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 چكيده          
 سالمت حسط بر نامطلوبی پیامدهای انسان، زندگی کیفی ابعاد به توجهی بی و اخیر های دهه در شهرنشینی سریع رشد

 ختساا   عناصر ترین مهم از شهری جمعی ،فضای دراین میان .است گذاشته شهری زندگی و اجتماعی جامعه و فردی

 خیبا قلب تاار  شهیبوده و هم یذهبوم اجتماعی اقتصادی، فرهنگی، مختلف های فعالیّت گیری شکل بستر و شهر فضایی

 های زمینه توجهّی چیگذشته، بدون ه یشهرساز یو برنامه ها کرده است. اقدام ها تیو سرگذشت آن را روا دهیشهر تپ

که اقدامات باعث شده است تا میدان،معنا و مفهوم اصلی خود را ازدست بدهد و  .اند آورده فراهم را ها ارزش این نابودی

یت نقش آن کمرنگتر شود.مخصوصا میدان های که در زمان های گذشته باه مللای بارای ت ماع ماردم باوده اسات)هو       

ماشینیسم که بر تضعیف بنیادهای زیست اجتماعی دامن میزند، حضور شهرها( که با روی کار آمدن مدرنیته و به تبع آن 

از این رو، عمده گره های شهری در قالب  .کمرنگ و زمینه حضور سواره را قوت بخشیده است ،پیاده در فضای شهری را 

 تلول شده اند.  فلکه ها به وجود آمده و میدان ها قربانی این

و ،چگونگی دگرگونی مفهوم میادان  بر بنیان، تعریف میدان، شناخت ماهیت میدان  تللیلی -توصیفی رویکرد بااین مقاله 

شناخت نقش های میدان بیان شده است. بر این اساس، میدان به عنوان عرصه ای برای غلبه سکون بر حرکت در شاهر،  

دن کلیت بافت، ارتباط عناصر پیرامون، تقویت صفت خوانایی، ای ااد گارانش و نیاز    توان تمرکزبخشی به بافت، نمودار کر

 مطالعاات  اسااس  بار  اطالعاات  آوری جماع معنادار کردن حضور جمع را دارد و صورت و نمودی از بافت شهری اسات.  

 و شده تدوین صادفیت شیوه به و نفر 05 ای نمونه ح م با پرسشنامه تکمیل و میدانی ،مشاهدات)اسنادی( کتابخانه ای

برای نتی ه گیری در موردوضع کنونی و گذشته میادان   swot متغیّرهای مورد مطالعه از جدول تللیل منظور به سپس

 استفاده شده است.عالی قاپواردبیل 

 
 

  
 میدان ، فضای شهری ، زندگی جمعی ، هویت شهری ،میدان عالی قاپو اردبیل هاي كليدي:واژه           
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 قدمه م
خبار   اش شاهروندان  سارزندگی  و زندگی برای تالش و کوشش حرکت، از شهر، یک زندگی برای است نمایشی عرصه میدان

 و هنار  خالقیات،  قادرت،  . دهاد  می خبر آن ساکنان هویت از و میبخشد هویت شهر به ترکیبش و طرح با میدان .میدهد

 کاه  انادازه  هماان  باه  میدان کند. می حکایت جمعی های آرمان به عشق و زندگی به عشق از . آنست در مردم دوستی کمال

 هاای  سااختمان  ، میدان باز فضاهای بین که ارتباطی .هست نیز بعد هنری دارای است، مشخص عملکردی تقاضاهای دارای

 عملکارد  این باشد، می هنری کار هنر نوع با مقایسه قابل که کند می خلق را ملرک فضای یک ، دارد وجود ملصور کننده

 دریاک شاهر   مرکزی میدان و کوچک شهر یا روستا یک در ای میدانچه.ندارد مقیاس میدان با اندازه به بستگی وجه هیچ به

 انسانی متقابل روابط که آورند می وجود به را برای مردم ت مع ملل یک آنها. دارند مشترک هدف یک خود در همه ، بزرگ

 .کند می آزاد دارد خیابان که پویا حرکتی بافت از را آنها و گردد برقرار آن در

 اشكال و ابعاد در شهری، دیرپای عنصر یك عنوان به میدان جدید، و قدیم در ، غرب و شرق در كافیست؛ شهر بر تاریخ ی مرو

 یچیدگیپ و ظرایف به تا نیست آن بر مقاله این اما است بوده یافته اسكان جوامع تاریخ عرصه و صحنه و وجود داشته مختلف،

 و ای حرفه دیدگاه از ارزیابانه، و دوباره بررسی بلكه بپردازد گرفته بر در را آن تكامل سیر و میدان كه و اجتماعی تاریخی های

 چته  داشتتیم  كه ها میدان بر كجاییم، ما شهرهای و ما زمانه، این در ببیند تا شهریست، نیرومند عنصر به این شهری طراحی

چه بالهایی  شهری نوین محالت و مناطق گسترش و توسعه شتاب پر مسیر در شهری هویت و ای زندگیه آینه براین میگذرد،

 آورده ایم .

 

 بيان مسأله

میدان به عنوان عرصه ای برای غلبه سکون بر حرکت در شهر، توان تمرکزبخشی به بافت، نمودار کردن کلیت بافت، ارتباط 

د گرانش و نیز معنادار کردن حضور جمع را دارد و صورت و نمودی از بافت شهری عناصر پیرامون، تقویت صفت خوانایی، ای ا

است. لذا حذف این گونه، من ر به آسیب هایی می شود که به اختصار عبارت اند از: انتقال بی کیفیت رخدادها به دیگر گونه ها 

گی روزمره مردم است و در تقابل فضای عمومی شهر صلنه نمایش زند و ای اد تنش در نقش دیگر گونه های فضای ش

( همچنین فضاهای عمومی شهری امروزه ، جایگاه با اهمیتی 51:  5830بافضای زندگی خصوصی تعریف می شود .)مدیری ، 

اجتماعی شهر و  –در برنامه ریزی های توسعه شهری یافته اند . این امر ناشی از تاثیر این فضاها در تقویت وجهه ی فرهنگی 

( با توجه داشت که فضای شهری با فضای باز 81:  5831تولید سرمایه های اجتماعی است . )رفیعیان و همکاران ، در نتی ه 

در شهر تفاوت دارد.فضای شهری دارای عملکرد وفعالیت ویژه است ،حال آنکه فضای باز شهری صورتی طبیعی دارد،چنانکه 

 (85:  5831توسلی ،پارک یافضای سبز تلرک وفعالیت فضای شهری را ندارد.)

ایده عملی برای برنامه ریزی و احداث میدان ها كه به خواسته های حرفه ای در زمینه های مختلف واكنش نشان می دهد، به 

طور معمول طی مدت زمانی طوالنی به وجود می آید .كارهای مربوط به رشته های مختلف علمی ،متخصصان،سیاست مداران 

ای متقابل به هم مربوط ساخته است.میدان آنجاست !!! و اغلب یك دهه فراموش شده است.شرط و شهروندان را در مناظره 

برخورد با فضای عمومی وجود برنامه ای برای میدان و تبدیل آن به اهداف و مطالبات در مورد نحوه استفاده از میدان است. 

میدان است.جزیات باید مطابق وا قعیت بوده و آزادی عمل  میدان آنجاست !!! ایجاد و استفاده از فضای میدان و هدایت لبه های

براای فعالیت های خواسته شده وجود داشته باشد .مبانی عملكردی هر فضای شهری با كیفیت طراحی ، محركی برای استفاده 

  (282:  1811از آن و انگیزه ای برای ایفا گران نقش است.)قریب، 

ساختار فضائی شهر در ادوار مختلف تاریخ شهر است و از این روی ،همچون ساخت كلی فضای شهری اساسا جزئی جداناپذیر از 

شهر،تابع شهر، تابع شرایط اجتماعی و اقتصادی متغیر بوده ودر هر فرهنگی به صورت های گوناگون ،چون میدان و خیابتان یتا   

ای شتهری عبارتنتد از :میتدان و خیابتان.     تكیه و حسینیه و بازار و گذر وحیاط مسجد،جلوه نموده است.دو عنصتر اساستی فضت   

 (11،ص1832)درسخوان،
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با توجه به مطالب فوق ،میدان عالی قاپو اردبیل به دلیل پیشینه تاریخی كه در سالیان گذشته داشته از میادین مهتم و تتاریخی   

صتحن میتدان دیتده متی     شهر محسوب شده كه در آن دروازه اصلی شهر قرار داشته است كه امروز فقط سایه هتایی از آن در  

شود.این میدان از استقبال و توجه پائینی در سال های گذشته برخوردار بوده كه می توان به عدم توجه به روح و كالبتد ستابق   

میدان اشاره كرد بنابراین دراین پژوهش سعی خواهد شد ، فعالیت های اجتماعی و روابط انسانی در میدان عالی قاپو احیا شتود  

ای میدان را  زنده كرد و از فضاهای رها شده و بدون استفاده درجهت مناسب و بهینته استتفاده كترد تتا بته یتك       وهویت و معن

فضای شهری خالق و پایدار برسیم درحقیقت  این پژوهش راهكار هایی در جهت برگرداندن فضای زنده و ختالق میتدان عتالی    

 .قاپو اردبیل طرح خواهد شد

 

 پيشينه ها و سوابق پژوهش
در پژوهش خود عنوان نموده كه میدان های شهرهای ایرانی كته در   "تاملی در روند دگرگونی میدان  "1811قی زاده ،محمد، ن

گذشته واجد ویژگی ها وهویت خاص خود رادر زمینه های مختلف كالبدی وعملكردی بوده اند،به دنبال ورود روش های برنامته  

دهتای قتدیمی یاگستترش عملكردهتای جدیتدوبا بتی تتوجهی كامتل بته مباحت            ریزی و طراحی بیگانه درپی استحاله عملكر

 زیباشناسی وترجیحات فرهنگی وحیات انسانی وارزش های فرهنگ ایرانی دچارنحوالت ودگرگونی شده اند.

ابراهیمتی بته چگونگی،شتكل گیری،عملكردوسرنوشتت      "میدان؛فضاهای تعریف نشده شتهرهای ایرانتی  "ابراهیمی،محمدحسن؛

ایرانی پرداخته وبه دالیل ازهم گسیختگی فضایی موجوددركالبد وعملكردش،ونیزهرج ومرج جاری درتجسم هویتت ایتن   میدان 

 عنصر شهری در عرصه طراحی وشكل بخشی پرداخته است.

در پژوهش خود تحتت عنتوان تتاملی برچگتونگی      ."تاملی برچگونگی ساماندهی میدان های شهری"امیرخانی،آرین وهمكاران، 

های شهری به بررسی تاریخی میدان در اروپا و ایران باستان و بعد از شروع انقالب صتنعتی پرداختته استت و همچنتین      میدان

میدان دردوره های بعدی را نیز تحلیل نموده است.و اصول ساماندهی فضای شهری درشهرهای ایران را در پیوستگی فضایی،هم 

 ن،قلمرو تركیب یاكمپوزیسیون می داند.پیوندی عناصرشهری،محصوركردن فضا،فضاهای متبای

در پژوهش ختود بته ایتن اشتاره      "كیفیت حضور درمیادین شهری باتاكید برنمونه های سنتی ایران"دانش،جابر و طیبیی ،امیر. 

كرده است كه درشهرهای ایران،یك فضای شهری مانندمیدان،دریك كل بزرگتر ومنسجم به نام شهر معنا پیدا می كندواین جز 

وقت انسجام وپیوستتگی را مختدوش نمتی كند)اصتل پیوستتگی فضایی(.خصتلت دیگتر فضتاهای شتهری درایران،اتصتال            هیچ

وپیوستگی كالبدی این فضاها بایكدیگراست)اصل هم پیوندی عناصرشهری(واصل دیگتر درفضتاهای شتهری رامحوریتت عنتوان      

 ان كرده است.كرده كه در میادین به عنوان مهمترین موضوع درشكل دهی به میدان بی

اسالمی )نمونه موردی:  -فرآیند طراحی فضای شهری بر مبنای اصول زیبایی شناختی ایرانی "نقی زاده ،محمد وهمكاران 

 خدا یاد متذكر را انسان باید نخست زیبا و شهری مطلوب بیان نموده كه فضایدر این مقاله ،  ."( میدان وحدت اسالمی تهران

 است این زیبا و مطلوب شهری های فضای ویژگی دیگر از .باشد پاسخگو را انسان متفاوت زهاینیا مراحل بعدی در و سازد

 و سازگاری با و گیرند مردم شكل نیازهای و فرهنگ جامعه، های ارزش اساس بر شهری عناصر فضای و اجزا از یك هر كه

 گیرند قرار فضای شهری بندی استخوان روی بر شده، شبینی پی مكان بهترین در شوند و تركیب یكدیگر با كامل هماهنگی

 .آید حاصل واحد كل نهایت در كه

 

 ميدان با تاكيد برالگوهاي ايراني مفاهيم و تعاريف
شتكل كته   ایای معموالً دایرهحوطهم واژه میدان بطورعام این گونه تعریف شده است: میدان ،مركب از می + دان)پسوندظرفیت(

میدان دادن: )مصدر متعدی( ]عامیانه، مجاز[ به كسی مجال و فرصت دادن كه هر كار  . دهدط میچندین خیابان را به هم ارتبا

 (1813) فرهنگ لغت عمید،خواهد بكندمی
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نیز به نقطه و کاانون مرکازی شاهر اشااره دارد.قابال اشااره آن کاه شاهرهای          plaza-place-piazza  کلمات التینی چون 

پا دارای میدان مرکزی مشاخص نبودند.اگرچاه هماه ی آنهاا حاداقل یاک خیاباان اصالی         انگلیسی برخالف سرزمین اصلی ارو

که به نقطاه و کاانون مرکازی شاهر      platz و  piazzaو placeو plazaریشه در کلمه التین   streetداشتند.واژه انگلیسی 

داشتند،نیز آن معناا را باه طاور دقیاق      اشاره دارد، وجود ندارد.فضاهایی که در قرن هی دهم در قالب گونه میدان و بازار وجود

 (lioud:1992:46) تداعی نمی کنند.

در مورد میدان شهری، تعاریف متنوعی ارائه شده که به اختصار بیان می شود و در انتها به عنوان جمع بندی، تعریف مورد نظر 

 این پژوهش از میدان و اجزای آن که از دستاوردهای این پژوهش است ارائه می گردد.

میدان حاصل وبرآیند سه عنصر اصلی کناره و میانه و فعالیتی است که م موعه آن ها هویات میادان را تعریاق مای کناد)نقی      

 (51:5830زاده، 

 دارند قرار آنها تقاطع ملل در یا راهی کنار در و هستند معین کمابیش یا ملصور ای ملدوده دارای که وسیعی باز فضاهای

 ، زاده سالطان   (گویناد  میادان  را بودناد  مزبور کاربرد چند یا دو از ترکیبی یا ... و اجتماعی ، طیارتبا کارکردهای دارای و

 (31ص ،5830

 (18:1:11 یادیت ، بن یتوستل  .)نامند یم دانیرا داشته باشند م یو محله ا یكه نقش جمع كردن خانه ها ، عناصر شهر ییفضا

از تقتاطع دو   نیادیت م یبته طتور كلت    (1818:11 ریت راب كر )دیآ یبه وجود مباز  یفضا كیاز تجمع خانه ها دور تا دور  دانیم

شتهروندان   تیت در ذهن یشتهر  یفضتاها  نیاز اثر گذارتر (.103ص  1811 یحكمت .)گردند یحاصل م گریكدیعمود بر  ابانیخ

 (1811:1زاد :پاك)شناسند. یشهر ، مناطق مختلف شهرشان را توسط آن از هم بازم كیهستند كه بطور معمول ساكنان 

به تعبیر راب كریر از میدان ،ویژگی های این فضا در ساختمان های مذهبی نیز بروز میكند.این تعریف به شكل گیری میادین 

اولی در شهرها نظر دارد و با احتمال قوی،میدان را نخستین تمهید انسان برای استفاده از فضای شهری می داند.از نظر كریر 

ها،دور تادور فضایی باز بوجود می آید.این چیدمان، كنترل بسیاری را برای فضای درونی با به حداقل  میدان از تجمیع خانه

رساندن سطوح خارجی و آمادگی دفاعی در برابر حمله های بیرونی میسر می سازد.به گمان او میدان به مرور،ارزشی نمادین 

 (111:1811شد.)پاكزاد،یافت و نمونه ای برای ساختمان های مذهبی چون حیاط مساجد 

میدان گونه ای از فضاهای شهری و مكانی برای حادث شدن تمركزهای عملكردی و معنایی وبروز تعامالت اجتماعی و نیز 

تركیب آن هاست.در این گونه از فضای شهری،عرصه برمسیرودرنگ برحركت غلبه دارد.تعریف اجزای میدان به تدقیق تعریف 

 اصلی و معمول در مورد میدان میانه،جداره و كناره هستند.این فضا می انجامد.اجزای 

میانه: اصلی ترین جزء میدان است كه با بودن آن معنای میدان ممكن می سازدمیانه حتی بدون كناره و جداره می تواند  

 معنای میدان را القا كند.

ند.جداره آرایش و انتظامی از چند صفحه است و جداره: پیرامون و محیط میدان است كه میدان را از دیگر فضاها متمایز می ك

 از طریق آن ورود از بیرون به میدان یا از درون میدان به انبیه اطراف میسر مسازد.

كناره: اولین الیه فضایی مرتبط با جداره میدان است كه معموال كاربری هایی را در مجاورت جداره تعریف می كند و شامل 

 بدان را میسر می كند.فضاهای ورودی است كه نفوذ 

 

 شناخت ماهيت ميدان
شناخت ماهیت میدان به عنوان گونه ای از فضاهای شهری در بافت و تفاوت ماهوی آن با دیگر گونه ها،نخستین گام بسوی 

تبیین نقش آن در یك مورد كامال  متفق اقواند كه : فضای شهری بستری برای تعامالت اجتماعی است، حال آنكه در مورد 

جه عمومی و خصوصی بودن آن ودر مورد ویژگی های كالبدی فضای شهری می توان آراو دیدگاه ها را دریك طیف ،نظام در

داد.ضرورت بروز تعامالت اجتماعی در عرصه شهر از آن جاست كه انسان نه تنها متمایل به دراجتماع بودن است، بلكه مستعد 
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تواند موجب تسهیل روابط اجتماعی،پاالیش ساخت اجتماعی،فرایند اثرگذاری و اثرپذیری از آن است.فضای شهری می 

 (11،1811اجتماعی شدن و عرصه اعمال موازین و هنجارهای اجتماعی و به عبارتی عرصه نمایش زندگی باشد.)پارسی:

تار و نظام شهر به عنوان ظرف اجتماع،كالبدی برای تدوین فعالیت های جمعی است.این فعالیت ها هرچندباشند و با هرساخ

فكری كه رده بندی و تفكیك شوند.فعالیت هایی درقالب حركت و جابه جایی یا در قالب سكون و مك  هستند.بیان دقیق تر 

آن كه فعالیت ها توامان در قالبی آمیخته از حركت و مك  وقوع می یابند،در برخی مك  و در برخی حركت غلبه می 

شدن دو گونه بنیادی فضای شهری تبیین می كند،این دو گونه میدان و خیابان هستند و یابند.راب كریر این مفهوم را با قائل 

 (11،1818البته در مقیاس معماری نیز این معنا در قالب شكل های كالبدی اتاق و راهرو قابل بررسی است.)كریر:

كردن ویژگی های فضا به سمت  حركت و مك  )تامل و درنگ( در معنابخشی به فضا ایفای نقش می كنند و هریك برای قطبی

معنای مورد نظر با به كارگیری تمهیداتی زیبا شناختی فضا را معنا می بخشند.به عنوان مثال ،گونه هایی از فضای شتهری كته   

در آنها حركت معنا اهمیت می یابد. با مفاهیم خوانایی و روانی غنا پیدا می كنند و ریتتم و تكترار و تشتابه و تداوم،جنبته هتای      

ثرگذاربر كیفیت فضا هستند.در این فضاها شكل كالبدی ،مسیرگونه و خطی است.در حالی كه در فضاهای سكون مفاهیم مك  ا

و تامل ودرنگ تقویت می شوندوشكل كالبدی وتناسب های فضا به سمت عرصه تغییر می یابد و به لحاظ تناسب های فرمتی و  

ود است.این وضعیت از ویژگی های میادین است چرا كته بترای میتدان بته     شكلی در آنها گشادگی نسبت به دیگر گونه ها مشه

عنوان فضای شهری ویژگی هایی از جمله گشتادگی نستبت بته معبتر و محتل تقتاطع چنتد معبتر و . . . قابتل ذكرنتد.  )نقتی            

 (:1: 1811زاده،

 

 ديدگاه ها و نظرات انديشمندان در مورد ميدان 
)میدان(در میان فضاهای شهری ،حاصتل دغدغته صتاحبنظران مباحت  شتهری در جهتت       توجه به گونه گره و زیرمجموعه آن 

 افزایش كیفی و كمی مردم در عرصه شهر است .در نگاه پژوهشگران،حداقل پنج موضع زیر قابل پیگیری است:

 روانی در شهر .رویكرد هنری و زیباشناختی :توجه به میادین به عنوان گونه ای الزم برای نیل به كیفیت مطلوب جسمی و1

 .رویكرد تاریخی: تحلیل وبررسی فضاهای شهری و میادین در بافت های تاریخی و برشمردن كیفیت های ناشی از آن.2

.رویكرد گونه شناختی:بر مبنای معیارهای كالبدی ،شكلی،عملكردی یا دیگر معیارها از میدان ها دستته بنتدی انتواعی ارئته و     8

 راهم شده است.ملزومات پژوهش در این زمینه ف

 .رویكردهای تحلیلی: شناخت میدان به وسیله اجزائی كه منجر به ازائه معیارهایی برای طراحی و ارزیابی میادین می شوند.1

.رویكرد قیاسی:شناخت وضع موجود و قیاس نمونه های ایرانی با نمونه های غیرایرانی یا قیاس با نمونه ها دردوره های زمتانی  1

 حول فضاو مطالعه روند ت

به عنوان مصادیق تقسیمات مذكور، این موارد قابل اشاره است: كامیلوزیته شهرساز اتریشی با رویكرد زیباشناسانه میدان و در 

كنارآن خیابان را دو گونه ای می داند كه هر شهری باید حداقل واجد چند نمونه مطلوب آن باشد :روح بشریت را زنده كند و 

درجوانان پرورش دهد.او به مباحثی چون محصوریت،ارتباط میان بناها،شكل و اندازه میدان،تركیب  احساسات پاک و بزرگ را

میدان ها و تشكیل میدان های گروهی و موضوع حضور عناصر طبیعی در میدان می پردازد.همچنین به آزاد گذاشتن میانه 

 (11:1813میدان تاكید دراد.)آسیابی،

 ن ها،رویكرد تاریخی و گونه شناسی غالب است و لذا میدان به انواع زیر تقسیم می شود:دربررسی های پاول زوكر از میدا

 شود می محسوب كامل فضایی خود برای كه بسته و محصور میدان -1

 است  شده داده جهت مسلط عنصری سوی به ان فضای كه میدانی -2

  است گرفته شكل مركزی فضایشحول كه ای هسته میدان -8

  باشند می فضا چند از متشكل خود كه میادینی -1
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.او اشاره می كند كه دویا چند نوع از این موارد ممكن است توامان در رسد می نظر به فضای نامشخص كه با شكل بی میدان-1

 (12:18:1یك میدان حادث شوند.)توسلی،بنیادی،

كه عبارت اند از:میدان های با جهت  توماس تیس اونس نیز با نگاهی گونه شناختی چهارنوع میدان را بررسی می كند

 (:181نامشخص،میدان هایی با جهت خاص،میدان باهسته متمركز و میدان های مربوط به هم )تیس اونس:

كلیف ماتین میدان را با ویژگی های شتكلی  بته میتدان در انتواع بستته ،پتیش فضتا،كانونی،تركیبی و بتی كرانته بررستی متی            

 (moghtin.1992.99.)كند

جمع بندی از نگاه پژوهشگران ایرانی به میدان،می توان اهمیت مقیاس و عملكرد را در تبیین انواع و نیز تحلیل و در یك 

بررسی آن مشهود دانست.درحالی كه در نكاه پژوهشگران غیر ایرانی ریخت شناختی محوریت می یابد.ین مطلب یادآور ارزش 

عالیت درون میدان و مقیاس و عملكرد تاكید می كند.در مطالعات میدان های موجود در میدان ایرانی است كه به محتوا و ف

 ایرانی ضرورت دارد به دو جنبه اجتماعی و كالبدی توجه دارد.

 

 بررسي عوامل موثر بردگرگوني ميدان در وضع حاضر
خود در گروه های ه نوبه میدان های شهری عوامل عدیده ای را می توان عنوان نمود که این عوامل نیز ب تغییر علل تبیین در

که آنها را م موعه عوامل رویه ای،م موعه عوامل فرهنگی و م موعه عوامل بنیادی می نامیم. عوامل قابل طبقه بندی هستند.

رویه ای عواملی هستند،که ناشی از عملکردمدیریت شهری ودرنتی ه ناگزیر اجرای برنامه هاو طراحی هایی هستند که بر وجوه 

 (5831شده اند و نه عوامل تاریخی و فرهنگی.)نقی زاده و امین زاده،کمی متمرکز 

تغییرات فرهنگی در نوع و شیوه برپایی آیین ها و  -5م موعه عوامل فرهنگی را نیز می توان تلت چهاردسته عمده شامل :

 ررسی نمود.نوع نگرش سوداگرانه ،ب-4تقلید ازالکوهای بیگانه و  -8تغییرات شیوه خریر و فروش  -1مراسم 

الزامات و ملدودیت هادر نتی ه ی شرایط زمانه و عالوه برامکاناتی که پیش روی دست اندرکاران مسائل شهری 

وجوددارد،ای ادمی گردد.جملگی عوامل فوق بعنوان عواملی موثربردگرگونی میدان ها،سبب می گردند،،تا تغییرات عمده ای 

تر،درتقلیل توان آنها برای دربرگرفتن،یابرپایی فعالیت های اجتماعی و همین طور درکارکرد اجتماعی میدان ها و به عبارت به

تاریخی شهرها و هم چنین تقلیل کیفیت بصری و ملیطی و زیباشناختی آنها،بروز –تضعیف هوین فرهنگی 

 ( که در زیر به خالصه ای از این ویژگی ها اشاره می گردد.5813نماید)قیومی،

برای تعامالت اجتماعی ایفای نقش کند،اما به دلیل  فضاییت به عنوان مالقاارهای ملل قر انعنو به ان می تواندمید -5

تغییرات کالبدی از جمله دشلوغی وازدحام،فقدان دسترسی به فضای میانی،فقدان فضای مکث،ایفای این نقش کاهش یافته 

 است.

و زیبایی آن رابه شدت کاهش داده است.آلودگی زمین ظهور انواع آلودگی ها در میدان موضوعی است که کیفیت ملیطی -1

که من ر به آلودگی آب و خاک خواهد شد،آلودگی هوابه دلیل عبور و مرور بیش از حد خودروهای عبوری و آلودگی صوتی 

 ناشی از خودروها،دست فروش هاو رانندگان از جمله این آلودگی ها هستند.

و پایانه ها، نقش های اصلی اجتماعی و فرهنگی میدان را تهدید کرده است و به  وجودپایانه های اتوبوس های درون شهری-8

 نوعی نقش های آیینی و فرهنگی حذف شده است.

تغییر نقش و کاربری میادین واطراف آنها سبب شده است تا این فضای شهری دچار ازدحام گشته ونقش آن بعنوان فضای -4

 مطلوب شهری دچارضعف شده است.

منظر مطلوب و فرهنگی نیز ویژگی منفی بارز این میدان است و این میدان فاقد ارزش هایی چون ارزش های کالبدی فقدان -0

 تلفیق مطلوب عناصرطبیعی و انسان ساخته و فضای برپایی آیین های فرهنگی و ملی است.

ه خودروها ملصور و به عنوان عنصری نقطه توجه ناظر به میانه میدان جلب،ومتمرکز شده است و مرکز این میدان در حلق  -6

 مادی اختصاص یافته است.
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 معرفي محدوده مطالعاتي
 نیا. است گرفته قرار مبداء النهارنصف از یشرق طول قهیدق 1 و درجه 43 و یشمال عرض درجه 83 تیموقع در لیاردب شهر

 ینوارها ریتأث تلت که است یانطقهم خشک مناطق جزء ییهوا یهاتوده ینیفرونش علتبه ییایجغراف عرض از تیموقع

 .دارد قرار حاره جنب پرفشار

 مرکز یمتماد یهاقرن خود یاسیس خیتار طول در شهر نیا. رودیم شماربه رانیا یشهرها نیترکهن از یکی لیاردب شهر

 حدود شهر تا سبالن صلهفا. است گرفته قرار لیاردب مغرب در سبالن کوه. است بوده رانیا کشور تختیپا یزمان و  انیآذربا

 حدود ایدر سطح از لیاردب شهر ارتفاع. دارد ارتفاع ایدر سطح از متر 4315حدود بایز کوه نیا قلّه نیبلندتر. است لومتریک 45

 .)طرح جامع اردبیل(است متر 5165

بوده است که درگذشته  میدان عالی قاپو در مرکز بافت کهن و تاریخی اردبیل به عنوان فضای تاریخی و قدیمی شهر معروف

 مورد توجه مردم شهر بوده است ،اما امروز معنا و هویت خود را کمرنگتر می بیند.

 
 : موقعیت سایت موردمطالعه نسبت به شهر، بافت قدیم و شبکه معابرپیرامون5جدول 

امون در وضع موقعیت میدان نسبت به معابرپیر موقعیت میدان دربافت قدیمی اردبیل موقعیت میدان در اردبیل

 موجود

   
 ماخذ:نگارندگان

 صفویه دوران در شهر میادین
 ساختار دهنده لیتشک یاصل یفضاها از یصفو دوران لیاردب در ست،ین یاثر نام چند ب ز.آنها از امروز که شهر یمیقد نیادیم

 :آنان جمله از و اند ه بود شهر

 از و هیصریق حمام، امامزاده، و مس د خود اطراف در و -عیوس اصفهان جهان نقش دانیم بمانند که: لیاردب یاصل دانیم -5

 .است داشته یصف خیش بقعه با ارتباط یسوئ

 و است فروشان کهنه و تفروشان دس ملل شتریب که تتنان هف ملله در یها بازارچ اکنون: دیجد هفروشان کهن دانیم -1

 .است ریدا هنوز

 اکبر یعل رزایم مس د کنار در و شده بیتخر اکنون که) ها یچ نفت یمیقد یسراکاروان ملل یحوال در:  نفت دانیم -8

 .است بوده مشرف آن بر بازار ۀراست از یسمت و ده بو واقع.(  بود معروف زینی جوهرچ یکاروانسرا نام به و.  بود شده ساخته

 بدروازه که آن یاصل دروازه و است موجود نام نیهم به یدانیم یصف خیش بقعه یورود در مقابل در اکنون: قاپو یعال دانیم -4

 .است رفته نیب از امروزه است بوده بقعه مللقات از و معروف قاپو یعال

 یکاشان اله تیآ ابانیخ احداث اثر بر آن یاصل ملل که دارد وجود دانیم تازه بنام لیاردب شهر در یدانیم حاضر حال در -0

 نیا اند،احتماالً کرده احداث ساختمان را یمابق و گرفته قرار ابانیخ در دانیم عرصه از یمساحت و است کرده رییتغ یکم

 و بایز ۀراست و است شده خوانده نام نیا به(  شد شاره ا آن به باال در که) لیاردب یاصل و تر میقد دانیم مقابل در دانیم

 (5834.)امیری،است ساخته یم مربوط بهم را اندیم دو نیا است موجود ارمنستان راسته نام به آن یایبقا امروز که یضیعر
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 وجه تسمیح میدان عالی قاپو
واژه عالی قاپو مربوط به دوره صفویه بوده است،که کپی شده و تکمیل شده آثار عثمانی می باشد.در لغت نامه عثمانی ایان ناام   

صفوی این واژه به زباان ترکای معناا شاد کاه      )باب عالی ( معنا شده که در لغت عربی باب به معنب )در( می باشد که در زمان 

در،زبان ترکی در به معنب )قاپو( می باشد که واژه باب عای به معنی )در بزرگ،وسیع( معنی میدهد.به هماین خااطر باه دلیال     

( ناام  اینکه این میدان در جلوی عمارت شیخ صفی الدین قرار داشت از ،دروازه بزرگ و وسیعی برخوردار بود این نام)عاالی قااپو  

گذاری شد که بعدها وقتی دولت عثمانی به اصفهان کوچ کردند از طرح و معنای وسیع بودن میدان عالی قاپو استفاده کردناد و  

طرح و شکل مربعی میدان عالی قاپو را طرح ریزی کردند.به عبارت دیگر میدان عالی قاپو اصفهان الهام گرفتاه از میادان عاالی    

 (5834(که در ادامه عکس های تلول میدان در سالیان دور تا امروز ارائه شده است.)امیری،5قاپو اردبیل می باشد.)شکل 

 

 
 :عكس هوايي ميدان عالي قاپو      ماخذ: نگارندگان 1شكل 

 مراسمات و تشریفات میدان 
یرباز در این میدان میدان عالی قاپو از همان زمان صفوی به دلیل اهمیت شیخ صفی الدین ملل تشیع و مذهب بوده است،از د

مراسم های مذهبی برگزار شده و امروز نیز این هویت و معنای خود را حفظ کرده و طوری که مراسم های ویژه ای در تاسوعا و 

عاشورای حسینی در صلن میدان برگزار شده و برگزار میشه.در وفات مسلم)مسلوم وفاتی( در صلن میدان ضرب تبل ها زده 

ضای حضن انگیز شروع به رجز خوانی می کنند و با برگزاری این مراسم در میدان عالی قاپو ،شروع شدن می شود و با ای اد ف

میدان عالی قاپو از عزت و احترام خاصی در میان مردم برخوردار ( 5815ماه ملرم را به مردم شهر اعالم می کنند.)صفری، 

یدان اعتقاد باالیی دارند، در سال های قبل از منع شدن قمه زنی بوده است. اهالی این ملله همچون مردم اردبیل به ساالر شه

در صلن میدان قمه زنان ت مع می کردند و شروع به قمه زنی می کردند،که قمه زنان این ملله به )کوزه( معروف 

 مراسمات میدان عالی قاپو را درگذر زمان نشان می دهد. 1هستند.شکل 

 

 
)سمت راست باال( و مراسم اعدام )سمت 5855)مراسم شببه خوانی در دوره قاجار )عکس سمت چپ(و همچنین در سال و : مراسمات میدان عالی قاپ 1شکل 

 راست پایین(  ماخذ: نگارنگان
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 سر در میدان عالی قاپو شاهد عزاداری مردم اردبیل در طول تاریخ
صفویه و عناصر بکار رفته در سر در میدان عالی میدان عالی قاپو میدانی مقدس جایگاه ویژه و خود نشانی از ابهت خاندان 

.در جانب غربی میدان ، سردر اصلی بقعه به نام عالی قاپو قرار  بوده است وحدت و عظمت و زیبایی  کننده تداعی قاپو 

 راواخ در سردر باالی های قسمت ، است بوده قاپو عالی میدان در اردبیل مردم عزاداری شاهد  سال سالیان که  داشته

 خورشیدی 5815 سال در بود ها طاقچه هاو خانچه و معرق کاشیهای دارای که ها پایه باقیمانده و ریخته بکلی  قاجار  دوره

ن رفتن کاشیها ، باقیمانده کتیبه معرق باالی سردر طبق دستور اداره کل بی از و ریختن خطر و شکستگی بمناسبت

داری هسمعیل دیباج با دقت کامل از کتیبه و خانچه ها برداشته شده و نگباستانشناسی با نظارت و مراقبت مرحوم آقای ا

 میشود تا در آتیه در ملل مناسبی نصب گردد.

میدان از سیما و کالبد غنی برخوردار بود.در روبروی ورودی بقعه شیخ صفی دقیقا در ضلع مقابل میدان، نگارخانه ای بود که در 

ن سعدی و عاالی قااپو تخریاب شاد و اماروز تنهاا ساایه ای از مکاان آن بااقی ماناده           مابی 5851جریان خیابان کشی در سال 

به ملل اشاره شده است(.در قسمت دیگر میدان حمام و مس د عالی قاپو قرار داشت.از جمله بناهاای باا ارزش    0است)درشکل

ز همچون دروازهای دیگار شاهر تخریاب    میدان دروازه ی میدان بودکه جز مهمترین دروازه اردبیل نامیده می شد.این دروازه نی

 موقعیت دروازه و نگارخانه را نشان می دهد. 4شد و هیچ اثری از آنها باقی نمانده است. شکل 

 

 
 

 :سر در میدان عالی قاپو درگذر زمان      ماخذ: نگارندگان 8شکل 

 

 
 ارندگان:سازمان فضايي شهر قديم اردبيل ) موقعيت دروازه ها (      ماخذ: نگ 4شكل 

  :ميدان عالي قاپو طرح ذهني

-1810نوع اثر: میدان عالی قاپو        مربتوط بته دوره معاصتر )   شروع شد .  1811قاپو در سال  یعال دانیطرح احداث المان م

 (1811طراح اثر: آرشیتكت آمریكایی )به نام گریگور(   )كارمند شهرداری اردبیل در سال   (1811
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 استتفاده  – گرفتته  قرار بیضی كانونهای از یكی در المان –ده كه از نظر كلی دیدی پویاتر داشته است میدان به شكل بیضوی بو

 –صتفی   شتیخ  مقبره) گنبد سه از گرفته نشأت المان سه این كه رسد می نظر به چنین المان در مختلف ارتفاع با ستون سه از

 بعنتوان  ارزشمند و پاک و مقدس عنصری المان ستون سه سطو در موجود حوض – باشدمی( خانه حرم – اسماعیل شاه مقبره

 از باشتد متی  ایستتایی  و وحدت نماد ستون هر كه ستون سه وسط در حوض دادن قرار با المان طراح. باشدمی المان تپنده قلب

 (1) شكل كند.نماد پاكی و مقدس بودن را تداعی می است شده افراشته آسمان بسوی زمین دل

 

 

زمان فضايي قبلي ميدان  )عكس وسط باال،المان ميدان و مسجد در سوي ميدان را نشان مي دهد و عكس هوايي :سا 5شكل 

 (            ماخذ: نگارندگان1831از ميدان قبل از سال 

 5835کالبد و ففضای میدان عالی قاپو بعد از سال 
امام تا عالی قاپو و تخریب میدان با آن الماان زیباا و   درپی ساخت وتاخت های مسئولین و تخریب سطح وسیعی از بدنه خیابان 

با هویت)که جدیدا ماکت المان درست شده و قرار است در میدان وحدت اردبیل را اندازی شود( و از بین رفتن مسا د قادیمی   

مسا د م تماع   عالی قاپو طرح جدید شروع به راه اندازی شد،در این طرح مس د به سمت مقابل انتقال یافت ،به جایاه قبلای   

ت اری جا خشک کرد،بدنه م موعه شیخ صفی )از مس د سلمان شاه تا کنار مس د عالی قاپو (نوسازی شد و موزه های ماردم  

شناسی و فضاهایی در قالب همین م موعه ای اد شد که از جمله کارایی های این فضاها برگزاری مراسمات جشن غادیر غام و   

ر خود صلن میدان عالی قاپو چه در گذشته و چاه در وضاعیت اماروزی اش مراسامات     تمامی جشن های بزرگ می باشد.اما د

درخورتوجه برگزار نشده است.آن هم به خاطر گذشته و احترامی که اهل ملل به برگزاری مراسمات مذهبی داشته اند مرباوط  

 می شود.)نگارندگان(

تقاطع های کنار میدان عالی قاپو به گره بزرگ ترافیکی  اما معضل اصلی در این طرح که کامل به پایان نرسیده این است که

مبدل شده است،که باعث مشکالتی برای کسبه اطراف شده است ،به همین دلیل است که اکثر مردم طرح قبلی )میدان و 

 (6المان( را بیشتر پسند می کردند.)شکل 
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ي  وضع موجود ميدان،عكس چپ پايين سردر ورودي ميدان :سازمان فضايي فعلي و جديد ميدان) عكس چپ باال سازمان فضاي 6شكل 

 از جانب مسجد،و عكس ترافيک جلوي ميدان(            ماخذ: نگارندگان

در این طرح،که بیشتر به طرح گذشته میدان شباهت دارد دیگر اثری از نگارخانه ودروازه نیست البته در قسمت روبروی سردر 

ارخانه کنده شده و با سنگ فرش قرمز رنگی مشخص شده است.این طرح میدان زمانی آرامگاه شیخ صفی جای پایه های نگ

مناسب بوده که خیابان کشی های جدید بسوی میدان ان ام نشده بود و به حالت مستطیلی ملصوریت خود را حفظ می کرد 

 دهد. ( موقعیت جدید میدان و کاربری های غالب میدان را نشان می1که اینگونه نشده است.)شکل 

 
)عكس پانوراما،باال عدم محصوريت ميدان و باز بودن فضا را نشان مي دهد،عكس چپ   عدم محصوريت فضايي ميدان 7شكل 

،وسط،محل نگارخانه كه پالن با سنگ مشخص شده است،وعكس كاربري ها و مسجد در وضع موجود مشخص شده است .      ماخذ: 

 نگارندگان

 ن )سلمان شاه تا میدان عالی قاپو(بدنه های نوسازی اطراف میدا
طرح مصوب شد،توده های ساختمانی بسیاری در این مسیر تخریب شد تا ،فضای جدید عالی قاپو  5835پس از اینکه در سال 

احداث شود که این نوسازی به شکل بسیار خوبی ان ام شد.جداره های مطابق با هویت ملله عالی قاپو و احداث دو م تمع 
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( وضعیت 3ام های شاه اسماعیل خطایی و در ملل سابق مس د و مغازه های اطراف میدان سابق.شکل شماره)ت اری به ن

 بازسازی شده جدید را نشان می دهد.

 
 ماخذ: نگارندگان          بدنه وجداره هاي بازسازي شده اطراف مجموعه عالي قاپو 3شكل 

موجود و در حال ساخت پیرامون آن ملصور شده است.  اح ام ر وفضاها و عناص طح می فضای باز: میدان، توس اتخصوصی

شرقی، این ملصوریتّ توسط بناهای  شمال موجود در پیرامون میدان دو طبقه هستند. در بدنۀ غربی و گوشۀ ت اری بناهای

لصوریتّ کامل م عبارتی، عقب نشسته، شکسته شده و فضا به بیرون رخنه کرده است؛ به طبقه تا دو هارز شمند تاریخی ک

افراد  تعداد متر مربع و دارای مقیاس اجتماعی و متناسب با ت مّع 51555 حدود وجود ندارد. مساحت میدان در طرح جدید

خواهد بود. تناسب ارتفاع به عرض میدان  یافراد زیاد تعداد 5:55خواهد بود. تناسب ارتفاع به عرض میدان تقریبا  یزیاد

 .است ناقص است که نشانگر ملصوریّت 5:51ع به طول میدان تقریبا تناسب ارتفا و 5:55تقریبا 

 

 ميدان عالي قاپواردبيل در SWOT جدول از استفاده با بيروني و دروني عوامل تحليل و تجزيه
رایند به منظور تحلیل و بررسی میدان عالی قاپو وارائه راهكارهایی برای برگرداندن معنای فضایی از جامعه آماری با استفاده ف

مصاحبه و همچنین تسلط كامل بر خود منطقه، نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدهای منطقه شناسایی و به صورت زیر 

حال كه عوامل درونی و بیرونی را مشخص كردیم، نوبت آن رسیدكه به هر یك از معیارها ارزش و ضریب  ،دسته بندی كردیم 

عوامل مشخص گردد. این كار از طریق پرسشنامه حاصل می شود. عوامل تعیین خاصی را اختصاص بدهیم تا میزان اثرگذاری 

شده را نوشته و از پرسش شونده می خواهیم به هر یك از عوامل تعیین شده یك ارزش و ضریب تعیین كند. برای تعیین 

 ضریب می توانیم از طیف لیكرت استفاده كنیم:

 وری خاطرات گذشته:   توانایی میدان عالی قاپو در یاد آبرای مثال ،

 خیلی كم  كم  متوسط  خیلی زیاد                 زیاد   

نفر فرستادیم و همه آنها بر اساس مطالعه دقیق، گزینه مورد نظر را انتخاب كردند. تا اینجا محاسبات  10ما پرسشنامه را برای 

های كمی تبدیل كنیم. برای این كار طیف لیكرت را ارزش  كیفی انجام داده ایم. ما باید جهت تحلیل، اطالعات را  به داده

 گذاری می كنیم:

 1خیلی كم =     2كم =      8متوسط=      1زیاد=     1خیلی زیاد = 

را انتختاب كردنتد. تعتداد     ادیت ز ای ادیز یلیخ نهینفر، مثال چند نفر  گز 10 نیاز ب مینیتا بب میكن یم یحال پرسشنامه را بررس

را  ادیت ز یلت یخ نته ینفر از افراد گز 11،  توانایی میدان عالی قاپو یمثال، برا ی. برامیكن یانتخاب شده را شمارش م یها نهیگز

 كرتیل فیدر ط نهیگز نیرا انتخاب كردند را در ارزش ا نهیگز نیكه ا ی، ما تعداد افراد هیاول بیضر نییتع یانتخاب كردند. برا

 11*  1=      1:                                                             :میكن یضرب م
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 كترت یل فیت در ط نته یرا بته ارزش هتر گز   نته یاز گز كیت دادنتد. حتال تعتداد هتر      یمختلتف را  یهتا  نته یافراد مختلف بتا گز 

 .عامل محاسبه شود نیا هیاول بیتا ضر میكن یضرب م

 اند: ی شدهبند دسته ریاساس به شرح ز نیبر ا دانیقاط قوت و ضعف من

 
 میدان عالی قاپو   ماخذ :مطالعات میدانی نگارندگان در موجود تهدیدهای و فرصتها و ضعف و قوت نقاط تللیل و : بررسی 1جدول

 
 : عوامل درونی و بیرونی)تعیین ضرایب تللیل(    ماخذ : نگارندگان 6،0،4،8جدول

 
دی باید درصد یا میانگین وزنی هار عامال را نسابت باه کال باه       می باشد. حال در مرحله بع 5553م موع ضرایب نقاط قوت، 

تقسایم مای    5553ضرب و بر م موع ضارایب یعنای    555دست بیاوریم. برای این کار درصد گیری می کنیم.  هر عامل را در 

 مثال عامل اول نقاط قوت(( کنیم. عدد به دست آمده را به صورت صدم می نویسیم تا ضریب ثانویه بدست آید.

500/5  =01/50=5553  ÷(503  *555 ) 

راهبرد  یاثربخش زانیمشخص كردن م یرتبه برا نییشده است. تع ادیاز عوامل  كیهر  یرتبه برا نییكار ما، تع یمرحله بعد

 عیسر یلینشان از واكنش خ 1باشد. رتبه  یم 1تا  1باشد. رتبه ها از  یدر نشان دادن واكنش نسبت به عوامل م یكنون یها

پس از تعیین رتبه، حال ضریب نهایی هر یك از عوامل را  شود. یكاسته م یربخشاز شدت واكنش و اث 1و به سمت عدد  بود

( را در ضریب ثانویه ضرب كنیم. ضریب 1تا  1مشخص می كنیم. كافی است ارزش هر رتبه ای كه به هر عامل داده ایم ) از 

 (8نهایی هر عامل به دست می آید.)جدول شماره 
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بوده است  یعال اریشده بس نییتع یها یاست كه راهبردها و استراتژ یمعن نیتر باشد بد كینزد 1به  ییرچقدر عددنمره نهاه

شده  نییتع یها یاستراتژ جاد نیباشد. پس در ا یها م یبودن استراتژ فیضع یتر باشد به معن كینزد 1كه اگر به  یدر حال

 یداشته و م یشتریب تیدهد كه در راهبردها و عوامل ما، كدام عامل اهم یا نشان مبه م بیضرا نیا تر است. كینزد یبه عال

 نكهیسازد. ضمن ا یو توسعه آن عامل رهنمون م تیباال ما را به سمت تقو بیاهداف موثر باشد. ضرا شبردیتواند در توسعه و پ

 نكهیداشته باشد و ا یشتریب ییتواند كارا یم یرونیو ب یفهماند كه كدام بخش از عوامل درون یهر بخش به ما م یینها بیضر

 به كار گرفته شود. هایشده و كدام استراتژ تیبه كدام سمت  و سو هدا دیراهبردها با

 انداز و اهداف توسعه چشم نيتدو
یی باستایه  ی میدان عالی قاپو از طریق افزایش و ارتقا فضاهایی برای نشستن و گذران اوقات فراغت با ایجاد محتل هتا  سامانده -

 بان ها و نیمكت های زیبا و متناسب با بافت تاریخی میدان.

استفاده از وجود و حضور  بقعه شیخ صفی برای جذب گردشگران از طریق بهتر كردن و مناسب كردن فضاهای مكمتل نظیتر    -

 پاركینگ

 تدوین برنامه هایی برای میدان به منظور جلوگیری از فرسودگی  -

 یت بافت میدان به منظور جلوگیری از كمرنگ شدن عناصرتاریخی میدان در تصوریر ذهنی شهروندانارتقا و بهبود هو -

 ی در صحن میدانطیمح میو عال ینورپرداز قیطراز یخیارزشمند تار هیابن یینما حفاظت، مرمت و برجسته -

منتاطق مختلتف    نیو گردشگران بت  كرده یریاز حد گردشگران جلوگ شیاز ورود ب ،یخیتار یو مرمت بناها یضمن سامانده -

 .شود عیتوز

 راهكارهایی برای ترافیك عبوری میدان به منظور عدم فرسایش معابر و آثار باستانی محدوده -

 میت عال ،یجداره ساز ،یكفساز) عناصر هماهنگ یریبه كارگ وی طراح قیاز طر كپارچهی تیهو جادیو ا یكالبد تیفیك یارتقا-

 ی میدان.خیتار كیارگانی هادر طول گذر (و ... یطیمح

 ی،تابلوهایخیمحالت تار ی،لوگوهایمعرف یها بهیكت) یطیمح كیهماهنگ گراف میوعال شنهادعناصریو پ یطراح ،یابیمكان  -

 (راهنما و ...

 طراحی جداره میدان عالی قاپو نورپردازی مناسب به منظور جلب توجه كردن و مناسب كردن محیط برای حضور مردم. -

 (3هادكاربری های رستوران ،پذیرایی ،كافه ها و كاربری های سرزنده درجهت ارتقای حضور شهروندان از میدان)شكل پیشن-

 
 ماخذ: نگارندگان          پيشنهادات براي ميدان عالي قاپو 9شكل 

  میدان عالی قاپوی  اصلی در فضا یمحل یها نییآ هیپابر یابانیخ یها شیو نما هیتعزی ها، برگزار نییحفاظت از آ -
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 نییآ ییبر بازنما دیبا تا ك میداندر  یخیتار بافتمتناسب با (ها و ... مجسمه ،یوارید یها ینقاشی)همگان یاستفاده از هنرها -

 .شهروندان یجمع خاطراتها و

 ی میدانهمگان یفضاها تیفیك یمنطقه در ارتقا یبوم هنرمندان یآثار هنر یریبه كارگ -

 ی. مستندیمتنوع ن یپارک ها به اندازه كاف یجهان، فضا یشهرها نیتر یدر عال یدر حال حاضر حت: یدان تلفیق پارک و م -

را  نادیاز م یكرد و نوع خاص قیو .. پارک تلف یحی، تفر یهنر یها یژگیرا با و دانیم كی یها یژگیو و اتیتوان خصوص

 و اجرا كرد. یطراح

ب به منظور طراحی نگارخانه ودروازه تخریب شده قدیمی میدان عالی قاپو كه از زمینه ارائه فراخوان به منظور ایده های مناس-

 های هویتی میدان خواهد بود.

 عدر مجموع چه نو میكن نییتع یعنی. میرسی. حال به مرحله آخر مدیگرد نییتع میدان عالی قاپو یمختلف برا یخب راهبردها

محور  كیما به كدام سو است. در  یراهبردها یمناسب بوده و سمت و سو برگرداندن فضاهای شهری دیروز  یبرا یراهبرد

-ی تدافع یراهبردها -ی تهاجم ی:راهبردهاودش یم نیی. در مجموع چهار نوع راهبرد تعمیده یمرحله را انجام م نیا

 .محافظه كارانه یراهبردها-ی رقابت یراهبردها

 یبی. هر بخش ضرمیكن یاستفاده م (SWOT)هر بخش  یینها بی، از ضریدان عالی قاپوم یراهبردها یكل تیوضع نییتع یبرا

 یدستگاه مختصات م هیمحور شب نیهر عامل به دست آمده است و در باال ذكر شده بود. ا یینها بیدارد كه از مجموع ضرا

كه به هر طرف كه  شود یم میترس ی. شكلمیكن یوصل م گریو به هم د میكن یم دایهر بخش در محور مربوطه پ بیباشد. ضر

 آن منطقه است. یراهبردها تیتر بود، نشان دهنده وضع لیتر و متما دهیكش

 

 
 ماخذ: نگارندگان          استراتژي ميدان عالي قاپو 11شكل 

 یسع دیبا نیباشد و مسئول یم كینزد یتهاجم یبه راهبردها میدان عالی قاپو اردبیل یبه دست آمده، راهبردها جهیبر طبق نت

 راهبردها گام بردارند. نیو به سمت ا و نقاط ضعف را بپوشانند استفاده را برده تیكنند از نقاط قوت و فرصت نها

 فضاي شهري سنجش كيفيت براي پيشنهادي مدل
 كته  دارنتد  وجود و عناصر مفاهیم از گسترده مجموعه ای كه میداد نشان محیط، كیفیت نظری مبانی و ادبیات مختصر مرور

 محیط، كیفیت بررسی برای مبنا و پایه یك به رسیدن برای لذا باشند؛ تأثیرگذار محیط كیفیت تحلیل و شناخت در میتواند

كتانتر و   دیت وید محیط همچون كیفیت رویكردهای و نظریه ها مهمترین دارد.با مطالعه در ضرورت نظری چارچوب یك تدوین

شتهری   طی، مح «مدل مكان » نام به یبا ارائه مدلمی باشد كه  1330در سال  طیمح تیفیمطالعات ك شگامانیپ كه جان پانتر

 یاتیت نظر نیاز مهمتتر  یكی نینمودند. همچن ی)ادراک( معرف معنا)عملكرد( و  تیكالبد، فعال دهیرا متشكل از سه بعد در هم تن

 -یبا عنوان مكانهای عموم اثر نیمنتشر شده است. در ا  و كارمونایتوسط مات 2008كالبدی در سال  طیمح تیفیدر خصوص ك

 :كرده است میتقس ریهای ز كالبدی را به مؤلفه طیبر مح رگذاریات تأثیفیفضاهای شهری ، كارمونا ك
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 مناسب به فضا؛  یمؤلفه كالبدی: دسترس 

 و منظر شهری؛  تیامن ،ی: فضای همگانییمعنا ای یادراك مؤلفه 

 همه شمول بودن فضا؛ یاجتماع مؤلفه : 

 فضا؛  یو نرم یختبصری: س مؤلفه 

 عملكردی: اختالط و تراكم عملكردها؛  مؤلفه 

 (1811استفاده از فضا )كارمونا:  یزمان تیری: مدیمؤلفه زمان 

 نینموده است. در ا یبررس شهری را یطراح های تیفیپاسخده،  مجموعه ك طهاییو در كتاب مح 1311در سال   یبنتل انی

 : شهمكاران و بنتلی است، رسیده انجام آكسفورد به كیتكنیری پلشه یكتاب كه به سفارش مركز مشترک طراح

 واجد كیفیت ،راعایت شوند به این شرح بیان می كند:ه پاسخد محیطهای ایجاد در باید كه را (مؤلفه)عیارم

 ری؛ینفوذپذ  

 ؛یگوناگون  

 ؛ییخوانا  

 ری؛یپذ انعطاف  

 بصری؛  تناسبات 

 ؛یحس غنای  

 (1812: یرنگ تعلق )بنتل 

 دست فضا كیفیت سنجش شاخصه های از كلی مبنایی به میتوان مذكور مفاهیم ضعف و قوت نقاط از با بهرهگیری ناكنو

 :مینماید معرفی زیر شرح به محیط كیفیت سنجش برای را معیار 1 میتوان بنابراین .یافت

 

 مناسب؛ فرم و ساختار بودن دارا  

 عملكردها؛ و كاركردها در گوناگونی و تنوع وجود  

 فضا؛ در جذابیت و سرزندگی وجود  

 فرد؛ به منحصر ویژگی و هویت داشتن  

 حسی غنای و بصری تناسبات وجود. 

 
 ملیط مأخذ: رفیعی ، رضوانی و همکاران کیفیت سن ش برای پیشنهادی مدل  : 55 شکل

 

 میدان عملکرد و برنامه تدوین
. عامل شودیملسوب م ت آنیو هو تیماه نیو همچن یومفضای عم کی  ادیملرک و جاذبه برای ا نیمهمتر دانینامه مبر

ی م نیهمچن دانیاز شبانه روز است. برنامه م ساعت از آن در هر ریبرداری انعطافپذ و بهره یسرزندگ دان،یم تیموفق یاصل
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شامل اقدامات  تواندیم زییر برای برنامه هیاول های دهیکند. ا تیآنها حما از با هم هماهنگ سازد و زیرا ن تهایفعال انیجر تواند

 باشد: ریز

 مرتبط با فصول؛  نهایییکردن مراسم و آ برگزار 

 کردن فضای بازی و مالقات با مردم؛  فراهم 

 بصری جذاب؛  امهاییپ یطراح 

 و...؛ ینوازندگ ش،یهنری، نما تهاییفعال 

 ؛یبرای بلثهای عموم ییفضا  ادیا  

 نها؛یا ریرستوران و نظا خانه،یچا  ادیا  

 نبندییو آذ ازینورپرد . 

 شنهادییمبنای مدل پ بر شهری یفضای عموم کی تیفیک یبررس ارهاییهای ذکر شده را با مع مؤلفه نیانطباق ا ریز جدول

 ارائه شده است. طیمل تیفیک سن ش برای زین ییها چارچوب، شاخص نی. سپس بر اساس ادهدیارائه شده نشان م

 شهری )مأخذ: نگارنده( یعموم نیادیم تیفیهای سن ش ک ها و شاخص : مؤلفه1لجدو

 
 

 نتی ه گیری
شهری  نیادیاست م بهتراست. یاجتماع ییالمان کالبدی و فضا کیحال  نیو در ع یفضای موقت کیشهری،  دانیم کی

از ساختارهای  دیشهر خوب با کیشوند.  ساختهو یشهر و شهروندانش طراح تیمتناسب با فرهنگ جامعه و همسان با هو
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 تیشهری به نلوی بهره گرفت که هو یاز معماری و طراح دیبا شهری نیادیدر احداث م رو نیبرخوردار باشد. از ا زین یخوب

 یو ارزش یاصالت فرهنگ شگریبرای شهر و هم نما تیفیتا هم نشانگر ساختار مطلوب و با ک بگذارد شیخاص آن شهر را به نما

 باشد. شهر آن

مهم در آن ا  یبر خود ببالد ، مشروط بر آنکه همه بناها لیو اص بایز یدانیاند از داشتن متو یهر شهر، هر چند کوچک باشد م

سبز، آسمانها ،  یفضاها یطراح یدهد .چگونگ یرا ارزش م گرید یکه هر مورد ، مورد یشگاهی، بسان نما باشند گرد هم آمده

شهرها  یساز بایشهروندان و ز یآرامش روان ،یطیملتعادل   ادیدر ا یشهر نیادیدر م استفادهها و م سمه ها مورد سیتند

ملت در ادوار مختلف به  کی خیشهر است که همواره با تار ییعنصر ساخت فضا نیمهمتر نیادیمکند. یم یرا باز ینقش مهم

داشته  انیو .. همواره در آن جر ی، اجتماع ی، اقتصاد یمختلف فرهنگ یتهایفعال کهعنصر نی. ا ردیگ ی، شکل م دیآ یوجود م

 یعنصر یشهر نیادیگمان کرد که م دینبا نیزده است. بنابرا یم رقمو سرگذشت شهرها را دهیشهر تپ خیبا قلب تار شهی، هم

هنوز که  گریموارد د ریو سا نترنتیچون ماهواره ، ا یارتباط نینو یها دهیندارد هنوز پد ازیو شهر امروز بدان ن یمیاست قد

 لویشهر است. به نظر کام کی شهروندانی جمع یشهر ، تبلور زندگ نیادی. بلکه مردیرا بگ دانیم یهنوزه نتوانسته است جا

 یعموم یفضا کی رادریباشد. ز ی، اساس ساخت شهرها م یشهر نیادیاز جمله م یشهر یفضاها یساخت و طراح تهیس

 داشتهی شهروندان کارائ یازهاین یبرا یروانو  یکرد که از نظر جسم  ادیا یطیمل دیبا نیدارد، بنابرا انیجر یاجتماع یزندگ

 باشد و روح نیآن لذت بخش و افتخار آفر نیساکن یداشته باشد که برا یاصل دانیحداقل چند م دیباشد و معتقد است شهر با

 زنده کند و احساسات پاک و بزرگ را در جوانان پرورش دهد. را تیبشر

توجه عموم مردم بوده و مراسمات زیادی را در خود دیده است،امروز به باد درنهایت میدان عالی قاپو، که از گذشته مورد 

فراموشی سپرده شده و کمتر کسی به جز افراد سالمند به این میدان مراجعه می کنند.این میدان نیاز دارد تا روح تازه به آن 

جداره های میدان،کف سازی و مکان  دمیده شود تا بتواند همچون گذشته کارایی داشته باشد.وضعیت بهداشت، کاربری ها،

های نشستن امروز به کل در شرایط بد و نابودی قرار دارد نیاز است تا با ایده های نو و متناسب میدان را به فضایی قابل 

 استفاده برای تمام سنین و فضایی زیبا و دلنشین که مردم از بودن در آن احساس خوب و سرزندگی کنند تبدیل کنیم.
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 انتشارات دانشگاه هنر، چاپ اول، تهران؛  گران،یو د بایفر ،ییقرا"ری فضاهای شه ،یمکانهای عموم"(: 5833) ؛ کارمونا، م [56]
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