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                چکیده

 جامعه شههرسها ی گتشنه   و معماری دانش تاریخ، فرهنگ، که هسهنند  گرانبهایی آثار ایران شههرهای  تاریخی های بافت

 ا  بسیاری مانند را ایران شهرهای اجنماعی فرهنگی شخصیت و هویت تر روشن بیان در یا و دهد می نشان را ایران شهری

 توجه لیكن .میشود خود عملكرد موارد برخی در و کالبد در خوش فرسودگی دست  مان گتشت اثر در بشری مصنوعات

شهرهای  اساسی مسائل ا  یكی همواره قدیم بافت در دخالت کلی طور به و شهر تاریخی نوسها ی بافنهای  و بهسها ی    به

 بافت احیای پژوهش برای این در که دیدگاهی باشههد می اند، بوده خاص روحیه و هویت دارای که شهههرهایی و تاریخی

 ابعاد با عجین و تاریخی در بافت اجنماع پتیریمراکز  و شهههری طراحی در مطرح مفاهیم با همراه شههده، اتخاذ تاریخی

 محیط های قابلیت و فضا کاربران نیا های رفناری مابین منطقی ارتباط یک که است آن بر مقاله حاضهر  .اسهت  اجنماعی

  ندگی به انسههان ذاتی های نیا  به توجه با دیگر طرف ا  .نماید ایجاد برقراری تعامالت اجنماعی با تاریخی های بافت در

 محیط یک آوردن بوجود در اجنماعی روابط و فرهنگ بر رویكرد با طراحی بر با تاکید که دارد نظر در مقاله این اجنماعی،

 اجنماع پتیر کالبدی ایجاد در بپردا د، بافت این باسا ی و احیا به بنواند آنكه بر عالوه شهر تاریخی قلب بافت در فرهنگی

 .باشد پاسخگو مردم نیا های ا  دسنه این به نیز سا  فرهنگ و

 

 فضاهای اجنماع پتیر ، شهر شیرا  فرهنگ ، احیای بافت تاریخی ، تعامالت اجنماعی ،  :کلیدی کلمات

 

 

 

 

 



 مقدمه-1
رآیند احیای بافت های تاریخی شههرهای دارای قدمت کشهور ، بیشهنر براساگ نگرش های ارفا کالبدی و  یباشناسانه    ف

است . این موضوع سبب پیدایش نوعی نگرش نسبت به بافت های تاریخی شده تا اندا ه ای که سر ندگی و تحریكات اجنماعی 

. بنابراین می توان در روند احیای بافنهای تاریخی با توجه به فضهههاهای  در آنها کمرنگ و به تدریج نادیده انگاشهههنه شهههده اند

شهههری به عنوان بسههنر برقراری روابط و تعامالت اجنماعی ا  رویكردهای اههرفا کالبدی فااههله گرفت و نیا  ذاتی  اجنماع پتیر

 هوینهای هایی باعراه دنبال به امرو ، شههرهای  در ها انسهان  انسهانها را برای ایجاد ارتباطات ههره به ههره برآورده سهاخت.  

 رشد .نائل شوند خود منعالی کمال به اجنماعی پویایی بسهنر  در همنوعان، با تعامل و آسهایش  تأمین بر عالوه تا هسهنند  ویژه

 و شهر است که شده موجب اخیر هایدهه طی در شههری  رشهد  ا  مقیاگ جدیدی گیری شهكل  و شههرنشهینی   ابعاد فزاینده

 و تعلق اجنماعی حس و هویت شههدن کمرنگ اجنماعی، افزایش نابهنجاریهای هون ای تا ه هالشهههای با معااههر شهههرسهها ی

 .[9] شود مواجه  ندگی کیفیت کاهش درمجموع

 در نی که کسا رو انه  ندگی مطالعات در باید که است ایمسئله اجنماع پتیرفضهاهای   تخصهی   و اسهنفاده  نظر، این ا 

 و قابل با  مكانهایی عنوان به اجنماع پتیر فضههاهای دیدگاه اههاحبنظران، در .گیرد قرار مورد بررسههی کنندمی  ندگی شهههرها

 فضاهای اجنماع پتیردارد.  میان ساکنان در اجنماعی تعامالت گیریشكل در مهمی نقش این فضاها .شودمی تعریف دسهنرگ 

 عملكردهای ا  منمرکز مجموعهای با خلق لتا کردند، می ایفا اجنماعی تعامالت دهیشكل در ایو عمده گسنرده نقش شهرها

 سمت بافت قدیمی شهر به را آن، مردم جمعی عراه جتابینهای وسیله به توانمی یكدیگر مكمل و یا همسا  شههری  خدمات

که این خود سههبب  کنند پیدا خود محله به بیشههنری تعلق احسههاگ تعامالت اجنماعی، و کنش تقویت با همراه تا داد سههو 

 اننخاب شیرا  شهر شاخ  فرهنگی مناظر ا  یكی عنوان به  ندیه مجموعه ، پژوهش در این .سر ندگی بافت تاریخی می شود

 در  یرا کرده، را تعریف شهر این هویت ا  بخشی تاریخ طول در که است بوده ایگونه به برشیرا  مجموعه این تأثیر .است شده

 علی خانی کریم بناهای مجموعه .اسهت  شههده برگزار می مجموعه این در حكومنی و متهبی و ملی های مراسهم  کلیه گتشهنه 

 مجموعه بناهای و عناار منفرد حضور  ند، خیابان عبور جدید، و های منفاوت کاربری حضهور  دلیل به اهمیت، و وسهعت  رغم

 است.  قرار داده تأثیر تحت را شهروندان پایدار حضور و  ندگی کیفیت اجنماعی؛  فرهنگی مسائل برخی شهر و فقرات سنون در

 

 مسئله بیان-1-1

 وجود بر عالوه بافنها این میدهند تشههكیل را کشههور سههطش شهههرهای ا  اعظمی بخش تاریخی و سههننی ایران ،  بافنهای

 روبرو معضههل با شهههری فضههاهای در را انسههان حضههور و نموده تنزل دهار نیز را فضههای شهههری کالبدی، مشههكالت و مسهائل 

خدماتی  با  فضاهای تأمین جمعیت، اسكان برای  مین ا  برای اسنفاده شهرها پنانسهیل  مهمنرین حال این با [14]اند. سهاخنه 

 در آن جایگاه در مهمی بسیار نقش ملت هر فرهنگی های شاخصه که عصری در امرو ه .باشهند می محیط  یسهت  بهبود نیز و

 قدیم بافت در فضههاهای اجنماع پتیر طراحی .اسههت واجب و ضههروری بسههیار امری جامعه یک در سهها ی فرهنگ دارد، جهان

 هند است محیطی همچنین باشد، می قدیم بافت و شهر این فرهنگ با مردم دادن آشنی و آشنایی آن االی هدف که شهیرا  

 کشورمان ایرانی فرهنگ اشهاعه  با و شهیرا   قدیم بافت به بخشهیدن  دوباره  ندگی و حضهور  برای باشهد  ای بهانه تا عملكردی،

 اهداف به نیل راسنای در و آنان تاریخی ریشه با مردم پیوند جهت در باشد پلی جوان، نسهل  به شهیرا   مردم فرهنگ خصهواها  

 .است گرفنه قرار ما اشنباه نگاه مهری بی مورد سالها که ای گتشنه و ما امرو  نگاه پیوند برای باشد محیطی تواند می باال

 

 تحقیق اهداف-1-2

 امكان ایجاد منروکه، های ساخنمان مجدد سا  و ساخت : شهامل  ایران شههرهای  قدیم بافت در  ندگی مجدد احیاء 

 . حومه به شهر رویه بی گسنرش ا  جلوگیری مناسب، و  یبا شهری سیمای ساخت سرمایه، کم افراد برای  ندگی



  ،و امكان به توجه با آنها در نو ایی و با آفرینی کالم یک در و ایران شهرهای قدیم بافت نوسا ی و با سا ی بهسها ی 

 .مكان بالقوه اسنعداد

 

 تحقیق اصلی سواالت-1-3

 می شهری بافت ناکارآمدی سبب که یعوامل که است این شهر بافت پویایی به توجه پژوهش این در مطرح االی پرسش

 : ا  عبارتند شوند می مطرح االی سؤال این منعاقب که هایی سؤال کدامند؟ شوند

 شود؟ می شهری سننی بافت فرسایش سبب عواملی هه

 دارد؟ وجود ها بافت این مشكل رفع برای احنمالی های حل راه هه

 

 فرضیه تحقیق  -1-4

 بافت در جدید تغییرات و دارد وجود ایران، سههننی و تاریخی بافنهای اکثر در قدیم بافت بودن ناهنجار رسههد می نظر به

 باعث توان میو تعامالت اجنماعی  ایجاد فضهاهای اجنماع پتیر شهری  با که اسهت  افزوده ها بافت این معضهل  برتاریخی  های

  . شد باعث را ها بافت این در  ندگی احیاء و شده محدوده این در اساسی تحوالت

 

 روش تحقیق-1-5

 شهری بافت های تاریخی بررسی به تحلیلی -تواهیفی  اسهت و به روش  ایتوسهعه  –،کاربردی هدف نظر ا  حاضهر  مقاله

 منابع ا  اسنفاده و کنب،مجالت،مقاالت ،ای  کنابخانه یمطالعه شامل تحقیق هایداده گردآوری یپرداخنه شهده اسهت شیوه  

  باشد. می الكنرونیكی

 

 تحقیق پیشینه-1-6

 مشارکت تقویت و شهدن  اجنماعی در میزان شههری   اجنماع پتیر فضهاهای  تأثیرگتاری سهنجش  به همكاران و رفیعیان

 آن در اجنماعی نظارت و فضا پتیر بودن اجنماع  نان ا نظر که اسهت  آن ا  حاکی پژوهش این ننایج .پردا دمی  نان اجنماعی

 محیط کیفیت سنجش برای که 1 شمالی سوتای در مینه مطالعاتی در.دارد این فضهاها  میزان مطلوبیت با را ارتباط بیشهنرین 

 کیفیت بر تأثیرگتار عوامل ا  را مكان هویت و تعلق مكانی احساگ مكان، حس مؤلفهی سه اسهت،  شهده  انجام های مسهكونی 

 .[7]  اندگرفنه در نظر محیط

گروههای  و افراد برای فضهها بودن پتیرا بر مبننی را فضههاهای عمومی درون جمعی حیات ارتقاء و پتیریاجنماع فرآیند

اجنماعی  حضهور  و فضها  در حضهور  ا  اجنماعی های گروه و بردن افراد لتت فیزیكی، و روانی آسهایش  تأمین اجنماعی، مخنلف

 . [6] انددانسنه فضا در مداوم و فعال

 سوم مكان عنوان به را فضاها این شهری، اجنماع پتیرفضاهای  به نظری رویكردهای با شهناخت  عنوان با خود تحقیق در

 به موضوعی گرایش مبنای بر االی سه دوره وی . شهناسهد  می نمایندمی ایفا اجنماعی تعامالت برقراری اسهاسهی در   نقش که

 و فضایی ادراك بر بیشنر االی تأکید 1960 سال تا اهنعنی  انقالب ا  پس دوره در .اسهت  گرفنه نظر در، را شههری  فضهاهای 

 رفناری -محیطی تأثیرات و پیاده مداری گسههنرش اجنماعی، تعامالت تقویت بر 1990 تا 1960 سههال ا  دوم دوره در بصههری،

 پایداری -محیطی  یست بر مالحظات مبننی را هانظریه و فعالینها بیشنرین تاکنون 1990 ا  دوران اخیر در و شهری فضاهای

  .[01]میداند عمومی قلمروهای مداری درانسان و امنیت ایجاد و

 و امنیت  یبایی، و جتابیت عامل اجنماعی، سههه رفنار و تعامالت افزایش در عمومی با  فضههای های کالبدی ویژگی تأثیر

 .[5]است دانسنه تأثیرگتار اجنماعی تعامالت برافزایش را سلسله مراتب و دسنرسی و آرامش

 



 مبانی نظری-2
 زیگر اجتماع و ریپذ اجتماع یفضا-2-1

جمع می  هم دور را مردم که  است فضهاهایی  بیانگر گریز اجنماع و پتیر اجنماع های واژه ا  اسهنفاده  لنگ، جان تعبیر به

 محیط و شههده اجنماعی تعامالت افزایش باعث پتیر اجنماع های محیط دیگر عبارت به یا و [00]اورد یا ا  هم دور می کنند

 فااههله و دارد وجود ههره به ههره تماگ امكان پتیر اجنماع سهها ماندهی در .شههوند می آن کاهش باعث گریز اجنماع های

 می اجنماعی تعامل ا  خودداری موجب گریز اجنماع سا ماندهی .است مشورتی اجنماعی، های فااله حد در نشسنن فضاهای

 ها شیوه این ا  نیز با  های محوطه طراحی در . هسنند گریز اجنماع سا ماندهی ا  مثالی پشهت  به پشهت  های نیمكت .شهود 

 گاه و سا ند می میسر را مردم های مالقات و پتیرند اجنماع فضاها گاه عمومی شبه یا عمومی مكانهای در .است شده اسهنفاده 

 حضور پتیر اجنماع مكانهای در ههره به ههره روابط .است نشهده  گرفنه نظر در آنها در تجمعی فضهای  هیچ و گریزند اجنماع

 باید رفناری مكانهای و قرارگاهها و باشد، داشهنه  وجود نیز قبلی تمایل باید رفنارهایی هنین برو  برای .دهد می تقلیل را مردم

 .گیرند قرار مردم قبول مورد فضاهای در

 

 ریپذ اجتماع یفضاها یعموم یژگیو-2-2

 .است  یر عوامل مسنلزم باشد مخنلف های گروه و افراد پتیرای بنواند که موفق عمومی فضای یک خلق کلی طور به

 فضا بودن بینی پیش قابل و خوانایی و تداوم منسجم، ساخنار امنیت، قلمرو، تامین 1-

 محیطی آسایش و راحنی پاسخگویی، فضا، در مناسب تسهیالت وجود 2-

 امكان پیچیدگی،آمو ش، هون ابعادی وجود مسنلزم که محیطی هیجان و شور اطالعات، میزان 3-

 .است فضا در دلبسنگی و جویی خلوت و یابی هویت اننخاب، اتحاد، و گونگونی خود، بیان

 .[6]اجنماعی تعامالت 4-

 

 ریپذ اجتماع یفضاها یکالبد یژگیو-2-3

 رابطه در امنیت و اقلیمی شرایط در فیزیولوژیكی آسایش موقعیت، دسنرسی، نحوه با عمومی فضای یک کالبدی کیفیات

 عابرین دعوت و محیط سر ندگی و هیجان افزایش سبب که فضاهای اجنماع پتیر در طبیعی عناار وجود این بر عالوه .اسهت 

 بسیار میان این در نیز گردند می مردم برای بیشنر سالمت و خوشایند تجارب اسهنراحت،  امكان نمودن فراهم فضهاهاو  این به

 در فضا در تعامل و حضور به انسانها تشهویق  در موثر عوامل سهایر  و آبنماها ها، پله ها، یادمان :هون عنااهری  .اند اهمیت حایز

 و تعیین :هون ای طراحانه کیفیات .شههوند می محسههوب عمومی فضههای کالبدی های جنبه ارتقاء در تاثیرگتار عوامل  مره

 می فضایی و کالبدی پیوسنگی ها، بدنه محصهوریت،  مصهالش،  هندسهه،  فرم، پتیری، انعطاف تناسهبات،  ابعاد، فضها،  یكپارهگی

  یر عوامل به توجهی بی مقابل در اما .باشند موثر انسان ادراك بر مطلوب تاثیر ننیجه در و کل عنوان به فضها  ادراك در توانند

 .باشند پاسخگو مطلوبی نحو به پتیری اجنماع لحاظ ننوانندبه فعلی فضاهای اجنماع پتیر شوندتا می سبب

 فضا در بیشنر تامل و مكث نشسنن، جهت مناسب، کالبدی های فرات _

 ... و غتاخوردن مكان اتوبوگ، ایسنگاه با ی،  مین مثل افراد تجمع جهت کانونی فضاهای _

 کالبدی و بصری لحاظ به فضا به دسنرسی و کننده دعوت های ورودی _

 آن شناسانه  یبایی ابعاد کنار در عملكردی عناار بینی پیش _

 فضایی وضوح و خوانایی ، فضا درون به مردم هدایت در مناسب فضایی ارتباطات و ها راه _

 پیاده امنیت و نقلیه وسائل دسنرسی کننرل _

 .[6]جاذب فعالینهای بینی پیش شهری، نقل و حمل سیسنم با ارتباط _

 



 اجتماعی تعامالت جایگاه-2-4

جهت  ایعراه عنوان به ، با ارها و شههری  هایمیدان عمومی مانند فضهاهای  ، مدرنیسهم  ا  قبل شههری  هایسهكوننگاه 

 تعامالت این که مردمانی ا   یادی تعداد اجنماعی و انفعاالت ا  فعل منشكل مكانهایی حقیقت در و اندبوده اجنماعی ارتباطات

 [13].  اندشدهمی قلمداد ساخنند،می امكانپتیر را

 و همبسههنگی حس افزایش باعث و کردهمی کمک به مردم اطمینان و اعنماد حس ایجاد در با  فضههاهای این، بر عالوه

 .[3] هسنند. منفعالنه برای حضور ارفاً مكانی ا  فراتر فضاها این حقیقت در .شوندمی در مردم تعلق

 برقراری و تعامل قابلیت وقوع که فضههاها ا  دسههنه آن تنها شهههری، فضههای و عمومی بین فضههای شههدن قائل تفكیک با 

 هزار ا  بیش روی بر که مطالعهای در .کندمی ار یابی شهری فضاهای عنوان به و ای باالتر درجه در را دارند اجنماعی تعامالت

 سنجش در اساسی عامل ههار است که شده داده نشان است، گرفنه اورت جهان مخنلف در کشورهای شهری عمومی فضای

عوامل عبارتند ا  : دسههنرسههی و به هم  برخوردارند این بیشههنری اهمیت ا  شهههری عمومی وضههعیت فضههاهای کیفی مطلوبیت

( قلمرو عمومی را عامل االی 0951پیوسهنگی ، آسایش و منظر ، کاربری ها و فعالیت ها ، اجنماع پتیری . همچنین حناآرت   

( میدان حو ه عمومی را عامل تبدیل جامعه به اجنماع و نه 0959برونگرایی و  ندگی سههیاسههی و عمومی می داند. پاول  وکر  

( پیاده روها را عامل ایجاد امنیت و تقویت تعامالت اجنماعی می 0960فها محهل تجمعی ا  افراد می داند. جین جیكوبز    اهههر

( فعالینهای قابل انجام در فضاهای 0917( بر نقش اجنماعی فضاهای شهری تاکید می کند . یان گل  0911داند. ویلیام وایت  

اجنماعی تقسیم می کند . که ا  این میان نقش دسنه های دوم و بویژه سوم را در شههری را به سهه دسنه ضروری ، اننخابی و   

( عراههای عمومی شهرها را به عنوان مكان سوم   خانه و 0919کیفیت بخشهی به فضهاهای شهری ممنا  می داند.اولدنبر)    

شهری را در هفت سطش معرفی می ( فضاهای 0991. کوپرمارکوگ [01]محل کار را مكان اول و دوم می داند(تعریف می کند 

تاکید ااهلی وی فضهاهای شههری مردمی که در آن قرار دارند می باشند. در کناب مكان های مردمی ، او و همكارانش به     کند.

ار یابی محیط سهكوننی می پردا ند و فضاهای شهری را بویژه ا  منظر ایجاد ارتباطات اجنماعی در هفت گروه دسنه بندی می  

 اهای شهههری ، پارك های محله ای  واحد همسههایگی(، پارك های جمع و جور ، فضههاهای با  مدارگ ، فضههای با    پال کنند:

 ا  یكی عنوان به محله تردید بدون .[1]میكونی ویژه سهالمندان ، فضهای با  ویژه نگهداری و با ی کودکان ، فضای با  درمانی   

 تبلور محله . باشد می را دارا اجنماعی تعامالت گیری شهكل  جهت مناسهب  بسهنر  تولید شههری قابلیت  فضهاهای  های عراهه 

 و کالبدی غیر و قلمروهای اجنماعی محله، اجنماعی بعد به توجه قلمروهاسههت، و تبلور حریمها آن مر های و اجنماع کالبدی

 کنشهای بیشنر سا ماندهی به مینواند سا د، مهیا بیشهنر  هه هر را اجنماعی مر های قلمروی بنوانند که کالبدی عنااهر  ایجاد

 مردم جتب برای و شهر است یک اجنماعی نیا های ا  هویت با محلهای مراکز احیای .شهود  منجر اجنماعی تعامالت و منقابل

 جمعی ماهیت با و باسنانی ملی متهبی مراسم برگزاری و نظارت دسنرسی، امنینی، شهاخصهای  باید محله اجنماعی فضهای  به

 .باشد دارا را کافیننها و کافیشاپها احداث فرهنگسراها، کنار در عمومی فضاهای در

 

 یاجتماع تعامل یالگوها-2-5

 .کنند می طراحی خصوای روابط برای هایی فرات تامین هدف با را محیط شهری، طراحان و محیط طراحان معماران،

 پیش های قابلیت ا  که دارد وجود بیشنری احنمال کنند، حمایت را ها محیط این ا  اسنفاده اداری و اجنماعی های نظام اگر

 تقلیل توجهی قابل میزان به موجود خدمات ا  اسنفاده احنمال حمایت، هنین نبود اورت در .شود اسنفاده محیط شده بینی

 خوابگاههای در و شوند، طراحی مناسب اثاث و وسیع ورودی فضهاهای  با توانند می ها هنل و مسهكونی  های آپارتمان .یابد می

 به ننیجه .شود گرفنه نظر در مشنرك نشهیمن  فضهاهای  غیررسهمی  و رسهمی  های گردهمایی برای اداری دفاتر و دانشهجویی 

 این ا  یكی .دارد وجود منفاوتی های گیری موضههع موارد این در.دهد نمی نشههان را دقنی هنین ها طراحی ا  آمده دسههت

 تامین قابلیت آن ا  حاال شده ساخنه محیط نشود، گرفنه نظر در مردم های خواسهنه  طراحی، در اگر که اسهت  این مواضهع 

 اتالف موجب آنها سههاخت و گیرند نمی قرار اسههنفاده مورد ها محیط اههورت این غیر در .داشههت خواهد را اجنماعی تعامل



 مبنای بر باید معمار که اسههت این دیگر گیری موضههع » خوب « وجود به اجنماعی، منقابل روابط بودن .بود خواهد سههرمایه

 برای را اجنماعی تعامل های سودمندی ا  اسهنفاده  امكان ترتیب این به و دهد، قرار طراحی هدف را ال م های فراهت  آوردن

 وجود به که این .اسههت اجنماعی منقابل روابط وجود به وابسههنه اجنماعی سهها مانهای و نهادها حیات ادامه .آورد فراهم مردم

 موضوع نه، یا شود می مسكونی محالت و نهادها تجاری، سا مانهای در رشهد  به منجر اجنماعی روابط برای ال م قابلیت آوردن

 .است بوده  یادی احساگ » اجنماع « های بحث

 

 شده ساخته یها طیمح و یاجتماع تعامالت-2-6

 فااله گتارند، می تاثیر اجنماعی تعامالت بر شهده  سهاخنه  های محیط در لنگ جان دیدگاه به که مهم بسهیار  مفهوم دو

 به .شود می گفنه دارند یكدیگر ا  واحدها فااله به واقع در کارکردی فااله ا  منظور .باشد می کارکردی مرکزیت و کارکردی

 ا  منظور و .باشد می یكدیگر ا  اتاقها فااله همان اداری مكان یک در یا و واحدها فااله مسهكونی  مجنمع یک در مثال عنوان

 و راهروها ها، سههاخنمان ورودی توان می مثال عنوان به که بوده کالبدی فضههای یک در مشههنرك خدمات کارکردی مرکزیت

 گفنه مخنلف نقاط ارتباط سخنی میزان به کارکردی فااله"گوید می لنگ جان .برد نام را اداری های ساخنمان اننظار فضهای 

 طوالنی، فواال .دهند می تقلیل را فااله این سا ند می برقرار را ها فعالیت مسنقیم ارتباط که راهروهایی و مسیرها .شود می

 به کارکردی مرکزیت .شههود می نقاط کارکردی فااههله افزایش موجب مسههیر یک های فعالیت تداخل و آمد، و رفت تراکم

 می گفنه رفناری مكانهای یا قرارگاهها ا  اسنفاده  مان و آن ا  اسنفاده دفعات گروهی، مشنرك امكانات به دسهنرسی  سههولت 

 ایجاد نشده تعیین پیش ا  روابطی افراد بین بنوان باید شهده  سهاخنه  های محیط در اجنماعی تعامالت ایجاد در". [01]شهود 

 در گتری های مالقات اداری های محیط در مثال عنوان به .کنند دنبال را مشههنرکی و خاص هدف نباید روابط این .کرد

 در که باشههد عواملی جمله تواندا  می کارکنان، همجواری دلیل به اتفاقی برخوردهای یا و ارتباط تبادل مكث، نقاط و راهروها

 بسزایی نقش نیز شهده  سهاخنه  های محیط در اجنماعی روابط برند باال در نیز کننده جمع نقاط و ها گره .موثرند تعامل ایجاد

 یک در مثال عنوان به .شههود توجه آن به باید اجنماعی روابط ایجاد برای طراحی در که عواملی دیگر ا  فضههایی کیفیت .دارند

 موثرتر هدف این در تواند می راهرو این فضههایی کیفیت .دارد یكدیگر با افراد مالقات در ای ویژه نقش راهرو یک عمومی مكان

 مكانها، مرکزی کارکرد گیری شههكل مهم عوامل ا  یكی .باشههد ال م گشههودگی و کافی پهنای دارای راهرو اگر یعنی .کند عمل

 آسایش و اسنراحت که هسنند خوشایند اورتی در مكانها این .است رو مره های فعالیت مسهیر  در نگرفنن قرار یا گرفنن قرار

 با که هسههنند عمومی نیمه یا عمومی قلمروهایی مكانهایی هنین .آورند فراهم را دیگر افراد مشههاهده امكان و کنند تامین را

 در پال ا اسههپرال .دارند کاربرد منفاوتی های مقیاگ در مشههاهدات این .شههوند می تفكیک یكدیگر ا  بروشههنی نمادین موانع

 نیا  مورد عمومی تسهیالت تمام و کند می عمل دانشگاه قلب عنوان به که است مرکزی ای مجموعه کالیفرنیا برکلی دانشهگاه 

 دانشگاه مجموعه ا  بخشی قراردارد، کنندگان مراجعه و مجموعه ساکنین حرکت مسهیر  در که حالی در و دارد، را دانشهجویان 

 مند عالقه آن در تجمع به سههاکنین که اسههت مكانی سههالمندان خانه جمعی فضههای کوهكنر، مقایس در .آید می حسههاب به

 داشنه نشسنن و مكث مكانهای فضهاهای اجنماع پتیر  اگر .گیرند می قرار رو مره وقایع جریان در اطالعات تبادل با و هسهنند 

 این بد و خوب تشخی  .گیرند می قرار اسنفاده مورد براحنی باشند خرید مرکز یا دکنر مطب هون امكاناتی جوار در و باشند،

 به پال ا اسپرال .اند گرفنه قرار اسنفاده مورد بودن ناخوشایند دلیل به فضا دو هر .دارد ربط افراد قبول مورد ار شهای به فضاها

 به سالمندان خانه اننظار شهلوغی،فضای  » سهرگردانی  « سهالمندان  بین کالمی محدود ارتباط و افراد و جمعیت ا دحام دلیل

 جلوگیری یا تشههویق هگونگی و طراحی بر اجنماعی منقابل روابط تاثیرات تحلیل هه اگر .اند شههده ار یابی به جاذ بدون دلیل

 برای دقیقی های بینی پیش به همیشه مشهاهدات  این ننایج ولی رسهد،  می نظر به مفید شهده  طراحی محیط در روابط این ا 

 فرهنگی و اجنماعی شخصینی، منغیرهای محیط و انسان رابطه در که است این بینی پیش مشهكل  .شهوند  نمی منجر طراحی

 شههكلی به تحقیق های یافنه ا  بخواهند طراحان اگر .گیرند می قرار یكدیگر با تناقض در مواردی در که دارد وجود  یادی

.    [00]نمایند درك و تحلیل بخوبی را آنها قبول و رد دالیل و فو  ننایج به مربوط مطالعات باید نمایند، اسهههنفاده منطقی



 .نیست درك قابل اجنماعی نظام به ارتباط بدون انسانها رفنار و است اجنماعی کنش انسان مشنرك  ندگی عنصر ترین سهاده 

 روابطی نوع .است ضروری امری مكان به تعلق احساگ و جویی پیوند به انسهان  نیا های به پاسهخ  برای اجنماعی منقابل رابطه

 دارد نیا  اجنماعی تعامالت برقراری برای انسان .دهد می معنی فضا به که است روابط این شدت و شود می برقرار فضها  در که

 و منفاوت افراد در ولی رسهد  می نظر به ضههروری انسههانها برای اجنماعی تعامالت ایجاد .کند خاطر تعلق احسههاگ مكانی به که

 تعامل، برای ال م شههرایط وجود با حنی گاهی که جایی تا نیا مندند تعامل ا  مخنلفی سههطوح به افراد این گوناگون، شههرایط

 می فراهم را  مینه شههرایطی هر در باشههند، داشههنه نیا  اجنماعی تماگ به که گاهی و دهند نمی نشههان خود ا  تمایلی افراد

 ا  فضاها گونه این طراحی حل راه .است کنندگان اسنفاده خصوایات شهناخت  ها طراحی گونه این در پیچیده مسهئله  .کنند

 هنری اثری عنوان به ارفا که اورتی در ها محل و فضاها .آید می پدید کنندگان اسنفاده و محیط بین تعامل ا  طرح شناخت

 آن ا  با دید به مند عالقه مردم که آورند نمی وجود به را بسنری شده، تزیین خاص اورت به و بوده معینی مقیاگ دارای که

 آن به کردن نگاه یا و آن در بودن که اسهت  هیزی آن طراحی هنری، عنصههر .کنند غرور احسهاگ  آن در  ندگی ا  یا و باشهند 

 که آورد فراهم را امكان این کنندگان اسههنفاده برای باید محل هر همه، ا  تر مهم ولی .آورد پدید را خاطر انبسههاط و لتت

 محیطی تواند می طراح .شود می آنها انجام مانع که این نه کند، می تسهیل را نظرشان مورد های فعالیت فضا کنند، احسهاگ 

 بر ای ویژه اهمیت ا  فضههایی هنین کیفیت .بپیوندد وقوع به آن در راحنی به اجنماعی، رفنارهای و روابط که کند طراحی را

 نمی محدود خاص کارکردهای و وظایف سههری یک کردن برطرف به تنها فضههاها گونه این طراحی نیا های و اسههت خوردار

 هویت اجنماعی، شههان نمادین، های پیام طریق ا   یبایی و احنرام نفس، عزت به نیا  تامین دلیل به هایی محیط هنین .گردد

 .است اهمیت واجد نیز دیگر موارد بسیاری و ها ار ش و

 

 فرهنگ مفهوم-2-7

 و ای حو ه میان تعریفی فرهنگ اسههت ممكن هرهند .اسههت یافنه مخنلفی تعاریف گوناگون، مناظر ا  فرهنگ، واژه

 جهت و ها بحث جایگاه که شود می باعث تعریف های حو ه میان تمایز و تفكیک اما باشد، داشنه ساخناری کلیت بر مشهنمل 

 انگلیسی در فرهنگ واژه کاربرد اولین .گردد هموارتر مننقدان، برای آن ار یابی مسیر و شده مشخ  کامال ما آتی های گیری

 قرن ا  .داشههت ارتباط دینی عبادات مفهوم با همچنین و  راعی محصههوالت آوردن عمل به و حیوانات پرورش به مربوط

 معادل نوعی منزله به و رفت کارر به نیز آن کلیت در جامعه ااالح و بهبود معنای به کم کم فرهنگ نو دهم، قرن تا شانزدهم

 معنوی رشد سنجش ببررای فررهنگ واژه انعنی انقالب دوره در رماننیسیزم مكنب ظهور با .شد اسنفاده تمدن برای ار شهی 

 بر را خود تاکید که شههد ظاهر فرهنگ واژه ا  ای تا ه تعریف نو دهم، قرن در رماننیک گرایی ملیت ظهور با اما رفت کار به

 رایج کاربرد نوع سههه در مبهم نحوی به تاریخی گوناگون تحوالت این .نهاد می فرهنگ ابعاد عنوان به رو مره  ندگی و سههنت

 :است یافنه انعكاگ فرهنگ ااطالح

_  پیشرفت و تمدن با معادل تقریبا فرهنگ که معنی این به .جامعه و گروه فرد، شناخنی  یبایی و روحی فكری، رشد به اشاره 

 )شناسان جامعه دیدگاه(.شود می گرفنه نظر در جمعی و فردی اخال 

_  کمابیش کاربرد این در فرهنگ .)تئاتر و هنر فیلم،( آنها محصههوالت و هنری و ذهنی های فعالیت ا  تعدادی گرفنن بر در 

 )ادبی مننقدان و شناسان  یبا دیدگاه(.هنرهاست با معادل

_  یک یا گروه یک مردم، ار تعدادی رسههوم و آداب و باورها ها، فعالیت اعمال،  ندگی، رسههم و راهه کل کردن مشههخ  برای 

 )شناسان مردم دیدگاه (.جامعه

_  فرهنگ به شناسی روان رویكرد که تعریف این در .است شده افزوده فو  عاریف به نیز دیگری تعریف اخیر، های پژوهش در 

 که محیطی ا  انسانی ادراك دیگر، بیان به .است شده شناخنه ها انسان روانی  ندگی ااهلی  های پایه ا  یكی فرهنگ دارد، نام

 حالت بهنرین در گیدنز بیان به است، یافنه منفاوتی تعاریف دیگر، افراد منظر ا  فرهنگ .اوست فرهنگ تابع اسهت،  برش و دور

 فرهنگی جریان مادی، عنااههر با فرهنگ مداوم گیری در .کرد تعریف  ندگی های شههیوه ا  ای مجموعه به را فرهنگ توان می



 این ا  .است ساخنه نو ار شی های سیسنم تطبق و تفسیر و پیشین ار شی های سیسنم تعدیل و تغییر وقفه بی جریان یک را

 .[1]است معاار های فرهنگ االی ویژگی تمایز، و گوناگونی .تغییرند و اننقال حال در دائما و نبوده ثابت ها فرهنگ رو

 خواهد دنبال به را پیشرفت و توسعه محیط، و انسان ی نهفنه اسهنعدادهای  کردن شهكوفا  و نمودن آشهكار  یعنی فرهنگ

 .[1]شد نخواهد میسر فرهنگ بدون توسعه که یابیم می دست حقیقت این به نگرش، این با .داشت

 و است شده پنهان انسانی های فعالیت همه در که است هیزی آن و داشنه افراد اجنماعی رشد در واالیی سههم  فرهنگ،

 کارآمد، فرهنگ جهانی، تعامالت فضای در .است جهان سراسر در اقنصهادی  نظم و عدالت آ ادی، برقراری برای اسهاسهی   عامل

 حل راه آن افراد و جامه مشكالت رفع برای بنواند و داشنه رو پیش را آینده دورنمای گتشنه، به نظر ضمن که اسهت  فرهنگی

 .کند می پیدا تحول و تغییر مكانی، و  مانی شرایط بنابر که راهبردی است عاملی فرهنگی، هنین .نماید ارائه

 

 معماری و فرهنگ رابطه-2-8

 دارای فرهنگ همچون نیز فضهها .کنیم می اشههاره فرهنگ و فضهها ی رابطه به ابندا معماری، و فرهنگ رابطه درك برای

 فرهنگی تحول و تقویت در فضا .شود می ساخنه خودشان ا  مردم تصور به دهی شكل جریان در که اسهت  اجنماعی سهاخنی 

 .سا د می منعكس را خاای فرهنگی های ار ش خاص، فضای داخل در اننظار مورد رفناری های الگو  یرا دارد، اسهاسی  نقش

 درك قابل کالبدی، و عینی فضای محدوده در ذهنی، فضهای  ا  پتیری تاثیر .دارد ذهنی فضهایی  سهاخت  بر داللت تعریف، این

 به معماری و فرهنگ ی رابطه طرح .است پیوسنه هم در اورت به عینی، و ذهنی فضای سهاماندهی  عمل معماری، .شهود  می

 فرهنگ، نگرش، این با .سا د می روشن را خویش مصنوع محیط با انسان ی رابطه به توجه نیا  روانشهناسهی،   ی حو ه در ویژه

 :دارد داللت محیطی عواممل ا  دسنه دو بر و است مصنوع طیمح با انسان ارتباط مسیر یا عامل

_الف  شده اسناندارد احساسات و ها اندیشه رفنارها، 

_ب  راه دو ا  فرهنگ همچنین .باشد مفروض ی جامعه یک در افراد تفكرات و رفنارها تداوم ی وسیله یا ننیجه که محصوالتی 

 .است موثر معماری فضای گیری شكل بر

 .شود می فضایی مراتب سلسله و عملكردی ساماندهی برو  به منجر که رفناری آداب و قوانین ایجاد طریق ا  1-

 در معنا خلق باعث که ها اسههنعاره و ها الگو کهن سههمبلها، کالبدی قالب در ها نشههانه و باورها ها، خاطره ایجاد طریق ا  2-

 تاریخی، ساخناری، های ویژگی با تنگاتنگ تعاملی در و است انسان  ندگی ظرف عنوان به معماری .شود می معماری فضای

 ا  گیری بهره با تا تالشند در معماری اثر ساخت در سر مینی، هر در مردم .دارد قرار جامعه آن اجنماعی اقنصادی، سهیاسهی،  

 هر ا  اسههت عبارت معماری دیگر بیان به .کنند تبعیت خویش هنجارهای ا  و حفاظت خویش های ار ش ا  مادی، هیزهای

 .دهد تغییر آگاهانه بخشی، نظام  ))ذهنی قالب((اساگ بر را مادی محیط که که سا ی و ساخت گونه

 

 مردم و فرهنگ رابطه-2-9

 به است ای پدیده پیدایش ضرورت آدمیان بودن هم با یعنی .شود می پدیدار همزیسهت  انسهانی  مجموعه یک در فرهنگ

 نظر ا  آنچه یعنی .نداریم جامعه ا  بیرون انسههان دلیل، همین به .آید نمی پدید هرگز فرهنگ بودن  هم با این بی .فرهنگ نام

 کلمه سهنجیده  معنای به هنو  .آید می شهمار  به ))انسههان (( جانوری های نوع دیگر میان در جسهمانی  و  یسهنی  های ویژگی

  یسنی جهان یعنی فرهنگ منهای طبیعت .فرهنگ اضافه به  نده جسمانی وجود با طبیعت یعنی انسهان   یرا .نیسهت  انسهان 

_پیش  ست فرهنگی -اجنماعی  ندگانی یک در مشارکت و فرهنگ یک با خود انگاشنن یكی ا  انسهانی  فرد رو این ا  .انسهانی  

 .[0]شود می ویژه فرهنگ یک آن ا  فردی یعنی یابد، می خاص انسانی هویت هم و کلی انسانی هویت هم که

 

 

 



 یمیقد یبافتها مداخله در-2-11

 به حسهاسیت  عدم ا  توانند نمی کنند، می جدید سها های  و سهاخت  به اقدام تاریخی های میحط در امرو ه که طراحانی

 هرهه .است منفاوت کشور هر مواریث به نسبت مخنلف جوامع حسهاسهیت   و آگاهی سهطش  .باشهند  برخوردار تاریخی شهرایط 

 .[4]گیرد می اورت تر بیش گتشنه تاریخی شواهد ا  حفاظت باشد، باالتر آگاهی سطش

 طراحان به که است خود ویژه شههرسها ی   و معماری شهیوه  و فضهایی  فرم بافت، حجم، مقیاگ، دارای تاریخی  مینه هر

 می عمل به را ال م های کننرل خود نوبه به نیز جامعه .کنند می ارائه را رهنمودهایی کالبدی مداخالت نحوه باب در حسههاگ

 و رخداد این وقوع کیفیت و هگونگی محور بر عمدتاً جدید، ساخنارهای باب در موجود فلسفی و نظری مباحث رو این ا  .آورد

 های بافت با برخورد در .[4] ند می دور تاریخی، های محیط سههاخناری موجود وضههعیت با افزا میان بناهای سهها گاری حوهن

 :است داشنه وجود تفكر طر  سه قدیمی

 حفاظت و نگهداری مو ه عنوان به را قدیمی های بافت که اند بوده عقیده این بر تفكر طر  این طرفداران  :ای مو ه تفكر

 .عموم با دید جهت مو ه به قدیمی های بافت تبدیل دیگر عبارت به .کنیم

 عنوان به بافت این فرهنگی و تاریخی ار شهههای به توجه بدون کاربردی، و اقنصههادی های ار ش طرفداران  :بافت تخریب

 .گردند تخریب باید که کنند می تبدیل و تشبیه مشابه عنصری به را آن فرهنگی، میراث یک

 گرفنه قرار فرهنگی میراث حفظ اههاحبنظران توجه مورد اخیر های دهه در که سههومی حل راه  :بافت در  ندی حفظ

 .[4]آنهاست در  ندگی حفظ طریق ا  میراث این فرهنگی و تاریخی های ار ش حفظ برای تالش

 

 عرصه مورد مطالعه معرفی-3
 موقعیت-3-1

 محور این شهر دهنده تشكیل محورهای ا  یكی .شده تشكیل فرهنگی ,متهبی ,تاریخی محورهای اساگ بر شههر شهیرا   

 هكنار 350 حدود در وسعنی با که شیرا  تاریخی منطقه محدوده .باشد می  ندیه مجموعة آن قسمت عمدة که اسهت  تاریخی

 کشی خیابان سیاسنهای تا گردیده باعث محدوده این در ابندا ا   ند کریمخان خیابان اسهت وجود  گرفنه جای شهیرا   قلب در

 نمانده مصون این سیاسنها گزند ا  نیز شیرا  قدیم بافت حال این با .پتیرد اهورت  کمنر غنی بافت این در تاریخی در بافنهای

 وارد قدیم شهر کالبد به که ادماتی علیرغم درون بافت ا  ) ند لطفعلیخان  ندو کریمخان( شهر ااهلی  خیابان دو عبور .اسهت 

 همچنان است شده کاسنه شهر با ار اهمیت ا  هه اگر دهد می نشان منطقه تاریخی با را قدیم شههر  قوی ارتباط اسهت  آورده

گسسنگی  دهار حاضر حال در ,با ار و کریمخانی ار) و شاهچراغ سهابق  مجموعه .کند می عمل تجاری شههری  مرکز عنوان به

 کریمخانی ار) و های شاهچراغ مجموعه ا  یک هر است کرده قطعه قطعه را آن واحد مجموعه و اسهت  گردیده ناهماهنگی و

 وبا نبوده خود واقعی ار شهای مقام در ,وسا های ناهمگون سهاخت  و مناسهب  طراحی عدم دلیل به نیز )سهابق  توپخانه میدان(

 قدیمی حصار تقریبی ومحل تاریخی بافت پیرامون خیابانهای بین نیز بافت که پیرامونی حلقه .هسنند روبرو فراوانی مشهكالت 

دسنرسی  اب همجواری دلیل به محدوده همین ولی .اسهت  معماری وار شههای  هویت فاقد ای محدوده ,اسهت  شهده  واقع شههر 

 تمام ا  سواره مناسب و دسنرسی تاریخی بافت با محدوده این همجواری ,دارد عملكرد لحاظ ا  تری مناسب وضع سهواره  های

 تالشی و تخریب بدون بافت در بهسا ی و سهاخناری  کالبدی و تحول ایجاد جهت مناسهبی  مكان به را مناطق این ,شههر  نقاط

 ,هوینی و تاریخی ار شهای ا  بسیاری داشهنن  بر در علیرغم آن قدیمی های و محله تاریخی بافت درون اسهت  کرده تبدیل آن

 مهم در شهری فضاهای قرارگیری ,شده ذکر موارد به توجه با است برخوردار نامطلوبی وضعیت ا  نا مناسب دسنرسی دلیل به

 شهری فضاهای پیرامون ا  نوسا یهای ناشی معضهالت  تواند می تاریخی بافت به رونق بر عالوه ,تاریخی بافت پیرامونی محدوده

 پیشنهاد حدی تا قدیم بافت در تحول تغییر طراحی این راسنا در سها د  مرتفع را قدیم بافت با نوسها یها  تجانس عدم و جدید

 ار شهههای به عالقمندان و جهانگردان با دید امكان یا و نموده کمک بافت خدمات داخل و مشههكالت رفع به که گردد می

نظام  و ااههلی کالبد به توجه با ارتباطی مسههیرهای سههاخنار بهسهها ی ,موجود فضههاهای کاربری تغییر .سهها د فراهم را تاریخی



 شده تشكیل دو محور ا  کالبدی فضای .باشد موثر بسهیار  محدوده این مشهكالت  رفع در تواند می سهابق  ای محله تقسهیمات 

 و خود بر در را معماری دهنده تشكیل و عناار باشد می آن فقرات سنون  ند  یرگتر واقع در که ,شهرقی  -غربی محور اسهت 

 حال هر به .دارد قرار آن اطراف در شهر قدیمی هسنه ,باشد می منطقه مزبور در االی فقرات سهنون  که با اروکیل دیگر محور

بافت  داخل محدوده در فراوان سا های و ساخت اساگ بر عمده تحوالت و تغییر امكان و دسهنرسیهای مناسب  عدم به توجه با

 .است گردیده پیشنهاد بافت حاشیه محدوده در بزر) فرهنگی مراکز و ها مجموعه طراحی ,تاریخی

 

 شهر یخیتار محدوده عملکرد مشخصات-3-2

 امنداد در جنوب حضرتی دروا ه تا شمال، در ااهفهان  دروا ه ا  که اسهت  محوری شهیرا   تاریخی محدوده فقرات سهنون 

 تا ,خیابانها این احداث با اما .برقرار بود کامال خان ولطفعلی  ند خیابانهای احداث ا  پیش و گتشههنه در ,امنداد این .دارد

 تا اافهان دروا ه ا  .دارند قرار اهمینی با بسیار عناار ,سنون فقرات این وامنداد پیرامون ,است شهده  قطع امنداد این حدودی

 عنااری ا  توان می فااله همین در .اند شهده  واقع شهیرا   تاریخی کاروانسهراهای  کنار با ار در و دارد قرار نو با ار  ند خیابان

 با که اکنون بود گرفنه قرار توپخانه میدان  ند خیابان مجاورت در گتشههنه در .برد نام دیوانخانه و ار) کریمخانی همچون

 با ار وکیل با ار ,فیل کاروانسراهای خان لطفعلی خیابان تا  ند خیابان فاال حد .است شده پر تجاری و آمو شهی  های کاربری

 امنداد ضمن نیز حضرتی دروا ه تا خان لطفعلی خیابان ا  .دارند قرار خان ومدرسه وکیل حمام ,وکیل نظر مسجد باغ ,اهفویه 

 دروا ه تا شاهچراغ ا  .اند گرفنه قرار نو مسهجد  ,عنیق جامع مسهجد ،  مقدگ شهاهچراغ  اسهنان  همچون عنااهری  ,با ار یافنن

 سرد ك محله ,معاار دوره در حضرتی خیابان امنداد این در .ندارد وجود اهمینی با عنصر ,د كسهر  امنداد محله در حضهرتی 

 .است کرده تقسیم بخش دو به را

 

  محدوده در موجود عناصر-3-3

 .اسههت می بخشههیده مفهوم و معنی بدان که بوده هم کنار در کالن فضههاهای قرارگیری اسههاگ بر  ندیه مجموعه کلیت

 پیدائی .نمایند برقرار بصههری و ارتباط فضههائی نوعی یكدیگر با اند توانسههنه می که اسههت بوده ای گونه به فضههاها همجواری

 کامل را مجموعه پیكره فضههاها در قرارگیری یا و پیوند و با مسههجد ,با ار ,فرنگی کاله عمارت ,دیوانخانه ,ار) هون عنااههری

 .کردند

 

 نتیجه گیری-4
 و معماری ار شهههای با همگام اجنماعی و تاریخی شهههای ار  حفظ مینوان را تاریخی بافنهای نهایی ا  احیای هدف

 اجنماعی ابعاد شههد، برگزیده تاریخی های بافت احیای در بنیادین رویكرد عنوان به پژوهش این در آنچه.دانسههت آنها کالبدی

 یادامه ی ال مه عنوان به تاریخی های بافت در طلب مشههارکت و اجنماعی فعال  ندگی و شهههری های بافت مرمت در مطرح

 در تاریخی بافت های پنانسیل ا  اسنفاده با مگر شد، نخواهد میسر اخیر اهداف تحقق .اسهت  تاریخی بافت هر سهر ندگی  و بقا

 ا  مدلی یارائه با حاضههر پژوهش بنابراین .اجنماعی سههرمایه بسههنرهای ارتقای و اجنماعی مراودات و تعامالت برقراری جهت

 فراهم در قصههد فضههایی، های قابلیت و ها کیفیت با منناسههب آن، پیرامون های محدوده و تاریخی بافت سههطش در مردم نقش

 فضا کاربران رفناری نیا های با منناسب اوال که مدلی .است داشنه را مردم حضور و عبور برای ال م بسهنرهای  ارتقای و نمودن

 هنمود تقویت و خلق اجنماعی سرمایه ا  هگیری بهر و اجنماعی تعامالت برقراری برای ال م بسنرهای ثانیا و است شهده  تدوین

 مورد که باید اسههت آن اسههنراتژیک نقاط تعیین و تاریخی بافت درون گترهای و نقاط بندی اولویت پژوهش این ننیجه .اسههت

بر اسههاگ  مرکز اجنماع پتیر طراحی .گردد حااههل )اجنماعی تعامالت( هدف تابع ی بیشههینه تا گیرد قرار طراحی و توجه

 می باشد کیفیت های شهری و آشنایی با فرهنگ بومی منطقه

 



 پیشنهادات-5
هدف ااهلی این مقاله ار یابی فضهاهای اجنماع پتیر یک بافت تاریخی به لحاظ برخورداری ا  منغیر اجنماعی است طبق   

بنابراین مطالعات و مشاهدات در فضاهای اجنماع پتیر  یافنه های تحقیق ضعف فضاهای مورد مطالعه در این  مینه نمایان شد.

 ندیه ، می توان پیشنهاداتی را ارایه نمود تا بنوان با بهبود شرایط اجنماع پتیری محدوده مورد مطالعه به ارتقا روابط اجنماعی 

 شهر شیرا  کمک شایانی کرد.ساکنان بافت قدیم و سننی 

 

 دهیا یریگ شکل-5-1

 در طراحی بسههنر به توجه ننیجه در اسههت نظر مد مجموعه این طراحی در که اسههت ای مسههئله ترین مهم تاریخی بافت

 خالی و پر فضاهایی  ا  شهده  گرفنه شهكل  طرح بسهنر  که دید خواهیم قبل بخش در می ایفا را مهمی نقش ایده گیری شهكل 

 خطوط و .باشهد  می ها محله بسههنه و با  فضهاهای  و گترهای تاریخی، بناهای مرکزی، حیاطهای شهامل  فضهاها  این که .اسهت 

 به فاکنور دو این اساگ بر ما طراحی ایده موضوع این به توجه با باشد می رویت قابل نیز خاص هوب ههار یک در بافت االی

 .گرفت خواهد شكل بافت خطوط تابع و خالی پرو فضاهای با منسجم حجمی اورت

 

 یطراح یلیتکم روند-5-2

 سایر ا  تر شاخ  شكلی به فرم نظر ا  نباید طراحی، تاریخی بافت این قلب در اسهت  قرار مجموعه این اینكه به توجه با

 ابن کریمخان، ار) توپخانه، میدان هون، هایی مكان به احنرام و توجه ننیجه در .دهد نشان را خود سایت مهم تاریخی اماکن

 خط در دخالت کمنرین جهت در افقی افحات ا  اسنفاده .است ضروری و ال م ملی بانک قدیمی ساخنمان و انبار آب خنیف،

 با شد گفنه که همانطور مجموعه این طراحی در عوض در .رساند یاری هدف این انجام در را ما تواند می موجود وضع آسهمان 

 اندا های هشم ایجاد ا  اسنفاده با و .پرداخت مكان این ا  اسهنفاده  برای کاربران تشهویق  به توان می داخلی های جاذبه ایجاد

 .آورد بوجود حال و گتشنه بین پلی فضاها این به و بیرون به داخل ا  مناسب

 

 طراحی راهکارهای-5-3

  یر در .کرد ارائه را راهكارهایی توان می تاریخی بافت ا  قسههمت آن به بخشههیدن جان جهت مجموعه، این طراحی در

 :داد خواهیم قرار بحث مورد تفكیک به را مواردی

 نظری راهكارهای )الف

 عملی راهكارهای )ب

 

 نظری راهکارهای-5-4

 تعامالت  مینه در مطالعاتی همچنین و آن تاریخی بافت ویژه به شههیرا  شهههر پیشههینه و فرهنگ  مینه در پژوهشهههایی

 های رهیافت توانیم می ما بخش این در.رساند یاریبه ما  تواند می بحث، این ا  حااهل  گیری ننیجه .گرفت اهورت  اجنماعی

 :دهیم قرار بررسی مورد پژوهش این ا  حاال

_  های ناکامی و موجود وضع شرایط به توجه با .باشد می شهیرا   شههر  قدیم بافت به مردم عموم شهاندن ک ،کار ااهلی  ماهیت 

 با که .است عملكردی هند فضای یک ایجاد ،طرح برای پیشنهادی راهكار .هسنیم تاریخی بافت با مردم قهر شاهد شده مطرح

 .باشد شهر این های توریست برای ای جاذبه سپس و بوده مكان این در شهروندان حضور شاهد بنوان عملكردها این بر تكیه

_  به اایل، معماری هویت یک با مكانی ایجاد برای تاریخی منطقه این گتشهنه  معماری ا  برداری الگو با ای مجموعه طراحی 

 اطراف بافت به کامل توجه دیگر عبارت

_  اجنماعی تعامالت ا  آمده بدست نظری مبانی ا  اسنفاده با مجموعه طراحی 



 عملی راهکارهای-5-5

 موثر طراحی در تواند می که را پیشنهاداتی و رسانده عملی مرحله به را ها پژوهش ا  آمده بدسهت  ننایج قسهمت  این در

 تواند می اطراف بافت ااالت به توجه و طراحی فضاهای تنوع گوناگون، ای عملكرده ا  اسهنفاده  .کرد خواهیم بیان شهود،  واقع

 :کرد خواهیم اشاراتی فضاها این ا  برخی طراحی به  یر در .رساند یاری کامال االی هدف در ما

 مرکزی های حیاط و ها باغچه گودال ایجاد

 پتیر اجنماع های محیط طراحی

 اطراف بافت با هماهنگ مصالش ا  اسنفاده

 مكان این به افراد شاندنک برای جتاب های کاربری

 بیرون به درون ا  فضایی گشایش و بصری دید

 می باشد ا  جمله : مخنلف های عراهشامل  طرح فیزیكی برنامه

_  گردشگری عراه 

_  پژوهشی فرهنگی عراه 

_  نمایشی عراه 

_ _اداری عراه   اننظامی 

_  رفاهی و خدماتی عراه 

_  نمایشگاهی و رسانی اطالع عراه 

_ _تاسیساتی عراه  _پشنیبانی   فنی خدمات 

 پتیر اجنماع فضاهای و با  فضای عراه_

 

 

 منابع
 

 .0313،تهران همبسنگی، نشریه فرهنگ، معنایی یابی ریشه .د آشوری،   [0]
 

 ها،تمدن گفنگو مرکز همكاری با فرهنگی های پژوهش دفنر تهران، پویان، حسن فرهنگی،ترجمه های نظریه بر آمدی در .ف اسمیت،   [1]

 .0313،اول هاپ
 

 .0313 ،37بررسی تطبیقی شهرهای ایرانی و اروپایی برای ریشه یابی موانع تاریخی مشارکت مدنی. فصلنامه افه ، شماره . پاکزاد، ج   [3]
 

 .0313،اول هاپ پیام، نشر تهران، شهرها، قدیم بافت نوسا ی و بهسا ی مبانی. م پورجعفر،   [4]
 

 پایاننامه اجنماعی، رفنار و تعامالت افزایش در عمومی با  فضههای کالبدی های ویژگی تأثیر اسههاگ بر محله طراحی. م ترابی،   [5]

 .0313،شهرسا ی و معماری مهندسی دانشكده رجایی، شهید دبیر تربیت دانشگاه ارشد، کارشناسی
 

 .7،0313 شماره نظر، باغ نشریه جمعی، حیات بر مؤثر عوامل و عمومی فضاهای.  م هرخچیان، ؛ گ دانشپور،   [6]
 

   گروههای منظر ا  شهر عمومی فضاهای مطلوبیت بر مؤثر شاخصهای سهنجش .  ی احمدوند، ؛م سهیفیایی،  ؛ر رضها اده،  ؛م رفیعیان،   [7]

 .0313،هنر فصلنامه تهران، نبوت میدان پژوهی مورد ، نان اجنماعی خاص
 

           هاپ خاك، نشر احمدینژاد، محمد ترجمه شهری، محیطهای و شهرها در همگانی عراههای ارتقا شهروندگرا؛ شهرسا ی . م رضایی،   [8]

 .0313،اافهان اول،
 



 .0313،تهران انسانی، جغرافیایی پژوهشهای نشریه آن، با تعریف و محله مفهوم نظری بررسی . م عبداللهی،   [9]
 

 .6،0313 شماره شهر، هویت نشریه شهری، عمومی فضاهای به نظری رویكردهای با شناخت . خ جو، کاشانی   [01]
  

 .0313 ،ههارم ،هاپ خاك نشر تهران، معماری، و اقلیم .م کسمایی،[11]   
 

 .0313،تهران تهران، دانشگاه عینیفر، علیرضا ترجمه ،(محیط طراحی در رفناری علوم نقش) معماری نظریه آفرینش . ج لنگ،   [12]
 

 .0313،تهران شهری، ریزی برنامه و پردا ش شرکت ،مكانی و اجنماعی فرآیندی بر نگرشی شهری فضای طراحی . ع پور، مدنی   [13]
 

 .0313،شهرسا ی جسنارهای فصلنامه ، شهری توسعه پایدار در فرهنگی میراث جایگاه. ج ،  ادهیمهد   [14]

  

 

 

 


