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فرآیند طّراحی فضای شهری بر مبنای اصول زیبایی شناختی 
ایرانی ـ اسالمی )نمونۀ موردی: میدان وحدت اسالمی تهران(

چکیده
فضاهای شــهری به عنوان یکی از ارکان هویت ساز شــهرهای ایرانی، در طول سالیان متمادی تحت تأثیر آموزه ها و 
الگوهای فکری و هنری اسالم شکل گرفته و زمینه را برای مشارکت و تعامل مردم فراهم نموده بود. لیکن در عصر حاضر، با 
تغییر و تحّول در عرصه معماری و شهرسازی، فرآیند طّراحی و خلق فضای شهری به افول گراییده و نقشی معیوب یا ناقص 
از هوّیت مّلی و فرهنگ ایرانیـ  اســالمی را تبیین می نماید. بخشی از این مسأله به دلیل بی توّجهی به اصول و معیارهای 
طّراحی و بخش دیگر به دلیل عدم تطابق اصول و معیارها با شرایط فرهنگی روز است. این مسائل در طّراحی فضای شهری 
به عدم اعتبار و اصالت طرح،  منجر گردیده اســت. در این پژوهش، با هدف به کارگیری اصول طّراحی به منظور تجّلی 
زیبایی در نمونۀ مورد مطالعه )میدان وحدت اسالمی(، نخست به تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع پژوهش پرداخته و 
سپس بر اساس شناخت وضع موجود، به کمک روش های جمع آوري اطالعات و فرآیند طّراحی فضای شهری، سناریویی 
بهینه پیشنهاد شده است. مبانی نظری شامل بهره گیری از جایگاه و اهمّیت زیبایی در قرآن کریم و حرکت در چارچوب 
زیبایی شناسانۀ این کتاب شریف در طّراحی فضاهای شهریست؛ بدین ترتیب در راستای فرآیند می توان پس از تدوین چشم 
انداز، اهداف، راهبردها و رهنمود ها، در این میدان به فضایی منســجم و پیوسته با حفظ هوّیت و فرهنگ ایرانی اسالمی 

وکیفیت های زیبایی شناختی، انسان مداری، حضورپذیری و ... نائل گردید.

واژگان کلیدي: زیبایی، اصول طراحی، فضای شهری.
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مقّدمه
فضاهای شــهری، در تاريخ شهر و شهرســازی ايران و به ويژه 
بعد از ورود اســام به اين کشــور، دارای هويّــت و اعتبار خاصی 
بــوده و همواره متأثر از فرهنگ و تمدن غنی ايران و اســام بوده 
است. اگر با نگاهی دقیق و همه جانبه به شهرهای تاريخی نگريسته 
شــود، می توان اصول هدف مندی، وحدت، انسجام فضايی و توازن 
و... را مشــاهده نمود. هم چنین با تغییر نگاه از شــهر به فضاهای 
شــهری، اين اصول از فضاهای شهری در فضاهای معماری و حّتی 
کاشــیکاری های داخل گنبد مســاجد، قابل ادراک است؛ چرا که 

زيبايی به بهترين وجه ممکن در اين فضاها نمايان شده است. 
امروزه با توسعۀ روز افزون شهر، ديگر فضاهای شهری ويژگی های 
فضای شهری مطلوب و زيبا را ندارند و نتیجۀ طّراحی فضاها، عدم 
تعادل، توازن و تناســب است. بخشی از اين مسأله به دلیل ناديده 
انگاشــتن اصول و معیارهای طّراحی و بخــش ديگر به دلیل عدم 
توّجه به شرايط فرهنگ ايرانی و اسامی است. اهمّیت اين موضوع 
به مثابه اصلي حیاتی در طّراحی فضای شهری عدم اعتبار و اصالت 

برخي طرح ها را به همراه داشته است. 
بنابراين سؤال اساسی پژوهش را می توان اين گونه مطرح نمود:  

ويژگی های فضای شهری خوب و زيبا چیست؟

نمودار شماره 1: ساختار کلی پژوهش

1. چارچوب نظری 
فضای شهری: فضای شهری آن دسته از فضاهای عمومی داخل 
شهر و عرصۀ بیرونی فضای معماری است که دارای ويژگی های خاص 
کالبدی و برتری های زيباشناختی نسبت به ساير فضاها باشد و بستری 
برای تبلور عینی و ملموس تعامات اجتماعی و ارتباطات رو در روی 
مــردم فراهم آورد و عموم مردم بتوانند به آن دسترســی فیزيکی و 

بصری، در تمام اوقات و ايام سال و به طور رايگان داشته باشند1.
زیبایی: در خصوص زيبايی تا کنون تعاريف بســیاری ارائه شده 
اســت. نکته ای که به عنــوان وجه مشــترک در تعاريف زيبايی، 
می توان مطرح کرد جاذبه است. به نظر استاد مطهری »آن جا که 
زيبايی وجود پیدا می کند يک نیروی جاذبه ای هم هست. آنجا که 
زيبايی وجود دارد، عشــق و طلب هم وجود دارد. آنجا که زيبايی 

هســت حرکت و جنبش هم هست و خود زيبايی موجد حرکت و 
جنبش است« )مطهری، 1375 :34(. 

»زيبايی از طرفی جزء حقايقی اســت که قابل درک اســت و از 
طرف ديگر ربط وثیقی ا احســاس آدمــی دارد، آن گاه که زيبايی 
درک شــد انســان )يا هر موجودی( به طرف آن کشیده می شود. 
انســان مفتون و مجذوب زيبايی اســت و طبیعــت وی بر چنین 

گرايشی سرشته شده است« )تاجدينی، 1390: 35(.
با توّجه به وجود جاذبه و بديهی بودن آن، در اين نوشــتار برای 
درک ماهّیت زيبايی، تأمل در آيات قرآنی ماک عمل قرار خواهد 
گرفت. در بررســی زيبايی و انگاره های زيبايی شــناختی، واژه ها و 
مفاهیم متفاوتی در قــرآن کريم وجود دارد که هر يک به طريقی 
بیانگر معانی زيبايی هســتند. »واژگانــی چون جمیل که در قرآن 
به زيبايی دام ها، زيبايی صبر، گذشــت، دوری گزيدن و رها کردن 
اشــاره شده اســت يا زينت، که اين واژه گاه اشاره به خدا و ايمان 
انسان به خدا دارد و در بسیاری نیز به اعمال زشت انسان و آراسته 
نمودن آن توســط شــیطان مربوط می شــود«)خرقانی، 1387(. 
از ســوی ديگــر مفاهیمی در قرآن کريم وجــود دارد که با رجوع 
به پديده های زيباشــناختی چون زيبايی انســان، زيبايی طبیعت، 

زيبايی عالم هستی و ... می توان معنای آن را ادراک نمود. 
اصول طراحی: با ســیری در قرآن کريم 
می توان عوامل و نشــانه هايی برای زيبايی 
به دســت آورد که از ويژگی هــای آفرينش 
الهی در نظام هستی محسوب می شود. قرآن 
کريم به زيبايی توّجه ويژه ای داشته است که 
در جهت اهداف عالیه خود گوشــه هايی از 
زيبايی های هستی را به مردم نشان می دهد 
و مردم را بــه تأمل در آيات فرا می خواند. با 
کمــی تأمل در آيات قــرآن، می توان عامل 
اصلی زيبايی عالم هســتی و موجودات آن 
را وجود اصولــی چون هدف مندی، وحدت، 
تناسب و توازن دانســت. جهان يکپارچه و 
بی عیب و نقص از آفريده های خدای يگانه، از اين اصول مبرا نیست و 
با نگاه به اين آفرينش می توان اين اصول را دريافت. هم چنین بر روح و 
جسم انسان، به عنوان با ارزش ترين موجود عالم هستی، چنان هندسۀ 
دقیق، انسجام و تناسب زيبايی حاکم است که زيبايی به بهترين وجه 

ممکن به عرصۀ ظهور رسیده است. 
»پیامبــر )ص( می فرمايند: خداوند متعال زيباســت، زيبايی را 
دوســت دارد و دوســت دارد اثر نعمت خود را در بنده اش ببیند« 

)منتخب میزان الحکمه، 1385 : 10(.
مطابق با پديده های زيبايی شــناختی در قرآن کريم، در ذيل به 

برخی از اين اصول اشاره شده است:
1. هدفمندی: »هدفمندی حیات بشــر و هدايت انســان به سوی 
کمال، يکی از ســّنت های الهی اســت. در ديدگاه قرآن کريم انسان با 
توانمندی هايش مظهر تجلّی صفات الهی بوده، از اين رو هدف از خلقت 

انسان تکامل معنوی به همراه دانش است« )پرچم، 1391: 133(. 
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اين گونه می توان بیان داشــت که هدف مندی يکی از مبانی اصلی 
زيبايی شناسی است که با کمی تأمل در آيات قرآن و روايات می توان به 
وجود اين اصل پی برد. »َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواْلِنَس إِلَّ لَِیْعُبُدوِن؛ نیافريده ام 
جز اينکه جن و انس مرا بپرســتند« )ذاريات، 56(. اين آيه اشــاره به 
هدف مندی خلقت انسان و هدف مندی خلقت عالم هستی دارد و اين که 

خداوند آن ها را به بازيچه نیافريده است. 
2. وحــدت: »اصل وحدت به معنای کلمه يعنی يگانگی، يکی بودن  
يا رســیدن به کل واحد است« )عمید، 1389(. وحدت در حین کثرت 
گسترۀ وســیعی از عالم طبیعت، آسمان ها، زمین، تمامی موجودات و 
حتی ماورای طبیعت را بدون هیچ عیب و نقصانی فراگرفته است. جهان 
يکپارچه و بی عیب و نقص که از آفريده های خدای يگانه است از اين اصل 
مبرا نیست و با نگاه به آفرينش بهتر می توان اين اصل را دريافت نمود. 
»الَِّذي َخلََق َســْبَع َسَماَواٍت ِطَباًقا مَّا تََری فِي َخلِْق الرَّْحَمِن ِمن تََفاُوٍت؛ 
همان کسی که هفت آسمان را بر فراز يکديگر آفريد؛ در آفرينش خداوند 

رحمان هیچ تضاد و عیبی نمی بینی« )ملک، 3(.
3. تناسب و توازن: نظام آفرينش بر اساس هندسۀ دقیق و منظمی 
بنا شده است که در آن هر چیز به اندازه و با نسبت  مشّخص و متناسبی 
آفريده شده است. اين آيات اشاره به اين اصل در نظام خلقت هستی دارد: 
َّا ُکلَّ َشْيءٍ َخلَْقَناُه بَِقَدرٍ؛ البته ما هر  چیز را به اندازه آفريديم« )قمر،  »إِن
49(. »َو األَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَلَْقْیَنا فِیَها َرَواِســَي َوأَنَبْتَنا فِیَها ِمن ُکلِّ َشْيٍء 
ْوُزوٍن؛ و زمین را گسترانیديم و در آن کوه های استوار افکنديم و از هر  مَّ

چیز سنجیده ای در آن رويانیديم« )حجر، 19(.
»َقَدر هر چیزي به معناي خصوصیت خلقتي هر چیز است که از آن 
چیز انفکاک ندارد، موزون از وزن به معنای سنگینی اجسام است و گاه 
از زيبا و متناسب الجزا بودن کنايه می آيد. بنابراين آن چه را خداوند از 
زمین برآورده است دارای تناسب و زيبايی است و از خزانه غیب خويش 

هر چیزی را به اندازه می آفريند« )طباطبايی، 1363(.  
4. تنــوع: اين آيه اشــاره به تنــوع در نظام خلقــت دارد: َ»األَْرَض 
ْوُزوٍن؛ و زمین  َمَدْدنَاَها َوأَلَْقْیَنا فِیَها َرَواِســَي َوأَنَبْتَنا فِیَها ِمن ُکلِّ َشْيءٍ مَّ
را گســترانیديم و در آن کوه های استوار درانداختیم و در آن از هر چیز 

سنجیده ای رويانیديم« )حجر، 19(. 
»يکی از نشــانه های زيبايــی در آفرينش الهی تنــوع و گونه گونی 
حیرت آوری اســت که در آن وجــود دارد. انواع مختلف از جماد، نبات 
و حیوان و انسان و در میان هر نوع نیز گونه های بسیار متکثر و در هر 
گونــه نیز افراد با يکديگر از جهتی متفاوت و اين همه در عین وحدت 
يکپارچه ای است که بر نظام آفرينش حاکم است« )خرقانی، 1387: 31(.

5. پیراستگی از عیوب: قرآن آن گاه که ما را متوّجه آسمان و زيبايی 
آن مي کند، اين قید را می آورد »َو َما لََها ِمن ُفُروٍج؛ و برای آن هیچ گونه 
شکافی نیست« )ق، 50(. »عیب و نقص، نظام زيبايی يک شی را دچار 
اختال می ســازد و اگر زيبايی آن را از میان نبرد، دســت کم از ارزش 
آن می کاهد. بدين جهت ســامت از عیوب و کمال يکی از نشانه های 

آفرينش الهی است« )خرقانی، 1387: 33(.
6. تعــادل: »تعادل، حاصل اعمال عدالــت و به معنای قرار دادن هر 
شیء يا جزئي از هر شیء در جايی است که بهتر از آن متصّور نباشد. به 

اين ترتیب، حاصل کار، تجلی گاه زيبايی خواهد بود« )نقی زاده، 1389: 
180(. اين آيه اشاره به اين اصل مهم دارد: »لََقْد َخلَْقَنا اْلِنَساَن فِي أَْحَسِن 

تَْقِويٍم؛ براستی انسان را در نیکوترين اعتدال آفريديم« )تین، 4(. 
»تقويم به معنی درآوردن چیزی به صورت مناســب و نظام معتدل 
و کیفیت شايســته است و گستردگی مفهوم آن اشاره به اين است که 
خداوند انسان را از هر نظر موزون و شايسته آفريد، هم از نظر جسمی و 
هم از نظر روحی و عقلی، چرا که هرگونه استعدادی را در وجود او قرار 
داده و او را برای پیمودن قوس صعودی بسیار عظیمی آماده ساخته«است 

)مکارم شیرازی، 1371: 27/ 144(.
7. اثرگذاری معنوی: اصل ديگري که در ايجاد زيبايی اهمّیت بسیار 
دارد اثرگذاری معنوی است. به عنوان نمونه در قرآن کريم برای شناخت 
اين اصل می توان به اين آيه اشــاره داشت: »َو إَِذا َســِمُعواْ َما أُنِزَل إِلَی 
ََّنا  ا َعَرُفواْ ِمَن الَْحقِّ يَُقولُوَن َرب ْمِع ِممَّ الرَُّسوِل تََری أَْعُیَنُهْم تَِفیُض ِمَن الدَّ
اِهِديَن؛ چون آنچه را به سوی اين پیامبر نازل شده  آَمنَّا َفاْکُتْبَنا َمَع الشَّ
بشنوند، بر اثر آن حقیقتی که شناخته اند، اشک از چشم ايشان سرازير 
می شود« )مائده، 83(. هم چنین اين آيه اشاره دارد به تأثیری که قرآن 
می تواند برای مؤمنان داشته باشد: »َو نَُنزُِّل ِمَن الُْقْرآِن ما ُهَو ِشفاٌء َو َرْحَمٌۀ 
لِلُْمْؤِمِنیَن؛  ما قرآن را نازل کرديم در حالي که آن، شفا و رحمت است از 

براي مؤمنین«)اسرا، 81(.

2. ارتباط اصول تدوین شده در طّراحی فضای شهری
پس از بررسی انگاره های زيباشناختی در قرآن کريم و تدوين اصول 
طّراحــی، اين گونه می توان بیان داشــت که خداوند سرچشــمۀ همۀ 
زيبايی هاســت و در آفرينش جهان و نعمت های آن، زيبايی را مد نظر 
داشــته است. َ»األَْرَض َمَدْدنَاَها َوأَلَْقْیَنا فِیَها َرَواِسَي َوأَنَبْتَنا فِیَها ِمن ُکلِّ 
َّْسُتْم لَُه بَِرازِقِیَن؛ و زمین  ْوُزوٍن. ََجَعلَْنا لَُکْم فِیَها َمَعايَِش َوَمن ل َشــْيءٍ مَّ
را گســترديم و در آن کوهای ثابتی افکنديم و از هر گیاه موزون، در آن 
رويانديم و برای شما انواع وسايل زندگی در آن قرار داديم هم چنین برای 
کسانی که شما نمی توانید به آن ها روزی دهید« )حجر، 19 و 20(. اين 
آيات بیان می کنند که خداوند عاوه بر اصل هدف مندی در خلقت عالم 
هستی، به نیازهای متفاوت انسان توّجه نموده است. مطابق با آيات فوق، 
فضای شهری نخست بايد انســان را متذکر ياد خدا سازد و در مراحل 

بعدی نیازهای متفاوت انسان را پاسخگو باشد.
در جدول شــماره 1 برای رســیدن به فضای شهری مطلوب و زيبا 

ارتباط اصول تدوين شده با طّراحی فضای شهری بیان شده است. 

3. کاربــرد اصول طّراحی در تدوین بیانیه چشــم انداز، 
اهداف، راهبردها و سناریوهای طراحی 

پس از شــناخت مفاهیم نظری به عنوان مطالعــات پايه، ابتدا 
روند سیستمی به منظور رسیدن به سناريويي بهینه در نظر گرفته 
شده است. اين فرايند شــامل چهار مرحله است که در هر مرحله 
لزم اســت اصول طّراحی که در مباحث قبل اشاره شد، به عنوان 
معیارهای اصلی ارزيابی در نظر گرفته شــود. در نمودار شــماره 2 

فرايند رسیدن به سناريوي بهینه نمايش داده شده است.
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جدول شماره 1: ارتباط اصول تدوین شده در طّراحی فضای شهری

رهنمودهای طراحی ارتباط اصول تدوين شده در طّراحی فضای شهری اصول

- وجود عناصر آگاهی دهنده در دو بعد کالبدی و محتوای فضای شهری 
در جهت شناخت نیازهای انسان، ارزش های جامعه، جهان بینی حاکم بر 

جامعه، فرهنگ و ...
ياد خدا اصلی ترين هدف در فرآيند طّراحی فضای شهری هدف مندی

- با تعیین نظام فضايی مشّخص، منسجم و پیوسته
- با ايجاد ارتباط میان اجزای سازنده و ارتباط میان جزء و کل اجزا

- با ايجاد سازگاری کامل بین اجزای سازنده فضای شهری 
ايجاد پیوند عمیق بین کالبد و محتوا و عناصر سازندۀ فضای شهری  وحدت

- توّجه به مقیاس انسانی
- توّجه به نسبت ابعاد طول به عرض، عرض به ارتفاع و ...
- توّجه به رابطه و موقعّیت عناصر فضا نسبت به يکديگر

تناسب بین اجزای تشکیل دهندۀ فضای شهری، تناسب بین اجزا و 
کلّیت فضا و تناسب بین پديده با موضوع فضای شهری  تناسب و توازن

- تخصیص عملکردهای متنوع با توّجه به نیازهای ساکنان 
- طّراحی جداره پیوسته لیکن با فرم های متنوع 

- استفاده از عناصر طبیعی )آب، درخت، گیاهان و ...(

توّجه به نیازهای متنوع انسان
توّجه به شرايط فرهنگی و اقلیمی  تنوع

- نبود عملکردهايی مغاير با ارزش ها جامعه
- نبود کاربری های ناسازگار

بری از هرگونه عیب و نقص )به معنای واقعی در باطن و ظاهر( و در هر 
مرحله از طّراحی فضای شهری پیراستگی از عیوب

- تعادل در کلیت فضا، تناسبات حجمی و در همه اجزای سازنده
- تعادل در نسبت ارتفاع بدنه ها

تعادل به عنوان بنیاد و اساس زيبايی از جمله شکل دادن فضای شهری 
و به معنای قرار دادن هر شیء يا اجزای فضای شهری که بهتر از آن 

متصور نباشد.
تعادل 

- استفاده از عنصر نشانه ای، يادبودها، نمادها با توّجه به ارزش های جامعه به واسطۀ حضور برخی عناصر انسان را در ضمن متذکر شدن به ياد 
خدا، او را از تک بعدی شدن و از تمرکز بر يک عالم برهانند. اثرگذار معنوی

نمودار شماره 2: فرایند رسیدن به سناریوی بهینه
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4.  معرفی محدودة طّراحی
میدان وحدت اســامی در گستره بافت تاريخي تهران و در مرز 
مشــترک دو منطقه 11 و 12 قرار گرفته اســت )نقشه شماره 1(. 
»ساختار و استخوان بندی اصلی میدان در سه دورۀ صفوی، قاجار 
و پهلوی شــکل گرفت. در دورۀ صفويه در موقعیت کنونی میدان 
دروازه قديم قزوين و باغ هاي شــهر تهران قرار داشــت و در حال 
حاضر نیز آثاری از باغ ها وجود دارد )نقشــه شــماره 2(. در دورۀ 
قاجار با توســعۀ ساخت و ســازها محدوديّت برج و باروی صفوی 
درهم شکســته شــد و حصار و خندق جديدی بــا دوازده دروازه 
احداث گردي. هم چنین با احداث چند محلۀ جديد، جای باغ ها را 
محلّه هــاي جديد فرا  گرفت. با انتقال دروازه قديم قزوين به مکاني 
ديگر از يک ســو سبب شد مسیري ارتباطي بین موقعّیت قديم به 
موقعیت جديد به وجود آيد و از سوی ديگر چون اين مسیر جزئي 
از مســیر ارتباط تهران با قزوين بود استخوان بندی و عناصر اصلی 
میدان شــامل بازارچه قوام الدوله نیز شــکل گرفت )نقشه شماره 
3(. در دورۀ پهلــوی با فراهم آمدن توان مالی ورود وســايل نقلیه 
موتوری تحّولت همه جانبه ای در شــهر پديد آمد و رشد و توسعۀ 
فیزيکی شهر آغاز گرديد. در اين دوره اين میدان به عنوان شاهپور 

نام گرفت )نقشه شماره 4(« )حمیدی، 1376(.
با توّجه بــه مطالعات میدانی و برداشــت های صورت گرفته، در 
محدودۀ میدان وحدت اسامی، مهم ترين الگوهای کالبدی، رفتاري 
و مشــکات فعلی آن عبارتند از: بازارچۀ قوام الدوله، ساختمان ثبت 
میراث فرهنگــی )که به گفته اهالی محل ايــن مکان قديمی ترين 
ســینمای تهران است(، وجود مســجد المهدی، وجود دستفروشان 
متعدد غیررســمی و سامان دهی نشــده در میدان، وجود وانت بارها 
با کارگران منتظر، نشــان از الگوی رفتاری و نوعي تحرک اقتصادي 
غیروابســته به مکان، بالتر بودن میزان فعالّیت قســمت شرقی به 
نســبت غربی، مغايرت فعالّیت هاي غالب موجــود در میدان مانند 
سمساري ها، مصالح فروشــي ها، و تعمیرگاه ها با جنبه هاي فرهنگي 
تاريخي آن، تداخل محورهاي حرکتي ســواره و پیاده )به طوری که 
بــه گفته اهالی محل تصادفات دائم در اين مکان رخ مي دهد(، نبود 
مســیر امن پیاده برای عبور از عرض محور سواره و چراغ هاي عابر 

پیاده در نقاط حساس و پر رفت آمد.

نقشه شماره 1: موقعیت میدان در تهران

نقشه شماره 2: موقعیت میدان در دوره صفوی

نقشه شماره 3: موقعیت میدان در دوره قاجار

نقشه شماره 4: موقعیت میدان در دوره پهلوی

تدوين بیانیۀ مشکات محدوده با استفاده از دو روش کلی يعنی 
از روش اســتنتاج از ارزش ها و معیارها و روش استنتاج از مشکات 
صــورت می گیرد. جمع بنــدی نهايی بیانیۀ مشــکات در محدودۀ 

میدان وحدت اسامی در جدول شماره 2 آمده است.
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جدول شماره 2: بیانیه مشکالت

- نفوذ ترافیک ســواره به درون بازارچه 
قــوام الدولــه از طريق محــور وحدت 

اسامی
- کاهش ايمني ســواره و پیاده به علت 
ترافیک ســريع محور وحدت اسامی و 

تداخل پیاده و سواره 
- وجود نداشــتن محل پارک مناسب، 
پارک وسیله نقلیه روبهروی بازارچه قوام 

الدوله، داخل بازارچه و ...
- نبود پارکینگ در سطح محدوده

- وجــود کاربريهــای ناســازگار چون 
تعمیــرگاه، تعويــض روغنــی پیرامون 

میدان وحدت اسامی

- وجود بــزه اجتماعی )معتادان و ارازل 
و اوباش(

- اغتشاش بصری در بدنه خیابان وحدت 
اســامی و بازارچه به دلیل کاربری های 

ناسازگار، مخروبه، الحاقات نما و ...
- ريزدانگی و فشــردگی بسیار در سطح 

محله سنگلج
- ناخوانــا بــودن وروديهــای اصلی به 

محدوده
- کمبود فضای سبز و توزيع نامتناسب آن
کريدورهای  و محدود شــدن  انســداد 
بصری در بازارچه به دلیل رعايت نکردن 

اصول و ضوابط ساخت و ساز

5. طّراحی فضای شهری
گام اول: تدوین بیانیه چشم انداز، اهداف و راهبردهای طراحی
در اين مرحله بر اســاس مطالعات پايه، شــناخت مشــکات و 
مســائل محدوده طراحی، ابتدا چشــم انداز طرح )مطابق با جدول 
شماره 3( به منظور مشخص کردن مسیر مطالعات، تحلیل مسائل 
و مشکات در راستاي رسیدن به اهداف مورد نظر تدوين مي گردد. 

جدول شماره 3: بیانیه چشم انداز، اهداف و راهبردهای طّراحی

گام دوم: ارائۀ ایده های اصلی طراحی
در اين مرحله از فرآيند، به منظور تجلّی زيبايی در دو بعد کالبد 
و محتوای فضای شــهری، عاوه بر درنظر گرفتن اصل هدف مندی 
در ارائۀ ايده های فضای شــهری به معضات اصلی میدان وحدت 

اسامی توّجه خواهد شد. 
بر طبق برداشــت میدانی و مصاحبه ای که با اهالی محل صورت 
پذيرفت، عامل اصلی که مکان را برای اهالی ساکن و حّتی غیر ساکن 
ناخرسند نموده، جريان ســريع ترافیک )به خصوص موتورسواران( 
و وقوع تصادف بســیار اســت. برای حل اين معضل می توان چهار 
ايدۀ اولیه ارائه نمود. هم چنین با توّجه به بیانیه مشــکات هريک از 

گزينه ها دارای ويژگی های متفاوتی به شرح ذيل است: 
گزينه اول: در میدان وحدت اســامی به منظور ارتقای کیفّیت 
انسان مداری و حضور پذيری، ترافیک سريع از طريق زيرگذر تأمین 
شــود و فضای بالی آن به پیــاده اختصاص يابد. با توّجه به آن که 

میدان وحدت اسامی  با دو خیابان شهید بهايی و فروزش ارتباط 
دارد، يک مســیر ارتباطی در کنار زير گذر پیشــنهاد می شود. در 
ايــن گزينه به ورودی بازارچه قوام الدوله و کنج های خیابان تأکید 

خاص شده است.
گزينه دوم: در میدان به منظور ارتقای ايمنی ترافیک و افزايش 
راندمان آن، ترافیک ســريع محور وحدت اسامی از طريق روگذر 
تأمین شود و فضای میدان به منظور تردد آسان به پیاده اختصاص 
يابد. هم چنین به منظور ارتباط با محور های دسترســی هم جوار، 
مسیر های ارتباطی ای نیز در فضای زيرين روگذر می توان پیشنهاد 

نمود. 
گزينه ســوم: در میدان وحدت اسامی به منظور حفظ و ارتقای 
ارزش های هويّتی و با اولويّت انســان مداری و توســعۀ مسیرهای 
پیــاده، ايده آرام ســازی جريان ترافیک در محــل تداخل پیاده و 
ســواره با استفاده از برجسته نمودن مسیر سواره و کف سازی ويژه 
پیشنهاد می شــود. هم چنین به منظور تأمین پارکینگ محدوده، 
مطابق با طــرح تفصیلی در دو کنج میدان دو پارکینگ به صورت 

توسعه زيرسطحی پیش بینی شده است.
گزينه چهارم: به منظور حل مشــکات تــردد پیاده و راه حل 
ســريع در محور وحدت اسامی، پل عابر پیاده به صورت مکانیزه، 

پیش بینی شده است. 
در ايــن مرحلــه، با توّجه بــه بیانیۀ چشــم انداز و 
اهداف اصلی فرآيند طّراحی فضای شــهری، هر يک از 
ايده های اصلی طّراحی بايد مــورد ارزيابی قرار گیرد. 
در ارزيابی هر يک از ايده ها بر اســاس فرآيند تکینک 
تحلیل عرصه های تصمیم گیری مرتبط2، می توان برای 
هر يک از اهداف تصمیم گیری، حداقل دو انتخاب بله 
و خیر در نظر گرفت تا لزوم و عدم لزوم هر يک از آنها 
نشــان داده شــود. در نهايت، ايده هايی که پاسخگوی 
اهــداف پژوهش نباشــند، حــذف می گردند )جدول 

شماره 4(.

جدول شماره 4: ارزیابی ایده های طّراحی

گزینه 
چهارم

گزینه 
سوم

گزینه 
دوم

گزینه 
اول

اهداف طّراحی فضای 
شهری بر مبنای اصول 

زیبایی شناختی ایرانی اسالمی 

خیر بله خیر بله ارتقای کیفیت های زیباشناختی مبتنی 
بر اصول معماری ایرانیـ  اسالمی

بله بله بله بله ایجاد  یا ارتقای کیفّیت انسان مداری 
و حضور پذیری

بله بله خیر بله فضایی  سازمان  تقوّیت  و  ایجاد 
پیوسته و در ارتباط با بافت پیرامون

خیر بله خیر بله
و  عملکرد  تقویت  و  سامان دهي 
هوّیت  با  متناسب  فعالّیت هاي 

تاریخی میدان

قابل قبول 
نیست

قابل قبول 
است

قابل قبول 
نیست

قابل قبول 
است جمع بندی
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بديهی اســت در طّراحی فضای شهری هر جسمی که به صورت 
خارجــي و تحمیلي به نظــر  آيد به زيبايي بصــري محیط لطمه 
مي زند. پــس دو گزينۀ دوم و چهارم )يعنی احداث روگذر و يا پل 
عابر پیاده( مطابق با اهداف پژوهش نیستند و نمی توانند به عنوان 
گزينه های مناسبی در طّراحی فضای شهری باشند و ادامه فرآيند 

طّراحی نیز برای دو گزينه میسر نیست.
گام سوم: ارائه سناریوهای طّراحی فضای شهری

در اين مرحله از فرآيند بر اساس ايده های اصلی طّراحی فضای 
شهری، می توان دو سناريوی متفاوت برای میدان وحدت اسامی 

در نظر گرفت. در ارائۀ ســناريوها ابتدا لزم اســت استخوان بندی 
اصلی فضای شهری را تشخیص داد يا طّراحی نمود. اين عمل بايد 
در ارتباط با بافت پیرامون صورت پذيرد. سپس بايد اجزا و عناصر 
فضای شهری بر اســاس ارزش های جامعه و هويّت مردم طّراحی 
شــود و با سازگاری و هماهنگی کامل با يکديگر ترکیب شود و در 
بهترين مکان پیش بینی شده، بر روی استخوان بندی قرار گیرد و از 
طريق يک شبکه حرکتی منسجم، میان اجزا و عناصر ارتباط برقرار 

نمايد )جدول شماره 5(. 

جدول شماره 5: ارائه سناریو های اصلی طراحی

- پیشنهاد بام سبز به عنوان عنصري زيبايی بخش محیط
- تقويت نقش کارکردی و کالبدی بازارچه قوام الدوله

- تخصیص کاربری های جديد با توّجه به نیاز اهالی محل
- استفاده از عناصر ناسازگار در میدان به عنوان فرصت های توسعه

- تأکیــد ويژه بر پیاده راه و اختصاص فضای میدان بــه پیاده به منظور ارتقای نقش 
انسان مداری و افزايش حضور پذيری

- تقويت نقش عملکردی و کالبدی مسجد المهدی به عنوان عنصر آگاهی دهنده فضا
- تأکید ويژه بر ارتباط دو حوزه شرقی و غربی محله سنگلج )و يا دو منطقه 11 و 12(

ول
ی ا

ريو
سنا

 

- در نظر گرفتن پارکینگ طبقاتی و به صورت توسعه زير سطحی
- تعريف و شاخص ســازی کنج های میدان و اســتقرار عناصر نشانه ای، 

نمادها به منظور اثرگذاری معنوی 
- استفاده از بام بناها برای تقويت فضای سبز

- آرام ســازی جريان ترافیک با استفاده از برجسته نمودن سطح سواره میدان به منظور 
ايمنی پیاده

- در نظر گرفتن مسیر ويژه پیاده برای عبور از سطح محور سواره
- ارتقای نقش عملکردی و کالبدی مسجد به عنوان عنصري آگاهی دهنده

وم
ی د

ريو
سنا
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به منظور شــناخت سناريوی بهینه، ابتدا نقاط قّوت و ضعف دو 
ســناريو شناسايی شدند )جدول شــماره 6( و سپس با استفاده از 
ماتريس حصول اهداف، ارزيابی شــده اند )جدول شماره 7(. شايان 
توّجه اســت در ارائه ســناريوی بهینه و به منظور حداقل رساندن 
نقــاط ضعف، عاوه بر انتخاب ايدۀ اصلی، ترکیبی از نقاط قوت هر 

دو سناريو مد نظر قرار خواهد گرفت.
برای ارزيابی سناريوی بهینه از ماتريس حصول اهداف استفاده 
 گرديده است. در اين ماتريس، اصول زيبايی شناسی در ستون اول 
ماتريس قرار مي گیرند و هر يک از سناريوها با رهنمودهای طّراحی 
تدوين شــده ارزيابی مي شوند و تطابق هر ســناريو با رهنمودهای 
طّراحی با اعداد  1+ تا 4+ ســنجیده می شود. در نهايت سناريويی 
که بیش ترين امتیاز را کسب نمايد، به عنوان سناريوی برتر انتخاب 

مي گردد. 
با توّجه به جدول شــماره 7، ســناريوی دوم بیش ترين میزان 

پاســخگويی به اهداف اصلی پژوهش را دارد. اين ســناريو چنین 
عنوان می نمايد »که با آرام ســازی جريان ترافیک در سطح محور 
می تــوان تردد عابر پیاده را تســهیل نمود، هم چنیــن با توّجه به 
تقويت کارکردی و عملکردی عناصر اصلی میدان می توان به فضای 
شهری مطلوب و زيبا دســت يافت«. در خصوص سناريوی اول با 
توّجه به بررســی میدان حسن آباد که در ضلع شمالی میدان قرار 
دارد، ايــن نتیجه به دســت آمد که فضای بــالی میدان به جای 
اين که به پیاده اختصاص يابد به فضای پارک وســايل نقلیه تبديل 
شود )تصاوير شماره 1 و2 (، هم چنین اين میدان بر خاف میدان 
حســن آباد، در دو طرف محور دارای دسترسی های متفاوت است 
که در صورت تخصیص قســمتی از فضای محور به زيرگذر، ارتباط 
با دسترســی های مزبور مختل خواهد شــد. در نهايت سناريو اول 
نمی تواند شــبکۀ حرکتی منســجم میان اجزا و عناصر را به وجود 

آورد.   

جدول شماره 6: شناخت نقاط قّوت و ضعف سناریوها

قوتضعف

ول
ه ا

زين
گ

- نقش ضعیف مسجد المهدی به عنوان عنصري مهم فضای شهری
- هزينه بالی اجرا، قطع درختان پیرامون محور

- اجرای زيرگذر ســبب مختل نمودن دسترســی به خیابان های پیرامون میدان 
می شود.

- گسستگی ارتباطی در محور وحدت اسامی
- تعريض معابر

- تأکید ويژه بر پیاده راه و اختصاص فضای میدان به پیاده
- تأکید ويژه بر ارتباط دو حوزه شــرقی و غربی محله ســنگلج )و يا دو منطقه 

11 و 12(
- ايمنی پیاده

- پیشنهاد بام سبز به عنوان عامل زيبايی بخش محیط
- تقويت نقش کارکردی و کالبدی بازارچه قوام الدوله

وم
ه د

زين
- عدم اتصال قوي با عرصه هاي فعالیتي گ

- تغییر کاربري هاي گسترده )با توّجه به کاربري پیشنهادي طرح تفصیلي(
- حضور پررنگ کاربري هاي تجاري در تعارض با کاربري پیشنهادي طرح تفصیلي

- تعريف مجتمع تجاري
- پیشنهاد بام سبز به عنوان عامل زيبايی بخش محیط

- توّجه به شاخص هاي کنج ها و نقاط استراتژيک
- تعريف کاربری های فرهنگي 

جدول شماره 7: تحلیل سناریوها با استفاده از روش ماتریس حصول اهداف
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گام چهارم: ارائۀ سناریوی بهینه
بر اساس انجام فرآيند، ســناريوی دوم به عنوان سناريوی برتر 
شناخته شد. هم چنین به منظور بالبردن کارايی طرح، نقاط قوت 
هر دو گزينه اســتفاده شده است. کاربری های پیشنهادی محدودۀ 
مورد مطالعه، با استفاده از عرصه های سرانه های استاندارد، ضوابط 
و مقــّررات طرح تفصیلــی منطقه 11 و 12 تهــران و با توّجه به 
بیانیۀ اهداف طرح الگوی فضای شهری )مطابق با نقشه شماره 5( 
ارائه شده است. مهم ترين نکات قابل توّجه در اين طرح آرام سازی 
جريان ترافیک با اســتفاده از برجسته نمودن سطح سواره میدان 
)کف ســازی جديد در پیاده روها و خیابان های منتهی به میدان با 
اولويّت پیاده و محدوديّت سواره(، تقويت نقش کارکردي و کالبدی 
بازارچه قوام الدولــه، پیش بینی دو کاربــری مختلط با پارکینگ 
طبقاتی به صورت توسعۀ زير سطحی در دو کنج میدان و تخصیص 
زيرگذر برای تسهیل آمد و شد عابر پیاده است. نکته ای که دربارۀ 
ايــن زيرگذر می توان مطرح نمود اين اســت که اين زيرگذر برای 
ايجاد امنّیت بايد در روز، خدمات رســانی نمايد و در شــب عابران 

پیاده از ســطح محور سواره، که آرام  تر شده است، استفاده نمايند. 
هم چنیــن اين زيرگذر با کاربری هــای مختلط و پارکینگ، که در 
دو کنج میدان اســت، ارتبــاط دارد. از ديگر ويژگی های اين طرح 

می توان به موارد ذيل اشاره داشت:
ـ تقويت نقش عملکردی و کالبدی مسجد المهدی به عنوان عنصر 

آگاهی دهندۀ فضا،
ـ اصاح عرض پیاده روهای منتهی به میدان،

ـ تخصیص عملکردهای متنوع با توّجه به نیازهای ساکنان در سطح 
دو منطقــه از قبیــل، مرکز فوق تخصصی پزشــکی و در ارتباط، با 

بیمارستان رازی، تعريف کاربری های فرهنگي و ...،
ـ تعريف و شاخص سازی کنج های میدان و استقرار عناصر نشانه ای، 

نمادها به منظور اثرگذاری معنوی، 
ـ استفاده از عناصر طبیعی )آب نما، بام سبز و ...(،

ـ محدوديّت دسترسی سواره در بازارچه به منظور ارتقای ايمنی پیاده،
ـ نصب چراغ ها و عناصری که مايۀ تاريخی دارند با مقیاس انسانی.

                
تصاویر شماره 1و 2: میدان حسن آباد، فضاهای پیاده که تبدیل به پارک اتومبیل و موتورسیکلت شده است.

نقشه شماره 5: سناریوی بهینه
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پس از شناخت ســاختار اصلی، در اين مرحله به منظور اين که 
طّراحی فضای شــهری از نظام فضايی منسجم و پیوسته برخوردار 
باشد، لزم اســت ابتدا کلّیت حجمی آن مشّخص شود و توّجه به 
مقیاس انســانی، نسبت مناســب ابعاد، رابطه و موقعّیت عناصر به 
يکديگر نیز ضروری ســت. در تعیین حجــم کلی محدودۀ طّراحی 
بر اســاس ضوابــط و مقّررات ويژه بافت تاريخی، دو تا ســه طبقه 
در نظر گرفته شده و نســبت ارتفاع بناها به پهنای میدان به طور 
تقريب نســبت 1 به 2 اســت )يعنی محصوريّت نسبی در فضای 

میدان در تصوير شماره 3(. سپس با تخصیص عملکردهای متنوع، 
کاربری های هر طبقه پیشــنهاد شــده اســت )تصوير شماره 4(. 
در نهايت با توّجه به برداشــت میدانی برای هر پارســل در جداره 
پیرامــون میدان، فرمی بــا در نظر گرفتن اصولی چون تناســب، 
تعادل، تنوع اجزای فرم و نظم اجزای ظاهری پیشــنهاد شــد. اين 
فرم می تواند دو بعد فرم مصنوع و طبیعی فضای شــهری را شامل 

شود )نقشه شماره 6(.

            

تصویر شماره 3: حجم کلی محدودة طّراحی      تصویر شماره 4: تخصیص عملکردها و کاربری های محدوده

نقشه شماره 6: جداره پیشنهادی
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نتیجه گیری
با توّجه به نتايج به دســت آمده از چارچوب نظری، فضای شهری 
مطلوب و زيبا نخست بايد انسان را متذکر ياد خدا سازد و در مراحل 
بعدی نیازهای متفاوت انســان را پاسخگو باشد. از ديگر ويژگی های 
فضای شــهری مطلوب و زيبا اين اســت که هر يک از اجزا و عناصر 
فضای شــهری بر اساس ارزش های جامعه، فرهنگ و نیازهای مردم 
شکل گیرند و با سازگاری و هماهنگی کامل با يکديگر ترکیب شوند 
و در بهترين مکان پیش بینی شــده، بر روی اســتخوان بندی فضای 

شهری قرار گیرند که در نهايت کل واحد حاصل آيد. 
هم چنین براســاس فرآيند طّراحی فضای شهری در اين پژوهش 
ســعی بر آن بود که تفّکر اسامی، فرهنگ و هويّت ايرانی در فضای 
شهری متجلّی شود. در میدان وحدت اسامی در صورت به کارگیری 
اصــول زيباشــناختی در هر مرحلــه از فرايند و بــا ارتقای کیفّیت 
انســان مداری و افزايش پويايي و سازگاری عملکردی با خواسته هاي 
امروز، اين میــدان می تواند حیات اجتماعــی  و کارايی مجدد خود 
را کســب نمايد و به فضايی منســجم و پیوسته و در ارتباط با بافت 

پیرامون خود تبديل شود. 

پی نوشت ها
 اين تعريــف از جمع بندی آرای پاکزاد )1386(، توســلی )1386( و . 1

نقی زاده )1389( به دست آمد.
 روشــی که برای تحلیــل ايده های طّراحی تدوين شــده، بر گرفته از . 2
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