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چکیـده | منظـر شـهری عامـل اصلـی تأثیرگـذار بـر ادراک شـهروندان از شـهر
اسـت .فضاهـای جمعـی از مهمتریـن عناصر منظر شـهری محسـوب میشـوند
کـه بسـتری بـرای شـکلگیری خاطـرات جمعـی شـهروندان هسـتند و تقریبـاً
تمامـی معیارهایـی کـه باعـث کیفیتبخشـی بـه زندگـی شـهری میشـوند در
ایـن فضاهـا قابلمشـاهدهاند.
در ایـن نوشـتار ،کمبـود فضاهـای عمومـی و جمعـی در بافتهـای متراکـم
مرکـز شـهر تهـران مـورد تأکیـد قـرار میگیـرد .در ادامـه بـا توجـه بـه اصـول
توسـعۀ میـان افـزا بـه بررسـی کاربریهایـی که بـرای توسـعۀ درونزا مناسـب
شـناخته شـدهاند پرداختـه میشـود .در پایـان محوطـۀ ادارات دولتـی واقع در
بافـتمرکـزی شـهر تهـران بهعنـوان گزینـهای بـرای طرحهـای میـان افـزا و
تبدیلشـدن بـه فضـای نیمـه عمومی ،مبتنـی بر توسـعه درونزا ،مورد بررسـی
قـرار میگیرنـد .مسـئلۀ مالکیـت ،ناسـازگاری کاربریهـای مجـاور و شـیوه
مدیریـت فضـای نیمـه عمومـی ،بهعنـوان سـه مسـئله عمـده در این پیشـنهاد
مـورد بررسـی قـرار میگیرنـد .در پژوهـش حاضـر از روش تحقیـق توصیفـی و
تحلیلـی و مطالعـات کتابخانـهای ،اسـتفاده شـده اسـت.
واژگان کلیـدی | منظـر شـهری ،محوطـه ادارات دولتـی ،فضـای جمعی ،فضای
نیمـه عمومی ،توسـعه میـان افزا.

الحاق محوطههای دولتی به فضای عمومی شهر

مقدمـه | بافتهـای فشـرد ه مرکـزی شـهر تهـران بهشـدت با
کمبـود فضاهـای عمومـی و جمعـی شـهری روبـرو هسـتند.
بـه همیـن دلیـل رفتهرفتـه ایـن بافتهـای فشـرده از مفهوم
واقعـی شـهر فاصله میگیرند؛ زیرا شـهر ظـرف حیات اجتماع
اسـت .هـدف شـهر تأمیـن لـوازم حیـات فـردی و اجتماعـی
انسانهاسـت .تعریـف شـهر از هـدف حیـات ،علیالخصـوص
بهصـورت اجتماعـی و گروهـی آن ،نقـش مهمـی در تعریـف
نیازهـای منطقـی و لـوازم تحقق آن دارد (منصـوری: 1386 ،
 .)50عبـور از نگاه قشـری و سـطحی به شـهر باعث میشـود
عمـق و محتـوای فرهنگـی و فکـری شـهر را درک کنیـم و
اهـداف صحیحـی بـرای حیات شـهری ترسـیم نماییم.
بـرای نیـل بـه اهـداف اجتماعـی شـهر نیاز بـه فضایـی داریم
کـه زندگـی اجتماعـی در آن اتفـاق بیافتد .گرچـه وجود فضا
ضامـن شـکلگیری تعاملات اجتماعی نیسـت ولـی نبود آن
موجـب تضعیـف و خاموشـی حیات اجتماعی شـهر میشـود
و بهتبـع آن سـرمایههای اجتماعـی شـهر رفتهرفتـه از بیـن
خواهـد رفت.
سـرمایه اجتماعـی درواقـع همـان هنجارهـا و شـبکههای
ارتباطـی در جامعـه مدنـی اسـت کـه همکاریهـا و اقدامـات
یکدسـت بیـن شـهروندان و نهادهایشـان را تسـهیل میکنـد
(مدنـی پـور .)250 : 1391 ،بنابرایـن پیشبینـی فضاهایـی
کـه چنیـن رفتارهایی را تسـهیل و تشـویق نمایند در سـطح
شـهر ضـروری مینمایـد و نمیتـوان بهسـادگی چنین فضای
مهمـی را از شـهر حذف نمـود .فرصتهای دیـدار و مالقات با
دیگـران پیشنیـاز ترویج روابـط متقابل اجتماعی غیررسـمی
و پیشبینینشـده اسـت (لنگ)179 : 1390 ،؛ اما متأسـفانه
در بافتهـای فشـرد ه و تاریخـی مرکـز تهـران کمبـود چنین
فضاهایـی بهشـدت احسـاس میشـود .بنابرایـن توجـه خاص
بـه طراحـی و برنامهریـزی بـرای فضاهـای جمعـی ضـروری
مینمایـد و حـذف فضاهـای جمعـی بـه دلیـل کمبـود زمین
یـا محدودیـت امکانات اقتصـادی پذیرفتنی نیسـت.
فرضیـه | بـا توجـه بـه کمبـود زمیـن بـرای طراحـی فضـای
جمعـی در بافـت مرکزی شـه ر تهـران و اصـول طراحی میان
افزا در اسـتفاد ه بهینه از فضاهای شـهری و همچنین شـرایط
مالکیـت زمیـن ،محوطـه ادارات دولتی درصورتیکـه کیفیت
حضـور شـهروندان در آنهـا بـه روش محلی مدیریت شـود و
مزاحمتـی بـرای فعالیـت اداری مجاور نداشـته باشـد ،فضای

مناسـبی جهـت تبدیـل بـه فضـای نیمـه عمومـی در بافـت
مرکـزی شـهر تهران محسـوب میشـوند.

طرح مسئله

بـا نـگاه به شـهر تهـران درمییابیم که بعد از توسـع ه شـهر و
شـکلگیری تحوالتـی کنترل نشـده ،بافتهای مرکزی شـهر
تهران بسـیار فشـرده شـدهاند و اکثـر باغات ،فضاهای سـبز و
گشـودگیهای فضایـی داخـل بافـت تبدیل به تـوده معماری
گشـتهاند و کمبـود فضاهـای عمومـی بهوضـوح احسـاس
میشـود.
یکـی از چالشهـای مهـم برنامهریـزی کاربـری زمیـن در
بافتهـای فشـرده شـهر تهـران ،کمبـود زمیـن برای توسـعه
و تأمیـن نیازهـای جدیـد زندگـی شـهری اسـت .در چنیـن
فضاهایـی بهسـادگی نمیتـوان اقـدام بـه تغییـر عملکـرد و
کاربـری زمیـن نمـود .در مقابـل نیازهـای جدیـد جامعـه و
ناکارآمـدی فضاهـای موجـود ،نیـاز بـه توسـعه جدیـد را در
داخـل شـهر اجتنابناپذیـر میسـازد .بنابراین باید بـه دنبال
جایگزینـی بـرای زمیـن خالی بهمنظـور توسـعه در بافتهای
پر شـهری بود .توسـعۀ درونزا رویکردی اسـت که در پاسـخ
بـه ایـن نیاز به وجود آمده اسـت .توسـعه میان افزا که شـاید
بتـوان آن را سـادهترین تعبیـر از توسـع ه درونزا دانسـت ،بـا
تأکیـد بـر زمینهـای خالـی و رهاشـدۀ درونشـهری ،سـعی
دارد توسـعه را بـر روی ایـن اراضی بارگذاری کند (شـریفیان،
 .)47 : 1389توسـع ه درونزا جهـت تأمیـن نیازهـای جدیـد
بـرای آنکـه کمتریـن آسـیب بـه فضاهـای فعـال فعلـی وارد
شـود بـه دنبـال فضاهایی اسـت کـه بازدهـی کافـی ندارند و
بافـت ناکارآمـد محسـوب میشـوند.
بافــت ناکارآمــد درواقــع بخشــی از ســطوح شــهری ماننــد
اراضــی بایــر و رهاشــده اســت کــه از آن بهرهبــرداری
نمیشــود و بــه تعبیــری فاقــد کاربــری اســت یــا بــه
فعالیتهــای نامناســب و ناســازگار بــا فعالیتهــای شــهری
اختصــاص یافتــه اســت .توســعۀ درونزا ناحیههایــی از شــهر
را کــه دارای یکــی یــا بیشــتر از ویژگیهــای زیــر باشــند
مدنظــر قــرار میدهــد (بــرک پــور و بهرامــی: )2 : 1390 ،
 زمینی که استفاده از آن بسیار کم است. محیط ساختهشدهای که روبهزوال و خرابی است. محــدودهای کــه فرصتهــای اقتصــادی آن محــدودشــده اســت.
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در بافتهـای مرکـزی شـهر تهـران محوطههایـی بـا کاربری
اداری و مالکیـت دولتـی وجـود دارد کـه تعداد کاربـران آنها
محـدود اسـت ،ایـن محوطههـا اغلب بـه فضایی جهـت عبور
و مـرور کارمنـدان و مراجعیـن تبدیـل میشـوند .بنابراین در
شـرایطی کـه بافـت شـهری اطراف بهشـدت با کمبـود فضای
ل این فضاهـا بهرهبرداری
بـاز عمومـی روبرواسـت ،از پتانسـی 
کافـی نمیشـود .ازایـنرو میتـوان محوطـه ادارات دولتـی
در بافتهـای فشـرده شـهری را نیـز در ایـن دسـته از فضاها
قـرارداد و تغییـر کاربـری ایـن محوطههـا بـه فضـای نیمـه
عمومـی شـهر را بهعنـوان راهحلـی جهـت کمبـود فضـای
عمومـی در ایـن منطقـه از شـهر پیشـنهاد داد .بهرهبـرداری
از ایـن حیاطهـا بهعنـوان فضـای جمعـی بـه مـا ایـن امکان
را میدهـد کـه فضاهایـی جمعـی در دل بافـت موجـود و در
ارتباطـی تنگاتنـگ و مناسـب بـا کاربریهـای مجاور داشـته
باشـیم کـه چنیـن جانمایـی و موقعیتی به نسـبت بلوکهای
مجـزا کـه تبدیل به پارک میشـوند بسـیار مناسـبتر خواهد
بـود .موانـع اصلی کـه بر سـر راه تحقق این طـرح وجود دارد
ث انتقـال مالکیـت ایـن حیاطهـا و دیگـری ناسـازگاری
بحـ 
کاربریهـای همجـوار و همچنیـن شـیو ه بهرهبـرداری و
مدیریـت فضـای نیمـه عمومی اسـت کـه در ادامه به بررسـی
ایـن موانـع پرداخته میشـود.

مالکیت عمومی و دولتی

وجـود زمیـن و اراضـی مناسـب پیشنیـاز تحقـق تمامـی
طرحهـای توسـعه شـهری محسـوب میشـوند .مالکیـت
زمینهـای شـهری بـه سـه دسـته خصوصـی ،عمومـی و
دولتـی تقسـیم میشـوند و شـهرداریها بـرای عملـی کردن
طرحهـای شـهری و ایجاد فضاهـای عمومی در شـهر نیازمند
زمینهایـی بـا مالکیت عمومی هسـتند .بسـیاری از طرحهای
توسـعه شـهری بـه دلیـل مشـکالت اقتصـادی جهـت تأمین
زمیـن مناسـب اجرایـی نمیشـوند.
همانطـور کـه گفتـه شـد در بافـت مرکـزی شـهر تهـران
محوطههایـی وسـیع و بـدون کاربـری اطراف سـاختمانهای
اداری را در بـر گرفتهانـد کـه مـرز بیـن ایـن سـاختمانها
و فضاهـای عمومـی هسـتند .تبدیـل مالکیـت دولتـی ایـن
محوطههـا بـه مالکیـت عمومی بـار مالی زیادی به شـهرداری
تحمیـل نمیکنـد ولـی دارای پیچیدگیهـای حقوقـی و
مدیریتـی اسـت کـه در ادامـه چگونگـی بهرهبـرداری عمومی
24
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از ایـن اراضـی مـورد بحـث قـرار میگیـرد.
طبـق قانون اساسـی ،شـهرداریها مسـئولیت و اختیار اداره
و بهرهبـرداری از مالکیتهـای عمومـی و نـه مالکیتهـای
دولتـی را دارا هسـتند .درسـت اسـت کـه بـر اسـاس تعریف
دولـت بهعنـوان قـدرت سـازمانیافته حقوقـی بهمنظـور
اجـرای عدالـت و انجـام خدمـات عمومـی (باقریـان1386 ،
 ،)10 :داراییهـای دولـت نیـز در واقـع متعلـق بـه عمـوم
مـردم اسـت ولـی تفاوتهایـی بیـن مالکیـت عمومـی و
دولتـی وجـود دارد :
الـف) در مالكيـت عمومـي ،دولـت حـق تصـرف دارد ،ولـي
صاحـب اصلـي آن ملـك بهحسـاب نمیآیـد ،بلكـه بهعنـوان
نماينـده مالـك كـه مـردم هسـتند ،در آن دخـل و تصـرف
ميكنـد .درنتیجـه ،دولـت حق خریدوفـروش ملـك را ندارد،
چـون متعلـق بـه او نيسـت بلكـه متعلق بـه مردم اسـت و در
واقـع دولـت بهعنوان نماينـده مردم در آنهـا تصرف ميكند.
ب) تفـاوت ديگـري كـه ميـان مالكيـت دولتـي و مالكيـت
عمومـي وجـود دارد ،ايـن اسـت كـه دولـت میتوانـد امـوال
خـود را در هـر جـا كـه مصلحـت ميداند ،خرج كنـد و در هر
گوشـهای از مملكـت ،آنرا بـراي قشـري خـاص از جامعه كه
الزم ديـد ،بـه مصـرف برسـاند؛ اما امـوال عمومـي بايد صرف
كارهـاي عامالمنفعـه شـود و همـگان از آن اسـتفاده كننـد.
بهعبارتدیگـر ،دولـت نمیتوانـد آن را بـه مصـرف بخـش
خاصـي از مـردم برسـاند (لیـواری.)42 : 1390 ،
اما نقطه مشترک مالکیت عمومی ،دولتی و شهرداریها در این
است که این نوع مالکیت مانند مالکیت تام خصوصی نیست
و در واقع نوعی مالکیت اداری است (کامیار.)114 : 1389 ،
بـا توجـه بـه تفاوتهـای مطرحشـده بیـن مالکیـت عمومـی
و دولتـی در مـواردی کـه طرحهـای شـهری در تداخـل بـا
اختیـارات و مالکیتهـای دولتـی قـرار میگیرنـد الزم اسـت
جایـگاه شـهرداری نسـبت بـه سـازمانهای دولتـی شـناخته
شـود .در منابـع حقـوق ،جایـگاه شـهرداری بیـن حوزههـای
عمومـی و خصوصـی قـرار میگیـرد و از آن بهعنـوان مرجعی
مسـتقل بیـن دولـت و مـردم یـاد میشـود .چنیـن رویکردی
بـرای شـهرداری جایگاهـی همبسـته و پیوسـته قائـل بوده و
نقـش آن را در جهـت رعایـت تعادل در تأمیـن منافع عمومی
و خصوصـی میدانـد (باقریـان.)11 : 1386 ،
بنابرایـن در مـواردی کـه طرحهای مصوب شـهری بـا فعالیت
دسـتگاههای اجرایـی همپوشـانی پیـدا میکنـد این دسـتگاه

الحاق محوطههای دولتی به فضای عمومی شهر

اجرایی اسـت که موظف اسـت متناسـب بـا طرحهای مصوب
شـهری نسـبت بـه خریـد و تملـک املاک و اراضـی واقع در
طـرح اقـدام نماید (کامیـار )193 : 1389 ،و دسـتگاه اجرایی
موظف اسـت بـرای اجرای طـرح حتیالمقـدور از اراضی ملی
شـده یا دولتی اسـتفاده کنـد (کامیـار .)191 : 1389 ،گرچه
شـخصیت حقوقـی شـهرداری و دولـت مجـزا اسـت لیکن به
دلیـل آنکـه هر دو بـرای تأمین منافع عمومـی گام برمیدارند
معمـوالً تعامـل مناسـبی بیـن آندو وجـود داشـته و زمیـن
بهعنـوان رکـن توسـعۀ شـهری در برخـی مـوارد از طریـق
دولـت بـه شـهرداریها واگذار میشـود.
بنابرایـن بهرهبـرداری عمومـی از محوطـه ادارات دولتـی در
بافـت مرکـزی شـهر تهـران درصورتیکـه در کاربـری اداری
موجـود اختاللـی به وجـود نیـاورد از نظر حقوقـی امکانپذیر
اسـت و درعینحـال بـار اقتصـادی قابلتوجهی بر شـهرداری
جهـت تملـک زمیـن وارد نمیآیـد.

ناسازگاری کاربریهای همجوار

مسـئلهای کـه میتوانـد مدیـران و برنامهریـزان دولتـی را در
رابطـه بـا الحـاق محوطـه ادارات دولتـی بـه فضـای عمومـی
شـهر نگـران کنـد بحث ناسـازگاری ایـن دو کاربـری همجوار
اسـت .سـروصدای ناشـی از اجتماعـات مردم و یـا حضور آزاد
و مدیریـت نشـده مـردم در محـل ورودی ایـن ادارات ممکن
اسـت باعـث ایجـاد اخلال در رونـد فعالیـت کاربـری اداری

شـود؛ بنابرایـن تعییـن ماهیـت ایـن فضـا و شـیوه مدیریـت
و کنتـرل آن بسـیار حائـز اهمیـت اسـت .در واقـع بـه ایـن
حیاطهـا بایـد بهمثابـه فضـای مـرزی بیـن فضـای عمومی و
فضـای خصوصـی (کاربـری اداری) نـگاه شـود.

فضای باز نیمه عمومی

فضاهــای بــاز درون بافــت شــهر عملکردهــای متفاوتــی
را شــامل میشــوند ،امــا آنچــه در فضاهــای بــاز اهمیــت
زیــادی دارد میــزان قابلــت دسترســی عمــوم مــردم بــه آن
اســت .بنابرایــن فضاهــای بــاز را میتــوان بســته بــه میــزان
خصوصــی و عمومــی بــودن آنهــا بــه فضاهــای بــاز عمومــی،
فضاهــای بــاز نیمــه عمومــی و فضاهــای باز خصوصی تقســیم
نمــود (مظفــر و دیگــران .)97 : 1392 ،محوطــه ادارات دولتی
در بافتهــای متمرکــز شــهر تهــران میتوانــد ماهیتــی
نیمــه عمومــی داشــته باشــد .ماهیــت نیمــه عمومــی باعــث
میشــود هــر دو گــروه کارمنــدان و شــهروندان در عیــن
آنکــه مالــک فضــا نیســتند نســبت بــه آن نوعــی احســاس
تعلــق داشــته باشــند (لنــگ ،)171 : 1390 ،آزادانــه در فضــا
حاضــر شــوند و بــه فعالیــت بپردازنــد .درعینحــال ماهیــت
نیمــه عمومــی ســبب میشــود حضــور عمــوم مــردم در فضــا
کنترلشــده و برنامهریزیشــده باشــد بهگونــهای کــه بــه
فعالیــت کاربــری اداری مجــاور لطم ـهای وارد نیایــد .بــرای
ایجــاد و تعریــف فضــای نیمــه عمومــی طراحــی کالبــدی و

تصویر  : 1آتریوم برج اداری-تجاری
والاستریت  06در نیویورک،
نمونهای از منظرهپردازی فضای
نیمه عمومی .مأخذ :
http://apops.mas.org/pops/146.
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تصویر  : 2آتریوم ساختمان اداری
آی بی ام در نیویورک .منظرهپردازی
مرزگونۀ آتریوم این بنای اداری،
فضایی نیمه عمومی را شکل داده
که باعث غنای حیات شهر میشود.
مأخذ :

https://www.flickr.com/photos/11883565@N02/3370968420.

مدیریــت بهرهبــرداری از فضــا هــر دو مؤثرنــد.
اگـر گـذار بیـن دو عرصـه عمومـی و خصوصـی روان و آرام
باشـد مـرز انعطافپذیـری بیـن ایـن دو فضـا شـکل میگیرد
کـه فضـای نیمـه عمومـی را تعریـف میکنـد.
مرزهـای انعطافپذیـر ،بـه شـکل نواحـی گـذار و انتقـال ،که
ً
کاملا خصوصی هسـتند و نـه عمومی ،بهعنـوان عناصری
نـه
پیونددهنـده و مرتبـط کننـده عمـل میکننـد و حرکت بین
فضاهـای عمومـی و خصوصـی و بیـن درون و بیـرون را برای
کاربـران و فعالیتهـا تسـهیل میکننـد (گل.)107 : 1387 ،
فضاهای مرزگونه و نیمه عمومی در غالب فضاهای باز و نیمهباز

شهری در شهرهای مختلف دنیا شکل گرفتهاند .پالزاهای
شهری ،پیاده راههای سرپوشیده ،گالریهای نیمهباز بین دو
بلوک شهری ،آتریومها و پالزاهای نیمهباز از جمله فضاهایی
هستند که بهعنوان فضای نیمه عمومی هویتی مرزگونه بین
شهر و کاربری مجاور ایجاد میکنند و باعث غنای حیات
شهری میشوند .بهعنوان مثال آتریوم برج اداری-تجاری
«والاستریت (1»60تصویر  )1و آتریوم ساختمان اداری «آی
بی ام»( 2تصویر  ،)2نمونههای موفقی از فضاهای نیمه عمومی
هستند که مرز بین فضای اداری و شهر محسوب میشوند.
محوطه مجموعه اداری «مترو ت ِک»( 3تصویر  )3نیز یک

تصویر  : 3محوطه مجموعه اداری مترو تک .با تعریف فضای نیمه عمومی ،مرز بین بنا و شهر شکل داده شده است .مأخذ :
https://nyu.freshu.io/dennis-williams/the-mythological-tandon-school-of-engineering.

26

شماره  35تابستان ۱۳۹۵

الحاق محوطههای دولتی به فضای عمومی شهر

تصویر  : 4حیاط مسجد جامع تهران
نمونهای از فضای نیمه عمومی در
معماری و شهرسازی ایران .مأخذ :
http://www.mehr.ir/photos/16522.

پالزای شهری است که مالکیت و مدیریت آن بر عهده بخش
خصوصی مجاور پالزا بوده اما عموم مردم قادر به استفاده از
این فضا هستند .این فضاهای مرزگونه در واقع مکانهایی
هستند که در آن دو عرصه به هم میرسند و از هم جدا
میشوند .منظرهپردازی این فضا توسط هر دو عرصه شکل
میگیرد .نوع برخورد با مرز ،به تمایز بین عرصههای عمومی
و خصوصی معنا میبخشد .مرز از طریق ایجاد موانع رفتارها
را شکل میدهد ،دسترسیها را کنترل و محدود میکند و
گروههای مختلف جامعه را تحت مدیریت درمیآورد .گفتمان
بین دو قلمرو ،فضای متمدنی را شکل میدهد که میتواند به
زندگی اجتماعی غنا بخشد (مدنیپور.)271 : 1391 ،
بنابرایـن بـا تعریـف نشـانههایی از هـر دو گـروه کاربـران
عمومـی و خصوصـی ،اسـتفاده از طراحـی منظـر مناسـب و
گـذار تدریجـی بیـن دو عرصـه میتـوان مـرزی انعطافپذیـر
بین شـهر و سـاختمان اداری ایجاد کرد و با اتخاذ شـیوههای
مدیریـت و بهرهبـرداری مناسـب بـه ماهیـت نیمـه عمومـی
آنهـا تأکیـد نمود.

پیشــین ه فضــای نیمــه عمومــی در نظــام فضایــی
شــهرهای ایرانــی
منظر شـهری پدیدهای عینی-ذهنی اسـت که ابعاد آن اجزای
یـک حقیقت واحد هسـتند که در مرحلـه برنامهریزی و اقدام
قابلیـت اسـتقالل ندارنـد (منصـوری .)7 : 89 ،منظـر ،تنهـا
عنصـری عینـی که متشـکل از اجزای طبیعی باشـد شـناخته

نمیشـود بلکـه عنصـری ذهنـی و فرهنگـی نیـز هسـت کـه
شـکلگیری آن در اذهـان مـردم با دخالـت تاریـخ ،اعتقادات
دینـی و اسـطورهای ،اقلیم ،سـنت زیسـت و امثـال آنها بوده
اسـت (منصـوری .)73 : 1383 ،بنابرایـن برنامهریزی و تعیین
فضاهـا ،مرزهـا و عرصههـای جدیـد شـهری باید متناسـب با
سـاختار ذهنـی و فرهنگی مخاطب باشـد .بـرای تعریف نظام
فضایـی جهـت توسـع ه شـهر و بازتعریـف مرزهـا بایـد نظـام
فضایـی تاریخـی شـهر موردمطالعـه و بهرهبرداری قـرار گیرد
تـا فضاهـای جدیـد مـورد پذیرش عمـوم مـردم واقع شـوند.
در واقـع وجـود مرزها و فضاهایی مشـابه در سـابق ه تاریخی و
خاطـر ه جمعـی شـهروندان باعـث میشـود مرزهـا و فضاهای
جدیـد بـرای مـردم معنـیدار بـوده و مدیریت ایـن فضاها به
سـهولت انجـام پذیرد.
بـرای بررسـی پیشـین ه فضاهـای نیمـه عمومی در ایـران باید
بـه تحلیـل حیـاط مسـاجد ،مـدارس و کاروانسـراهای داخـل
شـهر پرداخته شـود.
«آدام متـز» 4معتقـد اسـت کـه در شـهرهای اسلامی حیاط
مسـاجد بـا ورودیهـای متعـدد بهعنـوان فضاهـای شـهری
عمـل میکننـد .وی بـر ارتبـاط حیـاط و گـذر در مسـجد
جامـع اصفهـان تأکیـد دارد .آدام متـز بـه بـاز بـودن درب
حیـاط مسـاجد در تمـام سـاعات شـبانهروز اشـاره میکنـد
و مسـاجد جامـع شـهر را از جملـه بـا میدانهـای عمومـی
مقایسـه میکنـد (همتـی و دیگـران)44 : 1392 ،؛ و نیـز
توسـلی ارتبـاط فضایی حیاط مسـاجد بـا گذرهـای اطراف را
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تصویر  : 5رواق هنر در واقع حیاط
مجموعه فرهنگستان هنر است؛
فضایی با مالکیت دولتی که بهصورت
فضایی نیمهعمومی طراحی شده
و مورد استفاده شهروندان قرار
میگیرد .مأخذ :
http://www.pixeler.ir.

ماننـد مسـجد جامع یزد شـرط برقراری حیاط مسـاجد مهم،
بهعنـوان فضـای شـهری میدانـد .بهطـور اجمالـی عواملـی
چـون وجـود تعامـل اجتماعـی ،برگزاری مراسـم و مناسـک،
تعـدد ورودیهـا و ارتباط بـا گذرهای اطـراف ،صحن و حیاط
مسـاجد را در زمـره فضاهـای شـهری جـای میدهـد؛ بـرای
مثـال حیـاط مسـجد جامـع بـازار تهران کـه بهصـورت معبر
اسـت و یـا حیـاط مسـجد امـام در مدخل بـازار تهـران که از
سـه طـرف بـا بـازار بینالحرمیـن و بـازار کفاشهـا ،خیابـان
بوزرجمهـری سـابق ،ارتبـاط دارد (توسـلی.)46 : 1371 ،
همچنیـن حیـاط مسـجد جامع سـمنان ،مسـجد جامـع یزد،
مسـجد جامـع نطنـز ،مسـجد جامـع اصفهـان مسـجد جامع
اردسـتان ،مسـجد جامـع دهلـی ،صحن انقالب حـرم حضرت
معصومـه نیـز چنیـن خصوصیاتـی را دارا هسـتند.
از فضاهـای شـهری نیمـه عمومـی موفـق در دورۀ معاصر نیز
میتـوان بـه «رواق هنـر» اشـاره کـرد کـه در واقـع حیـاط
سـاختمان مرکـزی فرهنگسـتان هنـر اسـت (تصویـر  .)5در
واقـع وجـود فضاهـای نیمهعمومـی همـواره برای شـهروندان
پیشـینه ایران و

ایرانـی معنـیدار بـوده و در حافظه تاریخی و
تهـران فضاهـای مشـابهی قابلشناسـایی هسـتند.

مدیریت فضای نیمه عمومی

ازآنجاییکـه روزبـهروز بـر پیچیدگـی مسـائل شـهری تنـوع
نیازهـای شهرنشـینان افزوده شـده ،در چنین شـرایطی نظام
مدیریـت شـهری بهمنظـور کاسـتن از آثـار زیانبار گسـترش
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شهرنشـینی و همچنیـن بـرای مقابلـه بـا دشـواریهای اداره
شـهرها ،در جسـتجوی راههایـی بـرای تسـهیل اداره امـور
شـهرها بوده کـه یکی از این راهها ،اسـتفاده از مشـارکتهای
مردمـی و بهرهگیـری از مدیریـت محلـه اسـت؛ بهگونـهای
کـه مـردم در قالـب گروههایـی رسـمی ماننـد شـورای محله
بتواننـد در تصمیمگیـری و برنامهریزیهـای شـهری در
مقیـاس محلـی بـا سـازمانهای دولتـی مشـارکت نماینـد و
بـر اتفاقاتی کـه در فضاهـای عمومی و نیمهعمومـی محله در
جریـان اسـت نظـارت و تأثیر داشـته باشـند.
دیــدگاه مدیریــت محلـهای بــر مبنــای حکمروایــی مطلــوب
شــهری اســت .رویکــرد حکمروایــی مطلــوب شــهری در
زمــره مهمتریــن رویکردهــای مدیریــت شــهری محســوب
میشــود کــه خواســتار تعامــل میــان ســه نهــاد دولــت،
جامعــه مدنــی و بخــش خصوصــی بهمنظــور مدیریــت بهتــر
شهرهاســت .درواقــع فرآینــدی اســت کــه بهوســیله دولــت
هدایــت میشــود ولــی بــا همــکاری بخــش خصوصــی و
جامعــه مدنــی پیــش م ـیرود .مشــارکت و تعامــل ســازنده
هــر ســه بخــش بــرای تحقــق توســعه انســانی ضــرورت
دارد .مدیریــت محلـهای رویکــرد نســبتاً جدیــدی بــه بهبــود
خدمــات عمومــی اســت .در ســادهترین حالــت ،مدیریــت
محلــه ارتباطــی اســت بیــن جوامــع محلــی و ارائهدهنــدگان
خدمــات محلــی در ســطح یــک محلــه بهمنظــور مقابلــه بــا
مشــکالت محلــی و بهبــود خدمــات محلــی .مدیریــت محلــی
بــر اســاس مســئولیت شــهروندی ،عــدم تمرکــز و احســاس

الحاق محوطههای دولتی به فضای عمومی شهر

تعلــق شــکل میگیــرد (مشــکینی و دیگــران.)33 : 1392 ،
ازآنجاییکــه ماهیــت فضاهــای نیمــه عمومــی و باألخــص
محوطــه ادارات دولتــی بهواســطه ارتباطشــان بــا حــوزه
خصوصــی و عمومــی پیرامونشــان از تنــوع باالیــی برخــوردار

بــوده و مســائل مربــوط بــه هــر یــک از ایــن فضاهــا از
پیچیدگــی خــاص خــود برخــوردار اســت ،بهرهگیــری از
الگــوی مدیریــت محلــی بــرای بهرهبــرداری ،برنامهریــزی و
مدیریــت ایــن فضاهــا مطلــوب بــه نظــر میرســد.

جمعبندی | یکی از مسائلی که بر سر راه تحقق طرحهای
شهری در بافت مرکزی شهر تهران قرار دارد ،نبود زمین کافی
با مالکیت عمومی است .با توجه به اینکه در تهران ،زمین
در بسیاری موارد از سوی دولت در اختیار شهرداری قرار
میگرفته و همچنین الزام دولت در اجرای طرحهای مصوب
شهری ،تبدیل مالکیتهای دولتی به مالکیت عمومی در بافت
مرکزی شهر تهران امری کمهزینه و عملی بوده و بهرهبرداری
شهرداری از محوطه ادارات دولتی بهعنوان گزینهای مبتنی بر
توسعه درونزا برای طرحهای میان افزا و تبدیلشدن به فضای
نیمه عمومی از لحاظ بحثهای مربوط به مالکیت زمین امری
تحققپذیر است.
ازآنجاییکه موارد مؤثر در مدیریت و بهرهبرداری از محوطه

ادارات دولتی بهعنوان فضای نیمه عمومی به نسبت شرایط
فضای اداری و نیازهای محلی متغیر است ،استفاده از شیوه
مدیریت محلی روشی هوشمندانه محسوب میشود .بنابراین
با اتخاذ شیوههای متنوع بهرهبرداری از فضا که متناسب با
شرایط ،توسط مدیران محلی و مسئولین تعریف میشوند،
میتوان این محوطههای نیمه عمومی را به مکانهایی زنده،
خاطرهانگیز و درعینحال سازگار با کاربریهای همجوار
تبدیل نمود.
همچنین به دلیل وجود فضاهایی با ماهیت نیمه عمومی در
گذشته شهر تهران ،چنین فضاهایی برای مردم تعریف شده
است و ازاینرو طراحی این فضاها از لحاظ پذیرش اجتماعی
با مشکل خاصی مواجه نخواهد شد.
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دوران معاصـر (نسـبتها ،نظامهـا و چالشهـا) .مجلـه بـاغ نظـر.11-3 : )8(4 ،
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درونی شــهر .مجلــه منظــر.50-47 : )10(2 ،
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علمــی و فرهنگــی مجــد.
• گل ،یــان .)1387( .زندگــی در میــان ســاختمانها ،ترجمــۀ شــیما
شــصتی .تهــران  :ســازمان انتشــارات جهــاد دانشــگاهی.
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• ليــراوي ،صــادق .)1390( .مبانــي ،الزامــات و موانــع جهــاد اقتصــادي.
تهــران  :مرکــز پژوهشهــاي اســامي صداوســیما.
• مدنیپـور ،علـی .)1390( .فضاهـای عمومی و خصوصی شـهر ،ترجمۀ فرشـاد
نوریـان .تهـران  :سـازمان فناوری اطالعـات و ارتباطات شـهرداری تهران.

• مشــکینی ،ابوالفضــل ،ســید موســی پورموســوی و ســهراب مــؤذن.
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معاصــر در پژوهشهــای محیطــی فضاهــای بــاز شــهری ،فصلنامــه
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• منصــوری ،ســید امیــر .)1383( .درآمــدی بــر شــناخت معمــاری منظــر.
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