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فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهر تهران با هدف ارتقای تعامالت 
اجتماعی شهروندان
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علی اسدپور - دانش آموخته دکترای معماری منظر دانشگاه علم و صنعت ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

mfaizi@iust.ac.ir ،1 نویسنده مسئول مقاله

چکیده:
مهاجرت، تفاوت، جابجایی دائمی و رشد سریع جمعیت در تهران مانع از شکل گیری روابط اجتماعی در محالت آن شده 
کنش های متقابل اجتماعی می توانند به عنوان یکی از مؤلفه های سازنده سرمایه اجتماعی  که  است. این در حالی است 
گردند. موضوع بازآفرینی شهری  شهر، نقش مهمی در بازآفرینی شهری به مثابه رویکردی مداخله گر در مرمت شهری تلقی 
با توجه به ماهیت و راهبردهای آن می تواند تنها پاسخ مناسب پیشِ روی برنامه ریزان شهری در تهران معاصر باشد. در 
این میان بازآفرینی منظر میادین شهر تهران می تواند به عنوان یکی از مؤلفه های مهم در ارتقای میزان تعامالت اجتماعی 
کیفی در رویکردی استنتاجی استفاده شده و از مورد پژوهشی، در  رودرروی شهروندان دانسته شود. در این نوشتار از راهبرد 
گرفته شده است. از آنجا که تعامالت اجتماعی دارای مؤلفه های زمانی _ مکانی هستند،  بررسی 10 نمونه از میادین شهر بهره 
کالبدی( و ذهنی )خاطرات  گرفته و مؤلفه های عینی )طبیعی و  عوامل محیطی مؤثر در شکل گیری آنها مورد مداقه قرار 
گرفته اند. در نتیجه مجموعه ای از راهبردها و راهکارهای اصالح منظر  و روابط انسانی( منظر این نواحی مورد بررسی قرار 
این میادین شامل ساماندهی عناصر طبیعی و مبلمان شهری میادین، ساماندهی جریان پیاده و سواره، ایجاد و تقویت 
فعالیت های انتخابی و در نهایت احیا و تداوم جریان خاطرات میادین پیشنهاد شده است. اصول بازآفرینی منظر میادین 
که هر  شهری حاصل از این پژوهش، در قالب نموداری شامل تحلیل مؤلفه های طبیعی، انسان ساخت و انسانی می باشد 
مؤلفه به تبیین راهبردهای طبیعی، انسان ساخت و اجتماعی با هدف ارتقای تعامالت اجتماعی منتهی می شود. ترکیب 
کالبدی، تاریخی و طبیعی  همزمان هر سه راهبرد، مجموعه اصول بازآفرینی هر میدان را متناسب با ویژگی های اجتماعی، 

آن شکل خواهد داد.

واژگان کلیدی :  بازآفرینی شهری، منظر، میادین تاریخی، تعامالت اجتماعی، تهران.

تاریخ دریافت: 1391/04/29
تاریخ پذیرش: 1393/03/01
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مسائل  و  گروه ها  انجمن ها،  نقش   ،)Raco, 2003: 38( اقتصادی 
 Bailey, 2010; Orueta, 2007; Uysal, 2011; Sairinen( اجتماعی 
 Sasaki,( فرهنگی  پارامترهای  تأثیر   ،)& Kumpulainen, 2006
 Couch( کالم توسعه پایدار 2010(، عوامل زیست محیطی و در یک 
بدان  که  از مهمترین موضوعاتی هستند   )& Dennemann, 2000
این  یکپارچه  و  جامع  نگرش  ترتیب  بدین  اســت.  شــده  پرداخته 
گروه ها و سرمایه های اجتماعی  که برای  رویکرد با توجه به نقشی 
رویکردهای  سایر  به  نسبت  بیشتری  توفیق  می تواند  است،  قائل 
ایران  مانند  توسعه  حال  در  کشورهای  در  ویــژه  به  شهری  مرمت 
به  نوشتار  ایــن  اســت.  پرداخته شــده  بــدان  کمتر  که  کند  حاصل 
بررسی نقش منظر میادین در ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان 
به عنوان یکی از سرمایه های مؤثر در بازآفرینی شهری می پردازد. 
به  کنونی  دانــش  و  گذشته  تجارب  از  این هدف  به  بــرای رسیدن 
عنوان دستمایه های تبیین اصول بازآفرینی منظر میادین تاریخی 

شهر تهران در رویکردی اجتماعی بهره می برد.
از سوی دیگر موضوع بازآفرینی شهری ارتباط مستقیمی با عرصه 
ابعاد فیزیکی و  و قلمرو عمومی دارد. قلمرو فضای عمومی دارای 
یا  به شکل عمومی  که  بر می گردد  به فضاهایی  و  اجتماعی است 
اجتماعی  تعامل  و  عمومی  زندگی  جریان  شــده،  تملک  شخصی 
 .)219 و همکاران، 1388:  )کارمونا  تأمین می کنند  را  آن  و  آسان  را 
مختلف  گــروه هــای  و  افـــراد  کــه  فضاهایی اند  عمومی  فــضــاهــای 
اجتماعی در آن سهیم اند و محلی برای تبادل افکار و اطالعات و 
مکانی  برای شکل گیری شبکه های اجتماعی می باشند )دانشپور 
عمومی  قلمرو  دهنده  تشکیل  عناصر   .)20  :1386 چرخچیان،  و 
دانست.  فرهنگی   _ اجتماعی  و  فیزیکی  عوامل  شامل  می توان  را 
جداره ها، عناصر کالبدی و تسهیالت شهری همگی مجموعه عوامل 
که الگوهای رفتاری و  فیزیکی عرصه عمومی اند. این در حالی است 
کنار رویدادها و خاطرات فردی_ جمعی  مشخصه های فرهنگی در 
که  از عناصر غیرملموس تشکیل دهنده عرصه عمومی می باشند 

محل پیوند و تعامل شهروندان و اجتماعات شهری با یکدیگرند. 

2. روش تحقیق
استفاده  استنتاجی  رویکردی  در  کیفی  راهبرد  از  پژوهش  این  در 
کتابخانه ای  مطالعات  وسیله  به  الزم  نظری  مبانی  اســت.  شــده 
تاریخی_ تفسیری برای بررسی قابلیت های  از راهبرد  تهیه شده و 
تاریخی میادین استفاده شده است. به وسیله مورد پژوهی امکان 
آمده  فراهم  میادین  منظر  بازآفرینی  اولیه  اصول  مجموعه  تبیین 
که در تلفیق با مبانی نظری مراحل پیشین مجموعه، اصول قابل 
از  مــوردی همگی  نمونه های  اســت.  ارائــه شــده  انتها  تعمیمی در 
جمعی  سابقه  در  که  هستند  تهران  شهر  مهم  و  شاخص  میادین 

مردم حضوری فعال دارند.

3. رویکردهای نظری و مرور ادبیات پژوهش
1.3. تعامل اجتماعی و فضاهای باز شهری 

کنش  شکل های  همه  اصلی  شــالــوده  رو در رو1  متقابل  تعامالت 

1  . face to face

1. مقدمه
سایر  با  مقایسه  در  که  است  ایــران  ساله  دویست  پایتخت  تهران 
کشور، نسبتًا جوان به شمار می رود. با این حال رشد و  شهرهای 
کالنشهر شده  و به  دگرگونی سریع تهران منجر به تبدیل آن به یک 
همین دلیل این شهر دارای ساختار سیاسی و اجتماعی پیچیده و 
خاص خود می باشد. هرچند در تهران به عکس سایر کالنشهرهای 
اما  ــدارد،  ــ ن فرهنگی وجـــود  قــومــی_  مــحــدوده هــای بسته  جــهــان 
مذهبی  و  قومی  نظر  از  تهران  اهالی  بــودن،  مهاجرپذیر  دلیل  به 
تفاوت  24(. مهاجرت،  و هورکاد، 1384:  متنوع هستند )حبیبی 
از  تهران  جنوبی  و  شمالی  مناطق  میان  اجتماعی  قطب بندی  و 
مهمترین ویژگی های اجتماعی این شهر است )مدنی پور،1381: 
که معمواًل به دلیل اجاره نشینی  32(. همچنین جابجایی دائمی 
کاهش  باعث  انجام می شود،  بهتر شهری  امکانات  یا جستجوی 
آن شــده است  اجتماعی در محالت  روابــط  عــدم شکل گیری  یا  و 
میدان های  و  شهری  بــاز  فضاهای    .)7  :1388 )میرمقتدایی، 
شهری به عنوان یکی از مهمترین و مؤثرترین مکان های برقراری 
که سابقه  تعامل اجتماعی شهروندان با یکدیگر به شمار می آیند 
کاهش  کهنی در تاریخ شهرسازی ایران داشته است و می تواند در 
تضادهای اجتماعی، ایجاد حس تعلق به مکان و در نهایت خلق 

سرمایه اجتماعی شهر مؤثر باشد. 
ساختاری_  هویتی  دارای  تهران  شهر  جامع  طــرح  پیشین  سند 
که در سال 1386 به تصویب شورای عالی معماری  راهبردی است 
ــرح بــه دنــبــال توسعه  ــن ط ــران رســیــده اســـت. ای و شــهــرســازی ایـ
کیفیت محیطی شهر از طریق ارتقای  عرصه های عمومی، ارتقای 
سرزندگی، خوانایی، زیبایی، ایمنی و امنیت و در آخر ساماندهی 
و  نماها  )مــانــنــد  عمومی  عــرصــه هــای  بــا  مرتبط  کــالــبــدی  عناصر 
که به ارزش های بومی،  مبلمان های شهری و ...( به نحوی است 
شهری  توسعه  برنامه ریزی  )نهاد  شــود  توجه  فرهنگی  و  تاریخی 
تهران، 1386(. هرچند در این طرح توجه بیشتری به عرصه های 
سرمایه  مــوضــوع  کان  کما امــا  شـــده   شهر  غیرفیزیکی  و  عمومی 
اجتماعی، تعامل اجتماعی و خاطرات جمعی شهروندان کمتر مورد 
گرفته است. رویکردهای بازسازی و نوسازی بافت های  توجه قرار 
کالبدی و اقتصادی متمرکز  فرسوده شهری نیز بیشتر به موضوعات 
گرایش هایی نیز نسبت به بازآفرینی شهری در  است. با این حال 

سطوح مدیریتی و برنامه ریزی در حال شکل گیری است. 
آن  راهــبــردهــای  و  ماهیت  به  توجه  با  شهری  بازآفرینی  موضوع 
در  شهری  برنامه ریزان  روی  ِ پیش  مناسب  پاسخ  تنها  می تواند 
تهران معاصر باشد. بازآفرینی شهری به عنوان اصلی ترین رویکرد 
با  مداخله گر  رویکردی  عنوان  به  معاصر،  دوران  در  شهری  مرمت 
دوره هــای  تاریخی  هویت های  کسازی  پا بــدون  و  گذشته  به  نگاه 
مختلف، به خلق هویتی جدید متناسب با شرایط زندگی مردمان 
دیگران،  و  پوراحمد  ؛   18  :1385 پــور،  )حاجی  مــی پــردازد  حاضر 
میان  روابط  بررسی  و  شناخت  شهری،  بازآفرینی  در   .)75  :1389
جابجایی  ضرورت  اجتماعی،  کنش های  وا و  کالبدی  ویژگی های 
کالبدی برخی عناصر مهم شهری و توجه به سیاست های شهری 
نیروهای  اهمیت   ،)Couch et al., 2011; Yu & Kwon, 2011(
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با  یکدیگر  با  افــراد  چهره به چهره  صحبت های  و  مالقات ها  بــرای 
توجه به شرایط سنی، جنسی و اجتماعی و ایجاد فضاهایی برای 
گروهی می توانند به عنوان قرارگاه های  ارائه مهارت های فردی و 
کالمی،  رفتاری مؤثر در ایجاد ارتباطات اجتماعی باشند )فالحت و 

 .)92 :1387
روابط متقابل اجتماعی موضوع بسیاری از پژوهش های شهری_ 
ِگل )Gehl,1987:12( معتقد  جامعه شناختی نیز بوده است. یان 
روی  بر  مستقیم  تأثیری  شهر  فیزیکی  چارچوب  گرچه  ا که  است 
معماران  اما  نــدارد،  اجتماعی  ارتباطات  شدت  و  محتوا  کیفیت، 
مؤثر  و شنیدن  امکان مالقات، دیدن  بر  برنامه ریزان می توانند  و 
وی  آورند.  فراهم  ارتباط  اشکال  دیگر  برای  آغازینی  نقطه  و  بوده 
با تقسیم مجموعه فعالیت های جاری در فضای باز به سه دسته 
جنب وجوش  تماشای  پیادروی،  )مانند  اختیاری12  فعالیت های 
به  رفتن  اتوبوس ماندن،  )مانند منتظر  ، ضــروری13   )... و  زندگی 
مدرسه یا سرکار و ...( و اجتماعی14 )مانند دیدارها، گپ وگفت های 
برای  مناسبی  مدل  جمعی(  و  گروهی  فعالیت های  انــواع  و  کوتاه 
داده  ارائـــه  شهری  بــاز  فضاهای  در  جــاری  فعالیت های  تحلیل 
را  تأثیرپذیری  کمترین  ضــروری  فعالیت های  که  حالی  در  است. 
دیگر  گروه های  از  بیشتر  اختیاری،  فعالیت های  دارند،  محیط  از 
اجتماعی  فعالیت های  وابسته اند.  خارجی  فیزیکی  شرایط  به 
عمومی  فضاهای  در  دیگران  حضور  به  وابسته  چیز  هر  از  بیش 
گیرترین حالت فعالیت اجتماعی، ارتباطات منفعل  می باشند. فرا
گونه  این  به  به مردم است.  گوش دادن  یا  و  مانند دیدن ساده 
که ناشی  گفت چرا فعالیت ها، فعالیت های برآیندی15 نیز می توان 
در  ِگل   .)Gehl,1987, 2002( هستند  دیگر  فعالیت  دو  پیوند  از 
کیفیت  که هرچه فضای بیرونی دارای  پژوهش های خود دریافت 
مناسبتری باشد، فعالیت های انتخابی به تناوب افزایش یافته و 
در پی آن فعالیت های اجتماعی به نحو قابل توجهی رو به افزایش 

می نهند )همان(. 
باز  ارتباط میان فضاهای  کاتل16 و همکاران )2008(،  بر این  عالوه 
مردم  خوشبختی  حس  افزایش  در  را  اجتماعی  روابــط  و  عمومی 
و  سیلند17    .)Cattell et al., 2008( دانسته اند  مؤثر  انگلستان  در 
همکاران )2009(، نقش فضاهای باز عمومی و جنگل های طبیعی 
با  جــوانــان  میان  اجتماعی  دوستی  روابــط  ایجاد  در  را  زوریــخ  در 
 .)Seeland, 2009( کرده است فرهنگ های مختلف، مثبت ارزیابی 
پیترز و همکاران )2010(، در پژوهشی سهم مثبت عناصر و اجزای 
پارک های شهری را در ارتقای تعامالت اجتماعی بررسی نموده اند 
زمینه  در  پژوهشی  در   ،)2006( هــوانــگ18   .)Peters et al, 2010(
فضاهای  که  دریافت  مسکونی  باز  فضاهای  در  اجتماعی  تعامل 

12  . optional activities 
13  . necessary activities 
14  . social activities 
15  .resultant 
16 . Cattell
17  . Seeland  
18  . Huang

متقابل اجتماعی1 است. کنش متقابل روزمره به روابط و مناسبات 
کلمات بیان می کنیم و آنچه از طریق  ظریف میان آنچه در قالب 
صور پرشمار ارتباط غیرکالمی به دیگران انتقال می دهیم، بستگی 
متقابل  کنش های  مختلف  ــواع  انـ کلی  طــور  بــه  بنابراین  دارد. 
ارتباطات  و  کالمی2  ارتباطات  دسته  دو  به  می توان  را  اجتماعی 
گافمن  غیرکالمی3 )یا زبان بدن4( تقسیم نمود )گیدنز، 1390: 120(. 
در دسته بندی متفاوت دیگری دو نوع کنش اجتماعی را شناسایی 
می نماید. معیارهای دسته بندی وی سطح توجه افراد دخیل در 
اســت. دسته نخست،  یکدیگر  و حــاالت  رفتار  به  اجتماعی  کنش 
خ می دهد که افراد، اطالع از حضور  کنش متقابل غیرکانونی5 زمانی ر
یکدیگر را به نمایش می گذارند. در این حالت مردم پیوسته در حال 
چهره شان  حــاالت  و  اداهــا  طریق  از  غیرکالمی  ارتباطات  برقراری 
افراد  که  خ می دهد  هنگامی ر کانونی6  کنش متقابل  هستند. اما 
مستقیمًا به آنچه دیگران می گویند یا انجام می دهند، توجه داشته 
کانونی را یک مراوده7 می داند  کنش متقابل  گافمن هر نوع  باشند. 
گذاشتن بی اعتنایی مدنی8 است و بخش بزرگی از  کنار  کی از  که حا
 Newman, زندگی روزانه ما را تشکیل می دهند )گیدنز، 1390: 205 ؛
کنش متقابل  2010(.  مراد ما از تعامل اجتماعی در این نوشتار، 

کانونی است.
اجتماعی،  متقابل  کنش های  در  اســاســی  و  مهم  بسیار  نکته 
خ  ر ــاص  خ مکانی  در  کنش ها  آنــهــاســت.  بـــودن  وضعیت مند9 
نوعی  واجــد  بنابراین  دارنــد.  مشخصی  زمــان  مــدت  و  می دهند 
به  شــدن11  منطقه ای  مفهوم  هستند.  مکان10  زمــان_  همسویی 
که بدانیم زندگی اجتماعی چگونه ناحیه بندی  کمک می کند  ما 
گی  ویژ و  اجتماعی  تجربه های  تعامل  می شود.  مکانی  زمانی_ 
اجتماعی  تعامل  بحث  در  مهمی  موضوع  رفتاری،  قرارگاه های 
کم، موقعیت و هدف،  کلی همجواری، تجانس، ترا است. به طور 
)مان،  هستند  افــراد  میان  تعامل  ایجاد  در  اصلی  و  اولیه  عوامل 
1363: 40(. یکی دیگر از عوامل محیطی مؤثر بر تعامل اجتماعی، 
است.  فضایی  محدوده  یک  در  تماس  برای  موجود  افراد  تعداد 
افراد  آنی  کننده های روابط  از مهمترین تعیین  مجاورت فضایی 
کوچک می تواند  است، ولی حضور عده ای زیاد در فضایی بسیار 
ک روانشناختی ازدحام شود )آلتمن،1382: 150(. از  منجر به ادرا
قرارگاه رفتاری، نقشی  باز شهری به عنوان یک  این رو فضاهای 
مهم در تأمین نیاز اجتماعی افراد، تعامل مردم با یکدیگر و توسعه 
روابط فردی و اجتماعی دارند. وجود فضاهای دنج و خصوصی 

1  . Social Interaction 
2  . verbal communication 
3  . non-verbal communication
4  . body language 
5  . unfocused interaction 
6  . focused interaction
7  .encounter 
8  . civil inattention 
9  . situated 
10  . time-space convergence 
11  . regionalization 
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ابنیه، جداره های شهری و طبیعی، تجهیزات شهری،  مانند فرم 
فضاهای باز و پوشش های طبیعی هستند. عوامل ذهنی نیز شامل 
رویدادهای فرهنگی، حوادث تاریخی، خاطرات، روابط، تعامالت 
انسانی و رویدادهای فردی_ جمعی می باشند )فیضی، 1389: 15(. 
گونه منظر عینی  سوآفیلد نیز در دسته بندی خود منظر را واجد دو 
و منظر ذهنی دانسته است )Swaffield, 2005(. بدین ترتیب منظر 
عمومی شهری را میتوان حاصل کنش متقابل سه مؤلفه مهم یعنی 
محیط ساخته شده، محیط طبیعی و محیط انسانی دانست که در 

دو دسته عوامل عینی و ذهنی شکل می گیرند )تصویر 1(.

تصویر1: عوامل و مؤلفه های تشکیل دهنده منظر شهری 
ماخذ: نگارندگان

در  مهم  عــوامــل  از  یکی  اجتماعی  روابـــط  ــرقــراری  ب دیگر  ســوی  از 
شکل گیری سرمایه اجتماعی شهر است )Peters et al., 2010(. این 
فرهنگی،  انسانی،  اقتصادی،  سرمایه های  سایر  همراه  به  سرمایه 
بازآفرینی  برای  الزم  اولیه  نیروهای  می تواند  کولوژیکی  ا و  سیاسی 
و  عام  طور  به  شهری  باز  فضاهای  بنابراین  آورد.  فراهم  را  شهری 
میادین شهری به طور خاص از جمله مکان های عمومی شهرند 
دارنــد.  شهروندان  اجتماعی  روابــط  ارتقای  در  کلیدی  نقشی  که 
عناصر و رویدادهای فرهنگی_ تاریخی و جذابیت های تفریحی این 
میدان ها نیز عامل مهم جذب مردم به این فضاهای باز هستند. 
میدان در لغت معرب میان است و به معنای دل شهر و فضایی 

را  اجتماعی  تــعــامــالت  مــیــزان  بیشترین  مــنــظــره هــا2،  و  فعالیت1 
تعامل  میزان  کمترین  حرکتی  فضاهای  و  می نمایند  پشتیبانی 
اجتماعی را سبب می شوند )Huang, 2006(. چنین پژوهش هایی 
نشان دهنده اهمیت و توان فضاهای باز شهری در برقراری روابط 
اجتماعی شهروندان هستند. جدول 1 موارد مؤثر در میزان تعامالت 

اجتماعی را براساس مرور ادبیات موضوع نشان می دهد.

2.3. تعامالت اجتماعی و بازآفرینی منظر میادین عمومی شهر
کن بوده و به واسطه  منظر آن قسمت از محیط است که ما در آن سا
از  عمده ای  بخش   .)1382 )بــل،  می کنیم  درک  را  آن  کاتمان  ادرا
که جاده ها و ساختمان ها  ریشه شناسی منظر در شرایط روستایی 
در تاروپودهای سبز بافته شده اند، توسعه یافته است. از این روی 
این  اما  می شود.  دانسته  سبز  فضاهای  عنوان  به  منظر  شهر،  در 
موضوع نتیجه یک جابجایی زبانی و حذف بخشی از معانی است. 
بدین معنا که بخشی از معنی منظر جایگزین کلیت آن شده است. 
 Lindholm,( نیست  سبز  پوشش های  شامل  تنها  منظر  که  چــرا 
2011:3(. ایده منظر، قطعه ای از زمین را با نمود آن یعنی چشم انداز 
ک محیط و رفتار به  ترکیب می نماید. از این نظر تعامل میان ادرا
به  شکل دهی  و  سازماندهی  مانند  می شود؛  منتهی  منظرسازی 
بخشی از زمین مبتنی بر ارزش هــای محلی، اجتماعی، اخالقی و 
منظر  بنابراین   .)Antrop and van Eetvelde, 2000( زیباشناختی 
که از خالل نمادهای آن به  ک شهروندان از شهر است  شهری ادرا
دست می آید )Lindholm, 2011:4(. از این روی »منظر شهری نه 
کالبد شهر، نه دانش  حرفه تحمیل عالئم و نشانه های تاریخی به 
آرایش نمای ساختمان ها به جای صاحبان آنها و نه ذوق تزریق 
فضای سبز و آب به بافت های شهری است؛ منظر شهری دانش 
که در طول تاریخ در آن  شناخت مفهوم شهر نزد شهروندانی است 
کالبدهای طبیعی و مصنوع محیط ارتباطی  محیط زیسته اند و با 
معنایی تولید کرده اند که در تداوم حیات معقول آنها نقش اساسی 

دارد« )منصوری، 1389: 33(.
حاشیه  میادین،  پارک ها،  خیابان ها،  )مانند  شهر  عمومی  منظر 
رودخانه ها و ...( شامل دو دسته عوامل عینی و ذهنی هستند. 
مصنوع  و  طبیعی  عواملی  مجموعه  دربـــردارنـــده  عینی  عــوامــل 

1  . activity space 
2  .scenic space

عوامل تهدید کنندهعوامل تقویت کننده

کم افراد ازدحامترا

عدم رعایت حریم شخصیمجاورت فضایی مردم

شکل گیری فضاهای غیرقابل دفاعوجود فضاهای دنج

وجود فعالیت های غیرقانونی و دست فروشانوجود فعالیت های فرهنگی و هنری

بی نظمی در ساماندهی و طراحی عناصر طبیعیحضور عناصر طبیعی و چشم انداز

وجود فضاهای صرفًا حرکتی و بدون توقفوجود فضاهای توقف و مکث

ماخذ: نگارندگان

جدول1: عوامل مؤثر در میزان تعامالت اجتماعی شهروندان در فضای شهری 
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گرفته اند.  )طبیعی و انسان ساخت( و  ذهنی مورد داوری ارزشی قرار 
دارد.  اختصاص  شده  یاد  منتخب  میدان   10 بررسی  به   2 جــدول 
که در  این میادین از جمله میادین تاریخی و یا مهم شهر هستند 
جمعی  خاطره  در  یا  و  داشته  نقش  سیاسی  اجتماعی_  تحوالت 
مردم حتی در بعدی فراتر از شهر تهران حضور دارند. از این میان، 
سه میدانی که بیشترین امتیاز را کسب نموده اند، برای تحلیل های 
میدان  شامل  میادین  این  شده اند.  انتخاب  موشکافانه  و  دقیق 

حسن آباد، آزادی و فردوسی می باشند.
1.4. ارزیابی میادین منتخب تهران

میدان آزادی )1350( پس از میدان نقش جهان اصفهان، بزرگترین 
همراه  به  میدان  میانه  در  آزادی  برج  است.  ایــران  شهری  میدان 
آن  در  موجود  انتخابی(  )فعالیت های  رفاهی  و  تفریحی  فضاهای 
به مثابه مقصدی برای میدان تلقی می شود؛ و خود به تنهایی نیز 
نمادی برای شهر تهران است. وجود فضاهای سبز طراحی شده 
به همراه آبنما و مبلمان شهری، شرایط حضورپذیری شهروندان 
را فراهم آورده و در عین حال به سبب وسعت زیاد میدان، امکان 
رها شدن از ترافیک شدید خودروها در پیرامون میدان تا حد زیادی 
بسیاری  شاهد  میدان  ایــن  تاریخی  لحاظ  به  اســت.  شــده  میسر 
اتفاقات سیاسی پیش از انقالب اسالمی و پس از آن تا زمان معاصر 

بوده و هست )تصویر2(.
دوره   در  تاریخی  سابقه  با  و  مهم  میدان  دیگر  فــردوســی  میدان 
سبب  بــه  و  داشــتــه  بیشتری  وســعــت  ابــتــدا  در  کــه  اســت  پهلوی 
ابتدا  از  اســت. هرچند  کاسته شده  پیوسته  آن  ابعاد  از  رشد شهر 
گرانقدر فارسی )فردوسی( در میدان نصب  مجسمه هایی از شاعر 
که شایسته  کنونی از وسعت و ارتفاع مناسبی  بوده ، اما مجسمه 
یک نشانه شهری است، برخوردار می باشد. ایستگاه مترو و وجود 
کاربری های انتخابی  یک رستوران در ضلع جنوب شرقی میدان از 
میدان به شمار میرود. پیاده روهای اطراف میدان از عرض مناسبی 
می شود.  دیــده  آنها  ــراف  اط در  نیز  درختانی  انــدک  و  بــرخــوردارنــد 
اصالت  زیــادی  حد  تا  شرقی  جنوب  و  شرقی  شمال  ضلع  بناهای 
که در ضلع جنوب غربی،  کرده اند. این درحالی است  خود را حفظ 
ساختمان مرتفعی چهره میدان را تحت تأثیر قرار می دهد. میدان 
بسیاری  مبداً  عنوان  به  همواره  آزادی  میدان  مانند  نیز  فردوسی 
گردهم آیی های سیاسی در دوران پهلوی و پس از انقالب تلقی  از 

می شود )تصویر3(.
منحصر  طراحی  با  میدانی  پهلوی(  و  )قاجاریه  حسن آباد  میدان 
به فرد است. هرچند امروزه از خود میدان در وسط، نشانی وجود 
وجود  به  را  میدان  بدنه  که  چهارگانه ای  بناهای  وجــود  اما  نــدارد 
که به سبک  آورده اند، از شاخص های مهم میدان است. این بناها 
نئوپالدین با تلفیق معماری باروک فرانسوی در سال 1313 توسط 
میرزا علیخان مهندس طراحی شده اند )بانی مسعود، 1390: 232(، 
در سال های اخیر مجدداً مورد مرمت واقع شده و هویت تاریخی 
میدان را تا حد زیادی حفظ نموده اند. همچنین با ایجاد زیرگذر، 
ترافیک سواره در میدان حذف و فضاهای پیاده  از  بخش مهمی 
کفسازی متمایز و خاص آن ایجاد شده است. به  مناسبی با ایجاد 
جز معدود درختانی در اطراف پیاده رو و مبلمان شهری محدود، 

باز برای اجتماع مردم با بازار اطراف آن بوده است )پیرنیا، 1387: 
کن، جمع پذیر، یکپارچه و دارای  126(. میدان به محدوده ای سا
کزاد، 1386: 70(.  زندگی جمعی برای شهروندان اطالق می شود )پا
و فضاهایی برای مشاهده فضای شهری، به یــادآوردن خاطرات، 
اجــرای مراسم جشن وسرور، خریدوفروش  دیــده شــدن،  و  دیــدن 
 .)33-35  :1376 )قریب،  هستند  سیاسی  اجتماعات  برگزاری  و 
بنابراین ویژگی های عینی و ذهنی فضاهای باز شهری و به ویژه 
میادین شهری، نسبت مستقیمی با افزایش فعالیت های انتخابی 
که این موضوع به نوبه خود به افزایش فعالیت ها و تعامالت  دارند 
اجتماعی  تعامالت  ارتقای  رو،  این  از  انجامید.  خواهد  اجتماعی 
منظر  بازآفرینی  در  شکننده  ولی  مهم  عاملی  می تواند  شهروندان 

میادین شهری تلقی شود.

کنونی منظر میدان های شهری در تهران 4. وضعیت 
می بایست  شهری  فضای  اصلی  عناصر  از  یکی  عنوان  به  میدان 
نحوی  به  و  آورده  فراهم  را  شهروندان  راحتی  و  آسایش  امکان 
عکس  آن  ــراف  اط تاریخی  مناظر  از  بتوانند  شهروندان  که  باشد 
گرفته، با دوستان و آشنایان خود مالقات نمایند و  خاطره انگیزی 
گردهم آیند )بردی آنامرادنژاد، 1390: 3(.  در روزهایی خاص در آن 
که سابقه ای تاریخی دارند و چه آن  میدان های تهران، چه آنهایی 
که در سال های اخیر به سبب توسعه شهر احداث شده اند،  دسته 
دارنــد.  ترافیکی  نقش  شهری،  گــره  یک  عنوان  به  بیشتر  همگی 
شده اند  طراحی  اتومبیل  جریان  تسهیل  اولویت  با  میادین  این 
تعیین شــده، در  از پیش  بــدون داشتن طرحی  نیز حتی  برخی  و 
گرفته اند. آنچه امروزه بیش از هر  جریان اصالح وضع موجود شکل 
زمان دیگری به چشم  می آید، تغییر ماهوی میدان ها از فضاهای 
کامل و دارای قابلیت تبدیل به فضاهای عمومی موفق به  مثبت، 
ارائــه تجارب  از  که  ترافیکی است  گره هایی تک عملکردی و صرفًا 
و  لمس  قابل  مشخصات  و  شهروندان  متنوع  و  گون  گونا بصری 
خاطره ساز بی بهره است )پورجعفر و همکاران،1389: 30(. با این 
حال تهران از داشتن میادین عمومی وسیع بی بهره نیست. میدان 
توپخانه )امام( یکی از کهن ترین و وسیع ترین میادین شهری تهران 
تاریخی  ساختار  اصفهان،  نقش جهان  میدان  خالف  بر  که  است 
خود را از دست داده است. با این حال همانند میدان نقش جهان 
دارای موقعیت جغرافیایی و ارتباطی استثنایی می باشد. از دیگر 
میدان های مهم و تاریخی شهر می توان به میدان آزادی، انقالب، 
که هر یک ویژگی منحصر به فرد و  فردوسی و حسن آباد اشاره نمود 

تاریخی از تحوالت سیاسی و اجتماعی را به خود دیده اند. 
که  میدان   10 مجموع  در  تهران،  شهر  متعدد  میادین  مجموع  از 
عبارتند  معیارها  این  شــده انــد.   انتخاب  زیرند،  معیارهای  واجــد 
اجتماعی  تحوالت  در  حضور  ب(  تاریخی،  سبقه  داشتن  الــف(  از 
کافی و د( حضور در سابقه  و فرهنگی، ج( داشتن ابعاد و وسعت 
ذهنی شهروندان. این میادین عبارتند از میدان انقالب، آزادی، 
)ع(،  حسین  امام  ونک،  فردوسی،  ولیعصر،  توپخانه،  حسن آباد، 
مجموعه  مــیــدان هــا،  کیفی  تحلیل  منظور  بــه  قــزویــن.  و  راه آهـــن 
عینی  مؤلفه های  بخش  دو  در  منظر  دهنده  تشکیل  مؤلفه های 
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تصویر میداننام میدان

مؤلفه های تشکیل دهنده منظر میدان 

ه مؤلفه های عینی )طبیعی و انسان ساخت(
ؤلف

م
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ذ
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ع ک
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یزا
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 و ا
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اری

ه ت
ایق

ن س
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دا

میدان 
انقالب

1111321131318

میدان 
حسن آباد

3222311121321

میدان 
توپخانه 

)امام(
1121312231320

میدان 
ولیعصر 

)عج(

2111311131318

میدان 
آزادی

1232332332328

میدان 
فردوسی

1111332331322

میدان 
ونک

1111311221317

میدان 
امام 

حسین)ع(
2111311231319

جدول2: وضعیت منظر میادین منتخب شهر تهران )راهنما: 1= ضعیف، 2= متوسط و 3= خوب(
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تصویر2: میدان آزادی و نقش آن در رویدادها و تعامالت اجتماعی شهروندان

تصویر3: میدان فردوسی و منظر میدان 

ماخذ: نگارندگان

میدان 
قزوین

2111331221320

میدان راه 
آهن

1111311131317
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تصویر4: میدان حسن آباد و فقدان فضای سبز مناسب

جدول3: جدول SWOT میدان های منتخب تهران 

نام 
 میدان

 تهدید فرصت ضعف قوت

دی
آزا

ان 
ید

م
 

قابلیت دستزسی ایوي پیادُ بِ  -1
 هیاًِ ٍ اطزاف هیذاى؛

ّای اًتخابی حضَر فؼالیت -2
)گالزی، رستَراى ٍ هَسُ ( در 

 هیذاى؛
ضْزی )بزج آسادی( ٍجَد ًطاًِ  -3

 در هیاًِ هیذاى.
 

 ٍجَد هبلواى هٌاسب؛ػذم  -1
کوبَد ًقاط دستزسی بِ هزکش  -2

 هیذاى؛
-ػذم تظاّز ٍ ًوَد بیزًٍی فؼالیت -3

 ّای اًتخابی هیذاى اس خارج آى؛
ػذم طزاحی هٌاسب درختاى با  -4

اًذاسی آى در تَجِ بِ قابلیت سایِ
 هیذاى؛

ٍجَد هَاًغ هتؼذد کِ هاًغ اس  -5
پیادُ بِ فضاّای آساى دستزسی 
ّای ًذ )هاًٌذ ًزدُضَسبش هی

 فلشی(.

 فضای سبش هٌاسب ٍ ٍسیغ؛ -1
 ٍجَد آبٌوا؛ -2
ٍجَد خاطزات جوؼی ٍ رٍیذادّای  -3

تاریخی ٍ سیاسی ٍ حتی فزٌّگی در 
 هیذاى.

ّا در حزکت اتَهبیلباالی سزػت  -1
 اطزاف هیذاى؛

جزیاى سٌگیي تزدد سَارُ در  -2
 پیزاهَى هیذاى.

 
سی

ردو
ن ف

یدا
م

 

ٍ هجسوِ فزدٍسی  حضَر ًطاًِ  -1
 در هیذاى.

ّای فلشی کِ هاًغ اس ٍجَد ًزدُ -1
-دستزسی پیادُ بِ فضاّای سبش هی

 ضًَذ.
 ّای هیذاى؛ػذم یکپارچگی جذارُ -2
 ػذم ٍجَد هبلواى هٌاسب؛ -3
ضؼف در طزاحی فضاّای سبش درٍى  -4

 ٍ پیزاهَى هیذاى؛
 ػذم اهکاى دستزسی بِ هیاًِ هیذاى. -5
 

پیادُ رٍّا در ًیوِ ػزض هٌاسب  -1
 ضزقی هیذاى؛

ٍجَد رستَراى در ضلغ جٌَبی  -2
 هیذاى؛

داضتي پیطیٌِ تاریخی ٍ فزٌّگی  -3
 هٌاسب؛

فضاّای سبش ٍ آبٌوا در هزکش  -4
 هیذاى؛

جَد فضاّای دًج در بزخی اضالع ٍ -5
 هیذاى.

ّای هحفَظ هاًذى بخطی اس جذارُ -6
 ساسًذُ هیذاى در طَل تاریخ.

ي تزدد پیادُ ٍ اسدحام جزیاى سٌگی -1
 رٍّا؛ًاضی اس آى در پیادُ

ّای هشاحن در اطزاف ٍجَد کاربزی -2
هیذاى )هاًٌذ دستفزٍضاى ٍ دالالى 

 ارس ٍ ...(.
 

سن
ن ح

یدا
م

باد
آ

 

کٌتزل جزیاى سَارُ ٍ حذف  -1
بخطی اس آى بَسیلِ احذاث 

 سیزگذر؛
 ّای تاریخی هیذاى؛هزهت جذارُ -2
بَسیلِ تؼزیف هحذٍدُ هیذاى  -3

 سٌگفزش.

ػذم ٍجَد درختاى ٍ پَضص سبش  -1
 کافی؛

 ػذم ٍجَد هبلواى ضْزی هٌاسب؛ -2
حذف هیذاى تاریخی بذٍى ٍجَد  -3

 ّایی اس گذضتِ آى.ًطاًِ
ّای اًتخابی ػذم ٍجَد فؼالیت -4

 هٌاسب ٍ کافی در هیذاى.
 

 ٍسؼت فضای پیادُ در هیذاى؛ -1
 کاّص جزیاى سَارُ در هیذاى؛  -2
داضتي پیطیٌِ تاریخی ٍ فزٌّگی  -3

 هٌاسب.

ّای هشاحن ٍجَد بزخی کاربزی -1
 هاًٌذ بَرس ابشارآالت در یزخی ًقاط

 .ًطاًیٍ ایستگاُ آتص
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ماخذ: نگارندگان
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کان خالی از حضور جمعی مردم است.  کما گذشت سال ها،  پس از 
حد  در  نیز  حسن آباد  و  آزادی  میدان  دو  ــرای  ب پــدیــده ای  چنین 
کمتری دیده می شود. از مهمترین نقاط ضعف این میادین، عدم 
طراحی مناسب عناصر منظر )میدان فردوسی و حسن آباد( و یا عدم 
گیاهان  کافی از ظرفیت عناصر طبیعی )پوشش های سبز،  استفاده 
و آب( )مانند میدان آزادی( در ساماندهی این میادین است. عناصر 
طبیعی بیشتر در رویکردی تزئینی و یا برای نشان دادن فضای سبز 
کانونی  میدان مورد بهره برداری بوده و به نقش آنها در ایجاد نقاط 
به منظور تجمع مردم و گفتگوهای کوتاه مدت توجهی نشده است. 
کلی شهری در  که سیاست  البته این مهم را نباید از نظر دور داشت 
ایران، عدم استفاده از فضای مرکزی میدان برای تفریح و استراحت 
که به دالیل ایمنی و ترافیکی توجیه می گردد. این موضوع  است 
در نمونه های خارجی به نحو دیگری حل شده و رویکرد مدیران 

شهری به میادین، جنس دیگری یافته است.
مورد  میادین  منظر  طراحی  در  مناسب  مبلمان های  وجــود  عدم 
اجتماعی  تعامالت  میزان  کاهش  در  تأثیرگذار  عامل  دیگر  بررسی، 

ایستگاه  وجود  نمی شود.  دیده  آن  در  مناسبی  شهری  تجهیزات 
مترو در داخل میدان از جمله ویژگی های مثبت این میدان است 
که در دیگر نمونه های مورد اشاره نیز تا حد زیادی دیده می شود 

)تصویر4 و جدول3(.
 2.4. راهبردها و راهکارهای بازآفرینی منظر میادین منتخب

که در سال های آغازین دهه 1360 با بهرهگیری  مطالعات میدانی 
از روش ویلیام وایت توسط دکتر بحرینی در دانشگاه تهران بر روی 
الگوهای رفتاری عابران پیاده در میادین تهران انجام شده ، نشان 
می دهد که تقریبًا تمامی فضای خیابان را عابرین  استفاده می کنند 
قرار می گیرند  استفاده  مورد  ندرت  به  میادین  و فضاهای داخلی 
)بحرینی، 1383(. بررسی های میدانی نگارندگان در اطراف میدان 
فردوسی نشان می دهد که جز در اطراف کاربری های تجاری در دیگر 
روی  شهروندان  میان  اجتماعی  تعامل  هیچ گونه  میدان  جاهای 
نمی دهد. تعامل اجتماعی روی داده نیز بیشتر میان فروشندگان 
گذر می باشند. مردم عادی  که در حال  دوره گرد و خریدارانی است 
گذر، از میدان استفاده نمی کنند و میانه میدان نیز هنوز  جز برای 
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 شىاخت يضغ مًجًد
 میذانمىظر 

 َای اوساویمًلفٍ َای اوسان ساختمًلفٍ َای طبیؼیمًلفٍ

 تحلیل ابؼاد مىظر میذان

 گیاَی الگًی پًششُای

 وًع ي کیفیت پًششُای آب

بازآفریىی مىظر  فرآیىذ
 میادیه شُری

بررسی سًابق تاریخی 
 میذان

الگًی رفتار شُريوذان 
 در میذان

َای اجتماػی وًع کىش
 ومادیه شُريوذان

تبییه راَبرد رفتاری ي 
 اجتماػی

 

 ػىاصر چشم اوذاز

 

 تبییه راَبرد مىظر

 الگًی ساماوذَی جذارٌ َا

 شىاخت ػىاصر ارزشمىذ

 َای مساحمکاربری شىاخت

 کالبذی

 فؼالیتی

 ایایجاد ػىاصر وشاوٍ

 شىاخت فؼالیتُای اوتخابی

 شىاخت فؼالیتُای اجباری

 تحلیل وًع مبلمان شُری

 

 
 -تبییه راَبرد فؼالیتی

 کاربری

 تبییه راَبرد کالبذی

تبییه راَبرد جامغ بازآفریىی مىظر 
 میذان در ريیکرد اجتماػی

نمودار 1: فرآیند بازآفرینی منظر میادین شهری مبتنی بر ارتقای تعامالت اجتماعی شهروندان

)ماخذ: نگارندگان(
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در  منتخب  نمونه های  تحلیل  و  مـــوردی  نمونه های  بــررســی  از 
منظر  بازآفرینی  برای  راهبردهایی  و  اصول  مجموعه  تهران،  شهر 
اصالح  راهبردهای  مجموعه  اســت.  تعریف  قابل  شهری  میادین 
مبلمان  و  طبیعی  عناصر  ساماندهی  شامل  میادین  ایــن  منظر 
شهری میادین، ساماندهی جریان پیاده و سواره، ایجاد و تقویت 
خاطرات  جریان  تــداوم  و  احیا  نهایت  در  و  انتخابی  فعالیت های 

میادین می باشد.
همچنین اصول بازآفرینی منظر میادین شهری شامل سه مؤلفه 
)طبیعی، انسانساخت و انسانی( به شرح نمودار 1 می باشند. فرآیند 
بازآفرینی مبتنی بر شناخت وضع موجود و تحلیل ابعاد منظر هر 
میدان صورت خواهد پذیرفت. شناخت الگوهای طبیعی، کالبدی 
کاربری و رفتاری _ اجتماعی  و رفتاری به تبیین راهبردهای منظر، 
یــاد شــده، راهــبــرد جامع  از ترکیب راهــبــردهــای  منتهی مــی شــود. 
است.  تعریف  قابل  اجتماعی  رویکرد  در  میدان  منظر  بازآفرینی 
امید میرود سایر پژوهشگران با استفاده از فنون پیمایشی، امکان 

بررسی دقیق تر موارد فوق را برای هر نمونه موردی بررسی نمایند.

شــهــرونــدان اســـت. عـــدم اســتــفــاده از فــضــاهــای مکث و دنـــج در 
وجود  عدم  و  حسن آباد(  و  فردوسی  )میدان  میادین  ساماندهی 
تعامالت  کاهش  در  مؤثر  عــوامــل  دیگر  از  موقتی  ســایــه بــان هــای 
فقدان  به  می تواند  که  می شود  تلقی  میادین  این  در  شهروندان 
شرایط اقلیمی مناسب برای برقراری تعامالت اجتماعی نیز تعبیر 
تردد  حجم  و  سرعت  از  ناشی  شاید  مشکل  مهمترین  امــا  شــود. 
پیاده و سواره باشد. مورد نخست به ازدحام )که از عوامل تهدید 
کننده میزان تعامالت رودررو است( منتهی می شود و مورد دوم به 
کاهش حضورپذیری و امکان دسترسی مردم به بخش های مختلف 
و به ویژه به میانه میدان منتج می گردد. جدول 4 مجموعه ای از 

راهبردها و راهکارها را برای حل این مشکالت نشان می دهد. 

5. نتیجه گیری
رویکرد  به مثابه رویکردی مداخله گر، اصلی ترین  بازآفرینی شهری 
به  شهری  میادین  منظر  اســت.  معاصر  دوران  در  شهری  مرمت 
معاصر،  تــهــران  در  شــهــری  ــاز  ب فضاهای  از  مهمی  بخش  عــنــوان 
یکی  عنوان  به  شهروندان  اجتماعی  تعامالت  ارتقای  در  می تواند 
از  باشد.  تأثیرگذار  بسیار  شهری،  بازآفرینی  در  مؤثر  سرمایه های  از 
برقراری  در  مهمی  نقش  رودررو،  اجتماعی  کنش های  دیگر  سوی 
داشت.  خواهند  اجتماعی  سرمایه  خلق  و  اجتماعی  پیوندهای 
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راهکارراهبرد

ساماندهی مؤلفه های طبیعی منظر میدان

سال؛  گرم  فصول  در  سایه  ایجاد  قابلیت  با  مناسب  درختان  از  استفاده 
برای  اقلیم  با  متناسب  سبز  پوشش های  متنوع  گونه های  از  استفاده 
کانونی و تجمع آفرین در  ایجاد تنوع بصری؛ بهره گیری از آب به مثابه عنصر 
که در تلفیق با پس زمینه  طراحی منظر؛ طراحی عناصر طبیعی به نحوی 

مصنوع خود )ساختمان ها( چشم انداز مناسب را  ایجاد نمایند.

ساماندهی مبلمان و تجهیزات شهری در میدان
استفاده از صندلی های نواری و منفرد در فواصل مناسب که امکان برقراری 
کنش های اجتماعی را میسر سازد؛ استفاده از نورپردازی مناسب در شب؛ 

کیوسک های اطالع رسانی و مطبوعاتی در میدان. وجود آبخوری ها و 

کاهش میزان ساماندهی جریان سواره در میدان کف سازی مناسب برای تفکیک عرصه های سواره از پیاده؛ 
سرعت در نزدیکی میادین؛ استفاده از زیرگذرها در صورت امکان.

ساماندهی جریان پیاده در میدان
برقراری  نامناسب؛  کفسازی های  از  ناشی  حرکتی  نابسامانی های  حذف 
امکان دسترسی به میانه میدان برای استفاده از فضاهای وسیعتر میدان؛  

ایجاد فضاهای مکث مناسب در جریان آمدوشد پیاده.

کاربری های اطراف میدان ساماندهی 

کاربری های اجباری )مانند ایستگاه ها و فعالیت های  به حداقل رساندن 
رستوران،  )مانند  انتخابی  کاربری های  افزایش  میدان؛  اطراف  در  اداری( 
گالری و ...(؛ برقراری امکان تسری برخی فعالیت های مناسب فرهنگی و 

کنترل شده. اجتماعی به بخش هایی از میدان به صورت 

احیای خاطرات جمعی و تاریخی میدان

استفاده از بیلبوردهای شهری معرف قدمت و تغییرات میدان؛

در  واقع شده  تاریخی  رویدادهای  برخی  به  نامگذاری بخش های میدان 
میدان و مانند آن؛ ساماندهی جداره های تاریخی میدان در راستای خلق 

هویت واحد چه به صورت تاریخی و چه معاصر.

جدول 4: راهبردهای ارتقای منظر میادین منتخب با هدف افزایش میزان تعامالت اجتماعی

)ماخذ: نگارندگان(
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