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بررسی روش ها و تكنيك های 
بكار رفته دربازآفرينی فرهنگ 

محور مركز شهر شفيلد
مهندس ساره نجوا

دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه یزد 
 فارغ التحصیل کارشناسی معماری

 najva.arcdesign@gmail.com
دکتر حمید محمدی 

 استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد،گروه شهرسازی                
                                                                           hamidmoham@gmail.com
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چكيده:
موضوع بازآفرينی مراكز شــهرهای دارای پیشینه تاريخی و فرهنگی، بعد از جنگ جهانی دوم و مسائل پیش 
آمده پیرو استانداردسازی های يکنواخت مدرنیسم مطرح شد. در مورد طراحی شهری مراكز شهرها، بیش از هر 
چیز ايجاد يا حفظ شخصیت متمايز شهر و  نقش مركز شهر اهمیت دارد. لذا بازآفرينی مبتنی بر فرهنگ كه به 
طور خاص ابعاد فرهنگی و هويتی را مشــتمل گرديده و فرهنگ را بعنوان مولد بازآفرينی و محرک توسعه دارد 
،معرفی می شــود. مركز شهر شفیلد با پیشــینه فرهنگی و صنعتی غنی خود، با پروژه "قلب تپنده شهر"يکی از 

نمونه های تجربی موفق در اين زمینه می باشد.
هدف از انجام اين تحقیق بررســی تکنیک ها و روش های فرآيند طراحی شــهری مبتنی بر فرهنگ شهری 
اســت كه توجه به اهداف عام پايداری و كیفیت های محیط را در ضمن در نظرگیری محرک توسعه ای به نام 

فرهنگ در خود دارد. 
در نهايت، تکنیک ها و روش های پايه در فرآيند طراحی شــهری مركز شهر شهر شفیلد با رويکرد بازآفرينی 

مبتنی بر فرهنگ برای ايجاد قلب تپنده ای برای شهر ارائه می گردد.

واژگان كليدی:
فضای عمومی، قلب تپنده مركز شهر، بازآفرينی فرهنگ محور، تکنیک های طراحی شهری
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پرسش های پژوهش:
•  متدها و تکنیک های بکار رفته در فرآيند طراحی شــهری مركز شــهر شفیلد به منظور بازآفرينی فرهنگ 

محوركدامند؟
•  عوامل تاثیر گذار در طراحی شهری مركز شهر شفیلد چه مواردی می باشد؟

هدف و دستاورد پژوهش:
•  هدف اين اســت كه با مطالعه تکنیک های بکار رفته در طراحی نمونه موردی مركز شهر شفیلد و انطباق 
آن با ادبیات موضوعات بکار رفته در طراحی، تکنیک های موثر در بازآفرينی فرهنگ محور مركز شــهری در 

يک نمونه واقعی استخراج شود.

ضرورت:
امــروزه كه بحث پايداری محیطی و كیفیت های محیط زندگی بیش از هر چیزی در طراحی شــهری مهم 
است، توجه به رويکردهای طراحی شهری كه بر پايه اين اصول استوار هستند ضروری به نظر می رسد. رويکرد 
بازآفرينی فرهنگ محور و ايجاد سرزندگی اجتماعی، رويکردی است كه در دهه های اخیر فکر طراحان شهری 
كشــور های توســعه يافته اروپا را به خود مشغول كرده است و در همین راستا ايده شهر فرهنگی سال يا همان 
پايتخت فرهنگی ســال برای اولین بار در سال 2000 عنوان شد. شفیلد هم  نه تنها از اين قاعده مستثنی نبوده 
اســت بلکه جزو نامزدين عنوان شهر فرهنگی سال 2013 می باشد. عالوه بر تمامی منافعی كه از قبال اين نام 
عايد شــهر شفیلد شد، اين باور كه "شفیلد براستی  شــهر فرهنگ است" بین مردم رايج گرديد. ضمن اينکه با 
تســهیالت ويژه ای كه برای شهر قائل شدند، فرهنگ بعنوان كاتالیزور رشد اقتصاد داخلی و توريسم عمل كرد. 
چیزی كه در  اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شــد اينست كه شــفیلد با چه تکنیک ها و روش های طراحی 
شــهری كه ماتین نیز در كتاب تکنیک ها و روش های طراحی شــهری بدان اشــاره دارد، خود را به اين آرمان 

شهر نزديک كرد.

روش انجام پژوهش:
در ابتدا "گزارش طراحی شــهری مركز شهر شفیلد" معرفی می گردد. در مرحله بعد ساختار گزارش به ترتیب 
فرآيند طراحی شــهری آن  به طور مشــروح عنوان می شود. در پايان هر بخش از فرآيند طراحی، تکنیک ها و 
روش های بکار رفته مورد تحلیل و بررســی قرار میگیرد و در مرحله نهايی پژوهش متدها و تکنیک های پايه 
بکاررفته برای حضور مردم در مركز شهر با رويکرد باززنده سازی فرهنگ محور به طور كلی استخراج می شود.

ضمن اينکه اين بررســی صرفا به موارد شاخص تر در طراحی موضوعی مركز شهر فرهنگ محور تکیه دارد و 
از مطالعه ديگر قسمت های فرآيند كه با موضوع همپوشانی ندارند پرهیز می كند.

)Compendium( : خالصه گزارش
ارائه اين خالصه گزارش شــرايط را برای تغییرات مرحله به مرحله كیفیت های توسعه آتی و طراحی فضای 
عمومی مركز شهر شفیلد مهیا ساخت.اين يک دريچه 5 تا 10 ساله از فرصت های فراهم آوری تغییرات ضمن 
برنامه، طرح، توســعه و ارائه پروژه های راهبردی برگرفته از طرح جامع را باز كرد. اين خالصه گزارش هر دو 
فرآينــد مشــتمل بر كنش متقابل با ذينفوذ ها برای متقاعد كردن مــردم و مالکین و تولید در قالب راهبردهای 
طراحی و پیشــنهادات راهبردی را در بر دارد. اين خالصه گزارش برای تمامی كســانی كه در مركز شــهر كار 
میکنند، زندگی میکنند يا خواستار سرمايه گذاری هستند، تهیه شده است كه شامل سرمايه گذاران موسسات و 

نهادها، سیاست مداران، ادارات دولتی، مقامات محلی و مردم می باشد. 
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جستار اهداف طراحی شهری مركز شهر شفيلد:
كلیف ماتین: )ماتین،2:1999( اهداف طراحی شهری را در دو دسته توسعه پايدار و كیفیت های محیط ساخته 
شــده طبقه بندی میکند. در مبحث توســعه پايدار، توسعه ای مد نظر اســت كه ضمن برآوردن نیازهای فعلی، 
به برآورده شــدن نیازهای نســل آتی از محیط خدشه ای وارد نکند. ضمن اينکه حضور مردم در فرآيند طراحی 
شــهری نقشی كلیدی در توسعه پايدار دارد، چراكه شهر مظهری از معنويت و فرهنگ كالبدی است و باالترين 
درجه نمو فرهنگ مردم در شــهر اســت. برای اين كار طراحی مركز شهر بايستی به دنبال ساختن يک سامانه 
هويتی مثبت باشد كه مركز شهر را به مکانی مناسب برای زندگی پیاده با مديريت مطلوب و زيست پذير تبديل 

كند و برای اينکار از سیاست های ملی شهرسازی بريتانیا تبعیت میکند.

به طور كلی اينگونه میتوان اســتنباط كرد كه حضور مردمی و فرهنگ شهری مردم نقش پررنگی در برآورده 
شــدن اهداف طراحی شــهری دارد كه اين خود بدلیل رويکرد طرح و باززنده سازی فرهنگ محور مركز شهر 
اســت.ضمن اينکه كیفیت های الزم برای تشويق حضور مردم بايســتی برآورده شود تا رسیدن به اين اهداف 

ممکن شود.

طراحی شهری مركز شهر شفيلد : مطالعه بستر تاريخی و جغرافيايی
همانطور كه در فصل مطالعات بســتر كتاب متد ها و تکنیک های طراحی شــهری آمده است، تکنیک های 
زمینه يابی به ماهیت و مقیاس پروژه بستگی دارد. از آنجايی كه پروژه طراحی مركز شهر شفیلد پروژه ای بزرگ 
مقیاس اســت كه به طور خاص پروژه قلب تپنده شهر در مقیاسی كوچکتر را در مركز خود دارد، مطالعه اجمالی 
شهر و طرح راهبردی آن ضروری به نظر می رسد.صرف نظر از بزرگ يا كوچک مقیاس بودن طرح، اين پروژه 
معرف شهری است كه مدعی پايتخت فرهنگی اروپا است، لذا مطالعات بستری آن بايستی معطوف به مطالعات 
تاريخی نیز باشد.ضمن اينکه درنظرگرفتن عناصر زيستی مهم شهر به عنوان عناصری كه در پايداری و كیفیت 

محیطی آن موثرند، حائز اهمیت است.
اين مطالعه و تحلیل بستر بايد مقدمه ای بر تدوين "جعبه ابزار " برنامه ريزی باشد. تکنیک های متنوعی در 
ارزيابی بســتر طرح وجود دارد كه همگی شــامل سه مولفه 1- برآورد كیفی  از كاركرد يک محدوده 2- برآورد 

 مشکض ضهش ضفیلذخالصه گضاسش طشاحی  اهذاف طشاحی ضهشی 
 نقص و حضوس کلیه گشو های رینفع  توسعه پایذاس

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

 
 استقای موقعیت های فشهنگی و اقتصادی  کیفیت باالی محیط های ساخته ضذه

 احتشام به بستش موجود 
 نفور پزیشی  
 حس مکان 
 مشدم واسی 

 
 ماخز: نگاسنذه بشگشفته اص خالصه گضاسش طشاحی مشکض ضهش ضفیلذ                 
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مشــخصه های بارز يک محدوده و 3- برآورد عوامل تاثیر گذار باالدست می باشند. )كمسیون معماری و محیط 
مصنوع انگلستان:2000(

اما در كل چهار زمینه بنیادين برای اقدامات طراحی شهری عنوان می شود )كارموناو ديگران،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 مركز شــهر شفیلد عوامل تاريخی موثر بر شهرو پیشینه صنعتی آن، طرح های باالدست و 
عوامل جغرافیايی نظیر رودخانه، توپوگرافی و گســتره سبز آن بیش از بقیه عوامل تاثیر گذار بوده است. اينگونه 
می توان اســتنباط كرد كه طرح های باال دســت يا همان طرح جامع مركز شهر شفیلد جزء زمینه نظارتی طرح 
محســوب می شود كه البته توجه به زمینه بازار را در خود گنجانده اســت. بررسی عوامل تاريخی و جغرافیايی 
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 كدام از اين موارد ضروری به نظر می رسد.
تاريخچه و پيشــينه صنعتی موثر بر شكل شهر شفيلد: در كل میتوان گفت كه توپوگرافی شهر 
شفیلد پايه تاريخی اين شهر را ساخته است. اين شهر در بین 7 تپه  واقع می باشد. اولین سکونت گاه های شهر 
در محل تالقی دو رودخانه دان و شــف در قرن 12 میالدی  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 
خوانايی و نفوذپذيری شــهر شد.همچنین شفیلد بعنوان "نیروگاه صنعتی بزرگ" و صنعت سنگین پوالد، كارد و 
چنگال سازی و  نقره كاری در دوران قرون وسطا معروف بوده است. از اين رو است كه باقیمانده میراث صنعتی 
شفیلد بايد نه برای نقش تاريخی آن كه بعنوان بخش مهمی از هويت مردم و فرهنگ محلی ديرپای  آن حفظ 

شودواين با ظهور مجدد صنايع خالق يا طراحی محیطی امکان پذير است.
موقعيت جغرافيايی: همانطور كه گفته شــد شــهر شفیلد بر روی تپه هايی واقع شده است و مركز آن به 
مانند قلعه ای از مابین محل اتصال دره رودهای دان وشــف ســربرآورده است. ساختمانهای شهری مهم مانند 
كتدرال بر روی زمین های مرتفع ساخته شدند تا در معرض ديد باشند.توپوگرافی مركز شفیلد منظر خط آسمان 
چشــمگیری را از نقاط شــاخصی در اطراف مركز فراهم می آورد و ديد گســترده به تپه های ســبز از خیابان 
وجوددارد.خط آســمان شفیلد تركیبی از خطوط مخروطی ســاختمانهای تاريخی و خطهای تخت ساختمانهای 
مدرن است.متاسفانه برخی ســاخت و سازهای جديد به اين ساختمانهای شاخص تاريخی توجه نداشته اند و با 

توپوگرافی زمین همخوانی ندارند. اين امر موجب پوشانده شدن 
و مســطح كردن توپوگرافی و ايجاد خط آســمان  تخت شده 
اســت. همچنین شفیلد يکی از سبزترين شهرهاست كه دارای 
درختزارهــای باقی مانده از قديم، پارک های وســیع و حومه 

مسکونی سرسبز و دو رودخانه مهم است. )شکل شماره 1(

هدف از مطالعه بستر طراحی مركز شهر،  شناخت مسئله در 

شکل شماره يک: پالن تپه ها و رود دره های مركز شهر شفیلد:طرح 
جامع 2000 مركز شهر شفیلد. 

Picture 1: Topography plan –the hills and valleys of 
the city center : City Center Master Plan 2000
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فرآيند طراحی شهری و گرد آوری داده های  اين فرآيند است. با بکارگیری تکنیک های مطالعه بستر است كه 
عوامل شــاخص در مركز شهر- امکانات و محدوديت ها  و ماهیت فرهنگی تاثیر گذار بر ايجاد زندگی پیاده در 

شهر و نقش"شخص دوم"بررسی می شود. )1(

تکنیک های مطالعه بستر تاريخی و جغرافیايی

تحلیل تاريخی : ماتین

تحلیل  مشخصه های بارز محدوده

تحلیل عوامل باالدست

ماخذ: نگارنده برگرفته از خالصه گزارش طراحی مركز شهر شفیلد

خالصه گزارش طراحی مركز شهر شفیلد

•    ساخت و سازهای بعد از جنگ اغلب به الگوی 
اولیه خیابانها و كاراكتر مناطق شهری ربطی  نداشته 

يا خیلی كم داشته است .
•    اكنون شهر شفیلد هويت گذشته صنعتی خود 

را نتوانسته بعنوان بخشی از كاراكتر خود ارج نهد.

•   پیشینه صنعتی: نیاز به حفظ و باالبردن میراث 
صنعتی شــهر برای ارج نهادن به تاريخچه صنعت، 

ماهرانه ديده می شود.
•   موقعیت جغرافیايی:

-    راههای آبی  راهنمای توسعه شهر بوده اند اما 
از زمان مرگ صنعت فوالد شــهر، به بخش فراموش 

شده و بدون استفاده شهری مبدل شده اند.
-   مکانیابی ســاختمانهای مرتفع  توجه كمی به 
خط آسمان تاريخی شــهر و توپوگرافی شهر داشته 

است.
-   موقعیت جغرافیايی مركز شــهر، منظر منحصر 
به فردی به مناظر طبیعی اطراف فراهم آورده اســت 
و به اســتفاده از اين ديد درچشــم انداز  قلمروهای 
عمومی و ساختمانهای شــاخص شهر بندرت توجه 

شده است.
-  فقــدان پیاده راهــی جذاب و متصــل كننده 

قلمروهای عمومی در مركز شهر ديده می شود

•   طرح راهبردی: مطالعات پايه اقتصادی،كاربری 
،امالک تجاری خرده فروشــی مركز شهر و حمل و 

نقل مركز شهر مورد توجه است.
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آنچه كه از تحلیل تکنیک های مطالعه بستر در گام نخست بر می آيد اينست كه از انباشت مطالعات بی مصرف 
در مطالعه بستر پرهیز شده است و چارچوبی را برای توسعه خالق فراهم می آورد كه در پی حل مسائل جار ی 
در بستر و بهره وری از مشخصه های بارز مثبت محدوده است.با اين كار، طرح می تواند مدعی باشد كه ايجاد 

زندگی پیاده در مركز شهر را با ارج نهادن به بستر موجود و ارزش های نهفته در آن پیاده كرده است.

طراحی شهری مركز شهر شفيلد : شناخت بصری بستر
خوانايی: خوانايی كیفیتی اســت كه موجبات قابل درک شــدن يک مکان را فراهم می آورد. خوانايی در دو 
سطح فرم كالبدی و الگوهای فعالیت نمو پیدا میکند. نکته قابل توجه در سازمان فضايی خوانا اينست كه بتوان 
يک مفهوم روشــن و دقیقی از ويژگیهای مربوطــه را در تصوير ذهنی مردم ايجاد كرد )بنتلی، 113:1985(. در 
مركز شــهر شفیلد ساختمانهای شاخص و بلند مرتبه و ســاختمانهای مهم بعنوان ابزار جهت يابی بصری شهر 
عمل میکنند. الگوی به هم پیوسته برخی خیابانها، ديد به عناصر شاخص، نقاط كانونی و فضاهای سبز خارج از 
محدوده مركز شــهر فراهم می كند و می تواند در خوانايی مسیرها موثر باشد. همچنین درجه معینی از خوانايی 
با برخی فاكتورها نظیر ساخت و سازهای بدون توجه به توپوگرافی و مسدود شدن ديد به بناهای شهری مهم، 
چند پاره شدن مسیر پیاده توسط خیابان كشی های بعد از جنگ، كمبود اتصال و يکپارچگی بین قلمرو عمومی 
با پیاده راه ها، چیدمان و طرح مبلمان های شــهری فاقد شــخصیت محدوده و تضعیف تصوير ذهنی حاصل از 

زمین های خالی، دچار نزول شده است.

نفوذپذيری: طراحی نقشــه كلی را ه ها و بلوک های ساختمانی نقش بسزايی در قابلیت دسترسی مردم به 
فضاها دارد. فاكتورهای تاثیر گذار بر نفوذپذيری عبارتند از: اندازه بلوک ها، سلسله مراتب فضايی و میزان جدائی 

پیاده از سواره. )بنتلی :17:1985(

در بیســت  سال گذشــته كار 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 كیفیت های الزم در پیاده راه ها و 
نفوذپذيری شدند كه از جمله آنها می توان به مسدود شدن و درهم ريختگی مسیر پیاده بوسیله المانها – مبلمان 
و بردهای تبلیغاتی، مشکل دسترسی ناشی از اختالف ارتفاع در محدوده، مشکل بودن عبور معلولین و افرادی كه 
گاری دستی دارند از روی سرعت گیرها و ناهمواريها، قطع شدن پیاده راه های اصلی بوسیله راه های پرترافیک 
و برهم خوردن آسايش و نفوذپذيری عابرين پیاده، پائین بودن استحکام مصالح كف، غلبه اتوبوس ها و تراموها 

بر مسیر پیاده و ... ياد كرد.

شناخت بصری
در اين مبحث بنا به مقتضیات بســتر به مطالعه محصوريت، ساختمانهای بلند مرتبه، خط آسمان، نشانه، ديد، 

قلمرو عمومی و معماری شفیلد پرداخته می شود تا امکانات و محدوديت های بستر استخراج شود.
ايجاد حس محصوريت: مركز شــهر شــفیلد در يک دره واقع شده است و به همین دلیل نور آفتاب را با زاويه 
كمی در بیشتر روزهای سال دريافت می کند. توسعه هرفضای باز جديدی نیز بايد به گونه ای باشد كه حداكثر 
اســتفاده را از بستر طبیعی ببرد. بهترين خیابان، خیابانی محسوب می شودكه پستی و بلندی كمتری دارد ضمن 
اينکه برای اين شــهر محصوريت خاصی تعريف شده است و نسبت های باالتر و پائین تر طول به عرض فضا 

موجب حس تنگی فضا  يا از بین رفتن حس مکان می شود.

ســاختمانهای مرتفع: به طور سنتی در شهرهای بريتانیا، كلیساها، قصرها، قلعه ها و ساختمانهای مجلل 
عمومی تسلط بیشتری بر خط آسمان دارد و اينها بعنوان نشانه در شهر عمل می كرده اند. تا قبل از پايان جنگ،  
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تعداد ساختمانهای بیش از 10 طبقه بسیار نادر بودند. بر مبنای نظريه مدرنیستی و بعنوان راه حلی برای مشکل 
كمبود مسکن بلند مرتبه سازی ها گسترش يافت. اين بلندمرتبه سازی ها خصوصا در جايی كه ساختمان خوب 
با زمین متصل نشده بود اثرات منفی داشت، بدين معنا كه زمین در طبقه همکف بی استفاده و به دور از مقیاس 
انسانی شد. ضمن اينکه اثرات خرد اقلیمی ای چون تونل باد يا سايه اندازيها ی ممتد بوجود آورد. محدوده سخت 
و غیر قابل انعطاف درونی ساختمانهای بلند مرتبه، قابل تغییر در زمان نیستند در كل ساختمانهای مرتفع شفیلد 
در ارتفاع 75 متری، باالتر از سطح معیار هستند.متاسفانه بسیاری از ساخت و سازهای بعد از جنگ بی توجه به 
اهمیت ساختمانهای بلند مرتبه تاريخی بوده اند و از خوانايی آن كاسته اند. يکپارچگی خط آسمان بدلیل بسیاری 

عوامل به مخاطره افتاده است و خط آسمانی كه معرف شهر باشد وجود ندارد. 
نشانه ها: يک ســاختار يا ساختمان برجسته كه از زمینه خود متمايز اســت و نقطه ارجاع دادنی در منظر 
شــهر را نشانه شهری میگويند)كوان:212:2005( . نشــانه های اصلی مركز شهر عبارتند از برج ها و مخروطی 
های كلیسا ها، برج ساعت ها و برج دانشگاه هنر شفیلد كه تالش های الزم برای حفظ آنها بايستی انجام شود.

ديدها: آنچــه را كه از نقاط خاص در معرض ديد وجود دارد ديد می گوينــد )كوان،437:2005( . ديدهای 
اصلی مركز شهر شامل ديد های راهبردی به پارک ها، ديد گسترده  به تپه های شمالی، ديدهای قاب شده،ديد 

از فضاهای همگانی قلب شهر به پارک ها می شوند.
وروديها:دسترســی های اصلی سواره به مركز شهر در يک مسیر رينگی تعبیه شده اند. به استثنای يکی از 
وروديها )ورودی وســت بار( طراحی شــهری اين مدخل ها و ارتباط آنها از بابت القا حس ورود بدلیل مقیاس و 

طراحی، خوانايی، آسايش پیاده و كیفیت های اتصال، آنچنان كه بايد نیست.        
معماری شــفيلد:الگوی خیابانها و شکل معماری شفیلد، تاريخچه شــهر و تکامل تدريجی آن را نمايان 
می كند. الگوی پر پیچ و خم خیابانهای قرون وســطا در مركز، تراس خانه های گرجســتانی، خیابانهای صنعتی 
ويکتوريايی، آســیاب های رودخانه همه حاكی از همین مطلب هستند. خوشبختانه نمونه های بسیاری از تاريخ 
معماری شــفیلد در سرتاسر مركز شــهر به جای مانده است. هرچند كه معماری غالب سازنده شخصیت بصری 
امروزه شهر را ساختمانهای ساخته شده بعد از جنگ  و پاكسازی محله های كثیف به وجود آورده است.بسیاری 
از آنها به صورت يکنواخت و كســل كننده ای بدون توجه به زمینه تاريخی شهر ساخته شده اند. در مقابل اينها 
معماری هايی در اين شــهر يافت می شود كه به شــهر روح دوباره بخشیده اند اين را میتوان در گالری ملنیوم 
،وينتر گاردن و ... مشــاهده كرد. توجه به كیفیت های طراحی بــه ايجاد مکانی پرطراوت، دلپذير و بیادماندنی 
چون وينتر گاردن و ملنیوم پارک خواهد انجامید كه معرف شکل شهر است و با توجه به اصول معماری هويتی 

شهر است كه شفیلد می تواند به مركز فرهنگی و خالق پیاده محور مبدل شود. 
قلمرو عمومی: شــفیلد گستره متنوعی از فضاهای همگانی رسمی شهر تا  فضاهای همگانی تفريحی غیر 
رسمی را دارد. در20 سال گذشته اين قلمروهای زندگی دوباره خود را با رهايی از گستره پاركینگ های ماشین 
يافته اند. پیس گاردن از جمله فضاهای همگانی موفق اين محدوده محسوب می شود و اثرات مثبت كیفیت های 

خوب ساخت را برای بهتر كردن زندگی مركز شهری نشان می دهد.

جستار مطالعات منظردر طراحی شهری مركز شهر شفيلد:
كلیف ماتین مطالعات منظر را بخشی از تکنیک مطالعات بستر میداند. عمده توجه وی به سه مقوله خوانايی، 
نفوذپذيری و شــناخت بصری است. مطالعات انجام شــده در زمینه طراحی مركز شهر شفیلد هم شامل همین 

موارد و تاثیرگذاری آنها در بازآفرينی است.
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تكنيك های مطالعه بستر :شناخت منظر

خوانايی

نفوذپذيری

شناخت بصری:
عناصر متمايز بصری

ماخذ: نگارنده برگرفته از خالصه گزارش طراحی مركز شهر شفیلد 

خالصه گزارش طراحی مركز شهر شفيلد

•  ســاخت  و سازهای مدرن ســاختمانهای بلند 
مرتبه، نشــانه های محل نظیر برج های كلیسا را  از 
ديد پنهان كرده اســت و بسیار ی از ديد ها ی اصلی 

درون وبیرون محدوده را بسته است.
•  بــر جلويی بســیاری از ســاختمانها در طبقه 
همکفشــان  هماهنگی و رابطه الزم با فعالیت های 

جاری در خیابان را ندارد.

•  ســاخت راههای بعد از جنــگ، پیاده راه هايی 
را ايجاد كرده اســت كه نفوذ پذيری و كیفیت الزم 

را ندارد.

•  حس ورود مركز شهر ضعیف است و ورودی ها 
تعريف روشنی ندارند.

•  مصالــح و روشــهای بــکار رفته در ســاخت 
ســاختمانها و فضاهای همگانی گوناگون اســت تا 
حدی كه محدوده شــخصیت خاص خــود را از اين 

طريق نمی تواند بیابد.

از مطالعات منظر اينگونه استنباط می شود كه تصوير ذهنی شکل شهر و هويت آن بسته به عوامل تاثیر گذار 
ســه گانه خوانايی، نفوذپذيری و شناخت ابعاد بصری آن است و از پی تحلیل تکنیک های شناخت منظر است 

كه میتوان فاكتورهای مهم در بازآفرينی مركز شهرو تولیديک سامانه هويتی مثبت را استخراج كرد.

پيش بينی الزامات طرح: بيان مسئله ها
با تحلیل زمینه اين نکات كلیدی بعنوان مســائل و  محرک های سیاســتگذاری و راهبردهای طراحی مركز 

شهر جمع آوری می شوند:
•   آيا میراث و پیشینه صنعتی شفیلد را می توان دوباره در عمل يافت؟

•   چگونه تاريخچه دست سازهای شفیلد را میتوان ارج نهاد و به شکوفايی آن كمک كرد؟
•   چگونه می توان اتصال بین مسیر رودخانه و مركز شهر را دوباره برقرار كرد؟

•   موثرترين راه حل افزايش قابلیت های بالقوه توپوگرافی درشکل سه بعدی شفیلد چیست؟ 
•   چگونه می توان حس ورود به مركز شهر را تقويت كرد؟

•   چگونه می توان بر مشکل چند پاره شدن مركز شهر از پی راهسازيهای بعد از جنگ فائق شد؟
•   آيا می توان مناطق مختلف مركز شهر را با وجود حفظ و ارتقائ شخصیت متمايزشان يکپارچه كرد؟

•   آيا می توان حیات شهری تازه ای را به خیابانها از طريق كاربريهای بر جلويی ساختمانها بخشید؟
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سناريوی طرح:
سناريو چشم اندازهای طرح را در بر میگیرد. در اين چشم انداز ها كه شامل اهداف كلی و عام است، اهداف 

عملیاتی و نتايج نهايی آن با ذكر میزان مداخله طرح عنوان می شود. چشم انداز های كلی  طرح عبارتند از:

•   چارچوبی برای خالقیت و برتر بودن طرح ايجاد شود.
•   كیفیت های طراحی  متناسب يا بهتر از همتاهای داخلی و خارجی تهیه شود.

•   يک همخوانی و هماهنگی با ساختمانها و فضاهای ساخته شده در مركز شهر داشته باشدهمزمان با اينکه 
    شخصیت های متمايز ناحیه ها را معرفی كند.

•   راحتی و آسايش كاربران را در خیابانها،فضاها و انشعابات مسیر ارتقاء دهد.
•   بر سالمت اقتصادی و سرزندگی و طراوت مركز شهر تاكید داشته باشد.

•   كیفیت های محیطی را در كل مانند افزايش ايمنی مردم و پاكی هوا افزايش دهد.
•   تعادلی بین كلیه گونه های حمل و نقل برقرار كند.

•   محیط شهری معرف شخصیت مركز شهر شفیلد را حفظ كند و در پی اتصال آن با مركز باشد.
•   محیط مطمئن و خوشايندی برای تعامالت اجتماعی و شخصی فراهم بیاورد.

•   حس الهام، جشن و شادی تجربه زندگی روزمره را در شهر بوجود آورد.

اين چشــم انداز ها، رويکردهای كلی توســعه را فراهم می آورد كه اگر با موفقیت به اجرا گذاشته شود رابطه 
خوبی با پايداری دراز مدت شــفیلد برقرار می سازد. از تحلیل جزئی تر محیط شهری شفیلد، راهبردهای اصلی 
كه كلید دســتیابی به اين چشم اندازند توســعه يافتند و به واقع نوعی نقشه غربالی بر اساس درجه دخالت، فرم 

شهری و خط آسمان و قلمرو عمومی تهیه شد.)2(

پيشنهادات:
بر اســاس يافته های تحلیل شــهری، خالصه گزارشCompendium پیشنهاداتی را برای سیر تکاملی 

مركز شهر ارائه داد. اينها شامل:
•   تعريف دوباره بلوک های شهری برای افزايش خوانايی و فراهم سازی دروازه ورودی مركز شهر

•   تجديد حیات رودخانه بعنوان عنصری هويت دهنده در شهر با پروژه های بازآفرينی كناره رودخانه
•   خلق روستا شهر )urban village( جديد در كناره رودخانه

•   ايجاد هويتی جديد برای شفیلد با عنوان سردمدار دانش و اقتصاد صنعتی فرهنگی 

ميزان مداخله:
برای دســتیابی به پیشنهادات انجام شــده،درجات مختلفی از مداخله نیاز است. اين میزان مداخله ها در سه 
سطح نگهداری، تعمیر و محافظت و پیکره بندی و طرح جديد تقسیم بندی می شوند. در جايی مانند قلب تپنده 
شهر، میزان مداخله به صورت محافظت در محدوده های حفاظتی و در ديگر جاها طرح و پیکربندی جديد است.

تحليل در طراحی مركز شهر شفيلد:
آنچه كه از مطالعه طرح شفیلد مشخص است، مرز جدا كننده محکمی بین دو مفهوم تحلیل و سنجش وجود 
ندارد و گرد آوری واقعیت ها بدون در نظرگیری هدف مشخص بی فايده است. لذا با توجه به رويکرد بازآفرينی 

فرهنگ محور است كه پیشنهادات، میزان مداخله، نقشه غربالی و سناريوی طرح شکل می گيرد.
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تحليل 

امكانات و محدوديت ها

نقشه غربالی

 
سناريو

ماخذ: نگارنده برگرفته از خالصه گزارش طراحی مركز شهر شفیلد

خالصه گزارش طراحی مركز شهر شفیلد

+ 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 تاريخی

_ شاخص های اصلی / ساختمانهای بلند و ارزيابی 
   تناسب بصری آنها

_ چند پاره بودن مركز شهر

•  درجه دخالت
•  فرم شهری و خط آسمان شهر

•  قلمرو عمومی

•  تعريــف ورودی مركز شــهر و تقويت شــبکه
   راه های دسترسی

•  تجديد حیات كناره رودخانه
•  ايجاد هويت فرهنگی و دانش مداری برای شهر 

   شفیلد

با توجه به میزان مداخله های مجاز در بستر و  فرم و عملکرد فعلی شهر سعی بر آن شده است كه در تدوين  
سناريوی طرح، رويکرد اساسی اولیه و اهداف طراحی مدنظر قرار گیرد. بدين منظور از پیشینه تاريخی و فرهنگی 

شهر و عناصر طبیعی بالقوه بستر استفاده شايانی شده است.

يك پروژه موردی در مركز شهر: قلب تپنده شهر
مركز شــهر شــفیلد با پروژه قلب تپنده شهر در حال تغییر است. ســرزندگی و كیفیت های درخور توجه اين 
فضا منجمله فعالیت های پیاده مردم موجب جذب ســرمايه 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 
ديدنی اش، ســاختمانها و فضاهای كلیدی شهر را در خوددارد. پروژه های اخیر قلب شهر همچون پیس گاردن، 
ملنیــوم گالری و وينتر گاردن چندين جايزه را ازآن خود كرده اند. قلب تپنده شــهر مركز شــهر با كاربريهای 
عمده  فرهنگی و هنری چون ملنیوم گالری و كتابخانه میدان تادور، مركز فرهنگی شــهر محســوب می شود. 
اين محدوده بســتری قرون وسطائی دارد و با مجموعه ساختمانهای شــاخص در  محدوده، بخش اعظم قلب 
شــهر به محدوده حفاظتی تبديل شده اســت. با توجه به كاراكتر و بناهای شاخص محدوده  كه عمدتا تاريخی 
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شــکل شــماره دو : طرح” قلب تپنده شــهر”، نمايی از وينتر گاردن: طرح جامع، 2008 مركز ش
شهر شفیلد

Picture 2 : ”Heart of City “design, a view of Winter Garden: City 
Center Master   PLAN of Sheffield 2008.

و فرهنگی – فراغتی بوده اند، قلب شــهر برای محدوده های  تجاری و حفاظتی – میراثی طراحی شده است.
محدوده ســیتی هال و بركرز پول بعنوان محدوده های اصلی قلب تپنده شهر محسوب می شوند. توسعه مجدد 
سیتی هال كه يک ساختمان برجسته در قلب شهر است و محوطه بركرز پول مکمل ناحیه های فرهنگی اطراف 
میدان تادور است و میدان تادور در قلب فرهنگی شفیلد دارای گالريها، تاترها، كتابخانه مركزی  و وينتر گاردن 
می باشــد. نزديکی ايندو ناحیه به افزايش فعالیت های پیاده در شهر خصوصا در بعد از ظهرها منجرخواهد شد. 
جمعیت جديد ساكن در مجاور توسعه نیز به حضور مردمی ای منجر خواهد شد كه حس امنیت در شب را تامین 

میکند. )شکل شماره 2(

چشم انداز قلب تپنده شهر:
•  ارزشمندی فعالیت های ارائه شده در قلب شهر و به طور فزاينده ای مركز شهر را ارتقاء خواهد بخشید و آنرا 

بعنوان يکی از شهرهای مطرح انگلستان معرفی خواهد كرد.
•  نقش فرهنگی قلب شــهر بیش از همه پررنگ خواهد بود. توســعه میدان تادور با اتصال با ســالن های تاتر 
همجوار و گالريها و وجود وينتر گاردن و فعالیت های سیتی هال به سرزندگی و پیشرفت منطقه فرهنگی مركز 
شهر خواهد انجامید. فضاهای رويدادهای اجتماعی میدان تادور و تراس های كافه های میدان تا دور فعالیت را 

به عرصه خیابان خواهدكشاند.
•  هركدام از اين مناطق قلب شــهر شامل دسته مغازه ها، كافه ها، بارها و رستوران های خاص خود هستند كه 

سرزندگی و حیات را بعد از ظهرها و شب ها به فضا می بخشند.
•  شبکه ای از فضاهای عمومی تعريف خواهد شد كه اتصال پیاده و امتداد بصری الزم را بین مقصدهای اصلی 

قلب شهر فراهم آورد. اتصال بین محدوده مسکونی و ايستگاه قطار از جمله آنهاست.
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فاكتورها در طراحی قلب تپنده شهر:

میزان مداخله

فعالیت

مصالح و سبک معماری

بلندی ساختمانها

وروديها

نورپردازی

اصول طراحی  در قلب تپنده شهر:

بخش وسیعی از محدوده جزء منطقه حفاظتی محسوب می شود 
و توسعه جديد بايستی با حساسیت زياد انجام پذيرد.میزان مداخله 

به صورت پیکره بندی دوباره و دوباره بازيابی آن است.

بايســتی كه فعالیت های جاری در طول كلیه مســیرهای پیاده 
اصلی با خیابان همپیوندی داشته باشدو حس امنیت در مركز شهر 
را افزايش دهد . بايســتی كه سکونت های جديد در آپارتمانهای 

دارای كیفیت و در باالی ساختمانهای تجاری و اداری باشد.

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.
در محدوده های تحت حفاظت ارتفاع ساختمانها بايیستی با ارتفاع 
5-2 طبقه ســاختمانهای موجود همخوانی داشته باشد.در جبهه 
جنوبــی اين ارتفاع بلند تر هم میتواند باشــد چراكه لطمه ای در 

ديد ايجاد نمیکند.

بايســتی تمهیداتی ايجاد شــود تا حس ورود برای عابرين پیاده 
القاء شود.

بايستی كه نورپردازی خوبی تامین شود تا ساعات استفاده و رونق 
مسیرها تامین شود.

ماخذ: نگارنده برگرفته از خالصه گزارش طراحی مركز شهر شفیلد

جمع بندی و نتيجه گيری:

فرآيند طراحی شهری مركز شهر شفیلد به قسمی بوده است كه به اهداف اصلی طرح يعنی پايدری و كیفیت 
محیط های ســاخته شــده توجه داشته است. بنا به اين اهداف و شخصیت متمايز شهر بعنوان شهری با پیشینه 
صنعتی در انگلستان،رويکرد بازآفرينی فرهنگ محور برای رسیدن به اهداف طراحی انتخاب شد. اين رويکرد در 
درجه اول به دنبال ساختن يک هويت متمايز برای شهر است و اين كار را با ايجاد كاربريهای متناسب و متنوع 
در مركز شهر كه فعالیت های افراد پیاده را تشويق میکند انجام می دهد. حفظ، نگهداری و ارتقاء بناهای دارای 
ارزش و عناصر طبیعی رودخانه و تپه ها، باالبردن سهولت دسترسی به مركز و ايجاد حس ورود از الزامات اين 
طرح هســتند. اين روند ايجاد مركز شهری به عنوان "قلب تپنده شهر" كه پذيرای زندگی پیاده در تمام ساعات 
روز است، همچنان ادامه دارد و اين كار با تزريق كاربريهای فعال و سرزنده كه هم نقش بازار و هم نقش رفاهی 

دارند انجام می شود.

در فرآيند انجام اين كار، تکنیک های بکار رفته در مرحله شناخت و تحلیل فرآيند طراحی شهری برای بدست 
آمدن ايده های طراحی در جدول آمده است:
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اهداف طراحی 
شهری مركز شفیلد

توسعه پايدار و
ارتقاء كیفیت های 

محیطی

تکنیک های مرحله  
شناخت و تحلیل 

تحلیل تاريخی

تحلیل مشخصه های 
بارز محدوده

هدف از تکنیک بکار رفته در 
مرحله شناخت و تحلیل

-  دريافت ماهیت و روح شهر 
و پیشینه صنعتی شفیلد

-  شناخت كاراكتر محدوده

-  حفــظ و ارتقــاء بناهــا و 
ارزشــهای تاريخی و فرهنگی 

با ارزش

-  حفظ مسیر رودخانه
-  حفظ فضای سبز 

-  مردم واری 
مکانیابــی  بــه  توجــه   -
ســاختمانهای مرتفــع و خط 

آسمان برای ايجاد خوانايی
-  حفــظ ديدهــای مطلوب 

راهبردی، خطی و كانونی

چشم انداز در قلب تپنده شهر

-  ارتقاء فعالیــت های ارائه 
شده در مركز شهر

-  ســرزندگی مركز شــهر با 
نقش فرهنگــی فعالیت های 

مركز شهر در میدان تادور

-  تاكید، ارتقاء و حفظ فضای 
ســبز اطراف ســاختمانهايی 

چون كلیسای جامع
-  ايجاد شبکه ای از فضاهای 
عمومی  برای خوانايی و نفوذ 

پذيری بیشتر در مركز شهر
-  ايجاد حس امنیت 

ماخذ: نگارنده
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اهداف طراحی 
شهری مركز شفیلد

توسعه پايدار و
ارتقاء كیفیت های 

محیطی

تکنیک های مرحله  
شناخت و تحلیل

خوانايی

نفوذپذيری

شناخت بصری

هدف از تکنیک بکار رفته در 
مرحله شناخت و تحلیل

-  حفــظ و ارتقــاء ديد ها به 
عناصر شاخص

-  ايجاد فعالیت های متناسب 
بــا فعالیــت های جــاری در 

خیابان در طبقه همکف

-  افزايش نفوذپذيری به مركز 
شهر

-  ارتقاء ورودی مركز شهر
-  ايجاد امنیت و قلمرو مناطق 

مسکونی

-  افزايش حس ورود به مركز 
شهر

-  ايجاد شخصیت هماهنگ و 
متنوع با مصالح و روش های 

بکار رفته در ساختمان

تپنده  قلب  در  طراحی  راهبرد 
شهر

-  پیکــره بنــدی دوبــاره و 
بازيابی منطقه حفاظتی موجود 

در مركز شهر
-  ايجــاد كاربری های فعال 
در تمام ســاعات روز در طبقه 
همکــف ماننــد كافــه ها و 
با سرريز فعالیتی  رستوران ها 

به خیابان

-  القا حس ورود در ورودی
-  افزايش شــبکه دسترسی 
حمل و نقل عمومی به مركز 

شهر
-  ايجاد خانه های مسکونی با 
كیفیت در باالی ساختمانهای 

اداری و تجاری

-  طراحی ورودی به قســمی 
آن  مجاور  ســاختمانهای  كه 

متمايز باشد
-  تقلیل ارتفاع ساختمانها در  

مناطق تحت حفاظت
-  تامین نورپردازی مناســب 

در شب
-  استفاده از مصالح همخوان در 
محدوده های حفاظتی و مصالح 

نوين در ديگر قسمت ها

ماخذ: نگارنده

بر اســاس مطالعات انجام شــده می توان گفت كه تکنیک ها و روش های پايه در فرآيند طراحی مركز شهر 
شفیلد با رويکرد مبتنی بر فرهنگ برای ايجاد قلب تپنده شهر عبارتند از:

1-  تهیه سند انعطاف پذير با چشم انداز 10-5 ساله كه كلیه گروه های ذينفوذ را در نظر می گیرد. 
2-  تببین اهداف طراحی شهری، فرآيند طراحی پايدارو دارای كیفیت های زيست محیطی 

3-  توجه به زمینه های تاريخی و منظر متمايز و تعريف كننده شخصیت متمايز محل
4-  ارئــه ســناريو ای خالقانه كه از دل مطالعات زمینه و تحلیل آنها بر مــی آيد و به دنبال اهداف طراحی 
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شهری و شخصیت متمايز مکان است
5-  تهیه راهبرد ها،دستور كار و چارچوب توسعه 

6-  استفاده از روش های ارائه طرح به شیوه های نوين و مشاركتی
7-  مديريت متداوم فضا با استفاده از مديريت فضا،مشاركت مردمی و سرمايه گذاران و تهیه كتابچه راهنما

پی نوشت ها:
1( شخص دوم يا همان“second person”به طراحی گفته می شود كه از خواسته های خود برای رسیدن 
به هدف طرح ديگری چشم پوشی می كند.با دريافت نیروهای تاثیرگذار بر تاريخچه شهر،طراحان می توانند به 
طور موثری نقش حیاتی خود را بعنوان "شــخص دوم" ايفا كنند)ماتین،30:1999(.در باز آفرينی فرهنگ محور 

نقش "شخص دوم"در توجه به پیشینه فرهنگی و تاريخی شهر حائز اهمیت است.
2( نقشــه غربالی يا همان  “sieve map”نقشــه هايی را شــامل می شــود كــه در آن تحلیل امکانات 
ومحدوديت ها می توانند به صورت يک ســری از نقشــه های غربال شده و  گرافیکی به نمايش در آيند.نقشه 
برداری واضح وروشــن از محدوديت ها می تواند به حذف مناطقی كه به داليلی قادر به توســعه نیستند، كمک 

كند)ماتین،70:1999(

فهرست منابع
1. بنتلی، ايان و ديگران.1382. محیط های پاسخده.ت: مصطفی بهزادفر)1385(، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت

2.  پامیر، سای.1389. آفرينش مركز شهری سرزنده اصول طراحی شهری و بازآفرينی.ت: مصطفی بهزادفر و امیر شکیبا منش، 
تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت
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