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  84پاییز  23شماره- دانشگاه تهران-چاپ شده در مجله هنرهاي زیبا
  

  فیبازنگري و ارزیابی کی ؛فضاهاي عمومی شهري 
 
  2، مهسا سیفایی 1دکتر مجتبی رفیعیان

  :چکیده
امروزه نگاه به فضاهاي عمومی شهري،بعنوان یک ضرورت اساسی در برنامه هاي توسعه               

این . اجتماعی شهر دارد/د مجدد این فضاها در تقویت وجهه فرهنگیحکایت از بازتولیشهري 
ندگی زدر حالی است که بدالیل مختلف ازجمله گرایش به زندگی خصوصی ،توسعه 

...  توسعه حومه نشینی ومشکالت ناشی از فرسودگی و ازدحام فضاهاي درونی شهرها واطالعاتی،
اهمیت کمتري را در الگوهاي شهرسازي  در دهه هاي قبل موجب گردیده بود که این فضاها

در این مقاله با استفاده از منابع معتبر و جدید سعی می گردد مفهوم و  .داشته باشندمعاصر
 با توجه به در گرایشات نوین شهرسازي بویژه بازنگري در فضاهاي عمومی شهري ضرورت

  .آن مورد توجه قرار گیرد حاصل از کارکردهاي اجتماعیبازآفرینی  
  .کنش اجتماعی،تعلق مکانیشهري، فضاهاي عمومیفضاهاي شهري، :  واژگان کلیدي               

  
  
  :مقدمه 

در مطالعـات زنـدگی روزانـه     اي اساسی اسـت کـه بایسـتی   ص فضاهاي عمومی، مسئلهتخصیاستفاده و          
اي از فضـاهاي عمـومی تجربـه    استفاده و تخصیص. کنند، مورد بررسی قرار گیردکه در شهرها زندگی میکسانی

هـاي  هاي اجتمـاعی و اقلیـت  است که براي تمامی افراد یکسان نیست؛ چراکه متغیرهایی نظیر سن، جنس، گروه
فضاي  از استفاده مختلف شیوه هايهاي اخیر در سال. قومی و نژادي بر چگونگی درك زندگی شهري اثر گذارند

شناسـی، جغرافیـا و   شناسـی، جامعـه  اي مختلـف نظیـرعلم انسـان   هشهري موضوع بسیاري از مطالعات در رشته
هـا بـه   شود که تمامی ایـن معماري بوده است؛ بنابراین فضاهاي عمومی شهري از منظرهاي گوناگونی تعریف می

  .نوعی مکمل همند
بات و روابط مناس ایجاد و تقویت هایی جهتهاي عمومی به عنوان مکانفرهنگی، فضا -از دیدگاه اجتماعی         

ها و عالیق متفاوت هاي مختلف با خواستهاي اجتماعی و جاهایی که گروهبیرونی، تعامالت، تغییرات و رویارویی
                                                

ت علمي گروه شھرسازي،دانشگاه تربیت مدرسعضو ھیا  1  - 
كارشناس ارشد شھرسازي،دانشگاه تربیت مدرس  2 - 
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فضاهاي باز «فضاهاي عمومی همچنین به عنوان، )Borja and Maxi, 2001.(شودشوند، تعریف میگرد هم جمع می
هـاي مختلـف نظیـر    جهت اسـتفاده "را که این فضاها شوند؛ چ، هم تعریف می)open minded space(»فکري

تا تمایالت شـهروندان   ندریزي شده اهاي متنوع طراحی و برنامهانجام فعالیت و بینیهاي غیر قابل پیشاستفاده
ضمن )Walters, 1986:p.470.(ندنمایاز این امر منتفع  آنها راهایشان هموار کرده ورابراي برآورده کردن خواسته

که فضاهاي عمومی توسط افراد زیادي در  معی اجتماعی،در این مکان ها یاد کردجتوان از هویت می زمانی اینکه،
  ).Valledel, 1997: Franck and Paxon, 1989.(،قرار گیرنداستفاده  مورد هاي متنوع و گستردهجهت فعالیت

هایی باشد، که مکان در قالباهاي عمومی از فض  ز منظر سیاسی، هر تعریفی بایستی شامل دیدگاه نظريا         
). Lopez de Lucio,2000(توانند در زندگی اجتماعی مشارکت کنند و مطالبات خود را ادا و بیـان کننـد  افراد می

کنـد و در حقیقـت در   هایی باز و قابل دسترس ، تعریف مـی دیدگاه معماري، فضاهاي عمومی را به عنوان مکان
 Chelkoff and(قرار می گیرد -جایی که دسترسی به آن محدود و کنترل شده است -تقابل با فضاهاي خصوصی

Thibaud, 1992,1993 .(  
 Participatory(« انـدازهاي مشـارکتی  چشـم «دارندکـه بـه عنـوان    نیزفضاهاي عمومی این قابلیت را          

Landscapes (مطـرح   راباشد،ها میارزشکننده فرهنگ، عقاید و که منعکس ، عناصر اصلی در زندگی شهري
هر چند که نقش فضاهاي عمومی در یکپاچگی و یکدستگی شهر کامالً مشهود و مشخص ). Francis, 1989(ندنمای

ها و فضاهاي باز، یک شرط الزم است، امروزه عقیده بر آن است که کیفیت باال و مثبت زندگی شهري در خیابان
-Rogers, 1998.()Garcia(از مراسم اجتماعی لـذت ببرنـد   یسازد کهرا قادر م براي جامعه است بطوري که مردم

Ramon et.al. 2004(.     
  "فضاي عمومی چیست؟"

 کلی، و در اکثر معانی متضـاد خصوصـی  «به معناي  Public، واژه )1993(»فرهنگ انگلیسی آکسفورد«در       
یا متعلق به مردم به عنوان یک کلیت؛ که  مربوط«:معانی دیگري را نیز در بر میگیردمچنین ه .»استبکار رفته 

، تعریفی مشابه مطرح )1990(» فرهنگ فشرده آکسفورد«در جدیدترین ویرایش . به جامعه یا ملت متعلق است،
؛ »در دسترس یا اشتراکی بر اي همه مردم«و در کنارش » متعلق یا متوجه مردم به مثابه یک کلیت«: شده است

بـه اتکـاي ایـن    . »ارایه شده یا مرتبط با دولت با دولت محلـی و مرکـزي  «؛ و »شدنیبا آزادي موجود یا انجام «
شان باز است، رويتعاریف، براي مثال خیابانی عمومی متعلق و مرتبط با تمام مردم به عنوان یک کلیت است، به

در تعـاریف   ایـن مفـاهیم  . شود و به آن مـرتبط اسـت  موجودیتی محدود نشده دارد، و از طرف دولت ارایه می
بستر مشترکی کـه  «به عنوان  را فضاي عمومی) 11:1992 (کر و سایرین. اندمختلف فضاي عمومی بازتاب یافته

دهنـد، چـه   هاي کارکردي و مراسمی را که پیوند دهنده اعضاي جامعـه اسـت، در آن انجـام مـی    مردم فعالیت
اي است که به روي آن نمایش زندگی صحنه« ؛نددامی »ايهاي دورههاي معمولی باشد و چه جشنوارهگیروزمره

فضاي عمومی فضایی «، )1986:470(والزر نگاه از ). 1992:3کر و سایرین(گیرداجتماعی، در معرض دید قرار می
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فضـایی اسـت بـراي    . ها سهیم هستیم، مردمی که اقوام، دوستان و یا همکار ما نیسـتند است که در آن با غریبه
ویژگـی  . »آمیز و برخوردهاي غیـر شخصـی  د و ورزش؛ فضایی براي همزیستی مسالمتسیاست، مذهب، دادوست

ــومی،  ــی   «فضــاي عم ــان م ــا را بی ــره م ــث روزم ــگ شــهري و مباح ــی، فرهن ــدگی جمع ــمنزن ــد و در ض   کن
 هـاي بافـت  تمام بخـش «: داندعرصه عمومی را چنین می) 1992:1(فرانسیس تیبالدز . »گذاردها تأثیر میآنبر 

ها و میادین شهرك ها، پاركترتیب، خیابانبدین. موم مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصري دارندشهري که ع
از منظر .»یابدکنند، گسترش میشان را مشخص میکنند و محدودههایی که محصورشان مییا شهر، به ساختمان

از  میزانجایی که بیشترین  هستندها و شهرهاي ماشهرك ساختار ترین بخش ازمهم«عمومی  هاي ، عرصهایشان
  . »دهدروي می در آن  ها،تماس و تعامل انسان

 Stroud's Judicial, Jowitts Dictionary of ( شـهري  هاي مربـوط بـه حقـوق   مروري بر نوشته          

English Law, Dictionary of words and Phrases  دهـد کـه در   ، نشـان مـی  )1992مـودن،   -؛ ورنرز
هاي ذاتی که براي دسترسی عمومی علیرغم محدودیت -قی، اگر فضایی، فضاي عمومی به حساب آیدواژگان حقو
حتـی مکـانی عمـدتاً    . توان مانعی براي کاربري عمومی آن دانسـت مالکیت و حق دسترسی را نمی -وجود دارد 

ن آن را از مجـراي  تـوا در اکثر اوقات در دسترس عموم باشد و اگر هم منع شده باشـد، مـی   دتوانخصوصی، می
-کنندگان را ممنوع کنند، بلکه فقط میتوانند قانوناً تعامل با دیگر استفادههاي عمومی نمیمکان. قانونی طلب کرد

  .توانند ماهیت آن را تعیین کنند
هـاي متنـوع   رسد که تعاریف فضاي عمومی بر دسترسی بدون محدودیت به فضـا یـا فعالیـت   به نظر می       

دسترسی محـدود   وجودشان، تعامل اجتماعی است که در نتیجه کنند، که قابل ذکرترینتأکید میآن موجود در 
دهـد  توان به مثابه فضایی تعریف کرد که اجازه میترتیب، فضاي عمومی را میبدین. ددهنشده، در آن روي می

ست که یک سـازمان عمـومی   هایی در آن صورت پذیرد و فضایی امردم به آن دسترسی داشته باشند و فعالیت
بـدین  .)1379مـدنی پـور   (. شودکند، و فضایی است که در جهت منافع عموم تأمین و اداره میآن را کنترل می

فضـاي عمـومی شـامل قسـمتهایی از محـیط       ":توان فضاي عمومی را چنین تعریف کردبطور خالصه میترتیب،
خیابانهـا، میـادین و سـایر    : و شـامل .سترسـی دارنـد  طبیعی و مصنوع است که عموم مردم به راحتی به آنهـا د 

فضاهاي باز و پارك ها  -در مناطق مسکونی، تجاري و محله ها -مسیرهایی که دیگران حق عبور از آنها را دارند 
 ".عمومی که دسترسی عموم مردم حـداقل در سـاعاتی از روز آزاد مـی باشـد، مـی شـود      / و فضاهاي خصوصی

    )1381،مجتبی،رفیعیان(
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  هایی از فضاهاي عمومی شهرينمونه

که نمی شناسـیم،   فضاي شهري در شهرها به تنهایی واسطه اي براي برقراري ارتباط با افراد جدید و کسانی    
-و در حقیقت فضاي عمومی تعدیل کننده و هماهنـگ  است که از اینها بر می خیزد نزاع هايو  تضادها ؛تاریخ 

پس مـی  . که بازیکنان جدیدي وارد صحنه می شوند است زمانی در مه ریزي شهريبرنا) moderator(کننده 
  :توان وظایف فضاي عمومی را اینگونه دسته بندي کرد

 ابزاري جهت ارتباطات .1

 مکانی جهت رویارویی .2

 )Wolfgang Christ,2000(مدیریت و هماهنگ کننده شهروندان آزاد .3

  
 .نشان داده شده استاین مفهوم در شکل زیر توسط ولف گانگ بخوبی 

  
 

 /www.culturebase.org: ماخذ
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  :شهري عمومی فضاهاي ماهیت   

  :پردازدهر شهروند در عرصه زندگی شهري به سه نوع فعالیت می
 و جز آنخرید کردن، تهیه مسکن : اجباري .1

 شرکت در مراسم مختلف، رفتن به سر کار، رعایت قوانین، ایستادن در صف و مانند آن: رسمی .2

گفتگــو، همفکــري، مشــارکت، لــذت بــردن از محــیط، مکاشــفه و تحلیــل محــیط و نظــایر  : اختیــاري .3
 )Gehl,1996.(اینها

اند و تبلور کالبدي آنهـا  حکومتیهاي اجباري و رسمی بیشتر در بر گیرنده حیطه خصوصی یا دولتی و فعالیت    
ها، معابر، بناهاي تأسیساتی و نظایر اینهـا  ها، بناهاي خدماتی، مدارس، پاركهاي فردي و گروهی، مغازهسکونتگاه

حـال آنکـه مهمتـرین دسـته     . حاصل جمع عناصر مذکور، تاکنون تصویر عینی شهرهاي ما بـوده اسـت  . هستند
-را در بـر مـی   -یا اختیاري -هاي گروه سومی و شهروندي است، فعالیتها که شاخص کیفیت شهرنشینفعالیت

به هر حال شـهروند امـروز بـه    . اي استهایی فراتر از محدوده خانوادگی، شغلی و حرفهگیرد که نیازمند محیط
که  اش و به اعتبار تراکم ارتباطاتش، مطالبات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ناگزیري داردتناسب شعور و آگاهی

وي به همین خاطر نیازمند فضاهایی است که با خرد، انتخاب و آزادي . بایست در پهنه شهر پاسخ داده شودمی
اي اي بدون شک، حضور فرآیند ویژهچنین عرصه. و مسئولیت، در آن حضور یابد و در امور جاري مشارکت کند

القیت است و محصول آن ایجاد فضاهایی سازد که مستلزم هوشمندي، نوآوري و خرا در فضاي شهر ضروري می
  ).80: 1382،آشتیان و صفوي(باشدبراي تحقق ایده عرصه عمومی می

گیـري و خشـونت در جامعـه    وجود فضاهاي آزاد در شهرها براي پیشگیري از درماندگی، افسـردگی، گوشـه      
-را براي شهروندان مهیا مـی  این فضاها اگر مطلوبیت داشته باشند، شرایط تجلی و بروز خالقیت. ضروري است

آورند که هر انسان براي درك موقعیت خود اي را فراهم میکنند و با کمک به قوه تخیل انسان شهرنشین، زمینه
کنند، بسیار پراهمیت فضاهاي شهري از آنجا که فضایی براي زندگی اجتماعی و تماشا ایجاد می. به آن نیاز دارد

هر به این فضاها بستگی دارد و برعکس تصویر خشـن یـا یکنواخـت آن نیـز     بهرحال تصویر برجسته ش. هستند
فضاي عمومی بواسطه طیف وسـیع مخاطبـان خـود کـه بـا      «. تأثیري منفی در عملکرد آن به جا خواهد گذاشت

نـد و نـه فضـاهایی بـه جـا مانـده از       ایابند، بستر وقوع زندگی جمعیهاي بسیار متفاوت در آن حضور میانگیزه
لذا فضاهاي شهري تماس مستقیم با زندگی روزانه شهروندان دارد و بیش از سایر فضاها بـر  . اي خصوصیفضاه

ین تجربیـات اجتمـاعی خـود را      . گذاردزندگی جمعی و فرهنگ آنان تأثیر می در این فضاهاست که کـودك اوـل
. چشـد بـه خـود را مـی   شود و سالمند حرمـت سـن و تجر  کند، نوجوان با هنجارهاي اجتماعی آشنا میکسب می

آینـد  در این فضاها شهروندان گرد هم می. هاي زندگی جمعی و تعامالت اجتماعی هستندفضاهاي شهري عرصه
  .»)1379پاکزاد،م،(گذارد ا به نمایش مییی که شکوه توان جمعی ر»ما«کنند؛ » ما«خود را تبدیل به » من«تا 
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   :کارکردهاي فضاي شهري
ریزي و توسعه شهري برنامهالگوهاي عمده و مهمی از دو بعد فیزیکی و کارکردي در فضاهاي شهري، نقش       
و مهمی بعنوان یکی از اجزاي  شهرسازي معقدند که فضاهاي شهري نقش عمده نظریه پردازانبسیاري از . دارند

نقـش   این عقیده فراتـر از نقـش کـارکردي فضـاهاي عمـومی اسـت؛ در مـورد       . اصلی در یک شهر سالم دارند
را زمانی که تعامالت اجتماعی ) community(توان گفت که حالت اجتماعی کارکردي این فضاها در حقیقت می

  )Pasaogullari, N et.al. 2004 (.دهندپیوندد، افزایش میها به وقوع میزیادي در این مکان
ت اجتماع و فرصت رویارویی، شان جهدر متون، دامنه وسیعی از کارکردهاي فضاي عمومی شامل، شایستگی     

هـاي  در یـک دموکراسـی، عرصـه نمایشـات و جشـن     ) free assembly(هاي آزاد شان در انجمننقش سیاسی
) Mitchell, 1996(یابندهاي خصوصی و گروهی در آن توسعه میهویت اي کهواسطه، و )Mitchell,1996(فرهنگی
-خصوصـی، مـورد مباحثـه و جـدل قـرار گرفتـه      ي ااي جهـت دسترسـی عمـومی و تمـایزي از فضـاه     و عرصه

کنـد کـه فضـاي عمـومی     مطالعات تحقیقی همچنین تأکید مـی ). .Berman, 1986. Mitchell, 1995, 1996(ستا
هاي نژادي و قشرهاي مختلف اجتمـاعی  هاي فرهنگی و تمرینی جهت تجمع و گردهمایی گروهانعکاسی از ارزش

  .باشندمی

 
ــومی در م   ــاهاي عم ــت فض ــت اهمی هــاي طالعــات سیاس

تأکیـد شـده اسـت، تـا     ) politics citizenship(يوندشهر
جایی که فضـاهاي عمـومی شـهري در جهـت عملـی شـدن       

معتقـد   Lefebvre .انـد هاي شهري الزم و ضـروري سیاست
اي در تـاریخ خـود فضـاي اجتمــاعی    اسـت کـه هـر جامعــه   

مشخصی را ایجاد کرده است که در این فضا به کلیه نیازهاي 
 -فرضاً از تولیدات اقتصادي تا محصوالت اجتمـاعی  –نوع مت

کند که چگونه فضاي عمـومی  این اهمیت آشکار می.). Hyden, 1995:p19به نقل از (شده استپاسخ داده می
ما فضا را . دهدشود و چگونه به نوبت به رفتار سیاسی و جمعی و اجتماعی ما شکل میبه طور اجتماعی تولید می

هـاي  کنیم و از این طریق با افرادي که داراي نژاد، مـذهب، عقیـده و سیاسـت و فرهنـگ    تقسیم می هابا غریبه
هـایی ماننـد   عالوه بر این استفاده از فضاي عمـومی ارزش ). Walzer 1986(کنیممتنوعی هستند همزیستی می

قوق دموکراتیک نظیـر  هاي مردمی، اجتماعات، وقایع فرهنگی، تظاهرات سیاسی و مکانی جهت تمرین حفستیوال
  Arefi M; Meyers W ;2003 )(.دهدآزادي انجمن را بیان کرده و نشان می

  
  :فضاهاي عمومی شهرهاي معاصر
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هاي تاریخی در گذشته، اهمیت فضاهاي عمومی در شـهرها رونـدي رو بـه    امروزه در مقایسه با بیشتر دوره     
به  دایی شهرها و حذف مؤلفه فضا از ارتباطات عمومی است، این امر تا قسمتی منتج از تمرکزز.زوال داشته است

در این زمینه نوعی . هاي اجتماعی مورد نیاز نیستچهره براي بسیاري از فعالیتبهنحوي که دیگر تعامالت چهره
اجتماعی فضاهاي عمومی مرکزي در شهر داراي اهمیـت خاصـی    –گذار یا انتقال، از زمانی که موقعیت فضایی 

در ایـن  . ها در شهرها داراي الگوهاي فضایی پراکنده شوند، ایجاد شـده اسـت  ها و فعالیتا زمانی که مکانبود، ت
  .اندانتقال، فضاهاي عمومی بسیاري عملکردهاي خودشان را در زمینه زندگی اجتماعی در شهرها از دست داده

با یکدیگر، بر اهمیت با هم بـودن افـراد   هاي مالقات افراد بهبود وضعیت فضاهاي عمومی به عنوان مکان       
هاي هاي خصوصی است که یکی از اصول نظریههاي عمومی از حیطهبحث دیگر جدا کردن حیطه. کندتأکید می

 Hanaهاي هانا آرنـد هاي فضاي عمومی همچون دیدگاهآید و همچنین در نظریهآزادگرایی سیاسی به شمار می

Arendt   و یورگن هابرماسJurgen Habermas   آنها معتقدند که حـوزه عمـومی قـوي،    . شودنیز دیده می
جایی است که در آن زندگی عمومی جریان دارد و به صورت مشخص از حیطه خصوصی نیز جدا شده اسـت و  

ها اما این خط فکري را مارکسیست. معتقدند که این نوع فضاي عمومی براي حفظ سالمت جامعه ضروري است
اند و این ایـده  آنها تأثیر این نوع جدایی را در مالکیت خصوصی مورد بررسی قرار داده. اندار دادهمورد انتقاد قر

اند که در این جدایی فضایی، بیشتر گونه تقبیح کردهنیز این ایده را این )  (feministsهافمنیست. اندرا رد کرده
؛ و این امر نقش اجتماعی زنان را در جامعـه  فضاي خصوصی در اختیار زنان قرار خواهد گرفت تا فضاي عمومی

ها نیز که با تمایالت جهانی شدن مخالفنـد و  به عالوه این ایده مورد انتقاد پسامدرنیست. کمرنگ خواهد ساخت
هاي جدیدي از اي از خوداتکایی و کاهش پویایی جامعه به دلیل توسعه گونهجدا شدن از عرصه عمومی را نشانه

  .دانند، قرار گرفته استجامعه اجتماعی می
اند، اما اهمیتشان را از در طول تاریخ فضاهاي عمومی شهر، نقش اساسی در زندگی اجتماعی شهرها داشته       

تغییـرات تکنولـوژیکی،   . شـوند هاي اصلی در شبکه اجتماعی شـهرها محسـوب نمـی   اند و دیگر کانوندست داده
هاي عمومی ث ایجاد گسستگی در عملکردها و فضازدایی از حیطهها باعافزایش جمعیت و تخصصی شدن فعالیت

اجتماعی  -هاي فضاییبندي اجتماعی در جامعه، خود به گسستبرخورد کاالگونه به مقوله فضا و طبقه. شده است
ها و افراد مختلط و متنـوعی را در  این فضاها هویتی مثبت دارند و فعالیت.و خصوصی سازي فضا انجامیده است

تواند گام مثبتی باشد در جهت کاهش برخوردهاي بالقوه که هاي اجتماعی میایجاد این کانون. پذیرا هستند خود
توانـد در بهبـود فعالیـت شهرسـازي و     ناشی از تفاسیر گوناگون و توقعات مختلف از فضاهاي شهري است و می

  ).1382مدنی پور، (انسجام اجتماعی شهرها نیز مؤثر واقع شود
  

  :ریزي شهرينقش فضاهاي عمومی در برنامه اهمیت و
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هــاي انــد، فضــاهاي عمــومی نظیــر پــاركهــاي شــهري بیــان کــردههمــانطور کــه بســیاري از تئوریســین     
، از عناصـر مهمـی   ) Community Garden (ايهـاي محلـه  ، و یا باغ) neighborhoods parks(همسایگی

یافتـه،  هر چنـد کـه، در شـهرهاي سـریع توسـعه      . کنندمینظیر یک شهر را تعریف هستند که نقاط جذب و بی
هاي عمومی شهري و ساختار مصنوعی ویژه، فضاهاي عمومی بـا تغییـري در سـاختار    علیرغم شباهت در خیابان

اند، بطوري که معنا و اهمیت، گم شده و کمیت و کیفیت فضاهاي عمومی شـروع بـه زوال کـرده    فیزیکی مواجه
  .است

-فضاهاي عمومی نظیر میادین شهري و بازارها، به ،قبل از مدرنیسمشهري هاي که در سکونتگاه عده اي معتقدند

هایی بودند متشکل از فعل و انفعـاالت  اي جهت ارتباطات اجتماعی مطرح بودند و در حقیقت مکانعنوان عرصه
  ).  Madanipour, 1992(ساختند میپذیر اجتماعی تعداد زیادي از مردمانی که این تعامالت را امکان

 Calthorpe  کند که دنیاي عمومی خاطر نشان می)Public World (    گسیخته شـده و کـاهش یافتـه اسـت .
انـد و فاقـد   ها، ادارت پست، تاالرهاي شهر و مراکز شـهري متفـرق و پراکنـده شـده    ها، مدارس، کتابخانهپارك

را تعیـین   مـا ) شـده بخش(شده یفیت دنیاي تقسیماین عناصر شهري، ک ":افزایداو می. مطلوبیت و ارزش هستند
  ).  Calthorpe ,1993("کندو ارزشی را که ما براي جامعه قائلیم را اظهار می کرده
کند و باعث افزایش همبستگی عالوه بر این فضاهاي باز در ایجاد حس اعتماد و اطمینان به مردم کمک می      

فضاهاي سبز یکپارچه و : هایی فقط براي تفریح هستنددر حقیقت اینگونه فضاها، فراتر از مکان. شوددر مردم می
بعـالوه، همـانطور کـه    ).Braza, 2003(کننـد یکدست در محالت، نتایج قابـل سـنجش محیطـی را ایجـاد مـی     

Goodman ها عناصر حیاتی در محیط ما هستند که داراي عملکردهاي مثبت و ضـروري  بیان کرده، این مکان
کنند، از منابع طبیعی حفاظت کرده و بـر طیـف وسـیعی از    هایی جهت تفریح مردمان فراهم میهستند، فرصت

کنـد کـه   خاطر نشـان مـی  ) 1994( Langmanو ) Goodman, 1968(گذارندتصمیمات توسعه اقتصادي اثر می
  .در حقیقت مرکز و قلب محالت هستند neighborhood placesهاي همسایگی مکان
       Rogers شوند، شان شناخته میکه شهرهاي بزرگ اغلب توسط فضاهاي عمومی وسیع امروزه معتقد است

هـاي طبیعـی و   آوردن تفریح و سرگرمی، زیبـایی ر فراهمشهرها، توانایی دقدرتمندي  و یکی از ابزارهاي سنجش
رسانند، نظیـر ایجـاد غـرور    فضاهاي عمومی، به شهرها سود می. باشدفضاهاي باز شاخص براي شهروندانش می

 ,Rogers(گذاري اقتصادي و کمک در ایجاد سالمتی و بهبود کیفیت زنـدگی شهري، افزایش توریست و سرمایه

ایـن در  . ریزي شهري و اجتماعی کردن محالت دارنـد اي در برنامهعمومی نقش عمده همچنین فضاهاي). 2003
از اواخـر   اي عمومی در نیمه دوم قرن بیستم، به خصـوص شهرها منجر به زوال فضاه سریع که رشدحالی است 

  .، بخصوص در کشورهاي در حال توسعه، شده است1980دهه 
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اي از رشـد سـریع،   به عنوان نتیجـه  left-over، به فضاهاي میفضاهاي عمو در کشورهاي در حال توسعه     
تغییر حالت داده است در نتیجه الزم است تا بازبینی مجددي در جهت درك بیشتر روابط در شهرها و فضاهاي 

  .عمومی آنها صورت گیرد
ر از فضـاهاي عمـومی،   و استفاده مؤث ادراكریزي و توسعه بایستی در زمینه تصور و هاي برنامهتمامی جنبه     

هـاي  هاي مرکزي و کانونی فعالیـت از آنجا که فضاهاي عمومی مکان). Goodman:1968(برانگیخته و فعال شوند
هستند، بایستی به این جهت توجه خاصی نمود که این فضا نه تنها از نظر کارکردي مناسـب  عمومی و خصوصی 

   .باشد تمایزيم داراي ویژگی اختصاصی و الزم است کهباشند، بلکه 
 buffer(در مقیاس همسایگی، فضاهاي عمومی نبایستی که فضاهاي مسـکونی و نـواحی محـافظ     از طرفی     

zones (عنـوان عنصـر   این فضا بایستی بـه . ها ایجاد شده است، اشغال و تصرف کندکه براي جداسازي فعالیت
هاي همسایگی بایسـتی  پارك  براي مثال،. دشو ، مورد استفاده واقعاصلی و عمده که مرکز توجه وهمسایگی است

هـاي  ها بایستی مؤلفهاین پارك. طراحی شوند) passive (و غیرفعال) active (هاي فعالاز هر دو جنبه استفاده
فـرم آنهـا بایسـتی جالـب و     .بینی نشده، تقویت و منعکس کننـد هاي پیشمحیطی را در جهت استفاده در زمینه

  .را در ذهن افراد القا کند )Calthorpe,1993(تا اینکه مکانی براي سکونت و سکونباشد ) پیوسته(مرتبط
کننـد، در ادبیـات   مـی  ایفـا اي که فضاهاي عمومی در توسعه شـهرها  از طرف دیگر، با توجه به نقش عمده      

 .Glazer and Lilla, 1987. Worpole, 1992)ریزي شهري بر اهمیت فضاهاي عمومی بارهاوبارها طراحی و برنامه

Tibbaids, 1992. Sorkin, 1992. Vernez Moudon, 1992. (عنوان جایی که تعامالت اجتماعی و تجارب زندگی به
هاي عمومی، ترکیب اصلی محالت با براي مثال پارك. تأکید شده است )Madanipour, 1992(دهدشهري رخ می

این نواحی بـه عنـوان   . هستند در این محالت بخشلذتقابل زندگی و فضاهاي و  higher-densityتراکم باال 
 childcareهاي تفریحـی، تسـهیالت نگهـداري کودکـان     اي، مراکز فعالیتهاي محلههایی جهت مالقاتمکان

facilities  هـاي عمـومی  فعالیـت «به این خاطر که کارکرد آنها بطور ابتـدایی   -نیکی صرف نهارو نقاط پیک «
  ).Calthorpe, 1993(کنندعمل می -است
اي، همچنـین بـه جـاي    ها و مراکز محلـه فضاهاي عمومی به فرم پارك     

  sense of  placeمکانی  حسو  civic prideهایی از غرور شهري سمبل
مکـانی بـه    حس. رودبخشد، بکار میکه ادراك و مفهوم جوامع را بهبود می

یـابی مناسـب   و مکاناز خالل طراحی ادراك فضا آسانی به واسطه توجه به 
  ).Duany and Platter-Zyberck 1991(شودفضاهاي عمومی حاصل می

                                                
   فضاهايleft-over   هاي ساختمان ميانساخته نشده در ) اندازهايچشم( يعنوان فضاهاتعريف شده، به ۱۹۸۶كه توسط ترانسيك در سال

-كند و كمترين استفاده از آا به عمل مياند و كسي از آا نگهداري منيها واقع شدهراه هاي بالصاحب كه در نزديكي آزادچند طبقه و يا زمني

  . .است آيد، بيان شده
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 communityاي ، معتقدند که این عقیده ایجاد درك محله Talenهاي شهري مانند بسیاري از تئوریسین     
شـعور  در جهـت تقویـت   . اي در فضاهاي شهري ایجاد کنـیم شود که نقش مرکزيو فضاهاي عمومی، باعث می

دسترسی به فضاهاي . اي در فضاهاي عمومی، بایستی برخی از تعامالت اجتماعی در حیطه عمومی رخ دهدمحله
هاي اصلی بر حسب بعد فیزیکی قلمروي عمومی مورد بررسی قرار گیرد؛ تواند به عنوان یکی از مهرهعمومی می

بنـابراین یکـی از   . تمـاعی محـدود شـود   و هـم بواسـطه محـیط اج    ه باشددنکه این عامل بایستی هم تسهیل کن
فاکتورهاي مؤثر و مانع شونده در جهت افزایش مطلوبیت و انجام تعامالت اجتمـاعی در یـک فضـاي عمـومی،     

توانـد بـه عنـوان یکـی از     تنهایی میدسترسی به فضاهاي عمومی به .دسترسی به فضاي عمومی به تنهایی است
  .ایش مطلوبیت و انجام تعامالت اجتماعی در یک فضاي عمومی مطرح شودافز) مانع(فاکتورهاي مؤثر و بازدارنده

اند و یـا فضـاهاي زنـده موجـود     ریزي شهري مورد غفلت واقع شدههر چند که امروزه این فضاها در برنامه     
بطور کلی دسترسی و مطلوبیت این فضاها از زمـانی کـه فضـاهاي شـهري در     . مورد فراموشی قرار گرفته است

دسترسـی و مطلوبیـت   .انـد، کـاهش یافتـه اسـت    ریزي و توسعه شهري مورد غفلت واقع شدههاي برنامهسهپرو
طـور منفـی از رشـد سـریع     فضاهاي عمومی و ساختاري فیزیکی و کارکردي آنها، از جمله مسایلی هستند که به

هاي شـهري ، بایسـتی راه   تگاهمثالً در مقایسه با رشد اقتصادي، فضاهاي عمومی در سکون. اندشهري اثر پذیرفته
  ).Pasaogullari, N; Doratli, N 2004(. اي را بپیمایند تا به استانداردهاي معاصر شهرها برسندطوالنی
در چند نمونه موردي صورت گرفته،  "بازنگري کیفیت فضاهاي عمومی"اي که در مورد در نظرسنجی       

کنندگان فضاهاي شهري مواردي نظیر امنیت، ه استفادهپاسخ دهنده، مشخص شد ک 150برحسب تحلیل نظر 
دسترسی و پاکیزگی فضاهاي عمومی را مهمترین عامل دانسته و براي مواردي نظیر حفاظت و نگهداري فیزیکی 

در همین زمینه با توجه به مطالعه اي که بر  )دشکل صفحه بع(اندفضاهاي عمومی کمترین ارزش را قائل شده
جهان صورت گرفته است به ) www.pps.org(فضاي عمومی شهري در کشورهاي مختلف 1000روي بیش از 

عامل اساسی در مطلوبیت سنجی و سنجش کیفی وضعیت فضاي عمومی از اهمیت  4این نتیجه رسیده اند که 
  :این عوامل عبارتند از.بیشتري برخوردارند

 دسترسی و بهم پیوستگیAccess & Linkage 

 آسایش و منظر:Comfort & Image 

 هاها و فعالیتاستفادهUses & Activities: 

 پذیرياجتماعیSociability 

  

                                                
  ها مهچـنني بـر درجـه    كند، جايي كه اين حمدوديتكند و حمدود هم ميبيان شده كه حميط اجتماعي دسترسي به فضاهاي عمومي را تسهيل مي

  ).Talen 2000(ها فراهم استگذارند، اگر چه كه دسترسيدهد اثر ميه عمومي رخ ميتعامالت اجتماعي كه در حوز
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-البته بدیهی است که قضاوت در مورد اهمیت کیفیت فضاهاي عمومی دقیقاً به ادارك شخصی افراد برمی      

اال و یا پایین ارزیـابی  گردد و افراد مختلف عوامل متفاوتی را بیش از حد ب
کننده محلی ولی بایستی به یاد داشت که قضاوتی که افراد استفاده. کنندمی

. هاي سیاسی اسـت دهند، به مراتب ارزشمندتر از قضاوتاز فضا انجام می
مهم است که درك کنیم که تمامی این عوامل کیفی در تشکیل یک تجربه 

حل و کوشش مشـخص در جهـت بهبـود کیفیـت     مانع از ارائه یک راه روند، وکلی فضاي عمومی با هم بکار می
  . شودفضاهاي عمومی می

توسط "مشابه آنهایی که در  –هاي طراحی شهري اي از فعالیتبا توجه به نکات گفته شده، و ترکیب دامنه       

وامـل زیـر در   اي از عتوان گفـت کـه مجموعـه   می -بیان شده) By Design DETRO & CABE, 2000("طراحی
  :کنندگان مؤثرندارزیابی کیفیت فضاي عمومی از نظر استفاده

 شود؟آیا این مکانها تمیز هستند و به تمیزي آنها رسیدگی می): cleanliness(نظافت و پاکیزگی .1

 این فضاها تا چه اندازه در دسترسند و قابلیت تحرك در آنها وجود دارد؟): accessibility(دسترسی .2

 تا چه اندازه چشم نوازند؟): attractiveness(جذابیت .3

 آیا افراد در گذران اوقات فراغت در این مکانها راحتند؟): comfort(راحتی .4

 گیرد؟تا چه اقشار مختلف جامعه را دربرمی): inclusivity(جامعیت .5

یتهاي شـاد و  تا چه حد از فضا استفاده شده و امکان انجام فعال): vitality and viability(سرزندگی و پویایی .6

 بخش وجود دارد؟زندگی

هاي مختلف موجود در فضا وجـود  تا چه حد قابلیت به مرحله اجرا درآمدن فعالیت): functionality(عملکرد .7

 دارد؟

 آیا این فضا یک مشخصه واضح و ممتاز دارد؟): distinctivness(تمایز.  .8

 کنند و فضاهاي امنی هستند؟نیت را القا میآیا این فضاها احساس ام): safty and security(ایمنی و امنیت .9

 شود؟تا چه حد در طول زمان، جهت بهبود و سالمتی فضاها اقدام می): robustness( نیرومندي و سالمتی .10
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ماخذ : http://www.odpm.gov.uk/ 

یابد بلکه در دسترسی به فضـاي عمـومی و ادراك   هاي فرهنگی، اجتماعی نه تنها در معماري نمود میتفاوت     
هایی در استفاده و دسترسی به فضـاي  ، تفاوت) 1960(در تحقیق لینچ به عنوان نمونهگذارداین فضاها هم اثر می

لینچ دریافت که . شهر آمریکایی انجام شدچهارهاي مختلف نژادي و جنسینی درگروه ادراك تصویريعمومی و 
هاي اجتمـاعی  نژادهاي مختلف، گروه. کنندصورت و همانند، درك نمیهاي اجتماعی متفاوت شهر را به یکگروه

از فضـاهاي  آنجلس، از فضاي عمومی درك یکسان نداشته، فرضـاً انـدازه و اجـزاي متنـوعی     و جنسیتی در لس
) جابجـایی (مطالعـه آشـکار کـرد کـه تحـرك      ، ایـن  ادراك تصویرياز  با استفاده . آوردندعمومی را به یاد می

حرکت بیشتر، تصویر ذهنی پیچیده و متنوعی از شهر را براي آنها . گذاردشهروندان، بر درك آنها از شهر اثر می
  Arefi M; Meyers W; 2003) (.کندرا محدود میفراهم کرده در حالی که حرکت کمتر، درك آنها از شهر 

ریزي شهري در ایجاد و یا تغییر وضع فضاي ها، معتقدیم که موفقیت و یا شکست برنامهپس از تمام بررسی      
هاي افرادي که از این ویژگیکننده و هم تنوع گیري هم تعداد زنان و مردان استفادهعمومی، بایستی توسط اندازه

ارزیابی و بررسی  -هاي انجام گرفته در فضاهاکنند، درست به همان خوبی تنوع روابط و فعالیتتفاده میفضاها اس
توان ادعا کرد که این بخشی در هر دو زمینه منجر شدند، آنگاه میاگر فضاهاي عمومی داراي نتایج رضایت. شود

هـاي ناشـی از طبقـه    عی و کـاهش محرومیـت  اي را افزایش و بهبود روابط اجتمـا اند، نقش عمدهفضاها توانسته
  )   (Garcia-Ramon et.al. 2004 .اند، نژادي، سنی و جنسی داشتهsocial classاجتماعی

  
  :جمع بندي
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از دوران یونان باستان همواره عرصه اجراي کارکردهاي اجتمـاعی و   بویژه فضاي شهري در طول تاریخ بشر و   
هاي وابسته به نهادهاي عرصه خصوصی مانند خانواده نیز به اري از فعالیتهاي نهادین جامعه بوده و بسیپویش

بنابراین نه تنها همراه با سـیر تحـول جامعـه نهادهـاي عرصـه      .عرصه عمومی و فضاي شهري سپرده شده است
یابد، بلکه فضاهاي عمـومی و شـهري نیـز بواسـطه     عمومی و شهري بطور روزافزونی پیچیده شده و گسترش می

اند و ما امروز با تنوعی از فضاهاي عمومی و اجتماعی مواجهیم که در تملک عمومی یافته اندرابطه توسعه همین 
  .گرددو کارکردهاي اجتماعی در آنها جاري می

کارکردهاي اجتماعی در تسهیل ایـن کارکردهـا و پـویش     مکانی از سوي دیگر فضاي شهري به عنوان بستر    
آیند نقشی برجسته داشته و موجب تسهیل روابط پدید می... شکال نهادها، سازمانها و ا درهاي وابسته به آن که 

از آنجا که فضاي شهري با دخالت در تسـهیل و پـاالیش سـاخت اجتمـاعی     .گرددو پاالیش ساخت اجتماعی می
د بنابراین بـه  گردشود و گاه موجب تقویت، تحکیم و یا تضعیف آنها میعموماّ با راهبردهاي اجتماعی درگیر می

فضـاي عمـومی شـهري در اکثـر     .دلیل عمومیت، قطعیت و تکرار شوندگی اثرات آن داراي نقش اجتماعی است
هاي اسـتبدادي از ابـراز عقیـده،    ممانعت رژیم. نیز بشمار می رود کشورهاي جهان سوم عرصه نمایشات سیاسی

هاي  عمومی اري اجتماعات و دسترسی به رسانههاي مخالف با رژیم را که از حق انتخابات واقعی، حق برگزجناح
هـا، برپـایی   روش معمول براي به مبارزه طلبیدن رژیم. کنداند، مجبور به روشهاي دیگر میو جمعی محروم شده

کنترل خیابانهاي شهر به معناي داشتن . اجتماعات سیاسی در اماکن عمومی و راهپیمایی در خیابانهاي شهر است
هایی که بر میدانها و خیابانهاي شلوغ تسلط داشته باشند، تهدیدي جـدي بـراي حکومـت    قدرت است و جنبش

بنابراین بنظر می رسد توجه روزافزون به فضاهاي عمـومی  )1379 ح،پارسی،و  351: 1376: گیلبرت.(خواهد بود
  .شهري واقعیت انکار ناپذیر شهرهاي ما در سده جدید باشد  
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