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)Neighborhoods of Kerman City, District 1

.در همین شماره مجله به چاپ رسیده است
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چکیده
انسجام و امتزاج از ویژگیهای بافتهای تاریخی بوده که منجر به شکلگیری کلیتی یکپارچه از شهر تحت عنوان
سیستمی پویاشده است .شهر در گذشته دارای کلیتی واحد بوده که این کلیت از ساختار درونی محالت تا ساختار
ارتباطی و هم پیوندی محله با پیرامون خود را شامل بوده به گونهای که کلیتی واحد به نام شهر را شکل میداده است.
• بیان مسئله  :مسئله موجود از بین رفتن معیارهای انسجام محالت با هم در توسعههای جدید شهری و پیدایش
اجزایی جدا و منفک تحت عنوان محالت است ،و اینکه در طرح توسعههای جدید شهری ،ارتباط محالت با یکدیگر
در قالب طرحهای فرادست شهری مد نظر قرار گرفته نشده است و همواره نگاه به محالت در پژوهشهای متعدد،
نگاه درونگرایی بوده و پیوند مابین محلهای را در بر نگرفته است .انسجام در زمینه های مختلفی همچون هندسی و
کالبدی ،کارکردی و از جمله انسجام اجتماعی قابل بررسی بوده ،که در این تحقیق تمرکز بر روی انسجام و امتزاج
ساختاری و کارکردی است.
• هدف تحقیق  :هدف تحقیق ،بررسی معیارهای انسجام و پیچیدگی در ساختار ارتباطی محالت با یکدیگر و همچنین
ارایه الگویی مفهومی انسجام محالت با هم بوده که بتواند الگویی منعطف را برای همجواری محالت فراهم کند.
• روش تحقیق  :روش تحقیق ،به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل محتوای متون مرتبط با انسجام و کلیت
شهری انجام یافته و ارتباط محتوایی با واقعيتهاي موجود بافت تشریح شده است .پژوهش از نوع اکتشافی-تبیینی
بوده و در فرآیند تصمیمسازی آن ،از مقایسه تحلیلی استفاده شده است .تحلیل محتوا و استدالل قیاسی روش اصلی در
ایجاد پایههای فکری تحقیق است .پژوهش در بعد عملی ،از مدل ANPاستفاده شده است .برای این منظور  18محله
تاریخی مورد مشاهده میدانی قرار گرفته و متناسب با چک لیستهای تنظیم شده ،امتیازدهی شدهاند و الگوی مفهومی
پیشنهاد شده در منطقه  1کرمان با استفاده از مدل مذکور به آزمون گذارده میشود.
• نتیجهگیری  :با توجه به مطالعات مشخص شد که  5شاخصه اصلی هر محله شامل سازمان فضایی ،پیوستگی ،کالبد،
اجتماع پذیری و معنا ،اگر در تعامل با  11شاخصه انسجام فضایی قرار گیرد؛ ماتریسی را شکل میدهد که از کنش و بر
هم کنش هر یک از مؤلفههای آن با یکدیگر زمینه شکلگیری شبکه منسجم محالت به وجود خواهد آمد.
واژگان کلیدی  :محله ،انسجام محالت ،پیچیدگی ،بافت تاریخی.

* .نویسنده مسئول 09121114998. majedi_h@yahoo.com :
این مقاله برگرفته از رساله دکتری نسرین محمدی زاده تحت عنوان "بازشناسی
الگوی تکوین انسجام و هم پیوندی محالت تاریخی با یکدیگر و تعمیم آن در
توسعههای جدید شهر " است که به راهنمایی دکتر حمید ماجدی و مشاوره
دکتر زهرا سادات سعیده زرآبادی در دانشکده عمران ،معماری و هنر دانشگاه
آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات تهران ارایه شده است.
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مقدمه و بیان مسئله

انسجام فضایی و ساختاری محالت با یکدیگر یکی از مواردی
است که منجر به افزایش روابط و تداخالت جریانهای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی محالت با یکدیگر و از طرفی
پویایی شهری میشود .در گذشته محالت با یکدیگر دارای
امتزاج منحصر بفردی بودهاند که عالوه بر ایجاد پیوستگی
فضایی در شهر ،محالت را به صورت کلیتی یکپارچه و
منسجم در شهر نشان میداده است .در توسعههای جدید
شهری این ساختارهای با ارزش دیده نمیشود و محله
به عنوان کوچکترین واحد شهری با حس مشارکتپذیری
باال ،دارای مرزبندیهای کالبدی برجسته (فاقد مرزبندی
ذهنی) شده که عم ً
ال اثری از ساختار مرتبط با پیرامون در
آن دیده نمیشود .در واقع اینکه چرا شهرهای قرن حاضر
و قرن اخیر از انسجام الزم برخوردار نیستند را باید ناشی
از عدم درک این اصول دانست (مهاجری.)232 :1386 ،
زندگی یک شهر از میزان اتصالپذیری آن سرچشمه
میگیرد ( .)Perry, 2011: 24همه آنچه هندسه یک شهر
انجام میدهد ،آن است که شبکهای هم پیوند و متصل
فراهم کند تا تعامل اجتماعی درون آن به سهولت برقرار
شود .اتصالپذیری و انسجام گرافهایی که براساس روابط
تصادفی شکل میگیرند ،عامل محرک سرزندگی یک شهر
هستند ( .)Castells,1989; Meier, 1962در هم تنیدگی
در صورتی قابل حصول است که یک محله از محالت
همجوارش با مرزهای قطعی جدا نشود بلکه این مرزها مبهم
بوده ،محالت به صورت تدریجی به یکدیگر تبدیل شوند
(قاسمی .)124 :1384 ،مسئله اصلی نبود ساختار ،الگوها
و شاخصهای تدوین شدهای در زمینه اعمال در ساختار
شهری و همچنین عدم کارآیی طرحهاي توسعه شهري
بوده که بلکه بتواند در قالب طرحهای تفصیلی یا طرحهای
موضعی-موضوعی پیادهسازی شده و از گسترش و توسعههای
جدید در قالب محالت ،محلهبندی و روابط فضایی بدون
انسجام و یکپارچگی آنها در شهر ممانعت به عمل آید .زیرا
اگر چیزی از اندازه مناسب آن خارج شود ،انسجام آن از
بین رفته و از هم گسیخته میشود (.)Bohm, 2005:14
باید محلهها را از طریق برنامهریزی رونق داد به طوری
که عضوی از اندامهای یکپارچه شهر شوند .ضرورت این
تحقیق از آن جهت بوده که روند رو به توسعه موجود
شهرها در قالب توسعه محالت جدید و وجود قوانین
سطحی فاقد الگو و شاخصهای با ارزش ،نتیجهای جز
رشد پهنههای مسکونی منفک از هم را نخواهد داشت .عدم
وجود هم پیوندی ساختاری مابین محالت معضلی بوده که
نتیجه آن پیدایش سلولهای شهری مجزا از هم و از بین
رفتن پیوستگی ساختارهای شهری است (.)Lee, 2010:45
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مبانی نظری و پیشینه تحقیق

الکساندر در سالهای  1987 ،1977 ،1965پژوهشهایی
را در حوزه شهری انجام داده که به مقوله انسجام
شهری به خصوص در ابعاد کالبدی پرداخته است .از
دیگر صاحبنظران این عصر که تخصصیتر به موضوع
پرداختهاند ،راجر ترانسیک را میتوان نام برد .وی
در سال  1986در کتاب فضاهای گمشده فصولی را به
یکپارچگی فضاها و لزوم وجود انسجام در آنها اختصاص
داده است .سایر اندیشمندان این عصر نیز در مباحثی از
مطالعات خود اشارهای به انسجام کردهاند (جدول  .)1از
سال  2000تاکنون توجه به این موضوع بیشتر بوده است
( )Salingaros, 2010مقالهای با عنوان "Complexity
 "and Urban Coherenceنوشته نیز بر روی موضوع
انسجام ،پیچیدگی و درهم تنیدگی بافت شهری تحقیقی
صورت گرفته است .توالیی ( )1386نیز که در کتاب شکل
شهر منسجم بر روی مقوله انسجام و کلیت شکل شهر
ایرانی پژوهشی را انجام داده ،به بررسی نظریات مطرح در این
زمینه پرداخته و در انتها راهکارهایی را جهت انسجام شهری
ارایه کرده است.
مفاهیم انسجام و امتزاج

انسجام به معنی (اسم مصدر)؛  .۱منظم شدن و با هم جور
شدن .۲ ،روان بودن کالم و عاری بودن آن از تعقید و تکلف
و تصنع .3 ،هارموني ،تطبيق ،توازن ،همآهنگي و همسازي
است (فرهنگ فارسی لغت عمید) .به تعبیری دیگر انسجام
به معنی ادغام شدن در یک کل و مشارکت در واحدی
بزرگتر و یکی شدن با چیزی دیگر است .واژه انسجام را "جزء
چیزی شدن" و "کل (چیزی را) معین کرد" تعریف کردهاند
(باطنی .)16:1377 ،انسجام زمانی حاصل میشود که ترکیب
کل اجزا یک کل متناسب و متوازن را بسازد که بر استقالل اجزای
تشکیل دهنده آن فائق آید ( .)Smith, 2010: 31کلیت یا انسجام ،
وضعیت عینی ترکیب بندی فضایی است که به درجات کمتر
یا بیشتری در هر بخش از فضا رخ میدهد و قابل اندازه گیری
است ( .)Alexander, 2000: 14در ادامه اصول و معیارهای
سیستمهای منسجم مورد بررسی قرار گرفته که ویژگیها و
معیارهای امتزاج و انسجام استخراج شده در رابطه با محالت
مورد بحث قرار میگیرد.
انسجام محالت

انسجام و امتزاج محالت تابع مواردی بوده که همگی با
یکدیگر بر بروز ویژگی مذکور ،نقش مؤثری دارند .انسجام
حاصل از پیچیدگی و درهم تنیدگی بافت است که با تأثیر
متقابل منجر به شکلگیری کلیتی واحد تحت عنوان
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محله ،ناحیه یا شهر میشود (.)Morris & Hess, 2012:15

بنابراین در تعاریف پیش رو ،مروری بر انسجام  /امتزاج
و پیچیدگی /درهمتنیدگی صورت گرفته است .فضاهای
شهری ارزشمند گذشته در یک سازمان فضایی غنی
منسجم شکل گرفتهاند (اردالن و بختیار.)35:1380،
در بافتهای تاریخی ایران نیز انسجام و پیوستگی میان
فضاهای شاخص شهری در یک بافت حس پیوستگی و
توالی را در ناظر به وجود آورده که با حرکت در بافت قابل

درک است (پورجعفر و اسماعیلیان .)42:1392 ،همچنین
از نظر صاحبنظران ایرانی معیارهایی چون وحدت ،نظم،
همپیوندی ،پیوستگی ،تناسبات ،یکپارچگی توده و فضا و
عوامل اصلی در انسجام سازمان فضاهای شهری قدیم بوده
است (توسلی و بنیادی .)41:1371،تعاریف و دیدگاههای
مختلفی در مورد انسجام محالت با بافت پیرامونی خود
وجود دارد که در جدول  1مورد بررسی قرار گرفته شده
است.

جدول  .1نظریات مرتبط با اصل انسجام و کلیت محالت .مأخذ  :نگارندگان.1396 ،

اندیشمندان

نظریات موافق با انسجام و کلیت محله

اندیشمندان

نظریات موافق با انسجام و کلیت

هذًی پَر3102 ،

حفظ ّوپیًَذی ،اًسجام ٍ تلفیق فضایی-
اجتواعی
ًقص استخَاىبٌذی هحالت با یکذیگر در
تركیب كلیّ ،واًٌذ ًتّای هَسیقی در یك
دستگاُ هَسیقیایی
درٍى ساختار درختی ّیچ بخطی از یك
ٍاحذ با ٍاحذّای دیگر هربَط ًیست.

گارد3102 ،

هحلِ ضبکِای درّن تٌیذُ از خیاباىّا ٍ
بلَک
تالش در جْت ایجاد فضای بیرًٍی هحلِ
بر پایِ سِ عٌصر اساسی تجاًس ،كلیت ٍ
تغابق
هحکَم ّوسایگیّای كراىدار ٍ یا
هحذٍدُّایی كِ از ًظر عولکردی
حَزُبٌذی ضذُاًذ.
اراضی هرزی تٌْا جایی ّستٌذ كِ توام
هردم بایذ فضایی در آى داضتِ باضٌذ .با
ایي هعٌی ،هرزّا ًِ تٌْا هحلِّای
جذاگاًِ را حوایت هیكٌٌذ بلکِ در عیي
حال فرآیٌذی گستردُتر ،آًْا را با ّن
هتحذ هی سازد".
بایذ هحلِّا را از عریق برًاهِریسی رًٍق
داد بِ عَری كِ عضَی از اًذامّای
یکپارچِ ضْر ضًَذ.

حبیبی0243 ،

الکساًذر32 :0232 ،

جیکَبس

كَاى23 :3112،

ٌّگاهی كِ ضْر را بِ هٌسلِ هجوَعِای از
ٍاحذّای ّوسایگی تَصیف هیكٌین ،بِ
عَر ضوٌی بِ ایي ًکتِ اضارُ دارین كِ
عٌاصر كَچكتر درٍى ایي ٍاحذّا چٌاى بِ
یکذیگر ٍابستِاًذ كِ تٌْا بِ ٍاسغِ ٍاحذ
ّوسایگی هادر با دیگر ٍاحذّا هرتبظًذ .
هحلِّایی كِ بْتریي ًحَ عول هی كٌٌذ
ّیچ آغاز ٍ پایاًی ًذارًذ -یك بخص اصلی از
هَفقیت آًْا بِ ّوپَضاًی ٍ در ّن
آهیختگیضاى بستگی دارد.
هحلِ یك بخص از ضْر است با فضای اعراف
برخی هکاى ّا یا چیسّا ٍ قسوت ضٌاختِ
ضذُای از هحیظ ضْر

ٍیژگی خاظ ّوبستگی درٍى هحالت ٍ
ّویي عَر بیي هحالت هجاٍر در كطَر ها،
هَجب ضذُ كِ هحلِّای هسکًَی بیطتر در
ارّاى ساكٌاى ٍ كن تر بِ عَر قابل لوس ،از
یکذیگر قابل تفکیك

گلستر303 6 3110،

راپاپَرت3110،

لَییس هاهفَرد0541.

هرٍاریذ قاسوی0242 ،

ایٌچ310 60540 ،

 بایذ هحلِّا را از عریق برًاهِریسیرًٍق داد ٍ عضَی از اًذامّای یکپارچِ
ضْر ضًَذ.
 یك هحلِ از هحالت با هرزّای قغعیجذا ًطَد بلکِ هحالت بِ صَرت
تذریجی بِ یکذیگر تبذیل ضًَذ.
زیرا"ّر ضْر خَبی یك بافت هوتذ ٍ
پیَستِ دارد ًِ یك بافت یاختِای
سلَلی.

............................................................

فالهکی0234،

با اطراف

محله با اطراف

..............................................................................
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روش انجام پژوهش

روش مورد استفاده در این مقاله ،روش تحقیق کیفی و
تفسیری – تاریخی و ابزار مورد استفاده ،اسناد و مدارک
کتابخانهای و پیمایش میدانی است .در بخش مبانی نظری
تالش میشود تا مفاهیم پایهای مانند انسجام تبیین شود و
اصول انسجام بخشی به کالبد شهرها برای پی بردن به امکان
به کارگیری این اصول در نمونة مورد نظر و قابلیت تعمیم
آنها ،تالش میشود تا مصادیق این اصول در بافت مورد نظر
جستجو شود .برای این منظور اسناد و نقشههای تاریخی
از نمونه موردی مورد استفاده قرار میگیرد .در مرحله بعد،
اصول انسجام بخشی آنها برای ارایه راهکارهایی به منظور
تقویت انسجام کالبدی – فضایی شهرهای معاصر مورد
استفاده قرار میگیرد .پژوهش حاضر مطالعهای کیفی است
که دارای دو رویکرد نظری و عملی است .در رویکرد نظری از
روشهای کام ً
ال کیفی از جمله روش فرا تحلیل با استفاده از
تکنیک تحلیل محتوا و استدالل قیاسی استفاده شده است و
در رویکرد عملی از روشهای اثبات گرایانه از جمله استدالل
منطقی کمک گرفته شده است .در بعد نظری ،نظریات
صاحبنظران مرتبط با موضوع بررسی تحلیلی شده است.
نتایج مطالعات منجر به شکلدهی الگوی مفهومی شبکه
منسجم محالت میشود .جهت به آزمون گذاردن الگوی
مفهومی پیشنهادی منتج شده از پژوهش در بعد عملی ،از
مدل  ANPاستفاده میشود .به منظور گردآوری اطالعات
مورد نیاز عالوه بر مطالعه اسنادی و کتابخانهای ،از مشاهده
میدانی فضاهای شهری در قالب چک لیستهای تنظیم شده
و پرسشنامه جهت شناسایی کیفیت محالت و شاخصههای
انسجام استفاده شده است.

...........................................................

الگوی مفهومی پیشنهادی

فرآیندهای به وجود آورنده ساختار شبکهای در شهر را
میتوان به صورت  3قاعده کلی خالصه کرد .این قواعد با
روابط و تحلیل موضعی روابط سر و کار دارند .سه قاعده کلی
عبارتند از کانونها (مدولها) ،ارتباطات و سلسله مراتب .این
سه قاعده در ترکیب با سه حوزه کاری انسجام درون محلهای،
انسجام میان محلهای و انسجام فرا محلهای ،تشکیل الگوی
مفهومی زیر را میدهد .رعایت این الگو در هر سه زمینه،
عامل شکلگیری کلیتی یکپارچه از شهر تحت مدولهای
محالت منسجم خواهد شد (تصویر.)1
پژوهش روی نمونه موردی

منطقه 1کرمان ،شامل محدوده بافت تاریخی شهر بوده که

..............................................................................
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مورد پژوهی این نوشتار است .این منطقه به دلیل موقعیت
استراتژیک خود از نظر مکانی ،بخش مهمی از استخوانبندی
اصلی شهر است .تصویر 3محدوده مطالعاتی محالت تاریخی
کرمان را معرفی میکند .جهت تحلیل و ارزیابی وضعیت
انسجام محالت تاریخی منطقه  1از تکنیک  ANPاستفاده
میشود (تصویر . )1در گام اول اهداف ،معیارها و زیرمعیارها
جهت سنجش معرفی شدهاند (زبردست.)33 : 1393،
هدف سنجش وضعیت انسجام محالت تاریخی شهر است
که به سه طبقه شاخصههای انسجام ،شاخصههای محالت
شهری و انواع محالت شهری دستهبندی میشود .در گام
بعد در بیش از 20ماتریس و جدول شاخصهای محالت
و انسجام در تعامل با یکدیگر قرار میگیرند .برای تعیین
امتیاز معیارها و زیرمعیارها ،اطالعات مربوط به آنها در
جداول مقایسه وضع موجود و طرح مورد نظر (چک
لیستها) جمعبندی شد .جمعآوری اطالعات از طریق
پرسشنامه و چک لیست مشاهدات میدانی انجام و نظرات
آنها درمورد تک تک معیارها مورد پرسش قرار گرفت و
مستند شد .این اطالعات که در بیش از  15جدول خالصه
شدند؛ حاصل تجزیه و تحلیل مطالعات وضع موجود است.
از تعامل شاخصههای انسجام و محالت وزن هریک به
دست می آید .وزن نرمال شده در ضریب اهمیت هر یک
از شاخصههای وضع موجود ضرب میشود و محالت مورد
پژوهی متناسب با چک لیست ارزیاب که نتیجه مشاهدات
مستقیم است؛ وزن نهایی را به دست می آورد (جدول .)2
نقشه ارزیابی انسجام محالت از طریق گذراندن گام های
زیر حاصل میشود .از آنجایی که شاخصهای انسجام
محالت در برخی از کمیتها ماهیت کیفی داشته و در
برخی نیز ماهیت کمی ،در گام نخست نیاز است جهت
سنجش از یک سنخ شوند تا قابلیت ارزیابی داشته باشند.
در این راستا با استفاده از منطق فازی کلیه شاخصها
بین  1و  0هم ارزش میشوند .برای این منظور  18محله
تاریخی مورد مشاهده میدانی قرار گرفته و متناسب با
چک لیستهای تنظیم شده ،امتیاز دهی شده و در فرمول
ذیل قرار میگیرد .شاخصههای محالت شهری با اندیس a
و شاخصههای انسجام با اندیس  bمشخص شدهاند .جمع
اندیسهای  aبیانگر آن است که برخی از شاخصههای محالت
مشمول تمام شاخصههای انسجام است و برخی دیگر شامل
تعدادی از آنها میشود ،لذا جهت تشخیص اهمیت این
شاخصهها در یکدیگر از فن دلفی استفاده شده است .در
این راستا از  5صاحبنظر داخلی و خارجی که در خصوص
انسجام شهری مطالعاتی را انجام دادهاند ،نظرخواهی شد و
نتیجه آن در قالب فرمول زیر ارایه میشود (تصویر  2و .)3
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واحد محله است و منظور از سطح درون حوزهای ،لزوم
ایجاد انسجام مابین اجزای درونی یک واحد محله است،
در مرحله بعد در سطح دوم لزوم انسجام میان حوزهای
مطرح شده که به برقراری انسجام مابین محالت مجاور
هم با یکدیگر پرداخته و در سطح سوم ،انسجام فراحوزهای
بوده که انسجام و امتزاج محالت را در ساختار کلیت شهر
تحت یک کلیت یکپارچه دارای وحدت مطرح میکند .در
مقایسه پژوهشهایی که تاکنون در خصوص انسجام فضایی
صورت گرفته با پژوهش حاضر ،میتوان اذعان داشت؛ این
نوشتار مقوله انسجام بخشی را به عنوان یک اصل طراحی
و برنامهریزی شهری در محالت شهری تشریح کرده است
که با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده ،امری بدیع و نو
است .با توجه به مطالعات مشخص شد که  5شاخصه اصلی
هر محله شامل سازمان فضایی ،پیوستگی ،کالبد ،اجتماع
پذیری ،معنا اگر در تعامل با  11شاخصه انسجام فضایی
قرار گیرد؛ ماتریسی را شکل میدهد که از کنش و بر هم
کنش هر یک از مؤلفههای آن با یکدیگر زمینه شکلگیری
شبکه منسجم محالت به وجود خواهد آمد .ماتریس مذکور
در سیستم پیشنهادی قرار گرفته و الگوی مفهومی را در
 3سطح تشکیل داده است .ماتریس پیشنهادی در قالب
الگوی مفهومی ساز و کار مناسبی در پاسخ به پرسش دوم
پژوهش است .نتایج پژوهش بیانگر آن است که ماهیت
شاخصههای انسجام از طریق چک لیستهای ارزیابی در
الگوی مفهومی پیشنهادی در مدل های ارزیابی مختلف از
جمله  ANPقابلیت به کارگیری دارد (جدول)2؛(تصویر .)4
تصویر 4حاصل نشان از آن دارد که انسجام محالت تا

تصویر  .3محالت تاریخی مورد مطالعه در تحقیق .ماخذ :نگارندگان.1396 ،

یافتهها

انسجام یکی از اصول مهم شهرسازی پایدار است ،با این وجود
مطالعاتی که تاکنون در ارتباط با محالت شهری صورت گرفته،
توجه کافی به این مقوله نداشته است .نبود پایههای نظری
کافی در این خصوص به ویژه در کشور ما منجر به طراحی
میشود که اغلب معطوف به تک محله بوده و زیباسازی
ظاهری و بهسازی عرصههای سکونتی را هدف قرار میدهد.
بنابراین ،این پژوهش در پی پر کردن بخشی از خالء نظریه
پردازی ،الگوی مفهومی را در  3سطح ارایه داده است.
سطح اول که خردترین سطح مدل را تشکیل میدهد،
انسجام درون حوزهای بوده که در اینجا حوزه به معنای

جدول  .2وزن دهی شاخصهای انسجام و محالت شهری در تعامل با یکدیگر .مأخذ  :نگارنگان.1396 ،

وزن نرمال

0.08621
0.0435
0.62680
0.14442
0.6364
0.08366
0.6417

وابستگی
فصل هشتزک
سلسله هزاتب
پیوستگی
ساسهنذگزایی
اهتشاج
تنوع

..............................................................................
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شاخصه انسجام

0.68745
0.11278
0.05618
0.06668

وحذت و کثزت
پیچیذگی
ساسهاى یافتگی
درهن تنیذگی توده و فضا

0.60154

ساسهاى فضایی

0.16608

پیوستگی

0.1088

کالبذ

0.63678

هعنا

0.145310

اجتواع پذیزی

شاخصه هحالت تاریخی

...........................................................

عنوان

وزن نرمال

عنوان

عنوان
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بحث

• تحول همنشینی محالت باهم به جدایی گزینی محالت

همنشینی محالت به معنای مجاورت تنها نیست،
همنشینی و انسجام محالت با هم ماهیتی فراموش شده

............................................................

حدود زیادی تابع میزان تغییرات و دخل و تصرفات در
ساختار محالت به موجب طرحهای توسعه شهری است .با
توجه به نقشه نواحی مرکزی منطقه (در مجاورت مجموعه
بازار تاریخی) به نسبت سایر نواحی از انسجام بیشتری
برخوردار است که این نیز نقش و اهمیت عنصر پیوند
دهنده بازار را در ایجاد یکپارچگی و وحدت مابین محالت
را نشان میدهد .همچنین مشخص میشود که محالتی
که در پهنههای با مساحت باالتر نسبت به هم قرار گرفته
و کمترین محور جداکنندهای مابین آنها ایجاد شده است،
به مراتب بیشتر از باقی محالت با یکدیگر دارای انسجام
و همپیوندی هستند و نیز هرچه که بافت محالتی بیشتر
دستخوش طرحهای شهری از جمله خیابانکشیهای
جدید قرار گرفته ،به مراتب بیشتر از انسجام با محالت
پیرامون خود باز مانده است .محالت واقع در شرق بافت

قدیم نیز ،به دلیل وجود خیابانکشیهای عریض شریانی و
از طرفی به موجب استقرار ابنیه اداری-انتظامی با مساحت
باال (بلوک های نفوذ ناپذیر) از انسجام کمتری نسبت به
مابقی محالت برخوردار هستند .تحلیل ارزیابی ها در سطح
منطقه نشان میدهد که ،بیشترین ضعف موجود در انسجام
محالت منطقه ناشی از عدم پیوستگی و امتزاج مقیاسها
و سلسله مراتب فعالیتی و ارتباطی محالت با یکدیگر به
خصوص در لبهها و مرزها و همچنین از بین رفتن ساختار
فراکتال گونه مرز محالت با هم است.

..............................................................................
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جدول  .3بررسی ویژگیهای همنشینی و انسجام محالت باهم (بافت قدیم ،میانی و جدید) .مأخذ  :نگارنگان.1396 ،

ویژگیهای


زیرمعیارها

بافت

انسجام ساختازی
هن پیوندی
هحالت
هسشبندی هنسجن
هحالت

دز هن تنیدگی
هحالت
انسجام
ساختازی

هسشبندی هنسجن

هعیازهای
جایگصین
هعیازهای باقی
هانده

هسشبندی عینی

هبتنی بس
تقسیوات شهسی

هعیازهایاشبین
زفته بافت قدین

هعیازهای
جایگصین

...........................................................

وجود فصل هشتسک
اهتصاج و دزهن تنیدگی هحالت
وحدت و اصل کلیت
هونشینی هحالت
وجود ساختازهای هوتد هشتسک
اتصال توده و فضا هشتسک
هاهیت ذهنی هسشبندی
تبدیل پریسی هسشها به یکدیگس
وجود ساختازهای
هوتد هشتسک

هعیازهای باقی
هانده
هعیازهایاشبین
زفته

انسجام
ساختازی

هن
پیوندی
هحالت

هسشبندی
هنسجن
هحالت

جدایی
گصینی
هحالت اش
هن

هسشبندی
قسازدادی
شهسدازی

واحدهای
کالبدی
فضایی

بوده که امروزه در توسعههای جدید شهری شاهد از
بین رفتن معیارهای مذکور و تبدیل همشنینی محالت
به جدایی گزینی در اثر جداسازی (مرزبندی قراردادی)
هستیم که این تحول ساختاری به دنبال خود تغییرات
در نظام ارتباطات اجتماعی و فرهنگی محالت را شامل
میشود (جدول .)3
معیارهای شکلگیری انسجام محالت

انسجام در هرسه مقیاس از محله تا شهر تابع مواردی که
پیشتر در ارتباط با کانون و مدول مطرح شد است ،ولی

..............................................................................
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بررسی دقیقتر با جزییات بیشتر انسجام و امتزاج شامل
موارد زیر بوده که در ادامه در تصاویر  ،5الی  7و همچنین
جدول  4مورد بررسی قرار گرفته است .در ادامه به منظور
شناخت برخی اصطالحات توضیحاتی مختصر در قالب
ترسیمات گرافیکی نیز انجام گرفته است.
 انسجام و امتزاج به موجب امتداد و اتصالپذیری  :دراین نوع انسجام هندسی ،امتداد مورفولوژی معابر محالت
در یکدیگر بدون تبدیل پذیری (هویت یکسان از ابتدا تا
انتها) یکی از موارد امتزاج و انسجام است .این گونه امتداد
موجب شکلگیری محوری مشترک بدون مرز انقطاع
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تصویر .6انسجام و امتزاج کالبدی-عملکردی (اتصالپذیری و امتداد) .ماخذ :نگارندگان.1396 ،

............................................................

مابین محالت میشود .امتدادی ارگانیک و غیر مستقیم
که در مسیر خود عناصر و اجزا را نیز به یکدیگر پیوند
میدهد (تصویر  5و .)6
 انسجام و امتزاج به موجب فصل مشترک  :وجود فصلمشترک در واقع یکی از ویژگیهای مهم هندسه شهرهای
گذشته ،وجود مرزها یا فصل مشترکهای فراکتالی
است( .)Bovil, 1996: 87واحدهای مختلف شهری از
طریق فصل مشترک یا اجزا و عناصر مرزی با یکدیگر

امتزاج می یابند .در واقع این فصل مشترکها هستند که
ارتباط بین واحدهای مختلف شهری را بر عهده دارند و نه
اجزا و عناصر داخلی هر واحد (.)Salingaros, 1998: 37
انسجام به موجب فصل مشترک در چندین حالت وجود
دارد ،مورد اول فصل مشترک در گره و مرکزی مشترک
بوده که به موجب وجود مراکز و فضاهای باز مشترک
این امتزاج حاصل میشود .این امتزاج در محدوده مرزها
وجود دارد که منجر به انسجام اجتماعی نیز میشود
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تصویر .7انسجام و امتزاج کالبدی-عملکردی (فصل مشترک) .مأخذ  :نگارندگان.1396 ،

...........................................................

تصویر  .8انسجام و امتزاج کالبدی-عملکردی (تداخل و تعداد وجوه اتصال) .مأخذ :نگارندگان.1396 ،

(( )Im Sik, Zdravko & Ivan, 2015:23تصویر7و.)8
مورد دیگر فصل مشترک در محوری در قالب مرز مابین
محالت است ،در مرزها ویژگیهایی وجود دارد که هم
پیوندی و یکپارچگی بیشتر را منجر میشود (Campbell,

.)Henly, Elliott & Irwin, 2009: 23

 انسجام به واسطه تداخل و تعداد وجوه اتصال محالتبا یکدیگر :تداخل عامل دیگری بوده که به موجب درهم

..............................................................................
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تنیدگی عناصر و مرزها در یکدیگر عامل امتزاج میشود
( .)Barabbasi, 2011:19تداخل شامل درهم تنیدگی
مرزها در یکدیگر (مرزهای موجگون) یا درهم تنیدگی راه
ها نیز است .از طرفی تعداد وجوه اتصال محالت باهم عامل
دیگری بوده که در ایجاد ویژگی تداخل مؤثر است که در
گذشته به دلیل باال بودن تعداد وجوه اتصال محالت از
مرزها به یکدیگر عامل انسجام و نفوذپذیری بیشتر محالت

ماهنامه باغ نظر /39-52 :)61( 15 ،تیر 1397
جدول  .4اصول و معیارهای انسجام در سطح میانی -مابین محالت .مأخذ :نگارندگان.1396 ،
زمینه

معیار
ٍحذت ٍ کثشت

پیًَذ

تٌَع ٍ تثایي فضایی

هشصّای پیًَذ دٌّذُ

اصل تشکیة

ًفَرپزیشی

اصل هقیاع ٍ تٌاسة

ّوپیًَذی
ػوق
اهتذاد ساختاسی

 ٍحذت دس ًوای هحالت هجاٍس ّنیکپاسچگی تذًِ هشصیکپاسچگی اجضای کاسکشدی هشصپیًَذ تذًِ ّای هشص هحالت پیًَذ هؼاتش هحالت تاّن تخلخل تذًِ هحالت تاّن پچیذگی تذًِ هحذٍدُ هحالت کن کشى فاصلِ کالثذی دٍ تافت هجاٍسٍجَد هحَسّای استثاط دٌّذُ هتثایي ٍ
داسای تٌَع فضایی هحالت تا ّن
هشص دس ًقش هفصل (اتصال ٍ اًفصال)تغییش هسیش دس هشصگشایش فضایی هشصهشصتٌذی هتخلخل چٌذٍجْی تَدى هشص دسّن تٌیذگی هشصّا پیًَذ ٍ اتصال تذًِ فضای هشصیدسّن تٌیذگی تَدُ ٍ فضایکپاسچگی هٌظش ٍ ًوای هشص یکپاسچگی ًوای هحالت تاّن اص تیي تشدى دیذّای تی ًْایتتؼذد تؼذاد ساُ ّای ًفَری پیادُکاّش تؼذاد ساُ ّای ًفَرپزیش سَاسُ -افضایش ًفَرپزیشی دس قغؼات لثِ

ّن هقیاع شذى پالک ّای هجاٍسّن هقیاع شذى دٍ لثِ ی خیاتاى-تٌاسة قغؼات ٍ خیاتاى هجاٍس آًْا

ّن پیًَذی هشصّاتؼذد ًقاط کاسکشدی هشتشک هشصّا تؼذد گشُ ّای اتصال دٌّذُ هشصّاػوق کن هحالت اص یکذیگشاهتذاد ساختاسی هؼاتش پیادُ یا سَاسُ سٍاصلی دسٍى هحالت

............................................................

صهیٌِ ساختاسی

اًسجام هحالت تاّن

صهیٌِ کالثذی

ّوپَشاًی تصشی

زیرمعیار

توضیحات
ٍحذت ٍ کثشت :تکاسگیشی اصل ٍحذت ٍ کثشت دس اصَلکالثذی هحالت تاّن ،دس ًوای هتحذ ٍ دس ػیي حال هتٌَع ٍ
ّوچٌیي دس چیذهاى اجضای هحالت ًسثت تِ ّن
 پیًَذ :پیًَذ تِ هٌظَس ایجاد استثاط کالثذی ٍ ساختاسیهاتیي هحالت ٍ اجضای دسًٍی ٍ هفصلی آًْا است ٍ تذیي
عشیق کِ تا ایجاد اتصاالتی دس هشص هحالت تاّن ٍ ّوچٌیي
کن کشدى فاصلِ کالثذی دٍ تافت اص ّن هی تَاى پیًَذ سا ها
تیي هحالت ایجاد ًوَد.
 تٌَع ٍ تثایي فضایی :تٌَع ٍ تثایي فضایی دس استثاط تا هشصهحالت ٍ هحَسّای پیًَذ دٌّذُ آًْا تاّن هغشح است ،تذیي
گًَِ کِ تایستی هحَس ٍ لثِ ّای اتصال دٌّذُ هحالت تْن
داسای تثایي تَدُ ٍ اص عشاحی هؼاتش هستقین الخظ ٍ داسای
دیذ تی ًْایت هواًؼت گشدد.
 هشصّای پیًَذ دٌّذُ :هشص هحالت تایستی داسای ًقشهفصل تَدُ کِ ّن اتصال سا هاتیي تذًِ ٍ هحالت ایجاد کٌذ ٍ
ّن اص عشفی ًقش هشص سا دس اًفصال آًْا اص ّن ایجاد کٌذ .هشص
تا تغییش فشم هسیش ،تا ایجاد پیچ ٍ گشایش ّای فضایی دس
اهتذاد خَد ٍ ،اص عشفی تا ایجاد تذًِ ّای هتخلخل ٍ دسّن
تٌیذُ ،ػالن هْوی دس پیًَذ ٍ اتصال است .هشصّای پیًَذ
دٌّذُ :استفادُ اص ٌّذسِ ی فشکتال سلسلِ هشاتثی اص هقیاع
ّا سا دس جذاسُ ّا ایجاد هی کٌذ کِ هَجة افضایش پیًَذ تیي
تَدُ ٍ فضا هیشَد.
 اصل تشکیة :دس اصل تشکیة هٌظَس چگًَگی تشکیة تَدُ ٍفضای ٍاقغ دس هشص هحالت تَدُ کِ ًقش هْوی سا دس ایجاد
اًسجام ٍ پیچیذگی هاتیي دٍ هحلِ ایفا هی کٌذ.
 ّوپَشاًی تصشی :اص لحاػ تصشی ،ادساک یک کل یکپاسچِاص هحالت دس قالة ًوای هحالتً ،وای هحَسّای هشص ٍ
هاّیت هشص تایستی داسای ّوپَشاًی تاشذ ٍ .ایٌکِ دیذّای
تی ًْایت سا دس هقیاع هحالت کاّش دّین ًیض تِ ًَػی
ّوپَشاًی تصشی سا شاهل هیشَد.
 ًفَرپزیشیً :فَرپزیشی فیضیکی تِ ٍیظُ ًفَرپزیشی پیادُ اصاّن هَاسدی تَدُ کِ هٌجش تِ شکلگیشی سٍاتظ ٍ جشیاى ّای
اجتواػی هاتیي دٍ هحلِ تاّن هی گشدد .چٌاًچِ هشص هحالت
داسای ًفَرپزیشی تِ ّن تاشٌذ؛ تخشی اص استثاعات سا فشاّن
هی کٌذ .هشصّای پیًَذ دٌّذُ تا افضایش ساُ ّای ٍسٍدی ٍ
خشٍجی تافت تا استفادُ اص تلَک ّای ًفَرپزیش دس هشص آى،
تشقشاسی استثاط تیي تافت
 اصل هقیاع ٍ تٌاسة :دٍ تافت هجاٍس تشای ایٌکِ تِ ّنپیًَذ تخَسًذ ،تایذ ّن هقیاع تاشٌذ کِ ایي ٍضؼیت اص عشیق
کَچک هقیاع کشدى قغؼات سقن هی خَسد .صیشا قغؼات تا
هقیاع تضسگ ،هٌجش تِ کاّش هیضاى ًفَرپزیشی دٍ تافت هی
گشدد .پیًَذ؛ دٍ تافت هجاٍس ،تایذ ّن هقیاع تاشٌذ کِ ایي
ششایظ اص عشیق خشد کشدى هقیاع جذاسُ ی حاشیِ ی
خیاتاى حاصل هیشَد.
 ّن پیًَذیّ :ن پیًَذی دس استثاط تا هحالت ٍ اًسجام آًْاصهاًی هحقق هی گشدد کِ هشصّا داسای ًقاط کاسکشدی
هشتشک تا ّن تَدُ ٍ گشُ ّای اتصال دٌّذُ هشصّا تِ ّن
ٍجَد داشتِ تاشذ .اص عشفی ساختاس پیَستِ هحالت تاّن ًیض
ػاهل ّن پیًَذی است.
 -ػوق :ػوق هحالت اص ّن تایستی پاییي تاشذ تذیي ًحَ کِ
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 اتصال ساختاسی هحالتسلسلِ هشاتة

تذاخل ٍ اهتضاج ٌّذسی

ٍاتستگی هذٍل ّا

دسّوتٌیذگی تَدُ ٍ فضا

...........................................................

صهیٌِ کاسکشدی

تؼذد فصل هشتشک

هشصتٌذی هتخلخل هحالت تاّن چٌذٍجْی تَدى هشص هحالت دسّن تٌیذگی هشصّای هحالت پیًَذ ٍ اتصال تذًِ فضای هشصی هحالتٍاتستگی هیاى هذٍل ّای کَچک ٍ تضسگهؼاتش تاّن
ٍاتستگی هیاى اجضا کاسکشدی کَچک ٍتضسگ هحالت تاّن
تشکیة هتٌَع ٍ داسای پیچیذگی تَدُ ٍفضای هشصّا
 افضایش تٌَع تَدُ ٍ فضا دس هشصّاٍجَد فضاّای تجوغ پزیش دس فصلهشتشک هحالت

اتصال

تؼذد ٍجَُ اتصال هحالت تاّن چٌذٍجْی تَدى هشص-اتصال ساختاسی هشاکض هحالت تا ّن

پیًَذ ٍ اتصال کاستشی ّا

 کاسکشد ّای ّن سٌخ-کاستشی ّای هتضاد ٍ هکول

ٍجَد ػولکشد هشتشک هاتیي
هحالت

کاستشی ّای هشتشک تجوغ پزیشٍ-جَد فضاّای تجوغ پزیش دس هشصّا

به هم میشده است.
انسجام به واسطه نفوذپذیری نقطهای خاص درونمحالت (تخلخل) :منظور از نقطهای خاص ،وجود کاربری
خاصی با کارکرد واحدی بوده که در سایر محالت نظیر آن
وجود نداشته یا اینکه دارای شعاع عملکردی فراتر از محله
هستند .به عنوان مثال مسجد جامع به عنوان کاربری
که در سطح شهر جاذب بوده یکی از عوامل پیوند دهی
محالت به یکدیگر است.
-انسجام به واسطه در هم تنیدگی :در هم تنیدگی به

..............................................................................
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هٌجش تِ جذاساصی ٍ فاصلِ کالثذی آًْا اص ّن ًگشدد .تٌْا دس
صَستی ػوق تاال هَسد قثَل تَدُ کِ ایي ػوق تا فضاّای
هتثایي ٍ داسای سلسلِ هشاتة پش گشدد.
 اهتذاد ساختاسی :هؼاتش پیادُ ٍ سَاسُ ّش هحلِ کِ تِ جْتهَسفَلَطی خَد داسای اهتذاد دس هحالت پیشاهًَی تَدُ ،تِ
گًَِ ای هٌجش تِ اتصال هحالت تاّن هی گشدد.
 تذاخل ٍ اهتضاج ٌّذسی :تافت هحالت هجاٍس ّن ،تایستیداسای گشُ ّایی تَدُ کِ تذاخل ٍ اهتضاج ٌّذسی دٍ لثِ تافت
سا هٌجش گشدد ،ایي تذاخل ،تخشی اص اًسجام کالثذی سا تِ
دًثال خَاّذ داشت.
 سلسلِ هشاتة :هذٍل دس سلسلِ هشاتثی اص کَچک تِ تضسگتِ ّن هتصل هی شًَذ .دس صَستی کِ یک یا چٌذ سغح
هَجَد ًثاشٌذ ،اًسجام ًْایی شکل ًوی گیشد .اختالف سغح
صیاد تیي دٍ لثِ ی خیاتاى هاًغ پیًَذ آًْا تِ صَست سلسلِ
هشاتثی هیشَد.
دسّوتٌیذگی تَدُ ٍ فضا :تٌاسة ًیشٍّا ،قغؼات تضسگًیشٍّای صیادی سا حاشیِ خیاتاى ّای کَچک هقیاع ایجاد
هی کٌٌذ کِ هخشب پیًَذ هَسد ًظش تیي تَدُ ٍ فضا است.
ساتغِ تَدُ ٍ فضا ی ٍاقغ دس هشص هحالت تِ گًَِ ای تاشذ کِ
هیضاى ػجیي شذى تَدُ ّا دس ّن آفشیٌٌذُ فضایی شاخص
هاتیي هحالت تاشذ .ایي دسّوتٌیذگی داسای پیچیذگی ًیض
است.
تؼذد ًقاط فصل هشتشک :صهاًی کِ هشص هحالت تاّن داسایگشُ ّا ٍ ًقاعی تَدُ کِ فصل هشتشک سا تقَیت کٌٌذ؛ هیضاى
اًسجام دٍ هحلِ تاّن تیشتش هیشَد.
اتصال :صهاًی کِ هحالت اص تؼذاد ٍجَُ تیشتشی تا پیشاهَىخَد دس اتصال تاشٌذ ،هیضاى استثاط پزیشی آًْا تاّن تیشتش
هیشَدّ ٍ .وچٌیي استثاط هشاکض هحالت تاّن ًیضً ،قش
هْوی سا دس اًسجام ٍ اتصال ایفا هی کٌذ.
 ٍاتستگی :اگش خیاتاى دٍ تافت (هذٍل) ّن هقیاع سا اص ّنجذا کٌذ هذٍل تضسگتش شکل ًوی گیشد صیشا پیًَذ دس هقیاع
ّای کَچک تش اص تیي سفتِ است.
افضایش تٌَع ػولکشدی دس سغح ٍ قشاسدادى کاستشی ّایهکول دس دٍ عشف خیاتاى ،هَجة هیشَد کِ صا یک عشف
تشدد ٍ حشکت دس ػشض خیاتاى افضایش یاتذ ٍ اص عشف دیگش،
کاستشی ّای ٍاسظ ًقش یک پیًَذ دٌّذُ هیاى دٍ کاستشی
دیگش سا داشتِ تاشٌذ.

موجب مواردی قابل اعمال است که به اختصار بیان
میشود  :وجود اتصاالت قوی درون محله (فقدان عوامل
ایجاد کننده انقطاع در محله ،شکل گیری توأمان فضاها
و تودهها ،اتصال قوی دانهها و فضاها به یکدیگر) ،هندسه
قابل ادراک محله ،برقراری ارتباط بین فضاها با یکدیگر و
با تودهها و پیوند قوی میان محله و بستر آن.
نتیجهگیری

امتزاج اجزا و عناصر با یکدیگر یا از طریق کیفیتهای
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متضاد و مکمل و یا ازطریق عناصر واسط میانی صورت
میگیرد .بنابراین اجزا و عناصر واسط نه فقط به دلیل
نقش عملکردی که دارند بلکه به جهت نقش ثانوی
که برای برقراری ارتباط با سایر عناصری که نمیتواند
مستقیماً توسط خودشان امتزاج یابند ،قابل اهمیت است.
در یک شهر زنده مرزها تعریف شدهاند و مناطق مختلف را
به یکدیگر پیوند میدهند و بسیاری از فرایندهای انسانی
که منجر به یک شهر موفق میشوند را موجب میشوند.
تمامی این عملکردها نتیجه هندسه ناشی از مرزهای شهری
است .هندسهای که دارای پیچ بوده و نفوذپذیر هم باشد.
محالت مرتبط با هم در شهر کلیتگرا ،متشکل از اجزایی
با ارتباطات بسیار قوی است .برخی از آنها ( نه لزوما همه
آنها) با یکدیگر تبدیل به یک واحد میشوند .اجزا و عناصر
یک واحد نبایستی از یکدیگر جدا باشند و لزوماً مجاور
یکدیگر هم نباشند .معیار اصلی ارتباط است ،ارتباطات
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