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ميراث فرهنگى، مرز تفاوت ها
ــوع، به دنبال  ــفر به مقاصد متن ــيارى از افراد در س  بس
ــتراك» آنها باشد؛ از  آن چيزهايى مى گردند كه «وجه اش
ــابه لذت مى برند.  خوراك گرفته تا منظر. و آنان از اين تش
ــكيل يك  ــد براى تش ــن رويكرد مى تواند مصداقى باش اي
ــرى از مردم به دنبال  ــگ واحد جهانى». گروه ديگ «فرهن
ــتند، از آنها لذت مى برند و مى آموزند  كشف تفاوت ها هس
كه بدون قضاوت كردن، آنها را بپذيرند. اين لذت را من، در 
تمامى «جابجايى» هايم لمس كرده ام و معتقدم كه حفظ 

«تفاوت فرهنگ ها»  امرى غير قابل انكار است.
ــاوت فرهنگ ها در منظر  ــى از فاكتورهاى تنوع و تف يك
شهرى است. اين نوشتار درصدد است فضاى جمعى را به 

عنوان فاكتور معرفى شهر، ارائه نمايد.

فضاى جمعى به شهر شكل مى بخشد.
ــان بعضاً آن را  ــهرها، از لحظه تولد، كه باستان شناس ش
ــبت داده اند؛ نتيجه ميل بشر  ــال پيش نس به پنج هزار س
ــتراك گذاشتن ارزش ها، توليد،  براى گردهم آمدن و به اش
ــد. اين گردهم آيى، هنگامى  اختراع، اقتصاد و غيره بوده ان
ــترك به وقوع بپيوندد.  شهرى مى شود كه در فضايى مش
ــاى خصوصى ـ  ــت ميان فض ــن پديده، ظهور تفاوت اس اي
ــترك ميان  ــت فردى ـ و فضاى عمومى ـ مش داراى مالكي

جامعه بشرى (تصوير1).  
 

منظر شهرى نتيجه ارتباط خوب شهر و بستر
"قصبه الجزيره و بستر آن، شهر را خلق كرد"، اين عبارت 
ــهر  ــدره راِورو»2 در كتابى براى معرفى ش ظريفى كه «آن
ــيارى از شهرها  تاريخى الجزيره برگزيد، مى تواند براى بس
و نواحى شهرى مناسب باشد. تنوع بى حد اين سرزمين ها 
ــور ايران، از كوه و دره گرفته تا صحرا و دريا، چنان  در كش

است كه بيان آن در اين مجال نمى گنجد.  
ــهرها  تمايز ميان فضاى خصوصى و عمومى در تمام ش
مشاهده مى شود؛ حتى اگر بعضاً مفهومى را كه دربر مى گيرد 
به تناسب فرهنگ ها متفاوت شود. آنچه كه به شهر شكل 
ــپس، مى دهد در قدم اول برخصوصيات جغرافياى آن و س

تصوير1 : اصفهان
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شكل شهرى اش كه زندگى عمومى در آن ظاهر مى شود، 
استوار شده است. كيفيت هاى منظر شهرى حاصل تعامل 
ــهر است با بستر؛ به عبارتى ديگر،  ـ يا به قولى، هوشـ  ش
ــهرى با جغرافيايى خاص است (تصوير2).  تالقى تاريخ ش

گذار جنبش مـدرن در مقابل سـرزمين و فضاى 
عمومى

ــرح در مورد جنبش مدرن و نتايج  يكى از نقدهاى مط
آن، محو شدن ارتباط ميان ساختار شهر با تاريخ مشترك 
ــتا، شهرها بر آن شدند تا  ــرزمين است. در همين راس و س
ــط تاريخ و جغرافيا بدست آمده، عبور  از زمينه اى كه توس
كرده، حتى آن را نفى كنند و بتوانند جايگزين آن شوند و 

خود، زمينه باشند!
نقد ديگر، از بين رفتن تفاوت بارز ميان فضاهاى عمومى 
ــاختمان،  ــت. فضاى خصوصى در لباس س و خصوصى اس
معرف اصلى شهر شده است و در آن، شهر، خود را با محو 
كردن فضاى عمومى غير رسمى و كمرنگ نشان مى دهد. 
ــت كه  ــدن فضاى عمومى اس ــه اين برخورد پاك ش نتيج

اولين فاكتور شكل دهنده منظر شهرى بوده است.

كشـف دوباره آنچه كه شهر و شهرسـازى آن را 
شكل مى دهد.

ــازى در  ــت كه پژوهش هاى شهرس ــدود دو دهه اس ح
ــر اهميت فضاهاى جمعى  ــه دنبال تأكيد دوباره ب اروپا، ب
شهر به عنوان عنصرى كيفيت دهنده به زندگى اجتماعى 
ــت. فضاى جمعى به مثابه ويژگى دائمى و پايدار شهر  اس
ــت عمومى» آن تلقى  ــه خطر افتادن، «مصلح در زمان ب
مى شود. فضاى جمعى، چارچوب شهر را به عنوان فضايى 
ــنامه  ــانه محرز شناس كه زندگى در آن جريان دارد و نش
فردى و اشتراكى است، مشخص مى كند. «ميشل آنسلم»3 
ــخن»، در تحقيقى كه براي رفتار  ــاب «از صدا تا س در كت
ــهر ليون كرده، نشان مى دهد كه چطور خيابان  جوانان ش
ــت براى يادگيرى  جمهورى و فضاى جمعى آن، مكانى اس
ــوزش و پرورش  ــن طريق در برنامه آم ــران، و از اي از ديگ

اجتماعى و شهروندى شركت مى كند.

شكل شهرى و ايده شهر
فضاى جمعى پيش از آن كه يك فضاى كالبدى باشد، 
يك فضاى سياسى است كه فهميده شدن مقدم بر اجراى 
آن است. بنابراين فضاى جمعى به مثابه مخزن هدف هاى 
ــهرى، قبل از هرگونه خلق يا تغيير، بايد موضوع تبادل  ش
نظر عموم باشد. اولين گفتگو، موضوع انديشه ها است و نه 
شكل ها. شكل، در برابر ديد همچون نمايش يك انديشه در 
ــامل مباحث  بحث به كار بيان افكار خواهد آمد. گفتگو، ش
جهت گيرى در مورد ساماندهى فضاى جمعى و نحوه قرار 
ــهر مى شود.  ــاير فضاهاى جمعى ش گرفتن آن در كنار س
ــامانه فضاهاى جمعى شهر حل شود و به  يعنى بايد در س

عنوان عنصرى منفعل عمل نكند (تصوير3).

تفكر در مورد شهر و سپس، معرفى آن
ــهرهاى قديم كه اواخر قرن 18 و قرن  بررسى نقشه ش
ــت، نمونه اى را معرفى مى كند كه در  19 شكل گرفته اس
ــكل شهر از شكل فضاهاى جمعى آن زاده مى شود.  آن، ش
ــت كه با امتداد اثر خود، زمين هاى  تنها فضاى جمعى اس
شهر را كه به جزايرى خصوصى تقسيم شده اند به يكديگر 
متصل مى كند. بنابراين شهر، اساساً توسط فضاهاى جمعى 
خود معرفى مى شود درحالى كه فضاهاى خصوصى از آنها 

منتج شده اند (تصوير4).
ــهر  ــهرها» ش ــد بيكن»4، در كتاب «طراحى ش «ادمون
ــانس معرفى مى كند كه از شبكه  فلورانس را در زمان رنس
ــار پديد آمده و او بر  ــا و ميدانگاه هاى داخل حص خيابان ه
شبكه اى كه ابنيه مهم را به هم مى پيوندد، تأكيد مى كند. 

تجاربـى از پروژه هاى منظر شـهرى، بـا تأكيد بر 
فضاى جمعى

ــى آموخته اند با  ــهرهاى اروپاي ــت ش مدت كوتاهى اس
پرداختن به فضاهاى جمعى و از آن طريق به منظر شهرى، 
ــهروندان را باال برده و جايگاه  مى توانند كيفيت زندگى ش

مهمى در مسابقه جذب سرمايه كسب كنند.
در دهة 90، شهردار جديد شهر استراسبورگ، «كاترين 
ــا وارد كردن تراموا به فضاهاى  تروَمن»5، تصميم گرفت ب
ــد.  ــهر، ارزش دوباره به اين فضاها ببخش جمعى اصلى ش
ــپس اين برنامه به تمامى فضاهاى جمعى شهر و حتى  س
ــا نيز تعميم يافت. مرحله آخر  فضاهاى تاريخى و حومه ه
ــوا به فضاهاى عمومى  ــتگاه هاى ترام عبارت از تبديل ايس
ــارى و خدماتى بود. براى اين  از طريق ايجاد فضاهاى تج
منظور، برنامه اى تحت عنوان «مأموريت تراموا» مطرح شد 
كه وظيفه آن اتصال فعاليت هاى خصوصى و عمومى شهر 
ــهرى جديدى  ــراى طرح ريزى، ادراك و اجراى منظر ش ب
ــهرى بود. نتيجه اين مأموريت كه در  با رويكرد پويايى ش
آن تمام بخش ها همكارى داشتند، محو تفكيك ناحيه اى 
خدمات شهرى (راه، حمل و نقل عمومى، فضاى سبز، ...) و 
توسعه آنها در تمام سطح شهر و ايجاد شهر مختلط بود.      
ــاماندهى ميدان كلِِبر  ــود كه در مورد س يادآورى مى ش
(ميدان آرم قديم) پروژه اى برنده شد كه توانست در برنامه 

خود ايجاد معنا كند (تصاوير6،5 و7). 
ــوان مأموريت تراموا  ــبورگ تحت عن كارى كه استراس
انجام داد، در شهر ليون به گونه اى ديگر اجرا شد : توسعه 
عرضى خدمات شهرى براى خلق امكانى به نام «فضاهاى 
ــزى و جانمايى  ــئوليت طرح ري ــن برنامه مس جمعى». اي
فضاهاى جمعى شهر ليون را با درنظر گرفتن تراكم باالى 
ــت. بدين ترتيب، ليون  آن، يعنى ليون بزرگ، برعهده داش
بزرگ توانست منظر شهرى را در همه موفقيت هاى شهرى 
ــالت، حومه ها يا در  ــز، مح ــرفت دهد؛ در مرك خود پيش
ــكن جمعى. اين برنامه براى توسعه فرهنگ  پروژه هاى مس
ــتن فضاى عمومى، «منشور فضاهاى  ــتراك گذاش به اش

عمومى» را با تكيه بر تجارب متعدد تدوين كرد.    
ارزيابى مجدد يك «مجموعه بزرگ» مسكن هاى جمعى 
در حومه ليون، با تبعيت از زمان بندى ارائه شده براى پروژه 
بازسازى كامل منظر شهرى، مى تواند مصداق اين رويكرد 
باشد. گام نخست عبارت بود از تعريفى روشن از مرز ميان 

تصوير 2: نقضه شهر گرونُبل، شهر قديم و شهر جديد.

تصوير 3: نقشه توسعه و مدرنيزاسيون شهر ُمنُپلِيه، 1817.

تصوير 4: فلورانس عهد رنسانس، اِدموند ان بيكن.

تصوير 5: ميدان راه آهن، اِستراسبورگ.

 شماره11، ويژه منظرشهري تهران، آبان و آذر89
10



ــد،  اين رويكرد غير قابل جبران در همه مواردى كه اجرا ش
بى معنا جلوه كرد. در بخش تاريخى شهر، اين تصميم منجر 
ــهرى شد. كفسازى خيابان هاى آورسا  به تخريب ميراث ش
ــاخصه اين شهر  با بازالت از چندين قرن پيش، آن را به ش
تبديل كرده بود. از نظر هويت شهرى، بازالت سياه استفاده 
ــده در كفسازى خيابان ها و فضاهاى جمعى نشانه وجود  ش
ــت. از منظر توسعه  ــهر اس ــان وزوو در نزديكى ش آتشفش
ــرزمينى  ــز، هزينه افزوده وارد كردن مصالح از س پايدار ني
دور قابل مالحظه است، خصوصاً كه در اين شهر قبًال همه 
ــاخته  ــت ـ س چيز از خاك ُرس ـ كه در منطقه فراوان اس
مى شد، چنان كه در ايران، خانه ها از همان مصالحى ساخته 

مى شدند كه در مكان احداث بنا يافت مى شد.
بنابراين گاهى تفكر به جمله «آلفرد پيتر»، معمار منظر 
ــت: "نور را بيش از حد نتابانيد تا سنجاب ها بيدار  مفيد اس

نشوند!" (تصاوير10و11) 

پى نوشت
ــن مقاله حاصل تجربه نگارنده به عنوان همكار برنامه آموزش  اي
فضاى جمعى در مدرسه ملى راه و پل پاريس است كه از پانزده 

سال پيش آغاز شده است.
1. Philippe Revault 
2. André Ravéreau « La Casbah d’Alger, et le 
site créa la ville » Paris, ed. Sinbad, 1989 
3. Michel Anselme « Du bruit à la parole. La 
scène politique des Cités » ed. L’Aube, 2000.
4. Edmund N. Bacon « Design of Cities » 
ed.Penguin Book, 1976
5. Catherine Trautmann
6. Roubaix

تصوير 11: آِورسا، خيابان اصلى شهر، نوسازى شده. 

ــامل خلق فضاى  ــى و عمومى. گام دوم ش فضاى خصوص
ــود : خيابان، بولوار، ميدان،  ــكل هاى متنوع ب جمعى در ش
ــال پياده نقاط مختلف  ــازى. اين روش، باعث اتص زمين ب
ــهر شد. مرحله سوم رسيدگى به طرح كاشت شهر بود.  ش
ــاس ويژگى هاى  ــت گونه هاى متنوع براس ــاب و كاش انتخ
ــب پاركينگ ها بود  ــهرى. مرحله نهايى تخري هرفضاى ش
ــه مجموعه اى جديد از  ــغال آنها ب كه زمين هاى تحت اش
برنامه هاى شهرى اختصاص مى يافت و درعين حال مشكل 
پارك اتومبيل ها در لبه  بولوارها و خيابان هاى عريض حل 

مى شد. 

آيا ايـن روش تفكر و اجرا مى تواند در خلق فضاهاى 
جمعى محله اى نيز عملى باشد؟

ــهرى «روبِه»6، شهرى خالى از صنعت  احياى منظر ش
ــهر، نيز مفيد واقع  ــار از بيكارى جمعيت كارگر ش و سرش
شد. در اينجا نيز، شهر، باتوجه به نقش فضاهاى جمعى در 
ــرفت كيفيت زندگى شهرى، برنامه بازسازى فضاهاى  پيش
ــده  ــين طرح ريزى ش ــهر و حومه هاى كارگرنش جمعى ش
است. خلق يك ميدان عمومى در جايى كه تنها شبكه اى 
بى معنى از خيابان، بدون هيچ نشانه و جهت گيرى فضا را 
ــت. اين مثال،  ــطح محله را ارتقاء داده اس پر كرده بود، س
يادآور چهار مرحله اى است كه از زمان تصميم گيرى براى 
ــراى آن وجود دارد. پس  ــاى جمعى تا پايان اج خلق فض
ــى اين فضاى جمعى و  ــرى در مورد مكان ياب از تصميم گي
ــد،  ــه نقطه ارتباط ميان چه خيابان ها و محالتى باش اينك
ــكل و كالبد براى آن رسيد. مسئولين  نوبت به طراحى ش
ــدند تا اين فضاى جمعى جديد را  در اين مرحله بر آن ش
ــاى محله اى قرار دهند. پس  قطبى براى ارتباط خيابان ه
ــم، ارتفاع،  ــاختمان هاى جديد (تراك ــزى س از آن، طرح ري
ــكن  در  ــارى همكف و مس ــاى تج ــدى)، غرفه ه بخش بن
ــهرى، اين  ــد. براى تضمين كيفيت منظر ش ارتفاع آغاز ش
مرحله، نياز به دانشى تمام و كمال براى برش، تعيين حد، 
ــؤال آخر : چه زبان  ــم خطوط و ارتفاع فضا دارد. و س رس

معمارانه اى سخن بگويد؟ 
در اينجا نيز، پاسخ از راه مشاهده دقيق زمينه پيدا شد. 
ــتفاده از آجر قرمز است.  ــنتى شهر، اس ويژگى معمارى س
ــاير عناصر تنها نقش تزئينى دارند. شمايل گچى سفيد  س
ــا دارند، به وفور  ــادى با نماى قرمز آجره كه همخوانى زي
مشاهده مى شود. نماى ساختمان هاى جديد داراى دو نما 
هستند؛ يكى نماى آجر قرمز در پايين و ديگرى نماى بتنى 
ــر از نماى قرمز به صورت  ــفيد رنگى كه با فاصله دو مت س
ــرپناهى در مقابل باران  ــاخته شده است تا س يك رواق س
ــتريانى باشد كه در غرفه هاى تجارى همكف قدم  براى مش
مى زنند و براى طبقات مسكونى، به صورت تراس در مى آيد 

و طول خانه را تا حدى افزايش مى دهد (تصاوير 8 و9).

بهسازى فضاى جمعى، مراجعه به تاريخ و مفاهيم 
را تاحد جزئيات و مصالح ضرورى مى سازد.

در شهر آورسا در جنوب ايتاليا، تغيير قدرت شهردارى 
ــنگ فرش  ــه تصميم گرفتند س ــد ك ــى نمايان ش هنگام
فضاهاى جمعى را از بين ببرند. اين ميل به امروزى شدن 
را از طريق احداث نوعى كفسارى قرمز چينى پياده كردند. 

تصوير 10: آِورسا، خيابانى با كفسازى بازالت در مركز تاريخى شهر.

تصوير 8: روبِه: نقشه منطقه، قبل و بعد از احداث ميدان. 

تصويـر 6: ميدان كِلِبر، اِستراسـبورگ. تراموا وارد شـهر شـده و با 
فضاهاى پياده و دوچرخه آميخته مى شود.

تصوير 7: بازسازى يك مجتمع بزرگ مسكن هاى اجتماعى، دهه 70 
(1970)، ُو آن ُولَن.

تصوير 9 : روبِه، ميدان جديد با ساختمان هايى كه مرزها را محو مى 
كنند .

11


