
کــه در رابطــه ای  کیفیتــی اســت  چکیــده | منظــر شــهری در تعریــف علمــی رایــج، 
کالبدی تولید  کالبد شــهر پدیــد می  آید. مؤلفه هــای  رفت و برگشــتی بیــن مخاطب و 
کــه در شــهر حضور دارنــد. خیابــان و فضای  کیفیــت، همــه عناصری هســتند  ایــن 
که نســبت به سایرین، نقش پررنگ تری در  عمومی1 از جمله این مؤلفه ها  هســتند 
خ دادهای اجتماعی اســت  ک مخاطــب دارنــد. از دالیل ایــن ویژگی، کمیت و ر ادرا
گانه هریک از این دو مؤلفه بر شهر،  ع می پیوندد. جدا از تأثیر جدا که در آنها به وقو
کالبد آن حاصل اجتماع خیابان و فضای عمومی اســت؛  که  فضاهایــی وجــود دارد 
ایــن فضــای جدیــد دارای منظری ارتقاء یافته اســت که از همپوشــانی کیفیت های 
خیابــان و فضــای عمومــی نزد مخاطــب حاصل می شــود. چنین منظــری می تواند 

دارای شناسه های منظر فرهنگی باشد.
کــه قدمــت آن بــه زمــان  خیابــان »ولیعصــر« از خیابان هــای تاریخــی تهــران اســت 
قاجــار بــاز می گردد، این خیابــان در زمان پهلوی اول تکمیل شــد و در دوره پهلوی 
دوم نقــش مؤثــری در ســازمان فضایی شــهر تهــران یافت. پس از انقاب اســامی، 
کالبدی مدیریت شــهری به این خیابان نتوانســت از نقش اصلی آن در  توجه صرفًا 
کــه طوالنی ترین خیابان تهــران در برخی نقاط دارای  ســازمان فضایــی بکاهد؛ چرا 
گذشــت زمان با انطباق فعالیت های ارگانیک فضاهای  که در  شناســه هایی اســت 
عمومــی و معمــاری خیابــان، بــه ارزش آن افــزوده می شــود. این نوشــتار بــه دنبال 
کــه منظر خیابــان ولیعصر تهران را در نقاط تاقــی آن با فضاهای عمومی  آن اســت 

کند. تحلیل و تحوالت آن را ارزیابی 
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Pic2: Valiasr Crossroad owes its strengths to 
the City Theatre and Daneshjou Park rather to 
its body since the theatre and the park provide 
social interaction, Tehran, Iran,
Source: Archive of NAZAR research centre, 2010.

تصویر2 : نقطۀ قوت چهارراه ولیعصر به واسطه وجود 
کالبد آن  تئاتر شهر و پارک دانشجو، فضای آن است و نه 
که امکان تعامل اجتماعی را فراهم می آورد، تهران، چرا 
 مأخذ : آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1389.
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مقدمه| خیابان ولیعصر به  عنوان شاهراه شمالیـ  جنوبی 
کارکردها نظیر  تهــران، پذیرای شــمار باالیی از فعالیت هــا و 
محورهــا و مرکزیت هــای تجاری یــا تمرکز نقــاط فرهنگی و 
گرفته،  تفرجی اســت. آنچه در این نوشــتار مورد توجه قرار 
بررســی منظر شــهری خیابان ولیعصر در بخش هایی از آن 
گذرگاهی خیابان با جریان زندگی اجتماعی  که نقش  است 
گره می خورد. با بررســی محــدوده چهارراه ولیعصر،  روزمره 
که  بوستان ساعی و باغ فردوس به عنوان سه محدوده ای 
در آنهــا خیابــان در مجاورت فضایی عمومــی قرار می گیرد، 
ویژگی هــا و تحــوالت منظــر شــهری بررســی خواهــد شــد. 
کــه در ســه  نوشــتار حاضــر پژوهشــی پدیدارشناســانه اســت 

مرحله به راستی آزمایی فرضیه می پردازد : 
1. مطالعــه نظری : انطباق شــاخص های فضای جمعی با 

شناسه های منظر فرهنگی 
از  نمونــه  ســه  تصویــری  تحلیــل   : میدانــی  مطالعــه   .۲
منظــر  شناســه های  قالــب  در  جمعــی  فضــای  قلمروهــای 

فرهنگی در خیابان ولیعصر از طریق پرسشنامه محدود
۳. استنتاج : تحلیل شناسه های منظر فرهنگی در خیابان 

ولیعصر

فرضیه|  در نقاطی شــاخص از خیابان ولیعصر، با تاقی 
خیابــان و فضــای عمومــی، قلمرویی دارای ارزشــی افزوده 

که دارای شناسه های منظر فرهنگی است. پدید می آید 

و  فرهنگــی  منظــر   : پژوهــش  مفاهیــم 
فضای جمعی 

کــه از اوایــل قــرن بیســتم  منظــر فرهنگــی عبارتــی  اســت 
کــرد. در ابتــدا، ایــن  در حــوزه مطالعــات محیطــی ظهــور 
بــود :  عبــارت محصــول تعامــل میــان انســان و طبیعــت 
گــروه فرهنگی بــر منظر  "منظــر فرهنگــی از اثرگــذاری یــک 
طبیعــی حکایــت دارد" )Sauer, 1925(. در 1۹۷۲ و ســپس 
کــرد:  ۲۰۰۸، یونســکو منظــر فرهنگــی را این گونــه تعریــف 

انســان و  آثــار مرکــب  "دارایی هــای فرهنگــی و نمایاننــده 
در  جوامــع  "تحــوالت  و   )  UNESCO, 1972( طبیعــت" 
زمــان"، یعنــی تحــول هم زمــان یــک بســتر طبیعــی و یــک 
گــروه اجتماعــی خــاص )UNESCO, 2008 (بــر پایــه ایــن 
تعریــف، در ۲۰۰۹ تعــداد ۶۶ منظــر فرهنگــی۲ شــامل بــاغ، 
کــوه به ثبت یونســکو درآمد. پــس از آن،  نظــرگاه، جــاده و 
»پی یــر دونادیــو« نظریه پــرداز منظر در مدرســه عالی منظر 
ِورســای )فرانســه( تعریــف جامعــی از منظــر فرهنگــی ارایه 
کــه  کــرد : " واقعیتــی فیزیکــی برآمــده از نمودهــای انســانی 
در بســتر فرهنــگ و ســازمان اجتماعــی بــه خصــوص و در 
کنان  ک شــونده توسط سا زمانی خاص، َاشــکال مادی ادرا
Donad� کرده انــد"  )و مشــاهده کنندگان را به آن منســوب 

ک  ieu, 2009(. در نــگاه وی، جوهــر منظــر فرهنگــی ادرا
گــروه اجتماعی خــاص از فضا در  مخاطــب بــه عنــوان یک 
ظــرف زمانــی خاصی اســت. دونادیو معتقد اســت عاوه  بر 
بســترهای طبیعــی، ســایت های شــهری۳ نیــز می تواننــد از 
جملــه منظرهــای فرهنگــی قلمداد شــوند. با تأمــل در این 
گونه ای از  تعریــف جامع می تــوان دریافــت منظر فرهنگــی 
منظرهــای "صفــت دار" مانند منظر شــهری، منظر طبیعی، 
ســاحلی و روستایی نیســت، بلکه حالتی است که هریک از 
ایــن منظرها در شــرایط ویژه ای ممکن اســت بــه آن ارتقاء 
کننــد. هنگامی کــه درخصــوص منظرهــای صفت دار  پیــدا 
)منظــر شهری شــده = منظر شــهری، منظر ساحلی شــده = 
منظــر ســاحلی( صحبــت می کنیــم، منظــور بســتر اولیه ای 
کــه منظــر در آن پدیــدار می شــود. اما منظــر فرهنگی  اســت 
کــه در شــرایط ویژه بــه منظرهای  کیفیتــی اســت  کــی از  حا
که برخــاف مؤلفه هــای مادی  صفــت دار افــزوده می شــود 
ک مخاطــب(  منظــر شــهری، مؤلفه هــای آن، رابطــه )ادرا
و تاریــخ )بســتر اجتماعــی خاص در یک ظــرف زمانی( اند. 
کات  ادرا از  منتــج   )Ibid( "واقعیــت"  آن  ایــن،  بــر  افــزون 
که همان منظر فرهنگی  اســت ـ حامل  انســانی طی تاریــخ ـ 
شناسه های سه گانه انسان شناسانه، زمانی و مکانی است؛ 

یعنی نماد یک قوم در زمان و مکان است. 
از ســوی دیگــر، نتیجــه پرداختــن علــوم سیاســی و علــوم 
اجتماعــی بــه مفهوم فضــای عمومــی موجب تولــد مفهوم 
 .)Jolé, 2002: 20( " 4جدیدی شده است : "فضای جمعی
کتــاب نامکان  ها، نقطه مقابــل نامکان را  »مــارک اوِژه« در 
کرده اســت و برای آن ســه  مکان انسان شــناختی5  قلمداد 

خصوصیت قایل می شود : 
 )Augé, 1992: 78( 1- هویت منــدی : مکان های یادمانی

 )Ibid: 74( گروهی از انسان ها یا مرکزیت های مشخص 
۲- رابطه ای : که در سه شکل فضایی خاصه می شود : اول 
مسیرـ  راهـ  محور، دوم میدان گاه هاـ  تقاطع های منتج از دسته 

 )Ibid( اول و سوم مرکزیت های مونومانتال یا اعتقادی
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که فضا را ملزم به پایداری در زمان می کند  ۳- تاریخی : 
.)Ibid: 71(

که  از این ســه خصوصیت، َاشــکال فضایی ای پدید می آید 
می تواند اسکیس اولیه فضای جمعی باشد. فضای جمعی 
کارکردی نیســتند و هر  که مســتقیمًا  مملو از عناصری ســت 
کــه این فضــا پیــش از او وجود  فــرد، ایــن حس مشــترک را 
داشــته و پس از او نیز دوام خواهد داشــت )تداوم نســل ها( 

در مورد آن دارد. 
آنچه از بررسی دو مفهوم نظری "منظر فرهنگی" و "فضای 
انطبــاق  برمی آیــد،  جمعــی" در مطالعــات شــهری معاصــر 
شــاخص های فضــای جمعی بــا شناســه های تحلیل منظر 
فرهنگــی اســت؛ بــه عبارتــی منظــر فضــای جمعــی، منظــر 

فرهنگی است. 

خیابان ولیعصر در گذر زمان
احــداث جاده مخصــوص پهلوی از  1۳۰۰ ه.ش، زمانی که 
www.tejarat.don- )رضاشــاه وزیــر جنــگ بــود آغــاز شــد 

ya-e-eqtesad.com(. »عبداهلل مستوفی« انگیزه ساخت 
کاخ ســعدآباد  ایــن خیابــان را تصمیم رضاخان برای پیوند 
ح زندگانــی من  کتــاب "شــر کاخ مرمــر می دانــد. براســاس  و 
حاشــیه  در  قاجاریــه"،  دوره  اداری  و  اجتماعــی  تاریــخ  یــا 
ایــن خیابــان، هــر دو متــر یک چنــار و بین هــر دو چنار یک 
خ کاشــتند. در 1۳1۹ رضاشــاه دســتور داد پای  بوته گل ســر
کننــد. در 1۳۰۷  گودبــرداری  چنارهــا را بــه عمــق 1/5 متــر 
خیابــان پهلوی باال به  وســیله بلدیه تهران ســنگفرش شــد 
)رشــیدی، 1۳۹1(.  در ســال های 1۳۲۶ـ  1۳۲5دولت قوام 
گرفــت بــرای تلطیــف هــوا، ضلــع راســت خیابــان  تصمیــم 
پهلــوی بین ســه راه عباس آباد تا میدان ونــک را به جنگل 
کنــد. مرحــوم »کریــم ســاعی« ـ از  مصنوعــی بزرگــی تبدیــل 
کشــاورزی و متخصص جنــگل کاری ـ اجرای این  اســتادان 
پــروژه مهم را عهده دار شــد. بدین ترتیــب، خیابان پهلوی 
امــروزی  شــکل  بــه   1۳55 تــا   1۳۳۲ ســال های  طــول  در 
درآمــد. احداث چهارراه ونک، تأسیســات تلویزیون دولتی 
ایران، چندین هزار فروشــگاه و ده ها رستوران و بزرگ ترین 
کافه هــای تهــران که شــکل فرنگی داشــتند ایــن خیابان را 

کوچه ها  کرد و باعث شد مردم در  تبدیل به فضای تفرجی 
و خیابان های اطراف برای خود ویا و خانه بســازند. تغییر 
نام این خیابان از پهلوی به مصدق و از مصدق به ولیعصر 
کی از اهمیــت آن نزد  در طــول تحوالت سیاســی ایــران، حا
مدیریــت شــهری اســت؛ بــه عبارتــی، برجســته ترین نــگاه 

ایدئولوژیک هر حکومت نام این خیابان بوده است.

خیابان ولیعصر 
در مواجهه با فضای جمعی

"ولیعصــر" از مهم تریــن فضاهــای شــهری تهــران طی قرن 
کــه ثابت می کند "خیابــان" صرفًا  چهاردهم شمســی اســت 
کشــفیات ذهنی  فضــای فیزیکی نیســت و تنهــا به صحنۀ 
مردم خاصه نمی شود. همان طور که خیابان مانند تمامی 
گاهی و مادیت  واقعیت های فرهنگی به طور مســاوی به آ
وابســته اســت )Larsen, 1997: 12(، ولیعصــر نیــز ابعادی 
پویــا و پیچیده دارد. تمرکز فعالیت ها در قالب راســته های 
تجاری ـ خدماتی در طرفین خیابان به  خصوص در تقاطع 
گره هایــی چــون تجریــش، ونــک، ولیعصــر و راه آهــن  بــا 
که با  در ذهــن مخاطــب، منظــری ویژه بــه وجود مــی آورد 
پیوســتگی درخــت کاری، ارزش آن افزایــش پیــدا می کنــد 
ج هــای  )تصویــر1(. در مواجهــه بــا ســاختمان راه آهــن، بر
سه گانه اسکان، بازار صفویه، بوستان ساعی، پارک ملت، 
مجموعــه بــاغ فــردوس، تئاتر شــهر و ســینما اســتقال، به 
دلیل تعامل ایجاد شــده میان افراد، فضاهایی عمومی در 
که هریک قلمرویی هویتی را برای خود  خیابان پدید آمده 

کرده  است.  ایجاد 
نخسـتین شـاخص فضـای عمومـی، قابـل دسـترس بـودن 
آرمان شـهر  یـک  عمومـی  فضـای  اسـت.  عمـوم  بـرای  آن 
شـهری  زندگـی  در  فعـال  مشـارکت  و  اسـت  کارکـردی 
دارد)Lévy & Lussault, 2004: 372-374(. پایـه فضـای 
عمومـی »فـرد« هـا هسـتند و امـکان حضـور هریـک از آنهـا و 
که رتبـه موفقیت  عدالـت در اسـتفاده از امکانـات فضاسـت 
محـدودۀ  میـان  ایـن  در  می زنـد.  رقـم  را  عمومـی  فضـای 
دانشـجو،  پـارک  و  شـهر  تئاتـر  شـامل  ولیعصـر  چهـارراه 
کافه گالـری و  محـدوده بـاغ فـردوس شـامل مـوزه سـینما و 
محـدوده بوسـتان سـاعی از جملـه مهم تریـن ایـن قلمروهـا 
کـه امکان تعامـل اجتماعی افراد را فراهم می آورد؛  هسـتند 
لـذا نقطـه قـوت آنهـا نسـبت بـه سـایر محدوده هـا، فضـای 
کالبـد. هریک از این سـه محدوده می توانند  آنهاسـت و نـه 
ظرفیـت تبدیل شـدن بـه فضـای جمعـی را دارا باشـند. ایـن 
سـه نمونـه مبتنـی بـر تعریف »مـارک اوژه« از فضـای جمعی 
و معیارهـای۶ آن بـا شـاخص های زیـر در سـه رتبـه )قـوی، 

متوسـط و ضعیف( قابل سـنجش هستند : 

⚫ معیــار هویت مندی با شــاخص های ویژگی های طبیعی 
- تداوم در زمان

⚫ معیار تاریخ مندی با شاخص های سبک معماری -خاطره 
⚫ معیار رابطه مندی با شاخص های یکپارچگی و سیالیت 

- اختاط فعالیت ها  

تحلیل نمونه ها
مکان یابــی هــر ســه نمونــه در لبــه خیابــان ولیعصــر اســت. 
گروه های اجتماعی استفاده کننده هر محدوده شامل اختاطی 
از جامعه روشــن فکر و عموم مردمی اســت که به دنبال تفرج 
هستند؛ همچنین هر سه فضا دارای سابقۀ تاریخی قویـ  چه 
از لحاظ قدمت کالبدی، چه از لحاظ قدمت استفاده از فضا و 

حضور در آن در ذهن شهروندان تهرانی هستند.

جمع بندی
براســاس جــداول ســنجش فضــای جمعــی، تفاوت بارز ســه 
نمونــه مورد مطالعه در معیار "رابطه مندی" اســت؛ جایی که 
فضــای عمومی با خــود خیابان پیونــد می خــورد. از آنجا که 
کــه آزادی عمــل بــه او  جامعــه اســتفاده کننده در فضاهایــی 
بدهــد، احســاس مالکیت و تعلق بــه فضــا دارد این حس نه 
تنهــا موجــب برقــراری ارتباط بصری و فیزیکــی بلکه موجب 
کاربر با فضاســت. لذا بــه دلیل ارتبــاط بی مرز  ارتبــاط ذهنــی 
فضای عمومی با خیابان در چهارراه ولیعصر، این فضا نسبت 
بــه دو نمونه دیگــر فضای جمعــی قوی تریســت )تصویر۲(. 
در بوســتان ســاعی، تمایز فیزیکی از خیابان ســبب می شــود 
ایــن لکه ســبز، هرچنــد محســوس و تأثیرگــذار، نتواند محل 
مکث های تصادفی باشد. لذا بوستان ساعی فضایی نیست 
که عابرین تصمیم به ورود به آن گرفته و در آن توقف کنند، 
بلکــه بــا برنامه ریزی و تصمیــم قبلی و در شــرایط ویژه به آن 
می آیند )آخر هفته و 1۳به در( و شیوۀ استفاده از فضا به جامعه 
اســتفاده کننده تحمیل می شود. در محدوده باغ فردوس نیز 
دسترســی صرفًا ســواره سبب می شــود گروه های عابر به این 
فضاهــا به چشــم محل بالقوه مکث ننگرنــد، بلکه تنها آن را 
بخشــی از کالبد خیابان به شــمار آورند. حــال آنکه قرارگیری 
چهارراه ولیعصر در گره ترافیکی ولیعصرـ  انقاب، مســیر های 
ســواره، اتوبــوس رو، پیــاده رو و گشــایش های لبــه خیابــان از 
یک ســو موجب جذب جامعه عظیم استفاده کننده می شود 
کی فروشــی،  کندگــی نقــاط جــذاب )خورا و از ســوی دیگــر پرا
میدان گاه ورودی تئاتر، ایستگاه تاکسی های خطی، ایستگاه 
انتقــال  اتوبــوس( در جای جــای محــدوده شــرایط  و  متــرو 
بی وقفه افراد از نقطه ای به نقطه دیگر را سهولت می بخشد. 
کثری، احســاس آزادی انتخاب و مالکیت  این ســیالیت حدا

فضا را در اختیار مخاطب قرار می دهد.

منظر شهری خیابان ولیعصر به عنوان 
شاهراه عبوری و فعالیتی تهران، در 

نقاطی شاخص تغییر ماهیت داده و 
شناسه های منظر فرهنگی را دارا می شود. 

بستر این رویداد، تالقی جنبه عبوری 
خیابان با جنبه فضای جمعی آن ارزیابی 

شده است. بسته به میزان پیوند خیابان 
با فضای جمعی براساس سه معیار 

رابطه مندی، هویت مندی و تاریخ مندی، 
کیفیت منظر فرهنگی تولیدشده و به 
دنبال آن، فضای جمعی در سه نمونه 

مورد »بررسی «، متغیر خواهد بود. 
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جدول1. جدول تحلیل منظرین قلمرو چهارراه ولیعصر، تئاتر شهر و پارک دانشجو. مأخذ : نگارندگان.
Table1. Landscape Analysis Table of Valiasr Crossroad, City Theater and Daneshjou Park, Source: Authors.

جدول2. جدول تحلیل منظرین قلمرو بوستان ساعی. مأخذ : نگارندگان.
Table2. Landscape Analysis Table of Saei Garden Territory, Source: Authors.

جدول3. جدول تحلیل منظرین قلمرو باغ فردوس و موزه سینما. مأخذ : نگارندگان.
Table3. Landscape Analysis Table of Ferdows Garden and Cinema Museum, Source: Authors.

امتیاز توضیحات شاخص معیار

قوی کوه های شمال شهر در محور باز خیابان چنارهای تاریخی/ دید به منظر  ویژگی های طبیعی
هویت مندی

قوی گره ترافیکی ـ نقطه تفرجی کافه نشینی و نمایش تئاتر/  کتر روشن فکری و هنری :  کارا تداوم در زمان

قوی ح منظر پارک دانشجو ح معماری مدرن )پهلوی دوم( ساختمان تئاتر شهر/ طر طر سبک معماری
تاریخ مندی

قوی "از پیش آشنا" بودن فضا به  مثابه نقطه عطف هنری ـ تفرجی خاطره

قوی کثری نفوذ بی مرز خیابان به فضاهای عمومی و سهولت جابه جایی/ دسترسی حدا یکپارچگی و سیالیت

رابطه مندی
قوی فرهنگی ـ هنری : تئاتر / تفرجی : پارک / مذهبی : مسجد در حال ساخت / خدماتی: مترو،BRT  / تجاری اختالط فعالیت ها

امتیاز توضیحات شاخص معیار

قوی توپوگرافی محدوده و مشهود بودن آن در منظر بوستان )شیب و پلکانی بودن( ویژگی های طبیعی
هویت مندی

قوی اولین نمونه هدف تولید بوستان جنگلی در شهر )1۳۲4( تداوم در زمان

قوی ح منظر شیب دار/ فضاسازی نمادین و بعضًا اسطوره ای )سروستان( طر سبک معماری

تاریخ مندی
قوی »از پیش آشنا« بودن فضا به مثابه تفرجگاه سبز شهری خاطره

ضعیف برش خیابان و محدوده سبز ساعی توسط جداول پیاده رو و جوی عریض ـ دسترسی دشوار یکپارچگی و سیالیت

رابطه مندی
ضعیف کاربری صرفًا تفرجگاهی اختالط فعالیت ها

امتیاز توضیحات شاخص معیار

قوی چنارهای تاریخی/ آب روان در جوی ها ویژگی های طبیعی

هویت مندی
قوی کانون روشن فکری گردهم آیی های هنری ـ ادبی و  محل  تداوم در زمان

قوی معماری منظر نمادین باغ فردوس یادآور باغ ایرانی/ سبک معماری قاجاری موزه سینما سبک معماری
تاریخ مندی

قوی نقطه فرهنگی ـ هنری ـ نمایشگاهی از 1۳5۰ تا امروز خاطره

متوسط کف سازی/ دسترسی نسبتًا دشوار نفوذ ]صرفًا[ بصری خیابان در محدوده باغ فردوس با یکپارچگی  یکپارچگی و سیالیت
رابطه مندی

متوسط کتاب خانه )در مجاورت( کافه گالری/ هنری: موزه و سینما/ فرهنگی :  تفرجی : باغ و  اختالط فعالیت ها
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سرگذشت یک خیابان. )1۳۹۲(. هفته نامه تجارت، 4۳. قابل دسترس در : www.tejarat.donya-e-eqtesad.com )تاریخ دسترسی : 1۳۹۳/۷/۲(. ⚫
ح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه. تهران : زوار.  ⚫ مستوفی، عبداهلل. )1۳4۳(. شر
رشــیدی، طاهــره. )1۳۹1(. طوالنی تریــن خیابــان خاورمیانــه، قابــل دســترس در www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=226879  )تاریخ دسترســی : 1۳۹۳/۸/۲۷(. ⚫

کیفیتی افزون بر قبل دارد و فضای  ع جدیدی از فضا پدید می آیــد که  کثــری خیابان و فضای عمومی، نو نتیجه گیــری | در پیونــد حدا
جمعی است. از آنجا که فضای جمعی عرضه کننده شناسه های منظر فرهنگی و خالق "واحدی انسانی" است، هرچه این اختاط غیر قابل 
گرچه اســتفاده کنندگان این فضا "فرد"ها هستند اما جایگاهشان دیگر  تمایزتر باشــد، واحد انســانی منتج از آن نیز یکدســت تر خواهد بود. ا
فــردی نبــوده و یک "کل" می شــوند و هویتی جدیــد پیدا می کنند. "کل" حاضر در فضای جمعی عاوه بــر آنکه می تواند تمامی خصوصیات 
کارکردی بودن و همگانی بودن( را داشــته باشــد، دارای  کثری، پایــداری در زمان،  فضــای عمومــی )در دســترس بــودن، نفوذپذیری حدا
که  ک داشته باشند. این "تجربه همگانی" است  که به فضا دارند اشترا که موجب می شود افراد حاضر در آن در حسی  وحدتی ذهنی است 
کیفیت آن بسته به  کل انسانی تشکیل داده و آن را به منظر فرهنگی ارتقاء می دهد. این جهش نسبی بوده و  در بطن منظر شهری، یک 

"کل های انسانی" مشترک در فضای جمعی است. 

 urban( فضــای شــهری ،)public space( 1. بایــد توجــه داشــت فضــای عمومــی
گونه متفاوت اســتفاده مخاطب از  space( و فضــای جمعــی )social space ( ســه 
که متأســفانه در ایران مفاهیم آن با تعاریف غیر علمی مغشــوش شــده  فضاســت 

است.
 Tongariro( ۲. نخستین مناظر فرهنگی ثبت شده پارک ملی تونگاریرو در نیوزیلند
national park(، ســایت مقــدس مائوریس هــا )1۹۹۳( بــه مثابــه منظــر فرهنگــی 
 Uluru-Kata Tjuta national( اجتماعی بود. پس از آن پارک ملی اولوروکاتاتجوتا
park( در استرالیا )1۹۹4( و سپس شالیزارهای فیلیپین )1۹۹5( بوده اند. این سه 
نمونــه، مبیــن اهمیت پیوند جوامع محلی با ســرزمین مقــدس و هویت مند خود و 

)Roué , 2011: 16( گونه های سه گانه منظر فرهنگی شده اند تشکیل 
کــش یــا کاخ کرملیــن کوچــک شــهر غازان  ۳. دونادیــو میــدان جامع الفنــا شــهر مرا

)پایتخت تاتارستان( را از این دسته می داند.
Social space .4

Non-lieux / lieu anthropologique .5
۶. نحــوه انتخــاب شــاخص ها و معیارهــا برگرفتــه از رســاله دکتری مریم الســادات 
ع "فضاهای دیگرگون  منصوری )در حال انجام( در دانشگاه پاریس غرب با موضو
تهــران : ارزیابــی فضاهــای عمومی براســاس نمود های اســتفاده جامعــه از فضا در 

تهران" است.

Pic1: The continuity of old trees along the Valiasr Street 
creates a Special and memorable perspective in the 
minds of audiences that in confronting to green nodes 
it’s identity and quality increase.
Source: Archive of NAZAR Research Center, 2010

تصویر 1 : پیوستگی چنارهای قدیمی منظری ویژه و 
که در برخورد با  خاطره انگیز در ذهن مخاطب به وجود می آورد 
کیفیت آن دو چندان می شود. گره های سبز، هویت مندی و 
مأخذ : آرشیو مرکز پژوهشی نظر، 1389.

  تصویر۱
 Pic1 
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Abstract | Urban Landscape in a common 
scientific meaning defines a quality that 
comes from the reciprocal relationship 
between the users and the city. All physical 
components of this quality are present 
elements in the city. Streets and public 
spaces are among these components that 
can be said in comparison to others, have a 
greater role in the perception of users owing 
to multiplicity of social events in which 
they occur. In addition to the distinguished 
impact of each element on the city, there 
are areas created from the fusion of street 
with public space. This new space is in 
possession of an improved landscape, 
resulting from the quality overlap of these 
two elements. Such landscape can be an 
identifier of cultural landscape.
Vali-Asr is a historic street in Tehran, 

dating back to the Qajar dynasty. It was 
completed during the first Pahlavi and 
played a key role in the spatial organization 
of Tehran in second Pahlavi era. After 
the Islamic Revolution, even the merely 
physical consideration of Tehran’s urban 
management couldn’t detract from its main 
role in the spatial organization since this 
longest street of Tehran, in some parts, 
owns some identifiers whose values are 
improved over time by the adaptation 
of organic public spaces activities and 
street architecture. This article analyses 
Tehran’s Vali-Asr Avenue landscape in the 
intersection of street and public space in 
order to explore its evaluations.

Keywords |  Street, Communal space, 
Public space, Cultural landscape, Vali-Asr.  
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