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مقدمه
گروه هاي  دربرگیرنده  عمومي  عرصه  بیان  ساده ترین 
اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و غیره است که از متن مردم 
عرصه  نوعي  به  است؛  گرفته  ریشه  آنها  فعالیت هاي  و 
عمومي یک عرصه همگاني است که عموم مردم یک شهر 
انگلیسي  »فرهنگ  اساس  بر  دارند.  را  آن  حق حضور در 
آکسفورد«، واژه Public به معناي کلي و در اکثر معاني 
متضاد خصوصي است. همچنین تعریف مربوط یا متعلق 
به مردم به عنوان یک کلیت، نیز براي آن ذکر شده است. 
مشابه  تعریفي  آکسفورد  فرهنگ  ویرایش  جدیدترین  در 
مطرح شده است: »متعلق یا متوجه مردم به مثابه یک کلیت 
در دسترس یا اشتراکي براي همه مردم و ارائه شده توسط 
براي مثال  این تعریف  اتکاي  به  یا مرکزي.  دولت محلي 
عنوان  به  مردم  تمام  با  مرتبط  و  متعلق  عمومي،  خیاباني 
یک کلیت است، به روي شان باز است، موجودیتي محدود 
مرتبط  آن  به  و  ارائه مي شود  از طرف دولت  دارد،  نشده 
عمومي  فضاي  مختلف  تعاریف  در  مفاهیم  این  است. 
بازتاب یافته اند« )مدني پور، 1384، ص 213(. لذا شایان 
ذکر است که موضوع تولید، تقویت و توسعه فضاي شهري 
مناسب، فعال، پویا و زنده به عنوان یکي از اهداف راهبردي 
ارتقاي کیفیت محیط در محیط هاي مصنوع شهري، همواره 
دارد.  قرار  شهري  طراحان  و  ریزان  برنامه  کار  صدر  در 
است  مؤثري  نقش  جهت  به  اساسًا  موضوع  این  اهمیت 
از  بارها  این مهم  دارند و  این گونه فضاها در جامعه  که 
سوي بسیاري از دست اندرکاران مسائل شهري، اجتماعي 
و روان شناسي مانند )پاتریک گدس: 1915، گوردن کالن: 
جین   ،1961 مامفورد:  لوئیس   ،1961 لینچ:  کوین   ،1959
راپاپورت:  اموس   ،1973 بیکن:  ادموند   ،1961 جیکوب: 
1977 و 1978، ادوراد کروپات: 1985، کارولین فرانسو از: 
19888، دیوید هربرت: 1981 و 1991، جان مونتگمري: 
1988، یان بنتلي: 1999( مطرح شده است )پارسي، 1381، 
باور است که فضاهای عمومی  این  بر  کارمونا  ص 42(. 
به  که  هستند  اجتماعی ای  محیط های  و  مکان ها  شهری، 
و   مشترک  زمینه ای  نمایش،  و  رفتار  برای  میدانی  عنوان 
خنثی برای تعامل اجتماعی، اختالط و ارتباط و مرحله ای 
برای معرفت اجتماعی، پیشرفت شخصی و تبادل اطالعات 
-219 1390، صص  همکاران،  و  )کارمونا  می کنند  عمل 
221(. از سویي دیگر، دولت مرکزی و محلی و سازمان های 
در  عمومی  فضاهای  تامین  برای  را  خود  تعهد  داوطلبانه 
انگلستان ابراز کرده اند. مطالعات نشان داده اند که فضای 

عمومی با کیفیت، اقتصاد محلی را بهره مند می کند، مردم را 
به صرف زمان بیشتری در مغازه ها و کسب و کار تشویق 
می  کند، و قیمت خانه هم افزایش می یابد. فضاهای عمومی 
مکانهای دموکراتیکی هستند که امکان استفاده از آنها برای 
و  می یابند  آنها حضور  در  اجتماعات  و  دارد  همه وجود 
باز ما  اتاق نشیمن رو  شکوفا می شوند. فضاهای عمومی 
و مرکز تفریحی فضای باز ما هستند )لیپتون، 2002، پیش 
گفتار(، و برای سالمت و رفاه ساکنان در تمام سنین مهم 
می باشند. فضای اجتماعی و بودن در انظار عمومی راهی 
خود  مشروع  حق  از  که  اجتماعی  گروه های  برای  است 
از  آنجا که همه  از  اما  بهره مند شوند.  به جامعه  تعلق  در 
فضاهای عمومی استفاده می کنند، جو غالب رقابتی تلقی 
مانند مخالفت، رویارویی، مقاومت  عواملی  می شود، زیرا 
 ،1995 )میچل،  می کنند  بازی  مهمی  نقش  براندازی  و 
2003(. این رقابت ممکن است بین طیف وسیعی از مردم 
قومیت،  سن،  جنسیت،  اساس  بر  اجتماعی  گروه های  از 
توانایی )عدم توانایی(، طبقه اجتماعی و غیره صورت گیرد 
)ولنتاین، 1996؛ مالون، 2002(. اما در اصل به نوع مکان 
و در نتیجه به کشمکشهای جدی در نمایندگی یک گروه 

اجتماعی مربوط می شود )کرسول، 1996(. 
»فضاهاي  کتاب  از  هشتم  فصل  در  پور«  مدني  »علي 
ریشه اي،  نگاه  یک  با  شهر«1  خصوصي  و  عمومي 
بنیادي ترین تفاوت میان فضاهاي عمومي و خصوصي را 
تفاوت میان فضاي دروني انساني و فضاي بیروني جهان 
پیرامون مي داند. وي در یک تحلیل، خصوصي ترین فضا 
را فضاي درون بدن بر شمرده، سپس اولین الیه که رفتار 
شخص، حرکات بدن و زبان در آن تبلور مي شود را فضاي 
شخصي مي داند. وي به دنبال این مطلب خصوصي بودن 
یک  در  و  داده  ارجاع  ملک خصوصي  به  عمدتًا  را  فضا 
تعریف کلي حوزه خصوصي را بخشي از زندگي شخص 
دید  از  به دور  و  مي داند که وي در محدوده اي شخصي 
آن  رسمي،  مقامات  و  حکومت  کنترل  یا  مردم  اطالع  و 
شخصي  حریم  داشتن  از  عده اي  تعبیر  مي کند.  کنترل  را 
باشد.  خود  حال  به  و  تنها  دارد  حق  فرد  که  است  این 
بر اساس این تعبیر، فضاي خصوصي بخشي از فضاست 
آن  از  داشته  دارد و حق  اختیار  و  مالکیت  آن  بر  فرد  که 
ببرد و دیگران را در آن راه ندهد )مدني  بهره انحصاري 
پور، 1384، صص 27-26(. اینکه فضاهای عمومی چگونه 
درک و مورد استفاده قرار می گیرند بستگی به شخصیت 
1. Public and Private Opaces
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میچل،  به:  شود  )مراجعه  دارد  گروه ها  و  افراد  تک  تک 
1995؛ لووز، 1997؛ مک داول، 1999؛ لوو، 2000؛ ماتیو 
مثال، جامعه شناسی دوران  به عنوان  و همکاران، 2000(. 
به  عمومی  فضاهای   .)1998 همکاران،  و  )جیمز  کودکی 
عنوان مکان های که در آن کودکان و نوجوانان می توانند 
و  کنترل  از  دور  به  را  خصوصی  حریم  حفظ  از  شکلی 
نظارت خانوادگی برای خود تشکیل دهند، تعریف می کند 
با روابط قدرت آغشته  )مالون، 2002(. فضاهای عمومی 
سمت  به  می توانند  خاص  اجتماعی  گروه های  هستند: 
چنین فضاهایی سوق پیدا کنند، آن را تحمل کنند، خود را 
با آن وفق دهند، و حتی گاهی اوقات از چنین فضاهایی 
دوری کنند در مواردی مثل: ولگردی، اسکیت بورد ممکن 
است به دلیل بازنمایی های اجتماعی در مالء عام مناسب 
نتیجه  در   .)1996 ولنتاین،  1991؛  )ویلسون،  نکند  جلوه 
حق تعلق به جامعه و نه فقط بودن در آن روش موثری 
است که گروه های مختلف حق مشروع خود در تعلق به 
جامعه ابراز کنند.  در قلب هر دموکراسی فراگیر تعلق به 

بخشی از حوزه عمومی کاماًل استدالل شده است. 

مواد و روشها
روش تحقیق ترکیبی از تحقیق کمی و کیفی می باشد، که 
برنامه  و  مدیران  سواران،  اسکیت  از  مصاحبه هایی  شامل 
مردم  و  فروشگاه ها،  و  مشاغل  صاحبان  شهری،  ریزان 
 46 توسط  تحقیق  این  می باشد.  مکانها  این  در  رهگذر 
است  شده  انجام  ماه   12 طول  در  ساله(   73 تا   16( نفر 
)از اکتبر 2004 تا سپتامبر 2005(. مشاهدات درکل در 3 
مکان یعنی مناطق مسکونی، فضاهای سبز، مراکز شهر، از 
7 صبح تا 1 نصف شب صورت گرفته است. این مطالعه 
با در نظر گرفتن مطالعات پیشین این پرسش ها را مطرح 
رقابتهای  به  توجه  با  تنها  عمومی  فضای  معنای  می کند: 
گیج کننده و یا به ظاهر بی اهمیت در لذت بردن افراطی 
از مکانهای عمومی، مانند خیابان های قدیمی و یا پارک ها 
 ،1998 )گوهین،  می شود  درک  جدید  گورستان های  و 
ص 493(. اهداف اصلی این تحقیق عبارت بودند از: 1.  
بررسی چگونگی تعامالت گروه های مختلف اجتماعی در 
فضاهای مهم عمومی نزدیک به منطقه شهری تعریف شده؛ 
2. تجزیه و تحلیل اینکه آیا تعامالت نسبت به سن و یا 
با محل متفاوت است. و یا آیا حضور مردم یا گروههای 
خاص استفاده از فضای عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد. 
3. ارتباط تجزیه و تحلیل تعامالت اجتماعی به برنامه های 

سیاسی در حال ظهور در مورد اشتراک و استفاده از فضای 
فضاهای  در  امنیت  و  ایمنی  نسلی؛  بین  تعامل  رقابت؛ 
عمومی؛ مدیریت و نگهداری از فضای عمومی؛ و پژوهش 
در جامعه در حال توسعه؛ 4.  تاثیر ابتکارات محلی برای 

توسعه استفاده از فضای عمومی توسط کاربران متنوع.
کیفی«  و  کمی  »روش  از  ترکیبی  تحقیق  رویکرد 
مشارکتی  غیر  مشاهده  شامل  اول  درجه  در  که  می باشد 
توسط نویسندگان و یک تیم بزرگ از محققان همکار، که 
عالوه  شده اند.  استخدام  آیلسبری  کلیدی  نقطه  هشت  از 
بر این، نویسندگان مصاحبه ای از سهامداران و یک سری 
تحقیق  محل های  اند.  داده  ترتیب  را  خیابانی  نظرسنجی 
شامل میدان مرکز شهر، مراکز خرید حومه، مراکز خرید 
مرکزی، خیابان های باالی شهر، زمین های بازی، پارک ها و 

مناطق مسکونی است.

ادبیات تحقیق
مکانهای عمومی

فضای شهری، فضای خالی بین ساختمان ها نیست، بلکه 
فعالیت ها،  کالبدی،  ُمحیط  دربرگیرنده  است  مفهومی 
رویدادها و روابط میان آنها )مدنی پور، 1384(. بنیانهای 
اصلی که فضاهای شهری را شکل می دهند، برآیند نیروهای 
اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی، دینی، سیاسی هستند 
)ستارزاده و همکاران، 1389(. فضای جمعی فضایی است 
که در آن با غریبه ها سهیم هستیم، مردمی که اقوام، دوستان 
یا همکار ما نیستند. فضایی است برای سیاست، مذهب، 
دادو ستد و ورزش، فضایی برای همزیستی مسالمت آمیز 
)Walzer,1986:470(، فضایی  و برخوردهای غیر شخصی 
است که افراد و گروه های مختلف اجتماعی در آن سهیم 
اند، این فضاها محل تبادل افکار و اطالعات و مکانی برای 
فضاهایی  چنین  هستند  اجتماعی  شبکه های  گیری  شکل 
بیش از آنکه تنها یک فضا باشند یک تجربه اند )دانشپور 
عنوان  به  شهر  در  فضاها  این    .)1386  ،Hajerاز نقل  به 
مکان هایی که بیشترین کنش ها و ارتباطات میان شهروندان 
در آن روی می دهد، بستر اصلی فعالیت های سکارکردی 
در  مهمی  عنصر  و  نموده  ایجاد  را  مراسمی شهروندان  و 
ایجاد پیوند اجتماعی میان شهروندان و هم چنین خاطره 
جمعی مشترک در بین آنهاست )عندلیب، 1389، ص 18(. 
فضاهای جمعی مطلوب و هماهنگ با فرهنگ، ویژگی ها 
و نیاز های اجتماعی و مناسب با شرایط محیطی را می توان 
شهری  زندگی  فضای  مطلوبیت  در  ناپذیر  انکار  ارزشی 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 ij
ur

m
.im

o.
or

g.
ir 

at
 1

4:
00

 IR
S

T
 o

n 
T

ue
sd

ay
 N

ov
em

be
r 

12
th

 2
01

9

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-2239-fa.html


132

فصلنامه مدیریت شهری
Urban Management
شماره 51 تابستان 1397

No.51 Summer 2018

امروز به شمار آورد )گل، 1389، ص 1(. فضاهای شهری 
دربردارنده شاخص های تاریخی هستند و از اینرو فضاهای 
شهری، عامل انتقال میراث فرهنگی جامعه در طول زمان 
و  فضا  مادی،  و  عینی  دیدگاه  از   .)1375 )نصر،  هستند 
فضای شهری، بستری است که روابط اجتماعی و حیات 
مدنی در آن جریان می یابد. روابطی که بر مبنای واقعه ها 
حیات  به  را  مدنی  حیات  و  می گیرند  شکل  حادثه ها  و 
واقعه ای تبدیل کرده و سبب می گردند تا خاطره شکل گیرد 
و ذهن محل انباشت خاطره ها گردد )خاتمی، 1380، ص 
54(. »فضای شهری« را می توان بخشی از »فضای هستی« 
تعریف کرد )ستارزاده و همکاران، 1389، ص 8(. فضای 
ارتباط  که  است  گردیده  تقسیم بندی  شاخه ای  در  هستی 
بشر را با یک کلیت فرهنگی و اجتماعی پیوند می زند و از 
اینرو فضای شهری حوزه ای از فضای هستی فلسفی است. 
زندگی  فضای  شامل  عام،  تعریف  یک  در  فضای شهری 
به  برای رسیدن  ناآگاهانه  یا  شهروندانی است که آگاهانه 

مقاصد مختلف طی می شود )پاکزاد، 1375(. 
در  انسان  و  زمان  که  است  فضایي  شهري  فضاي 
ایجاد  مختلف  ادوار  در  که  فضاهایي  دارند.  حضور  آن 
با  با توجه به نقش خالقي که براي پیوند امروز  شده اند. 
فردا براي فضاي شهري قائل مي شوند، تعداد و مصادیق 
تقلیل مي یابد و محدود مي شود.  فضاي شهري به شدت 
را  فردا  و  امروز  بین  پیوند  که  خاصي  اتفاقات  واقع،  در 
تاثیرگذار  و  همه گیر  و  بزرگ  اتفاقاتي  یا  مي کنند،  برقرار 
و نادر هستند و یا اینکه به حدي تکرار مي شوند که براي 
خواهند  العاده اي  فوق  اهمیت  و  ارزش  واجد  مردم  همه 
شد. از سوی دیگر، یکي از بحث هاي مهم امروزي در میان 

متفکران مسائل شهري در ابعاد فرهنگی- اجتماعی، موضوع 
»فضاهاي عمومي در شهر« است. این مفهوم در طراحي و 
برنامه ریزي شهري تحت عناویني همچون »عرصه عمومي«2، 
»فضاي شهري«3، »مکان عمومي«4 مورد نقد و بررسي قرار 
گرفته است. مکانهای عمومی به مردم امکان می دهد هر طور 
که دلشان می خواهد با هم ارتباط برقرار کنند، زیرا برای هر 
قشری از جمله، خانواده ها، گروه های اجتماعی و فرهنگی، 
دوستان، همسایگان، همکاران و ...امکان حضور و استفاده 
هست. هر چه روابط گروه ها و قشرهای مختلف راحتتر و بهتر 
باشد، روابط اجتماعی همگن تر می شود. عمده متون مربوط 
به فضاي عمومي شهري و محتواي آن در بررسي هاي خود 
از ابعاد کالبدي و فعالیتي فضاي شهري به سه منبع »زندگي 
اجتماعي در فضاهاي شهري کوچک«5 اثر ویلیام وایت6 در 
1980، »زندگي در بین ساختمان ها«7 اثر جان گهل8 در 1987 
و »مکان هاي مردمي: راهنماي طراحي فضاي باز شهري«9 اثر 
کلیر کوپر مارکوس10 و کارولین فرانسیس11 در 1988 ارجاع 
مي دهند. فضاي عمومي یک دنیاي نهادي و مادي مشترک و 
فضاي حائلي است که امکان حضور مشترک را فراهم کرده، 

2.  Public Realm
3.  Urban Space
4.  Public Place
5.  The Social Life of Small Urban Spaces 
6.  William H.Whyte
7.  Life Between Buildengs 
8.  Jon Gehl
9.  People Places: Design Guidelines for Urban Open 
Spaces
10.  Clare Cooper Marcus
11.  Carolyn Francis

نمودار 1. )سمت چپ( نقش مردم و معمار در رویکردهاي 4 گانه طراحي محیط؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس لنگ، 1378؛ و نمودار 2. 
)سمت راست( نقش طراحي در رابطه هاي 3گانه با تعامل محیط- رفتار؛ ماخذ: نگارندگان بر اساس لنگ، 1387.
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روابط متقابل میان افراد را تنظیم مي کند. ما با حضور در مکاني 
که دیگران نیز در آن حضور دارند به تجربه مشترکي از جهان 
مي رسیم و به این ترتیب با همه انسان هایي که در گذشته )یا 
آینده( چنینن واقعیت فیزیکي را تجربه کرده اند )یا خواهند 
کرد( پیوند برقرار مي کنیم. این بخش پیوند دهنده که دوره هاي 
مختلف تاریخي را به هم متصل مي کند، فضاي عمومي را 
مشترک  با حضور  ما  مي سازد.  برخوردار  تداوم  و  ثبات  از 
در نهاد هایي خاص همچون آیین ها و مناسک، نمایش ها و 
اجراها، گفت و گوهاي دسته جمعي هم مي توانیم به تجربه 

مشترک دست یابیم )مدني پور، 1384، ص 31(. 

كوستوف و مکانهاي عمومي
قلمرو  از  خود  تعاریف  در  اینکه  رغم  علي  »کوستوف«12 
عمومي بیشتر »فضاهاي باز« را مدنظر دارد، اما به دلیل تعریفي 
که از فعالیت هاي انجام شده در این فضاها مي کند به نظري 
مشابه لنگ مي رسد:  »شاید به صورت بنیادي، آیین هاي خاص 
خود ما در زمینه تعامل اجتماعي به آهستگي در درون یک 
رشته فضاهاي خصوصي شده عمومي که منحصر به زمان 
ماست، رفته اند که شامل آنزیوم، پارک هاي موضوعي و مراکز 
Kost� از «خرید مي گردد )اهري، 1385، ص 208؛ به نقل 

.)1992:82،of

لنگ و مکانهاي عمومي؛ لنگ مي گوید: اگرچه، در مورد 
آنچه که قلمرو عمومي را تشکیل مي دهد، مقداري ابهام وجود 
دارد، ولي چنان که تحلیل مختصري از عناصر محاط کننده آن 
نشان مي دهد، قلمرو عمومي را کف و سطوح ساختمان هاي 
سطوح  این  از  برخي  است.  دربرگرفته  آن  کنندۀ  احاطه 
دیوارهاي خارجي هستند که فضاي عمومي و خصوصي را 
از هم جدا مي کنند، اما سطوح دیگر، دیوارها و سقف هایي 
هستند که فضاهاي داخلي را در خود جاي مي دهند. لنگ 
اشاره مي کند که در مورد محدوده فضاي عمومي و خصوصي 
مشترک  سطوح  دو  هر  که  دلیل  این  به  دارد.  وجود  ابهام 
کالبدي مي یابند. در واقع محدوده فضاي عمومي گاه به درون 
محوطه هایي که داراي مالکیت خصوصي هستند، نفوذ مي کند 
و این محوطه هاي را )به دلیل استفاده عمومي از آنها(  به عنوان 
فضاي عمومي مطرح مي کند؛ یعني محدوده اجتماعي فضاي 
عمومي با محدوده حقوقي و کالبدي آن، روي هم قرار نمي 
گیرند. درنتیجه مرز کالبدي فضا با قلمرو اجتماعي آن یکسان 
نیست. وي در این ابهام فضاهاي عمومي اعتقاد دارد که اگرچه 
مردم از نظر دسترسي به آنها از آزادي نسبي برخوردارند، اما 
12. Kostof

این مکان ها در مالکیت خصوصي قرار دارند. از آن جایي 
در  فزاینده اي  به طور  قلمرو عمومي و مشترک شهرها  که 
حال خصوصي شدن است )یا شاید بهتر است بگوییم قلمرو 
خصوصي، فضاهاي عمومي را در اختیار مي گذارد(؛ بنابراین 
ابهام گفته شده شاید در آینده نیز ادامه خواهد یافت. ابهام به 

دو دلیل ایجاد مي شود:
ویژه . 1 )به  عمومي  قلمرو  کننده  تعریف  عناصر 

خصوصي  مالکیت  در  غالباً  ساختمانها(  دیوارهاي 
هستند که مسائلي را در رابطه با مالکیت عمومي در 

برابر خصوصي مطرح مي کند و 
خارج . 2 در  هم  و  داخل  در  هم  فضاها،  از  بسیاري 

Lang 1994:187-( ساختمان ها نیمه عمومي هستند
.)189

چرمایف- الکساندر و مکان هاي عمومي؛ »چرمایف«13 
و »الکساندر«14 به طور کلي سلسله مراتب فضاهاي شهري یا 
عرصه هاي زندگي جمعي و زندگي خصوصي را در شش 
دسته زیر طبقه بندي مي کنند: 1. »فضاهاي عمومي شهري«: 
مانند  است،  مردم  عموم  به  متعلق  که  تسهیالتي  و  اماکن 
»فضاهاي  پارک هاي شهري؛ 2.  و  راه ها  شاهراه ها، جاده ها، 
مورد  که  شهر  از  خاص  فضاهایي  شهري«:  عمومي  نیمه 
بر  مؤسسه اي  یا  دولت  ولي  مي گیرند  قرار  عموم  استفاده 
آنها نظارت مي کند و سرپرستي آنها را به عهده دارد. مانند 
پست،  دفاتر  دولتي،  مدارس  دادگاه ها،  شهرداري ها،  بناي 
گاراژها،  پارکینگ ها،  مسافربري،  ایستگاه هاي  بیمارستان ها، 
استادیوم ها و تئاترها. 3. »فضاهاي عمومي خاص یک گروه«: 
جاهایي که در مرز عرصه خدمات و تسهیالت عمومي و 
خصوصي قرار گرفته اند و هر دو عرصه باید به آن دسترسي 
داشته باشند و در قبال آن مسئول هستند. مانند جاهایي که از 
خدمات پستي، آب و برق، آتش نشاني از آن استفاده مي کنند. 
4. »فضاهاي خصوصي خاص یک گروه«: انواع جاهایي کم 
اهمیت تر که تحت نظارت دستگاه اداره کننده اي باشند از 
مستأجرین  براي  خصوصي  بخش  یا  دولتي  بخش  جانب 
حقیقي و یا حقوقي. مانند باغ هاي عمومي، زمین هاي بازي، 
انبار و غیره. 5. »فضاهاي خصوصي خانواده«: فضاهایي در 
عرصه خصوصي که در اختیار یک خانواده واحد باشد مانند 
صرف غذا، تفریح و غیره. 6. »فضاهاي خصوصي فرد«:  اتاق 
اختصاصي هر شخص یا هریک از اعضاي خانواده )چرمایف 

و الکساندر، 1376، ص 157(.

13. Chermayeff
14. Alexander
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»نیروي  عمومي؛  مکانهاي  و  شهری  ویژه  نیروی 
همچون  فضاهایي  شمردن  بر  با  شهري«15  مسائل  ویژه 
به  عمومي  فضاي  عنوان  به  پارکها  و  میادین  خیابانها، 
بیان  چنین  و  مي کند  اشاره  عمومي  فضاهاي  شبکه 
مردم  انتخاب هاي  دامنه  شبکه اي  چنین  که  مي دارد 
دید  از  مي کند.  گسترده  را  شهري  روزمره  زندگي  در 
الگوي  یک  منظم حول  و  فشرده  شهرهاي  بهترین  آنها 
عمومي  فضاهاي  و  خیابان ها  از  مناسب  ارتباطي 
یک  ایجاد  جهت  سپس  گروه  این  مي شوند.  طراحي 
رویکرد  یک  به  نیاز  ثبت  ارزش هاي  با  عمومي  عرصه 
را  عمومي  فضاهاي  مورد  در  جامع  ریزي  برنامه  و 
نهادهاي   .1 مي دهد:  اساسي  توصیه  دو  و  کرده  مطرح 
استراتژي  یک  آوردن  فراهم  به  نیاز  علمي  مدیریت 
که  دامنه  باز  فضاهاي  و  عمومي  عرصه  براي  جداگانه 
سروکار  مالي  مسائل  و  مدیریت  نگهداري،  طراحي  با 
ایجاد  جهت  ملي  برنامه  یک  معرفي   -2  .2 و  دارد. 
شهرهاي  درون  یا  اطراف  شهري  پیاده  سبز  مسیرهاي 

بزرگ و کوچک. 
»جین  عمومي؛  مکانهاي  و  جیکوبز  جین  نظریه 
مرگ  و  »زندگي  کتاب  در   1961 سال  در  جیکوبز«16 
محیطي  براي  را  معیار   5 آمریکا«،  بزرگ  شهرهاي 
داشتن  ملحوظ   .1 مي کند:  بیان  مطلوب  کیفیت  با 
بصري  نظم  به  توجه  از  پیش  مناسب  فعالیت هاي 
15. Urban Task Force
16. Jacobs

محیط؛ 2. استفاده از کاربري مختلط چه به لحاظ تنوع 
استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با قدمت هاي مختلف 
نفوذ   .4 خیابان؛  عنصر  به  توجه   .3 ناحیه؛  یک  در 
اختالط   .5 و  بافت؛  بودن(  دسترس  )قابل  بودن  پذیر 

فضاها. بودن  پذیر  انعطاف  و  اجتماعي 
انتشار  با  لینچ«  »کوین  عمومي؛  مکانهاي  و  لینچ 
میالدي   1981 سال  در  شهر«  خوب  شکل  »تئوري 
آن  تبع  به  و  شهري  طراحي  مناسب  کیفیت  حصول 
و  معیار  پنج  گرو  در  را  شهري  زندگي  کیفیت  ارتقاء  
به  »سرزندگي«:   .1 مي دارد:  اعالن  زیر  معیار  فوق  دو 
شناختي  جامعه  و  شناختي  زیست  بقاي  امکان  مفهوم 
انسان در محیط شهر؛ 2. »معني )حس(«: به معني نقش 
 .3 شهري؛  مکان هاي  بودن  معنادار  و  ذهني  انگیزي 
»سازگاري«: به منظور انطباق فرم شهري با فعالیت هاي 
4. »دسترسي«: به مفهوم  گوناگون و مدارهاي رفتاري؛ 
بافت  مختلف  بخش هاي  به  فیزیکي  نفوذ  سهولت 
بودن  فراهم  مفهوم  به  نظارت«:  و  »کنترل   .5 شهري؛ 
مرتبط  امور  در  شهروندان  مداخله  و  انتخاب  امکان 
»کارایي«:   .6 هماني؛  عرصه  از  استفاده  و  مدیریت  با 
هزینه؛  به  باتوجه  فوق  معیارهاي  از  هریک  بودن  کارا 
طریق  از  معیارها  هزینه  شدن  پرداخته  »عدالت«:   .7 و 
سازمان یا طبقه اجتماعي که باید براي آن هزینه کنند.17
مشهورترین  از  یکي  عمومي؛  مکانهاي  و  بنتلی  یان 

17.  براي اطالعات بیشتر ر.ک. به : لینچ، کوین )1387( تئوري شکل 
خوب شهر. ترجمه: سید حسین بحریني. انتشارات دانشگاه تهران.

نمودار 3. حوزه عمومي و خصوصي و نفوذ در محیط شهر؛ ماخذ: یزدانفر و دیگران، 1392، ص 11.
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مجموعه کیفیتهاي طراحي شهري مجموعه ارائه شده توسط 
»یان بنتلي و همکارانش« در کتاب »محیط هاي پاسخده«18 است. 
این 7 معیار که باید در ایجاد محیطهاي پاسخده رعایت شوند 
از: »نفوذپذیري«؛ »گوناگوني«؛ »خوانایي«؛ »انعطاف  عبارتند 
پذیري«؛ »تناسبات بصري«؛ »غناي حسي«؛ و »رنگ تعلق«. در 
بسیاري متون این کیفیات در قالب اهداف طراحي شهري بیان 
شده است، بطور مثال در کتاب »به کمک طراحي«19 که بیان 
کننده موفقیت طراحي در سیستم برنامه ریزي است، اهداف 
طراحي به نوعي بیان کننده کیفیت هاي مورد توجه در طراحي 
شهري محیط کالبدي است. این اهداف عبارتند از: هویت؛ 
تداوم و محصوریت؛ کیفیت عرصه همگاني؛ سهولت حرکت؛ 

خوانایي؛ تطابق؛ و تنوع.
PPS و مکانهاي عمومي؛ در همین زمینه مطالعه اي که 
20PPS بر روي بیش از 1000 قطعه فضاي عمومي شهري در 

کشورهاي مختلف دنیا انجام داده است، حاکي از آن است که 
4 عامل اساسي سنجش »مطلوبیت کیفي وضعیت فضاهاي 
است:  بوده  برخوردار  بیشتري  اهمیت  از  شهري«  عمومي 
»دسترسي و به همپیوستگي«21؛ »آسایش و22 تصویر ذهني«؛ 

»استفاده ها و فعالیتها«23؛ »اجتماعي بودن«.24
پانتر و كرمونا و مکانهاي عمومي؛ »جان پانتر و متیو 
کرمونا« در کتاب »ابعاد طراحانه برنامه ریزي شهري«25 در 
یان )1382( محیط هاي  بنتلي،  به:  بیشتر ر.ک  اطالعات  براي   .  .18
دانشگاه  انتشارات  مرکز  تهران،  مصطفي،  بهزادفر،  ترجمه:  پاسخده، 

علم و صنعت. 
19. DETR(2000) By Design, Urban desaign 
in Planning System: towards better practice. 
Commission for Architecture & Built Environment 
London
20. Project for Public Spaces (www.pps.,org)
21. Access & Linking
22. Comfort & Image
23. Uses & Activities
24.   Sociability

25. . براي اطالعات بیشر ر.ک. به:

1991 نیز بحث کیفیت را در موارد زیر مطرح کرده اند:»کیفیت 
پایداري زیست محیطي«؛ »کیفیت منظر شهر«؛ »کیفیت دیده 
ها«؛ »کیفیت فرم شهر«؛ »کیفیت فرم ساختمان«؛ و »کیفیت 
عرصه همگاني.« تحلیلي دیگر از »کیفیات محیط کالبدي« در 
کتاب معروف »متیو کرمونا« تحت عنوان »مکان هاي عمومي- 
فضاهاي شهري«26 ارائه شده است. در این اثر کرمونا کیفیات 
تأثیرگذار بر محیط کالبدي را به 7 دسته تقسیم کرده است که 
عبارتند از: دسترسي؛ سخت فضا و نرم فضا؛ فضاي همگاني؛ 
ایمني و امنیت؛ منظر شهري؛ اختالط و تراکم؛ و همه شمول 

بودن.
OPDM و مکانهاي عمومي؛ دفتر معاونت نخست وزیر 

فضاي  هویت  و  بررسي شخصیت  در   )OPDM( انگلیس 
که  فعالیت«27:  »بستر  مي کند: 1.  مطرح  را  بعد  عمومي سه 
شامل محیط فیزیکي، اجتماعي و اقتصادي مي شود؛ 2. »جعبه 
ابزار«28: که عناصر اصلي و کلیدي که فضاي عمومي را تشکیل 
مي دهند، شامل مي شود؛ و 3. »کیفیت ها«29 : که برتري هاي 
خاص و ویژه فضا را در بردارد. این دفتر سپس باتکیه بر 
آنچه در سند »به کمک طراحي«30 که توسط CABE 31 و 
DETR 32 در سال 2000 منتشر شده است، اشاره مي کند 

و  متمایز  زیر  عامل   10 با  مي توانند  عمومي  فضاهاي  که 

 - Punter, J and Carmona, M(1997)The Design 
dimension of Planing/E & FN SPON

26. . براي اطالعات بیشتر ر.ک. به:
 - Carmona, M (2003) Public places, Urban spaces.
Architectural press 
27. The Context for Actions
28.  The Kit of Parts 
29.  The Caualities
30. By Design
31. Commission for Architecture and the Built 
Environment
32. Department of the Environment, transport and 
the Regions 

جدول 1. مولفه هاي مکان عمومي از دیدگاه مونتگمري؛ ماخذ: عطایي، 1394، ص 235
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مشخص شوند: »نظافت و پاکیزگي«33: آیا این مکان ها تمیز 
»دسترسي«34  آنها رسیدگي مي شود؟؛  تمیزي  به  و  هستند 
تحرک  قابلیت  و  دسترسند  در  اندازه  تا چه  فضاها  این   :
اندازه جذابیت  تا چه  »جذابیت«35:  دارد؟؛  آنها وجود  در 
اوقات  گذراندن  در  افراد  آیا  »راحتي«36:  دارند؟؛  بصري 
فراغت در این مکان راحتند؟؛ »جامعیت«37: به چه میزان 
پذیراي طیف هاي مختلف اجتماعي هستند؟؛ »سرزندگي و 
پویایي«38: تا چه حد از فضا استفاده شده و امکان انجام 
فعالیت هاي شاد و زندگي بخش وجود دارد؛ »عملکرد«39: 
فعالیت هاي  درآمدن  اجرا  مرحله  به  قابلیت  حد  چه  تا 
آیا  تشخیص«40:  و  »تمایز  دارد؟؛  وجود  فضا  در  مختلف 

33. CleanLiness
34. Accessability
35. Attractiveness
36. Comfort
37. Inclusively
38. Vitality and Viability
39. Functionality
40. Distinctiveness

این فضا یک شخصیت خاص دارد؟؛ »ایمني و امنیت«41: 
القا مي کنند و فضاهاي  را  امنیت  احساس  این فضاها  آیا 
زمان  طول  در  حد  چه  تا  »نیرومندي«42:  هستند؟؛  امني 
حال  این  با   .)2004:19،ODPM( هستند؟  پذیر  انعطاف 
به  تمایلی  مختلف  گروه های  که  شد  مشاهده  تحقیق  در 
برقراری ارتباط با یکدیگر ندارند، و جدایی بین آنها کامال 
مشهود و محسوس می باشد. افراد از ملیت، سن، جنسیت 
دارند  عمومی حضور  مکان  یک  در  مختلف  قابلیتهای  با 
که این تنوع به مردم امکان می دهد روابط خود با دیگران 
طبق  شوند.  آشنا  مختلف  شخصیتهای  با  و  بسنجند  را 
اکثریت جامعه  از سوی  که  افراد و گروه هایی  مشاهدات 
وجهه مناسبی ندارند مانند، ولگردان، معتادان، افراد مست 
نبود،  بقیه چندان مشخص  با  و بی خانمان نوع روابطشان 
اختصاص  به خود  پارک  را در  مکانهای خاصی  اغلب  و 
داده بودند. این باعث شده بود بقیه مردم در سایر مکانها 
راحتتر و بیشتر حضور یابند، مخصوصا در برخی ساعات 

مشخص از شبانه روز. 
41. Safety and Security
42.  Robustness

نمودار 4. عوامل شکلدهي هویت مکانهاي عمومي؛ ماخذ: عطایي، 1394، ص 237.
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تعامالت اجتماعی در مکان های عمومی شهری
رابطه میان دو نفر و یا بیشتر را که ممکن است منجر به 
هر  برای  واکنش  نوع  این  و  گردد  آنها  میان  در  واکنشی 
اند. یک موضوع  اجتماعی خوانده  تعامل  است،  آشنا  دو 
نیز  افراد،  بین  ارتباط  و  مکالمه  یک  نگاه،  یک  فیزیکی، 
می تواند در زمره تعامالت اجتماعی قلمداد شود )دانشپور 
اجتماعی  تعامل  سطح   .)22 ص   ،1396 چرخچیان،  و 
در  نیز  مطلوب  سطح  و  است  متفاوت  مختلف  افراد  در 
را  مطلوب  سطح  این  است.  متمایز  مختلف  فرهنگهای 
هنجاری  گیری های  موضع  و  مردم  گفته های  در  می توان 
آنها نسبت به زندگی اجتماعی خوب یافت )لنگ، 1380(. 
و  باورها  اجتماعی،  روابط  و  هنجارها  تراکم،  و  ازدحام 
فیزیکی  قرارگاه  و  خلوت  اجتماعی،  طبقه بندی  اخالق، 
اثر  اجتماعی  تعامالت  بر  که  هستند  مولفه ها  از  دسته ای 
گذارند. راپاپورت معتقد است چهارجنبه فرهنگي ُمحیط 
یکدیگرند،  با  متقابل  کنش  دارای  آنکه  وجود  با  شهری 
هر یک از قواعد منظمی پیروی می کنند که قابل شناسایی 
است  واقع حاصلی  در  ُمحیط شهری  یک  سازمان  است. 

این قواعد که در نهایت منعکس کننده مفاهیم  از اجرای 
متفاوتی از کیفیّت ُمحیطی اند. برای سهولت مطالعه  کیفیت 
محیطی می توان فضا را به اجزای ساختاری اش تجزیه کرده 

و آنها را در قالب چهار سازمان طبقه بندی و معرفی کرد:
»سازمان ُمحیط فضایی ُمحیط«: به اعتقاد او روابط 1. 

متقابل در ُمحیط های فیزیکی، در وهله اول فضایی 
اند. زیرا اصوال مردم و اشیا از طریق جدایی توسط 

فضا با یکدیگر ارتباط دارند.
از 2.  که  مفاهیمی  با  که  ُمحیط«:  مفهومی  »سازمان 

طریق فرمها، جنسها و اجزای کالبدی ُمحیط درک 
نشانه ها،  تاثیرات  اینجا  در  دارد.  ارتباط  می شوند 
رنگ ها، دورنماها، مصالح و غیره مورد توجه قرار 

می گیرند.
ریتم 3.  و  شدت  معنی  به  ُمحیط«:  زمانی  »سازمان 

فعالیت های انسانی و سازگاری یا عدم سازگاری 
مردم  راپاپورت،  اعتقاد  به  است.  یکدیگر  با  آنها 
جدا  یکدیگر  از  فضایی  نظر  از  که  طور  همان 

هستند، از نظر زمانی هم می توانند مجزا باشند.

جدول 1. عوامل و شاخص های مؤثر بر تعامالت اجتماعی در فضای عمومی؛ ماخذ: یافته هاي تحقیق.

همکاران  و  بنتلی 
)1382(

3. خوانایی2. گوناگونی 1. نفوذپذیری

6. غنای حسی 5. تناسبات بصری 4. انعطاف پذیری

7. رنگ تعلق 

3. فضای همگانی 2. سخت فضا و نرم فضا1. دسترسی متیو کارمونا )1390(

6. اختالط و تراکم5. منظر شهری 4. ایمنی و امنیت 

7. همه شمول بودن

وایت  ویلیام 
)پرتوی، 1394(

3. محرک خارجی2. تسهیالت و خدمات  1. نفوذپذیری فیزیکی و بصری

6. حضور مردم5. حس راحتی 4. حفاظت

آلن جیکوبز و دونالد 
اپیالرد )1987(

3. دسترسی به فرصت ها، تخیل و شادی2. هویت و کنترل 1. سرزندگی 

6. خود اتکایی شهری5. زندگی اجتماعی و همگانی 4. اصالت و معنا

7. محیطی برای همه

لرآپ  الرس 
)1972(

1. تامین قلمرو، امنیت، ساختار 
انسجام، تداوم، خوانایی و قابل 

پیش بینی بودن فضاها

مناسب  تسهیالت  وجود   .2
راحتی  پاسخگویی،  فضا،  در 

و آسایش محیطی

محیطی،  هیجان  و  اطالعات  میزان   .3
پیچیدگی و رمز آلودی، تضاد

4. تعامالت اجتماعی 

)رفیعیان،   p.p.s
)1391

3. اجتماعی بودن2. دسترسی و ارتباط1. کاربری ها و فعالیت ها

4. تصویر ذهنی و آرامش
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»سازمان ارتباطی ُمحیط«: شامل ارتباط ُمحیط و 4. 
از  است.  ُمحیط  در  مردم  و  مردم  ارتباط  و  مردم 
این سازمان  نظر راپاپورت در ُمحیط های شهری، 
از دوراه قابل درک است: پیوستگی با سیستم های 
جابه جایی و ابزارهای ارتباطی مثل تابلوها و هم 
ص   ،1372 )پروند،  رودرو  انسانی  روابط  چنین 

.)150

مکانهاي عمومي و شکاف نسلي
مردم اغلب با محیط عمومی اطراف محل زندگی خود در 
تعامل اند، مخصوصا افراد مسن که امکان رفتن به جاهای 
هر  در  امکانات  چه  هر  است،  مشکلتر  برایشان  دورتر 
محله ای بیشتر و بهتر باشد تجمع اکثریت در مکان خاصی 
از شهر هم کمتر می شود. جوانان به گردهمایی در اماکن 
باعث شکل گیری شخصیت  که  دارند، چرا  نیاز  عمومی 
اجتماعی آنان می شود. اما گروه های بزگساالن و مدیران و 
نگهبانان مکانهای عمومی، حضور آنان را باعث بی نظمی 
و برزو جرم می دانند، به همین دلیل اغلب از حضورشان 
جلوگیری می کنند تا فضا امن تر شود. مشاهدات نشان داد 
مکانهایی که جوانان برای مالقات و جمع شدن کنار هم  
انتخاب می کنند اغلب دور از مکانهایی است که بزرگترها 
و خانواده حضور دارند. بنابراین طراحی اماکن عمومی باید 
طوری باشد که همه افراد از هر قشری در امنیت بتوانند از 
آن استفاده کنند. همچنین طبق مشاهدات، سالمندان اغلب 
در ساعاتی به پارک یا دیگر مکانها می روند که جوانان و 
مکانهای  به  رفتن  از  دارند، حتی  کمتری حضور  کودکان 

بسیار خلوت هم اجتناب می کنند. 

مدیریت اماكن عمومی 
اماکن  مدیریت  در  عوامل  مهمترین  از  امنیت  احساس 
عمومی است. اکثر مردم خود تابع قوانین هستند اما این در 
مورد همه صدق نمی کند و در مورد برخی گروه ها و افراد 
باید اعمال قانون شود. در مشاهدات نیز چنین مواردی دیده 
شد. مردم تمایل به حضور در مکانهایی دارند که امکانات 
و تفریحات متنوع و متفاوتی ارائه می شود و در عین حال 
از هر قشر و  افراد  امنیت هم وجود دارد و ممکن است 
نکته گفتنی  این  ببرند.  لذت  از فضا  کنار هم  گروهی در 
است که طبق مشاهدات و مصاحبات از افراد در جاهای 
مختلف مردم زیاد هم تمایلی به جاهای بانظم و قانون مند 
ندارند و بیشتر می خواهند احساس راحتی کنند. بر اساس 

عالقه  و  نیاز  دلیل  به  انسان ها  شده،  انجام  پژوهش های 
می برند.  لذت  دیگران  با  معاشرت  از  خود،  همنوعان  به 
عمومی،  فضای  در  نوشیدن  یا  خوردن  کردن،  صحبت 
یا  اجرا  کردن،  بازی  مغازه ها،  ویترین  تماشای  رفتن،  راه 
از جمله  یا چند همراه،  با یک  در خیابان  برنامه ها  دیدن 
 .)2007 ,Mehta( تعامالت اجتماعی محسوب می شوند
موضوع  یک  می تواند  ارتباط  برقراری  و  اجتماعی  تعامل 
فیزیکی، یک نگاه ، یک مکالمه و ارتباط بین افراد باشد 
که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب 
و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و عضویت آن ها در 

.)Car et al,1992( ُُگروه ها وشبکه های اجتماعی است

طراحی اماكن عمومی
دسترسی و امکانات از فاکتورهایی هستند که در استفاده 
تاثیر می گذارند. مثال کمبود  از فضاهای عمومی  ی مردم 
خصوص  به  و  مردم  شهر،  مرکز  در  بهداشتی  سرویس 
ماشینهای  می کرد.  مشکل  دچار  را  کودکان  و  سالمندان 
پارک شده در مرکز رفت و آمد مانع بزرگی برای جوانان 
و خانواده ها در خرید از فروشگاه ها و رفتن مهد کودک ها 
شده بود. بر اساس مشاهدات مبلمان شهری در نحوه ی 
استفاده از اماکن عمومی تاثیر به سزایی داشت، مثال محل 
قرار گیری صندلی ها اینکه رو به منظره و فضای باز هستند 
فضای  سمت  به  و  ندارند  مناسبی  موقعیت  برعکس  یا 
و  دسته  مردم  نظرات  به  توجه  با  حتی  هستند.  بست  بن 
تکیه دار بودن صندلی ها، جمعی یا تک نفره بودنشان نیز 
بسیار مهم است و باید در طراحی ها به این موارد توجه 
شود. تابلوها کاربردهای مختلفی در اماکن عمومی دارند، 
هم  اغلب  که  سالمتی  و  ایمنی  موارد  قوانین،  اعالم  مثال 
اطالعاتی،  تابلوهای  یا  و  می گیرند،  قرار  بی توجهی  مورد 
مختلف  افراد  می دهند.  نشان  را  مکانها  و  مسیرها  که 
حضور  می کنند.  عمومی  اماکن  از  متفاوتی  استفاده های 
برخی در پارک ممکن است مانع از حضور برخی دیگر 
شود. دیده شده با اینکه گروه های جوانان و نوجوانان در 
کنار ولگردان و معتادان در قسمتی از پارک نشسته اند اما 
هرگز ارتباطی بینشان برقرار نشده است. به منظور آموزش 
مردم در مورد نقش مکانهای عمومی و اهمیت دموکراسی، 
دولت و مقامات محلی باید با آگاهی دادن به مردم از طرق 
مختلف اقدام کنند و محیطهای بیرونی را برای حضور و 
استفاده همه به محلی مناسب تبدیل کنند. شادابی و زیبایی 
شهرها بیشتر متاثر از چالش و جنب و جوش مردم است. 
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با بازسازی می توان مکانهای عمومی طبیعی را با توجه به 
نیازها ساخت. این مطالعه پیشنهاد می کند که بازسازی و 
به فهم عمیق و مشارکت کاربران  نیاز  تاثیر گذار،  احیای 
همیشگی آن مکان خاص و به خصوص افراد محلی آنجا 

دارد.

مسائل سیاستگذاری و عمل 
انگلستان )و ولز( موضوع سیاست گذاری و برنامه ریزی 
راهنماهای  و  مقاالت  از  که  می باشد،  شهری  زندگی 
این راه استفاده شده است )دتر، 1998،  عملی خوبی در 
ظهور   .)1999 شهری،  کار  نیروی  2001؛   ،2000  ،1999
به  کلی  روند  شد  باعث  پایدار،  توسعه  مانند  مفاهیمی 
برای  هم  تر،  جذاب  شهری  محیط های  ساخت  سمت 
 .)2000 )دتر،   برود  پیش  آینده  نسل های  هم  و  ساکنان، 
ریزی  برنامه  و  طراحی  شامل  ای،  یکپارچه  عمل  برنامه 
بهتر، ساماندهی زمین های آلوده و متروکه، ترویج سرمایه 
گذاری های جدید، بهبود حفاظت از محیط زیست، فراهم 
پارک ها،  مانند  شهری  فراغت  اوقات  فرصت های  آوردن 
مناطق بازی و فضاهای عمومی و افزایش ایمنی و جذابیت 
تسهیل  برای  محیط،  ارتقا  هدف  مورد،  هر  در  خیابان ها. 
مسئله   .)2004 هپنبروور،  و  )استید  است  شهری  زندگی 
چگونگی  می باشد.  آینده  در  همکاری  این  تداوم  اصلی 
هم  هنوز  انگلستان  شهرستانهای  و  شهرها  در  باز  فضای 
زندگی  کیفیت  کاهش  باعث  که  است،  مهمی  موضوع 
شهروندان شده است )حمل و نقل، دولت محلی و کمیته 
مناطق، 2002(. این نظر از سوی هدایت برنامه ریزی ملی 
در فضای عمومی در سال 2002، قبل از تصمیم دولت به 
جوامع  ریزی  برنامه  محل  از  پوند  یلیون    89 اختصاص 
فضاهای  و  پارک ها  وضعیت  با  رسیدگی  برای  پایدار، 
عمومی مطرح شد. این کار منافع اجتماعی و اقتصادی را 
ارمغان می آورد، که اداره آمادگی و مدیریت بالیا، )2002(  
فاکتورهای الزم برای محل زندگی را، پاکیزگی، امنیت، سر 
امور  و  غذا،  زیست،  محیط  سازمان  و  کرد  مطرح  سبزی 
روستایی، )2002( هم قدرت، حقوق، و مسئولیت را در 

اولویت قرار داد.
جامعه پاکیزه، امن، و سر سبز در دستور کار مقامات 
محلی قرار گرفت تا مکانهای عمومی با کیفیتی که در مردم 
حس تعلق ایجاد می کند، ساخته شوند. توجه معطوف به 
کیفیت  ارتقای  برای  شهری  سبز  فضای  و  پارک ها  نقش 
زندگی مردم و چگونگی پیشرفت زندگی شهرها و مراکز 

خرید  مراکز  شب  و  عصر  اقتصاد  بر  تکیه  با  شهرستان 
در   .www.cleanersafergreener.gov(( می باشد 
کنار فضای سبز، خیابانها، مراکز خرید و منازل مسکونی 
باعث شد کمیسیون  موارد  این  توجه می باشند.  مورد  نیز 
معماری و ساخت محیط زیست انگلستان منابع خود را به 
جای فضای سبز در گسترش و طراحی مکانهای عمومی 

متمرکز کرده است.
در حالی که تحقیقات گسترده ای در زمینه ارتباط بین 
رفتار ضد اجتماعی و فضاهای عمومی صورت گرفته است 
)نیومن، 1972؛ کلمن، 1990( اما کمتر، توجهی به ماهیت 
اجتماعی این فضاها شده است.  رفتار ضد اجتماعی، به 
)دتر،  به چشم می خورد  مناطق محروم شهری  در  شدت 
فضاهای  از  برخی   .)2006 حسابرسی،  کمیسیون  1998؛ 
عمومی، به ویژه در مراکز شهر، با مشکالتی مانند مصرف 
مواجه  نامطلوب  افراد  بی خانمان ها و دیگر  مواد،  الکل و 
کولمن  و  نیومن)1972(  توصیه های  به  نظر  هستند. 
)1990(، تالشهایی مانند، از بین بردن صندلی ها، جلوگیری 
از خوردن و مقررات برای جلوگیری از ولگردی در جهت 
تنگ تر کردن عرصه برای این قشر اقلیت نه تنها این معضل 
و  حضور  برای  را  محیط  جذابیت  بلکه  نمی کند  رفع  را 
استفاده اکثریت مردم از بین می برد. در عوض، برنامه واحد 
نوجوانان  و  روان  سالمت  مورد  در  اجتماعی  محرومیت 
مشکلدار، از جمله راهکارهایی به کار گرفته شده است. 
برای امکان حضور اجتماعی قشرهای نامطلوب در جامعه 
کار  به  برنامه حذف قشر سالمند  نیز  پیشتر  البته  می باشد 
گرفته شده است )اداره آمادگی و مدیریت بالیا، 2005(.  
این طرح نشان می دهد که نیاز به یک رویکرد اساسی تر 
به  گروههای  گنجاندن  و  عمومی  دید  گرفتن  نظر  به  در 
حاشیه رانده شده و تنظیم رفتار در فضاهای رقابتی وجود 
دارد. فرآیند این مطالعه با مشاهده چگونگی اعمال مردم، 
به فهم چگونگی تعامالت اجتماعی و ارتباط بین گروه های 
مختلف در محیط شهری می پردازد. عرصه عمومی متنوع 
است در حالی که مسائلی مانند نظم یا بی نظمی عمومی و 
جنایت منجر به مقررات بیشتر و اقدام پلیس علیه اعضای 
به سایر علل  را  از جامعه می شود که توجه کافی  خاص 
از وسایل  استفاده  بازی،  بین می برد.  از  بی نظمی عمومی 
یا  گروه های خاص  اجتماع  موسیقی،  موتوری،  غیر  نقلیه 
فضای  از  مشروع  استفاده های  از  دیگر  بسیاری  و  افراد 
عمومی توسط یک مجموعه ای از افراد ممکن است رفتار 
دیگران را تحت تاثیر قرار دهد. درک تعامالت اجتماعی 
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بین مردم در فضاهای عمومی شهری ممکن است بر اساس 
سیاستهای حاکم باشد، این زمانی درست است که تمامی 
و  جامعه،  نیازهای  درک  پژوهش،  براساس  استراتژی ها 

میزان سود حاصله باشد
این مطالعه با بررسی چگونگی استفاده افراد مختلف از 
فضاهای عمومی محله ی خود در یک منطقه شهری، سیاست 
گذاری و برنامه های عملی مورد بحث در این نوشتار می پردازد. 
پژوهش حاضر با هدف درک، مدیریت و استفاده مردم از انواع 
فضاهای عمومی می پردازد. این مطالعه در مکانهای مختلفی، 
از جمله مناطق مسکونی، فضای سبز و مرکز شهر، خیابان های 
باالی شهر و مراکز خرید پوشش داده شده است. این یافته ها 
در مورد شهروندان آیلسبری و درباره نیازهای شهر خودشان 
می باشد، اما آنها نیز برای مناطق دیگر نیز کاربرد دارد. به عنوان 
مثال، اخیرا دو دیدگاه برجسته در مورد فضای عمومی در 
اروپا و شمال امریکا نوشته شده است. یکی به کاهش آشکار 
فضای عمومی، مرتبط با فرآیندهای مانند خصوصی سازی، 
مقررات و نظارت اشاره دارد. دیگری دیدگاه نسبتا بهتری را 
معرفی میکند، اینکه فضاهای عمومی گروه های مختلف را 
برای نمایش هویت خود در عرصه عمومی گرد هم می آورد. 
بنابراین جو مکانهای عمومی هم تفاوتها را کم رنگتر کرده و 
هم به تفاوتها ارزش بخشیده است. این بحث تعدادی سوال 
را در مورد نمونه موردی که اینجا بحث شده مطرح می کند. آیا 
مکانهای عمومی در آیلسبری در حال کم رنگ شدن هستند؟ 
آیا مراکز خرید خصوصی سازی شده ی باالی شهر جایگزین 
مکانهای عمومی مرکز شهر شده اند؟ آیا میدان های شهر به 
عنوان مرکز زندگی اجتماعی استفاده می شوند؟ آیا گروه های 
خاص از فضاهای عمومی شهر حذف شده اند و یا محیطی 
امن و بدون تهدید برایشان تعبیه شده است؟ آیا گروه های 
اجتماعی خاص مختص فضاهای مختلف شهر در زمان های 
مختلف روز یا شب هستند؟ و به نوبه خود، چگونه ممکن 
است این فرآیند ها در فضاهای عمومی حمایت و ایجاد شوند؟ 
ریتم زندگی عمومی در شهر چیست؟ چه کسانی در این ریتم 
شرکت میکند؟ این اشخاص را چه زمانی می توان مشاهده 
کرد؟ از این افراد چه کسانی در زندگی عمومی شهری از نظر 

پنهان می مانند؟ 

تحقیق بدون شركت كننده
تحقیق غیر مشارکتی، نیمه ساختار یافته برای ضبط داده های 
اولیه در مورد ویژگی، محل و فعالیت های گروه ها و افراد در 
مکانها می باشد. فضاهای عمومی انتخاب شده برای تحقیق 

بیش از حد بزرگ و پیچیده هستند. برای هر میکروسایت 
یک برگه تحقیق تبیین شده است که شامل یک نمودار کلی از 
ویژگی های کلیدی از مکان، و یک ماتریس که ناظران می تواند 
ویژگی های جمعیت شناختی را با استفاده از تعامالت بین 
سپتامبر  تا  اکتبر 2004  از  مشاهدات  دهند.  تشخیص  افراد 
2005 اتفاق افتاد، در تمام روزهای هفته و در تمام شرایط 
آب و هوایی )به ضمیمه مراجعه شود(. عالوه بر نویسندگان، 
46  فرد 16  تا 73 ساله این مشاهده و تحقیق را انجام دادند.  
ناظران )محققان همکار( به دالیل ایمنی معموال به صورت 
می شد.  محاسبه  ساعتی  حقوقشان  و  می کردند  کار  جفت 
انجام دادند حمایت اولیه و  کسانی که تحقیق را آموزش  
مداوم دریافت کردند. بسیاری از مشاهدات از  8صبح تا 9 
شب  انجام شد، اگر برخی در مرکز شهر تا 1 نصف شب 
هم طول کشید. استراتژی های به کار رفته برای این بود که 
مشاهده کمی به واقعیت نزدیک تر باشد. و الزمه این کار 
احساس امنیت تحقیق شوندگان بود که به واقعیت آنچه در 
زندگی شهری آنها اتفاق می افتد بپردازند. اگر چه به علت 
طول کشیدن مطالعه، بسیاری از ناظران به ناچار از اطراف شهر 
انتخاب شدند. این ادعا در مورد تحقیق وجود ندارد که بسیار 

کامل و نتایج کامال طبیعی می باشند. 

مطالعات میداني و یافته ها
خوبی  اطالعات  می رفت  انتظار  که  افرادی  از  سواالت 
مورد  آیلسبری  در  و  دارند،  اجتماعی  تعامالت  مورد  در 
محلی  دولتی  مقامات  شد:  پرسیده  گرفتند،  قرار  مصاحبه 
8  نفر؛   نژادی(:  روابط  و  محلی،  مراکز  شهر،  )مرکز 
نفر؛ سازمانهای  نمایندگان منتخب: 2  نمایندگان محلی و 
محلی غیردولتی و نمایندگان انجمن: 2 نفر؛  مدیران مرکز 
خرید:  2نفر؛  پرسنل امنیتی: 2 نفر؛  صاحبان کسب و کار 
و مدیران: 8 نفر؛  افراد مست خیابانی و افراد بی خانمان: 4 
نفر. نظرات آنها محرمانه و شخصی بود، و در این گزارش 
بدون  اسم ثبت شدند. بررسی های خیابانی در برخی از 
از مردم نظراتشان  انجام شد که  تعیین شده  مکانهای های 
در  شدند.  جویا  خاص  مکانهای  از  استفاده  مورد  در  را 
مجموع 179 نفر  با استفاده از ابزار نظرسنجی نیمه ساختار 
یافته مصاحبه شد. پاسخ دهندگان از طیف وسیعی از مردم 
برخی  انتخاب شدند.  با سن، جنسیت و قومیت مختلف 
با  مکان های  مورد  در  دهندگان فرصت صحبت  پاسخ  از 
جزئیات بیشتر را داشتند که برخی از آنها در این گزارش 
سال   فوریه  ماه  طول  در  تحقیق  ابزار  اند.  شده  گنجانده 
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2005 در میدان بازار تنظیم شد. و مصاحبه در ماه می در 
کورت،  والتون  در  اوت  در  و  لیز  فایرفورد  و  شهر  مرکز 
فایرفورد لیز، وال پارک و خیابان های انجام شد. بازخورد 
جمع  فرایند  از  بخشی  عنوان  به  همکار؛  پژوهشگران  از 
به  روش  دو  محققان  تحلیل،  و  تجزیه  و  داده ها  آوری 
کار بردند: 1. در دو نقطه در طول دوره مشاهده )فوریه 
در  بحث  برای  گروه  جلسات  به  محققان  همه  ژوئن(  و 
از آنچه دیده بودند  مورد مشاهدات خود، و تفسیر خود 
و تجربیاتشان دعوت شدند؛ 2. پس از اتمام مشاهدات، با 
تلفن،  از طریق  ابتدا  گرفته شد،  تماس  محققان  تک تک 
تجربه خود، و دالیلی که باعث شد درگیر این پروژه شوند 

و مهارت های که به دست آوردند را بیان کردند.
مفهوم دار كردن اطالعات؛ با وجود ماهیت ساختاری 
تحقیق، مهم است که بدانیم که بسیاری از داده های جمع 
آوری شده ذهنی و وابسته به درک و دیدگاه ناظران فردی 
گرد  ناظران  با  مصاحبه  از  زیر  قول های  نقل  است.  بوده 
تفاوت  دیدم که در حین  »من چیزی  است:   آوری شده 
بسیار برایم آشنا بود. من هر روز از این مکانها عبور می کنم 
ولی وقتی می خوای از اونا استفاده می کنه همه چیز برات 
تازگی داره.« یا »این پروژه برای من بسیار جالب بود چون 

بسیار حسی و ذهنی است، و کامال بر خالف شغل منه.«
برخی از جنبه های تحقیق بیشتر ذهنی و یا مشکل به نظر 
می رسد. به عنوان مثال، بسیاری از ناظران نگران این بودند 
که نتوانند سن، قومیت یا طبقه اجتماعی را درست ثبت کنند. 
افرادی که سرعت تحرک  مثال، سالمندان توسط  به عنوان 
بیشتری داشتند تحقیق شدند. داده ها حقیقت عینی نیستند بلکه 
نظرات شخصی افراد از واقعیاتی است که مشاهده کرده اند: 
»با یک زن مسن و دختر آسیایی کار می کردم و دیدگاه اون در 
مورد زندگی و اینکه دینش چطور زندگیشو تحت تاثیر قرار 
داده بود برام واقعا جالب بود. و این به من کمک کرد تا بیشتر 
در مورد واقعیت زندگیه دختره بدونم. خوبه که مردم شناسی 

رو تجربه کنی.«
هدف این پژوهش ارزیابی صحت ویژگی های اجتماعی و 
جمعیتی خاص که ناظران آنها را شناسایی کردند نیست. بلکه، 
تفسیر ناظران از روش هایی است که گروه های تعیین شده در 
آن فعالیت و تعامل می کنند.  در نتیجه، زبان و برچسبی که برای 
هر گروه در نظر گرفتتند در انتهای این مقاله از آنها استفاده 
خواهد شد. با این حال، به دلیل ذهنی بودن تحقیق نباید چنین 
تصور کرد که نمی توان الگوی خاص از اطالعات به دست 
آورد. نمودارها و خاطراتی که از افراد در یک محل در زمانهای 

مختلف در طول یک سال به دست آمد با اطالعات حاصله از 
پرسشنامه ها، مصاحبه ها، بازخورد ناظران، با هم ترکیب شده و 
پکیج کامل اطالعاتی را در اختیار ما قرار داد. اگر چه ادعا نمی 
شود این داده ها تمام حقیقت را در مورد فضاهای عمومی در 
شهر بیان می کند، اما چند روایت مهم که در طول سال جمع 

آوری شده در این پژوهش آورده شده است. 

شهرستان باکینگهامشیر به چهار ناحیه تقسیم می شود 
آنها و مهمترین ناحیه می باشد.  که آیلسبری واله هم جز 
طبق سر شماری سال 2001 جمعیت آیلسبری واله در کل 
بدین صورت  می باشد،  جوانتر  متوسط  طور  به  انگلستان 
که در آیلسبری کودکان و نوجوانان زیر 19 سال ٪26,5 
از جمعیت را تشکیل می دهند )انگلیس 25٪(؛ در حالیکه 
افراد باالی 65 سال فقط 13٪ )در مقایسه با کل انگلیس که ٪16 
می باشد(. 94 درصد جمعیت را سفید پوستان، و بقیه هم از نژاد 
آسیایی هستند. بین سالهای 1989 تا 2002 جمعیت آیلسبری به 
24٪ افزایش یافت که این دو برابر میزان افزایش جمعیت ناحیه 
جنوب شرقی است که 11٪  بود. در دهه های اخیر، امکانات 
رفت و آمد به لندن در این شهر بسیار بهبود یافته است، از جمله 
راه آهن، محورهای مواصالتی خوب، خانه های ارزان، مدارس 
خوب، حومه شهر زیبا و دلفریب، مانند تپه های چیلترن. رشد 
جمعیت نیاز به وجود زیر ساختهای الزم را ایجاد کرده است. 
برآورد جمعیت برای آیلسبری تا سال 2001، 69000 نفر بود، 
اما با راهکارهای حومه شهری انتظار افزایش تا بیش از 15000 
به شکل  شهر  اقتصادی  ثبات  می رود.  سال 2021  تا  سکنه 

تصویر 1. وال پارک: دانش آموزان در حال استراحت بعد از ناهار

تصویر 2. مکان آیلسبری در انگلستان؛ ماخذ: گوگل ارث.
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فزاینده ای به بخشهای خدماتی و دانش محور بستگی دارد. 
از  قسمتی  خرید)های استریت(؛  سنتی  خیابان 
از  که  می باشد،  پیاده  عابران  مختص  استریت  خیابان های 
طریق  از  که  می رسد،  استریت  ایکسچنج  به  میدان خرید 
یک زیر گذر به وال پارک که دارای غرفه فست فود، ون 
دسترسی  می باشد،  ایشو  بیگ  فروشگاه  و  فروشی  بستنی 
دارد. در میدان بازار عالوه بر نیمکتها، صندلی های دائمی 
ساعات  در  شاپ  کافی  دارد.  وجود  خرید  مسیرهای  در 
نیز  خارج  در  را  و صندلی هایی  میز  داخل،  بر  عالوه  باز 
قرار می دهد. امتداد های استریت به دو فروشگاه زنجیره ای 
به  دیگر  فروشگاه های  از  بسیاری  گرچه  می رسد،  بزرگ 
در  ما  مشاهدات  اند.  کرده  مکان  نقل  دیگر  خرید  مراکز 
سمت باالیی های استریت جایی که به میدان بازار، اطراف 
نیمکتهای اسمیت، و تا پایان مسیر عابر پیاده که نیمکتهای 

مک دونالد قرار دارد، انجام شد. 
پارک شهری )وال پارک(؛ وال پارک نزدیک مرکز شهر 
شلوغ  خیابان  از  استریت  سمت های  از  است.  شده  واقع 
ایکسچنج جدا شده است و به زیر گذر عابر پیاده وصل 
می شود. مردم از سمت دیگر با ماشین وارد مرکز تفریحی 
می شوند. در زمان تحقیق ما هنوز بافت عصر ویکتوریایی 

قرن 20 را داشت، گرچه اقدامات برای احیای آن منطقه 
با حمایت صندوق فضای سبز و سایر منابع برنامه ریزی 
شده بود. در کل وال پارک فضای چندان جذابی نه برای 
تدریجی  تحوالت  داشت.  کنندگان  بازدید  نه  و  ساکنان 
ایجاد  و  قدیمی  باغ های  ترمیم  ورزشی،  امکانات  شامل 
مناطق خاص برای کودکان و نوجوانان جلوه وال پارک را 
تغییر داد. شورای منطقه آیلسبری وال از دیدگاههای مردم 

برای اولویت بخشی به ایجاد امکانات استفاده کرد.
فصل، شرایط آب و هوایی و نور خورشید از عواملی 
در  می گذارد.  تاثیر  پارک  از  مردم  استفاده  بر  که  هستند 
زمستان پارک اکثرا خلوت است اما عالوه بر افراد مست، 
تفریح می آیند. در  برای  گاهی مردم و بچه مدرسه ای ها 
تابستان مردم در هر شرایط آب و هوایی به پارک می آمدند، 
اکثرا  هفته  آخر  تعطیالت  از  بعد  هوا  شدن  تاریک  با  اما 
شهر  آمارگیری  نقشه  بود.  مرور  و  عبور  بدون  و  خلوت 
نشان می دهد که اکثر افراد در پارک سفید پوست بودند، 
و تعداد انگشت شماری جوان آسیایی به چشم می خورد. 
زنان در طول روز در پارک قدم می زنند و در تابستان اکثرا 
تنهایی در جاهای مختلف پارک دیده می شوند، و در هوای 
خوب بیش از مردان همراه با بچه هستند. اما در کل مردان 

جدول 2. انواع اماکن عمومی در آیلسبری

مسیر 
کانال

فایرفورد 
لیز

میدان 
های هال لیزفریرز

میدان کینگزبریاستریت
بازار

والتون 
کورت

وال 
پارک

**داخل 
بیرون – توسعه 

نیافته
*

*****بیرون – توسعه یافته
***فضای سبز

*****فضای تجاری و شهری
**مناطق مسکونی

***فضای بازسازی شده
*******اماکن عمومی

**فضای نیمه عمومی
**مرکز مجاور

*******مرکز شهر
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اکثرا به صورت گروهی در پارک بودند. افراد سالمند اکثرا 
در زمستان و عصرها در پارک به چشم نمی خورند و فقط 
در تابستان به ندرت رفت و آمد دارند. بزرگساالن اغلب 
به  بودند،  بازی  زمینهای  تفریح و  مراکز  کنار  با جوانترها 
ندرت به طرف باغچه ها، زمین تنیس، زمینهای سبز بولینگ 
می رفتند. زمینهای بولینگ را تقریبا هیچ کس استفاده نمی 

کرد.

مناطق مسکونی و مراكز مجاور
زندگی عمومی شهری فقط منحصر به مراکز شهر نیستند، 
بلکه در مناطق عمومی محلی و خیابان ها را هم شامل می شود. 
مکان هایی عمومی که معموال در دور از مراکز شهر و نسبتا 
کوچک هستند اغلب امکاناتی مانند: محوطه های تفریح و 
نشستن، کافی شاپ و اداره پست، را برای خانه هایی که آن 
حوالی فراهم می کنند. ارتباط بین مناطق مسکونی یک منطقه 
نیز از همین طریق بر قرار می شود. جوانان همان منطقه هم 
همسایگی  در  که  مرکز   2 می شوند.  جا جمع  همان  اغب 
هم قرار دارند، این دو منطقه همسایه که مورد مطالعه قرار 
گرفتند در فاصله چند مایلی از هم قرار دارند که از هر دو به 
آیلسبری با اتوموبیل یا اتوبوس مسیر کوتاهی است. جوانان 
به تابلوهای بازی و اسکیت بورد ممنوع اصال اعتنایی نمی 
کنند، اما به نظر هم نمی رسد کسی از این کارها اذیت شود. 
گاهی اوقات، بازی های خشن و پر سر و صدا مردم را مجبور 
می کند تا مسیر خود را عوض کنند. جوانان برای بازی فقط 
به اینجا می آیند چون جای دیگری برای این کارها وجود 
از  متشکل  که  بازی  گروه های  این  عصرها  معموال  ندارد. 
دختران و پسران جوان هست تعدادشان بسیار زیاد و گاهی 
این سمت  به  می ترسند  بزرگساالن  و  می رسد،  نفر  تا 20 
منطقه خرید بیایند. جو کامال در دست گروه های جوان و 
نوجوان است، با ملحق شدن دسته های دیگر، از نظر محو 
می شوند و صدا بسیار باال می رود و محوطه برای مشاهده 
و تحقیق نسبت به سایر نقاط مرکز چندان مناسب نیست 
)والتون کورت،  است  زیاد شده  بسیار  ازدحام جمعیت  و 
این منطقه را به  ناظران  تا 18، 18 ژانویه(.  ساعت 19:30 
شهر اروح یا مثل فیلم های ترسناک تلقی می کردند. در مورد 
سیاه پوستان و افاردی از سایر نژادها صحبت کردند که به 
رستوران ها می رفتند انگار فقط آنها اینکاره بودند. در عوض 
کسانی که اینجا زندگی می کنند چه مصاحبه شونده ها چه 
مصاحبه کننده ها، با اینکه در مورد روند کند پیشرفت منطقه 
می دانند،  زندگی  برای  را محل خوبی  اینجا  اما  اند  شاکی 

با سبکهای مختلف  بریتانیایی است،  به سبک  چون کامال 
باغچه  و  باغ  بدون  قدیمی، خانه های خانوادگی  خانه های 
در مقابل درب. برای زوجهای جوان ایمنی، امنیت، امکانات 
آموزشی خوب، قیمت مناسب مسکن، از عواملی هستند که 

در خرید خانه مد نظرند. 

تعامالت اجتماعی
فضای عمومی توسعه یافته اکثرا مخصوص بزرگساالن تلقی 
می شود )ولنتاین، 1996(، چون اغلب نگرش بزرگساالن در 
استفاده از اینگونه فضاها بر خواست و نگرش کودکان و 

قشر جوان اولویت دارد و غالب می شود.
تا . 1  11 بین  )سنین  نوجوانان  جوانان؛  و  نوجوانان 

15 سال( و جوانان )رده سنی 16 تا 19( بیش از 
بزرگساالن و در قالب گروه های بزرگتر و در تمامی 
مکانها و در هر ساعتی از شبانه روز، به خصوص 
بعد از مدرسه و در تعطیالت در مکانهای عمومی 
تحقیق  شوندگان  مصاحبه  می کنند.  سپری  زمان 
اغلب این گروه ها را تهدیدی برای سایرین و منشا 
رفتارهای بد و جرایم کوچک می دانستند. ساعات 
و  بورد،  اسکیت  زمان  سنی  رده های  این  ازدحام 
تجمع گروه های موسیقی بود. جوانان در مصاحبه ها 
گفتند به این دلیل اطراف نوازندگان تجمع می کنند 
که در فایرفورد لیز امکانات دیگری وجود ندارد. به 
همین خاطر جو اینجا با گروه نوازندگان وال پارک 
کامال تفاوت دارد، آنجا امکانات دیگری هم هست 
که بشود استفاده کرد و در آخر سری هم به گروه 

موسیقی زد.
بزرگساالن؛ آنچه در مصاحبه با بزرگساالن توجه ما . 2

را جلب کرد این بود که آنها اغلب خود را از مکانهای 
عمومی کنار گداشته شده می دانستند و اینکه جایی 
در چنین فضاهایی ندارند، و البته این در مورد همه 
نبود بعضی هایشان عضو فعال  بزرگساالن صادق 
در مکانهای عمومی هستند و زمان زیادی را خارج 
از خانه صرف می کنند. بیشتر از این جهت ناراضی 
بودند که نمی توانند از تمامی امکانات پارک استفاده 
کنند. و اینکه در گردش ها اکثرا تنها هستند و نمی 
توانند گروه هایی را برای قدم زدن و خرید در حومه 
اکثرا خانمهای  دهند.  مراکز خرید تشکیل  و  شهر 
مسن در آخر هفته ها زمانیکه خانواده ها برای خرید 
جمع می شوند، همراه با دیگر گروه های سنی هستند. 
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میدان فریری مکانهایی را به افراد مسن اختصاص 
از نور خورشید استفاده کنند  بتوانند  تا  داده است 
امنیت،  با احساس  از خرید  بعد  میدان  از مرکز  و 
لذت ببرند. افراد مسن در والتون کورت هم خارج 
از خانه دیده شدند اما نه به اندازه فایرفورد لیز، و 
در وال پارک هم بسیار کم بودند. مشاهدات نشان 
بسیار  سایرین  به حضور  نسبت  سالمندان  که  داد 
به حضور در مکانهایی که  تمایلی  اند. و  حساس 
کودکان و نوجوانان هستند، ندارند، حتی از مکانهای 
خیلی خلوت و تاریک هم خوششان نمی آید، و در 
مکانهایی که پلیس و پرسنل امنیتی وجود دارد و یا 
امکاناتی مثل توالت، صندلی، نور کافی در دسترس 
هست، احساس امنیت و راحتی می کنند )مراجعه 
به  مطالعه  این   .)2006 همکاران،  و  پیس  به  شود 
مناسب  آیلسبری  در  که  عمومی  مکانهای  بررسی 
مشاهده  هم  دیگری  مکانهای  می پردازد.  هستند 
افراد مست و معتاد خیابانی،  شدند. به طور مثال، 
و برخی از جوانان در جاهای مشهور و مرکز شهر 
قدیمی دیده شدند. مردم همه در طول روز و موقع 
ناهار از این مکان استفاده می کنند. همچنین مکان 
خاصی برای مهمانی های بزرگ که اغلب جمعه ها و 
در تابستان برگزار می شد داشتند، که اکثرا هم سفید 

پوست بودند.
و . 3 مسن  افراد  هم  اجتماعی؛  گروه های  تركیب 

هم جوان معموال با هم سن و ساالن خود تعامل 
واقعی  تعامل  کمی  بسیار  موقعیتهای  در  داشتند. 
بین سالمندان و جوانان دیده شد. و زمانی هم که 
مکانی هستند  در  با هم  رده های سنی  این  دو  هر 
سعی می کنند به هم توجهی نداشته باشند و تعاملی 
اغلب  درحالیکه  ننشینند.  هم  کنار  و  نیاید  پیش 
جوانان گروه های بزرگی از هم سن و ساالنشان را 
تشکیل می دهند مسن ترها اکثرا تنهایی یا دو سه 
نفری بیرون می روند. افراد مسن در حضور پلیس 
و پرسنل امنیتی در پارک ها همراه با جوانان اغلب 
پسر دیده شده اند درصورتیکه سایر بزرگساالن در 
حضور گروه های جوانان که اکثرا مشروبات الکلی و 
مواد مخدر مصرف می کنند احساس نگرانی می کنند 

و حضور پیدا نمی کنند. 

نتیجه گیری و جمعبندي
عمومیت و دسترس بودن مکان عمومی به عوامل مختلف 
آن  از  اینکه شما چطور می خواهید  از جمله  دارد  بستگی 
لذت ببرید، چه سن و جنسیتی دارید، و چه زمانی از روز را 
به فضای باز می خواهید اختصاص دهید. زمان استفاده بسیار 
مهم است زیرا بر امکانات و افراد که احتمال حضورشان 
هست تاثیر می گذارد. برخی از مردم فکر می کنند از مکانهای 
عمومی رانده شده اند و جایگاهی در این مکانها ندارند. که 
اغلب به فایرفورد لیز و والتون کورت روی می آورند. در 
بیانیه انجمن مهندسان ساختمان اینگونه بیان شد که فضاهای 
بازمانند چسب می مانند که جامعه را به هم وصل می  کند. 
تفریح  خرید،  مثال  باز  فضاهای  هدفمند  کابری  بر  عالوه 
خانوادگی و غیره باعث روبرو شدن و تعامل افراد در بیرون 
از خانه و اعالم حضور آنان در جامعه می باشد. این مطالعه 
عمومی  فضای  از  جامعه  مختلف  قشرهای  مندی  بهره  به 
می پردازد به خصوص جوانان که معموال از اینگونه فضاها 
رانده می شوند، و اینکه آیا این ترکیب قشرهای مختلف در 
بیرون مردم را به حضور تشویق می کند و یا برعکس. هر چه 
تعداد افراد در گروه های جوانان بیشتر باشد آنها احساس 
قدرت بیشتری می کنند و برای مهار یا متفرق کردنشان اغلب 
به حضور پلیس نیاز است. مشاهدات نشان داد ایجاد امنیت 
هدفمند و با برنامه ریزی باید طوری باشد که امنیت را در 
شب نیز تامین کند. و این کار در جاهای مختلف آیلسبری 
از جمله والتون کورت مورد توجه بود. ماموران تحقیق سعی 
کردند فعالیت مادران جوان، میان ساالن و افراد مسن را زیر 
نظر داشته باشند. در وال پارک نیز این کارها انجام شد و نیاز 
به حضور فیزیکی نیروهای پلیس و امنیتی برای جلوگیری از 
برخی فعالیتهای گروه های خاصی که مزاحم سایرین هستند، 
تابستان  افراد مست و ولگرد ضروری جلوه کرد. در  مثال 
اعمال  بازدارنده  قوانین  برخی  پارک  وال  در   2004 سال 
شد به طور مثال، غیر قانونی بودن اسکیت بورد، دوچرخه 
برای  پارک، همچنین  در محوطه  توپی  بازی های  سواری، 
امنیت هر چه بیشتر کاربران پارک آوردن مشروبات الکلی 
به پارک ممنوع شد. شماره تلفنی هم برای شکایت در مورد 
این  با همه ی  گرفتند.  نظر  در  می کنند  توهین  که  کسانی 
تدابیر باز هم اسکیت بازان، بیکاران و ولگردان از بقیه بیشتر 
از پارک استفاده می کردند. قوانینی که برای ممانعت حضور 
افراد مست در نظر گرفتند فقط این افراد را محدود می کند 
اما ممانعت از اسکیت بازان و دوچرخه سواران مانعی برای 
اکثریت قشر جوان است. در اوت 2005 هم در مورد افراد 
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نامناسبی که در محوطه پارک باعث ناراحتی اکثریت قشر 
و  ولگرد  افراد  و  سنجی شد  نظر  مردم  از  می شود  جامعه 
مست در صدر قرار گرفتند. در حقیقت فعالیت اصلی مردم 
در پارک ها از نظر ناظران تحقیق، نشستن، تماشا، صحبت 
کردن، بود، و رفتار دور از شان و نامناسب به ندرت گزارش 
شد. البته نباید مزاحمت برخی افراد و گروه ها را هم انکار 
به  نیاز  باید رسیدگی شود. شهرها  موارد هم  این  به  کرد، 
ظاهرشان  و  فرهنگ  از سن،  فارغ  افراد  که  دارند  جاهایی 
تحقیق  این  در  حالیکه  در  کنند.  امنیت  و  آزادی  احساس 
شهر خاصی در نظر گرفته شد و مکانها و مشکالتش مورد 
مشاهده و تحقیق قرار گرفت اما اکثر یافته ها شبیه به سایر 
انگلستان می باشد و کاربرد سیاست  شهرها در کل کشور 
گذاری ها تنها منحصر به آیلسبری نمی شود. مطالعه نشان 
داد تعامالت اجتماعی در خارج خانه کمتر است. مردم در 
مکانهای تاریک و ناآشنا احساس ترس می کنند و تمایلی به 
حضور در این مکانها ندارند. مردم از مکانهایی لذت می برند 

که احساس شادابی و سرزندگی به آنها دست میدهد.
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