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معرفى فضا
ــهر ناتينگهام به عنوان قلب  ــدان بازار كهنه در مركز ش  مي
استراتژيك شهر، يك شاهراه ارتباطى قوى در مسيرهاى اصلى 
و جاذبه هاى مركزى شهر است. قرارگيرى ساختمان قديمى 
ــرقى ميدان در كنار ساير فعاليت ها ،  شوراى شهر در ضلع ش
ــهر و محل مالقات هاى  ميدان را به نقطه كانونى و كالبدى ش
تاريخى مردم ناتينگهام از طريق رويدادهاى محلى، تظاهرات 

مدنى و بازديدهاى سلطنتى تبديل كرده است.

سير تحول فضا 
دوره اول : تأسيس

تاريخ بازار كهنه ناتينگهام به قبل از تأسيس شهر ناتينگهام 
برمى گردد. اين مربع به مثابةمفصل و حد فاصل بين دو شهر 
نورمن و ساكسون به مكانى براى داد و ستد كاال تبديل شده 
ــارى اين مفصل و  ــان و به دنبال رونق تج ــت زم بود. با گذش
نزديكى آن به مكان حكومتى سنگ قلعه ، اين ميدان به مركز 

شكل گيرى و رشد شهر ناتينگهام تبديل شد. 

دوره دوم : تداوم زندگى در قلب شهر 
ــاله با 11500 متر  ميدان ناتينگهام داراى رونقى 800 س
ــت. اين مكان در طول دوران حيات خود  ــاحت اس مربع مس
ــش مركزيت خود را در  ــته و نق ــان و فعال داش كاربرى يكس
طول 800 سال حفظ كرده، به گونه اى كه به يك مكان ملى 

و خاطره اى تبديل شده است. 

ــه عنوان اولين بانك  ــميت (Smith) ب در 1688 بانك اس
ــيس شد و جانشين آن بانك ملى وست  استان در مربع تأس

ــتر(West  minister) است كه هنوز هم در اين محل  مينس
قرار دارد. اين ميدان هميشه مركز جنبش هاى مهم اجتماعى 
بوده كه از مهم ترين آنها جنبش صنعتگران نساجى انگلستان 

در اوايل قرن نوزدهم است. 

دوره سـوم : توسـعه بى رويه و آغاز مشـكالت و 
تدوين برنامه ساماندهى

در 1927 اولين طرح ساماندهى آن برنامه ريزى و اجرا شد 
و در 1928 اين ميدان به محل برگزارى نمايشگاه ساالنه غاز 
با قدمتى 700 ساله، در ماه اكتبر تبديل شد. اما به دنبال آن 
كم كم اين مكان به گره ترافيكى و اجتماع وسايل نقليه تبديل 
ــهر،  ــاى آن به عنوان فضاى جمعى ش ــد.كاهش كيفيت ه ش
تغيير در عملكردها و مسايل پيرامونى دسترسى افراد معلول 
و آلودگى بصرى، شوراى شهر ناتينگهام بر آن داشت كه براى 
ــهر  در 2003 مسابقه اى  احيا و بازگرداندن زندگى به قلب ش
ــازى و احياى اين ميدان در ناتينگهام برگزار كند  براى بهس
ــون»،  كه در نتيجه آن، طراحى ميدان به «كاترين گوستافس
ــازى ميدان  ــد. طراحى و بهس طراح و معمار منظر واگذار ش

تصويـر 1 : طراحـى مجـدد 
ميـدان بـازار  كهنه توسـط 
گوستافسون و بازگشايى آن 

در مارس 2007 . مأخذ : 
www.flickr.com

Pic1: The elegant rede-

sign of Old Market Square 

by Gustafson Porter was 

eagerly anticipated, with 

the square reopening 

in March 2007. Source: 

www.flickr.com

تصوير1 

Pic 1
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تصويـر 2  : حـذف ماشـين 
و اسـتفاده از ترامـوا بـراى 
سهولت دسترسـى و احياى 
ضلع غربى ميدان و گشودگى  
در ضلع جنوبى ميدان بعد از 
حذف كردن ماشين از سايت. 

www.flickr.com : مأخذ
Pic2: Replacing vehicles 

with tram for easy access 

to restore the west side of 

the field. Source: 

www.flickr.com

ــط گروه گوستافسون از 2004 شروع و در مارس 2007  توس
افتتاح شد.

رويكرد طراح
ــهرى بايد  ــون : "يك مركز ش ــه گفته كاترين گوستافس ب

مرتبط با شهر باشد نه به يك ايالت يا كشور." 
ــامل محيط اطراف آن  ــدگاه وى طراحى در منظر ش از دي
ــايت و تاريخچه، فرهنگ، اقليم،  ــى كامل س ــود. بررس مى ش
ــت و به هم دوختن  اجتماع و ... از اصول پايه در طراحى اس

اين عوامل در يك پروژه باعث موفقيت آن مى شود.

هدف طرح
ــدان جذب مردم در  ــدف از بازطراحى و اصالح اين مي ه
ميدان و زنده كردن فضاى آن با تقويت حضور جمعى و فردى 
ــراد در مركز و اطراف ميدان بود. هرچند تعداد زيادى عابر  اف
ــجو از اين منطقه عبور مى كردند اما 78 درصد  پياده و دانش
ــور از مركز ميدان و يا  ــيدن به ميدان از عب مردم پس از رس
قدم زدن در آن دورى مى كردند. بنابراين در شهر نياز به يك 
طراحى اساسى و خالق و متفاوت با ساير ميدان هاى عمومى 
ــهر براى ميدان كهنه احساس مى شد كه حس حضور در  ش

ميدان شهر را در مردم به وجود آورد. 

راهبردهاى طرح
1. اتكا به ساختار تاريخى

ايدة  گوستافسون در طراحى ميدان بازار كهنه، استفاده از 
ساختار تاريخى و هويتى و بازسازى آن به عنوان قالب اصلى 
ــى آن در منطقه ناتينگهام.  ــرح كه گوياى خاطرات تاريخ ط
وى سعى در به وجود آوردن فضايى در خدمت شهر با هدف 
ايجاد تعامالت اجتماعى و زندگى جمعى داشت. قرار گرفتن 
ميدان در مركز شهر و اتصال بسيارى از فضاهاى مهم، مراكز 
ــهرى، اين امكان را مى دهد كه  اقامتى و ديدهاى مناسب ش
ــيع، با چشم اندازى باز  ــتفاده كنندگان آن در محيطى وس اس
ــاير معضالت يك  ــواره و س و بدون مانع و بدور از ترافيك س
ــتفاده كنند. در گام نخست،  ــهرى، از محيط آن اس مركز ش
ــوط دو طرفه تراموا  ــتفاده از خط ــين و اس حذف كردن ماش
ــهر و به  ــطح ش ــه منظور تأمين نيازهاى حمل و نقل در س ب
ــتگى فضاها در اطراف  ــال آن كاهش بار ترافيكى و پيوس دنب
ــودگى ديد و ارتباط بصرى فضاها  ــفافيت و گش ميدان، به ش
ــت. عبور پياده از خطوط تراموا و امكان عبور   كمك كرده اس
آزادانه بين ميدان و مغازه هاى خرده فروشى ضلع جنوبى، خود 
ــت. طرح جديد  ــده اس باعث رونق اين بدنه بعد از طراحى ش
در عين خالق بودن بر اساس طرح اصيل قرون وسطى شكل 
ــى به فضا از طريق رمپ و هماهنگ با شيب  گرفت. دسترس
طبيعى زمين صورت مى گيرد تا امكان دسترسى براى عموم 
مردم را فراهم مى كند و عامل مؤثرى در زهكشى آب ميدان 
باشد. مربع ميدان توسط خطى قوى از ساختمان هايى چون 
رستوران، كافه،  فروشگاه و خوابگاه دانشجويى در ضلع شمالى 
احاطه شده است كه خود از عوامل مؤثر در حيات شبانه روزى 

اين فضا به شمار مى آيد (تصاوير1 و 2).

2. طبيعت گرايى
ــته در اين ميدان،  آب به عنوان يكى از ويژگى هاى برجس
ــى را در ضلع غربى به وجود آورده  نمايش و ديدهاى متفاوت
ــاحت 4400 متر مربع در اطراف چشمه قديمى  ــت. مس اس
ــاص يافت. لبه هاى آبنما  ــيع اختص ميدان ايجاد آبنمايى وس
سطح وسيعى براى نشستن و مكث در ميدان به وجود آورده 
ــت كه براى افراد با سنين و سليقه هاى متفاوت جذابيت  اس

تصوير2 

Pic 2

تصوير 4 : فرصت هاى زيادى 
براى لذت بردن از نمايش آب 
در سراسـر مربع وجود دارد. 
اسـتفاده از آب در طراحـى 
براى سرگرمى تماشاچيان و 

ايجاد تنوع در فضا. مأخذ : 
www.flickr.com

Pic4: Water Use in the de-

sign in order to entertain 

audiences and create di-

versity in space. Source: 

www.flickr.com

تصوير 3 : استفاده از رمپ براى 
سـهولت دسترسـى افـراد كم 
توان و ناتوان جسمى - حركتى. 

مأخذ :
www.flickr.com

Pic3: Ramps provide ac-

cess to prams and wheel-

chairs. Source: 

www.flickr.com
تصوير3 

Pic 3

تصوير4 

Pic 4

تصوير5 

Pic 5

تصوير6 

Pic 6

سـاخته   :  6 و   5 تصاويـر 
استانداردهاى  با  آبنما  شدن 
استفاده  منظور  آمفى تئاتربه 
مانند  در مناسبت هاى خاص 
سـخنرانى هاى  و  كنسـرت 
سلطنتى، و استفاده از مصالح 
غالب گرانيت در آبنما در سه 
رنگ بژ، خاكسـترى و سياه. 

www.flickr.com : مأخذ
Pic5 & 6: The dominant 

material in the fountain 

in three colors, beige 

granite, gray and black. 

Source: www.flickr.com
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دارد. عمده مصالح به كار رفته در آبنما، سنگ گرانيت در سه 
ــت. از ويژگى هاى جذاب آب  ــياه، خاكسترى و بژ اس رنگ س
ــمت غربى ميدان اين است كه در صورت مناسبت هاى  در س
ــوند و از اين فضا به  ــارها خاموش مى ش خاص، فواره ها و آبش
عنوان سالن آمفى تئاتر روباز براى كنسرت و يا سخنرانى هاى 

دولتى استفاده مى شود (تصاوير3 تا 5).
ــاد آن قابليت  ــعت زي ــالق ميدان مربع با وس ــى خ طراح
ــاص را دارد.  ــبت هاى خ ــدن براى مناس جابجايى و آماده ش
ــت و در ضلع شمالى مسير  ــش گياهى آن متحرك اس پوش
حركت پياده و مراكز خريد را از مركز ميدان جدا مى كند كه 
در عين يكدست بودن فضا براى فعاليت هاى متفاوت،  حريم 

تعريف كرده و همين باعث نظم حاكم در آن شده است. نقطه 
ــمت مركزى و  ــدان و اوج فعاليت ها در آن، در قس عطف مي
مابين ساختمان شوراى شهر در شرق ميدان و چشمه قديمى 
در غرب است. اين قسمت از ميدان با حداقل مداخله طراحى 
ــت كه به حضور مردم و اجتماعات  و تزيين و فضاى مفيد اس

مردمى اختصاص دارد  (تصاوير 6 تا 9).

جمع بندى
ــدان در وهله اول توجه  ــده در مي رويكرد به كار گرفته ش
ــد آوردن هويت ميدان  ــاد مؤثر در پدي ــان به همة ابع هم زم
ــازى آن  ــه ثانى اصالت عناصر طبيعت در منظره س و در وهل

ــاختار تاريخى، كاركردها، طبيعت، حضور  است. از اين رو س
مردم، مكث، نقش تجارت و ساير ابعاد فضا در برنامة طراحى 
نقش تعيين كننده اى ايفا مى كنند. طرح يكپارچه و هماهنگ 
ــاركت و حضور مردم در فضاهاى عمومى  ميدان، افزايش مش
ــراف آن را موجب  ــاير فضاها و بافت هاى اط ــهر و رونق س ش
مى شود. طراحى ميدان مربعى بازار  كهنه ناتينگهام، نتيجه اى 
موفق از طراحى و برنامه ريزى و ساماندهى يك پروژه شهرى 
ــخ و هويت آن  ــت كه با حفظ تاري ــاله اس با قدمتى 800 س
ــهروندان از محيط و تقويت عناصر  موجب افزايش ادراك ش

هويت بخش در شهر شده است 

تصوير 7 : حريم سازى فضا با 
ميل چراغ و پوشـش گياهى 
مناسبت هاى  در  كه  متحرك 
مختلف ايـن مبلمان قابليت 
جابجايى را دارند و اسـتفاده 
بـراى  متحـرك  مبلمـان  از 
مناسبت هاى  در  فضاسـازى 

مختلف. مأخذ :
www.flickr.com

Pic7: Storage space which 

provides a special qual-

ity by the desire to move 

lights and vegetation in 

different occasions since 

the furniture is mobile. 

Source: www.flickr.com

Designing the square field of the old market, 

while being novel and creativity, is in full agree-

ment with its historical, social and cultural fea-

tures and these changes have had positive ef-

fects on the life of the citizens as well as causing 

people reassembling in this urban center. Uni-

form and coordinated design of this field has 

lead to promotion of participation and presence 

of people in the public spaces of the city as well 

as bringing prosperity to other spaces and their 

adjacent textures. The design of square field of 

Nottingham’s old market is a successful con-

sequence of designing, planning and organiz-

ing an urban texture of 800 years oldness. The 

protection of the history and identification has 

caused promotion of the citizens' understand-

ing of environment and also strengthening of 

the factors granting identification in the city. 
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New Social Center
Nottingham’s Old Market Square for 
Pedestrians

Pic 7

تصوير7 

تصوير8 

Pic 8

تصاويـر 8 و 9 : گسـتردگى 
حضور مردم در فضاى جمعى 
و  مشـاركت  افزايش  شـهر، 
حضـور مـردم در فضاهـاى 

عمومى شهر. مأخذ :
www.flickr.com

Pics 8-10: Increase of par-

ticipation and attendance in 

the public spaces of the city. 

Source: www.flickr.com

تصوير9 

Pic 9
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