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تحلیل و بازنمایی ظرفیت تاریخی پویشهای
*
شهرهشتگرد درخیابان امامخمینی آن
حمیدرضا پارسی
استادیار دانشکده شهرسازی ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،94/5/14 :تاریخ پذیرش نهایی)94/7/7 :
**

چکیده
ـرد فضاهای شــهری بهویژه خیابــان ،دارای رفتــاری ارادهگرایانه،
بســیاری از طراحــان در تعییــن عملکـ ِ
ـناختی ادرا ک مــردم هســتند .این مقاله بــا تمرکز بــر رابطه
شــکلگرایانه و یــا متکــی بــر جوانــب روانشـ
ِ
ً
پویــش محتوایــی شــهر و جنبــه عملکردی فضاهــای مرکز آن ،بر آن اســت که :اصــوال عملکرد فضاهای
بازتاب پویش شــهر ،نیروها و ظرفیت
مرکزی شــهرها بهویژه خیابانهای مرکزی در شــهرهای کوچک،
ِ
تغییرات شــهری بدل شــوند.
آن اســت ،در ابعاد گونا گون ،در فضا متشکلشــده و میتوانند به موتور
ِ
بنابرایــن هــدف این مقاله ،توضیح بازتاب پویش شهرنشــینی و شــهرگرایی و نیروهای تاریخی ظرفیت
شــهر در عملکــرد خیابان مرکزی شــهرهای کوچــک و تغییر آن ،توضیح ابعاد و نحوه تشــکل عملکردی
بازنمایی همان چیزی
آن در فضــا اســت .فرضیــه این تحقیق آن اســت که خیابانهای مرکزی ،محــل
ِ
هســتند که در ظرفیت شــهر اســت .نمونه پژوهش ،شــهر هشــتگرد و خیابان امامخمینی در آن است.
ـرد روش ،بر روشهــای تحلیل
روش توضیــح در ایــن تحقیــق از حیــث هــدف ،کاربــردی ،و از نظــر کاربـ ِ
ّ
غیرآزمایشی نمونه
تاریخی  -سیستمی نوربرت الیاس در تحلیل روندها و مدنیت ،روش تجربی-عل ِی ِ
توزیع جغرافیایی فعالیتها
شهر هشتگرد ،و استفاده از تکنیکهای آمار توصیفی و تحلیلی و سنجش ِ
که جزء خانواده ابزار آماری فضایی قرار دارد ،استوار است.

واژههای کلیدی
پویش شهر ،فضاهای عمومی ،خیابان مرکز شهر ،هشتگرد ،حوزههای عملکردی.
عنــوان «مقایســه و تحلیــل ســازمان عملکرد فعالیــت اقتصــادی در خیابان اصلی شــهر جدیــد و قدیم
* ایــن مقالــه برگرفتــه از طــرح پژوهشــی بــا
ِ
هشتگرد» است که در تاریخ  1390/02/11به تصویب تحصیالت تکمیلی و پژوهشی دانشکدهی شهرسازی رسیده و در حال انجام است.
** تلفن ،021-66414841 :نمابر.E-mail: hparsi@ut.ac.ir ،021-66461504 :

71

72
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۰شماره ۳پاییز ۱۳۹۴

مقدمه
جذابیت فضا
بســیاری از طراحان شــهری ،برای ایجاد رونــق و
ِ
در طراحی فضاهای شــهری ،با پیشبینی دلخواهانه عملکرد آن،
رفتاری ارادهگرایانه و شــکلگرایانه داشــته و یا آن را منوط به شیوه
طراحــی و یــا جوانب روانشــناختی میداننــد .این موضــوع بارها از
ســوی بســیاری ماننــد :لوکوربوزیــه ،کامیلــو ســیته ،گــوردن کالن،
کوین لینچ ،لوئیس مامفورد ،جین جیکوبز ،فرانســواز شوای ،کنزو
تانگه ،ملوین وبر ،ادموند بیکن ،اموس راپاپورت ،ادوارد کروپات،
کارولیــن فرانســواز ،دیویــد هربــرت ،یــان بنتلــی ،یــان گل ،مایــکل
ساوت ورس و دیگران مطرح شده است .اما تجربه نشان میدهد
ـکل فضای شــهری در شــناخت ،تحلیل و
کــه)1« :غلبــه اصالـ ِـت شـ ِ
طراحـ ِـی آن و بیتوجهی به ماهیت انواع شــهرها بهویژه شــهرهای
مضمون تاریخی آنها؛ )2تمرکز یکسونگرانه بر گرایشهای
کوچک و
ِ
شناختی شهری»(پارسی)45 ،1381 ،؛  )3کمتوجهی به بستر
روان
ِ
اقتصادی ،اجتماعی و تاریخی و تحول ظرفیتهای درونی شهرها
در رابطــه بــا فضــای عمومی و شــهری؛ و ) 4عدم شناســایی دقیق
عرصههــا وســازوکارهای بازنمایــی ظرفیتهــای تاریخــی جامعــه
درشــهر و رابطــه آن بــا نحــوه پیونــد فعالیتهــا و عملکــرد فضــای
تحلیل
شــهری ایــن مرا کز در شــهر؛ موجب نوعــی ســهلانگاری در
ِ
محتوای واقعی عملکرد فضای شــهری مرا کز شــهرها و طراحی آن
شدهاســت .بهنظر میرســد تشــخیص موضوع چارچوب رابطه دو
ســویه و متقابل ظرفیتهای توســعه شهرنشــینی و شــهرگرایی در
شهر ،بهویژه شهر کوچک با عملکرد فضاهای شهری در مرا کز شهر،
آن هم در شــرایطی که این شــهرها دســتخوش تغییر اند ،میتواند
پایــه نظــری شــناخت و طراحــی در ایــن فضاهــا را فراهــم نمایــد.
بســیاری از شــهرهای کوچک در ایران از جمله شــهر هشتگرد،
دارای فضاهایــی با ظرفیتهای عملکردی عظیم در خیابانهای
مرکــزی شــهر انــد .تغییــر در ظرفیت ایــن فضاها نیز موجبات رشــد
و جذابیــت شــهر را فراهــم آورده و توانســته آن را به موتــور تغییرات
شهری بدل کند .این تغییر و جذابیت در فضا ،نه بهدلیل طراحی
و یــا برنامهریــزی ،بلکــه بهدلیل امواج توســعه صنعتــی (بهویژه در
ســالهای اواخر دهه  60تــا  )79و تغییر ظرفیتهای تولیدصنعتی

در آنهــا و پویــش شهرنشــینی و شــهرگرایی مــازم بــا هــم اســت.
ســوال اصلــی آن اســت کــه :چگونــه فضاهــای مرکزی شــهر بهویژه
خیابانهــای مرکزی ،طلب فضایی نیروها و عوامل پویش شــهری
را کــه در مســیر توســعه صنعتــی اســت ،در ابعــاد عملکــردی خــود
بازنمایی میکند و چگونه عناصر آن در فضا تشــکل پیدا میکنند.
گمان بر آن است که نیروی توسعه صنعتی مهمترین موتور شتاب
شهرنشــینی و نیروهای متکثر فرهنگــی ،تولیدکنندگان ،تکنوکرات
و بوروکراتهای طبقه متوســط هســتند که در جریان پویشهای
شــهری رشد کرده ،مهمترین عوامل رشد ظرفیت تاریخی شهر اند
و طلب فضایی آنها و تحقق آن در مرکز شــهر ،بازتاب و تشــکل آن،
خیابــان را جــذاب و ُپــر رونــق میکنــد .بنابراین هدف ایــن مقاله،
ً
اوال ،توضیــح چگونگــی پویــش شهرنشــینی و شــهرگرایی ،ظرفیت
مرحلــه تاریخــی نیروهــا و عوامــل شــهر کوچــک و ســپس بازنمایی
ایــن نیروهــا در عملکــرد خیابــان مرکــزی شــهر در گســتره تاریخــی
ً
اســت؛ و ثانیــا ،توضیــح ابعــاد عملکردها و نحوه تشــکل آن در فضا
است .روشنشدن این موضوع ،توجه علمی در برنامهریزی جنبه
عملکردی برنامهها و طراحی فضاهای شهری در مرکز شهر را مورد
تا کیــد قــرارداده و روش علمی شــناخت محتوای فضای شــهری و
تخصیص فضا و تفکیک عملکردی آن را نشان میدهد.
نمونــه تجربــی این پژوهش شــهر هشــتگرد بهعنوان یک شــهر
ارگانیک کوچک و خیابان اصلی مرکز شــهر (خیابان امام خمینی)
بهعنــوان عرصه اصلی بازنمایــی این ظرفیت برای تحقیق میدانی
انتخاب گردید .این شهر در جنوب بزرگراه کرج-قزوین و در حدود
 65کیلومتــری تهــران و قزوین قرار دارند .بررســی تجربه این شــهر
و مرکــز آن و عملکــرد ایــن مرکــز در بازنمایــی ظرفیتهای توســعه،
دارای ارزش نظری در مقیاس ملی است.
حیث روششناختی ،نوعی تحقیق تطبیق نظری و
این تحقیق از ِ
سیستمی روندها ،روش
کاربردی ،شامل روشهای تحلیل تاریخی-
ِ
ّ
تجربی -علی غیرآزمایشــی و روش قیاســی اســت که با تکنیکهای
آمــار توصیفــی و تحلیلــی و ســنجش توزیــع جغرافیایــی فعالیتها،
کــه جــزء خانــواده ابــزار آمــاری فضایــی قــرار دارد ،تبییــن میشــود.

 -1مبانی نظری
 -1 -1تعریف مفاهیم
 -1-1-1مفهوم پویشها و ظرفیت شهری
شــهرها کــه تبلــور شــکل شــهری زندگــی اجتماعیانــد ،از طریق
مفاهیمــی ماننــد :شهرنشــینی کــه فراینــدی اســت کــه «بــا رشــد
جمعیت شــهر و چگونگی آن در کل جمعیت کشــور ،شرایط محیط
اقتصــادی و میزان تولید ناخالص شــهری و شــیوۀ ســکونت و نظام
اسکان تعریف شده است»(عظیمی)15-23 ،1381 ،؛ و «شهرگرایی
کــه مبین وضعیتی مفهومی ،سیســتمی حقوقی ،سیاســی ،فکری،

اجتماعــی ،دینــی و گاه ایدئولوژیکــی اســت توضیــح داده میشــود.
و ایــن مولفههــا شــهر را بــه کارگاه تمدنــی آزاداندیش بــدل میکنند
و آثــار فــردی ،اجتماعــی و کالبــدی عظیمــی دارد»(پارســی،1393 ،
 )52و «بــا پویــش و دگرگونــی ،کارکردهــای اجتماعــی را دســتخوش
تغییــر میکنند .کارکردهای جامعه جریانها یا پویشهای پیچیده
گونا گون با تغییر زمانی به وجود میآورند .به شبکهای از پویشهای
پیچیده اجتماعی که به هدف یا هدفهای مهم معینی ناظر است
کل یگانــهای به وجود آورد ،نهــاد اجتماعی نام نهاده اند»(آ گبرن
و ِ
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و نیمکــف .)269 ،1352 ،نهــاد ،مهمتریــن موسســات اجتماعــی
جامعــه اســت کــه بــرای بقــای جامعــه الزامــی اســت .موجــودات
انســانی بــرای بقــاء خود بــه آن نیــاز دارند .نظــام نهادهــا در جریان
پویــش شــهر و شــهرگرایی پیچید هتــر میشــوند« .نظــام فعالیتهــا
از ســوی نهادهــا تعییــن و هدایــت میشــوند و تغییر و توســعه نظام
نهادهــا بــه تغییــر الگوی فعالیــت و به دنبــال آن به تجدید ســاخت
شــهر میانجامد»(پارســی .)45 ،1381 ،گاه در اثر برخی پویشهای
اقتصــادی و اجتماعــی در شــهرها ،همســویی نهادهــا مخــدوش
میشــود و یکی بر دیگری پیشــی میگیرد .شــوای نشــان داد که «با
غلبه نهادهای اقتصادی در سالهای پس از قرن  18و پیشافتادگی
نهادهــای اقتصــادی و بانکــداری بــر ســایر نهادهــا ،چگونــه نیــروی
قــوی این دوره را شــرکتها ،صاحبان صنایــع ،بورسبازان و منطق
سـ�ود تشـ�کیل داده و فضاهای شـ�هری را تسـ�خیر میکند»(Choay,
 .)1969, 27-36نهادهــای اجتماعــی در مرا کز اصلی فعالیت متبلور
میشــود و از آنجــا کــه هر یک از آنــان قلمرویی فضایی در شــهر را به
خود اختصاص میدهند ،بنیانهای شــهر را پدید میآورند .موافق
با احمد اشــرف «بنیانهای شهر دوره اســامی عبارتند از :محالت،
بازار (اصناف) ،مسجدجامع و دارالحکومه»(اشرف)41-24 ،1353 ،
محالت تبلور نهادهای خانواده ،بازار تبلور نهاد اقتصادی ،مســجد
جامع و مدارس مرتبط بهعنوان مهمترین مرکز نهاد مذهبی و نهاد
آموزشــی و تربیتی و دارالحکومه بهعنوان عرصه تبلور نهاد سیاسی،
هســتند .جامعــهای کــه در مرحله گذار از مناســبات زمیــنداری به
شــرایط جامعه صنعت مبنا اســت و ثروت و ســرمایه جامعه دیگر نه
از زمیــن ،بلکــه از کارگاههای صنعتی اســت ،از حیث چگونه بودن و
چگونه زندگیکردن هم دچار تغییر اســت و این تغییری فرهنگی به
شمار میآید .ا گر «نهادها فعالیتها را تعیین میکنند ،این فرهنگ
اســت کــه چگونگی انجــام فعالیت را معیــن میســازد .از آنجا که هر
ً
فعالیتی که توســط انسان صورت میگیرد ،اساسا متکی به فرهنگ
اســت و تابع الگوهــای فرهنگی جامعه میباشــند(بحرینی،1375 ،
ً
« ،)1فرهنگ مســتقیما از طریق نظــام فعالیتها ،هدایت هنجاری
و ارزشــی آن ،با ارائه دستورالعملهای معین ناظر بر انجام فعالیت،
ً
مستقیما بر فضا و محیط شهری تاثیر میکند و فضای شهری را نیز
محصولی فرهنگــی مینمایاند»(پارســی .)45 ،1381 ،این کارکردها
ســه نقــش دارد )1 :بهعنــوان مضمــون دوران حیــات اجتماعــی؛ )2
بهعنوان عامــل الگوی نظام فعالیتها؛ و  )3بهعنوان عامل تثبیت
پایــداری فضا از طریــق فضایی و کالبدی کردن الگــوی فعالیتها و
مکان سازی .دیوید کانتر( )Canter, 1988نیز بر این مضمون تاریخی
اعتقاد دارد که این کارکردها و الگوهای فرهنگی ،ظرفیتها و نیروها
و گروههایــی را شــکل میدهد که عمل آنهــا ،مضمون اصلی فضای
اطراف ما را شکل میدهد .فضای اطراف ما از جمله فضای شهری
کــه هــم ارائهکننــده خدمــات و فعالیت اســت هــم وســیله بازنمایی
ایــن ظرفیــت تاریخــی اســت کــه از طریــق گروههــا تبلــور مییابنــد،
بــه مجموعــه فعالیتهــا معنــا داده و بهواســطه تاریخ میــراث غنی
فرهنگــی و ارزشهــای جمعی و مشــترک مردم جامعه پایدار شــده،
در نمادهــای فیزیکی -فضایی فضای عمومی و شــهری متبلور و به
نسل بعد انتقال میدهد.

 مفهوم خیابانخیابــان بهعنــوان یــک فضــای شــهری ،در ســالهای بعــد از
ده ـه 60بهطــور جــدی مــورد توجــه شهرســازان و برنامهریــزان قرار
گرفــت .اما بحــث درباره تعییــن ُبعد عملکردی خیابــان ،موضوعی
هنوز مناقشهبرانگیز است .در ُبعد عملکردی فرایند طراحی شهری
ً
عمدتا بحث درباره این است که مکانها چگونه کار میکنند و افراد
چطور محیطها و فضاها را به کار میگیرند .بســیاری دانشــمندان
پایــه ایــن ُبعــد را بــر روانشناســی اســتوار کــرده انــد .در ایــن میــان
بـ�ارالس( )Barlas, 1994میگوید پنج ویژگی جهانی و ثابت هســت
كه میتوان به خیابان نســبت داد :آغاز مشــخص ،پایان مشخص،
خطــی بودن رابطه ،مرکزیت ،میانجی بــودن بین فضای عمومی و
خصوصی ،که ارتباط انســان با خیابان را برقرار میکند .این رابطه
روانشــناختیمبنا بــرای همه مردم جهان یکســان اســت .موضوع
خیابان در اندیشــههای بســیاری طراحان امری ثابــت ،بیزمان و
کلیشــه است و حدا کثر بر روانشناختی تکیه میشود .اما در مقابل
ارزشمند
آنها ،اندیشــه گوتمن شاخص است .رابرت گوتمن در کار
ِ
خود مینویســد« :بررســی موضوع خیابان ،به ســایر رشتهها غیر از
معماری نیز تعلق دارد و اولین عنصر مشترک میان دانشمندان آن
اســت کــه خیابان یک حقیقــت اجتماعی اســت .دومین عنصر آن
اســت که خیابان ســه بعدی اســت .ســوم ،این که یک خیابان دو
کارکرد اجتماعی دارد .یکی آن که خیابان تامینکننده ارتباط میان
ً
ســاختمانها اســت ،و از طریــق کاالهــا و مردم الزامــا فعالیتهای
کشــاورزی ،بازاریابی ،تولید کارخانهای ،اداری و نظامی سکونتگاه
ـال اندیشــه و
میتوانــد جریــان یابنــد .کارکــرد دیگــر خیابــان ،انتقـ ِ
احســاس اســت؛ خیابــان رابط میان مــردم ،تســهیلکننده ارتباط
و کنــش متقابــل ،و در نتیجــه ،نگهدارنــده اتصــال نظــم اجتمــاع
شــهری -محلی اســت .کارکرد بیانی همچنیــن دربردارنده کاربری
آن بهعنوان ســایتی برای کنش متقابل اجتماعی دوسویه ،شامل
فراغــت ،گفتگــو و تفریحــات ،بهعالوه کاربــری آن بهعنوان ســایتی
بــرای اجرای مراســم تشــریفاتی ماننــد ،حرکت دســتهجمعی مردم
اســت .چهارمیــن عنصــر مشــترک خیابــان ،کــه بطــور تنگاتنگ به
ســومی مرتبط اســت ،آن اســت که خیابــان فضایی اســت که باید
قابلیت دسترســی به آن فراهم باشــد و مالکیت آن عمومی و برای
استفاده همه جمعیت سا کن باز است .پنجمین عنصر خیابان آن
اســت کــه دو بخــش دارد ،بخش اول توســط مــردم و دیگری برای
عبور حیوانات و ســوارهها اســتفاده میشــود .ششــمین عنصر این
اســت که خیابان یک سیستم بسته است و برای مقاصد طراحی،
ط شــهری در نظــر گرفت.
بایــد مســتقل از باقی سیســتمهای ارتبا 
هفتمیــن عنصــر مشــترک ،مفهــوم خیابــان بهعنــوان یــک فضــای
شهری است» ( .)Gutman, 1986, 250-251برجستگی کار گوتمن
آن اســت کــه وی موضــوع خیابان را با اقشــار و طبقات اجتماعی و
ً
حساســیت آنها گره میزنــد .او ادامه میدهد که «ا گرچه تقریبا هر
صرفنظــر از طبقــه اجتماعی ،برای اســتراحت ،خوردن،
ســا کنیِ ،
عشــق ورزیــدن ،شــگفتزده کــردن کــودکان ،رشــدکردن و آموزش
دیــدن بــه محــل اقامــت و خیابــان بــاز گــردد ،امــا امــروزه موضــوع
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خیابان در طبقات متفاوت اســت :رابطه طبقه کارگر و خیابان ،به
توســعه فعالیتهای سیاســی طبقــه کارگر و به دموکراســی مردمی
نسبتداده میشود .اما عالقه به خیابان برای بخشهایی از طبقه
متوسط ،حکم بقاء و حفظ خود شهر را دارد .آنها سبکی از زندگی را
میخواهند که به آنها اجازه دهد فرصتهای فرهنگی و اقتصادی
شــهر را با محیط امن ،لذت بخش ،و آســان که فرزندانشــان در آن
رشــد کنند ،تلفیق کننــد .برای طبقات اجتماعــی باالتر ،هرگز یک
اجتماع خیابانی وجود نداشــته اســت .ســا کنان یــک محلۀ باالی
شهر روی یک کرجی قدیمی نمینشینند تا با همسایه گپ بزنند،
مهمانیهایشــان را در پیادهرو برگزار کنند ،یا در جاده کاسهبازی و
کریکت بازی کنند .بســیاری که کمتــر مرفهاند یک زندگی خیابانی
دارند .اما این نتیجه اجبار بوده تا انتخاب .طبقات فقیر با خیابان
رابطــه نزدیکــی دارند .مــردم فقیر ،بخــش بزرگی از زمان خــود را در
خیابــان متصــل به محل ســکونت خــود میگذرانند ،زیــرا در خانه
خــود فضای بســیار کمی بــوده یا اتاقها مرطوب و بدبو ســت .آنها
نیز زمان زیادی را در خیابانهای بزرگ شهرها میگذرانند» (�Gut
 .)man, 1986, 254بــه ایــن ترتیــب ،در حــوزه کارکــرد اجتماعــی،
خیابانهــای شــهری حامــل زندگی و فرهنــگ شــهریاند .تصور از
خیابانهــای شــهری ،همــواره بیانکننده تصور از شــهر اســت و به
همیــن منــوال تصــور از شــهر میتواند مبیــن سیاس ـتها ،اقتصاد،
فرهنــگ و تکنولــوژی شــهر باشــد .خــوزه ریکــورت از زاویــه دیگــری
ولــی مرتبــط بــه موضــوع پرداختــه ،مینویســد« :بیگانگــی از شــهر
بهســادگی بــه افزایــش اســترس اجتماعــی کمــک میکنــد .یکــی از
شــدن زندگی،
تبعاتش رشــد نرخ جرم اســت .اجتماع این را با تهی
ِ
بــا نابــودی دارایــی عمومــی و خصوصی و بــا افزایش هزینــه کنترل
پلیسـ�ی»( )Rykwert, 1986, 15مواجــه میســازد .پــس خیابــان
در ربــط بــه طبقــات و تا کید بــر جنبه فرهنگی ،مضمــون و ظرفیت
شــهر را در عمــل و فعالیــت هــر روزه بــروز میدهــد .زیــرا خیابــان بــا
دربرداشــتن آنهاســت کــه محــل بــروز ظرفیــت میشــود .چنانکــه
یی��ر ( )Hillier et al, 1984نیز مینویســد که آشــکارترین کارکرد
هیل 
دوشــد و مبادلــه کاالهاســت کــه باید در هر ســطح
شــهر ،انجــام آم 
مفهومی توجه شــود .قصور در انجام این کار باعث مرگ یک شــهر

نخواهــد شــد؛ مجموعــه ســاختمانهای بــزرگ به ســرعت متروک
نخواهد شــد ،حتی ا گر همه خدمات حذف شــود .در عوض رشــد
بیگانگی ســا کنان شــهر از محیط فیزیکیشان ،پیامد همه مسائل
اجتماعــی شناختهشــده ،ممکــن اســت موجــب رکــود خدمــات و
صدمــات جــدی غیرقابل اندازهگیری شــود .فعالیتها را براســاس
نوع و ســطح تخصصی شــدن جامعه از پنج جهت )1 :نوع فعالیت؛
 )2ترا کم فعالیت؛  )3تمرکز فعالیت؛  )4مقیاس فعالیت؛ و  )5زمان
فعالیــت ،قابــل بررســی و طبقهبنــدی میدانیــم .از ســوی دیگــر،
بهدلیل پیوند اساسی و مهمی که فعالیتها با یکدیگر دارند و بین
مســطح،
آنهــا از حیث تولیــد ،توزیع ،چرخههای فعالیت ،رابطه ه 
همزمــان ،ناهمزمــان ،افقــی ،عمــودی ،پیشــین و پســین برقــرار
اســت ،لــذا فعالیتهــا دارای الگو میباشــند .این الگــو بیانکننده
انتظــام فعالیتهــا و مهمتریــن وجه شــخصیت و محتــوای فضای
شــهری اســت .از این منظر ،ســاخت مرا کز تجاری درون یک شــهر
را میتوان برحسب بسط مفهومهای تئوری مکانمرکزی تصورکرد
یک سلســله مراتبــی از مرا کز تجــاری در کارکردهای شــهری برایجمعیــت شــهر .فعالیتهــای انســانی در عرصههــای اجتماعــی،
اقتصــادی و فرهنگــی و ماننــد آن معطوف به هدفی معین اســت و
ً
بسیاری از فعالیتهای انسانی دارای خصلت تباعدیاند و ضرورتا
در فضــا تجلی مییابند« .فعالیت ،وجه و عنصر اساســی هر مکانی
اســت .هــر مــکان طبیعی یــا انسانســاخت ،بافتهایســت از اشــیاء
ً
و فعالیته��ا» (« .)Bacon, 1973, 23مــا اساســا مکانهــا را بــرای
تســهیل فعالیتها میســازیم و ا گر فرمی نمیســاختیم ،زندگی در
فضایی وحشــی ممکن نبود» (حمیــدی و دیگران .)35 ،1368 ،از
ســوی دیگر «اجزاء و عناصر مشــخص و فعالیتهای انســانی است
کـ�ه میتوانـ�د بـ�ه یـ�ک فضـ�ا شـ�خصیت و روح دهـ�د» (Spreiregen,
 .)1965, 119-120بنابرایــن ،انتظــام فعالیتهــا ،مهمتریــن وجــه
شخصیت فضای شهری است.
 -2-1مدل تحلیل
برپایــه مفاهیــم فــوق و انطبــاق آن بــا شــرایط خیابــان مــورد
تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق به صورت جدول 1ارائه میگردد.

جدول -1جدول مدل مفهومی تحلیل.

شکل شهری زندگی اجتماعی به وساطت روندها و ظرفیتهای محیطی مضمون دوره و عملکردها را تعیین میکند
روندهای جمعیتی
ظرفیتهای نهادی
روند شهرنشینی

اقتصادی
اداری و سیاسی

ظرفیت محیط طبیعی
شکل شهری
زندگی اجتماعی

مضمون دوره تاریخی
و شرایط گذار مدنی
و بازتاب آنها در
خیابانهای مرکزی
شهر

الگوی فعالیت
و عملکردها

ظرفیت محیط کالبدی
مناسبات اجتماعی شهری
خاستگاه اجتماعی پایگاه اجتماعی
روند شهرگرایی

ظرفیت توسعه فرهنگی
حیات فردی و اجتماعی

نقش اجتماعی

الگوی فرهنگی
عملکردها

تشخیص خصلت
فضایی عملکردها در
خیابان
و برنامهریزی و طراحی
فضاهای عمومی و
شهری بهویژه خیابان
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تحلیل و بازنمایی ظرفیت تاریخی پویشهای شهرهشتگرد
درخیابان امامخمینی آن

 -2روش تحقیق
در این تحقیق ،ابتدا برای توصیف ظرفیتهای توســعه در شهر
هشــتگرد قدیــم و جدیــد و شــرایط تاریخــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی
آن ،از روشهــای آمار توصیفــی و تحلیلی دادههای تحقیق میدانی
اســتفاده میشــود و ســپس برای اثبات فرضیه در خصوص عملکرد
خیابان امامخمینی در توانایی بازنمایی شهر ،ابتدا با روش تاریخی،
ِ
ظرفیتهای تاریخی ،کالبدی ،جغرافیایی ،روند شهرنشینی و روند
شهرگرایی مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر گرفتن تغییرات
فعالیتهای ثبت شده و عملکردهای خیابان در زمینه فعالیتها،
نسبت سهم فعالیت خیابان در شهر معین و بازنمایی و نقش آن در
خیابان معین میشود .دراینجا ،هرچه سهم خیابان از عملکردهای
خیابان بیشــتر ،و بنابــر این عملکرد آن قویتر خواهد بود .ســپس،
بــرای تعییــن نحــوه عملکــرد خیابــان از طریــق تخصیــص فضــا بــه
عملکردهــا میتــوان بــه ایــن موضوع پی بــرد که خیابان تــا چه حد
دارای تنوع در تمرکز عملکرد دارد .زیرا هرچه تعدد مرا کز زیادتر باشد
و ترا کم بیشــتری داشــته باشــد ،خیابان فعالتــر و جذابتر خواهد
بــود .پــس بــه ایــن منظــور باید بــا روش تحلیــل الگوی همبســتگی
میــان فعالیتهــا در خیابان ،درجــه تجانس درونی ،میــزان تمرکز و
ترا کم فعالیت در هر قلمرو سنجیده و پهنهبندی عملکردی صورت
میگیــرد .در هــر پهنــه ،حوزههــای اســتراتژیک ،مرا کــز عملکــردی
تعریف میشــود .به این ترتیب موضوع تخصیــص فضا و ارگانهای
عملکردی ،با خصایصی که دارند معین میشــود .در انجام این کار
الزم است از روش و تکنیک توزیع جغرافیایی ،که یکی از تکنیکهای
زیــر بخــش ابــزار آمــاری فضایــی اســت ،اســتفاده شــود .بنابرایــن،
ـتمی رونــد تغییرات
اســاس تحلیلهــا بــر پایه تحلیل تاریخی ـ سیسـ ِ
نظام فعالیت اســتوار اســت .برای پهنهبندی ،از روشهای آماری،
همبســتگی و ســایر ابــزار تحلیــل جغرافیای اســتفاده شــده اســت.

 -3یافتههای تجربی تحقیق
 -1 -3شناخت پویشها و ظرفیتهای رشد و توسعه
شهر هشتگرد

-1-1-3شناختظرفیتهایفضایجغرافیاییمنطقههشتگرد
استقرارشــهر هشتگرد «در دشت وســیع و حاصلخیز هشتگرد-
نظرآبــاد وکنــار کوهپایههــای البــرز ،بــا آبهــای زیرزمینــی غنــی و
ً
مناســب ،دارای زمســتانهایی با بارشهای نســبتا خوب اســت،
ً
کــه هــوای نســبتا خوبــی بــرای شــهر بــه ارمغان آورده اســت .شــهر
ً
هشــتگرد ،بهطــور کلــی مســطح و دارای شــیب نســبتا مالیمــی از
ب غربی آن یک تپه
شــمال به جنوب اســت .تنها در قســمت جنو ِ
وجــود دارد .همچنیــن شــیب زمیــن در قســمت شــمالی بیــش از
ً
جنوب شهر است .دو مسیل به صورت دو نهر نسبتا پرآب از شرق
ً
به طرف غرب و تقریبا به موازات یکدیگر در جریان است که مسیل
جنوبی در قسمت جنوب غرب شهر به دو شعبه تقسیم میگردد»
(وزارت راه و شهرسازی.)37-36 ،1391 ،
شــهر هشــتگرد در جنــوب اتوبان تهــران  -قزوین بــا فاصله 65

کیلومتــری از تهــران اســت که راهآهــن تهران -تبریز از جنوب شــهر
گذشــته و ایســتگاه هشــتگرد در انتهــای جنوبــی شــهر قــرار دارد.
شــهر بهطــور نواری در امتــداد اتوبان فوق و در اطــراف جاده قدیم
تهــران -قزویــن توســعه یافته و اطراف شــهر را باغــات و زمینهای
کشاورزی و شمال آن را شهرک صنعتی احاطه کرده است.

 -2-1 -3پویشهای شهرنشینی

شناخت ظرفیتهای رشد و تغییرات جمعیتی شهر هشتگرد بر اســاس آمار نفوس و مســکن مرکز آمار ایران ،شــهر هشتگرددر ســال  1385دارای  45529نفــر جمعیــت بــوده اســت .جمعیــت
ایــن شــهر بــا  220خانــوار و  1078نفــر در ســال  ،1335طــی مدت 50
ســال بالغ بر  45برابر شــده است .بررســی میزان نرخ رشد دهههای
 1335تــا  ،1385بــه ترتیــب برابــر  5/42درصــد 12 ،درصــد11/42 ،
درصــد  7/19درصد و بــرای دوره  1375تــا  ،1385برابر  3/09درصد
اســت .جمعیت شهر ســیری شــتابان و فزاینده داشــته است .شهر
هشــتگرد همواره شاهد امواج ورود مهاجران مختلف به شهر است
کــه در پــی کار و ســکونت بــه آن میآیند .مهاجرت بهدلیل اشــتغال
پایدار در صنایع خانوادگی است .شاخص نسبت جنسی و سنی (در
دورههای  1385 ،1365 ،1355به ترتیب برابر  105/4درصد103/4 ،
درصد و  104/2درصد اســت) و شــاخص ســاختار سنی جمعیت که
نســبتهای گروههای ســنی در بیــن زنان و مردان تفــاوت چندانی
نــدارد ،به ترتیب در بین مــردان برابر  3/9 ،72 ،24/1و در بین زنان
بــه ترتیــب برابــر  73/5 ،23و  3/5درصد در گروههای ســنی زیر 15
سال 15 ،تا  64سال و بیشتر است گویای آن است.
 در دوره ســال  85و  ،65وضعیت ســنین تا  15ســال تغییراتجــدی کــرده و موالیــد کاهــش یافتــه اســتُ .بعــد متوســط برابــر
 3/75نفر در خانواراســت .میزانهای الزم برای نرخ طبیعی رشد
ظرف دهســال اخیر ،از  3درصد به  1/8درصد رســیده اســت .نرخ
مهاجــرت از ســال  45تا  85برابــر  7درصد 7/8 ،درصد 5 ،درصد و
 1/2اســت که در سال  ،1385خالص مهاجرت کمتر بوده و امروزه
جامعــه بهتدریج به ثبات نزدیک میشــود .این ثبات الزمه تحول
کیفی شهر است .با توجه به برآوردها بهنظر میرسد جمعیت شهر
هشــتگرد تــا ســال  1395با نرخ حدا کثــر  3درصد برابر حــدود  60تا
 67هزار نفر و تا سال  1405با نرخ  2درصد برابر به حدود  75تا 82
هزار نفر رســیده و جامعه از ثبات جمعیتی بیشتری برخوردار شود
(وزارت راه و شهرسازی.)56 ،1391،
 بررســی روند توسعه اقتصاد شــهر به مثابه مهمترین پویششهرنشینی
 شهر هشتگرد «باحدود  33/2درصد از کارگاههای اقتصادیشهرســتان و  34/8درصــد تعــداد شــاغالن نقش مهمــی در نظام
اقتصادی شهرســتان دارد .بررسی نوع فعالیت اقتصادی حا کی از
رابطــه مهــم صنعت و خدمات اســت .اما بررســی مقیــاس و اندازه
کارگاهها که از شــاخصهای مهم فعالیت اقتصادی اســت حا کی از
ضعف بخش خصوصی شــهر و غلبــه بنگاههای کوچکمقیاس در
شهراســت» ( وزارت راه و شهرســازی .)63-60 ،1391 ،بــه گــزارش

76
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۰شماره ۳پاییز ۱۳۹۴

آمــار نفــوس و مســکن شــهر هشــتگرد ،میــزان فعالیــت عمومــی در
هشــتگرد در ســال  1385برابر  39/5درصد است .این شاخص در
زنان شهر ( 12/5درصد) و برای مردان شهر ( 65/5درصد) است.
یعنــی پاییــن بــودن میــزان فعالیــت عمومــی جمعیت کــه به علت
پاییــن بــودن میزان مشــارکت زنان در بــازار کار در حــوزه عمومی و
ســهم نســبی جمعیت در سنین  10تا  20ســالگی در کل جمعیت و
اشــتغال به تحصیل این افراد و ماندگاری آنان در نظام آموزشــی تا
سنین باالتر علت دیگر عدم ورود آنان به بازار کار میباشد.
 نتایج همین سرشــماری نشــان میدهد میزان اشتغال شهر 85/5درصــد کل فعاالن اقتصادی ،و میزان بیکاری حدود 14/5
درصد اســت .بررســی ســنوات قبل نشــان میدهد درصد اشتغال
در ســال  1355برابــر  95/67درصــد و در ســال  1365بــه 84/1
درصــد بــوده اســت .در ضمــن از کل شــاغالن ســا کن شــهر تعــداد
 583نفــر ( 4/3درصــد) در فعالیتهــای بخش کشــاورزی ،تعداد
 5688نفــر ( 41/7درصــد) در فعالیتهای بخش صنایع و معادن
و تعــداد  6776نفر ( 49/7درصد) در فعالیتهای بخش خدمات
بــه کار اشــتغال دارنــد ،ضمــن آنکــه نــوع فعالیــت  589نفــر (4/3
درصــد) نیــز فعالیتهــای نامشــخص بــوده اســت .ایــن نســبتها
نشــاندهنده روند نزولی شاغالن بخش کشــاورزی ،اما روند رو به
افزایش شاغالن بخش صنعت است .از حیث عملکردهای شهری
میتــوان بر حســب حدود  42درصد شــاغالن بخــش صنعت ،این
شــهر را شــهری متکی بر صنعت در حد متوسط نامید .در پاسخ به
این روند خدمات رشــد کرده و پاســخگوی یک توســعه اقتصادی
درونزا باشــد .بخــش خدمــات در ســاختار بخشــی دارای نقــش
غالب و مســلط اســت .اما فعالیتهای خدماتی برای پاســخگویی
بــه نیازهــای خانوارهــای وابســته بــه شــاغالن صنعتی ســا کن آنها
بهصورت تبعی ایجاد شده است.
شناختظرفیتهایمحیط کالبدیونظاماسکانشهرهشتگرد شــهر هشــتگرد بــا «وســعتی برابــر  1084/4هکتــار و ســاختارکالبــدی خطی»(همان )79 ،1391 ،از  4طرف :از شــمال به اتوبان
تهــران -قزویــن ،از جنــوب بــه ریــل راهآهــن ،از شــرق و غــرب بــه
زمینهای باغی و کشاورزی محدود است .مهمترین محور شرقی-
غربی تقســیمکننده شهر بلوار امامخمینی (ادامه جاده مخصوص
کــرج  -قزویــن) اســت کــه شــهر را بــه دو بخــش شــمالی و جنوبــی
تقســیم و مــکان محــات را شــکل میدهــد .این عنصــر ،موثرترین
عامــل تشــکیل ســاختار شــهر اســت .در قســمت جنوبــی خیابــان
اصلــی شــهر ،بافــت مســکونی قدیــم شــهر تــا مجــاورت زمینهای
کشــاورزی و در شــمال بلــوار امامخمینــی بافت آمادهســازی شــده
و منظم مســکونی شــهر تا محدوده ســایت صنعتی اســتقرار دارد.
ایــن بافــت محــدودهای اســت کــه ادارات نیــز در آن واقــع اســت.
شــبکه راههــای اصلــی شــهر تاحــدی شــطرنجی و بهدلیــل خطــی
بودن شــهر ،همپای روند تاریخی رشــد جمعیت شهر نقش زیادی
در توســعه بافتهــا دارد« .عناصــر بزرگمقیاس مانند :شــهربازی،
شــهرداری ،مصلــی ،ورزشــگاه و ...اســت کــه در ســاختار کالبــدی
شــهر نقش مهمی را ایفا میکنند ،در بخش شرقی شهر قرار دارند»

(همــان .)97 ،1391 ،اندامهــای طبیعــی شــهر «شــامل فضاهــای
ســبز (پارکهای تجهیز شــده) به وســعت  132/4هکتار در شــهر و
زمینهای کشاورزی»(همان )80 ،1391 ،است.
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شــهر هشــتگرد بــا پدیــده بیششهرنشــینی شــتابان روبــهرو
بــوده اســت .امــا این که تا چــه حد همگام بــا تغییــرات جمعیتی،
اقتصادی ،کالبدی و دگرگونی نظام اســکان و رشد گرایشات مردم
به استفاده از پیشرفتهای فنی و مادی ،جوانب کیفی مناسبات
شهری و شهرگرایی رشد کرده و جامعه شهری روند گذار از جدایی
و وا گرایــی اجتماعــی را بــه ســوی همگرایــی اجتماعی-فرهنگــی
و تجانــس و همــکاری بیشــتر گروههــای قومــی و مذهبــی و اقشــار
ً
مختلــف در شــهر را طــی کــرده ،موضــوع قابــل بحثی اســت .قطعا
نمیتــوان گفت کــه این روند بهکمال رخ داده ،اما نشــانهای از آن
را میتــوان یافــت .برخی آثــار آن در عرصههای خانــواده ،قومیت،
طبقــات ،مذهــب ،دانــش ،مدیریــت ،حــس تعلــق و مشــارکت
اقتصادی ،فراغت در زیر معرفی میشود:
بنابــر آمــار نفــوس و مســکن شــهر هشــتگرد در ســال ،1385
99/4درصــد خانوارها هســتهای و ثبات ســاختاری در خانوارهای
شهر حا کم است .خانوارها کوچک اند و سهم خانوارهای  3نفری
معــادل  27/7درصــد بیــش از همــه اســت .بعــد از آن خانوارهای
 4نفــری و  2نفــری بــا  26/2درصــد و  16/7درصــد قــرار میگیرند.
افراد ازدواج نکرده ،جدی اســت ،زمینه فرهنگ روستایی
فراوانی ِ
و قومــی غلبــه دارد و نقش زیادی در اســتقرار افراد یک قوم یا چند
قــوم نزدیــک بــه هم داشــته که در ابتــدا زمینــه جدایــی فضایی را
فراهم کرده اســت .اما در ســالهای گذشــته در جریان زاغهزدایی
از محــات ترکآبــاد و کردآبــاد ،آمیختگــی و همســویی قومــی و
کالبدی بیشــتری احساس میشود و نســبت به گذشته متعادلتر
و همگرایی بیشــتر شــده است .هشتگرد یکی از شــهرهای کارگری
ایــن منطقه اســت .اقشــار طبقه متوســط نیــز در بخــش عمومی و
بهواســطه تعیین شهرهشــتگرد بهعنــوان مرکــز اداری و خدماتی و
سیاســی شهرستان ،مرا کز نظامی و انتظامی و در بخش خصوصی
در الیههــای کســبه ،افزارمنــدان ،راننــدگان ،کارکنــان بانــک هــا،
آمــوزش غیررســمی ،بهداشــت و درمــان ،مرا کــز اداری و شــرکتها
و دستفروشــان و ماننــد آن توزیع شــده اســت .روســتاییان منشــا
خردهمالکــی دارنــد .الیههــای بــاالی جامعــه شــامل کارمنــدان
عالیرتبــه ،قضــات ،مهندســان و صاحبــان مرفه چنــدان از تعداد
زیادی برخوردار نیستند و بیشتر در حوزه اداری دولتی قرار دارند.
مذهب مردم اســام اســت و عــدهای از طرفداران اهــل حق نیز در
این شهر زندگی میکنند .مرکز زیارتی اهل حق با فاصلهای کوتاه از
محــور خیابان امامخمینی زیارتکننــدگان روزانه و هفتگی خود را
دارا اســت .بر اســاس آمار  ،1385ا گرچه ســهم جمعیت بیسواد یا
کمسواد نسبت به سایر نقاط کشور زیاد است ،اما حضور دانشگاهها
در سطح شهر و نیز وجود قشر باسواد و تحصیلکرده در شهر سبب
تغییر تمایل فرهنگی به علم و دانش افزوده گردیده اســت .امروزه
کودکان و جوانان عالقه زیادی به کتاب خوانی و رشد علم و دانش
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نشــان میدهند و این نشــانه رشد گرایشات مدرن در بین جوانان
سا کن است .مهمترین مرا کز قدرت شهر ،مرا کز نهادهای سیاسی
دولتــی ،مرا کــز نهادهــای نظامــی و انتظامــی دولتــی و نهادهــای
اقتصادی اصناف در شهراند ،این نهادها نقش زیادی در مدیریت
نهادهــای اجتماعی دارند .مهمترین ارگان قدرت عمومی شــورای
شــهر و محــات آن اســت ،امــا بهعنــوان مهمتریــن عرصــه فعالیت
غیردولتــی و عرصــه حضور همه اقشــار و گروههــای قومی ،مذهبی
ً
و طبقانــی ا گرچه هنوز کامال مســتقل نیســتند ،اما در شــکلدادن
بــه افزایــش حس تعلق و مشــارکت اقتصادی نقش داشــته اســت.
ســرمایهگذاریهای مردمــی در شــهر قدیــم ،مبیــن وجود اشــکالی
از هویــت و حــس تعلــق به شــهر اســت .میل مــردم به تغییر شــیوه
زندگی در حال افزایش آن اســت و موضوع فراغت و اســتفاده مردم
از فضاهــای عمومی و شــهری و ســایر نهادهای فراغتــی و فرهنگی
بسیار جدی است .بنابر مطالعه میدانی ،مردم مکانهای فراغتی
را بهخوبی میشناســند و مرکز شــهر ،مرا کز خرید و پارکهای شــهر
را بهعنوان محل تفریح و فراغت نام میبرند .از نظر آنان مجموعه
تجاری فرهنگی شــامل ســینما ،پاساژ ،کتابخانه ،و رستوران نقش
جهــان (پســر خالــه) نمــاد مــدرن شــدن اســت .آنــان محــور مجهز
شهری هشتگرد در امتداد جاده قدیم-قزوین در محدوده شهر را
کــه نقش تجــاری ،ارتباطی ،اجتماعیـاقتصــادی و فرهنگی زیادی
دارد ،مکان تالقیها ،مالقاتها و تفریحات میدانند.

 -3 -3رابطه و تاثیر متقابل شهر جدید هشتگرد و
شهر قدیم

در بررســی ارتبــاط ایــن دو شــهر ،از نظــر شــرایط جغرافیــای
طبیعــی هــر دو در غــرب شــهرهای تهران وکرج و شــرق شــهر قزوین
ً
شــرایط تقریبا یکســانی دارند .وضع زمینســاختی منطقه تا حدی
یکســانبوده و بــه گــزارش علیمردان(علیمردان و دیگــران )1391 ،از
ً
حیث زلزلهخیزی ،این منطقه دارای پهنههای گسلی جنبا با روند
شــمال باختر -جنوب خاور و دارای جنبشهای کجلغزی هســتند
که در راستای تنش شمال-شمال خاور است .لذا شرایط خطر زلزله
تا حدی برای هر دو شــهر یکســان اســت .اما در رابطه با موقعیت در
تقسیمات کشــوری ،شهر هشتگرد در سال  1368با تصویب هیئت
وزیران مرکز شهرســتان شــد و شــهر جدیــد هشــتگرد از توابع بخش
مرکزی شهرستان ساوجبالغ به مرکزیت شهر هشتگرد است .این دو
شهر از نظر تغییرات جمعیتی تفاوت بارز دارند .شهر قدیم هشتگرد
از ظرفیــت جمعیتــی بیشــتری برخــوردار اســت .پویــش اقتصــاد
صنعتــی ،موجــب رشــد خدمــات ،جمعیت عظیــم کارگران و اقشــار
متوســط و ایجــاد تســهیالت اقتصــادی برای اشــتغال اهالــی هر دو
شــهر قدیم و شهر جدید هشــتگرد است .اما مطالعه مکان سکونت
ً
کارگران عمدتا در شــهر قدیم هشتگرد و تعداد کارگران شاغل سا کن
در شــهر جدید بســیار ناچیز اســت .این دو شهر برحسب اهمیت در
نظام برنامهریزی شهری متفاوتاند؛ شهر هشتگرد جدید در نظام
ِ
برنامهریزی کشــور اهمیت زیادی داشته و میلیاردها ریال صرف آن
هشتگرد قدیم به
شــده است .در حالی که توجه مســئوالن به شهر
ِ
دنبال تغییرات توسعه درونزا و شامل )1 :تغییر محدوره حریم شهر؛

 )2اضافهکــردن روســتای ینگیامــام؛  )3تهیه طرح هادی شــهر؛ )4
طرح جامع شــهر هشــتگرد و  )5طرح تفصیلی شهر هشتگرد است.
ً
طر حها عمدتا کالبدی هستند .در رابطه با رشد مالزم شهرگرایی با
شهرنشینی تفاوت اساســی وجود دارد .این تفاوت در اهمیت تکثر
فرهنگی و مشارکت عمومی اقشار و طبقات گونا گون در امور شهر و
حضور ســا کنان شــهر جدید در شــهر قدیم به همراه سایر مردم و در
تعادل و تســامح اجتماعی در شــهر و شــکلگیری فضاهای شــهری،
قلمروهــای عمومــی و ایجــاد ســرزندگی در شــهر اســت .در حالی که
شهر جدید هشتگرد فاقد هرگونه فضای شهری و مشارکت عمومی
اثرگذاری
در آن اســت .لذا در جمعبندی مقایســه و تحلیل ظرفیت
ِ
ً
شــهر جدیــد هشــتگرد باید گفت که ا گرچه دو شــهر عمدتــا از حیث
جغرافیایی و زمین ســاختی و خطر زلزله سرنوشــت یکســانی دارند،
امــا شــهر قدیــم هشــتگرد بهعنــوان مرکز خدمــات اداری ،سیاســی،
خدماتی به آن چنان رشــدی خودانگیخته و درونزا رســیده اســت
که همواره جمعیت شهر جدید را به خود جلب کرده است و در این
رابطه چنان عمل میشود که انگار هویت آتی هشتگرد جدید منوط
به پیوند آن با شهر قدیم است.
 -4-3شــناخت عملکرد خیابان امامخمینی شــهر هشتگرد در
بازنمایی ظرفیت تاریخی شهر
در بررســی شــناخت عملکــرد خیابــان بهعنــوان یــک حقیقــت
اجتماعــی ،ســه بعــدی ،دســترس ،سیســتم کامــل و کارکردهــای
اقتصادی و اجتماعی باید به جنبه رابطه آن با اقشار نیز توج ه شود.
 -1 -4-3عملکــرد جریــان ارتبــاط کاالهــا و مــردم در فضــا
بهعنوان شاخص ظرفیت اقتصادی شهر
الــف ـ تحلیــل تغییرات کمــی نظام فعالیتها :شــناخت نظام
فعالیتهــای موجــود در خیابان مرکزی شــهر بهعنوان قلب تپنده
شــهر یکــی از شــاخصهای شــناخت ظرفیــت تاریخــی اجتماعــی
و اقتصــادی و فرهنگــی هــر شــهر اســت .ایــن موضــوع بهویــژه در
شهرهای کوچک و متوسط بارزتر است .شناخت عملکرد خیابان
برحسب نوع فعالیتهای خیابان ،کدهای طبقهبندی استاندارد
تطبیق و ســاده شــد و دوره زمانی مطالعه از  1373تا  1390اســت و
هدف از آن تعیین تغییر گرایشات خیابان است.
بنابــر مطالعات میدانی در ســال  1390در خیابان امامخمینی،
تعداد مرا کز کسبوکار برابر  947واحد است که در مقایسه با سال
 1373مرا کز خدماتی با نرخ رشد ساالنه برابر  4/33درصد در سال
بالغ بر چهار برابر شده است .در این میان نرخ رشد ساالنه بخش
تولیدات  9/35درصد ،عمدهفروشــی  9/48درصد ،خردهفروشی
 10/06درصــد ،پذیرایــی  6/31درصد تعمیرات فنــی  2/96درصد
خدمــات  8/95و امــور بانکــی و واســطهگری  5/45درصــد رشــد
داشــتهاند .به عبارت دیگر ،خردهفروشی ،عمدهفروشی ،تولیدات
مــواد غذایــی خدمــات از نــرخ  8تا  10درصــد درســال برخوردارند و
بدیهی اســت این روند روزبهروز تشــدید میشــود و در  5ســال آتی
ا گــر بــه همین رونــد ادامه دهــد میزان و تعــداد مرا کز برابــر حداقل
 1481واحــد بــرآورد میشــود .بدیهــی اســت این رشــد در راســتای
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کاهــش مرا کــز تعمیرگاهی و افزایــش مرا کز خردهفروشــی و پذیرایی
در حــوزه کاالهای لوکس خواهد بــود .برای اثبات این فرضیه الزم
است به تحوالت ساختاری آن توجه شود.
ب ـ تحلیل تغییرات ساختاری نظام فعالیتها
اول ،تغییرات در تنوع بیشــتر فعالیت و تخصصیشدن امور:
بــر پایــه آمــار سراســری کارگاههــای شــهر هشــتگرد در ســال 1373
خیابــان امامخمینــی در مقیــاس مرکز شــهر بســیار کم تنوع اســت
و در مجمــوع  40کــد فعالیت در شــهر هشــتگرد اســتقرار دارند ،اما
بررســی انــواع فعالیتهــا در  1390در خیابــان امامخمینــی نشــان
میدهــد ،در این ســال خیابان  62نوع کد فعالیــت وجود دارد که
در مقایســه بــا ســال  1373برابــر  22نــوع فعالیــت بــه فعالیتهای
خیابان افزوده شــده اســت .فعالیتها متنو عتر و در امور تولیدی،
عمدهفروشــی ،پذیرایی و واسطهگری دو برابر شده است .اما همه
فعالیتهــای طبقهبندیهــای مذکــور یکســان رشــد نمیکننــد،
ســاختار نظــام فعالیتهــا به لحــاظ کیفــی تغییرات عمیقــی کرده
اســت .ایجاد فعالیتهای تولیدی در زمینه تولید پوشــا ک ،چاپ
و کاغــذ ،جواهــرآالت ،و پخــش عمــده دخانیــات و ظــروف یکبــار
مصرف ،خردهفروشی پالستیک ،موبایل ،مبلمان ،لوازم پزشکی،
لوازم دخانیات ،و وســایل اداری ،مرا کز پذیرایی مانند :رســتوران،
کافیشــاپ ،آبمیوهفروشــی ،غذاهــای خانگــی ،تعمیــرات خانــه،
تعمیرات موبایل ،خدمات انبارداری ،ورزشی ،فرهنگی ،تزیینات،
و واســطهگری ارز و ســکه اهمیــت زیادی در ســاختار نظام فعالیت
نشــانه دامنــه تغییر و رشــد تنــوع و تخصصیترشــدن امــور دارد .از
ســوی دیگر این تغییر نشــانه تغییر سطح انتظارات مردم و افزایش
کیفیت زندگی است .این موضوع در زیر بیشتر بررسی میشود.

تصویر -1نقشه شهر هشتگرد.
ماخذ( :وزارت کشور)1392 ،

دوم ،تغییر خصلت خیابان به جهت رواج مدرنیزاسیون زندگی
مردم :گرایش غالب فعالیت اقتصادی در زمینه رشــد مرا کز خدمات
شــخصی بــا نــرخ رشــد ســاالنه  7درصــد ،بهداشــت و درمان با رشــد
ســالیانه  5درصد ،خدمات آرایشــی و بهداشــتی با رشــد  15درصد در
سال ،خدمات مشاوره و خدمات آموزشی غیررسمی با نرخ  14درصد
درســال ،خدمات اداری با نرخ رشــد  8درصد در ســال ،خردهفروشی
لوازم برقی با نرخ رشــد  24درصد در ســال ،خردهفروشی لوازم خانگی
(صوتــی و موبایــل) بــا نــرخ رشــد  26درصــد در ســال ،فــروش لــوازم و
کاالهای فرهنگی با نرخ  14درصد در سال ،لوازم ورزشی و بازی ،کادو
و گل و کیف و کفش با نرخ  10درصد در سال ،پوشا ک با نرخ رشد 18
درصد در سال ،و مرا کز فروش لباس با نرخ  16درصد در سال ،حکایت
از تغییر خصلت اقتصادی و اجتماعی عملکردهای خیابان بهجهت
کارا کتر مدرن آن دارد .به عبارت دیگر ا گر این خیابان در ســال 1373

تصویر -2خیابان امامخمینی در شهر هشتگرد
ماخذ( :وزارت کشور)1392 ،
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اســتقرار در طبقــات نشــان داد کــه طبقــه همکــف ،زیرزمیــن و
ســپس طبقه اول در بروز خصلت فضایی خیابان نقش قاطعتری
دارنــد و بایــد از حیث جهتدار بــودن ،تمرکز فعالیــت در محدوده
خــاص و نظــم آن و تجانــس عملکــردی بــه روش محاســبه فاصله
اســتاندارد 1مــورد تحلیــل قــرار بگیــرد .جهت انجــام ایــن تحلیل از
ابــزار اندازهگیــری توزیــع جغرافیایــی 2از زیــر مجموعــهی ابزارهــای
“ ”Spatial StatisticsToolsاستفاده شده است.
تصاویــر زیــر توزیــع کاربریهــا در محــدوده مطالعاتــی را نشــان
میدهــد :نقــاط ســیاه رنــگ محــل کاربریهــا و بیضــی ،انحــراف
استاندارد برای آن کد کاربری میباشد.
بر پایه تصویر ،3پرا کنش فعالیتهای تولیدی بسیار زیاد است
و ا گرچه برخی از این فعالیتها در لبه خیابان هســتند ،اما بهطور
عمــده ،بــه درون بافــت و بهطور پرا کنده قرار دارنــد .تجمع آنها در
میانــه خیابــان مربوط به کاربریهایی اســت که بیشــتر مــورد نیاز
مردمند مانند نانواییها.
تصویــر 4نشــان میدهــد که فعالیتهای عمدهفروشــی بســیار
پرا کنــده و بیشــتر در ضلــع جنوبــی خیابــان قــرار گرفتهانــد .تعداد
این فعالیت چندان محســوس نیســت و اثر زیادی در کلیت روابط
ً
فضایی خیابان ندارند و عمال در البالی خردهفروشی گم هستند.
بــر پایــه تصویــر ،5خیابــان امامخمینــی عرصــه تســلط فعالیت

خیابانی عبوری با خدمات میانراهی بسیار محدود و دارای عملکرد
خردهفروشــی برای بخش مســکونی بود ،در ســال  1390این خیابان
بهدلیــل تنوع بســیار زیاد ،کاهــش گرایشهای خدمــات میانراهی،
افزایــش خدمــات مقیــاس مرکــز شــهری در رســتههای تولیــدی،
جواهــرات ،فــروش لوازم فرهنگی ،ورزشــی ،پوشــا ک ،کیــف و کفش،
کادو و تزیینات ،موبایل و لوازم صوتی تبدیل به بازار مدرن شده است
و مدرنیزاســیون شــهری اثر زیادی در همگراییهای اجتماعی به جا
میگذارد .این خیابان دیگر دارای نقش میان راهی نیســت و خود با
ارائه خدمات گستردهتر ،مقصد مشتاقانی از شهرهای اطراف از جمله
کرج ،نظرآباد و در مواردی حتی تهران شده است.
ســوم ،بازنمایــی تغییــرات درســازوکار عناصــر کالبــد و ترا کم
فیزیکــی خیابــان بهعنــوان مرکــز شــهر :موضــوع تنــوع بیشــتر و
گرایشــات این خیابان به ایفای نقش برجســته مرکز شــهری ،خود
را در دو پدیــده بــروز میدهد :الف)در رشــد ترا کم ســاختمانی و در
طبقات؛ و ب)در ایجاد حوزههای فضایی فعالیتها.
 توزیــع مکانــی فعالیتهــای خیابــان در طبقــات ســاختمانی:توزیع مکانی فعالیتها در طبقات ساختمانها را نشان میدهد.
 تحلیل نحوه توزیع جغرافیایی مکان فعالیتها در ســطحفضــای خیابــان :موضــوع توزیــع فعالیتهــای خیابــان برحســب
جدول  -2توزیع انواع فعالیتهای خیابان در طبقات ساختمانی در خیابان امام -سال .1390

طبقات

تولیدی

عمدهفروشی

خردهفروشی

پذیرایی

تعمیرات

خدمات

واسطهگری

جمع تعداد

زیر زمین

6

3

67

-

2

19

2

99

همکف

22

11

438

33

19

111

30

664

اول

3

112

1

3

26

3

147

دوم

1

19

1

21

سوم

1

13

1

15

چهارم
جمع

1
33

14

618

1
34
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24

189

2
37

948
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خردهفروشــی اســت که در سرتاسر خیابان اســتقرار دارند .مرکزیت
این نوع فعالیت در میانه خیابان و بهطور عمده در شمال خیابان
قــرار دارند .اســتقرار فعالیتها در شــمال به درون بافت مســکونی
قتــر کــرده اســت .در ضمــن
نفــوذ کــرده و بــه تدریــج حــوزه را عمی 
بیــن فعالیتهای خردهفروشــی ،اختالط با ســایر فعالیتها مانند
تولیــدی یا عمدهفروشــی و مانند آن وجــود دارد .ولی در مجموع،
کلیت پیوسته بین فعالیتها بهطور عمده وجود دارد.
در حال حاضر فعالیت پذیرایی بســیار معدود اســت اما از حیث
پرا کنــش ایــن کاربری ،چنین بهنظر میرســد که جــز در دو مورد که
ً
نوعی نزدیکی بین آنها دیده میشود ،بهطور کلی این فعالیت کامال
پرا کنده اســت و ســطح بیضی بزرگتری را به این دلیل دارد .با این
وجود ،نسبت مرا کز میانه خیابان از سایر نقاط بیشتر است .شایان
ذکر است که مرا کز پذیرایی در نیمه جنوبی خیابان در جوار خیابان
و در نیمه شمالی این فعالیت به درون بافت نیز کشیده شده است.
بهنظر میرســد این پرا کنش بســتگی به شــیوه زندگــی مردمی دارد
که بیشــتر متعلق به طبقه متوسط ســا کن بافتهای طراحی شده
باالی خیابان ســا کن هســتند .در کل باید گفت نحوه پرا کنش این

تصویر -5نقشه توزیع فعالیت های خرده فروشی (کد  )3خیابان امامخمینی شهر هشتگرد.

تصویر  -6نقشه توزیع فعالیت های پذیرایی (کد  )4خیابان امامخمینی شهر هشتگرد.

تصویر -7نقشه توزیع فعالیت های تعمیرات فنی (کد  )5خیابان امامخمینی شهر هشتگرد.

تصویر -8نقشه توزیع فعالیت های واسطه گری (کد  ) 6خیابان امامخمینی شهر هشتگرد.

فعالیت تا اندازه کمی بهدلیل خدماترســانی به ســایر کسبه است
و مشــتریان آن مربــوط به ســا کنان هشــتگرد و به میــزان محدود به
خدمات گیرندگان روستایی و شهری اطراف میشود.
براســاس تصویر ،7فعالیت مرا کز فنی در خیابان بســیار معدود
ولــی از حیــث پرا کنــش در ابتــدا و انتهــای خیابــان تمرکز بیشــتری
دارند درست برعکس خدمات خردهفروشی .برخی از این مرا کز در
حاشــیه خیابان اســت اما همان طور که مشاهده میشود ،برخی
ً
از آنها در درون بافت مســتقر هســتند و کامال به نیازهای مسکونی
مرتبط هستند.
بر پایه تصویر ،8پرا کنش فعالیتهای بانکی و واسطهگریهای
مالی و حقوقی و مستغالتی در جوار خیابان و بیشتر در نیمه غربی
خیابان استقرار دارند .فواصل این مرا کز مرتب و منظم است.
بهطــور کلــی ،پرا کنش فعالیتهای مســتقر در خیابــان گویای
آن اســت که :نقش غالب را در این خیابان خردهفروشــی به عهده
داشــته و در میانه خیابان بهویژه در شــمال آن اســتقرار دارد .این
فعالیت به درون بافت نیز کشــیده خواهد شــد و بیضی اســتاندارد
را از حیــث قطــر عرضــی بیشــتر میکنــد .فعالیــت عمدهفروشــی و
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تولیــدی (بهویژه تولیــد نان) در البهالی خردهفروشــی قرار دارند و
با آن مرتبط اند .این فعالیتها بیشتر در نیمه جنوبی مستقرند و
دلیل آن ،نیاز به مکان ارزانتر برای انبار و تولید است.
اســتقرار فعالیــت مالــی و مســتغالتی بیشــتر در جــوار و در نیمه
غربی بهدلیل نزدیکی بیشــتر به بافت مسکونی ،و استقرار فعالیت
خدماتی و فنی در نیمه شــرقی بیشــتر بهدلیل ورودی شهر در این
نقطه و استقرار تمرکز بیشتر فعالیتهای پذیرایی در لبه و در نیمه
غربــی ارتباط با بافت مســکونی اســت .به این ترتیــب ،خیابان را از
حیث تجانس عملکردی میتوان به سه بخش اصلی تقسیم کرد:
بخش شــرقی بــا غلبــه فعالیــت خدمــات ،واســطهگری و تعمیرات
فنــی ،میانــه خیابــان را بــا غلبــه فعالیــت تجــاری خردهفروشــی و
تولیــدی بهطــور عمــده نــان ،فعالیت پذیرایــی بطور کمتــر متمرکز
ً
در نیمــه غربــی .اصــوال نیمــه غربــی دارای تمرکز چندانــی از حیث
فعالیت نیســت .بــه منظور نمایش حوزههای یاد شــده بر حســب
ترکیب متنوع و اختالط آنها با یکدیگر که ناشی از اصل همپیوندی
انواع متفاوت است باید وضع کلی حوزهها را تدقیق کنیم.
 تدقیــق حوز ههــا و تعییــن اختــاط کارکــردی هریــک ازحوزههــای خیابــان :تدقیــق حوزههــا و تعییــن نحــوه عملکــرد
آن بــر اســاس شناســایی فعالیتهــا در طبقــه همکــف و بر حســب
بلــوک صــورت میگیرد .بهطور کلــی خیابان را میتــوان به  4حوزه
عملکــردی بــا خصلتهــای مختلــف تفکیــک کــرد .ایــن حوزههــا
هــر یــک نقشــی در ســازوکارهای خیابان دارنــد (با توجه بــه تعداد
جــداول مربــوط بــه توزیــع ریــز فعالیــت و نــوع و مــکان آنها کــه در
صفحــات محدود یک مقالــه نمیگنجیــد ،از آوردن آنها معذوریم.
در صورت تمایل به طرح پژوهشی مبنای این مقاله رجوع کنید).
 -1در حــوزه شــماره  ،1تغییــرات در شــمال خیابــان و در
جنــوب بــا هــم متفــاوت بــوده اســت .جهــت تغییــرات عملکردی
در شــمال خیابــان در راســتای تغییــر کاربــری خدمــات اتومبیل و
مصالحفروش ـیها بــه طــرف توســعه خدمــات و خردهفروش ـیهای
مربوط به اداری ،خردهفروشــی لوازم خانگــی ،تولید لباس ،بیمه،
خردهفروشــی کاالهای صوتی ،خدمات آرایشــی و تزیینات ،حمل
ونقــل و ماننــد آن بــوده اســت .البتــه هنــوز خدمــات مربــوط بــه
اتومبیــل و مصالــح فروش ـیها و خدمــات خردهفروشــی محل ـهای
وجــود دارد ،امــا در شــمال خیابــان دیگــر غلبــه نــدارد .در جنــوب
خیابــان ،در همین حوزه ،تغییرات کندتر بوده و خدمات اتومبیل
با تمرکز بیشــتر با خردهفروشیهای لوازم الکتریکی ،تعمیرات لوازم
خانگی و خدمات فنی هم نشــین و غلبه دارد .بنابراین ،در بخش
شــرقی خیابــان قســمت شــمال از جنــوب تفکیک میشــود .البته
ممکن است در آینده بخش جنوبی شبیه بخش شمال گردد.
 -2حوزه  2در ســال  1390از حدود بلوک  3در شــمال و جنوب
ً
تــا بلــوک  10اســت .در ایــن حــوزه اوال تعــداد فعالیتهــا بشــدت
افزایشیافتــه و در شــمال خیابــان 44 ،فعالیــت و در جنــوب65 ،
ً
فعالیــت اســتقرار دارنــد .ثانیــا در هــر دو محــدوده ،تنــوع فعالیــت
بســیار و تمرکــز یک یــا چند فعالیت نتوانســته کارا کتــر غالبی ایجاد
متــر از همــه همیــن تنوع آن اســت که آن را گیــرا کرده
کنــد .امــا مه 
است .البته در شمال و جنوب خیابان هنوز فعالیت خردهفروشی

مواد غذایی غالب اســت ولی ســمت و ســوی کلی به سوی توسعه
مرا کــز خدمــات شــهری و کاالهــای خانگــی ،آرایشــی ،تزییناتــی،
ورزشــی ،کیف و کفش ،دارویی ،عکاســی ،بانــک و خدمات مالی،
لوازم الکتریکی و مانند آن است.
 -3حــوزه  3کــه میتــوان محــدوه آن را به بلــوک  11و  12و 13در
شــمال و  10و ،12 ،11و  13در جنــوب محــدود دانســت ،حــوزهای
اســت کــه غلبــه بــا خردهفروشــی و خدمــات اســت .آنچــه اهمیت
دارد ،تمرکز بســیار زیاد فعالیت هاست .در این محدوده در شمال
خیابان  126مرکز فعالیت و در جنوب خیابان  63مرکز وجود دارد.
ً
که عمدتا به فعالیت خردهفروشــی کاالهای خانگی ،خردهفروشــی
لــوازم آرایشــی و تزیینات ،لوازم صوتی و موبایل ،منســوجات کیف
و کفش ،خردهفروشی مواد خورا کی ،اغذیه سرد و گرم ،و خدمات
آموزشــی ،فرهنگــی ،مذهبی ،حمل ونقل ،بهداشــتی و عکاســی و
مانند آن اختصاص دارد .این حوزه بســیار فعال ،سرزنده و بهطور
قطع کانون اصلی مرکز شهر محسوب میگردد.
 -4حــوزه  4کــه میتــوان محــدوده آن را بیــن بلــوک  14تــا 18
دانســت ،در شــمال خیابــان دارای  30مرکــز فعالیــت و در جنــوب
خیابــان دارای  43مرکز اســت .بنابراین حوزه شــماره  2و  4بهطور
نســبی دارای یــک ســطح از تمرکز هســتند .زیرا ایــن تمرکز در غرب
کمتــر اســت .ایــن محــدوده بــا غلبــه خردهفروشــی مــواد خورا کی،
کاالهــای خانگــی ،مبلمان ،در شــمال و در جنوب بــا غلبه فعالیت
پارچــه و منســوجات ،خردهفروشــی مواد دارویــی و خورا کی ،لوازم
آرایشــی ،و خدمات تشــخص پیدا میکند .اما آنچه در اینجا دیده
میشــود ،تنوع فعالیت اســت؛ و همین عامل مانع از شکل گرفتن
راستهبازار در هشتگرد شده است.
 -2-4-3عملکرد فرهنگی نظم اجتماع شهری و بازتاب آن
در خیابان
مطابــق نظــر رابــرت گوتمــن در ایــن مقالــه تــاش میشــود
اجتماعی جامعه محلی شــهری هشتگرد که از
ظرفیت فرهنگی و
ِ
ویژگی چندفرهنگی برخوردار اســت و در خیابان بازتاب مییابد،
نمایش داده شود.
 ظرفیت فرهنگی و اجتماعی جامعه محلی شــهر هشــتگردو بازتاب آن در خیابان
جامعــه محلی شــهر هشــتگرد ،جامعــهای چند فرهنگی اســت
کــه با توجه به زمینه فرهنگ روســتایی و قومی متفاوت از زنجان،
قزوین ،همدان ،طالقان ،تنکابن ،کردستان و بسیاری نقاط دیگر
جامعهای بهطور نســبی همســو و همگرا اســت .وجود دانشگاهها
و مرا کــز آمــوزش عالــی در ســطح شــهر و افزایــش قشــر باســواد و
تحصیلکرده ،امکان تغییرات فرهنگی زیادی را فراهم کرده و رشد
تمایــل کــودکان و جوانــان به علمانــدوزی و دانش نوین ،نشــان از
گرایشــات تجددطلبانه در بین جوانان ســا کن داشــته و عادتواره
جوانــان در تمایــل به اســتفاده از کاالهای لوکس ،غــذا خوردن در
رســتوران و فســتفودها و اســتفاده از دســتاوردهای مادی زندگی
روند گذار از جدایی
مدرن بیشتر شده است .این تمایل عمومی با ِ
و وا گرایــی اجتماعــی بــه ســوی همگرایــی اجتماعــی-فرهنگــی و
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تجانــس بیشــتر گروههــای قومــی و مذهبــی و اقشــار مختلــف در
شــهر همــراه اســت .تحمــل اجتماعی مــردم در شــرایط تکثر قومی
و طبقاتــی و زبانــی ،همــواره بســتر رشــد متعــادل همــه فرهنگهــا
وگروهها را فراهم میآورد و سرمایه اجتماعی بزرگی بهشمار میآید.
در حــال حاضــر آزادیهــای نســبی اجتماعــی فرهنگی ،زمینهســاز
دلبســتگی اجتماعی ،مشــارکت عمومی و سرمایه اجتماعی است.
رونــد فعالیتهــای اقتصــادی ،گویــای تبدیــل ســرمایه اجتماعــی
بــه انباشــت و ســرمایهگذاریهای اقتصــادی اســت و مشــارکت
دانشآمــوزان در برگــزاری ایســتگاههای پایــش بــرای جلوگیــری از
تخلفــات زیس ـتمحیطی در ســطح شــهر و همــکاری بــا ســازمان
محیطزیســت ،گویای ظرفیت رو به رشد جامعه محلی است .این
ظرفیــت در خیابــان امــام خمینی ،در عرصه فعالیــت اقتصادی در
ً
عرضــه کاالهای ضــروری و عمدتا ارائه کاالهــای انتخابی ،ثانوی و
اجتماعــی و فرهنگــی تبلور مییابــد .وجــود همکاریهای صنفی،
شــغلی و فعالیتهای مشــترک در امور اقتصادی و گاه در مراسم و
آیینهای فرهنگی ،از دیگر تجلیات آن است .خیابان امامخمینی
نه تنها در موارد عرضه کاالها قدرت زیادی را به نمایش میگذارد،
بلکه مشارکت اقلیتهای قومی و مذهبی در آن (مانند اقلیتهای
کرد و ترک) توانسته به یک فرصت اقتصادی برای شهر بدل شود.
در حــال حاضــر مردم ســا کن و بســیاری دیگر که از نقاط شــهری و
روســتایی پیرامــون بــرای دریافت خدمــات به این شــهر میآیند و
هشــتگرد را مقصد فراغت خود میدانند ،با توجه به این که غالب
فعالیتهــای فراغتی مــردم در جوار خیابان امامخمینی قرار دارد،
به این خیابان میآیند .محور مجهز شــهری امامخمینی هشتگرد
دارای نقــش تجــاری ،ارتباطــی ،اجتماعی ،اقتصــادی و فرهنگی و
مکان مالقاتها و تفریحات است.

 -4بحث و استدالل
مهمتریــن بحث این مقاله ،شــناخت مضمون تاریخی توســعه
شــهر و بازتاب آن در خیابان اســت .اما برای درک مضمون تاریخی
الزم است به تحوالت شهر توجه شود.
اول -مضمون تاریخی توسعه شهر هشتگرد و ظرفیت آن
شهر هشتگرد در شرایط کنونی وارد مرحلۀ تغییرات کیفی شهری
شــده است و رشــد موسسات مدنی ،اداری ،سیاســی و اقتصادی و
صنایع ،دو گروه اجتماعی را تقویت کرده )1 :کارگران شهرک صنعتی
ی ترکزبانــان قزویــن و زنجــان)؛ و
(کــه بهدلیــل ســابقه قومــی و زبان ـ 
ً
 )2کارکنــان دوایــر اداری بــا خواســت ســکونت مدرنتر( ،نــه الزاما با
ســابقه قومــی و یا زبانــی) .این دو گروه در پی خواســت خــود از فضا
و شــهر ،خواهان مدرنیزه کردن شــهر هستند و شکلگیری پارکها،
مدارس ،بیمارســتان و ســایر خدمات شهری و تقویت مرا کز تجاری
نمود آن اســت .همراه با تغییر وضعیت اقشــار و طبقات اجتماعی و
امکان شرکت در شوراهای شهر و انجمنهای بومی در امور شهری،
بتدریج کیفیت شــهر هم دســتخوش تغییرشــده اســت .شــوراهای
شهر و محالت دخالت همه گروههای اجتماعی -طبقاتی را با غلبه

کارگران ،کارمنــدان و اصناف ،گروههای قومی ،فرقهای در مدیریت
فراهــم کــرده اســت .در همیــن راســتا ،با رشــد مرا کــز آمــوزش عالی،
مرا کــز فرهنگی -نمایشــی ،برگزاری فعالیتهــای هنری فرصت بروز
بیشــتری در شــهر یافت .تکثر قومی و طبقاتی و زبانی بهطور نســبی
فرصــت رشــد متعــادل یافت و بــر تحمل اجتماعــی افزوده شــد .لذا
رابطه ارگانهای دولتی و ارگانهای عمومی متعادلتر شده است به
همین مناسبت مشارکت نسبی عمومی و دلبستگی اجتماعی منجر
بــه ســرمایه اجتماعــی و همان موجب رشــد نســبی ســرمایهگذاری
اقتصادی درشهر و رونق شهری شد .به این ترتیب ،بهنظر میرسد
همســویی مولفههــای شــهرگرایی با مولفههای شهرنشــینی ،یعنی
نظام اســکان ،رشــد جمعیت ،رشــد فعالیت صنعتی و نظام اسکان
همگرا پیش میرود و همین امر ،ظرفیت مادی و فرهنگی مضمون
تاریخــی مدنــی ،متکثر ،مردموار و متنوع ولی نوپا و ضعیف را شــکل
داده و همین ظرفیت و مضمون است که در همه جای شهر بهویژه
در فضاهــای مرکــز شــهر بــروز میکنــد .به هرصــورت ،به رغــم قدرت
اقتصادی کرج و قزوین در برخی زمینهها شــهر هشــتگرد به تدریج
قدرت اقتصادی زیادی را به نمایش میگذارد.
دوم -کارکــرد خیابــان بهعنــوان بازنمایی پیوند مــردم و کاالها
وظرفیتهای توسعه مادی شهر
بازنمایــی ظرفیــت شــهر مبیــن رشــد تقســیم کار خدماتــی،
تخصصیشــدن فعالیتهــا ،تنــوع فــراوان و انتقــال آن در طبقــات
ســاختمان اســت .خیابــان در بلوکهای  13 ،12 ،11 ،10در شــمال
و جنــوب خیابان از چنان تمرکزی برخوردار شــده که میتوان این
بخــش را مرکز اصلی و متمرکز شــهر نامیــد .بهویژه آن که گرایش به
مبادلــه کاالهــای ثانــوی ،لوکــس و مرا کــز و خردهفروشــی کاالهای
ارتباطــی ،رایانه و محصوالت فرهنگی و نیز کاالهای خانگی مدرن
حــدی از تمایــل مــردم بــه مــوج مدرنیزاســیون را نشــان میدهــد
بهویژه آن که موسسات مدنی و فراغتی که بخش مهمی از آنها در
خیابان نیز استقرار دارند نکته دیگر آن که ،رشد مرا کز در بازنمایی
شــهر در ســطح خیابان ،این خیابان را دستخوش تفکیک فضایی
کــرده و  4حــوزه عملکردی قابل شناســایی اســت و بلوکهای 11تا
 13سطح عالی مرکزشهر با خدمات شهری و منطقهای است.
ســوم -عملکرد خیابان بهعنــوان بازتاب دهنــده حیات مدنی
متکثرشهر
در شــرایط کنونــی ،گرایشــات مــدرن در بیــن جوانان هشــتگرد
و ســایر شــهرها و حتــی روســتاها افزایــش یافتــه و همــکاری در
فضــای کار ،بــاور به همگرایی اجتماعــی  -فرهنگی ،ضریب تحمل
فرهنگــی را بیشــتر نمــوده و تمایــل بــه رفتارهای نمایشــی و آیینی
در خیابانهــا در بیــن همــه آحــاد تقویت شــده و تمایــل به حضور
مشــترک و عمومــی افزایــش یافته و حس هویت جمعــی و تعلق به
مکان تقویت یافته است.
از ســوی دیگر مدتهاســت شوراهای شــهر و محالت برحسب
انتخابات شــکل گرفته و ا کثر گروههــای اجتماعی -طبقاتی اعم از
کارگــران ،کارمنــدان و اصناف ،گروههای قومی و فرقهای به نحوی
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درمدیریــت آن دخالــت دارنــد و ایــن امــر امــکان داده کــه فعالیت
بخــش خصوصــی در خیابــان امامخمینــی و ســایر خیابانهــای
شــهر بیشــتر بازتاب داشــته و بــر سرنوشــت اقتصــادی تاثیرگذارند.
روســتاییان ،اهالی شــهرهای دیگر حتی نظرآباد و مردم هشــتگرد
جدید و شــهرهای دیگر نیز با حضور جمعی و همســو ،گویای تبلور

تحمــل تنــوع اجتماعی و فرهنگــی در عرصههــای عمومی خیابان
است .در این مرحله جریان چند فرهنگی (البته مواردی از تمایل
به غلبه و سلطه فرهنگی و میل به روند استحاله خرده فرهنگها
وجــود دارد ،اما بهطور کلی غالب نیســت) در برگزاری فعالیتهای
هنری سرمایه اجتماعی بزرگی به شمار میآید.

نتیجه
بســیاری در طراحــی فضاهــای شــهری بــرای ایجــاد رونــق و
جذابیــت فضــا بــا پیشبینــی دلبخواهانــه عملکــرد آن ،رفتــاری
ارادهگرایانه و شکلگرایانه دارند اما این مقاله نشان داد:
 -1بیتوجهی به ماهیت انواع شهرها و مضمون دوران تاریخی
آنهــا ،کمتوجهــی به بســتر اقتصادی و اجتماعــی و تاریخی و تحول
ظرفیتهای درونی شــهر و عدم شناســایی دقیق عرصهها و ساز و
کارهــای بازنمایــی ظرفیتهای تاریخی جامعــه در عملکرد فضای
شهری این شهرها ،موجب نوعی سهلانگاری در تحلیل محتوای
واقعی عملکرد فضای شهری مرا کز شهرها و طراحی آن شده است.
ایــن موضوع پایــه نظری شــناخت و طراحی در این فضاها اســت.
 -۲شهر هشتگرد در  17سال گذشته ،از ظرفیتهای عملکردی
عظیمی درخیابانهای مرکزی شهر برخوردار شده است .تغییر در
ظرفیــت عملکــرد این فضاها نیز موجبات رشــد و جذابیت شــهر را
فراهــم آورده و توانســته به موتور تغییرات شــهری بــدل گردد .این
تغییر و جذابیت در فضا بهدلیل رشد ظرفیت تاریخی شهر ناشی از
تغییر ظرفیتهای درونی تولیدصنعتی در آنها و پویش شهرنشینی
و شــهرگرایی مــازم بــا هــم اســت .فضاهــای مرکــزی شــهر بهویــژه
خیابانهای مرکزی نمیتوانســته نسبت به طلب فضایی نیروها و
عوامل پویش شهری که در مسیر توسعه صنعتی و توسعه خدمات
در شــهر پدید میآمــده بیتوجه بماند و در ابعــاد عملکردی خود،
آنهــا را بازنمایــی نکنــد .پیوند نیروی توســعه صنعتی کــه کارگرانی
بــا خاســتگاههای مختلــف را از نقاط کشــور به هشــتگرد کشــانید،
نیروهای متکثر فرهنگی و طبقه متوسط تکنوکرات و بوروکراتها،
مهمترین موتور شــتاب شهرنشــینی و جریــان پویشهای ظرفیت
شــهریاند ،آنها مهمترین عوامل رشــد ظرفیت تاریخی شهراند که
طلــب فضایــی آنهــا و تحقــق آن در مرکز شــهر بازتاب و تشــکل آن،
خیابــان را جــذاب و پررونــق میکنــد .روشنشــدن ایــن موضــوع،
توجــه علمــی دربرنامهریــزی جنبه عملکــردی برنامههــا و طراحی
فضاهــای شــهری در مرکــز شــهر را مــورد تا کیــد قــرار داده و روش
علمی شــناخت محتوای فضای شهری و تخصیص فضا و تفکیک
عملکردی آن را نشان میدهد.
3ـ شــهر هشــتگرد در مرحلــه تحــول مدنی قــرار دارد .این شــهر

کــه ظرفیــت تاریخــی خــود را از جریان روند توســعه صنعتی و رشــد
خدمات متکی به آن گرفت و سپس مرکزیت اداری و سیاسی به آن
استقالل و صالبت بخشید ،در زمینه فعالیتها به مرحله تفکیک
فضایــی تخصصــی عملکردهــا در خیابــان گام گذاشــته و نیروهای
فرهنگی که بهدلیل خاســتگاههای متنوع و متفاوت میتوانســته
به وا گرایی منجر شود ،بهدلیل رشد مدنی در محیطهای مشترک
کار همگرا شدهاند .این امر در کنار اصناف بهطور نسبی مستقلتر،
رشــد مبادالت کاالهای انتخابی و اجتماعی فرهنگی ،رشــد مرا کز
فراغتی و تفریحی ،رشــد مدرنیزاســیون در زندگی اجتماعی شهری
و زندگی فردی ،حضور گســترده اهالی روســتاها و شهرهای اطراف
بهویژه شــهر جدید هشــتگرد در شــهر و تمایل عمومی به استفاده
مــردم از امکانــات ارتباطــی مــدرن ،مشــارکت گســترده جوانــان و
کــودکان در امــور مربــوط بــه مســایل محیــط زیســت ،زاغهزدایــی
محــات ترکآبــاد و کردآبــاد و بهبــود زندگی مردم با مشــارکت خود
آنها ،و نیز برگزاری برخی نمایشها و هنرنمایی برخی هنرمندان از
جمله مواردی است که گویای آن است که رونق فضاهای شهری
تابعی از ظرفیتهای مدنی شــهر میباشد نه طراحی و پیشبینی
دلبخواهانه عملکردهای کلیشهای بیمبنا در روی کاغذ.
4ـ فضاهــای مرکــزی شــهر بهویــژه خیابانهــا ســه ویژگــی
یافتهانــد :عرصــه تعامــل ،مبادله و کنــش متقابــل اجتماعی مردم
در عرصههای اقتصادی ،مناســبات اجتماعی -فرهنگی هســتند.
عرصــه تولیــد محصوالت مــادی و فرهنگیاند .ســوم ،عرصه رشــد
فرصتها و طلب فضایی نیروها و گروههایی شدهاند که در پویش
شــهری (بهویژه در جوامعی که در مســیر توســعه و رشد خدمات و
تجارت بر رشــد تولیــد صنعتی درونزا در جامعه اتکا دارند) شــکل
گرفتهانــد و خیابــان بــه ایــن اعتبار بــه عرصــه عمومــی و اجتماعی
شــهر ،بــه عنصــر ســاخت دهنــده شــهر ،عنصر اصلــی پیکره شــهر،
عنصــر تفکیــک شــهری و عنصر اصلــی بازنمایی ظرفیت شــهر بدل
شــده و میتوانــد از طــرق اقتصــادی و در ابعــاد عملکــردی ،موتــور
شــتاب شهرنشینی و رشد نیروهای متکثر فرهنگی ،تولیدکنندگان
و طبقه متوسط اعم از تکنوکراتها و بوروکراتها بشوند و ظرفیت
تاریخی شهر را پدید آورد.

پینوشتها
تهــا و تعییــن حوزههــای متجانــس
 1تعییــن پرا کنــش فضایــی فعالی 
عملکــردی ب ـهروش محاســبه فاصلــه اســتاندارد :این تحلیل بر اســاس روش

محاســبه فاصلــه اســتاندارد در جهــت  Xو  Yو بهطــور جدا گانــه میباشــد .ایــن
دو مقــدار محورهــای بیضیای که توزیع عــوارض را دربرمیگیرد تعریف میکنند.
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از ایــن بیضــی بهعنــوان بیضــی انحراف اســتاندارد نیز نــام برده میشــود .زیرا در
ایــن روش ،انحراف اســتاندارد مختصــات  Xو  Yاز میانگین مرکــزی برای تعیین
محورهــای بیضی محاســبه میشــوند .ایــن بیضی به مــا امکان میدهــد که ا گر
توزیع عوارض در فضا از الگوی جهتداری برخوردارند ،آن را شناسایی نماییم.
ا گرچــه میتــوان تــا حــدودی جهــت دادهها را بــا نمایش اولیــه آنهــا دریافت ،اما
بیضــی انحــراف اســتاندارد ایــن جهتگیــری را بهطــور دقیق و آماری محاســبه و
نمایــش میدهــد .نتایج حاصــل از توزیع جهتی به صورت بیضیهایی هســتند
کــه هــر کــدام نشــاندهنده انحــراف معیــار  2 ،1و یــا  3اســت .ا گر الگــوی فضایی
عــوارض مــورد مطالعه حول میانگین مرکزی مترا کم باشــد و عــوارض کمتری در
پیرامون باشــند ،توزیع فضایی نرمال میباشــد و توزیع جهتی با انحراف معیار 1
باید حدود  68درصد عوارض را در بر گیرد.
2 Measuring Geographic Distributions.
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