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  چکیده

میـدان بـا   . میدان عرصه نمایشی است براي زندگی یک شهر ،از حرکت ،کوشش و تالش براي زندگی و سرزندگی شهروندان اش خبر میدهد
واند نقش مهمی را در ارتقا کیفی فضاهاي شهري امروز ایفا کند که یکی از تـاثیرات مهـم انهـا    لف معنایی ،کارکردي و کالبدي میتابعاد مخت

 15پژوهش صورت گرفته برروي یکی از میـادین شـهري بنـام میـدان     ،ا در این راستا لذ.ویت و دادن تشخص به شهر استدر شهرها ایجاد ه
و هدف از انجام آن رفع چالش هاي موجود میدان و ایجاد هویت است کـه بنظـر مـی رسـد طراحـی       استان مازندران می باشد خرداد نوشهر

و اهمیت فرهنگ مردم ،مقیاس و ارزش هـاي انسـانی و مسـائل زیبـایی شناسـانه و توجـه بـه         میدان با رویکرد بومی گزینی ،توجه به نقش
یق در آن توصیفی قتحقیق انجام شده از نوع کاربردي می باشد که روش تح.حرکت پیاده و سواره موجب تقویت فضایی هویت مند می شود

نفر از شهروندان مورد پرسش قرار گرفته و نظـرات   50و در این راستا  می باشد پرسشنامهتحلیلی بوده که ابزار گردآوري در آن اسنادي و _
 مـی باشـد  خـرداد نوشـهر    15توجه به هویت میدان  که از این بژوهش مورد انتظارنتیجه . مورد ارزیابی قرار گرفت Excelآنها در نرم افزار 

دم و نظرات و توقعـاتی کـه از ایـن میـدان دارنـد و اسـتفاده از       ،اینگونه در نظر گرفته شده است که طراحی میدان با استفاده از مشارکت مر
افـزایش   باعـث الگوهاي بومی و همچنین پیشینه اي که مردم به آن تعلق خاطر داشته و نیز اولویت دادن به حرکت پیاده و مقیـاس انسـانی   

فضاي شهري هویت مند به حیـات خـود ادامـه    تا میدان  بتواند چالش هاي کنونی را پشت سر بگذارد و بصورت  مولفه هاي هویت می شود
  .دهد

  .نوشهر خرداد 15میدان ،هویت طراحی شهري، میدان شهري ،شهر، :  واژگان کلیدي

 



  مقدمه _1

شهر بعنوان بارزترین جلوه تمدن در طول تاریخ طوالنی تکامل در بستر تاریخی و سرزمینی ایران همواره بازتابی از مبـانی فکـري و اندیشـه    
شهر در فرهنگ ایرانی مفهـومی اسـت جـامع ، متشـکل از ابعـاد مختلـف       .ایرانیان در نظم دادن به فضاي سکونت جمعی خود بوده است اي 

ژگی هاي خاص شهر در هر کدام از این ابعاد ،تاثیرات و تاثرات متقابل    از جمع هم زمان وی.فرهنگی ، اجتماعی ،اقتصادي ، تاریخی و طبیعی 
هر کدام از عوامل مـذکور  .فتن آنها در برابر ذهن آفریننده و مخاطب شهر انسان مفهومی حاصل می شود که شهر نام می گیرد آنها و قرار گر

شهر به واسطه انسان آفریننده آن در ارتباط مستقیم با . ، در حالت مطلوب به تناسب قدر و جایگاه خود در شکل دادن به شهر موثر هستند 
هویـت شـهر مفهـومی اسـت کـه در      . ادات و ویژگی هاي اجتماعی مردمان یک سرزمین شکل گرفته و معنا می یابدفرهنگ ،ارزش ها ،اعتق

در بادي امر هر کس فکر می کند که هم هویت را می فهمد و هم شهر را حال آنکه در جایگـاه حرفـه اي   .فرآیند ادراك ،سهل و ممتنع است
این که عامه مردم هویت شهر را براحتی فهمیده باشـند ،چنـدان دور از ذهـن    .شوار استو تخصصی فهم این وازه یعنی هویت و شهر بسی د

بویژه آنکه از دیدگاه روانشناسی محیط و پاره دیدگاهی از طراحی شهري ،فهم ویژگی هاي یک شهر همان چیزي است کـه در ذهـن   . نیست
و  ک شهر می باید مولفـه هـاي سـازنده شخصـیت آن را شـناخت     براي شناخت هویت ی)37:1386بهزادفر ،(.ناظر و شهروند تداعی می گردد

لفه هاي شخصیتی انسان داراي دو بعد عینی یا کالبدي و ذهنی یا روحی اسـت کـه مـی تواننـد از     ولفه هاي شخصیت یک شهر همانند موم
،چنانچـه داراي صـفات اختصاصـی و    متغیرهاي هر یک از این مولفه ها . طریق سه محیط طبیعی ،مصنوع و انسانی از همدیگر تفکیک شوند

اجزاي مولفه مصنوع نیز از متغیرهایی چون تک بناهـا، بلـوك شـهري، محلـه،      .برجسته باشند نقش شاخص و معرف هویتی را ایفا می کنند
ادوار  میادین مهمترین عنصر ساخت فضاي شـهري اسـت کـه همـواره بـا تـاریخ یـک ملـت در        .راه، خیابان، میدان و نظیر آن برخوردار است

بنظـر  . در آن جریان داشته است... این عنصر که فعالیت هاي مختلف فرهنگی ،اقتصادي ،اجتماعی و .مختلف بوجود می آید ،شکل می گیرد
کاملیو سیته ساخت و  طراحی فضاهاي شهري از جمله میادین شهري ،اساس ساخت شهرها می باشد ،زیرا در یک فضـاي عمـومی زنـدگی    

با توجه به اهمیت میادین در ایجاد هویت در شهر ،میتوان از طریق بهبود بعد کالبدي و ذهنی ، فضایی را ایجـاد نمـود   .داجتماعی جریان دار
انـدازه آن   اینکـه تـا چـه   تا بوضوح درك شده و از نظر ذهنی قابل شناسایی باشد و ساکنانش آن را در زمان و مکان بـه تجسـم در آورنـد و    

 حساسـی و ذهنـی و سـاختارهاي فرهنـگ     یعنی انطباق محیط با توانایی هـاي ا .فاهیم جامعه در ارتباط استساختار ذهنی با ارزش ها و م
  .)152:1381لینچ ،(

  طرح مساله _2
فضاهاي باز و وسیعی که داراي محدوده اي محصور یا کمـابیش معـین هسـتند و در    : براي میدان تعاریف مختلفی ارائه شده است ،از جمله 

در محل تقاطع آنها قرار دارند و داراي کارکردهاي ارتباطی ،اجتماعی  و یا ترکیبی از دو یا چند کاربرد مزبور بودنـد را میـدان   کنار راهی ییا 
از اثرگذارترین فضاهاي شهري در ذهنیت شهروندان که بطـور معمـول سـاکنان یـک شـهر ،منـاطق مختلـف        )82: 1372سلطانزاده ،.(گویند

حس ها و تعلق خاطرهایی کـه فـرد از   "و هویت را میتوان اینگونه تعریف کرد )6: 1386پاکزاد ،.(ازمی شناسندشهرشان را توسط آن از هم ب
در دوره معاصـر بـه تـدریج    ) 1385شـیعه ، ( ".محیط اطراف خود دارد و کیفیت ها و خاطرات و توقعات متفاوتی را در ذهن بوجود می آورد

راحی از پیش اندیشیده شده نداشتند و سیماي آنها در پی ساخته شـدن سـاختمان هـا در    نوعی از میادین ارتباط شهري شکل گرفت که ط
در میدان هاي مهم شهري از لحاظ سلسله مراتب کارکردي ،ساختمان هاي بزرگ و مهم اداري در یـک  .اطراف آنها بتدریج شکل می گرفت 

هاي نسبتا کوچک شـهري در ایـن دوره در محـل تقـاطع چهـار      نوع دیگري از میدان . یا چند طرف در یک یا چند طرف آن ساخته می شد
در این دوره ،میادینی بـه تقلیـد از الگوهـاي غیـر ایرانـی      . خیابان شکل گرفت که عمارتهاي واقع در یک یا چند جهت آنها طراحی شده بود

ده تا حرکت و دور زدن اتومبیـل هـا در   بصورت دایره ساخته شد که اغلب فضایی مدور و استوانه اي شکل با فضایی سبز در وسط ساخته ش
امروزه در میدان هاي جدید شاهد توجه کمتر طراحـان بـه نقـش و اهمیـت فرهنـگ      )95_98، 1382سلطانزاده ،.(میدان بهتر سامان پذیرد

نمـی شـود و    در ایران امـروز دیگـر میـدانی بـه طـرح سـنتی سـاخته       . مردم ،مقیاس و ارزش هاي انسانی ،مسائل زیبایی شناسانه می باشیم



راه درازي را از طـرح میـدان   .میادینی که بر پا شده و می شوند کمتر شباهتی به میادینی مانند میدان گنجعلی خان یـا نقـش جهـان دارنـد    
چه تجربه اي کردیم و حاصل میدان سازي مان بـه کجـا    .چه شد که به اینجا رسیدیم.نقش جهان تا شکل دادن میادین امروزي پیموده ایم 

شـاید هـم   .پاسخ اجمالی در این است که طراحی میدان ما با حرکت دوران و زمانه حرکت کرده و ما را به اینجـا رسـانده اسـت   .ه است رسید
یکی از مسـائل شـهرها ي امـروزه بحـث     !!نمیخواستیم تغییر کند اما تجدد و اسباب و حواشی آنرا پذیرفتیم و ناچار شدیم این را هم بپذیریم

کم توجهی به ابعاد و عوامل هویت بخش در شهرها ،باعث ایجـاد محیطهـایی مصـنوع و تهـی از هویـت انسـانی مـی        .دهویت شهري می باش
از نتایج این امر پایین بودن احساس تعلق مکانی ،همبستگی و مشارکت اجتماعی ،ایجاد میدانی بی هویت ،فاقد تناسبات بصري ،فاقـد  .گردد

در ایـن راسـتا   .حتی نقش ترافیک و حرکت سواره و پیاده نیز مورد بـی تـوجهی قـرار گرفتـه اسـت      لبه یا بدنه هاي طراحی شده که در آنها
شهر نوشهر یکی از شـهرهاي اسـتان مازنـدران اسـت و بـا      .خرداد نوشهر می باشد،صورت گرفته است 15تحقیق مورد نظر که بررسی میدان 

یره ،ما سعی بر ان داریم با معرفـی عواقـب ناشـی از تنـزل جایگـاه میـدان       توجه به اهمیت شهر از نظر جغرافیایی ،اقتصادي و توریستی و غ
بنظـر میرسـد طراحـی بـر اسـاس الگوهـاي       .شهري ،راهکار مناسب براي احیا هویت در میدان را ارائه داده و به بهبود کالبد شهر کمک کنیم

ب به افزایش تعلق خاطر شهروندان نسبت به میدان کمـک  بومی و پیشینه تاریخی و اولویت دادن به حرکت پیاده و تزریق کاربري هاي جاذ
  .موجب غناي حسی و هویت میدان گرددکرده و نهایتا 

  

  

  روش تحقیق _3
در بخـش مطالعـات اسـنادي بـا مـرور      . روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر مطالعات اسنادي و روش میدانی ،توصیفی و مشـاهده اي اسـت  

مستندات موجود در مورد هویت به استخراج مفهوم هویت و مولفه هاي آن در شهر پرداخته و بـا روش میـدانی و مشـاهده اي و اسـتفاده از     
جهت باال بردن ضریب واقعیـت و اعتبـار تحقیـق مـورد نظـر ،سـعی در       . پرداخته می شودزیابی آن در نمونه موردي تحلیل هاي آماري به ار

بـدین منظـور    .شـد ... فراوانی انتخاب مناسب جامعه آماري ،گروه هاي سنی ،شـغلی ،اجتمـاعی ،جنسـی ،مـدت سـکونت ،زمـان پرسـش و        
نفر به عنوان پایـه مـورد پرسـش قـرار      50در این راستا . هداف تحقیق را تامین کند پرسشنامه هایی با سواالت متنوع طرح شد که مجموع ا

روش تجزیـه و   .از ساکنان شهر نوشهر و با ویژگی هاي متنوع اجتماعی ،فرهنگـی ،شـغلی و جنسـی انتخـاب شـدند      پاسخ دهندگان.گرفتند
  .ي مورد نیاز از آن استخراج شده استتحلیل اطالت با استفاده از نرم افزار اکسل صورت گرفته است و نمودارها

 

  معرفی محدوده مورد مطالعه  _4
شهرسـتان   مرکـز شـهر نوشـهر   . ایران است مازندران یکی از شهرهاي استان نوشهر شهر زیباي .تحقیق انجام شده در شهر نوشهر می باشد

شهرسـتان نوشـهر از   . درجـه شـرقی فـرار دارد    39٫36درجه شـمالی و   30٫51نوشهر در طول جغرافیایی  .است استان مازندران در نوشهر
ارتفـاع آن از  . متصـل اسـت   شهرستان چالوس و از غرب به شهرستان نور ، از جنوب به رشته کوههاي البرز، از شرق بهدریاي خزر شمال به

شـهرداري نوشـهر،   ( .اسـت  نفـر بـوده   378،43، برابـر بـا   1390جمعیت این شهر بـر طبـق سرشـماري سـال     . متر است −9٫2سطح دریا 
اش به تهران و موقعیت مناسـب سـاحل آن بـراي     هاي متعدد، نزدیکی آن به دریا، کوتاه بودن فاصله وجود رودخانه بعلتشهر نوشهر ).1394

بنابراین توجه به کالبد مناسب در شـهر موجـب   .جمعیت زیادي را به خود جذب می کند پهلوگیري شناورهاي تجاري و حاصلخیزي اراضی 



خرداد نوشهر می باشد که  15میدان مورد نظر که میدان .جذب بیشتر افراد و پویایی شهر و افزایش حس تعلق به مکان در ساکنان می شود
  .اده اصلی عبوري نوشهر می باشددر مرکز شهر قرار گرفته و در جوار مسجد جامع نوشهر و در مسیر ج

  
 )شهرداري نوشهر: ماخذ (عکس هوایی شهر نوشهر .  )1(شماره  تصویر

 

  
  )طرح تفضیلی نوشهر: ماخذ (خرداد نوشهر مازندران  15میدان .  )2(تصویر شماره 



  
  )مشاهدات میدانی نگارنده: ماخذ( خرداد نوشهر 15میدان  . ) 3(تصویر شماره 

  

  نظريمبانی  _5

  :و مفهوم آن در شهرسازي  هویت _1_5
این بدان دلیل است که اصوال تفکر سـنتی بـراي   .تهی نیست) به مفهوم روحانیت و معنویت(در هیچ یک از هنرهاي سنتی هیچ چیز از معنا 

هر اثر هنـري عـالوه بـر عملکـرد ظـاهري       .هر شی ظاهر و باطن قائل است و حتی انسان را نیز به صراحت مشتمل بر این دو قلمرو می داند
  .خویش واجد ساحتی معنوي و روحانی نیز است

  ) 2: 1392ماجدي، ( هویت گوهري است که من با آن زنده ام:هویت و کیستی چیست؟ اقبال الهوري می گوید

(   .جزیـی کـه در خـارج موجـود اسـت     هویت ،ماهیت متشخص متعـین   ؛منطق از دیدگاه:تعاریف گوناگونی از مفهوم هویت ارائه شده است 
هویت عبارتست از حقیقت جزئیه ،یعنی هرگاه ماهیت با مشـخص لحـاظ و اعتبـار شـود و گـاه بـه       : نامه معین  در لغت) 2: 1392ماجدي، 

یـزي  هویـت در واقـع همـان چ    "گیـدز "به عقیده .معناي و جود خارجی است و مراد تشخیص است و هویت گاه با لذات و گاه بالعرض است
به عبارت دیگر ،هویت شخص چیزي نیست که نتیجه تداوم کنش هاي اجتماعی  فـرد بـه او تفـویض شـده     .است که فرد ،به آن آگاهی دارد

 باشد ،بلکه چیزي است که فرد با آن به  طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت هاي بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد
در مقابل این دیدگاه که هویت شخصی را بازتابی از خود آگاهی شخص به خود تعریف می کند ،عده اي دیگـر از جملـه   ). 82:1378گیدز ،(

هویـت جمعـی   .جامعه شناسان نظریه کنش متقابل نمادي ،اعتقاد دارند که هویت قبل از آنکه پدیده اي فردي باشد امـري اجتمـاعی اسـت    
نظور تداوم و تمایز حیات مادي و معنوي خود بروز می دهند و بر معیارهاي گوناگونی از قبیـل خـانواده   تالشی است که جمعی از انسانها بم



هویت ملی ،هویـت قـومی و هویـت دینـی بـر      .،خویشاوندي و مقوالت انتزاعی چون دین مشترك ،قومیت و دیدگاه هاي سیاسی استوار است
ابراین میتوان اذعان داشت ،هویت در زبان گفت و گو به معـانی نسـبتا متنـوعی    بن).221:1377افروغ ،(اساس همین تعریف شکل می گیرند 

عموما وقتی مردم از هویت یک چیزي سخن مـی گوینـد   .چیستی یک شی بنظر می رسد تبادرکننده معنی هویت باشد.بکار گرفته می شود
این واژه در مقایسه بسیاري از لغات دیگر از جنبه هـاي   .ترکیبی از چیستی بصورت ساده و چگونگی بصورت نسبتا پیچیده را توضیح میدهد

بـا  ) Character(و شخصـیت  ) Nationality(واژه هـایی نظیـر ملیـت    .تخصصی در جست و جوي مفاهیم ویژه بیشتر معنی دار می شـود 
باط طبیعی و منطقی بین فرد و به عقیده الکساندر ،هویت در محیط فرهنگی تجلی می کند که ارت.هویت مترادف بوده و تبادر بیشتري دارد

وي معتقد است که بین فرد و محیط زندگی اش ارتباط و احساس تعلق خـاطر بوجـود نخواهـد    ). 1977الکسندر ،(محیط حاصل شده باشد 
در چـه  آمد مگر آنکه قادر به شناخت عمیق و تشخیص آن باشد،توان درك تمایز آن نسبت به محیط هاي دیگر را نیز داشته باشـد و بدانـد   

والتر بـور ،نیـز عقیـده دارد هویـت همـان تفـاوت هـاي        .زمانی و به چه صورت ،پاسخ مناسبی به کشش هاي انجام یافته در آن محیط بدهد
می شود و حـس دلبسـتگی و حساسـیت بـه محـیط را بوجـود مـی        ) خوانایی محیط(کوچک و بزرگی است که باعث بازشناختن یک مکان 

در شکل و نحوه قرارگیري فضاها ،در طـرز دسترسـی   . عنی اجتناب از یکنواختی ،وجود تنوع و جذابیت استخاص بودن هر محیط به م.آورد
ولف نیز معتقد است که هویت در محیط نتیجه ارتباطـات مقابـل سـه    ). 197:1383بذرگر ،(به فضاها و در کاربري ها نیز وجود داشته باشد 

  :جز است که در داخل یک مجموعه عمل می کند 

  در محیط) سمبل ها (کیب ظاهري و کالبدب نمادهاتر

  عملکردها و فعالیت هاي قابل مشاهده در محیط

  )همان(در محیط ) سمبل ها(مفاهیم نمادها 

کالن ،هویت را به شخصیت فردي هر محیط و پرهیز از یکنواختی و مشابهت در محیط هاي شهري از طریق به جلوه درآوردن ویزگـی هـاي   
از دیـدگاه  جیکوبز نیز هویت را در رابطه با فعالیت هـا و زنـدگی در خیابـان هـاي شـهري      ). 78:1377کالن ،(یف میکندخاص هر محیط تعر

وي معتقد است شهرها امن تر ،قابل زندگی تر و پر جاذبه تر مـی شـوند چنانچـه خیابـان هایشـان بـه       . برنامه ریزي شهري تعریف می کند
در تعریف هویـت محـیط مصـنوع ،راپـاپورت هویـت را      .)85:1969جیکوبز، (اختصاص داده شوند  ترکیب پیچیده اي از فعالیت هاي مختلف

خصوصیتی از محیط که در شرایط مختلف تغییر نمی کند و یا خصوصیتی که موجبات قابلیت تمیز و تشـخیص عنصـري را از عنصـر دیگـر     
لینچ در کتاب شکل خوب شـهر ،هویـت   ). 153:1990بنتلی ، (کند فراهم می آورد و عناصر شهري را از یکدیگر متمایز می سازد ،تعریف می

نی حدي که شخص می تواند یک مکان را به عنـوان مکـانی متمـایز از سـایر     ،معنی مکان تعریف می کند ،هویت یعرا به معناي بسیار ساده 
  )105:1376لینچ ،(باشدحصر به فرد داشته ، به گونه اي که شخصیتی مشخص و منمکان ها مورد شناسایی قرار دهد 

با مطالعه متون شهرسازي می بینیم که یکنواختی ،یکسـان بـودن و بـی هـویتی و بـی معنـا بـودن شـهرها بعنـوان یـک معضـل از جانـب             
   .اندیشمندان این عرصه به دفعات طرح گردیده و مورد توجه قرار گرفته است
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،ظرف و آونـد شـراب و پیالـه شـراب خـوري ،در      ) پسوند ظرفیت(دان+ استو میدان مرکب از می  واژه میدان بطور عام این گونه تعریف شده
با نگاهی به معناي لغوي میدان بـراي  ).21955:1377دهخدا ، (عیش فراخ خوش ، صفحه ،زمین بی عمارت . فارسی به معناي پیاله می است

معناي این کلمه مفهوم ظرفیت و جا و مکانی را براي بودن چیـزي و محتـوایی   . بازشناخت این مفهوم در زبان فارسی نکاتی قابل اشاره است
رسی معموال بـه کلمـه میـدان    نکته دیگر اینکه در ادبیات فا. میدان شهري جایی براي بروز واقعه اي است که ماهیت شهري دارد.در بر دارد 

میدان گـاه فـروش هـا ،میـدان رزم     :کلمه اي مضاف می شود تا این ظرف به مظروف و محتوا ،هویت پدیده ،بعنوان مثال ترکیب هایی چون 



چـون میـدان    همچنین اسـتفاده از کلمـاتی  .،لذا میدان محلی است براي وقوع فعالیت ها ... ،میدان پزم ،میدان مال فروش ها ،میدان نبرد و 
،میدان شهري ظرفـی اسـت کـه    بر این مبنا . در کالم فارسی تاکیدي بر این مدعا است... داري ،میدان آرایی ،میدان دادن ،میدان کشیدن و 

این فضا را عرصـه اي بـراي وقـوع رویـداد     . بار معنایی که کلمه میدان در شهر ایرانی واجد ان است.مظروفش شهروندان و وقایع شهري است
همچنین با عنایت به جایگاه میدان در بافـت هـاي   . ی داند و چونان رابطه ي ظرف و مظروف ،فضا و مردم را توامان و با هم معنا می بخشدم

از این رو ،آنچـه قابـل اشـاره اسـت      .میدان اصلی در بافت شهري مشخص استتاریخی شهرهاي ایرانی واجد مراتب بودن و مرکزیت داشتن 
) چرخه اي براي چرخیدن اتومبیـل و متفـرق شـدن آن   (فارسی اصوال به مفهومی که امروزه در قالبی عامیانه بکار می رود این که میدان در 

  .جایگاه نداشته است

شهرهاي انگلیسـی بـر خـالف    قابل اشاره آن که . نیز به نقطه و کانون مرکزي شهر اشاره دارد Plaza ،Place ،Piazzaکلمات التینی چون 
در )Lioyd  ،46:1992( .اروپا داراي میدان مرکزي مشخص نبودند ،اگر چه همه ي انها حداقل یـک خیابـان اصـلی داشـتند     سرزمین اصلی

میدان حاصل و برآیند سه عنصر اصلی کناره و میانـه و فعـالیتی   :شده که به اختصار بیان می شود مورد میدان شهري ،تعاریف متنوعی ارائه 
میدان یا حیاط عمومی شهر نقش جمع کردن خانه ها یـا عناصـر   )17:1385نقی زاده، (میدان را تعریف می کند آنها هویت است که مجموع 

میدان فضاي باز شهري است که با حضور و مکث معنی دار انسـان و بمنظـور   )41:1371توسلی و بنیادي، (شهري و محله اي را داشته است 
عالوه بر آنکه جلوه هاي روشنی از فضا بـراي ایجـاد ارتبـاط و تمـاس و      .دیت یافته استو مقصود معینی در ارتباط با حرکت جمعیت ،موجو

میدان فضاي باز وسیعی است که داراي محدوده اي محصور یا کمـابیش معـین اسـت و    )13:1374برومند ،(فعالیت آدمی را نمایان می سازد
اي کارکرد ارتباطی ،اجتماعی ،تجاري ،ورزشی ،نظامی یا ترکیبـی از دو یـا   میدان دار. در کنار راهها یا در محل تقاطع آن ها قرار داشته است

  ).82:1385سلطانزاده ،(چند کارکرد مزبور بوده است 
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افـزایش کیفـی و   توجه به گونه گره و زیرمجموعه آن میدان در میان فضاهاي شهري ،حاصل دغدغه صاحبنظران مباحث شـهري در جهـت   
  :در نگاه پژوهشگران حداقل پنج موضع زیر قابل پیگیري است.کمی حضور مردم در عرصه شهر است

 .توجه به میادین بعنوان گونه اي الزم براي نیل به کیفیت مطلوب جسمی و روانی در شهر: رویکرد هنري و زیباشناختی  .1
 .در بافت هاي تاریخی و برشمردن کیفیت هاي ناشی از آنهاتحلیل و بررسی فضاهاي شهري و میادین : رویکرد تاریخی  .2
بر مبناي معیارهاي کالبدي ،شکلی ،عملکـردي یـا دیگـر معیارهـا از میـدان دسـته بنـدي انـواعی ارائـه و          : رویکرد گونه شناختی  .3

 .ملزومات پژوهش در این زمینه فراهم شده است
 .ر به ارائه معیارهایی براي طراحی و ارزیابی میادین می شوندشناخت میدان به وسیله اجزایی که منج: رویکرد تحلیلی  .4
اي زمانی و مطالعه رونـد تحـول   قیاس با نمونه ها در دوره هشناخت وضع موجود و قیاس نمونه هاي غیرایرانی یا : رویکرد قیاسی  .5

 .)امروزهمقاله نقش میدان هاي شهري و بررسی عواقب ناشی از تنزل جایگاه آن در شهرهاي (فضا 

کاملیوزیته شهرساز اتریشی ،بـا رویکـردي زیباشناسـانه میـدان و در کنـار آن      : مصادیق تقسیمات مذکور ،این موارد قابل اشاره است  بعنوان
خیابان را دو گونه اي می داند که در هر شهري باید حداقل واجد چند نمونه ي مطلوب آنها باشـد تـا بـراي سـاکنان لـذت بخـش و افتخـار        

او به مباحثی چون محصوریت ،ارتباط میان بناهـا  .ن باشد ،روح بشریت را زنده کند و احساسات پاك و بزرگ را در جوانان پرورش دهد آفری
همچنـین بـه آزاد   . ،شکل و اندازه میدان ،ترکیب میدان ها و تشکیل میدان هاي گروهی و موضوع حضور عناصر طبیعی در میدان می پردازد



آسـیابی  (ن تاکید دارد و طراحی عنصـر میانـه را از اثرگـذاري بـر خـط دیـد سـردرها و بخـش تزئینـی منـع مـی کنـد             گذاشتن میانه میدا
  :در بررسی پاول زوکر از میدان ها ،رویکرد تاریخی و گونه شناختی غالب است و لذا میدان به انواع زیر تقسیم می شود ).46:1389،

 .محسوب می شود میدان محصور و بسته که براي خود فضایی کامل .1
 .میدانی که فضاي آن به سوي عنصري مسلط جهت داده شده است .2
 ).میدان هسته اي(میدانی که فضایش حول مرکزي شکل گرفته است .3
 .مجموعه میادینی که متشکل از چند فضا هستند .4
توامـان در یـک میـدان     او اشاره می کند که دو یا چند نوع از این موارد ممکن است. میدان بی شکل که فضایش نامشخص است  .5

 )42:1371توسلی،بنیادي (حادث شوند

اصل و مبنـا در مطالعـات وي شـکل    .نگاه راب کریر به میدان در زیر مجموعه ي رویکردهاي گونه شناختی و دیدگاهی ریخت شناسانه است
از ایـن رو ،ضـرورت پژوهشـی کـه بـه      . باید اشاره کرد که شالوده این تقسیم بندي توجه به میدان هاي شهري اروپایی اسـت  .میدان هاست

توماس تیس اونس نیز با نگاهی گونه شناختی چهار نوع میدان را بررسی می کنـد کـه   .ریخت شناسی میادین ایرانی بپردازد ،روشن می شود
تیـنس اونـس   (نامشخص ،میدان هایی با جهت خاص ،میدان با هسته متمرکز و میدان هاي مربـوط بـه هـم    میدان هاي با جهت : عبارتنداز 

در مطالعات کلیف ماتین نیز با تاکید به ویژگی هاي شکلی ،میدان در انواع بسـته ،پـیش فضـا ،کـانونی ،ترکیبـی و بـی کرانـه        )123:1387،
ران با رویکرد تاریخی و با توجه به فعالیت هـا و وقـایع درون میـدان ،بـا معیـار      در مورد میادین ای) Moghtin ،99:1992(بررسی می شود 

این تقسیم بندي که با ماهیت میدان ایرانی مطابقـت دارد ،تاکیـدي بـر غنـاي محتـوایی میـدان ایرانـی        . عملکردها گونه شناسی شده است
در ایـن مکتـب   . ي و درون محلـه اي تعریـف شـده اسـت    در حوزه مکتب شهرسازي اصفهان میدان در سه سطح فراشهري ،درون شهر.است

در یک جمـع بنـدي از نگـاه پژوهشـگران     .،میدان از جنبه شکل ،ابعاد و مقیاس و درجه تلفیق و وضعیت جایگزینی در شهر بررسی می شود
در حالیکه در نگـاه پژوهشـگران    .تایرانی به میدان میتوان اهمیت مقیاس و عملکرد را در تبیین انواع و نیز تحلیل و بررسی آن مشهود دانس

این مطلب یادآور ارزش هاي موجود در میدان ایرانی است کـه بـه محتـوا و فعالیـت هـاي درون      . غیرایرانی ریخت شناسی محوریت می یابد
ارد بـه دو جنبـه   در مطالعات میدان ایرانی ضرورت د. میدان و مقیاس و عملکرد آن و نیز سلسله مراتب عملکردي آن در شهر تاکید می کند

به لحاظ اجتماعی ،مظروف میدان و فعالیت هاي درون آن و به لحـاظ کالبـدي شـکل و ریخـت شناسـی و      .ي اجتماعی و کالبدي توجه شود
آنچه در تداوم مطالعات و مطابقت با شـرایط امـروز ،ضـروري بنظـر مـی رسـد پـرداختن بـه         .شناخت نقش آن در بافت شهر اهمیت می یابد

   .ود میدان و نقش فضاهاي گمشده شهرهاي امروزي در بهبود ویژگی هاي کیفی محیط شهري استضرورت هاي وج
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  .هویت شهري حاصل انسجام و هماهنگی درونی میان فضا ،فرم و فعالیت است: رویکرد اول 

را ناشی از شیوه زندگی ساکنان شهري و یـا محـالت آن مـی    عده اي که شهر را با شهرنشینی یکی می پندارند ،هویت شهري : رویکرد دوم 
  .دانند

عده اي که شهر را یک اثر هنري و زیبایی شناسی می دانند ،هویت شهري را به وجود مکان ها و آثار تاریخی ارزشمند نسـبت  : رویکرد سوم 
  .می دهند



فضایی مـی دانـن کـه از سـه     _،هویت شهري را هویت مکانیصاحبنظرانی هستند که شهر را چون یک متن تلقی می کنند : رویکرد چهارم 
  ).1390،سید کمال الدین حسینی (و احساس تعلق و دلبستگی  متن ،محتوا: عنصر تشکیل شده است 

  

  نمونه تجارب موفق میادین شهري _5_5

  میدان نقش جهان _1_5_5

مجموعه فضاهاي عمومی این میدان عالوه بر کاخ عالی قاپو شامل مسـجد  . حوالی اواخر قرن شانزدهم میالدي استزمان ساخت این میدان 
امام ،مسجد شیخ لطف اهللا و سردر ورودي بازار  موسوم به قیصریه است که خود در بافت مستطیل حجره و دکاکین دور میدان که بـه بـازار   

از اصـفهان دیـدن کـرده از انجـام      1685تا  1683کمپفر جهانگرد اروپایی که بین سال هاي .ند کهنه سلجوقی متصل می شود جاي گرفته ا
نیـز  فعالیت هاي مختلف اقتصادي و بازرگانی در طبقه همکف بازار این میدان خبر داده و افزوده است که فضـاهاي فوقـانی ایـن مغـازه هـا      

  ).1293کمپفر ،(شده است عملکرد مسکونی داشته و به مسافران غریب اجاره داده می 

بـه تاکیـد او عـالوه بـر نقـاالتی کـه در کنـار        . کمپفر همچنین به جزییاتی پیرامون عملکرد تفریحی و ورزشی این میدان اشاره کرده اسـت 
و  "،شـاعران هنرپیشگان ،دلقک ها ،کشتی گیرهـا  "در بخش شمالی میدان.دیوارهاي مسجد شیخ لطف اهللا به پرده خوانی اشتغال داشته اند 

  ).194_193کمپفر، (دسته هایی از مردم براي سرگرمی و وقت گذرانی گرد می آمده اند

گـروه هـاي متخاصـم    تاورنیه ،جهانگرد دیگر اروپایی ضمن تایید این عملکرد از برپایی نمایش جنگ حیوانات در این میدان و شـرط بنـدي   
نوشته هاي دیگر به برگزاري جشن هاي نـوروزي ،چراغـانی و مراسـم    . )1336و 566_384تاورنیه ،(شهري در این مراسم حکایت کرده است

از دیدگاه مفهوم و بنیاد طراحی این مجموعه نیز از خانواده آگورا و فـوروم  ). 579:1363هنرور ،(آتش بازي در میدان نقش جهان اشاره دارند
غربی اش را ابید فقدان یادمان ها و یا فضایی ویژه که منحصر به تکریم  بازار سنتی ایرانی و نمونه هاي کهن _بوده ،تنها نقطه تفاوت میدان 

ساختمان هاي دور میدان سنتی ایرانی به گونـه اي طراحـی شـده انـد کـه آرمـان هـاي        .حاکمان و یا برنمودن آرمان حکومتی باشد ،دانست
عکس کندو نام شاه یا حاکمی که بـانی میـدان بـوده نیـز     اجتماعی و حکومتی را ،مه از وابستگی به فرهنگ اسالمی حکایت دارد ،در خود من

مجسمه و یادمانی انفرادي در کار نیست و بانی تنها مسـلمانی  . تنها در گوشه اي و بر کتیبه اي بعنوان واقف ابنبه و یا میدان ذکر شده است
   .شمرده می شود که توان ساختن میدان را داشته و خدایش بیامرزد

  
   هوایی و منظر امروزي میدان نقش جهان.  )4( شماره تصویر 

 



 ، سانفرانسیسکو)Union Square( میدان وحدت _2_5_5
میدان وحدت که در مرکز شهر سانفرانسیسکو واقع است و به مرور زمان و در اثر بی توجهی، فراموش شده و به فضایی راکد تبدیل شده 

این میدان قبال از فضاهاي مجاور . انجام گرفت، شکوه و رونق تازه اي یافته است 1997بود، با طراحی مجدد و بازآرایی فضایی که در سال 
  .خود جدا بود ولی اکنون با قرار دادن پله هایی در اطراف میدان، ضمن برقراري ارتباط با فضاهاي مجاور، سرزندگی خاصی نیز یافته است

ان یکی از مراکز فعال سان فرانسیسکو؛ هتل ها، فروشگاه هاي بزرگ و این میدان به دلیل موقعیت و ویژگی هاي منحصربفرد خود، به عنو
نحوه مدیریت و برنامه ریزي براي میدان؛ همانند برگزاري رویدادهاي مردمی از . تئاترهاي اطراف را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است
   .جمله عوامل موثر در موفقیت این میدان به شمار می رود

  
  میدان وحدت سانفرانسیسکو. ) 5(تصویر شماره

  :شاخص هاي هویت سازي در طراحی میدان  _6_5

 درك فضا توسط استفاده کنندگان .1
 وجود نمادها .2
 )مثال استفاده از مصالح بومی(استفاده از رنگ  .3
 )حافظه تاریخی(خاطره انگیزي  .4
 مشارکت مردم .5
 )مثال اعیاد ،جشن ها ،عزاداري ها(تنوع فعالیت ها در میدان  .6
 به سبک زندگی استفاده کنندگانتوجه  .7
 تعامالت اجتماعی .8
 ... )قدم زدن ،غذا خوردن در هواي آزاد و (تفریحات خیابانی  .9

 

  

 

 



  :و یافته هاي تحقیق شاخص هاي هویت در نمونه مورد مطالعهارزیابی   _6
ن و بر اسـاس آ  سوال طراحی گردید 15 اي شاملامه بمنظور ارزیابی شاخص هاي هویت مندي در میدان از منظر استفاده کنندگان ،پرسشن

ابتدا متغیرها مشخص گردیده است و میزان رضایت افراد از عملکرد میدان و تمایل بـه تکـرار اسـتفاده از    . ون هاي مورد نظر به عمل آمدآزم
  .میدان مورد مطالعه در نظر گرفته شده است

ده کنندگان ،حس تعلق خاطر افراد به میدان ،وابسـتگی ،رضـایتمندي   در ارتباط با شاخص هاي هویت ،عواملی چون درك فضا توسط استفا
  .و فرهنگی مورد سنجش قرار گرفت عی ،خاطره انگیزي ،تناسبات کالبدي،دسترسی ،تعامالت اجتما

مولفه ها نشـاندهتده ایـن اسـت     .و نمودارهاي استخراج شده مولفه هاي هویت ارزیابی شد با بررسی و تحلیل داده ها میزان فراوانی و درصد
که میدان مورد نظر انعکاسی از هویت مردم نوشهر نمی باشد و با یادآوري نام آن ،احساس و فضایی که نشـاندهنده  هویـت باشـد در ذهـن     

  .افراد بسیار کمرنگ تداعی می شود

ن بـا دیگـر میـادین شـهر اسـت کـه افـراد بعنـوان         یافته هاي مطالعاتی نشان می دهد فضاي پارك و مسجد از جمله عوامل تمایز این میـدا 
این میدان متناسب با شرایط افراد براي فعالیت و زنـدگی نمـی باشـد و درصـد     فضاهاي مطلوب میدان از آن یاد می کنند و لی با این وجود 

  ).1نمودار (نندگان از عملکر دان راضی نیستند زیادي از استفاده ک

  

  )نگارنده: ماخذ .(استفاده کنندگان از عملکرد میدان  نمودار میزان رضایت. ) 1(نمودار

  
  

پاسخی که پرسش شوندگان در ارتباط با عوامل دلبستگی احساسی به میدان بیان کردند ،بیشتر شامل هرج و مرج و بـی نظمـی در میـدان    
از آنجا که این عوامل در دلبستگی به میدان و میزان استفاده آنها از فضا رابطه مستقیمی دارد ،میدان را به فضایی بـراي عبـور تبـدیل     .است
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) 1جـدول  (ندن در میدان را از بین برده است کرده است و استفاده مداوم و حس مباهات و آرامش نسبت به میدان و همچنین حس لذت ما
  ).2نمودار (

  

  )نگارنده: ماخذ (احساسات القا شونده به استفاده کنندگان در میدان .  1دول ج

 احساسات القا شونده فراوانی درصد
 هرج و مرج 10 33
 بی هویتی 2 6
 آرامش 5 17
 سرزندگی 3 9
 معنویت 2 6
 نوستالژي 3 9
 هیچ احساسی 6 20

 

  

  )نگارنده: ماخذ .  (1میدان مطابق با جدول احساسات القا شده به استفاده کنندگان .   2نمودار 

  
وجود عنصر با ارزش مسجد در این میدان از جمله فضاهایی است که استفاده کنندگان نسبت به ان حس تعلق خاط داشته و بعنوان فضایی 

  .د می کنندشه در خاطر آنها می ماند از آن یااز این میدان که همی
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  )نگارنده: ماخذ (تداعی شونده در اذهان استفاده کنندگان از میدان عناصر و وقایع .  3نمودار 

  
  

  )نگارنده: ماخذ (جالبترین و مهم ترین نقاط میدان .  4نمودار 

  
،مشاهده می شود که استفاده کنندگان از این فضا بیشتر براي عبور و مرور از این میدان استفاده می کننـد و   5با تو جه به داده هاي نمودار 

این میدان مانند بسیاري از میادین امروزي در راستاي برطرف کردن مشکالت ترافیکی طراحی شده است و در تضاد با میادین کهـن ایرانـی   
  .وم و لذت بخش بودند ،می باشدکه نمود هویت مردم شهر و مکانی پرمفه
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  )نگارنده: ماخذ (نحوه دسترسی افراد به میدان .  5نمودار 

  
نشان می دهد کـه پرسـش شـوندگان ،بازدیدکننـدگان و سـاکنان خواهـان میـدان بعنـوان مکـانی           6یافته هاي مطالعاتی در نمودار شماره 

داشته باشند و این عوامل تاثیر بسزایی در ایجـاد رضـایتمندي شـهروندان    هویتمند و لذت بخش هستند که در آن احساس امنیت و آرامش 
وجود فضاي سبز کافی ،فعالیت هاي تجاري و فرهنگی و هنري ،وجود امکانات الزم جهت تفریح خـانواده هـا و ورزش    .نسبت به میدان دارد

ی می شود بطوریکـه میـدان از حالـت    امالت و دلبستگی مکاناز جمله توقعات افراد از فضاي میدان می باشد که موجب ارتقاي تع... کردن و 
  .یک مکان گذار صرف خارج شده و عامل وصل ،اتحاد و دلبستگی شهروندان به میدان می شود

  

 )نگارنده: ماخذ (نمونه فعالیت هاي  مورد انتظار افراد در میدان .  6نمودار 
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یافته ها نشان می دهد افراد بدنبال عواملی نظیر نمادها ،نشانه ها و سمبل هایی در میـدان هسـتند کـه نقـش بسـزایی در میـزان افـزایش        
دلبستگی به میدان و هویت مندي ایفا کند و ماهیت این نمادها رشته اي از حوادث و رویدادهاي اجتماعی ،مردم ،فرهنگ بومی ،خـاطرات و  

  ). 8و  7نمودار (ذهنی شهروندان نسبت به میدان شود گذشته ،مشاهیر باشد تا موجبات ارتقا تصور حافظه تجربیات 

  )نگارنده: ماخذ (فاکتورهاي تعریف المان از نظر استفاده کنندگان در میدان .  7نمودار 

  
  

  

  )نگارنده: ماخذ (حوزه هاي گرایش افراد در تغییر نام میدان .  8نمودار 

  
  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

تاریخی_سیاسی اجتماعی

درصد

0

5

10

15

20

25

30

35

40

مشاهیر نوشهر ویژگی هاي بومی معنابخشی اجتماعی

درصد



  نتیجه گیريجمع بندي و  _7
 تحقیق حاضر نشان داد در پی حرکت دوران و زمانه و به اصطالح مدرن شدن ،انسان و اصـالت وجـودي آن همچنـان در پـی احـراز هویـت      
خویش می گردد و تا به آن دست پیدا نکند روحش آرامش پیدا نخواهد کرد و در تالش است که تداوم وتمایز حیات مادي و معنوي خود را 

با توجه به پاسخ پرسش نامه هاي تهیه شده ،افراد بدنبال ارتباط طبیعی و منطقی بین خود و محیط مـی گردنـد کـه الزمـه آن     .بدست آورد
اینکـه مـا   .حیط و توان درك تمایز آن نسبت به محیط هاي دیگر است تا این ارتباط و احساس تعلق خـاطر بوجـود آیـد   شناخت عمیق آن م

بدنبال این هستیم عبور و مرور اتومبیل ها در این میدان راحت تر صورت گیرد و بدنبال راهکار ها و قوانین مـی گـردیم تـا ایـن حرکـت را      
بزرگ انسانها که بطور خودآگاه و ناخودآکاه بدنبال آن هستند ،یعنی اصالت فضا و هویت آن ،پاسخی نداده کنترل کنیم در واقع  به این نیاز 

ما همچنان در پاسخ ها می بینیم که عنصر مسـجد بعنـوان فضـایی    .ایم و با این روند نمی توانیم فضایی خلق کنیم که روح در آن مامن یابد
پس چـرا ایـن مسـجد را بـا دیوارهـا محصـور کـردیم و        .نوان یک نشانه میدان را با آن باز می شناسند خاطره انگیز به یاد افراد می ماند و بع

چـرا فضـاي    .این عنصر با ارزش باید در متن زندگی افراد و فعالیت هاي روزمره آنها جاي گیرد.فضاي جلوي آن را به ماشین اختصاص دادیم
حضور دستفروش ها که باعـث سـرزندگی و    .جایگاهی براي تعامالت اجتماعی افراد گرددپارك نباید از محل گذر صرف دربیاید و تبدیل به 

چرا حمـل و نقـل عمـومی بایـد بگونـه اي      . پویایی میدان می شود ،چرا نباید ساماندهی شود تا از نظر مردم یک معضل در میدان تلقی شود
چرا جداره هاي میدان  .وهاي تک سرنشین و ترافیک در این میدان باشیمباشد که جوابگوي نیاز روزمره افراد نباشد ،بطوریکه ما شاهد خودر

باید این خطر را جدي بگیریم که تقلیل این عنصر شهري بـه  .نباید با الگویی مناسب بازسازي شود تا اغتشاشات بصري در میدان از بین برود
لذا بهـره گیـري از راهکارهـایی بـراي     . ن روح زندگی می شودمی انجامد و سبب کمرنگ شداتوانی شهر در نمایاندن هویت  شهر مورد نظر ن

احیاي جایگاه میدان در طرح هاي نوسازي و بهسازي شهر در جهت تقویت تلقی هویتی ،مشخص کـردن سـرانه اي بـراي حضـور پیـاده در      
نصر با ارزش مسجد و تزریق فضـاي  مکان ،تناسب کاربري هاي بدنه و استقرار کاربري هاي جمعی متنایب با مقیاس میدان ،پر رنگ کردن ع

خاطر دارند بنظر میـر سـد بایـد در جهـت      سبز و گیاهان متناسب با اقلیم ،استفاده از معماري بومی ،طراحی نمادهایی که مردم به آن تعلق
ته شـده در مقولـه هویـت    آنها در فرآیند طراحی و تعهد بکارگیري اصول شناخ یفیت میدان در اولویت قرار گیرند ،تا با لحاظ کردنارتقاي ک

  .در شهرها ،بتوان شهري هماهنگ با مقتضیات دوران و با هویت داشت
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