www.sharnameh.ir ، پایگاه الکترونیکی شهرسازی شارنامه1818
www.bafteshahri.ir ، پرتال جامع بافت های شهری1919
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