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چکیده:
مجموعهای از فعالیتهای فرهنگی و کالبدی براساس نیازها ،فعالیتها و رفتارهای ساکنین ،شهر را تشکیل میدهد .برنامهریزی شهری به دنبال ارتقای کیفیت
زندگی ساکنان شهر و ساختن شهری مناسب برای زندگی) سرزندگی( است .محالت شهری به عنوان بستر زندگی اجتماعی و کوچکترین واحد تقسیمات شهری
در ایجاد و خلق جاذبه های مکان جهت سکونت و سایر فعالیتها منا سب ه ستند .در محله سرزنده ،ف ضاهای عمومی ترغیب کننده افراد جهت ح ضور در محیط
بوده و ساکنان از بودن در محیط بیرون از خانه احساس رضایت ،راحتی و آسایش دارند .مرکز محله به مثابه قلب تپندهای است که عناصر فرهنگی ،تجاری ،مذهبی
و خدماتی را در خود جای داده و با وجود قابلیتها و کیفیتهای محیطی فرصت حضور ساکنین را فراهم میآورد ،در نتیجه باعث ایجاد حس سرزندگی و تعلق و
پیوند عاطفی میان ساکنین محله می شوند .هدف از این پژوهش؛ با توجه به نیازهای فرهنگی و اجتماعی ساکنین محله ق صرالدشت شیراز ،استخراج مشخصههای
سرزندگی ست که فر صتهایی را جهت ح ضور فعال ساکنین و زمینههای ارتقا حس سرزندگی و پویایی و همچنین افزایش هر چه بی شتر حس تعلق ساکنان به
محله فراهم خواهد کرد .در این راستتتا روش تحقیق در این پژوهش کیفی و از نوع توصتتیفی -تحلیلی میباشتتد .جمعآوری دادهها از طریق مطالعات کتابخانهای،
مصاحبه ،مشاهده و برداشت میدانی بوده است .در نتیجه مدل تحلیلی پژوهش که درواقع دربرگیرنده مدل کلی عوامل اثرگذار بر سرزندگی محالت میباشد ،تدوین
گردیده و در انتها مولفههایی در راستای ارتقای سرزندگی محله قصرالدشت ارائه شده است.
کلیدواژه ها :فضای شهری -سرزندگی -مولفهها -محله -قصرالدشت شیراز.
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مقدمه
رشد روز افزون صنعت و تکنولوژی در جوامع امروزی تغییراتی را در شیوه زندگی به همراه داشته است .این تغیرات از دو جنبه جسمی و روانی زندگی انسانها
را به چالش ک شیده ا ست .جوامع تو سعه یافته برای تطبیق و هماهنگی با اینگونه تغیرات از چند دهه قبل به فکر افتاده و راهحلهایی ارائه و آزمایش کردهاند .در
این میان توجه به آسایش روانی و جسمانی انسان حائز اهمیت است .امروزه یکی از مهمترین دغدغهها در طراحی فضاهای عمومی شهر ،سرزنده بودن این مکانها
میباشد که باعث تداوم حضور شهروندان می شود .امروزه یکی از مهمترین دغدغهها در طراحی فضاهای عمومی شهر ،سرزنده بودن این مکانها میباشد که باعث
تداوم حضور شهروندان میشود.
افراد در سادهترین حالت نیازمند برقراری ارتباط ،دیدن ،شنیدن و صحبت کردن میبا شند و از آنجا که فعالیتهای انتخابی زمانی صورت میگیرد که تمایل به
انجام آن وجود دا شته با شد لذا میتوان گفت که سرزندگی در ف ضا مخ صو صا ف ضاهای عمومی ب سیار الزم و ضروری ا ست .ف ضاهای عمومی رابطی بین افراد و
فعالیتهای گروهی است .حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است و آنچه به یک فضا زندگی میبخشد مردم و حضور فعال و پرشور و نشاط آنها در فضاست.
برای دست یافتن به شهری زنده و یا سرزندگی در محیط شهر ،باید مکانها و موقعیتهایی برای ایجاد تجربههای دوست داشتنی فراهم آورد .سرزندگی به حضور
مدام ،پویا و پررنگ مردم در ستتطش شتتهر با هدف انجام فعالیتهای غیر اجباری اطالق میشتتود .در حقیقت این ویژگی هنگامی دستتتیافتنی استتت که تعداد قابل
مالحظهای از شهروندان در طیف سنی و جنسی مختلف در زمانهای متفاوت در سطش شهر حضوری فعال داشته باشند.
در این میان محالت به عنوان ف ضایی شهری ،روزانه پذیرای خیل عظیمی از اق شار مختلف میبا شد که ب سته به نوع نیاز ،ساعاتی را در آن ح ضور دارند .محله
قصرالدشت شیراز به عنوان یکی از قدیمیترین محالت شیراز محسوب میشود .با شناسایی و تقویت عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری و بررسی آن در محله

قصرالدشت سعی بر آن شده تا مشکالت در محدوده مورد نظر رفع شود.
پیشینه پژوهش
در حوزه ف ضاهای شهری و سرزندگی در ف ضاهای شهری و معماری ،مدارک پژوهش ها و مطالعاتی کم و بیش صورت گرفته ا ست؛ از این میان ،کتاب پامیر
( )2007در کتاب خلق یک مرکز شتتتهری پر جنب و جوش ،عوامل موثر بر یک مکان عمومی موفق و پر جنب و جوش؛ موقعیت مکان ،پذیرا بودن جمع کثیری از
افراد ،اندازه مکان ،توجه به گنجایش برای تفریحات جمعی و رویدادها ،برنامه ریزی مکان ،ایجاد مغازه های خرده فروشتتتی و کاربری های مرتبط با فعالیت خوردن،
طرح مکان ،توجه به ظرفیت فضا برای جذب و مطابقت با فعالیتها معرفی مینماید .در پایان نامه با عنوان راهکارهای ارتقای حیات و سرزندگی در بافتهای فرسوده
منطقه  12تهران ناحیه  ،2به نگارش ستترور خداپرستتت ستتاده لشتته در ستتال  1390با توجه به اهمیت بافت فرستتوده در شتتکلگیری تحوالت فرهنگی و اجتماعی و
تاریخی و هویت بخ شی در جهت احیا مجدد و ایجاد ف ضای سرزنده و مثمر بیان میکند .در پایاننامه با عنوان برر سی راهکارهای کالبدی ارتقاء سرزندگی اجتماعی
در منظر شهری (طراحی مجتمع تجاری و کالبد مرکز محله امامزاده یحیی در بافت شهر ساری) در سال  1392به نگارش مهرنوش سادات موسوی جباری به بررسی
معیارها و عناصرکالبدی تأثیرگذار بر ارتقاء سرزندگی اجتماعی در عرصه عمومی شهری پرداخته است ،نتایج حاصل از این پژوهش راهکارهایی جهت ارتقاء سرزندگی
در عر صه عمومی میبا شد .در پایاننامه با عنوان ارتقای حیات اجتماعی در بافت های تاریخی با رویکرد مبتنی بر بناهای میانافزا؛ نمونه موردی :طراحی مرکز محله
در بافت تاریخی محله شه شهان ا صفهان در سال  1395به نگارش مریم مقد سی سینجانی به برر سی اهمیت جایگاه محالت در افزایش روابط مردم و بهبود کیفیت
زندگی آنان پرداخته ا ست و ن هایتا با ارایه ا صول و اقداماتی به طراحی مرکز محله در بافت تاریخی پرداخته ا ست .در میان مقاالت ارائه شده ،آتو سا مدیری و سعید
بهبودیان باجگیران در مقالهای با عنوان ارتقاء سرزندگی در ف ضاهای عمومی شهرهای جدید با رویکرد ساماندهی منظر شهری (مطالعه موردی شهر جدید گلبهار)
( )1390معیارهای تاثیرگذار در ارتقاء سرزندگی فضای عمومی زیبایی شناسی ،خوانایی ،فعالیت شبانه روزی ،بهداشت ،امنیت ،مشارکت مردم ،آسایش و نشاط ،تنوع
فضایی ،حس تعلق به مکان میباشد .مریم خستو و نوید سعیدی رضوانی در مقاله خود بنام "عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری" ( )1389بر این باورند که اگر
شهر را به مانند یک موجود زنده فرض کنیم برای ادامه زندگی به سرزندگی و نشاط نیازمند است.

روش انجام پژوهش
روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی  -تحلیلی و نوعی تحقیق کاربردی است .توصیف و شناخت معیارهای حس سرزندگی و عوامل افزایش و ایجاد
آن در مرکز محله سبب تو صیفی و نیز برر سی ارتباط بین عوامل مختلف سرزندگی با مرکز محله موجب تحلیلی بودن این پژوهش می شود .این پژوهش در زمره
پژوهشهای کیفی قرار دارد .ابزار گردآوری اطالعات در این روش ،م شاهده و ح ضور در ف ضاهای محله وم صاحبه عمیق با اهالی محله میبا شد .مبانی مورد نیاز
سرزندگی با ا ستفاده از مطالعات کتابخانهای و ا سنادی فراهم می شود ،در ادامه ارتباط میان سرزندگی و مرکز محله برر سی گ شته و با ا ستفاده از نتایج حا صله و
تحلیل دادهها معیارهای نمود ستترزندگی در محله استتتخراج میگردد .بنابراین روش جمعآوری دادهها مبتنی بر مطالعات کتابخانهای و استتنادی ،پیمایش میدانی،
مشاهده و تحلیل کیفی دادهها است.

فضاهای شهری
شهر به عنوان مکانی برای سکونت و زندگی اجتماعی انسان سابقه ای بس طوالنی دارد .شهر را میتوان نوعی سازمانیافتگی در فضا داسنت که بستر مناسبی
جهت فرهنگ سازی ا ست (هدایت .)7 :1391 ،شهر مجموعهای فرهنگی -کالبدی ا ست که بر ا ساس نیازها ،فعالیتها و رفتارهای ساکنین آن شکل گرفته ا ست.
انسانها بسته به نیازهای فردی یا گروهی خود فعالیت کرده و الگوهای رفتاری خاص خود عرضه میکنند .شهر و فضاهای مختلف آن بستر یا ظرفی هستند برای
اینگونه اتفاقات ،بالتبع ف ضاها و خ صو صیات آنها واب ستگی شدیدی به نحوه فعالیت و الگوهای رفتاری ا ستفادهکنندگان آنها دارند (پاکزاد .)81 :1385 ،ف ضای
شهری قسمتی از بافت شهری است که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند و بستری است برای فعالیتهای انسانی و برقراری تعامالت اجتماعی ،در
واقع صفحهای است که داستان زندگی جمعی در آن گشوده میشود .فضاهای شهری در طول تاریخ بشر همواره عرصه اجرای کارکردهای اجتماعی بوده و بسیاری
از فعالیتهای وابسته به عرصه خصوصی مانند خانواده نیز به عرصه عمومی و فضاهای شهری سپرده شده است (الیق فرصت.)42 :1395 ،
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ف ضای کالبدی شهر به عنوان ب ستر و فرم فیزیکی جامعه از محتوی با جریانهای اجتماعی ،اقت صادی و فرهنگی شهر تاثیر میپذیرند و با سازماندهی ف ضای
فیزیکی بر آن تاثیر میگذارند .بخش هایی از شهر که در مالکیت عمومی با شند یا خ صو صی ولی در د سترس عموم برای دیدن و لذت بردن با شد عر صه همگانی یا
ف ضای شهری نامیده می شود که شامل خیابانها ،میدانها ،پارکها ،و زمینهایی ا ست که همهی مردم شبانه روز و به صورت آزاد و قانونی میتوانند در آن ح ضور
یابند ( .)2005 ،Cowanدر مفهومی عام ،ف ضای شهری ارتباط متقابل میان روابط و رفتارها ست .یعنی ضمن آنکه محل همجواری هویتهای فردی ا ست ،در یک
زندگی شتتهری خود به مثابه مهمترین عامل احراز هویت بوده و بر رفتارها و روابط انستتانی تاثیر میگذارد .عالوه بر این ،به عنوان یک فضتتای عمومی محل حضتتور و
حیات بخ شی اندی شهها و خوا ستهای فردی و اجتماعی ان سانها ست ،یعنی مهمترین مرکز ادراکات ا شتراکی آدمی ا ست و شاید به همین دلیل در تو سعه ان سانی
جوامع نقش بسیار پر اهمیتی را دارا است.

سرزندگی
سرزندگی به حضور مدام ،پویا و پررنگ مردم در سطش شهر با هدف انجام فعالیت های غیر اجباری اطالق می شود .در حقیقت این ویژگی هنگامی دست یافتنی
است که تعداد قابل مالحظه ای از شهروندان در طیف سنی و جنسی مختلف در زمان های متفاوت در سطش شهر حضوری فعال داشته باشند (صالحی و همکاران،
 .)19 :1390در فرهنگ لغت معین واژه سرزنده " سر حال ،شادمان و مسرور" معنا شده است (معین .)1363 ،نشریه اکونومیست ( ،)2011واژه  livableرا معادل با
زی ستپذیری و به معنای فر صت شغلی تعریف می کند .سرزندگی و زی ستپذیری از لحاظ روح و معنا در کالبد شهر ،ارتباط ب سیار نزدیکی با کیفیت زندگی دارند.
کیفیت زندگی مفهومی گسترده است که مواردی چون زندگی خوب ،زندگی با ارزش ،رضایت بخش و زندگی شاد را در برمیگیرد (.)Mc crea etal ,2006

شاخصههای سرزندگی
آنچه از ویژگیهای کالبدی که باعث خلق سرزندگی در مکانهای عمومی می شود ،شامل مواردی ا ست که شرایط ح ضور افراد را در ف ضا فراهم مینماید و از
طرفی هم باعث تستتکین و آرامش فیزیکی در افراد میگردد و هم به لحاظ زیباییشتتناستتی آن ها را محفوظ میگرداند .در طول تاریخ بین زندگی اجتماعی افراد در
شهرها و فضاهای شهری ارتباط نزدیکی وجود داشته است .برخی از عوامل سرزندگی در جدول شماره  1به آن اشاره شده است .با توجه به مشکالت اصلی بافتهای
هدف برنامههای بازآفرینی شهری به نظر میر سد که عوامل ارتقاء دهنده سرزندگی در وهله نخ ست میبای ست با م شکالت و مع ضالت این بافتها همخوانی و
سازگاری دا شته با شند و در جهت از بین بردن و بهبود آن گام بردارند؛ از اینرو با در نظر گرفتن عمدهترین م شکالت اینگونه از بافتها ،میتوان عنوان کرد که
معیارهای تنوع جاذبه ،قابلیت دستتترستتی ،آستتایش ،ایمنی و امنیت ،زمان و بعد فعالیتها ،فعالیتهای کنار خیابان ،حمل و نقل ،اختالط کاربریها عامل افزایش
سرزندگی هستند (صداقتی و فارسی.)230 :1395 ،
جدول  -1مولفههای سرزندگی محالت شهری (ماخذ :صداقتی و فارسی)239 :1395 ،
ابعاد
سرزندگی

مولفههای فرعی

مولفههای اصلی

شهری

کیفیتهای
کالبدی

کیفیتهای

کیفیتهای محیطهای
مصنوع

بهکارگیری نماهای فعال شهری ،تشویق در بهکارگیری تمایزات کالبدی بین محالت ،بهکارگیری نشانههای ذهنی و
عینی ،راحی محالت پیاده محور ،ایجاد شبکهی جذاب همپیوندی که امکان استفاده از محورهای عمده فعالیت را
برای مسیرهای تردد عابرین پیاده فراهم می کند ،تنوع در طراحی جدارهها و کفسازی

کیفیتهای محیطهای
طبیعی

بهره گیری از عناصر طبیعی در خلق مراکز محله ای ،خالقیت و ابتکار در استفاده از مناظر و محیط طبیعی ،سش
بهداشت و سالمت (دفع آبهای سطحی ،کاهش آلودگیهای محیط)

کیفیتهای محیطهای
عمومی
(قطبهای جاذب
جمعیتی)

دارا بودن مراکز محله ای فعال و جاذب جمعیت ،فضاهای عمومی یکپارچه شده همراه با کاربری های اصلی و ثانویه،
دعوتکنندگی فضاها برای حضور بیشتر افراد ،جذابیتهای بصری فضاهای عمومی ،پیوند و ارتباطات بین فضاهای
عمومی ،وجود تنوع و فرصتهای گوناگون از قبیل فعالیتهای هنری و سرگرمی در فضای شهری محالت ،اطمینان
از تداوم بصری و عملکردی ،تأکید بر کیفیت باالی فضاهای عمومی از قبیل :پارک ها ،میدانچهها ،گذرگاههای
سرپوشیده تجاری (بازارچهها) و فضاهای فرهنگی  -هنری

کیفیتهای دسترسی

دسترسی به خدمات آموزشی -بهداشتی ،مراکز فرهنگی-هنری ،تسهیالت گذران اوقات فراغت و خدمات محلی
،سهولت دسترسی  ،اتصال شبکهای قطبهای جاذب و کیفیات بصری آنها ،برقراری پیوندهای عملکردی از طریق
اصالح دسترسیها ،دسترسی به سیستمهای حمل و نقل عمومی ،مسیرهای مخصوص پیاده روی و دوچرخه سواری

کیفیتهای خدماتی

اختالط کاربریها ،تنوع فعالیتها و عملکردها ،توازن فعالیتها و توزیع و چیدمان اصولی آنها فعالیتهای منظم
و مداوم کاربریهای تجاری و جاذب جمعیت در طول شبانه روز ،وجود بازارهای موقت ها  ،سطش مبادالت و معامالت
روزانه ،وجود تمایزات کارکردی و عملکردی بین محالت

کیفیت
ادراکی -ذهنی

برقراری سطحی از پویاییهای اجتماعی ،میزان حجم استفاده کنندگان از معابر درون محله ،آسایش (امنیت -هویت)،
ایمنی خوانایی  ،مطلوبیت های محیطی و حس مکان ( عالقه افراد به فضا)  ،پیوستگی اجتماعی قوی ،ارتباطات
مؤثر در برقراری تعامالت اجتماعی ،روابط موزون  ،روحیه جمعی و غرور مدنی ،دامنه وسیعی از شیوه های زندگی،
خاطرات ،سنت ،جشن های اجتماعی ،به حداکثر رساندن سهولت استفاده از محیط (راحتی) ،مشارکت شهروندان،
قابلیت محیط در پاسخگویی به نیازهای تمام اقشار جامعه و گروههای سنی و جنسی

کارکردیو
عملکردی

کیفیتهای
معنایی
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محله
از گذشتتته های دور ،محالت مستتکونی در شتتهرها ،به عنوان ستتلولهای حیات شتتهری دارای نقش مهمی در زندگی ستتاکنان آنها بودهاند و به عنوان یکی از
کانونهای خرد ملموس شکلگیری هویتهای فرهنگی و تعلقات اجتماعی مطرح ه ستند (قا سمی و نگینی .)1389 ،بردا شت ها و نگرش هایی که ناظر به مفهوم
محله است بر روند ،فرایند سرشت و سرنوشت شکل گیری و شکل دهی به محله در جامعه تأثیر بسزایی دارند .در ادامه به توصیف این مفهوم در حوزه های علمی
مختلف پرداخته می شود .در جدول  2محله از حوزههای مختلف علوم به صورت خالصه بررسی شده است:
جدول  -2شناخت مفهوم محله براساس عناصر و مولفههای اصلی آن در حوزههای علمی مختلف )ماخذ :عبدالهی و همکاران)1389 ،
حوزه های علمی

مضامین مشترک

عناصر و مولفه های اصلی

جامعه شناسی شهری

دارا بودن همبستگی و روابط متقابل
دارا بودن محدوده و حریم معین
محله به عنوان واحد اجتماعی

علوم اجتماعی

حوزه مسکونی در مقیاس کوچک
افراد ساکن در یک حوزه مسکونی
روابط میان ساکنان
کیفیت روابط و تعامالت

جغرافیای شهری و
اجتماعی

محدوده مشخص و معین در بافت شهر
رویارویی و برخورد چهره به چهره
تشریک مساعی برای مرتفع ساختن مسائل مشترک
هدفمندی سکونت در موقعیت مکانی معین

برنامه ریزی شهری

بخش یا محدوده قابل شناسایی در شهر  -هویت و موجودیت اقتصادی و
اجتماعی پویا  -توجه یه معیارهای کالبدی و اجتماعی به صورت یکپارچه –
محدوده شهری معین – دارا بودن ترکیب متوازی از فعالیت ها -دارا بودن
مرکز معین – وجود ارتباطات اجتماعی در ظرف مکانی

دارا بودن محدوده مشخص در شهر
حس همب ستگی و روابط متقابل میان
ساکنان
هویت جمعی و اشتتتتراک اهداف بین
ستتتاکنان یکپاچگی فضتتتا و فعالیت در
محدوده محله

محله به عنوان سکونت گاهی اجتماعی محل ا ستقرار شهرن شینان بوده ا ست .این واحد اجتماعی که رکن جامعه ایرانی مح سوب می شد ،ساختار کالبدی
شهرهای ایران با ستان را در قالبی متفاوت در ایران ا سالمی به نمایش گذا شت .عوامل متعدد سیا سی اداری ،اقت صادی و اجتماعی  -فرهنگی موجب شکلگیری
ف ضای کالبدی محله در شهر شده که از این میان ،عوامل اجتماعی و فرهنگی به وا سطه ارتباط م ستقیم با خ صایص اجتماعی و خ صلت فرهنگ پروری محله از
اهمیت خاصتتی برخوردارند (بحری مقدم و یوستتفیفر .)101 :1392 ،عدم توجه به ویژگیهای خاص مکانی و فرهنگی و ارزشهای بومی و محلی در فرآیندهای
تو سعه شهری منجر به یکنواختی سیما و ظاهر شهرها شده ا ست و محالت شهری به عنوان مکان تبلور فرهنگ جایگاه و هویت خود را ازد ست داده و همچنین
جذابیتهای ناشتتی از تمایزات مکانی و فرهنگی در این راستتتا کمرنگ شتتده استتت (همان .)103 :نمودار  1کارکردهای اجتماعی و فرهنگی محله محالت را بیان
میکند.
کارکردهای فرهنگی محله

کارکردهای اجتماعی محله

مناسبات مشترک انسان نظیر دین ،مذهب ،حرفه ،قومیت و
زبان موجب شکلگیری اجتماع محلی شده است.

یکی از عوامل شکلگیری وجوه فرهنگ در محله عامل
دینی_مذهبی میباشد.

خصوصیات اجتماعی مشترک تعیین کننده ی هویت فرد در
محله و شهر میباشد.

ایجاد و توسعه مجموعههای فرهنگی ،توسط صاحبان ثروت
مقدمه شکلگیری و رشد محلههای شهری شده است.

همکاری و اتحاد شکل گرفته بین اهالی محله ،امنیت فردی
و اجتماعی از طریق نظارت رسمی و غیر رسمی درون محله
را به وجود میآورد.

حفظ فرهنگ بین اهالی محله سبب بازسازی آداب ،رسوم،
عادات و مراسم در چهارچوب فضای شهری میشود و آنرا
از گزند آسیبها و مخالفتها حفظ میکند.

نمودار  -1کارکردهای محله (ماخذ :نگارنده)

محله قصرالدشت شیراز
یکی از قدیمی ترین محله های شیراز که رد شمال غربی این شهر قرار دارد و در قدیم به م سجد بری هم شهرت دا شته ا ست ،که دلیل آن وجود یک م سجد
سنگی مربوط به قرن ششم هجری در این محله است که کتیبههای سنگی آن هنوز در مسجد رئیس احمدی قصرالدشت موجود است .اهالی قدیم شیراز این محله
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را شربت خانه مینامیدهاند که علت اطالق این صفت باغهای میوه فراوان این محله است که در وسعتی بیش از دهها هکتار در گستره شهر شیراز قرار دارد.
در انتخاب نمونه موردی با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت محله ق صرالد شت شیراز و با توجه به این نکته که این محله ،محل زندگی اق شار
مختلف با سطش اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی متنوع میباشد مورد ارزیابی و بیان مولفههای سرزندگی آن پرداخته شده است.

یافتههای پژوهش
در مصاحبه با افراد ابتدا به بررسی و ارائه دیدگاههای ساکنین نسبت به محله پرداخته شد .مجموع نظرات ساکنین راجع به محله در قالب نقاط مثبت و منفی
طبقه بندی شده است که در جدول شماره  3به آن اشاره شده است.
جدول  - 3نقاط قوت و ضعف محله از نظر ساکنین (ماخذ :نگارنده)
نقاط قوت

نقاط ضعف

مشارکت اهالی در همه امور محله

کمبود امکانات تفریحی و فرهنگی

امنیت زیاد

کمبود پارک و فضای سبز

خوانایی محله

رفت و آمد زیاد در محور اصلی محله

دسترسی آسان به نیازهای خدماتی روزانه

بافت قدیمی و فرسوده

وجود اماکن مذهبی

کوچه های فرعی کم عرض و باریک

آرامش و آسایش محله

آلودگی در بافت قدیمی محله

بیشترین عاملی که به عقیده ساکنین در محله مشاهده می شود ،مشارکت اهالی محله در رویدادهای محله است ،امنیت محله نیز مورد دیگری بود توسط همه
مصاحبه شوندگان به آن اشاره شد .کمبود پارک و فضای سبز عاملی بود که اهالی محله علیالخصوص جوانان به آن اشاره کردند .بیشتر مصاحبه شوندگان از خوانایی
محله و خدمات ارائه شده و وجود حسینه و شاهزاده محمد (برگزاری مراسم عاشورای سال  97در تصویر  1در مجاورت حسینیه) و همچنین مساجد متعدد احساس
رضایت داشتند .بافت قدیم و فرسوده و نیز معابر و کوچههای کم عرض (تصویر ،) 2که پاسخگوی مناسبی برای ارائه خدمات نیست گالیه داشتند .وجود زباله در
کوچهها و همچنین متروکه شدن برخی از خانهها و زمینها که منجر به جمع شدن زباله در آنها شده است ،سبب نارضایتی عدهای اهالی شده است .کمبود مکانهای
فرهنگی و ورزشی که بیشتر جوانان و نوجوانان به آن اشاره کردند .با این وجود بیشتر افراد قدیمی و مسن ساکن در محله احساس رضایت و آرامش و آسایش زیاد
نسبت به این مکان داشتند .عوامل ذکر شده بر اساس فراوانی اشاره به آن در نمودار  2نمایش داده شده است.

تصویر  -2کوجه های کم عرض (ماخذ :نگارنده)

تصویر  -1مراسم عاشورا ( 1397ماخذ :نگارنده)

نمودار  - 2بررسی میزان نقاط قوت و ضعف از دیدگاه ساکنین ( ماخذ :نگارنده)

بخش دوم مصاحبه؛ با توجه به هر کدام از معیارها ،سوالها در غالب گفت وگوی صمیمانه با ساکنین محله در میان گذاشته شد .در بررسی معیار اجتماعی امنیت،
تعامل و مشارکت بین اهالی ،حس تعلق به محله خصوصا در میان افراد مسن باالترین میزان اهمیت از نگاه ساکنین داشتند .اقامت طوالنی مدت ،خاطرات مشترک،
زندگی در کنار آشنایان ،شناخت اهالی از هم ،برگزاری مراسم مذهبی و آیینی و وجود اماکن مذهبی از دالیل افراد برای اثبات این موارد بود.
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در میان شاخص های معیار دسترسی و اتصاالت بیشترین عامل موثر دسترسی به خدمات جمعی است ،طبق گفته ساکنین همه نیازهای روزانه و هفتگی ساکنین
به راحتی محیا می شود و نیازی به مراجعه خارج از محله ندارند .در این میان فقدان فضایی جهت نشستن و گذران اوقات افراد محلی به شدت احساس میشود
(تصویر .)3وضعیت عابر پیاده نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نیز کوچه های تنگ جهت تردد استفاده همزمان پیاده و سواره امکان پذیر نمیباشد و بعضا در
بسیاری از معابر بافت فدیم امکان تردد اتومبیل نیز وجود ندارد .تصویر  4وضعیت نامناسب پارک خودروها در میدان را نشان میدهد .از میان شاخصهای کالبدی،
ساکنین معتقد بودند با وجود ازبینرفتن خانههای تاریخی و قدیمی و نیز ساخت و سازهای جدید ،اما حضور امامزاده و مسجد جامع و نیز باغهای قصرالدشت ،همچنان
باعث حفظ هویت و خوانایی محله شده است.

تصویر -3عدم وجود فضای نشستن در اطراف میدان (ماخذ :نگارنده)

تصویر  -4پارک کردن ماشینها در میدان (ماخذ :نگارنده)

نتیجهگیری:
با توجه به آنچه بیان شد ،حاکی از آن ا ست که وجود ان سان در ف ضا به عنوان معیار ا صلی در بهبود کیفیت ف ضاهای شهری موثر ا ست و نکته قابل توجه در
رابطه با این موضوع آفرینش کیفیتهایی است که حضور فرد در محیط را تسهیل و به تناسب آن ترغیب نماید.
سرزندگی به مفهوم تنوع فعالیتها و استمرار جریان زندگی در محله و ایجاد حس تعلق و تناسبات انسانی در کالبد محله و مرکز محله ،به این نتیجه میرسیم
که عالوه بر در نظر گرفتن م سائل کمی ،باید بر م سائل کیفی طراحی اهمیت قائل شده و در عین حفظ شروط مکانی سرزنده اعم از پیاده مدار بودن و ح ضور
عناصر شاخص ،و در نظر گرفتن عوامل کالبدی به بهترین شکل ،فضایی عمومی و همگانی در مجموعه به منظور تقویت تعامالت و مشارکت ساکنین در نظر گرفته
شود و ح ضور و م شارکت افراد که شرط تحقق سرزندگی ا ست با ایجاد امنیت به حد اعالی خود ر ساند و در این میان تامین شرایط منا سب زی ستی و کاهش
آلودگیهای محیطی بسیار حائز اهمیت است .ترکیب همه عوامل اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ،روانشناختی و زیباشناسی به گونهای که با عوامل محیطی و بستر
مکان در یک راستا قرار گیرد؛ میتواند مجموعهایی با نشاط بوجود آورد که این نشاط به گفته سقراط دلیل بر خوشبختی افراد و در نهایت سرزندگی آنها خواهد
بود .مدل مفهومی سرزندگی در محله درنمودار شماره  3نشان داده شده است.

نمودار  -3مدل مفهومی سرزندگی در محله (ماخذ نگارنده)

در میان شاخص های معیار دسترسی و اتصاالت بیشترین عامل موثر دسترسی به خدمات جمعی است ،طبق گفته ساکنین همه نیازهای روزانه و هفتگی ساکنین
به راحتی محیا می شود و نیازی به مراجعه خارج از محله ندارند .وضعیت عابر پیاده نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و نیز کوچههای تنگ جهت تردد استفاده
همزمان پیاده و سواره امکان پذیر نمی باشد و بعضا در بسیاری از معابر بافت فدیم امکان تردد اتومبیل نیز وجود ندارد .از میان شاخصهای کالبدی ،ساکنین معتقد
بودند با وجود ازبینرفتن خانههای تاریخ ی و قدیمی و نیز ساخت وسازهای جدید ،اما حضور امامزاده ،مسجد جامع و نیز باغهای قصرالدشت ،همچنان باعث حفظ
هویت و خوانایی محله شده است.
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سال دوم

در بعد زیست محیطی ساکنین از آبوهوای بسیار مطلوب محله به دلیل وجود باغهای قصرالدشت احساس رضایت داشتند ،اما آلودگیهایی که در محله بدلیل
سختی در عبور و مرور و حمل زباله در بعضی از نقاط وجود دارد .نمودار  4میزان عوامل موثر بر سرزندگی از دیدگاه ساکنان را بیان میکند.

نمودار  -4بررسی میزان عوامل موثر بر سرزندگی از دیدگاه ساکنین از طریق مصاحبه ( ماخذ :نگارنده)

به طور خالصه نتایج پژوهش میدانی بیان میدارد:
•

با توجه به کمرنگ شدن هویت و ساختار قدیمی محله ،احیای بافت محله و برگرداندن حس مکان در اولویت باید قرار گیرد.

•

ایجاد تنوع در کالبد ،به جهت جلوگیری از تکرار و خسته شوندگی ،ایجاد تنوع در کاربریها و وجود کابریهای تجاری ،فرهنگی ،مسکونی ،تفریحی ،امکان
ایجاد فعالیت به صورت گروهی و فردی و امکان حضور همه گروههای سنی.

•

با توجه به وجود امنیت نسبی در محله حفظ و بهبود این مولفه باید در نظر گرفته شود .نورپردازی مناسب فضا در شب ،نفوذپذیری در کالبد و شفافیت
فضا میتواند به بهبود امنیت کمک شایانی میکند.

•

بیشترین میزان اجتماعپذیری در فضاهای بدون عملکرد و یا غیررسمی رخ میدهد .تعبیه فضای مناسب جهت گردهمایی و ایجاد تعامل بین ساکنین در
بهبود سرزندگی محله میتواند تاثیر مثبت داشته باشد.

• افراد اغلب در نزدیکترین فضا به فضای فعالیتی خود به تعامل با افراد و محیط میپردازند .بنابراین قرارگیری مرکز محله در نقطه ای که دسترسی برای
تمامی ساکنین آسان باشد در اولویت است.
با توجه به نتایج م صاحبه و م شاهدات انجام شده ،و نیز مطابقت آن با پژوهش های انجام شده ،میتوان چهار عامل ا سا سی موثر (نمودار )5بر سرزندگی محله
قصرالدشت ارائه داد.
ایمنی و امنیت

نورپردازی مناسب

شفافیت فضا

آسایش کالبدی

اقلیمی

زیست محیطی

دسترسی

پیاده محوری

نفوذپذیری

تنوع

کاربری

کالبدی

تسهیالت رفاهی

خدمات مناسب محلی

فعالیتی

انعطافپذیری

نمودار  - 5معیارهای موثر بر سرزندگی در محله قصرالدشت ( ماخذ :نگارنده)
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