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محور مرکز شهر شفیلد
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موضوع بازآفرینی مراکز شــهرهای دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی ،بعد از جنگ جهانی دوم و مسائل پیش
آمده پیرو استانداردسازی های یکنواخت مدرنیسم مطرح شد .در مورد طراحی شهری مراکز شهرها ،بیش از هر
چیز ایجاد یا حفظ شخصیت متمایز شهر و نقش مرکز شهر اهمیت دارد .لذا بازآفرینی مبتنی بر فرهنگ که به
طور خاص ابعاد فرهنگی و هویتی را مشــتمل گردیده و فرهنگ را بعنوان مولد بازآفرینی و محرک توسعه دارد
،معرفی می شــود .مرکز شهر شفیلد با پیشــینه فرهنگی و صنعتی غنی خود ،با پروژه "قلب تپنده شهر"یکی از
نمونه های تجربی موفق در این زمینه می باشد.
هدف از انجام این تحقیق بررســی تکنیک ها و روش های فرآیند طراحی شــهری مبتنی بر فرهنگ شهری
اســت که توجه به اهداف عام پایداری و کیفیت های محیط را در ضمن در نظرگیری محرک توسعه ای به نام
فرهنگ در خود دارد.
در نهایت ،تکنیک ها و روش های پایه در فرآیند طراحی شــهری مرکز شهر شهر شفیلد با رویکرد بازآفرینی
مبتنی بر فرهنگ برای ایجاد قلب تپنده ای برای شهر ارائه می گردد.

واژگان کلیدی:
فضای عمومی ،قلب تپنده مرکز شهر ،بازآفرینی فرهنگ محور ،تکنیک های طراحی شهری

پرسش های پژوهش:

• متدها و تکنیک های بکار رفته در فرآیند طراحی شــهری مرکز شــهر شفیلد به منظور بازآفرینی فرهنگ
محورکدامند؟
• عوامل تاثیر گذار در طراحی شهری مرکز شهر شفیلد چه مواردی می باشد؟
هدف و دستاورد پژوهش:
• هدف این اســت که با مطالعه تکنیک های بکار رفته در طراحی نمونه موردی مرکز شهر شفیلد و انطباق
آن با ادبیات موضوعات بکار رفته در طراحی ،تکنیک های موثر در بازآفرینی فرهنگ محور مرکز شــهری در
یک نمونه واقعی استخراج شود.
ضرورت:

روش انجام پژوهش:

در ابتدا "گزارش طراحی شــهری مرکز شهر شفیلد" معرفی می گردد .در مرحله بعد ساختار گزارش به ترتیب
فرآیند طراحی شــهری آن به طور مشــروح عنوان می شود .در پایان هر بخش از فرآیند طراحی ،تکنیک ها و
روش های بکار رفته مورد تحلیل و بررســی قرار میگیرد و در مرحله نهایی پژوهش متدها و تکنیک های پایه
بکاررفته برای حضور مردم در مرکز شهر با رویکرد باززنده سازی فرهنگ محور به طور کلی استخراج می شود.
ضمن اینکه این بررســی صرفا به موارد شاخص تر در طراحی موضوعی مرکز شهر فرهنگ محور تکیه دارد و
از مطالعه دیگر قسمت های فرآیند که با موضوع همپوشانی ندارند پرهیز می کند.
خالصه گزارش )Compendium( :
ارائه این خالصه گزارش شــرایط را برای تغییرات مرحله به مرحله کیفیت های توسعه آتی و طراحی فضای
عمومی مرکز شهر شفیلد مهیا ساخت.این یک دریچه  5تا  10ساله از فرصت های فراهم آوری تغییرات ضمن
برنامه ،طرح ،توســعه و ارائه پروژه های راهبردی برگرفته از طرح جامع را باز کرد .این خالصه گزارش هر دو
فرآینــد مشــتمل بر کنش متقابل با ذینفوذ ها برای متقاعد کردن مــردم و مالکین و تولید در قالب راهبردهای
طراحی و پیشــنهادات راهبردی را در بر دارد .این خالصه گزارش برای تمامی کســانی که در مرکز شــهر کار
میکنند ،زندگی میکنند یا خواستار سرمایه گذاری هستند ،تهیه شده است که شامل سرمایه گذاران موسسات و
نهادها ،سیاست مداران ،ادارات دولتی ،مقامات محلی و مردم می باشد.
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امــروزه که بحث پایداری محیطی و کیفیت های محیط زندگی بیش از هر چیزی در طراحی شــهری مهم
است ،توجه به رویکردهای طراحی شهری که بر پایه این اصول استوار هستند ضروری به نظر می رسد .رویکرد
بازآفرینی فرهنگ محور و ایجاد سرزندگی اجتماعی ،رویکردی است که در دهه های اخیر فکر طراحان شهری
کشــور های توســعه یافته اروپا را به خود مشغول کرده است و در همین راستا ایده شهر فرهنگی سال یا همان
پایتخت فرهنگی ســال برای اولین بار در سال  2000عنوان شد .شفیلد هم نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده
اســت بلکه جزو نامزدین عنوان شهر فرهنگی سال  2013می باشد .عالوه بر تمامی منافعی که از قبال این نام
عاید شــهر شفیلد شد ،این باور که "شفیلد براستی شــهر فرهنگ است" بین مردم رایج گردید .ضمن اینکه با
تســهیالت ویژه ای که برای شهر قائل شدند ،فرهنگ بعنوان کاتالیزور رشد اقتصاد داخلی و توریسم عمل کرد.
چیزی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شــد اینست که شــفیلد با چه تکنیک ها و روش های طراحی
شــهری که ماتین نیز در کتاب تکنیک ها و روش های طراحی شــهری بدان اشــاره دارد ،خود را به این آرمان
شهر نزدیک کرد.
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جستار اهداف طراحی شهری مرکز شهر شفیلد:

کلیف ماتین( :ماتین )2:1999،اهداف طراحی شهری را در دو دسته توسعه پایدار و کیفیت های محیط ساخته
شــده طبقه بندی میکند .در مبحث توســعه پایدار ،توسعه ای مد نظر اســت که ضمن برآوردن نیازهای فعلی،
به برآورده شــدن نیازهای نســل آتی از محیط خدشه ای وارد نکند .ضمن اینکه حضور مردم در فرآیند طراحی
شــهری نقشی کلیدی در توسعه پایدار دارد ،چراکه شهر مظهری از معنویت و فرهنگ کالبدی است و باالترین
درجه نمو فرهنگ مردم در شــهر اســت .برای این کار طراحی مرکز شهر بایستی به دنبال ساختن یک سامانه
هویتی مثبت باشد که مرکز شهر را به مکانی مناسب برای زندگی پیاده با مدیریت مطلوب و زیست پذیر تبدیل
کند و برای اینکار از سیاست های ملی شهرسازی بریتانیا تبعیت میکند.

اهذاف طشاحی ضهشی
توسعه پایذاس
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کیفیت باالی محیط های ساخته ضذه

خالصه گضاسش طشاحی مشکض ضهش ضفیلذ





نقص و حضوس کلیه گشو های رینفع
انعطاف پزیشی طشح دس دوسه  5-01ساله
پشهیض اص نسخه پیچی های اولیه
حمل و نقل عمومی و پیاده محوس بودن







استقای موقعیت های فشهنگی و اقتصادی
احتشام به بستش موجود
نفور پزیشی
حس مکان
مشدم واسی

ماخز :نگاسنذه بشگشفته اص خالصه گضاسش طشاحی مشکض ضهش ضفیلذ

به طور کلی اینگونه میتوان اســتنباط کرد که حضور مردمی و فرهنگ شهری مردم نقش پررنگی در برآورده
شــدن اهداف طراحی شــهری دارد که این خود بدلیل رویکرد طرح و باززنده سازی فرهنگ محور مرکز شهر
اســت.ضمن اینکه کیفیت های الزم برای تشویق حضور مردم بایســتی برآورده شود تا رسیدن به این اهداف
ممکن شود.
طراحی شهری مرکز شهر شفیلد  :مطالعه بستر تاریخی و جغرافیایی

همانطور که در فصل مطالعات بســتر کتاب متد ها و تکنیک های طراحی شــهری آمده است ،تکنیک های
زمینه یابی به ماهیت و مقیاس پروژه بستگی دارد .از آنجایی که پروژه طراحی مرکز شهر شفیلد پروژه ای بزرگ
مقیاس اســت که به طور خاص پروژه قلب تپنده شهر در مقیاسی کوچکتر را در مرکز خود دارد ،مطالعه اجمالی
شهر و طرح راهبردی آن ضروری به نظر می رسد.صرف نظر از بزرگ یا کوچک مقیاس بودن طرح ،این پروژه
معرف شهری است که مدعی پایتخت فرهنگی اروپا است ،لذا مطالعات بستری آن بایستی معطوف به مطالعات
تاریخی نیز باشد.ضمن اینکه درنظرگرفتن عناصر زیستی مهم شهر به عنوان عناصری که در پایداری و کیفیت
محیطی آن موثرند ،حائز اهمیت است.
این مطالعه و تحلیل بستر باید مقدمه ای بر تدوین "جعبه ابزار " برنامه ریزی باشد .تکنیک های متنوعی در
ارزیابی بســتر طرح وجود دارد که همگی شــامل سه مولفه  -1برآورد کیفی از کارکرد یک محدوده  -2برآورد

مشــخصه های بارز یک محدوده و  -3برآورد عوامل تاثیر گذار باالدست می باشند( .کمسیون معماری و محیط
مصنوع انگلستان)2000:
اما در کل چهار زمینه بنیادین برای اقدامات طراحی شهری عنوان می شود (کارموناو دیگران:)75:2003،
• زمینه محلی :توجه به مردم و فرهنگ
• زمینه جهانی :توجه به مردم و فرهنگ
• زمینه بازار :توجه به واقعیت های موجود و تاثیرگذاری آن از باالدست
• زمینه نظارت :توجه به واقعیت های موجود و تاثیرگذاری آن از باالدست
در مطالعه طراحی مرکز شــهر شفیلد عوامل تاریخی موثر بر شهرو پیشینه صنعتی آن ،طرح های باالدست و
عوامل جغرافیایی نظیر رودخانه ،توپوگرافی و گســتره سبز آن بیش از بقیه عوامل تاثیر گذار بوده است .اینگونه
می توان اســتنباط کرد که طرح های باال دســت یا همان طرح جامع مرکز شهر شفیلد جزء زمینه نظارتی طرح
محســوب می شود که البته توجه به زمینه بازار را در خود گنجانده اســت .بررسی عوامل تاریخی و جغرافیایی
محل هم جزء زمینه های محلی و جهانی طرح محســوب می شــوند .برای روشن تر شدن نقش تکنیک های
بکار رفته در مطالعات بستر ،توضیح هر کدام از این موارد ضروری به نظر می رسد.

موقعیت جغرافیایی :همانطور که گفته شــد شــهر شفیلد بر روی تپه هایی واقع شده است و مرکز آن به
مانند قلعه ای از مابین محل اتصال دره رودهای دان وشــف ســربرآورده است .ساختمانهای شهری مهم مانند
کتدرال بر روی زمین های مرتفع ساخته شدند تا در معرض دید باشند.توپوگرافی مرکز شفیلد منظر خط آسمان
چشــمگیری را از نقاط شــاخصی در اطراف مرکز فراهم می آورد و دید گســترده به تپه های ســبز از خیابان
وجوددارد.خط آســمان شفیلد ترکیبی از خطوط مخروطی ســاختمانهای تاریخی و خطهای تخت ساختمانهای
مدرن است.متاسفانه برخی ســاخت و سازهای جدید به این ساختمانهای شاخص تاریخی توجه نداشته اند و با
توپوگرافی زمین همخوانی ندارند .این امر موجب پوشانده شدن
و مســطح کردن توپوگرافی و ایجاد خط آســمان تخت شده
اســت .همچنین شفیلد یکی از سبزترین شهرهاست که دارای
درختزارهــای باقی مانده از قدیم ،پارک های وســیع و حومه
مسکونی سرسبز و دو رودخانه مهم است( .شکل شماره )1
هدف از مطالعه بستر طراحی مرکز شهر ،شناخت مسئله در
شکل شماره یک :پالن تپه ها و رود دره های مرکز شهر شفیلد:طرح
جامع  2000مرکز شهر شفیلد.
Picture 1: Topography plan –the hills and valleys of
the city center : City Center Master Plan 2000
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تاریخچه و پیشــینه صنعتی موثر بر شکل شهر شفیلد :در کل میتوان گفت که توپوگرافی شهر
شفیلد پایه تاریخی این شهر را ساخته است .این شهر در بین  7تپه واقع می باشد .اولین سکونت گاه های شهر
در محل تالقی دو رودخانه دان و شــف در قرن  12میالدی شکل گرفته است .ساخت و سازهای بعد از جنگ
و خصوصی ســازی ها به همراه طرح توســعه راه ها و برنامه های بزرگ مقیاس شهری انجام شد .در بسیاری
از موارد ســاخت و ســاز هاباعث از بین رفتن الگوی شبکه های دسترسی شــهر و تاثیرات متعاقب آن بر روی
خوانایی و نفوذپذیری شــهر شد.همچنین شفیلد بعنوان "نیروگاه صنعتی بزرگ" و صنعت سنگین پوالد ،کارد و
چنگال سازی و نقره کاری در دوران قرون وسطا معروف بوده است .از این رو است که باقیمانده میراث صنعتی
شفیلد باید نه برای نقش تاریخی آن که بعنوان بخش مهمی از هویت مردم و فرهنگ محلی دیرپای آن حفظ
شودواین با ظهور مجدد صنایع خالق یا طراحی محیطی امکان پذیر است.

109

فرآیند طراحی شهری و گرد آوری داده های این فرآیند است .با بکارگیری تکنیک های مطالعه بستر است که
عوامل شــاخص در مرکز شهر -امکانات و محدودیت ها و ماهیت فرهنگی تاثیر گذار بر ایجاد زندگی پیاده در
شهر و نقش"شخص دوم"بررسی می شود)1( .

تکنیک های مطالعه بستر تاریخی و جغرافیایی

تحلیل تاریخی  :ماتین
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تحلیل مشخصه های بارز محدوده

تحلیل عوامل باالدست

خالصه گزارش طراحی مرکز شهر شفیلد
• ساخت و سازهای بعد از جنگ اغلب به الگوی
اولیه خیابانها و کاراکتر مناطق شهری ربطی نداشته
یا خیلی کم داشته است .
• اکنون شهر شفیلد هویت گذشته صنعتی خود
را نتوانسته بعنوان بخشی از کاراکتر خود ارج نهد.
• پیشینه صنعتی :نیاز به حفظ و باالبردن میراث
صنعتی شــهر برای ارج نهادن به تاریخچه صنعت،
ماهرانه دیده می شود.
• موقعیت جغرافیایی:
 راههای آبی راهنمای توسعه شهر بوده اند امااز زمان مرگ صنعت فوالد شــهر ،به بخش فراموش
شده و بدون استفاده شهری مبدل شده اند.
 مکانیابی ســاختمانهای مرتفع توجه کمی بهخط آسمان تاریخی شــهر و توپوگرافی شهر داشته
است.
 موقعیت جغرافیایی مرکز شــهر ،منظر منحصربه فردی به مناظر طبیعی اطراف فراهم آورده اســت
و به اســتفاده از این دید درچشــم انداز قلمروهای
عمومی و ساختمانهای شــاخص شهر بندرت توجه
شده است.
 فقــدان پیاده راهــی جذاب و متصــل کنندهقلمروهای عمومی در مرکز شهر دیده می شود

• طرح راهبردی :مطالعات پایه اقتصادی،کاربری
،امالک تجاری خرده فروشــی مرکز شهر و حمل و
نقل مرکز شهر مورد توجه است.

ماخذ :نگارنده برگرفته از خالصه گزارش طراحی مرکز شهر شفیلد

آنچه که از تحلیل تکنیک های مطالعه بستر در گام نخست بر می آید اینست که از انباشت مطالعات بیمصرف
در مطالعه بستر پرهیز شده است و چارچوبی را برای توسعه خالق فراهم می آورد که در پی حل مسائل جار ی
در بستر و بهره وری از مشخصه های بارز مثبت محدوده است.با این کار ،طرح می تواند مدعی باشد که ایجاد
زندگی پیاده در مرکز شهر را با ارج نهادن به بستر موجود و ارزش های نهفته در آن پیاده کرده است.
طراحی شهری مرکز شهر شفیلد  :شناخت بصری بستر

نفوذپذیری :طراحی نقشــه کلی را ه ها و بلوک های ساختمانی نقش بسزایی در قابلیت دسترسی مردم به
فضاها دارد .فاکتورهای تاثیر گذار بر نفوذپذیری عبارتند از :اندازه بلوک ها ،سلسله مراتب فضایی و میزان جدائی
پیاده از سواره( .بنتلی )17:1985:
در بیســت سال گذشــته کار بر روی منظر خیابان به طور گسترده ای در شفیلد انجام شده تا بر روی قلمرو
عمومی و دسترســی به آن تاثیرگذار باشــد .عواملی نیز باعث پائین آمدن کیفیت های الزم در پیاده راه ها و
نفوذپذیری شدند که از جمله آنها می توان به مسدود شدن و درهم ریختگی مسیر پیاده بوسیله المانها – مبلمان
و بردهای تبلیغاتی ،مشکل دسترسی ناشی از اختالف ارتفاع در محدوده ،مشکل بودن عبور معلولین و افرادی که
گاری دستی دارند از روی سرعت گیرها و ناهمواریها ،قطع شدن پیاده راه های اصلی بوسیله راه های پرترافیک
و برهم خوردن آسایش و نفوذپذیری عابرین پیاده ،پائین بودن استحکام مصالح کف ،غلبه اتوبوس ها و تراموها
بر مسیر پیاده و  ...یاد کرد.
شناخت بصری

در این مبحث بنا به مقتضیات بســتر به مطالعه محصوریت ،ساختمانهای بلند مرتبه ،خط آسمان ،نشانه ،دید،
قلمرو عمومی و معماری شفیلد پرداخته می شود تا امکانات و محدودیت های بستر استخراج شود.
ایجاد حس محصوریت :مرکز شــهر شــفیلد در یک دره واقع شده است و به همین دلیل نور آفتاب را با زاویه
کمی در بیشتر روزهای سال دریافت می کند .توسعه هرفضای باز جدیدی نیز باید به گونه ای باشد که حداکثر
اســتفاده را از بستر طبیعی ببرد .بهترین خیابان ،خیابانی محسوب می شودکه پستی و بلندی کمتری دارد ضمن
اینکه برای این شــهر محصوریت خاصی تعریف شده است و نسبت های باالتر و پائین تر طول به عرض فضا
موجب حس تنگی فضا یا از بین رفتن حس مکان می شود.
ســاختمانهای مرتفع :به طور سنتی در شهرهای بریتانیا ،کلیساها ،قصرها ،قلعه ها و ساختمانهای مجلل
عمومی تسلط بیشتری بر خط آسمان دارد و اینها بعنوان نشانه در شهر عمل می کرده اند .تا قبل از پایان جنگ،
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خوانایی :خوانایی کیفیتی اســت که موجبات قابل درک شــدن یک مکان را فراهم می آورد .خوانایی در دو
سطح فرم کالبدی و الگوهای فعالیت نمو پیدا میکند .نکته قابل توجه در سازمان فضایی خوانا اینست که بتوان
یک مفهوم روشــن و دقیقی از ویژگیهای مربوطــه را در تصویر ذهنی مردم ایجاد کرد (بنتلی .)113:1985 ،در
مرکز شــهر شفیلد ساختمانهای شاخص و بلند مرتبه و ســاختمانهای مهم بعنوان ابزار جهت یابی بصری شهر
عمل میکنند .الگوی به هم پیوسته برخی خیابانها ،دید به عناصر شاخص ،نقاط کانونی و فضاهای سبز خارج از
محدوده مرکز شــهر فراهم می کند و می تواند در خوانایی مسیرها موثر باشد .همچنین درجه معینی از خوانایی
با برخی فاکتورها نظیر ساخت و سازهای بدون توجه به توپوگرافی و مسدود شدن دید به بناهای شهری مهم،
چند پاره شدن مسیر پیاده توسط خیابان کشی های بعد از جنگ ،کمبود اتصال و یکپارچگی بین قلمرو عمومی
با پیاده راه ها ،چیدمان و طرح مبلمان های شــهری فاقد شــخصیت محدوده و تضعیف تصویر ذهنی حاصل از
زمین های خالی ،دچار نزول شده است.
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تعداد ساختمانهای بیش از  10طبقه بسیار نادر بودند .بر مبنای نظریه مدرنیستی و بعنوان راه حلی برای مشکل
کمبود مسکن بلند مرتبه سازی ها گسترش یافت .این بلندمرتبه سازی ها خصوصا در جایی که ساختمان خوب
با زمین متصل نشده بود اثرات منفی داشت ،بدین معنا که زمین در طبقه همکف بی استفاده و به دور از مقیاس
انسانی شد .ضمن اینکه اثرات خرد اقلیمی ای چون تونل باد یا سایه اندازیها ی ممتد بوجود آورد .محدوده سخت
و غیر قابل انعطاف درونی ساختمانهای بلند مرتبه ،قابل تغییر در زمان نیستند در کل ساختمانهای مرتفع شفیلد
در ارتفاع  75متری ،باالتر از سطح معیار هستند.متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای بعد از جنگ بی توجه به
اهمیت ساختمانهای بلند مرتبه تاریخی بوده اند و از خوانایی آن کاسته اند .یکپارچگی خط آسمان بدلیل بسیاری
عوامل به مخاطره افتاده است و خط آسمانی که معرف شهر باشد وجود ندارد.

نشانه ها :یک ســاختار یا ساختمان برجسته که از زمینه خود متمایز اســت و نقطه ارجاع دادنی در منظر
شــهر را نشانه شهری میگویند(کوان . )212:2005:نشــانه های اصلی مرکز شهر عبارتند از برج ها و مخروطی
های کلیسا ها ،برج ساعت ها و برج دانشگاه هنر شفیلد که تالش های الزم برای حفظ آنها بایستی انجام شود.
دیدها :آنچــه را که از نقاط خاص در معرض دید وجود دارد دید می گوینــد (کوان . )437:2005،دیدهای
اصلی مرکز شهر شامل دید های راهبردی به پارک ها ،دید گسترده به تپه های شمالی ،دیدهای قاب شده،دید
از فضاهای همگانی قلب شهر به پارک ها می شوند.
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ورودیها:دسترســی های اصلی سواره به مرکز شهر در یک مسیر رینگی تعبیه شده اند .به استثنای یکی از
ورودیها (ورودی وســت بار) طراحی شــهری این مدخل ها و ارتباط آنها از بابت القا حس ورود بدلیل مقیاس و
طراحی ،خوانایی ،آسایش پیاده و کیفیت های اتصال ،آنچنان که باید نیست.
معماری شــفیلد:الگوی خیابانها و شکل معماری شفیلد ،تاریخچه شــهر و تکامل تدریجی آن را نمایان
می کند .الگوی پر پیچ و خم خیابانهای قرون وســطا در مرکز ،تراس خانه های گرجســتانی ،خیابانهای صنعتی
ویکتوریایی ،آســیاب های رودخانه همه حاکی از همین مطلب هستند .خوشبختانه نمونه های بسیاری از تاریخ
معماری شــفیلد در سرتاسر مرکز شــهر به جای مانده است .هرچند که معماری غالب سازنده شخصیت بصری
امروزه شهر را ساختمانهای ساخته شده بعد از جنگ و پاکسازی محله های کثیف به وجود آورده است.بسیاری
از آنها به صورت یکنواخت و کســل کننده ای بدون توجه به زمینه تاریخی شهر ساخته شده اند .در مقابل اینها
معماری هایی در این شــهر یافت می شود که به شــهر روح دوباره بخشیده اند این را میتوان در گالری ملنیوم
،وینتر گاردن و  ...مشــاهده کرد .توجه به کیفیت های طراحی بــه ایجاد مکانی پرطراوت ،دلپذیر و بیادماندنی
چون وینتر گاردن و ملنیوم پارک خواهد انجامید که معرف شکل شهر است و با توجه به اصول معماری هویتی
شهر است که شفیلد می تواند به مرکز فرهنگی و خالق پیاده محور مبدل شود.

قلمرو عمومی :شــفیلد گستره متنوعی از فضاهای همگانی رسمی شهر تا فضاهای همگانی تفریحی غیر
رسمی را دارد .در 20سال گذشته این قلمروهای زندگی دوباره خود را با رهایی از گستره پارکینگ های ماشین
یافته اند .پیس گاردن از جمله فضاهای همگانی موفق این محدوده محسوب می شود و اثرات مثبت کیفیتهای
خوب ساخت را برای بهتر کردن زندگی مرکز شهری نشان می دهد.
جستار مطالعات منظردر طراحی شهری مرکز شهر شفیلد:

کلیف ماتین مطالعات منظر را بخشی از تکنیک مطالعات بستر میداند .عمده توجه وی به سه مقوله خوانایی،
نفوذپذیری و شــناخت بصری است .مطالعات انجام شــده در زمینه طراحی مرکز شهر شفیلد هم شامل همین
موارد و تاثیرگذاری آنها در بازآفرینی است.

تکنیک های مطالعه بستر :شناخت منظر

خوانایی

خالصه گزارش طراحی مرکز شهر شفیلد
• ســاخت و سازهای مدرن ســاختمانهای بلند
مرتبه ،نشــانه های محل نظیر برج های کلیسا را از
دید پنهان کرده اســت و بسیار ی از دید ها ی اصلی
درون وبیرون محدوده را بسته است.
• بــر جلویی بســیاری از ســاختمانها در طبقه
همکفشــان هماهنگی و رابطه الزم با فعالیت های
جاری در خیابان را ندارد.

شناخت بصری:
عناصر متمایز بصری

• حس ورود مرکز شهر ضعیف است و ورودی ها
تعریف روشنی ندارند.
• مصالــح و روشــهای بــکار رفته در ســاخت
ســاختمانها و فضاهای همگانی گوناگون اســت تا
حدی که محدوده شــخصیت خاص خــود را از این
طریق نمی تواند بیابد.

ماخذ :نگارنده برگرفته از خالصه گزارش طراحی مرکز شهر شفیلد

از مطالعات منظر اینگونه استنباط می شود که تصویر ذهنی شکل شهر و هویت آن بسته به عوامل تاثیر گذار
ســه گانه خوانایی ،نفوذپذیری و شناخت ابعاد بصری آن است و از پی تحلیل تکنیک های شناخت منظر است
که میتوان فاکتورهای مهم در بازآفرینی مرکز شهرو تولیدیک سامانه هویتی مثبت را استخراج کرد.
پیش بینی الزامات طرح :بیان مسئله ها
با تحلیل زمینه این نکات کلیدی بعنوان مســائل و محرک های سیاســتگذاری و راهبردهای طراحی مرکز
شهر جمع آوری می شوند:
• آیا میراث و پیشینه صنعتی شفیلد را می توان دوباره در عمل یافت؟
• چگونه تاریخچه دست سازهای شفیلد را میتوان ارج نهاد و به شکوفایی آن کمک کرد؟
• چگونه می توان اتصال بین مسیر رودخانه و مرکز شهر را دوباره برقرار کرد؟
• موثرترین راه حل افزایش قابلیت های بالقوه توپوگرافی درشکل سه بعدی شفیلد چیست؟
• چگونه می توان حس ورود به مرکز شهر را تقویت کرد؟
• چگونه می توان بر مشکل چند پاره شدن مرکز شهر از پی راهسازیهای بعد از جنگ فائق شد؟
• آیا می توان مناطق مختلف مرکز شهر را با وجود حفظ و ارتقائ شخصیت متمایزشان یکپارچه کرد؟
• آیا می توان حیات شهری تازه ای را به خیابانها از طریق کاربریهای بر جلویی ساختمانها بخشید؟
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نفوذپذیری

• ســاخت راههای بعد از جنــگ ،پیاده راه هایی
را ایجاد کرده اســت که نفوذ پذیری و کیفیت الزم
را ندارد.
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سناریوی طرح:

سناریو چشم اندازهای طرح را در بر میگیرد .در این چشم انداز ها که شامل اهداف کلی و عام است ،اهداف
عملیاتی و نتایج نهایی آن با ذکر میزان مداخله طرح عنوان می شود .چشم انداز های کلی طرح عبارتند از:
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

چارچوبی برای خالقیت و برتر بودن طرح ایجاد شود.
کیفیت های طراحی متناسب یا بهتر از همتاهای داخلی و خارجی تهیه شود.
یک همخوانی و هماهنگی با ساختمانها و فضاهای ساخته شده در مرکز شهر داشته باشدهمزمان با اینکه
شخصیت های متمایز ناحیه ها را معرفی کند.
راحتی و آسایش کاربران را در خیابانها،فضاها و انشعابات مسیر ارتقاء دهد.
بر سالمت اقتصادی و سرزندگی و طراوت مرکز شهر تاکید داشته باشد.
کیفیت های محیطی را در کل مانند افزایش ایمنی مردم و پاکی هوا افزایش دهد.
تعادلی بین کلیه گونه های حمل و نقل برقرار کند.
محیط شهری معرف شخصیت مرکز شهر شفیلد را حفظ کند و در پی اتصال آن با مرکز باشد.
محیط مطمئن و خوشایندی برای تعامالت اجتماعی و شخصی فراهم بیاورد.
حس الهام ،جشن و شادی تجربه زندگی روزمره را در شهر بوجود آورد.

این چشــم انداز ها ،رویکردهای کلی توســعه را فراهم می آورد که اگر با موفقیت به اجرا گذاشته شود رابطه
خوبی با پایداری دراز مدت شــفیلد برقرار می سازد .از تحلیل جزئی تر محیط شهری شفیلد ،راهبردهای اصلی
که کلید دســتیابی به این چشم اندازند توســعه یافتند و به واقع نوعی نقشه غربالی بر اساس درجه دخالت ،فرم
شهری و خط آسمان و قلمرو عمومی تهیه شد)2(.
پیشنهادات:
بر اســاس یافته های تحلیل شــهری ،خالصه گزارش Compendiumپیشنهاداتی را برای سیر تکاملی
مرکز شهر ارائه داد .اینها شامل:
• تعریف دوباره بلوک های شهری برای افزایش خوانایی و فراهم سازی دروازه ورودی مرکز شهر
• تجدید حیات رودخانه بعنوان عنصری هویت دهنده در شهر با پروژه های بازآفرینی کناره رودخانه
• خلق روستا شهر ( )urban villageجدید در کناره رودخانه
• ایجاد هویتی جدید برای شفیلد با عنوان سردمدار دانش و اقتصاد صنعتی فرهنگی
میزان مداخله:

برای دســتیابی به پیشنهادات انجام شــده،درجات مختلفی از مداخله نیاز است .این میزان مداخله ها در سه
سطح نگهداری ،تعمیر و محافظت و پیکره بندی و طرح جدید تقسیم بندی می شوند .در جایی مانند قلب تپنده
شهر ،میزان مداخله به صورت محافظت در محدوده های حفاظتی و در دیگر جاها طرح و پیکربندی جدید است.
تحلیل در طراحی مرکز شهر شفیلد:
آنچه که از مطالعه طرح شفیلد مشخص است ،مرز جدا کننده محکمی بین دو مفهوم تحلیل و سنجش وجود
ندارد و گرد آوری واقعیت ها بدون در نظرگیری هدف مشخص بی فایده است .لذا با توجه به رویکرد بازآفرینی
فرهنگ محور است که پیشنهادات ،میزان مداخله ،نقشه غربالی و سناریوی طرح شکل می گیرد.

تحلیل

امکانات و محدودیت ها

سناریو

 +توپوگرافی -تپه ها و دره ها
 +رودخانه دان و مسیر آن
 +دورنماهای اصلی از درون و نقطه های برجسته
بیرون
 +پروژه های بکار گرفته شــده موجود در بســتر
پیشینه تاریخی
_ شاخص های اصلی  /ساختمانهای بلند و ارزیابی
تناسب بصری آنها
_ چند پاره بودن مرکز شهر
• درجه دخالت
• فرم شهری و خط آسمان شهر
• قلمرو عمومی
• تعریــف ورودی مرکز شــهر و تقویت شــبکه
راه های دسترسی
• تجدید حیات کناره رودخانه
• ایجاد هویت فرهنگی و دانش مداری برای شهر
شفیلد

ماخذ :نگارنده برگرفته از خالصه گزارش طراحی مرکز شهر شفیلد

با توجه به میزان مداخله های مجاز در بستر و فرم و عملکرد فعلی شهر سعی بر آن شده است که در تدوین
سناریوی طرح ،رویکرد اساسی اولیه و اهداف طراحی مدنظر قرار گیرد .بدین منظور از پیشینه تاریخی و فرهنگی
شهر و عناصر طبیعی بالقوه بستر استفاده شایانی شده است.
یک پروژه موردی در مرکز شهر :قلب تپنده شهر

مرکز شــهر شــفیلد با پروژه قلب تپنده شهر در حال تغییر است .ســرزندگی و کیفیت های درخور توجه این
فضا منجمله فعالیت های پیاده مردم موجب جذب ســرمایه گذاری بخش خصوصی شده است .قلب تپنده شهر
بعنوان نقطه توجه مدنی ،فرهنگی و خرده فروشی شهر محسوب می شود .قلب شهر با توون هال و پیس گاردن
دیدنی اش ،ســاختمانها و فضاهای کلیدی شهر را در خوددارد .پروژه های اخیر قلب شهر همچون پیس گاردن،
ملنیــوم گالری و وینتر گاردن چندین جایزه را ازآن خود کرده اند .قلب تپنده شــهر مرکز شــهر با کاربریهای
عمده فرهنگی و هنری چون ملنیوم گالری و کتابخانه میدان تادور ،مرکز فرهنگی شــهر محســوب می شود.
این محدوده بســتری قرون وسطائی دارد و با مجموعه ساختمانهای شــاخص در محدوده ،بخش اعظم قلب
شــهر به محدوده حفاظتی تبدیل شده اســت .با توجه به کاراکتر و بناهای شاخص محدوده که عمدتا تاریخی
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نقشه غربالی

خالصه گزارش طراحی مرکز شهر شفیلد
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و فرهنگی – فراغتی بوده اند ،قلب شــهر برای محدوده های تجاری و حفاظتی – میراثی طراحی شده است.
محدوده ســیتی هال و برکرز پول بعنوان محدوده های اصلی قلب تپنده شهر محسوب می شوند .توسعه مجدد
سیتی هال که یک ساختمان برجسته در قلب شهر است و محوطه برکرز پول مکمل ناحیه های فرهنگی اطراف
میدان تادور است و میدان تادور در قلب فرهنگی شفیلد دارای گالریها ،تاترها ،کتابخانه مرکزی و وینتر گاردن
می باشــد .نزدیکی ایندو ناحیه به افزایش فعالیت های پیاده در شهر خصوصا در بعد از ظهرها منجرخواهد شد.
جمعیت جدید ساکن در مجاور توسعه نیز به حضور مردمی ای منجر خواهد شد که حس امنیت در شب را تامین
میکند( .شکل شماره )2
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شــکل شــماره دو  :طرح” قلب تپنده شــهر” ،نمایی از وینتر گاردن :طرح جامع 2008 ،مرکز
شهر شفیلد
Picture 2 : ”Heart of City “design, a view of Winter Garden: City
Center Master PLAN of Sheffield 2008.
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چشم انداز قلب تپنده شهر:

• ارزشمندی فعالیت های ارائه شده در قلب شهر و به طور فزاینده ای مرکز شهر را ارتقاء خواهد بخشید و آنرا
بعنوان یکی از شهرهای مطرح انگلستان معرفی خواهد کرد.
• نقش فرهنگی قلب شــهر بیش از همه پررنگ خواهد بود .توســعه میدان تادور با اتصال با ســالن های تاتر
همجوار و گالریها و وجود وینتر گاردن و فعالیت های سیتی هال به سرزندگی و پیشرفت منطقه فرهنگی مرکز
شهر خواهد انجامید .فضاهای رویدادهای اجتماعی میدان تادور و تراس های کافه های میدان تا دور فعالیت را
به عرصه خیابان خواهدکشاند.

• هرکدام از این مناطق قلب شــهر شامل دسته مغازه ها ،کافه ها ،بارها و رستوران های خاص خود هستند که
سرزندگی و حیات را بعد از ظهرها و شب ها به فضا می بخشند.
• شبکه ای از فضاهای عمومی تعریف خواهد شد که اتصال پیاده و امتداد بصری الزم را بین مقصدهای اصلی
قلب شهر فراهم آورد .اتصال بین محدوده مسکونی و ایستگاه قطار از جمله آنهاست.

فاکتورها در طراحی قلب تپنده شهر:

اصول طراحی در قلب تپنده شهر:

میزان مداخله

بخش وسیعی از محدوده جزء منطقه حفاظتی محسوب می شود
و توسعه جدید بایستی با حساسیت زیاد انجام پذیرد.میزان مداخله
به صورت پیکره بندی دوباره و دوباره بازیابی آن است.

فعالیت

بایســتی که فعالیت های جاری در طول کلیه مســیرهای پیاده
اصلی با خیابان همپیوندی داشته باشدو حس امنیت در مرکز شهر
را افزایش دهد  .بایســتی که سکونت های جدید در آپارتمانهای
دارای کیفیت و در باالی ساختمانهای تجاری و اداری باشد.

مصالح و سبک معماری

در محدوده های حفاظتی مصالح طبیعی نظیر سنگ ،آجر و تخته
ســنگ مناسب تر هستند و در مابقی قسمت ها مصالح به روز تر
استفاده شود.

ورودیها

بایســتی تمهیداتی ایجاد شــود تا حس ورود برای عابرین پیاده
القاء شود.

نورپردازی

بایستی که نورپردازی خوبی تامین شود تا ساعات استفاده و رونق
مسیرها تامین شود.
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جمع بندی و نتیجه گیری:
فرآیند طراحی شهری مرکز شهر شفیلد به قسمی بوده است که به اهداف اصلی طرح یعنی پایدری و کیفیت
محیط های ســاخته شــده توجه داشته است .بنا به این اهداف و شخصیت متمایز شهر بعنوان شهری با پیشینه
صنعتی در انگلستان،رویکرد بازآفرینی فرهنگ محور برای رسیدن به اهداف طراحی انتخاب شد .این رویکرد در
درجه اول به دنبال ساختن یک هویت متمایز برای شهر است و این کار را با ایجاد کاربریهای متناسب و متنوع
در مرکز شهر که فعالیت های افراد پیاده را تشویق میکند انجام می دهد .حفظ ،نگهداری و ارتقاء بناهای دارای
ارزش و عناصر طبیعی رودخانه و تپه ها ،باالبردن سهولت دسترسی به مرکز و ایجاد حس ورود از الزامات این
طرح هســتند .این روند ایجاد مرکز شهری به عنوان "قلب تپنده شهر" که پذیرای زندگی پیاده در تمام ساعات
روز است ،همچنان ادامه دارد و این کار با تزریق کاربریهای فعال و سرزنده که هم نقش بازار و هم نقش رفاهی
دارند انجام می شود.
در فرآیند انجام این کار ،تکنیک های بکار رفته در مرحله شناخت و تحلیل فرآیند طراحی شهری برای بدست
آمدن ایده های طراحی در جدول آمده است:
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بلندی ساختمانها

در محدوده های تحت حفاظت ارتفاع ساختمانها باییستی با ارتفاع
 2-5طبقه ســاختمانهای موجود همخوانی داشته باشد.در جبهه
جنوبــی این ارتفاع بلند تر هم میتواند باشــد چراکه لطمه ای در
دید ایجاد نمیکند.
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اهداف طراحی
شهری مرکز شفیلد

تکنیک های مرحله هدف از تکنیک بکار رفته در چشم انداز در قلب تپنده شهر
شناخت و تحلیل

مرحله شناخت و تحلیل
 دریافت ماهیت و روح شهرو پیشینه صنعتی شفیلد
 -شناخت کاراکتر محدوده

تحلیل تاریخی

شماره38-37
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 ارتقاء فعالیــت های ارائهشده در مرکز شهر

 حفــظ و ارتقــاء بناهــا و  -ســرزندگی مرکز شــهر باارزشــهای تاریخی و فرهنگی نقش فرهنگــی فعالیت های
با ارزش
مرکز شهر در میدان تادور

 تاکید ،ارتقاء و حفظ فضایتوسعه پایدار و
 حفظ مسیر رودخانهســبز اطراف ســاختمانهایی
 حفظ فضای سبزارتقاء کیفیت های
چون کلیسای جامع
تحلیل مشخصه های  -مردم واری
محیطی
 توجــه بــه مکانیابــی  -ایجاد شبکه ای از فضاهایبارز محدوده
ســاختمانهای مرتفــع و خط عمومی برای خوانایی و نفوذ
پذیری بیشتر در مرکز شهر
آسمان برای ایجاد خوانایی
 حفــظ دیدهــای مطلوب  -ایجاد حس امنیتراهبردی ،خطی و کانونی
ماخذ :نگارنده

تکنیک های مرحله هدف از تکنیک بکار رفته در راهبرد طراحی در قلب تپنده
اهداف طراحی
شهری مرکز شفیلد شناخت و تحلیل مرحله شناخت و تحلیل
شهر

خوانایی

توسعه پایدار و
ارتقاء کیفیت های
محیطی

نفوذپذیری

 القا حس ورود در ورودی افزایش نفوذپذیری به مرکز  -افزایش شــبکه دسترسیحمل و نقل عمومی به مرکز
شهر
شهر
 ارتقاء ورودی مرکز شهر ایجاد امنیت و قلمرو مناطق  -ایجاد خانه های مسکونی باکیفیت در باالی ساختمانهای
مسکونی
اداری و تجاری
 طراحی ورودی به قســمیکه ســاختمانهای مجاور آن
متمایز باشد
 تقلیل ارتفاع ساختمانها در افزایش حس ورود به مرکزمناطق تحت حفاظت
شهر
 تامین نورپردازی مناســب ایجاد شخصیت هماهنگ ودر شب
متنوع با مصالح و روش های
 استفاده از مصالح همخوان دربکار رفته در ساختمان
محدوده های حفاظتی و مصالح
نوین در دیگر قسمت ها

ماخذ :نگارنده

بر اســاس مطالعات انجام شــده می توان گفت که تکنیک ها و روش های پایه در فرآیند طراحی مرکز شهر
شفیلد با رویکرد مبتنی بر فرهنگ برای ایجاد قلب تپنده شهر عبارتند از:
 -1تهیه سند انعطاف پذیر با چشم انداز  5-10ساله که کلیه گروه های ذینفوذ را در نظر می گیرد.
 -2تببین اهداف طراحی شهری ،فرآیند طراحی پایدارو دارای کیفیت های زیست محیطی
 -3توجه به زمینه های تاریخی و منظر متمایز و تعریف کننده شخصیت متمایز محل
 -4ارئــه ســناریو ای خالقانه که از دل مطالعات زمینه و تحلیل آنها بر مــی آید و به دنبال اهداف طراحی
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شناخت بصری

 پیکــره بنــدی دوبــاره و حفــظ و ارتقــاء دید ها به بازیابی منطقه حفاظتی موجوددر مرکز شهر
عناصر شاخص
 ایجاد فعالیت های متناسب  -ایجــاد کاربری های فعالبــا فعالیــت های جــاری در در تمام ســاعات روز در طبقه
همکــف ماننــد کافــه ها و
خیابان در طبقه همکف
رستوران ها با سرریز فعالیتی
به خیابان

119

شهری و شخصیت متمایز مکان است
 -5تهیه راهبرد ها،دستور کار و چارچوب توسعه
 -6استفاده از روش های ارائه طرح به شیوه های نوین و مشارکتی
 -7مدیریت متداوم فضا با استفاده از مدیریت فضا،مشارکت مردمی و سرمایه گذاران و تهیه کتابچه راهنما
پی نوشت ها:
 )1شخص دوم یا همان“”second personبه طراحی گفته می شود که از خواسته های خود برای رسیدن
به هدف طرح دیگری چشم پوشی می کند.با دریافت نیروهای تاثیرگذار بر تاریخچه شهر،طراحان می توانند به
طور موثری نقش حیاتی خود را بعنوان "شــخص دوم" ایفا کنند(ماتین.)30:1999،در باز آفرینی فرهنگ محور
نقش "شخص دوم"در توجه به پیشینه فرهنگی و تاریخی شهر حائز اهمیت است.
 )2نقشــه غربالی یا همان “”sieve mapنقشــه هایی را شــامل می شــود کــه در آن تحلیل امکانات
ومحدودیت ها می توانند به صورت یک ســری از نقشــه های غربال شده و گرافیکی به نمایش در آیند.نقشه
برداری واضح وروشــن از محدودیت ها می تواند به حذف مناطقی که به دالیلی قادر به توســعه نیستند ،کمک
کند(ماتین)70:1999،
شماره38-37
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