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بیان مسئله :تغییرات جمعیتی و اقلیمی بهعنوان اصلیترین چالشهای پیش روی بشر در قرن حاضر به شمار
میروند .از دهۀ  ،1970توسعۀ پایدار و طراحی همهشمول در پاسخ به این تغییرات مطرح شدند؛ اما با وجود این
دو نظریه ،مسئلۀ ناکارآمدی فضاهای معماری همچنان موضوع بحث محافل علمی است .این در حالی است که
معماری بومی ،درگذشته بهعنوان معماری پاسخگو به نیازهای عموم مردم مطرح بوده؛ اما در عصر کنونی این
معماری به دلیل دورماندن از تحوالت زمانه مورد بیتوجهی قرارگرفته است.
فرضیه و پرسشهای تحقیق :به نظر میرسد با واکاوی در اصول طراحی همهشمول و شناخت معیارهای کلیدی
توسعۀ پایدار و شاکلۀ معماری بومی و احیای آن ،میتوان به الگوهایی از معماری دستیافت که بر همهشمولی
فضاها و پایداری آنها مؤثر باشند .همچنین به نظر میرسد تقویت اصل انعطافپذیری فضاها بیشترین تأثیر را بر
همهشمولی آنها دارد .حال این پرسش کلیدی مطرح است که کدا م یک از معیارهای طراحی همهشمول با توجه
به نیازهای کنونی بومگرایی قابلیت اعمال در معماری بومی پایدار را دارد و نیز کدامیک از معیارهای معماری
بومی را میتوان در طراحی همهشمول به کار گرفت.
هدف :این مقاله با هدف شناسایی میزان همگرایی یا واگرایی مؤلفههای معماری بومی و طراحی همهشمول
تدوینشده و درصدد است تا به الگویی تعاملی دست یابد که در تطابق با معیارهای طراحی همهشمول و نیازهای
کنونی بومگرایی بوده و قابلیت اعمال در معماری بومی پایدار را داشته باشد.
روش تحقیق :روش
تحقیق این مقاله روش توصیفی-تحلیلی و متکی بر فن تحلیل محتواست که با رویکرد کیفی
ِ
_کمی مورد مطالعه قرارگرفته است .بدین معنا که ابتدا الگوی تعاملی معماری در تطابق با معیارهای سه مقولۀ
معماری بومی ،طراحی همهشمول و توسعۀ پایدار به روش کیفی تدوینشده و سپس ارتباط معیارهای کلیدی در
ن شده است .در این مطالعه ،حصار صفوی در منطقۀ
این الگو و سهم هریک در نظام تعاملی به روش کمی تعیی 
 12تهران ب ه عنوان بستر مکانی پژوهش انتخابشده و همزمان نسبت به جمعآوری دادههای کمی و کیفی در
قالب پرسشنامه اقدام شده است.
نتیجهگیری :نتایج نشان میدهد در الگوی تعاملی حاصله از روشهای کیفی پژوهش ،شش عامل کلیدی
کمی تابآوری
تابآوری ،زمینهگرایی ،استفادۀ همهشمول ،راحتی ،حقوق و مدیریت دخیل هستند و مطابق نتایج ّ
بیشترین سهم در نظام تعاملی را داراست.
واژگان کلیدی :معماری بومی ،طراحی همهشمول ،توسعۀ پایدار ،حصار صفوی.
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لیدا اسالمی و همکاران.

بیان مسئله
طراحی همهشمول بهعنوان پارادایمی از توسعۀ پایدار مطرح
است که شرایط بهرهمندی عادالنۀ همه انسانها از امکانات
محیطی را با در نظرداشتن مصلحت ذاتی محیط پیرامون تأمین
میکند .امروزه دیگر ویژگی همهشمولبودن فضاها ،بهعنوان
شیوۀ تشریفاتی و مازاد بر الزامات اصلی تلقی نمیشود .بلکه
بهعنوان یک دغدغۀ همگانی و نیاز اساسی کاربران در چرخۀ
زندگی از کودکی تا سالمندی مطرح است .به نظر میرسد
یکی از دالیل اصلی پیدایش نظریۀ طراحی همهشمول پس از
مطرحشدن توسعۀ پایدار ،اشاعۀ نامتوازن پایداری در ابعاد سهگانۀ
اولیۀ آن یعنی محیطی ،اجتماعی و اقتصادی است .بدین معنا
که توسعۀ پایدار بهجای توجه توأمان به ابعاد زیستمحیطی،
اجتماعی و اقتصادی ،تبدیل به ابزاری در حمایت اکولوژیک از
محیطزیست بدل شد و با گسترش روزافزون اقدامات حمایتی
از محیطزیست ،ابعاد اجتماعی و اقتصادی آن مغفول افتاد.
بدیهی است برای رسیدن به معماری پایدار ،عمل به اصول
معماری بومی میتواند راهگشا باشد و معماری بومی عالوه
بر آنکه قادر به ایجاد پایداری در ابعاد زیستمحیطی است،
تعامالت اجتماعی را نیز تداوم بخشیده و در تبلور حس حضور
و تعلق به فضا نقشآفرین است .این در حالی است که جامعۀ
امروز بشری پاسخ نیاز خود به پایداری اجتماعی ،حس مکان،
احساس راحتی و تعلق به قلمرو فضایی را در طراحی همهشمول
جستجو میکند و دلیل افت مشارکت اجتماعی و تعامل
شهروندان در دنیای معاصر را طراحی تبعیضگونۀ محیطهای
معماری و شهرسازی میداند و عدالتمحوری در خلق فضاهای
معماری و شهری را جایگزین مناسبی برای توسعۀ پایدار صرفاً
اکولوژیک و نیز معماری بومی به شکل سنتی معرفی میکند؛
زیرا معتقد است باید ضمن احترام به محیط و حقوق نسل آینده
در بهرهمندی از منابع و فناوری زمانه نیز بهره برد و معماری
بومی به شکل سنتی از وضعیت آرمانی دنیای فناورانه فاصلۀ
بسیار دارد.
در این راستا تأمین توأمان پایداری زیستمحیطی ،اجتماعی و
اقتصادی در یک الگوی معماری اصیل ،هویتمند و کارا مدنظر
است که به دنبال آن احساس راحتی و رضایتمندی در فضا
حادث شود .ریشۀ این تحقیق مبتنی بر دستیابی به رهیافتی
در معماری است که بهواسطۀ آن بتوان پیوندهای بین نسلی
و تعامالت اجتماعی را حفظ کرد و در راستای احیای هویت
ذهنی ساکنین و هویت عینی الگوهای واجد ارزش معماری
بومی و پایدار کوشید.
مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق

• طراحی همهشمول

به نظر میرسد طراحی انسانمدار که در زمان خود انقالبی
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بزرگ به شمار میرفت متأسفانه چندان کارا و موفق در
عمل نبوده است؛ زیرا تعریف پیشگامان این نظریه از انسان،
یک مرد سالم ،جوان ،پرتوان و در شرایط ایدهآل فیزیکی در
نظر گرفته شده بود که در شرایط اقلیمی و نور مناسب ،به
فعالیت بیولوژیک خود مشغول است .پس هر کاربر دیگر که
حتی فاقد یکی از شرایط مذکور بود ،جزو گروه خاص در نظر
گرفته میشد ( .)Burton & Mitchell, 2014, 1این در حالی
است که نیمی از جمعیت افراد روی زمین را زنان ،سالمندان،
زنان باردار ،کودکان و افراد دارای معلولیتهای جسمی ،حسی
و حرکتی تشکیل میدهند .تقویت فعالیتهای اجتماعی افراد،
باعث حضورپذیری و شکلگیری الگوهای مختلف در فضاهای
شهری شده و باعث حضورگروههای مختلف سنی و جنسیتی
اقشار مختلف میشود (پاکنژاد و لطیفی .)1397 ،صرفنظر از
این مقوله ،نادیدهگرفتن کرامت انسانی ،نیازهای استقاللطلبانۀ
افراد نیز گا ه و بیگاه قربانی اهداف شهرتجویانۀ طراحان،
سیاستهای منفعتطلبانۀ سوداگران اقتصادی و صاحبان
سرمایه شدهاند .این امر در عمل ،نتیجهای جز ایجاد گسست در
پیوندهای اجتماعی ،ضعف تعامالتی شهروندان و انزواطلبی آنها
نداشته است .بدین ترتیب جوامع انسانی بهتدریج پویایی خود
را از دستدادهاند.
برای نخستین بار در دهۀ  1970یک معمار آمریکایی به نام
«میکاییل بدنار» این ایده که اگر موانع محیطی برچیده شود،
ظرفیتهای عملکردی هر فردی افزایش مییابد را معرفی کرد.
او پیشنهاد کرد که یک مفهوم جدید فراتر از دسترسپذیری
مورد نیاز است که وسیعتر و جهانیتر باشد (.)Ostroff, 2010
طراحی همهشمول ،طراحی فرآوردهها و محیط به نحوی است
که برای تمام مردم ،متنوعترین گروه ممکن ،بدون نیاز به انطباق
یا طراحی تخصصی قابلاستفاده باشد .طراحی همهشمول در
پی منافع عامۀ مردم در سنین و تواناییهای مختلف است که
سادگی و قابلیت درک آسان ،انعطافپذیری ،امکان استفادۀ
ل درک با حواس پنجگانه ،حداقل نیاز به
برابر برای همه ،قاب 
نیروی فیزیکی ،کمترین احتمال خطا ،اندازه و فضای مناسب
برای نزدیکشدن و استفادۀ اصول اولیۀ آن برشمرده میشوند
(.)Mace, 1998
در طراحی همهشمول ،طراحی محصوالت و محیط بهگونهای
صورت میگیرد که برای همۀ مردم بدون نیاز به سازگاری
یا طراحی تخصصی قابل استفاده باشد ( )M.S., 2010, 4و
میتواند از ارزشهای زیباییشناختی باالیی برخوردار باشد.
مقصود از این طراحی یک اصطالح منطبق با استانداردهای
طراحی دسترسپذیر نیست .در واقع اصول طراحی همهشمول
دستمایهای برای استفادۀ همه طراحان و ن ه فقط متخصصان
است و منافع حاصله از آن طیفی فراتر از معلوالن و
سالمندان را در برمیگیرد و منحصر به گروه خاصی نیست
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(.)Abascal, Barbosa, Nicolle & Zaphiris, 2016, 180
دستیابی به طراحی همهشمول به عنوان یک هدف مطرح
است که در کل فرایند طراحی رخ میدهد و صرفاً یک
محصول به شمار نمیرود (.)N. D. A., 2014
امروزه طراحی همهشمول حامی یک سیاست برد-برد و انتفاع
دوجانبه است .متأسفانه دچار سوء تعبیری با عنوان طراحی برای
همه شده که متهم به داشتن هدفی غیرعملی است .درحالیکه
رویکردی عملی و مفهومی و نه تخیلی و ایدهآلگرایانه است؛ که به
دنبال محیطی غیر تبعیضآمیز و انگزدنی است (.)Petrie, 2016
طراحی همهشمول ،طراحی جامع و فراگیر و در مقابل مفهوم
طراحی منحصربهفرد است که منجر به عدالت اجتماعی میشود
(2003

Keates

& Lebbon,

.)Clarkson, Coleman,

این طراحی یکپارچه ،شامل تمام جنبههای محصوالت
استفادهشده در سنین و تواناییهای متفاوت ،در گسترهای از
زمینه مطرح است ()B. S. I., 2005؛ (جدول .)1

معماری بومی
معماری بومی ،عمدتاً به نوعی از معماری اطالق میشود
که برخاسته از سنتهای محلی غیررسمی بوده و توسط
یک طراح خاص بیان نشده است .معماری بومی ،گونهای
از معماری بوده که بر پایۀ نیازهای استفادهکنندگان
شکلگرفته و منعکسکنندۀ سنتهای محلی است .نخستین
بار معماری خودجوش به ابداع «جوزپه پاگانو» برای معماری
بومی انتخاب شد .البته منظور از خودجوش ،تصادفیبودن
آن نیست ،بلکه طبیعیبودن آن است .در این نوع معماری
همهچیز در نهایت سختگیری گزینش میشود و برخاسته
از ضرورتهای معیشتی است که تنها جنبههای مادی
و عملکردی ندارند .معماری بومی برای تعهد به مدنیت
میپیوندد .جایی که اشیاء ،احساسها و لحظهها مدامدگر
میشوند .این نوع معماری ،خواستار ماندگاری آنچه میگذرد
است (آلپاگونولو و فالمکی« .)36 ،1385 ،راپاپورت» ()2010

جدول  .1جمعبندی دیدگاه نظریهپردازان و احصای شاخصهای طراحی همهشمول .مأخذ :نگارندگان.
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در بیان فضای حاکم بر معماری اذعان میدارد این معماری
ترجمان بیواسطه و ناخودآگاه نیازها ،ارزشها ،باورها و آرزوهای
اکثریت مردم جامعه در یک فرم فیزیکی خاص بوده که بیش از
بناهای باشکوه و شکلگیری به خاطر گروههای خاص برگزیده
از مردم ،گویای فرهنگعامۀ مردم است .مسکن بومی ،تجلی
ارزشهای در حال تغییر و نیز تصویر خانه ،جهانبینی و شیوۀ
زندگی عامۀ مردم بوده و حاصل مجموعهای از موقعیتهاست
(بیکر .)35 ،1385،از نظر «پیترو بلوچی» ( )1960معماری
بومی ،معماری ساختهشده توسط اکثریت مردم با میراث و
تجربۀ یکسان و محدود است نه معماری که توسط اقلیت
متخصص و با برنامه بنا نهاده شده باشد .هنر بومی ،هنری
است که توسط مقدار کمی از افراد متخصص و با برنامه ساخته
نشده است بلکه در ادامۀ فعالیت تمامی مردمان دارای تجربه
(میراث) مشترک و در طیف محدودی از تجارب افراد عادی
شکلگرفته است (رودوفسکی.)74 ،1343،
از اواخر قرن نوزدهم کاربست معماری بومی در آثار بسیاری از
معماران مطرح همچون «حسن فتحی» سبب تکامل معماری
بومی در طول زمان شده است .وی اصول اساسی ،نظیر اعتقاد
به اولویت ارزشهای انسانی بر معماری ،اهمیت رویکردهای
فراگیر در مقایسه با رویکردهای محدود ،استفاده از فناوری
مناسب ،لزوم اجتماعمحوری و فنهای ساخت مشارکتی ،نقش
ضروری سنت و برقراری مجدد مفاخر فرهنگی در میان هنر
ساختمانسازی را اساس شکلگیری معماری بومی میداند
( .)Fathy Foundation, 2014معماری بومی ،تفکر عاقالنۀ
نسلی است که توسط فرهنگ منطقۀ خاصی که در آن شکوفا
شده ،شکلگرفته است .طراحی بومی ،تبلور محدودیتهای
اعمالشده به واسطۀ خطوط راهنمای منطقه و فرهنگ ،در
معمای یک منطقه است .یا به نوعی آموزش زندگی با این
محدودیتها با بهکارگیری حداکثر توان بالقوه یک بوم به
شمار میرود؛ بنابراین معماری بومی نتیجۀ عواملی است
که آن را شکل میدهند ( .)Ibidحسن فتحی در رجوع به
معماری بومی الگوبرداری کامل از فرم معماری و شکل
زندگی بومی را به عنوان یک واقعیت موجود که ضرورتی به
تغییر آن نیست و باید حفظ شود مورد توجه قرار میدهد
(اکرمی و دامیار .)34،1396،او معتقد است تا پیش از فروپاشی
مرزهای فرهنگی که در قرن نوزدهم اتفاق افتاد فرمها و
عناصر ویژۀ معماری بومی در تمامی جهان دیده میشود و
ساختمانهای هر ناحیه ،میوۀ شگفتانگیز وحدت میمون تصور
مردم با خواستههای محیط بود (فتحی .)1382 ،امروزه معماری
بومی ب ه عنوان ظرف و میراثی از گذشتگان تلقی میشود.
میراث مردمانی آموزش ندیده که از به کاربردن عناصر معماری
به آفرینش معماری پرداختند (فالمکی .)12 ،1384،معماری
بومی یعنی مجموعهای از واحدهای معماری و شهرسازی که
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در سرزمین گرد هم آمدهاند و با هماهنگیهایی در زمینة
شکل ،حجمگذاری یا «پالن ولونومتریک» در زمینههای
کاربردی ،رنگآمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و همچنین
در زمینة مصالح و تمام نظامهای ساختمانی که در آن پدیدار
است رکن اساسی را در بردارد« .این معماری به هماهنگی بر
تفاوتها ،تشخیص مبتنی بر ضابطهها و رسوم و سلیقههای
زادۀ فرهنگ محیطی ،یگانگی زاده از احترام متقابل یا برخوردار
از رفتارهای محیطی مبتنی است و نیز بر آزادیهای مشروط از
قراردادهای اجتماعی ضمنی ،قراردادهای نانوشته و زنده تأکید
دارد» (همان.)17 ،
توسعۀ پایدار
تعریف قابل قبول برای توسعۀ پایدار و مبنایی برای آغاز
مطالعه در این عرصه ،تعریفی است که «گروهام برانتلند»
( )Brundtlandدر گزارش خود در ( )1987در کمیسیون
جهانی توسعه و محیطزیست  WCEDو سخنرانی معروفش با
موضوع آیندۀ مشترک ما آورده است :توسعۀ پایدار ،توسعهای
است که نیازهای نسل فعلی را بدون خدشه واردآوردن بر
تواناییهای نسل آینده در تأمین نیازهای خود تأمین کند
(موتین و شرلی .)15 ،1386 ،این امر در بدو پیدایش در
سه وجه اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی مطرح شد
ولی پس از گذشت مدت کوتاهی و بهمجرد آنکه موضوعات
زیستمحیطی ،سرلوحۀ کار بحث سیاسی قرار گرفت ،بهجای
اینکه بهعنوان فشاری بر تغییرات محیط عمل کند بهصورت
ابزاری برای حمایت از محیط زیست اکولوژیک معرفی شد
(پیرس و وارفورد .)67،1998 ،درحالیکه در ذات خود بهعنوان
تعادل میان سه عنصر (محیط ،اجتماع و اقتصاد) شناختهشده
بود و تأکید آن از حفاظت محیط به ارتقای کیفیت زندگی با
توجه به ظرفیت اکوسیستمهای موجود انتقال پیدا کرده بود
(.)Detr & Doh., 2001
میتوان گفت مفهوم توسعۀ پایدار ،حاصل رشد آگاهی از
پیوندهای جهانی ،مابین مشکالت محیطی در حال رشد،
موضوعات اجتماعی و اقتصادی ،فقر و نابرابری و نگرانیها
دربارۀ آینده سالم بشر است .توسعۀ پایدار به صورت قوی
موضوعات محیطی ،اجتماعی و اقتصادی را به هم پیوند میدهد
(گرجی مهلبانی.)2، 1390 ،
این توسعه در ابعاد سهگانۀ اولیۀ خود دارای اهدافی است
که تأمین نیازهای اساسی انسان امروز و فردا ،ارتقای سطح
زندگی و بهبود آن برای همه ،حفظ و ادارۀ سامانههای
زیستی (اکوسیستمها) برای داشتن آیندهای امنتر ،توجه به
زیستگاه موجودات و تأمین ابزار و امکانات فکری و فناوری
در زمرۀ مهمترین آنهاست .با عنایت به اهداف فوق توسعۀ
پایدار را میتوان چنین تعریف کرد« :آن نوع توسعهای که از
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طریق استفاده از ابزار و فناوری به حفاظت از منابع طبیعی
و سامانههای زیستی در عین استفاده از آنها پرداخته و از
این جهت برای باالرفتن کیفیت زندگی نسلهای امروز و
فردا تأکید کند (مفیدی شمیرانی و مضطرزاده)29،1393 ،؛
(جدول .)2
بازبینی اصول توسعۀ پایدار از سوی سازمان ملل در
افق 2030
«دیوید گریکس» ( )Griggsنظریهپرداز استرالیایی ،معتقد
است توسعۀ پایدار در طول سه دهۀ اخیر ،دارای سه رکن
اساسی یعنی اجتماعی ،اقتصادی و زیستمحیطی بوده؛ اما
اکنون این تعریف دیگر چندان کارایی ندارد باید توسعۀ
پایدار مورد بازبینی قرار گیرد (گریکس .)1392،در مقالهای
که از جانب استراتژی بینالمللی کاهش خطر سازمان ملل
متحد برای ریو  )Rio+20(20+آماده شده مطرح شد که
ِ
مدیریت ریسک برای دستیابی
کاهش خطر بالیای طبیعی و
به توسعۀ پایدار ضروری است .هر چارچوبی که برای توسعۀ
پایدار تعریف شد به برنامۀ کالبدی واضح در برابر بالیای
طبیعی و مدیریت ریسک آب و هوایی نیاز دارد .میزان
خطر بالیای طبیعی در حال افزایش جهانی است و تهدیدی
محسوس برای مردم ،داراییها و هر نوع تالش در راستای
تحقق توسعۀ پایدار به شمار میرود .اتفاقات مصیبتبار در
سال  2011به ویژه در زلزلۀ بزرگ شرق ژاپن و تسونامی
پیامدهای فاجعه ،فراتر از مرزهاست .لذا برنامههای عملی،
سیاست ،امور مالی و ف ّناوری موظف هستند که خطر بالیای
طبیعی را کاهش دهند و نیاز دارند به عنوان میانبری مهم
در توسعۀ پایدار تقویت شوند ()UNISDR, 2011؛ (جدول
.)3

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

جمعبندی متون و استخراج معیارها و شاخصها
به منظور تدوین مدل مفهومی پژوهش ،تحلیل محتوای
کیفی در آرای نظریهپردازان شرقی و غربی در هر مقوله
آغاز و شاخصهای مدنظر آنان احصا و پس از بررسی
ماهوی دستهبندی شدند .در این راستا مواردی که دارای
همپوشانی محتوایی با یکدیگر بودند ،بهمنظور خالصهکردن
اطالعات و حصول نتیجۀ مناسبتر ،حذف یا در دستهبندی
کالنتری قرار گرفتند .در این دستهبندی ،قابلیت تشخیص،
جهتیابی و موقعیتیابی همگی تحت عنوان «خوانایی»
آورده شدهاند .حداقل نیروی فیزیکی و دوام و آسایش
همگی تحت عنوان «راحتی» ،و تنوعپذیری ،تغییرپذیری و
تبدیلپذیری با عنوان «انعطافپذیری» ،و تلورانس در برابر
خطا و سازگاری تحت عنوان «تابآوری» آورده شدهاند
(تصویر .)1

و در نهایت با تفسیر متون نظری گذشته و تحلیل محتوای
کیفی آنان ،معیارهای پر تواتر در هر مقوله بهعنوان عوامل
مؤثر در مدل تعاملی وارد شدند .عواملی همچون پیوند با
ارزشها ،پاسخگویی به نیازهای روزمره ،پیوند با محیط،
تغییر و تکامل تدریجی (انعطافپذیری) در هردو سطح
دسترسی (کالبدی) و ادراک فضایی (معنایی) ،مشارکت
مردمی ،تعلق به بستر مکانی و استفاده از مصالح و فناوری
بومی ،به عنوان شاخصهای اساسی معماری بومی مورد
استفاده قرار گرفتند .همچنین در خصوص طراحی
همهشمول ،معیارهای هفتگانه ذیل به دلیل جامعیت بیشتر
از نظر نگارنده برای طراحی همهشمول برگزیده شدهاند:
استفادۀ فراگیر ،انعطافپذیری ،راحتی ،ایمنی ،خوانایی،
دسترسپذیری در کالبد و اطالعات و تابآوری.
همچنین بررسی آرای نظریهپردازان در خصوص توسعۀ
پایدار منجر به استخراج هفت معیار کلیدی در سنجش
توسعۀ پایدار شده که شامل اتفاق نظر اکثر آنان در
معیارهای حقوقی ،اجتماعی ،اقتصادی ،محیطی ،مدیریت
ریسک ،مهارت و بومگرایی است .در ادامه به منظور تدوین
چارچوب نظری پژوهش به بررسی میزان همگرایی یا
واگرایی میان معیارهای کیفی در سه موضوع مذکور در
قالب تصویر 2پرداخته شده است.
در بررسی دودویی روابط ،همبستگی میان معیارهای توسعۀ
پایدار و طراحی همهشمول ،میتوان استفادۀ همهشمول را
به عنوان حقی برای عموم مردم جامعه ،مرتبط با ابعاد
اجتماعی و حقوقی توسعۀ پایدار دانست .عالوه بر آن معیار
ایمنی در طراحی همهشمول که دربردارندۀ شاخصهایی
همچون امنیت فضایی ،ایمنی کالبدی است میتواند در
بخش مدیریت ریسک در جامعه و نیز ابعاد اجتماعی
توسعۀ پایدار مطرح باشد .همچنین معیار دسترسپذیری
در طراحی همهشمول ،دربردارندۀ شاخصهایی همچون
دسترسپذیری کالبدی و امکان دستیابی به امکانات
محیطی ،در ابعاد حقوقی و محیطی توسعۀ پایدار ظاهر
میشود .انعطافپذیری نیز از دیگر مؤلفههای طراحی
همهشمول است که در ابعاد کالبدی و ذهنی مطرح
میشود .پس میتواند در بخشهای محیطی ،مهارت و
مدیریت ریسک به توسعۀ پایدار تبلور یابد .معیار خوانایی
وجه تعمیمیافتۀ ویژگیهایی نظیر قابلیت تشخیص و
درک شهودی ،جهتیابی ،مسیریابی و موقعیتیابی است
که با شاخصهایی همچون وجود نقشه یا طرحوارۀ ذهنی
قابلاحصا است .این مقوله ضمن ارتباط با مهارت فردی
و نیز ویژگیهای محیطی ،نمادها و نشانهها ،به مباحثی
همچون رویدادپذیری و خاطرۀ ذهنی همبستگی دارد .لذا
در ابعاد اجتماعی ،محیطی و مهارت با توسعۀ پایدار در
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لیدا اسالمی و همکاران.

جدول  .2جمعبندی دیدگاههای نظریهپردازان و احصای شاخصهای معماری بومی .مأخذ :برگرفته از اکرمی و دامیار.1396 ،

پیوند باارزشها

نظریهپردازی

مالحظات

پاسخ به نیازها

مقیاس انسانی

معین

میراث مشترک

فاقد طرح و طراح

همسازی با محیط

(انعطافپذیری)

تغییر تدریجی

ساده و فاقد سبک

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

ردیف

سازمان فضایی

6

رودفسکی

*

حسن مکان

5

پیتر و بلوچی

*

*

*

7

آلپاگو نولو

*

8

Oliver

*

*

9

راپابورت

*

*
*

*

*

مشارکت جمعی

4

حائری

*

*

بومی

3

دامیار و اکرمی

*

*

*

*

مصالح و فنون

2

حسن فتحی

*

*

*

*

*

تعلق به بستر

1

فالمکی

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

10

الکساندر

*

*

11

اشترالوس

*

*

*

12

چامسکی

*

*

*

13

لیدومان

14

آلسوب

*

*
*

*

*
*

15

بالکریشنا دوشی

*

*

16

Day

*

*

*

17

برند فری

18

گریکس

19

استدمن

*
*
*

تطابق خواهد بود .معیار راحتی با جامعیت بیشتر نسبت
به مفاهیمی همچون آرامش روانی و آسایش اقلیمی در
ابعاد محیطی ،اقتصادی و اجتماعی توسعۀ پایدار ظاهر
میشود .همچنین انطباق با ویژگیهای بومگرایانه ،آداب
و رسوم و فرهنگ ،و سنن جوامع ضمن تأمین مفهوم
راحتی در میان افراد جامعه ،یکی دیگر از وجوه پایداری را
تضمین میکند .تابآوری که با دربرگرفتن شاخصهایی
همچون سازگاری و ضریب تحمل خطا از دیگر معیارهای
طراحی همهشمول است که با ابعاد اقتصادی ،اجتماعی،
محیطی و مدیریت ریسک در موضوع توسعۀ پایدار در
ارتباط مستقیم است .با عنایت به موارد مطروحه میتوان
روابط دودویی مباحث فوق را در قالب یک الگوریتم ساده
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*
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*
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*

*

*

*

*

و سهبعدی در نظر گرفت که صفحۀ منتظم داخلی ،معرف
معیارهای معماری بومی ،حلقۀ میانی ،نمایانگر معیارهای
توسعۀ پایدار و حلقۀ خارجی دربردارندۀ معیارهای طراحی
همهشمول است .این رابطه در طول اعصار و از زمان
شکلگیری معماری بومی تا دوران مدرن و شکلگیری
مفهوم توسعۀ پایدار در دهۀ هفتاد میالدی و در دوران
پسامدرن با پیدایش نظریۀ طراحی همهشمول در توالی و
استمرار بوده و مدام نوبه نو شدهاند (تصویر .)3
معرفی محدودۀ مطالعه
با عنایت به تمرکز بناهای بومی واجد ارزش میراثی
در حصار صفوی واقع در منطقه ( 12نواحی  2و  )3و
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جدول  .3جمعبندی دیدگاه نظریهپردازان و احصای شاخصهای توسعۀ پایدار .مأخذ :نگارندگان.

تغییر در تداوم فرهنگی

*

تداوم فرهنگی

یافتن نظامهای فرهنگی
ریشههای فرهنگی

توسعۀ پایدار

اشتغال غیر کشاورزی

مکانی

*

صنعتیشدن با زیستتوده
ممانعت از تخریب
تمرکززدایی مراکز اقماری

*

هویت

*

بومگرا

اخالق

فرهنگ و سنت
حقوق

صلح و آرامش

*

شکوفایی

*

رضایتمندی

حقوق بین نسلی
نیازهای انسانی

*

آموزش و تعلیم و تربیت

*

مهارت

اطالعات و مستندسازی

ف ّناوری
مدیریت ریسک

نگرش یکپارچه

*

سیاست

*

امور مالی

برنامه عملی

*

*

*

*

حفاظت محیط

*

زیستمحیطی

حفاظت زیستی

حفاظت منابع

*

*

*

*

*

مشارکت مردمی

*

اجتماعی

مسئولیت اجتماعی

تعامل اجتماعی

*

*

*

*

*

فقرزدایی

برانتلند

گریکس

زاهدی

امینزاده

لقایی و محمدزاده

نظریهپردازان

تیکانلو

مالحظات

UN

پویایی

*

مانایی

............................................................
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تابآوری

انعطافپذیری

راحتی

تلورانس در
برابر خطا

تنوعپذیری

حداقل نیروی
فیزیکی

قابلیت
تشخیص

دوام

جهتیابی

آسایش

موقعیتیابی

سازگاری

تبدیلپذیری

تغییرپذیری

خوانایی

تصویر  .1تجمیع و تلخیص شاخصهای همپوشان .مأخذ :نگارندگان.

توسعۀ پایدار

پاسخ به
نیازها

همساز با
محیط

معماری

انعطافپذیری

بومی

حقوقی

اﺳﺘﻔﺎدة
ﻫﻤﻪﺷﻤﻮل

اجتماعی

ایمنی

مدیریت

دسترسپذیری

ریسک

محیطی

انعطافپذیری

مهارت

خوانایی

مشارکت
جمعی

ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ارزشﻫﺎ

طراحی

اقتصادی

همهشمول

راحتی

مصالح و

فناوری بومی

بومگرایی

تابآوری

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

تصویر  .2بررسی روابط دودویی معیارها در سه مقوله .مأخذ :نگارندگان.

نیز انتخاب این محدوده به عنوان پایلوت برای اجرای
طرح مناسبسازی از سوی شهرداری منطقۀ  12تهران
این محدوده که به خیابانهای امام خمینی ،مولوی ،ری
و وحدت اسالمی محصور بوده و محالت مهمی چون
عودالجان ،بازار و سنگلج و ...را دربردارد که به عنوان بستر

..............................................................................
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مکانی پژوهش انتخاب شده است (تصویر )4؛ (جدول .)4
روش انجام پژوهش
روش تحقیق بهکاررفته در این مقاله روش تحقیق ترکیبی
(کمیـکیفی) است .این روش مطابق رویکرد پژوهش

نشریه علمی باغ نظر /88-73 ،)77(16 ،آبان 1398

تصویر  .3الگوریتم مسطح طراحی همهشمول ،توسعۀ پایدار و معماری بومی .مأخذ :نگارندگان.

محالت حصار صفوی

خیابانهای حصار صفوی

موقعیت حصار صفوی و حصار ناصری

ترکیبی در گونهشناسی کرسول ( )2009از نوع روش
ترکیبی همزمان است .بدین معنا که دادههای کمی و
کیفی به صورت همزمان در بستر مکانی پژوهش گردآوری
شدهاند .در این راستا ابتدا به روش تحقیق کیفی ،الگوی

تعاملی معماری در تطابق با سه مقولۀ معماری بومی ،نظریۀ
طراحی همهشمول و توسعۀ پایدار تدوین شده و سپس به
روشهای تحقیق کمی ،ارتباط بین عوامل کلیدی دخیل
در تدوین الگوی تعاملی و سهم هریک در این الگو مورد

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

تصویر  .4مشخصات بستر مکانی پژوهش (حصار صفوی) .مأخذ :مهندسین مشاور هرم پی.

..............................................................................
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بررسی قرارگرفته است.
در این راستا ابتدا به منظور تدوین الگوی معماری تعاملی
در تطابق با معیارهای کلیدی معماری بومی ،طراحی
همهشمول و توسعۀ پایدار ،پس از مروری جامع بر متون
نظری و تجربی مرتبط ،تمامی ابعاد و اجزای مورد توجه
نظریهپردازان مطرح استخراج شده است .اجزای حاصله
به دستههایی طبقهبندی و کدگذاری شدند .با بررسی
فراوانی هر طبقه ،پرتواترترین آنها به استناد منابع گوناگون
به عنوان معیارهای اصلی در هر مقوله معین شد .سپس
با یک فرایند منطقی تجزیه و تحلیل صورت گرفت و با
استفاده از نظرات متخصصین ،و تفسیر نتایج ،معیارهای
اصلی با یکدیگر تلفیق و چارچوب نظری مدل مفهومی
تحقیق ،براساس شاخصهای تبیینکنندۀ مشترک میان
سه مقوله شناسایی و انتخاب شدند.
در گام بعدی برای تعیین روابط بین عوامل کلیدی دخیل در
الگوی تعاملی از روش کمی تحلیل عاملی اکتشافی استفاده
شده است .بدین منظور براساس نتایج کیفی حاصله برای
هریک از مفاهیم مکنون در الگوی تعاملی ،تعریف عملیاتی
انجام و شاخصها استخراجشده و براساس سنجههای
معین پرسشنامه تهیه شد .سپس با انتخاب صاحبنظران
متخصص ،اساتید دانشگاهها و خبرگان ،در هر مقوله،
مصاحبۀ عمیق با هریک از آنان انجام و ضرایب اهمیت
هریک از مفاهیم استخراج شد .در این راستا با برداشت
میدانی در بستر مکانی پژوهش و درگیرکردن گروههای
هدف مردم نهاد ( .)NGOدر این برداشت میدانی از دقت
و صحت برداشتهای محیطی انجامشده اطمینان حاصل
شد .سپس نتایج حاصل از پرسشنامهها در نرمافزار spss
تحلیل شده و پس از استخراج مقادیر مورد نیاز ،از طریق
تحلیل عاملی اکتشافی ،نسبت به شناسایی و نامگذاری
عوامل کلیدی اقدام و سهم هریک در مدل تعاملی معین

شد .تحلیل ،عاملی یک فنتحلیلی چندمتغیره است که
برای آشکارکردن ساختارهای نهفتۀ دستهای از متغیرها
به کار گرفته میشود .این فن برای استخراج دستهای
از متغیرهای ناهمبسته به نام عاملها به کار میرود؛ که
تغییرات مشاهدهشده در دادههای اولیه را توضیح میدهند
(زبردست ،خلیلی و دهقانی .)1394 ،با توجه به
تقابل معیارهای کمی و کیفی در این پژوهش پارادایم
روششناختی ترکیبی مالک عمل بوده و با عنایت به هدف
خالصهکردن متغیرها و آسانسازی تحلیل متغیرهای تعداد
باال از روش تحلیل عاملی استفاده شده است.
تنظیم پرسشنامه
برای تنظیم پرسشنامه ،نخست اطالعات کتابخانهای و
اسنادی مربوط به سه مقولۀ معماری بومی ،نظریۀ طراحی
همهشمول و توسعۀ پایدار از طریق کشف الیههای پنهان
در آرای نظریهپردازان بررسی شد و سپس از طبقهبندی و
تفسیر آنها عواملی در هر موضوع استخراج شدند .از آنجاکه
تعداد عوامل در هر مقوله متکثر بودهاند ،با غورکردن در ابعاد
هریک از مفاهیم ،نسبت به شناسایی همپوشانیها در مفاهیم،
اقدام و به منظور احصای نتیجۀ بهینه ،مفاهیم مشابه حذف
ل
شدند و برای مفاهیم باقیمانده شاخصهای آشکار و قاب 
سنجش و اندازهگیری تعیین و براساس سنجهها سؤاالتی
تدوین شد .جداول هدف محتوا تنظیم شدند و با مشورت
صاحبنظران و متخصصان فعال در زمینۀ تحقیق و محتوا
گویههای پرسشنامه شکل گرفت .در نهایت در دو بخش
کالن شامل بناهای بومی و فضاهای عمومی در قلمرو محلی
پرسشنامه تدوین و براساس آن دادهها جمعآوری شدند .برای
تعداد  14شاخص شناساییشده ،با پرسشنامهای با تعداد
 61گویه در مقیاس  5امتیازی طیف لیکرت از بسیار کم تا
بسیار زیاد تهیه شد .برای اعتبارسنجی ابزار پرسشنامه قبل از

جدول  .4مشخصات بستر مکانی پژوهش (حصار صفوی) .مأخذ :نگارندگان.

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

محالت

جمعیت خانوار

بازار

9133

3535

ارگ-پامنار

6034

2263

امامزاده یحیی

15470

3795

سنگلج

26393

6377
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توزیع میان شهروندان ،پیشآزمون توسط متخصصین متبحر
در تهیۀ پرسشنامه انجام شد .گروه متخصصین متشکل از
اساتید راهنما ،کارشناسان شهرداری منطقۀ  12نواحی  2و
 ،3اعضای انجمنهای مردمنهاد ،اعضای ستاد مناسبسازی
شهر تهران است که یافتههای پژوهش به ایشان تعمیم
خواهد یافت .همچنین از تجارب مهندسان مشاور تهیه
طرح تفصیلی منطقۀ  12تهران که نتایج حاصله از تحقیق
را به کار خواهند بست ،استفاده شده است .سپس برای
پیشآزمون رسمی ،ابتدا گردآوری اطالعات در سطح
محدودی انجام و الگوی پاسخها استخراج شد .سؤاالت
تکراری حذف و در نهایت پرسشنامۀ نهایی با تعداد 55
گویه به اجرا درآمد.
روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه
جامعۀ آماری مشتمل بر طیف گستردهای از مردم عادی با
هر سطح توانایی فیزیکی و مهارتی در سنین و جنسیتهای
مختلف در محدوۀ حصار صفوی (بافت تاریخی تهران)
هستند .به دلیل حجم باالی جامعۀ آماری و همچنین عدم
امکان دسترسی به فهرست اعضای جامعۀ آماری به منظور
پوشش حداکثری ،از روش خوشهای و تصادفی ساده در
تعیین نمونه استفاده شده لذا برای تعیین حجم نمونه از
فرمول کوکران ،با سطح خطای  5درصد به رقم  381به
عنوان حجم نمونه به دست آمد؛ اما با در نظرگرفتن احتمال
عدم بازگشت پرسشنامهها و برای دقت بیشتر تعداد به
 400پرسشنامه افزایش یافت و در میان افراد نمونه آماری
توزیع شد.
یافتههای پژوهش
به منظور انجام تحلیل عاملی اکتشافی ،پس از استخراج
معیارها و شاخصهای مورد نظر در متون معتبر و تشکیل
ماتریس اولیۀ اطالعات ،مقادیر اشتراکات هر متغیر با سایر
متغیرها از طریق ماتریس همبستگی سنجیده شده است.
در این تحلیل میزان واریانس مشترک یک متغیر نسبت به

سایر متغیرهای بهکارگرفتهشده تعیین شد .باالبودن میزان
شاخص مربوطه ،نشاندهندۀ ارتبــاط بیشــتر آن بــا
ســایر شاخصهای بــه کارگرفتهشده در تحقیق اســت.
بررســی مقادیر کایزر مییر اولکین ،1آزمون کرویت
بارتلت 2و ماتریس همبستگی
برای اطمینان از مناســببودن دادهها برای تحلیل عاملی،
باید از آزمون کرویت بارتلت اســتفاده کرد .همچنین محاسبۀ
ضریــب ( )KMOبــرای تعیین کفایت نمونهها در این روش
بهکاررفته است .مقدار  KMOهمواره عددی بین  0و  1است.
چنانچه بیش از  0/5باشد نشان از مقبولیت سازه و اگر بیش
از  0/7باشد نشان از مطلوبیت سازه دارد .در این تحقیق مقدار
 KMOبه دستآمده معادل ( )0/838بوده و برای تحلیل
عاملی دادههای مربوطه مناســب هستند .در نتیجه قــدرت
تبیینکنندگی مدل باال بوده و نیازی به حذف هیچکدام از
آیتمها (سؤاالت) نیست .همچنیــن مقــدار آمــار بارتلت
نیــز در حــد پذیرش قــرار دارد (جدول .)5
بررسی واریانس تبیینشدۀ موضوع تحقیق و تعیین
تعداد عوامل منتخب
در گام بعدی پس از کنترل و مناسبت آزمونهای آماری
مربوطه که دادههای خام را برای کاربست در تحلیل عاملی
آزمایش و سنجش مینماید ،ماتریــس ِمحاســبات مقدماتی
و نهایی تهیه شد ،کــه در آن واریانــس تبییــن شــده
به وسیلۀ هــر عامل مشــخص میشود .به عبارت دیگر
واریانس تبیینشده
ماتریــس ِمربوطه که در قالب جدول
ِ
نشان داده میشود ،ب ه روشنی مشخص میکند که برآیند
تحلیل عاملی در کاهش و خالصهسازی شاخصها به چند
عامــل نهایی منتهی شــده است و مهمتر اینکه سهم هریک
از عوامل مربوطه در تبیین موضوع ِتحقیق بــه چه میزان
بوده اســت .این جــدول در قالب دو بخش ارائه شده است
که بخش اول مربوط به سهم هریک از عوامــل قبــل از
اعمــال چرخــش واریماکــس و بخــش دوم بعد از چرخش

جدول  .5محاسبۀ مقادیر کایزر میر اولکین و آماره کرویت بارتلت .مأخذ :نگارندگان.

.838
26120.476
1128
.000

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Approx. Chi-Square
df
Sig.

Bartlett’s Test of Sphericity
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KMO and Bartlett›s Test
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مربوطه و توزیع نهایی امتیاز عوامل بعد از بررسی ارتباط و
همبســتگی هــر شــاخص بــا عامــل مربوطــه اســت
(جدول .)6
طبق جدول  6مقادیر ویژه باالتر از یک است ب ه طوریکه
بیشترین مقدار برای عامل یک برابر  13/99و کمترین آن
برای عامل ششم است که برابر  2/73بوده و همه باالتر از
یک هستند .شرط دوم ،مقــدار واریانــس تجمعی عوامل
استخراجشدۀ نهایــی است که مقدار آن از  60درصد
(مینیمم) باالتر بوده و برابر  73/83درصد است که این امر
نشاندهندۀ آن است که عوامل موجود به موضوع تحقیق
کام ً
ال مربوط هستند.
واریانس تبیینشده برای عامل اول بیشتر از بقیه عاملهاست.
این عامل حدود  15/08درصد از واریانس را تبیین میکند
که بیشتر از بقیه هست .کمترین مقدار مربوط به عامل ششم
بوده که برابر  10/9درصد است (تصویر .)5

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

محاســبه ماتریس عاملی دوران یافته و تعییــن
مقادیــر ارتبــاط شاخصها بــا عوامل منتخــب
جهت نامگذاری
براســاس ماتریس عاملی چرخــش یافتۀ نهایی بعد از تکرار
دوران واریماکس ،شش عامل نهایی به دست آمد .تمامی
عوامل در کنار هم  73/83درصد واریانس را تبیین مینمایند
(واریانس تجمعی).
عامــل اول؛ ایــن عامــل  15/08درصد واریانــس کل را
تبییــن مینماید و براساس سؤاالت طرحشده در پرسشنامۀ
«تابآوری» نامیده میشوند.
عامــل دوم؛ ایــن عامــل  12/86درصد واریانــس کل را
تبییــن مینماید و براساس سؤاالت طرحشده در پرسشنامه
«زمینهگرا» نامیده میشوند.
عامــل سوم؛ ایــن عامــل  11/94درصد واریانــس کل را
تبییــن مینماید و براساس سؤاالت طرحشده در پرسشنامه
«استفاده همهشمول» نامیده میشوند.
عامــل چهارم؛ ایــن عامــل  11/52درصد واریانــس کل را
تبییــن مینماید و براساس سؤاالت طرحشده در پرسشنامه

جمعبندی و نتیجهگیری
طراحی همهشمول بهعنوان فرایندی بین بخشی که امروزه به
نوعی مطالبه و خواست عمومی تبدیلشده ،ریشه در معماری
بومی دارد .معماری بومی نیز واجد نوعی داعیه معماری
پایدار است .لذا درونمایۀ چندوجهی طراحی همهشمول در
بطن خود دربردارندۀ نشانههایی از وجوه بهروزرسانی شدۀ
توسعۀ پایدار و معماری بومی در لوای نظریات معاصر و دوران
پسامدرن است.
دستاوردهای حاصله از این مقاله در خصوص واکاوی منطق
پنهان طراحی همهشمول در معماری بومی شامل نتایج عملی
و نظری است .دستاورد نظری به استناد روشهای کیفی شامل
تدوین الگوی تعاملی معماری در تطابق با معیارهای معماری
بومی ،نظریۀ طراحی همهشمول و توسعۀ پایدار بوده که با
رویکرد کیفی و تلفیق معیارهای اساسی آنان به دستآمده
است .هفت عامل کلیدی تابآوری ،زمینهگرایی ،راحتی،
استفادۀ همهشمول ،حقوق و مدیریت در تدوین این الگوی
تعاملی مؤثر واقعشدهاند .بدینترتیب میتوان گفت ،دستیابی
به الگویی از معماری که تأمینکنندۀ عوامل هفتگانه فوق
باشد ،ضامن شکلگیری معماری همهشمول ،پایدار و بومگرا
خواهد بود .در این راستا بهمنظور تعیین سهم هریک از عوامل
مؤثر در الگوی تعاملی از روشهای کمی استفاده شد ،تقویت
اصل تابآوری شامل مفاهیم انعطافپذیری ،ایمنی کالبدی و
امنیت فضایی میتواند بیشترین تأثیر را بر همهشمولی آنها
داشته باشد .همچنین زمینهگرایی به عنوان پارادایمی مهم
در تفکرات معماری و شهرسازی با اشاره به سلسلهمراتبی
از کالبد ،اجتماع ،فرهنگ و انسان دومین عامل اثربخش

جدول  .6محاسبۀ عوامل استخراجشده در مدل تعاملی و درصد تغییرات آنها .مأخذ :نگارندگان.
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«راحتی» نامیده میشوند.
عامــل پنجم؛ ایــن عامــل  11/51درصد واریانــس کل را
تبییــن مینماید و براساس سؤاالت طرحشده در پرسشنامه
«حقوق» نامیده میشوند.
عامــل ششم؛ ایــن عامــل  10/9درصد واریانــس کل را
تبییــن مینماید و براساس سؤاالت طرحشده در پرسشنامه
«مدیریت» نامیده میشوند (جدول .)7
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جدول  .7ماتریس چرخش دوران ترکیبی بررسی بار عاملی و افتراق آنها.
مأخذ :نگارندگان.

دسترسی فیزیکی
دستیابی به امکانات

دسترسپذیری

تنوع مخاطبان

طراحی همهشمول

تعامل
تعاون

6

Component
3
4

5

2

تعامل اجتماعی و
مشارکت جمعی

رویدادپذیری
تنوعپذیری
تغییرپذیری

انعطاف پذیری

بسطپذیری
ایمنی کالبدی
امنیت فضایی
آسایش اقلیمی
آرامش روانی
قابلیت تشخیص

حیات عملکردی

ایمنی و امنیت

آسایش

خوانایی

راحتی

کارایی

اجتماع
فرهنگ و سنت

بومگرایی

فناوری بومی
استفاده از محیط
حفاظت از محیط
پیوند بین نسلی
حقوق میراث
برابری در حقوق

برابری در سهم
منابع طبیعی
منابع غیرطبیعی

معارت رفتاری
بالیای طبیعی
مخاطرات بشری

زمینهگرایی
محیط زیست

حقوق بین نسلی
حقوق
عدالت اجتماعی

.909
.896
.883
.883
.882
.807

.859
.851
.841
.839
.831
.818
.747

.911
.911
.908
.903
.902
.888

.771
.729
.699
.670
.641
.612
.610
.586
.575
.574
.571
.547
.535

Extraction Method: Principal Component Analysis.

مدیریت منابع

Normalization.a

Rotation Method: Varimax with Kaiser
a. Rotation converged in 6 iterations.

مدیریت مهارت

مدیریت

مدیریت ریسک

تصویر  .5تلخیص و دستهبندی شاخصها و نامگذاری عوامل اصلی مدل تعاملی
طراحی همهشمول ،معماری بومی و توسعۀ پایدار .مأخذ :نگارندگان.
ِ

در نظام تعاملی است .عواملی چون استفادۀ همهشمول در
دو مضمون دسترسی فیزیکی و مشارکت جمعی ،راحتی با
پوشش مفاهیم آسایش ،خوانایی و کارایی ،حقوق در دو وجه
حقوق بین نسلی و عدالت اجتماعی و مدیریت در دو جنبۀ
مدیریت ریسک و مهارت به ترتیب با سهمهای کمتری در

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

مهارت شغلی

معیارهای الگوی مشترک

مسیریابی

تاب آوری

.912
.901
.892
.883
.870
.836
.824
.788

1
.933
.923
.916
.912
.874
.866
.842
.828

TAB1
TAB5
TAB7
TAB8
TAB2
TAB4
TAB3
TAB6
Z2
Z4
Z5
Z3
Z1
Z6
Z7
Z8
SH4
SH9
SH11
SH3
SH2
SH8
SH5
SH6
SH12
SH7
SH13
SH10
SH1
R3
R1
R2
R4
R6
R5
H5
H1
H6
H2
H7
H3
H4
M1
M5
M2
M4
M6
M3
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لیدا اسالمی و همکاران.

در برخورداری عادالنه از امکانات محیط صر فنظر از
سن و جنس و سطح توانایی فیزیکی را فراهم آورده تا
عموم مردم بتوانند بدون نیاز به تحمل رنج و سازگاری
حاکم آزادانه ،مستقل و فعال در محیطی که
با شرایط
ِ
پیوندهای ذهنی و علقههای معنوی به آنها دارند در
طول زندگی خود به کار و فعالیت بپردازند و پیوندهای
بین نسلی را حفظ و میراث مشترک هویتی خود را به
نسل بعد منتقل کنند .مطابق این الگوی تا بآورانه و
زمینهگرا مردم میتوان بهراحتی و به طور همهشمول
از حقوق اجتماعی برخوردار شده و با مدیریت شایستۀ
آن میراث مشترک را به نسلهای بعدی انتقال دهند
(تصویر .)6

الگوی معماری ایفای نقش میکنند.
مطالعه ،بستر مکانی پژوهش و تعمیم الگوی نظری
حاصله در کالبد معماری بومی ،گواه این مدعاست که
مصادیق همگرایی معیارهای اساسی معماری بومی،
طراحی همهشمول و توسعۀ پایدار در معماری بومی
حصار صفوی بهوضوح قابلدرک و احصا است .بدین معنا
که با مداقه در فضاهای عمومی این محدوده که واجد
اصول بنیادین الگوی تعاملی مذکور هستند ،میتوان به
فضاهایی از معماری دست یافت که ضمن سازگاری با
محیطزیست اکولوژیک و تطابق با الگوهای معیشتی
و هویت بومگرایانه آنان در ارتقای تعامالت اجتماعی
محیط نیز مؤثر باشند .همچنین حقوق حق آحاد جامعه

استفاده
همهشمول

ایمنی

خوانایی
مشارکت جمعی

پیوند با
ارزشها

پاسخ به
نیازها

اجتماع

معماری
مهارت
بومی
بوم

محیط
زیست

دسترسپذیری

مهارت

حقوق

مدیریت

راحتی

اقتصاد
مصالح و
فناوری
بومی

همساز با
محیط

انعطافپذیری

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

انعطافپذیری

تصویر  .6مدل مفهومی ارتباط معیارهای طراحی همهشمول ،توسعۀ پایدار و معماری بومی .مأخذ :نگارندگان.
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