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چکیــده | ایــدۀ طراحــی فضــای چندعملکــردی بــه صورتهــای مختلــف و بــا معانــی متفــاوت ،همــواره در
حــوزۀ ادبیــات رشــتههای مربــوط بــه معمــاری و شــهر حضــور داشــته و تعریــف ایــن مفهــوم بــه صــورت جامــع
همچنــان در حــال تکمیــل اســت .امــا ایــن نــوع فضاهــای شــهری در کشــورهای در حــال توســعه از دیربــاز بــه
صــورت خودجــوش وجــود داشــتهاند .در کشــورهای توســعهیافته بــرای خارجشــدن از چارچوبــی کــه یــک فضــا
بــرای آن طراحــی شــده اســت ،ســختگیریهای بیشــتری اعمــال میشــود .امــا بــا وجــود تفاوتهایــی کــه
در تملــک فضاهــای عمومــی وجــود دارد ،فضاهــای چندعملکــردی در سراســر جهــان پدیــد آمدهانــد و روزبـهروز
در حــال افزایــش هســتند .ایــن فضاهــا ،بــا توجــه بــه بســتری کــه در آن شــکل گرفتهانــد ،ویژگیهــای مربــوط
بــه مورفولــوژی فضــا و ابعــاد و اندازههــا و نیــز عملکــرد اصلیشــان بــا یکدیگــر تفاوتهایــی دارنــد .امــا در عیــن
ایــن تفاوتهــا دارای الگوهــای مشــترکی هســتند کــه درنظرگرفتــن آنهــا بــه برنامهریــزی و طراحــی بــرای
اینگونــه فضاهــا در آینــده کمــک میکنــد .ایــن نوشــتار 80 ،نمونــه از فضاهایــی را کــه در حــال حاضــر بــه
صــورت چندعملکــردی فعــال هســتند یــا پتانســیل الزم بــرای تبدیلشــدن بــه اینگونــه فضاهــا را دارند ،بررســی
میکنــد .در ایــن پژوهــش ،بــرای انتخــاب نمونههــا و اســتخراج الگوهــا از روش اســتدالل مبتنــی بــر نمونــه
( )CBRدر کنــار زبــان الگــوی کریســتوفر الکســاندر اســتفاده شــده اســت .نتیجــه الگوهایــی اســت کــه میتواند به
طراحــان کمــک کنــد در مواجهــه بــا پروژههــای شــهری جهــت افزایــش کیفیــت زندگــی شــهروندان مؤثرتر عمل
کننــد .در نهایــت مشــاهده میشــود کــه الگوهــای بهدسـتآمده کمتــر شــکل کالبــدی داشــته و بیشــتر به شــکل
برنامهریــزی و مدیریــت فضــا هســتند .الگویــی کــه بیشــترین تکــرار را در میــان الگوهــای اســتخراج شــده دارد،
«مشــارکت» اســت کــه بایــد بــه عنــوان یــک فرهنــگ در تمامــی اشــکال خــود ،از ابتــدا در فراینــد برنامهریــزی،
طراحــی و بهرهبــرداری لحــاظ شــود.

واژگان کلیدی | فضای چندعملکردی ،فضای شهری ،مدیریت شهری ،استفادۀ اشتراکی ،الگو.

مقدمـه | در سـالهای اخیـر ،برنامهریـزان شـهر مفهـوم اسـتفادۀ
چندگانـه یـا ترکیبـی از زمیـن را بـه عنوان یـک مفهوم جدیـد برای
اسـتفاده از اراضـی شـهری معرفـی کردهانـد کـه میتـوان آن را در
تقابـل بـا مفهـوم مدرنیسـتی زونینـگ (منطقهبنـدی) تعریـف کـرد.
اسـتفادۀ چندعملکـردی از زمیـن را میتـوان بـه عنـوان ترکیبـی از
کارکردهـای مختلف اقتصادی-اجتماعـی در هر منطقه در نظر گرفت
) .(Vreeker, De Groot & Verhoef, 2004ایـن مفهـوم با هدف ایجاد
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همافزایـی مکانـی و اقتصادی کاربری اراضـی به منظور صرفهجویی در
فضـا بـا افزایش راندمـان اسـتفاده از آن ،در عین حفظ کیفیت فضایی
ایجـاد شـده اسـت ) .(Rodenburg, Vreeker & Nijkamp, 2003ایـن
همافزایـی ،بـه دلیـل تعامل بیـن فعالیتها بهوجـود میآیـد .برانت و
وجـر ) (Brandt & Vejre, 2004سـه حالـت متفـاوت از این نوع نگاه را
بـا توجـه بـه ویژگیهـای فضا-زمانی زمیـن ارائـه میدهند:
 .1ترکیب مکانی واحدهای جداگانۀ زمین با کارکردهای مختلف؛
 .2کارکردهـای مختلـف اختصـاص دادهشـده به واحد زمین یکسـان
امـا در زمـان جداگانه؛
 .3ادغام توابع در همان واحد زمین و در همان زمان.

مشارکت :مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی
همـۀ این سـه نـوع در ایـن ایده کـه از یک منظر خـاص نوعی ترتیب
«بهینـه» و اسـتفادۀ کاراتـر از اراضـی را انتخـاب میکننـد ،اتفاق نظر
دارنـد ).(Potschin, Klug & Haines-Young, 2010
در کشـاورزی و منظـر ،فضـای چندعملکـردی بـه فضایـی اطلاق
میشـود کـه با توجه به نیازهـا و ترجیحات صاحبـان و کاربران ،طیف
وسـیعی از عملکردهای مفید را در ابعاد تولیدی ،اکولوژیکی و فرهنگی
فراهـم میکنـد .این فضا پنج نقـش را به صورت همزمـان و در تعادل
با یکدیگر میپذیـرد ;(Brandt et al., 2008, 308; Lovell, 2010, 2503
)Otte, Simmering & Wolters, 2007

 -1نقش اکولوژیکی (به عنوان محلی برای زندگی)؛
 -2نقش اقتصادی (به عنوان محلی برای تولید)؛
 -3نقـش اجتماعـی و فرهنگـی (بـه عنـوان محلـی بـرای تفریـح و
شـناخت)؛
 -4نقش تاریخی (به عنوان محلی برای سکونت و هویت)؛
 -5نقش زیباییشناسی (به عنوان زمینهای برای تجربه).
حـال اگـر ایـن تعاریـف در راسـتای رسـیدن بـه یـک تعریـف جامع
بـا یکدیگـر ترکیـب شـوند ،میتـوان گفـت یـک فضـای شـهری
چندعملکـردی فضایـی اسـت کـه ایـن دو ویژگـی را دارا باشـد:1
 کارکردهـای متنـوع ،بازیگـران متفـاوت و کاربـران مختلفـی را دردورههـای زمانـی مختلف داشـته باشـد یا پذیـرای دو یـا چند فعالیت
بـه صورت همزمان باشـد (بیش از یک کارکـرد را در یک بازۀ فعالیتی
بپذیرد).
 همـۀ نقشهایـی کـه یـک فضـا میتوانـد بپذیـرد را در راسـتایدسـتیابی به پایـداری اقتصادی ،اجتماعی و زیسـتمحیطی دربرگیرد.
ایـن نـوع نـگاه مزایای زیـادی دارد که میتـوان آنها را به شـکل جدول
 1خالصـه کرد.
نمونههای متنوعی از فضاهایی که دارای ویژگیهای یادشـده هسـتند،
در سراسـر دنیا دیده میشـوند .از آنجایی که شـهروندان در کشورهای
درحالتوسـعه در اسـتفاده از فضاهـای شـهری آزادی عمل بیشـتری
دارنـد ،خودبهخـود در مواقـع لـزوم ،بـه فضاهـای موجـود نقشهایـی
بیشـتر از نقشهـای ابتدایـی آن فضـا میدهند .عالوه بر ایـن ،مدیران
شـهری نیـز در واگـذاری فضاهـای عمومـی بـه افـراد یـا مؤسسـات

دولتـی و خصوصـی ،سـخاوتمندانهتر عمـل میکننـد .در کشـورهای
توسـعهیافته بـرای خارجشـدن از چارچوبـی کـه یـک فضـا بـرای آن
طراحی شـده اسـت ،سـختگیریهای بیشـتری وجـود دارد .هرچند
زیدلر ) (Zeidler, 1985معتقد اسـت طراحی چندعملکردی سـابقهای
به قدمت ساختوسـازهای یونان باسـتان دارد ،اما در شـرق نیز بدون
آنکـه برچسـبی بـه فضـا الصـاق شـود ،فضا بـا تعریـف یادشـده مورد
ً
مثلا در پایتخت ایران ،فضای باز دانشـگاه
اسـتفاده قرار گرفته اسـت.
تهـران در روزهـای جمعه برای برگزاری نماز جمعه مورد اسـتفاده قرار
میگیـرد؛ در پایتخـت ویتنام ،پیادهروهـا به زمینهای حرفـهای برای
ورزش بدمینتـون تبدیـل شـدهاند ،در پایتخـت فرانسـه ،خیابانهـای
مجـاور رودخانـۀ سـن در تابسـتان بـه پالژهای شـهری تغییر شـکل
مییابنـد و در بسـیاری از شـهرهای کوچـک و بـزرگ در اقصـی نقاط
دنیـا ،پیادهروهـا به صورت یک نمایشـگاه دائمی به تصـرف هنرمندان
در آمدهانـد یـا فضـای پارکینـگ مجموعههـای تجـاری یـا اداری بـه
برگـزاری بازارچههـای محلی اختصـاص یافتهاند .برای روشنترشـدن
موضـوع ،میتـوان گفت یـک فضای شـهری در مقیاسهـای مختلف
(از یک مجتمع مسـکونی یا یک بلوک شـهری ،یک واحد همسـایگی
یـا کل شـهر) یـک عملکـرد مشـخص و تعریـف شـده دارد کـه بـه
سـاعاتی از روز ،روزهایـی از مـاه یـا ماههایـی از سـال محـدود شـده
اسـت .ایـن فضاها میتوانند در سـاعات خالی خود بـه فعالیت دیگری
اختصـاص یابند .فضاهای خصوصی و نیمهخصوصـی نیز میتوانند در
بازههـای زمانـی مشـخصی در اختیار عمـوم قرار بگیرنـد .در تصویر 1
ایـن پتانسـیل در ریتمهـای زمانی روزانه ،هفتگی و سـالیانه مشـاهده
میشـود .تـراس کافههـا و رسـتورانها کـه بخشـی از پیـادهرو را در
سـاعات ناهـار و شـام بـه خود اختصـاص میدهـد ،میتوانـد نمونهای
از ریتـم روزانـه باشـد .بازارچههـای محلی نمونههایـی از ریتم هفتگی
هسـتند .بـرای ریتـم سـاالنه نیـز میتـوان خیابانهـای تابسـتانه یـا
بازارچههـای نوروزی را مثـال زد.

هدف و فرضیۀ تحقیق

هـدف از ایـن تحقیـق روشنسـاختن راه برنامهریـزان و طراحـان در
حرکـت به سـمت فضاهای شـهری چندعملکردی اسـت .فرضیۀ این

جدول  .1مزایای استفادۀ چندعملکردی از فضاهای شهری .مأخذ :غفوری و وبر.1399 ،
مزایای استفادۀ اشتراکی از فضاهای شهری (طراحی فضاهای شهری چندعملکردی)
اثرات اقتصادی

اثرات زیستمحیطی

اثرات اجتماعی

کاهش نیاز برای ساختوسازهای جدیدکاهش هزینۀ سفرهای شهری افزایش بهرهوری اقتصادی کل مجموعهاحیای فضاهای مردهجذب تعداد بیشتری از افراد در یک بازۀ زمانییکسان

کاهش استفاده از مصالح و منابعکاهش آالیندههای تولیدشده توسط انواععملیات ساختمان
کاهش رشد افقی شهر و حذف اثرات منفیناشی از آن

کاهش زمان سفرهای شهری و افزایش زمان مفیدبرای فعالیت
افزایش تنوع فعالیتها در فضاخلق یک فضای زنده و جذاب که افراد را به بازدیددوباره از فضا وامیدارد.
بهبود کیفیت زندگی شهروندان با ارائۀ امکان بیشتربرای انجام فعالیتهای انتخابی و اجتماعی
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تصویر  .1پتانسیل استفادۀ چندعملکردی از فضاها در ریتمهای روزانه ،هفتگی و ساالنه .مأخذ :نگارنده.

تحقیـق بـر ایـن امـر اسـتوار اسـت کـه علیرغـم تمامـی تفاوتهای
شـکلی ،الگوهای مشـابهی در اینگونه فضاها وجود دارد که شـناخت
آنهـا میتوانـد بـه مدیران شـهری و طراحان کمک کند تـا از فضاهای
موجـود در راسـتای ارتقـای کیفیـت زندگـی شـهروندان بـا راندمـان
بیشتری اسـتفاده کنند.

اسـتفاده قـرار میگیرنـد .ایـن سلسـلهمراتب در تصویر  2نشـان داده
شـده اسـت.ایدۀ اصلی  CBRاین است که «مسائل مشـابه راهحلهای
مشـابه دارند» .بنابراین جهت اسـتخراج معیارهایی بـرای طراحی یک
پـروژه در آینـده میتـوان از راهحلها و الگوهای پیشـتر استفادهشـده
بهـره گرفت.

سؤال تحقیق

«کریسـتوفر الکسـاندر» در تئـوری خـود تحـت عنـوان زبـان الگـو،
پیشـنهاد اسـتفاده از الگوهـای پیشـین در معمـاری را مطـرح کـرد
) .(Alexander, Ishikawa & Silverstein, 1977ایـدۀ الکسـاندر ایـن
بـود کـه وقتـی یـک الگـو تکـرار میشـود ،تعـدد کاربـرد آن میتواند
حاکـی از صحـت الگو و پذیرش عمومی آن باشـد .بنابراین میتواند به
عنوان یک راهحل برای مسـائل آتی نیز اسـتفاده شـود .مطابق نظریه
الکسـاندر ،خروجیهـای ایـن مـدل میتوانـد تبدیل به قواعدی شـود
کـه طراحـان از آن بـرای پروژههای آتـی خود بهره گیرنـد .این قواعد،
در واقـع دسـتورالعملهایی خواهنـد بـود کـه ضمـن حفـظ خالقیت
طراحـان ،چارچوبـی بـه آنها پیشـنهاد میکند که در طراحـی خود به
آن پایبنـد باشـند .تصویـر  3نشـان میدهد چطور نمونههـای موردی
بـه اسـتخراج الگوهـا و در نهایـت اصـول طراحی منجر میشـوند.

بـا توجـه بـه آنچه گفته شـد ،سـؤال این اسـت که تحقق یـک فضای
چندعملکـردی تـا چـه انداره بـه ویژگیهـای کالبدی و تا چـه میزان
بـه مدیریـت و نحوۀ بهرهبرداری از آن وابسـته اسـت؟

روش تحقیق

روش تحقیـق در ایـن پژوهـش مبتنـی بـر اسـتقرا بـوده و بـا تکیـه
بـر بررسـی نمونههـای منتخـب وجوه مشـترک آنها اسـتخراج شـده
اسـت .در حقیقـت با وجـود اینکه بررسـی نمونههای مـوردی همواره
یکـی از ابزارهـای طراحـان در تقـرب بـه موضـوع طراحـی اسـت ،در
ایـن پژوهـش ،ایـن رویکـرد در یـک چارچـوب علمـی بـا عنـوان
« »Case-Based Reasoningیـا «اسـتدالل بـر مبنـای نمونـه» مورد
اسـتفاده قـرار گرفته اسـت.

••استدالل بر مبنای نمونه

امـروزه بخـش جداییناپذیر مطالعات و پژوهشهای معمـاری (چه در
حـوزۀ آکادمیـک و چـه در پروژههـای حرفـهای) رجوع بـه نمونههای
مـوردی اسـت .لـذا هـم در گذشـته و هـم در عصـر حاضر ،رجـوع به
نمونههای پیشـین و اسـتفاده از الگوها و تجربیات قبلی ،امری متداول
و معقول اسـت .اما نحوۀ اسـتنباط آموزهها و الگوها ،و همچنین نحوۀ
بهکارگیـری آنهـا در طـرح (در قالـب معیـار) ،چندان روشـن نیسـت.
بدیـن لحـاظ تأکید بر اسـتفاده از روشهـای علمی مورد اسـتفاده در
سـایر علـوم ،ضـروری بـه نظر میرسـد .اسـتدالل بر مبنـای نمونه در
ابتـدا در حـوزۀ هـوش مصنوعـی و انفورماتیـک تدوین و سـاختارمند
شـد .امـا بـه تدریج قابلیـت کاربرد آن در سـایر علوم نیز آشـکار شـد.
بـه ویـژه در حـوزۀ علومـی کـه الیههـای اطالعاتـی متعـددی دارند و
برخلاف علوم محض دارای جنبههای متفاوت و غیرهمگنی هسـتند.
در تحقیـق بـا ایـن روش ،ویژگیهـای عمومـی نمونههـا (پایینترین
الیـه) بـرای دسـتیابی بـه معیارهـا و سـپس الگوهـای طراحـی مورد
28
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•• زبان الگو

بحث

•• مبنا و چگونگی انتخاب نمونهها

در راسـتای دسـتیابی بـه کیفیتهـای مشـترک فضاهـای شـهری

تصویر  .2رابطۀ میان نمونهها ،معیارها ،الگوها و اصول طراحی .مأخذ :نگارنده
براساس  Alexander et al., 1997و .Craw, 2017
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تصویر  .3چطور بررسی نمونهها به استخراج الگوها و در نهایت اصول طراحی منجر میشود .مأخذ :نگارنده.

چندعملکردی و ارزیابی پتانسـیلهای ایجاد اینگونه فضاها در شـهر،
 80نمونـه در سراسـر دنیـا مـورد بررسـی قـرار گرفتند .ایـن نمونهها،
از تجربۀ زیسـتۀ نگارنده در ایران و فرانسـه و نیز از جسـتجو در میان
منابـع مکتـوب و اینترنتـی بهدسـت آمدنـد .بـا توجـه بـه نمونههای
بسـیار محـدود ،فضاهـای شـهری خالقانـه و پاپ-آپها 2نیز بررسـی
شـدند .جسـتجو در منابـع از تابسـتان  1391تـا بهـار  1392انجـام
پذیرفـت .اولیـن نمونـهای که بـا اسـتفاده از کلیدواژۀ «فضای شـهری
چندعملکردی» بهدسـت آمد ،پـروژۀ ( POPS3فضاهای عمومی دارای
مالکیـت خصوصـی) در نیویـورک بـود کـه این نمونـه معیـار ارزیابی
اصلـی در جسـتجوهای بعـدی شـد .سـپس کلیـدواژۀ کلـی «فضای
عمومـی» مبنـای جسـتوجو قـرار گرفـت؛ امـا در ادامه ،جسـتجو به
فضاهای باز شـهری محدود شـد .بررسـی هر نمونه کلیدواژۀ جدیدی
بـرای جسـتجو ارائـه میکـرد و روش  CBRبرای یافتـن کلیدواژههای
مناسـب برای جسـتجو در منابـع و پیداکردن نمونههـای جدید مورد
اسـتفاده قـرار گرفت .در حقیقـت ،یک فرایند رفت و برگشـتی هم به
انتخـاب نمونههـا و هـم به انتخـاب معیارهـای دسـتهبندی و ارزیابی
نمونههـا منجـر شـد و نگارنـده را به این اطمینان رسـاند کـه هرکدام
از فضاهـای بـاز شـهری بـا عملکردهـا و سیسـتم مدیریـت متفـاوت،
یـک نماینـده در فهرسـت نمونهها دارنـد و هیچ معیـار ارزیابی مهمی
مغفول نمانده اسـت.
دو معیـار اصلـی در انتخاب یک فضـا به عنوان نمونه موردی مناسـب
وجـود داشـت :فضایـی کـه در آن عملکـرد اصلـی در بازههـای زمانی
مشـخصی بـه یک عملکـرد ثانویه تغییـر یابد امـا دوباره پـس از اتمام
فعالیـت دوم ،فعالیـت اصلـی خـود را از سـر گیـرد .یـا اینکـه در کنار
عملکـرد اصلـی ،در بازههـای زمانـی خاصـی یـک عملکـرد ثانویـه به
مجموعـه اضافـه شـود .امـا ایـن فعالیت ثانویـه زمان اتمام مشـخصی
داشـته باشـد .هرچند بعدتر در ارزیابی مشـخص شـد کـه در مواردی
امـکان اینکـه یک عملکرد ثانویـه به صورت دائمی بـه مجموعه اضافه
شـود ،وجـود دارد .در نهایـت نیمـی از نمونهها فضاهایـی بودند که به
صـورت بالفعل میشـد آنهـا را به عنوان فضای چندعملکـردی در نظر
گرفـت ،اما نیمی دیگـر فضاهایی بودند که قابلیـت تبدیل به فضاهای
چندعملکـردی را دارا بودنـد یا از ابتدا به صـورت چندمنظوره طراحی

شـده بودنـد و میتوانسـتند نـکات قابل مالحظـهای برای رسـیدن به
الگوهـای طراحـی فضاهـای چندعملکردی ارائـه دهند .4پنج مـورد از
 80نمونـۀ بررسـی شـده در تصویر  4معرفی شـدهاند.

••مبنا و چگونگی گزینش معیارها

کرمونـا و همکارانـش ) (Carmona, Heath & Tiesdell, 2012در
کتابشـان بـا عنـوان «مکانهـای عمومـی -فضاهای شـهری» ،شـش
بعد متفاوت در طراحی شـهری شـامل :مورفولوژیکی (ریختشناسی)،
ادراکـی ،اجتماعـی ،بصری ،کارکـردی و زمانی را معرفـی میکنند .در
ایـن پژوهش ،تحلیل فضاها بیشـتر بـر روی جنبههـای مورفولوژیکی،
کارکـردی و زمانـی متمرکـز اسـت و ابعـاد ادراکی بررسـی نشـدهاند.
برای تسـهیل در بررسـیها ،دسـتهبندی فضاها براسـاس سـه ویژگی
اصلـی آنهـا یعنی ویژگیهـای مکانـی ،ویژگیهای عملکـردی و زمان
صـورت پذیرفتـه اسـت .ویژگیهـای مکانـی ،ریختشناسـی (شـکل
و ابعـاد) و ویژگیهـای مرتبـط بـا افـراد (مالـکان ،مدیـران ،کارکنان و
کاربـران) و زمینـۀ پـروژه (ترکیبی از خصوصیات بسـتر طرح به لحاظ
تراکم شـهری و ویژگیهای فرهنگی-اجتماعی سـاکنان و کاربران) را
در بر میگیرد .اسـاس این دسـتهبندی در تصویر  5نشـان داده شـده
است.
با شروع از این شش معیار برای بررسی نمونههای موردی در دسترس
و یـک رویکـرد رفت و برگشـتی ،یافتن جسـتجوی نمونههـای جدید
ادامه یافت و روش  CBRبرای تکمیل معیارها اسـتفاده شـد ،بهگونهای
کـه هـر نمونۀ جدید به ارزیابـی کل روند از ابتـدا میانجامید و این امر
تـا زمانـی که معیارها بـه  30معیـار افزایش یافتند و اشـباع نظری در
این مورد حاصل شـد ،ادامه یافت .این  30معیار حاصل بررسـی منابع
مکتـوب در حوزۀ طراحی شـهری و این فرایند رفت و برگشـتی بودند
;(Carmona et al., 2012; Marcus & Francis, 1997; Kayden, 2000
;Carr, Francis, Rivlin & Stone, 1992; Thompson & Travlou, 2007
Francis, 2003; Erell, Pearlmutter & Williamson, 2012; Gehl, 1987,
) .2010; Ng, 2009ایـن رونـد در تصویـر  6نشـان داده شـده اسـت .در

جـدول  2نیـز  30معیار بهدسـتآمده ارائه شـدهاند.

••بررسینمونهها

همانطـور کـه گفتـه شـد ،نمونههـای زیـادی از اینگونـه فضاهـا در
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عطیه غفوری

تصویر  .4باال از راست :پروژۀ  POPSدر نیویورک ،زمینهای بدمینتون در پیادهروهای هانوی در ویتنام ،پروژۀ پاپ آپ کالس درس در زیر پلها در آیندهوون هلند؛
پایین از راست :پالژهای پاریس در فرانسه ،باغچههای اشتراکی در استراسبورگ فرانسه .مأخذGhafouri, 2016 :

30

تصویر  .5ایدۀ اصلی در دستهبندی نمونههای موردی .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .6استفاده از روش  CBRبرای استخراج معیارهای ارزیابی .مأخذ :نگارنده.

جهـان وجـود دارد .بسـیاری از آنهـا بـدون برنامهریزی اولیـه بهوجود
آمدهانـد امـا در بخش قابـل مالحظـهای از این فضاها مسـائل قانونی،
مسـائل مربوط به اولویت اسـتفاده و بیمه در هنـگام برنامهریزی مورد
توجـه قـرار گرفتهانـد .تصویـر  7تنوع نمونههـا را براسـاس موقعیت و
نوع نشـان میدهـد .بخش عمدۀ نمونهها در کشـورهای توسـعهیافته
واقـع شـدهاند .هرچنـد وجـود تنـوع ایـن فضاهـا نشـان میدهـد که
ایـن ایـده میتواند بـه صـورت خودجوش یـا برنامهریزی شـده در هر
بسـتری و با هر شـرایط اجتماعی و فرهنگی اسـتفاده شـود.
-وضعیت کاربرانهمانطور که در تصویر  ۸دیده میشـود ،بیشـتر فضاها برای اسـتفادۀ
عمـوم طراحی شـدهاند .هرچنـد درصد فضاهایی که توسـط یک گروه
مشـخص از کاربران استفاده شـده ،قابل توجه است.

-نوع فعالیتتصویـر  ۹تنـوع فعالیتهـا را نشـان میدهـد .همانگونـه کـه در این
تصویـر مشـخص اسـت بیشـتر فضاهایـی کـه به عنـوان یـک فضای
چندعملکـردی شـروع بـه فعالیـت کردهانـد ،از ابتـدا بـه صـورت
چندمنظـوره طراحـی شـده بودنـد .در حقیقـت نـگاه «طراحـی بـا
کاربریهـای مختلـط» بـه یـک فضا باعث میشـود که پتانسـیلهای
فضـا بـرای اسـتفادۀ حداکثری بـه لحاظ عملکـرد باالتـر رود .هرچند
ً
کاملا تکعملکـردی طراحی شـده
درصـد فضاهایـی کـه به صـورت
بودنـد و بعـد توانسـتند عملکـرد دومـی را به خـود اختصـاص دهند،
کم نیسـت.
-مبنای قانونی برای تملک و مدیریت فضاهمانطـور کـه در تصویـر  ۱۰مشـاهده میشـود ،بـرای ایـن موضـوع
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شناخت
زمان

ویژگیهای فعالیت

عملکرد

شکل استفاده

ویژگیهای فضایی

فضا

بستر

بازیگران

فیزیک

دستهبندی

جدول  .2معیارهای بررسی نمونههای موردی .مأخذ :نگارنده.
چندعملکردی بالفعل

چندعملکردی  -عمومی به خصوصی  /چندعملکردی  -عمومی به
نیمهعمومی  /چندعملکردی  -عمومی به عمومی  /پاپ-آپ  /ترکیبی
(اختالطی)  /نوآورانه  /چندعملکری  -خصوصی به عمومی  /چندعملکردی
– نیمهعمومی به عمومی

ریختشناسی و ابعاد

نقطۀ متصل به یک سطح  /شبکهای از فضاها  /سطح بزرگ  /خط بزرگ /
سطح متوسط  /خط متوسط  /سطح کوچک  /خط کوچک

بازیگران اولیه

خصوصی  /عمومی

بازیگران ثانویه

خصوصی  /عمومی

موقعیت در شهر

در مرکز شهر  /مناطق غیر مرکزی شهر  /همهجا  /حومه

دسترسی

باز  /بسته  /متصل (به یک فضای دیگر)

جذابیت (موقعیت  +فعالیت)

ندارد  /دارد

خطرات (قبل از اضافهشدن فعالیت ثانویه ثانویه)

خطرناک  /ریسک حادثه  /بدون ریسک

تغییر در مسئولیت در قبال فضا به لحاظ قانونی

وجود ندارد  /وجود دارد

شیوههای حفاظت از افراد و اشیا

خودمراقبتی  /ایمنسازی فیزیکی  /ایمنسازی شده در برابر حوادث /
محافظتشده توسط یک سیستم مدیریتی  /محافظتشده توسط عوامل
حراستی

روشنایی و نورپردازی

طبیعی  /مصنوعی  /ترکیبی  /نیاز جدیدی وجود ندارد

نوع پوشش (سقف)

پوشیده  /باز  /نیمهباز  /ترکیبی

مصالح کف

معدنی  /سبز  /صنعتی (مصنوعی)  /ترکیبی  /بیاهمیت

نوع فعالیت

تک عملکردی  /مختلط

مبنای تملک و ادارۀ فضا

مختلط  /مجانی  /غیرقانونی  /استیجاری  /توسط مالک

سیاستهای جدید برای بیمه

پیشبینی نشده است  /پیشبینی شده است

چندعملکردی بالقوه

وضعیت کاربران

اضافهکردن کاربران جدید با واردکردن عملکردهای جدید  /اضافهکردن عملکرد
جدید برای همان کاربران قبلی  /تغییر عملکرد  /تغییر کاربران

قوانین استفاده

با اولویتبندی  /بدون اولویتبندی  /بیاهمیت

کارکرد اولیۀ فضا

فعالیتهای اجباری  /فعالیتهای تفریحی  /فعالیتهای زیستمحیطی /
فعالیتهای فرهنگی  /فعالیتهای تجاری  /بدون فعالیت  /فعالیت اداری /
فعالیت آموزشی

رابطۀ میان عملکرد فضا و ویژگیهای فضایی

وجود ندارد  /وجود دارد

زندگی شبانه

وجود ندارد  /وجود دارد

پیش نیازها

سایهبان  /تجهیزات  /روشنایی  /کفسازی  /تأسیسات زیربنایی  /مبلمان /
بدون پیش نیاز

خطرات مرتبط با فعالیت

خطر ایجاد تصادف  /خطر ایجاد سیل  /خطر سرقت  /بدون خطر

رابطۀ بین فعالیت و ویژگیهای اقلیمی سایت

وجود ندارد  /وجود دارد

رابطۀ بین فعالیت و آب و هوا (فصل)

وجود ندارد  /وجود دارد

درجۀ حرارت

گرم  /سرد  /معتدل  /بی اهمیت

رابطۀ بین فعالیت و تابش خورشید

وجود ندارد  /وجود دارد

آلودگی صوتی

ندارد  /دارد

برنامۀ زمانی

سالیانه  /هفتگی  /موردی (یک بار)  /شبانه  /رویدادی  /دورهای  /دائمی /
روزانه (بخشی از روز)
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تصویر  .7تنوع نمونهها براساس موقعیت جغرافیایی و نوع به لحاظ چندعملکردی بودن .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۸تنوع نمونهها براساس وضعیت کاربران .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۹تنوع نمونهها براساس نوع فعالیت .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۱۰تنوع نمونهها براساس مبنای تملک و ادارۀ فضا .مأخذ :نگارنده.

پاسـخهای متفاوتـی در میـان نمونههـا مشـاهده میشـود .در بعضـی
مـوارد ،فضـا بـه صـورت اجـارهای یـا بـه صـورت رایـگان در اختیـار
مسـئوالن عملکـرد ثانویـه قـرار گرفتهانـد؛ در بعضی دیگـر ،صاحبان
اصلی مسـئولیت عملکـرد ثانویه را نیـز بر عهده گرفتهانـد و در برخی
نیـز ورود سـازمانهای غیردولتـی کمـک مؤثـری در ادارۀ فضـا بـوده
است.
-سیاستهای جدید برای بیمهبـا وجود اینکـه به نظر میرسـید محدودیتهای قانونـی مانعی جدی
در مسـیر حرکت به سـمت فضاهای چندعملکردی هستند ،در بخش
اعظـم نمونههـا ،همانطور کـه در تصویر  ۱۱دیده میشـود ،در مبنای
قانونی برای مسـئولیت و بیمه تغییری مشـاهده نشـد .با برنامهریزی،
آمـوزش و اختصـاص توجـه بیشـتر بـه اولویتهـا ،یک فضـا میتواند
بـدون نگرانـی از مسـئولیتهای قانونـی بـه صـورت چندعملکـردی
استفاده شود.
-تغییر در کاربرانهمانطـور کـه در تصویـر  ۱۲دیـده میشـود ،در نمونههـای
32
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بررسیشـده ،در اکثـر مـوارد بـا اضافهشـدن عملکـرد جدیـد ،کاربران
جدیـدی هـم بـه مجموعـه اضافـه شـدهاند .در حقیقت ایـدۀ طراحی
فضـا به صـورت چندعملکـردی امکان اسـتفادۀ تعـداد بیشـتری را از
فضـا فراهـم کرده اسـت.
-قوانیناستفادهآنچـه از بررسـی نمونههـا بر میآید و در تصویر  ۱۳مشـاهده میشـود
این اسـت که اولویت در اسـتفاده از فضا باید تعریف شـود .این موضوع
زمانیکـه دو فعالیت باهم در تعامل باشـند یا یکی از آنهـا در زمان اوج
خـود بـه لحاظ عملکردی باشـد ،اهمیت بیشـتری مییابـد .در چنین
موقعیتهایـی عملکـرد فضـا باید به انـدازۀ کافی انعطافپذیر باشـد تا
بتوانـد خود را با شـرایط جدیـد وفق دهد.
-عملکردهادر فراینـد تبدیـل یـک فضـای تکعملکـردی بـه چندعملکـردی،
همانطـور کـه در تصویـر  ۱۴نشـان داده میشـود ،در اکثـر مـوارد
فضاهایـی کـه بـه فعالیتهـای اجبـاری اختصـاص داشـتهاند افزایش
کاربـری یافتهانـد .ایـن فضاهـا بـه جایی بـرای فعالیتهـای تفریحی،

مشارکت :مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی

تصویر  .۱۱تنوع نمونهها براساس درنظرگرفتن سیاستهای جدید برای بیمه (فضا
و افراد) .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۱۲تنوع نمونهها براساس تغییری که در کاربران فضا به وجود میآید.
مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۱۳تنوع نمونهها براساس وضع قوانین برای استفاده از فضا .مأخذ :نگارنده.

اجتماعـی و فرهنگـی تبدیـل شـدهاند .افزایـش غنـای اینگونـه
فعالیتهـا در فضاهـای عمومـی شـهر ،باعـث ارتقـای کیفیـت فضا و
همینطـور افزایـش کیفیـت زندگـی شـهروندان میشـود.
-برنامۀ زمانیتنـوع موجـود در نمونههـا بـه لحـاظ ریتـم فعالیـت و برنامـۀ زمانـی
مشخصشـده در تصویـر  ۱۵نشـان میدهـد که یک فضـا میتواند در
یـک بـازۀ چنـد دقیقهای تا چنـد ماهه به یک عملکـرد دوم اختصاص
یابـد .انتخـاب فعالیت مناسـب بـرای عملکـرد دوم به ریتم مـورد نیاز
بـرای آن و همچنیـن سـاعتهای خالـی فضـا بـرای عملکـرد اولیـه
بسـتگی دارند.
-رابطۀ میان عملکرد فضا و ویژگیهای فضاییهمانطـور کـه در تصویـر  ۱۶دیده میشـود ،ارتباط معنـادار و قابل
مالحظهای بین این دو موضوع مشـاهده نشـده اسـت .یعنی هرچند
عملکـرد فضـا بـه فـرم آن بسـتگی دارد ،امـا در فرمهـای مختلـف
میتـوان بهینهسـازی عملکردی انجـام داد.
-زندگی شبانههمانگونـه کـه در تصویـر  ۱۷مشـخص اسـت،در بیشـتر نمونههـا
تلاش طراحـان بـر این بـوده که از قابلیت اسـتفاده از فضا در شـب تا
حداکثـر ممکن اسـتفاده شـود .در حقیقت ،فضا نهتنها زندگـی روزانۀ
شـهروندان را دچـار تغییـر میکنـد ،بلکـه به زندگی شـبانۀ شـهر نیز
غنا میبخشـد.
-پیش نیازهاتصویـر  ۱۸نشـان میدهـد کـه معمـوالً بـرای اضافهکـردن عملکـرد
جدیـد بـه فضـا ،پیشنیازهایـی به لحـاظ مبلمـان و تجهیـزات وجود
داشـته اسـت .در بیشـتر موارد ،الزاماتی به لحاظ تجهیزات ،کفسـازی،

تصویر  .۱۴تنوع نمونهها براساس کارکردهای اولیه و ثانویه .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۱۵تنوع نمونهها براساس برنامه زمانی .مأخذ :نگارنده.
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تصویر  .۱۶تنوع نمونهها براساس رابطۀ موجود میان عملکرد فضا و ویژگیهای
فضایی آن .مأخذ :نگارنده.

نـور و یـا زیرسـاخت وجـود دارد کـه بایـد حتمـاً در نظر گرفته شـود.
بسـته به عملکرد ،این الزامات متفاوت هسـتند .بهترین و کارامدترین
روش ایـن اسـت کـه فضاهایـی در اولویت قرار گیرند کـه نیاز کمتری
به تجهیـزات و زیرسـاختهای جدیـد دارند.
-خطرات مرتبط با فعالیتبـر طبـق تصویـر  ،۱۹باید توجه داشـت که اضافهشـدن یـک عملکرد
جدیـد بـه فضـا امکان بـروز خطـر در آن را بیشـتر میکند .شـناخت
ایـن خطـرات و پیشبینی الزامـات جلوگیری از آنها ،عامـل مؤثری در
ادامـۀ فعالیـت طوالنـی مدت آن فضاسـت .در بعضی مـوارد ،فضاهایی
کـه عملکـرد آنها بـه بیش از معمـول افزایش یافته بود ،بـه دلیل عدم
مدیریـت خطـرات ،با مشـکل مواجه شـده و مجبور بـه توقف فعالیت
دوم خود شـدهاند.
-رابطه بین فعالیت و ویژگیهای اقلیمی سایتهمانطور که در تصویر  ۲۰دیده میشـود ،در نمونههای بررسیشـده
رابطـۀ معنـادار و قابلتوجهـی بیـن قابلیت تبدیلشـدن یـک فضا به
فضـای چندعملکـردی با حـوزۀ آب و هوایـی که آن فضا بـه آن تعلق
دارد وجـود نـدارد .بـه عبـارت دیگـر ،در همهجـای دنیا میتـوان این
مفهوم را بـهکار گرفت.
-رابطۀ بین فعالیت و آب و هوا (فصل)از آنجاییکـه در مطالعـات انجامشـده فضاهـای بـاز مـورد بررسـی
شـدهاند ،طبیعـی اسـت که رابطـۀ معنـاداری بین فعالیـت و وضعیت
هـوا وجـود داشـته باشـد .ایـن نکتـه در تصویـر  ۲۱بهخوبـی قابـل
مشـاهده اسـت .البته الـزام توجه به تنظیم شـرایط محیطـی نکتهای
اسـت کـه باید هنگام طراحـی برای عملکـرد اولیه نیـز در نظر گرفته
شود.
-درجۀ حرارتهمانگونـه کـه در تصویـر  ۲۲مشـخص اسـت ،رابطـۀ زیـادی بیـن
فعالیـت تعریفشـده و درجۀ حرارت فضا دیده نمیشـود .در حقیقت،
در اکثـر مـوارد عملکردهایـی انتخـاب شـدهاند کـه بـه لحـاظ گرما و
سـرما نیـاز به شـرایط مشـخصی ندارند.
-رابطۀ بین فعالیت و تابش خورشیدبـا توجـه به تصویـر  ،۲۳رابطه قابل توجهی بین فعالیت تعریفشـده و
تابـش خورشـید دیده نمیشـود .در مواردی که عملکـرد ثانویه نیاز به
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تصویر  .۱۷تنوع نمونهها براساس وجود یا عدم وجود زندگی شبانه .مأخذ:
نگارنده.

تصویر  .۱۸تنوع نمونهها براساس پیشنیازهایی که باید در طراحی لحاظ شود .مأخذ:
نگارنده.

تصویر  .۱۹تنوع نمونهها براساس خطرات موجود مرتبط با فعالیت .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۲۰تنوع نمونهها براساس رابطۀ موجود بین فعالیت و ویژگیهای اقلیمی
سایت .مأخذ :نگارنده.

مشارکت :مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی

تصویر  .۲۱تنوع نمونهها براساس رابطۀ موجود بین فعالیت و آب و هوا .مأخذ :نگارنده.

سـایه داشـته است ،سـایبانها یا پوشـشهایی برای محافظت کاربران
از آفتاب تعبیه شـده است.
-آلودگی صوتیهرچنـد اضافهشـدن کاربـران جدیـد سـبب افزایـش میـزان آلودگی
صوتـی میشـود ،امـا همانطور کـه در تصویـر  ۲۴دیده میشـود ،در
نمونههـای مطالعهشـده ،طراحان سـعی کردهاند ایـن افزایش آلودگی
صوتی را کنتـرل کنند.
-ریختشناسیبـه لحـاظ شکلشناسـی ،همانطور کـه در تصویر  ۲۵دیده میشـود،
تنـوع قابـل مالحظـهای در فـرم و ابعـاد فضاهایـی کـه بـه صـورت
چندعملکـردی مـورد اسـتفاده قرار گرفتهانـد دیده میشـود .هر فضا،
بسـته به قابلیتهـای خود ،پتانسـیلهای متفاوتی بـرای کاربریهای
جدیـد ارائـه میکنـد .خالقیـت برنامهریـزان در جسـتجوی امکانـات
جدیـد بـرای یـک فضا ،به نتایج بسـیار متنـوع و متفاوتی منجر شـده
کـه هرکـدام در بسـتر خـود موفـق بودهاند.
-دسترسیفضاهایـی کـه انتخـاب شـدهاند فضاهای در دسـترس هسـتند .یعنی
دسترسـی مسـتقیم به بیشـتر آنهـا امکانپذیر اسـت .امـا همانگونه
که در تصویر  ۲۶مشـخص اسـت ،درصد فضاهایی که با دروازۀ ورودی
کنتـرل میشـوند یا ورود بـه آنها به واسـطۀ یک فضـای دیگر صورت
میگیـرد نیـز ،قابل توجه اسـت.
-موقعیت در شهرهمانطـور کـه در تصویـر  ۲۷دیـده میشـود ،اکثـر فضاهـا بـه لحاظ
موقعیتـی محدود به منطقۀ خاصـی نبودهاند .با وجـود اینکه فضاهای
نسـبتاً زیـادی در مراکـز شـهرها و نقـاط پرتراکم بـا این ایـده افزایش
عملکـرد داشـته ،امـا این مسـأله تنها به مراکز شـهرها محدود نشـده
است.
-جذابیت (موقعیت  +فعالیت)تصویـر  ۲۸نشـان میدهد کـه معموالً فضاهایی برای داشـتن عملکرد
ً
(مثلا بـه
ثانویـه انتخـاب شـدهاند کـه از ابتـدا جذابیتهـای خاصـی
لحـاظ موقعیـت) برای جلب مخاطب داشـتهاند .این پتانسـیل ،درصد
موفقیـت آنهـا بـه عنـوان یک فضـای چندعملکـردی را افزایـش داده
است.

تصویر  .۲۲تنوع نمونهها براساس رابطۀ بین فعالیت و درجۀ حرارت .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۲۳تنوع نمونهها براساس رابطۀ بین فعالیت و تابش خورشید .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۲۴تنوع نمونهها براساس میزان ایجاد آلودگی صوتی در اثر ورود فعالیت یا
کاربران جدید به سایت .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۲۵تنوع نمونهها براساس ریختشناسی سایت .مأخذ :نگارنده.
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تصویر  .۲۶تنوع نمونهها براساس دسترسی به سایت .مأخذ :نگارنده.

-خطرات (قبل از اضافهشدن فعالیت ثانویه)فضاهایـی کـه بـرای داشـتن عملکـرد ثانویـه یـا اضافهشـده انتخـاب
شـدهاند ،همانطـور که در تصویـر  ۲۹دیده میشـود ،فضاهایی بودند
کـه بـه لحـاظ موقعیـت و همجواریها کم خطـر بودنـد؛ در حقیقت،
فضاهایـی کـه از قبـل امنیـت آنها چه به وسـیلۀ موانـع فیزیکی و چه
به وسـیلۀ نیروی انسـانی تأمین شـده اسـت.
-تغییر در مسئولیت در قبال فضا به لحاظ قانونیبـر طبـق تصویـر  ،۳۰درصـد تغییـر در مسـئولیت فضا با عـدم تغییر
در آن نسـبتاً مسـاوی اسـت .این مسـأله نشـان میدهد تغییر یا عدم
تغییـر مسـئولیت نکتهای اسـت کـه میشـود از دیدگاههـای مختلف
آن را بررسـی کـرد و برایـش راهحلهـای متفاوتی ارائه داد .هر شـهر و
هـر منطقه ،بسـته به فرهنـگ و قوانین خود شـرایط خاصـی بهوجود
مـیآورد کـه ممکن اسـت با منطقـۀ مجاور متفاوت باشـد.
-شیوههای حفاظت از افراد و اشیاهمانگونـه کـه در تصویـر  ۳۱مشـخص اسـت ،در بیشـتر مـوارد
زمینههـای الزم بـرای تأمیـن امنیت افراد و تجهیـزات فضا پیشبینی
شـده اسـت .امـا در بخـش قابلتوجهـی از نمونههـای مـورد مطالعه،
مسـئولیت حفاظـت از افـراد و اشـیا بر عهـدۀ خود اسـتفادهکنندگان
است.
-روشنایی و نورپردازیاز آنجاییکـه هـدف اصلـی افزایـش سـاعتهای کارکرد یـک فضا در
کنـار افزایـش راندمـان آن در سـاعتهای کاری اسـت ،همانطور که
در تصویـر  ۳۲دیـده میشـود ،در بیشـتر مـوارد نیـاز بـه تعیبـۀ نـور
اضافـی بـرای فضـا دیـده میشـود .در اینجا میتـوان رابطـۀ بین یک
فضـای چندعملکـردی بـه یک فضای  24سـاعته را مشـاهده کرد .در
حقیقت یک فضای  24سـاعته شـکل ارتقا یافته و تکمیل شـدهای از
یـک فضـای چندعملکـردی -بـا تعریف ارائهشـده در قبل -اسـت.
-مصالح کفبـر طبق تصویـر  ،۳۳تنـوع فضاهای بررسیشـده به لحاظ کفسـازی،
نشـان میدهـد که ایجاد فضاهـای چندعملکردی هـم در محیطهای
طبیعـی و هـم در محیطهـای مصنوعی امکانپذیر اسـت.
-نوع پوشش (سقف)همانگونه که در تصویر  ۳۴مشـاهده میشـود ،فضاهای بررسیشـده
عمدتـاً فضاهـای بـاز بودهانـد .این فضاها معمـوالً در عملکـرد دوم نیز
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تصویر  .۲۷تنوع نمونهها براساس موقعیت در شهر .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۲۸تنوع نمونهها براساس جذابیت حاصل از وجود امکان یک فعالیت جدید
در یک موقعیت مشخص .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۲۹تنوع نمونهها براساس میزان خطرات موجود (قبل از اضافهشدن فعالیت
ثانویه) .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۳۰تنوع نمونهها براساس تغییر در مسئولیت فضا در قبال فضا به لحاظ
قانونی .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۳۱تنوع نمونهها براساس شیوههای حفاظت از افراد و اشیا .مأخذ :نگارنده.

مشارکت :مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی

تصویر  .۳۲تنوع نمونهها براساس لزوم ایجاد روشنایی و نورپردازی .مأخذ :نگارنده.

بـه صـورت بـاز باقـی ماندند و نیاز شـدیدی بـه تعبیۀ یک پوشـش یا
سایبان مشـاهده نشد.

نتیجهگیری

بررسـی  80نمونـۀ یـاد شـده و ارزیابـی آنهـا براسـاس معیارهـای
بهدسـتآمده ،منجـر بـه دسـتهبندی آنهـا در  12الگـو شـد .میـزان
تکـرار الگوهـا در میـان نمونهها باهـم تفـاوت دارد .برای دسـتیابی به
نتایـج یکدسـتتر ،الگوهای بهدسـتآمده در تصویر  ۳۵سـمت چپ
بـا هـم ترکیـب شـدهاند و در قالـب  8الگو به شـکل خالصـه (ن .ک.
بـه تصویـر  ۳۵سـمت راسـت) درآمدهاند .ایـن الگوها عبارت اسـت از:
 مشـارکت (در طراحی ،اجرا و اداره) :شـرکتدادن تمامی بازیگران وکاربـران آینـده در فرایند تصمیمگیـری ،اعتماد به آنهـا و ایجاد حس
تعلق در آنان نسـبت به فضا ،آموزش مفاهیم مرتبط با زندگی شـهری
و شـهروندی ،تغییردادن معنای فضای عمومی در ذهن شـهروندان از
«فضایـی کـه به هیچ فرد خاصـی تعلق ندارد» بـه «فضایی که متعلق
بـه همۀ افراد اسـت» ،دخالتدادن افـراد در برنامهریزی ،تغییـر و ادارۀ
فضا.
 -تولیـد ،آمـوزش و ورزش :اسـتفاده از فضـا بـرای تولیـد محصـوالت

تصویر  .۳۳تنوع نمونهها براساس مصالح کف .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۳۴تنوع نمونهها براساس نوع پوشش (سقف) .مأخذ :نگارنده.

تصویر  .۳۵راست :الگوی اولیه مشاهدهشده در نمونهها ،چپ :گروهبندی الگوهای اولیه در قالب  8الگو .مأخذ :نگارنده.
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عطیه غفوری
خوراکـی (کشـاورزی شـهری) ،فعالیتهـای آموزشـی و ورزشـی بـه
جـای تمرکـز بـر تفریـح صرف.
 طراحـی جامـع بـه صـورت چندمنظـوره و بـه شـکل شـبکهای ازفعالیتهـا :نگاه چندبعـدی به طراحی ،درنظرگرفتن فضـا نه به عنوان
یـک جزیرۀ تـک افتاده ،بلکه به عنوان بخشـی از یک شـبکۀ فعالیتی
کـه در تغییـر زندگی منطقه مؤثر اسـت.
 اسـتفاده از فضاهـای گمشـده ،مـرده یا فرامـوش شـده :بهکارگیریفضاهایـی همچون بامها ،زیرزمینها (شـهرهای عمـودی) و همچنین
زمینهـای خالـی در کنـار اسـتفاده از فضاهای موجـود در جهت حل
مسـائل اجتماعی و ایجـاد امنیت.
 خالقیت و بازیگونگی :اسـتفاده از اشـکال ،ترکیبات و عملکردهاییکـه بـرای کودکان جـذاب باشـند و بهگونـهای خالقانه ،درگیـری آنها
بـا محیط پیرامونشـان را بیشـتر کننـد ،بهکارگیری راهحلهـای نو یا
رویکرد متفاوت نسـبت به مسـائل شـهری.
 روشـنایی و نورپـردازی :برنامهریـزی بـرای یـک زندگـی شـبانۀغنـی ،افزایـش سـاعتهای فعالیـت یـک فضـا بـا توجـه بـه تغییرات
بهوجودآمـده در سـبک زندگـی مـدرن و کاهـش سـاعات کاری افراد،
توجـه بـه زیباسـازی بـا نـور در کنـار تأمیـن امنیت در شـب.
 اسـتفاده از هنر :واردکردن هنرهای تجسـمی و دراماتیک در زندگیروزانـه هـم به عنوان رسـانه و زمینـهای برای تعامل ،و هـم برای ایجاد
زیبایی.
سـطوح قابـل تغییـر و مبلمـان قابـل جابجایـی :ایجـاد امـکان برایشخصیسـازی فضا براسـاس نیازهـای کاربـران با اسـتفاده از مبلمان
قابـل جابجایـی ،اضافهکـردن ابعاد جدیدی به شـخصیت یـک فضا در
برهههـای زمانـی خـاص بـا طراحی سـطوح قابـل تغییر کـه امکانات
متنوعـی را در زمانهـای مختلـف فراهـم میکننـد .ایـن هشـت الگو
در تصویر  ۳۶نشـان داده شـدهاند .ایـدۀ طراحی فضای چندعملکردی
میتوانـد از ابتـدا در فرایند طراحی معماری و طراحی شـهری با ایجاد
یک طرح جامع براسـاس فضاهای چندمنظوره و اسـتفادۀ اشـتراکی از
فضا وارد و به خلق یک شـبکه از فعالیتها منتهی شـود .با زندهکردن
بامهـا ،زیرزمینهـا و فضاهای خالـی و طراحی مبلمـان انعطافپذیر و
قابـل جابجایـی کـه بتوانـد خـود را با شـرایط یـا فعالیتهـای جدید
تطبیـق دهـد ،راه بـرای اسـتفاده از خالقیت افـراد در اسـتفاده از فضا
همـوار میشـود .درنظرگرفتن مسـائل مربوط بـه طراحی پایـدار ،این
نـوع نـگاه را بـه افقـی دیگـر هدایـت میکنـد :افزایش تراکـم با حفظ
کیفیـت زندگی و آمـاده برای تغییـرات آینده.
در نهایـت بایـد توجـه داشـت که «اسـتفادۀ اشـتراکی» یـک فرهنگ
اسـت .بایـد بـرای معرفی این ایـده به افراد و تشـویق آنها بـه اینکه به
فضـا به عنوان یک سـرمایه کـه میتواند به صورت اشـتراکی -نه فقط
بیـن کاربران مختلـف بلکه بین فعالیتهـای متفاوت -مورد اسـتفاده
قـرار گیـرد ،زمان صرف شـود .فرهنگ «اسـتفادۀ اشـتراکی» از منابع،
سـرمایهها و امکانـات ،امـری اسـت کـه تنهـا از طریق اطالعرسـانی و
آمـوزش در طـول زمـان بهوجـود میآید.
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تصویر  .۳۶هشت الگوی استخراج شده برای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی
از طریق بررسی نمونههای موردی .مأخذ :نگارنده.

پینوشتها

* این مقاله مستخرج از بخشی از رسالۀ دکتری «عطیه غفوری» با عنوان «فرم پایدار
شهر :انطباق با نیازهای آینده از طریق ایجاد فضاهای شهری چندعملکری» است که
به راهنمایی دکتر «کریستین وبر» در البراتوار لیو دانشگاه استراسبورگ در سال 1395
انجام شده است.
pop up .2
Privately-Owned Public Spaces .3
 .4منابع اینترنتی که مورد استفاده قرار گرفتند عبارت است از :
sciencedirect.com, www.pps.org, www.publicspace.org, www.asla.org,
www.dezeen.com, www.arcdaily.com, www.worldlandscapearchitect.com,
.etc
کلیدواژههایی که برای جستجوی مستقیم در گوگل استفاده شدند عبارت است از:
multifunctional space, multifunctional urban/public space, multi-purpose
urban/public space, multi-use urban/public space, mixed-use urban/public space, multiple usage of urban/public space, transformable space, innovative urban/public space, adaptable urban/public space, shared use of
urban/public space, diversity in urban/public space, mixed-use urban development, mutual activities in urban/public space, collective achievement
across time and space, space-time in urban/public space, cooperative use
of urban/public space, temporary public space, temporary city, combining
.functions, functions synchronization in urban space, etc

 مبنای طراحی فضاهای شهری چندعملکردی:مشارکت
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