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چکیده
هاي  یکی از دغدغه یکی از عوامل تقویت روابط بین افراد ایجاد تعامالت اجتماعی است و این

در شرایط وقوع پاندمی، افراد ترس و اضطراب . گی استها در طول زند مهم و اساسی انسان

هاي شلوغ به مالقات یکدیگر بپردازند، زیرا امکان به خطر افتادن  فراوانی دارند که در محیط

دستهدف این پژوهش، بررسی امکان ایجاد تعامالت اجتماعی از. رود باال میها  سالمتی آن

روش پژوهش حاضر بر اساس . اصفهان است جهان رفته در شرایط پاندمی در میدان نقش

براي بررسی چگونگی احیا . رود اي به شمار می ماهیت، کیفی و ازنظر هدف، کاربردي و توسعه

فضاهایی با تعامالت اجتماعی و شناسایی معیارهاي فضایی در راستاي رسیدن به این هدف، 

دهد فضاي جلو  هش نشان مینتایج پژو. شده است افزارهاي تخصصی نحو فضا استفاده از نرم

سردر قیصریه، از پیمایش بیشتري برخوردار است و بهتر است در زمان حضور در میدان 

همچنین ازنظر ارتباط . جهان در شرایط پاندمی، افراد در این فضا حضور نداشته باشند نقش

. استدارقاپو از ارتباط فضایی باالیی برخور فضایی، فضاي باز میدان در جلوي عمارت عالی

گیر،  در هنگام شیوع بیماري همه. درنتیجه میزان ارتباط و تماس افراد در این بخش باال است

جهان  جهان براي ایجاد تعامالت اجتماعی، زون مرکزي میدان نقش بهترین مکان میدان نقش

ها  شده، هنگام حضور افراد در میدان، امنیت سالمت آن هاي استخراج است که با توجه به داده
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  مقدمه -1

تعامالت اجتماعی
1

به معناي ایجاد رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که منجر به واکنشی  

شده باشد؛ بنابراین روابط بدون  ها شود و این واکنش براي هر دو طرف شناخته میان آن

البته تعاریف دیگري براي تعامالت اجتماعی وجود . گیرد معنا در زمره این تعریف قرار نمی

تواند یک موضوع فیزیکی، یک  عنوان نمونه، تعامل اجتماعی و برقراري ارتباط می به. دارد

هاي  نگاه، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت

هاي  ها و شبکه ها در گروه پذیري مردم در فضا و عضویت آن درنتیجه نقشمتناسب و 

حیات جمعی فرصتی جهت رهایی از ). 22:1386دانش پور و چرخیان،. (اجتماعی باشد

هاي جمعی افراد و  هاي روزمره، گذراندن اوقات فراغت، تعامالت اجتماعی و گردهمایی تنش

 ,Sennette(ها در فضا است  دي بیان و ابراز آنساز حضور، آزا هاي مختلف که زمینه گروه

هر چه . باشند گیري روابط اجتماعی می ترین عناصر شکل فضاهاي شهري مهم). 215 :1974

هاي فضایی بیشتري برخوردار باشند، در جذب مردم بهتر  فضاهاي شهري از کیفیت و ارزش

اي شهري ایران در دوره ترین فضاه جهان یکی از موفق میدان نقش. توانند عمل کنند می

هاي فضایی، کالبدي توانسته بود به مکانی  صفویه بوده است که به علت دارا بودن کیفیت

و 2در شرایط پاندمی ). 1395شهابی نژاد و همکاران، (بسیار پررونق و باشکوه تبدیل شود 

هاي خانگی که از طرف دولت به مردم یک شهر و یا یک کشور تحمیل  وجود قرنطینه

کودکان هم در چنین . زمان طوالنی، دور از هم باشند شود مردم مدت گردد، باعث می می

هاي خود به بازي و  سنی ها و هم بازي شرایطی باید زندگی جدیدي را آغاز کنند و دور از هم

از سمت دیگر حضور براي مدت طوالنی در فضایی مانند خانه براي افراد . فعالیت بپردازند

همچنین . گذارد ها تأثیر می کننده خواهد بود و بر روح و روان آن مان کسلمرورز خانه به

دادند در  فعالیت برخی فضاهاي عمومی که در دوران ماقبل پاندمی به فعالیت خود ادامه می

لذا . اند مواجه شدهها  کلی از بین رفته است یا با کاهش شدید ارتباط انسان شرایط پاندمی به

ایجاد فضاهاي شهري با محوریت احیا تعامالت ی در دوران پاندمیترین دغدغۀ اصل مهم

جهان اصفهان در دوران ماقبل پاندمی  میدان نقش. تواند باشد اجتماعی در یک مکان می

رونق فراوانی داشته است و افراد زیادي براي گذران اوقات فراغت، دادوستد یا مقاصد دیگر 

این مکان تنوع عملکردي زیادي را در خود دیده  کردند؛ بنابراین به این محل مراجعه می

                                               
1. social interaction
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. آید ترین میدان شهري با وسعت زیاد در ایران به شمار می از سویی دیگر بزرگ. است

لذا پژوهش حاضر درصدد به . رو نیاز به احیا حضور مردم در این مکان وجود دارد ازاین

اي اصلی و مهم میدان ها در فضاه وجود آوردن تعامالت اجتماعی از دسته رفته انسان

جهان اصفهان است که اکنون در دوران پاندمی روح و حضور افراد در این میدان  نقش

در شرایط پاندمی تا شود که  هایی مطرح می در این راستا پرسش. کرده استکاهش پیدا

هاي نحو فضا تعامالت اجتماعی را در محدوده میدان  توان با استفاده از مؤلفه چه میزان می

نقاط خطر و سالمت افراد براي تعامالت اجتماعی در شرایط پاندمی  جهان حفظ کرد؟ نقش

  اند؟ جهان اصفهان کدام در میدان نقش

  

  پیشینه پژوهش-2

عنوان مکانی که نقش  ، در اوایل هزاره سوم فضاهاي عمومی شهري به)1389(کاشانی جو 

اند و  توجه جدي قرارگرفتهکنند مورداصلی را در برقراري تعامالت اجتماعی افراد ایفا می

نظران گوناگون با رویکردهاي متفاوتی این موضوع را مورد تحلیل قرار  در این میان صاحب

، به بررسی سازوکارهاي تأمین خلوت در فضاي باز )1398(شریعت فر و شکوري . اند داده

صفهان شهري و تبیین نسبت آن با ارتقاي سطح کیفی حضور شهروندان در شهر ا

اند که رفتار فرد در ایجاد فضاي باز تأثیرگذار است  یافته ها به این نتیجه دست پرداختند، آن

و همچنین شرایط ادراکی فرد در محیط سرشار از ادراکات حسی و معنایی، زمینه را براي 

، در پژوهشی تحت )1395(قره بگلو و همکاران . کند حضور در مراتب عالی آن مهیا می

تأثیرات  "تأثیر و تأثرات تعامالت اجتماعی بر خلِق مکان در معماري اسالمی "عنوان 

ها حاکی از آن است  اند و پژوهش آن هاي اسالمی پرداخته تعامالت اجتماعی به خلق مکان

هاي اندیشه اسالم تأثیر مستقیمی بر استفاده کاربران از  اجتماعی و آموزه-که اعمال روانی

قابلیت مستقیم که وقوع گذارد و این تأثیر در دو حالت با  ملی میفضاهاي معماري تعا

شود و حالت دوم قابلیت غیرمستقیم  فیزیکی رفتارهاي تعاملی میان افراد در فضا ایجاد می

عنوان عامل ادراکی و معنایی با ایجاد تصاویر ذهنی، روابط اجتماعی بین  که به

، )1392(بهزاد فر و طهماسبی . دهد و تغییر میکنندگان را تعریف، تسهیل، افزایش  استفاده

هایی تأثیرگذار بر تعامالت اجتماعی در شهر  در پژوهش خود به شناسایی و ارزیابی مؤلفه

هاي فردي تأثیر مستقیمی بر  دهد، مؤلفه ها نشان می سنندج پرداختند که نتایج تحقیق آن

عنوان مکان  و محیط فیزیکی به هاي کالبدي تعامالت اجتماعی دارند هرچند که نقش مؤلفه
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ها، بر  همچنین آن. توان نادیده گرفت گیري روابط ساده و پیچیده اجتماعی را نمی شکل

افزایش تعامالت هاي طراحی محیط کالبدي و کیفیت عملکردي فضا، بر نقش قابلیت

اعی را بینی و خلق وقایع اجتم ، دو عامل کالبد و پیش)1984(لنارد . دارنداجتماعی تأکید

که در ارتقا حس تعلق به از عوامل تأثیرگذار در حضور و تعامالت اجتماعی افرادمی داند

خوانایی فضا نیز در دو سطح فرم کالبدي و الگوهاي فعالیت . مکان نقش مؤثري را دارد

ارتقاء  "، در پژوهش خود تحت عنوان )1394(ترکاشوند و همکاران . کند اهمیت پیدا می

به بررسی عدم "ر فضاهاي عمومی شهري با تکیه بر نظریه مکان سازي حضور پذیري د

هاي اجتماعی و اختیاري با  جذب جمعیت فضاهاي عمومی شهري با تأکید بر فعالیت

گونه  هایی براي طراحی این حل رویکرد پدیدارشناسی و از طریق رویکردهاي درك مکان راه

ي و شهرسازي در دوران پاندمی همچنین در زمینه معمار. اند از فضاها پرداخته

توان به پژوهش، عربانی و  شده است که می هایی متعددي در طی دو سال اخیر چاپ پژوهش

ها در پژوهش خود چگونگی تأثیرپذیري، محیط معماري و  ، اشاره کرد که آن)1399(بارور 

ایج پژوهش بررسی قراردادند که نتگیري ویروس کرونا را مورد شهرسازي در مقابله با همه

ها احتماًال تغییر خواهد کرد و همچنین تراکم باال  دهد، آینده طراحی خانه ها نشان می آن

تواند منجر به شرایط غیربهداشتی و شیوع بیماري واگیردار شود و با توجه به تأثیر  می

هاي افقی باعث  فاصله اجتماعی، برنامه ریزان و معماران احتماًال با توجه به گسترش روش

نتیجه معماري و شهرسازي پس از شود، فضاي بیشتر در دسترس طراحی کنند، در

، در پژوهشی )1399(قاسمی . گیري کرونا هرگز یکسان با گذشته نخواهد بود همه

  بررسی قرارداد که نتایج پژوهش پیامدهاي کرونا بر شهر و شهرسازي آینده را مورد

ا و نظم بین فضاها و کاربري شهري دچار ه نشان داده، فضاي شهري، روابط حاکم بر آن

دگرگونی شده و خواهد شد که بخشی از این دگردیسی درباز تولید سازمان فضایی کالن و 

.گیرند پذیرش قرار میتري مورد هاي شهري یعنی محالت با احتمال کم خرد سلول

)Nasir, Nur Adibah Binti Abdul & et al, 2020( مدیریت ، در پژوهش خود به بررسی

در پنانگ،  COVID-19هاي تفریحی براي  پیکربندي فضایی در مورد فاصله اجتماعی خانه

گذاري  ها نشان داده، دستورالعمل رایج براي فاصله اند؛ که نتایج تحقیق آن مالزي پرداخته

هاي ورزشی افراد عمل ناکافی  متر با توجه به ماهیت فعالیت 2متر بین  2-1اجتماعی 

جهان در دوران  أسفانه پژوهشی در زمینه احیا تعامالت اجتماعی در میدان نقشاست؛ اما مت

  .پاندمی صورت نگرفته است که پژوهش حاضر به آن پرداخته است
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  مبانی نظري-3

  1کرونا، پاندمی-3-1

شد،  از اوایل سال جدید میالدي، جهان در شرایط بحرانی قرار گرفت که شاید تصور نمی 

که از شهر ووهان چین پا به  19کرونا یا کووید . دیگري تبدیل شود گونه به جهان این

حاضر و ) 73: 1381رنه شورت، (زندگی انسان گذاشت با فرایند فشرده شدن زمان و مکان 

سرعت در کره زمین شیوع پیدا  غایب به لحاظ مکانی و زمانی به یکدیگر نزدیک شدند و به

صاد محلی را به اقتصاد جهانی پیوند زد که شدن از سویی دیگر چنان اقت جهانی. کرد

 19عنوان کووید  گیري جدیدي به بین همه دراین. تصوري از تفکیک این دو غیرممکن است

بلکه با سرعت و شتاب بیشتري ...) طاعون، آنفوالنزا، وبا و(یا کرونا نه مثل اسالف خود 

در ابعاد اجتماعی، اقتصادي به دنبال آن موج جدیدي . جوامع را از شرق تا غرب درگیر کرد

اي که این پدیده از یک جریان پزشکی به پدیده اجتماعی،  گونه و فرهنگی به وجود آورد، به

بیماري ). 1399قاسمی، (یک جریان شهر و شهرنشینی ایجاد شد  اقتصادي و به دنبال آن

موجب  تاکنون دارو و واکسن ندارد و شیوع آن سریع است همین امر 19ناشی از کووید 

صورت  هایی چون در خانه ماندن به هایی با توصیه سیاست. ترس و اضطراب مردم شده است

داوطلبانه و اعمال قوانین در صورت نیاز، ممنوع شدن اجتماعات عمومی، تعطیلی مدارس، 

هاي گردش زندگی اجتماعی و اقتصادي را کند و در بسیار از  ها که چرخ ادارات و مانند آن

که سازمان بهداشت  هنگامی). Anderson et al, 2020(ها شد  توقف آنجوامع موجب 

شهروندان در سراسر . گیر اعالم کرد عنوان بیماري همه جهانی در روزهاي اولیه، کرونا را به

توجهی زندگی شخصی  طور قابل گیري جهانی به این همه. جهان عجله داشتند به خانه بروند

ریزي شهري و معماري  مچنین تأثیر مستقیمی بر مبانی برنامهما را تحت تأثیر قرار داده و ه

مند  زیست، عالقه معماران، برنامه ریزان و متخصصان محیط). 2020هالم و همکاران، (دارد 

هستند بسیاري از پیامدهاي اجتماعی براي تولید الگوي جدید و تنظیمات موردبررسی قرار 

گیري مورد آزمایش قرار  با بیماري همهدر حال حاضر شهرها ). 2020پایتال، (دهند 

تأثیر آن . ریزي و مدیریت شهرها مطرح است گیرند و چندین سؤال در مورد نحوه برنامه می

                                               
1. Pandmic
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ویژه در شرایط بحران  تواند عملکرد خود را به دهد که هر شهر تا چه میزان می نشان می

  ).2020لوبل، (حفظ کند 

  

  تعامالت اجتماعی-3-2

باشند که در پرتوي آن  ی در روابط اجتماعی بر اصولی حاکم میهاي اخالق مؤلفه

این امر در ارتباط باهم نوایی و . پیوندند اهداف اجتماعی با رویکرد اجتماعی به وقوع می

عنوان  تعدادي از دانشمندان دین را به. حاکمیت نظم در تعامالت اجتماعی جامعه است

گیري مثبت به سمت  در اسالم به علت جهت. کنند عامل اصلی تعامالت اجتماعی یاد می

هاي اجتماعی مسلمانان تحکیم روابط  جهان، جامعه، سیاست و تأکید فراوان بر مسئولیت

اي که افراد از  در جامعه). 1381شجاعی زند، (اجتماعی از پایداري بسیاري برخوردار است 

ري نسبت به هر جاي پردازند اعتماد بیشت روي صداقت با یکدیگر به تعامل اجتماعی می

دیگر وجود دارد اگرچه دین عامل اصلی صداقت نیست اما در دین اسالم که در آن اعتقاد 

شود و بیشتر از هر  عنوان اصل محسوب می به هدر نرفتن عمل و پاداش گرفتن عمل به

گیري مفهوم  هاي شکل زمینه). 61: 1371زاهدي اصل،(جاي دیگر امکان ظهور و بروز دارد 

ها  توان در ارتباط با انسجام اجتماعی، درونی شدن هنجارها، ارزش الت اجتماعی را میتعام

افراد مختلف به ). 73: 1386پورتس،(وجو کرد  هاي شعائر جامعه جست و ظرفیت بازدارنده

طور ذهنی از  تعریف سطوح مطلوب تعامل، به. ابعاد مختلفی از تعامالت اجتماعی نیاز دارند

گیري هنجاري نسبت به یک زندگی خوب به دست طور عینی از موضوع و بههاي مردم  گفته

مشاهدات نشان ). 1381لنگ، (هر دو تعریف از ارزش باالیی برخوردار هستند . آید می

شوند و  هاي مختلف ایجاد می تري مابین نسل دهد که تعامالت اجتماعی در سطوح پایین می

هاي مختلف باهم ارتباط داشته  آورند که نسلفضاهاي عمومی این امکان را به وجود می

تر، پایدارتر و ارتقاي تعامل و  دیگر طریقۀ دستیابی به روابط اجتماعی انسجام بیان باشند به

حضور در فضاهاي عمومی نیازمند این مورد است که افراد دانش خود را در مورد چگونگی 

اي از مطالعات در  ه گستردهالگوهاي مختلف اجتماعی شدن توسعه دهند و این خود حوز

کاشانی جو،(طلبد  ارتباط با بررسی تعامالت بین سن، جنس، نژاد و بین طبقاتی را می

هاي تأثیرگذار فضاهاي باز عمومی افزایش روابط  یکی از نقش). به نقل از پاکزاد 1389

ها گل  در کتاب زندگی بین ساختمان. هاي اجتماعی است اجتماعی از طریق فعالیت

ها را براي ارتقا روابط  توانند فرصت ، اشاره دارند که فضاهاي باز عمومی می)2011(
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از سویی دیگر تفریح و سرگرمی در میان ). Moulay, 2017(اجتماعی به وجود آورند 

این . شود که شامل، استراحت، معاشرت و ارتباطات است نیازهاي ضروري انسان تعریف می

لذا ). Efroymson et al, 2009: 31(تواند برطرف شود  فضا مینیازهاي متفاوت با تعامل در 

  .آید حساب می ترین نیازهاي بشر به تعامالت اجتماعی جزو ضروري

  

  جهان اصفهان میدان نقش-3-3

. عباس براي توسعه پایتخت جدید خود بود هاي مهم شاه جهان از طرح میدان نقش

عنوان باغات حکومتی و نیز  سلجوقی به دهد این میدان از دوره شواهد تاریخی نشان می

هایی همچون میدان کهنه، میدان  عنوان میدان شهري در تداوم میدان پیشینه موضوع آن به

اولین ). 1شکل ). (1395نژاد،شهابی(صاحب آباد تبریز و میدان سعادت قزوین است 

شده است که هجهان بر زمین زد جهان در محدوده باغ نقش هاي آبادانی میدان نقش کلنگ

جهان براي بازي چوگان و سوارکاري بوده  همان احداث سردر قیصریه و تسطیح میدان نقش

افو شته اي (شده است  اي استفاده است و براي مسطح شدن میدان از ریگ رودخانه

  :باشند جهان به شرح زیر می ازجمله فضاهاي دیگر میدان نقش). 377-376: 1350نطنزي، 

گدار، (عباس است هرچند برخی از پژوهشگران ازجمله  از بناهاي زمان شاه: قاپو کاخ عالی

بر این عقیده است که هسته اولیه این بنا یک ساختمان تیموري بوده است که در ) 38:1388

قاپو در  عمارت عالی. قاپو کنونی شده است دوره صفوي توسعه پیداکرده است و تبدیل به عالی

ز به شکل فعلی درآمده است طبق نظر برخی ازجمله اوژینو وسا طی چندین مرحله ساخت

گالدیري تا قبل از انتقال پایتخت به اصفهان این عمارت در مرحله ابتدایی توسعه خود ظاهر

متر  13متر طول و  20متر عرض در  19عنوان بناي دوطبقه در ابعاد تقریبی  شده است و به

  ).25: 1389؛ پورنادري، 1361:19گالدیري، (شده است ارتفاع ایجاد

هاي نقاوه االثار و  اهللا در کتاب در مورد ساخت مسجد شیخ لطف: اهللا مسجد شیخ لطف

اند نامی از این بنا  شرح داده 1020و  1006تاریخ عباسی به ترتیب وقایع تاریخی را تا سال 

ندرج در شود و این گویا است که کار احداث عملی بنا بیشتر در حدود تاریخ م دیده نمی

در سردر ورودي مسجد . گرفته استق انجام- 1028-1012هاي بنا یعنی سال  کتیبه

از جانب دیگر در محراب . ق آمده است 1012کتیبه ایی وجود دارد که انتهاي آن سال 

هاي مسجد  دهنده ساخت دیگر بخش اهللا کتیبه ایی وجود دارد که نشان مسجد شیخ لطف

نقل  1028ر این بنا محمدرضا استاد حسین بنا اصفهانی معما. ق دارد 1028در سال 
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هاي موجود در سردر و محراب مسجد بیانگر آن است که ساخت  کند که؛ تاریخ کتیبه می

اهللا در دو مرحله جداگانه صورت گرفته است در وهله اول سردر ورودي و  مسجد شیخ لطف

ساخته و  1012در سال  زمان با توسعه بازار پیرامونی در میدان جلوخان مسجد هم

  ).760: 1378جنابادي، (شده است  تکمیل

بعد از صادر شدن دستور ساخت سردر قیصریه، بدنه میدان، : مسجد جامع عباسی

. عباس دستور ساخت مسجد جامع عباسی را داد قاپو و مسجد شیخ اهللا، شاه بناي کاخ عالی

: ان چند علت را در نظر گرفتتو براي ساخت مسجد جامع عباسی در مراحل نهایی طرح می

طلبید که زمینه، بستر و بافت اطراف مسجد به حدي از  اول اینکه عملکرد مسجد جامع می

توسعه و جمعیت رسیده باشد که بناي مسجد جامع جدیدي را در خود منطقی بنماید و 

و عظمت دوم اینکه توسعه . رقابت با مسجد عتیق که در بافت قدیم شهر قرار دارد باشد قابل

کرد، در دوره  هاي زیاد ایجاب می این طرح مسجد به علت وسعت نیروي کار و هزینه

کتیبه ). 412: 1366منجم یزدي،(عباس که ثروت زیادي وجود داشت ایجاد گردد  شاه

  .ق را دارد 1025سردر مسجد امام تاریخ 

تحوالت را  ق، هنگام ورود به اصفهان موفق شد تغییر و 1026پیترو دالواله در سال 

گر دو نکته مهم است؛ اول آنکه او به پیوستگی  مشاهده کند و توصیف آن از میدان بیان

دهنده تکمیل ساخت سردر مسجد امام دارد و دوم  کند که نشان کامل بدنه میدان اشاره می

هاي  کننده عدم تکمیل سایر بخش آنکه به ادامه عملیات مسجد شاه اشاره دارد که بیان

جز مسجد  ق به 1026همچنین سخنان ایشان بیانگر این است که در سال  مسجد است

...خانه و اهللا، سردر قیصریه و عمارت نقاره عباسی سایر عناصر میدان شامل مسجد شیخ لطف

  ).2شکل  ). (38-36: 1370دالواله (اند  گرفتهشکل
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  ).1395ان،شهابی نژاد و همکار: مأخذ(جهان اصفهان،  پالن میدان نقش-1شکل 

  

  
جهان حضور افراد در شرایط ماقبل پاندمی در میدان نقش-2شکل

)https://fa.wikipedia.org(  
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با توجه به شرایط جدید جامعه و درگیري افراد با شرایط پاندمی و با توجه به مطالعات 

ا دهد تعامالت اجتماعی نقش مؤثري بر ارتباط و رفتار افراد دارد؛ لذ پیشین که نشان می

پژوهش حاضر به دنبال پر کردن شکاف دانش در این زمینه است که تعامالت اجتماعی 

  ).3شکل (جهان را مجدداً احیا کند  رفته در میدان نقش ازدست

  

  
  )نگارندگان :مأخذ(چارچوب مفهومی پژوهش -3شکل  

  

  روش تحقیق- 4

ي مبتنی بر پژوهش حاضر که هدف اصلی آن، احیاي تعامالت اجتماعی در فضاي شهر

اي به  است، بر اساس ماهیت کیفی از نوع کاربردي و توسعه) اصفهان(رویکردهاي شهري 
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هاي نحو  هاي مطالعاتی مدل گیري بررسی که با بهره شناسی آن هاي روش رود، گام شمار می

شده  صورت خالصه به شرح زیر ارائه آمده داراي دو گام است که به دست چیدمان فضا به

  :است

هاي  منظور تحلیل در این گام از روش سازي است، به سازي و مفهوم تین گام آمادهنخس

هاي  با جدول شاخص) ها اسناد و ضوابط و پژوهش(کنکاش در متون براي بخش 

شده و در ادامه جهت پاسخ به سؤال، نقاط خطر و سالمت افراد براي  آمده استفاده دست به

اند؟ از مصاحبه نیمه  جهان اصفهان کدام میدان نقش تعامالت اجتماعی در شرایط پاندمی در

ها کدگذاري گردید و با استفاده از  ساختاریافته استفاده گردید و سپس نتایج مصاحبه

نفر از خبرگان معماري و  15ها با  این مصاحبه. وتحلیل شد تجزیه MAXQDAافزار نرم

ها، داشتن سابقه  آنشهرسازي اصفهان صورت گرفت که ویژگی مدنظر براي انتخاب 

حوزه فعالیت و سابقه فعالیت خبرگان  1در جدول . پژوهش و تدریس در این حوزه است

  .شده استمشخص

  

  کنندگان مشخصات مشارکت - 1جدول 

  حوزه فعالیت  تحصیالت
سابقه 

  فعالیت
  تعداد

دکتراي 

  شهرسازي

هاي متعدد در ارتباط با حضور پذیري،  پژوهش

  تعامالت اجتماعی

20-30 

  سال
5  

  دکتراي معماري
هاي متعدد در ارتباط با روانشناسی  پژوهش

  محیط، تعامالت اجتماعی،

20-30

  سال
5  

  دکتراي معماري
هاي متعدد در زمینه پاندمی، تعامالت  پژوهش

  اجتماعی، حضور پذیري

20-30 

  سال
3  

دکتراي 

  شهرسازي

هاي متعدد در زمینه پاندمی، تعامالت  پژوهش

  پذیري اجتماعی، حضور

20-30 

  سال
2  

  )نگارندگان: مأخذ(
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  :اند از سؤاالت مصاحبه عبارت

در صورت سکونت در شهر اصفهان، براي ایجاد تعامالت اجتماعی، آیا میدان - ١

کنید، چرا؟ جهان را انتخاب می نقش

جهان  گیري در میدان نقش تا چه میزان نقش تعامالت اجتماعی را در زمان همه- ٢

ارید؟پند داراي اهمیت می

توان به احیا  از دیدگاه شما آیا با کنترل میزان ارتباط افراد در فضاهاي شهري می- ٣

جهان پرداخت؟ تعامالت اجتماعی در فضاي نقش

جهان داراي ارزش فضایی براي تعامالت  ازنظر شما کدام فضاها در میدان نقش - ۴

باشند؟ اجتماعی می

جهان وجود دارد  میدان نقش هاي مختلف به نظر شما چه ارتباط فضایی بین بخش- ۵

شود؟ که باعث ارتقا ارزش فضایی میدان ازنظر تعامالت اجتماعی می

جهان جهت ایجاد تعامالت  به نظر شما اولویت با کدام فضاها در میدان نقش- ۶

گیري است؟هاجتماعی با توجه به شرایط هم

براي  گیر فضاي مناسبی به نظر شما مسجد امام، در شرایط شیوع بیماري همه- ٧

)از جنبه رابطه مذهب با سالمت(تواند باشد؟  احیا تعامالت اجتماعی می

گرهاي  حس(توان با استفاده از طراحی مبلمان سالمت  از دیدگاه شما آیا می- ٨

  رفته در شرایط کرونا را بازگرداند؟ تعامالت اجتماعی ازدست) اجتماعی

دوین و ارائۀ راهبردها بر شناسی هست، به ت گام دوم که گام نهایی فرایند روشدر

همچنین براي احیا فضاهایی با تعامالت . شود اساس نتایج و تحلیل گام پیشین پرداخته می

، جهت شناسایی معیارهاي فضایی و پاسخ به )space syntax(افزار نحو فضا  اجتماعی از نرم

حو فضا تعامالت هاي ن توان با استفاده از مؤلفه در شرایط پاندمی تا چه میزان می"سؤال، 

در این پژوهش با ارائه . استفاده شد "جهان حفظ کرد؟ اجتماعی را در محدوده میدان نقش

صورت دقیق نحوه ارتباط افراد را کنترل و  توان به جهان می هاي متعدد در فضاي نقش زون

زار نحو اف هاي عمق و ارتباط، در نرم تعامالت افراد در شرایط پاندمی را با استفاده از مؤلفه

  ).4شکل  (بررسی قرار گرفت فضا مورد
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  )نگارندگان: مأخذ(فرایند پژوهش،  -4شکل  

  

  هاي تحقیق یافته-6

در ابتدا . جهان است با توجه به محوریت پژوهش که ایجاد تعامل اجتماعی در میدان نقش

در  هاي معماري و شهرسازي پرسشنامه ایی سعی گردید از خبرگان شهر اصفهان از رشته

جهان در زمان بیماري پاندمی پرسیده شود که با  ارتباط با حضور در فضاهاي میدان نقش

کنندگان از میان فضاهاي  اکثر مصاحبه MAXQDAافزار  ها با نرم توجه به آنالیز پرسش

جهان بیشتر به ایجاد تعامالت اجتماعی با افراد در  باز و باز فضاي میدان نقش بسته، نیمه
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جهان مورد جهان تمایل داشتند به همین دلیل فضاي باز میدان نقش دان نقشفضاي باز می

  .استخراج گردید) 2جدول (ها مطابق  هاي اصلی از دیدگاه آن بررسی قرار گرفت و کلیدواژه

  

  MAXQDAافزار  دهندگان با نرم شده از پاسخ هاي استخراج خروجی داده -2جدول 

  کلیدواژه  سؤال  ها کلیدواژه  سؤال

تنـوع  تنوع بصري، روابـط اجتمـاعی،     1

  کاربري

  روابط اجتماعی، دادوستد، تنوع کاربري  2

ــتگی ارتبــاط،      3 ــدي، پیوس ــه بن عرص

دسترسی به فضاهاي جـانبی، فضـاي   

  سبز میدان

مرکزیت میـدان، شـفافیت مراتـب فضـایی،       4

  کنترل فضاهایی با تهویه مناسب و قابل

مراتب فضایی، شفافیت فضایی،  سلسه  5

  یی بصري، تنوع بصري، سرزندگیزیبا

فضاهاي بـاز، فضـاهاي کـم تـراکم، کنتـرل        6

  ورود و خروج

گستردگی فضاي مسجد، عرصه بندي 7

  فضاهاي مسجد

وجود فنّاوري ضعیف، تنوع بصـري، امنیـت   8

  ذهنی سالمت افراد

  )نگارندگان: مأخذ(

  

پاندمی براي  مشخص است، بیشتر افراد در شرایط) 2(طور که از نتایج جدول  همان

دهند، در فضاهایی قرار گیرند که تراکم جمعیت و  جهان ترجیح می حضور در میدان نقش

استقرار در موقعیت فضاي مرکزي میدان از اهمیت . کنترل باشد تهویه، مناسب و قابل

از . ها را در شرایط پاندمی کنترل کند تواند سالمت آن فضایی باالیی برخوردار است که می

اهللا داراي ارزش فضایی پایینی در  گر فضاهاي بسته مانند مسجد امام و شیخ لطفسویی دی

گونه فضاها حتی براي مراسم  واقع افراد در هنگام مواجه با اینباشند، در شرایط پاندمی می

که آنجااز. اهللا استفاده کنند دهند از فضاي باز مسجد امام و شیخ لطف عبادي ترجیح می

شده در این پژوهش، عمق فضایی و ارتباط فضایی عرصه باز  اي بررسیهاي نحو فض مؤلفه

ترین طول پیمایش  شده، کوتاه هاي استخراج میدان است، لذا الزم است با توجه به کلیدواژه

  .به دست آوردDepthmapافزار  و کم دسترس ترین عرصه میدان را با توجه به نرم

افزار  جهان با استفاده از نرم میدان نقشهاي ارزش فضایی فضاي باز  بنابراین مؤلفه

Depthmap جهان وسعت  ازآنجاکه فضاي میدان نقش. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت

با توجه به اینکه در زمان پاندمی باید فضاها کنترل شوند تا افراد . زیادي را دارا است
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قسمت  10ان به ترین تماس را با یکدیگر داشته باشند به همین علت فضاي باز مید کم

اهللا، سردر قیصریه و  فضاهاي اصلی میدان شامل مسجد امام و شیخ لطف. بندي شد تقسیم

قاپو است، سعی گردید خط الراس هر زون در محدوده فضاهاي اصلی میدان که  بناي عالی

) 5شکل  (میزان حضور پذیري افراد در زمان ماقبل از کرونا بیشتر بود انتخاب گردد 

یزان عمق فضایی که درروش نحو فضا، به معنی تعداد مراحلی است که فرد هاي م شاخص

هاي گرافیکی و ریاضی در  براي رسیدن به یک فضا باید طی کند، استخراج گردید و داده

بندي فضایی هر چه عمق  واقع در یک پیکرهدر. شده است به نمایش گذاشته) 4(جدول 

 ,Mostafa & Hassan(کند  افزایش پیدا میفضایی بیشتر باشد، درجه خصوصی بودن فضا 

و ارتباط فضا درروش نحو فضا، تعداد همسایگان بالفصل را که مستقیماً با یک ) 160 :2010

با توجه به تفکیک ) 1393خدا بخشی و همکاران، (نماید  گیري می فضا ارتباط دارند اندازه

لت وجود مسجد امام و به ع 2و  1هاي مختلف میدان باید بیان کرد که در زون  زون

به  10و  9هاي  قاپو و زون اهللا و کاخ عالی به علت وجود مسجد شیخ لطف 4و  3هاي  زون

علت وجود سردر قیصریه ازدحام جمعیت بیشتري در هنگام بازدید افراد وجود دارد به 

هاي نحو فضا  همین علت الزم است میزان دسترسی و عمق فضایی با توجه به شاخصه

آمده از  دست و تصاویر به) 2(شده از جدول  هاي استخراج با توجه به کلیدواژه. دکنترل شو

در شرایط پاندمی بیشتر، افراد در جهت ایجاد  4جهان در زون  فضاي موجود میدان نقش

در فضاهاي مرکزي . اند تعامالت اجتماعی با یکدیگر فضاي سبز میدان را انتخاب کرده

کنند و میزان فاصله  از مبلمان موجود در میدان استفاده می تر میدان، افراد با جمعیت کم

همچنین حضور . کرده استها نسبت به دوران ماقبل از پاندمی افزایش پیدا اجتماعی آن

  ).6شکل (هاي بهداشتی صورت گرفته است  افراد در میدان با رعایت پروتکل
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تصاویر ماقبل از کرونا و در شرایط کرونا جهان به همراه  هاي میدان نقش نمایش زون-5شکل  

  )نگارندگان: مأخذ(
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افزایش عمق   تراکم جمعیت

  فضایی

افزایش میزان 

  دسترسی

افزایش میزان 

  تعامالت اجتماعی

  عدم کنترل

)1(  

  
کاهش تراکم 

  جمعیت

کاهش عمق 

  فضایی

کاهش میزان 

  دسترسی

کاهش میزان 

  تعامالت اجتماعی

کنترل ورود و 

  خروج افراد

)2(  

در شرایط  3تا -1هاي  جهان در زون مقایسه فضاي میدان نقش)2(و ) 1(شکل هاي  -6شکل  

  )نگارندگان: مأخذ(ماقبل از کرونا و در شرایط کرونا 
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جهان و میزان ارتباط افراد با  بررسی میزان عمق فضایی، فضاي باز میدان نقش -3جدول

  یکدیگر

  شاخص ارتباط  شاخص میزان عمق متریک

  
  

Min= 1
Max=9/1

Min=1
Max=876  

ن
دا

می
ت 

پر
ي 

ها
ضا

ف
  

  

Min= 1/75
Max=5.26  

Min= 1
Max=485  

  )نگارندگان: مأخذ (

  

مشخص گردید که اکثر خبرگان در وهله اول حضور در فضاي باز ) 2(از نتایج جدول 

جهان  شدهند و براي حضور در میدان نق باز و بسته ترجیح می میدان را به فضاهاي نیمه

همچنین با توجه به . اکثراً فضاهاي مرکزي میدان را براي ایجاد تعامالت اجتماعی برگزیدند

افرادي که در شهر اصفهان حضور دارند، براي تبادل ) 3(شده از جدول  هاي استخراج داده

با . جهان یکدیگر را مالقات کنند دهند در فضاي باز میدان نقش ارتباط اجتماعی ترجیح می

که میزان ارتباط فضایی هر قسمت را با توجه به ) 3(شده در جدول  ه به آنالیز انجامتوج

 1بررسی گردید به این صورت بیان کرد که فضاهایی که داراي عمق  Depth mapافزار  نرم
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دارند میزان پیچیدگی  0باشند خوانایی بیشتري برخوردار هستند و فضاهایی که عمق  می

مشخص است، ) 3(طور که از جدول  همان. باشند یر فضاها دارا میباالتري را نسبت به سا

هاي  است و همچنین رنگ 1صورت  جهان به میزان عمق در بین فضاهاي باز میدان نقش

دهنده  هاي زرد و نارنجی نمایش باشند و رنگ ترین عمق می دهنده کم آبی و سبز نشان

، میزان عمق فضایی در )3(باشند که با توجه به جدول  بیشترین عمق فضایی می

توان بیان نمود که میزان  واقع میدر. هاي نزدیک به سردر قیصریه بیشتر است قسمت

ها است که افراد هنگام  منظور از میزان پیمایش همان طول گام. پیمایش افراد بیشتر است

ی در هاي ریاضی میزان عمق فضای همچنین با توجه به داده. حضور در میدان باید بپیمایند

فضاي اصلی میدان نسبت به نقاط منفی بیشتر است؛ یعنی براي حضور در میدان 

جهان در شرایط پاندمی اگر افراد در فضاي اصلی میدان قرار بگیرند احتمال خطر  نقش

همچنین، با بررسی میزان شاخص ارتباط با توجه به جدول . ها وجود دارد کمتري براي آن

نتیجه در. قاپو رنگ نارنجی دارند ي نزدیک بناي عالیها ، مشخص گردید که قسمت)3(

که در شرایط پاندمی جهت آنجامیزان ارتباط بیشتري نسبت به هم برخوردار هستند و از

جلوگیري از شلوغی و ازدحام افراد در حین استفاده از فضاي باز میدان الزم است که ارتباط 

د تا افراد قرارگیري در هر قسمت امنیت فضاها نسبت به یکدیگر به حداقل کاهش پیدا کنن

  ).7شکل (ها حفظ گردد  سالمتی آن
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در فضاي باز اصلی میدان و ) پیمایش(چارچوب تحلیلی، میزان عمق متریک  - 7شکل 

  فضاهاي منفی میدان به همراه نمودار      

  )نگارندگان: مأخذ(
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  گیري نتیجه -7

تعامالت اجتماعی در فضاهاي مملو از انسان مانند شده، براي ایجاد بنا بر نتایج پژوهش انجام

همچنین ازآنجاکه تعامالت اجتماعی . جهان باید راهکارهاي معمارانه صورت گیرد میدان نقش

جزئی جدانشدنی از زندگی افراد در طول زندگی است؛ در این پژوهش به کیفیات فضایی 

ن بیان کرد که فضاهاي باز اهمیت توا همچنین می. شده است میدان براي حضور افراد پرداخته

دهند، در زمان شیوع بیماري پاندمی در صورت ایجاد  بسیاري دارند و اکثر افراد ترجیح می

از جانب دیگر . تعامالت اجتماعی باهم نوعان خود در فضاهاي باز قرار گیرند تا فضاهاي بسته

علت که میزان  این به. است زون مرکزي میدان بهترین مکان براي برقراري ارتباط باهم نوعان

همچنین از میزان راندمان عملکردي . تر است دسترسی فضایی و ارتباط افراد در این مکان کم

افراد . گیرد تري شکل می بهتري برخوردار است و انتشار بیماري در این مکان با سرعت کم

افراد در که اگر  حاضر در فضاهاي مرکزي میدان امنیت سالمت باالیی دارند درحالی

هاي ورودي و خروجی میدان مانند سردر قیصریه قرار بگیرند احتمال شیوع بیماري با  قسمت

ترین خطر و دغدغه افراد، حضور در اماکن  در شرایط پاندمی، مهم. دهد سرعت باالیی رخ می

کنند اغلب اوقات محیط خانه را براي امنیت  عمومی و تماس با یکدیگر است و افراد سعی می

هاي  مت خود انتخاب کنند؛ اما حضور در محیط بسته موجب بروز مشکالت و بیماريسال

شود؛ بنابراین براي ایجاد تعامالت اجتماعی در دوران پاندمی، این پژوهش  روحی روانی می

هاي مهم و باارزش تاریخی و  راهکارهایی را مدنظر دارد که در نمونه مطالعاتی که یکی از مکان

افزار نحو  با توجه به نرم. جهان اصفهان موردبررسی قرار داده است میدان نقشاجتماعی، یعنی 

فضا میزان ارتباط و دسترسی افراد در این مکان کنترل گردید که با توجه به آنالیزهاي 

در شرایط پاندمی تا چه (و پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، ) 4(و ) 3(شده در جداول  انجام

هاي نحو فضا تعامالت اجتماعی را در محدوده میدان  از مؤلفهتوان با استفاده  میزان می

دهند فضاي باز میدان را با  در شرایط پاندمی اکثر افراد ترجیح می) جهان حفظ کرد؟ نقش

رعایت فاصله اجتماعی و با افزایش میزان عمق فضایی جهت برقراري روابط اجتماعی انتخاب 

هاي مرکزي میدان است  جهان، زون ان نقشبهترین مکان در هنگام حضور در مید. کنند

باشند و افراد در آنجا میزان حضور کمتري  ؛ که عمق پیمایش کمتري را دارا می)2تصویر (

همچنین ازنظر میزان . رادارند؛ اما در قسمت سردر قیصریه، میزان حضور افراد باالتر است

ن نمود که میزان ارتباط فضایی و توان بیا شده میهاي استخراج ارتباط فضایی با توجه به داده

قاپو بیشتر است و افراد بیشتر با یکدیگر در  تماس افراد در فضاي باز جلوي عمارت کاخ عالی

به علت این ارتباط فضایی زیاد، احتمال شیوع بیماري افزایش . باشند حال تماس و برخورد می
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هاي  ا پرخطر هستند؛ اما زوندر هنگام شرایط کرون) 4و  3هاي  زون(درنتیجه . کند پیدا می

و نیمه جنوبی به سمت مسجد امام، از میزان ارتباط فضایی ) 6و  5هاي  زون(مرکزي میدان 

خطر  هاي نحو فضا، جهت شناسایی نقاط کم دهد، با مؤلفه پایینی برخوردار است که نشان می

که در فضاهایی مانند  ینبا توجه به ا. یافت توان به احیا تعامالت اجتماعی افراد دست میدان می

توان با  قاپو، ارتباط و تماس افراد با یکدیگر بیشتر است؛ می فضاي باز جلوي عمارت عالی

:استفاده از یک سري راهکارهاي معمارانه به کنترل این فضا پرداخت که به شرح زیر است

  هاي سالمت طراحی مبلمان-

فضایی باال با استفاده از کاشت تفکیک فضاهاي با درجه میزان پیمایش و ارتباط  -

  فضاهاي سبز

نقاط خطر و سالمت افراد براي تعامالت اجتماعی در "در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، 

باید بیان نمود که با توجه به  "اند؟ جهان اصفهان کدم شرایط پاندمی در میدان نقش

عمق و ارتباط هاي  و مشخص شدن مؤلفه Depthmapافزار  شده در نرم هاي انجام تحلیل

جهان اصفهان اشاره کرد تا  توان به کنترل فضایی حضور افراد در محیط باز میدان نقش می

هاي  بتوان نقاط خطر و سالمت افراد را شناسایی کرد و افراد با آسایش بیشتر با توجه به روش

. بپردازند اند با یکدیگر به تعامالت اجتماعی نحو فضا که معماران در این محیط در نظر گرفته

  .تشریح گردید) 4(همچنین پیشنهادهاي کلی با تفکیک هر زون در جدول 

  پیشنهادها کلی به تفکیک هر زون-4جدول 

  هاي تقویت فضا نیازمندي  درجه اهمیت در شرایط پاندمی  زون

  

  

  2و  1

  

  

  

  پرخطر

  ایجاد فضاهاي سبز که به تفکیک فضایی کمـک

ر احیا فضا بـه  تري د هاي اتصال کم و حلقه. کند می

  .آورند وجود می

    تقویت فضاهاي اطراف زون کـه موجـب کـاهش

  .شوند حضور افراد در مقابل مسجد می

  4و  3

  

  

  پرخطر

     تقویت فضاهاي تعامل افـراد بـا عناصـر شـهري

هاي کنترل فاصله، جهت تفکیک فضاي  مانند المان

قاپو تعامل با بازدیدکنندگان از بناي عالی

ا طراحـی رعایـت فاصـله در    هاي ب ایجاد مبلمان

  محدوده

  -  مناسب  6و  5

  تفکیک فضایی با ایجاد فضاهاي سبز پراکنده  )با مراقبت بیشتر(متوسط   8و  7

  کنترل حجم ورودي افراد از سمت سردر قیصریه  پرخطر  10و  9

  )نگارندگان: مأخذ(



23   |  ، موسوي و همکاران... پاندمیاحیا تعامالت اجتماعی در شرایط 

  منابع

به اهتمام ذکر اال خیار تقوء االثار فی، )1350. (افوشته اي نطنزي، محمد بن هدایت اهللا ،

  بنگاه ترجمه و نشر کتاب: احسان اشراقی، تهران

هاي تأثیرگذار بر  ، شناسایی و ارزیابی مؤلفه)1392. (بهزادفر، مصطفی و طهماسبی، ارسالن

مطالعه نمونه مورد: هاي شهري تعامالت اجتماعی تحکیم و توسعه روابط شهروندي در خیابان

  .28-17: 25، شماره، 10، دورهباغ نظرسنندج، 

شناسی مدرن،  ، سرمایه اجتماعی، خاستگاه و کاربردهایش در جامعه)1386. (پورتس، آلهاندرو-

  انتشارات شیرازه:تهران

مجله ، پاندمی کرونا، دکمه ري استارت کره زمین، )1399. (پاکزاد، بهنوش و اولیا محمدباقر-

  .1شماره،28دوره دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد،علمی پژوهشی

ارتقاء حضور پذیري در فضاهاي )1394. (ترکاشوند، عباس؛ احمدیان، پریسا و رشیدي، بابک ،

،المللی معماري و شهرسازي کنفرانس بینبر نظریه مکان سازي،  عمومی شهري با تکیه

  .تبریز

ی ئطبا، به کوشش غالمرضا طباروضه الصفویه، )1389. (جنابادي، میرزا بیگ بن حسن حسنی

  .مجد، تهران، دانشگاه تهران

کاربرد تکنیک چیدمان فضا در معماري، )1393. (خدابخشی، سحر؛ سمیعی، امیر و عربی، روزبه ،

  تبریز، عمران و توسعه نوین شهري،همایش ملی معماري

فضاهاي عمومی و عوامل مؤثر بر حیات )1386. (دانش پور، سید عبدالهادي و چرخچیان، مریم ،

  .28- 19: 7شماره،4، دورهجله باغ نظرمجمعی،

ترجمهشهري، درآمدي بر شهرها، فرهنگ و قدرتنظم، )1381. (رنه شورت، جان ،:

  .معلمدانشگاه تربیت: اسماعیل چاوشی، تهران

انتشارات :، تهراناي بر خدمات اجتماعی در اسالم مقدمه، )1371. (زاهدي اصل، محمد-

  .دانشگاه عالمه طباطبائی

ها و  ، فضاي باز میدان نقش جهان؛ ارزش)1395. (نویی، محمود نژاد، علی؛ ابوئی، رضا و قلعهشهابی -

  .64-44:53شماره،13، دورهمجله باغ نظرها،  بیان مسئله

انتشارات : ، تهرانعرفی شدن در تجربه مسیحیت و اسالمی، )1381. (شجاعی زند، علیرضا

  .مرکز بازشناسی اسالم و ایران

 ،بررسی سازوکارهاي تأمین خلوت در فضاي باز شهري و )1398. (شیوا و شکوري، رضاشریعت فر ،

جهان  میدان نقش: بررسی مورديتبیین نسبت آن با ارتقاي سطح کیفی حضور شهروندان،

  .42-27:27شماره،12، دورهنشریه نامه معماري و شهرسازياصفهان، 



1399، زمستان 15، شماره ، سال پنجم)علمی(اي  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه  |  24

گی محیط معماري و شهرسازي در مقابله با ، چگون)1399. (عربانی، محمدحسین و باور، سیروس

  .16، سال سوم، شمارهمعماري شناسی، گیري ویروس کرونا همه

تعامالت )1395. (قره بگلو، مینا؛ فرشچیان، امیرحسین و محمدعلیان، زهرا تأثیر و تأثرات ،

ه شمار، سال دوم،مطالعات هنر و علوم انسانیاجتماعی بر خلِق مکان در معماري اسالمی، 

  8و9

تخصصی،  –فصلنامه علمی ، پیامدهاي کرونا بر شهر و شهرسازي، )1399. (قاسمی، ایرج

  .، شماره دوم1دوره ،ارزیابی تأثیرات اجتماعی

نشریه هویت ، ، بازشناخت رویکرد نظري به فضاهاي عمومی شهري)1389. (کاشانی جو، خشایار

  .6، سال چهارم، شماره شهر

هاي اسالمی  بنیاد پژوهش: ابوالقاسم سرو مقدم، مشهد: ، ترجمهر ایرانآثا، )1388. (گدار، آندره

  .2و  1آستان قدس رضوي، جلد 

عبداهللا جبل عاملی، سازمان ملی حفاظت آثار : ، ترجمهقاپو عالی، )1361. (گالدیري، اوژینو

  .باستانی ایران

ن، انتشارات دانشگاه علیرضا عینی فر، تهرا: ، ترجمه، آفرینش نظریه معماري1381. (لنگ، جان

  .تهران

به کوشش تاریخ عباسی یا روزنامه مال جالل، )1366. (الدین محمد منسجم یزدي، مال جالل ،

.وحید: اهللا وحید نیا، تهران سیف

  

 Anderson,Roy M,Heester beek,Hans, Klinkenberg,Don Don, Hollingsworth, T 

Deirdre. (2020). "How will country-based mitigation measour influence the 

course of the covid-19 epidemic?" The Lancet. Volume 395, Issue 10228,21-

27 March2020,Pages 931-934.

 Efroymson, Debra. Thi Kieu Thanh Ha, Tran. Thu Ha, Pham. (2009). "Public 

Spaces: How They Humanize Cities". Dhaka: HealthBridge - WBB Trust.

 Haleem, Abid. Javaid, Mohd. Vaishya, Raju. And Deshmukh, S.G. (2020). " 

Areas of academic research with the impact of COVID-19". The American 

Journal of Emergency Medicine.

https:// doi.org/10.1016/j.ajem.2020.04.022.

 Lubell, Sam. (2020). "Commentary: Past pandemics changed the design of 

cities. Six ways covid-19 could do the same". Available at: 

https://www.latimes.com/entertainment-arts/story/2020-04-22/coronavirus-

pandemics-architecture-urban-design.

 Lynch. Kevin. (1972). "the Image of the City". Cambridge, Ma: The MIT Press



25   |  ، موسوي و همکاران... پاندمیاحیا تعامالت اجتماعی در شرایط 

 Paital, Biswaranjan. (2020). "Nurture to nature via COVID-19, a self-

regenerating environmental strategy of environment in global context". The 

Science of the Total Environment, 729.

https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139088

 Sennette, Richard. (1974). "The Fall of Public Man". New York: W W Norton 

& company. 

 Moulay Amine, Norsidah,Ujang, Said Ismail. (2017). "Legibility of 

neighborhood parks as a predicator for enhanced social interaction towards 

social sustainability", Cities, Vol. 61, pp. 58–64.

 Mostafa, Ali, sanusi, Hassan, Yasin Baper, Salahaddin. (2010). " Using space 

syntax analysis in detecting privacy:a comparative study of traditional and 

modern house layouts in erbil city", Iraq, Asian Social Science, 6(8), 157-

166. 

 Nasir, Nur Adibah Binti Abdul. Ahmad Sanusi. Hassan, Khozaei, Fatameh. and 

Muhammad Hafeez Abdul Nasir. (2020). "Investigation of spatial 

configuration management on social distancing of recreational clubhouse for 

COVID-19 in Penang, Malaysia". International Journal of Building 

Pathology and Adaptation, ahead-of-print (ahead-of-print).

  


