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چکیده
پویایی فضا همواره فرصتی برای ایجاد رابطه قوی تر میان مکان و جامعه، جهت توسعه حیات شهری است. از آن جایی که 
به سزایی داشته  تأثیر  پویا  اجتماعِی  نظیر محالت می تواند در شکل گیری حیات  توسعه فضاهای درون شهری،  و  ایجاد 
باشد، می توان مراکز محله را در حکم فضای میانوند به  منظور دستیابی به خدمات، ایجاد حس تعلق به مکان در ساکنان 
با رویکرد TND به بررسی نقش کالبدی، اجتماعی،  و سرزندگی محله باززنده سازی کرد. این پژوهش بر آن است که 
اقتصادی و محیطی در سامانه های فضایی میانوند درون شهری در جهت پویایی فضا بپردازد. مفاهیمی که حذف عجوالنه 
آن ها در معماری امروزی لطمه های جبران ناپذیری به دینامیسم حیات جمعی در شبکه درون شهری شهرها وارد کرده 
است. به  منظور دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از روش استدالل منطقی به تحلیل محتوایی- کیفی بافت 
مراکز محالت در شهر همدان پرداخته شد. در پی تحلیل کیفی، شاخص های مؤثر در دینامیسم فضای میانوند محالت 
این  به  پاسخگویی  پی  در  درون شهری،  دینامیسم  در  مؤثر  مؤلفه های  غربالگری  هدف  با  نوشتار  این  گردید.  استخراج 
پرسش است که نقش شاخصه های فضای میانی در پویایی محالت و فضای شهری چیست و با چه رویکردی می توان به 
این مهم دست یافت؟ برای پاسخ به این پرسش و جهت تدقیق مطالعه از رویکرد آمیخته استفاده شده است و کندوکاو 
صورت گرفته در بخش کیفی، به  صورت کّمی بررسی و تبیین گردید. بنابراین روند کلی این پژوهش با استدالل منطقی، 
تحلیل، جمع بندی و استخراج شاخصه های کیفی در چمن های مورد  مطالعه، آغاز شده و در روش کمی اهمیت ضرایب 
و شاخصه ها به روش آنتروپی و تکنیک تاپسیس تحلیل و ارائه می شود. دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که بر 
اساس محرک های توسعه بازآفرینی شهری، حوزه های متعددی از جمله ابعاد فضای میانی، چیدمان فضایی، تنوع عملکرد 
اقتصادی و ریزساختارهای حیات اجتماعی- فرهنگی در بافت درون شهری چمن، نقش فزاینده ای در سرزندگی محالت 

و ایجاد دینامیسم شهری دارند.

.TND ،واژگان کلیدی: فضای میانوند، دینامیسم شهری، پویایی، مرکز محله

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نویسنده اول با عنوان »بازیابي نقش سامانه های فضایي میانوند در پویا کردن عرصه های جمعي، مطالعه 
موردی: بازارهای قزوین، کاشان و کرمان« است که در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز به راهنمایی نویسنده 
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۱. طرح مسئله 
در محله های امروزی تا حدود زیادی بستری برای حضور 
اختیاری افراد و عملکرد اصلی فضای عمومی وجود ندارد. 
فعالیت  از  پس  فضا،  نمادین  معنای  که  این  به  توجه  با 
افراد در فضاهای کوچک اجتماعی آشکار می گردد، به  این 
پویایی  ایجاد  راه های  از  یکی  که  می رسد  نظر  به   ترتیب 
در فضای محله ای، ایجاد ساختار شبکه ای قدرتمند درون  
ارتباط  است.  افراد  اجتماعی  حیات  راستای  در  محله ای 
بین این دو مقوله مسئله ای است که علوم مرتبط با این 
حوزه را به خود مشغول کرده و متخصصان، مؤثرترین راه 
گذر از بحران های اجتماعی و شکل گیری حیات مدنی را 
در بستر شهر و محله جستجو می کنند. این در حالی است 
که شهر تبدیل به مکانی برای انجام فعالیت های اجباری 
شده است و فضایی برای تبادل اطالعات، مکث، تأمل و 
همواره  تاریخ  در طول  در صورتی که  ندارد.  وجود  درنگ 
مکان هایی برای رویداد های اجتماعی و حیات مدنی مهم 
وجود داشته و به  مرور زمان تکامل یافته است. در واقع 
بازتعریفی برای عناصر درون شهری  این تحقیق به دنبال 
فضای  از طریق  همدان،  مراکز محالت شهر  بر  تمرکز  با 
بینابین و مکث جهت ایجاد ساختار شبکه ای هدفمند در 
جستجوی دینامیسم درون محله ای بوده و در این راستا در 
پی پاسخگویی به این پرسش است که نقش شاخصه های 
فضای میانی در پویایی محالت و فضای شهری چیست و 

با چه رویکردی می توان به این مهم دست یافت؟
و  فرهنگی  هویت  نشانه  قدیمی  محالت  جایی  که  آن  از 
تاریخی شهرها محسوب می شوند و تخریب و نابودی آن ها 
تیشه ای بر ریشه هویت ساکنان است، ضرورت رسیدگی 
به این بافت ها و ساماندهی و احیاء آن ها احساس می شود. 
همدان دارای محله های تاریخی، فاخر و ارزشمندی است 
که بررسی محالت آن از حیث فضای میانوند را به  عنوان 
این  می کند.  تضمین  شهری  فضای  پویایی  در  راهکاری 
محالت به دلیل ویژگی خاص ساختاری و اجتماعی برای 
و  بازآفرینی  برای  پایلوت  به  عنوان  ایران  در  بار  اولین 

محرک توسعه انتخاب شدند )سجادزاده و دیگران 1395(.
در واقع در این پژوهش نحوه مداخله و تاثیرگذاری فضای 
بررسی  مورد  را  شهری  محالت  دینامیسم  در  را  میانوند 
قرار می دهد. از طریق شناسایی مؤلفه های پویایی فضاهای 
میانوند و حوزه مداخله آن ها می توان به آن رسید. امروزه 
ایجاد پویایی فضایی اصلی ترین نیروی محرک شکل دهنده 
به شهرها بوده و کلید موفقیت آن، پرداختن هم زمان به 
برای  را  شهرهایمان  که  امری  است؛  شهر  کالبد  توسعه 
پذیرش کارکردها و یا ارائه خدمات جدید مجهز می نماید 

و کارکردهای باارزش موجود را به اعتال می رساند.

2. پیشینه پژوهش
حسن سجادزاده و همکاران در مقاله »نقش بازآفرینی با 
موردی:  نمونه  در محالت سنتی،  توسعه  محرک  رویکرد 

و  محله  بازآفرینی  و  احیا  همدان«،  شهر  حاجی  محله 
هم چنین حفظ ارزش های تاریخی و کالبدی آن در جهت 
تبدیل محله به یک مکان زیستی هماهنگ با زندگی امروزی 
و متناسب با شخصیت و هویت تاریخی را در محله حاجی 
در همدان مورد پژوهش قرار می دهد )همان 1395(. او در 
بازآفرینی  در  شهری  »طراحی  عنوان  با  دیگری  پژوهش 
موردی:  نمونه   توسعه،  محرک  رویکرد  با  سنتی  محالت 
محله گلپا همدان« به مسئله پویایی و احیاء محالت سنتی 
پرداخته است، در این راستا چگونگی تأثیر رویکرد محرک 
توسعه در فرآیند بازآفرینی شهری در محله گلپا در همدان 
و  )سجادزاده  می نماید  بررسی  موردی  نمونه  عنوان  به  را 
زلفی گل 1394(. زهرا نادریان با مقاله »بازآفرینی فرهنگی 
ارتقاء هویت محله ای،  با هدف  اجتماعی فضاهای شهری 
کیفیت های  همدان«،  شیر  سنگ  محله  موردی:  مطالعه 
اجتماعي محالت شهري  فرهنگي-  و جنبه هاي  محیطي 
محله  در  محله اي  پویایی  و  هویت  ارتقاء  راستاي  در  را 
)نادریان  می دهد  قرار  واکاوی  مورد  همدان  شیر  سنگ 
1396(. مریم غروی الخوانساری در پژوهشی تحت عنوان 
»از محله سنتی تا محله معاصر؛ کندوکاوی در راهکارهای 
احیاء هویت محلی در شهر امروز« احیاء هویت محلی را 
سنتی  محله های  کالبدی  احیاء  مقابل  در  امروز  شهر  در 
مطرح کرده و با الهام از ویژگی های محله سنتی و توجه به 
شرایط خاص و نیازمندی های حوزه های مسکونی معاصر، 
محله ها  هویت  احیاء  راهکارهای  و  فرصت ها  اصلی ترین 
الخوانساری  )غروی  می نماید  ارائه  آن ها  پایداري  تقویت  و 
1396(. فرح حبیب و شیوا یغماییان فضای میانوند را در 
اساس  بر  ایران زمین  و  اکباتان  باز ساختمان های  محوطه 
مدل مکان و با محوریت فرد، مکان و فرآیند مورد واکاوی 
قرار داده و مدل دل بستگی ساکنان این مکان ها به فضای 
  p.p.pباز میانوند را در مقاله ای تحت عنوان »تدوین مدل
محوطه های  ارزیابی  راستای  در  مکان  به  دل بستگی 
ساختمان های  باز  فضای  موردی:  نمونه  مسکونی، 
ایران زمین و اکباتان« تبیین نموده اند. یافته های پژوهش 
در هر دو نمونه حاکی از آن است که دل بستگی اجتماعی 
 Yaghmaeian( در این گونه فضاها بسیار باالتر بوده است
and Habib 2017(. در مقاله »تبیین ویژگی های پالزای 
پیرامون  پژوهشی  پایدار«  اجتماعی  توسعه  شهری جهت 
شکل گیری  در  آن ها  نقش  و  شهر  در  محلی  میدان های 
پژوهش  این  یافته های  است.  داده  انجام  پایدار  شهری 
نشان دهنده آن است که میدان های محلی )پالزا( کارکرد 
باعث  و  ایجاد کرده  و عمیقی در محله  متفاوت  معانی  و 
ترغیب مردم محلی برای حضور مؤثر در منطقه و حیات 
پایدار شهر می شوند )Cilliers et al. 2015(. در پژوهش 
نتایج  TND صورت پذیرفت،  به منظور بررسی  وهوم که 
نشان می دهد حالت مختلف حمل و نقل در محله نظیر: 
داده می شود.  ارتقا  اتومبیل  و  پیاده روی، دوچرخه سواری 
آرام سازی  دیگر  تکنیک های  و  باریک  معابر  از  استفاده 
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ترافیک به کاهش ترافیک در جهت افزایش ایمنی پیاده 
کمک می کند )Ohm et al. 2001(. در پژوهش دیگری در 
تعریف شده  گونه  این   TND باب رشد هوشمند شهری، 
مسکونی،  مختلط  کاربری های  با  فشرده  محله ای  است: 
ارتباط  و  مجاورت  در  که  اداری  ساختمان های  و  تجاری 
بر  برنامه ریزی  نوعی  گرفته اند.  قرار  یک دیگر  با  نزدیک 
محالت  توسعه  و  سنتی  کوچک  شهرهای  اصول  اساس 
شهری است. TND باززنده سازی و معاصرسازی ارزش های 
گذشته در پاسخ به عدم کارایی کاربری ها و زیر ساخت ها 
هدف  با  رویکرد  این  است.  شهری  جدید  توسعه های  در 
پی  در  انسان ها  متفاوت  و  گوناگون  نیازهای  قراردادن 

 .)Ibid( هویت بخشی به محالت شهری است
محالت  بر  تأکید   TND رویکرد  که  این  به  توجه  با 
ایران که  مانند  لذا در کشورهایی  تاریخی دارد،  و  سنتی 
گنجینه برخی از محالت سنتی خود را حفظ کرده است، 
است.  راهگشا  محالت  این  پویایی  و  معاصرسازی  جهت 
ایران پژوهش  این رویکرد در  البته در زمینه بومی سازی 
پیشین  پژوهش های  ولیکن  است،  نگرفته  خاصی صورت 
این  به کارگیری  بودن  نتیجه بخش  بیانگر  صورت گرفته 
جمله  از  است.  ایران  سنتی  محله های  حوزه  در  رهیافت 
این پژوهش ها می توان به مقاله با عنوان »بهره گیری از 
سرزنده«  محالت  طرح ریزی  راستای  در   TND رویکرد 
اشاره کرد )اخوان 1398(. نکویی و همکاران در پژوهشی با 
عنوان »تجدید حیات محالت تاریخی در راستای توسعه 
پایدار شهری با تکیه بر رویکرد TND« مطالعه ای در محله 
 .)1392 دیگران  و  )نکویی  داشته اند  اصفهان  شهر  بیدآباد 
با عنوان »نقش تغییر  نیز در پژوهشی  متقی و همکاران 
کاربری در شبکه فضای میانوند و دینامیسم شهری؛ نمونه 
رویکرد  از  استفاده  با  تهران«  تاریخی  خانه های  موردی: 
خانه های  کاربری  تغییر  نقش  به  مکان  مدل  و   TND
تاریخی در دینامیسم محالت پرداخته اند )متقی، برازجانی، 
این  که  نمود  ادعا  می توان  بنابراین   .)1400 دهباشی  و 
مطالعه دارای جنبه ای از نوآوری بوده و در پی کشف اثر 
فضای میانوند در مراکز محالت و هم چنین به دنبال کشف 
مؤلفه های اثرگذار در پویایی شبکه محله ای همدان است. 

۳. روش شناسی پژوهش
رهیافت پژوهش حاضر، روش آمیخته است، علت استفاده 
از این رهیافت تدقیق و تأیید فاز کیفی پژوهش به  وسیله 
به  توجه  با  پژوهش  این  انجام  است. جهت  آن  کمی  فاز 
با  پژوهش  این  رویکرد  شاخص های  مفهومی  انطباق 
کدهای تحلیلی روش داده بنیاد از این راهبرد بهره گیری 
شده است. بنابراین ابتدا در فاز کیفی با استفاده از راهبرد 
فضاهای  ارزیابی  شاخص های  استخراج  به  داده بنیاد 
از  پس  و  پرداخته  پژوهش  رویکرد  مبنای  بر  میانوند 
شناسایی گونه های مفهومی فضاهای میانوند مورد  مطالعه 
تحلیل  و  گرفته  صورت  فضاها  این  کدگذاری  )چمن ها(، 

این  در  استخراجی  )شاخص های(  کدهای  شناسایی  و 
نمونه ها انجام شده است. الزم به  ذکر است پیش از تدوین 
پرسش نامه و با هدف اعتبارسنجی بخش کیفی پژوهش، 
متخصصین  تأیید  مورد  استنباط شده،  مضامین  و  کدها 
قرارگرفته است. سپس بر مبنای نظرات آن  ها شاخص های 
نهایی گزینش شده و در نهایت سؤاالت جهت اتصال دو فاز 

کیفی و کمی در این پژوهش آمیخته مدون شده است.
پراکندگی چمن های تاریخی به صورتی انتخاب شده است 
باشند،  شده  واقع  همدان  شهر  مختلف  محالت  در  که 
نمونه های موردی از دامنه ای شناخته شده انتخاب شده اند 
در  آن ها  دقیق  مطالعه  جهت  کافی  مدارک  هم چنین  و 
آن ها  اعتبار  می توان  بنابراین  است؛  بوده  پژوهش  اختیار 
را بسیار قابل قبول دانست، اعتباری که بر مبنای مطالعه 
و  تنوع  هستند.  دفاع  قابل  تحلیل شده  نمونه های  دقیق 
با  که  است  گونه ای  به  تحلیل شده  پروژه های  گونه گونی 
اندکی رواداری می توان نتایج حاصل از آن را در مقیاس های 
بسیار وسیع تر تعمیم داد. به  گونه ای که دستاوردهای به 
 دست آمده در ترسیم آینده معماری ایرانی، مورد استفاده 

و بهره برداری قرار گیرند.
 این پژوهش بر پایه مصاحبه   ها و پرسش نامه هایی متمرکز 
است که بیش از کمی بودن، کیفی هستند. ابزار گردآوری 
داده ها به  صورت تحلیل کیفی مفاهیم و نظریه های موجود 
از نحوه کاربرد زنده سازی محالت مورد  مطالعه است. این 
داده ها شامل مشاهدات عینی، تحقیقات میدانی، مطالعات 
کتابخانه ای، گفتگوهای محلی با کسبه و ساکنان بر مبنای 
و  تحلیل محالت  از  است. پس  گزینش شده  شاخص های 
 21 پرسش نامه ای  ذکر شده،  روش  به  داده ها  گردآوری 
اقتصادی و  اجتماعی،  سنجه ای و چهار معیاره ی کالبدی، 
از 30 متخصص که همگی  پرسش  و  محیطی طرح شده 
از فعالین و تحصیل کرده های حوزه شهری و ساکن شهر 
همدان بوده و اشراف کامل به محالت مورد  مطالعه داشتند، 
صورت گرفته است. پرسش نامه با استفاده از طیف لیکرت 
پنج مرحله ای توسط طیف متخصص ارزش گذاری و نتایج 
مورد  در  حاصل  امتیازات  مجموعه  میانگین  به  صورت 
کاربرد  از  استفاده  با  سپس  است.  شده  تدوین  محله  هر 
ضریب  و  وزن   تعیین  تاپسیس  روش  و  آنتروپی  تکنیک 
تأثیر هر یک از شاخص ها مشخص شده است. آمار عددی 
منتج از تکنیک آنتروپی با حرکتی رفت و برگشتی شش 
مرحله ای به شاخصه ها مورد واکاوی قرار گرفته و در نهایت 
با  نهایت  در  است.  شده  غربالگری  پویایی  شاخص های 
هدف اعتبارسنجی فاز کمی پژوهش، شاخص های پویایی 
برآورد شده در چمن های مطالعه موردی، مورد ارزیابی قرار 
شده  مقایسه  تاپسیس  استاندارد  روش  با  نتایج  و  گرفت 
است. محاسبه روش تاپسیس اصالح شده با در نظر گرفتن 
ضرایب مختلف کنترل پراکندگی داده ها و بررسی ضرایب 
همبستگی نشان می دهد که روش تاپسیس شش مرحله ای 
را  دورافتاده  داده های  خوبی  به  توانسته  پژوهش  این  در 
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کنترل نماید.

4. مبانی و چارچوب مفهومی پژوهش
چهارچوب مفهومی پژوهش بر مبنای چهار مفهوم اصلی 

طبقه بندی شده است.

4-۱- مفهوم TND و ضرورت ایجاد آن
یکی از جنبش های جدید پست  مدرن درزمینه برنامه ریزی 
و طراحی شهری در سه دهه اخیر، جنبش شهرسازی با 
هدف  با  رویکرد،  این  است.  بوده  محالت  توسعه  رویکرد 
پویایی،  راهکارهایی،  ارائه  با  و  محالت شهری  دادن  قرار 
این  بازمی گرداند.  به ساختار شهر  را  پویایی  و  سرزندگی 
نیازهای حیات مدرن و پسامدرن را رد نمی کند،  منشور 
فنی  کالبدی،  راه حل های  آن ها  رفع  برای  می کوشد  بلکه 
و غیره متناسب با حیات انسانی و حفظ محیط زیست را 
)مهدوی نژاد  بیاید  انسان  فراموش شده  جایگاه  بر  تأکید  با 

.)169 ،1393
ماهیت بازآفرینی شهری را در شش مقوله مجزا می توان به 

 طور خالصه مطرح نمود:
است.  مداخله گر  فعالیت  یک  شهری  بازآفرینی  نخست، 
مشترک  فعالیت  با  شهری  بازآفرینی  عملیات  دوم، 
اجتماعی، عمومی و خصوصی صورت  بخش های مختلف 
می گیرد. سوم، بازآفرینی شهری فعالیتی است که در طول 
و  محیطی  اجتماعی،  اقتصادی،  تحوالت  با  همراه  زمان 
سیاسی، تغییرات قابل  مالحظه ای در ساختارهای اداری به 
وجود می آورد. چهارم، بازآفرینی شهری به بسیج جمعی 
می پردازد و پایه ای برای مذاکرات جهت اتخاذ راه حل های 
مناسب ارائه می دهد. پنجم، فرآیند بازآفرینی شهر مبتنی 
است.  نواحی شهری  در  تغییر  مدیریت  در  یکپارچگی  بر 
ششم، بازآفرینی شهری، مستلزم عملکرد عناصر مختلف 
سیستم شهری )اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و محیطی( 
بر اساس ماهیت بازآفرینی شهری است )فارسی و دیگران 

.)1398
اهداف آن را می توان به شرح زیر بیان نمود:

کالبدی،  فرسودگی  مشکل  حل  کالبدی:  اهداف   -
گسترش امکانات سکونت در شهر و توسعه زیرساخت های 
ارتقای میراث معماری )در هسته های تاریخی( و  محلی، 

.)Collins and Collins 1965( گردشگری شهر
آموزشی  نهادها و سازمان های  اجتماعی: جذب  اهداف   -
و  جامعه  ترجیحات  و  ارزش ها  به  رسیدن  پژوهشی،  و 
و  مجدد ساز  سازمان دهی  اجتماعی،  مختلف  گروه های 
 Thomas and( مردم ساالری  با  تصمیم  انطباق  کارهای 
و  همکاری  فضای  میزان  افزایش   ،)Comitta, 2010
و  نهادها  و  سازمان ها  میان  تعامالت  به  توجه  مشارکت، 

.)Anderson et al. 2017( روابط درونی آن ها
اشتغال،  ایجاد  سرمایه گذاری،  جذب  اقتصادی:  اهداف   -
نو شدن اقتصاد شهر، بهبود توزیع ثروت )اشتری و مهدنژاد 

 .)17 ،1393
- اهداف محیطی: ارتقای محیط زیست، مبارزه با آلودگی ها 

)لنگ 1388، 256(.
بهبود  برای  اخیر  دهه های  در  که  راهکارهایی  از  یکی 
این  است.   TND رویکرد  شده  مطرح  محالت  وضعیت 
دوباره  را  ارائه می دهد محالت  راهکارهایی که  با  رویکرد 
تداوم  محله  سطح  در  را  افراد  حضور  و  ساخته  زنده 
می بخشد. TND نوعی سیستم برنامه ریزی جامع است که 
شامل انواع مختلفی از مسکن و کاربری ها در محدوده ای 
تجاری  آموزشی،  اداری،  کاربری های  می باشد.  معین 
مسکونی  مناطق  از  پیاده روی  مناسب  فاصله  با  غیره  و 
دوچرخه سواری  پیاده روی،  انتخاب  امکان  گرفته اند.  قرار 
در  دارد.  وجود  ساکنین  برای  نقلیه  وسایل  از  استفاده  و 
این نوع محالت فضاهای عمومی و خصوصی واجد ارزش 
فضاهای  و  شهر  )مدنی(  اداری  ساختمان های  یکسانند. 
شهری مثل پالزا، پارک ها و میادین هویت و ارزش محله 
بر  سنتی  محالت  طراحی   TND می دهند.  افزایش  را 
باززنده سازی و معاصرسازی  انسانی است،  مبنای مقیاس 
و  کاربری ها  کارایی  عدم  به  پاسخ  در  گذشته  ارزش های 
 Duanny( زیرساخت ها در توسعه های جدید شهری است

.)and Plater-Zyberk 2010
و  اصول  اساس  بر  شهر  یا  محالت  فشرده  توسعه   TND
توسعه  نوع  این  است.  برنامه ریزی شهرهای سنتی  مبانی 
استفاده مجدد  و  توسعه های دورن شهری  می تواند شامل 
از ساختمان های موجود باشد یا می تواند به صورت جدید 
 TND در زمین های توسعه نیافته ایجاد گردد. پروژه های
شامل انواع متفاوتی از مسکن، خیابان ها و بلوک های به هم 
پیوسته، فضاهای عمومی و تسهیالتی هم چون فروشگاه، 
مدرسه و پرستش گاه ها است که جابه جایی بین آن ها به 
 صورت پیاده امکان پذیر است. مقیاس این پروژه ها در حد 
محله یا شهر است و نباید به لحاظ مقیاس با نوشهرسازی 
از   TND که  است  این  توجه  قابل   نکته  یابد.  اختالط 
و  می گیرد  بهره  طراحی  در  متفاوتی  معماری  سبک های 
توسعه محالت سنتی به معنای قدیمی بودن این رویکرد 
هنجارهای  و  ارزش ها  از  استفاده  معنای  به  بلکه  نیست، 
گذشته و معاصرسازی آن ها در توسعه های جدید شهری 
به عنوان هسته  قراردادن محله  با محوریت   TND است. 
محالت  شکل دهی  ابزارهای  از  یکی  شهر  تشکیل دهنده 
محسوب  پیش  تعیین شده  از  برنامه ای  و  نظم  اساس  بر 
می شود. از این رو استفاده از این رویکرد به عنوان راهکاری 
که تنظیم  کننده محیط کالبدی، اجتماعی و فرهنگی در 
 Cilliers et al.( سطح محله است ضروری به نظر می رسد

.)2015
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4-2- مفهوم دینامیسم در فضای شهری
به معنای پویایی و  این کلمه در ساده ترین معنای خود؛ 
از  خودحرکتی است )فرهنگ عمید(. در فلسفه، هر یک 
حاصل  را  جهان  مادی  پدیده های  که  فلسفی  نظریه های 
ارتباط  دینامیسم  به  می داند،  گوناگون  نیروهای  عمل 

.)Rauh 2015( می دهند
رفتار  به  می تواند  دینامیک(  جامعه  )یا  اجتماعی  پویایی 
بین  رابطه  مطالعه  از  که  باشد  داشته  اشاره  گروه هایی 
تعامل های فردی و رفتارهای سطح گروهی ناشی می شود 
)Loktionov 2019(. دینامیسم شهری طیف گسترده ای از 
روابط درهم تنیده ای است که در این تحقیق نقش داشته و 
عالوه بر کارایی در فرآیندهای اجتماعی، شناختی، موجب 
توسعه در فعالیت های تأثیرگذار بر رفتار انسان، در ارتباط 

با محیط پیرامون خود شده است. 
زمینه دینامیسم شهری ایده هایی از اقتصاد، جامعه شناسی، 
روانشناسی اجتماعی و سایر رشته ها را در حوزه شهری گرد 
سیستم های  از  زیرمجموعه ای  که  ایده هایی  می آورد.  هم 
فرض  است.  ادراکی  روابط  التقاط  در  پیچیده  سازگارانه 
اساسی این است که افراد در دینامیسم محیط تحت تأثیر 

.)Rauh 2015( رفتار یک دیگر و محیط قرار می گیرند
در دیدگاه جامعه شناختی مردم محور، به دینامیسم شهری 
فضای شهری تأکید می شود و اعتقاد دارد شهرها در درجه 
اول مربوط به مردم است و مردم در همراهی با ویژگی های 
اجتماعی و کارکردی محیط های خاص شهری، می توانند 
دیگران 1399(.  و  )شهبازی  شوند  دینامیسم شهری  باعث 
یکی از فضاهایی که به عقیده این پژوهش می تواند منجر به 
این مهم گردد، فضاهای میانوند با تأکیدات درون محله ای 
است. دینامیسم در ساختارهای عملکردی درون شبکه ای 
بسیار مؤثر عمل می کند. بنابراین پژوهش حاضر به  صورت 
آگاهانه از این عملکرد قدرتمند در راه خلق شبکه ی مؤثر 

در ساختار درون محله استفاده می نماید.

4-۳- مفهوم سامانه فضای میانوند
میانوند  فضاهای  واژه  در سال 2001  ریجندراپ  و  هاجر 
را برای اولین بار مطرح کرده و بیان نمودند که می توان 
به  نمود.  استفاده  رابط  فضاهای  عنوان  به  فضاها  این  از 
که  شیوه ای  به  را  مختلف  روابط  و  فعالیت ها   صورتی که 
 Carmona( مرتبط  سازند  یک دیگر  به  کند  ارزش  ایجاد 
گمشده  فضاهای  توصیف  در  واژه  این  هم چنین   .)2010
نیز  شهری  فضاهای  در  کالبدی  فرم های  میان  غایب  و 
به کار گرفته می شود )Piccinno and Lega 2013(. از نظر 
اساریو، فضاهای میانوند، فضاهای باقی مانده ای هستند که 
ایجاد  برای  بستری  عنوان  به  نشده  برنامه ریزی  به  طور 
بروز  به  منجر  نهایت  در  که  می شوند  شناخته  ناامنی 
می شوند  شهر  ساختار  در  اجتماعی  و  کالبدی  مشکالت 
شکل  به  یادشده  فضاهای  از  چنان چه   .)Osoria 2012(

مؤثر بهره گیری شود، این خصیصه آن ها کنترل می شود.

و  فرهنگی  مطالعات  در  عمدتاً  میانوند  فضاهای  اصطالح 
که  دارد،  فراوانی  هماهنگی   "inter" پیشوند  با  اجتماعی 
نشان دهنده همپوشانی، ارتباط و همبستگی میان اجزای 

.)Luz 2006( مختلف است
به دو  از حیث کیفی می توان  را  میانوند شهری  فضاهای 
دسته فضاهای پیوسته و فضاهای غیرپیوسته تقسیم کرد؛ 
فضاهای پیوسته آن دسته از فضا هایی هستند که داخل 
به  صورت  و  دارند  قرار  ساختمان  مانند  خاص  محدوده 
غیرپیوسته،  فضاهای  مرتبطند.  فضاها  سایر  با  منظم، 
آن هایی هستند که شرایط فیزیکی متنوعی دارند، بیش تر 
در فضای باز شهری وجود دارند و به  طور منظم با سایر 
 .)Carmona 2010( اجزای ساختاری در شهر ارتباط ندارند
گمشده  فضاهای  شامل  غیرپیوسته  میانوند  فضاهای 
با  فضاهایی  و  ساختمان ها(  زیر  فضاهای  و  )پشت بام ها 
فضاهای  و  غیرواضح  و  نامفهوم  )فضاهای  دوگانه  کاربری 
فضاهای  از  منظور  و  ساختمان ها(  لبه  به  وسیله  محصور 
)فضاهای مکث  داخل محدوده  فضاهای  پیوسته،  میانوند 
است.  ساختمان ها(  مقابل  فضاهای  و  ساختمان ها  میان 
از نوع غیرپیوسته  بنابراین در این بحث فضاهای میانوند 

موردنظر است.
واسطه ای  فضایی  عنوان  به  را  میانوند  فضاهای  گل  یان 
فضا،  این  می کند.  معرفی  دارد  دوجانبه  عملکردی  که 
شکل و شخصیت مستقلی ندارد و به  منزله فضایی جهت 
مناسب سازی ارتباطات میان فضاها در نظر گرفته می شود. 
به عبارتی این فضا مرزهای مخصوص به خود را ندارد و 
به  وسیله فضاهای واقع در طرفین خود مشخص و تعریف 
می گردد. زمانی که این فضا گشوده می شود امکان ایجاد 
می سازد  فراهم  را  طبیعی  و  فرهنگی  اجتماعی،  تبادل 

)فردپور، دولت آبادی، و مهدوی نژاد 1400(.
فضای  یا  رویداد  دو  میان  سامانه ای  میانوند،  فضای 
انتها  اتصال بین دو  مشخص است و اغلب به عنوان یک 
 Hudson( نظر گرفته می شود  و مفصل میان دو فضا در 
این مفاصل شامل مکان های کوچک   .)and Shaw 2012
فضاهای  و  و خصوصی  عمومی  فضاهای  بزرگ مقیاس،  و 
ساخته  شده و ساخته نشده اند که دارای عملکرد بینابینی 
میانوند  فضاهای   .)De Smet 2012( هستند  مکث  و 
سامانه  های اثرگذاری از جمله فضاهای میان ساختمان ها، 
بلوک های ساختمانی و محالت شهری را در برمی گیرند. 
مقابل،  در  یا  ساختمان  دو  بین  در  بیش تر  فضاها  این 
 Hudson and( طرفین یا در عقب ساختمان ها وجود دارند
دارد  فضا  از  فراتر  ساختاری  سامانه،  این   .)Shaw 2012
و به سلسله مراتب فضایی و شبکه اتصاالت درون محیطی 
نامی که  از  )Carmona 2010(. صرف نظر  اطالق می شود 
ساختار  می دهد،  اختصاص  میانوند  فضای  به  پژوهشگر 
رشد سیستم  موجب  و  است  سامانه چندگانه  این  روابط 
کالبد شهر در  اثرگذاری در  و  این رشد  اجماع  می گردد. 
چرخه روابط اجتماعی منجر به دینامیسم در شبکه درون 
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 محله می شود. 

4-4- مؤلفه های موثر بر خلق دینامیسم درون 
محله ای

عنوان  به  سنتی  محالت  توسعه  رویکرد  نوشتار  این  در 
مکان های  مفهوم  دو  اتصال  نقطه  و  مداخله گر  روشی 
باززنده سازی  جهت  میانوند،  فضاهای  و  محالت  عمومی 
محالت مطرح می شود. در این روش شاخصه های مطرح 
و  برهم کنش  اساس  بر  سنتی،  محالت  پویایی  مقوله  در 

میانوند،  فضای  پویایی  و  محالت  توسعه  رویکرد  تجمیع 
مورد بررسی قرار گرفته و مؤثرترین شاخصه ها در مطالعه 
فضای میانوند شهری از حیث توانایی در ایجاد سرزندگی 
استخراج شده اند. این شاخصه ها در چهار بعد شامل ابعاد 
ساختاری- کالبدی، توسعه اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی 
و زیست محیطی دسته بندی می شوند. شکل    1 مؤلفه های 
شده  آورده  محالت  در  میانی  فضای  سرزندگی  بر  مؤثر 

است.

شکل ۱: مؤلفه های موثر برسرزندگی فضای میانی در محالت سنتی

بر  محالت  مرکز  پویایی  معیارهای سنجش   1 پایه رویکرد توسعه محالت سنتی ارائه شده است.در جدول 

)TND( جدول ۱: سنجه های پویایی فضای میانوند محالت سنتی با رویکرد چهارگانه

بعد کالبدی
سنجه )معیار(مؤلفهسنجه )معیار(مؤلفه

نظام دسترسی
)رلف 1389(
)لینچ 1381(

 Rahman and Jomes(
)2016

نظام دسترسی مناسب، 
گشودگی های مناسب

نظام ساختاری
)شولتز 1384(
)Veal 2020(
)Rauh 2014(

ساختار شکلی مکان

سلسله مراتبوجود پارکینگ

شفافیت فضا عمومی و خصوصیارتباط داخل و خارج فضا

ابعاد فضا و مقیاس انسانیارتباطات خارجی
منطق فضاییمسیریابی در ساختار کلی

محصوریت فضابعد زیست محیطی
نظام طراحی فضاسنجه )معیار(مؤلفه

)هال 1384(
)Jacobs 1961(

تنوع الگوهای نما

نظام محیطی- زیستی
)نیومن 1387(

تنوع الگوهای فضاییتوجه به اقلیم خاص منطقه

نظام آفرینش حیات
)الکساندر 1390(

به کارگیری ساختارهای زنده در 
خلق فضا

تنوع الگوی هندسی مرزهای 
مشترک
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بعد اقتصادیبعد اجتماعی- فرهنگی

سنجه )معیار(مؤلفهسنجه )معیار(مؤلفه

نظام خدمات اجتماعی
)وایت 1392(

)حبیبی 1378(
 Lane, Videira, and(

)Casanova, 2019

ارائه خدمات خرد مقیاس

نظام زنده نگهداری و رشد 
اقتصادی

)مدنی پور 1384(

طراحی برای اقتصاد رو به رشد

توجه به نیازهای اجتماعی

توجه به سرمایه گذار
نظام گروه های مختلف 

اجتماعی
)مدنی پور 1391(

غنای فرهنگی و اختالط 
اجتماعی گروه ها

5. شناخت و تحلیل محدوده مورد مطالعه
دو حوزه اصلی در شناخت و تحلیل محدوده،  گونه شناسی 

و معرفی چمن های مورد مطالعه است.

شناخت  و  همدان  شهر  تاریخی  بافت   -۱-5
مراکز محالت منتخب

همدان پیشینه ای کهن دارد که مدیون موقعیت طبیعي 

به  دیرباز  از  را  این وضعیت جغرافیایي همدان  است،  آن 
یک مرکز زیستگاهي همیشگي مبدل کرده است )حبیب 
1387(. تعدد محله ها و مراکز محله ای با بناهایي هم چون 
اوضاع  از  بارزي  نشانه های  عمومي،  بناهاي  و  مساجد 
اجتماعي و ساختار معماري محالت است. در شکل 2 نظام 
محله های  موقعیت  و  همدان  شهر  در  محالت  مرزبندی 

منتخب نسبت به یک دیگر مشخص  شده است.

شکل 2: موقعیت محله های مورد  مطالعه در شهر همدان

در این پژوهش از میان محله های سنتی در شهر همدان، 
پنج محله شناسایی گردید. سپس بر مبنای رویکرد توسعه 
محالت سنتی سه محله قدیمی همدان به نام های حاجی، 
هستند،  واقع  همدان  شهر  مرکز  در  که  گلپا  و  کبابیان 

به  جای  اغلب چمن های  انتخاب شدند.  نمونه ها  میان  از 
تنها  محله  سه  این  است.  رفته  بین  از  همدان  در  مانده 
نیمه زنده  حیات  به  نسبی  تغییرات  با  که  چمن هایی اند 
خود ادامه می دهند. در شکل 3 عکس هایی از مرکز این 

1. محله حاجی

2. محله کبابیان

3. محله گلپا
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محالت قابل مشاهده است. عوامل تأثیرگذار در چگونگی 
این جداسازی، عبارت اند از:

1. حوزه شهرسازی: )الف( شاخص بودن محله، )ب( داشتن 
مرکز محله فعال.

)ب(  کارفرما،  )الف(  طراحی:  در  مؤثر  عوامل  حوزه   .2
استقبال عمومی، )ج( منظر فرهنگی.

رویکرد  )الف(  تصمیم گیری:  و  تصمیم سازی  حوزه   .3
)ج(  مشارکت،  )ب(  گروهی،  عملکرد  و  بین رشته ای 

انعطاف پذیری.
انتخاب  به  صورتی  تاریخی،  محله های  مرکز  پراکندگی 
همدان  شهر  مختلف  تاریخی  محالت  در  که  است  شده 

واقع شده باشند.

شکل ۳: به ترتیب از راست به چپ محله حاجی، محله گلپا و محله کبابیان

محوطه هایی  همدان  محالت  از  بسیاری  در  گذشته  در 
یا بدون شکل هندسی  به شکل مربع، مستطیل، ذوزنقه 
وجود داشته که کوچه اصلی محله بدان منتهی می شده 
حکم  در  داشتند،  نام  »چمن«  که  محوطه ها  این  است. 

مرکز تجمع و قلب تپنده محالت بودند )سعیدی و دیگران 
و  محالت  تغییرات  روند  همراه  به  آغازین  سیر   .)1391
همدان  شهر  ساختاربندی  هم چنین  و  همدان  چمن های 

در جدول 2 آمده است.

جدول 2: سیر تطور چمن در دوره های مختلف ساخت شهری همدان

تغییرات چمن و محالتتغییرات بافت شهریزمان بندی تاریخیدوره

1
قرن اول هجری 

قمری
)ورود اسالم(

تغییر از مناطق »تپه ای و بلندی های سنگی« 
به »ربض شهر« به منطقه اصلی جهت سکونت

آغاز شکل گیری محالت شامل: ارامنه، 
 yaghmaeian( آشوری ها، جهودی ها و مسلمانان

)and Habib 2017

دوره بنی امیه و 2
بنی عباس

شروع مرزبندی محالت و تغییرات اساسی در 
بافت منطقه، حصاربندی جدید

دروازه بندی محالت، حضور چمن با ساختار 
شکلی کاماًل مستقل
)زارعی 1391، 66(

صفویان3
هسته اصلی شهر: بازار و مسجد؛ مراکز فرهنگی 

و مذهبی: آرامگاه و امامزاده؛ مراکز تجاری: 
بازارچه های فصلی، حمام و بازارچه

پررنگ شدن معابر مواصالتی شامل:
چمن، کوچه و محله
)آزنگ 1388، 40(

اواخر قاجار، اوایل 4
تبدیل کوی و برزن به خیابان کشی های جدیدپهلوی

از بین رفتن اکثر چمن ها و محالت و بافت 
ارگانیک منطقه؛ حفظ شاکله چمن های 

باقیمانده نظیر: چمن بنه بازار، وردآباد، مهتران، 
ورمزیار، مجدآباد و غیره. )همان 41(

پهلوی دوم5

محوربندی شش گانه با دوایر متحدالمرکز
توس کارل فردریش اتریش.

محورهای: بوعلی، عبای آباد، پهلوی، باباطاهر، 
اکباتان، سنگ شیر.

نابودی هندسه محالت باألخص چمن ها
مراجعه افراد از چمن به عنوان تأمین نیازهای 

اجتماعی فرهنگی اقتصادی محیطی، به 
قسمت های جدید شهری

)زارعی 1391، 68(



177
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

نقششبکهفضایمیانونددرخلقدینامیسمدرونشهری

شمارهصفحهمقاله:169-186
14

01
ن
ستا

تاب
.3

9
اره

شم


تغییرات چمن و محالتتغییرات بافت شهریزمان بندی تاریخیدوره

1359 به بعد6
اوج ساخت وساز شهرنشینی؛

تغییرات کاربری مزارع و بافت سبز به کاربری 
مسکونی

نابودی چمن های باقیمانده؛
حیات نیمه زنده برخی چمن ها نظیر حاجی، 

گلپا، کبابیان
)سجادزاده و زلفی گل 1394(

هم اکنون7

ایجاد طرح های مرمتی بافت سنتی،
احیاسازی چمن های باقی مانده،

سنگفرش سازی شش محور اصلی از مرکز شهر 
تا حلقه مرکزی

اقدامات نامناسب شهری
و تغییر بافت در معدود چمن های باقی مانده

)همان 57(

چمن ها در شهر همدان معرف فضای کارآمد با ساختار مرکز 
فعالیت های  رشد  به  که  درون ساز  شبکه ای  بود.  محله ای 
اقتصادی  و  فرهنگی  اجتماعی،  حیث  از  درون محله ای 
یاری می رساند و موجبات پویایی در حوزه درون شهری را 
فراهم می آورد. از ویژگی های چمن های به جای مانده در 
سال های 1300 تا 1330 می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
دارای فضای باز و وسیع جهت اجتماع و تعامالت، قنات و 
چشمه و راه های دسترسی به آن، فضای تجمع و دورهم 
و  فرعی  معابر  فصلی،  و  دائمی  بازارهای  بزرگان،  نشینی 
اصلی رفت  و آمد، فضای خاص برای اتفاقات روزمره مهم، 

فضاسازی و درختکاری )زال نژاد و دیگران 1398(.

در  مطالعه  مورد  چمن های  گونه شناسی   -2-5
محالت همدان

اکنون تنها چند چمن از جمله چمن حاجی و گلپا، بخشی 
از چمن کبابیان و قسمت های کمی از چمن آقاجانی بیگ 
باقی  مانده است )رفیعیان و دیگران 1386( که در پژوهش 
حاضر پس از گونه شناسی به معرفی مختصری از نمونه های 

موردی پرداخته می شود.

شکل 4: گونه شناسی چمن های مورد مطالعه در تقسیمات ساختارمند فضای میانوند

شرایط کنونی محله حاجی و مرکز محله آن در شکل 5 
نشان داده شده، مسجد، حمام، مراکز خرید و فضای سبز 

از عناصر اصلی این محله است.
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شکل 5: سمت راست: اجزای داخلی چمن حاجی؛ سمت چپ: مرکز محله حاجی با تأکید بر چمن محله )فضای میانوند 
محله(

شکل 6 نقشه وضع فعلی و عکس های محله گلپا را نشان 
می دهد، محله گلپا دارای قدمتی مربوط به اواخر قاجار و 
بافتی است که در دوران گذشته دستخوش تغییرات زیادی 
گشته است. حوزه نفوذ این محله به  وسیله خیابان هایی که 

آن را در برگرفته مشخص  شده است. جداره های تجاری و 
هم چنین بافت مسکونی جدید در کنار بافت های قدیمی 
در محله در کنار یک دیگر نشسته اند )سجادزاده و زلفی گل 

.)1394

شکل ۶: سمت راست: اجزای داخلی چمن؛ سمت چپ: مرکز محله گلپا با تأکید بر چمن محله )فضای میانوند محله(

شکل 7 نقشه وضع فعلی و عکس های محله کبابیان را در 
شهر همدان نشان می دهد که در حلقه اول کمربندی شهر 
از قدیمی ترین  قرارگرفته است. این محله به عنوان یکی 

محالت باقی مانده از محله های بافت تاریخی همدان است 
که در نزدیکی بازار و میدان مرکزی شهر همدان واقع  شده 

است و مربوط به اواخر دوره قاجار است )همان(.
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شکل ۷: سمت راست: اجزای داخلی چمن؛ سمت چپ: محله کبابیان با تأکید بر چمن محله )فضای میانوند محله(

۶. یافته های پژوهش
به  منطقی  استدالل  روش  از  استفاده  با  حاضر  پژوهش 
مشخص  تا  پرداخته  مطالعه  مورد  بافت  محتوایی  تحلیل 
و  معماري  نظام  در  میانوند  فضاهای  چطور  که  گردد 
شده  پویا  سامانه اي  آفرینش  به  منجر  ایرانی  شهرسازي 
و برعکس امروزه با تخریب این الیه ها معضالت سامانه اي 
از  استفاده  با  منظور  بدین  است.  آمده  به  وجود  بافت 
رهیافت پژوهش کیفی پس از استخراج مؤلفه ها، سنجه ها 
و ریزسنجه های شاخصه های کالبدی، اجتماعی، اقتصادی، 
محیطی در چمن )فضای عمومی محله با تأکید بر هویت 
محله(، امتیازدهی به هر یک از سنجه ها با بهره گیری از نظر 

متخصصان، از طریق لیکرت پنج مرحله ای انجام می شود، 
محاسبات  و  آنتروپی  روش  به  ضرایب  اهمیت  سپس 

شاخص ها توسط تکنیک تاپسیس انجام می شود. 
اجتماعی،  کالبدی،  شاخصه  های  نظرسنجي  پرسش نامه 
اقتصادی و محیطی در فضای میانوند محله ها را با تأکید بر 
پویایی آن در اختیار متخصصان قرار داد. در این پژوهش 
30 متخصص، آراء و نظرات خود را بیان کردند. سیمای 
کلی طیف متخصص مشارکت کننده در پژوهش در جدول 
ارائه شده  امتیازات  میانگین  ادامه  در  است.  شده  ارائه   3
در  سنجه ها  از  یک  هر  زمینه ی  در  متخصصان  توسط 

محالت مورد مطالعه پژوهش ارائه می شود.

جدول ۳: سیمای کلی طیف متخصص مشارکت کننده در پژوهش

سنتحصیالتجنسیت

کارشناسی کارشناسیمردزن
50 تا 60 سال40 تا50 سال30 تا 40 سالدکتریارشد

10 نفر15 نفر5 نفر5 نفر10 نفر15 نفر18 نفر12 نفر

روش  مبنای  بر  داده  ها  تجزیه وتحلیل   -۱-۶
آنتروپی شانون و تکنیک تاپسیس

ابتدا از نتایج به  دست آمده از داده های منتج از امتیازدهی 
اصلی  روش  در  و  شده  استفاده  آن  داده های  و  لیکرت 
از  به  دست آمده  اعداد  از  شد.  گرفته  به کار  محاسبات 
استفاده  شانون  آنتروپی  روش  در  پنج مرحله ای  لیکرت 
محاسبه  شد.  پژوهش  عوامل  )اهمیت(  وزن  سپس  شد. 
ماتریس تصمیم تشکیل می  شود  ابتدا  این صورت که  به 

که همان ارزیابی سه محله بر اساس معیارهای کالبدی، 
ماتریس  توسط  که  است  محیطی  و  اقتصادی  اجتماعی، 
تصمیم نرمال و با استفاده از روابط فرمولی وزن شاخص ها 

مشخص می شود. 
ماتریس تصمیم و  از تشکیل  تاپیسیس، پس  تکنیک  در 
نرمال کردن این ماتریس، ماتریس تصمیم نرمال موزون 
شکل می گیرد. گام بعدی تشکیل ماتریس نرمال موزون 
اوزان  از پیش  باید  بنابراین  است.  اساس وزن معیارها  بر 
آنتروپی  یا   AHP مانند  تکنیکی  از  استفاده  با  معیارها 
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مثبت  ایده آل های  محاسبه  باشد.  محاسبه  شده  شانون 
di-( گام بعدی است. در این گام برای هر 

di( و منفی )-
+(

محاسبه  منفی  ایده آل  یک  و  مثبت  ایده آل  یک  شاخص 
محاسبه  و  منفی  و  مثبت  ایده آل های  از  فاصله  می شود. 
راه حل ایده آل خواهد بود. در آخر میزان نزدیکی نسبی هر 

گزینه به راه حل ایده آل حساب می شود. در نهایت میزان 
از فرمول زیر  ایده آل  راه حل  به  نزدیکی نسبی هر گزینه 
محاسبه می شود. قابل  ذکر است مقدار Cl بین صفر و یک 
است. هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد راهکار به 

جواب ایده آل نزدیک تر است و راهکار بهتری می باشد.

d v j v d v j v cl d d
d

i i j
j

n

i i j
j

n

i
i i

i2

1

2

1

= - = - = +
+ +

=

- -

=
- +

-

^ ^h h/ /
در مرحله بعد، با استفاده از روش تاپسیس شش مرحله ای، 
ماتریس  ابتدا  شد  خواهند  رتبه  بندی  پژوهش  محله  سه 
تصمیم روش تاپسیس تشکیل می  شود که همان ماتریس 
از نظر  این اساس  بر  تصمیم روش آنتروپی شانون است. 

ابعاد چهارگانه ی پژوهش، مرکز محله حاجی رتبه اول را 
در  کبابیان  محله  و  گلپا  محله  مرکز  است.  کرده  کسب 

اولویت های دوم و سوم هستند.

جدول 4: امتیاز و رتبه نهایی گزینه  ها از نظر معیار کالبدی

رتبهامتیاز نهاییفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده آل مثبت

0.1190.1050.4672مرکز محله گلپا
0.0830.1410.6291مرکز محله حاجی
0.1540.0820.3473مرکز محله کبابیان

امتیاز نهایی یا Cl بین صفر و یک است. هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد، راهکار به جواب ایده آل نزدیک تر است.

جدول 5: امتیاز و رتبه نهایی گزینه  ها از نظر معیار اجتماعی

رتبهامتیاز نهاییفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده آل مثبت

0.1040.0730.4132مرکز محله گلپا
0.0000.1631.0001مرکز محله حاجی
0.1630.0000.0003مرکز محله کبابیان

امتیاز نهایی یا Cl بین صفر و یک است. هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد، راهکار به جواب ایده آل نزدیک تر است.

جدول ۶: امتیاز و رتبه نهایی گزینه  ها از نظر معیار اقتصادی

رتبهامتیاز نهاییفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده آل مثبت

0.1550.0220.1273مرکز محله کلپا
0.0570.1050.6472مرکز محله حاجی
0.0230.1550.8691مرکز محله کبابیان

امتیاز نهایی یا Cl بین صفر و یک است. هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد، راهکار به جواب ایده آل نزدیک تر است.

جدول ۷: امتیاز و رتبه نهایی گزینه  ها از نظر معیار محیطی

رتبهامتیاز نهاییفاصله تا ایده آل منفیفاصله تا ایده آل مثبت

0.1270.0000.0003مرکز محله کلپا
0.0000.1631.0001مرکز محله حاجی
0.1040.0030.0132مرکز محله کبابیان

امتیاز نهایی یا Cl بین صفر و یک است. هر چه این مقدار به یک نزدیک تر باشد، راهکار به جواب ایده آل نزدیک تر است.
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۷. بحث 
به  منظور ارتباط بهتر با محیط و نظارت مسئوالنه تر بر فضا 
در نظر گرفتن ترکیبي از عرصه ها در طراحی محالت به 
عنوان فضاي عمومِي میانی که حیات شهر در آن جاری 
است، ضروری به نظر می رسد. همان گونه که از بررسی های 
صورت گرفته در مورد نمونه موردی چمن )گره یا میدان 
الگوی  این میدان ها در طول سالیان  برمی آید  اجتماعی( 
کارکردی مناسبی را به لحاظ قلمروی فیزیکی و ذهنی در 
محالت همدان داشته اند و عالوه بر وجود مالکیت واقعي 
مالکیت  فضاست،  کنترل  و  نظارت  بیانگر  که  بر عرصه ها 
و  زنده  فضای  پیش بینی  با  عمومي  فضاي  در  نمادین 
جاذب، تشدید استفاده از فضاي عمومي، تقویت ارتباطات 
اجتماعي را در طول سالیان برای ساکنان محالت فراهم 
احساس  محیط  به  افراد  تعلق  حس  افزایش  با  و  داشته 
مسئولیت آن ها در بهره برداری بهینه از فضا و شرکت در 
حریم  تعیین  است.  کرده  تقویت  را  جمعی  فعالیت های 
کالبدي محله توسط طراحي بدنه ها، موانع طبیعي، معابر 
و کاربری ها و توجه به ورودی های محالت در همدان و در 
نظر گرفتن کاربري هاي متناسب و سازگار براي خودکفایي 
گشته  )چمن(  محله  مرکز  تقویت  باعث  چمن ها،  نسبي 

محله  نقاط  تمام  از  پیاده  و  آرام  دسترسي  پیش بینی  و 
آن ها  سلسله مراتب  و  دسترسی ها  نوع  به  توجه  و  آن  به 
و  منسجم  و  مطلوب  محیطي  که  است  مواردي  از جمله 
و  کرده  ایجاد  سالیان  در طول  ساکنینش  براي  معنی دار 
هم چنین  و  بن بست  و  حلقه ای  معابر  ایجاد  با  نهایت  در 
ترویج کوچه در مقیاس محله که معبري باریک و سنتي 
است، باعث افزایش دسترسي پیاده عالوه بر تأمین خلوت 
این تحقیق نشان می دهد  آرامش موردنیاز شده است.  و 
کیفیت فضای میانوند در محالت )مرکز محالت( بر میزان 
سرزندگی و پویایی در محله تأثیر مستقیم دارد. بنابراین 
چمن ها مراکزی هستند که با خصوصیات ویژه خود افراد 
باعث  و  کرده  ترغیب  اجتماعي  ارتباطات  برای  را  محله 
شبکه  ایجاد  و  محالت  در  اختیاری  فعالیت های  انتخاب 
شهری  دینامیسم  حیث  از  مستحکم تری  درون شهری 

می گردند.
در جدول 7 جمع بندی ارزیابی پویایی در سه محله نمونه 
موردی بر اساس شاخصه ها و معیارهای پویایی و دینامیسم 
فضایی صورت گرفته است. بر اساس نتایج این پژوهش و 
نظرات متخصصان مرکز محله حاجی نسبت به دو مرکز 

محله دیگر دارای دینامیسم فضایی پایدارتری است.

جدول 8: امتیاز و رتبه نهایی گزینه  ها از مجموع امتیاز تاپسیس شش مرحله ای

رتبهامتیاز نهایینام محله

0.4672مرکز محله گلپا

0.6291مرکز محله حاجی

0.3473مرکز محله کبابیان

حاجی  محله  که  می رسد  نظر  به  این گونه  حقیقت  در 
اجتماعی  و  فرهنگی  کاربری های  قرارگیری  دلیل  به 
و  اجتماعی  فعالیت های  سبقه  و  آن  در  موجود  مختلف 
عاطفی  تعلقات  آن،  ساکنان  یک دستی  به  دلیل  مردمی 
در  انسانی  اجتماعات  و  هیئت ها  و  و همسایگان  خانه  به 
سایر  به  نسبت  باالتری  فرهنگی  اجتماعی  دغدغه  محله، 
محالت مورد  مطالعه در شهر همدان را برخوردار است و 
به همین دلیل محرک های توسعه ای که نگاه اجتماعی-

فرهنگی و کالبدی منعطف تر و برجسته تری را به همراه 
دارند. بر این اساس، نتایج این مطالعه نشان می دهد که 
بازآفرینی شهری محرک  اقدامات  TND و  وجوه مختلف 
توسعه می تواند حس مشارکت و همکاری ساکنان آن در 
کمک به پیشبرد هر چه بهتر پروژه ها به دلیل اعتماد و 
تعلقات عاطفی  و  دارند  از یک دیگر  اعتباری که ساکنین 
که در بین آن ها وجود دارد را افزوده و منجر به بازتولید 
تعامالت اجتماعی با زیرساخت دینامیسم شهری و درون 
منطقه ای شده و امنیت بیشتری نیز برای محله به ارمغان 
اثرگذار  میانِی  فضای  عنوان  به  محالت  مراکز  می آورد. 

از  می بخشد.  تحکیم  را  محله ای  جنب وجوش  و  پویایی 
نوعي  بود،  محله  درون  فقط  روابط  بیش تر  جایی که  آن 
استقالل منطقه ای داشته و نیازهاي روزمره ساکنین و تا 
حدی اشتغال محلی را فراهم می ساخته است. لذا محله از 
ابعاد متفاوت اجتماعي، اقتصادي و کالبدی دارای استقالل 
نسبی بود. نهادها و تجهیزات خدماتی و اجتماعی از نظر 
)مرکز  میانوند  تعریف فضای  با  نقاط حساس  کالبدي در 
محله( قرار گرفته است. فضاهای میانوند یادشده با تعریف 
مرکز محله پررنگ تر جلوه گر شده و از نظر کالبدي یا به 
که  میدانچه هایي  به  صورت  یا  عریض  راسته   صورت یک 
قرار داشتند،  راه اصلي محله  تقاطع چند  اغلب در محل 
مرکز  شکل دهنده  ویژگي هاي  از  یکی  می گرفتند.  قرار 
راهکار  عنوان  به  میانی  فضاهای  توسعه  و  ایجاد  محله، 
در  مهم  این  که  است  درون شهری  شبکه  در  ارتباطی 
محله حاجی به سبب موقعیت مناسب فضایی، محصوریت 
مطلوب و مراکز نیرومند موجود در این چمن، این فضای 

میانوند را به فضای منتخب تبدیل نموده است. 
در ادامه تحلیل، با برگشتی به جدول 2 و نتایجی که محله 
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تبدیل  برگزیده  محله  به  آماری  محاسبات  در  را  حاجی 
کرده است. 

پس از به دست آوردن نتایج، با مراجعه به جداول محله 
حاجی، ضرایب اهمیت شاخص ها را بررسی کرده و از آن 

)di(، جدول 7  انحراف هر شاخص  برحسب درجه  میان، 
با محتوِی غربالگری شاخص های اثرگذار در پویایی محله 

برتر یعنی محله حاجی ارائه می شود.

جدول 9: دانه بندی شاخص های برتر )درجه اهمیت باالتر یا di بیش تر( پویایی در فضای میانوند »محله حاجی«

ابعاد ساختاری بر اساس نظام مؤلفهشاخص های برتر )سنجه های برتر(ردیف
TND رویکرد

di

0.94کالبدی- فضایینظام ساختاریابعاد و اندازه فضای میانی1
0.91کالبدی- فضایینظام دسترسیدسترسی مناسب فیزیکی، بصری و حرکتی2
0.73کالبدی- فضاییمنطق فضایینحوه چیدمان فضایی3
0.69کالبدی- فضاییمحصوریتمحصوریت مطلوب4
0.60اجتماعی- فرهنگیخدماتیمکان های مناسب استراحت5
0.55اجتماعی- فرهنگیاجتماعیتوجه به مکث مناسب6
0.51اجتماعی- فرهنگیاجتماعی- فرهنگیتجمیع کاربران )تعامل و گفتگو(7
0.37محیطیساختار زندهمراکز نیرومند طبیعی8
0.32محیطیساختار زندهتقارن موضعی9
0.12اقتصادیاقتصاد رو به رشدتنوع عملکرد اقتصادی10
0.09اقتصادیاقتصاد رو به رشدتأکید بر راهبردهای باززنده سازی11

اثرگذاری این دانه بندی در نظام طراحی درون ساز شهری 
منتهی به ایجاد و تثبیت موارد ذیل می شود:

پویا  فضاي  بر  توجه  با  محالت  مراکز  ماهیت  تحکیم   .1
و  اقتصادي  فرهنگی،  اجتماعی،  رویکرد  با  کارآمد  و 

.)TND( زیست محیطی
از  درون شهری  بافت  یکپارچگی  و  انسجام  به  توجه   .2

طریق تأکید کارآمد به شبکه فضای میانی.
در  اجتماعی  مؤلفه های  متوازن  و  صحیح  اثرگذاری   .3
ساختار مراکز محالت و توجه به مشارکت افراد در ایجاد 

تعامل محیطی.
4. توجه به آسایش اقلیمی و حفاظت و احیای بافت سبز 

درون شهری.
5. تعدیل تراکم عملکردی و هم چنین هم پیوندی کالبدی-

فضایی با تأکید بر ایجاد و تثبیت فضاهای مؤثر.
تنوع  طریق  از  اشتغال زایی  و  سرمایه گذار  جذب   .6

عملکردهای اقتصادی.

8. نتیجه گیری
این پژوهش بر این نظر استوار است که شبکه پویای چند 
معیاره فضای میانوند؛ با تأکید بر رتبه بندی مشخص، در 
دارد.  تعیین کننده ای  نقش  کارآمد  فضایی  نظام  ایجاد 
رویکرد  با  محالت  طراحی  استراتژی  در  که  راهکاری 
در  اجتماعی  دینامیسم  الیه های  رشد  به  منجر   TND

احیاء  راه های  بهترین  از  بافت درون شهری می شود. یکی 
محالت سنتی، بازآفرینی مبتنی بر رویکرد محرک توسعه 
در جهت بازگرداندن جنب وجوش، حس زندگی و شوق و 
اشتیاق در تعامالت اجتماعی است. با توجه به بررسی های 
نتیجه  این چنین  می توان  تحقیق،  این  در  صورت گرفته 
محله ها  در  میانوند  فضای  کیفیت  چگونگی  که  گرفت 
کیفیت های  مانند  کیفیت ها  سایر  چگونگی  بر  می تواند 
انسانی- محیطی تأثیر گذاشته و با افزایش کیفیت فضای 
میانی در محالت می توان شاهد افزایش تعامالت اجتماعی 

و به  دنبال آن دینامیسم درون محله بود.
روند باززنده سازی و خلق دینامیسم درون محله ای با تمرکز 
بر مراکز محالت، تدریجی، مداوم، زمان بر و بی پایان است 
و برونداد این فرایند، پویایی مکانی  است که حاصل تعامل 
این  کنار  در  است.  معنا  تولید  و  فضا  با  گروه ها  و  افراد 
تأکید  آینده محالت و  به مفهوم  بازتولید، توجه هم زمان 
این دو حائز  تلفیق هوشمندانه  آینده و  بر مفهوم میراث 

اهمیت است.
ازجمله  متعددی  حوزه های  گفت  می توان  نهایت  در 
محیط  و  کالبدی  اقتصادی،  اجتماعی،  یکپارچه  مدیریت 
در  و  تأثیرگذارند  مراکز محالت  احیاء  در جریان  زیستی 
نتیجه ماهیت خروجی و محصول نهایی که همان پویایی 

درون محله است را به وجود می آورند.
سازمان دهی  که  است  آن  از  حاکی  پژوهش  یافته های 
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از طریق شبکه فضایی میانوند،  دینامیسم درون محله ای، 
نتایج  اساس  بر  رویداد  این  است.  درهم تنیده  مقوله ای 
راهبردهای  جمله  از  مختلفی  عوامل  از  منبعث  حاصل، 
اقتصادی،  عملکرد  تنوع  محالت،  در  اقتصادی  توسعه 
مقیاس مرکز محله، توجه به نیاز اجتماعی مکث و حرکت، 
تجمیع  حرکتی،  و  بصری  فیزیکی،  مناسب  دسترسی 
مطلوب،  محصوریت  فرهنگی،  مختلف  سطوح  از  کاربران 
تنوع در فضابندی و به کارگیری ساختارهای زنده در خلق 
و  میانی  عنصر  عنوان  به  محله  مرکز  مقیاس  است.  فضا 
دسترسی مناسب فیزیکی، بصری و حرکتی به آن و تنوع 
در فضابندی مرکز محله بیش ترین تأثیر را در شبکه فضای 

میانوند و محله داشته و زمینه را برای پویایی اجتماعی در 
مراکز محالت به عنوان کانال جریان دینامیسم اجتماعی 

به محله و شهر مهیا می سازد.
تدوین ضوابط طراحی فضای  برای  پژوهش می تواند  این 
پویایی  و  کیفی  ارتقای  معاصر جهت  محالت  در  میانوند 
فضای محالت امروزی مفید و مؤثر باشد. امید است این 
نتایج زمینه ساز پژوهش هایی در جهت باززنده سازی مراکز 
محالت تاریخی، به عنوان میراثی برای آیندگان شود و در 
این  از  منتج  رعایت ضوابط  با  نیز  طراحی محالت جدید 
تحقیق، شاهد دینامیسم و پویایی بیش تر در روابط میان 
حلقه های گمشده در تشکیل ساختار محله- شهر باشیم. 

شکل 8: دیاگرام آنالیز سامانه فضای میانوند محالت در شهر همدان

همراه با غربالگری سنجه های مؤثر بر دینامیسم فضای میانوند بر اساِس تحلیل تکنیک آنتروپی
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