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چکی ـده| اجــزای شــهر ســنتی ایرانــی ،ســاختاری هماهنــگ و منســجم ،برآمــده از مفاهیــم مختلــف را در
برمیگرفتنــد .شــبکۀ گذرهــا ،از مهمتریــن عناصــر ارتباطــی ایــن شــهرها بــوده کــه عــاوه بــر پیونددهــی
بیــن بخشهــای مختلــف بافــت ،زمینــۀ حضــور و فعالیتهــای متنــوع ســاکنین محلــه را ایجــاد نمــوده و
جایگاهــی مهــم در حــوزۀ همگانــی شــهر داشــتهاند .مواجهــۀ ســازمان فضایــی و حیــات جــاری در ایــن گذرها
بــا تحــول محتوایــی و کالبــدی شــهرها ،مســئلهای قابلتوجــه اســت .بــر همیــن مبنــا هــدف از ایــن پژوهــش،
مطالعــۀ جایــگاه گذرهــای تاریخــی در نظــام ســاختاری فضاهــای عمومــی شــهر اســت تــا بــا اســتخراج عوامل
مؤثــر بــر آن ،چگونگــی عملکــرد ایــن عنصــر در ســاحت همگانــی و جمعــی شــهرهای امــروز را مــورد تحلیــل
قــرار دهــد .ایــن پژوهــش بــا نگرشــی کیفــی و بــا روش توصیفــی و تحلیلــی انجامگرفتــه و بــا مطالعــۀ
کتابخان ـهای و اســنادی بــه بررســی مفهــوم و ویژگیهــای گذرهــای تاریخــی و مؤلفههــای فضــای عمومــی
مرتبــط بــا آن میپــردازد .ایــن مؤلفههــا شــامل :دسترســی و حرکــت ،سلســلهمراتب ،ســکون ،تضــاد و
تبایــن ،تحــرک و تنــوع ،اختــاط کاربــری ،انعطــاف فضایــی و پیوســتگی اســت .ســپس بــا روش تحلیــل
کالبدی-فضایــی ،برهمکنــش عوامــل در محــدودۀ مطالعاتــی گــذر درخونــگاه بــر اســاس مــدارک تصویــری و
مشــاهدات میدانــی آن ،بررســی میشــود .فضــای عمومــی گــذر درخونــگاه از طریــق ســازمانیابی مبتنــی بــر
نظــام مراکــز محلــه و وجــود شــاخصههای بــارزی نظیــر :ابنیــۀ تاریخــی ،گشــایشهای فضایــی ،کاربریهــای
قدیمــی و چیدمــان آنهــا ،شــکل یافتــه اســت .بــا واکاوی ایــن گــذر در زمینههــای مطالعاتــی نظیــر :ســازمان
فضایــی شــهر ،رابطــۀ جــز و کل ،ارتباطــات مفصلــی و تحلیــل مؤلفههــا ،کیفیتهــای مؤثــر آن بــر فضــای
عمومــی شــهر تبییــن گردیــده اســت .ایــن کیفیتهــا شــامل :ارتبــاط کالبــدی و نســبت معنایــی فضــای
عمومــی ،هویتبخشــی بــه فضــای عمومــی و تعادلبخشــیدن بــه فضــای عمومــی و کارکــرد عناصــر کالبــدی
گــذر در تبییــن فضــای عمومــی اســت کــه میتوانــد مبنایــی جهــت توســعۀ آتــی گــذر ،ارتقــای فعالیتهــا
و تعامــات اجتماعــی و حــل مســائل و معضــات کالبــدی آن باشــد.

واژگان کلیـدی| گذرهــای تاریخــی ،حیــات شــهری ،فضــای عمومــی ،تحلیــل کالبدی-فضایی ،محلۀ ســنگلج،
گــذر درخونگاه.

مقدمـه| فهـم زیربناهـای موجـود و قابلیتهـای در دسـترس ،از
مهمتریـن ارکان مداخلات و برنامهریزیهـای شـهری و معمـاری
اسـت .ازایـنرو اجـزا و عناصـر اصلـی که سـاختار کالبـدی فضایی
شـهر را در رونـدی تکاملـی شـکل دادهانـد ،در هر خوانش شـهری
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جایگاهـی تعیینکننـده دارنـد .ایـن نظـام ،بازتابدهنـدۀ مردمـی
اسـت کـه در آنهـا زندگـی کـرده (مارشـال )130 ،1395 ،و
تعامـل میـان عناصـر سـازماندهنده و مفهومـی آن ،بـر شـکل و
نظـم شـهری اثرگـذار بوده اسـت .شـهرهای تاریخی ایـران یکی از
ایـن مصادیق اسـت کـه بـا اندامهایی نظیـر مرکز ،سـاختار ،قلمرو
(لبـه) و کلهـای کوچـک (محالت) (منصـوری و دیزانـی)1395 ،

حامد عابدینی و سیمون آیوازیان
مجموعـهای شـهری را شـکل داده و بهواسـطۀ شـبکهای فضایـی
شـامل مرکـز شـهر ،مراکـز محلات ،گذرهـای اصلـی و میـدان،
اسـتخوانبندی و انتظـام فضایـی بافتهـای آن (اسـمعیلیان
و پورجعفـر )65 ،1392 ،انسـجا م یافتـه اسـت .ارتبـاط بهعنـوان
اساسـیترین مفهـوم شـهری و جـاری در تمـام قواعـد و اصول ،در
ایـن شـهرها شـکلی خوانـا به خـود گرفتـه و پیوندی روشـن میان
مرکـز شـهر و مراکـز محلات از طریـق گذرهـای اصلی (توسـلی،
 )37 ،1382اسـتوار شـده اسـت.
ایـن گذرهـای تاریخـی باوجـود آنکـه عنصـری خطـی بـا نقـش
ظاهـری معبـر و محـل تـردد روزانـه بودنـد ،امـا بـه جهـت
کارکردهـای جانبـی نظیر فعالیتهـای تجاری ،مذهبـی ،اجتماعی
و تفریحـی و همچنیـن ادراک مخاطبیـن از فضـای آن ،در نظـام
محلـه و شـهر اهمیـت یافتنـد .بـر همیـن اسـاس از حـوزۀ خطـی
خـود فراتـر رفتـه ،تأثیـری مهم بـر بافت همجـوار گذاشـته و بدل
بـه مؤلفـۀ هویتـی آن محـدوده شـدهاند؛ لـذا بـا محالت شـهری و
روابـط درونـی آنهـا همپیوند شـده و زمینـۀ فعالیتهـای جمعی
و حیـات مشـترک سـاکنین را فراهم آورده اسـت .گذرهـا از طریق
برقـراری تعامـل بـا شـهر ،روح شهرنشـینی را درون محلـه جـاری
کـرده و نمـودی از فضـای عمومـی را متجلـی سـاختهاند که نقش
اجتماعـی و فرهنگـی مهمـی را در شـهر و محلـه ایفـا میکـرده
اسـت (محسـنی و زمانیفـرد .)77 ،1398 ،ایـن فضـای عمومـی
بهمثابـۀ رکـن اجتماعـی شـهر ،بازنمـودی از حرکـت در فضاسـت
کـه اجتماعپذیـری را تسـهیل کـرده و کیفیـت محیـط شـهری
(مدنیپـور )208 ،1396 ،را بـا ماهیـت خـود ارتقـا میدهـد.
اسـتمرار حیـات مدنی جـاری در گذرهای تاریخـی و تطبیق آن با
شـهرهای امـروز نیازمنـد بررسـی مواجهـۀ ایـن گذرها بـا تحوالت
سـاختاری شـهرهای معاصـر و شـناخت صحیـح نسـبت بـه نقش
آنهـا در فراینـد شـکلگیری فضاهـای عمومـی و حافظـۀ تاریخی
شـهر اسـت؛ تـا اهـداف کالبـدی و اجتماعـی ایـن عنصـر شـهری
موردتوجـه قرارگرفتـه و موضعـی مناسـب نسـبت به کنـش آن در
قلمـرو همگانـی شـهر اتخـاذ گـردد .ازایـنرو هـدف ایـن پژوهش
مطالعـۀ ویژگیهـای گـذر و مؤلفههـای فضـای عمومـی مرتبـط با
آن اسـت ،تـا ایـن مجموعـه از عوامـل را در گـذر درخونـگاه که با
مشـخصههای فـراوان ،نقـش مهمی در حیات فرهنگـی و اجتماعی
تهـران عصـر قاجار ایفـا مینموده اسـت ،مـورد واکاوی قـرار دهد.
پیـرو آن ،ایـن پرسـشها مطرح میشـود که ویژگیهـای گذرهای
تاریخـی و مؤلفههـای فضـای عمومـی در نسـبت بـا آن چیسـت و
ارتبـاط آنهـا چگونـه تبییـن میشـود؟ گـذر تاریخـی درخونـگاه
چگونـه بهمثابـۀ یـک فضـای عمومی در نظـام سـاختاری و فضایی
شـهر امـروز عمـل مینماید؟

روش تحقیق

بـا خوانشـی تکاملـی نسـبت به آنچـه تاکنـون در ارتباط بـا مفهوم

گـذر و جایـگاه آن در شـهرهای ایـران صورت گرفتـه ،این پژوهش
از نـوع کیفـی و توصیفی-تحلیلـی ،بـا رویکـرد تحلیـل سـاختار
کالبدی-فضایی اسـت .ایـن روش تحلیل ،ترکیـب فضایی ،توصیف
ویژگیهـای آن و تعامـل و رابطـۀ دوجانبـۀ فضـای بـاز بـا بخـش
ساختهشـده را موردبررسـی قـرار میدهـد ،تـا بتوانـد بـه درجـات
متعـددی از جزئیـات برسـد (شـوالباخ .)96-92 ،1395 ،در همین
راسـتا ،بـا مطالعـۀ کتابخانـهای ،مفهـوم و ویژگیهـای گـذر ،و
مؤلفههایـی کـه بـه ماهیـت عمومـی آن معنـا میبخشـند ،تبیین
شـده که اسـاس تحلیل نمونـۀ مطالعاتی گـذر درخونـگاه بهعنوان
یکـی از مهمتریـن گذرهـای تاریخـی شـهر تهـران در بسـتر محلۀ
سـنگلج اسـت .بررسـی ویژگیهای کالبدی بـا مراجعه به نقشـهها
و مطالعـۀ میدانـی وضـع موجـود گذر درخونـگاه صـورت گرفته تا
بـا بهرهگیـری از آنها ،مفاهیم مسـتتر در نظام کالبـدی و معنایی
گـذر و کیفیتهـای مؤثـر آن بر فضـای عمومی ،مـورد تحلیل قرار
گیرند.

پیشینۀ پژوهش

بخشـی از پژوهشهـای صورتگرفتـه در زمینـۀ مطالعـۀ شـهرهای
تاریخـی ایـران بـه بررسـی مفهـوم ،چگونگـی پیدایـش ،کارکـرد و
ویژگیهـای گـذر بـا اهـداف مختلفـی نظیر مرمـت شـهری ،ارتقای
کارکردهـای جمعـی ،فرهنگـی و اقتصـادی ،گونهبنـدی سـاختاری
و مطالعـات تاریخـی آن پرداختهانـد .حاجیـان ( )1398بـا تحلیـل
محتـوای نقشـههای تهـران قاجـاری و تفسـیر دادههـای متنـی،
شـناخت عنصـر گـذر در ایـن بسـتر را دنبـال کـرده اسـت و آن را
عرصـهای بـرای باهم زیسـتن ،مواجهه و احسـاس اهـل محلیبودن
در قالـب مجموعـهای از فضاهـای یکپارچـه ،مرکزمحلـه ،محلـه و
واحـدی بـرای مدیریـت شـهر معرفـی میکنـد .شـعله و یوسـفی
مشـهور ( )1398نیـز بـا تأکیـد بـر عاملیت تشـخصبخش گـذر به
بافتهـای تاریخـی ،از طریـق ویژگیهـای کالبـدی فضایـی نظیـر:
جهـت جغرافیایـی ،چیدمـان عناصـر ،شـکل ،کاربریهـا ،تناسـبات
فضایـی ،سـطوح جانبـی و ...گذرهـای تاریخـی را دسـتهبندی
و گونهشناسـی کـرده اسـت .بخشـی از ایـن خصوصیـات را نیـز
سـلطانزاده ( )1392در بررسـی خـود در رابطـه بـا جایـگاه راههـا
در بافتهـای تاریخـی ،از منظـر کارکـردی و کالبـدی ارائـه کـرده
اسـت .حمـزهزاده ،مختاری و بیـگ بابایی ( )1400تأثیـر ارزشهای
بصـری ابنیـۀ تاریخی مجـاور را بر گردشـگری گـذر تاریخی مطالعه
کـرده و تأکیـد بر ارتبـاط بصری مخاطـب و فضای درون گـذر دارد
کـه بـا ارزشهـای بصـری و کالبـدی گـذر (نظیـر :شـکل ،انـدازه و
مقیـاس ،تناسـبات ،نحـوۀ دید به گـذر و زاویۀ دید) تبییـن مییابد.
فارسـی ،شـاهیوندی و ناسـخیان ( )1399اصـول حاکم بـر گذرهای
تاریخـی را بهعنـوان عصـارۀ خیابانسـازی ایـران قدیم اسـتخراج و
دسـتهبندی میکنـد .ایـن پژوهش ازنقطهنظـر مفاهیـم طراحانه به
گـذر نگریسـته و سـعی دارد عوامـل برسـازندۀ آن را نظیـر کاربری،
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تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر
اقلیـم ،مقیـاس انسـانی ،مشـارکت شـهروندی و تناسـبات حجـم و
تـوده واکاوی کنـد .پویـان ،قنبـران و حسـینزاده ( )1398نیـز
مشـخصهها و ویژگیهـای فضایـی تأثیرگـذار گذر بـر ادراک هویتی
مخاطـب و عوامل شاخصشـدن ،ماندگاری و جذابیـت آن را تحلیل
کردهانـد .داعیپـور ( )1392اشـاره بـه نشـانهها و عناصـر کالبـدی
شـکلدهنده بـه بدنـۀ گذرهـای تاریخـی دارد و پیراولیـا و سـهیلی
( )1396گـذر را از منظـر فضـای بینابین در مقیـاس میانی که میان
فضـای شـهری و معماری پیوسـتگی ایجاد مینماید ،مـورد خوانش
قـرار داده اسـت .یزدانفـر ( )1393نیـز به مطالعـۀ ویژگیهای کمی
و کیفـی گـذر در سـه حـوزۀ کالبد ،عملکـرد و معنا پرداخته اسـت.
در مجموعـۀ ایـن مطالعـات رابطـۀ گـذر بـا شـهر عمومـاً بـر منطق
ادراکـی ،نظـام کالبـدی فضایـی و ویژگیهای آن ،مطرح اسـت .این
پژوهـش سـعی دارد تـا با تغییر ایـن زاویۀ نـگاه ،گذر را در نسـبتی
بـا شـبکۀ فضاهـای عمومـی و در اتصـال بـا آن بنگـرد .همچنین بر
اسـاس تصویر  1مجموعـهای از ویژگیهای کالبـدی فضایی گذر در
راسـتای اهـداف ایـن مطالعه ،از تحقیقات پیشـین اسـتخراج شـده
است.

مبانی نظری
••گذر

سـبک زندگـی جـاری در گذرهـا و همچنیـن عناصـر فیزیکـی و

کالبـدی شـکلدهندۀ آنهـا (توسـلی )37 ،1382 ،موجـب ایجـاد
تفاوتهـای سـاختاری و معنایـی با دیگر معابر شـده اسـت .تعریف
لغـوی گذر ،معبـر ،جاده ،راه شـاه ،گذری فراخ (دهخـدا )1377 ،و
کانـون مرکـزی محلههـای قدیـم ،ماننـد سـر چهارراهها یـا مراکز
دکانهـا و قهوهخانههـا (معیـن )1437 ،1386 ،اسـت .ازنقطهنظـر
کالبدی-فضایـی ،گذرهـای تاریخی ،شـبکۀ همپیوند راهها ،شـاکلۀ
بافـت (شـعله و یوسـفی مشـهور )83 ،1398 ،و اسـتخوانبندی
محلـه بـوده کـه سـایر عوامـل در اطـراف آن اسـتقرار مییافتـه
اسـت (حبیبـی .)34 ،1382 ،گذرهـا ضمـن ایجـاد پیونـد فضایـی
در بافـت شـهر ،انسـجام فضایـی و هویـت متمایـز را بـا ویژگیهـا
و کیفیتهـای منحصربهفـرد خـود ارائـه داده (پویـان ،قنبـران و
حسـینزاده )72 ،1399 ،و پیوسـتگی و سلسـلهمراتب فضایـی
(پیراولیـا و سـهیلی )38 ،1396 ،را در محلـه جاری میسـاختند .از
منظـر اجتماعـی ،گذرها مکانی بـرای تهیۀ مایحتـاج روزمره و رفع
نیازهـای اهالـی بـوده (حاجیـان )142 ،1398 ،که بهعنوان راسـتۀ
محلـه شـناخته میشـدند و مکانـی جهت تـردد تمامی سـاکنان و
بسـتری بـرای تعاملات اجتماعی فراتـر از حد همسـایگی (پاکزاد،
 )216 ،1386آنهـا بودهانـد ،لـذا تأثیـر بسـزایی بـر ایجـاد پیونـد
میان شـهروندان و محیط اطرافشـان داشـته و زمینۀ گذران اوقات
فراغـت و فعالیتهـای جمعـی و عمومـی را فراهـم میکردهانـد
(تصاویـر  2و .)3

تصویر  .1ویژگیهای کالبدی-فضایی گذرهای تاریخی .مأخذ :نگارندگان ،بر اساس تحلیل مطالعات پیشین.
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تصویر  .2ارتباط فضایی میان عناصر مرکز محله و گذرهای اصلی ،محله کوشکنو
یزد .مأخذ :توسلی.38 ،1382 ،

)205 ،1396؛ همچنیـن محـل تبلـور ماهیـت زندگـی جمعـی
(برخـوردار ،زارع و مختابـاد امرئـی )19 ،1399 ،و عامـل تقویـت
تعاملات جمعـی اسـت ) .(Cao & Kang, 2019, 188ایـن فضاهـا
شـامل تمامـی بخشهـای شـهر هسـتند کـه مـردم بـه آنهـا
دسترسـی فیزیکی و بصری داشـته (تیبالدز )1 ،1387 ،و الگوهای
مختلـف فضاهـای تجمـع در شـهر همچـون :ورودیهـا ،گرههـا و
میادیـن ،مسـیرها ،خیابانهـا ،پالزاهـا ،پارکهـا ،زمینهـای بازی،
سـیتی هالهـا ،مالهـا و سـایر فرمهایـی جمعـی (چرخچیـان و
دانشـپور )56 ،1388 ،را شـامل میشـوند .فضـای عمومـی موفـق
دربردارنـده مؤلفههایـی چـون دسترسـی ،کالبـد مناسـب ،منظـر،
تنـوع فعالیـت ،جامعیت ،امنیـت ،تعامل اجتماعـی ،اجتماعپذیری،
آسـایش و راحتی اسـت (شـجاعی و پرتوی )96 ،1394 ،و با آنها
سـنجیده میشـود.

••مؤلفههای فضای عمومی

تصویر  .3گذر ،ساباط و میدانچهای در میان .مأخذ :داعیپور.46 ،1392 ،

••فضای عمومی

فضاهـای عمومـی از اصلیتریـن فضاهـای شـهری هسـتند کـه
حیـات مدنـی در آنهـا جریـان مییابد .ایـن فضاها عرصـۀ حضور
مـردم و پاسـخی بـه نیازهـا و خواسـتههای اجتماعـی ،فرهنگـی،
اقتصـادی و سیاسـی آنهـا (حبیبـی و پورمحمدرضـا)7 ،1392 ،
و کالبـد سـهبعدی دموکراسـی) (Taipale, 2009, 77هسـتند.
فضـای عمومـی ماننـد «زمینـی مشـترک» بسـتر فعالیتهـای
آیینـی و کارکـردی اسـت کـه یـک اجتمـاع را بههـم پیونـد داده
(  Carr, 1992بـه نقـل از اشـرفی ،پوراحمـد ،رهنمایـی و رفیعیان،
 )1393و یکـی از اجـزای اصلـی زیرسـاختهای روابـط اجتماعـی
اسـت کـه شـکلگیری گروههـا را میسـر میکنـد (مدنیپـور،

فضـای عمومـی را حـوزهای میاندانشـی قلمـداد میکننـد کـه در
جریانی پیوسـته بر ماهیت فیزیکی و اجتماعی شـهر تأثیر گذاشـته
و از آن تأثیـر میپذیـرد .لـذا مؤلفههـا و ویژگیهـای سـاختار
کالبـدی ،جمعـی و معنایـی آن نیز بسـیار متنوع بوده و وابسـتگی
زیـادی بـه شـیوۀ قرارگیـری در شـهر ،نحـوۀ عملکـرد بـا اجتمـاع
و درنهایـت روش مطالعـه آن دارد .بیـن اجـزای تشـکیلدهندۀ
شـهرهای تاریخـی وابسـتگی تنگاتنگی بـا فضاهای بـاز وجود دارد
و بافـت شـهر بهانـدازۀ کافـی فشـرده بـوده ،بهطوریکـه امـکان
پیـادهروی در مسـیرهای کوتـاه فراهـم میشـود (تیبالـدز،1387 ،
 .)21ارتبـاط یکـی از مهمتریـن قابلیتهـای فضـای عمومی اسـت
کـه بـر رونـد تعامـل و حضـور افـراد تأثیـر بسـیار دارد و درنهایت
اسـاس موضـوع فضـای عمومـی میگـردد (هماننـد خیابـان
پیادهمحـور و محلـی) .ایـن فضاهـا عمدهتریـن مکانهـای عمومی
یـک شـهر و اصلیتریـن ارگانهـای حیاتـی آن هسـتند (جیکوبز،
 )39 ،1398کـه منطـق ایـن تحقیـق نیـز از آن نشـئت میگیـرد.
ازایـنرو توجـه ایـن پژوهـش معطـوف بـه مؤلفههـای مرتبـط بـا
کارکـرد ارتباطی-جمعـی فضاهـای عمومـی اسـت کـه مفهـوم
گـذر در آنهـا نمـود مییابـد .فضاهای شـهری دربرگیرنـدۀ چهار
عنصـر اساسـی شـامل سـاکنان یـا عابـران ،عناصـر انسانسـاخت
(کالبـدی یـا فعالیـت) ،روابـط (میـان افـراد و عناصـر یـا میـان
عناصـر) و زمـان (شـیخی و رضایـی )85 ،1396 ،بـوده و کیفیـت
محیطـی آن از برآینـد «کالبـد»« ،فعالیـت» و «تصـورات» (گلکار،
 )53 ،1380حاصـل میشـود .تاکنـون پژوهشهـای بسـیاری در
ایـن راسـتا صـورت گرفته اسـت (گلـکار1380 ،؛ توالیـی1381 ،؛
حبیبـی1382 ،؛ لنـگ1384 ،؛ پاکـزاد1386 ،1385 ،؛ دانشـپور
و چرخچیـان1386 ،؛ تیبالـدز1387 ،؛ لینـچ1394 ،؛ چپمـن،
1394؛ توسـلی1395 ،؛ گل1396 ،؛ مدنیپـور1396 ،؛ جیکوبـز،
1398؛ شـیروانی1398 ،؛ Bentley, 1985 ;Trancik, 1986
Carmona, 2010 Carr, Francis, Rivlin. & Stone, 1992, Cao
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تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر
)& Kang, 2019,کـه بـا واکاوی آنها مؤلفههای سـاختاری فضای
عمومـی در نسـبت بـا گذرهـای تاریخـی و بـا توجـه بـه تعریـف،
کارکـرد و جایـگاه آنهـا در شـهر ،مسـتخرج شـده و در تصویـر 4
آمده اسـت.
-دسترسی و حرکتگذرهـای تاریخـی نقش مؤثـری در تحقق دسترسـی در بافتهای
شـهری بهعنـوان یکـی از مشـخصههای فضـای عمومـی دارنـد.
دسترسـی بـه معنـای پذیرابـودن افـراد ( Carr, 1982, 158به نقل
از چرخچیان و دانشـپور )67 ،1388 ،و دسـتیابی آسـان اسـت که
بـر حضـور مـردم در فضـا تأثیـر بسـزایی دارد (شـجاعی و پرتوی،
 .)99 ،1394فضـای عمومـی عرصـهای اسـت کـه بـدون توجـه به
ویژگیهـای فـردی قابلدسـتیابی بـوده و عـاری از موانـع ،بـرای
دسترسـی آزادانـه بـه روی عابران باز اسـت (تیبالـدز-59 ،1387 ،
 .)60در یـک معبـر سـهولت و امنیـت حرکت پیـاده اولویت اصلی
اسـت (پاکـزاد )229 ،1386 ،و شـرایط مطلـوب بـرای حرکـت در
فضاهـا (گل )167 ،1396 ،و دسترسـی یکنواخـت (لینـچ،1394 ،
 )362ضروری اسـت.
-سلسلهمراتب فضاییوجـود عملکردهـا و فضاهـای متفاوت شـهری و رابطـۀ بین اجزای
مختلـف آن ،نیازمنـد هماهنگـی و ارتبـاط صحیح اسـت .انتقال از
قلمرویـی بـه قلمـرو دیگـر بهصـورت آنـی و بـدون ایجـاد شـرایط
الزم روانـی و کالبـدی مطلـوب نبـوده و نیازمنـد سلسـلهمراتب
جهـت برقـراری اتصـال میـان پدیدههـای متضـاد (طبیبیـان،
چربگـو و عبدالهیمهـر )74 ،1390 ،اسـت .در ایـن راسـتا مسـیر
سـکانسبندی شـده و فعالیتهـا بـا ریتـم مناسـب و همخـوان بـا
کالبـد مسـتقر میشـوند (پاکـزاد .)221 ،1386 ،ماهیـت فضـای

عمومـی از طریـق نظـم سلسـلهمراتبی کـه مجـاورت عرصههـای
شـهری را تعییـن میکنـد ،تعریـف میشـود.
-تحرک و تنوعحیـات یـک فضـای عمومـی در گـرو پویایـی و تحـرک آن اسـت.
گذرهـا بهمثابـۀ شـریانهای شـهری ،بهواسـطۀ نحـوۀ حرکـت و
محرکهـای محیطی احساسـی از پویایـی را برای شـهروندان ایجاد
نمـوده ،آن را از حالـت جابهجایـی صـرف خـارج (پاکـزاد،1386 ،
 )128و موجـب درگیـری ذهنـی مخاطـب بـا محیـط میشـوند.
ایـن امـر از طریـق تنوع نظـام بناهـا و کاربریهـا (تیبالـدز،1387 ،
 )24میسـر میشـود و سـبب میگـردد تا افـراد بتواننـد بهمقتضای
شـرایط خود در مـکان حضورداشـته (Lennard & Lennard, 1993
به نقل از چرخچیان و دانشـپور )60 ،1388 ،و از آن اسـتفاده کنند.
-سکونفضـای عمومـی کـه تنهـا تحـرک در آن غالب باشـد ،در نسـبت با
اجتمـاع بهدرسـتی عمـل نمیکنـد .لـذا در برخـی از حوزههـای
عملکردی ،سـکون در راسـتای بروز برخی از رفتارها و فعالیتهای
جمعـی و فـردی اهمیت مییابـد و ضرورتهای کالبـدی را ایجاب
نمـوده تـا از سـرعت عابـر کاسـته شـده و درنهایت خود آن مسـیر
بـدل بـه یک مقصـد و فضای تأمل شـود .این ویژگی بـا امکاناتی از
فضـای عمومی در جهت القای احسـاس سـکون صـورت میگردد.
نظیـر :نشسـتن ،حضورپذیری ،اسـتراحت و آرامش ذهنـی (پاکزاد،
 .)43 ،1386وجـود چنیـن فرصتهایـی ،راه را بـرای فعالیتهـای
بیشـماری همـوار کـرده که جاذبـۀ عمـدۀ فضاهای عمومـی بوده
(گل )201 ،1396 ،و فرصـت مشـاهدۀ رویدادهـا و کیفیتهـای
محلـی و مشـارکت را فراهـم میکند.

تصویر  .4مؤلفههای فضایی عمومی در نسبت با ساختار کالبدی فضایی گذرهای تاریخی .مأخذ :نگارندگان.
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-توالی فضاییاز ویژگیهـای مهـم معابـر شـهری ،توالـی آنهاسـت کـه باعـث
ایجـاد ادراکات متفـاوت در عابـر بیننده میشـود (غفـاری،1371 ،
 .)2بسـیاری از فضاهـای عمومـی بهجـای ارائۀ مسـیری مسـتقیم
و طوالنـی بـه مخاطـب ،مسـیرهای کوتاه به شـکلی کـه از میدانی
بـه میـدان دیگـر عمـل کـرده و بـه مراحـل قابلکنتـرل تقسـیم
میشـوند (گل .)182 ،1396 ،کنتراسـت فضایـی یکی از نمودهای
اصلـی ایـن توالـی اسـت کـه بهواسـطۀ آن ،فضاهـای باریـک بـه
میدانگاههـا و گشـایشهای فضایـی ختـم میگردنـد.
-تضاد و تباینوجـود تفـاوت ازنظـر خصوصیـات عـرض ،طـول ،ارتفـاع و عناصر
و اجـزای محصورکننـده از یکنواختـی فضاهـای ارتباطدهنـده
میکاهـد (توسـلی .)62 ،1369 ،ایـن مؤلفـه در یـک فضـای
شـهری از طریـق نحـوۀ بهکارگیـری و ترکیب رنگ ،بافت ،شـکل
و سـبک ،سـازه و مصالـح و ...آن فضـا بـه وجـود میآیـد (پاکزاد،
 .)140 ،1385بهرهگیـری صحیـح از ایـن مشـخصه ،موجـب
ایجـاد تنـوع ،سـرزندگی و دلپذیرشـدن محیـط میشـود (اربـاب
زادگان هاشـمی و رنجبـر.)56-55 ،1388 ،
-اختالط کاربریترکیـب کاربریهـای تجـاری (خردهفروشـی ،اداری و تفریحـی)
و کاربـری غیرتجـاری هماننـد مسـکونی (اسـمعیلپور ،کارآمـوز
و فخـارزاده )8 ،1394 ،توانایـی انتخـاب را جهـت زندگـی ،کار،
تفریـح ،خریـد و حتـی خلـوت در یـک منطقـه واحـد (تیبالـدز،
 )23 ،1387فراهـم مـیآورد .یـک کاربـری اصلـی بـرای تأثیـر
محـرک بیشـتر ،نیازمنـد ترکیـب مؤثر بـا کاربری اصلـی دیگری
اسـت کـه مـردم را در زمانهـای مختلـف بـه خیابان میکشـاند
(جیکوبـز )172 ،1398 ،کـه افزایش سـرزندگی محالت شـهری
و تبدیـل فضاهـای عمومـی بـه مکانهایـی بـرای مالقـات مردم
(اسـمعیلپور ،کارآمـوز و فخـارزاده )2 ،1394 ،را بـه همـراه
دارد.
-انعطاففضاهـای عمومـی بایسـتی پاسـخگوی نیازهـای متنوعـی کـه
بهواسـطۀ شـکلگیری شـیوههای جدیـد زندگـی ،وجـود
فرهنگهـا و ارزشهـای متفـاوت و نیـز تنـوع در نگرشهـا و
بیانشـان پدیـد میآینـد ،باشـد (اسـتقالل ،اردشـیری و اعتصـام،
 .)246 ،1395فعالیتهـای پیـاده امـری پیچیـده و متنوع اسـت
چراکـه غیرقابلپیشبینـی ،گاه هدفمنـد و گاه اتفاقـی و آنـی
صـورت میگیـرد .انعطـاف ایـن امـکان را بـه فضـا میدهـد که با
تغییـر نـوع رویـداد با کمتریـن تغییـرات کالبدی بـا آن هماهنگ
شـده و محیـط ،امـکان پذیـرش رخدادهای مـورد توقـع آنها را
دارا باشـد (پاکـزاد.)1385 ،
-پیوستگیداشـتن پیوسـتگی و انسـجام یکـی از اصلیتریـن معیارهـای

مطلوبیـت فضاهـای عمومـی بـوده کـه وجـود آن جهـت انتظـام
ذهنـی بـرای درک کلیـت فضـا ضـرورت دارد .وجـود تصویـری
خوانـا ،داشـتن الگوهـای قابلتشـخیص از بلوکهـا و فضاهـای
شـهری ،همراهـی شـکل و محتـوا و ترکیـب تـوده و فضـا (یگانه و
بمانیان )408 ،1394 ،از مشـخصههای آن اسـت .این هماهنگی و
پیوسـتگی میـان اجـزای فضـا و فعالیتهای آنها سـبب میشـود
کـه شـهرها در نـگاه ناظر به شـکل یـک کل منسـجم از اجزا جلوه
نمـوده (اسـمعیلیان و پورجعفـر )65 ،1392 ،و در ارتقـای کیفـی
آن تأثیـر گـذارد.

محدودۀ مطالعاتی
••محلۀ سنگلج

محلـۀ سـنگلج یکـی از پنج محلـۀ تاریخی تهـران در زمـان حصار
طهماسـبی اسـت کـه باوجـود تغییـرات فـراوان ،بخـش مهمـی از
شـاکلۀ اصلـی آن تـا به امروز حفظ شـده اسـت .این محلـه یکی از
آبادتریـن ،بزرگتریـن و پرجمعیتتریـن محلات بـوده کـه تکایا،
حمامهـا و گذرهـای شناختهشـدهای درون آن قـرار داشـته اسـت
(نجفـی .)1386 ،ایـن اجـزا بـه همـراه سـایر عناصـر مهم شـهری
نظیـر :ریزمحلات ،دروازههـا ،بازارچههـا و ابنیـۀ مهـم ،سـازمان
کالبدی-فضایـی آن را تشـکیل میدادند .امروزه ایـن محله یکی از
 13محلـۀ منطقـۀ  12شـهر تهران اسـت که در ناحیۀ  3واقعشـده
(تصویـر  )5و محـدودۀ آن از شـمال بـه خیابـان پانـزده خـرداد،
شـرق بـه خیابـان خیـام ،جنـوب بـه خیابـان مولـوی و از غـرب
بـه خیابـان وحـدت اسلامی منتهی میشـود (مهندسـین مشـاور
باونـد .)1385 ،گذرهـا همـواره از ارکان مهـم سـاختار کالبـدی-
فضایـی محلـۀ سـنگلج بودنـد .مهمتریـن گذرهـای باقیمانـده ،در
محلـۀ سـنگلج که اسـتخوانبندی و سـاختار شـبکۀ حرکتی آن را
تشـکیل میدهنـد ،یکـی گذر شـرقی-غربی بازارچۀ معیـر (کارکن
اساسـی)-قوام الدولـه (طرخانـی) و دیگـری گـذر شـمالی-جنوبی
درخونـگاه (اکبرنـژاد ،جودانـی ،مغفـوری) اسـت (ظریـف خـرمدل
آزاد .)131 ،1388 ،شـبکۀ معابـر و گذرهـای محلـۀ سـنگلج و
اسـتخوانبندی آن در تصویـر  6ارائهشـده اسـت.

••گذر درخونگاه

گـذر درخونـگاه از گذرهـای تاریخی و قدیمی محلۀ سـنگلج اسـت
کـه در نقشـههای کرشـیش (1275ه.ق) و عبدالغفـار (1309ه.ق)
قابلمشـاهده اسـت و تـا بـه امـروز سـاختار خـود را حفـظ کـرده
اسـت (تصویـر  .)7موقعیـت ایـن گذر از تکیـه درخونـگاه تا کوچه
قـوام الدولـه بـوده اسـت (معتمـدی .)190 ،1381 ،ایـن گـذر
قسـمت شـمالی محلـۀ سـنگلج را بـه دو بخـش تقسـیم کـرده که
در حـال حاضـر در ناحیـۀ شـمالی ،بـه نـام کوچـۀ اکبرنـژاد و در
جنـوب بـه نـام کوچـۀ امیـر مغفـوری نامگذاری شـده اسـت .گذر
درخونـگاه سـاختاری خطـی ،ارگانیک ،تدریجی و عبـوری دارد که
جـدارۀ اصلـی آن محـل قرارگیـری عناصـر شـاخص محلی اسـت
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بحث و یافتهها

••واکاوی ویژگیهای گذر درخونگاه

تصویر  .5موقعیت فعلی محلۀ سنگلج در ناحیۀ  3منطقۀ  12شهر تهران .مأخذ:

www.region12.tehran.ir

بررسـی ویژگیهـای کالبدی-فضایـی گـذر درخونـگاه بـا توجـه
بـه کارکـرد عمومـی متفـاوت قسـمتهای مختلـف آن (مسـیر و
مراکـز محلـه) ،در دو بخـش مجـزا صـورت میگیـرد .بخـش اول
معطـوف بـه سـاختار کلـی گـذر اسـت کـه عناصـر آن در یـک
مجموعـۀ بههمپیوسـته و در هماهنگـی بـا یکدیگـر ،دربرگیرنـدۀ
ویژگیهـای مشـترکی هسـتند .ایـن دسـته از ویژگیهـا شـامل:
چیدمـان ،تناسـبات ،بدنـه و تـوده و فضاسـت (جـدول  .)1بخـش
دیگـر ویژگیهـا شـامل :کاربریهـا ،عناصـر شـاخص و گشـایش
اسـت کـه در نسـبت بـا مراکز محلـه و فضـای باز شـهری بهعنوان
نقـاط عطـف و ریـز فضاهـای عمومـی گـذر درخونـگاه ،مـورد
مطالعـه قرارگرفتهانـد (جـدول  .)2باوجودآنکـه طرحـی از پیـش
تعیینشـده جهـت شـکلگیری گذر درخونـگاه و فضاهای وابسـته
بـه آن ،وجـود نداشـته اسـت اما ارتباطـات فضایی و زیسـت جاری
در آن موجـب پیدایـش مجموعهای از معانی شـده که در سـازمان
کالبدی-فضایـی گـذر جاری اسـت .ازاینرو ،بررسـی صورتگرفته
بـر مبنـای ویژگیهـای گـذر درخونـگاه اسـاس مواجهه بـا مبحث
فضـای عمومـی آن قـرار گرفته تـا این مفاهیم مسـتتر ،اسـتخراج
شو د .

••وجه ساختاری گذر و ارتباط متقابل ویژگیها

تصویر  .6مسیرها و شبکههای ارتباطی موجود در محلۀ سنگلج و استخوانبندی
آن مبتنی بر دو گذر اصلی .مأخذ :نگارندگان.

(رضـوی )193 ،1386 ،کـه موجـب شـکلگیری سـه مرکزمحله و
یـک فضـای بازشـهری (تکیـه حـاج رجبعلی) شـده اسـت (تصویر
 .)8ایـن فضاهـا بهواقـع بـا جانمایـی مجموعـه از کارکردهـای
جمعـی نظیـر فضاهـای تجـاری ،مذهبـی ،فرهنگی و فضای سـبز،
عمـده نیازهـای سـاکنین بافـت را تأمین و در شـبکۀ ارتباطی گذر
درخونـگاه جانمایـی کرده اسـت.
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گـذر بهعنـوان مؤلفـۀ سـاختاری سـازمان فضایـی شـهر شـناخته
میشـود کـه عامـل ایجـاد ارتبـاط کالبـدی و نسـبت معنایـی در
شـکلگیری و درک کلیـت شـهر اسـت (ابرقوییفـرد و منصـوری،
 .)27 ،1400ایـن مؤلفـه بـا برقـراری نسـبت میـان اجـزا ،روابـط
کالبـدی و انسـانی شـهر را تنظیـم میکنـد .ازاینرو وجـه معنایی
هر ویژگی عامل شناسـایی آن تعریفشـده که در ارتباطی متقابل،
بـر کیفیـت شـکلگیری یکدیگـر تأثیـر میگذارنـد .گشـایشهای
فضایـی ،عناصـر شـاخص و کاربریهـای عمومـی ،در پیونـد باهـم
عمـل کـرده و زمینـۀ مکانیابی و شـکلگیری مراکز محلـه فراهم
میگـردد .چیدمـان عناصـر نیز در هماهنگـی با نظام تـوده و فضا،
بـا تناسـبات و سـاختار بدنـۀ گـذر ،تعامل داشـته تا از ایـن طریق
مسـیر حرکتـی و کارکردهـای آن ایجاد شـود .عالوه بـر این رابطۀ
میـان اجـزا ،کلیـت گـذر نیز بـر اسـاس ویژگیهـا ،معنـا و مفهوم
یافتـه و شـکل نهایـی فضـای عمومی گـذر ،در هماهنگـی با محله
و شـهر صورتبنـدی میشـود .بـه بیـان کلـی جنبـۀ عمومـی این
فضـا و اهـداف مربـوط بـه آن ،در نسـبت میـان ارتبـاط کالبدی و
معنایـی اجـزا و کلیـت گـذر محقق میشـود.

••تبیین هویت فضای عمومی از طریق رابطۀ جز و کل

هماهنگـی میـان اجـزای یـک مجموعـه و ادراک آنهـا بهصـورت
یـک واحـد ،احساسـی از وحـدت را بـه همـراه دارد .زمانـی یـک
مجموعـه تبدیـل به یـک کل واحد میشـود که اجـزای آن بتوانند

حامد عابدینی و سیمون آیوازیان

د
ج
ب
الف
تصویر  .7تحوالت گذر درخونگاه از ابتدای شکلگیری تا به امروز ،الف :گذر درخونگاه ،نقشۀ کرشیش ( 1275ه.ق) ،ب :گذر درخونگاه ،نقشۀ عبدالغفار ( 1309ه.ق)،
مأخذ :شیرازیان .1395 ،ج :گذر درخونگاه در نقشۀ هوایی سال  .1335مأخذ :سازمان نقشهبرداری .د :گذر درخونگاه وضع موجود .مأخذwww.earth.google.com/web :

تصویر  .8مراکز محله واقعشده در محدودۀ گذر درخونگاه .مأخذ :رضوی.193 ،1386 ،

در راسـتای هـدف خاصـی باهـم همـکاری داشـته و به شـکل یک
کل بازشناسـی شـوند (پاکزاد .)431 ،1399 ،مطابق بررسـی ابعاد
مختلـف گـذر در جـداول  1و  ،2گـذر درخونـگاه از پیونـد مسـیر
بهعنـوان رکـن اصلـی و سـه مرکزمحلـه و یـک فضای باز شـهری،
بهعنـوان کانونهـای نیرومنـد و اجـزای تعیینکننـدۀ کنشهـا و

فعالیتهـا تشـکیلشـده اسـت .ایـن نحـوۀ همنشـینی وحدتـی را
در اجـزا محقق سـاخته اسـت که شـیوۀ تعاملات درونمحلهای و
معانـی فضایـی آن را تعییـن میکنـد .ارتباطی که اجزا بـا یکدیگر
و بـا سـطح کالن گـذر برقـرار میکننـد ،نوعـی از سـکانسبندی
مسـیر را بهصـورت دیالکتیـک حرکت-مکـث فراهـم آورده کـه
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جدول  .1بررسی ویژگیهای کالبدی فضایی گذر درخونگاه در نسبت با کلیت آن .مأخذ :نگارندگان ،برگرفته از منابع و برداشتهای میدانی.

کاربری غالب گذر مسکونی است.
چیدمان کاربریها در مجاورت ابنیۀ
مهم و در تقاطع با معابر دیگر و ابتدا،
انتها و میانۀ گذر قابلتوجه است.

گذر درخونگاه ،معبری طویل
است که عرض آن بین  3تا
 10متر در نوسان بوده و با
هر بخش فضایی ،متفاوت
است.

جدارۀ گذر از مجموعۀ ابنیۀ ریزدانه
و غالباً فرسوده با ارتفاع بین یک تا
چهار طبقه تشکیلشده است که
مصالح غالب آنها آجر است.

معابر از درون تودهها به گذر
متصل میشوند و گذر فضای
باز شهری و اتصال تودهها به
گشایشهای فضایی و دیگر معابر
اصلی را تأمین مینماید.

تصویر

تشریح

ویژگی

کاربریها و چیدمان

تناسبات

بدنهها

توده و فضا

بـا الگویـی از رویدادهـا بهواسـطۀ هسـتههای مذهبـی ،تجـاری و
مسـکونی همراه اسـت و رابطۀ جـز و کل ،متأثر از آن سـازماندهی
میشـود .ایـن شـیوۀ تعامـل مسـیر گـذر و عملکـرد مراکـز محله،
درواقـع صـورت کالبـدی و عینی از الگـوی رویدادها را شـکل داده
اسـت؛ الگویـی کـه بـه بیـان الکسـاندر ،هـر شـهر ،هر محلـه و هر
بنـا ،مطابـق فرهنگ غالب خـود مجموعۀ خاصی از آن را داشـته و
هویت هر مکان بدان وابسـته اسـت (الکسـاندر 52 ،1396 ،و )57
کـه نهایتـاً به پیدایـش یک کل منجر میشـود (مقـدم درودخانی،
رشـید کلویر ،کریمی آذری و اکبری .)187 ،1400 ،لذا همسـویی
وحـدت اجـزا و توالـی رویدادهـا در نظـام کالبـدی و معنایـی گذر
درخونـگاه ،زمینهسـاز هویتبخشـی بـه فضـای عمومی گذر شـده
اسـت .چگونگـی تحقـق ایـن هویـت از خلال رابطۀ جـز و کل در
تصویـر  9بـه نمایش درآمده اسـت.

کـرده ،محـل بـه هـم رسـیدن تقابلهـا بـوده ،تنشهـا را کاهـش
داده و تعـادل را در شـهر ایجـاد میکنـد (نـوری .)1400 ،بازنمـود
ایـن مشـخصه در سـاختار گـذر درخونـگاه ،بهصورت نحـوۀ اتصال
کوچههـا بهمثابـۀ عرصههـای درونـی بافـت ،بـه فعالیتهـای
عمومـی جـاری در مراکز محله اسـت که توسـط مسـیربندی گذر
شـکل میگیـرد .درواقـع گـذر ضمـن ایجاد پیونـد میـان دو حوزۀ
فضایـی ،بیـن کارکـرد عمومی جـاری در مراکز محلـه و عرصههای
درونـی و سـکونتی کوچههـا از طریـق مسـیر ،فاصلـه ایجـاد کرده
اسـت ،تـا از رویارویـی بـدون واسـطه و تداخـل عملکـردی آنهـا
جلوگیـری شـود .از طـرف دیگـر گـذر بـا برقـراری پیونـد میـان
معابـر فرعی ،فرصـت اتصال همگانـی و بهرهمندی فضایـی را برای
سـاکنین بافـت فراهم میکنـد .به تعبیـری در این نحـوۀ ارتباط و
همنشـینی ،انفصـال و اتصـال همزمان سـکونت و فعالیـت عمومی
بهوضـوح قابلمشـاهده اسـت (تصویـر .)10

از ویژگیهـای مسـتتر در سـازمان کالبدی فضایی گـذر درخونگاه،
خصلـت مفصلـی آن اسـت کـه مکـث و حرکـت را توأمـان برقـرار
داشـته و بـا فاصلهگـذاری میـان فعالیتهـا و اماکـن سـکونتی ،به
کارکـرد عمومـی فضـا ،تعـادل میبخشـد .ایـن ویژگـی بـه شـکل
ذهنـی و عینـی ،اتصـال و انفصـال بیـن فضاهای مختلـف را فراهم

در راسـتای ارائـۀ خوانشـی معاصـر نسـبت بـه مسـئلۀ فضـای
عمومـی گذرهـای تاریخـی ،ویژگیهـای بررسیشـده ،میتوانـد
مبنـای تحلیـل مؤلفههـای فضـای عمومی باشـد .دسترسـی ،یکی
از محورهـای عملکـردی فضـای عمومی اسـت کـه تراکـم ،ارتباط
مسـتقیمی بـا بهبـود آن دارد (لینـچ .)254-253 ،1394 ،گـذر

••دوگانۀ انفصال و اتصال؛ گذر درخونگاه بهمثابۀ فضای
عمومی مفصلی
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••ارتباطمؤلفههایفضایعمومیوویژگیهایگذردرخونگاه

حامد عابدینی و سیمون آیوازیان

تکیۀ حاج رجبعلی

مرکزمحلۀ معیر

مرکزمحلۀ ارامنه

مرکزمحله درخونگاه

جدول  .2بررسی ویژگیهای کالبدی فضایی گذر در نسبت با اجزا آن (مراکز محله) .مأخذ :نگارندگان ،برگرفته از منابع و برداشتهای میدانی.
کاربریها

عناصر شاخص

گشایشها

تجاریمسجدتکیه-کتابخانه

مسجد حاج رجبعلیتکیۀ درخونگاه-بازارچۀ سرپوشیده

تقاطع دو معبرمجاورت ورودیمسجد

کلیسا-تجاری

-کلیسای سورپ گئورگ

ندارد

تجاریخدمات عمومیصنعتی-پارک

درختهای کهنسال-بوستان دکتر حسابی

تقاطع دو معبر گذردرخونگاه و گذر معیر

حسینیهتجاری-حمام

-حسینۀ مکتبالرضا

تقاطع دو گذرمستوفی و گذر
درخونگاه

تصویر  .9شکلگیری هویت فضای عمومی گذر درخونگاه از طریق ارتباط جز و
کل .مأخذ :نگارندگان.

درخونـگاه بـا سـاختاری فشـرده و متراکـم ،فاصلـۀ بیـن تودهها و
فضاهـای عملکردی را کم کرده که سـهولت دسترسـی را به دنبال
دارد .کیفیت دسترسی نیز با نحوۀ سیرکالسیون و ارتباطات فضایی
در رابطه اسـت (مهوری ،قلعهنوعـی و مختارزاده .)48 ،1399 ،نظر
بـه تناسـبات فضایـی ،این گذر بـا الگویـی ارگانیک و در نسـبت با
نقـاط عطـف ،معابر دیگـر و نظام حرکت پیاده شـکلگرفته اسـت.

پالن قرارگیری

تصویر

لـذا شـبکهای از مسـیرها ،ارتباطـات فضایـی آن را تأمیـن میکند.
پیوسـتگی فضـای عمومـی ،ایجاد پیونـد میان بخشهـای مختلف
اسـت کـه تودههـا در آن بـا شـکلدادن بـه فضاهـای بـاز همگانی،
سـاختاری پیوسـته را دنبـال میکنـد ) .(Trancik, 1986, 98بـر
مبنـای نقشـۀ تـوده و فضـا ،بافـت فشـردۀ گـذر درخونـگاه ،ضمن
حفـظ سـاختاری سـنتی و فراکتـال ،همنشـینی متعادل را سـامان
بخشـیده و محصوریـت فضاهـا در بافـت آن قابلرؤیـت اسـت .بـا
توجـه بـه ایـن نظـام تـوده و فضـا ،سلسـلهمراتب فضایـی گـذر ،با
ایجـاد ارتبـاط میـان فضاهـای سـکونتی و عمومـی قابلمشـاهده
اسـت .گـذر ،بـر اسـاس توالـی اتصـال کوچههـا و معابـر فرعـی به
بدنـۀ آن سـازمانیافته اسـت کـه ارتبـاط بـا فضـای عمومـی ،بـا
عنایـت بـه تقابـل این فضاهـای کوچـک و بزرگ صـورت میگیرد.
در توالـی فضاهـا ،عملکردهـای متفـاوت مذهبی ،تجـاری ،مدنی و
سـرگرمی بـا یکدیگر ترکیبشـده تا احسـاس حضـور تقویت گردد
(چپمـن)110 ،1394 ،؛ بـر اسـاس نظـام چیدمـان عناصـر گذر،
ورود بـه فضـای عمومـی ،ترکیبـی از ایـن کاربریهـای جمعـی را
محقـق میسـازد .اختلاط کاربـری بـا پخـش کاربریهـا در رابطه
اسـت کـه موجـب پخـش نیازهـا بـا سـلیقههای گوناگون شـده و
انـواع خدمـات منحصربهفـرد شـهری در رونـدی خـود بـه خودی
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تحلیل جایگاه گذرهای تاریخی در ساختار فضاهای عمومی شهر

تصویر  .10انفصال و اتصال همزمان فضایی بهواسطۀ گذر و تعادلبخشی از نحوۀ ارتباط میان سکونت و فعالیت .مأخذ :نگارندگان.

شـکل میگیرند (جیکوبـز .)173 ،1398 ،از نظـام چیدمان عناصر
در گـذر درخونـگاه و نحـوۀ جانمایـی کاربریهـا ،میتـوان دریافت
کـه اختلاط کاربریهـا بیشـتر معطـوف بـه مراکز محله اسـت که
بـا گردهـم آوردن چنـد کاربـری ،بخـش عمـدهای از نیـاز شـهری
را تأمیـن میکننـد .تضـاد بیانگـر محتـوای معمـاری مانند سـبک
بنـا و چیدمـان اسـت کـه موجـب ایجـاد حوزههـای همسـایگی
قابلتشـخیص میشـود (شـیروانی .)147 ،1398 ،همچنیـن
تضـاد بیـن خیابانهـای باریـک و فضاهـای عمومی وسـیعتر ،بین
مناطـق شـلوغ و کنجهـای سـاکت و بیـن کاربریهـای رسـمی و
معمولـی مدنظـر اسـت (تیبالـدز .)24 ،1387 ،بـا توجه بـه الگوی
بدنههـا و چیدمـان گـذر ،همنشـینی عناصـر ریزدانـه بـا فضاهـا
و کاربریهـای عمـدۀ شـهری ،مصداقـی از ایـن تضـاد اسـت کـه
بـا تقابـل میـان فضاهـای اتصالدهنـده و فعالیتـی همـراه اسـت.
بـا نظـر بـه تعاریـف تنـوع و تحـرک در فضـای عمومـی ،در گـذر
درخونـگاه ابنیـۀ شـاخص کـه وجـه تاریخی نیـز دارند ،بـه محیط
شـهری تنـوع بخشـیده و چیدمـان کاربریهـا بهویـژه در مراکـز
محلـه و گشـایشهای فضایـی موجـود در همجـواری آن ،پویایـی
را بـه همـراه داشـته اسـت .فضاهـای انعطافپذیـر ،حـق گزینـش
بیشـتری را بـه مـردم میدهنـد .در فضاهـای همگانـی ایـن خـود
فعالیتهـا هسـتند کـه بهعنـوان یـک عامـل پشـتیبان مهـم برای
دیگـر فعالیتهـا عمـل میکننـد ) .(Bentley, 1985کاربریهـا و
گشـایشها میتواننـد ایـن انعطـاف فضایـی را بهخوبـی توصیـف
کننـد .گشـایش در گـذر درخونگاه بیشـتر معطوف بـه مراکز محله
اسـت کـه در برخـی از مواقـع سـال کاربردهـای متنوعی بـه خود
میگیرنـد (نظیـر عـزاداری) .سـکون نوعـی تلقـی از فضا اسـت که
بـا مکـث و نشسـتن در امتـداد تعاملات اجتماعـی عمـل میکند.
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امتـداد نماهـا و تقاطـع فضایـی با فضـای دیگـر ،فرصتهایی برای
انجـام چنیـن فعالیتهایـی هسـتند .قرارگیـری در لبـۀ هـر فضـا،
امکانـی بـرای بررسـی آن فراهـمآورده و رویدادهـا از آنهـا بـه
سـمت مرکـز فضـای عمومـی رشـد میکننـد (گل.)194 ،1396 ،
مطابـق آنچـه در بدنههـای جانبـی گـذر قابلرؤیـت اسـت ،عناصر
ریزدانـۀ شـهری ،بـا اتصالـی بیواسـطه بـه فضـای عمومـی گـذر،
مانـع شـکلگیری فضایـی واصـل و میانـی را در جهـت مکـث در
محیـط شـهری شـدهاند .تنهـا میتوان گشـایشها و تأثیـر فضایی
ابنیـۀ شـاخص و کاربریهـای جمعـی در مراکـز محلـه را فرصتـی
مناسـب در ایـن راسـتا قلمـداد نمـود .بـا توجه بـه ایـن تحلیلها،
ارتبـاط هـر مؤلفـۀ فضـای عمومی بـا ویژگیهـای گـذر در تصویر
 11آمده اسـت.

••تبیین کیفیتهای فضایی گذر مؤثر بر تحقق فضای
عمومی

چگونگـی نقشآفرینـی گـذر در فضاهـای عمومـی را میتـوان از
خلال کنـش ایـن عنصـر شـهری بـا تلقیهـای مختلفـی کـه از
نظـام کالبـدی و معنایـی شـهر دریافـت میگـردد ،تحلیـل کـرد.
مطابـق آنچـه موردبحـث واقـع شـد ،گـذر یـک فضـای تاریخـی
تکبعـدی در سـازمان شـهری امـروز نیسـت ،و ابعـاد مختلفـی از
مواجهـه را در برگرفتـه ،کـه هرکـدام بـا تأثیرگـذاری بـر کیفیـت
فضای شـهری ،نوعی خاص از تعامالت و مناسـبات شهرنشـینی را
در پـی دارنـد .از سـنتز چهار حـوزۀ مطالعاتی بررسیشـده در این
بخـش از پژوهـش ،کیفیتهـای مسـتتر در گـذر درخونـگاه که بر
چگونگـی ظهـور و بـروز فضـای عمومی در شـهر اثرگذار هسـتند،
تبییـن میگـردد .ایـن کیفیتهـا شـامل :ارتباط کالبدی و نسـبت
معنایـی فضـای عمومـی گـذر ،هویتبخشـی و تعادلبخشـی بـه

حامد عابدینی و سیمون آیوازیان
فضـای عمومـی گـذر و کارکـرد عناصـر کالبـدی آن در تبییـن
فضـای عمومـی اسـت کـه بـر اسـاس آنهـا جایـگاه گـذر تاریخی
درخونـگاه در سـاختار فضاهـای عمومی شـهر اسـتنباط میشـود.
ایـن فراینـد در مـدل تصویـر  12ارائهشـده اسـت.

نتیجهگیری

تمرکـز اصلـی ایـن پژوهـش معطـوف بـه واکاوی اهمیـت مفهومی
و کارکـردی گذرهـای تاریخـی در فضاهـای عمومـی شـهر معاصـر
ازنقطهنظـر حوزههـای مطالعاتـی مختلف بود .در پاسـخ به پرسـش
اول پژوهـش ،آنچـه مسـیر گـذر را در پیوندی کام ً
ال محـرز با فضای
عمومـی قـرار میدهـد مجموعـهای پیوسـته حاصـل از ویژگیهای
کالبـدی گـذر (بدنـه ،تـوده و فضـا ،چیدمـان ،گشـایش ،عنصـر
شـاخص ،تناسـبات و کاربریهـا) و مؤلفههـای سـاختاری فضـای
عمومـی مرتبـط بـا آن (دسترسـی و حرکـت ،سلسـلهمراتب ،توالی
فضایـی ،پیوسـتگی ،اختلاط کاربـری ،انعطـاف فضایـی ،تضـاد و
تبایـن ،تحـرک و تنـوع و سـکون) اسـت .در پاسـخ به پرسـش دوم
نیـز بـا واکاوی زمینههـای مطالعاتـی برآمـده از ماهیـت فضایـی و
معنایـی گـذر تاریخـی درخونـگاه ،کیفیتهـای فضایـی مؤثـر بـر
فضـای عمومـی در بسـتر ایـن گـذر اسـتخراج گردیـده اسـت .این
کیفیتهـا شـامل :ارتبـاط کالبدی و نسـبت معنایی فضـای عمومی
گـذر ،هویتبخشـی و تعادلبخشـی به آن و کارکـرد عناصر کالبدی
گـذر در تبییـن فضـای عمومی اسـت و با کنشـی پیوسـته در نظام
کالبـدی و فضایـی شـهر ،گـذر تاریخی درخونـگاه تهـران را بهمثابۀ
یـک فضـای عمومـی شـهری مطـرح میسـازد کـه در همنشـینی
مراکـز محلـه ،فضاهای باز و مسـیر حرکتی آن قابلمشـاهده اسـت.
ایـن کیفیتهـای فضایـی ،بـه همـراه قابلیتهـای دیگـری نظیـر:
عناصـر شـاخص تاریخـی جـاذب جمـع ،ریـز فضاهـای بازشـهری،

حافظـۀ تاریخـی غنـی ،ارتباط مناسـب با نظام تـوده و فضای مجاور
و رویدادهـای اجتماعـی و تاریخـی نظیر مراسـم عـزاداری ،میتواند
رویکـردی مناسـب در برنامهریـزی و طراحی شـهری ایـن محدوده
فراهـم آورد کـه مبنایـی در جهـت مواجهـه بـا فرایندهـای توسـعۀ
شـهری چنـد دهـۀ گذشـته و دگرگونـی حاصـل از آن باشـد تـا از
خلال آن حیـات اجتماعی در ایـن معبر تاریخی مجدد جاریشـده
و اهمیـت پیشـین خـود را بازیابـد .در ایـن راسـتا مباحثـی کـه
میتوانـد در توسـعههای آتـی بافت گـذر در نظر گرفته شـود ،بدین
شـرح اسـت :توجـه به فضـای عمومـی گـذر در تناسـب باکلیت آن
علاوه بـر مراکـز محلـه ،ایجـاد حریـم عابـر پیـاده بـا کاهـش ورود
اتومبیـل و تأمیـن دسترسـی مناسـب ،توجـه بـه حیـات جمعـی
در مرمـت ابنیـۀ تاریخـی بافـت ،حـذف کاربریهـای نامناسـب و
آسـیبزننده بـه فضای شـهری نظیر انبارهـا و کارگاههـای صنعتی،
ایجـاد گشـایشهای فضایـی در طول مسـیر گـذر ،توجه بـه فضای
سـبز و افزایـش خدمـات عمومـی شـهری .بـا عنایـت بـه یافتههای
ایـن پژوهـش ،فضاهـای عمومـی شـهر نظیـر گذرهـای تاریخـی،
جایگاهـی ویـژه در گفتمانهـای شـهری معاصـر دارنـد .ایـن نقش
از طریـق مجموعـهای از کیفیـات (نظیـر کیفیتهای مورداشـاره در
ایـن تحقیـق) ،ظاهـر میشـود کـه بهمثابـۀ ارزشافـزودهای ،فضای
عمومـی را در فراینـد معمـاری ،طراحـی شـهری و شهرسـازی از
سـایر فضاهـای موجـود در شـهر متمایـز میکنـد .ایـن ارزش ،بـا
مفاهیمـی عینـی و ذهنـی ،فضا را زنـده کرده و ضمن جذب اقشـار
مختلـف مـردم ،امـکان کنشهـای متنوع جمعـی را فراهـم آورده و
محیطهـای کالبـدی شـهری را بهبـود میبخشـد .بـر همیـن مبنا،
فضـای عمومی با پررنگ جلوهدادن بعد انسـانی در طراحی شـهری،
نـوع نـگاه به فضاهای شـهر از خـرد تا کالن را در هماهنگی با سـایر
نظامهـای معنایـی و کارکـردی شـهر بازتعریـف میکنـد.
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