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چکيده
زمينه و هدف :پ ژوهش حاضر با هدف بررسی الگو ها و ویژگیهای کالبدی ،عملکردی ،معنایی و زیستمحیطی میدان – مکانهای موفق
گذشته موفق گذشته به منظور بهدست آوردن ایدههای طراحی و ارتقا کیفیت محیطی میدانهای آشفته امروزی شکل گرفتهاست چراکه
در حال حاضر میدانهای شهری مفهوم گذشته خود را از دست داده و به فلکه هایی که عمدتا گرههای ترافیکی هستند تبدیل شدهاند.
روش بررسی :در این نوشتار با استفاده از روشهای تحقیق توصیفی – تحلیلی و تطبیقی ،به خوانش ویژگییهیای مللفیههیای مکیان در
میدانهای تاریخی پرداخته شده و رهنمودهایی بر اساس این ویژگیها و بر محور مللفههای مکان برای طراحی میدانهیای امیروزی ارا یه
شدهاست .به این منظور مفاهیمی چون مکان ،مللفههای مکان در طراحی محیط شهری ،میدان به مثابه مکان عمومی موفق شهری ،گونه-
شناسی میدانهای شهری ،قانونمندیهای حاکم بر طراحی میدانها مورد مداقه قرار گرفته و ویژگیها و خصوصیات میدان – مکیانهیای
موفقی چون میدان نقش جهان اصفهان ،میدان گنجعلیخان کرمان ،میدان دلکمپو سینا و میدان گراند ِپلیس بلژیک در قالب مللفههیای
مکان بررسی و تحلیل شدهاست.
يافتهها :یافتههای پژوهش نشان میدهد که میدانها به واسطه برخورداری از گونهها و اشکال مختلف و بهیرهمنیدی از طییف وسییعی از
کیفیت های کالبدی ،عملکردی و معنایی ،توان بیشتری برای تبدیل شدن به یک مکان عمومی موفق را دارند.
نتيجهگيری :نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن است که ویژگیهایی که در پس آثار ماندگار گذشته وجود دارند که میتوان با بازخوانی،
بازآفرینی و کاربست آنها در طراحی میدانهای جدید ،به خلق مکانهای عمومی زنده ،پویا و موفق همت ورزید .این ویژگیی هیا در قالیب
مللفه های مکان شامل فرم ،معنا و تصورات ،فعالیت و اکوسیستم خالصه می گردند.
واژههای کليدی :مکان ،مللفههای مکان ،میدان.
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Recognition of Place Components in Urban Environment Design
(Case study: Naghshe-Jahan Square, Ganj-Alikhan Square,
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Abstract
Background and Objective: The current study is performed to investigate patterns, physical,
functional, environmental, and semantic features of past successful places to present design strategies
for contemporary places.
Method: In this study, a descriptive-analytic and comparative method has been used to recognize the
place components features in historical squares through analysis of prominent case studies (GanjAlikhan square, Naghshe-Jahan square, Piazza del Campo and Grand Place) and to present effective
strategies for designing the contemporary squares based on these features.
Findings: The results show that squares can be improved to successful places due to their functional,
physical, and semantic quality.
Conclusion: The results obtained in this study imply that the existing historical features beyond the
old monuments can be applied for designing the modern squares to achieve alive, dynamic, and
successful public places. These features are summarized in the form of place components including
form, ecosystem, meaning, and activity.
Keywords: Place, Place component, Square.
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مقدمه
شهر نماد آسمان بر زمین و عظیمترین دست ساخته انسانهایی

"اجتماط" را مفاهیمی اساسی دراینباره میداند« .کرمونیا» بیه

است که به دنبال ثبت خاطرات حیات جمعی خود ،آن را خلیق

نقل از «پیتر بوکانن» بیان میدارد که طراحی شیهری در واقیع

میکنند ( .)1در این میان فضاها و عرصههای عمومی به واسطه

خلق مکان است ولی مکانها تنهیا ییک فضیای خیاص و صیرفا

نقشی که در منظر شهری دارند ،میتوانند تصیویری مطلیوو و

فی یکی نیستند بلکه همه فعالیتها و وقایع در مجموط و همراه با

سیمایی هویتمند را در ذهن شهروندان به وجود آورند .در واقع

خصوصیات فی یکی ،خلق مکان را ممکن می کنند ( .)7در واقع

این طراحان محیطهای شهری هستند که مییتواننید بیا خلیق

رسالت معماری و طراحی شهری را میتوان در این امر دانسیت

فضاها و عرصههای عمومی با کیفیت و مطلوو در مییان تیراکم

که فضا را تبدیل به مکان کنند کیه بیه معنیای بالفعیل سیازی

ساخت و سازها ،پهنهای برای شکلگیری روییداد هیای جمعیی

محتوای بالقوه محیط است ( .)8طراحی فضای شهری ،به عنوان

مهیا سازند .فضیاهای عمیومی تعرییف شیده ،واضیو و روشین،

یک ماهیت زیبا و یک ساختار رفتاری ،بر تنوط و فعالییت بیرای

سرزنده ،منعطف ،پر رونق ،دوستدار محیط زیست و دارای بیار

ایجاد مکان در شیهر تاکیید داردچ چگیونگی پشیتیبانی محییط

معنایی ویژه که خلق آنها ،جامعه را تعرییف کننید و نیه صیرفاً

فی یکی از فعالیتهایی که در آن اتفاق می افتد ،در شکلگیری

تجمعی از انسان ها را .فضاهایی که این نوشتار از آنهیا بیا نیام

مکان تاثیر شگرفی دارد ( .)7همچنین مکان ،فضایی هویتمند

3

مکان یاد میکند .مکانهایی که نیاز به آنها در شهرهای آشیفته

است :هرگاه میان عینییت و تصیویر ذهنیی آن انطبیاق حاصیل

امروزی ،به واسطه برقراری تعاملی پوییا بیا انسیان ،پاسیخگویی

شود ،پدیده هویتمند تلقی میشود .فضا نی همانند هر پدیده-

نیازهای اجتماعی و شکلگیری بر اساس الگیوهیای رفتیاری او،

ی دیگری زمانی برای ما دارای هویت خواهد بود کیه از طرفیی

بیش از هر زمان دیگری احساس میشود .فرهنگ فارسی معین

بتوانیم آن را موجودی مسیتقل و عینیی تلقیی کیرده ،از طیرف

در تعریف «مکان» 1آن را جای ،محل و جایگاه معرفیی کیرده و

دیگر خود نی به عنوان موجودی عینیی در آن فعالییت و رفتیار

مکان را بیه دو نیوط طبیعیی و هندسیی تقسییم مییکنید (.)2

نماییم و باالخره بتوانیم ذهنیات ناشی از ادراک آن را با ذهنیات

همچنین در فرهنگ لغت "جغرافیای آکسفورد"( )3واژه مکیان

خود تطبیق دهیم ( .)11همچنین در زمینه مولفههای مکان در

نقطهای خاص در سطو زمین تعریف شده است که محلی قابیل

طراحی شهری« ،کمیسییون معمیاری و محییط انسیانسیاخت

شناسایی برای موقعیتی اسیت کیه "ارزشیهای انسیانی" در آن

بریتانیا» بیان میدارد :طراحی شهری روشی را شامل می شیود

بستر شکل گرفته و رشد یافتیهاسیت .در واقیع مکیان ،جیا ییا

که طی آن ،مکانها حیات مییابند و ماهیتهایی نظییر امنییت

قسمتی از فضا است که از طریق عواملی کیه در آن قیرار دارنید

اجتماعی مطلوو ،در سایه حیات مکانها تحقیق میییابنید .در

صاحب هویت خاصی شده است .نوربرگ شولتس در ایین میورد

واقع طراحی شهری به ارتباطات مردم و مکانهیا ،سیرزندگی و

میگوید :از همین رو خاصیت وجودی ساختمان است کیه ییک

جابجایی شهروندان و فیرم شیهری و منیاطر طبیعیی و انسیان-

جا را تبدیل به مکان مییکنید و ایین یعنیی بیه فعیل درآوردن

ساخت توجه کرده و سعی در ارتقا کیفیت ایین انگیارههیا دارد.

محتوای بالقوه محیط ( .)4مدنی پور در تعریف مکان میگویید:

هفت هدف عینی طراحی شهری را که به مفهوم مکیان مربیو

مکان وجهی از «فضا»2است ،که بیه وسییله شیخ

ییا چیی ی

هستند اینگونه بیان میکنید -1 :کیاراکتر ییا هوییت محیطیی:

اشغال شدهاست و دارای بیار معنیایی و ارزشیی مییباشید (.)5

ایجاد مکانی که دارای خصوصیات و هویت مخصوص خود استچ

همچنین افشار نادری ( )6آن را نتیجه بیرهمکینش سیه مللفیه

 -2تییداوم و محصییوریت :ایجییاد مکییانی بییا فضییاهای عمییومی و

"رفتار انسانی" " ،مفاهیم" و "ویژگیهای فی یکی" تصور میی-

خصوصی که این فضاهای به طور واضو قابل تشیخی

باشیندچ

کند" .رلف" در کتاو "مکان و بی مکانی" مکانها را ترکیبیی از

 -3کیفیت عرصه عمومی :ایجاد مکانی با پهنههای بیرونی موفق

نظم طبیعی و نظم انسانی مییدانید و "هوییت" و "کاشیانه" و

و جذاوچ  -4سهولت جابجایی :ایجاد مکانی که بتوان به راحتیی
به آن داخل شد و در آن بیه حرکیت و جابجیایی پرداخیتچ -5

1- Place
2- Space

3- Identifiable
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صادقی و همکاران

خوانایی :ایجاد مکانی که تصویری روشن و قابل ادراک داشیته-

های مکان در اندیشیه هیای «رلیف» در کتیاو «مکیان و بیی

باشدچ  -6سازگاری و تطابق :ایجاد مکانی که به راحتیی قابلییت

مکانی» به صورت سه مولفه کالبید ،فعالییت و معنیی در 1976

تغییییر و واجیید کیفیییت انعطییافپییذیری باشییدچ و  -7تنییوط و

ارا ه شده همچنین این راهنمیا داشیته باشید اسیت .همچنیین

گوناگونی :ایجاد مکانی با تنوط گ ینههیای قابیل انتخیاو بیرای

«پانتر» در  1991و «مونتگمری» در  1998اج ا تفکر طراحیی

شهروندان جهیت انجیام فعالییتهیای گونیاگون ( .)9همچنیین

شهری در آفرینش مکان را در قالب مدل حیس مکیان رلیف –

«دیوید کانتر» از پیشگامان مطالعات ادراکی معماری و طراحیی

پانتر و مدل مکان کانتر  -مونتگمری با محوریت کالبد ،فعالییت

شهری ،در چارچوو نظری خود ،که به مدل مکان شهرت دارد،

و معنی یا تصورات ارا ه کردهاند« .گلکار» نی در سیال  1381و

محیط شهری به مثابه یک مکان را متشکل از سیه بعید در هیم

در قالییب مییدل مکییان پایییدار ،از کالبیید ،فعالیییت ،تصییورات و

تنیده کالبد ،فعالیتها و تصورات میداند .اگر چیه کیانتر میدل

اکوسیستم به عنوان مولفههای مکیان نیام مییبیرد ( .)7شیکل

خود را در سال  1977ارا ه داده است ،ولیی قبیل از وی مولفیه

شماره  ،1جمع بندی تمام مدل های نامبرده آورده شدهاست.

منظر شهری ،فرم ساخته شده ،نفوذپذیری ،منظر طبیعی ،مبلمان شهری
مقیاس ،تراکم ،نفوذپذیری  ،نشانه شهری ،نسبت توده به فضا ،دانهبندی عمودی،
عرصهعمومی
خوانایی ،همکاریهای فرهنگی،
کاربری زمین ،جریان حرکت پیاده ،رفتار،
کالبد
عملکردهای ادراکی ،جذابیتها ،ارزیابی-
الگوها ،بو و صدا ،حرکت وسایل نقلیه
های کیفی
فعالیت

مکان

معنا یا تصورات

نمادگرایی و خاطره ،قابلیت تصور و
تنوط ،سرزندگی ،زندگی خیابانی ،دیدار
اکوسیستم
خوانایی ،تجربه حسی و جمعی ،قابلیت
چهرهبهچهره ،سنتها و سرگرمی محلی،
ادراک ،احساس دسترسی ،جامع و جهان
ساعت استراحت ،حرکت ،جاذبهها،
شمول بودن
دادوستد ،دانهبندی نرم با صرفه اقتصادی
تنظیم خرد اقلیمها(آفتاو ،جریان هوا ،سایهگیری) ،تعادل در استفاده از منابع زیستمحیطی (آو و خاک) ،به حداقل
رساندن آلودگی ،کارایی مصرف انرژی ،حف حیات وحش

شکل -9دياگرام مؤلفههای مکان .مأخذ :نگارندگان با استفاده از مبانی نظری پژوهش
Figure1-Place component. Source: Authors based on theoretical basis

از سوی دیگر این چگونگی حضور و فعالیت مردم در مکانهیای

حای اهمیت است که در ییک مکیان عمیومی پاییدار و موفیق،

شهری است که زمینه مطلوبیت و موفقیت این عرصهها را فراهم

پاسخی مناسب به تمامی نیاز های جسمی ،اجتماعی و معنیوی

میسازد .در این زمینه سازمان غیر انتفاعی «پروژه برای فضیای

انسان داده می شود .انسان در این پهنهها حضیور میی یابید تیا

عمومی» 1که به منظور کمیک بیه شیهروندان بیرای آفیرینش و

عالوه بر برقراری ارتبا و تعامل با هیم نوعیان ،تینمین معیاش،

پایدار کردن فضاهای عمیومی شیهری جهیت اسیتحکام بیشیتر

بازی و تفریو و مانند آن ها ،لحظه ای به تعمق و تفکر در جهان

اجتماعات محلی شکل گرفتیه ،چهیار ویژگیی کلییدی را بیرای

هستی بپردازند ،تا از این رهگذر به کمال مطلیوو خیود دسیت

مکان عمومی شهری موفق و کارا ارا ه کردهاست .ایین ویژگیی-

یابد .بنابراین مکان عمومی دلپذیر و دلخواه شهری که با احترام

های کلیدی همراه با ویژگیهای نامحسوس و محسوس میرتبط

به شاخصه های فرهنگی و هویت بومی در جهت خلق فضاهایی

با آنها در جدول شمارهی یک معرفی شدهاند .ذکیر ایین نکتیه

متنوط برای مردمان شکل میگیرند ،نه تنها باعث تداعی و تکرار
خاطرهی حضور در این مکان ها در ذهین بازدیدکننیدگان میی

)1- Project for public space (PPS

گردند ،بلکه به جلب مشارکت های مردمیی در حفی  ،زیبیایی،
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بهداشت و ماندگاری این پهنهها کمک می کنند .در ایین مییان

حدی که معموالً ساکنان یک شهر مناطق مختلیف شهرشیان را

میدانهای تیاریخی

توسط میادین آن از هم بازشناسی میکنند و از این جهت است

از پتانسیل و طرفیت بالقوه مطلوبی جهیت عملکیرد بیه عنیوان

که در تصویر ذهنیی شیهروندان انیواط مییادین در شیهر ،حکیم

مکانهای عمومی موفق برخوردار هسیتند .چیرا کیه مییادین از

گرههای پررنگی را دارند.

فضاهای عمومی شهری ،میدانها و بالخ

اثرگذارت رین فضاهای شهری در ذهنیت شیهروندان هسیتند تیا
جدول  -9مشخصههای کليدی مکان عمومی موفق .مأخذ)Carmona,2003( :
ويژگیهای کليدی

)Table1-Key features of public places. Source: (Carmona, 2003
ويژگیهای قابل اندازهگيری
ويژگیهای نامحسوس
 ایمن

آسایش و تصویر ذهنی

 ساده و تمی
 اکولوژیک و سب
 مناسب پیادهروی
 تداوم و پیوستگی
 ن دیکی

دسترسی و پیوستگی

 متحد و یکپارچه
 خوانا
 مطبوط و سرگرمکننده
 پویا

استفادهها و فعالیتها

 مهم و اجرایی
 متفاوت و ویژه
 با ارزش و حقیقی
 متنوط و گوناگون

معاشرت پذیری(ایجاد فرصت
برقراری تعامالت اجتماعی)

 قابلیت نظارت
 مشترک
 مناسب رفت و آمد

 مناسب نشستن
 تاریخی
 ملیو و فریبنده
 جذاو

 آمار جرایم
 توان جمعآوری فاضالو
 چگونگی و موقعیت ساختمان
 دادههای زیست محیطی

 روحانی
 مناسب پیادهروی
 پاسخگوی نیازها
 تنوط و آسانی دسترسی

 دادههای ترافیکی
 الگو تقسیم شبکه ارتباطی
 می ان استفاده از حمل و نقل عمومی
 فعالیتهای عابرین پیاده
 الگوهای استفاده از پارکینگ

 مفید و چند منظوره
 بومی و متناسب با زمینه
 شاخ

و قابل تشخی

 پایدار

 ارزش مستغالت
 مقدار و سطوح اجرا بها
 تعداد زنان ،کودکان و سالمندان

 درخور و ممتاز
 حضورپذیر

 الگوهای کاربری زمین

 اف ایش خرده فروشیها

 دوستانه
 متعامل

 چگونگی مالکیت واحدهای تجاری محلی

 شبکههای اجتماعی
 گسترش فعالیتهای داوطلبانه
 فعالیتهای شبانه روزی
 سرزندگی و حیات خیابانها

ذکر این نکته الزم است که مییادین در شیکلهیا و انیدازههیای

میدان» خود در مورد میدان های مختلف بحث می کند و رابطه

متفاوتی ساخته میشوند .میادین غالباً فضاهای ایستای شیهری

میان فضای باز میدان ،بناهای اطراف و آسیمان مییدان را بییان

هستند که میتوانند به صورت رسمی و غیررسمی فعالیت کنند.

مینماید .وی شکل میدانها را به پنج دسته تقسیم میکند-1 :

میدانها رسمی حس باالیی از محصیوریت دارنید و بیا بناهیایی

میدانهای محصور و بسته -2 ،1میدان هیایی بیا شیاخ

احاطه شدهاند که رسمی بودن آن را تشدید می کند .در مقابیل

بصری در یک ضلع -3 ،2میدان هایی با هسته های مرک ی-4 ،3

میادین غیررسمی آرام تر هسیتند و طییف وسییعی از بناهیا بیا

تکثری از میدان ها 4و  -5میدانهایی بدون شکل معیین.)11( 5

سبک های معماری متنوط آنها را احاطه کرده اسیت .بسییاری از

«راو کریر» نی در سال  1991در کتاو فضای شهری خیود بیا

میادین ممکن است برای به نمایش گذاردن ییک بنیا ییا بیرای

رویکردی مورفولوژیک و ریختشناسانه و با تاکید بیر الگیوهیای

عملکردی شهری ساخته شیوند ( .)11امیا بیرای گونیهشناسیی
میدانها از رویکردهای متنوعی استفاده شدهاست« .پاول زوکر»
در سال  1959بیا رویکیردی زیباشناسیانه در کتیاو « شیهر و

هیای

1- Closed Square
2- Dominated Square
3-Nuclear Square
4-Grouped Squares
5-Amorphous Square
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هندسی ،میدانها را در سه دسته مربع ،مثلیث و داییره تقسییم

محله یا شهر بودهاند .به واسطه همین امر مییدانهیا بیه عنیوان

کرده است .این اشکال می تواند تغییر کنند یا تطبیق پیدا کنند

فضاهایی عمومی توان بیالقوه مطلیوبی بیرای تبیدیل شیدن بیه

همین طور می توانند با هم ترکیب شوند .میتوانند دارای شکل

مکانهای عمومی موفق داشتهاند .توان و قیابلیتی کیه بیه نظیر

منظم و غیر منظم باشند ( .)12همچنیین «میارکوس» در ییک

میرسد امروزه به سبب تبدیل شدن میدانها به گرههایی صرفا

گونه شناسی عملکرد محور از میدان های شیهری و بیر اسیاس

ترافیکی و تغییر فرم و عملکرد میدانها به واسطه تغیرات سریع

مقیاس تاثیرگذاری ،آنها را در شش دسته تقسیمبندی میکند:

ناشی از ورود اتومبیل به زندگی انسان دچار تهدید جدی شده-

 -1پالزا خیابانی -2 ، 1فضای عمومی مجتمع های ساختمانی ،2

است .این در حالی است که میدانهای تاریخی واجید کیفییت-

 -3واحه شهری -4 ،فضاهای عمومی گیذرگاهی -5 ،3پالزاهیای

های واالی فضایی ،عملکردی ،معنایی و زیستمحیطی بودهاند و

خطی تجاری پیادهمحور و پر درخت 4و  -6مکانهیای عمیومی

به عنوان عناصری به یاد ماندنی ،از اجی ا اصیلی تصیویر ذهنیی

ب رگ .)13( 5همچنین در رویکرد عملکرد محور ،مییدانهیا بیر

شهروندان از شهرها به حساو میآمدهاند .از اینرو این هدف این

اساس نیوط کیاربری و عملکیرد غالیب در پینج دسیتهی عمیده

پژوهش بر آن است تا با بازخیوانی مفهیوم مکیان و مللفیههیای

تجاری ،حکومتی -نظامی ،فرهنگی-مذهبی ،ورزشی و ارتبیاطی

دخیل در شکلگیری مکیانهیای موفیق ،بیه تحلییل و ارزییابی

تقسیم بندی مییشیوند.اما آنچیه فضیاهای شیهری امیروز را از

میدان – مکانهای موفق تاریخی بپردازد تا از این رهگذر زمینه

تصویر ،خاطره و مفاهیم اصیل انسانی تهی کیرده اسیت ،همانیا

ارتقا کیفیت محیطی و عملکرد مطلوو میدانهای امیروزی بیه

جایگ ینی کمیت ،اعداد و ارقیام بیه جیای کیفییت در طراحیی

عنوان مکانهایی خیاطرهانگیی  ،سیرزنده ،منعطیف و دوسیتدار

اینگونه فضاهاست .در شهرهای امروز بسییاری فضیاهای بیدون

محیط زیست فراهم آید.

طرح و رها شده وجود دارند .از میان فضاهایی هم کیه طراحیان

مواد و روش

شهری ایجاد کرده اند ،تعداد بسیار کمی از آن ها بیا مخاطبیان

در پژوهش حال حاضر از روش تحقیق توصییفی – تحلیلیی در

خود ارتبا عمیقی را ایجاد می کنند و منجیر بیه شیکلگییری

بستری از مطالعات کتابخانهای بهره گرفته شیده اسیت .در گیام

حس تعلق شهروندان به فضای عمومی و غنی شدن خیاطره ی

نخست جهت دستیابی به مبانی نظری تحقییق و بیا بررسیی و

ذهنی آن ها از شهر می گردند .از سویی دیگیر نییاز انسیان بیه

تحلیل اطالعات ،اسناد و منابع چاپی و تصیویری کتابخانیهای و

حضور در جمع و دوست داشتن همنوعان تنها بیا فیراهم آوردن

اینترنتی ،مفاهیمی چون مکان ،مولفیههیای مکیان در طراحیی

بستری اجتماعی در عرصه های عمومی میسر است .عرصه هایی

محیط شهری ،میدان به مثابه مکان عمومی موفق شهری ،گونه-

همچون مییدانهیا ،مراکی اجتمیاط و گردهمیایی ،واحیه هیای

شناسی میدانهای موفق شهری و قانونمنیدیهیای حیاکم بیر

شهری ،6ایستگاههای حمیل و نقیل و ماننید آنهیا ،هرییک در

طراحی میدانها تدقیق شدهانید .در ادامیه بیا اسیتفاده از روش

ساختن بستری اجتماعی و فرهنگی حای اهمیتاند .در واقیع از

تحقیق تطبیقی به بررسی و تحلیل میدان – مکیانهیای موفیق

حیا های مرک ی خانههای قدیمی گرفته تا میدانها و خیابان-

شهری ،چون میدان نقشجهان اصفهان ،مییدان گنجعلییخیان

های شهرهای تاریخی ،تعاملی پویا و ارتباطی معنادار بین فضای

کرمان ،میدان دلکمپیو سیینا و مییدان گرانید ِپلییس بلژییک،

پر و خالی یا توده و فضای عمومی به چشم مییخیورد .در ایین

پرداخته شده و ویژگیهای مشترک آنها بر اساس مولفیههیای

میان ،قریب به یقین ،میدانهیا اولیین و اصییلتیرین فضیاهای

مکان استخراج شدهاست .در انتها نی رهنمودهایی جهانشیمول،

عمومی شهری هستند .در واقع میدانها پهنیههیایی بیا تجمیع

بر اساس این ویژگیهای مشترک و بر محور مولفههیای مکیان،

بیشترین ارزشهای کالبیدی ،عملکیردی و معنیایی موجیود در

جهت طراحی میدانها ارا ه شدهاست.

1-The Street Plaza
2-The Corporate Foyer
3-The Transit Foyer
4-The Street as Plaza- Pedestrian and Transit Malls
5-The Grand Public place
6-Urban Oasis

يافتهها
ميدان نقش جهان ،اصفهان ،ايران
میدان نقش جهان ،گونهای ارسن شیهری اسیت کیه از کلییات
شکلگیری تا ج ییات ت یینات به کار رفته در بدنه هیا از نیوعی
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خوانش مؤلفههای مکان در طراحی محيط شهری ....
جهان بینی و فلسفهی خاص پیروی می کنید .ایین مییدان بیه

کردهاند و با بهرهگیری از بدنه قیوی مییدان ،بیه تبلیور مفهیوم

عنوان هسته ی مرک ی شهر اصیفهان در دوره صیفویه بیا الهیام

فضایی وسیع کمک کرده اند .از یک سو وجود لبیه هیای فعیال

گرفتن از سه میدان دورهی گذشته خود ( میدان حسن پادشیاه

میدان (پیادهروها ،کافهها ،خردهفروشی ها و ماننید آنهیا ) و از

در تبری  ،میدان عالی قاپو در ق وین و میدان عتیق در اصفهان )

دیگر سو اف ایش فعالییتهیای عمیومی و غییر رسیمی موجیب

و با توجه بیه مسیایل اقلیمیی و جغرافییایی منطقیه در جهیت

تعامالت اجتماعی و حضور مکرر مردم در فضا شیده اسیت .امیا

شمال غربی -جنوو شرقی شیکل گرفتیه اسیت .تنمیل در نیوط

شکست تدوام بدنهها توسط خیابانها و شیکافهیای بارییک در

ارتباطات و دسترسیهیا ،گوییای نفیوذ و تعامیل مییان شیهر و

میدان از محصوریت آن کاسته است .نکتهی حا اهمییت ایین

میدان است ،گویی که میدان با بافت اطراف خود گیره خیورده-

است که هر خیابانی که بدنهی این میدان متصل می شیود ،بیه

است .ذکر این نکته الزم است کیه سیرزندگی مییدان نتیجیهی

گونه ای طراحی گشته که به نظر می رسد ج یی از فضای کلی

حضور عملکردهای متنوط در این فضاست .بازار به عنوان شریان

آن را تشکیل می دهد.

زنده ی شهری ،همچنین مسیجد امیام در روبیروی سیردر بیازار

گراند پليس در بروکسل ،بلژيک

قیصیریه در محیور شیمال -جنیوو و مسیجد شییط لطیف ا ...و

گراند پلیس نمونهی برجسته و موفقی از آمیی ش سیبک هیای

عمارت عالی قیاپو در محیور عرضیی مییدان ،هیر کیدام شیور و

مختلف هنر و معماری است .این مکان تاریخی پیادهمحور که با

نشاطی خاص به میدان عرضه کردهاند.

7

انبوهی از خانه ها با ت یینات فاخر مشخ

شده است ،تجلیگاه

ميدان گنجعلی خان،کرمان ،ايران

فرهنگ و خصای

ارسن گنجعلی خان در دوران صفویه بین سیال هیای  1115تیا

پلیس را به عنوان یکی از بهترین مکیانهیا بیرای درک اروپیای

 1134هجری قمری در کرمان شکل گرفته است .آنچه در ییک

قدیم معرفی می کنند .این مکان که ورود اتومبیل شخصیی بیه

نگاه این میدان را به عنوان یک فضای سرزنده معرفی می کنید،

آن ممنوط میباشد ،قرنها به عنیوان نقطیهی اجتمیاط مرکی ی

تنوط و حضور کاربریهای متعدد در این میدان  -مکیان موفیق

شهر بروکسل شناخته شدهاست .کاربریهای متفاوتی چون گل-

شهری است .این ارسین دربرگیرنیده ی مدرسیه ،کیاروان سیرا،

فروشیها رستورانها ،مشهورترین مغازه های شیکالت فروشیی

حمام ،آو انبار ،ضیرابخانه و مسیجد اسیت کیه همیه گرداگیرد

بلژیک ،کافهها و مانند آنها این مکیان را احاطیه کیرده اسیت.

فضایی روباز شکل گرفته اند و مییدان را بیه فضیایی سرشیار از

همچنین برنامیهریی ی نمایشیگاههیایی چیون کیففیرش گیل،

اتفاق و تحرک بدل کرده اند .شایان ذکر است که در سه سیوی

کنسرتها ،فستیوالهیا و مراسیم تشیریفاتی در ایین مکیان بیر

این میدان راسته های بازار قرار گرفته انید بیه گونیه ای کیه دو

جذابیت آن اف وده است .در طول هر سال ،هی اران نفیر از ایین

چهار سوق زیبای بازار را می توان در شمال غرو و جنوو غرو

مکان شاد ،پاک و امن دیدن می کننید تیا عیالوه بیر بازدیید از

میدان مشاهده کرد .حمام در پشت راستهی بازار قرار دارد.

ساختمان های حیرت آور اطراف ،در کافههیا و صیفه هیا دمیی

اجتماعی آن منطقه میباشد .مورخین گراند

9

بیاسایند و با دیگران دیدار کنند .با ارزییابی ،تحلییل و مقایسیه

پالزای دل کمپو یک فضای عمومی عمده در شهر سینا و یکیی

تطبیقی میدان – مکانهای موفق معرفی شده ،حضور و تعامیل

از مهم ترین میدان های قرون وسیطی در اروپیا میی باشید کیه

پویا و هم مان بین مللفههای شناخته شده و اصلی مکان ،یعنی

تاریط احداث آن به قرن سی ده مییالدی میی رسید .سیاختمان

فرم ،فعالیت ،معنا و اکوسیستم ،در این مییدان – مکیانهیا بیه

های اطراف پالزا دارای طرحی ساده می باشد که بر اساس نییاز

خوبی مشهود است .همچنین به نظیر مییرسید ایین مییدان –

های اقتصادی شکل گرفته است .آنچه این مییدان را بیه عنیوان

مکانها ،علیرغم تفاوتهای عمده کالبدی ،فعالیتی ،فرهنگیی و

یک مکان سرزنده در خاطره ی بازدید کننیدگانش ثبیت کیرده

اقلیمی ،گاها از شیوهها و روشهای مشترک و جهانشمولی برای

است ،خالقیت طراحان آن در شکل دادن به فضا می باشد .آن-

تثبیت هر کدام از مللفههای مکان و برقیراری رابطیه متعامیل و

ها برای خلق فضایی زنیده از موقعییت طبیعیی زمیین اسیتفاده

پیوسته میان آنها جهت دستیابی به یک میدان – مکیان موفیق

1-Del Campo, Italy

2-Grand Place. Brussels, Belgium

ميدان دل کمپو ،سينا ،ايتاليا
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بهره بردهاند .در جدول شماره دو ،نمونه روشهای هیر کیدام از

این نوشتار از آنها با عنوان مکان یاد شدهاست .امیا بیه اعتقیاد

میدان – مکانهای معرفی شده جهت تثبیت مللفههای مکان و

نگارندگان از میان فضاهای عمومی شهری ،میدانها بیه واسیطه

ویژگیهای مشترک این روشها معرفی شده اسیت (جیدول.)2

برخورداری از گونهها و اشکال مختلیف و بهیرهمنیدی از طییف

ویژگیهایی چون روشنی و خوانیایی فضیای مییدان ،دسترسیی

وسییعی از کیفیییتهییای کالبییدی ،عملکییردی و معنییایی ،تییوان

آسان از بدنهها به درون میدان و نفوذپذیری کالبیدی و بصیری

بیشتری برای تبدیل شدن به یک مکان عمومی موفق را دارنید.

قوی عناصر بدنه از درون میدان در زمینه مللفیه فیرم و کالبیدچ

توان و قابلیتی که به اعتقاد نگارندگان اگر با همنشینی آگاهانه،

تنوط و گوناگونی کاربریها و فعالیتهیای بدنیه ،روییدادپیذیری

مطلوو ،پویا و متعامل میان مللفیههیای شیناخته شیده مکیان

اجتماعی فضای میدان و وجود فعالیتهای اقتصیادی و جیاذو

همراه باشد ،بی شک شکلگیری میدان – مکانهای موفق را به

جمعیت در بدنه میدان در زمینه مللفه فعالیتچ توجه به زمینیه

دنبال خواهد داشت (شکل .)2

و هویت بومی ،تاریخی و جمعی و استفاده از عناصر خاطرهانگی

امری که به نظر میرسد در گذشته نه چندان دور در بسیاری از

در زمینه مللفه معناچ و توجه به شرایط اقلیمی و بهیره-

میدانهای تاریخی کشورهای مختلف جهان اتفاق افتاده و ایین

گیییری از آن در طراحییی فضییای میییدان و مبلمییانهییای آن و

فضاهای عمومی را به مکانهای عمومی سیرزنده تبیدیل کیرده

استفاده از عناصر طبیعی چون آو ،گیاهان و درختان جهت القا

است .نگارندگان این نوشتار بر اساس جدول شماره  2و مللفیه-

آرامش معنوی در زمینه مللفه اکوسیستم از جمله این ویژگیی-

های شناخته شده مکان ،یعنی کالبد ،فعالیت ،معنا و تصورات و

های مشترک است.

اکوسیستم ،تالش کردهاند به بازخوانی ویژگیهای حاکم بر ایین

بحث و نتيجه گيری

میدان  -مکانها بپردازند .ویژگییهیایی کیه در پیس ایین آثیار

بییه نظییر میییرسیید ،شییهرها بییرای نجییات از آشییفتگی معنییایی،

ماندگار وجود دارند و میتوان با بازخوانی ،بازآفرینی و کاربست

سراسیمگی کالبیدی و عصییان و غلبیه تیوده نسیبت بیه فضیا،

آنها در طراحی میدانهای جدید ،به خلیق مکیانهیای عمیومی

نیازمند فضاهایی هستند که توان ارا ه تجیارو حسیی متنیوط و

زنده ،پویا و موفق همت ورزید .در ادامه به خیوانش نمونیه ایین

متفاوت را به شهروندان داشته باشندچ فضاهایی عمیومی کیه در

ویژگیها در قالب مللفههای مکان پرداخته شدهاست.

شاخ

جدول  -7مقايسه تطبيقی و خصوصيات مشترک نمونههای معرفی شده بر اساس مؤلفههای مکان .مأخذ :نگارندگان
Table2-Comparative comparison between case studies. Source: Authors
اکوسيستم
معنا و تصورات
فعاليت
فرم

نقش جهان

 -1ادغام میدان در بافت
اطراف
 -2نفوذ قوی به میدان توسط
بازار
 -3خوانایی فضا

 -1عمارت های اطراف
میدان
 -2بازار
 -3ترکیب مقیاس خرد و
کالن
 -4قابل رؤیت بودن
تمامی عناصر میدان

 -1روایت تاریط و فرهنگ
گذشته ایران
 -2تعالی روحی
 -3برپایی نماز و برپایی
مراسم مدهبی و خاطره
انگی

 -1آرامش معنوی به واسطه فضای
سب و گیاه
 -2جهت گیری اقلیمی مناسب و
استفاده از شیب زمین
 -3حوض آو وسیع

گنجعلی خان

 -1بازار به عنوان بدنه ای از
میدان
 -2ارتبا ملثر با لبه
 -3خوانایی فضا

 -1بازار
 -2تنوط کاربری
 -3اجرای مراسم گوناگون
اجتماعی

 -1عناصر شاخ
 -2طاق نماها ،کاشی کاری
ها ،فضاهای سب و حوض
نمود فضاهای خاطره انگی
است

 -1فضای سب و حوض آو
 -2مقیاس انسانی
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دل کامپو

 -1بدنه های نفوذپذیر و خوانا
 -2مسیر های دسترسی
متفاوت
 -3میدان قابل تمیی از بافت
احاطه کننده

 -1تراکم جمعیت
 -2ساختمان ها با تنمین
نیاز های اقتصادی
 -3فعالیت های عمومی
 -4فضای وسیع  ،لبه های
فعال

 -1تعامالت اجتماعی قوی
 -2خاطره و هویت تاریخی
کهن

گراند ِپليس

 -1دسترسی ساده به میدان
 -2میدان رابط قوی عناصر
بدنه

 -1کافه ،صفه و مغازه
 -2برپایی گردهمایی
 -3ساختمان های حیرت
آور

 -1هم نشینی سبک های
مختلف هنری
 -2تجلی گاه فرهنگ
اروپای قدیم

 -1روشنی و خوانایی فضا
 -2دسترسی آسان از بدنه
های میدان
 -3نفوذپذیری کالبدی و
بصری قوی عناصر بدنه از
درون میدان

 -1تنوط کاربری های بدنه
 -2رویداد پذیری
اجتماعی میدان
 -3وجود فعالیتهای
اقتصادی و جاذو جمعیت
در بدنهها

 -1توجه هویت بومی،
تاریخی و جمعی
 -2استفاده عناصر خاطره
انگی و شاخ

ويژگیهای
مشترک

 -1حدکثر بهره گیری از نور طبیعی
 -2خالقیت طراحان در شکل دادن به
فضا و
استفاده از موقعیت و شکل طبیعی
زمین
 -1نمایشگاههای عرضه و فروش گل و
گیاه سالیانه و دا می
-2اهمیت به پیاده روی و کاهش
مصرف انرژی
 -1توجه به شرایط اقلیمی و بهره-
گیری از آن در طراحی فضا و مبلمان
 -2حضور عناصری طبیعی جهت القا
آرامش معنوی

فرم
یک میدان  -مکان موفق باید از بافت شهری احاطه کننده خود
قابل تشخی

باشد .نحوهی دسترسی به آن از طرییق مشیخ

عنوان یک فضای گردهمایی عمومی با مقیاس حاکم بیر مییدان
رابطهای تنگاتنگ دارد .در نمونههای موفق مقیاس خرد و کالن

کردن ورودی ها ،عالیم ،نشانه ها و حتی تغیییر در کیف سیازی

به گونه ای با یکدیگر ترکییب میی گیردد تیا فضیای مییدان را

باید تعریف شود تا فضای آن دارای خوانایی کافی باشید .طیراح

شایسته و درخور حضور انسان نماید .مبرهن اسیت کیه محییط

باید هوشمندانه راهکارهایی ارایه دهد تا هم مییدان بیه عنیوان

راحت با مقیاس انسانی ،محیطی است که با مقیاس و گام هیای

یک فضای مج ا قابل تشخی  ،شناخته شود و هم ارتبا میلثر

افراد پیاده طراحی شود .بنابرین طراح باید تمامی تالش خود را

آن با لبه های بافت شهری احاطه کننده خیود قطیع و کمرنیگ

به خلق فضایی انسانی معطوف نماید تا مردم بارها و بارها به آن

نشود .در واقع در درون یک میدان  -مکان موفیق ،مسییر هیای

مکان رجوط نمایند .وجود ساختمانها در بدنهی میدان  -مکان

دسترسی و همچنین مسیرهای حرکت پیاده در میدان از درجه

عالوه بر ایجاد تعامل بین توده و فضای میدان ،ساختار فی یکیی

های پیچیدگی و سختی متفاوتی برخوردارند .ایین تفیاوت بیین

میدان را تعریف می کند .از آنجایی که میدان یک کل است کیه

نوط دسترسیها با هدف تنمین طیف وسیعی از فرصت و زمینه-

از عناصر و رابطه میان عناصر به وجود آورنده خود شیکل میی-

ی کسب تجارو حسی و بصری متفاوت برای مردم طراحی می

گیرد ،عالوه بر بدنه های میدان باید رابطهی میان این بدنیههیا

شود .طراح با به چالش کشیدن قابلیت های سایت و تواناییهای

نی برای مخاطب قابل درک باشد .تنها در این صورت است کیه

شهروندان ،به طراحی سطوح صیاف ،شییب دار و پلیه هیا میی

میدان  -مکان هدفمند بوده و بستری برای رویداد های جمعیی

پردازد و بدینوسیله انعطاف پیذیری حرکتیی مکیان عمیومی را

فراهم میآورد.

باالتر می برد( .شکل  )3عالوه بر این تثبیت میدان  -مکیان بیه
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بدون شکل
معین
دایره

مربع

نیاز
فی یکی

نیاز به تعامالت اجتماعی با دیگران و حضور در
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رویکرد
مورفولوژیک

مثلث
ترکیبی

رویکرد
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عمومی
میدان
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تجاری
ارتباطی

مراک
گردهما
یی
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خیابانی
فضای عمومی
مجتمع ساختمانی

واحه شهری
فضای گذرگاهی

پالزا خطی
تجاری

تعامل پویا و منطقی میان فرم ،فعالیت ،معنا و
اکوسیستم
مقیاس
تاثیرگذاری

مکان عمومی

مکان عمومی
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شکل  -7رويکردها در گونهبندی ميدانها .ماخذ :نگارندگان با استفاده مبانی نظری پژوهش
Figure 2- Square classification Approaches. Sources: Authors

فعاليت
در یک میدان  -مکان سرزنده شهری ،همواره تراکم جمعییت و

انسان ها در میدان – مکانها وابسته به یک طراحیی جیذاو و

تنوط انتخاو به چشم می خورد .به واقع همین پیچییدگیهیای

منعطف می باشد( .شکل  )4یک طراح باید به استفاده از فضای

بصری و وجود الیه های متفیاوت بیرای کشیف ،درک و شیهود

میدان  -مکان در ساعات مختلف شبانه روز بیاندیشد تیا اینکیه

است که از خسته کننده بودن میدان  -مکان میکاهد .یکیی از

فضای میدان در شب هنگام بیه فضیایی خیاموش و میرده بیدل

عمدهترین وطیفه ی طراحان نی  ،احیا و به وجود آوردن مکیان-

نشود .به نظر میرسد نمایش های خیابانی ،کنسرت های محلی،

های عمومی واجد کیفیت تنوط و گونیاگونی اسیت .دقیت نظیر

گروه های سرود کودکان و برنامه هایی از این قبیل برای تنوط و

طراح به دایره ی متفاوت توانایی و نیاز کاربران ،نحوه ی تعامل و

گردهمایی در ساعات مختلف شیبانه روز بتوانید شیور و نشیا

استفاده ی آن ها از یک میدان  -مکان به انعطاف پذیری بیشتر

اجتماعی را عرضه کند .همچنین با طراحی کافه ها و رسیتوران

فضا کمک خواهد کرد چرا که تبلور انگی ش برای حضور متعدد

ها ،دست فروش ها با تعداد کنترل شده می توان هیجان خریید
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را به داخل مییدان آورد .بهتیرین مییدان – مکیانهیا ،آنهیایی

م یدان و سرزنده بودن در آن را فراهم می کند .در دنیای امیروز

هستند که مردم بارها و بارها بیه آنجیا بیاز میی گردنید و از آن

حمایت پشتیبانان مالی به منظور تنمین ه ینه هیای اقتصیادی

خاطرهی لذتبخشی در ذهن دارنید .تنهیا راه رسییدن بیه ایین

امری مهم در حمایت از فعالیتهای همگیانی در مییدانهیا بیه

مهم ،برنامه ای مدیریتی است که راه های افی ایش مراجعیه بیه

عنوان یک مکان عمومی شهری موفق می باشد.

شکل  -8طرحوارههای مبين چگونگی فرم ميدان – مکان بر مبنای جدول شماره دو .ماخذ :نگارندگان
Figure 3- Schema illustrated how square-place form work. Source: Authors

شكل  -4طرحوارههای مبین چگونگی فعالیت میدان – مكان بر مبنای جدول شماره دو .ماخذ :نگارندگان
Figure 4-Schema illustrated how square-place activity work. Source: Authors

معنا و تصورات
معنا یک میدان  -مکان ،ارزش ،مفهوم و پیام عقلی و احساسیی

باشد ،در طول زمان برای انسان بی معنا و دلگیر بیه نظیر میی-

آن است .پر واضو است که قویتر شدن رابطهی انسان با میدان

رسد .بنابراین خلق میدان – مکیانهیا بیرای اجتمیاط همگیانی،

– مکان و ادراکی روشنتر از آن به عنوان ییک کیل منسیجم و

وجود عناصر شاخ

با کاربری های عمومی (کتابخانه ها ،میوزه

ایجاد خاطره و تصویری ماندگارتر از مکان در ذهن ناطر ،تنها در

ها فرهنگسراها و مانند آن ها) ،به کیارگیری مفیاهیم برآمیده از

گرو پیوند ادراکی انسان با اج ای تشکیل دهنده میدان  -مکان

فرهنگ بومی جامعه در قالب منومانها ،مجسمهها ،نقاشیهیا و

میباشد .اینگونه مییدان – مکیانهیای معنیی دار و قابیل درک

مانند آن ها میتوانند در ایجاد تصویر و خاطرهی ذهنیی نقیش

بستر مناسبی برای شکلگیری خاطرات شخصی ،احساسی و در

ملثری داشته و در نهایت تضمین کننده ی حضور مکرر افراد به

نهایت هویت جمعی می باشند .هویت جمعی که با هویت مکانی

یک میدان – مکان عمومی باشند .از سوی دیگر تامین آسایش

پیوندی عمیق می سازد ،تنها در جایی حف میشیود کیه فیرد

و راحتی شیهروندان در مییدان -مکیان نیی در ثبیت خیاطره و

احساس متفاوتی نسبت به فضایی که در آن مستقر است ،داشته

تصویر ذهنی روشن و دلپذیر ایشان از مکان حا اهمیت است.

باشد .هرچند فرآیند ایجیاد خیاطره بیه صیورت فیردی اسیت و

اکوسيستم

هرکس کم و بیش خاطراتی از یک فضای جمعی دارد ولی آنچه

مللفه اکوسیستم ،در توجه به طبیعت و درک ارتبا بین انسان،

دغدغهی طراح در ارزیابی کیفی فضای میدان  -مکان می باشد،

میدان – مکان و پدیده های محیط طبیعیی چیون بیاد ،بیاران،

هویت و خاطره ی جمعی است .چرا که ایشیان میی داننید کیه

برف ،خورشید و آو تحقق می یابد .به واقع در تنمین آسیودگی

انسان و حضور او در میدان مهم تیرین عامیل در شیکل گییری

کاربران که بستر شکل گیری احساس ،عاطفه و بروز خالقیت در

میدان – مکانهای عمومی و هوییتسیاز میی باشید .اگیر ییک

انسان می باشد ،از یک سو جهت گیری اقلیمی و از دیگیر سیو،

میدان عمومی هر آنچه از کمال و زیبایی است را در خود جمیع

سازگاری و راحتی محیط مصنوط با وجود عناوینی چون فضیای

کند ولی برای بازدیدکننده معنا و مفهیومی قابیل درک نداشیته

سب چند منظوره ،مبلمان های مناسب شهری و نورپردازی ملثر
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می باشد .در یک طراحی بیوکلماتیک هوشیارانه با به کیارگیری

مبلمان ها به حدی است که می تواند شرایط متفیاوت فصیلی و

سایهبانها ،استفاده از خاصیت گیاهان ،به کارگیری باد شکن ها

آو و هوایی را تعدیل کند .با ایجاد سایبان ها ،می ها ،چترهای

در صورت ل وم ،طراحی فضاهایی گرم در زمستان تا حد زییادی

قابل حرکت ،امکانات پوشش بخشی از فضای باز در صورت ل وم

می توان آسایش بدنی انسان در محیط را تینمین کیرد .گیاهیان

و نورپردازی شبانه میتوان حضور بیشیتر انسیان هیا در فضیا را

نی نقش بسیار مهمی در به وجود آوردن تنوط در رنگ ،بافیت و

تضمین کرد .در انتها باید اذعان داشت اگرچه توجه به زمینیه و

زیبایی میدان دارند و با یک طراحی صحیو می تواننید بیه دل-

شییرایط خییاص اقلیمییی ،اجتمییاعی و فرهنگییی هییر اجتمییاط در

انگی ی فضا کمک شایانی کنند .در انتخاو گونههای مختلف

طراحی میدانها به مثابه مکانهای عمومی شهری نقش اصیلی

گیاهی برای فضیاهای عمیومی بایید مضیرات آن هیا را در نظیر

را ایفیا مییکنید ،امیا امیید اسیت بییا اسیتفاده از رهنمیودهییای

داشت .به طور اخ  ،گیاهان با عطر بسیار تند علییرغم زیبیایی

جهانشمول مطیرح شیده در ایین نوشیتار زمینیه ارتقیا کیفییت

می توانند بیرای قشیری از میردم ایجیاد حساسییت نماینید ییا

محیطی فضاهای عمومی به طور عام و مییدانهیای شیهری بیه

استفاده از درختان با ریشه های سطحی در مسیر عبور عابران و

طور خاص فراهم آید.

معلولین میتواند آن ها را با خطر جدی مواجیه نمایید .اهمییت

شکل  -1طرحوارههای مبين چگونگی معنا ميدان – مکان بر مبنای جدول شماره دو .ماخذ :نگارندگان
Figure 5- Schema illustrated how square-place meaning work. Source: Authors
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