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دگردیسی ایستگاه مرکزی روتردام در روند نوسازی

هم افزایی گره شهری و شریان های
حملونقل
چکيده | مرز بين شريانهاي حملونقل بيرون از شهر با بافت شهري از
چالشبرانگيزترين مقولههاي ساماندهي منظر شهرها به شمار ميرود .عموماً
زيرساختهاي ريلي عاملي در گسست منظر شهرها بوده و حل معضالت ناشي
از اين گسست دخالت تخصصهاي مختلف حوزه شهر را ميطلبد .از سوي ديگر
شريان هاي حملونقل همچون استخوانبندي کارکردي و حياتي و بهعنوان مولد
توسعه شهري ،نقش کليدي در منظر شهري ايفا مي کنند.
پروژه نوسازي ايستگاه مرکزي روتردام در فرآيند دگرديسي يک گره شهري از
جايگاه تاريخي-اجتماعي ،با رويکردهاي معطوف به زيرساخت ها و بازنگري در
منظر شهري ،در نقش عامل محرک توسعه و کانون جذب فرايندهاي حيات بخش،
موجب تحول ساختاري در فضاي شهر روتردام شده است .اين کانون با اتصال دوباره
شريانهاي شهري گسيخته شده در نفوذ شبکه حمل ونقل ريلي به درون بافت
شهري ،موجب پيوند دوباره امکانات و موقعيت ها ميان شبکه ريلي درونشهري و
بينشهري شده است .اين طرح راهکارهايي را براي جبران جدايي حاصل از عبور
خطوط ريلي از ميان بافت شهري پيشنهاد ميکند؛ از جمله  :افزايش کيفيت
فضاي شهري با کاهش مرزها و موانع کالبدي و اجتماعي حاصل از حصارها ،بهبود
تصوير ذهني شهروندان با افزايش شفافيت ،خوانايي و خاطره انگيزي ،افزايش
حضور مردم ،ادراک مکان و تعامالت اجتماعي از طريق همنشيني جريان هاي
پوياي شهري ،و بهبود بستر تجربه کيفيت هاي شهري که در همافزايي ميان گره
شهري و اليه هاي منظر شهري شکل مي گيرد .بستر اين پروژه با جايگاه خاص
در شريان هاي ارتباطي اروپا و تجربه توسعه همگن در بافت شهري ،شرايط قابل
قياسي با شهرهاي ايران از نظر موقعيت استراتژيک و برنامه هاي بلندمدت توسعه
دارد و به اين سؤال پاسخ ميگويد که «قابليت هاي پنهان در شريان هاي شهري
چگونه مي تواند از معضالت شهري تبديل به فرصت هاي توسعه شهري گردد؟».
رويکرد تحليل موضوع در اين بررسي ،کاربردي و از نوع ارزيابي است ،روش
جمع آوري اطالعات موردي و روش تحليل داده ها کيفي است.

رشا کیانی هاشمی

کارشناس ارشد معماری منظر
rashakianih@yahoo.com
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واژگان کلیدی | زیرساخت حملونقل ریلی ،ایستگاه مرکزی روتردام ،گره شهری،
لبه شهری ،منظر شهری.

هم افزایی گره شهری و شریان های حملونقل

مقدمه | مبنای پویایی در زندگی شـهری بر اسـاس جابجایی
شـکلگرفته اسـت و فعالیت هـا و رویدادهـای شـهری ریشـه
در ایـن پویایـی دارنـد .حرکـت در شـهر نمودهـای متفاوتـی
می یابـد کـه زیرسـاخت های حمل ونقـل بهعنـوان بارزتریـن
نمـود کالبـدی آن در تعامـل دوسـویه با منظر شـهری اسـت.
توسـعه و دگرگونـی بهعنـوان یکـی از وجـوه منظـر شـهری
نیـز بـر شـکل گیری و کارکـرد شـریان های حرکتی در شـهر
اثرگـذار اسـت .بدیـن ترتیـب شـریان های حرکتی سـازنده و
درعینحال شـکننده شـهرها هسـتند.
آنچـه در ابتـدا سـاختار معابر و شـریان های حرکتی را شـکل
می دهـد ،شـیوه های رایـج حمل ونقـل و سیاسـتگذاریهای
مرتبـط بـا آن اسـت .پیگیـری سیاسـت های شـهری در طول
قـرن گذشـته نشـان می دهـد کـه پـس از رشـد شـهرها و
گسـترش شـیوه های حمل ونقـل موتـوری و زیرسـاخت های
مربوطـه ،بهتدریـج تغییـر رویکـردی بـه سـمت شـیوه های
پایـدار جابجایـی رویداده اسـت ،چنانچـه در نیمـه اول قرن
گذشـته بـا ظهـور و محوریـت خـودروی شـخصی و حـذف
پیـاده از شـهر بهتدریـج و در ابتـدای قـرن حاضـر ،اسـتفاده
از حمل ونقـل عمومـی و شـیوه های جابجایـی همسـاز بـا آن
همچـون پیـاده روی و دوچرخهسـواری رواج پیداکرده اسـت.
بهبیاندیگـر سیاسـت های کالن شـهری ،به همـان میزان که
از فرهنـگ شهرنشـینی شـهروندان اثرپذیـر اسـت ،بـر تجربه
منظر شـهری نیـز تأثیرگذار اسـت.
شــریان های حرکتــی و معابــر بــه همــراه پارک هــا،
عرصه هــای تفریحــی ،میادیــن و ســایر فضاهــای بیرونــی
در شــهر ،بهعنــوان جزئــی از فضــای عمومــی 1و در وجــه
تاریخــی آن فضــای بــاز 2شــناخته می شــوند و در تقابــل
بــا مالکیــت خصوصــی اســت .بــه دنبــال دگرگونــی در شــهر
و افزایــش فضاهــای نیمــه عمومــی کــه توســط بخــش
خصوصــی اداره می شــوند ،مفهــوم فضــای عمومــی شــهری
بــه چالــش کشــیده شــده اســت و نیــاز دارد تــا متمایــز
از محــدوده تســلط افــراد و نهادهــا ،بهعنــوان فضایــی
در دســترس عمــوم مــردم شــناخته شــود (Blackmar,
 .)2006از ســویی دیگــر مفهــوم فضــای عمومــی در دنیــای
برنامه ریــزی شــهری دوبــاره مطرحشــده اســت و بــه دالیــل
سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی ،ســامت عمومــی و تنــوع

تصویر  : 1بنای قدیم ایستگاه مرکزی روتردام  .7002-5791مأخذ http:// :
historiek.net/sybold-van-ravesteyn-1889-1983-een-uitzonderlijkespoorwegarchitect/61312/

تصویر  : 2تالقی شبکه شریانهای عبوری و بافت شهری .مأخذ http://bogue. :
nl/wp-content/uploads/2015/05/FU1A7400lowres-2200x1467.jpg

زیســتی بخشــی ضــروری بــرای شــهر محســوب می شــود.
بااینحــال رونــد غالــب ،بهجــای گســترش فضــای عمومــی،
کاهــش و محــدود کــردن آن بــوده اســت .روندهــای
گوناگــون از خصوصی ســازی ،گونــه ای از فــرم شــهری را بــه
وجــود آورده انــد کــه کمتــر از گذشــته پذیــرای شــهروندان
بــوده اســت همچــون شــهرک های حومــه ای ،بزرگراه هــا،
فروشــگاه های زنجیرهــای ،پارک هــای موضوعــی،
اجتماعــات بســته و آپارتمانــی و فناوری هــای نظارتــی،
پاییز ۱۳۹۵
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همگــی رویکــرد حصارکشــی در فضــای شــهری را ترویــج
می کننــد .شــاخص های جهانــی تفکیــک ازنظــر طبقــه،
نــژاد و جنســیت نیــز جدایــی روزافــزون طبقــات جمعیتــی را
در جوامــع جهــان نشــان می دهــد (.)UN-Habitat, 2004
امــروزه فضــای عمومــی بهوســیله مهمــی در جهــت کاســتن
از مشــکالت شــهر تبدیلشــده اســت و درعینحــال پاســخ
گــوی توســعه پایــدار ،عدالــت فضایــی و حقــوق شــهروندی
مــورد نظــر برنامه ریــزان و سیاســتگذاران شــهری اســت.
شــهرهای اروپایــی در ســه دهــه اخیــر بــا برنامه ریــزی
و توســعه زیرســاخت ها ،بســتر تغییــرات عظیمــی در
زمینــه ســرمایه گذاری و توســعه حمل ونقــل پایــدار
بوده انــد کــه همگــی در ارتبــاط بــا نــاوگان حمل ونقــل
ریلــی سریع الســیر 3و در راســتای سیاســتهای انــرژی و
حمل ونقــل چندوجهــی شــکلگرفتهاند .انســجام بافــت
شــهری ایــن شــهرها بهتدریــج بــا پیوســتن بــه شــبکه
قطــار سریعالســیر و لــزوم بسترســازی متناســب بــا آن ،بــه
دلیــل پیچیدگــی ذاتــی ایــن پروژه هــا و مقیــاس مداخلــه
آنهــا در حــوزه شــهری-منطقه ای مــورد چالــش قرارگرفتــه
اســت .پروژه هــای ریلــی سریعالســیر مشــتمل بــر خطــوط
ریلــی ،ایســتگاه ها و فضاهــای شــهری مجــاور آنهــا بــه
دلیــل جایگیــری معمــول آنهــا بــر شــبکه ریلــی موجــود
و بافــت قدیمــی شــهرها ،همزمــان بــر زمینه هــای مختلــف
چــون منظــر شــهری ،معمــاری ،ترافیــک و حوزه هــای
وابســته تأثیرگذارنــد .ایــن حــوزه مداخلــه از ســویی پاســخ
بــه نیازهــای اولیــه جابجایــی و از ســوی دیگــر معطــوف

بــه تغییــر جایــگاه خطــوط ریلــی از مانعــی درون شــهر
بــه عاملــی جهــت پیونــد و توســعه تعامــات شــهری بــه
شــمار مــی رود.

روتردام ،آغاز بازنگری در ارتباط شهر با زیرساختهای
حملونقل

طراحی و ساخت بنای اولیه ایستگاه مرکزی راهآهن روتردام
در زمین ایستگاهی قدیمی و تخریبشده در جنگ جهانی
دوم ،توسط «سیبولد ون راوستین »4آغاز و در  1957مورد
بهره برداری قرار گرفت .مکانیابی بنای قدیم ایستگاه مرکزی
روتردام با جهت گیری یکطرفه به سمت مرکز شهر و پشت
به بافت قدیم شهری ،متمرکز بر پاسخگویی به نیازهای
آن زمان و در فضایی بسته بدون تعامل با فضای شهری،
عملکردی صلب را در مقابل شهر و جریان زندگی جاری در
آن از خود ارائه داده بود (تصویر  .)1توسعه شهری و انباشت
تدریجی زیرساختهای حملونقل که بهمرورزمان بر اساس
اولویت دهی به امور کمی ،تأسیساتی و سازه ای شکلگرفته
بودند ،موجب گسست فضایی در شهر شده ،انعطاف الزم
در شکل گیری فضای شهری پویا را از دست داده بود .در
جهت برقراری دوباره پیوند میان فضاهای شهری ،طبقات
اجتماعی و حوزه های اقتصادی ،گروه طراحان و برنامه ریزان
اولویت بندی مجددی از شاخص های طراحی با هدف تداوم
فضاهای جمعی و تقویت تجربه فضایی را ارائه دادند .بنای
قدیمی در سال  2007تخریب و همزمان با بهره برداری از
ایستگاه و نوسازی ساختمان ،در سال  2014ساختمان فعلی

تصویر  : 3گشودگی ایستگاه مرکزی روتردام به محور تجاری مرکز شهر .مأخذ 1-https://www.flickr.com/photos/manhattanrdam/14834376552 :
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تصویر  : 4ورودی شمالی به سمت
بافت مسکونی .مأخذ http://teamv. :
nl/project/rotterdam-centraalstation/

آن جهت پاسخگویی به خطوط جدید شبکه قطار سریعالسیر
اتحادیه اروپا ،قطار سبک شهری ،مترو ،تاکسی و اتوبوس های
شهری افتتاح شد و در آینده نزدیک انتظار می رود پذیرای
سیصد هزار مسافر در روز باشد (تصویر .)2

جایگاه ایستگاه مرکزی روتردام در منطقه

ایسـتگاه مرکـزی روتـردام یکـی از چهـار ایسـتگاه اصلـی در
کشـور هلنـد اسـت که بـهتمامی شـهرهای آن مرتبط اسـت
و نخسـتین ایسـتگاه ورودی بـه هلنـد از سـمت کشـورهای
جنوبـی اروپـا اسـت .ایـن ایسـتگاه از یکسـو جزئـی از
شـبکه حملونقـل اروپـا اسـت و از سـویی دیگر گره شـهری
شـاخصی در مرکـز تجـاری شـهر روتـردام به شـمار مـی رود.
ایـن نقـش دوگانـه در مقیـاس شـهر روتـردام و قـاره اروپـا،
جایگاهـی بـه ایسـتگاه مرکـزی و حومـه آن می بخشـد کـه
بنـای قدیـم توانایـی ایفـای آن را نداشـت .ایسـتگاه جدیـد
بایـد بـا موجودیتـی منسـجم ،کلیـه نیازهـا را تحت پوشـش
قـرار دهـد ،چنانچـه بـا سـقفی بـه طـول  250متر مسـیرها،
سـکوها ،سـالنها و تونل هـا را تحـت پوشـش قـرار داده و بـا
ارتباطـی پیوسـته بیـن بافـت مسـکونی قـرن نوزدهمـی در
شـمال ایسـتگاه و مراکـز تجـاری و تفریحـی در جنـوب ،دو
فضـای شـهری جدا افتـاده را به هـم پیوند داده اسـت (تصویر
 .)3در سـمت شـمال ،بافـت مسـکونی قدیمـی ،سـبز و آرام
جـای گرفته که ورودی ایسـتگاه نیز متناسـب بـا آن ،حجمی
سـاده و شـفاف پیداکـرده اسـت امـا در سـمت جنـوب و بـه

سـمت مرکـز شـهر ،تـاالری با سـقف بلنـد و سـایه بان عظیم
با هندسـه خاص از فلز و چوب ،ورودی ایسـتگاه را متناسـب
بـا مقیـاس فضـای شـهری روبـروی آن و برج هـای تجـاری
کالنشـهر روتـردام شـکل داده اسـت (تصویـر .)4
گـروه طـراح با همکاری میـان دفتر معماری «بنتـم کروول»5
و دفتـر معمـاری «ام.وی.اس.آ »6بهعنـوان معمـار و دفتـر
معمـاران منظـر «غـرب »78-بهعنـوان معمـار منظـر شـکل
گرفـت .رویکـرد طراحـی بر اسـاس نـگاه به ایسـتگاه همچون
«میـدان شـهری» بوده اسـت و نـه فضایی که در سـاختمانی
بسـته و محصـور شـده باشـد .ایـن رویکـرد تأثیر بسـزایی در
تسـهیل مشـکالت و پیچیدگیهـای مجموعـه داشـته اسـت
( .)Berkers, 2015نیازهـای پـروژه و ایده هـای طراحـان
در تعامـل میـان معمـاران ،معمـاران منظـر و برنامه ریـزان را
می تـوان در مـوارد زیـر بررسـی کـرد :

• پیچیدگی های چندگانه

مجموعـه ایسـتگاه مرکـزی روتـردام از جنبه هـای مختلـف
واجـد پیچیدگی هـای کالبـدی و سـازماندهی فضایی اسـت.
ایـن مجموعـه بهعنـوان نقطـه ای بـرای جابجایـی ،مشـتمل
بـر سـامانه های حمل ونقـل متفاوتـی اسـت کـه هرکـدام
نیازهـای منطقـی خـود را می طلبنـد .فضاهـای اصلـی
خدمات رسـانی بـه مسـافران ،خدمـات اداری ،فضاهای جنبی
تجـاری و پارکینگ هـای وسـیع خـودرو و دوچرخـه ،همگـی
بایـد در ایـن زیرسـاخت های بـه هـم تنیـده تلفیـق گردنـد.
پاییز ۱۳۹۵
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تصویر  : 5ایستگاه مرکزی روتردام
در نقش گره شهری .مأخذ https:// :
en.rotterdampartners.nl/
press/press-releases/cic

اسـتفاده کنندگان از مجموعـه گروههـای متفاوتـی شـامل
افـراد محلـی ،عابـران روزمـره و گردشـگران تشکیلشـدهاند
کـه هرکـدام نیازهـای خاصـی را میطلبنـد و در صـورت
عـدم برنامهریـزی و پیشبینیهـای الزم موجـب سـردرگمی
مراجعیـن میشـود (.)Berkers, 2015
منطبـق بـا ایـن توسـعه ،زیرسـاخت های قدیمـی نیـز بایـد
موردبازنگـری قـرار گیرنـد ،همچون زیرگذر هشـت متری که
تنهـا ارتبـاط دو قسـمت شـهر بـوده (بافـت مسـکونی و بافت
تجـاری اداری مرکـز شـهر) که توسـط خط آهن سراسـری از
هـم جداشـدهاند .ایـن محدودیت تردد بین دو قسـمت شـهر
بهغیـراز جنبـه کالبـدی ،بازدارندگی ذهنی نیز در پی داشـته
اسـت کـه به دلیـل ناامنـی زیرگـذر در دهـه نود ،ایجادشـده
اسـت .تلاش مسـئوالن نیز همچـون محدود کـردن تجمع و
کنتـرل تـردد افـراد ،در جهـت کاهـش ناامنـی موفقیت آمیـز
نبوده است.
بدیـن ترتیـب چالـش اصلـی طراحـان نهتنهـا حـل معضالت
عملکـردی و بهبـود دسترسـی در مقیاس های متفـاوت ،بلکه
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بازگردانـدن زندگـی شـهری ،آسـایش و امنیت به ایسـتگاه و
فضـای شـهری حومـه آن ،بـدون مداخلـه در عملکـرد جاری
ایسـتگاه بـوده اسـت .بهبـود تصویر ذهنـی افـراد از این مرکز
شـهری و تلفیـق ایـن مجموعـه با سـایر فعالیت های شـهری
موجـب تقویـت جایـگاه ایـن گـره شـهری در تعامل بـا بافت
شـهری می شـود (تصویر .)5

• سازگاری با آشوب

گـروه طراحـان بهجـای تلاش بـرای از بیـن بـردن آشـوب،
بـا پذیـرش آن در جهـت سـازگاری پیـش رفتنـد .بـه گفتـه
طراحـان خواسـته طرح بسـیار پیچیده بـوده و امـکان تلفیق
آن در سـاختمانی کـه بتوانـد کارکـرد مناسـبی نیـز داشـته
باشـد وجـود نداشـته اسـت ،درنتیجه ایـده طراحی ایسـتگاه
درون «حجـم بسـته سـاختمانی» کنـار گذاشـته شـد و
ایسـتگاه بـر اسـاس ایـده «میـدان شـهری» طراحـی شـد تا
بـا آشـوب موجـود سـازگاری پیـدا کنـد .در بنایـی به شـکل
جعبـه ،همپوشـانی چندالیـه فعالیتهـا ،موجـب سـردرگمی

هم افزایی گره شهری و شریان های حملونقل

در جهت یابـی و احسـاس عـدم امنیـت مسـافرین میشـد،
درصورتیکـه در سـاختار میـدان بـا تکیـهبـر محـور دیـد و
نورپـردازی می تـوان حرکـت افـراد را هدایت کـرد .همچنین
میـدان شـهری بـا ایجاد فضـای باز امـکان آزادی تـردد بدون
ازدحـام را بـه افـراد میدهـد و بهعنـوان روشـی پایـدار جهت
ارتبـاط دو بخـش از شـهر بـه شـمار مـیرود کـه از طریـق
خطـوط راهآهـن از یکدیگـر جـدا افتاده انـد .بدینجهـت
سـقفی بـرای پوشـش کل مجموعـه کـه محافظـی در مقابـل
شـرایط جـوی باشـد و همچنیـن جانمایـی کلیـه اجـزای
مجموعـه را سـازماندهی کند در نظر گرفتهشـده اسـت ،این
پیوسـتگی فضایـی ورودی هایـی هـم ارزش و قابلتفکیـک را
جهـت اتصـال فضـای درونـی و بیرونـی تأمیـن می کنـد.
شـکل گیری بنای ایسـتگاه بر اسـاس ایده «میدان گشـوده»،
موجـب تولیـد فضایی منعطف و غیر زمانمند شـده اسـت که
می تـوان هـر کارکـردی را از آن انتظـار داشـت .بـا امتـداد از
درون فضـای ایسـتگاه تـا فضـای شـهری ،شـبکه به هم تنیده
و همپوشـانی از مقیاس هـای مختلـف فعالیـت و جابجایی ،در
گسـتره وسـیع این میـدان خودنمایی می کند کـه در مقیاس
درونـی بـا ایسـتگاه و در مقیـاس بیرونـی بـا پلازای شـمالی

درون بافـت مسـکونی و پلازای جنوبـی در مرکـز شـهر در
تعامـل اسـت تـا تداومـی را در تجربه فضایی برای شـهروندان
فراهـم آورد (تصویر .)6

• ارتباط درون و بیرون

تـداوم و سـیالیت فضایـی بـا حضـور در ایسـتگاه چـه در
ارتباطـات داخلـی و چـه درگـذر میـان فضای بیـرون و درون
قابـل ادراک اسـت .گـذرگاه پیـاده در مسـیری پیوسـته و
مسـتقیم در تـراز همکـف از مرکـز شـهر در جنـوب ایسـتگاه
آغـاز می شـود و بـا گـذر از تمامی فضاهـای ایسـتگاه به بافت
مسـکونی شـمالی می رسـد و اسـتخوان بندی اصلی ایسـتگاه
را شـکل می دهـد ،ایسـتگاه متـرو در زیـر ایـن گـذرگاه،
ایسـتگاه های قطـار بـر بـاالی آن ،و ایسـتگاه های تاکسـی و
قطـار سـبک شـهری در شـرق آن در دسترسـی مسـتقیم با
ایـن گـذرگاه اصلـی قـرار دارد.
ورودی شـمالی ایسـتگاه بـا گشـودگی وسـیع در مقابل بافت
مسـکونی مجـاور و نمایی شـفاف که در ادامه پوسـته شـفاف
سـقف شـکلگرفته اسـت ،بر پیوسـتگی فضای بیرون و درون
می افزایـد .سـقف شـفاف در سـکوهای مسـافرگیری و نمـای

تصویر  : 6ایده میدان شهری در همپوشانی ایستگاه و شهر .مأخذ http://www.domusweb.it/en/architecture/2014/04/03/team_cs_rotterdam_centraal_.html :
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• ایستگاه ،مکانی برای حضور و نه مسیری برای عبور

تصویر  : 7امتداد حضور شهر و طبیعت در فضای داخلی .مأخذ http:// :
_www.domusweb.it/en/architecture/2014/04/03/team_cs_rotterdam
centraal_.html

شـفاف سـالن ورودی بـه سـمت مرکز شـهر ،فضـای غرق در
نـور و پیوسـته با فضای شـهری ایجـاد کرده اسـت .این تداوم
حضـور نـور طبیعـی در فضای داخلـی ،موجب امتـداد حضور
طبیعـت ،تنـوع و تغییـر در فضـای جمعی می گـردد که آن را
از محیـط مصنـوع و بسـته ،به بخشـی از فضای شـهری ارتقا
می دهـد (تصویر .)7
از سـوی دیگـر ،طـره سـقف و سـایه بان عظیـم ورودی بـا
جهت گیـری بـه سـمت محـور مرکـز شـهر همچـون المـان
جهت یابـی عمـل می کنـد ،و بااینکـه هـدف اصلـی طراحان
در شـکل گیری ایـن سـایه بان نبـوده اسـت و بهمنظـور
امتـداد پوشـش سـقف ایسـتگاه قطـار تـا ورودی متـرو و
سـهولت تردد ایجادشـده اسـت ،امـا در روند طراحی نقشـی
نشـانه ای بـه خـود گرفته اسـت.
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در نوسـازی ایسـتگاه ،فضاهـای اصلـی گسـترش پیداکردهاند
و منظـر شـهری مجـاور آن در جهـت ارتقـای تعامل بـا بافت
شـهری مـورد بازنگـری قرارگرفتـه اسـت .طراحـان بیـان
می کننـد کـه «ایسـتگاه جدیـد و فضـای شـهری پیرامـون
آن نهتنهـا بزرگتـر ،شـفاف تر و ساماندهی شـده تر از بنـای
قبلـی اسـت ،بلکـه بـا رویکـردی جهانـی همزمـان بـه نقـش
آن بهعنـوان توقف گاهـی جهـت حملونقـل سریعالسـیر ،و
همچنیـن بـه اشـتیاق وافـر شـهر روتـردام جهـت توسـعه و
نوسـازی شـهری پاسـخ داده اسـت» (.)Berkers, 2015
فضـای شـهری واقـع در شـمال ایسـتگاه بـا منظـری طبیعی
در مقیـاس محلـی شـامل فضـای سـبز و آبنما و مسـیرهای
حرکـت در انـدازه محلـی ،در کنـار معمـاری افقـی و شـفاف
ایسـتگاه و مسـیرهای سواره محدودشـده ،موجب شکلگیری
فضـای شـهری آرام و متناسـب بـا بافـت مسـکونی تاریخـی
مجـاور خود شـده اسـت .بـا اینحال در سـمت جنـوب ،فرم
هندسـی خـاص سـایه بان ورودی در کنـار گسـتره وسـیع
و مقیـاس بـزرگ عناصـر منظـر ،علاوه بـر ایجـاد تضـاد و
پویایـی در محیـط ،بـا مرکـز تجـاری و اداری شـهر روتردام
در تعامـل قـرار می گیـرد« .ظاهـر ایـن سـایه بان عظیـم
کـه تـاالر ورودی را پوشـش می دهـد و بـه سـمت مرکـز
شـهر نشـانه گرفتـه اسـت ،مشـخصه بارز ایسـتگاه را شـکل
می دهـد و ایسـتگاه مرکـزی را بهعنـوان نقطـه آغـازی بـر
محـور فرهنگـی روتـردام قـرار می دهـد» ( .)Ibidدر ادامـه
ایـن محـور در فضـای داخلـی ایسـتگاه ،پوشـش سـنگی
کـف نیـز با رنـگ قرمـز ،از پیـش فضـای ورودی تـا ورودی
سـکوها ادامـه پیـدا می کنـد و دعوتکنندگـی و پیونـد
میـان فضـای خـارج و داخـل را از ورای نمای شـفاف تقویت
می کنـد« .در فضـای داخلـی ،پوشـش چوبی سـطوح فضایی
گـرم و دعوتکننـده بـرای مکـث و پرسـه زدن مراجعیـن
ایجـاد می کنـد» ( .)Ibidبدین  ترتیـب امتـداد منظریـن و
پیـاده درون شـهر برقـرار می شـود کـه پیشازاین گسسـته،
غیرقابل دسـترس و نامطلـوب بـوده اسـت (تصویـر .)8
بهمنظــور توســعه فضــای پیــاده و تقویــت امتــداد محــور
پیــاده از درون ایســتگاه بــه مرکــز شــهر ،پارکینــگ الزم
بــرای  750خــودرو و  5200دوچرخــه زیــر محوطــه ورودی
و محــدوده ســرویس دهی اتوبــوس ،تاکســی و ترامــوا در
ســمت شــرق ایســتگاه جانمایــی شــده اســت ،گــذرگاه

هم افزایی گره شهری و شریان های حملونقل

تصویر  : 8فضای منعطف در تالقی با
منظر شهری .مأخذ http://teamv. :
nl/project/rotterdam-centraalstation/

ســواره روبــروی ایســتگاه نیــز در محــدوده ایــن محــور تعامل شهر و راهآهن

پیــاده بــه زیرگــذر تبدیلشــده اســت .ایــن اولویت دهــی
بــه گــذرگاه پیــاده در مقابــل تأسیســات و شــریان ها
عبــوری ســواره و ریلــی ،موجــب دسترســی پیوســته میــان
بافــت مســکونی در شــمال ،بــا عبــور از درون ایســتگاه،
فضاهــای تجــاری و خدماتــی ،بــه ســمت مرکــز شــهر در
جنــوب شــده اســت .در طراحــی منظــر شــهری ،میــان
مقیــاس کالن مرکــز تجــاری شــهر و مقیــاس انســانی
تعــادل برقرارشــده اســت و بــه کمــک مقیــاس ریزدانــه
و فشــرده ای از فعالیت هــای شــهری کــه ایســتگاه
حمل ونقــل عمومــی را احاطــه کرده انــد ،شــهر و ایســتگاه
در یکدیگــر ادغــام شــدهاند.
طراحــی پوشــش گیاهــی پــازای جنــوب ایســتگاه و
محــدوده تجــاری بــا کاشــت منظــم تعــداد محــدودی
درختــان خــزان پذیــر در محــدوده حدفاصــل شــریان های
عبــوری شــکلگرفته اســت و ســعی در قــاب کــردن
محورهــای دیــد ،عملکردهــا و رویدادهــا در مقیــاس فضــای
شــهری دارنــد .در مــرز تالقــی فضــای ســبز و کفســازی
میــدان ،ســکوهای نشــیمن برجســته شــده اند و بهعنــوان
تنهــا عناصــر مبلمــان در ایــن فضــای شــهری ،بهعنــوان
تابعــی از انعطــاف ،گســتره عملکــرد و تنــوع عرصــه
رویدادهــای جمعــی و بســتری بــرای هنرهــای شــهری و
حضــور مــردم در نظــر گرفتهشــدهاند.

شـهر متشـکل از اجـزای متنـوع بـا مقیـاس و عملکردهـای
متفـاوت اسـت و حرکـت در شـهر بـه شـیوه های گوناگـون
و در مجاورت هـا ،شـرایط و مقیاس هـای مختلـف صـورت
می پذیـرد کـه در کنـار ادراک حوزه هـای مختلـف همچـون
عمومی-خصوصـی ،بیـرون-درون ،متحرک-ثابـت ،حـواس و
احساسـات مـا را بـا محیط پیرامونـی پیوند می دهـد و تجربه
فضایـی را بـرای مـا آشـکار می سـازد .ایـن تجربـه معیـاری
جهـت ارزیابـی و طراحـی محیـط بـه دسـت می دهـد .بدون
آنکـه شـیوه های حملونقـل در مقیاس های متنـوع و مرتبط
بـا یکدیگـر در دسـترس باشـد ،بهسـختی می تـوان تجربـه
فضایـی «خانـه» را در شـهر ایجـاد کـرد .ایـن تجربـه فضایی
کـه فراتـر از کالبـد و حـواس فیزیکی عمل می کند ،بهوسـیله
خاطـرات و تخیالت ،فراتر از مقیاس هـا می رود (Makower,
)2014؛ بنابرایـن اجـزای شـهر (متشـکل از کالبـد شـهر،
شـهروندان و ذهنیـت آنهـا) نهتنها در وجه کالبـدی و پیوند
فیزیکـی بـا محیـط ملموس ،بلکـه در وجه ذهنـی و ادراکات،
مورداسـتفاده طراحـان در شـکل دهی به فضاهـای جمعی در
شـهر می باشـند .پیونـد میـان اجزای شـکلدهنده بـه فضای
شـهری پویـا تنهـا در ایجـاد دسترسـی و ارتبـاط خالصـه
نمی شـود بلکـه آنچـه موجب تداوم حیات شـهری جـاری در
منظر شـهری اسـت وابسـته بـه هم افزایی متغیرهـای فضایی
و سـاختار تاریخی ،طبیعی و اجتماعی شـهر اسـت بهگونهای
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کـه تنیدگـی آنهـا در یکدیگـر ،کیفیت های ذهنـی و جمعی
فـرد را در پی داشـته باشـد.
در میـان حوزههـای متداخـل در شـهر ،عبـور خطـوط راهآهن
از میـان بافـت شـهری تغییراتـی در ایـن حوزههـا و مقیـاس
عملکـرد آنهـا ایجـاد میکنند و تأثیـر بازدارنده ناشـی از آن،8
در مجـاورت بالفصـل خـود معایـب و مزایایـی را بـرای زندگی
شـهری در پـیدارنـد کـه بـا نـام تأثیـر مـرز و لبـه شـناخته
میشـود .9جیـن جیکـوب در بخـش «خلأ نفرینشـده
ناشـی از مـرز» از کتـاب زندگـی و مـرگ شـهرهای آمریکایی،
کاربریهـای همسـان ،انبـوه و پیوسـته را موجـب پدید آمدن
مرزهـای شـهری میداند که عالوه بـر ایجاد حـدود و مرزهای
کالبـدی ،با از بین بردن روابط همسـایگی در جامعه ،تبدیل به
حـدود و موانع اجتماعی میشـوند ( .)Santos, 2011درنتیجه
تشـکیل ایـن مرزهـا در تالقی شـریانهای حملونقـل و بافت
شـهری ،اختلال در تجربه فضایی شـهروندان حاصل میشـود
و بهتدریـج بـه بیگانگـی بـا شـهر میانجامد.
ادغـام و ترکیـب خطـوط ریلـی راهآهـن در بافـت شـهری بـا
روشهایـی چـون حـذف آن (مانند تغییر مسـیر ،تغییـر تراز و
تبدیـل بـه زیرگـذر) بسـیار پرهزینه و غیـر پایدار بـوده و صرفاً
وجـه کالبـدی برای مرزها لحاظ شـده اسـت و در شـوق حذف
این مانع کالبدی از بافت شـهری ،جنبه ذهنی آن به فراموشـی
سـپرده میشـود .درصورتیکـه میتـوان بـا تبدیل ایـن مانع و
دیـوار بازدارنـده تحمیلشـده بـه جریانهای شـهری 10به خط
اتصـال درونشـهری ،11موجـب ادغـام خـط آهـن در محیط از
طریـق بافتن آن در فضـای پیرامونی شـد (.)Ibid

پیونـد خطـوط راهآهـن و شـهر در نوسـازی ایسـتگاه مرکزی
روتـردام از جوانـب مختلـف قابلبررسـی اسـت ،از نظـر
معمـاران و معمـاران منظـر در مـورد نقـش خطـوط راهآهـن
میتـوان مـوارد زیـر را اشـاره کـرد :
 تسـهیل دسترسـی به خدمات راهآهن از طریق سیاستهایحمل ونقل شهری
 تقویت مرکزیت ایستگاه و دسترسی چندجانبه به خطوط تبدیـل ایسـتگاه مسـافری بـه مرکز فعالیت شـهری و تداومحیات شـهری
 همافزایـی قابلیت هـای شـریانها و روشهـای جابجایی درهمنشینی آنها
 کاهـش جـدا افتادگـی و ادغـام خطـوط ریلـی در طراحـیمنظر شـهری
 اولویت و تفکیک ایستگاه مسافری از سایر تأسیساتدر مــورد نقــش شــهر در ایــن پیونــد می تــوان مــوارد زیــر
را برشــمرد :
 تطبیــق و توســعه خطــوط راهآهــن منطبــق بــا طراحــیمنظــر شــهری
 کاهـش آلودگـی محیـط از طریـق جانمایی و سـازماندهیمناسـب سلسـلهمراتب فضایی
 کاهش اجزای متروک در زیرساخت های شهری انعطاف فضایی و عملکردی در تالقی گذرگاه ها ساماندهی حاشیه شریان های عبوری به نفع فضای جمعی پیونـد منظـر شـهری در مرزهـا بـه کمک کارکردهـا ،محوردیـد ،طبیعـت و خاطرهانگیـزی تعاملات اجتماعی

نتیجهگیـری | منظـر شـهری متشـکل از سـاختار شـهر در
مقیـاس کالن ،و مشـتمل بـر جریانات پویای شـهری اسـت و
دسـتیابی بـه منظر شـهری مطلوب تنهـا از طریـق رویکردی
کل نگـر بـه شـهر امکانپذیـر اسـت .در این میـان برهم کنش
میـان مقیاس های مختلـف و الیه های دخیل در شـکلگیری
شـهر از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت .تالقی ایـن الیه ها در
گـره شـهری و لبه شـهری حاصـل از برخورد زیرسـاختهای
حملونقـل بیـرون شـهری بـا بافـت شـهری کـه تغییـر در
مقیـاس ،عملکـرد و فضـای ذهنـی در آن با شـدت بیشـتری
اتفـاق می افتـد ،تجربـه فضایـی و ادراک کیفیت هـای خاصی
را امکانپذیـر میسـازد .تعامـل میـان الیههـای شـکلدهنده
بـه شـهر در ایـن برخـورد از طریـق ایجـاد پیونـد چندوجهی

میـان فضـا و زمینه و بـا در نظر گرفتن تعامـل میان مخاطب
و عناصـر منظر شـهری میسـر می شـود.
رویکـرد منظریـن در فرآیند نوسـازی ایسـتگاه مرکزی شـهر
روتـردام منجـر بـه شـکل گیری گـره شـهری در تالقـی بافت
قدیـم شـهری و مرکـز تجـاری شـهر شـده اسـت بهگونـهای
کـه بـا ایجـاد میـدان شـهری عالوه بـر گشـودگی بـه حیات
شـهری ،بـا پیونـد فرآیندهـای جـاری شـهر در مقیاس هـای
مختلـف ،زمینـه تقویـت هویـت شـهر و هم افزایـی میـان
الیه هـای منظـر شـهری را فراهـم آورده اسـت .در ایـن میان
سـاماندهی و همنشـینی طیف وسـیعی از تنوع حضور و عبور
مـردم در نقـش تجربه کننده و سـازنده فضـا ،درونمایه اصلی
ایـن فرآینـد را شـکل می دهد.
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