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تحلیلی بر بافت های سنتی و جدید و ارائه شاخص های بومی 
برنامه ریزی توسعه شهری

مطالعه موردی؛ بافت تاریخی و شهرک امیرکبیر اراک

چکیده
هدف این پژوهش بررسی و تحلیل نمونه ای از محالت بافت تاریخی و بافت جدید شهر اراک و تطابق آن با معیارهای 
شــهر ایرانی - اسالمی و رشد هوشمند به منظور دستیابی به شاخص های شهرسازی بومی است. روش پژوهش توصیفی- 
تحلیلی با بهره گیری از مدل ANP اســت. جمع آوری داده ها به دو روش اســنادی و پیمایشــی با استخراج معیارها و 
شــاخص های مربوطه بوده و اولویت بندی، تدوین چشــم انداز و ارائه راهبردها به منظور دستیابی به هدف پژوهش در 
بافت های موردمطالعه از طریق شــاخص های تلفیقی صورت گرفته است. معیارهای استفاده شده در این پژوهش شامل 
فرایند مدیریت و برنامه ریزی، تراکم شــهری، الگوی رشــد کالبدی، ترکیب کاربری، انسان محوری، خدمات عمومی، 
حمل ونقل، ارتباطات، طراحی مناســب خیابان، فضای عمومی و... اســت. یافته ها و نتایج پژوهش گویای آن است که 
طراحی فضایي هسته تاریخی اراک برمبنای یك الگوي ایراني- اسالمي منطبق با اصول طراحی سازگار با محیط زیست، 
ترکیب کاربری ها، ارتباطات و انســان محوری، و خدمات و فضاهای عمومی مناسب شکل گرفته است، درحالی که محله 
جدید شهرک امیرکبیر تنها برمبنای نیاز سکونتی- خوابگاهی ساکنین و با لحاظ کردن بخشی از اصول تراکم، حمل ونقل 
و دسترسی، طراحی شده اســت. همچنین بر اساس نتایج مدل ANP مشخص گردید که معیارهاي اولویت دار تلفیقی- 
بومی به ترتیب شــامل: برنامه ریزي هماهنگ با محیط  طبیعي، ترکیب و تنوع کاربري ها، پیاده مداری، توزیع عادالنه 

کاربری های خدمات اجتماعی - فرهنگی و... از ضروریات برنامه ریزی توسعه شهری هستند. .

واژگان کلیدي: بافت های سنتی و جدید، شاخص های بومی، برنامه ریزی توسعه شهری، شهر اراک.

حمیدرضا تلخابی1، علی شماعی2*، زهره داودپور3، اصغر شکیبایی4

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران.

2 دانشیار دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران.

3  استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین.

4  دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران.
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مقّدمه
با بررسی ســاختار شهرهای ایرانی- اسالمی می توان دریافت که 
در بافت هــای تاریخــی و بومی، فضاهای شــهری در طول تاریخ، 
تحت تأثیر ویژگی های فرهنگ ایرانی- اســالمی از جمله وحدت، 
تعادل، توازن، تقارن، هماهنگی، سلســله مراتب، نظم، زیبایی، حد 
و حریم و... بوده اســت. هر فضا و محلّه شــهری هویّت کالبدی، 
اجتماعــی، اقتصادی و فرهنگی خاصی متناســب با زمان و مکان 
به منصه ظهور رســانده و نکته قابل توجه در تمام فضاهای شهری، 
هماهنگی فضاها با یکدیگر و با محیط زیســت و پایداری شهری 

بوده است.
 معماری و شهرســازی ســنتی ایــران با بهره گیری از شــرایط و 
توانایی های محیط طبیعی و فرهنگ بومی هر ناحیة جغرافیایی به 
منظور تامین آسایش جسمی و روحی انسان شکل گرفته است. در 
این بافت ها اثرات محیط طبیعی، ایدئولوژی حاکم، فرهنگ بومی، 
ساختار، بافت و سیمای شهری نقش بسزایی داشته است )شماعی، 
1389: 96(. بر این اساس در بررسی سیر روند شکل گیری فضاهای 
شهر ایرانی- اسالمی در ایران می توان دریافت در هر دوره تاریخی 
از آغــاز اســکان آریایی ها تا ورود مســلمانان به ایــران، دوره ورود 
مســلمانان به ایران تا پایان قاجاریه و دوره روی کار آمدن سلطنت 
پهلوی تا عصر حاضــر، تحت تاثیر عوامل فوق الگوهای معماری 
و شهرسازی متفاوتی شکل گرفته است )سلطان زاده، 1362: 7-6(. 
شهرسازی سنتی یا بومی به عنوان مقوله ای در احترام به طبیعت و 
خلوص اندیشه، در هر منطقه جغرافیایی مورد بحث بوده و هست. 
شــکل گیری شهرســازی بومی یا ســنتی در اثر تعامل با ساختار 
محیط طبیعی و ویژگی های اجتماعی فرهنگی شــکل می گیرد. 
بنابراین شهرســازی ســنتی از هویّت و اصالت بیش تری برخوردار 
اســت )شــماعی و پوراحمد، 1384: 248-250(. شهرهای قدیمی 
ایــران در برگیرنده طیفی از فضاها و محلّه های بومی هســتند که 
طی فرایندی طوالنی و آرام در پاســخگویی به نیازهای ساکنانشان 
هوشمندانه به وجود آمده اند و توانسته اند ارزش مندترین ارتباطات 
را بین انســان و محیط زندگی اش ایجاد کنند )فردوســیان،1382: 
60(. اجزای ساختار اصلی شهرهای سنّتی ایرانی همچون یک کل 
با ترکیب عناصر، مجموعه ها و روابط متقابل آنها شــکل گرفته اند 
و »این کل مرتبط االجزاء متشکل از بخش های متجانس برخاسته 
از روابــط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی بوده و به صورت مجموعه 
مرتبطی از عناصر نمایان شده است« )توسلی، 1381: 7-8(. ساختار 
ویژه شــهرهای ســنتی ایران حاصل جریان جدایی ناپذیر کالبد با 
فعالیت های درون آن محیط بوده اســت. انســجام، یکپارچگی و 
درهم تنیدگی اجزا و عناصر شــهری در کل شهر سنتی به گونه ای 
اســت که تفکیک فضایی آن ها را دشوار می کند )توسلی، 1388: 
45(. ســنخ های اصلی، صــوری، کارکردی و تاریخــی- فرهنگی 
موجود در شــهر شرق اســالمی، از قرن نوزدهم به این سو، به دلیل 

رویدادهای متنوعی که بر سراسر حوزه فرهنگی اسالمی اثر گذاشته 
و می گذارد، به طور اساســی تغییر یافت و در مکان و زمان، بسیار 
متفاوت اســت. یکی از علل چنین تغییری، رشد شهری است. در 
راســتای چنین تحولی »مدینه« یا شهر سنتی سرزمین های اسالمی 
به طور مشــّخص دو وضعیت پیدا کرده اســت: الف( یا شهرهای 
قدیمی و ســنتی در درون جریان عمومی شهرنشــینی به تجدد یا 
غرب گرایی کشــیده شــدند و تغییر یافتند؛ ب( یا اینکه با از سر 
گذراندن جریان تجّدد و غرب گرایی، محصور در گســترش های 
نوین شهری، همچون گواهانی بر ساختار شهری پیشین، به گونه ای 
متفاوت در برابر مادر شــهر نوین به حیات خود ادامه دادند )اهلرز، 
1373: 32(. توســعه فضایی- کالبدی شــتابان و ناموزون شهرهای 
ایران در چند دهه اخیر پیامدهای نامطلوبی را به دنبال داشته است. 
عدم هماهنگی و ســازگاری محلّه ها با محیط طبیعی و انســانی، 
تخریب محیط زیســت محلّه ها، بی هویّتی اجتماعی و ناپایداری را 
به دنبال داشــته است که امروزه از مهم ترین چالش های شهرها در 
بحث توسعه ناموزون فضایی-کالبدی به حساب می آید )شماعی، 
1381 :20(. دگرگونــی نحوه توزیــع فعالیت های تجاری و خدمات 
عمومی از بازار به طول مسیر خیابان ها، با جابه جایی روزانه تعداد 
زیــادی از مردم در تمام ســطوح توام بوده اســت که از یکســو به 
پویایی بیش تر زندگی روزانه در شــهرها منجر گشــته و از ســوی 
دیگر عدم توانایی شــهرها در تامیــن توزیع خدمات عمومی قابل 
قبول را به نمایش گذارده است )فردوسیان، 1382: 97(. اصول رشد 
هوشــمند که در چند دهه اخیر مطرح شــده و در برنامه ریزی های 
شــهری مورد توجه قرار می گیرد، بر مبنای مولفه ها و ویژگی هایی 
اســت که در هر جامعه ای بر اســاس مجموعه نیازهــا، اهداف و 
سیاســت های خاص آن جامعه تعریف می شــود و در واقع جوامع 
می توانند از طریق چارچوبی که برای این نگرش ایجاد می شــود، 
هوشــیارانه برای ارتقای کیفیت و بهبود مکان رشدشــان تصمیم 
بگیرند. بررسی های تاریخی از ویژگی های ساختار بافت های سنتی 
شــهرهای ایرانی-اسالمی گویای انطباق بســیاری از ابعاد کالبدی 
ایــن بافت ها بــا اصول مطروحه در اســتراتژی های جدید توســعه 

شهری از جمله رشد هوشمند است. 
در این پژوهش بافت تاریخی و شهرک امیرکبیر در شهر اراک، 
بــه ترتیب نماینده بافت های ســنّتی و بافت جدیــد و نمونه ای از 
بافت های شهری در شهرهای ایرانی- اسالمی هستند. بنیان گذاری 
بافت تاریخی به فرمان فتحعلی شــاه و توسط یوسف خان گرجی 
بــه ســال 1227- 1234 هجری قمــری بر می گردد که بر اســاس 
یک نقشــه فرانســوی منظم شطرنجی ساخته شــده است. به نظر 
می رسد در این بافت بســیاری از اصول رشد هوشمند در تطابق و 
هماهنگی با یکدیگر در ســاختار شهر رعایت شده ، در حالی که 
در بافت های جدید )پیوســته و گسسته( از جمله شهرک امیرکبیر 
که حاصل شهرســازی دوره اضطرار دهه 70 شمســی اســت، این 
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اصول مورد توجه قرار نگرفته اســت. در پژوهش حاضر، با عنایت 
به اصول رشــد هوشــمند، معیارهای منتخب برای ارزیابی و تبیین 
میزان تطابق بافت  ســنتی و جدید شــهر اراک، مورد توجه است. 
معیارهای اســتخراج شده حاصل تلفیق معیارهای شهرسازی بومی 
در شــهرهای ایرانی- اســالمی و اصول مطروحه در سیاســت رشد 

هوشمند شهری است. 

پیشینه و مبانی نظری پژوهش
بررســی تحقیقــات صــورت گرفته و پیشــینه شــکل گیری 
شــهرهای بومی و ســنتی گویای آن اســت که شهرسازی سنتی، 
اصــوالً بــه شــکل ارگانیــک و در تعامل بــا محیــط طبیعی و 
اجتماعی شــکل گرفته وکاربری های شهری و نحوه ساخت آنها 
بــه صورت متعادل، هماهنگ و ســازگار با یکدیگر بوده اســت. 
تجارب شهرســازی  ســنّتی اختالط کاربری، تنوع مسکن، حس 
مکان، فضاهای باز، حمل و نقل روان و انســان محور، مشــارکت 
اجتماعــی مــردم و مدیریت اقتصاد محور شــهر جــزء الینفک 
زندگی شــهری بوده اســت. ایــن ویژگی ها امروزه نیــز از اصول 

محوری شهر هوشمند است. 
لوکوربوزیه از اوایل دهه 1920 بنیادهای نظری شــهر فشــرده را 
به عنوان رویکردی به منظور ارتقاي کیفیت زندگی مطرح ساخت. 
این رویکرد فشردگی و تراکم باالی فضاهای سکونتی شهر به دور 
از مشــکالت موجود در شهرسازی مدرن زمینه های رشد هوشمند 
شــهری را فراهم ســاخت. در سال 1973 سیاســت رشد هوشمند 
شهری به تأّسی از اندیشه های لوکوربوزیه به شکل نوینی در قالب 
نظریه توسعه پایدار شهری به منظور ساماندهی فضاهای شهری در 
کشــورهاي توسعه یافته ازجمله کانادا، آمریکا و برخی کشورهای 
اروپایی )به عنوان عکس العملي به تحوالت آغازشده از اوایل دهه 
1960(، مطرح شــد. تقریباً طي دو دهــه 1970 و 1980 در واکنش 
به گســترش پراکنده شــهرها در این جوامع رشد هوشمند شهري 
برمبنای اصول توســعه پایدار شــکل گرفت و درنهایت در قالب 
 یک تئوري براي پایدار ساختن فرم فضایي شهرها تدوین گردید. 
)URL1; Feiock et al, 2008(. ایــن رویکــرد همســو بــا مباني 
نظري شــهر پایدار اســت که در آن تلفیق کاربري هاي مسکوني 
و اشــتغال بــا اولویت طراحي دسترســي پیاده مدنظر اســت. در 
حقیقــت راهبرد رشــد هوشــمند، ســعي در شــکل دهي مجدد 
شــهرها و هدایت آن ها به ســوی اجتماع توانمند با دسترســي به 
محیط زیست مطلوب دارد)پورمحمدي و قرباني، 1382: 92(. رشد 
هوشــمند رویکردی است که با اســتفاده از فاکتورهاي اجتماعي، 
اقتـــصادي و محیط زیستی، توســعه را به نواحي بایر و مجهز به 
زیرساخت هاي الزم و یا نواحي اي کـه مـي تواننـد بـه تأسیسات 
.)Hawkins, 2011: 687(موردنیاز تجهیز شوند، هدایت مي نماید

جــان هاپکینز، عضو انســتیتوي ســالمت اکولوژي آمریکـــا، 
اهـداف زیـر را بـراي رشـد هوشـمند برشمرده است: 

1. خلق جوامع زیست پذیر: جوامعي که انسان محور است و در 
مقیاس محله، داراي مغازه ها، رستوران ها و اداراتي است که فاصله 
کمي از مناطق مســکوني داشــته و با پاي پیاده یا دوچرخه، براي 

اکثر ساکنان قابل دسترس اند،
2. نزدیکي به طبیعت و حفاظت و صیانت از زمین هاي با ارزش: 
نزدیکي بـه زمـین هـاي طبیعـــي براي شهر حیاتي است. مناطق 
کشاورزي مولد، حیات وحش و فضاهاي باز مؤثر و با ارزش به طور 

پایدار حفاظت مي شوند،
3. گذرهــاي عمومي: گذرهاي عمومي در شـــهر و مقیـــاس 

متـروپلیتن بـراي پـشتیباني از فـرم توسعه متراکم ضروري اند،
4. تجدید حیات مراکز شــهري و مناطق تجــاري قدیمي، مثل 

بازارهای سنتی مورد توجه است،
5. محدوده و حرایم شــهري پیرامون شهرها را برای توسعه آتی 

تعیین می کند،
 6. داشــتن چشــم اندازهاي درازمــدت توســعه بــراي جوامــع 

.)Parfrey,2002: 11(
بررســی های موردی در ارتباط با رویکرد شهر فشرده گویای آن 
اســت که این شــهرها فرصت هاي تازه اي را براي کاهش مصرف 
ســوخت ارائه می کنند؛ چراکه در این رویکرد کـــار و فراغت در 
کنار هم هســتند. شهرهای فشــرده از این جهت مورد توّجه اند که 
هم زمین هاي روستایی آن سوي لبه شهر حفاظت می شـوند و هـم 
زمـین هـــاي داخل شهر می توانند مورد استفاده بهینه قرار گیرند. 
ضمــن اینکه با تمرکز باالي جمعیّت، کیفیت زندگی می تواند به 
خـــوبی تقویت شود. طرح شهر فشــرده می تواند در مقیاس هاي 
مختلفــی بــه کار رود و موجــب توســعه درونی شــهر بــا ایجاد 
سکونتگاه هاي پایدار گردد )Breheny,et al, 1993: 17(. مهم ترین 
دالیـل مـورد توّجـه قـرار گرفتن الگوی شهر فشرده، ایجاد حمل 
و نقل پایدار، کاهش تخریب زمین های کشــاورزی، همبســتگی 
اجتماعی و توســـعه فرهنگــی، و صرفه جویی اقتصــادي در ارائه 
زیرســاخت های شهری اســـت. سیاست رشد هوشــمند، رویکرد 
مناسبی براي یکپارچه سازي سیستم حمـــل و نقـــل و کـاربري 
اراضي است که از توسعه هاي فشرده و کاربري هاي مختلط در مناطق 
شهري حمایـت کـــرده و در تقابل با توسعه هاي اتومبیـل محـور 
 Chrysochoou,( و پراکنـده در حاشـیه شـهر قـــرار مـي گیـرد
188 :2012(. رشـد هوشمند به خلق الگوهاي کاربري اراضي قابل 

دســترس، بهبود فرصت هاي حمل و نقل عمومی، خلـــق جوامع 
 قابل زیست و کاهش هزینه  هاي خدمات عمومي منجـر مـي شـود 

.)Litman, 2005: 5 ; Cooke & De Prop rise, 2011:369(

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


74

13
95

ـز 
ایی

 پ
م 

جـ
 پن

ت و
س

 بی
ره

شما
  

م  
فت

 ه
ال

س
  

ي 
ش

وه
پژ

ي ـ 
لم

ه ع
نام

صل
ف

جدول شمارۀ 1: ابعاد و شاخص های رشد هوشمند شهری
شاخصابعاد

برنامه ریزی

برنامه ریزی جامع و کاربری مختلط
افزایش تراکم

به کارگیری زیرساخت و سیستم های آبی ابداعی 
و جایگزین

برنامه ریزی تسهیالت عمومی

حمل و نقل

معابر پیاده مناسب
تسهیالت استفاده از دوچرخه

بهبود حمل و نقل عمومی
یکپارچه کردن سیستم ها و شبکه ها

توسعه اقتصادی

کسب و کار در واحدهای همسایگی
پویاسازی مجدد مرکز تجاری شهر

توسعه درون بافتی
استفاده از زیرساخت های موجود

مسکن
ساختمان های چند خانواری

قطعات کوچک تر زمین و خانه های پیش ساخته
مسکن برای نیازهای خاص و خانوارهای مختلف

توسعه جامعه
مشارکت مردم

تشخیص و ارتقای خصیصه های منحصر به فرد هر 
جامعه

حفاظت از منابع 
طبیعی

حفاظت از زمین های کشاورزی
حفظ قطعات زمین

حریم حفاظت محیط زیست
)TDR( حق انتقال توسعه

حفاظت تاریخی
حفظ اکولوژی زمین

ماخذ: Mandpe and Meye, 2005: 308، به نقل از درخشان، 1390

توجه از بعد نظریّه ای به ابعاد شهرســازی ســنّتی و بومی ایران و 
ارتباط تنگاتنگ آن با رویکردهای نوین توســعه شــهری از جمله 
سیاست رشد هوشــمند شــهری بیانگر قرابت های بسیار نزدیک 
بین آن هاســت. محققان بر این باورند که شــهرهای قدیمی ایران 
در برگیرنــده محلّه های بومی و قدیمی شــهری اند که در فرایندی 
طوالنــی و آرام در پاســخ گویی به نیازهای ساکنان شــان به وجود 
آمده اند و توانسته اند ارزش مندترین ارتباطات را بین بشر و محیط 
زندگی اش ایجاد کنند )فردوسیان،1382: 60(. شهر در این رویکرد 
فکری، به عنوان جایگاه حکومت در دول اســالمی اهمیّتی خاص 
داشته و در تمامی دوران اسالمی پرداختن و سازماندهی به شهر از 
دغدغه های ذهنی، آرمانی و قدرت نمایی حکومت های اســالمی 
بوده اســت  )حبیبی،1383: 50(. این شــهرها از قوانین جهان بینی 
اسالمی پیروی می کرده و شهروندان نیز تابع احکام اسالمی بوده اند 
و در نتیجه شــهر دارای زندگی خاص اسالمی است. هم چنان که 
الپیــدوس بیان می دارد، کارکــرد اصلی این نظــام از نقش غالب 

احکام شــریعت در کلیه جوانب زندگی نشــئت گرفته که منجر 
به نهادینه شــدن بســتری برای اجرای امور قضایی و اداری موثر در 

 .)Lapidus,1967: 185( پایداری اجتماعات شده است
معیارهــای اجتماعــی و اقتصــادی و زیســت محیطی تفکر و 
الگوهای پایدار در معماری و شهرســازی سنتی ایرانی- اسالمی به 
بهترین و عالی ترین نحو بروز و نمو یافته اســت. ساختار شهرهای 
تاریخی- ســنتی ایران تحت تأثیر ساختار فرهنگی، اجتماعی و از 
ســوی دیگر تحت تأثیر شرایط اقلیمی این مناطق در ساختار شهر 

و شکل گیری آن تأثیر گذار بوده است )توسلی، 1381: 34(.

جدول شمارۀ 2: اصول معماری و شهرسازی ایرانی - اسالمی و اصول 
و مبانی معماری و شهرسازی پایدار

 اصول 
 معماری و شهرسازی 

ایرانی - اسالمی
اصول و مبانی معماری و شهرسازی پایدار

مردم واری

* بهبـود کیفیـت زندگـی و آسـایش جسـمی و روحـی 
انسـان و عدالـت اجتماعـی و اقتصـادی.

از  بخـش  مهم تریـن  عنـوان  بـه  میـدان  پدیـده  ایجـاد   *
بافـت منطقـی و موفـق شهرسـازی هوشـمندانه ایرانـی، به 
منظـور تمـاس مطبـوع مـردم شـهر در انـدازه و مکان های 

مختلـف.
* اسـتفاده از تناسـب ها و حجم هـا و کاربـرد مصالـح در 
کالبـد معماری شـهر، بـرای ایجاد فضاهایی شـادی آفرین 
و شـکوهمند، نـه بـرای سـرکوب مـردم و القـای حـس 

ناچیـز بـودن و حقیـر شـمردن آنها.
بافـت  بـا  معمـاری  مشـترک  مجموعه هـای  تناسـب   *

پیرامونشـان.

پرهیز از بیهودگی

* طراحـی فضـا براسـاس نیازهـا و اسـتفاده از فضاهـای 
چنـد عملکـردی و انعطاف پذیـری فضـا بـرای جلوگیری 

از اتـالف فضـا، منابـع، مصالـح و انـرژی.
* ایجـاد مکان هـای بـاز و میدان های وسـیع در پیرامون و 

مرکـز شـهر و محله ها.
خودبسندگی 

)بوم آور(
* تامیـن نیازهای انسـان بـدون تصرف در منابـع آیندگان 

بـا رویکرد بومـی و محلی

درون گرایی

* هماهنگـی بـا طبیعـت و اسـتفاده از انرژی هـای آن و 
کاهـش مصـرف منابـع تجدیـد ناپذیـر.

* پیونـد بافـت شـهر و کالبـد معماری آن با فضاهای سـبز 
درون شـهری- باغ شهر.

* اسـتفاده از سیسـتم مـدوالر در طراحـی و کاربرد سـازه پیمون
و مصالـح پایـدار و قابـل بازیافت.

ماخذ : پیرنیا، 1383 : 36

در ذیــل به برخــی از تحقیقات صورت گرفتــه در زمینه اصول 
شهرســازی سنتی ایرانی- اسالمی و رشــد هوشمند شهری پرداخته 
شــده اســت. اهلرز )1373(، در پژوهشــی تحت عنوان شهر شرق 
اسالمی، مدل واقعیت، به منظور فهم ماهیّت جوهری شهر اسالمی، 
به بیان شــاخص های آن پرداخته و ســعی می کند در کنار ســایر 
ابعــاد صوری، کارکردی و تاریخی- اقتصادی، عنصر دین را هم در 
تعریف خود بگنجاند و هم چنین طرز تفکر دیگری در فهم شهر 
اسالمی جایگزین کند و آن را محدود به بخش قدیمی شهر نکند. 
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برند هیلم )1377( در پژوهشی تحت عنوان »معماری اسالمی، فرم، 
عملکرد و معنی« معتقد است که معماری و شهرسازی بومی به ویژه 
معماری اسالمی نشان از فرهنگ از جمله آداب و رسوم، هنر، آیین 
و ادبیات بومی مناطق دارد. جابر دانش )1389( در پژوهشــی تحت 
عنوان »مبانی شــکل گیری و اصول ســازمان یابی کالبدی شــهر 
اسالمی«، در بررســی خصوصیات کالبدی شهر اسالمی و عوامل 
موثر در شکل گیری آن و هم چنین تبیین مبانی شهرهای اسالمی، 
با بعد معناگرا و عرفانی فرهنگ و هنر اسالمی در حیات کالبدی 
شــهر، اصل وحدت گرای فرهنگ دینی را در انتظام بخشــی شهر 
اســالمی موثر دانسته اســت. شــماعی )1389( در پژوهشی تحت 
عنوان »نقش الگوهای شهرسازی ســنتی در شهرسازی مدرن شهر 
یزد« تاکید می کند که شهرســازی ســنتی برخالف نظر برخی از 
محققان نه تنها در تقابل و تضاد نیســت، بلکه در روند دست یابی 
به بومی ســازی و توسعه پایدار شــهر مکمل یکدیگرند. سلطانی 
و همــکاران )1390( در پژوهشــی به ضــرورت و اهمیت جایگاه 
برنامه ریزی شــهری جدید و به کارگیری الگوهای شهرسازی بومی 
ســرزمین، ایجاد کانون های مشارکتی زنان برای فعال سازی محیط 
شــهر، ایجاد و تقویت نظام محله محــور در ارائه خدمات و احیای 
فضاهای عمومی در محله ها به تبعیت از شهرسازی سنتی و ایرانی- 
اســالمی تاکید نموده است. درخشان در سال 1390 در پژوهشی به 
بررسی تطبیقی شهرسازی بومی و مدرن محالت شهر یزد پرداخته 
و رویکرد شــهر ســنتی را در تطابق با رویکرد نوین شهری قلمداد 
کرده اســت. شــکوهی و همکاران )1393( در پژوهشــی با عنوان 
»بررســی شاخص های رشد هوشمند اسالمی در حوزه مرکزی شهر 
مشهد«، اذعان داشته اند که: نتایج نشان داده، پایه ایده رشد هوشمند 
مثل فشردگی، واحد همسایگی، حفاظت از فضای سبز، مشارکت 
و.... در اصول معماری شهری ایرانی- اسالمی مطرح بوده و انسجام 
شــهرها، محالت، باغ ایرانی، وقف، پیمون و... از نمادهای ماندگار 
این شهرهاســت. بهزادفر و رضوانی )1394(،در تحقیق »بررسی در 
ریخت شناســی بافت تاریخی شــهر گرگان«، نتیجه می گیرند که 
مداخالت کالبدی گســترده که طی چند دهه اخیر صورت گرفته 
است، خطر اضمحالل ساختار ریخت شناسی بافت را در پی دارد، 
ولی در کل، بافت از الگوی اســالمی تبعیت می کند. واکاوی در 
تحقیقــات مختلف نشــان می دهد که قابلیت اصول شهرســازی 
ایرانی- اســالمی در هماهنگی با معیارهای جدید شهرسازی نوین، 

ازجمله سیاست رشد هوشمند شهری است.

روش پژوهش
روش پژوهــش توصیفــی- تحلیلي با بهره گیــری از روش های 
تجزیه و تحلیل ANP اســت. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش 
توصیفي به بیان و ارائه تعاریف و چارچوب هاي نظري شهرســازی 
ســنتی و مدرن به تبعیت از شهر ایرانی- اسالمی به عنوان رویکرد 

پژوهــش پرداختــه شــد. ایــن تحقیق به لحــاظ هــدف در گروه 
پژوهش هاي نظري بوده و برای بررسی ادبیات موضوع و جمع آوری 
اطالعات اولیه از مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به اسناد و مدارک 
استفاده شــده است. معیارهای تلفیقی که از تلفیق معیارهای رشد 
هوشمند و ویژگی های شهرهای سنتی ایران، استخراج گردیده، در 

جدول شماره 3، ارائه شده اند.

 جدول شمارۀ 3: معیارهای رشد هوشمند و ویژگی های 
شهرهای سنتی ایران

)Ci( معیار)Wi( زیرمعیار
تراکم و 

فشردگی بافت 
C1 –

 W1 -معیارتلفیقی بافت فشرده در کل بافت
W2 -معیار تلفیقی تراکم جمعیّتی باال

W3 -معیار تلفیقی گذرهای تنگ و باریک

الگوی توسعه و 
رشد کالبدی- 

C2

W4 -پیوستگی کالبدی
 W5-معیار همگونی کالبد و اقلیم

W6 -معیار حفظ زمین های پیرامون محدوده
W7 -معیار عدم وجود زمین آزاد در درون بافت

W8 -معیار ترکیب ارگانیک
W9 -معیار بافت متراکم

توسعه 
کاربری های 
C3-ترکیبی

W10 -معیار کاربری ترکیبی
W11 -معیار دسترسی پیاده به کاربری

W12 - معیار تجمع کاربری ها
W13 - ترکیب متنوع کاربری ها

انسان محوری 
C4 -

W14 -پیاده مداری
W15 -تشویق حرکت پیاده
 W16 -تنوع فضایی گذرها
W17 - عدم نیاز به اتومبیل

امکانات 
C5 -عمومی

W18 - تامین خدمات و تسهیالت روزانه
تامیـن خدمـات و تسـهیالت غیرروزانـه و غیرضروری در 

W19 -بـازار اصلی شـهر
W20 - اقتصاد پویا

W21 - دست یابی به معیار توزیع خدمات

حمل و نقل و 
C6 -تردد

W22 - پیاده مداری در بافت
W23 -قابلیت استفاده از دوچرخه

حمـل و نقـل عمومـی و غیرپیـاده در محـدوده پیرامونـی 
 W24-محلـه

ارتباطات و 
طراحی خیابان- 

C7

W25 -وجود سلسله مراتب دسترسی در شهر
W26 -وجود سلسله مراتب دسترسی در محله

W27 -گذرها
میـدان، تکیـه، حسـینیه بـه عنـوان فضاهـای اتصـال دهنده 

W28 -و ارتباطـی
W29 -ایستایی و پویایی فضاهای ارتباطی

W30 -پهن و باریک شدن فضاهای ارتباطی
W31 -سرباز و سربسته بودن فضاهای ارتباطی

فرایند مدیریت و 
C8 -برنامه ریزی

نیازهـای  بـا  بـه معیـار برنامه ریـزی هماهنـگ  دسـت یابی 
W32 سـاکنان و حضـور و مشـارکت آن هـا در برنامه ریزی

دسـت یابی بـه معیـار برنامه ریـزی هماهنگ بـا محیط طبیعی 
W33

فضای عمومی 
C9 -

W34 پاتوق محله
مسـجد، حسـینیه و تکیـه بـه عنـوان فضای تمـاس و تجمع 

 W35 ساکنان 
W36 سرزندگی و حضور ساکنان در فضاهای شهری

ماخذ: درخشان، 1390: 119
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به منظور وزن دهــی به معیارها از روش ANP بهره گرفته شــده 
اســت. این روش به ساختار سلســله مراتبی نیاز ندارد و در نتیجه 
روابط پیچیده تر بین ســطوح مختلف تصمیم گیری را به صورت 
شبکه ای نشــان می دهد و تعامالت و بازخوردهای میان معیارها و 
آلترناتیوهــا را در نظر می گیرد. به منظــور اولویّت بندی معیارها با 
بهره گیری از نظرات کارشناســان متخصص در زمینه شهرســازی 
بومی و هم چنین شهرســازی مدرن در عرصه دانشگاهی در قالب 
روش دلفی و 20 پرسشنامه استفاده شد. در پایان ضریب ناسازگاری 
)CR( محاســبه شــد تا صحت ارزیابی مشــخص شــود. ضریب 

ناسازگاری در این تحقیق معادل 0.001 محاسبه گردید.

قلمرو پژوهش
بافت تاریخی اراک: این بافت در حدود ســال هاي 1227 تا 1234 
هجري قمری بنا به دستور فتحعلی شــاه قاجار و توسط یوسف خان 
گرجی و مســیو گاردان فرانسوی و با یک ساخت و سازمان کالبدي  
فضایي شــطرنجی غیر ارگانیک ساخته شــد )سلیمانی و همکاران، 
1392: 24(. بارزترین تمایز این بافت با اکثر شهر هاي کهن ایران، همین 
عامل اســت؛ زیرا این شهر در بدو تاسیس به شکل قلعه اي نظامي با 
تمام اجزا و عناصر شهر یکجا طراحي و در زمیني مستطیل شکل به 
طول 850 متر و عرض حدود 600 متر و با الهام از ساخت شهرهاي دوره 
اسالمي بنا گردید. اجزا و عناصر آن با یکدیگر توازن و تعادل داشت 
و به لحاظ معماري، هماهنگ با اقلیم منطقه و تا حدودي متناسب با 
ویژگي هاي فرهنگي و تاریخي مردمانش بود. این قلعه به چهل و هشت 
قطعه نسبتاً برابر تقسیم شده که به وسیله پنج کوچه شمالي- جنوبي 
و هفت کوچه شرقي- غربي کامال مستقیم و موازي به عرض تقریبي 
پنج متر به یکدیگر مرتبط بوده و فضاهاي مسکوني را به بازار و سایر 
قسمت ها و شریان های ارتباطي شهر متصل مي کرده است )سلیمانی، 

1374: 27-51 و تلخابی 1391: 98 -99(. 
این بافت همچنان سازمان کالبدی اولیه 
خود را حفظ کرده و ســاخت و سازهای 
آن با معیارهای شــهرداری بافت تاریخی 
صــورت می گیرد. براســاس آمار ســال 
1390، بافــت تاریخــی دارای 7897 نفر 

جمعیّت و 51 هکتار مساحت است.
شــهرک امیرکبیر: این شــهرک که 
اســت، در  نماینده شهرســازی جدید 
ســال های 1370 تا 1380 در پی افزایش 
جمعیّت و نیاز به مســکن و با اهداف 
سکونتی ایجاد شده است. مساحت این 
شهرک حدود 44.3 هکتار و جمعیّت 
آن 8532 نفر اســت. بافــت جمعیّت 
شــهرک کامــال از طبقــات اجتماعی 

متوسط تشــکیل شده، ولی به لحاظ ســنخیت قومی و فرهنگی، 
تضاد شــدیدی حاکم اســت که همین امر زمینه ارتباط اجتماعی 
را کمرنگ ســاخته اســت. با توجه به تصاویر ارائه شده در تصویر 
شمارۀ 1، توسعه شتابان و ناموزون این شهرک، پهنه های خالی زیاد 
و بافتی نامنســجم را به وجود آورده است. بررسی وضعیت کاربری 
اراضی این شهرک بیان کننده خالی بودن حدود 38 درصد اراضی 
آن است. هم چنین سهم کاربری های تجاری ترکیبی نیز در حدود 

2 درصد از کل کاربری هاست.

بحث و یافته های پژوهش
در ایــن بخــش معیارهای مورد بررســی در »بافــت تاریخی« و 
»شــهرک امیرکبیر« مورد بررسی قرار می گیرند. معیار بافت فشرده 
بافت، از جمله معیارهای تراکم است که در »بخش تاریخی اراک« 
مشاهده می شــود. این مجموعه بافتی فشرده، متراکم با خانه هایی 
درونگرا )از جمله منزل آقای راســتین، روشــن ضمیر، عماد، حاج 
وکیل، خاکباز، مالکی، ستوده و...( را در بر می گیرد؛ در حالی که 
این معیار تلفیقی در شــهرک امیرکبیر با دارا بودن بافت پراکنده و 
ناپیوسته و مدرن شامل خانه های برونگرا وجود ندارد. بافت تاریخی 
مجموعه ای پیوسته از فضاهای پر وخالی است که گذرها همچون 

رگ های بافت، این فضاها را به هم مرتبط ساخته اند. 
معیــار تلفیقی دیگر معیــار تراکم، معیار گذرهــای باریک و 
انســان محور اســت که در بافت تاریخی با شــکل گیری سلسله 
مراتبی معابر و ابنیه شــکل گرفته است )تصاویر شماره 3و 4 و5(؛ 
در حالی که در شهرک امیرکبیر به دلیل طراحی معابر شطرنجی، 
معیار تراکم، معیار گذرهای باریک و انســان محور وجود ندارد و 
امکان ایجاد این معیار در قســمت های تأسیس شــده شهرک نیز 

میسر نیست. 

تصویر شمارۀ 1: موقعّیت محدوده مورد مطالعه در شهر اراک، استان مرکزی و کشور 
سمت راست:  شهرک امیرکبیر - سمت چپ: بافت تاریخی؛ مأخذ: نگارندگان
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معیــار همگونی کالبــد و اقلیم، از معیارهای الگوی رشــد، از 
جمله معیارهایی است که در »بافت تاریخی« همراه با شکل گیری 
قلعه ســلطان آباد ایجاد شــده اســت، نحوه اســتقرار ابنیه، ویژگی 
گذرها و مصالح بومی اســتفاده شــده در ســاخت بناها با شرایط 
اقلیم منطقه منطبق اســت؛ این معیار در شهرک امیرکبیر مشاهده 
نمی شــود و بناهای ساخته شــده و معابر به شیوه مدرن و بدون در 
نظرگرفتن خصوصیت اقلیمی شکل گرفته اند. از دیگر معیارهایی 
کــه می توان به عنــوان مثــال در دو محله و بافت مقایســه نمود، 
معیارکاربری ترکیبی و دسترســی پیاده به کاربری های دیگر است، 
در بافــت تاریخــی کاربری ها به صورت ترکیبــی و مختلط توزیع 
شده اند، کاربری ها به گونه ای اســتقرار یافته اند که دسترسی پیاده 
به آن ها امکان پذیر اســت و ساکنان بافت و پیرامون آن بدون نیاز 

به اتومبیل می توانند نیازهای ضروری و روزانه خود را تأمین کنند.
کاربری هــا در شــهرک امیرکبیر بــه صورت نســبی تفکیک 
شــده اند و کاربری های خدماتی و تأسیســاتی از سایر کاربری ها 
تفکیک شده اند. کاربری های مورد نیاز روزانه و ضروری ساکنان به 
صورت ترکیبی و مختلط در هیچ بخش خاصی از شــهرک توزیع 
نشــده اند. دسترسی به این کاربری ها به دلیل قرار نداشتن در بافت 
مســکونی شــهرک به صورت پیاده میّسر نیســت و ساکنان برای 
تامین نیازهای روزانه خود از این محور، ملزم به اســتفاده از اتومبیل 
به ســایر بخش های شهرک هستند. معیار فضای عمومی از دیگر 
معیارهایی است که در بافت تاریخی و شهرک امیرکبیر به صورت 
متفاوت وجود دارد. در بافت تاریخی، برخی فضاهای شهری مانند 
تکیه و حسینیه به عنوان پاتوق محلّه عمل می کنند،؛ ساکنان این 

تصویر شمارۀ 2: بافت فشرده و پرتراکم و متناسب با اقلیم در محدوده بافت تاریخی، مأخذ: مهندسین مشاور نقش سپهر پارسه، 1388 : 98

 تصویر شمارۀ 3:  نظام دسترسی سلسه مراتبی؛ 
مأخذ: مهندسین مشاور نقش سپهر پارسه، 1388: 81

تصویر شماره 4:  سلسله مراتب دسترسی )سمت چپ(-گذرهای باریک و  
انسان محور )سمت راست(؛ مأخذ: مهندسین مشاور نقش سپهر پارسه، 1388 : 104 

تصویر شمارۀ 5: ویژگی های کالبدی- فضایی بافت تاریخی؛ مأخذ: مهندسین مشاور نقش سپهر پارسه، 1388: 77
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جدول شمارۀ 4: مقایسه معیارها در »بافت تاریخی« و »شهرک امیرکبیر«
بافت های جدید -  شهرک امیرکبیررشد هوشمندبافت سنتی و قدیمی  و تاریخیمعیار

تراکم و 
فشردگی

تراکم جمعیتی پایین به دلیل وجود زمین های خالی و اشغال تراکم جمعیتی باالتراکم جمعیتی باال به دلیل فشردگی و مناسب بودن بافت 
نشده

فقدان گذرهای هماهنگ با شرایط اقلیمی مسیرهای ارتباطی انسان محوروجود گذرهای باریک به منظور انطباق با شرایط اقلیمی
مجموعه ای ناپیوسته از خانه های برونگرادانه بندی مناسب و  فشردهبافت فشرده، مجموعه ای متراکم از خانه های درون گرا 

الگوی رشد 
کالبدی

گسترش درونی بافت قدیمی شهر و حفظ اراضی 
تخریب زمین های کشاورزی پیرامون شهرکحفظ زمین های پیرامون محدودهکشاورزی پیرامون در طول تاریخ

ترکیب ارگانیک و مطابق با شکل گیری تدریجی و ُکند
طراحی برنامه ریزی شدهنیازهای آن دوره

بافت فشرده و متروکه شدن برخی واحدها در حال حاضر به 
بافت منفرد و ناپیوسته، وجود تعداد زیادی زمین های خالی و نبود زمین های خالیدلیل مهاجرت ساکنان

اراضی بدون استفاده
پیوستگی کالبدی حاصل از پیوند فضایی عناصر اصلی 

عدم پیوستگی کالبدی، ازهم گسیختگی به دلیل توسعه شتابان پیوستگی کالبدیسازنده

استفاده از مصالح بومی و نحوه قرارگیری واحدهای سازنده 
نادیده گرفته شدن اقلیم در ساختار کالبدیهمگونی کالبد و اقلیمبافت تاریخی

بافت پراکنده، منفرد و ناپیوستهبافت فشرده و تودرتوبافت متراکم حاصل از فشردگی کالبدی

کاربری های 
ترکیبی

توزیع کاربری های مختلط در سطح  بافت و رفع نیاز روزانه 
توزیع کاربری ها در امتداد محور اصلی شهرک کاربری ترکیبی ساکنان

توزیع کاربری در سطح بافت، دسترسی پیاده به 
عدم توزیع کاربری های موردنیاز روزانه در سطح شهرکدسترسی پیاده به کاربریکاربری های موردنیاز روزانه

تجمع کاربری های متنوع به ویژه تجاری و خدماتی، مسجد 
ارگ، سپهداری،آخوند، بازار اراک در جهت تأمین نیاز 

روزانه در محله های حصار و قلعه
نبود مرکز محله به مفهوم سنتی و استقرار کاربری ها در امتداد تجمع کاربری ها در مرکز بافت

محورهای ارتباطی

استقرار کاربری های موردنیاز روزانه، کارگاه کوچک، 
نبود مرکز محله به مفهوم سنتی، استقرار کاربری های متنوع در ترکیب متنوع کاربری هاحسینیه،  بازارچه )مدرسه سپه ساالر(

امتداد محورهای ارتباطی اصلی

انسان 
محوری

قابلیت پیاده روی درگذرها، امکان دسترسی پیاده به سطح 
اهمیت حرکت سواره، تأکید بر حرکت اتومبیل و طراحی قابلیت پیاده مداری و انسان محوریبافت و هسته های مجاور 

شبکه شطرنجی به منظور دسترسی سواره
تشویق حرکت پیاده از طریق توالی، پهن و باریک شدن و 

احداث پیاده رو در امتداد خیابان، عدم توجه به اقلیم گرم و تشویق حرکت پیادهمیزان روشنایی بدون پیش بینی گذرها )کوچه سعدی(
خشک منطقه و درنتیجه عدم تشویق حرکت پیاده

تنوع فضایی از طریق توالی گذرها، ساباط ها، قرارگیری 
فقدان تنوع فضایی در شبکه شطرنجیتنوع فضایی مسیرهای ترددتکیه و حسینیه در امتداد گذر اصلی

شکل گیری پیاده محور محله، امکان دسترسی پیاده به مرکز 
محله و سایر خدمات و تسهیالت 

عدم نیاز به اتومبیل در محدوده 
بافت قدیم

لزوم استفاده از اتومبیل برای دسترسی به خدمات و تسهیالت 
شهری

خدمات 
عمومی

محله محل تأمین نیازهای روزانه ساکنان، کانون حیات 
شهری و ارائه خدمات و تسهیالت با مرکزیت بازار شهر

تأمین خدمات و تسهیالت روزانه 
در بافت

فقدان مرکز محله، مراجعه ساکنان به نقاط مختلف شهر 
به منظور تأمین نیازهای روزانه 

وجود بازار اصلی شهر در نزدیکی بافت و امکان تأمین 
مایحتاج و خدمات غیر روزانه

تأمین خدمات غیر روزانه و 
غیرضروری در بازار اصلی شهر

وجود مراکز خرید جدید در داخل شهرک و عدم نیاز ساکنان 
به بازار اصلی شهر

استقرار خدمات و تسهیالت موردنیاز روزانه ساکنان در 
مرکز بافت )مسجد آقا تقی خان(

توزیع خدمات در مرکز بافت 
تاریخی

استقرار خدمات و تسهیالت موردنیاز ساکنان در مرکز شهرک 
با مقیاس فرامحلی

حمل و نقل

پیاده مداری بافت محله: گذرهای درون محله، دسترسی 
به محالت پیرامون و توزیع کاربری ها بر اساس حرکت 
پیاده)کوچه سعدی(، سرای آقایی، سرای حاجی باشی

عدم پیاده مداری بافت محالت، توجه کم به پیاده روهاپیاده مداری بافت سنتی 

دارا بودن قابلیت استفاده از دوچرخه درگذرهای اصلی و 
دارا بودن پتانسیل ایجاد باند دوچرخه در معابر دسترسی با قابلیت استفاده از دوچرخهفرعی بافت

عرض مناسب
دسترسی به حمل ونقل عمومی و غیر پیاده )گذر کاشانی و  

سرای نوذری(
حمل ونقل عمومی و غیر پیاده در 

سیستم حمل ونقل عمومی متناسب با نیاز محدوده پیرامونی محله

دسترسی و 
ارتباط

وجود سلسله مراتب ارتباط دهنده معابر محله به شبکه های 
شهری از طریق معابر اصلی درجه 1،درجه2، فرعی و پیاده

وجود سلسله مراتب دسترسی 
دسترسی به محور اصلی درجه1 و درجه2 از شمال و جنوب در شهر

وجود سلسله مراتب دسترسی شامل راسته محله،گذراصلی، 
وجود سلسله مراتب دسترسی شامل محور اصلی درجه2، جمع وجود سلسله مراتب دسترسی گذر فرعی، دربند

و پخش کننده، فرعی بن باز و بن بست

وجود محورهای ارتباطی طراحی شده و متفاوت از مفهوم گذرهای مناسبمهم ترین معبر ارتباطی،
سنتی گذرها

ترکیب میدان، میدانچه، تکیه و حیاط حسینیه در امتداد 
گذر اصلی و دارا بودن کارکرد ارتباطی   

میدان، تکیه، حسینیه به عنوان 
تغییر مفهوم و کارکرد سنتی میدان، مسجد و حسینیه فضاهای اتصال دهنده و ارتباطی
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بافت های جدید -  شهرک امیرکبیررشد هوشمندبافت سنتی و قدیمی  و تاریخیمعیار

طراحی 
مناسب 
خیابان

وجود خصوصیت ایستایی و پویایی گذرهای اصلی و فرعی 
عدم وجود خصوصیت ایستایی و پویاییایستایی و پویایی فضاهای ارتباطیاز ترکیب فضاهای حرکت و توقف

وجود فضاهای متباین با ویژگی پهن و باریک شدن 
فضاهای ارتباطی 

پهن و باریک شدن فضاهای 
نبود ویژگی پهن و باریک شدن فضاهای ارتباط دهندهارتباطی

وجود گذرهای سرباز و سربسته به عنوان راهکاری در برابر تابش 
آفتاب و تنوع بخشی به گذرها )چهارسوق و بازار تاریخی(

سرباز و سربسته بودن فضاهای 
فقدان فضاهای ارتباطی سرباز و سربسته ارتباطی

مدیریت و 
برنامه ریزی

حضور بزرگان و رسیدگی به مسائل و مشکالت
برنامه ریزی هماهنگ با نیازهای 

ساکنان و حضور و مشارکت آن ها 
در برنامه ریزی

عدم مشارکت مردم در تهیه طرح ها

توسعه شتاب زده و برنامه ریزی بدون توجه به محیط طبیعیبرنامه ریزی هماهنگ با محیط طبیعیشکل گیری بافت و برنامه ریزی با در نظر گرفتن محیط طبیعی 

فضای 
عمومی

حضور، تجمع و گذران اوقات ساکنان  بافت به ویژه مردان 
در مرکز

حیات اجتماعی در مرکز بافت 
تاریخی

فقدان مرکز محله، کاهش روابط اجتماعی و در نتیجه زندگی 
اجتماعی در کل شهرک

حضور ساکنان در فضاهای عمومی و مرکز محله و افزایش 
تعامالت اجتماعی

سرزندگی و حضور ساکنان در 
فضاهای شهری

حضور ساکنان در فضاهای شهری، عدم تمایل به افزایش 
روابط اجتماعی

تماس و تجمع ساکنان در این فضاها با کارکرد فراتر از 
مذهبی ، وجود احساس وابستگی و هویت محلی 

مسجد، حسینیه و تکیه به عنوان 
کارکرد صرفاً مذهبی این فضاهای شهریفضای تماس و تجمع ساکنین

بخش در پاتــوق محلّه و مرکز محلّه به گذراندن اوقات فراغت 
خود می پردازند، در این فضاهای شــهری حضور دارند و دارای 
روابط و تعامالت اجتماعی باالیی هســتند. در شهرک امیرکبیر 
فضایی مشــابه پاتوق وجود ندارد، ســاکنان برای تامین نیازهای 
خــود در فضاهای شــهری حضور دارند، امــا دارای تعامالت و 
روابط اجتماعی نیســتند. عناصری مانند مســجد، حســینیه و 
تکیــه در بافت قدیم عالوه بر کارکــرد مذهبی، محل تجمع و 
حضور ســاکنان و نیز فضای ارتباط دهنــده در امتداد گذرهای 
اصلی محله هســتند، این عناصر شــهری در شــهرک امیرکبیر 
صرفا دارای کارکرد مذهبی اند و برخالف ساختار منسجم آن ها 
در بافت قدیم، دارای ســاختاری جدا و متمایز از بافت هســتند. 
جدول مربوط به مقایســه معیارها در »بافت تاریخی« و »شهرک 

امیر کبیر« در جدول شمارۀ 4 ارائه شده است.

وزن دهی اهداف دست یابی به معیارها با استفاده از 
ANP روش

روش ANP یکی از تکنیک های معروف تصمیم گیری چند معیاره 
است که اندازه گیری مقادیر اهمیّت نسبی از طریق طیف 1 تا 9 انجام 
می گیرد. عدد 1 نشــان دهنده اهمیّت یکســان و عدد 9، نشان دهنده 
اهمیت مطلق یا کامال برتر یک عامل نسبت به عامل دیگر است. از 
دیدگاه کلی ANP شامل دو مرحله است: 1. تشکیل یا ساخت شبکه 
2. محاســبه اولویّت های عوامل. در ادامه محاسبات صورت گرفته در 
نرم افزار Super Decisions به منظور دست یابی به وزن نهایی هر معیار 

آمده و نرخ ناسازگاری معادل )CR=0.01( محاسبه شده است.
Wi، امتیاز هریــک از معیارها با هدف به کارگیری آن معیار در 

برنامه ریزی شــهرک امیرکبیر نشان می دهد، که حاصل ضرب وزن 
معیارها و زیرمعیارها به طور شــاخه ای حاصل و به ترتیب اولویّت 

در نمودار شمارۀ 1 و جدول شمارۀ 5، مشاهده می شود.

تدوین راهبردها و سیاست های برنامه ریزی شهرک امیرکبیر
هدف از تدوین چشــم انداز برای شهرک امیرکبیر دست یابی به 
بافتی مرتبط با پیشــینه تاریخی فرهنگی شهر سنّتی، هماهنگ با 
اقلیم منطقه، متراکم با توســعه به دست کنترل شده، دارای فضای 
عمومــی برای حضور ســاکنان، فضای شــهری و مرکــز محله با 
قابلیت تامین خدمات و تســهیالت روزانه، بر پایه آمد و شد پیاده 
و حمل ونقــل عمومی، برنامه ریزی هماهنگ با نیازهای ســاکنان، 

دارای تنوع کیفیت و انسان گراست. 
اهمیت معیارهای تلفیقی بــه منظور به کارگیری در برنامه ریزی 
 ANP شــهرک امیرکبیــر در بخــش قبــل بــا اســتفاده از روش
اولویت بنــدی شــدند، حال با توجــه به اهمیــت و ارزش هریک 
از معیارهــای تلفیقــی و براســاس یافته های حاصــل از پژوهش 
راهبردهــا و راهکارهــا در راســتای برنامه ریزی شــهرک بر مبنای 

 ANP نمودار شمارۀ 1:  مدل شبکه ای برای تعیین وزن معیارها با استفاده از مدل
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معیارهایی مشــترکی که حاصل تلفیق سیاســت رشد هوشمند و 
ویژگی های شهرهای ســنّتی ایران اند، برای 10 مورد از معیارها که 
دارای بیش ترین اهمیّت هســتند، ارائه می گردد. جدول شمارۀ 6، 
معیارهای تلفیقی به ترتیب اولویت، راهبردها و راهکارهای مرتبط 
با معیارها را نشان می دهد. ستون سوم جدول نشان دهنده این است 
که راهکار بیان شــده بر اســاس کدام یک از ویژگی های سیاست 

رشد هوشمند و شهرهای سنّتی ایران تدوین شده است.
تدوین راهبردها و سیاست های برنامه ریزی شهرک امیرکبیر

هدف از تدوین چشــم انداز برای شهرک امیرکبیر دست یابی به 
بافتی مرتبط با پیشــینه تاریخی فرهنگی شهر سنتی، هماهنگ با 
اقلیم منطقه، متراکم با توســعه به دست کنترل شده، دارای فضای 
عمومــی برای حضور ســاکنان، فضای شــهری و مرکــز محله با 
قابلیت تامین خدمات و تســهیالت روزانه، بر پایه آمد و شد پیاده 
و حمل ونقــل عمومی، برنامه ریزی هماهنگ با نیازهای ســاکنان، 

دارای تنوّع کیفیت و انسان گراست. 

جدول شمارۀ 5: اولویت بندی معیارها W1 تا W36 براساس وزن 
ANP حاصل از روش

ضرایبمعیارهاضرایبمعیارهاضرایبمعیارها

W330.144W240.034W250.012

W170.137W50.030W200.011

W140.078W350.031W260.010

W320.074W150.027W20.008

W210.069W10.026W90.008

W110.065W100.022W160.006

W130.061W270.021W290.006

W70.060W360.020W310.005

W180.055W300.019W340.004

W60.051W40.016W80.004

W220.043W230.014W280.003

W120.037W30.012W190.002

جدول شمارۀ 6: ارائه راهبردها و سیاست ها با هدف دست یابی به معیارهای تلفیقی و بومی و براساس یافته های پژوهش
اخذ شده از سیاستراهبردمعیار 

W33

نظـر گرفتـن شـرایط  بـا در  برنامه ریـزی 
اقلیمـی و آب و هـوای سـرد و خشـک 
برنامه هـای  اراک تجدیدنظـر در  منطقـه 
طراحـی سـاختمان و معابر بافـت با اعمال 

مالحظـات طبیعـی و اقلیمـی

اسـتفاده از الگوهـای اسـتخراج شـده از تطبیـق پذیـری بافـت 
سـنتی بـا محیـط طبیعـی و به کارگیـری آن هـا در برنامه هـا - 
توجـه بـه اقلیم سـرد و خشـک منطقـه اراک در ارائـه طرح ها 
در  اقلیـم  بـا  هماهنـگ  اصـول  به کارگیـری  و  برنامه هـا  و 

سـاخت بناهـا و معابـر

منابـع طبیعـی،  از  رشـد هوشـمند: مولفـه حفاظـت 
مولفـه برنامه ریـزی: برنامه ریـزی جامع شـهر سـنتی:  

ویژگـی انطبـاق بـا اقلیم 

W17
توزیـع کاربری هـای ترکیبـی در سـطح 
بـرای  مناسـب  فضـای  ایجـاد  شـهرک 

پیـاده حرکـت 

ایجـاد محدودیـت بـرای حرکـت سـواره و تاکید بـر حرکت 
پیـاده و دوچرخه

ارتقای کالبدی و کیفی مسیرهای پیاده و دوچرخه
توزیـع و جانمایـی متناسـب کاربری ها در سـطح محلـه و قابل 

دسترسـی پیاده

رشـد هوشـمند: مولفـه حمـل و نقـل: معابـر پیـاده 
مناسـب، کاربـری مختلـط، اصـل ایجـاد گزینه های 

حمـل و نقـل متنـوع
شـهر سـنتی: ویژگی کاربری ترکیبـی، پیاده مداری 

و عـدم نیاز بـه اتومبیل

W14

اولویـت بـه حرکـت پیـاده و معابـر انسـان 
محـور

تامین امکانات و تسهیالت حرکت پیاده
قابلیـت دسترسـی پیـاده بـه کاربری هـای 

روزانـه

در نظر گرفتن مسیرهای حرکت پیاده در سطح شهرک/ محله
جلوگیری از تداخل پیاده و سواره و اختالل حرکت پیاده

رشـد هوشـمند: مولفـه حمـل و نقـل: ایجـاد معابـر 
پیـاده مناسـب، یکپارچـه کـردن سیسـتم ها و اصـل 

ایجـاد شـهرک/ محلـه قابـل دسـترس پیـاده 
شهر سنتی: انسان محوری و پیاده مداری 

W32

و  مدیریـت  در  سـاکنان  مشـارکت 
برنامه ریزی هـا و فراینـد تهیـه طرح هـای 

ی شـهر
اعمـال نیازها و خواسـته های سـاکنان در 

برنامه ها تدویـن 

حضـور شـورای شـهر و افزایـش امـکان مشـارکت مـردم در 
امـور مدیریتـی

مشـارکت و حضـور مـردم در فراینـد تهیـه طرح هـا: اعمـال 
نظرهـا، تهیـه طرح هـا، اعمـال طرح هـا و بازبینـی نتایـج

نظرسنجی، مصاحبه، پرکردن فرم های مشارکتی توسط مردم

مشـارکت  جامعـه:  توسـعه  مولفـه  هوشـمند:  رشـد 
مـردم، اصـل تشـویق همکاری هـای قـوی جامعـه و 

بهـره وران
شهرسـنتی: حضـور سـاکنان به ویـژه بـزرگان محلـه 

تصمیم گیری هـا در 

W21
خدمات رسـانی مناسـب کمـی و کیفـی 

در سـطح محلـی
مرکـز  در  تسـهیالت  و  خدمـات  ارائـه 

ک شـهر

پیش بینی خدمات مورد نیاز در مرکز شهرک
توزیع خدمات و تسهیالت در مرکز شهرک

پیشـنهاد دو مرکـز زیرمحلـه بـه منظور توزیع مناسـب خدمات 
و دسترسـی آسـان تر سـاکنان به صورت پیاده در شـهرک

برنامه ریـزی  برنامه ریـزی:  مولفـه  هوشـمند:  رشـد 
مولفـه  عمومـی؛  تسـهیالت  برنامه ریـزی  و  جامـع 

حمـل و نقـل
شـهر سـنتی: ویژگـی وجـود مرکـز محلـه و ارائـه 

بـه سـاکنان  خدمـات 

W11

تاکیـد بـر حرکـت و دسترسـی پیـاده بـه 
کاربری هـا

تشویق حرکت پیاده
و  پیاده مـدار  شـهری  فضاهـای  ایجـاد 

محور نسـان  ا

جانمایـی مناسـب فعالیت هـا و خدمـات وابسـته بـه یکدیگر به 
منظـور دسترسـی آسـان تر پیاده

تأمیـن  منظـور  بـه  شـهری  سـفرهای  افزایـش  از  جلوگیـری 
ضـروری و  روزانـه  نیازهـای 

رشـد هوشـمند: مولفـه حمـل و نقـل: معابـر پیـاده 
پیـاده  دسترسـی  قابـل  محله هـای  اصـل  مناسـب، 

شـهر سـنتی: ویژگـی وجـود مرکـز محلـه بـا قابلیت 
دسترسـی پیـاده و توزیـع خدمات

W13
احـداث و ارتقـای کیفیـ  کالبـدی مراکز 
خدماتـی، تجـاری، آموزشـی، فرهنگـی، 

درمانـی در مرکـز شـهرک/ محله

محـالت  سـطح  در  خدمـات  مناسـب  جابه جایـی  و  توزیـع 
شـهری بـه منظـور دسترسـی آسـان تر و کاهـش میـزان رفـت 

و آمدهـای غیرضـروری در شـهر

رشـد هوشـمند: مولفه هـای برنامه ریـزی و حمـل و 
نقـل، اصـل کاربری هـای مختلـط 

شـهر سـنتی: ایجـاد و پویاسـازی مرکزمحلـه و توزیـع 
روزانـه  کاربری هـای 
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تح اهمیّت معیارهای تلفیقی بــه منظور به کارگیری در برنامه ریزی 

 ANP شــهرک امیرکبیــر در بخــش قبــل بــا اســتفاده از روش
اولویت بنــدی شــدند، حال با توجــه به اهمیــت و ارزش هریک 
از معیارهــای تلفیقــی و براســاس یافته های حاصــل از پژوهش 
راهبردهــا و راهکارهــا در راســتای برنامه ریزی شــهرک بر مبنای 
معیارهایی مشــترکی که حاصل تلفیق سیاســت رشد هوشمند و 
ویژگی های شهرهای ســنتی ایران اند، برای 10 مورد از معیارها که 
دارای بیش ترین اهمیت هســتند، ارائه می گردد. جدول شمارۀ 6، 
معیارهای تلفیقی به ترتیب اولویت، راهبردها و راهکارهای مرتبط 
با معیارها را نشان می دهد. ستون سوم جدول نشان دهنده این است 
که راهکار بیان شــده بر اســاس کدام یک از ویژگی های سیاست 

رشد هوشمند و شهرهای سنتی ایران تدوین شده است.
همان طور که در جدول شمارۀ 5 قابل مشاهده است، معیارهای 
تلفیقی اســتخراج شــده از نگرش رشــد هوشــمند و ویژگی های 
شــهرهای ســنتی ایران، بر اســاس اولویت بندی با استفاده از روش 
ANP ارائه گردیده اند. به منظور برنامه ریزی شهرک/ محله امیرکبیر 

و بر اســاس اولویت معیارهای تلفیقی راهبردها و سیاست هایی با 
هدف دســت یابی به معیارهای تلفیقی بیان شــده اند، ستون سوم 
تحت عنوان »اخذ شــده از« نشان می دهد که هریک از سیاست ها 

از کدام ویژگی رشد هوشمند و شهر سنتی به دست آمده اند.

نتیجه گیری 
هــدف این پژوهش تحلیل فضاهای بافت تاریخی و جدید شــهر 
اراک و تطابق الگوی  شــهر ایرانی- اسالمی با رشد هوشمند به منظور 
دستیابی به شــاخص های تلفیقی  در ساخت فضاهای شهری است. 
در روند مطالعه در ابتدا به شــناخت نگرش رشــد هوشــمند و سپس 
ویژگی های شــهرهای سنتی ایرانی پرداخته شد. با مقایسه دو رویکرد 
امــکان تلفیــق معیارها بــه وجود آمــد و در نهایت معیارهای رشــد 
هوشــمند با ویژگی شــهرهای ایرانی تلفیق شده و معیارهای تلفیقی 

استخراج شدند. معیارهای تلفیقی، مبنای شناخت و تحلیل دو بافت 
مورد مطالعه )بافت تاریخی و شــهرک امیرکبیر( قرار گرفتند. بررسی 
معیارهــای تلفیقــی حاصل از ویژگی های شــهرهای ســنتی ایران و 
معیارهای رشد هوشمند نشان می دهد که معیارهای فوق به طور عمده 
در بافت تاریخی وجود داشته و در این بافت طی سالیان طوالنی میان 
اقلیم، کالبد، ســاختار فضایی، نیازهای ساکنان، اقتصاد و برنامه ریزی 
توازن برقــرار بوده اســت. هم چنین طراحی فضایي هســته تاریخی 
اراک بر مبناي یک الگوي ایراني- اســالمي منطبق با اصول طراحی 
سازگار با محیط زیست، ترکیب کاربری ها، ارتباطات و انسان محوری، 
خدمات عمومی و فضاهای عمومی شکل گرفته است. در حالی که 
بافت جدید شهرک امیرکبیر تنها بر مبنای نیاز سکونتی- خوابگاهی 
ساکنان و با لحاظ کردن بخشی از اصول تراکم، حمل ونقل و دسترسی 
و شــکل شــهری مناسب طراحی شــده اســت. از بین رفتن مفاهیم 
محالت ســنتی که در بافت تاریخی مرور شــد در شهرک امیرکبیر، 
موجب شده اســت که این شهرک همانند محله سنتی از سرزندگی 
و حیات اجتماعی برخوردار نباشــد. مرکز محله که در شــهر سنتی 
)بازار( به عنوان مهم ترین فضای شــهری کاربری های مورد نیاز روزانه 
ســاکنان را تامین می کند، محلی است برای تجمع و تماس ساکنان 
با یکدیگر، حال آنکه مرکز محله در شهرک امیرکبیر شکل نگرفته 
و در نتیجه فعالیّت ها و عملکردهای شــهری برخالف ساختار سنتی 
محله به کنار خیابان ها و معابر انتقال یافته اند، تعامل اجتماعی ساکنان 
در شــهرک بسیار کمتر از بافت تاریخی است. از دیگر موارد، شبکه 
ارتباطی پهن و مستقیم در شهرک امیرکبیر است که بدون هماهنگی 
با ویژگی هــای اقلیمی و بدون هویّت احــداث گردیده، در حالی که 
گذرها و شبکه های دسترسی منطبق با اقلیم از ویژگی های بارز بافت 
تاریخی و شهرهای ســنّتی به طور کل است. در واقع می توان چنین 
بیان کرد که بافت تاریخی با دارا بودن ویژگی شــهرهای سنتی ایران، 
دارای ویژگی رشــد هوشمند نیزاست؛ به بیان دیگر رشد هوشمند در 
رابطه با شهر سنّتی ایرانی نگاه و اندیشه نوینی به مسائل شهری نیست، 

اخذ شده از سیاستراهبردمعیار 

W7تشویق به توسعه درونی
استفاده از زمین های آزاد داخل بافت

در  مجتمـع  احـداث  جهـت  در  سـرمایه گذاری  و  تشـویق 
امیر کبیـر شـهرک  محـدوده 

شناسایی زمین های خالی داخل بافت و استفاده از آن ها
اسـتفاده از زمین هـای خالـی داخـل بافت مسـکونی بـه منظور 

ایجـاد کاربری هـا و خدمـات محلی
وسـعت  بـا  آزاد  اراضـی  در  مسـکونی  مجتمع هـای  ایجـاد 

محـدوده( درونـی  )قسـمت های  بیش تـر 

رشـد هوشـمند: مولفـه توسـعه جامعـه: تشـخیص و 
ارتقـا خصوصیـت منحصـر بفـرد هرجامعـه، مولفـه 
حفاظـت از منابـع طبیعـی، اصـل توسـعه بـه سـمت 
جوامـع موجـود، اسـتراتژی تشـویق توسـعه درونـی

شـهر سـنتی: عـدم وجـود زمین خالـی و اسـتفاده از 
اراضـی درونـی بافت

W18
و  تسـهیالت  فعالیت هـا،  سـازمان دهی 
عملکردهـای مختلف در مرکز شـهرک/ 

محله

نیـاز روزانـه در سـطح  توزیـع کاربری هـا و خدمـات مـورد 
محلـه شـهرک/ 

بـا  از زیرمحـالت  پیش بینـی دو مرکـز زیرمحلـه در هریـک 
قابلیت دسترسـی پیـاده از بافت مسـکونی و توزیع کاربری های 

ضروری روزانـه 
توزیع خدمات با دسترسی پیاده در  شهرک

برنامه ریـزی  برنامه ریـزی:  مولفـه  هوشـمند:  رشـد 
جامـع، مولفـه توسـعه اقتصـادی: کسـب و کار در 

همسـایگی واحدهـای 
شـهر سـنتی: وجـود مرکز محلـه، توزیـع کاربری ها 
و خدمـات در مرکـز محلـه، قابلیـت دسترسـی پیاده 

بـه مرکـز محله

W6
تشـویق توسـعه درونی و حفـظ زمین های 

پیرامون
جلوگیـری از گسـترش افقـی و توسـعه 

حاشـیه ای

تشـویق و سـرمایه گذاری در جهت احداث مجتمـع در محدوده 
امیرکبیر شهرک 

جلوگیـری از سـاخت و سـازهای بی رویه و بی ضابطـه پیرامون 
شـهر و جلوگیـری از توسـعه بـه سـمت اراضـی کشـاورزی و 

محـدوده غرب 

رشـد هوشـمند: مولفه توسـعه جامعه، مولفه حفاظت 
از منابـع طبیعـی، اصـل توسـعه قوی به سـمت جوامع 

موجـود، اصل حفـظ زمین های کشـاورزی 
شهر سنتی: توسـعه در داخل محدوده شهر، شهرفشرده 

سنتی
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بلکه و مفهومی است کهن در شهرســازی سنتی و بومی ایران که با 
ادبیات تازه در ایاالت متحده شــکل گرفته است. هم چنین بر اساس 
وزن دهي معیارهاي تلفیقي، معیارهــاي اولویت دار در این پژوهش به 
ترتیب اهمیت شامل برنامه ریزي هماهنگ با محیط  طبیعي، ترکیب 
و تنوع کاربري ها، پیاده مداري، توزیع عادالنه خدمات و... هستند و بین 
معیارهای رشد هوشمند و ویژگی های شهرهای بومی ایرانی - اسالمی 
نه تنها تعارضی وجود ندارد، بلکه مکمل یکدیگرند. بافت ســنّتی به 
صورت ارگانیک و هوشمندانه تر شکل گرفته و در طول زمان توسعه 
یافته  اســت، در حالی که بافت های جدید بدون لحاظ کردن اصول 

بومی و هوشمندانه و اغلب در تقابل با این اصول هستند. 
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