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  بازآفرينيمفهوم 

ي، فريني شهرزآبادر .ست اشهر ن شده ندره زبادوتي راـه عبـبي و هرـيي شزانوت و تجديد حيا، حيام ابه مفهوي فريني شهرزآبا
توسعه ي اـهح رـط قالب، در ندگيزكيفيت ي تقاو ارجمعيت ن سكااي اشهر بري شد كمي عناصر كالبدم ربه مفهوي شهرتوسعه 

مختلف ي هادوره يخي راـتي اهويت هزي پاكساون بدو به گذشته ه كه با نگااي خله امده فريني نوعي نگازآباداد هد اخوي رخ هرـش
يند آفراي چوبي جديد برربه بعد چا  1990مي انديشند در واقع دهه عصر حار ن مادگي مرندزيط اا شرـبه خلق هويتي جديد متناسب ب

ضعيت د وبهبو يست كه به معناامفهومي جامع ي مرمت شهر، تعريفي جديدس آن و در سااكه برد هم كرافري شهرت تجديد حيا
  )1390بادي، علي و همكاران،زنگي آ. (تـسافرهنگي و جتماعي ي، اكالبددي،قتصاي اجنبه هاوم در حي محرانو

زي، سازبازي، نوسازي، نظير بهساي يگردكه مفاهيم م عا ه يواژيك ان به عنوي فريني شهرزآبا، واژة نيادخير ت ابيااددر 
جديد با حفظ ي شهري ست كه به خلق فضاي ايندافري فريني شهرزآبا. رودمير به كاد، برميگيررا در بخشي زي و روان نمندسااتو
ميشوند كه ضمن دث حاي جديدي شهري فضاام قداين در ا. ددمنجر ميگر) فعاليتيي و كالبد(صلي فضايي ي ايژگيهاو

  ندارقديم به نمايش ميگذي با فضارا معنايي ي و ماهوي هاوتتفا، قديمي شهري ساسي با فضاي اشباهتها

بط رة روابادويا تعريف و جديد ي بط شهرد روايجااط تازه كه همگي در يافضايي جديد منطبق بر شرن مازفريني يعني توليد سازآبا
  فتدامؤثر ميد كهن يا موجوي شهر

عمدتًا بر ، هة گذشتهدو دطي ، در شماليي مريكاو آغربي ي پاه در اروتوسعهيافته بويژي هاركشوي در توسعة شهري سياستها
ي برنامههاي و فريني شهرزآباي سياستهااي جرز اف اهد. ستده امتمركز بوي شهرزي نمندسااتوو فريني زآبازي، بهساي برنامهها

د بهبوو توسعه ، هانساختمازي ساوممقازي و يمنسااطريق از ها هسكونتگادر ندگي زيط كيفي اشرء تقاي، ارشهرت تجديد حيا
و لي مديريت محي هادتقويت نها، شغليي فرصهاتد يجان، اساكنازش موز، آنيارد موي شهرت تأمين خدماي، شهري يرساخت هاز
ه در منتشري يزرسند برنامه. ستز اساو كيفي ساخت ي لعملهاراستوو دعد ايج قووترزي و لگوساد، انهادم مراي محلهت فاتر خدماد
برنامه ن و نگلستاي در ايي شهرزايك نوي بسو  سندن، لماي اجتماعي  در آنسه برنامه شهرهاالت فردوتوسط دي ميال 2000ل سا

سياسي ر غربي هر يك با توجه به ساختاي پاي اروهاركشو. ندامينهزين در امرتبط ي برنامه هاو استها سياز هلند رگ در بزي شهرها
جهه بين اموي هالمدو برنامهها ، نيناقودر ها وتغم تفارلي علي ، وندهايددرت ورزمر مباابدين د خوي شهري يزربرنامهم نظاو 

ي ست كه پايههااجتماعي ل اشمودي و قتصااتوسعة ، محيطيء تقاع اربه موضونها ة آيژوتوجه ن از نشاق نين فواقود و سنا، اهاركشو
  .  هنددتشكيل مي ي را فريني شهرزآساسي سياست باا

ي فريني عرصههازآبازي و طريق بهساد از منابع موجوهوري از كثر بهراحدر به منظوي ضي شهراز ارابهينه دة ستفا، احاضرل حادر 
لويت و اوصلي ي اهارها محورساختاد از مجددة ستفاو اموني امناطق پيردر شهرها ش گسترو توسعه از ي جلوگيرن، نابساماده و فرسو

  .ستاتوسعه لحاي درهارحتي برخي كشوو توسعهيافته ي هاركشوي در شهراران سياستگذان و يزر
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قالب ،  درندگيزتقا و كيفيت رو اجمعيت ن سكااي اشهر بري شد كمي عناصر كالبدم ربه مفهوي توسعة شهري، فريني شهرزآبادر 
جهت ش در تالي، شهري هاييزربرنامهد در بالفعل موجوه و بالقوي هاانتوي گيررحقيقت بكاي در ني شهردروتوسعة . ح دادطر
   ت سه اغيردم و جتماعي مراپويش و كت رمشان بنياد يفااندگي  هماهنگي زكمي و يع كيفي زتوة نحودل در تعاد يجاا

 يفريني شهرزآكه باه سيدد رخور حضواي از به مرتبهوز مرده و اپشت سر نهارا تكامل ل و تحواز هايي ي دورههرشزي بهساو مرمت 
  . دميشوده نهام ” ناييي شهرزايعني “نوآن متأخر د يكرو رو

دي، قتصا، اجتماعيي اجنبههادر آن كه ه مددرآهمهجانبهنگر و چه رفعاليتي يكپارت به صوي شهرزي بهساو مرمت دوران ين در ا
  .   ددميگرظ لحاار، توسعةپايداري و با پايداه همري ستيابي به توسعههاديط مناسب جهت اشرد يجاي و اكالبدو يست محيطي ز

و فريني زآبه باي را شهرزي نوسازي و ست كه بهساي اتبيين خط سيراول، : ميكندل نبارا دصلي امسير دو هش وپژس، سااين ابر 
دوم، مسير . تبديل مينمايده معاصرشوندل عين حاو در همهجانبهنگر اي خلهامدد يكرروبه و آن را ند زپيوند ميي يي شهرزانو

فريني زآبازي و كلي  بهساان كه با عنوي يندافر. ميباشدآن يند افرو ها دهبرل، راصواتبيين ي و فريني شهرزآباد يكرروشناسي ممفهو
فيايي اجغرن هر مكاو در يا محلي ميباشد ص خات ياورضرو يا جهاني م عال صواي از امجموعه  جدد و واشناخته ميشوزباي شهر
  .ستاحلي اطي مرو مهيا ساختن بستر مناسب م مستلزر، مذكود يكرت رومااقدا. مييابده يژوبستي ركا

س ساابر ي هرشزي نوسازي و مينة بهسادر زبيستم هستند كه ن قردازان نظريهپران و نديشمنداجمله از جين جكوبز و كوينلينچ 
وره مشادم و كت مررمشابرنامه ريزي، شهر زي نوسازي و بهسان جريادر لينچ بايد د عتقاابه . ندده انظر كرر ظهاا انسانگرزي اشهرسا

  دگيررت شهر صودم مرن و هماهنگي با مسئوالن و با متخصصا

 ينا. شهرهاست در لضمحالا لحا در و وممحر مناطق زيبهسا طريق از يشهر گيدفرسو تمشكال حل لنباد به يشهر فرينيزآبا
 بهگسترده تري همچون اقتصاد رقابتي و كيفيت زندگي مباحث  با بلكه ،نيست كهومتر مناطق زيساهندززبا لنباد به تنها ديكررو

  دارد ركاوسر ،ميكنند ندگيز فقيرنشين تمحال در كه كساني ايبر صخصو

 شدر نو از ن،شد ءحياا ن،بخشيدبه معناي احيا كردن، جان دوباره  Regener At Eاز ريشه فعل  Regener At I Onواژه 
  .   رودمي ركا به فرينيزآبا و زيمعاصرسا ت،حيا تجديد ء،حياا يمعنا به يشهر تمطالعا در. ستا هشد گرفته دن،كر

 و دبعاا به توجه با ديكررو ينا. دنمو تلقي معاصر دوران ي درشهر زينوسا و زيبهسا و مرمت ديكررو صليترينا انميتو را فرينيزآبا
  .ستا شتهدا دخو ركا رستود در را صليا دهبررا چند ،خيرا يهالسا يهااديدرو اهگو به و يشهر فرينيزآبا لصوا
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 يرز لصوا بر مشتمل و ملي و ايمنطقه ي،شهر يهاسمقيا در محيطي يستز و ديقتصاا ،جتماعيا دبعاا شامل يشهر فرينيآ زبا
  :    شد با مي

 تمستغال و تماليا يشافزا ،هاادستعدا ورشپر وت،ثر يعزتو دبهبو ،شغلي يفرصتها يشافزا: ديقتصاا تتحوال و تغيير 
  .   خليدا يها اريسرمايهگذ بجذ ي،شهر و ايمنطقه ،محلي زيبهسا و انعمر نميا طتباار ،محلي

 زي وسامبدنا بر غلبه ،جنايت و مجر كاهش ،جتماعيا بطروا و ندگيز كيفيت دبهبو: جتماعيا تتحوال و تغيير 
  جتماعياميتومحر

 راتنتظاا گرفتن نظر در ،كترمشا و ريهمكا يفضا انميز يشافزا ،تيكاموكرد تفاهم و دمجد هيندمازسا: ييواحكمر 
  .   نهاآ نيدرو بطروا و ها دنها و هانمازسا نميا تتعامال به توجه ن،گوناگو ايمنطقه يكتهارمشا بر تأكيد ،مختلف

 متناسب تياورضر و جديد ضيارا با اههمر يكالبد گيدفرسو با مرتبط مسائل حل: يكالبد تتحوال و تغيير  .  
 و جامعه دقتصاا مديريت و ازنمتو توسعة ءتقاار سبب بايد يشهر فرينيزآبا: ارپايد توسعة و يستز محيط كيفيت 

 در آن يگيرركا به و جامعه يخالقيتها ءحياا ممستلز اي،چهريكپا ديكررو چنين به ستيابيد لبتها. ددگر يستزمحيط
  .  ميباشد فرينيزآبا

21 نقر در مدرآكا و مؤثر فرينيزآبا برنامة يك لصوا

 عملد و هبري از راشكل جامع تر  
 صليا فهد دو ركنا در ناحيه يكو غيره  محيطي يستز و جتماعيا اقتصادي، ي،كالبد ي هاديكررو بر بيشتر تأكيد 

  جتماعيا لتاعد و ديقتصاا يمدرآكا
 محلي معاجو نقش بر تأكيد با بخشي چند كترمشا 

 تمد دراز ديهبررا ازندا چشم يك دمجد معرفي   
 مديريتي و محيطي يستز ،جتماعيا دي،قتصاا يطاشر تغيير با همسو بايد ليهاو يياجرا يبرنامهها كه لحتماا ينا لقبو، 

  يابند تعديل و حجر
 مكاني ظلحا به هم و نماز طي در هم فرينيزآبا ايبر فضايي و مانيزسا يهابچورچا. نمكا دنبو دفر به منحصر لقبو 

  ميكند وتتفا
 طلبانهداو و خصوصي لتيدو اريگذ سرمايه نميا نهازمو و دلتعا  
  يست محيطياري زپايدي از جامعتره يدامعرفي  . ،1389پور احمد، حبيبي، كشاورز(

 پرشينگ ميدان  تاريخچه

اين ميدان تاريخ طوالني دارد . به افتخار ژنرال جنگ جهاني اول جان پرشينگ به اين نام ناميده شد 1918سال ميدان پرشينگ در 
از آن زمان تا كنون  زير دست معماران و . و زماني كه به عنوان يك پالزاي اسپانيايي خوانده شد، برمي گردد 1866كه به سال 

و ) 1950( ، استيلز كليمنتس )1928(  ، فرانك شيرر)1911( ، جان پاركيسون )1890( فرد ايتون : متخصصان باغباني متعددي نظير
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. در اين جا پيشنهاد آخر مد نظر قرار خواهد گرفت. ريكادو لگورتا و الري اولين، دستخوش تغييرات زيادي شده است 1994در سال 
راتي كه در وضعيت آن ها روي مي دهد، به طور تاريخ تحول ميدان ها نشان مي دهد كه فضاهاي شهري در شهر با وجود تغيي

، ميدان را تبديل به لكه هايي از چمن با درخت هايي درون گلدان 1951احداث گاراژ زير زميني در سال . اعجاب آوري دوام مي آورند
دحام منطقه كاسته شده و اين كه مسئوالن شهر تصميم گرفتند پاركينگ بسازند، مبتني بر اين باور بود كه از از. در حاشيه ها كرد

اساس استانداردهاي جهاني به طور مشهودي عاري از  زامروز مركز شهر لس آنجلس ا. موجب احياي منطقه تئاتر شهر خواهد شد
چيزي كه پيش بيني مي . تراكم وسايل نقليه است، ولي اين امر به واسطه اين است كه طبقات همكف ساختمان ها اكثرا خالي است

  .ورودي هاي گاراژ آن را از محيط اطراف جدا مي كرد. گاراژ نتوانست منطقه ي تئاتر را اهدا كند. آينده تغيير كندشود كه در 

كيفيت فضا آن چنان پايين آمده بود كه ) عكس(ميدان محلي شده بود براي جمع شدن بي خانه ها، فقيرها و معتادان  1980تا دهه 
ميدان فرسوده شده . در طرف ديگر خود و به دور از ميدان، ارتباط هتل با ميدان را قطع كردهتل باليمور با باز كردن ورودي جديد 
محيط اطراف كه اغلب از افراد طبقه متوسط تشكيل شده بود حاال اغلب به ساكنان تك . بود، مبلمان آن دچار خرابكاري مي شد

  .اطاقي اختصاصي يافته است

گروه اول در .ت بودند و پارك به هيچ وجه نمي توانست پيوندي بين آن ها برقرار كنداين دو گروه متعلق به دو دنياي متفاو
حال چنين ميداني چه مي توان كرد؟ انجمن مديريت ميدان . فضاهاي خصوصي زندگي مي كردند و گروه دوم در فضاهاي عمومي

اين مطالعه فرآيندي را پايگذاري كرد كه . عقد كردقراردادي با شركت جرد پارتنز شيپ براي ارزيابي پارك من 1984پرشينگ در سال 
)1386لنگ، (. موجب به موجب به وجود آمدن پارك حاضر شد

  موقعيت ميدان در شهر لس آنجلس

اساسي ترين نقطه در سيماي شهر لس آنجلس كه به راستي مي توان آن را گره اي براي مركز شهر به شمار آورد ميدان پرشينگ 
به يكديگر متصل گشته   Lكه فروشگاه هاي متعدد در آن ها واقع است و مانند "هفتم"و  "برآدوي"است كه در نبش دو خيابان 

 "برآدوي"در انتهاي خيابان . در انطباق با سيستم كلي خيابان بندي شهر است كه شطرنجي استو اين نكته كامال . اند، قرار دارد
  . كه از نظر احساسي اهميت دارد و خود گره اي به وجود مي آورد "آلورا - پالزا"مركز اجتماعي شهر قرار دارد و در ماوراي آن خيابان 

فضايي باز كه به صورتي كم نظير و شگفت به سبزه و گياه آراسته . ر استميدان پرشينگ به استواري قوي ترين عامل در سيماي شه
شده و چون به عنوان خانه اي گشوده براي بحث هاي سياسي و مالقات هاي اجتماعي و استراحت سالخوردگان مورد استفاده قرار 

ن نيز فضاي باز دارد، عاملي بود كه از جانب كه آ "آئورا - پالزا "ميدان پرشينگ، مانند خيابان . مي گيرند و بر قدرتش مي افزايد
از جمله نكاتي كه در اين ميدان جلب توجه مصاحبه شدگان را كرده بود، چمن زيباي . مصاحبه شدگان به دقت توصيف گشته بود

هايي  ميان آن بود كه به دقت آراسته شده و دورادور آن، نخست درختان موز و سپس دايره اي از سالخوردگان كه بر نيمكت
استراحت كرده بودند و ديوارهايي كوتاه و سنگين آنان را از ورود به چمن ممانعت مي كرد و بعد از آن خيابان هاي پر ازدحام و سر 

اگر چه اين نكات جلب توجه مصاحبه .  انجام ساختمان هاي قسمت مركزي شهر كه حد ميدان را معين مي دارد قرار گرفته بود
برخي اوقات، مصاحبه شدگان از وجود اشخاص . ما از آن ها همواره به عنوان عواملي دلپذير ياد نگشته بودشدگان را كرده بود، ا
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سالخورده كه گاهي سالمت عقل خود را از دست داده اند، بيمناك بودند، ولي در بيشتر موارد محدود كردن آنان به ديوار هاي كوتاه  
: از وضعيت نامقبول گذشته ميدان.  ر مصاحبه شدگان احساسي از ترحم برانگيخته بودگرد چمن و ممانعت از ورود آن ها به چمن، د

از چمن ميان . بيشه اي آشفته از درختان و چندين نيمكت و راه پراكنده، با عدم رضايت ياد شده و با وضعيت كنوني مقايسه گشته بود
ممنوع است، بلكه چون ميان بر كردن ميدان را كه معموال مورد  ميدان با رنجش ياد شده بود، نه تنها بدين سبب كه ورود به آن ها

با اين همه ميدان سيمائي مشخص و شناختي دارد كه با وجود ساختمان هايي . عالقه ي پياده روندگان است غير ممكن مي سازد
  .جهتي مشخص و معلوم مي دهدكه از آجر قرمز است قوت مي گيرد، بنايي كه به طرز موثر به ميدان  "بيلتمور "نظير بناي هتل 

زيرا از دو خيابان . در سيماي شهر لس آنجلس دارد محل آن قدري نامناسب به نظر مي رسد "پرشينگ "با همه اهميتي كه ميدان 
اندكي دور است و بسياري از مصاحبه شدگان، اگر چه از حدود كلي محل آن با خبر بودند، اما  "هفتم"و خيابان  "برآدوي"اصلي 
توانستند به دقت آن را معين دارند و براي رسيدن به اين ميدان، در ذهن خود، مي كوشيدند با استفاده از خيابان هاي فرعي به  نمي

دليل اين امر، نخست اين بود كه ميدان درست در مركز قرار نگرفته است و دوم آن كه مصاحبه شدگان، خيابان . آن ميان بر بزنند
در مجموع از ديد مصاحبه شوندگان نماد قوي در سيماي شهر لس آنجلس موجود نبود، . اه مي گرفتندهاي مختلف را با هم اشتب

ميدان پرشينگ كه قوي ترين سيما را در كل شهر دارد به ديد مصاحبه شدگان كه از طبقه متوسط بودند، غريبه و فاقد اهميت مي 
  . آمدند

مانند سبزه، گياه و درختاني كه در آن موجود است و فعاليتي كه در آن صورت  ميدان پرشينگ به سبب فضا و خصوصياتي بسيار نمونه
  .مي پزيرد، گره اي واضح و قوي در شهر به وجود مي آورد و مشخص ترين نقطه در سيماي آن مي باشد

اين ميدان، شخص در اين ميدان مي باشد هر چند در  "بالتيمور"در ميدان پرشينگ جهت يابي آسان است كه بيشتر به سبب هتل 
 )1389ينچ، ل. (نمي تواند به دقت بداند در كدام قسمت كدام خيابان است

 ميدان اطراف عناصر معرفي

 به جا مانده و از جمله معدود ساختمان هاي لس آنجلس است  1920كه از سال هاي  :ساختمان  پايانه ي قطار زير زميني
  كه نماي گرانيت دارد

  ساخته شده و توسط پاركينسون ها طراحي شده كه بناهاي مشهوري از  1930كه در سال :  ساختمان امانات و تنظيم سند
.  جمله تاالر شهر لس آنجلس را طراحي كرده اند

  از مشهروترين و قديمي ترين ساختمان هاي لس آنجلس است كه در  فهرست آثار ملي نيز به ثبت : ساختمان جيمز اويات
  .استسيدهر

  اتاق در شمار بزرگترين هتل ها قرار داشت  و به سبك  916، كه در آن زمان با 1923ساخته شده در سال : هتل بيلتمور
 )1(.دوره ي رنسانس طراحي شده است
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 وضعيت كنوني 

به نمايندگي از صاحبان انجمن مديريت مركز شهر . ميليون دالر هزينه در برداشت 14.5بالغ بر  1994بازسازي ميدان در سال 
هدف اين بود كه يك فضاي عمومي باز با . مستغالت و همچنين سازمان بازسازي جامعه لس آنجلس، منابع مالي آن را تامين كردند

قرار بود محلي باشد براي مالقات، تصوير مثبتي داشته باشد و واسطه اي، براي فعاليت هاي . جاذبه هاي گسترده به وجود آيد
زمينه ي فعاليت رويداد هاي خاص و تصحيالت موقت نظير اسكيت روي يخ در زمستان و سن اجراي موسيقي . آزاد باشدتفريحي 

متاسفانه سطح پارك به دليل وجود پاركينگ در زير، يك متر باالتر از سطح خيابان هاي اطراف . براي تابستان در آن فراهم  مي شد
ساخته شده  1920اكثر اين ساختمان ها در دهه . ك شخصيت خاصي را به ميدان مي دهندولي ساختمان هاي محصور كننده پار. بود

كتابخانه عمومي تنها يك . ساختمان پايانه قطار زير زميني، ساختمان امانات و تضمين سند، هتل بالتيمور و سالن فيالرموتنيك. بودند
  .، ولي اين امر به طور واقعي تحقق پيدا نكرده استپايه هاي يك ميدان خوب فراهم شده. بلوك تا اين جا فاصله دارد

ا لس انجلس، اداره پارك ها و تفريحات و كميسيون امور فرهنگي در . انجمن مديريت مركز شهر، ساير انجمن هاي مدني، سي، ار
. در مسابقه شركت كردند كشور 17پيشنهاد از  242تعداد . يك مسابقه بين المللي براي طراحي مجدد ميدان برگزار كردند 1986سال 

برنده طرحي بود به نام مجسمه در محيط كه توسط يك دفتر معماري از نيويورك، به سرپرستي جيمز واينز و مايكل استون تهييه 
دبليو و معماران شركت چارلز كوبر و مهندسان شركت دلتون هامپون تهيه . ا . طرح با همكاري معماران منظر شركت اي. شده بود
ولي از نظر . ميليون دالر بود 12.5هزينه برآورد  شده براي ساختن طرح كه نام فرش استعاره اي به خود گرفته بود، بالغ بر . ودشده ب

اين قيمت به اضافه ي انتظار افزايش هزينه ها بسيار باالتر . ميليون دالر واقع بينانه تر به نظر مي رسيد 20بسياري از صاحب نظران 
فوت كه فاصله بين ستون  6فوت در  13بر پايه ي يك شبكه ) عكس( طرح سايت . توان آن را عملي به حساب آورداز اين بود كه ب

سطح پاركينگ به گونه اي طراحي شد كه ناهموار بود و بر روي  آن درختان حاره اي كاشته شود، تا . ها در گاراژ زير بود شكل گرفت
با اين حال طرح يك عنصر مستقل بود كه پارك را . مردم را به طرف خود جلب كند محيط هاي كوچكي ايجاد كند و به اين ترتيب

آن ها مي . آغاز شود ولي مالكان اطراف اعتراض كردند 1998انتظار مي رفت ساخت و ساز در سال . به طرف اطراف آن برگردانند
مي و هزينه مورد انتظار ساخت و ساز بود، تامين خواستند بخش عمده ي كمبود منابع مالي طرح كه فاصله ي بين منابع موجود عمو

. طرحي كه اجرا شد محصول همكاري ريكاردو لگورتا، معمار، معمار منظر، الري اولين و باربا مك كارن هنرمند بود. شده باشد
ار شركت مگواير توماس كه يك شركت بزرگ توسعه مستغالت در لس آنجلس مركزي است، متخصصان مذكور را به ك) عكس(

طرح مراحل متعددي را . يكي از اهداف طراحي اين بود كه پارك هم نماينده جمعيت التين و هم آمريكايي هاي شهر باشد. گرفت
  .پشت سر گذاشت، ولي طرحي كه در نهايت توسط گروه تهيه شد، هرگز به طور كامل اجرا نشد

در انتهاي جنوبي پارك . لس آنجلس در مركز پارك كاشته شده نشانه ي اهميت كشاورزي پرتغال در كانتي كتعدادي درخت پرتغال 
محوطه اي ساخته شده شامل يك فواره، يك حوض و يك خط مضرس كه از سرتاسر پارك مي گذرد و نشان دهنده خط گسلي 

روي . ود داردنيز در پارك وج "مايا "عالوه بر اين يك آمفي تئاتر به سبك . است كه شهر لس آنجلس بر روي آن قرار گرفته است
الگوي ). مثال يك توپ جنگي. ( نيمكت هاي آن تصاويري از لس آنجلس حك شده، كه يك اثر هنري و يادگاري از گذشته است
  .كف سازي استار واك همانند گروه ستارگاني است كه در زمستان و آفتاب تابستان قابل رويت است
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مسير عبور پياده و .است كه دسترسي به همه ي نقاط را ممكن كرده است در ميدان ، چهار ورودي اصلي از چهار كنج تعريف شده 
عنصر . سواره از هم جدا شده است و عمالً فضاهايي خاص براي عبور و استراحت عابر پياده در فضاي سبز ميدان تهيه شده است 

كه به يك نحو از ) وسط قرار نگرفته است مانند المان بسياري از ميدان ها در(ميدان به اين دليل در سمتي خاص قرار گرفته است 
ساختمان هاي مرتفع دور شود و همچنين كساني كه از پشت نماد در حال گذر هستند ، عظمت نماد ميدان را در برابر ساختمان هاي 

.غول پيكر ببينند

:مراحل روحي و ذهني ميدان به اين ترتيب است 

 1 - انگيزه ورود

 2 - رفع خستگي

 3 - احساس آرامش

 4 - ايجاد انگيزه با عناصر

استفاده از اين . درختان نخل  - 3درختان معمولي   - 2درختان بوته اي   - 1: در ميدان به طور كلي سه نوع درخت استفاده شدهاست 
باال سه نوع درخت به اين دليل است كه كه دورنماي ميدان از خيابان هاي اطراف به صورتي باشد كه نماي سبز گونه اي از پايين تا 

.به ميدان بدهد

با توجه به ساختمان هاي اطراف ميدان در مي يابيم كه در يك بافت متراكم با ارتفاع هاي زياد يك فضاي باز با يك عنصر بلندمرتبه 
قرار دارد كه علي رغم غيرانساني بودن ابعاد بعضي از عناصرش ، دركل احساس مقهور شدن را در انسان ايجاد نمي كند و درضمن 

طول و عرض ) مانند سكوي آمفي تئاتر و كافي شاپ .(ام اجزاي قابل استفاده براي انسان در اين ميدان مقياس كامالً انساني دارد تم
.مترمربع مي باشد كه داراي نسبت طاليي است 180×107ميدان نيز حدود 

اين جبهه از عرصه هاي همگاني مشهود  ميدان داراي ورودي هاي متعددي مي باشد، لذا اكثر رفت وآمدهاي مستقيم تجاري در
كه ..... در اطراف ميدان فعاليت هايي جاي داده شده اند كه در تعامل با قلمرو جمعي هستند ، مانند قسمت مسكوني و هتل و . است 

.در ارتقاي حيات و حوزه همگاني مشاركت دارند و با كاركرد ميدان نيز در تعارض نمي باشند
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   قيت طرحميزان موف

. با اين كه اجزاي متنوعي در ميدان وجود دارد اما به نظر مي رسد با هر بار تغيير طراحي اين ميدان به بي روحي آن افزوده مي گردد
بسيار كمند و انهايي نيز كه ميدان ديده مي شوند عبور كنندگان محلي اند و به نظر مي رسد كه فضا افراد جديد را  استفاده كنندگان،

بعضي منتقدين اذغان مي كنند كه شايد ايده ي ميدان در شرايط اجتماعي و فرهنگي كنوني جنوب كاليفرنيا بي ربط  نمي كند جذب
است و كاربري هاي اطراف نميتوانند افراد متنوعي كه استفاده كنندگان از ميدان خواهند بود را به طرف خود جلب كنند و در در بيشتر 

اما پس از پايان اين رويدادها كسي در ميدان . رويداد هاي ميدان مردم را جذب مي كند پارك پرسه مي زننداوقات بي خانمان ها در 
   .نمي ماند چون شايد ميدان به آنها حس جدا افتادگي و تنهايي القا مي كند 

مكت هاي ميدان پرشينگ ني. اگرچه پرسش هايي در مورد چگونگي اداره پارك توسط اداره پارك هاي لس آنجلس مطرح شده است
به هنگام ناهار، كارگران از ساختمان هاي اطراف ناهار خود را به آن جا برده و ميدان . محلي است براي جمع شدن بي خانمان ها

ولي به هر حال ميدان از تعدادي بخش هاي منفك، كه خيلي ناشيانه ب هم تركيب . مكان مشهوري است براي دور هم جمع شدن
يكي از نگراني هايي كه . زمان نشان خواهد داد كه آيا تركيب عناصر به خوبي جواب خواهد داد يا نه. كيل شده استشده اند، تش

وجود يك پالزا باالي سطح اطراف يك . همواره وجود خواهد داشت و بايد به نوعي برطرف شود، مسئله وجود گاراژ زير زميني است
ود تعدادي متكدي را نتوان با طراحي به گونه اي حل كرد كه براي طبقات متوسط ممكن است وج. مسئله مشكل را مطرح مي كند

گرچه به نظر مي رسد طراحي مجدد برايانت پارك توسط اولين در احياي يك فضاي باز به طور كامل ناهنجار، . قابل تحمل باشد
را تبديل به يك مكان مطبوع و سازگار كند،  شايد احياي مركز شهر لس آنجلس كه هم اينك در حال وقوع است، پارك. موفق باشد

)1386لنگ، (. بدون آن كه هيچ تغييري در طراحي صورت گيرد
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