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چکیده
شهر خالق مرکز نوآوری ،فناوری و تبدیل ایده به ثروت است .شهر خالق مفهومی عمیق با دامنة تأثیرگذاری باال و بر کلیه جنبهها
و ابعاد شهری تأثیرگذار است و از آنها تأثیر می پذیرد .یکی از ابعاد تأثیرپذیر ،بعد محیطی و مکانی شهر است ،بدین معنا که
ساختار کالبدی شهر بایستی طوری باشد که جاذب افراد و تسهیلکننده شرایط زندگی آنان باشد .در این صورت شهر محیطی
مطلوب برای زندگی طبقه خالق خواهد شد .برای سنجش میزان خالقیت شهرها ،شاخصهای مختلفی ارائهشده است که در
تمامی آنها به کالبد و محیط شهری از یک سو و شرایط اجتماعی ،فرهنگی جامعه از سوی دیگر تأکید شده است .هدف این
پژوهش شناسایی نقش کالبد و فضا در شکلگیری شهر خالق ایرانی– اسالمی میباشد .برای این منظور با بهرهگیری از
دیدگاههای طالب و اساتید علوم دینی به شناسایی آن دسته از عوامل کالبدی -فضایی که میتواند زمینه تحقق شهر خالق
ایرانی-اسالمی را در شهرهای ما فراهم کند ،پرداختهایم .این تحقیق مبتنی بر  230پرسشنامه پنج گزینهای لیکرت و مصاحبه
عمیق می باشد که توسط طالب علوم دینی در حوزه علمیه اصفهان تکمیل شده است .دادههای بهدست آمده با بهرهگیری از
تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل محتوا در چهار دسته حقوق شهروندی زنان ،گردشگری و ارتباطات ،توسعه مراکز جدید ،حملونقل
و ترافیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .نتایج نشان داد که  )1کالبد و محیط شهر خالق میتواند حافظ حقوق بانوان و
مناسب حضور آنان در محیط شهر باشد؛  )2استقرار مراکز تفریحی و گردشگری متنوع و همراه با بهرهگیری از فرصتها و
پتانسیلهای تاریخی سبب تقویت صنعت گردشگری و جذب طبقه خالق میشود؛ )3توسعه و پراکنش مناسب مراکز علمی
پژوهشی نقش مهمی در تحقق شهر خالق ایفا میکنند و  )4سیستم حملونقل و شبکهی ارتباطی پایدار به عنوان بخش الینفک
کالبد شهری میباشد.

واژگان کلیدی :شهر خالق ایرانی – اسالمی ،فضا ،کالبد ،تحلیل عاملی

نویسنده مسئول:
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بیان مسئله
شهر خالق مفهومی است که چارلز لندری در اواخر دهة  1980میالدی آن را مطرح کرد .از آن زمان به بعد این موضوع
به الگوی جدید برنامهریزی شهری مبدل شده است (فرزین پاک .)136:1389،شهر خالق مکانی برای شکوفایی
خالقیتهای هنری ،نوآوریهای علمی و فناوری و صدای رسای فرهنگهای رو به رشد است .در این شهر ،هر شهروند
به استفاده از ظرفیتهای علمی ،هنری و فرهنگی خود اطمینان خاطر داشته و میداند همواره حرکتی رو به رشد دارد
(جاوید.)107:1392،در نظریههای نوین توسعه شهری ،ایدههای خالقانه و عامل به وجود آورنده آن یعنی سرمایه انسانی
خالق بسیار مورد توجه است ،به همین منظور نظریههای بسیاری در مورد مکانها و شهرهایی که بتوانند خالقیت و
سرمایه انسانی خالق را پرورش ،حفظ و جذب کنند ،ارائه شده است ( ;Florida, 2005; Hall &Raumplaner, 1998
 .)Jacobs 1969; Landry &Bianchini, 1995مکان یا محیطی که خالقیت در آن روی میدهد ،بسیار اهمیت دارد و
همین امر توجه نظریه پردازان را به بعد محیطی و مکانی خالقیت جلب نموده است .برای سنجش میزان خالقیت شهرها،
شاخصهای مختلفی ارائه شده است .از مهمترین شاخصها در این زمینه شاخص شهر خالق فلوریدا است که اساس
اقتباس سایر شاخصها بوده است (فتوحی و همکاران .)115:1395،فلوریدا معتقد است شهری خالق محسوب میشود که
باالترین ظرفیت جذب طبقه خالق را داشته باشد .به نظر وی شهری به این عنوان دست مییابد که عوامل استعداد،1
ظرفیت تحملپذیری و مدارا 2و فناوری 3را بهطور همزمان در باالترین سطح داشته باشد (.)Florida, 2005:10
شهر خالق ابزاری برای مبتکران شهری است ،مفهوم این اصل اساسی آن است که شهرها با چالشهای بسیار زیاد
روبهرو هستند .با گذار از عصر صنعتی به دوران پساصنعتی ،نیاز به خالقیت در تفکر راهحلی برای مسائل شهری است.
شهر خالق ،شهری است که از نوآوری و توانمندیهای شهروندان در توسعه پایدار شهری استفاده میکند ،بسیاری از
مناطق و کشورها شاخص شهر خالق فلوریدا را متناسب با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خود تطبیق دادهاند .با-
توجه به گسترش روزافزون مفهوم شهر خالق در جامعه دانشگاهی و مدیریت شهری ایران و انجام تحقیقهای بسیار در
این حوزه بر پایه شاخصهای بین المللی ،ضرورت ساخت شاخص شهر خالق متناسب با فرهنگ و شرایط جامعه ایرانی
احساس میشود (فتوحی و همکاران .)115:1395،نقی زاده ( )81 ،1279اعتقاد دارد که ملحوظ داشتن اصولی ثابت
توانسته است تفاسیر تجلی کالبدی متفاوت و مناسبی بسته به محیط و زمان و فرهنگ بومی ارائه نماید .بررسی در متون
اسالمی و فرهنگی ایرانیان نیز میتواند صفاتی را برای معماری و محیط زندگی مسلمین و بالطبع ایرانیان مطرح نماید
که صفاتی بیزمان و مکان بوده و تنها چگونگی تجلی آنها با توجه به امکانات در دسترس و شرایط محیطی و فرهنگی،
متفاوت خواهد بود .نکته بارز در جملگی این ویژگیها این است که اوالً همگی نشان از مشتق شدن از یک جهانبینی و
تفکر را دارند که عمدتاً بر جنبه معنوی حیات انسان و البته بدون غفلت از نیازها و ضرورتهای جنبه مادی زندگی استوار
بوده است .ثانیاً علیرغم ثبات ظاهری عناوین ،بسیاری از اصول در طی قرون متمادی ،تجلی کالبدی کامالً متفاوت داشته
و بسته به زمان ،مکان و امکانات در دسترس و همچنین تفسیری که از آنها میشد در تغییر و تحول و تکامل بوده-
اند(نقی زاده .)1379،80:اصول جهانبینی اسالمی منبع مهمی برای معماران معناگرای مسلمان برای اقتباس معانی و
مفاهیم متجلی در کالبد معماری است .مفاهیمی چون توحید ،وحدت در عین کثرت ،تجلی پروردگار در عالم خلقت و
حرکت دائم در جهان مادی نمونههایی از این مواردند که در خلق معماری مؤثر هستند (بمانیان و عظیمی)47:1389،
بنابراین هنر و معماری ایرانی بر آن شد که با جهانبینی توحیدی ،روحی تازه به کالبد شهر ،آداب و رسوم و رفتار و اعمال
ساکنان خود دهد (گودرزی و همکاران .)104:1391،در نهایت اینگونه میتوان استدالل نمود که سنجش اصول و
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چارچوبهای پیادهسازی شهر خالق با ضوابط و الگوهای دینی میتواند ما را در ساخت شهر خالق ایرانی  -اسالمی به
نحوی که درخور شرایط زمان حال حاضر باشد ،یاری نماید.
در این راستا شهر اصفهان با قدمت باالی تاریخی و فرهنگی و تأثیر تفکرات اسالمی بر ساختار کالبدی و زمینههای
زندگی شهری ،جلوههای بارزی از شاهکارهای معماری اسالمی را به نمایش میگذارد .به همین خاطر به عنوان نمونهای
از شهر ایرانی  -اسالمی انتخاب گردید تا در زمینه ویژگیها و ساختار کالبدی شهر خالق ایرانی اسالمی مورد بررسی
قرار گیرد.
مبانی نظری
در خصوص شهر خالق و شاخصهای خالقیت در شهر مطالعات متعددی صورت گرفته و هر یک بسته به نوع مکان و
شرایط حاکم ،اقدام به تدوین معیارهای مناسب جهت سنجش میزان خالقیت نمودهاند .رویکرد شهر خالق در برنامهریزی
شهری بر کلیه زمینه های شهر از جمله حوزه فرهنگ ،اقتصاد ،مدیریت ،کالبد و  ...تأثیرگذار است و در هر بخش اصول و
قواعدی خاص را تعریف میکند .به همین خاطر شهر خالق چشماندازی متفاوت از شهرهای کنونی را ترسیم میکند .از
طرفی این شهرها بایستی کانون جذب افراد خالق نظیر پژوهشگران ،هنرمندان ،دانشمندان ،مهندسان و ...باشند که از
ملزومات آن وجود شرایط مناسب و جذاب در شهر میباشد (قربانی و همکاران )16:1392،در این راستا پژوهش حاضر به
بررسی و شناسایی شاخصها و مؤلفههای تعریف شهر خالق و بومیسازی آنها بر اساس الگوی ایرانی اسالمی می-
پردازد؛ از جمله شاخصهای مطرح جهانی که در آنها به نقش فضا و کالبد در دستیابی به خالقیت تأکید شده میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:
 -1شاخص خالقیت شارپی)SHCI( 1

این شاخص بر زیستپذیری و امکانات محیط تأکید میکند و معیارهای کمی و کیفی مورد نظر آن تولیدات یا
محصوالت خالق ،افراد شاغل در صنایع خالق و خود اشتغال ،سرمایهگذاری خالق ،تنوع جنسی ،نژادی ،فرهنگی ،خرده
فرهنگهای فعال و پررونق ،پایداری ،هزینه های زندگی ،مصرف خالق مبتنی بر جشنوارهها ،نمایشگاهها موزهها .گالری
ها و خالقیت فرهنگی را در بر میگیرد (.)Hartley et al.2012:40
 -2شاخص خالقیت اروپایی (یورو)

در این شاخص بحث کلیدی رقابت کشورها در توانایی جذب ،نگهداری و توسعه افراد خالق میباشد .از جمله موارد
مطرح در این شاخص بررسی کیفیت زندگی ،دمکراسی ،فراغت ،تفریحات ،سرگرمی و فرهنگ است .کلیه این موارد در
ارتباط با کالبد شهر هستند(رضاییان و همکاران112:1391،و.)113
 -3شاخص خالقیت فلوریدا

بر اساس نظر ریچارد فلوریدا طبقه خالق به مکانهایی که دارای کیفیت معینی هستند ،جذب میشوند .بهعنوان مثال،
مکانهای موصوف به مکانهای باز ،متنوع و با درآمدهای باال و خدمات فرهنگی و عمومی مطلوب که به بخش کالبدی
و فیزیکی شهر مربوط میشوند ،نمونههایی از مکانهای باکیفیت محسوب میشوند (موسوی.)25:1393 ،
 -4شاخص خالقیت لندری)LCI( 2

لندری بر این نکته تأکید میکند که خالقیت مختص یک بخش خاص نیست و باید در تمامی بخشها به دنبال آن بود.
از این رو او ده حوزه برای شهر خالق تعریف میکند که از مسائل مورد تأکید آن مکان و مکان سازی و همچنین زیست
پذیری و رفاه میباشد ( Landry,2011:174به نقل از فتوحی و همکاران.)108:1395،
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افراد خالق در مشاغل خود به صورت برده مآبانه عمل نمیکنند .بلکه به دنبال تسهیالت و خدمات جذاب شهری هستند.
به عنوان مثال اگر قصد تولید عسل باکیفیت را داشته باشیم ،نباید کار را با کندوها شروع کنیم ،بلکه باید در ابتدا یک
مزرعه پر از گل مهیا کنیم تا زنبورها را به خود جذب کند ،بنابراین طبقه خالق نیازمند امکانات عمومی نیست .افراد
خالق به دنبال مکان معتبر و قابل اعتمادی که هنوز تمام نشده ،میگردند .ایدههای خالق ،اغلب نیازمند ساختمانهای
قدیمی هستند .برجهای اداری ،مراکز همایشی بزرگ و استادیومهای چندمنظوره ،خستهکننده هستند .طبقه خالق به
مراکز خرید عالقهای ندارند زیرا این مکانها دیگر قدرت تحرک و برانگیختن خالقیت را ندارند .پس جو ساکنین و
محیط کالبدی شهر بایستی فعال و معتبر باشد ( ،)Hospers and Van Dalm, 2005: 9بنابراین اینگونه میتوان
برداشت نمود که محیط و انسان در واقع در تعامل و ارتباطی دوسویه هستند همانگونهکه انسان بر کمیت و کیفیت
محیط شهری تأثیرگذار است در ارتباطی متقابل به همان میزان از آن تأثیر میپذیرد .با این وجود این تأثیرپذیری بایستی
به نحوی باشد که به کمال و ارتقای روحی روانی انسان منجر شود به همین منظور بهرهگیری از اصول و آموزههای دین
اسالم که حقیقتاً برگرفته از فطرت آدمی و متناسب با شرایط روحی روانی او و برترین راه در جهت رسیدن به کمال
انسانی است در ساختار شهر میتواند تأثیر مثبت و مؤثری داشته باشد .شهر اسالمی برگرفته از فرهنگ ذهنی و تفکر
غنی اسالمی است که نمود عینی یافته ،این شهر با انعطاف چشمگیر خود در حکم الگووارهای است که میتواند در هر
عصری در روح آن زمان توسعه یابد و در عناصر آن جلوه نماید .شهر اسالمی تنها اصولی نیست که فقط آنها را در
معماری و شهرسازی لحاظ کرد ،بلکه این تفکر فراتر از آن قدم برداشته و تبدیل به ذهنیتی شده است که سازندگان و
توسعه دهندگان شهر را بر آن داشته است تا شهری اسالمی ساخته و الزامات محیطی را بر آن منطبق سازند (اسدی محل
چالی .)1392،برنامهریزی شهری در چارچوب شهر اسالمی خود را ملزم به توزیع عادالنه منابع و فعالیتها در محیط
مدنی میداند .استقرار و مکانیابی مناسب هر عنصر از فضای شهری و ارتباط منطقی و مناسب آنها با یکدیگر
موضوعی است که ریشه در رعایت عدالت دارد .توزیع عادالنه امکانات شهری و امکان دسترسی ساکنین آنها مورد مهم
دیگری است که نشانه عدالت در شهر است (موسوی و همکاران.)10:1391،
روش پژوهش
روشهای استفاده شده در این پژوهش مصاحبه ،تحلیل اسناد و مدارک ،پرسشنامه و مشاهده میباشد .جهت بررسی و
شناسایی شاخصهای کالبدی فضایی شهر خالق ایرانی  -اسالمی پرسشنامه محقق ساخته بر اساس مطالعات
کتابخانهای و تحلیل اسناد و مدارک موجود و همچنین بررسی پژوهشهایی که در حوزه شهر اسالمی و شهر خالق
وجود دارد ،تهیه شد و در نهایت به مجموعهای از شاخصهای تعریف شده در خصوص شهر خالق دست یافتیم .از میان
این شاخصها 17 ،متغیر که به ح وزه کالبد و فضای شهر مربوط بودند را برای این پژوهش برگزیدیم .این پرسشنامه
شامل پرسشهای تشریحی و تستی میباشد که در بخش پرسشهای تستی میزان مطابقت شاخصها با اصول اسالمی
سنجیده شد و پاسخ دهندگان که از میان طالب علوم دینی حوزه علمیه اصفهان بودند و به صورت تصادفی انتخاب شدند،
نظر خود را بر اساس طیف پنج گزینهای لیکرت (کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کامالً مخالفم) بیان
کردند .در بخش تشریحی از طریق مصاحبه عمیق شاخصها و معیارهای شهر خالق ایرانی  -اسالمی از دیدگاه اساتید
حوزههای علمیه به دست آمد .در این تحقیق به منظور شناسایی شاخصهای کالبدی فضایی تعداد  300پرسشنامه در
حوزههای علمیه توزیع گردید که از این تعداد  230پرسشنامه قابلاعتماد و صحیح بازگشت داده شد و مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت.
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یافتههای پژوهش
خصوصیات دموگرافی جامعه نمونه

از بین  230نفر پاسخ دهندگان پرسشنامه در حوزههای علمیه اصفهان ،تعداد  160نفر مرد و  70نفر زن بودند .میانگین
سنی پاسخگویان  28سال بود 72 ،درصد پاسخگویان بر حسب تحصیالت شامل دارای مدرک تحصیلی دیپلم و یا کمتر
و  28درصد دارای مدرک لیسانس و باالتر بودند .از میان پاسخگویان بیشتر آنها ( 56/5درصد) داخل شهر اصفهان و
 42/2درصد افراد در شهرهای اطراف اصفهان سکونت داشتند.
بررسی رابطه خصوصیات دموگرافیکی پاسخگویان و عوامل کالبدی فضایی

به منظور بررسی این فرض که آیا بین خصوصیات دموگرافیکی پاسخگویان و عوامل کالبدی فضایی ،ارتباطی وجود دارد
یا خیر از آزمونهای آماری استفاده گردید .این آزمونها به منظور بررسی وجود رابطه معنادار احتمالی بین هر یک از
متغیرهای جنسیت ،میزان تحصیالت ،مدت زمان تحصیل در حوزه و مکان سکونتی پاسخگویان با عوامل کالبدی فضایی
انجام گرفت .نتایج آزمونهای آماری برای هر چهار مورد فقدان رابطه معنیدار بین خصوصیات دموگرافیکی فوقالذکر و
عوامل کالبدی فضایی را نشان داد .در آزمون اول برای بررسی این مسئله که دیدگاه زنان و مردان در خصوص گزارههای
مطرح شده یکسان است یا متفاوت ،از آزمون تی استفاده شد .نتیجه آزمون لون 1نشان میدهد که فرض همگونی
واریانسها در بین دو گروه زنان و مردان برقرار است .به این دلیل که  F=0.678در سطح خطای  %5معنیدار نمیباشد.
بر این اساس با پذیرش فرض همگونی واریانسها مقدار  tبرابر)  (-1/503با درجه آزادی  228در سطح خطای 5
درصد معنیدار نیست ،پس دیدگاه زنان و مردان در مورد شاخصها یکسان است.
برای بررسی رابطه بین میزان تحصیالت پاسخگویان و عوامل کالبدی فضایی از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه استفاده
شد .نتایج آزمون نشان داد که با توجه به مقدار سطح معنیداری( )Sig=0/989در درون گروهها با درجه آزادی  ،225و
آماره ( )F=0/078سطح تحصیالت اثر معنیداری بر متغیرهای کالبدی فضایی ندارد .از آزمون تحلیل واریانس یک
طرفه همچنین برای بررسی رابطه بین مدت زمان تحصیل پاسخگویان در حوزه و عوامل کالبدی فضایی استفاده شد که
در اینجا نیز با توجه به سطح معنیداری( )F=0/106و درجه آزادی  227و مقدار آماره  F=2/269بین سطوح مختلف
تحصیالتی و متغیر مورد نظر تفاوت معنیداری وجود ندارد.
از آزمون تی برای بررسی رابطه بین محل سکونت پاسخگویان و عوامل کالبدی فضایی استفاده شد .نتایج آزمون لون
نشان میدهد که فرض همگونی واریانسها در بین دو گروه افراد ساکن شهر اصفهان و خارج از آن از نظر متغیر مورد
بررسی برقرار است .نتایج این آزمون نشان میدهد که  F=0/103در سطح خطای  %5معنیدار نمیباشد .بر این اساس با
پذیرش فرض همگونی واریانسها مقدار  tبرابر)  (-0/454با درجه آزادی  179در سطح خطای  5درصد معنیدار نمی-
باشد.
همانگونهکه تفسیر آزمونهای آماری نشان میدهد جامعه آماری مورد بررسی که شامل افراد در حال تحصیل در حوزه
علمیه میباشند از نظر طرز تفکر همبستگی و مشابهت باالیی با یکدیگر دارند و این میتواند یکی از یافتههای مهم
پژوهش باشد ،که این مسئله فارغ از جنسیت ،سطح تحصیالت ،محل سکونت و مدت زمان تحصیل در حوزه است و
میتواند اینگونه تفسیر شود که افرادی با سطح تفکر یکسان اقدام به تحصیل در حوزههای علمیه میکنند و این طرز
تفکر در مدت تحصیل ثابت مانده و چه بسا تقویت میشود ،چرا که بین گروههای مختلف جامعه از نظر مدت تحصیل در
حوزه ،با متغیر مورد بررسی تفاوت معناداری وجود نداشت.

Levenes Test

1
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اولویتبندی عوامل کالبدی فضایی در تحقق شهر خالق ایرانی – اسالمی

پس از جمعآوری پرسشنامهها و محاسبة انحراف معیار ،میانگین و ضریب تغییرات هر یک از گزارهها در نهایت به
اولویتبندی عوامل پرداختیم (جدول  .)1با در نظر گرفتن این اصل که هرچه ضریب تغییرات یک گزاره کوچکتر باشد
رتبه باالتری را میپذیرد« ،توسعه مراکز تحقیقاتی» « ،افزایش استفاده از حملونقل عمومی» و « افزایش فضاهای سبز
و باز جهت تفریح و گذران اوقات فراغت» از جمله مهمترین عوامل کالبدی فضایی جهت تحقق شهر خالق ایرانی -
اسالمی از دیدگاه طالب علوم دینی تلقی شدند .در حالیکه « افزایش تعداد رستورانها ،کافیشاپها ،سفرهخانهها و »...
افزایش حضور زنان برای ورزش و تفریح در فضاهای شهری»« ،آزاد شدن و گسترش استفاده خانمها از دوچرخه» به
ترتیب سه اولویت آخر را از نظر پاسخگویان به خود اختصاص دادهاند.
جدول -1اولویتبندی عوامل تحقق شهر خالق

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

انحراف میانگین
فرضها
معیار رتبهای
4/487 0/813
توسعه مراکز تحقیقاتی الزم و ضروری است
4/374 0/866
استفاده از حملونقل عمومی بایستی افزایش یابد
افزایش فضاهای سبز و باز جهت تفریح و گذران اوقات فراغت الزم است 4/296 0/901
اقلیتهای مذهبی ،تفکرات و ارزشهای فردی باید محترم شمرده شود 4/152 0/943
استفاده از فناوریهای نوین الکترونیکی و ارتباطی در اماکن عمومی نظیر
4/157 0/945
کتابخانهها ،رستورانها ،فرودگاهها ،سطح خیابان و  ....الزم است
در فضاهای شهری اولویت دهی به عابران پیاده به جای تسلط اتومبیل
4/030 0/932
ضروری است
3/974 0/939
ارتباطات و مراودات اجتماعی باید گسترش یابند
4/196 0/994
کاهش هزینههای سفر به سایر شهرها و کشورها ضروری است
طراحی و جانمایی کاربریهای شهری به صورت ترکیبی از انواع مختلف
3/426 0/867
کاربریها در سطح محدوده (اختالط کاربریها) ضروری است
4/083 1/039
برنامهریزی در راستای جذب توریست و توسعه گردشگری الزم است
ساخت و توسعه اماکن جدید و مهیج جهت جذب گردشگران بایستی
3/917 1/081
افزایش یابد
فضاهای شهری مانند خیابانها و میدانها باید به محلی برای تعامل و
3/387 1/157
مالقات مردم تبدیل شوند
استفاده از نمادها ،تندیسها و مجسمهها در سطح شهر به منظور ایجاد
3/600 1/307
حس هویت الزم است
3/430 1/339
در جامعه اسالمی آزادی زنان بایستی محترم شمرده شود
افزایش تعداد رستورانها ،کافیشاپها ،سفرهخانهها و  ....ضروری است 3/117 1/243
افزایش حضور زنان برای ورزش و تفریح در فضاهای شهری ضروری
2/904 1/338
است
2/144 1/272
آزاد شدن و گسترش استفاده خانمها از دوچرخه ضروری است

ضریب
تغییرات
0/181
0/198
0/210
0/227

1
2
3
4

0/227

5

0/231

6

0/236
0/237

7
8

0/253

9

0/255

10

0/276

11

0/342

12

0/363

13

0/390
0/399

14
15

0/461

16

0/593

17

اولویت
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تحلیل یافتههای پژوهش
شناسایی عاملهای کالبدی فضایی در تحقق شهر خالق ایرانی – اسالمی

در این قسمت از تحلیل عاملی تأییدی بهمنظور شناسایی ساختارهای عاملی نهفته در بین دادههای گردآوری شده از
پاسخگویان استفاده شده است .برای تحقق این هدف از روش تحلیل مؤلفههای اصلی 1استفاده شد.بهمنظور تعیین
مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملی از ضریب  2KMOو آزمون بارتلت 3استفاده شده است .میزان ضریب KMO
همواره بین صفر و یک است .در صورتی که مقدار این ضریب کمتر از  0/5باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
نخواهند بود و اگر مقدار آن بین  0/5تا  0/69باشد میتوان با احتیاط بیشتر به تحلیل عاملی پرداخت .چنانچه مقدار
ضریب مذکور بزرگتر از  0/7باشد دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود .در این تحقیق ضریب  KMOمحاسبه
شده در این پژوهش برابر با 0/749بود که برای تحلیل عاملی مناسب تشخیص داده شد.
در این تحقیق بهمنظور تعیین تعداد عاملها از معیار مقدار پیشین استفاده شده است .دلیل این امر آن است که از این
طریق دستیابی به عوامل ساده و قابل تفسیر در مقایسه با سایر روشهای استخراج عوامل ،میسر گردد .همچنین به
منظور دستیابی به ماتریس عاملی ساده ،معنیدار و قابل تفسیر از چرخش عاملی متعامد استفاده شده است .الزم به ذکر
است که از میان رهیافتهای متعدد چرخش عاملی متعامد ،رهیافت واریماکس مورد استفاده قرار گرفته است.
تحلیل عاملی حاصل از عوامل تحقق شهر خالق ایرانی  -اسالمی در جدول  2ارائه شده است .بر اساس مندرجات این
جدول ،عوامل کالبدی فضایی در چهار عامل خالصه شدند .عامل اول تحتعنوان "حقوق شهروندی زنان" با مقدار ویژه
 2/51به تنهایی قادر به تبیین  19/30درصد از واریانس کل بوده است .گویههای"آزاد شدن و گسترش استفاده خانمها از
دوچرخه" با بار عاملی " ،0/829احترام به آزادی زنان در جامعه اسالمی" با بار عاملی  0/599به ترتیب دارای بیشترین و
کمترین همبستگی با عامل اول هستند .عامل دوم با نام عمومی "گردشگری و ارتباطات" دارای مقدار ویژه  ،1/86به
تنهایی قادر به تبیین  14/34درصد از واریانس کل میباشد .به طور کلی ،گویه"کاهش هزینههای سفر به سایر شهرها و
کشورها" دارای بیشترین همبستگی با این عامل میباشد .عامل سوم تحت عنوان "توسعه مراکز جدید" با مقدار ویژه
 1/85بالغ بر  14/23درصد از واریانس کل را تبیین کرد .به طور کلی گویه " توسعه مراکز تحقیقاتی" بیشترین
همبستگی را با این عامل دارد .عامل چهارم نیز با نام "حملونقل و ترافیک" دارای مقدار ویژه  1/58بود که به تنهایی
 12/20درصد از واریانس کل را تبیین نمود .چهار عامل مذکور در مجموع  60درصد از واریانس کل را تبیین نمودند.
عوامل زیر به دلیل پایین بودن اشتراکات از تحلیل حذف شدند:
 افزایش فضاهای سبز و باز جهت تفریح و گذران اوقات فراغت الزم است؛ استفاده از فناوریهای نوین الکترونیکی و ارتباطی در اماکن عمومی نظیر کتابخانهها ،رستورانها ،فرودگاهها ،سطحخیابان و  ....الزم است؛
 -فضاهای شهری مانند خیابانها و میدانها باید به محلی برای تعامل و مالقات مردم تبدیل شوند.

3- Principal Component Analysis
4- Kaiser- Meyer- Olkin
5-Bartlett Test
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جدول  -2تحلیل عاملی عوامل کالبدی – فضایی

عوامل

حقوق
شهروندی زنان

گردشگری و
ارتباطات
توسعه مراکز
جدید

حملونقل و
ترافیک

گویهها

بار عاملی

آزاد شدن و گسترش استفاده خانمها از دوچرخه ضروری است
افزایش حضور زنان برای ورزش و تفریح در فضاهای شهری ضروری
است
افزایش تعداد رستورانها ،کافیشاپها ،سفرهخانهها و  ....ضروری است
در جامعه اسالمی آزادی زنان بایستی محترم شمرده شود
کاهش هزینههای سفر به سایر شهرها و کشورها ضروری است
ارتباطات و مراودات اجتماعی باید گسترش یابند
برنامهریزی در راستای جذب توریست و توسعه گردشگری الزم است
اقلیتهای مذهبی ،تفکرات و ارزشهای فردی باید محترم شمرده شود
توسعه مراکز تحقیقاتی الزم و ضروری است
ساخت و توسعه اماکن جدید و مهیج جهت جذب گردشگران بایستی
افزایش یابد
در فضاهای شهری اولویت دهی به عابران پیاده به جای تسلط اتومبیل
ضروری است
طراحی و جانمایی کاربریهای شهری به صورت ترکیبی از انواع
مختلف کاربریها در سطح محدوده (اختالط کاربریها) ضروری است
استفاده از حملونقل عمومی بایستی افزایش یابد

0/829

sig:0/0

Bartllet: 560/99

0/782
0/622
0/599
0/780
0/637
0/559
0/453
0/868
0/717

مقدار
ویژه

2/51

درصد واریانس
تبیینشده

19/30

1/86

14/34

1/85

14/23

0/777
0/753

1/58

12/20

0/463

KMO: 0/749

در مصاحبه با طالب و اساتید حوزههای علمیه ،نظر آنها در ارتباط با چهار مؤلفه کلیدی شناسایی شده در تحلیل عاملی
و شاخصهای کالبدی فضایی تحقق شهر خالق ایرانی-اسالمی پرسیده شد .جمعبندی نظرات ارائه شده در مصاحبه با
پاسخگویان در ارتباط با این چهار مؤلفه به شرح زیر میباشد.
عامل اول به «حقوق شهروندی زنان» اشاره دارد ،بررسی جایگاه زنان در شهر ضروری است ،چرا که زنان یکی از
تأثیرگذارترین گروهها در شهر به شمار میآیند .زنان عالوه بر اینکه نیمی از جمعیت جامعه شهری هستند ،در تولید ،رشد
و تربیت نسل نیز نقش اساسی دارند ،بنابراین ،مطلوبیت مکان از دیدگاه آنان شادی را در فضای شهر انتشار میدهد تا
جاییکه برخی شادی زنان را معیار سنجش شادمانی جامعه دانستهاند (.)Kirk, 2010
خداوند در قرآن به د فعات مکرر از زنان تجلیل کرده و نه تنها آنان را پایین و ناتوان نشمرده بلکه در موارد بسیار آنها را
عزیز داشته است(صارمی و مجیدی .)33:1391،حضرت علی (ع) زن را امانت الهی میداند «زنان امانت خدا بر شما
هستند به ایشان زیان نرسانید و بر ایشان سخت نگیرید» (نهجالبالغه ،88 ،ص  .)382امام علی (ع) مدارا با زنان را تحت
هر شرایطی حتی در صورت بدرفتاری و اهانت الزم و ضروری دانسته و خشونت و تعرض به آنان را محکوم نموده
است(صارمی و مجیدی .) 42:1391،در اسالم به حقوق زنان توجه بسیاری شده است .قرآن کریم حکم به برابری زن و
مرد میکند و به زنان آزادی عمل و استقالل میدهد .به این ترتیب زن میتواند همانند مرد در بارة سرنوشت خویش
تصمیم بگیرد .اراده و عمل او که قبل از ظهور اسالم به ارادة مرد گره خورده بود ،از اراده و عمل مرد جدا شده و از تحت
والیت و قیمومیت مرد در میآید و به مقامی میرسد که دنیای قبل از اسالم با همه قدمت خود و در همه ادوارش چنین
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مقامی را به زن نداده بود (طباطبایی ،1417 ،ج .)278 :2بنابراین ،شایسته است که در شهر خالق ایرانی – اسالمی به
زنان جایگاهی ویژه و در خور شأن و منزلت آنان تخصیص یابد و کالبد و فضاهای شهری مناسب حضور آنان باشد.
در خصوص دوچرخه سواری بانوان ،تأکید مصاحبه شوندگان بر این مسئله بود که از طریق ارتقای سطح دانش و فرهنگ
مردم ،پذیرش عرفهای جدید با گذر زمان امکانپذیر خواهد شد .از نظر فقه اسالمی چنین بیان میشود که برجستگی
های بدن زنان نبایستی مشخص شود ،در صورتیکه اگر طراحی ویژه برای دوچرخههای بانوان انجام شود اسالم با اصل
آن مشکلی ندارد ،زیرا دلیلی ندارد که زنان از لذت دوچرخهسواری محروم شوند .استفاده از دوچرخه اگر در چارچوب
قوانین اسالم باشد ،میتواند مفید و مؤثر باشد .هرچند که در اسالم به زن بهای زیادی داده شده است ولی امروزه در
کشور ما بیشترین ستم را به آنها روا میدارند .نظر قریب به اتفاق مصاحبه شوندگان بر این اساس بود که حقوق زنان
بایستی رعایت شود و شرایط کالبدی فضایی شهر به نحوی باشد که زنان به راحتی و در امنیت کامل امکان حضور در
جامعه و نقشهای اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا کنند.
به منظور افزایش حضور زنان در فضاهای شهری برای ورزش و تفریح ،پیشنهاد طراحی و اجرای پارکهای بانوان و
فضاهای اختصاصی آنان از طرف پاسخگویان ارائه شد .به این صورت که پارکها و فضاهای سبز اختصاصی جهت
استفادة بانوان در سطح شهر تأسیس شود و یا در فضاهای سبز موجود با محصور نمودن بخشی از فضا امکان بهرهوری
بانوان جهت ورزش مهیا شود .همان طور که امروزه احداث این پارکها و محوطههای اختصاصی در شهر اصفهان با
استقبال باالی بانوان همراه بوده و با مدیریت مناسب ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی ویژه بانوان در این اماکن انجام
میپذیرد.
یکی از پرطرفدارترین فضاهای شهری رستورانها ،کافیشاپها و سفرهخانههاست که در صورت کارکرد درست عالوه بر
اینکه میتوانند بهرهوری اقتصادی باالیی داشته باشند و در جذب گردشگر و ارتقاء جایگاه شهر نیز مؤثر شوند .باتوجه به
پتانسیل های شهر اصفهان و بافت تاریخی منحصر به فرد آن ،مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که با احیای اماکن
تاریخی ،میتوان از آنها بهعنوان مکانی برای برقراری ارتباطات چهره به چهره و تبادل فرهنگها استفاده نمود .ولی
توجه به این نکته ضروری است که سبک فضاها بایستی اسالمی باشد .استفاده از عناصری نظیر آب (آبشار ،حوض و،)...
هوای تازه ،سبزه ،رنگهای آرامشبخش و کاشیکاریهای قدیمی در بازتاب حس آرامش به افراد مؤثر است و باعث
تقویت افکار مثبت در این اماکن میشود .میتوان مکانهایی را تدارک دید که افراد برای درمان خود به آنها مراجعه
کنند و در آنها انواع نوشیدنیها و غذاها جهت درمان مشکل فعلی مراجعهکنندگان سرو شود ،در این فضاها میتوان از
انواع دم نوشهای گیاهی ،عرقیات ،و داروهای گیاهی استفاده نمود.
عامل دوم با نام عمومی "گردشگری و ارتباطات" بر افزایش تبادالت فرهنگی تأکید دارد .اگر در گذشته شهرها تالش
خود را در جذب کارگران ماهر و نیمه ماهر بکار میبردند ،اکنون رقابت در جذب کسانی است که در زمینه فناوری و
اطالعات مهارت دارند .شهرها ،امروزه و در آینده سعی میکنند محیطی را فراهم سازند که متخصصین راغب شوند در آن
محیط زندگی کنند و در مقابل تخصص خود را بدون دغدغه در اختیار جامعه قرار دهند(سیفالدینی و
همکاران .)10:1386،بایستی توجه داشت که این مزیتهای رقابتی در هر مکان و هر شهری مستقر نمیشود و بایستی
شرایط برای آنان فراهم شود ( ،)Musterd, 2010: 343اولین و ضروریترین مسئله در جذب طبقه خالق به شهر ،محترم
شمرده شدن اقلیتهای مذهبی ،تفکرات و ارزشهای فردی است .خوشبختانه در شهر اصفهان سالیان متمادی افراد
دار ای مذاهب مختلف از جمله مسیحی ،کلیمی ،زرتشتی ،ارامنه و  ...در کنار یکدیگر همزیستی مسالمتآمیزی دارند و در
سطح کالبد شهر همجواری مسجد با کلیسا و کنیسه را شاهد هستیم و این امر میتواند به عنوان یک نقطه قوت مؤثر
تلقی شود ،همچنین کاهش هزینههای سفر و جابهحایی داخلی و خارجی هم عامل مهمی در این ذوب فرهنگی است
همان طور که فلوریدا یکی از شاخصهای خالقیت شهری را توانایی شهر در پذیرش افراد با تنوع فرهنگی باال میداند.
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به نظر مصاحبه شوندگان در راستای تقویت روابط اجتماعی و تعامل مردم ،مهمترین موضوع ترویج اخالق اسالمی است.
در اسالم بیان شده که صله رحم باعث افزایش طول عمر خواهد شد ،بنابراین شایسته است با شناخت و از بین بردن
عواملی که باعث به وجود آمدن فاصله در بین مردم شده است و انجام فرهنگسازی مؤثر به تقویت این روابط در شهر
خالق ایرانی اسالمی بپردازیم .از سوی دیگر توجه به این نکته ضروری است که کالبد شهر نقش مهمی در تقویت روابط
اجتماعی و تعامالتی آنها ایفا میکند .در سبک شهرسازی ایرانی اسالمی مسئلهای بایستی تعامل و رودررویی افراد در
یک محل افزایش یابد .همان طور که در حدیثی از پیامبر بیان شده «حقوق همسایه بر شما این است که اگر از تو کمک
خواست ،کمک کنی و اگر قرض خواست ،قرض دهی و  ...و اگر مریض شد ،به عیادتش روی و اگر مصیبتی دید،
تسلیتش بگویی»(بحاراالنوار ،ج  ،79ص  .)93همچنین از حضرت علی (ع) نقل است « ...وصیت می کنم شما را به
همسایههاتان ،همانا این وصیت پیامبرتان است که همواره ما را نسبت به همسایه سفارش میکرد تا حدی که حتی گمان
کردیم همسایگان را وارث نیز قرار می دهد» (بحاراالنوار ،ج  ،74ص  .)153در مورد احوالجویی از همسایگان پیامبر
اکرم فرمود «کسی که سیر بخوابد و همسایهاش گرسنه باشد ،به من ایمان نیاورده است» (اصول کافی ،ج  ،4ص .)493
همچنین در مورد محدودهی ارتباطات میفرماید هر چهل خانه از طرف روبرو و پشت سر و راست و چپ همسایه است
(اصول کافی ،ج  ،4ص  .) 493متأسفانه در سبک شهرسازی امروزی و ترویج فرهنگ بلندمرتبه سازی ،همسایگان هیچ-
گونه شناختی از یکدیگر نداشته و ارتباطات و مراودات در کمترین حد ممکن است.در اثر این نوع برنامهریزی ،طراحی و
انبوهسازیهای کلیشهای ،خانوادهها عمدتاً بر اساس سطح درآمدی در محالت خاص خود کنار هم قرار میگیرند و
ارتباطات اجتماعی کمتری بین آنها شکل میگیرد .غربت و محرومیت اجتماعی از اینجا آغاز میگردد و در این میان
کودکان بیش از همه صدمه میبینند (ضرغامی .)104:1389،تأثیر فضا بر آدمی غیرقابل انکار است و قرارگیری در
فضاهایی که به سبک ایرانی اسالمی بنا شدهاند ،ناخودآگاه القاکننده حس آرامش به انسان هستند .با حضور در میدان
امام اصفهان و یا مساجد کهن باقی مانده از دوران گذشته تسلط فضا بر روح انسان و حس آرامش به خوبی قابل درک
است و این تأثیرگذاری فارغ از دین و مذهب و ملیت و نژاد است.
اصول معماری کهن اسالمی را باید دوباره پیدا کرد و با دانش و علم روز و مقتضیات زمان حال آن را هماهنگ نمود.
فضاهای معماری قدیم اغلب پاسخگوی هر سلیقهای است ولی آن چه امروزه در شهر اصفهان و بافت تاریخی آن شاهد
هستیم عمدتاً الگوهای تقلیدی از مکاتب غربی است که در سبک ساختمانسازی و نماسازی ما نفوذ کرده است .شهر از
نظر فضا و معماری باید پاسخگوی همه سالیق باشد ،تا تمامی شهروندان از حضور در شهر احساس خوشایندی داشته
باشند .رعایت مسائل اسالمی از نظر حفظ حریم خصوصی و اشرافیت امر مسلم و روشنی است و عالوه بر این رعایت
اصول پایداری اجتماعی در معماری واحدهای مسکونی الزامی میباشد .بر اساس مطالعه صورت گرفته تحت
عنوان«اصول پایداری اجتماعی مجتمعهای مسکونی در شهرهای ایرانی  -اسالمی» عوامل دخیل در غالب چهار مورد
نیازهای فیزیکی درون خانه ،امنیت رشد و بازی کودکان ،هویت اجتماعی و نظم اجتماعی شناخته شدهاند که مالحظه و
اجرای آنها مفید خواهد بود (ضرغامی.)112:1389،
عامل سوم بر «توسعه مراکز جدید» تأکید دارد ،این مراکز در دو گروه طبقهبندی شدهاند :دسته اول مراکز علمی،
پژوهشی و تحقیقاتی؛دسته دوم کانونهای تفریحی و گردشگری جهت جذب توریست و تقویت صنعت گردشگری .وجود
مراکز علمی و تحقیقاتی در شهر و فعالیت مؤثر این مراکز یکی از پیششرطهای تحقق شهر خالق است ،زیرا این
مراکز در جهت ارتقای سطح علم و فناوری نقش مهمی دارند و ارتقا سطح فناوری یکی از ارکان شهر خالق فلوریدا می-
باشد .به همین جهت توسعه شرکتهای دانش بنیان و ارائه تسهیالت جهت ارتقا سطح کیفی و کمی آنها همچنین
توسعه مراکز پژوهشی نظیر مراکز پژوهشی و کانونهای پرورش فکری و ارائه خدمات به گروههای سنی مختلف و
تعامل و تبادل مناسب دانشگاهها و مراکز علمی با صنعت و تولید از جمله اقدامات پیشنهادی توسط پرسش شوندگان بود.
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در خصوص توسعه مراکز تفریحی و گردشگری یکی از اقدامات مهم گسترش فضاهای سبز در سطح شهر و پارکهای
همسایگی در سطح محالت است .در اسالم سفارش شده است که یکی از راههای کسب آرامش نگاه به آب و سبزه است
(الخصال ،ص  443و نهجالبالغه ،حکمت  ،)400چون انسان سالم به صورت طبیعی میل به فضای سبز دارد ،در طراحی
و اجرای فضاهای سبز شهری رعایت نکات زیر از نظر پاسخگویان الزامی است:
 -1دسترسی مناسب به فضای سبز برای تمامی افراد به نحوی که در کمترین زمان ممکن به صورت پیاده قابل
دسترس باشند.
 -2توجه به شرایط اقلیمی و محیطی درختکاری محوطهها .به عنوان مثال ،کاشت درخت کاج در اصفهان با توجه به
شرایط اقلیمی آن توصیه نمیشود ،در حالی که درخت چنار مناسب و بومی این استان است؛
 -3حفظ حالت بکر بودن طبیعت و اعمال کمترین دستکاری در حد امکان؛
 -4فراهم کردن محیطی سالم برای ورزش و تفریح برای همه اقشار جامعه و محیط شهری به گونهای که زنان نیز
بتوانند به راحتی از این فضاها بهره ببرند و امنیت اجتماعی فراهم شود.
 -5صرفهجویی در مصرف آب و آبیاری درختان و فضای سبز و استفاده از روشهای نوین آبیاری.
بنابراین به منظور تحقق شهر خالق ایرانی اسالمی ،کالبد و فضای شهر بایستی به صورتی باشد که پاسخگوی نیاز مردم
و تقویتکننده روابط آنان باشد .یکی از پتانسیلهای موجود در شهر اصفهان استفاده از سایتهای تاریخی سطح شهر
است که میتواند به عنوان کانون جذب گردشگر و تقویتکننده تعامالت اجتماعی باشد .فضاهای تاریخی و اماکن
گردشگری شهر بایستی توسط مدیرانی خالق و خوشفکر اداره شوند و به صورتی سازماندهی شوند که در راستای
احیای تمدن قدیمی و میراث فرهنگی و همچنین جاذب توریست و تقویتکننده صنعت گردشگری باشند .در این راستا
می توان از تجارب موفق سایر کشورها در زمینه جذب توریست استفاده کرد.در واقع این فضاها ظرفیتهای بالفعل
فرهنگ غنی ما هستند که میتوان از آنها در جهت روحیه بخشی به شهر استفاده نمود.در راستای افزایش اگاهی
عمومی مردم و ایجاد شناخت برای آنان میتوان با اختصاص روز مخصوص به فضاهای تاریخی ،با برگزاری مراسمی
جهت معرفی آن به مردم اطالعات آنها را افزایش داده و همچنین فرهنگسازی مؤثر جهت حفاظت و حراست از ابنیه
تاریخی صورت گیرد.
عامل آخر با نام عمومی"حملونقل و ترافیک" ،نقش مهمی را در فرمدهی و ساختار شهر ایفا میکند ،مسلماً ساختار شهر
خودرو محور با شهر انسان محور بسیار متفاوت است در اولی شاهد غلبه خیابان ،بزرگراه و در کل اتومبیل بر ساختار شهر
و در پی آن مشکالتی نظیر آلودگی هوا و اتالف وقت و هزینه در جابهجاییها هستیم ،ولی در شهر انسان محور اولویت
اول به انسان و نیازهای وی تعلق میگیرد.
در ساختار شهری راهها بهطور معمول  %25از سهم کاربریهای شهری را به خود اختصاص میدهند ،از آنجا که در شهر
خالق با فضاهای امیدبخش و توانمند ساز سروکار داریم ،اصالح ساختار خیابانها در راستای تحقق این امر الزم است.
برای این مسئله راهکارهای مختلفی وجود دارد از جمله:
 دسترسی مناسب به راهها؛
 بهکارگیری هنر در فضاهای عمومی؛
 خلق مکانهایی در راستای تسلط حداکثری عابران پیاده؛
 باز تعریف خیابان به عنوان فضایی برای تردد انسان و وسیله نقلیه نه صرف عبور خودرو؛
 استفادهی مناسب از پوشش گیاهی در سطح خیابانها ،درختکاری و گلکاری معابر ،پیادهروها و میدانها؛
 نورپردازی مناسب و زیبای خیابانهای شهری؛
 رنگآمیزی شاد و جذاب المانهای شهری؛
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 استفاده از نمادها ،مجسمهها و مبلمان شهری جذاب و جدید که برانگیزاننده احساس آدمی باشند.
به عقیدة پرسش شوندگان ،مسئله اصلی سرمایهگذاری روی وسایل نقلیهای است که کمترین آسیب را به محیطزیست
میرسانند .زمانی میتوانیم شاهد تحقق شهر خالق باشیم که جامعهای سالم داشته باشیم و جامعه سالم نیاز به هوای
سالم و بیشترین میزان اکسیژن و کمترین میزان آلودگی هوا دارد ،زیرا بدون شک اکسیژن از مهمترین سرمایههای یک
شهر سالم است تا سالمت افراد آن به مخاطره نیفتد و بتوانند برای جامعه خود مفید باشند .وسایل نقلیه عمومی و
خصوصی در شهر خالق بایستی به نحوی باشند که با کمترین آلودگی و مصرف اکسیژن و در کمترین زمان ،پاسخگوی
نیازهای حملونقلی باشند و به تدریج خودروهای با مصرف سوختهای فسیلی با خودروهای برقی یا خورشیدی جای-
گزین شوند.
تشویق شهروندان به دوچرخه سواری ،سبب مصرف کم سوخت فسیلی ،سالم بودن هوا و کمک به سالمتی ساکنین شهر
میشود .در شهری که در آن اصول حملونقل پاک برقرار نباشد ،آلودگی هوا از حد مجاز تجاوز میکند و آسیب لطمه
به شهروندان میشود ،امری که امروزه در خیلی از شهرهای بزرگ شاهد آن هستیم.
اولین گام در ترویج دوچرخهسواری اصالح زیرساختهاست ،در شرایط فعلی بین کسانی که از دوچرخه برای رسیدن به
مقصد استفاده میکند و افرادی که از خودروی شخصی استفاده میکند عدالت برقرار نیست .چون کسانی که از خودروی
شخصی استفاده میکنند سبب آلودگی محیطزیست میشوند و هزینهای بابت این آسیب رساندن نمیپردازند .در حالی که
افراد دوچرخهسوار هیچگونه آلودگی محیطی ایجاد نمیکنند و در مقابل در معرض مصرف هوای آلوده قرار میگیرند.
برای حل این مشکل می توان با باال بردن هزینه استفاده از اتومبیل شخصی ،تمایل به استفاده از خودروی شخصی را
کم کرد و درآمد حاصله را صرف زیرساختها نمود .با انجام این کار چون مردم به دنبال راهی هستند که از نظر اقتصادی
به صرفه باشد به سمت دوچرخهسواری خواهند رفت .شهروندان زمانیکه با هوای پاک مواجه شوند اولویت را به
دوچرخهسواری خواهند داد تا استفاده از خودروی شخصی و پرداخت عوارض.
مسئلة دیگر که در شهر خالق ایرانی اسالمی بایستی مورد توجه قرار گیرد این است که ادارات و مراکز دولتی به صورت
مجموعههای اداری با پراکندگی و توزیع مناسب در سطح شهر مکانیابی شوند تا مسیرهای کاری مردم کوتاه شود و به
راحتی بتوانند نیازهای خود را مرتفع سازند .در درجه اول تمرکز اصلی بایستی بر حذف حملونقلهای اضافه باشد ،در آن
صورت حملونقلهایی که باقی می مانند مدیریتش آسان تر خواهد شد.
تعریض خیابانهای شهری برخالف تصور عموم به کاهش حجم و شدت ترافیک نمیانجامد .مطالعه نیومن و کن
ورسی( )ken Worthy and Newman, 1989روی شهرهای مختلف دنیا نشان میدهد که هرچه میزان زیرساختهای
جادهای و مقدار فضای تخصیص یافته به حملونقل درونشهری بیشتر باشد به همان اندازه میزان استفاده از اتومبیل،
مصرف بنزین و آلودگی بیشتر خواهد شد .نکته دیگر استفاده از سیستمهای حملونقلی پیشرفته و بهروز نظیر سیستم
حملونقل هوشمند ( ،)ITSسیستمهای حملونقل کابلی (آهور و همکاران )1393،قطار برقی تراموا ،سیستم ،BRTسیستم
حملونقل اتوبوسهای برقی ( ،)Trolleybusسیستم مونوریل ،سیستم تاکسیهای هوشمند بدون راننده ( Personal
 )RapidTransitو انواع مختلف سیستمهای حملونقل ریلی و  ...میباشد.
نتیجهگیری
شهر خالق از جمله مباحث جدید در زمینه برنامهریزی و مدیریت شهری است که در آن شهر محل شکلگیری خالقیت،
نوآوری دانایی و ابتکار است ،در این رویکرد ،با تأکید بر طبقه خالق ،شهر تبدیل به مکانی جذاب برای مطالعه ،کار،
پژوهش ،ایدهپروری و تفریح خواهد شد و با بهبود و ارتقای سطح کیفی فضاهای مختلف شهر ،جذب طبقه خالق بیشتر
خواهد شد .به همین خاطر در این پژوهش در پی یافتن خصوصیات کالبدی فضایی شهر خالق ایرانی  -اسالمی بودیم
و تالش اصلی محققان بر ایجاد یک تصور ذهنی از چنین شهری بود .پس از جمعآوری شاخصهای مطرح شده در سایر
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منابع و تفکیک آنها به حوزههای مختلف ،دادهها و اطالعات الزم در ارتباط با محیط کالبدی از طریق تکمیل پرسشنامه
و مصاحبه عمیق با اساتید و طالب حوزههای علمیه گردآوری شد .سپس از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی به عنوان
ابزاری در راستای طبقهبندی شاخصهای تعریف شده استفاده نمودیم و در نهایت شاخصهای مورد بحث در چهار دسته:
حقوق شهروندی زنان ،گردشگری و ارتباطات ،توسعه مراکز جدید ،حملونقل و ترافیک مورد بررسی و دستهبندی قرار
گرفت .نقطه قوت این مطالعه در نتایجی است که از مصاحبههای عمیق با پرسش شوندگان حاصل شد و به نکاتی بسیار
مهم و مؤثر اشاره شد که در صورت پیادهسازی این موارد در شهر دستیابی به شهر ایرانی -اسالمی میسر خواهد شد .این
نکات شامل موارد زیر میباشد:
در شهرسازی امروز کشور ما نسبت به حقوق شهروندی زنان توجه کمتری شده و اغلب محیط و کالبدی شهری مرد
محور طراحی و ساخته شدهاند .به منظور بهبود این شرایط پیشنهاداتی مطرح گردید از جمله اینکه کالبد شهر بایستی
برای حضور و فعالیت این گروه آمادهسازی شود به نحوی که امکان حضور بدون دغدغه زنان در جامعه فراهم باشد.
اقداماتی نظیر فراهمسازی سیستمهای مناسب جهت حملونقل و جابهجایی به نحوی که در شأن بانوان باشد و یا
تخصیص فضاهای سبز اختصاصی برای آنان مواردی هستند که مورد بررسی قرار گرفت.
توسعه و تقویت مراکز تفریحی ،گردشگری و توریستی مورد تأکید قرار گرفت ،به این صورت که این نقاط در سطح شهر
با پراکندگی و وسعت مناسب در سطح محالت در خدمت شهروندان و در سطح ناحیه و منطقه در جهت تقویت صنعت
گردشگری قرار گیرند .بهرهگیری از پتانسیل فضاهای تاریخی موجود اقدامی نتیجهبخش خواهد بود .استقرار مراکز
تحقیق و توسعه مناسب و پیشرفته در سطح شهر و در صورت نیاز اقدام به احداث این مراکز ،منجر به ارتقای سطح
تکنولوژی و فناوری شهر میگردد .به منظور تقویت روابط و توسعه گردشگری در شهر به پذیرش تفاوتهای فرهنگی،
مذهبی ،قومی و نژادی و همچنین کاهش هزینههای جابهجایی داخلی و خارجی اشاره شد و مسئله اساسی در این بخش
ساخت کالبدی برای شهر است که فراهمکننده و تسهیلگر ارتباطات مردم و شهروندان باشد .این مسئله در خردترین
سطح یعنی ساخت واحدهای مسکونی تا کالنترین بخش یعنی فضاهای عمومی و تفریحی بایستی لحاظ گردد.
در نهایت در عامل آخر بر ارتباطات و ترافیک و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود اوضاع آشفته شهرهای پرازدحام امروزی
پرداختیم و بهرهگیری از اصول اقتصاد سبز ،سیستمهای پیشرفته حملونقل و مجموعهسازی ادارات را بهعنوان راهکاری
در جهت کاهش ترافیک مطرح نمودیم.
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