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  ﴾ موفقمراكز شهري  ﴿
  

  مقدمه

در ) مانند ميدان شهداء در مشهد( يسنت يِکز شهرامر

يك ميدان، شامل حتماالً اها شبيه هم بوده و  بيشتر شهر

 .شوند ميو يا يك فضاي عمومي  و تجاريمكان تاريخي 

و هاي مهم شهري از جمله خريد  تيهسته فعالاين مراكز 

ها و مراسم مختلف  ييگردهما فروش، كسب و كار،

هاي مهم از جمله  ساختمانممكن است . است ياجتماع

ها،  ساختمان شوراي شهر و شهرداري، موزه ،ها كتابخانه

ها و  عبادي، سينماها، دادگاه هاي كانم ،ادارات دولتي

واقع شده در اين مناطق نيز  يمؤسسات عمومي ديگر

توان به  مشخص مي گذاري با مشاركت قوي و هدف .دنباش

اي دميد و  هاي عمومي روح تازه اين فضاها و محوطه

با توجه به بنابراين  .ايجاد نمودمحيطي پويا و منسجم را 

ژه يو فرهنگي مراکز شهري به و ي، اجتماعيت اقتصادياهم

 ،دندار يو روان يتيکه از جنبه هو يارزش و اعتبار

  .داردت ياهم العاده ها فوق مكان اين يو بهساز يسامانده

 

  موانع

يک مرکز شهري موفق بايد کانون معاشرت و تعامالت 

 .هاي فرهنگي باشد اجتماعي، تجارت و همچنين فعاليت

مراكز شهري، به هم پيوستگي بيشتر براي موفقيت هر چه 

. اهميت داردآنها اي پيرامون و درون ه مؤسسات و جاذبه

و فائق آمدن بر  شهري موفق مراكزبراي كمك به ايجاد 

 اي شده  تجربههاي  راهبرد ها مكانموجود در اين  مشكالت

  :ارائه شده است

به منظور   در مراكز شهرايجاد ساختاري مطلوب  ‐ ١

يك مركز شهري موفق  :ها اين مكان به افرادجذب 

اهدافش را تواند  نميريزي قوي  بدون مديريت يا برنامه

 موفقبراي ساخت يك مركز شهري  .تحقق بخشد

چه كسي از آن استفاده  :استمتعددي مطرح سؤاالت 

چه نوع فعاليتي در آنجا انجام خواهد  ؟خواهد كرد

چه به عهده  آنو نگهداري از رسيدگي مسئوليت شد؟ 

 ؟بودخواهد نهاد يا سازماني 

 :راه حل

ها و  رويداد هاي متنوع از جمله  برنامهبرگزاري  •

موقعي  :ي مورد عالقه تمام افراد جامعهها فعاليت

 افرادمعموالً ، شود ميكه يك فضاي عمومي ساخته 

 يكي از. گردند به دنبال دليل ميبراي رفتن به آنجا 

ق  و ی  ی یک   ما عامالت ا ون  ت باید کا عا ی  و   د  ی  .با  



ها  تقويم كاملي از رويدادتهيه ها  ترين جاذبه ضروري   

به دو خوشبختانه، مراكز شهري . هاست و فعاليت

در ريزي  آلي را براي برنامه هاي ايده موقعيتدليل 

براي  مراكزاين اوالً  :آورند هاي عمومي فراهم مي فضا

به حساب طبيعي انتخاب يك  ،هاي پيرامون سازمان

 هايشان اليتعفبر مختلف  مراسم پاييبرآيند تا با  مي

آثار هنري را  توان مي يك موزهدر مثالً  ؛ورزندتأكيد 

ت مدني را سدادگاه يك نشدر يا گذاشت  به نمايش 

هايي  مراكز شهري به عنوان مكاندر ثانياً . درك برگزار 

در آن نهفته است بايد  مردم ساالريهاي  كه ارزش

هايي براي جوامعي كه در اطراف  جاذبهتا شود تالش 

درگير  .ديكنند فراهم آ طق كار يا زندگي ميااين من

هاي محلي براي  يف وسيعي از گروهط نمودن

برگزاري ريزي در مورد فضاهاي عمومي و  برنامه

مورد عالقه تمام افراد با سنين، فرهنگ و  هاي فعاليت

هاي هنري  سازمان. ضروري استهاي مختلف  پيشينه

مراكز  از عملكردو فرهنگي بايد تشويق شوند تا 

. شهري براي جذب مخاطبان جديد استفاده كنند

تئاتر و  ،هاي عمومي هاي قومي، بازار جشنواره

به طور و پيرامون  مناطق تنوعبه طور خاص موسيقي 

و باعث نمايند  ميجامعه را منعكس تنوع كل 

احساس كنند اين فضاها متعلق به  مد تا مردنشو مي

  .خودشان است

 

در سراسر جهان  :از دست رفته پيوندگرداندن ازب ‐ ۲

شهري در كنار  هاي سازمان گرفتنالگويي براي قرار 

ي ها سازمانبا وجود اين كه . دارد وجوديكديگر 

كنند،  مياستفاده  يهاي مشترك از خيابان پيرامون

و حتي بسياري از آنها داراي  دارندخاطبان مشتركي م

 ند، اما بندرت با يكديگر درـباش مينيز اهداف مشتركي 

ا براي ه بسياري از فرصت ه،در نتيج. هستند  ارتباط

 براي مثال،. شود برآورده نميتحقق اهداف دو جانبه 

كه بانك توسعه داخلي آمريكا در در شرايطي 

 نياز مبرم به يك مهدكودك داشت،سي  دي واشنگتن

با تمام قوا تالش كردند تا طبقه همكف مسئوالن بانك 

آنها اطالع چنداني . اختصاص دهنداين منظور  هرا ب

كودك  مهد نداشتند كه درست آن طرف خيابان قرار بود

به حد نصاب نرسيدن تعداد افراد يك كليسا به خاطر 

 ها روابط فعال بين سازمان نبود. بسته شود ينام ثبت

 .هاي دوجانبه تحقق نيابد فرصتاين  شود تا موجب مي

هماهنگي اغلب منجر به ناو  گسستگي همچنين

 يياجراهاي  كارثباتي، يا شكاف در  همپوشاني بي

كه توسط  ها ور پياده مرمتبراي مثال در پروژه . ودش مي

از مواد مختلفي شود ممكن است  دو سازمان انجام مي

 عملياتيك خيابان پنج بار در و يا  شوداستفاده 

 كشي لولهجديد  سامانه براي(حفاري صورت گيرد 

از  پيوند .)كشي و غيره اي نوري، كابله فيبرفاضالب، 

 موفقِيك مركز شهري . همان ارتباط است ،دست رفته

براي و بنابراين اي از بناهاست  فراتر از مجموعهمحلي 

قوي از  اي به شبكهقيت كامل و مطلوب موف

 .است نيازها  تكمشار

  :راه حل

به  ي مناسبها طرحارائه با يكديگر براي  همكاري •

توسعه يك  :مراكز شهريمنظور پوياتر ساختن 

ریسازمان یی  د و  م د  از  و ق  و ذب باید  ای  ی     ا 
بان ندخا فاده  .دید  ا



 از كليه برداري مستندسازي و نقشه ،طرح محلي

ريزي شده و در دست اقدام در  برنامههاي  فعاليت

هر هاي  عالوه بر اين، مرز. ضروري است مركز شهر

 اين طرح. برداري شود بخش بايد مشخص و نقشه

 هاي مرتبط با سازمان( هاي محلي به سازمان بايد

و شود  ارائه) خدمات عمومي و حمل ونقل ،ها پارك

به عهده را ها  طرحتأمين بودجه و اجراي  داريشهر

  .گيرد

هاي فرهنگي و  رويداد اطالع رساني در مورد •

 مملو ازطي روز مراكز شهري در  :مشاغل محلي

 معمولمخاطبان كه است مختلف ادارات مندان كار

 .آيند حساب ميبه مجاور  هاي فرهنگيِ براي سازمان

در صورتي كه اقدام مشتركي براي تشويق اين 

مؤسسات فرهنگي و مخاطبان صورت گيرد آنها به 

 .مالي خواهند كرد  كمكمشاغل محلي 

متحد شدن با يكديگر براي توسعه يك راهبرد  •

  هاي مختلف فعاليتكه  هنگامي: منطقهدر مديريتي 

 تالشيك در دست اقدام باشد، زمان  به طور هم

ها  باعث خواهد شد تا نظارتمديريتي گروهي 

عاليق دوطرفه به صورتي كه در . شودهماهنگ 

ايجاد شود و ديدگاه رسميت شناخته شود، روابط 

وجود مديريت جديد  ،شودارائه  نفع كليه افراد ذي

براي شروع اين  .طرف را ايفا كند بي ينقشتواند  مي

 رسيدگي و امنيت: مهم استموارد زير توجه به  ،كار

؛ )ها و غيره گذاري سياست ،اه هروها، محل مرمت پياده(

بندي كردن هر طرح يا پروژه كوچكي براي  دسته

هاي  نما، برنامه( در كل منطقهبيشتر  گذاريتأثير

 هاي مسيرخيابان، در حاشيه ، كاشت درختان توسعه

ارائه ساز و ؛ )و غيره سازي هتجاري، بازسازي، منظر

 تأمين بودجه كه مبتني بر منابع متعدد است هاي كار

هاي بخش  ، كمكاي منطقهارزيابي  توسعه شغلي،

 .هاي خاص عمومي و رويداد

 

 موقعيتو  يحاطر متأسفانه :در مراكز شهرروي  پياده‐۳

مانع اي است كه  به گونه يبسياري از مراكز شهر

با وجود اين كه . شود ميها  اين مسيردر مردم روي  پياده

ممكن است ها و مؤسسات فرهنگي  رات، رستورانااد

نزديك يكديگر واقع شده باشند اما يك جّو نامطلوب 

روي  پياده كند تا از آنها را وادار مي ،براي عابرين پياده

ها متناسب  خيابان ،در بسياري از موارد .نظر كنند صرف

اند  طراحي شدهتر وسايط نقليه  با ترافيك بيشتر و سريع

 .اندازد را به خطر ميامنيت عابرين پياده امر كه اين 

  : راه حل

: گرايي و پيادهترافيك كاهش براي  يطرحارائه  •

روان سازي ترافيك  براي مطلوبيك طرح ارائه 

هاي  مردم براي رفتن به مكانشود تا  باعث مي

شهر از دوچرخه يا حمل  يمختلف در محدوده مركز

ها را پياده  و يا اين مسير و نقل عمومي استفاده كنند

گذاري كليه  نامبرداري و  نقشه ،اولين گام .طي كنند

 ،ها فروشي هاي فرهنگي، خرده عمومي، مكانفضاهاي 

هاي حمل و نقل عموميِ هاي كاري و ايستگاه محل

ه ی و  ح ح  ه یک  تو عا ه  ده و  ی داری از ک ی  ت   ر د  
ت روری ا م      دا . ا



رتباطي هاي ا  حلقهبر بايد طرح اين . است مراكز شهر

ورزد و  ها تأكيد  اين مكان درروي  پيادهبراي طلوب م

ايجاد در آن روي جديد  هاي پياده مسيربايد مكاني كه 

با استفاده از اين سپس . نمايدشود را مشخص 

ها و  توان ديدگاه ميهاي ارتباطي  ها و راه موقعيت

حمل و نقل  سامانهمهمي را براي يك  پيشنهادهاي

هاي  استفاده از طرح با. ارائه دادگسترده در منطقه 

براي نشستن در هواي آزاد و  توان مي تر جامع

براي فراهم آوردن  ؛تر وسيعروها را  پياده ،پذيرايي

 راتردد وسايط نقليه   مسيرداخل خيابان،   پاركينگ

هاي  گاه گذر ،براي كوتاه كردن فواصل عبور ؛تر باريك

سرعت مانع از  و نمود تر جستهبررا عابر پياده 

 در صورت امكانو  شدخودروهاي در حال گردش 

هاي دوطرفه تبديل  نباايخبه هاي يك طرفه را  خيابان

 .كرد

اي  بايد به گونهمركز شهر نامگذاري  :نامگذاري مناسب‐٤

هيچ كس به  و به خود جلب كندرا  داافرباشد تا 

  .آساني اين مكان را از ياد نبرد

  : راه حل

اين امر  :در سراسر مركز شهر شخصنصب عالئم م •

فرض شود و محله يك  مركز شهرشود تا  باعث مي

 .هاي اين محدوده را پياده طي كنند مسيرمردم 

 :مركز شهردر مورد معرفي و اطالع رساني درست  •

 ازمان ـط هر سـهايي كه توس  ها، خدمات و برنامه كاال

 يمنسجم ةشيوه ديگر و بهمشود بايد با  ارائه مي

هاي مختلف اغلب به كاربران  نهاد. عرضه شود

دهند، بنابراين توسعه يك راهبرد  مشابهي خدمات مي

اين . بخشد مي خاصي به اين مكاناهميت  ،مشترك

توسعه يك نقشه مرجع كه تمام : مراحل عبارتند از

و پيرامون يك  رونها و خدمات شهري را در د برنامه

بروشوري براي  تهيه ؛منطقه فهرست كرده باشد

بازديد كنندگان كه تمام جاذبه و تسهيالت رفاهي 

توزيع يك ؛ در آن ذكر شده باشدمنطقه  موجود

محل ساكنين  ،نفع افراد ذيكليه دفترچه راهنما براي 

هاي داوطلبانه در  كارمندان منطقه با درج فرصت و

 .محل

  

  :منبع

• www.pps.org/civic_centers/info/civic_centers
_articles/civic_centers_solutions 

هاي شوراي اسالمي شهر مشهد مركز پژوهش  
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