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احیای فضاهای شهری با استفاده از کافههای فضای
باز (نمونه موردی خیابان چهارباغ اصفهان)
سمر حقیقی بروجنی* ،1سید عباس یزدانفر ،2مصطفی بهزادفر
 ۱دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 2استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
 ۳استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران.
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(تاریخ دریافت مقاله ،۹۴/۳/۱6 :تاریخ پذیرش نهایی)۹۴/7/7 :

چکیده
تاریخی ایران است که باززندهسازی آن به یکی از برنامههای اصلی
چهارباغ اصفهان یکی از خیابانهای
ِ
توسعه شهر بدل شده است .اغلب طرح ها و پیشنهادات ،بر احیای کالبدی و پیادهمدار کردن این

زیربنایی بسیار است .در این شرایط
خیابان متمرکز هستند ،که نیازمند صرف زمان ،هزینه و اقدامات
ِ
ً
توجه به طرحهای نســبتا زود بازده و کم هزینه میتواند مفید واقع شــود .مقاله حاضر در پی پاسخ به
این پرســش اســت که آیا میتوان با توســعه کافههای فضای باز تا زمان اجرای کامل پروژه پیادهمحور
کارکردی این خیابان موثر واقع شد؟ پژوهش حاضر ،مطالعهای تفسیری -تحلیلی با
احیای
کردن ،در
ِ
ِ
هدف بررســی امکان رفع موانع برای تبدیل چهارباغ به مکانی معاشــرپذیر ،از طریق توســعه کافههای
آوری
فضــای باز اســت .دادهها در بخــش نظری ،از طریق مطالعه منابع کتابخانــهای و در بخش جمع ِ
اطالعــات در مــورد وضعیت موجود خیابان ،از طریق مشــاهده و انجام مصاحبههای عمیق ،گردآوری
کوتاهی
شده است .نتایج گویای آن است که کافههای فضای باز در شرایط محدودیت منابع مالی و
ِ

مرا کز مسئول ،به عنوان تالش چندجانبۀ شهروندان ،کارآفرینان و سرمایه گذاران ،میتواند در تبدیل
خیابان چهارباغ به محوری تفریحی ،موثر واقع شوند.

واژههای کلیدی
کافههای فضای باز ،خیابان چهارباغ ،احیای کارکردی ،معاشرپذیری ،راهحل زودبازده.
*نویسنده مسئول :تلفن ،0۹۱25228۱0۹ :نمابر.E-mail: haghighi_samar@iust.ac.ir ،0۳۱-۳2۳57۹65 :
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مقدمه
در وصــف عظمــت ،شــکوه و زیبایــی خیابــان چهاربــاغ،
جهانگردان و گردشگران در طول تاریخ مطالب زیادی نوشتهاند.
ولی امروزه چهارباغ ،آن شــکوه و عظمت گذشته را از دست داده
و هویــت خــود را بــه جهــت افزایــش جمعیــت و الگوهــای جدیــد
شهرنشــینی در معرض خطر میبیند .از این رو ،باززندهسازی آن
به یکی از برنامههای شــهری اصفهان تبدیل شــده که طرحها و
پیشــنهادات مختلفی را نیز دربــردارد .ا گرچه احیای این خیابان
بــه همــان صورتــی کــه در زمــان صفویــان بــوده ،دور از ذهــن بــه
نظــر میرســد امــا اقدامــات متعــددی در جهــت احیــای آن قابل
انجــام اســت کــه متأســفانه تا به امــروز در مــورد آنها غفلت شــده
ـهری
اســت .در شــرایطی کــه اغلــب پژوهشــگران و مســئولین شـ ِ
شــهرداری اصفهــان در احیــای خیابان چهاربــاغ ،تمرکز خود را بر
احیــای بدنــه (زرگریــان )۱۳8۹ ،و تالش برای پیادهمدار ســاختن
(پورمختــار۱۳۹2،؛ علیخانــی راد۱۳۹۱ ،؛ ذبیحــی و علیخانــی راد،
 )۱۳۹۱آن خالصــه کردهاند ،توجه به ســایر راهحلها نیز ،ضروری
بــه نظر میرســد .ایــن شــیوهها میتوانند با توجه بــه ویژگیهای
امکانپذیــری ،قابلیــت اجــرا و بهرهبــرداری در بــازه زمانــی کوتــاه

اجرایــی کمتــر برای شــهرداری نســبت
و دربرداشــتن هزینههــای
ِ
بــه راهحلهــای احیــای بدنه خیابــان و پیادهراه ســاختن آن ،به
عنــوان اقداماتی اولیه مدنظر قرار گیرند.۱
بــا توجــه بــه آنچــه گفته شــد ،مقالــه حاضر ســعی دارد توســعه
فرهنگ کافهنشینی و احداث کافههای فضای باز 2در این خیابان
را بــه عنــوان طرحــی پیشــنهادی بــرای باززندهســازی عملکــردی
چهاربــاغ و تقویــت ســیمای شــهری ایــن بخــش ،مطــرح ســازد.
کافههــای فضــای بــاز امــروزه با توجه بــه ظرفیتهای بســیاری که
در حــوزه ارتقــای شــرایط اجتماعی ،ســودآوری اقتصــادی و بهبود
کیفیت سیمای شهر دارند (Edensor, 2000; Nepa, 2011; Mont-
;gomery, 1997; Papachristos & etal., 2011; Verbeke, 1987
طراحــی
 ،)Wekerele, 1980بــه یکــی از مباحــث جــدی در حــوزه
ِ
شــهر بدل شــدهاند .پژوهــش حاضر نیز بــا توجه به پتانســیلهای
تاریخــی چنین کافههایــی در ایران
یادشــده و همچنیــن پیشــینه
ِ
گروهی این
و بــه خصــوص در خیابان چهاربــاغ ،احداث و توســعه
ِ
فضاهــا را به عنوان یکــی از اقدامات اولیــه و کمهزینه برای احیای
فضایی این خیابان مطرح میسازد.
کیفیت
ِ

 .1روش تحقیق
مقالــه حاضــر با اتخــاذ رویکرد تفســیری -تحلیلی ســعی دارد تا
بــا انجام مطالعات وســیع کتابخانهای در حــوزه ادبیات کافههای
ً
فضــای بــاز ،این موضوع نســبتا جدیــد در مباحث شــهری را مورد
بررســی و تدقیــق قــرار دهــد .از خــالل ایــن مطالعات ،مزایــای این
ـذاری آنهــا در بهبــود کیفیت فضاهای شــهری
کافههــا و نحــوه اثرگـ ِ
اســتخراج میگــردد .پــس از شــکلگیری بســتر نظــری پژوهــش ،با
انجام مطالعات میدانی در مورد این نمونه مورد کاوی ،سعیشده
تــا تناظــری معنــادار میــان نیازهــای فیزیکــی ،اجتماعــی و ذهنـ ِـی
کاربــران چهاربــاغ بــرای تفریــح و گــردش در ایــن خیابان به شــکل
مســتقر از یــک ســو و نقــش کافههــای فضای بــاز در بهبود شــرایط
ذهنی قرارگاههای انسانی از سوی دیگر برقرار
فیزیکی ،اجتماعی و
ِ
گــردد .ایــن مقاله در حوزه مطالعات میدانی نیز روش پیمایشــی با
ابــزار گردآوری دادهها به صورت مشــاهده و انجام مصاحبه عمیق
با استفادهکنندگان را اتخاذ نموده است.

 .2خیابان چهارباغ
خیابــان چهاربــاغ کــه در عهــد شــاه عبــاس صفــوی بنــا شــده،
همانطور که در تصویر ۱مشــخص اســت ،بیش از آنکه معبری برای
عبور باشــد ،به عنوان محلی برای توقف ،تفریح و گذراندن اوقات
فراغــت در نظــر گرفته شــده بود .این کارکرد به حــدی بارز بوده که
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برخــی از گردشــگران ماننــد اولئاریوس ،پیش از آنکــه از چهارباغ با
عنــوان خیابــان یــاد کنــد مینویســد ...« :نزدیــک پل زاینــدهرود،
بــاغ وســیع و جالبــی بــه نــام چهاربــاغ وجــود دارد» (.)6۱۳ ،۱۳7۹
همچنیــن ســایر گردشــگران نیز بر اینکــه این خیابان گردشــگاهی
عمومــی اســت ،تا کیــد داشتهاند(شــاردن ۱520 ،۱۳75 ،و کارری،
 .)67 ،۱۳۴8یکــی از ویژگیهــای منحصر به فــرد چهارباغ که آن را
متفاوت از نمونههای پیشــین خود میســازد ،ویژگی آن به عنوان
فضایــی بــرای گــردش و تفریــح بــه صــورت مســتقر اســت (اهری،
 .)5۳ ،۱۳85بــه طوری کــه در نمونههای دوره تیموری و چهارباغ
قزویــن ،بــه کارکــرد توقــف و تفریح اشــاره نشــده و همــواره بر نقش
تفریحی ،با تا کید بر عبوری بودن آنها اشــاره گشــته است (همان).
در حقیقــت چهاربــاغ بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن تفرجگاههــای
داخلــی اصفهــان در دورۀ صفوی ،هر روز به هنــگام غروب ،مملو از
افرادی میشــــد که فار غ از دغدغههای روزمره ،برای اســتراحت و
تفریح ،به این محل آمده بودند (احتشامی.)۹ ،۱۳82 ،
قهوهخانههــا و مهمانخانههای اطراف (کمپفــر)۱۹5 ،۱۳6۳ ،
و دکههــای فــروش میــوه و مربــا (فیگوئــرا ،)22۱ ،۱۳6۳ ،همگــی
مویــد ایــن نکتــه اســت کــه چهاربــاغ ،محلی بــرای مکــث ،توقف و
گــذران اوقــات فراغت بوده اســت .جنابادی نیز به شــکلی دیگر به
فراهــم بودن شــرایط تفریــح و خوشــگذرانی در این خیابان اشــاره
کــرده اســت“ .میخانههــا و قهوهخانهها جهت معاشــران میخواره
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و افیونیــان بیســرمایه در آن خیابــان مهیــا بــود و جهــت مردمــان
بیســروپا و قلندران بیپروا ...زاویه ترتیب یافته به دولت پادشــاه
جهــان...،در بلــده اصفهــان بهشـ ِـت نقــد ،موجــود اســت” (Mc-
 .)chensey, 1988, 134خیابــان چهارباغ عالوه بر کاربری تفریحی،
هماننــد بــازار اصفهــان و میــدان نقــش جهــان ،بــه عنــوان یکی از
مرا کز اصلی تجارت اصفهان محســوب میشد و میعادگاه و مرکزی
بــرای فعالیتهــای بازرگانی و اجتماعی نیز بــود (انصاری به نقل از
ســیوری .)۴0 ،۱۳82 ،از ایــن رو ایــن خیابان در هنــگام روز ،محل
داد و ســتد و تجــارت بــود و هنگامــی که روز پایان مییافت و شــب
آغــاز میشــد ،همچنــان افــراد بــرای تفــرج بــه چهاربــاغ میرفتنــد
(مســجدی و ابراهیمی.)۴87-۴85 ،۱۳82 ،
ایــن خیابــان نیــز مانند ســایر آثار تاریخـ ِـی شــهر در دوران قاجار
بــه وضــع بســیار اســفنا کی درآمــده بود به طــوری کــه در وصف آن
آمــده که “ظلالســلطان از ایــن خیابان خوشمنظــر و فرحآور هم
مانند سایر آثار باستانی چیزی باقی نگذاشته است( ”...دالمانی،
 .)2۱ ،۱۳۴8با شروع دوران پهلوی ،چهارباغ مورد اصالح و توسعه
فضاهای سبز و درختکاریّ ،
طراحی نهرها و مسیرهای ِآب آن مورد
توجــه قــرار گرفت و بــا ادامه این محور در ســمت شــمال ،خیابانی
کمنظیر را بهوجود آورد (هنرفر .)۱۴ ،۱۳۴۹ ،اما روند سوارهرو کردن
خیابــان به دنبال ورود اتومبیل به این شــهر ،در همان عصر منجر
ّ
به حذف پلهها ،حذف و پرکردن حوضها و تسطیح کف آن گشت
(آیتالــه زاده ش ـــیرازی .)20-۱۹ ،۱۳86 ،در واقــع معبر پیادهای را
کــه گردشــگاهی عمومــی بــود ،به محــور مرکزی شــهر بــدل کردند.
در ایــن زمــان بســیاری از کوشــکها و ســردرهای اطــراف خیابــان
چهاربــاغ و درون باغهــا ،که به مخروبه تبدیل شــده بود ،فروخته
شدند و به جای آنها مغازهها و آپارتمانهای متعدد ســاخته شد.
ایــن تغییــر ماهیت ،خیابان چهارباغ را بــه یکی از محورهای اصلی
تجاری -اقتصادی شهر بدل کرد (همان).
محــور چهارباغ عباس ـــی اصفهــان امروزه با وجــود کاربریهای
متنــوع شــهری ،از جملــه فضاهــای تجــاری ماننــد بازارچههــای
ســنتی و مجتمعهــای تجــاری جدیــد (پاس ـــاژها) و همچنیــن
فضاهــای فرهنگــی مانند مــدارس دینی ،فرهنگســراها ،ســینماها

و کتابفروشــیها و نیــز بســیاری از فضاهــا و کاربریهــای متنــوع
اداری ،مســکونی ،تفریحــی ،گردشــگری و ورزشــی ،بــه یکــی از
شــــهری ســرزنده برای شــهروندان تبدیل شــده اســت.
فضاهــای
ِ
ا گرچــه ایــن خیابان به واســطه حرکت پیوســته عابر پیــاده در آن،
دارای ویژگیهــای ســرزندگی اســت امــا دیگــر بــه ســختی میتوان
آن را خیابانی معاشــرپذیر برشــمرد .براســاس مشــاهدات پژوهش
حاضر به نظر میرسد همانطور که در تصویر 2مشخص است ،این
روزهــا ایــن خیابــان بیــش از آن که محلی بــرای اســتقرار و تفریح و
خوشگذرانی باشد ،تنها به تونلی برای عبور و مرور بدل گشته است.
ا کثــر پژوهشــگران در مورد مــکان با تا کید بر تفــاوت در واژ گان،
معتقدنــد کــه هــر مــکان از طریــق صحنــه فیزیکــی ،فعالیتهــای
انســانی کــه در آنجــا جریــان دارنــد و معانــیای کــه بــه آن ســاختار
و یــا فعالیتهــا منســوب میگردنــد ،تشــخص مییابــد (Sancar,
میان همین محققین ،گروهی بیشــتر بر نقش
 .)1994, 315اما در ِ
محیــط فیزیکــی و معانــی مرتبــط بــا آن تمرکــز دارنــد و ویژگیهای
ســمبلیک محیــط و منظــر را به عنــوان منبع اصلی حــس یک فرد
نســبت بــه مــکان میداننــد (Green, 1999; Lewis, 1979; Nor-
 .)berg-Schultz, 1980در مقابــل گروهــی دیگــر علیرغم غیرقابل
انکار دانســتن نقش محیط و ســاختار فیزیکی ،معتقد هســتند که
فعالیتها به عنوان تجربیات انســانی در شکلگیری معنای مکان
نقــش مهمتــری ایفا میکند .برای آنها ساختهشــدن مکان به طور
جــدی بــر پایه معانیای کــه یک فضای ناشــناس از طریق کاربران
و رفتارهــای روزمره آنها کســب میکند ،شــکل میگیــرد (Jackson,
 .)1994; Relph, 1976; Tuan, 1980از ایــن رو بــه نظــر میرســد که
ً
احیای یک مکان لزوما به معنای احیای کالبدی آن نیســت بلکه
انسانی رایج در گذشته آن
در شــرایطی ،احیای فعالیتها و روابط
ِ
مــکان میتواند در احیای معانی منتســب بــه آن و در نتیجه حس
مکان آن محیط مقدم باشد .آنچه امروزه چهارباغ را به این اندازه
از گذشــته تاریخــی خــود دورســاخته تنهــا جدارههــای نابســامان
و کالبــد فیزیکیــش نیســت .ایــن خیابــان بیــش از همــه نیازمنــد
تمهیداتــی اســت تــا دوبــاره بتواند بــه عنوان یــک مکان ســوم ۳در
مقیاس شهری عمل کند.

تصویر -1چهارباغ در سال  1707میالدی اثر اوژن فالندن.
ماخذ)www.fa.wikipedia.org( :

تصویر -2خیابان چهارباغ در یک عصر بهاری.
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-3کافههای فضای باز
اصطالح مکان سوم که اولین بار توسط الدنبرگ ۴جامعهشناس
آمریکایی به کار رفت ،به عنوان مکانی برای پناه بردن از خانه و کار
لقــب گرفــت( .)۱۹۹۱مکانــی که امــکان دیــدار و مراوده با دوســتان،
همسایگان ،همکاران و حتی غریبهها را فراهم میآورد .این مکانها
بــه طور معمول محیطی دوســتانه و با کیفیتانــد که باعث افزایش
دلبســتگی مردم به هم میشــود و تعامالت اجتماعی و حس تعلق
بــه مــکان را نزد مــردم افزایش میدهــد ( .).Ibidافراد بــا ویژگیهای
مختلــف ســنی و جنســیتی میتواننــد بــا حضــور در ایــن فضاهــای
اجتماعی ،خواستهها و فعالیتهای مورد نیازشان را برآورده سازند.
کافهها ،رســتورانها ،کافیشــاپها و اغذیه فروشیها ،نمونه بارزی
از همــان مکانهای ســوم هســتند که الدنبــرگ به آنها اشــاره دارد.
نمیتوان گفت این گونه مکانها تنها مختص جوانان هســتند چرا
کــه در سراســر دنیــا در ایــن مکانها اقشــار مختلف مردم در ســنین
متفاوت مشاهده میشوند زیرا وجود شرایط برابر در جهت استفاده
افراد مختلف از ملزومات این مکانهاست (.)Agrawal, 2009, 263
کافههــای فضــای بــاز بــه عنــوان گونــهای از انــواع کافــه ،در
حقیقت مکانهایی هســتند برای مالقات با انســانها که طیفی از
نوشــیدنیها و خورا کیهای ســبک را نیز ارائه میدهند .این فضاها
به دلیل برقراری سطح باالیی از تماس با خیابان و در دیدرسبودن،
امکاناتــی بیشــتر از کافههــای معمولــی در اختیــار شــهروندان قــرار
میدهد .در این کافهها فراتر از خوردن ،نوشــیدن ،استراحتکردن
و برقراری روابط اجتماعی با سایر مشتریان ،میتوان به لذت بردن
از تابش آفتاب ،تماشــای جهان اطــراف ،لذتبردن از زندگی جاری
در خیابــان و برخــورد اتفاقــی بــا افــراد آشــنا نیــز اشــاره کــرد (Mont-
 .)gomery, 1997, 96در حقیقــت راز موفقیــت کافههــای خیابانی،
برقراری تعادلی مناسب بین حریم فردی و فضای عمومی است که
ِ
فضایی امن از نظر روانی به وجود میآورند ( .).Ibidاز سویی خیابان

خصوصی فرد بــدل گردد که در
میتواند به بخشــی از اتاق نشــیمن
ِ
خلــوت و تنهایــی در آن وقت میگذراند و از ســویی دیگر ،تبدیل به
صحنهای پرشــور میگردد که انسانها بر روی آن یا نقشآفرینند ،و
تماشاچی این نقشآفرینی (.)Oosterman, 1992, 163
یا
ِ
در شــرایطی که برخی از پژوهشــگران معتقد هستند که امنیت
در شــهرها بــا حضــور جمعیــت تامیــن میشــود چــرا کــه جمعیــت
عاملــی اســت کاهشدهنــدۀ احتمالــی رفتــار نامناســب افــراد در
مکانهــای عمومــی ( ،)Whyte, 1982, 57بــه نظــر میرســد کــه
ایــن کافههــا میتواننــد در افزایــش امنیــت فضاهــای شــهری موثر
واقــع شــوند .ا گرچــه حضــور جمعیت در یــک خیابان ،بــه تنهایی
نمیتوانــد عامل برطرفکننده و یا کاهشدهنده جرمها ،جنایات
و یــا رفتارهای نامناســب باشــد ،اما تحقیقات نشــان میدهند که
کافههــای خیابانی میتوانند باعث کاهــش برخی از اجرام از قبیل
قتــل و دزدیهــای خیابانــی گردنــد (.)Papachristos et al., 2011
در حقیقــت این کافهها کمک میکننــد تا خیابانها تحت نظارت
عمومی جامعه قرار گیرند .از این رو خیابانهای مملو از کافههای
ِ
فضــای بــاز ،احســاس امنیــت بیشــتری القــا میکننــد و در نتیجــه
توســط افــراد از هــر رده ســنی ،جنســیت و طبقــه اجتماعــی مــورد
استفاده قرار میگیرند (.)Montgomery, 1997, 100
افزایــش امنیــت بــا حضــور کافههــای فضــای بــاز چــه بــه شــکل
ً
ملمــوس و چــه به شــکل پدیدهای صرفــا ذهنی ،قابل تامل اســت.
الدنبــرگ معتقــد اســت کــه کافههــای فضــای بــاز در پاریــس ،در
اجتماعی مردم هســتند
حقیقــت دریچههایی رو به زندگی و روابط
ِ
کــه با اســتفاده از ترفنــد در معرض دید قرار دادن ،به آن مشــروعیت
میبخشند ( .)۱0 ,۱۹۹۱از این رو علیرغم تفاوتهای میان این گونه
کافهها در شــهرهای مختلف ،رشــد آنها نشــان میدهد که برقراری
روابــط اجتماعــی در مقابــل دیــد عمــوم کمتــر در معرض بــه چالش
کشیدهشــدن و مــورد پرســش قرار گرفتن ،قــرار دارد .از ســویی دیگر
پژوهشها نشــان میدهند که زنان نســبت به مردان برای توقف و

تصویر -3کافه های خیابان بی اوغلو در اســتانبول به عنوان یکی از محل های تجمع گردشــگران.
ماخذ)www.tripadvisor.com( :
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احیای فضاهای شهری با استفاده از کافههای فضای باز

وقت گذرانی به شکل انفرادی در فضاهای شهری ،نیازمند اطمینان
از مورد تایید بودن عملشــان هســتند که به نظر میرســد کافههای
فضــای بــاز با فراهــم آوردن چنیــن ســطحی از امنیت روانــی ،توقف
بانــوان در خیابــان را تســهیل مینمایــد (.)Wekerele, 1980, 208
برای کافههای فضای باز میتوان مزایای اقتصادی بیشــماری
برشمرد .مناطق خرید در شهرها با درنظر گرفتن ویژگیهای هویتی،
ســاختار شــکلی و تنــوع در امکاناتی که ارائــه میدهند ،به خصوص
ا گر در محدوده تاریخی واقع شوند ،میتوانند به عنوان جاذبههای
هــر شــهر در نظــر گرفتــه شــوند ( .)Verbeke, 1987, 72توقــف کوتاه
و یــا بلندمــدت در ایــن فضاهــا کــه مزایــای ،اقتصــادی ،فرهنگــی و
اجتماعـ ِـی فراوانــی را به همراه دارد ،میتوانــد تحت تاثیر امکاناتی از
جمله وجود رســتورانها ،کافه و کافههای فضای باز ،قرار گیرد .به
خصــوص تحقیقات نشــان میدهند که کافههــای فضای باز نقش
ویژهای در تبدیل فرایند خرید به یک فرایند تفریحی و خالقانه برای
اصلی مرا کز خرید هستند ،ایفا میکنند (.).Ibid
زنان ،که مخاطبان ِ
همچنین برخی از پژوهشها در جهت بازگرداندن سرزندگی به مرا کز
خریــد شــهری ،توجه خود را به احیــا و ترویج فرهنگ کافه معطوف
ســاختهاند و آن را بــه عنــوان بخشــی از سیاســتهای دســتیابی به
اقتصــاد شــبانه و رســیدن به شــهرهای  2۴ســاعته دنبــال میکنند
(.)Montgomery & Owens, 1995; Bianchini, 1995
ـادی کســب و کارهــای منطقــه،
عــالوه بــر افزایــش بــازده اقتصـ ِ
میتوان به عملکرد آنها به عنوان جاذبه گردشگری نیز اشاره نمود.
امروزه کافههای فضای باز با ایجاد سالنهای غذاخوری در مقیاس
شهر ،با افزودن طعم ،بو و مزه به تجربیات افراد از فضاهای شهری،
به یکی از مرا کز توجه در صنعت توریســم بدل گشــتهاند (Edensor,
 .)2000, 339به طور مثال همانطور که در تصویر ۳مشــخص است،
خیابانی
به گواه اغلب ســایتها و موسســات گردشگری ،کافههای
ِ
استانبول ،یکی از جاذبههای گردشگری این شهر هستند .کافههای
فضــای باز با امکان بهرهبرداری از خالقیتهای طراحانه و گرافیکی

در طراحـ ِـی نمــا ،ســایهبانها و مبلمــان ،همانطــور کــه در تصویــر۴
شــهری جــذاب و
مشــخص اســت ،میتواننــد در خلــق جدارههای
ِ
منحصر به فرد موثر واقع شــوند ( .)Ibid., 330عالوه بر آن کافههای
فضــای باز فرصت شــناخت ویژگیهای فرهنگــی ،اجتماعی و آداب
و رســوم هر سرزمین را برای گردشــگران فراهم میسازد که میتواند
تجربه منحصر به فردی از سوی آنها تلقی گردد (.)Nepa, 2011, 61
از ایــن رو بــه نظر میرســد که مناطقی از شــهر که مملــو از کافههای
فضای باز هســتند به دلیل ارتقای کیفیــت فضاهای عمومی چه با
استفاده از ابزارهای طراحی و چه نمایش صحنهای به یادماندنی از
گردشگری
حضور انســانها ،میتوانند به عنوان یکی از جاذبههای
ِ
هر شهر معرفی گردند (.)Aditis, 2005, 45
تجربیات جدید نشان میدهد که کافههای فضای باز در شرایط
کمتوجهی مســئولین شهری و در شــرایط کمبود بودجه میتوانند
نقــش موثــری در احیــای یک محله ایفــا کنند .در پژوهشــی که در
مــورد فیالدلفیــای آمریکا انجام شــده اســت ،پژوهشــگر به بررســی
نقــش این کافههــا به عنوان حرکتــی مردم نهــاد ،در احیای برخی
از محــالت این شــهر تا ســال  20۱0میالدی پرداخته اســت (Nepa,
 .)2011, 60-81پژوهشــگر این موضوع را مطرح میکند که حدود
 ۳00کافــه خیابانــی که در فاصله ســالهای  ۱۹۹8تــا  20۱0میالدی
در فیالدلفیای آمریکا تاســیس شــدهاند توانستهاند محالتی از این
شــهر را کــه در اواخر دهه  ۹0در ورطه نابودی قرار داشــت ،متحول
کنند .وی معتقد است که در شرایطی که فضاهای جمعی از چهره
شــهرها رخــت بربســتهاند کافههــای خیابانی بــه عنــوان راهکاری
کمتــر وابســته به سیاســتگذاریهای خارجــی ،میتوانــد در بهبود
شــرایط اجتماعــی موثــر واقع شــوند .در حقیقــت فعالیتهایی که
در آنهــا انجــام میشــود از قبیل خوردن ،صحبت کردن ،تماشــای
مردم ،بروز مالقاتهای اتفاقی و انجام مالقاتهای تجاری ،همه
و همــه شــکلی از منظــره شــهری ایجــاد میکنــد کــه ســودمندی و
خشنودی را فراهم میآورد.

بصری این بخــش از جداره
طراحی مناســب گلدانها و مبلمان بــر جذابیت
تصویــر -4کافــهای در پاریــس کــه با اســتفاده از
ِ
ِ
شهری افزوده است.
ماخذ)www.tanyaeby.com( :
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همچنیــن در ایــن پژوهــش نشــان داده میشــود کــه چگونــه
کافههــای فضــای باز ،به یکــی از منابع درآمد اصلی بدل شــدهاند.
این کافهها باعث جذب تعداد زیادی گردشــگر از شــهرهای مجاور
بــه ســوی فیالدلفیــا شــدهاند .زیرا عــالوه بر ارائــه غذاهــای دلپذیر
و محیطــی خاطرهانگیــز ،بــا فراهــم آوردن امــکان تجربــه محیطــی
چندملیتی برای افراد ،مکانی مناســب برای تجربه شــهر فیالدلفیا
بــا همــه آداب ،رســوم و ویژگیهــای فرهنگیــش فراهــم مــیآورد.
همچنیــن ایــن کافهها میزان جنایات شــهری را به طرز مشــخصی
کاهــش دادهانــد و بــا افزایــش ســطح امنیــت در منطقــه ،ایجــاد
فرصتهای شــغلی جدید و افزایش میزان درآمدهای شهرداری از
طریق مالیات ،فرصت توســعههای جدید را در این مناطق فراهم
ســاختهاند .بــه طوری کــه در همین بــازه زمانی تعــداد واحدهای
ــکونی ســاخته شــده در ایــن مناطــق بــه میــزان  ۱2000واحــد
مس
ِ
افزایش داشته است (.).Ibid

بــا توجه به آنچه گفته شــد به نظر میرســد مزایــای اجتماعی و
اقتصادی متعددی را میتوان برای کافههای فضای باز برشــمرد.
ایــن کافههــا با باال بردن کیفیت محیط پیرامون ما به شــکلگیری
حــس مــکان نســبت بــه فضاهــای شــهری میانجامنــد و موجــب
ســرزندگی شــهرهای مــا میشــوند .آنهــا همچنیــن امــکان ارتقای
شــرایط اجتماعــی را از طریــق افزایــش ســطح تعامــالت ،بــه همراه
روانــی جامعــه را بــه همراه
دارنــد کــه پیامــدی جــز بهبــود شــرایط
ِ
نخواهــد داشــت .همچنیــن از آنجایــی کــه اغلــب مشــتریان ایــن
کافهها از طبقه متوسط و باالی جامعه ،معروف به طبقه فرهنگی
هســتند ،احــداث چنیــن کافههایــی در مناطقــی با فقــر فرهنگی،
اجتماعی
فرهنگــی ســازنده را ایجــاد کــرده و بافــت
نوعــی تداخــل
ِ
ِ
منطقــه را تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد ( .).Ibidدر ادامــه آنچــه از
مزایــای کافههــای فضــای باز برشــمرده شــد ،به شــکل خالصه در
جدول ۱ارائه شده است.

ذهنی قرارگاههای انسانی.
جدول  -1نقش کافههای فضای باز در بهبود شرایط کالبدی ،اجتماعی و
ِ

ُبعد

شاخص

معاشرپذیر کردن یک مکان

اجتماعی

سودآوری اقتصادی

توضیحات

منبع

ایجاد فرصت مکث ،توقف و استقرار کوتاه مدت تا میان مدت

Oldenburg 1991

افزایش شانس برخوردهای اجتماعی بین افراد غریبه

Oldenburg 1991

افزایش امکان مالقات با آشنایان و گذران وقت با آنها

Oldenburg 1991

قابلیت استفاده برای همه اقشار اجتماعی

Oldenburg 1991

افزایش شانس حضور و توقف بانوان در خیابان
ایجاد فرصتهای شغلی جدید

Wekerele 1980
Verbeke 1987
Nepa 2011

سودآوری برای سایر کسب و کارها و رونق اقتصادی منطقه

Nepa 2011
Verbeke 1987

تبدیل منطقه به یکی از جاذبههای شهر و جذب گردشگران داخلی و خارجی
افزایش قیمت امال ک در منطقه

Nepa 2011
Edensor 2000
Aditis 2005
Nepa 2011

توسعه و رشد اقتصاد شبانه

Montgomery & Owens 1995 Bianchini,
1995

افزایش میزان درآمدهای شهرداری از طریق مالیات

Nepa 2011

دربرداشتن هزینههای مالی کم برای شهرداری و سایر ارگانهای دولتی (بهترین
راهحل در شرایط کم توجهی نهادهای مسئول)

Nepa 2011

برقراری امنیت از طریق افزایش نظارت عمومی
ِ

امنیت
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کالبدی

تاثیر بصری

ذهنی

تعلق و دلبستگی به مکان

Nepa 2011
Papachristos & etal.
2011
Montgomery 1997

بهبود بافت اجتماعی

Nepa 2011

بهبود سیمای شهر با بهرهبرداری از امکان طراحی مبلمان و طرحهای گرافیکی
مناسب

Edensor 2000
Aditis 2005

نمایش منظرهای پرشور و خشنود از شهر با فعالیتهایی که در آنها انجام میشود
از قبیل خوردن ،صحبت کردن ،تماشای مردم ،مالقاتهای تجاری

Nepa 2011
Aditis 2005

Oldenburg 1991
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احیای فضاهای شهری با استفاده از کافههای فضای باز

 .4تحلیل شرایط امروز چهارباغ
گل 5معتقــد اســت کــه قلمروهــای عمومــی در شــهر ســه نقش
عمــده را ایفــا میکنند :مکانی برای برقــراری روابط اجتماعی ،رفع
نیازهــای مــادی (ماننــد خرید) و محوری برای عبــور و مرور (,200۱
 .) ۱5-۹وی همچنیــن ایــن موضــوع را مطــرح میکنــد کــه یــک
عمومی موفق ،فضایی است که افراد به دور از هرگونه الزام
فضای
ِ
و اجبار در آن برای مدتی توقف کنند و در فعالیتهای انتخابی و
اجتماعی (مانند گفتگو و یا حتی نشستن و تماشاکردن دیگران)،
جمعیت زیاد
مشــارکت جوینــد ( .).Ibidایــن بدین معناســت کــه
ِ
انسانهایی که در یک خیابان تردد میکنند ،به معنای موفقیت
ـهری آن خیابــان نیســت .خیابانهــا
اجتماعــی و کیفیــت شـ ِ
میتوانند تنها به عنوان مسیری برای جابه جایی تلقی شوند که
در آنها مکثی صورت نمیگیرد و تعامالت اجتماعی کمتر مشاهده
میشــود .لــذا مــردم بــرای اســتفاده از خیابان بــه عنــوان فضایی
عمومــی و اجتماعــی ،بــه مکانهایــی نیــاز دارنــد که امــن ،راحت
و قابــل دســترس بــرای تعامالت اجتماعــی و قابل معاشــرت برای
بــا هــم بودن بــا رعایت فرهنگ و قوانین شــناخته شــده ،باشــند.
پژوهــش حاضــر ســعی دارد تــا بــا بررســی شــرایط کاربــران خیابان
چهاربــاغ ،به عواملی دســت یابــد که از دیدگاه عمــوم مانعی برای
توقــف در خیابــان و اســتفاده از آن بــه عنــوان فضایــی عمومــی،
اجتماعی و قابل معاشــرت ،محســوب میشــوند .پس از آن سعی
شــده تــا از طریــق یافتههای بخــش قبل مبنی بر نقــش کافههای
فضایی مکانها ،به این پاســخ دست
فضای باز در بهبود کیفیت
ِ
یابیم که آیا توســعه کافهها میتواننــد به عنوان راهحلی برای رفع
این موانع مطرح گردد؟
تحقیــق حاضــر در حــوزه مطالعــات میدانــی ،ابــزار گــردآوری
داده بــه صــورت مشــاهده و مصاحبــه را اختیار نموده تــا بتواند در
قالــب مطالعــهای کاربــردی ،بــه تجزیه و تحلیــل دادههـــا بپردازد.
گفتنیاســت کــه بــه منظــور رفــع مســائل و مشــکالت احتمالــی در
مــورد تکنیــک پرسشــنامه و حصــول اطمینــان از قابلفهــم بودن
پرســشها برای پاســخدهندگان ،تکنیک مصاحبه عمیــق با افراد
اتخاذ شــد .بــرای انتخاب صحیــح افراد مصاحبهشــونده ،در ابتدا
بندی
پژوهشگر براساس مشــاهده و بررسیهای میدانی به دسته ِ
کاربــران ایــن خیابــان پرداختــه اســت .بــر ایــن اســاس گروههــای
ـانی مختلفــی که در ایــن خیابان حضور مییابنــد را میتوان از
انسـ ِ
حیــث بومیبودن و یا غیربومیبودن ،به چهار گروه اصلی تقســیم
کمی کاربران خیابان چهارباغ بر اساس بومیبودن و یا غیربومی بودن.
جدول  -2رتبه ِ
بندی ِ

رتبه

گروه مورد نظر

1
2

سا کنان شهر اصفهان
ً
سا کنان شهرهای مجاور که صرفا برای خرید ،مراجعه به پزشک
و استفاده از سایر امکانات در این خیابان حضور مییابند

3

گردشگران داخلی

4

گردشگران خارجی
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نسبی هریک از این گروهها در طول ایام مختلف
کرد .ا گرچه درصد
ِ
ّ
سال متفاوت است ،اما میتوان آنها را به لحاظ کمی به ترتیبی که
در جدول  2مشــخص اســت ،رتبهبندی نمود .همچنین میتوان
ایــن کاربــران را مطابــق بــا جــدول  ،۳براســاس نوع فعالیتشــان در
خیابان نیز دستهبندی نمود.
براســاس جدول 60 ،2نفر از کاربران این خیابان در ســه گروه
اصلــی ،برای انجام مصاحبه انتخاب شــدند .در ابتدا ســعی شــد
تــا در انتخــاب جامعــه آمــاری تعــداد برابــر زنــان و مــردان مدنظــر
قرار گیرد .همچنین پژوهشگر ،تنوع کاربران را نیز مدنظر قرار داده
است .از این رو از میان مصاحبهشوندگان 20،نفر از سا کنان شهر
اصفهان و  20نفر از میان مجموع گردشــگران داخلی و خارجی با
کلی گردشــگر و  20نفر نیز از مراجعان شهرســتانی که برای
عنوان ِ
6
مقاصد غیرتفریحی به این خیابان میآیند  ،انتخاب شدهاند .در
ضمن قابل ذکر اســت که در انتخاب مصاحبهشوندگان دقتشد
تــا با حذف گــروه اول (ســا کنان ،مغــازه داران و کارمندان) ،افراد
ً
بــا نســبتی تقریبــا برابــر از میــان مخاطبــان هــر چهار گــروه دیگر از
فعالیتهــای رایــج در ایــن خیابان انتخاب شــوند .پــس از انجام
مصاحبــه ،پاســخهای مشــترک و مشــابه (پاســخهایی کــه بیــش
از  50درصــد از کل مصاحبهشــوندگان بــه آنها اشــاره داشــتهاند)،
توســط تحلیلهــای پژوهشــگر از میــان صحبتهــای کاربــران
استخراجشــده و در نهایت دادههای به دســت آمده مورد تجزیه
و تحلیل قرار گرفته اســت.
بــا توجــه بــه نتایج به دســت آمــده ،علی رغــم تفاوت چشــمگیر
دیــدگاه هر ســه گــروه از مصاحبهشــوندگان در برخی از شــاخصها،
میتــوان گفــت کــه همــه ایــن فا کتورهــا توســط اغلــب شــهروندان
اصلی محدودکنندۀ تفریح مستقر
اصفهانی به عنوان یکی از عوامل ِ
در چهاربــاغ ،ذکــر شــده اســت .در این میــان ،شــاخصهایی مانند
اجتماعــی نامناســب ایــن خیابــان ،عــدم وجــود جاذبههای
بافــت
ِ
فرهنگی مناســب ،شــلوغی و ازدحام خیابان ،عدم احساس راحتی
برای نشســتن و به تماشــا ایســتادن و عــدم وجود تعریفی روشــن از
بندی
جــدول -3دســتهبندی کاربــران چهاربــاغ براســاس نوع فعالیتشــان و همچنیــن رتبه ِ
ّکم ِی آنها.

رتبه

گروه مورد نظر

1

سا کنان ،مغازهداران ،کارمندان و افرادی که محل کارشان در
این خیابان است.

2

افرادی که برای خرید ،رفتن به سینما و استفاده از سایر
امکانات این خیابان به آنجا میروند ولی در خود خیابان
توقفی ندارند.
ً
افرادی که صرفا از این خیابان برای تردد و دسترسی به یکی از
خیابانهای مجاور استفاده میکنند.

3
4

افرادی که برای انجام فعالیتهایی خالقانه (معاشرت با
دوستان ،نشستن و تماشای دیگران ،بازی و )...در خود
خیابان مستقر میشوند.

5

افرادی که برای تماشای خود خیابان ،قدمزدن در آن و بازدید
از رویدادی شهری به این مکان می آیند.
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جدول -4موانع و محدودیتهای موجود برای توقف و تفریح در خیابان چهارباغ به شکل.

موانع و محدودیتهای موجود برای توقف و تفریح در خیابان چهارباغ به شکل مستقر
بعد

شاخص

امنیت

اجتماعی

توضیحات

فراوانی
عددی

فراوانی
درصدی

فراوانی
عددی

فراوانی
درصدی

فراوانی
عددی

فراوانی
درصدی

عدم وجود نورپردازی مناسب در ساعات
تاریکی در محور وسط خیابان
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اجتماعی نامناسب
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ترس از مزاحمتهای فیزیکی یا کالمی
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عدم وجود امکانات کافی برای خوردن یا
نوشیدن در خیابان
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۱8
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شلوغی و ازدحام بیش از اندازه

۱۳
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۱5

75
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عبور بیش از اندازه موتورسیکلتها در
پیادهروها و محور وسط

۱۴

70

۱2

60

۱۱

55

عدم وجود نشیمنگاههای مناسب به
خصوص در محورهای کناری
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85

۱8

۹0

۱8

۹0

کیفیت بصری

امنیت

ارائه خدمات
کالبدی

عدم وجود جاذبههای بصری برای توقف و
به تماشا ایستادن به خصوص در محور وسط
(به دلیل قطع ارتباط بصری محور و سط با
طرفین به وسیله دیوارهای از شمشاد)
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عدم وجود حس راحتی هنگام بیکار نشستن
و تماشای اطراف
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عدم وجود تعریفی روشن از توقف و تفریح
پذیرش عمومی
در خیابان

تفریح و استقرار در خیابان ،کمتر مورد توجه گردشگران بوده است.
بــا ایــن وجود به نظر میرســدکه با توجه بــه تعداد ا کثریتـ ِـی کاربران
داخلـ ِـی ایــن خیابــان ،کلیه موانع یادشــده از اهمیــت برخوردارند و
میبایســت در رفع آنها ،برای رســیدن به نتیجــه مطلوب که همان
ایجاد خیابانی معاشرپذیر است ،کوشید.
در مرحلــه بعــد ،ایــده توســعه کافههــای فضــای بــاز در محــور
چهاربــاغ بــا ارائــه توضیحــات مختصــر از کارکــرد چنیــن کافههایی
و همچنیــن نــوع و کیفیــت خدماتــی کــه ارائــه خواهنــد داد ،برای
مصاحبهشــوندگان شــرح داده شــد .ایــن توضیحــات بــا ارائــه
تصاویــری از نمونههایــی کــه در گوشــه و کنــار دنیــا وجــود دارنــد،
تکمیــل شــد .در ادامــه از مخاطبیــن خواســته شــد تــا در صــورت
احتمالی این طرح ،موانع و محدویتهایی که امکان دارد
اجرای
ِ
موفقیــت این پــروژه را تهدید نمایند ،برشــمارند .نتایــج حاصل از
این مرحله در جدول  5آورده شده است.
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غیر بومی

عدم وجود امکانات کافی برای فعالیتهایی
به جز نشستن و به تماشا ایستادن (فضاهای
تجمع ،برگزاری رویدادهای فرهنگی ،اجرای
نمایشهای خیابانی ،وجود هنرمندان
خیابانی و )...

ارائه خدمات

ذهنی

بومی

گردشگران

 .4.1محدودیتهــای توســعه کافههــای فضــای بــاز در محــور
چهارباغ
بــا توجه بــه جدول نظرات کاربران نســبت بــه محدودیتهای
توســعه کافههــای فضــای بــاز در خیابــان چهاربــاغ ،میتــوان این
فا کتورها را در چند محور مورد بررسی قرار داد.
هماهنگی این طر ح با فرهنگ ایرانی
 .1عدم
ِ
در طــرح موضوع کافههای فضای باز کــه اغلب یادآور کافههای
پاریــس و ســایر شــهرهای اروپایــی اســت ،حتــی در محافــل علمــی
ً
بعضــا بــه این نکته اشــاره میشــود کــه چنین فضاهایی بــا فرهنگ
درونگــرای ایرانــی مناســبت ندارند و مورد اســتقبال قــرار نخواهند
گرفت .این در حالیســت که در چند ســال اخیر ،نمونههای موفقی
از ایــن کافههــا در شــهر تهــران و حتــی در شــهرهای مذهبیتــری
همچــون اصفهــان و یــزد شــروع بــه فعالیــت نمودهانــد .افــراد،
امــروزه بــه راحتــی وارد ایــن کافههــا (کافــی شــاپ هــا) میشــوند و
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احیای فضاهای شهری با استفاده از کافههای فضای باز
جدول  -5موانع و محدودیتهای احتمالی برای موفقیت طرح توسعه کافههای فضای باز .بازستقر

بومی

موانع و محدویتهای موفقیت طرح

غیر بومی

گردشگران

فراوانی
عددی

فراوانی
درصدی

فراوانی
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فراوانی
درصدی

فراوانی
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فراوانی
درصدی
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هماهنگی چنین طرحی با معیارهای مذهبی (به خصوص در این بخش
عدم
ِ
از شهر)
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۱5

امکانپذیر نبودن آن به دلیل شلوغی و ازدحام بیش از اندازه خیابان چهارباغ

۱۱

55

6

۳0

۳

۱5

عدم تداوم چنین طرحی با تا کید بر شلوغی و سر و صدای حاصل از کافهها و
حضور مردم در آنها

۱۳
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۳0
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25

عدم تداوم چنین طرحی با تا کید بر ایجاد زباله و آلودگی بیش از اندازه توسط کافهها

۱2
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7

۳5

۴

20

عدم تداوم چنین طرحی با تا کید بر ایجاد اختالل در حرکت در پیادهروها

۱0

50
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۳0
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هماهنگی چنین فضاهایی با فرهنگ درونگرای ایرانی
عدم
ِ

تصویر -5قهوهخانههای چهارباغ در عصر صفوی از اوژن فالندی.
ماخذ)www.fa.wikipedia.org( :

تصویر -6کافه ای در قاهره.
ماخذ)www.footage.framepool.com( :

از امکانــات آنهــا ،از جملــه تماشــای فعالیتهایــی کــه در خیابــان
جریــان دارنــد ،لــذت میبرنــد و به هیچ وجــه آن را مغایــر با فرهنگ
خــود نمیداننــد .از ســویی دیگــر شــربتخانهها ،قهــوه خانــه و
چایخانههایــی کــه در فصولــی از ســال در فضــای بــاز ،بهخصــوص
فضاهــای اصلـ ِـی شــهر مانند خیابــان و یا میــدان برپا میشــدند ،در
ایــران و بــه خصــوص در اصفهان پیشــینهای چندصدســاله دارند.
محفــل شــربتخانه هــا در ایــران از ســابقه طوالنــی برخــوردار
است .اولین اشارات مستقیم به شربتخانهها از دوره صفویه آغاز
ً
میگردد .این بناها عموما در مکانی احداث میشدند که جمعیت
زیادی در آن رفت و آمد داشــتند و در فصل تابســتان که هوا رو به
گرمی میرفت ،به فضای باز باغها نقل مکان میکردند(حســینی،
 .)5۱ ،۱۳۹2بعــد از اینکــه در زمــان شــاه اســماعیل اول ترکهــای
مهاجر با خود قهوه را به ایران آوردند ،شــربتخانهها جای خود را
به قهوهخانههایی دادند که سوغات ترکها در آن نوشیده میشد.
قهوهخانههــا ،مهمتریــن مرا کــز اســتراحت و وقتگذرانــی مــردم
در روزگار صفویــه بــود و در بیشــتر شــهرهای بــزرگ قهوهخانههایی
اصلی شــهر قرار داشــت .طبقــات مختلف مردم
دراطــراف میــدان ِ
مشتری آنها بودند و میتوان گفت که در آن زمان ،بهترین وسیله
تفریح و وقتگذرانی مردم ،قهوهخانه بود (اشــراقی.)۳۳ ،۱۳5۳ ،

آنچــه در اینجا قابل ذکر اســت ،ارتباط این قهــوه خانهها با فضای
بــاز اســت .به طوری که در اغلــب نمونهها ،در فصول گرم ،بســاط
قهوهخانهها در سطح معابر ،خیابانها و باغات گسترده میشد و
مشــتریان میتوانســتند از فضای دلانگیز بیــرون بهرهمند گردند.
کمپفــر در مــورد قهوهخانههای چهارباغ مینویســد“ :کناره برآمده
نهــر و حوضهــا را قهوهچی و صاحبــان میهمانخانهها با حصیر و
قالی فرش کردهاند و در روی این فرشها ،مردم بیکار و فار غالبال
مینشــینند تا در حین کشــیدن قلیان و صرف نوشــیدنی ،شــاهد
هنرنمایی شــعرا ،گویندگان و نقاالن باشــند و به بهترین
نمایش و
ِ
و مطبوعتریــن وجــه وقــت بگذراننــد” ( .)۱۹5 ،۱۳6۳نقاشــی
باقیمانــده از اوژن فالنــدی (تصویــر ،)5بــه خوبــی قهوهخانههای
فضای باز چهارباغ را در عصر صفوی به نمایش میگذارد.
با توجه به آنچه گفته شــد ،ایده کافههای فضای باز ،نشســتن
بصــری
و نوشــیدن در حضــور رهگــذران و لــذت بــردن از امکانــات
ِ
خیابان ،برای مردم ایران ایدهای غیرعملی نیســت .بلکه به دلیل
قطــع چنیــن جریانــی در چنــد دهــه اخیــر ،ایــن کافههــا از حافظه
تاریخی شهروندان پا ک شدهاند .امروزه در قاهره و دیگر شهرهای
ِ
مسلماننشــین تعداد زیادی از این کافهها وجود دارند که زنان و
مــردان بــا حفظ کامل حریمهــای دینی و اجتماعــی در آنها حضور
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تصویر -7کافه ای در پاریس که تمامی صندلی های خود را رو به خیابان چیده است.
ماخذ)www.tanyaeby.com( :

ـراری ارتبــاط
مییابنــد (تصویــر .)6از ایــن رو بــه نظــر میرســد برقـ ِ
شهروندان با کافههای فضای باز که در ذات خود هیچ مغایرتی با
موازین شرعی و عرفی ندارد ،تنها نیازمند گذر زمان باشد.
 .2شلوغی و ازدحام بیش از اندازه خیابان چهارباغ
ا گرچــه عبــور و مــرور زیــاد در خیابــان چهاربــاغ بــه عنــوان
فا کتــوری محدودکننــده بــرای توســعه کافههای فضای باز توســط
مصاحبهشــوندگان مطرح میشــود ،اما تحقیقــات ،نتایج متفاوتی
را نشــان میدهند .مردم تمایل زیادی به بودن در جمع و اجتماع
دارنــد و آنچــه بیــش از هر چیز مــردم را به خود جذب میکند ،ســایر
مردمانــد ( .)Whyte, 1982, 57پژوهشهــا نیــز مویــد ایــن مطلــب
هســتند که علت اســتقبال عمومی از این کافهها و توسعه روزافزون
آنهــا همانطــور کــه در تصویــر 7مشــخص اســت ،تــردد انســانها در
پیادهرو و امکان تماشای فعالیت آنها در خیابان است (Gehl, 2001,
 .)27همچنیــن در یــک کافۀ واحد ،نیمکتهایی کــه رو به خیابان
و جمعیــت قــرار دارند ،نســبت به آنهایی که رو بــه درختان و فضای
ســبز طراحی شدهاند ،بیشــتر مورد اســتقبال قرار میگیرند (.).Ibid
همچنیــن در پژوهــش صورت گرفتــه حول موضوع رشــد کافههای
فضای باز در ا کثر شهرهای هلند ،تا کید میشود که مهمترین کارکرد
تفریحـ ِـی ایــن کافهها ،فراهم آوردن فرصت مناســب برای تماشــای
عابــران بــا تفاوتهــای فرهنگی ،ســنی ،عقیدتی و طبقــه اجتماعی
و  ...اســت ( .)Oosterman, 1992, 162در ایــن تحقیــق ،موفقترین
کافهها ،نمونههایی بودند که محیط اطرافشان متنوع ،پرازدحام و
ناهمگون اســت ( .).Ibidاز این رو ا گرچه شــلوغی و ازدحام چهارباغ
ممکن است از نظر مصاحبهشوندگان عاملی محدودکننده محسوب

ً
گــردد امــا مســتندات علمی ،گــواه این مطلب هســتند کــه احتماال
همین فا کتور در آینده تضمینکننده موفقیت این طرح خواهد بود.
 .3عاملی برای ایجاد زباله و آلودگی در شهر
ا گرچــه تجمــع تعــدادی از کافههــای فضای بــاز در یک منطقه،
حجــم زیــادی از زبالــه را به همراه خواهد داشــت ،اما این مســاله در
همــکاری مســئولین شــهری ،تاثیری بر چهره عمومی شــهر
صــورت
ِ
نخواهد داشت .حتی این کافهها با شخصیکردن بخشی از فضای
عمومــی شــهر بــه مراقبــت از آن پرداختــه و بــه تمیزترشــدن محیط
اطرافشــان کمک میکنند ( .)Montgomery, 1997, 100البته باید
ً
یادآور شــد ،مســلما این مناطق نیازمند خدمات بیشــتری از جانب
شهرداریها برای تمیز نگهداشتن محیط اطراف هستند .اما هزینه
رســانی اضافه را میتوان از محــل درآمدهای حاصل از
این خدمات
ِ
پرداخت عوارض و مالیات توسط این کافهها جبران ساخت.
.4ایجاد مزاحمت توسط این کافهها
کافههــای فضــای باز در کنار منافعشــان ،معایبی نیــز به همراه
دارند .افزایش آلودگیهای صوتی در منطقه ،افزایش میزان تردد و
آمد و شد وسایل نقلیه در خیابان ،ایجاد اختالل در حرکت عابران
پیــاده در پیــادهرو و ایجــاد شــلوغی و ســرو صدا تا پاســی از شــب را
میتــوان جــزو ایــن گــروه برشــمرد ( .)Oosterman, 1992, 160این
معایــب بــه خصوص ا گر این کافهها در مجاورت مناطق مســکونی
احــداث شــوند ،غیرقابــل انکار هســتند .بــه نظر میرســد کافهها،
راهکار بدون هزینهای نیســتند ولی آنچه مهم اســت حفظ تعادل
و اندیشــیدن بــه ایــن مســئله اســت کــه چه عملکــردی بــرای چه
مناطقی مناسب است(.)Montgomery, 1997, 100

نتیجه
بــا توجــه بــه آنکــه خیابــان چهاربــاغ ،شــهرتش را همانقــدر که
ـردی
مدیــون کالبــد بینظیــرش اســت ،مدیــون ویژگیهــای کارکـ ِ
ـازی آن به عنوان محوری
منحصر به فردش نیز هســت ،باززندهسـ ِ
تفریحــی ،ضــروری بــه نظــر میرســد .در این شــرایط پیشــنهادات
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متعــددی بــرای احیــای فعالیتهــای اجتماعی و تفریحــی در این
خیابان وجود دارد .همانطور که پیش از این نیز اشاره شد ،اغلب
ایــن پیشــنهادات در حــوزه معمــاری و شهرســازی نیازمنــد صرف
فیزیکــی خیابان اســت .در
زمــان و هزینــه و تغییــر در ســاختارهای
ِ
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احیای فضاهای شهری با استفاده از کافههای فضای باز

شرایطی که هرگونه مداخله کالبدی بدون انجام مطالعات عمیق،
جامــع و همهجانبه نســبت بــه شــرایط خیابان چهاربــاغ میتواند
عــالوه بــر صــرف هزینههــای بســیار ،آســیبهای جبرانناپذیــری
بــه آن وارد ســازد ،اندیشــیدن بــه راهحلهای ابتداییتــر ،منطقی
بــه نظــر میرســد .راهحلهایــی زود بازده کــه با صــرف هزینههای
کمتــر نســبت به طرحهــای زیرســاختی و ایجــاد کمتریــن مداخلۀ
فیزیکــی در بافــت ،تــا رســیدن بــه نتایــج اصولــی در مــورد نحــوه
احیــای چهارباغ ،به بهبود شــرایط این خیابــان به عنوان محوری
فرهنگی-تفریحی کمک کنند.
به نظر میرسد کافههای فضای باز با توجه به پتانسیلهایی که
به عنوان مکانهایی اجتماعی ،امن و معاشرپذیر دارند ،میتوانند
یکی از این قبیل راهکارها باشند .با توجه به آنچه در بخش  ۴تحت
شهری کافههای فضای باز مطرحشد و انطباق آن با
عنوان مزایای
ِ
آنچــه در جدول  ۴بــرای محدودیتهای خیابان چهارباغ به عنوان
محــوری تفریحــی عنوان شــده ،میتوان گفت که طرح توســعه این
کافههــا میتوانــد تا حد زیادی بــه رفع این موانــع بیانجامد .چنین
طرحی با افزایش امکانات توقف (امکانات نشســتن ،ســایهاندازی،
هنرنمایــی برخــی هنرمنــدان خیابانی و ســرو نوشــیدنی و خورا کی)
ـردی خیابان
در خیابــان در اولیــن گام ،شــرایط را بــرای احیای کارکـ ِ
چهاربــاغ فراهــم میســازد .همچنیــن در گام بعــدی ،کافههــا بــا
افزایش نسبی امنیت و نظارت اجتماعی ،راه را برای حضور بانوان و
گردشگران خارجی در این خیابان ،هموارتر میسازند .عالوه بر این،
چنین مکانهایی با تمیز نگهداشتن محیط اطراف ،شخصیکردن
محوطــه خود با اســتفاده از ابزارهای طراحــی و یا مبلمانهای ویژه
و اســتفاده مناســب از گیاهان و فضای سبز ،موجب بهبود سیمای

خیابــان چهاربــاغ خواهنــد شــد و بــر جذابیــت آن خواهنــد افــزود.
کافههــای خیابــان چهاربــاغ میتوانند با نمایش بخشــی از فرهنگ
گردشگری
مردم ایران و اصفهان ،خود به عنوان یکی از جاذبههای
ِ
این خیابان و حتی شهر اصفهان عمل کنند.
این شاید کمترین هزینهای برای یک شهر باشد تا بتواند مردم و
سا کنین خود را به صحبت ،گفت وگو ،دیدار و تعامالت اجتماعی و با
هم بودن در یک خیابان دعوت کند .کافههای فضای باز به عنوان
راهحلــی مردم نهاد ،هزینههای اقتصادی کمی برای مرا کز مســئول
شــهری دربرخواهــد داشــت .همچنیــن ایــن کافههــا ،ا گرچــه تاثیــر
ـری فوقالعادهای بر چهره خیابان خواهند داشــت و آن را تحت
بصـ ِ
تاثیر قرار خواهند داد ،اما این تغییرات دائمی نیستند و این قابلیت
را دارنــد کــه با تغییر سیاســتها ،چهــره عوض کنند .از ایــن رو ،این
طرح با انجام کمترین میزان تغییرات کالبدی در بدنهها ،راه را برای
طرحهــای بعــدی در صورت رســیدن بــه نتایج مطلوب بــاز خواهد
گذاشــت .البتــه بایــد متذکر شــد که شــکلگیری این گونــه مکانها
در شــهرها ،در سطح گســترده ،بدون ســرمایهگذاری ،تقاضای بازار
و امنیت ســرمایهگذاری و حمایت دســتگاههای مسئول انجامپذیر
فیزیکی
نیســت .مســئولین شــهری میتوانند با فراهم آوردن بســتر
ِ
رســانی شــهری،
مناســب ،مشــوقهای مالیاتــی و تضمین خدمات
ِ
سرمایهگذاران را در این راه حمایت کنند .همچنین به دلیل شرایط
تاریخی این خیابان به نظر میرســد شــهرداری پس از انجام
خاص
ِ
ساماندهی بصری،
مطالعات کافی در این زمینه میبایســت جهت
ِ
طراحی سایهبانها ،مبلمان ،نمای مغازهها
الگوهای مناسبی برای
ِ
و تابلوهــا ارائــه دهد که در عین حفظ هماهنگی ،هویت شــخصی و
انفرادی کافهها نیز از بین نرود.

پینوشتها
 ۱به طور مثال طرح پیاده راه ســاختن چهارباغ که در اواخر دهه  70شمســی
بــه تصویــب رســید ،علــی رغم انجــام اقداماتــی موثر در ایــن زمینه مانند توســعه
خیابان باغ گلدسته ،همچنان تا اجرایی شدن فاصله زیادی دارد.
2 Pavement Cafes, Sidewalk Cafes & Outdoor Cafes
3 Third Places
4 Ray Oldenburg
5 Jan Gehl
 6از ایــن بــه بعد در این مقاله این گروه از کاربران چهارباغ با اصطالح کاربران
غیر بومی نامیده می شوند.
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