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چکیده
در گذشته بازار در شهرها همیشه مرکز شهر به شمار می آمد و عالوه بر مرکزیت فعالیت های اقتصادی در
آن ،کانون فضاها و فعالیت های اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی بود و به عنوان قرارگاه رفتاری فعال مورد
استفاده قرار می گرفت .در واقع روح شهرها در بازار جریان داشت .در طول دهه های گذشته با کمرنگ تر
شدن نقش بازار و گسترش مراکز خرید در شهرها نقش اجتماعی و فرهنگی در این بناهای ارزشمند نادیده
گرفته شده است .امروزه جای خالی مراکز اجتماعی در بازارها برای برگرداندن هویت و سرزندگی به این
بناهای ارزشمند احساس میشود.
بدین منظور در طی این پژوهش مفاهیم فضاهای عمومی و بازارهای شهری با تاکید بر نظریه قرارگاه های
رفتاری از دیدگاه یان گل مورد مطالعه قرار گرفته و مصادیق آن در بازار شهر اهر بررسی خواهد شد.
واژگان کلیدی :فضاهای عمومی ،بازار شهری ،یان گل ،قرارگاه رفتاری ،اهر
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مقدمه
بیان مسأله

تا قبل از جریان جهانی ناشی از انقالب صنعتی ،تغییرات جوامع شهری بسیار بطئی و نامحسوس بوده و به تبع آن ،کالبد
شهرها نیز با دگرگونی قابل توجهی مواجه نبود .همگام با تغییرات اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و فناوری های جدید ،بافت
های شهری با تغییر شکل و شالوده مواجه گردیدند( .حبیبی)6831 ،
بافت های تاریخی و بناهای موجود در آن عالوه بر زیبایی های کالبدی ،نماد های فرهنگی ـ اجتماعی ویادمان ملی اند و قلب
سازمان فضایی شهرها می باشند .در شهرهای سنتی بازار به عنوان یک عامل اقتصادی ،ستون فقرات و هسته شهر ها را تشکیل
می دهد .بازار دارای سلسله مراتب و محل دسته بندی شده و عرضه کاالست و در عین حال می توان نقش عوامل اجتماعی و
فرهنگی را در چهره و سیمای آن مشاهده کرد (شیعه.)6831 ،
بازارها که به عنوان فضاهای عمومی شهری هستندکه در دسترس عموم مردم قرار دارندو شهروندان به راحتی می توانند در آن
حضور یابند و تعامالت و تقابالت اجتماعی برقرار سازند ،هر روز بیش از پیش انسجام و ارزش خود را در مجموعه بافت کهن از
دست داده اند و در حال حاضر این بافت ها در غالب شهرهای ایران بدون توجه به ارزش های فرهنگی ،در حال اضمحالل
است .در واقع این بافت ها پویایی و سرزندگی اجتماعی خود را از دست داده اند فلذا سعی در بر آوردن این نیاز و جریان
بخشیدن به زندگی در این بافت ها می باشد (غفاری.)2931 ،
اجتماع ممکن است صورتهای گوناگون بهخودگیرد ،میتواند تجمع برای یک همیاری ساده یا برای یک امر دینی و نیز برای
گردهمآیی در بطن یک قبیله یا در محدودة یک شهر باشد (علیمردانی.)2939 ،
بازار اهر و محدوده اطراف آن نیز که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد از گذشته تا کنون مکان تبلور فعالیت های
اجتماعی ،سیاسی ،تجار ی و فرهنگی بوده است .اما طبق تحقیقات میدانی به عمل آمده فقدان فضاهای عمومی و شهری در
این بافت بخصوص در اطراف بافت بازار اهر مشهود است .در نتیجه با در نظر گرفتن تمامی عوامل فوق به نظر می رسد موضوع
این پژوهش بتواند در راستای اعتبار دهی به عنصر پویای بازار اهر موثر واقع شود.
اهمیت موضوع

با توجه به عنوان تحقیق حاضر که « بررسی فضاهای عمومی بازارهای شهری در راستای ارتقای کیفیت قرارگاه های رفتاری»
نمونه موردی بازار شهر اهر می باشد و کمبود این فضا های شهری در بافت بازار و اطراف آن احساس میشود ،مطالعه در باب
چنین فضاهایی در این بخش از شهر و دیگر شهرهای ایران برای جلوگیری از اضمحالل و نابودی کالبد و روح بازارها ضروری
می نماید.
پیشینه تحقیق

توجه به فضاهای عمومی از دیرباز در شهرهای سراسر جهان چه به عنوان ساختمان های عمومی مثل معابد وکلیساها و یا در
فضاهای باز شهری به شکل خیابان ها ،میادین و پالزاها به چشم می خورد .در یکی از اولین تالش ها در غرب برای طراحی
فضای عمومی در طرحی که برای شهر لندن بری در سال  2121تهیه شد ،در طراحی فضاهای اطراف بناهای عمومی نظیر
کلیسای سنت کلمب و قصر اسقف دقت زیادی بکار گرفته شده است .با پر شدن فضاهای خالی الگوهای تعیین شده برای
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خیابان ها از ساختمان ها یک دیوار جمعی شکل می گیرد که موجب تعریف و تقویت فضاهای عمومی می گردد (بحرینی،
.)2939
در ابتدای دههی  2311م .شاهد رشد سریع شهرها بودیم .انتقادهای فراوان از اشتباهات صورت گرفته در مجموعه های
مس کونی به گوش رسید .در این میان چیزی گم شده بود که تعریف آن بسیار مشکل بود ولی به صورت مفاهیم شهرهای
خوابگاهی و فقر فرهنگی نمود یافت .آنچه فراموش شده بود ،زندگی میان ساختمانها بود .خودروها ،تفکر عظمتگرایی ،تفکر
اقراطی منطقگرا و استفاده از فرایندهای محدود  ،زندگی را به کناری زده بودند .این انتقادها از کسانی همچون :جین جیکوبز و
ویلیام اچ.وایت در نیویورک ،کریستوفر الکساندر در برکلی و یان گل ،در کپنهاگ شنیده میشد (یان گل.)1129 ،
پیشگامان طراحی محیطی در دههی 2311م ،.قدمهای اولیه برای فهم بهتر ایدهی زندگیهمگانی و ساختمانها را برداشتند.
روش آنها مطالعهی شهرها و فضاهای همگانی موجود ،برای بهدست آوردن دانش پایه در مورد نحوهی استفاده و حرکت
شهروندان در شهرها بود .این مطالعات غالبا در شهرهای ماقبل صنعتی انجام شد .کتابهای متعددی از دههی 2311م .تا
اواسط دههی 2331م .منتشر شده که هنوز هم منابع اصلی مطالعات زندگیهمگانی هستند .اگرچه روشهای ارائه شده بهبود
یافتند ،ولی اساس تمامی اصول و روشها در این دوران پایهگذاری شد .تا میانهی دههی 2331م .این مطالعات منحصر به
مجامع دانشگاهیتحقیقاتی بود .ولی تا پایان ای ن دهه مشخص شد که تحلیل ها و اصول مرتبط با زندگیهمگانی و فضای-
همگانی باید تبدیل به ابزاری شود که مستقیما در شهرسازی و در عمل مورد استفاده قرار گیرد .این هدف نیازمند دانستن
درباره مردم و رفتارهای آنها در شهرها بود .از حدود سال 1111م .در رشته های معماری و شهرسازی ،مطالعه زندگیهمگانی
کامال جدی گرفته شد .تجربه تلخ گذشته نشان داده بود ،سرزندگی شهری به خودی خود شکل نمیگیرد .این امر باالخص در
شهر های با اقتصاد توسعه یافته اهمیت دارد زیرا در آنها دیگر به جز رفتن سر کار ،سایر اشکال ضروری بودن در خیابان یا
پیغامرسانی و غیره وجود ندارد .اگرچه شهرهایی که اقتصاد ضعیفتری دارند نیز از توسعه سریع ترافیک و زیرساخت های
مرتبط ،تاثیر پذیرفتند(یان گل.)1129 ،
توجه به بافت های کهن و قدیمی نیز غالبا در  251سال اخیر از طرف محققان به نامی همچون اوژن ویوله لودوک ،جان
راسکین ،کام یلو بویی تو ،کامیلوسیته و دیگران ،شروع شده است .اما پیشینه توجه به بافت های موجود شهری به طور عام و
بافت های تاریخی به طور خاص به حدود نیم قرن پیش باز می گردد .در اوایل قرن نوزدهم در اروپا دو حرکت مهم در فرانسه
و انگلستان شکل گرفت .فرانسوی ها در سال  2391تشکیالتی را به نام «کمیته ویژه هنرها و بناهای تاریخی» بنیان نهادند که
به فهرست برداری و حفظ عناصر و اماکنی که در خطر ویرانی قرار داشت می پرداخت .پنجاه سال بعد در انگلستان یعنی در
سال  2311ویلیام موریس انجمنی برای حفظ ساختمان های قدیمی پایه گذاری کرد که هنوز پابرجاست و پیشرو بسیاری از
سازمان های دیگر در زمان حاضر به شمار می رود(حبیبی.)6831 ،
در طول دو سه دهه ی اخیر ،طرح های ساماندهی مراکز شهری با اهداف و اشکال مختلف در بسیاری از شهر های جهان به
اجرا در آمده است .در دهه  2311در شهر تورنتو کانادا طرح ناحیه مرکزی با تاکید بر توسعه کاربری مختلط ،تسهیالت حرکت
پیاده و گسترش حمل و نقل عمومی به اجرا درآمد .ازسال  2332در ناحیه مرکزی شهر آتن که بسیار فرسوده و آلوده شده
بود ،طرح بهسازی بر اساس گسترش راه های پیاده رو و بهبود سیمای کالبدی و اجتماعی به مرحله اجرا درآمده است .شهر
پورتلند در ایالت اورگون آمریکا یکی از نمونه های برجسته و موفق در ایجاد فضاهای پیاده و پرجاذبه شهری است .در این شهر
انواع جشن ها و بازارهای قومی به مناسبت های مختلف برگزار می شود که بسیاری از مردم اطراف را به خود جلب می کند.
پروژه ی بئورسپلین رتردام هلند در سال  ، 2331قلب شهری را که در خالل جنگ جهانی دوم بمباران و تخریب شده مجددا
برپا می کند .طرح با ساختن یک خیابان وسیع و جذاب در زیر یک جاده اصلی شش خطه به صورت ابتکاری دو نیمه هسته
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تجاری مرکز شهر را بهم پیوند می دهدو با بکارگیری هنرهای روح بخش عمومی ،فضاهای عمومی جذاب جدید می توانند
مقصدی بازدیدکنندگان باشد (بحرینی.)2939 ،
در ایران نیز تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه شناخت ،احیا و ساماندهی کالبدی بازارهای سنتی انجام شده است .اما در واقع
تمام این عوامل به مرمت کالبدی بازار ها منجر شده اند .از آن جمله می توان به مرمت بازار تبریز که از سال  2951با تعیین
حریم بازار آغاز شد و مرمت بازار قدیم زنجان و بوشهر اشاره کرد .در مورد تحقیقات انجام شده در رابطه با بازار نیز چند مورد
پایان نامه نگاشه شده که نزدیک ترین آنها به موضوع این تحقیق ساماندهی ورودی بازار تبریز با تکیه بر تحلیل های کالبدی
رفتاری می باشد .اما در زمینه ساماندهی فضاهای عمومی در این بافت های تاریخی مطالعاتی انجام نشده است.
ادبیات موضوع
بازار

بازار به معنای محل خرید و فروش و عرضه کاالست .واژه بازار بسیار کهن و در برخی از زبانهای کهن ایرانی وجود داشته
است .این واژه ایرانی به بسیاری از کشورهای جهان راه یافته است .در زبان فارسی بازار به معنی محل خرید و فروش است و با
وجود آن که این واژه امروزه بیشتر درباره بازارهای دائمی ،اصلی و قدیمی شهرهای کهن و تاریخی به کار میرود ،در گذشته
گاه به صورت ساده و گاه با پیشوند و پسوندهایی به معنی مکان خرید و فروش به طور مطلق بوده است .این واژه با مفهومی
گستردهتر به معنای شلوغ و اهمیت و اعتبار اشخاص نیز به کار میرفته است (سلطانزاده.)2931 ،
پیشینه شهرهایی که اقتصاد آنها بر تولید صنایع دستی متکی بود ،به ده هزار سال پیش می رسد .شهرهایی مانند تپه زاغه
قزوین ،تپه سیلک کاشان ،تپه حسنلو در ارومیه ،تل ابلیس ،تپه یحیی و خبیص در کرمان ،شهر سوخته سیستان و سکونتگاه-
های عیالمی که شواهدی مبنی بر وجود کارگاههای صنایع دستی و فضاهای بازرگانی در آنها پیدا شده است (سلطانزاده،
 .)2931چ نانکه شهر اور دارای سه بخش بوده است :اول،شهر قلعه ای با چند دروازه که محالت و بازارها را در خود جای داده
بود .دوم ارگ شهر و سوم ،بخش خارجی شهر .این ترکیب بسیار شبیه شهرهای ایرانی در هزاران سال بعد در دوره اسالمی
است(توسلی .)2932 ،در دوره هخامنشیان و پارتیان نیز بازار از اهمیتی ویژه برخوردار بوده است (سلطانزاده)2931 ،
این روند در ساسانیان به اوج رسید و اولین مراکز تجاری در ایران تحت عنوان بازار به عنوان نهادی اقتصادی_شهری در دوره
ساسانیان در شهرهای بازرگانی_ تولیدی شکل گرفت (فرزامشاد.)2931 ،
مجموعة بازار یا سوق  ،که یکی از بزرگترین دستاوردهای تمدن دورة اسالمی است  ،نه در مشرق زمین باستان نظیری داشته
است  ،نه در یونان و روم قدیم و نه در اروپای قرون وسطا .زمانی که اسالم بر بخش بزرگی از جهان حاکم شد ،بازار نیز به
صورت یکی از وجوه اشتراک شهرهای تحت قلمرو آن د رآمد .بنابراین  ،یکی از ویژگیهای اصلی شهر در دورة اسالمی در
ساختارهای بازرگانی آن است که به صورت مجموعه ای یکدست و به هم پیوسته  ،در فضایی فشرده  ،درمیان شهر جای دارد و
هنوز هم با وجود دگرگونیهای ظاهری  ،آن ویژگی اصلی شهر اسالمی را تداعی می کند.
فضای بازار تنها به دادو ستد بازرگانی اختصاص نداشته بلکه به عنوان مهمترین شاهراه حیاتی شهر برخی از عناصر مهم شهری
مانند مسجد جامع ،مدرسه های مذهبی ،خانقاه ،گرمابه و سایر تاسیسات و فضاهای مهم شهری را در خود جای میداده و در
امتداد خود با مراکز اداری حکومتی ارتباط داشت .به همین جهت محوری مهم و به عبارت بهتر مهم ترین محور فضایی در
حیات اجتماعی شهر بود .این محور که بین مراکز مهم و سه گانه مذهبی ،اقتصادی ،سیاسی پیوند فضایی ایجاد کرده بود،
توسط عامل چهارم یعنی نیروی حاصل از تجمع گروهها و روحیه فتوت و اخوت موجود میان آنان به قلب شهر تبدیل شده بود
که جریان حیات اجتماعی از درون کانالهای آن به کالبد شهر دمیده میشد و هرگونه نقص و عیبی که در آن پدید میآمد
بالفاصله به تمام شهر سرایت می کرد و همچنین اثر هر نوع عدم تعادل در شهر را میشد در آن مشاهده کرد .اغراق نخواهد بود
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اگر گفته شود امروزه هیچ فضایی در شهرها نیست که از نظر کارکردهای اقتصادی_ اجتماعی قدرت و وسعت و دامنه نفوذ آن
در حیات اجتماعی شهر مانند بازار در شهرهای قدیم باشد .ویژگیهای کارکردی بازار موجب جذب همه فعالیتهای اجتماعی
به خود میشد.
در معدودی از شهرها ،بازارها یا ب خشی از بازار اصلی به عنوان محل برگزاری جشن بیشتر مورد استفاده قرار میگرفت .در زمان
آل بویه بازاری در نزدیکی دروازه جور اصفهان معروف به بازار جورین وجود داشت که هر سال در فصل نوروز به مدت یک تا دو
ماه جشنی در آن برپا میشد که همه مردم از طبقات و گروههای مختلف در آن شرکت میکردند .در هنگام بحرانهای
اجتماعی به ویژه در اوقات مقابله با عوامل خارجی یا دستگاه حکومتی ،بازار به عنوان سنگرهای اجتماعی مردم فعال میشد و از
مسجدها و سایر فضاهای عمومی واقع در آن تجمع استفاده میکردند .بستن و تعطیلی مغازههای بازار در چنین ایامی نوعی
اعتراض عمومی بر علیه حکام و اوضاع حاکم بر شهر به شمار میرفت (نعیما.)2911 ،
بازار در شهرهای کوچک و بزرگ ،مهمترین مسیر و فضای ارتباطی به شمار می آمده است که مسجد جامع و برخی از مساجد
بزرگ شهر ،بعضی از مدرسه های علمیه ،کاروانسراها و تیمچه های متعدد و سایر فضاهای تجاری در کنار آن یا در ارتباط
نزدیک با آن قرار داشتند .در واقع بازار به صورت همزمان یک محور مهم ارتباطی ،اقتصادی و فرهنگی شهر بود و نقش و
منزلت بسیار مهمی در حیات اجتماعی شهر داشت و به همین جهت بود که در مواقع بسیار حساس اجتماعی ،اعتصاب بازاریان
و تعطیلی بازار تاثیر مهمی بر روند رویدادهای اجتماعی و سیاسی داشت.
زیرا شهرهای تاریخی انعکاس کالبدی و ملموس روابط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی بوده اند که در آنها برقرار بوده است.
بازارهای قدیمی عالوه بر جنبه ی اقتصادی ،از نظر ارتباطی ،اجتماعی ،مذهبی و سیاسی از نقش و موقعیت ممتازی برخوردار
بودند و با عناصر و فضاهای پیرامون خود رابطه ای ناگسستنی داشتند و عالوه بر دربرداشتن فضاهای اقتصادی ،جایگاه سایر
فضاهای مهم شهری نیز بوده اند( .سلطانزاده)2931 ،
فضاهای عمومی و قرارگاه رفتاری

در آستانه هزاره سوم فضاهای عمومی شهری به عنوان مکان سوم که نقشی اساسی در برقراری تعامالت اجتماعی ایفا می
نمایند مورد توجه جدی قرار گرفته و به کانون تمرکز دانش -حرفه طراحی شهری بدل گردیده اند .در سطح یک شهر،
فضاهای گوناگونی می توان یافت؛ از فضاهای خصوصی و خانوادگی تا فضاهای عمومی و متعلق به همه اهالی یک شهر .در
عین حال آن فضایی که همه شهروندان به آن احساس تعلق خاطر دارند و با آن در ارتباطند ،فضاهای عمومی یک شهر
هستند .بنابراین از دیدگاه تشریحی ،فضاهای عمومی فضاهای قابل دسترس و چند منظوره هستند که از قلمروهای انحصاری
خانوار و فرد قابل تمایزند .از دیدگاه هنجاری این فضاها اگر توسط مسئولین دولتی ایجاد و مدیریت شوند عمومی تلقی می
شوند ،به طوری که کل مردم را مخاطب قرار داده و به روی همه باز بوده و توسط همه اعضای جامعه مورد استفاده قرار می
گیرند)مدنی پور .)2931 ،فضاهایهمگانی باید طوری عمل نمایند که زندگی روزمره در شرایطی پاسخده در آنها جریان داشته
باشد .چارچوب کالبدی فضاهایشهری به جای اینکه در مقابل زندگی قرار گیرد باید با آن همکاری نماید و یا با آن موازی باشد
(یان گل .)1129 ،فضاهای عمومی شهرها به جای آنکه با فضای خصوصی و صمیمی ارتباط داشته باشند تقریبا در همه جا و
در همه زمان ها به عنوان مکان هایی خارج از مرزهای فردی یا گروه های کوچک قرار می گیرند ،به طوری که بین فضاهای
خصوصی واسط هستند و برای انواعی از اهداف نمادین و واقعی به کار گرفته می شوند (کاشانی جو .)2933 ،در گذشته
فضاهای جمعی نق ش بسیار مهمی در زندگی فردی ،خانوادگی ،محلی و شهری داشت و بسیاری از فعالیت های عمومی ،جمعی
و گروهی در آن جریان می یافت .به این ترتیب بخشی از فعالیت های اجتماعی ،گذران اوقات فراغت و تبادل اطالعات و
تجربیات از طریق تماس های چهره به چهره صورت می پذیرفت (سلطان زاده.)2935 ،
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این فضاهای شهری بستر شکل گیری خاطره ها یوده است .فضاهای شهری با فعالیت های درونی آن تعریف می شود و همین
فعالیت ها و روابط بین انسان ها ،تصاویر ذهنی و از سوی دیگر خاطره شهری را سبب می گردد (فدایی نژاد.)2935 ،
فضاهای شهری ،مکان هایی هستند که به عموم شهروندان تعلق داشته ،منحصر به جنبه کالبدی و فیزیکی نبوده و درحقیقت
با حضور انسان و فعالیت اوست که معنا مییابند.
فضاهای عمومی فضاهایی هستند که افراد و گروه های مختلف اجتماعی در آن سهیم اند ،این فضاها محل تبادل افکار و
اطالعات و مکانی برای شکل گیری ش بکه های اجتماعی هستند .چنین فضاهایی بیشتر از آنکه تنها یک فضا باشند یک تجربه
اند ( .) hajer et al, 2001که نتیجه چنین تعامل و تجاربی در میان افراد و گروه های مختلف ،دریافت حس هویت جمعی،
احترام به خود (عزت نفس) ،ارتقاء مهارت های جمعی و مشارکت اجتماعی خواهد بود .از نظر فعالیتی می توانند جهت تامین
یک فعالیت ویژه طراحی و برنامه ریزی شوند و یا آنکه مانند میادین و پالزه ها دارای تنوع کالبدی و فعالیتی و در نتیجه
اجتماع پذیری بیشتر باشند (.)carr, 1992
با مروری بر ادبیات تخصصی مرتبط با فضاهای عمومی شهری مشخص می گردد که بدلیل گستردگی موضوع و عوامل
گوناگون اثرگذار و تاثیرپذیر از آن نقطه نظرات بسیار متنوع چه بصورت مستقیم و چه باواسطه و در عین حال متفاوت و گاه
متضادی توسط متفکران مسائل شهری ارائه گردیده است (جدول شماره  .)2از این رودر این پژوهش تنها به مطالعه فضاهای
عمومی از دیدگاه یان گل پرداخته می شود و در مواردی هم از دیدگاه های سایر پژوهشگران در این مورد استفاده خواهد شد.
جدول .2خالصه دسته بندی مهم ترین صاحبنظران و رویکردهای مرتبط با فضاهای عمومی شهری
دوره زمانی

رویکرد غالب

مهمترین صاحبنظران

دوره اول:
انقالب صنعتی تا 2311

تاکید برادراک فضایی و بصری

کامیلوسیت ،گوردن کالن ،راب کریر ،آلدو روسی ،کریستوفر الکساندر،
کلیف ماتین ،علی مدنیپور ،جهانشاه پاکزاد

دوره دوم:
 2311تا 2331

تاکید بر تاثیرات محیطی -رفتاری

کوین لینچ ،آموس راپاپورت ،رومدی پاسینی ،التمنت ،هولویل ،مورو ،جان
لنگ ،حسین بحرینی

رویکردتقویت تعامالت اجتماعی

حنا آرنت ،پاول زوکر ،جین جیکوبز ،ویلیام وایت ،یان گل ،اولدنبرگ ،کلر
کوپر مارکوس

تاکید بر حرکت در فضای شهری و گسترش
پیادهمداری

تونی گارنیه ،اشپرای رگن ،الرنس هالپرین ،ادموند بیکن ،بیل هیلییر،
مایکل ای .آرث

رویکرد ایجاد امنیت و مقیاس انسانی در
فضای شهری

لوییس مامفورد ،فرانسیس تیبالدز ،آندره دوآنی ،پیتر کتز ،الیزابت پالتر
زیبرگ ،ال زلینکا ،دین برنان

مالحظات زیست محیطی و پایداری

سرگئی چرمایف ،گراهام هاگتون ،کولین هانتر ،هوگ بارتون ،ریچارد راجرز

دوره سوم:
 2331تا کنون

وظایف فضاهای عمومی را می توان ابزاری جهت ارتباطات و مراودات شبکه های اجتماعی؛ مکانی برای رویارویی و مراسم
شهروندی و مدیریت و هماهنگ سازی فعالیت های شهروندی بیان کرد .به بیانی دیگر ،فضاهای شهری ظرف فعالیت های
شهری و بستری برای تعامالت اجتماعی و زمینه ساز شکل گیری سرمایه اجتماعی به شمار می آیند ).(Gehl, 1987
اگرچه گل مخالف جداسازی کامل آمد و شد سواره و پیاده است اما شهر با آمد و شد آرام را همچون شهر زنده ای معرفی می-
کند که در آن ،شمار افراد بیشتری از فضاهای همگانی استفاده میکنند و بودن در فضا ،زمان بیشتری را به خود اختصاص می
دهد؛ از این رو احتمال حضور افراد نیز در فضاهای میان ساختما ن ها در هر برش زمانی افزایش می یابد). (Gehl, 1987
گل در کتاب زندگی در میان ساختمانها انواع فعالیتهای انسان در فضاهای همگانی را به سه گروه عمده تقسیم بندی نموده
است :فعالیتهای انسانی -ضروری ( ،)necessary activitiesفعالیتهای اختیاری ( )optional activitiesو فعالیتهای
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اجتماعی و اختیاری تقسیم نمود .در نواحی بیکیفیت شهری صرفا میتوان فعالیتهای ضروری را یافت .به عبارتی مردم به
کارهایی میپردازند که ناچار به انجام آنها هستند (یان گل .)1111،فعالیتهای ضروری کمابیش حالت اجباری دارند و به طور
کلی فعالیت های روزمره مردم را شامل می شوند و از آنجایی که اجباری است کمترین تأثیر را از محیط و فضا می پذیرد
)حبیبی .) 1378،یک شهر خوب برای بسیاری از فعالیتهای ضروری شرایط مناسبی فراهم میآورد و در طی زمان این
فعالیتها را حفظ و تقویت میکند .در نواحی شهری باکیفیت ،نه فقط فعالیتهای ضروری (که در شرایط مناسبی انجام می-
گیرند) ،بلکه بسیاری از فعالیتهای تفریحی و اجتماعی مورد عالقه مردم نیز صورت میگیرد .با وجود این این فعالیت ها زمانی
انجام می گیرد که شرایط مناسب باشد یعنی شهر فضاهایی با کیفیت خوب و وسوسه انگیز ،ارائه دهد .به همین دلیل است که
شهر خوب را میتوان با یک مهمانی خوب مقایسه کرد :مردم طوالنیتر از آنچه واقعا الزم است در آنجا میمانند ،چرا که از
حضور در آنجا لذت میبرند .فعالیتهای اختیاری (فراغت شهری) مجموعه فعالیتهایی هستند که به هنگام وجود شرایط
اقلیمی ،جذابیت و دعوتکنندگی محیط پیرامون ،به وقوع میپیوندند .اینگونه فعالیتها نسبت به کیفیت حساساند و تنها در
شرایطی رخ میدهند که کیفیت محیطی مطلوب باشد (یان گل .)1111،فعالیت های انتخابی زمانی که فرد تمایل به انجام آنها
داشته باشد و در صورت مساعدت زمان و مکان صورت می پذیرد و نسبت به فعالیت های ضروری نام برده شده ،رابطه بیشتری
با برنامه ریزی کالبدی فضای شهری دارد و درنهایت فعالیت اجتماعی فعالیتی است که به حضور مداوم دیگران در فضای
شهری و عمومی نیازمند است و از اعمالی است که به صورت خود به خودی روی می دهد همچون تماس های اتفاقی مردم و
غیره )حبیبی .)2913 ،در اینجا منظور از مساعد بودن شرایط زمانی و مکانی ،مفهوم کیفیت فضای مورد استفاده را به ذهن
متبادر می سازد .لذا کیفیت فضای شهری و مؤلفه های سازنده آن مهمترین عامل در شکل گیری فعالیت های انتخابی در
فضای شهری است (پاکزاد .)2931،ویژگی بارز شهر خوب ،وجود فعالیتهای اختیاری بسیار است .مردمی که به چنین شهری
میآیند ،مکانها را جذاب مییابند و مدتی در آنجا اقامت میکنند .یک شهر بینظیر و جذاب را میتوان از میزان استفاده مردم
شهر از فضاهای عمومی برای گذران اوقات فراغت شناخت .فعالیتهای اجتماعی زمانی اتفاق میافتد که مردم در فضاهای
همسانی تردد کنند .مواردی همچون تماشا کردن ،گفت و شنود ،تجربهی مواجهه به دیگران و مشارکت فعال یا غیر فعال را
شامل میشود .یک شهر خوب ،طیف گستردهای از فعالیتهای اختیاری را عرضه میکند و از آنجا که مردم بسیاری در شهرها
حاضر هستند ،افراد زیادی برای تجربه کردن ،تماشا کردن و صحبت کردن وجود دارند .در نتیجه شهر ،به شهری سرزنده و
فوقالعاده تبدیل میشود :شهری برای مردم (یان گل.)1111،
در جدول رابطه میان کیفیت فضای بیرونی و میزان وقوع فعالیتهای بیرون نشان داده شده است.
جدول .1اندازه فعالیت ها در فضاهای مساعد و نامساعد شهری
نوع فعالیت

شرایط نامساعد

شرایط مساعد

فعالیتهای ضروری
فعالیتهای انتخابی
فعالیتهای اجتماعی
منبع(gehl,1987):

جدول .9دیدگاه یان گل درباره نیازهای کیفی فضاهای عمومی
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محافظت

آسایش

لذت

 .2محافظت در برابر رفت و آمد و
تصادفات
تصادف وسایل نقلیه
ترس از رفت و آمد وسایل نقلیه
سایر تصادفها

 .1امکاناتی برای قدم زدن
فضای کافی برای راحت قدم زدن
طرح غیر ماللآور خیابانها
نماهای جذاب
سطوح مناسب
عدم وجود مانع فیزیکی
دسترسی خوب به نقاط کلیدی

 .1امکاناتی برای دیدن
مشاهده فواصل دور
چشماندازهای بدون مزاحمت
بصری
مناظر دلپذیر
نورپردازی (به هنگام تاریکی هوا)

 .21مقیاس
ابعاد بناها و فضاها در تناسب با
ابعاد مهم انسانی مرتبط با حواس،
حرکت ،اندازه و عملکرد انسان
باشد

 .1محافظت در برابر جرایم و
خشونتها (ایمنی)
کسانی که در این فضاها زندگی کرده
یا از آن اسفاده میکنند
زندگی خیابانی
ولگردهای خیابانی
همپوشانی عملکردها در فضا یا مکان

 .5امکاناتی برای ایستادن و توقف
نواحی توقف
لبههایی که برای توقف مناسباند
نقاط تعریف شده برای توقف
تثبیت مکانهای توقف

 .3امکاناتی برای گفت و شنود
سطح پایین اغتشاش صوتی
چیدمان نیمکتها (طوری که
ارتباط صوتی بین آنها برقرار شود)

 .22امکاناتی برای لذت بردن از
موقعیتهای مساعد آبوهوایی
آفتاب  /سایه
گرمی  /خنکی
وزش نسیم  /تهویه

 .9محافظت در برابر شرایط بد آب و
هوایی
باد /هوای سرد
باران /برف
سرما /گرما
آفتاب /نور خیره کننده

 .1امکاناتی برای نشستن
مناطقی برای نشستن
مزایای حداکثر:
نشستنگاههای اولیه
نشستنگاههای ثانویه
 -نیمکتهایی برای استراحت

 .3امکاناتی برای بازی /اکتشاف/
فعالیت
دعوتکننده بودن محیط برای
فعالیتهای فیزیکی ،بازی و
سرگرمی در روز و شب و تابستان و
زمستان

 .22کیفیت زیبایی شناسی /تجربه
احساس مثبت
طراحی خوب و توجه به جزئیات
چشماندازها /دورنماها
درختان ،گیاهان و آب
منبع( :یان گل)1111 ،

ویژگی هایی که فضای عمومی باید داشته باشد شامل حمایتی بودن ،دموکراتیک بودن و معنادار بودن میباشد( .مرادی)2931 ،
این فضاها دارای ابعاد مختلفی هستند که در زیر بدان اشاره گردیده است.
الف) اجتماع پذیری
یکی از مهمترین ابعاد و ویژگیهای فضاهایعمومی ایجاد فرصتهای الزم جهت تعامالت اجتماعی میباشد .در برنامهریزی
فضاهای عمومی باید توجه داشت که دو گروه بازدیدکنندگان و استفادهکنندگان از فضا ،مهمترین گروههای مخاطب هستند.
بازدیدگنندگان به دلیل جذاب بودن فضاهای عمومی و استفادهکنندگان از این فضاها برای فراغت ،تفریح ،ورزش ،بازی و غیره
از این فضاها استفاده میکنند .برای اطمینان یافتن از اینکه فضاهای شهری سرزنده و مردمگرا باشند ،میبایست مطمئن شد
که شرایط خوبی برای این دسته از مردم فراهم شده است .به این معنی که فضاهای عمومی باید دارای حداکثر جذابیت باشند.
از میان استفاده کنندگان باید به کودکان ،نوجوانان ،بزرگساالن و سالمندان توجه ویژه داشت .فضاهای عمومی را میتوان به
نحوی طراحی کرد که نیازهای متفاوت گروههای مختلف را برآورده سازند .اگر فضاهای عمومی جذاب باشند ،میتوان انتظار
داشت که بازدیدکنندگان فضاهای عمومی ،اکثریت مردم حاضر در فضای عمومی را تشکیل بدهند (یان گل.)1111،

فاده

کنند

گان

از

فضا

عمو

 .2استفاده کنندگان هر روزه

می

است
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جدول .1استفاده کنندگان از فضاهای عمومی از دیدگاه یان گل
مردمی که در آن ناحیه زندگی یا کار میکنند یا از آن فضاها عبور میکنند.

Archive of SID

 .1بازدید کنندگان /مشتریها

مردمی که از فعالیتهای آن ناحیه بازدید میکنند.

 .9بازدید کنندگان تفریحی

افرادی که بخاطر لذتبخش بودن فضاهای عمومی یا استفاده از فضاهای عمومی در ارتباط با
فراغت ،لذت ،ورزش ،بازی و دیگر موارد از این فضاها دیدن میکنند.

 .1تماشاگران رویدادها و مراسم

مردمی که به دلیل رویدادهای خاص از فضاهای عمومی بازدید میکنند.

ماخذ :نگارنده

ب) فعالیت و کاربری
رویدادهای اجتماعی ،نوع فعالیتها و کاربریهای موجود درون فضا و توان آنها در جذب افراد و گروههای مختلف ،مهمترین
عامل در پویائی فضاهای عمومی و فعا ل بودن آن در ساعات و فصول مختلف است و شاخص ارزیابی این بعد ،میزان و دفعات
مراجعه افراد به فضا و مشارکت در فعالیتهای مختلف است(دانشپور.)2931 ،

فعالیتها در فضاهای

عمومی

جدول  .5فعالیتهایی که میتوان در فضاهای عمومی انجام داد از دیدگاه یان گل
 .2فعالیتهای ضروری روزانه

قدم زدن در مکانی ،یا عبور از فضا

 .1فعالیتهای تفریحی روزانه

زنگ تفریحها و توقفها

 .9فعالیتهای تفریحی

فراغت و بازی

 .1فعالیت برنامهریزی شده

تماشاگر یا شرکتکننده بودن

ماخذ :نگارنده

ج) دسترسی و ارتباط
کلید ایجاد فضای جمعی امن و سرزنده ،عبور و مرور وفعالیتهای پیاده است .ورود به فضای جمعی _در ترکیبهای گوناگون_
به شش شیوه رفت و آمد صورت می گیرد :پیاده ،با اتومبیل ،با قطار یا تراموا ،با اتوبوس یا با دوچرخه .در نهایت ،هر کس فارغ
از شیوهی رفت و آمد خود ،چون عابر پیاده وارد فضاهای شهری میشود و محیط پیرامون را بیواسطه و با چشم تجربه میکند.
رفت و آمد در فضاهای جمعی خوب ،عمدتا با قدم زدن ،دوچرخهسواری و محدودیت ورود وسائل نقلیه ممکن میشود .توزیع
رفت و آمدها ،به کیفیت فضای عمومی بستگی دارد .اگر رفت و آمد وسایل نقلیه غالب شود ،فضاهای عمومی دیگر برای مردم
هیجانآور و سرزنده نخواهند بود .نمونههای جهانی نشان میدهند که فضاهایی که با عابران پیاده سازگاری نداشتهاند ،چگونه
به فضاهای عمومی غیر جذاب و رها شده تبدیل شده اند .از طرفی اگر شرایط خوبی برای عابران فراهم شود ،افراد بیشتری
پیادهروی خواهند کرد و فعالیت جذاب و تفریحی بسیاری انجام خواهد شد(یان گل.)1111 ،
نحوه سیرکوالسیون و ارتباطات فضایی و دسترسی با قابل رویت بودن فضا و نحوه دستیابی به فضا که تیبالدز از آن به عنوان
دسترسی کالبدی و بصری فضا یاد میکند ،در رابطه است که خود در امنیت و عملکرد مثبت فضا موثر است .امکان دسترسی،
تداوم حرکت و حضور گروه های اجتماعی ویژه نظیر کودکان و سالخورگان در نقاط مختلف فضا ،وجود پارکینگهای کافی و
ارتباط مطلوب با سیستم حملونقل شهری از جمله شاخصهای تعیین کننده در این بعد میباشند(دانشپور.)2931 ،
د) تصویر ذهنی و آسایش
تصویر ذهنی با چگونگی ساماندهی کالبدی فضا و دریافت آسایش ذهنی از فضا ،در ارتباط است .فضاهای عمومی با کیفیت
همیشه از این طریق قابل تشخیص است که مردم قدم زدن یا کارهای روزانهشان را رها میکنند تا لختی در آن استراحت کنند
و از شهر ،فضاهای عمومی و بودن در کنار دیگران لذت ببرند .شرایط خوب برای قدم زدن و زندگی پیاده ،همراه با امکاناتی
برای درنگ ،توقف و کسب تجربه ،کلید ایجاد فضاهای شهری سرزنده و جذاب است (یان گل.)1111 ،
جدول  .1مدل مکان های شهری موفق
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اجتماع پذیری

همکاری؛ همسایگی؛ مهماننوازی؛ غرور؛ خوشامدگویی؛
شایعه؛ تنوع؛ داستانسرایی؛ دوستی.

زندگی در خیابان؛ شبکههای اجتماعی؛ زندگی
پس از غروب آفتاب؛ فعالیتهای داوطلبانه؛
تعداد زنان؛ تعداد کودکان و افراد مسن.

کاربری و فعالیت

واقعی؛ پایدار؛ تخصصی؛ تک و منحصر به فرد بودن در
توانایی مالی؛ تفریحی؛ فعالیت؛ سودمندی؛ جشن و شادی؛
زنده بودن؛ بومی بودن؛ دارای کیفیتهای درونی و بومی.

قیمتهای ساختمانی؛ سطح اجارهها؛ الگوی
کاربریها؛ حراجها؛ مالکیت محلی مراکز تجاری.

دسترسیها و ارتباطات

قابلیت درک محیط؛ امکان حرکت پیاده؛ اطمینان بخشی
محیط؛ پیوستگی فضاها؛ مجاورت کاربریها؛ اتصال و ارتباط؛
راحتی دسترسی.

اطالعات ترافیکی؛ میزان استفاده از حمل و نقل؛
فعالیتهای پیاده؛ الگویرفتاری

آسایش و تصویر ذهنی

امنیت؛ نظم و انظباط؛ تاریخچه؛ جذابیت؛ معنویات؛ قابلیت
نشستن؛ قابلیت راه رفتن؛ سبز بودن محیط؛ نظافت محیط.

آمار و جرایم؛ میزان رعایت بهداشت؛ شرایط
ساختمانها؛ اطالعات محیطی.

منبعpps.org :
فضاهای عمومی بازار اهر

اهر یکی از شهرهای شمالی استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان اهر است .جمعیت این شهر در سرشماری سال 2931
خورشیدی  92,782نفر بوده و از این رو به عنوان یکی از پرجمعیت ترین شهرهای استان آذربایجان شرقی شناخته می شود.
شهر اهر بزرگترین شهر منطقهی قرهداغ یا ارسباران بوده و به عنوان مرکز این منطقه شناخته میشود .بافت تاریخی شهر اهر
در واقع نقش مرکزی شهر را به عهده دارد ،عالوه بر واقع شدن در مرکز شهر به لحاظ فیزیکی و عبور برخی از خیابانهای
اصلی و مرکزی شهر از آن ،قرارگیری برخی عناصر خاص همچون بازار بر نقش مرکزی آن افزوده است.

نگاره  .2موقعیت شهر اهر در ایران ،استان و شهرستان و موقعیت قرار گیری بافت تاریخی در آن ماخذ طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده ،مهندسین
مشاور شارستان

شکلگیری شهر اهر و هسته اولیه آن را میتوان در نزدیکی محل تالقی رودخانههای اهرچای و کوچکچای دانست .در سال
 2911شمسی ،بقایای بناهایی معروف به زالشلر (مرکب از زالش به معنی زرتشت و لر که پسوند جمع در زبان ترکی است) و
دیزلشت (مرکب از دو کلمه دیر زرتشت) نیز موجود بوده است .دو قبرستان نیز در دو طرف این منطقه بوده و اکنون نیز
موجود است .هسته اولیه شهر شامل  3محله بوده است که این محلهها در داخل
قلعهای محصور بوده اند .شهر چهار دروازه داشته که به وسیله چهار مسیر اصلی به
مرکز و بازار شهر هدایت می شده است .در اطراف این مسیرها ،مراکز فرهنگی و
تجاری و محلههایی متمرکز بودهاند .اطراف بافت قدیمی شهر به وسیله باغات
محصور بوده است.
نگاره  .1هسته اولیه و محالت قدیمی شهر اهر؛ مأخذ :مهندسین مشاور مهرازان2911 ،
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بازار اهر به عنوان بازار مرکزی مناطق شمالی تبریز محسوب میشده که از یک سوی محل تولید مواد اولیه مورد نیاز بازار تبریز
و از سوی دیگر محل فروش اجناس ارائه شده از آن در این مناطق بوده است .هر آنچه امروز به عنوان بازار تاریخی اهر اعم از
روباز و سرپوشیده شناخته می شود ،در بخش شمالی شهر تاریخی و در واقع در بخش قاجاری آن است .شکل کلی بازار اهر در
تبعیت از شکل کلی شهر به مثابه زنجیری است که تمامی اهالی و محالت شهر را بهم وصل مینماید .دکانها بعنوان سادهترین
واحدهای معمای وابسته به بازار با قرارگیری ارگانیک در جوار یکدیگر ،از دروازههای ورودی شهر قاجاری راستههای روباز یا
کوچه بازارها را شکل دادهاند که این راستهها در مرکز شهر به همدیگر بافته شده و یک مرکز تجاری را پدید آوردهاند .به
عبارتی کاروانها با عبور از دروازه ورودی شهر ،از طریق راستههای روباز که سراها و مساجدی را در طول مسیر خود داشته اند،
خود را به مرکز شهر می رساندند .بر اساس اسناد تاریخی این مرکز تجاری در مرکز شهر دوران قاجاریه اهر ،بعدها توسط
رشیدالملک سرپوشیده شده است .بازار اهر قبل از پوشش آجری دارای پوشش چوبی بود که بر اثر حادثه آتش سوزی از بین
میرود و رشیدالملک تصمیم به تعویض پوشش آن میگیرد .بنابر کتیبه سنگی منصوبه در بازار سرپوشیده ،بنای گنبد بازار در
سال  2912ه.ق به دستور رشیدالملک بنیان نهاده شده است .روند توسعه راستههای روباز را در فرضیهای میتوان از قلب شهر
به سمت دروازههای آن بیان کرد .یعنی محل اتمام راسته های روباز در هر دوره زمانی ،معین محل ورودی شهر بوده است و
بیشک حاکمین و ساکنین شهر ،دروازه ،برج و حصار بیرونی شهر را به نسبت توسعه این راستههای تجاری ،توسعه میدادهاند.
مجموعه بازار روباز و سرپوشیده اهر به لحاظ ریختشناسی جزء بازارهای خطی محسوب میشود که در امتداد راهها و معابر
شکل گرفته است .راسته بازارهای اهر ممتد از دروازههای ورودی تا مرکز شهر نیز از گونه خطی ارگانیک هستند.

نگاره  .9الگوی معماری بازار اهر ماخذ طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده ،مهندسین مشاور شارستان

بازار سرپوشیده که در مرکز سه راسته روباز یا کوچه بازار راسته آقمسجد در شمال ،راسته جگر فروشان در غرب و راسته اوچ
دوکان الر (سه دکان) در شرق ،قرار داد .به طور کل از یک راسته اصلی  Vشکل و یک راسته فرع (موازی با یکی از بازوهای V
شکل) تشکیل شده است .راسته اصلی چهار ورودی از سمت دروازههای شهر دارد که سه ورودی آن از راستههای روباز سه
دروازه تبریز ،اردبیل و کلیبر و یک ورودی آن از سرای مسگرخانه بوده و ر استه فرعی بازار نیز از دو ورودی در سمت شرق
راسته برخوردار است .خیابانکشیهای انجام شده در پیرامون ساختار بازار موجب انقطاع در بخشهای متفاوتی از راستههای
روباز ،تخریب تعدادی از بناهای وابسته به بازار و انفصال راستههای روباز و سرپوشیده از همدیگر شده است .همچنین ورودی
سمت جنوب غربی راستههای اصلی ،از مداخالت متأخر بازار هستند .بازار
سرپوشیده اهر بدلیل جایگیری در موقعیتی کوهستانی و برخورداری از
آب و هوای سرد ،جهت حفظ گرمای داخل بازار ،با سقفهای کوتاه و
روزنهایی کوچک برای روشنایی داخل راسته ،ساخته شده است.
نگاره .1شبکه تجاری شهر تاریخی اهر و وضع موجود از بازارهای سرباز و سرپوشیده
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بر مبنای مطالعات مهندسین مشاور شارستان در قالب طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده ،مطالعات جامعی درباره بافت تاریخی
اهر و بویژه بازار تاریخی صورت گرفته ولی در این مورد نیز توجه به مطالعات زندگی همگانی در بازار نادیده گرفته شده و صرفا
به طراحی مسیر پیاده گردشگری مطابق با شکل تاریخی راسته های بازار سرباز و سرپوشیده پرداخته شده است.
جدول  .1مطالعات مهندسین مشاور شارستان در قالب بازار
تعداد طبقات ساختمانها

عرصههای عمومی و خصوصی

وضعیت ریزدانگی قطعات

فضاهای باز و عناصر لینچی

معرفی محدودهی پژوهش

محدوده ی مورد مطالعه در این پژوهش بزرگترین گشودگی و فضای باز در ناحیه غربی بازار سنتی است .این محدوده با جداره
های آشفته و کفسازی نامناسب و نبود مبلمان شهری مناسب هنوز هم مورد استفاده شهروندان قرار میگیرد و این مورد لزوم
انجام مطالعات و ارائه طرحهایی برای بهبود کیفیت این فضا را صد چندان میکند.

نقشه  .2شناخت محدوده مورد مطالعه ،ماخذ :نگارنده

محدوده مورد مطالعه دارای  1ورودی است ،ورودی شرقی مجموعه از خیابان اصلی و ورودی غربی از مجموعه بازار هر دو فعال
هستند و یکی از مهم ترین مسیرهای رفت و آمد به بازار سرپوشیده به شمار میروند .دو ورودی در جنوب و جنوب غربی هم
وجود دارد که مسدود شده اند (جدول  .)3در حال حاضر فضای مورد مطالعه بخاطر نزدیکی به مجموعه بازار و ورودی فرعی
مجموعه سرپوشیده و اینکه فضاهای تجاری در اطراف فضای باز بیشتر به عنوان انبار برای مجموعه داخلی استفاده میشود
بنابراین به محل تردد و پارک خودروها تبدیل شده که سیمای این بخش از مجموعه را به شدت مغشوش کرده و عامل ایجاد
ترافیک سنگین سواره در محدوده شده است.
خط آسمان مطلوب با تاکید بر ورودی بازار ،تو رفتگی در ورودی بازار برای تاکید بر آن ،گشایش فضایی و مقیاس انسانی
مطلوب از نقاط قوت مجموعه به شمار میروند .عالوه بر آن وجود ورودی های متعدد به مجموعه نیز می توانست عاملی مثبت
برای ایجاد سرزندگی در مجموعه باشد که متاسفانه با مسدود شده ورودی ها این مورد نیز نادیده گرفته شده است.
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جدول  .3شناخت محدوده مورد مطالعه ماخذ:نگارنده

اهداف و فرضیههای پژوهش

در پژوهش با شناسایی کیفیت های طراحی شهری در فضاهای عمومی با توجه به اقلیم اهر و استفاده از آموزه های کالبدی
بازار سنتی اهر اهداف زیر برآورده شوند.
 شناسایی عوامل موثر در طراحی فضای عمومی شهری در بافت بازار ،طبق معیارهای کالبدی و رفتارهای سرزده از شهرونداندر این فضاها
 معیارهای طراحی فضای عمومی سرزنده و امنسواالت تخصصی:
الف :فضای عمومی در بافت تاریخی اهر باید چه مشخصات و ویژگی هایی داشته باشد؟
روش تحقیق
همانند وضعیت آب و هوا،پیش بینی جریان زندگی نیز بسیار مشکل است .کسی نیست که بتواند به یقین روشی برای پیش
بینی نحوه ی استفاده مردم از فضای شهری را ارائه کند .اکنون حجم باالیی از اطالعات ،در طی سال ها ،درباره تعامل زندگی و
فضا در شهرها ج مع آوری شده است .این داده ها می تواند فهم بهتری در مورد زندگی شهری ارائه دهند و راه های پیش بینی
را به وسیله ی چهارچوب های موجود ،خواهند گشود (یان گل.)1129 ،
بنابر این پژوهش حاضر پژوهشی کیفی و توصیفی است که در آن تالش شده است تا با بررسی دقیق حوزهی موردی مطالعه
شناخت دقیقی حاصل شود که بتوان بر مبنای آن به پرسشهای پژوهش پاسخ داد و راهکارهایی را برای حل معضالت بافت
پیدا کرد .تا حد امکان در روش های انتخاب شده برای این پژوهش سعی گردیده است تا سازمان پذیری ،عقالیی بودن ،علمی
بودن ،واقعگرا بودن و پرهیز از پیشداوری در اولویت کار قرار گیرد .در روند این پژوهش ،مطالعه و بررسی نظریات اندیشمندان
حوزه شهرسازی ،مطالعات میدانی و بررسی مشکالت و نظارت بر رفتار مردم از مهم ترین مراحل به حساب میآیند .از روش
های یان گل در جدول  3برای شناخت ویژگیهای فضای عمومی و رفتار مردم در فضاهای همگانی در بخش مورد مطالعه
استفاده شده است.
جدول  .3روشهای مورد استفاده یان گل در مطالعه زندگی همگانی
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شمردن

تبدیل به نقشه کردن

ترسیم حرکت (ردیابی)

پیگرد (تعقیب سایهبهسایه)

ردگیری

عکسبرداری

یادداشت روزانه (خاطرهنویسی)

پیادهروی آزمایشی

م شاهده کلیدی ترین شیوه ی ارائه شده در این پژوهش است ،زیرا مشاهده مستقیم ،به عنوان پایهای ترین ابزار در مطالعات
زندگی همگانی میباشد (یان گل .)1129 ،ابزارهای استفاده شده در این پژوهش ،ابزارها ساده و در دسترس هستند بیشتر
مطالعات فقط با یک قلم ،یک تکه کاغذ ،شاید یک شمارشگر یا یک کرنومتر انجام میشوند .جامعه آماری مردمی بودند که در
در ساعات  21صبح 1 ،بعد از ظهر و  1عصر به مدت ده دقیقه شمارش شده و نحوه ی حرکت و رفتارهای آنان مورد بررسی
قرار گرفته است .سپس اطالعت توسط نرم افزار اتوکد تبدیل به نقشه شده و توسط نرم افزار  Excelتجزیه و تحلیل شده اند.
یافته ها
با توجه با به مشاهدات میدانی انجام شده و بهرهگیری از روشهای یان گل ترافیک پیاده و سواره در میدان در ده دقیقه بررسی
شد و نتایج این بررسی ها در قالب نمودار شماره یک و دو ارائه میشود.

نمودار  .2بررسی میزان حضور مردم و اتومبیل در فضا

نمودار  .1بررسی میزان

حضور مردم و اتومبیل در فضا بر اساس جنسیت

بر این اساس حضور مردم در فضا بیشتر از اتومبیلهای پارک شده می باشد بنابراین اولویت استفاده باید به مردم تعلق گیرد با
محدود کردن حضور اتومبیل در فضا میتوان در جهت افزایش حضورپذیری فضا برای مردم گام برداشت.
بر اساس نمودار  ،1مردان بیشتر از تمامی گروههای اجتماعی در فضا حضور دارند حضور آنها در ساعت  1ظهر بیشتر از زمان
های دیگر است ،حضور زنان در ساعات ظهر و بعد از ظهر در فضا افزایش مییابد (نمودار  )9بنابراین باید در جهت بهبود
وسایل آسایش اقلیمی در محدوده اقدامات الزم را مبذول نمود .حضور کودکان نیز اغلب در کنار زنان در فضا صورت میگیرد.
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نمودار  .9میزان حضور زنان در فضا

نمودار .1میزان حضور مردان در فضا

درصد حضور گروههای مختلف اجتماعی نیز در ساعات مختلف روز در نمودارهای  1 ،5و 1بررسی شده اند.

نمودار .5درصد حضور گروههای مختلف اجتماعی 21،صبح

نمودار .1درصد حضور گروههای مختلف اجتماعی 1 ،ظهر

نمودار .1درصد حضور گروههای مختلف اجتماعی  1،عصر

بر این اساس در ساعات صبح حضور خودرو بیشتر از تمامی ساعات روز ،معادل  51درصد می باشد و در ظهر به کمترین میزان
در مقایسه با مردمی که در فضا حضور دارند یعنی  11درصد می رسد .کودکان کمتر از سایرین از فضا استفاده می کنند با این
وجود بخشی از استفاده کنندگان از فضا را شامل میشوند.
فعالیتهای مردم و مکانهای ایستادن آنها در نقشهی شماره 1نشان داده شده است .تعداد ،نوع و مکان فعالیت را میتوان بر
روی این نقشه مشاهده کرد .میتوان رد حرکت مردم را نیز در داخل یا متن فضا در نقشه  9مشاهده نمود .با توجه به این نقشه
مشخص می شود که فضای میدان بیشتر به عنوان فضای عبوری و واسط بین بازار سرپوشیده و خیابان اصلی ایفای نقش می-
کند.
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نقشه  .1نقشهبرداری رفتاری از محدوده مورد مطالعه

نقشه  .9ترسیم حرکت یا ردیابی در محدوده مورد مطالعه

در تکنیک سایه به سایه در نگارهی  5برای مشاهده حرکت مردم در فضا مشاهدهگر مردم را بدون اینکه متوجه او شوند ،دنبال
کرده و رفتارهایشان را ثبت کرده است.

نگاره  .5تکنیک سایه به سایه

تکنیک عکسبرداری هم در این پژوهش به عنوان ابزاری ضروری برای مستندسازی وضعیت زندگی اجتماعی و فضایشهری استفاده شده
است .این تکنیک همراه با تکنیک یادداشت روزانه میتوانند حاوی جزئیات و نکات ظریفی از رابطه بین زندگی اجتماعی و فضا باشند.

نگاره  .1حضور مردم در فضا

نگاره .1حضور مردم در فضا

نگاره .3حضور مغازهداران در فضا در روز بارانی

نگاره .3رفتگران در فضا برای ارائه خدمات نگاره  .21حضور مردم در فضا در روز بارانی

فضای مورد مطالعه روزانه مورد بازدید گروههای مختلف اجتماعی قرار میگیرد از جمله مردمی که برای خرید از مجموعه
دیدن می کنند (نگاره  .) 1عالوه بر آن مردم برای فعالیت های اجباری مانند رفتن به سرکار خود در بازار نیز از فضا عبور می
کنند .رفتگرانی که و ظیفه نظافت فضا را به عهده دارند نیز جزو بازدید کنندگان فضا می باشند (نگاره .)3
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بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر یکی از فضاهای جمعی بازار اهر که در طول دهه های گذشته جایگاه اجتماعی و کالبدی خود را از دست
داده است با دیدگاه های یان گل مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از پژوهش بر این نکته تاکید داشت که اگرچه این فضا
از لحاظ کالبدی و مبلمان شهری در وضعیت نامطلوبی به سر می برد اما همچنان به عنوان مکانی برای تردد مردم مورد
استفاده قرار میگیرد بنابراین باید برای جذب بیشتر مردم به فضا و ارتقای سرزندگی در مجموعه بر اساس نتایج پژوهش به
طراحی فضایی برای عابران پیاده در مجموعه اقدام شود تا مردم بیشتری برای فعالیتهای اختیاری و اجتماعی در فضا حاضر
شوند.
بر اساس دیدگاه یان گل در امر محافظت ،تردد خودروها در مجموعه باید به عنوان یکی از مشکالت جدی مورد بررسی قرار
گرفته و از ورود خودروها به مجموعه اجتناب شود .آسایش اقلیمی نیز باید جزو اولویت های طراحی در محدوده باشد ،در
مشاهدات پژوهشگر در یک روز بارانی دو گروه از مردم یکی برای در امان ماندن و دیگری برای تماشای باران در زیر سایبان-
های مجموعه گرد آمده بودند (نگاره  3و  .)21برای آسایش بیشتر این فضا باید شامل مکان هایی برای قدم زدن ،نشستن و
استراحت برای مردمی باشد که به قصد خرید یا تفریح و گذران اوقات فراغت در مجموعه حاضر می شوند .از طرفی این فضا
باید مکان مناسبی برای استراحت مردمی باشد که بعد از خرید از بازار سرپوشیده نیاز به استراحت دارند بنابرین باید مبلمان
شهری مناسب در فضا بکار گرفته شود .با توجه به مقی اس انسانی و دید مطلوب به آسمان و بنای تاریخی ارزشمند بازار ،برای
احیای کالبد مجموعه می توان با استفاده از الگوی بومی معماری بازار فضایی زیبا برا لذت بردن مردم از معماری و تاریخ و
هویت شهر خلق کرد.
عوامل فوق می توانند در اجتماع پذیری بیشتر در مجموعه از دیدگاه  PPSنیز موثر واقع شوند .کاربریهای تفریحی و بومی
نیز باید در مجموعه تقویت شوند .در این مورد کاربریهای پیشنهادی جاذب جمعیت در مجموعه شامل کافهها و کافیشاپها
با سرریز مبلمان و خدماتشان در فضای عمومی میباشد .در مورد دسترسی و ارتباطات در مجموعه ،گشودن ورودی های
مسدود شده می تواند در جذب جمعیت افزایش سرزندگی در مجموعه موثر واقع شود .حضور مردم در فضا نیز باعث افزایش
حس امنیت و جذابیت در فضا خواهد شد.
منابع
بحرینی ،سید حسین ، 2939 ،طراحی شهری برای قرن شهری مکان سازی برای مردم ،انتشارات دانشگاه تهران
پاکزاد ،جهانشاه ، 2931 ،مجموعه کتاب های طراحی و برنامه ریزی ،کتاب دوم ،تهران ،انتشارات شهیدی
توسلی ،محمود ، 2932 ،ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران ،تهران ،نشر تندیس نقرهای
جهاد دانشگاهی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران ،2933 ،بازار ایرانی تجربه ای در مستند سازی بازارهای ایران ،تهران ،انتشارات
جهاد دانشگاهی
حبیبی،کیومرث ،2931،بهسازی و نوسازی بافت های کهن شهری ،تهران ،نشر انتخاب
حبیبی ،سید محسن ،مسیرهای پیاده گردشگری ،هنرهای زیبا،شماره نهم19-52 ،2913 ،
دانشپور ،سید عبدالهادی ،فضاهای عمومی و عوامل موثر بر حیاط جمعی ،باغ نظر ،شماره هفتم ،بهار و تابستان  ،2931صفحات 23-13
سلطانزاده ،حسین ،2931 ،بازار در شهرهای ایران ،تهران ،انتشارات جهاد دانشگاهی
سلطانزاده ،حسین ،2931 ،فضاهای شهری در بافتهای تاریخی ایران ،تهران ،دفتر پژوهشهای فرهنگی.
شیعه ،اسماعیل ،2931 ،با شهر و منطقه در ایران ،تهران ،انتشارات دانشگاه علم و صنعت
علیمردانی ،مسعود ،ابن خلدون و اخالق شهرنشینی ،کتاب نقد ،شماره  ،91بهار 2939
فدایی نژاد ،سمیه ،بررسی سیر تحوالت بافت و تاثیر آن بر خاطره زدایی از بافت های کهن نمونه موردی محله عودالجان تهران ،باغ نظر،
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شماره ششم ،2935 ،صفحه 31
فرزامشاد ،مصطفی ،2931 ،مبانی برنامه ریزی و طراحی مراکز تجاری ،تهران ،جهان جام جم
کاشانی جو ،خشایار ،بازشناخت رویکردهای نظری به فضاهای عمومی شهری ،نشریه هویت شهر ،سال چهارم ،شماره  ،1بهار و تابستان
2933
گل ،یان ،ترجمه غفاری علی ،2931 ،شهر انسانی ،تهران ،موسسه علم معمار
گل ،یان ،ترجمه غفاری علی ،سهیلیپور محمد صادق  ،2933،فضاهای عمومی و زندگی جمعی شهر آدالید ،1111 :تهران :دانشگاه شهید
بهشتی ،مرکز چاپ و انتشارات.
گل ،یان ،ترجمه بهزادفر مصطفی ،رضایی ندوشن محمد رضا ،رضایی ندوشن احمد ،2931 ،چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم ،تهران،
موسسه علم معمار
مرادی ،سلمان ،هنر عمومی و تلفیق آن در فضای شهری ،باغ نظر ،دوره  ،1شماره 31- 32 ،3
مدنیپور ،علی ،2931 ،فضاهای عمومی و خصوصی شهر ،تهران ،انتشارات پردازش و برنامهریزی تهران
مهندسین مشاور باغ شهر بنا ،2931،طرح تفصیلی شهر اهر
مهندسین مشاور شارستان ، 2939 ،طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده شهر اهر ،سطح دو مطالعات اختصاصی بافت فرسوده دارای ارزش
میراث شهری ،ویرایش دوم
مهندسین مشاور شارستان ،2931 ،طرح تفصیلی ویژه بافت فرسوده شهر اهر ،مطالعات عمومی
نعیما ،غالمرضا ، 2911 ،احیا مراکز خدماتی و بازار محله قلعه دزفول ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران ،دانشکده هنرهای زیبا.
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