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ادراک بصری محّلة چیذر توسط نوجوانان چیذری

چکیده

چیذر اگر نه برای همه تهرانیان حداقل برای اهالی ش�میرانات هویتی آش�نا دارد. محله ای که از یک سو به عنوان 
بافتی تاریخی حائز اهمّیت اس�ت و از س�وی دیگر به عنوان بافتی فرس�وده درگیر مشکالت خاصی است. از منظر این 
مقال�ه ه�ر گون�ه اصالح و طّراحی ب�رای بهبود فضایی ای�ن محله باید افزون بر تأمالت کارشناس�ی با توّج�ه به تجربه، 
خاطرات و عالئق ساکنان و ذی نفعان صورت پذیرد. از این رو، این مقاله با عطف توّجه به اهمّیت مشارکت شهروندان، 
به گروه س�نی خاصی از ش�هروندان نظر دارد که در طّراحی ها کم تر در نظر گرفته می ش�وند. س�اختمان ها و محّله ها 
توسط بزرگساالن طّراحی می شود، در حالی که عمومًا توسط کودکان مورد استفاده قرار می گیرد. در زمان طّراحی، 
بزرگساالن به معیارهایی چون اجرایی بودن، حفظ انرژی، زیبایی شناسی و مسائل اقتصادی توّجه بسیار دارند. به طور 
حتم این موارد اهمّیت بسزایی دارد، اّما هیچ ارتباطی با تجارب کودکان ندارد. تجربة بزرگساالن از فضا بر پایة نحوة 
اس�تفادة آن ه�ا از م�کان تعریف می گردد، در حالی که کودکان در جس�تجوی این هس�تند که ه�ر فضا چه می گوید 
و چگون�ه بای�د ب�ا آن مواجه ش�د و تجربه اش ک�رد. این مقاله با بهره من�دی از روش پیمایش به بررس�ی تجربه و حس 
نوجوانان چیذری از فضاهای مختلف محله ش�ان می پردازد و می کوش�د تا دس�تاوردهاي یک پژوهش را که به هدف 
نخست، »حساس سازي« نوجوانان به فضا و معماري و دوم، دریافت حس، ذوق و نظر ایشان از فضاي محله چیذر انجام 
شده است را ارائه نماید. یافته ها نشان می دهد که باید تأملی جدی در بازسازی فضاهای محلی با در نظر گرفتن حس 

و تجربه کودکان محله صورت گیرد.

واژگان کلیدي: مشارکت، الگوها، حس نوجوانان، چیذر، فضا، معماري برای کودکان.
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مقّدمه
چيذر هم چون بسياري از محلّه های ايراني به صورت تدريجي و 
كاماًل ارگانيك ش��كل گرفته است. در اين ميان نقش امام زاده علی 
اكبر در اين ش��كل گيری بی تأثير نبوده است. محلّه ای كه به دليل 
داش��تن محوريّت مذهبی مردمان بس��ياری را به سوی خود جذب 
كرده و دربرگيرندة بسياری از خاطرات شميرانی ها است. اّما چيذر 
نيز به سان ديگر محلّه های كالن شهر تهران با مسألة از دست دادن 

هويّت محلّه ای در روند بازساخت شهری روبه رو بوده است.
 تا پيش از ورود دورة مدرن به ايران، محلّه مندی از نظام خاصی 
برخ��وردار بود. محلّه ها نه تنها به صورت فيزيكی بافت های مختلف 
ش��هری را از يكديگر متمايز می س��اختند، بلكه به لحاظ ذهنی نيز 
هويّت های خاص خود را در ذهنّيت شهروندان ايجاد می كردند، به 
اين صورت كه ش��هروندان بخشی از هويّت خود را از محلّة خويش 
اخذ می كردند. فروپاش��ی چنين نظام شهری بسياری از محلّه ها از 
جمله چيذر را دچار آس��يب كرده است. اين انفصال نظام  محلّه ای 
كه امروزه با آن مواجه هس��تيم، به مرور زمان حّس تعلّق مردم را 

نسبت به محله شان كاهش داده است.
از آن ج��ا كه اين مردم هس��تند كه هويّت محلّه ش��ان را ش��كل 
می دهند، تنها به دست خودشان نيز اين هويّت به محلّه  بازگردانده 
خواهد ش��د. بی ش��ك حض��ور م��ردم در صحنه ه��ای اجتماعی 
و تصميم گيری ه��ای مرب��وط ب��ه محل س��كونت ش��ان می تواند 
بس��يار مؤثّرتر از تصميم های گرفته ش��ده توس��ط دولت يا س��اير 
سياس��ت مداران باش��د. صداها، بوها، رنگ ها، روابط، داد و ستدها 
و س��اير عناصر ش��اخص محلّه های ايرانی به سبب تمركز مردمان 
خاص با سبك زندگی ويژه است. بنابراين راه هويّت بخشی به آن ها 
بهره گيری از همان افكار و انديش��ه ها است. آن چه اهمّيت دارد اين 
اس��ت كه چگونه مي توان بافت تاريخي چيذر را دوباره به پويايي و 
سرزندگي گذشته بازگرداند؟ درست است كه بازگرداندن محلّه ها، 
گذرها و بافت ش��هري چيذر قديم غير ممكن اس��ت، اّما برقراری 
پيوندهای اجتماعی و ايجاد روابط انس��انی در محله می تواند ضمن 
ارتقای س��رماية اجتماعی، احس��اس امنّيت عاطف��ی بيش تری به 
س��اكنان عرضه دارد و با ايجاد عالئق و دلبس��تگی ها از فرو رفتن 
ش��هروندان در توده های عظيم جمعّيتی كالن ش��هری جلوگيری 
نمايد. از طريق همياري و مشاركت عموم مردم - آناني كه ساكنان 
اصلي بافت هس��تند � مي توان هم چون گذشته حس »تعلّق خاطر 
به مكان« را بازگرداند. احساس��ي كه نه تنها مي تواند سبب پويايي 

شود بلكه كساني را كه بافت را ترك نموده اند، بدان بازگرداند.
بازآفرينی خاطره های چيذريان كه احيا كنندة مركزيّت و هويّت 
اين منطقه است، تنها با بهسازی و مرّمت صحيح محلّه با مشاركت 
خود چيذريان انجام خواهد گرفت. ساختار محلّه به دليل از دست 
رفتن بس��ياری از مش��اغل، فضاها و عملكردها تغيير يافته است. از 
ميان گروه های س��ّنی مختلف محلّ��ه، نوجوانان و كودكان اهمّيتی 
مضاعف دارند. ايش��ان عالقه مندی بسياری به روابط دوستی دارند 
و بعض��اً زمان زيادی را در فضاهای محله س��پری می كنند و اصوالً 

ميل تعلّق به محلّه در اين س��نين ايجاد می شود. پس، بهتر خواهد 
ب��ود اگ��ر در ايجاد تغييرات مثب��ت در ابعاد محل��ی از نيروی فكر 
و كار اين گروه اس��تفاده شود و حس ش��هروندی در آنان افزايش 
ياب��د. اين اقدام نه تنها برای خود نوجوانان بلكه برای ديگر اعضای 
جامعه و برنامه ريزان و سياس��ت گذاران ني��ز منافعی در بر خواهد 
داشت)دريس��كل، 1387(. در محلّه ها، نوجوانان بايد در كنار ساير 
گروه های جامعه به عنوان صاحب نظران در امر شهر و توسعة جامعه 
دخيل ش��وند. مهم ترين هدف اين مقاله بررسی مشاركت نوجوانان 
و جوانان در فعالّيت ها برای پيش��رفت فضايی است كه خود در آن 
زندگی می كنند. تش��ويق اين گروه از ش��هروندان عالوه بر افزايش 
ميزان توّجه آن ها به محلّه شان سبب به كارگيری اين نيروی جوان 
در جهت مثبت خواهد بود. رويكرد مشاركتی برای توسعه و مرّمت 
محلّ��ة چيذر بايد با كمك قش��ر نوجوان در مقط��ع راهنمايی كه 
گروه سنی كنجكاو و آش��نا با محيط محلی هستند، صورت گيرد. 
از اين رو، آگاهی از نيازهای اين گروه س��نی و همچنين احساسات 
ايش��ان نسبت به فضاهای مختلف محله و ذائقة آن ها حائز اهمّيت 
اس��ت. بنابراين پرس��ش اصلی مقاله را كه آگاهی از ادراك بصری 
نوجوانان چيذری نس��بت به حوزة زيست شان است، با مشاركت و 
هم صحبتی با نوجوانان چيذری پيش برده ايم. با مش��اهدة خود به 
ناهماهنگی و آشفتگی در بافت پی می بريم؛ با اين فرض كه می توان 
حس مشابهی را در ديگر افراد يافت. بر اساس اين فرض و با طرح 
مجموعه ای پرسش و صفات حسی نظر گروه نوجوان را در اين باره 

بررسی كرده ايم.

1. چارچوب نظری
چيذر از يك س��و بافتی تاريخی اس��ت و از س��وی ديگر بافتی 
فرس��وده. از اين رو هرگونه برنامه ريزی برای اين محلّه بايد با توّجه 
به مقتضيات بافت های تاريخی و فرس��وده باش��د. نكته ديگر لزوم 
مشاركت ش��هروندان در طرح های توسعه شهری به ويژه در سطح 
محلّه ها اس��ت. از اي��ن رو، در رويكرد نظری به اين س��ه امر توّجه 

ويژه ای می شود.
1-1. ارزش های آثار تاریخی

برای بافت های ب��ا ارزش تاريخی می توان چهار گروه ارزش های 
زير را شناس��ايی كرد، كه هر بافت و اثر ممكن اس��ت واجد همگی 

يا برخی از آن ها باشد: 
ال��ف- ارزش ه��ای تاريخی )ش��امل ارزش اصال��ت، ارزش های 

صناعتی، ارزش های محيط زيستی(،
ب- ارزش های فرهنگی )ش��امل ارزش های اعتقادی، ارزش های 

احساسی، ارزش تنوع فرهنگی(،
ج- ارزش های كاربردی )ش��امل ارزش علمی، ارزش عملكردی، 

ارزش اقتصادی و ارزش سياسی(،
د- ارزش خ��اص ب��ودن )ش��امل ارزش ن��درت و ارزش قدمت( 

)حناچي و ديگران، 1386(.
1-2. ارزش اصالت

اصالت يكی از معيارهای اصلی در ارزش يابی آثار تاريخی اس��ت. 
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»اصالت« به معنای دس��ِت اول بودن يا دس��ت نخ��ورده بودن اثر 
است؛ به شكلی كه در ابتدا ساخته شده يا در وضعيتی كه گذشت 
زمان آن را تغيير داده است. ارزش اصالت هر اثر برگرفته از تعريفی 
اس��ت كه از ماهيت آن به دست آمده است. بنابراين كالبد اثر بايد 
نمايان كنندة دوره های معتبر س��اخت و ب��ه كارگيری آن در طول 
زمان تاريخی اش باش��د. اصالت هر اثر باي��د در هر چهار بُعد مورد 

توّجه قرار گيرد: طّراحی، مصالح، مهارت ها و كيفّيت استقرار.
اصالت و درستی، جنبه ای مهم در ارزيابی ذخاير ميراث فرهنگی 
اس��ت. از ديد كلی، اصالت هنگامی به منبع ميراث تاريخی نسبت 
داده می ش��ود كه از نظر مواد اولّيه، اصل و واقعی اس��ت و در طول 
زمان قديمی ش��ده و تغيير و تحول يافته است )حناچي و ديگران، 
1386(. به عالوه، بر اساس سند نارا درسال 1994، تنّوع فرهنگ ها 
و مي��راث فرهنگی به عنوان منبعی غير قابل جايگزين و بی نظير از 
غنای فكری و روحی برای تمامی بشر تشخيص داده شده است. لذا 
در اين جا بر اس��اس دستورالعمل يونسكو برای اثبات مسألة اصالت 
و يكپارچگ��ی در آثار، به بررس��ی امام زاده عل��ی اكبر، كه از اركان 

شكل گيری محلّة چيذر است، می پردازيم. 
اصالت در طرح: طرح اصيل اثر به سال 900 هجري برمي گردد 
و به دليل فرس��ايش پذيري مورد مداخ��الت عمراني قرار گرفته و 
در حال حاضر رد و مكان اثر بر ش��واهد تاريخي )س��نگ هاي قبر 

گورستان( منطبق است.
 اصالت در فناوري س�اخت: اين اثر در فناوري ساخت اصيل 
خ��ود به صورت آجري بود، اّما امروزه مداخالت و بازس��ازي در آن 

انجام شده است.
اصالت در استقرار: مكان و موقعّيت اصيل اثر حفظ شده است، 
ول��ي ديگر عناصر آن ش��امل بنا، ضريح و صن��دوق هيچ كدام اثر 
تاريخي محس��وب نمی ش��وند. آلودگي هاي بصري در منظر اثر به 
صورت بسيار آزاردهنده ديده مي شود. آب انباري در امام زاده وجود 
داش��ت كه س��ردر ورودي آن مزين به چند خشت كاشي)كتبيه( 
بود و امروزه از ميان رفته اس��ت. سنگ قبرهاي گورستان از قدمت 

بسيار بااليي برخوردار هستند.
اصال�ت در م�واد و مصال�ح: م��واد و مصالح س��ازندة آن در 
ديواره ه��اي بس��تر، غي��ر طبيعي و غي��ر اصيل هس��تند. به دليل 
دوره هاي تخريب كل اثر توس��ط خيرين منطقه و بنياد ش��هيد با 
استفاده از بتن سيمان و سنگ، مرمت و بازسازي كامل شده است. 
یکپارچگي بصري: رنگ و چيدمان اثر تا حدودي اصيل است، 
اّما مداخالتي در حين بازسازي انجام گرفته كه تا حدودي، اصالت 

امام زاده را مخدوش كرده است. 
یکپارچگي س�اختاري: اثر تا حدودی يكپارچگي س��اختاري 
خود را حفظ كرده و مؤلّفه هاي س��اختاري آن اصيل است. مداخلة 

ساختاري به جز حذف آب انبار، در آن صورت نگرفته است.
یکپارچگ�ي در کاربري: اين اثر يكپارچگي خود را در كاربري 
مذهب��ي برای نيايش��گاه حفظ كرده اس��ت و عالوه ب��ر آن نقش 

نماديني در منطقه ايفا مي كند )آزادارمكی، 1386(.

1-3. مشارکت
انسان ها بهترين س��رمايه ای هستند كه شهرها در اختيار دارند. 
توان مندی ها، منابع مالی و حّتی احساس��ات و خاطرات شهروندان 
از ش��هر مهم ترين سرمايه ای اس��ت كه بايد مورد توّجه قرار گيرد. 
امروزه توّجه و نگاه به بحث مش��اركت عمومی ضرورتی اساسی در 
برنامه  های توس��عه شهری است. حضور انسان و اعمال انديشه های 
او در مس��ائل مربوط به ش��هر و فضای ش��هری بي��ش از پيش در 
سياس��ت های كالن ش��هری مورد تحليل قرار گرفته است؛ چرا كه 

پويايی شهر همواره منوط به حضور خود انسان است.
واژة مش��اركت  از نظر لغوی به معنای درگي��ری و تجّمع برای 
منظ��وری خاص اس��ت و جوهرة اصل��ی آن درگي��ری، فعالّيت و 
تأثيرپذيری است. برخی از صاحب نظران مديريّت، چنين تعريفی را 
برای مش��اركت ارائه نموده اند: »مشاركت درگيری ذهنی و عاطفی 
اش��خاص در موقعّيت های گروهی اس��ت كه آنان را برمی انگيزد تا 
برای دس��ت يابی به هدف های گروه��ی يكديگر را ياری دهند و در 

مسئولّيت كار شريك شوند«)طوسی، 1370(.
سه جزء مهم در تعريف مشاركت عبارتند از: درگير شدن، ياری 
دادن و مس��ئوليت. اين س��ه جزء به طور اجمالی مع��ّرف مفهوم و 
اولويّت ها در امر مش��اركت عمومی هستند. افراد جامعه زمانی كه 
به مشاركت خوانده می شوند در وهلة نخست درگير افكار، اهداف و 
برنامه های ما می ش��وند، در بسياری از موارد ما را در نيل به اهداف 
ياری می رس��انند و در يافتن پاسخ پرسش های طرح كمك مهمی 
خواهند بود. مش��اركت بيش از هر موضوع ديگر به معنای درگيری 
ذهنی و عاطفی است و تنها به كوشش های بدنی محدود نمی شود. 
در مش��اركت نه فقط مهارت های جس��مانی ش��خص، بلكه مهارت 
و توانايی های روان ش��ناختی او درگير اس��ت. انسانی كه مشاركت 

می كند، خود � درگير است، نه كار � درگير )علوی تبار، 1379(.
ج��زء دوم اين تعريف انگيزش برای ياری دادن اس��ت. ش��خص 
در مش��اركت اي��ن فرص��ت را می يابد ت��ا از قابلّيت ه��ا، ابتكارها و 
آفرينندگ��ی خود برای دس��ت يابی به هدف های گروهی اس��تفاده 
نمايد. همين امر، ميان مش��اركت و موافق��ت تمايز ايجاد می كند. 
مشاركت، داد و ستد اجتماعی دوسويه ميان مردم است و نه روش 
قبوالندن انديش��ه های مسئوالن باالدست. در مشاركت نقش اصلی 

با مشاركت كننده است )پيشين(.
س��ومين جزء، پذيرش مسئولّيت است. مشاركت هنگامی تحقق 
می يابد ك��ه بی تفاوتی و بی مس��ئولّيتی جای خود را به احس��اس 
وابستگی، هم سرنوشتی و مس��ئولّيت بدهد. زمانی كه افراد جامعه 
مس��ئولّيت سهيم ش��دن در امر مش��اركت را بپذيرند و دولت نيز 
يافته ه��ای حاصل از مش��اركت عمومی را ب��ه كار بندد و حضور و 
وج��ود اش��خاص و ديدگاه های آنان را بازتاب كند، بی ش��ك نتايج 
منسجم تر و مورد قبول تر خواهند بود. به عالوه حّد اعالی مشاركت 
از طريق هدايت اجتماعی صورت می گيرد. به گونه ای كه محورهای 
اصل��ی و خط س��ير برنامه ري��زی از مردم اخذ می ش��ود. در نتيجه 
بده بس��تانی دائمی  ميان مردم و طّراح ش��كل می گيرد كه در آن 
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با احس��اس مس��ئولّيت بيش تر مردم، زمينة مشاركت آن ها فراهم 
می ش��ود )عندليب، 1387(. از اين رو، مش��اركت ش��هروندان در 
امور ش��هری نيز نخس��ت، مستلزم درگير س��اختن هر چه بيش تر 
ايش��ان با مس��ائل ش��هر، دوم، بهره گيری از توان ايش��ان و نهايتاً، 

مسئولّيت پذيری ايشان نسبت به شهر و فرايندهای شهری است.
1-4. مشارکت و بهسازی بافت های فرسوده

ضرورت و اهمّيت مش��اركت عمومی و بهره گيری از انديشه ها و 
آرای مردم، در بهس��ازی بافت های فرسوده هر چه بيش تر احساس 
می شود. مش��اركت دربرگيرندة انواع كنش های فردی و گروهی به  
منظور دخالت در تعيين سرنوش��ت خود و جامعه و تأثير نهادن بر 
فرآيندهای تصميم گيری دربارة امور عمومی است. جلب مشاركت 
عمومی و حساس س��ازی شهروندان نسبت به اهمّيت حفظ ميراث 
فرهنگی بافت ه��ای تاريخی اهمّيتی مضاع��ف دارد. هم چون خود 
تاريخ، بافت های تاريخی نيز چيزی مربوط به گذشته نيستند، بلكه 

بازياب گذشته برای زندگی كنونی هستند. 
بافت تاريخی حاصل مواجهة اكنون با گذش��ته است؛ به گونه ای 
ك��ه ما همواره در حال بازس��ازی و بازيابی گذش��ته هس��تيم. اين 
گذش��تة به ما رس��يده همواره زندگی و عمل ما را تحت تأثير قرار 
می دهد. اهمّيت اين گذشته ما را بر آن می دارد تا با سنجيده ترين 
راه ها به بازس��ازی و نوسازی در بافت بپردازيم. بهره گيری از الگوی 

مشاركت می تواند يكی از موّفق ترين اين روش ها باشد.
در سير تحّوالت طّراحی شهری می توان ديدگاه های كلی نظری 

را به چهار گروه تقسيم نمود:
1� برنامه ريزی برای ساختمان ها ،

2� برنامه ريزی برای مردم ،
3� برنامه ريزی به وسيله مردم ،

4� برنامه ريزی با مردم .
ديدگاه اول ديدگاهی اس��ت صرفاً كالب��دی و فيزيكی كه هدف 
نهايی آن س��اختمان و زيباس��ازی آن اس��ت و ام��ور حول محور 
نوس��ازی كالبدی ساختمان برنامه ريزی می ش��ود. در ديدگاه دوم 
برنامه ري��ز و ط��ّراح مردم را در مقام تش��خيص ق��رار نمی دهند و 
ب��رای مردم و ب��رای منافع آن ه��ا باتوّجه به رويك��رد و مفروضات 
خود برنامه ريزی می كنند. در برنامه ريزی و طّراحی به وسيله مردم 
جايگاه تخصص��ی را مردم به عهده می گيرند. در واقع آن ها اختيار 
امور را به دس��ت می گيرند و طّراح به عنوان مش��اور در كنار آن ها 
ج��ای می گيرد)عندليب، 1387(. توّجه به اين امر اهمّيت دارد كه 
در مشاركت عمومی منافع عامه به  عنوان عاملی تعيين كننده است. 
به نظر می رس��د در سه ديدگاه اول می توان بحث مشاركت عمومی 
و تأمين منافع و مصالح عموم را توأمان به دست آورد، ولی ديدگاه 
»طّراحی با مردم« می تواند بهترين گزينه باش��د. در اين مشاركت، 
سياس��ت های مديران ش��هری با حفظ احيای هويّت های محلّی و 

منطقه ای و نگرش های فرهنگی اجتماعی شكل می گيرد.
از ضرورت های اصلی در نوس��ازی و بازسازی بافت های فرسوده، 
برنامه ريزی بر مبنای نياز س��اكنان، ظرفّيت آن ها و تمايالت مردم 

س��اكن اس��ت)عندليب، 1387(. ظرفّي��ت مردم ه��ر منطقه برای 
مش��اركت در اداره شهر يا منطقه شان توسط عواملی چون فرهنگ 
سياس��ی ش��هر، ميزان فراهم بودن مقتضيات مديريّت مشاركتی و 
قواع��د و قوانين حاكم بر زندگی مردم تعيين می ش��ود )علوی تبار، 

.)1379
1-5. تأثی�ر محیط بر کودکان و نوجوانان و ضرورت توّجه 

به ایشان در طّراحی
محيط ش��هری ارتباط وسيعی با رش��د كودك دارد و در رشد و 
يادگي��ری كودك اثرگذار اس��ت. تجربه هايی ك��ه كودك از محيط 
پيرامون خود می آموزد به او در فهم مس��ئولّيت های آتی اش كمك 
می كن��د. توّجه به اين موض��وع در طّراحی محلّ��ه در ايجاد روانی 
س��الم و رشد اجتماعی و جسمی مناس��ب كودك اهمّيتی حياتی 
دارد. ن��ه تنها محيط انس��انی بلكه محيط فيزيك��ی نيز در جريان 
رش��د افراد اثرگذار اس��ت؛ چراكه از تجارب محيطی است كه مغز 
انس��ان »ضرورت« رش��د را می آموزد. س��اختمان ها و مكان ها در 
رش��د، آموزش و ترغيب كنندگی تأثيرگذار هس��تند. بناها و فضاها 
بر س��المتی، رشد فيزيكی، ذهنی و اخالقی كودكان و به دنبال آن 
بزرگساالن تأثير می گذارند. به عالوه بر سطح آگاهی آنها نسبت به 

محيط و اجتماع نيز بی اثر نخواهند بود.
ك��ودكان و بزرگس��االن هر ك��دام دني��ا را متف��اوت می بينند. 
س��اختمان ها توس��ط بزرگس��االن طّراحی می ش��ود، در حالی كه 
عموم��اً توس��ط كودكان مورد اس��تفاده ق��رار می گي��رد. در زمان 
طّراحی، بزرگساالن به معيارهايی چون اجرايی بودن، حفظ انرژی، 
زيبايی شناسی و مس��ائل اقتصادی توّجه بسيار دارند. به طور حتم 
اين موارد اهمّيت بس��زايی دارد، اما هيچ ارتباطی با تجارب كودك 
ندارد. تجربة بزرگساالن از فضا بر پاية نحوة استفادة آن ها از مكان 
تعريف می گردد، در حالی كه كودكان در جست وجوی اين هستند 
ك��ه فضا چ��ه می گويد و چگونه بايد با آن مواجه ش��د و تجربه اش 
كرد. پائوال ليالرد  چنين نگرش هايی را اين گونه تشخيص می دهد: 
»كودكان محيط را برای رسيدن به كمال خود استفاده می كنند و 
بزرگساالن از خودش��ان جهت بهبود و كمال محيط بهره می برند. 
كودكان به خاطر فرآيند كار می كنند و بزرگساالن جهت دست يابی 
ب��ه نتيجة نهايی. اين يعن��ی مكان برای بزرگس��ال هدف از پيش 
تعيين ش��ده اس��ت ولی ب��رای ك��ودك فرصتی برای انج��ام امور. 
بزرگس��االن)عموماً( در زيبايی مادی و واقعی- شناخته شده و غير 
 Day,( »قابل تغيير- زندگی می كنن��د و كودكان در زيبايی خيالی

.)2007

پياژه   معتقد اس��ت »روند رش��د فهم به صورت خطی نيس��ت، 
بلك��ه به صورت ش��بكة روابطی در هم تنيده و پويا اس��ت. ادراك، 
كن��ش و تعامل با ديگران آن را رش��د، اص��الح و تثبيت می نمايد. 
معرفت انتزاعی ديری نمی پايد و دانش هوشمندانه بدون پشتيبانی 
تجربه ناپايدار است«. كودكان دنيای اطرافشان را از طريق تجّسس 
فّعال، كش��ف، درك و قدردانی می كنند. آناتی اولدز، روان ش��ناس 
ك��ودك اين گونه اظهار می نمايد كه كودكان مدام در دنيای اين جا 
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و آن جا)تخيل و واقعّيت( س��ير می كنن��د و از ظرافت در رنگ، نور، 
صدا، بو، حس المس��ه، بافت، حجم، حركت، فرم و ريتم اطراف شان 

.)Day, 2007( لّذت می برند
ه��ر چند از نظر كودكان، اف��راد از درجه اهمّيت باالتری بهره مند 
هس��تند، ليكن آن ه��ا اكثراً مكان ه��ا را بهتر به خاطر می س��پارند. 
آن ها در نهايت ذره به ذره فضای بازی ش��ان را به ذهن می س��پارند 
و می دانند هر فضا در چه فصلی مناسب تر است. تجربة بزرگ شدن 
در محيط قابل پيش بينی آكنده از »ش��خصّيت ها«، هويّت شخصی، 
هويّت مكان و امنّيت عاطفی است كه همگی به هم مرتبط شده اند. 
چنين خاطراتی فراموش نش��دنی هس��تند؛ هم چون تصاوير پر شور 
مكان های كودكی ما. درس های« فراگرفته ش��ده« توس��ط كودكان 
از محي��ط از ارزش ه��ای نهفته موج��ود در س��اختمان ها و مكان ها 
متأثر اس��ت. كودكان »كيفّيت« محيط را ف��را می گيرند و نوجوانان 
نس��بت به »حسی« كه محيط در آن ها بر می انگيزاند، واكنش نشان 
می دهن��د. بنابراين معماری كيفی  در بطن، آموزش��ی برای رش��د 
كودكان اس��ت.«معماری كيفی« به معنای معم��اری برای نيازهای 
»كودكان« اس��ت نه برای معيارهای بزرگس��االن؛ اي��ن يك تفاوت 

.)Gottdiener, 2005(بزرگ است
نظريّه ه��ای متع��ّددی دربارة معماری خوب وج��ود دارد. به زعم 
معم��اران، و حّتی بيش تر بزرگس��االن هيچ ضمانتی برای س��ودآور 
بودن س��اختمان ها برای كودك نيست؛ حّتی در ساختمان هايی كه 
با هدف ايجاد اعتبار برای معمار و س��ازنده آن بنا می ش��وند. آن چه 
كه توسط بزرگس��االن مورد تحسين واقع می ش��ود، كم تر شبيه به 
خانه ها و فضاهايی است كه توانايی ارتباط با آن برای كودكان وجود 
دارد. توّج��ه به نيازهای كودكان اغلب نيازمند س��اختمان هايی غير 
متعارف اس��ت. در حالی ك��ه معماری اين س��اختمان ها بايد دارای 
طّراحی توده وار و پاس��خگو نسبت به نيازهای كودكان باشد.كودكان 
ني��از به س��اختمان هايی دارند كه برای كودكان طّراحی ش��ده و نه 
ب��رای مجلّه ه��ا. اين موضوع به اين معنا اس��ت كه محي��ط با توّجه 
به س��نين مختلف تواناي��ی پرورش و خلق متفاوت��ی دارد. كودكان 
نياز ب��ه معماری ای دارند كه آن ها را »ش��كل« ندهد، بلكه به آن ها 
»خدمت رس��انی« كند، محيط��ی كه آن ها را قّوت بخش��د و آماده 
پذيرش زندگی در اين جهان كند. اين ملزم به نگاهی جديد و فهمی 
متفاوت اس��ت و برای چنين مقصودی طّراحی محيط برای كودكان 

.)2007 ,Day(امری ضروری است
مش��اهدة چگونگی رشد كودكان از بدو تولد تا بزرگسالی می تواند 
در طّراحی »محيط فيزيكی« آن ها - ساختمان ها و فضاهای بيرونی 
– مؤثّر باش��د و نيازهای رشد آن ها را در سنين متفاوت تأمين كند. 
به جای توس��عة مكان هايی به دور از نيازهای كودكان و موقعّيت های 
خاص آنان، می توان اماكنی س��ازگار با روان كودك خلق كرد كه در 
عي��ن حمايت از رش��د كودك، او را در هر مرحل��ه تقويت و ترغيب 

نمايد. 

2. اهداف پژوهش
اين پژوهش به طور اجمالی اهداف ذيل را پی  می گيرد:

- س��نجش ميزان رضايت و يا عدم رضايت از بافت شهری محله به 
تفكيك نما، پياده رو، فضای سبز، فضاهای ورزشی، فضاهای فرهنگی و...،
- دست يابی به ترجيحات مردم محله در زمينه هايی چون عناصر 

معماری سّنتی/ مدرن و... ،
- حساس سازی قشر های مختلف محله به ويژه كودكان و نوجوانان 

به عناصر معماری محلّه شان.

3. روش شناسی
از آن ج��ا ك��ه هدف اي��ن پژوهش، ش��ناخت آگاهی و احس��اس 
نوجوان��ان چيذری و ادراك بصری آنان از اين محلّه اس��ت، از روش 
پيمايش استفاده ش��ده اس��ت. ابزار گردآوری اطالعات، پرسشنامه 
اس��ت كه برای يافتن پاسخ های دقيق و افزايش روايی پژوهش برای 

هر پرسش عكس مجموعه ای از فضا های محل پيوست شده بود.

4. جمعّیت آماری و نمونه گیری
واح��د تحلي��ل در اين پژوه��ش فضاهای مختل��ف محلّه و واحد 
مش��اهده فرد است. جمعّيت آماری اين پژوهش كودكان و نوجوانان 
دورة راهنمايی هس��تند كه در گروه سنی 12 تا 15 سال قرار دارند. 
جمعيت نمونه اين پيمايش از ميان دانش آموزان دو مدرسة راهنمايی 
دخترانه و پس��رانه و تنها مدارس راهنمايی موجود در محل، انتخاب 
ش��دند. روش نمونه گيری احتمالی خوشه ای، تعيين شد. از اين رو، 
كالس ه��ا ب��ه عنوان خوش��ه در نظر گرفته ش��ده، در مجموع 150 
پرسشنامة معتبر جمع آوری گرديد كه 52 درصد مربوط به پسران و 

نزديك به 48 درصد آن مربوط به دختران بوده است.

5. یافته ها
در پرس��ش اّول احساس كلی افراد نمونه به محلّه بررسی شد. در 
حالی كه تنها 19 درصد از پاسخگويان، چيذر را در حد زياد و بسيار 
زياد دوست داشته اند، 38 درصد گفته اند كه چيذر را دوست ندارند.

در پرس��ش های بعدی تالش ش��د رضايت ي��ا نارضايتی آن ها از 
فضاهای مختلف محله بررسی شود تا به تفكيك فضا، نظر پاسخگويان 
به دست آيد. يكی از فضاهای مهم در هر محله پياده روها هستند. در 
اين زمينه، حدود 40 درصد از پاس��خگويان از وضعيت پياده روهای 
چيذر اظهار نارضايتی كرده اند. 43 درصد نيز تا حدی رضايت داشته 

و تنها 13 درصد از پياده روهای محلّه ابراز رضايت نموده اند. 

جدول شماره 1: رضایت از پیاده روها

درصدفراوانیرضایت

1819/1خيلی پايين

2122/3پايين

4345/7تا حدودی

1010/6خوب

22/1بسيار خوب

94100جمع
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يكی ديگر از فضاهای با اهمّيت، بوس��تان های شهری و فضاهای 
سبز هستند. در اين زمينه نيز بيش تر كودكان و نوجوانان پاسخگو 
ناراضی بودند. حدود 55 درصد جمعيت نمونه فضای سبز محله را 
كم و يا بس��يار كم دانسته اند و تنها 12 درصد گفته اند فضای سبز 

چيذر كافی است.
جدول شمارة 2: رضایت از فضاهای سبز

درصدفراوانیرضایت

2425/5خيلی پايين

2930/9پايين

2930/9تا حدودی

55/3خوب

77/4بسيار خوب

94100جمع

ديگر فضای با اهمّيت محلّه، خانه ها هس��تند كه دربارة ش��كل 
آن ها پرس��ش شد. حدود 32 درصد از پاسخگويان از شكل خانه ها 
اب��راز رضايت كرده اند. در مقابل، همين ح��دود نيز ابراز نارضايتی 

داشته اند.
جدول شمارة 3: ارزیابی شکل خانه ها

درصدفراوانیرضایت

1415/2خيلی پايين

1718/5پايين

2931/5تا حدودی

1920/7خوب

1314/1بسيار خوب

92100جمع

فضاهای ورزش��ی چه در مقياس كوچك يعن��ی محله و چه در 
مقياس بزرگ تر چون ش��هر همواره از نكات قابل توّجه اس��ت، لذا 
ارزيابی ميزان رضايت نوجوانان از امكانات ورزشی تأثير مستقيمی 
در ارتباط آن ها با محلّه ش��ان دارد. حدود 43 درصد از پاسخگويان 
فضاهای ورزش��ی چيذر را كم يا بس��يار كم دانس��ته اند. در مقابل، 
18 درصد از اي��ن وضعّيت رضايت داش��ته اند. هم چنين، فضاهای 
فرهنگ��ی كه به عن��وان كانون ايجاد روابط محلی ميان قش��رهای 
متع��ّدد محلّه چ��ون نوجوانان، زن��ان و پيران مح��ل نقش آفرينی 
می كنند، از سوی 73 درصد از پاسخگويان كم و بسيار كم استفاده 
ق��رار می گيرد. تنها كم تر از 10 درصد پاس��خگويان گفته اند از اين 

فضاها زياد استفاده می كنند.
در ادامه از پاس��خگويان خواس��ته ش��د تا حس خود را از برخی 
از فضاهای محلّة چيذر ش��امل كوچه ها، معابر، پياده روها، فضاهای 
سبز و نمای ساختمان ها و فضاهای سّنتی- مذهبی امام زاده، با يك 
يا حداكثر دو صفت از فضا بيان كنند. بيش ترين صفت به كار رفته 
از سوی پاسخگويان برای فضای پيرامون ميدان امام زاده علی اكبر 
ناامنی بوده است. اين صفت نشان دهندة اضطراب كودكان در عبور 

از اين فضای پر ترافيك است. افسردگی و بی نظمی دو صفت بعدی 
بوده اند كه پس از ناامنی بيش ترين اس��تفاده را داش��ته اند و بيانگر 
حس كودكان چيذر از اين فضاها هس��تند. در مجموع، 72 درصد 
صفات مورد استفاده كودكان برای توصيف اين فضاها و بيان حس 
خودش��ان منفی بوده است، كه نش��انگر حس عميقاً منفی آن ها از 

فضای اصلی محله است. 

جدول شمارة 4: صفات به کار رفته برای توصیف فضاهای اصلی محّلة چیذر

درصدفراوانیصفات

85/2زشتی

138/4اضطراب

149/1كهنگی

85/2ازدحام

1610/4افسردگی

1610/4بی نظمی

149/1آشفتگی

1912/3نا امنی

106/5دلبازی

53/2آرامش

85/2فضای آشنا

10/6خانه پدری

31/9با صفا

21/3شادابی

10/6راحتی

95/8نظم

21/3دنجی

31/9غيره) صفات منفی(

21/3غيره) صفات مثبت(

154100جمع

فضای دوم، خود امام زاده بوده اس��ت. فضای سّنتی آن كه كم تر 
مورد بازس��ازی قرار گرفته است، فضايی است پر درخت و سرسبز 
ك��ه با وجود نزديكی به ميدان پرهياهو، محيطی نس��بتاً آرام دارد 
و عموماً ب��ا صفات مثبتی چون آرامش، با صفا، دلبازی، ش��ادابی، 
دنجی و خانة پدری توصيف ش��ده اس��ت. صفات با صفا و آرامش 
بيش ترين اس��تفاده را داش��ته اند و بيش از هر صفت ديگری بيانگر 
ح��س كودكان از اين فضا بوده ان��د. در مجموع، بيش از 96 درصد 
صفات بيان ش��ده مثبت و تنها ح��دود 3 درصد صفات منفی بوده 

است.
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جدول شمارة 5: صفات به کار رفته برای توصیف خود امام زاده علی اکبر

درصدفراوانیصفات

10/6زشتی

10/6اضطراب

10/6ازدحام

10/6افسردگی

10/6بی نظمی

2314/8دلبازی

3723/9آرامش

31/9فضای آشنا

138/4خانه پدری

3712/9با صفا

149/0شادابی

138/4دنجی

155100جمع

جدول شمارة 6: مقایسه صفات مثبت و منفی استفاده شده برای 
توصیف فضای امام زاده علی اکبر

درصدفراوانیصفات

11373/4صفات منفی

4026 صفات مثبت

10/6صفت خنثی

154100جمع

فضای سوم اختصاص به يكی از كوچه های نوعی )تيپيك چيذر( 
داشته اس��ت؛ معابر باريك بدون پيش بينی فضای اختصاصی برای 
عابر، همراه با خانه هايی با ش��كل و نمای قديمی محلّه. معابر محلّة 
كهن چيذر اكثراً با شيب منطقه تطابق داشته و با عرضی متناسب 
با حركت پياده طرح ريزی ش��ده است. بررسی حس پاسخگويان از 
اي��ن فضا نش��ان می دهد كه اين فضا حس كهنگ��ی را بيش از هر 
حس ديگری در كودكان محله ايجاد می كند. زشتی و افسردگی به 
ترتيب دو صفت بعدی هس��تند. در مجموع، 73 درصد صفاتی كه 
ك��ودكان برای بيان حس خ��ود برگزيده اند منفی و تنها 26 درصد 
مثبت بوده است. در مجموع نتايج فوق نشان دهندة حس نامطلوب 

كودكان محلّه از بافت قديمی محلّه است.

جدول شمارة 7: مقایسه صفات مثبت و منفی استفاده شده برای 
کوچه های قدیمی چیذر

درصدفراوانیصفات

11373/4صفات منفی

4026 صفات مثبت

10/6صفت خنثی

154100جمع

فضای پنجم، نمای محلّه  است كه يكی از ابعاد مهم در بهسازی 
بافت محلّه ش��ناخته می ش��ود. اين محلّه ضمن اين كه در وضعّيت 
كنونی تأثير مخربی در س��يمای محله دارد، اتفاقاً بازس��ازی آن به 
نس��بت هزينة كم تری دارد و امكان همسان س��ازی و س��ازگاری با 
سبك های معماری مد نظر را فراهم می آورد. وضعيت كنونی محلّه 
از نظر نما به ش��ّدت آش��فته اس��ت و آلودگی بصری فوق العاده ای 
ايجاد نموده اس��ت. وضعّي��ت كنونی دارای انواع نماهای س��يمان 
س��ّنتی، س��نگ در رنگ های مختلف آجر و شيشه است كه از هر 

كدام در مدل های مختلفی در اين بافت وجود دارد. 
احساس پاسخگويان از اين نماها عمدتاً منفی است. دو صفتی كه 
بيش ترين فراوانی را در ميان پاسخ ها داشتند آشفتگی و افسردگی 
اس��ت. بی نظمی، ازدحام، ناامنی، اضطراب و زشتی از جمله صفاتی 
هس��تند كه پس از اين دو و توصيف نمای بناها بيان ش��ده است. 
فراوانی اين چند صفت نش��ان دهنده ضرورت تمهيدی برای بهبود 
اين وضعّيت از س��وی شهرداری است؛ چرا كه اين صفات در سطح 
خود آگاه از س��وی پاسخگويان اعالم شده است، مطمئناً تأثير اين 
وضعّيت در س��طح ناخودآگاه بسيار بيش تر و عميق تر از اين است. 
ادامة وضعيت كنونی، سالمت روانی اهالی منطقه را تهديد می كند.

فضای شش��م ني��ز مربوط به بحث نمای س��اختمان ها در چيذر 
اس��ت. اين نماها به طور خاص به دو مسأله می پردازد. تضاد نماها 
و ديگ��ری عدم هم خوانی ارتفاع كه محصول نوس��ازی بدون توّجه 
به معماری زيباش��ناختی و شهرسازی است كه محصول آن وجود 
خانه ه��ای مرتفع به گونه ای ب��ی نظم و ناج��ور در كنار خانه های 
قديمی اس��ت. نوس��ازی ای كه نه تنها كمكی به بهبود بافت چيذر 
نكرده اس��ت، بلكه برآش��فتگی بصری آن نيز افزوده است. اين امر 
غير از مش��كالت ديگری چون س��نگينی ترافيك است كه ناشی از 

اين گونه نوسازی ها است. 
واكنش پاس��خگويان مؤيد اين نظر اس��ت. اف��زون بر 18 درصد 
ك��ودكان چيذر صف��ات منفی ای برای بيان احس��اس خود از اين 
نما برگزيده اند. جالب آنكه بيش��ترين صفت زش��تی بوده اس��ت و 
س��پس به ترتيب افسردگی، اضطراب، آش��فتگی و بی نظمی. اين 
نتاي��ج، بيانگر ضرورت تغيير در سياس��ت های ش��هرداری در نحوه 
صدور جواز برای اين مناطق است. اين سرمايه می تواند برای بهبود 

منطقه بكار گرفته شود و نه ايجاد مشكالت تازه.

جدول شماره 8: مقایسه صفات مثبت و منفی استفاده شده برای 
هماهنگی نماها

درصدفراوانیصفات

10580/2صفات منفی

2619/8صفات مثبت

131100کل

فضای هفتم، اختصاص به يك��ی از فضاهای اصلی منطقه يعنی 
ميدان امام زاده علی اكبر دارد؛ فضايی ش��لوغ با تردد بسيار ماشين 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arch
ive

 of
 SID

94

13
91

ار 
 به

م  
هفت

ره 
شما

   
ي 

هش
ژو

 ـ پ
مي

 عل
امه

صلن
ف

و انس��ان. بيش از 38 درصد صفات ب��ه كار رفته در مورد اين فضا، 
اختص��اص به ازدح��ام دارد. پس از آن، بی نظم��ی با 15/1 درصد 
دومين صفت پر استفاده اس��ت. در مجموع 73/8 درصد از صفات 
به كار رفته درمورد اين ميدان، منفی بوده اند. اين امر نشان دهنده 

نارضايتی باال از مهم ترين معبر چيذر است.
فضای هش��تم مربوط به برخی  از كوچه های اصلی چيذر است؛ 
كوچه هايی بدون پياده رو و بدون جوی همراه با آش��فتگی بصری، 
بيش ترين صفت مورد اش��اره برای اين نما كهنگی بود. پس از آن 
دو صفت افس��ردگی و ناامنی و سپس زشتی بيش ترين استفاده را 
داش��تند. در مجموع، نيز نزديك 70 درصد صفات استفاده شده در 
اين مورد منفی بودند. اين نتايج ضرورت بهس��ازی كوی های چيذر 
را نشان می دهد؛ كوی هايی كه حسی از كهنگی، افسردگی، ناامنی 

و زشتی را در ساكنان شان بر می انگيزانند. 
از آن جا كه يكی از اهداف اين طرح بازس��ازی بخش��ی از بافت 
چيذر بر اس��اس الگوی معماری س��نتی اس��ت، نگرش كودكان و 
نوجوانان به اين س��بك معماری حائز اهمّيت است. با وجود آن كه 
واكنش جمعّيت نمونه به برخ��ی بافت های كهنة محلّه منفی بود، 
ولی توّجه مثبت آن ها به تك المان ها و عناصر سّنتی دارای ارزش 
زيباشناختی، نشان می دهد كه هم چنان واكنش مردم به معماری 
س��نتی مثبت اس��ت و در صورت به كارگيری صحيح اين معماری 
حس بس��يار مثبتی ايج��اد خواهد كرد. برای س��نجش اين امر از 
ي��ك نمای در چوبی دارای راه پله قديمی اس��تفاده ش��د. با وجود 
عدم نوس��ازی آن، اكثريت پاسخگويان با صفات مثبتی حس خود 
را از اين فضا بيان كرده اند. البته بيش ترين پاس��خ، كهنگی بود كه 
ب��ه دليل كهنگی در و راه پله بيان ش��ده بود. ولی دو صفت بعدی 
كه بيش از همه بيانگر حس پاس��خگويان بود عبارت بودند از خانه 
پدری و دنجی. بيش از 60 درصد پاس��خگويان اين س��ه صفت را 
انتخاب كرده بودند. اين امر به ويژه نش��ان دهندة ضرورت استفاده 
از اين تك المان های باقيمانده در بافت چيذر است. المان هايی كه 

می تواند »خانه پدری« و آرامش را به خاطر آورند. 

جدول شمارة 9: مقایسة صفات مثبت و منفی استفاده شده برای 
معماری سنتی چیذر

درصدفراوانی صفات

6146/2صفات منفی

7153/8صفات مثبت

132100جمع

فضای دهم اختصاص به محيط پش��ت امام زاده دارد. فضايی كه 
دارای سبزی نسبتاً مناسبی اس��ت و ظرفّيت بااليی برای بهسازی 
دارد. ب��ا وجود فضای س��بز و ويژگی های ديگر از جمله كمی تردد 
وس��ايل نقلي��ه كه اي��ن فضا را مكانی مناس��ب ب��رای مركز محلّه 
س��اخته اس��ت، باز هم اكثراً از صفات منفی برای تشريح اين فضا 
اس��تفاده كرده اند. اين امر نشان دهندة نارضايتی از اين فضا به رغم 

ظرفّيت های آن اس��ت. در مجموع، ح��دود 60 درصد صفات به كار 
رفته برای تشريح اين فضا منفی و حدود 40 درصد مثبت بوده اند. 
البته صفاتی چون ش��ادابی و با صفايی نيز زياد به كار رفته اس��ت. 
چگونگی توزيع صفات مورد اس��تفاده پاسخگويان برای تشريح اين 
فضا بر خالف فضای پيش��ين قطبی نيست و از زير گروه دو صفت 
)مثبت و منفی( استفاده شده است. اين نمايانگر درك فضای خوب 
كودكان اس��ت كه می توانن��د نقاط مثبت و منفی فض��ا را توأمان 

تشخيص دهند.

جدول شمارة 10: مقایسه صفات مثبت و منفی استفاده شده برای فضای 
پشت امام زاده علی اکبر

درصدفراوانی صفات

7158/7صفات منفی

5041/3صفات مثبت

121100جمع

فضای يازدهم ضلع جنوب ش��رقی امام زاده را ش��امل می ش��ود. 
فضايی كه از جمله فضاهای اصلی محله چيذر اس��ت. در مجموع، 
پاس��خگويان برای تش��ريح اين فضا عمدتاً از صفات مثبت استفاده 
كرده اند. صفاتی كه بيش تر بيان ش��د، عبارت است از: فضای آشنا، 
با صفا، ش��ادابی و آرامش. البته صفات منفی نيز نس��بتاً زياد به كار 
رفته اس��ت و حدود 40 درصد صفات را ش��امل می شود. اين فضا 
برای طّراحی مركز محلّه مناسب به نظر می آيد، لذا می توان با قّوت 
بخشيدن به عناصری كه صفاتی چون آشنايی و آرامش را به اذهان 
متبادر می كنند، عناصری كه صفات منفی چون ناامنی، افسردگی، 

آشفتگی، بی نظمی و ... را توليد كرده اند، از ميان برد.

نتیجه گیری 
كودكان دنيای اطراف ش��ان را از طريق تجّس��س فّعال، كش��ف، 
درك و قدردان��ی می كنند. آن ها مدام در دني��ای تخّيل و واقعّيت 
س��ير می كنند و از ظراف��ت در رنگ، نور، صدا، بو، حس المس��ه، 
بافت، حجم، حركت، فرم و ريتم اطراف ش��ان لّذت می برند. اگر چه 
برای آن ها افراد مهم تر هس��تند، ولی اكثراً مكان ها را بهتر به خاطر 
می س��پارند و تجاربی چون بزرگ شدن در محيط قابل پيش بينی 
آكنده از »ش��خصيت ها«، هويّت ش��خصی، هويّت م��كان و امنيت 
عاطفی را از محيط ش��ان كس��ب می كنند. درس ه��ای »فراگرفته 
ش��دة« كودكان از محيط، ارتباط بس��يار تنگاتنگ��ی با ارزش ها و 
الگوهای موجود در س��اختمان ها و مكان ها دارد. بنابراين معماری 
كيفی، در بطن واجد آموزش برای رش��د كودكان است. »معماری 
كيفی« به معنای معماری برای نيازهای »كودكان« اس��ت نه برابر 
با معيارهای بزرگس��االن. اين تفاوت بزرگ همواره بايد در طّراحی 

مورد توّجه قرار گيرد. 
اين مطالعه نش��ان می دهد كه مجموعه فضاهای محله نتوانسته 
اس��ت احساس عالقة الزم را در ميان نوجوانان محله ايجاد كند. از 
اي��ن رو بايد با توّجه به نظ��ر مردم تدبيری در جهت دگرگونی اين 
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وضعيت انديش��يد. پياده روها يكی از بااهمّيت ترين فضاهايی است 
كه بايد مورد توّجه قرار گيرد؛ خواه برای مردم محل و خواه زائرانی 
كه به چيذر می آيند. اندك فضاهای سبز محله نيز چنين وضعيتی 
دارن��د. نارضايتی بي��ش از نيمی از جمعيت نمون��ه از پياده روها و 
فضاهای س��بز چيذر و ارزياب��ی منفی از آن، توّجه بازس��ازی اين 
فضاها را در محلّه ضروری می سازد. اولويت دادن به فضای پياده رو 
در برخی معابر از جمله پش��ت امام زاده تدبير مناسبی است كه در 

كنار ديگر تدابير می تواند تأثيرگذار باشد.
ش��كل نامناس��ب خانه های محل نيز معضل ديگری است كه در 
ايجاد تصوير نامناس��ب در ذهن نوجوانان مؤثر بوده اس��ت. در اين 
زمينه به نظر می رس��د بايد راهبردهای كوتاه مدت و ميان مدت را 
با اولويت بندی فضای پشت امام زاده در نظر گرفت. جلب مشاركت 
و هم��كاری اهالی محل در اين زمينه بس��يار اهمّيت دارد. توجيه 
مالكان نس��بت به فوايد بصری و حّتی مالی بهسازی توسط شورای 
محل ضروری است. می توان اهالی را قانع كرد كه هر گونه همكاری 
ايشان در اين زمينه فوايد مالی قابل پيش بينی ای به جهت افزايش 

مرغوبيت محل خواهد داشت.
فقر فضاهای ورزش��ی در محلّه س��بب بخش��ی از نارضايتی های 
محلّه اس��ت. اهتمام ش��هرداری تهران در چند س��ال اخير به اين 
امر به ويژه در م��ورد ورزش بانوان فرصتی را برای جذب اعتبارات 
شهرداری در اين زمينه فراهم كرده است. البته دگرگونی در شيوة 
مديريت فضاهای ورزش��ی دولت��ی و عمومی موجود نيز به گونه ای 
ك��ه امكان بهره من��دی بيش تری را برای ش��هروندان فراهم نمايد، 
باي��د م��ورد توّجه قرار گي��رد. اهمّيت اين فضا صرف��اً به نقش آن 
در بهبود س��المت بدنی شهروندان نيس��ت، بلكه اين فضا در كنار 
فضاه��ای فرهنگی می توان��د در ايجاد هويّت محلّ��ی نقش مهّمی 
داشته باشد. فضاهای ورزش��ی به عنوان يكی از اصلی ترين فضاها، 

دارای كاركردهای تربيتی نيز هستند.
نارضايتی ع��دة زيادی از فضاهای ورزش��ی و اكثريت از كمبود 
فضاه��ای فرهنگی ناش��ی از انگي��زة ايجاد روابط محلّ��ی در ميان 
نوجوانان اس��ت. وجود فضاهای فرهنگی كانون ايجاد روابط محلّی 
ميان قش��رهای متع��ّدد محلّه چون نوجوانان، زن��ان و پيران محل 
اس��ت. متأس��فانه وضعّيت كنون��ی، نارضايتی بي��ش از 70 درصد 

شهروندان محلّه را سبب گرديده است.
در اين مطالعه تالش شد تا حسی كه از تجربه فضاهای مختلف 
محلّه به نوجوانان دس��ت می دهد، بررسی گردد. اين امر چنان چه 
آورده ش��د هم در كلّيت محلّه و هم در م��ورد انواع فضاها مّد نظر 
قرار گرفت. با توّجه به مسائل موجود بيش از 70 درصد صفاتی كه 
برای توصيف محلّه به كار رفته، منفی است. اين مسأله توّجه جّدی 
مديريّت ش��هری را به وضعّيت  فضاهای محلّه ضروری می سازد. در 
اين زمينه نه تنها صفات منفی بايد مّد نظر قرار گيرد، بلكه بايد به 
همان نس��بت صفات مثبت نيز به عنوان ظرفيت های موجود جهت 

تقويت در دستور كار هر گونه بهسازی باشد.
مهم تري��ن فضا كه اتفاق��اً بيش ترين جاذبه را هن��وز دارد، خود 

فضای امام زاده اس��ت. با وجود مس��ائل و مشكالت، حس نوجوانان 
از اي��ن فضا اكثراً مثبت اس��ت. آن ها فضای س��ّنتی امام زاده علی 
اكبر را كه كم تر مورد بازس��ازی قرار گرفته اس��ت با وجود نزديكی 
ب��ه ميدان پرهياه��و عموماً با صفات مثبتی چ��ون آرامش، با صفا، 
دلبازی، ش��ادابی، دنج��ی و خانة پدری توصي��ف كرده اند. اين امر 
نش��ان می دهد كه به رغم بسياری از عارضه ها، هنوز ظرفّيت خوبی 
در اين فضا وجود دارد. كوچه های تيپيك چيذر، دارای معابر باريك 
ب��دون فضای اختصاص��ی برای عابر همراه با خانه هايی با ش��كل و 
نم��ای قديمی محلّه اس��ت. اين معابر ب��ا توپوگرافی منطقه تطابق 
دارد. پاس��خگويان در اي��ن فضا حس كهنگ��ی را بيش از هر حس 
ديگ��ری بيان كرده اند. در مجموع، حس كودكان محلّه از اين بافت 
قديمی نامطلوب است.  بايد بهسازی به گونه ای باشد كه پيش از هر 
چيز حس كهنگی، زش��تی و افسردگی را كه به نوجوانان می دهد، 
تغيير دهد. نوجوانان نارضايتی بااليی نيز از نماهای چيذر داشتند. 
آشفتگی و افس��ردگی دو حسی است كه بيش از هر حس ديگری 
به نوجوانان محلّی از اين نماها منتقل می ش��ود. رفع آشفتگی و بی 
نظمی موجود حائز اهمّيت اس��ت. ش��هرداری می بايد به معيارهای 

معماری در صدور مجوز، حداقل برای بناهای جديد توّجه كند. 
در اين ميان نگرش كودكان به سبك معماری سنتی حائز اهمّيت 
اس��ت. هر چند واكن��ش جمعيت نمونه به برخ��ی بافت های كهنة 
محلّه منفی اس��ت، ولی توّجه آن ها به تك المان ها و عناصر سّنتی 
دارای ارزش زيباشناختی، نشان می دهد كه هنوز هم واكنش مردم 
به معماری س��ّنتی مثبت است و در صورت به كارگيری صحيح اين 
معماری حس بسيار مثبتی ايجاد خواهد شد. نوجوانان با ديدن در 
چوبی ساختمان سّنتی به همراه راه پله قديمی آن از صفات مثبتی 
برای توصيف اس��تفاده كرده اند، هم چون خانه پدری و دنجی. اين 
امر نش��ان می دهد كه به رغم آن كه برنامة مدون و صحيحی برای 
تربي��ت ذائقه معماری كودكان و نوجوان��ان وجود ندارد و فضاهای 
نوين از معماری سنتی هر چه بيش تر فاصله گرفته و طبعاً معماری 
س��ّنتی در زندگ��ی روزمره ب��ا فضاها و بافت های فرس��وده و رو به 
ويرانی قرين ش��ده اس��ت، با اين وجود هنوز نوجوانان حّتی از تك 
المان های س��نّتی موجود در ميان يك فضای ناهمگن فرسوده نيز، 
استقبال می كنند. اين امر نش��انه توان مندی معماری سّنتی ايران 

است.
از اين رو، با توّجه به مس��ائل نظری مطرح شده و يافته ها نكات 

ذيل در هر گونه اصالح بافت محله چيذر پيشنهاد می گردد:
• ض��رورت توّجه ب��ه عالئق ش��هروندان به وي��ژه نوجوانان و 	

كودكان در بهسازی محلّه،
• اولويّت دادن به احيای فضای سّنتی پيرامون امام زاده،	
• تقويت تعامالت اجتماعي با گسترش اماكن فرهنگی،	
• بهره مندی از الگوی معماری سّنتی محل،	
• لزوم گس��ترش فضاهای ورزش��ی به هم��راه بهبود مديّريت 	

فضاهای موجود،
• لزوم استفاده و گسترش فضاهای سبز در محل،	
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• بهينه سازي عبور و مرور و اصالح پياده روها،	
• هماهنگ سازی نماهای موجود و بهبود سيماي شهري.	
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