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چکیـده | منظـر شـهری عامـل اصلـی تأثیرگـذار بـر ادراک شـهروندان از شـهر 
اسـت. فضاهـای جمعـی از مهم تریـن عناصر منظر شـهری محسـوب می شـوند 
کـه بسـتری بـرای شـکل گیری خاطـرات جمعـی شـهروندان هسـتند و تقریبـاً 
تمامـی معیارهایـی کـه باعـث کیفیت بخشـی بـه زندگـی شـهری می شـوند در 

ایـن فضاهـا قابل مشـاهده اند.
در ایـن نوشـتار، کمبـود فضاهـای عمومـی و جمعـی در  بافت هـای متراکـم 
مرکـز شـهر تهـران مـورد تأکیـد قـرار می گیـرد. در ادامـه بـا توجـه بـه اصـول 
توسـعۀ میـان افـزا بـه بررسـی کاربری هایـی  که بـرای توسـعۀ درون زا مناسـب 
شـناخته شـده اند پرداختـه می شـود. در پایـان محوطـۀ ادارات دولتـی واقع در 
بافـت  مرکـزی شـهر تهـران به عنـوان گزینـه ای بـرای طرح هـای میـان افـزا و 
تبدیل شـدن بـه فضـای نیمـه عمومی، مبتنـی بر توسـعه درون زا، مورد بررسـی 
شـیوه   و  مجـاور  کاربری هـای  ناسـازگاری  مالکیـت،  مسـئلۀ  می گیرنـد.  قـرار 
مدیریـت فضـای نیمـه عمومـی، به عنـوان سـه مسـئله عمـده در این پیشـنهاد 
مـورد بررسـی قـرار می گیرنـد. در پژوهـش حاضـر از روش تحقیـق توصیفـی و 

تحلیلـی و مطالعـات کتابخانـه ای، اسـتفاده شـده اسـت.

واژگان کلیـدی | منظـر شـهری، محوطـه ادارات دولتـی، فضـای جمعی، فضای 
نیمـه عمومی، توسـعه میـان افزا.
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مقدمـه | بافت هـای فشـرده  مرکـزی شـهر تهـران به شـدت با 
کمبـود فضاهـای عمومـی و جمعـی شـهری روبـرو هسـتند. 
بـه همیـن دلیـل رفته رفتـه ایـن بافت هـای فشـرده از مفهوم 
واقعـی شـهر فاصله می گیرند؛ زیرا شـهر ظـرف حیات اجتماع 
اسـت. هـدف شـهر تأمیـن لـوازم حیـات فـردی و اجتماعـی 
انسان هاسـت. تعریـف شـهر از هـدف حیـات، علی الخصـوص 
به صـورت اجتماعـی و گروهـی آن، نقـش مهمـی در تعریـف 
نیازهـای منطقـی و لـوازم تحقق آن دارد )منصـوری، 1386 : 
50(. عبـور از نگاه قشـری و سـطحی به شـهر باعث می شـود 
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 شـکل گیری تعامـات اجتماعی نیسـت ولـی نبود آن 
موجـب تضعیـف و خاموشـی حیات اجتماعی شـهر می شـود 
و به تبـع آن سـرمایه های اجتماعـی شـهر رفته رفتـه از بیـن 

خواهـد رفت.
شـبکه های  و  هنجارهـا  همـان  درواقـع  اجتماعـی  سـرمایه 
ارتباطـی در جامعـه مدنـی اسـت کـه همکاری هـا و اقدامـات 
یکدسـت بیـن شـهروندان و نهادهایشـان را تسـهیل می کنـد 
)مدنـی پـور، 1391 : 250(. بنابرایـن پیش بینـی فضاهایـی 
کـه چنیـن رفتارهایی را تسـهیل و تشـویق نمایند در سـطح 
شـهر ضـروری می نمایـد و نمی تـوان به سـادگی چنین فضای 
مهمـی را از شـهر حذف نمـود. فرصت های دیـدار و ماقات با 
دیگـران پیش نیـاز ترویج روابـط متقابل اجتماعی غیررسـمی 
و پیش بینی  نشـده اسـت )لنگ، 1390 : 179(؛ اما متأسـفانه 
در بافت هـای فشـرده  و تاریخـی مرکـز تهـران کمبـود چنین 
فضاهایـی به شـدت احسـاس می شـود. بنابرایـن توجـه خاص 
بـه طراحـی و برنامه ریـزی بـرای فضاهـای جمعـی ضـروری 
می نمایـد 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 شـهر  تهـران و اصـول طراحی میان 
افزا در اسـتفاده  بهینه از فضاهای شـهری و همچنین شـرایط 
مالکیـت زمیـن، محوطـه ادارات دولتی درصورتی کـه کیفیت 
حضـور شـهروندان در آن هـا 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 می شـوند.

طرح مسئله
بـا نـگاه به شـهر تهـران درمی یابیم که بعد از توسـعه  شـهر و 
شـکل گیری تحوالتـی کنترل نشـده، بافت های مرکزی شـهر 
تهران بسـیار فشـرده شـده اند و اکثـر باغات، فضاهای سـبز و 
گشـودگی های فضایـی داخـل بافـت تبدیل به تـوده  معماری 
احسـاس  به وضـوح  عمومـی  فضاهـای  کمبـود  و  گشـته اند 

می شـود.
در  زمیـن  کاربـری  برنامه ریـزی  مهـم  چالش هـای  از  یکـی 
بافت هـای فشـرده  شـهر تهـران، کمبـود زمیـن برای توسـعه 
و تأمیـن نیازهـای جدیـد زندگـی شـهری اسـت. در چنیـن 
فضاهایـی به سـادگی نمی تـوان 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 اجتناب ناپذیـر می سـازد. بنابراین باید بـه دنبال 
جایگزینـی بـرای زمیـن خالی به منظـور توسـعه در بافت های 
پر شـهری بود. توسـعۀ درون زا رویکردی اسـت که در پاسـخ 
بـه ایـن نیاز به وجود آمده اسـت. توسـعه  میان افزا که شـاید 
بتـوان آن را سـاده ترین تعبیـر از توسـعه  درون زا دانسـت، بـا 
تأکیـد بـر زمین هـای خالـی و رهاشـدۀ درون شـهری، سـعی 
دارد توسـعه را بـر روی ایـن اراضی بارگذاری کند )شـریفیان، 
1389 : 47(. توسـعه  درون زا 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 می شـوند.
ــد  ــع بخشــی از ســطوح شــهری مانن ــد درواق ــت ناکارآم باف
اراضــی بایــر و رهاشــده اســت کــه از آن بهره بــرداری 
نمی شــود و بــه تعبیــری فاقــد کاربــری اســت یــا بــه 
ــا فعالیت هــای شــهری  فعالیت هــای نامناســب و ناســازگار ب
اختصــاص یافتــه اســت. توســعۀ درون زا ناحیه هایــی از شــهر 
ــند  ــر باش ــای زی ــتر از ویژگی ه ــا بیش ــی ی ــه دارای یک را ک
ــور و بهرامــی، 1390 : 2( : ــرک پ ــرار می دهــد )ب مدنظــر ق

- زمینی که استفاده از آن بسیار کم است.
- محیط ساخته شده ای که روبه زوال و خرابی است.

- محــدوده ای کــه فرصت هــای اقتصــادی آن محــدود 
ــت. ــده اس ش

الحاق محوطه  های دولتی به فضای عمومی شهر
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در بافت هـای مرکـزی شـهر تهـران محوطه هایـی بـا کاربری 
اداری و مالکیـت دولتـی وجـود دارد کـه تعداد کاربـران آن ها 
محـدود اسـت، ایـن محوطه هـا اغلب بـه فضایی جهـت عبور 
و مـرور کارمنـدان و مراجعیـن تبدیـل می شـوند. بنابراین در 
شـرایطی کـه بافـت شـهری اطراف به شـدت با کمبـود فضای 
بـاز عمومـی روبرو  اسـت، از پتانسـیل  این فضاهـا بهره برداری 
ادارات دولتـی  ازایـن رو می تـوان محوطـه  کافـی نمی شـود. 
در بافت هـای فشـرده شـهری را نیـز در ایـن دسـته از فضاها 
قـرارداد و تغییـر کاربـری ایـن محوطه هـا بـه فضـای نیمـه 
فضـای  راه حلـی جهـت کمبـود  به عنـوان  را  عمومـی شـهر 
عمومـی در ایـن منطقـه از شـهر پیشـنهاد داد. بهره بـرداری 
از ایـن حیاط هـا به عنـوان فضـای جمعـی بـه مـا ایـن امکان 
را می دهـد کـه فضاهایـی جمعـی در دل بافـت موجـود و در 
ارتباطـی تنگاتنـگ و مناسـب بـا کاربری هـای مجاور داشـته 
باشـیم کـه چنیـن جانمایـی و موقعیتی به نسـبت بلوک های 
مجـزا کـه تبدیل به پارک می شـوند بسـیار مناسـب تر خواهد 
بـود. موانـع اصلی کـه بر سـر راه تحقق این طـرح وجود دارد 
بحـث  انتقـال مالکیـت ایـن حیاط هـا و دیگـری ناسـازگاری 
و  بهره بـرداری  شـیوه   همچنیـن  و  هم جـوار  کاربری هـای 
مدیریـت فضـای نیمـه عمومی اسـت کـه در ادامه به بررسـی 

ایـن موانـع پرداخته می شـود.

مالکیت عمومی و دولتی
تمامـی  تحقـق  پیش نیـاز  مناسـب  اراضـی  و  زمیـن  وجـود 
مالکیـت  می شـوند.  محسـوب  شـهری  توسـعه  طرح هـای 
و  عمومـی  خصوصـی،  دسـته  سـه  بـه  شـهری  زمین هـای 
دولتـی تقسـیم می شـوند و شـهرداری ها بـرای عملـی کردن 
طرح هـای شـهری و ایجاد فضاهـای عمومی در شـهر نیازمند 
زمین هایـی بـا مالکیت عمومی هسـتند. بسـیاری از طرح های 
توسـعه شـهری بـه دلیـل مشـکات اقتصـادی جهـت تأمین 

زمیـن مناسـب اجرایـی نمی شـوند.
همان طـور کـه گفتـه شـد در بافـت مرکـزی شـهر تهـران 
محوطه هایـی وسـیع و بـدون کاربـری اطراف سـاختمان های 
اداری را در بـر گرفته انـد کـه مـرز بیـن ایـن سـاختمان ها 
و فضاهـای عمومـی هسـتند. تبدیـل مالکیـت دولتـی ایـن 
محوطه هـا بـه مالکیـت عمومی بـار مالی زیادی به شـهرداری 
و  حقوقـی  پیچیدگی هـای  دارای  ولـی  نمی کنـد  تحمیـل 
مدیریتـی اسـت کـه در ادامـه چگونگـی بهره بـرداری عمومی 

از ایـن اراضـی مـورد بحـث قـرار می گیـرد.
طبـق قانون اساسـی، شـهرداری ها مسـئولیت و اختیار اداره 
نـه مالکیت هـای  و  از مالکیت هـای عمومـی  بهره بـرداری  و 
دولتـی را دارا هسـتند. درسـت اسـت کـه بـر اسـاس تعریف 
به منظـور  حقوقـی  سـازمان یافته  قـدرت  به عنـوان  دولـت 
اجـرای عدالـت و انجـام خدمـات عمومـی )باقریـان، 1386 
: 10(، دارایی هـای دولـت نیـز در واقـع متعلـق بـه عمـوم 
و  عمومـی  مالکیـت  بیـن  تفاوت هایـی  ولـی  اسـت  مـردم 

دولتـی وجـود دارد :
الـف( در مالکیـت عمومـي، دولـت حـق تصـرف دارد، ولـي 
صاحـب اصلـي آن ملـك به حسـاب نمی آیـد، بلکـه به عنـوان 
نماینـده مالـك کـه مـردم هسـتند، در آن دخـل و تصـرف 
مي کنـد. درنتیجـه، دولـت حق خریدوفـروش ملـك را ندارد، 
چـون متعلـق بـه او نیسـت بلکـه متعلق بـه مردم اسـت و در 
واقـع دولـت به عنوان نماینـده مردم در آن هـا تصرف مي کند.

ب( تفـاوت دیگـري کـه میـان مالکیـت دولتـي و مالکیـت 
عمومـي وجـود دارد، ایـن اسـت کـه دولـت می توانـد امـوال 
خـود را در هـر جـا کـه مصلحـت مي داند، خرج کنـد و در هر 
گوشـه ای از مملکـت، آن  را بـراي قشـري خـاص از جامعه که 
الزم دیـد، بـه مصـرف برسـاند؛ اما امـوال عمومـي باید صرف 
کارهـاي عام المنفعـه شـود و همـگان از آن اسـتفاده کننـد. 
بخـش  مصـرف  بـه  را  آن  نمی توانـد  دولـت  به عبارت دیگـر، 

خاصـي از مـردم برسـاند )لیـواری، 1390 : 42(.
اما نقطه  مشترک مالکیت عمومی، دولتی و شهرداری ها در این 
است که این نوع مالکیت مانند مالکیت تام خصوصی نیست 

و در واقع نوعی مالکیت اداری است )کامیار، 1389 : 114(.
بـا توجـه بـه تفاوت هـای مطرح شـده بیـن مالکیـت عمومـی 
و دولتـی در مـواردی کـه طرح هـای شـهری در تداخـل بـا 
اختیـارات و مالکیت هـای دولتـی قـرار می گیرنـد الزم اسـت 
جایـگاه شـهرداری نسـبت بـه سـازمان های دولتـی شـناخته 
شـود. در منابـع حقـوق، جایـگاه شـهرداری بیـن حوزه هـای 
عمومـی و خصوصـی قـرار می گیـرد و از آن به عنـوان مرجعی 
مسـتقل بیـن دولـت و مـردم یـاد می شـود. چنیـن رویکردی 
بـرای شـهرداری جایگاهـی همبسـته و پیوسـته قائـل بوده و 
نقـش آن را در جهـت رعایـت تعادل در تأمیـن منافع عمومی 

و خصوصـی می دانـد )باقریـان، 1386 : 11(.
بنابرایـن در مـواردی کـه طرح های مصوب شـهری بـا فعالیت 
دسـتگاه های اجرایـی همپوشـانی پیـدا می کنـد این دسـتگاه 

جستار
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اجرایی اسـت که موظف اسـت متناسـب بـا طرح های مصوب 
شـهری نسـبت بـه خریـد و تملـك امـاک و اراضـی واقع در 
طـرح اقـدام نماید )کامیـار، 1389 : 193( و دسـتگاه اجرایی 
موظف اسـت بـرای اجرای طـرح حتی المقـدور از اراضی ملی 
شـده یا دولتی اسـتفاده کنـد )کامیـار، 1389 : 191(. گرچه 
شـخصیت حقوقـی شـهرداری و دولـت مجـزا اسـت لیکن به 
دلیـل آنکـه هر دو بـرای تأمین منافع عمومـی گام برمی دارند 
معمـوالً تعامـل مناسـبی بیـن آن  دو وجـود داشـته و زمیـن 
به عنـوان رکـن توسـعۀ شـهری در برخـی مـوارد از طریـق 

دولـت بـه شـهرداری ها واگذار می شـود.
بنابرایـن بهره بـرداری عمومـی از محوطـه ادارات دولتـی در 
بافـت مرکـزی شـهر تهـران درصورتی کـه در کاربـری اداری 
موجـود اختالـی به وجـود نیـاورد از نظر حقوقـی امکان پذیر 
اسـت و درعین حـال بـار اقتصـادی قابل توجهی بر شـهرداری 

جهـت تملـك زمیـن وارد نمی آیـد.

ناسازگاری کاربری های هم جوار
مسـئله ای کـه می توانـد مدیـران و برنامه ریـزان دولتـی را در 
رابطـه بـا الحـاق محوطـه ادارات دولتـی بـه فضـای عمومـی 
شـهر نگـران کنـد بحث ناسـازگاری ایـن دو کاربـری هم جوار 
اسـت. سـروصدای ناشـی از اجتماعـات مردم و یـا حضور آزاد 
و مدیریـت نشـده  مـردم در محـل ورودی ایـن ادارات ممکن 
اسـت باعـث ایجـاد اخـال 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 
حیاط هـا بایـد به مثابـه  فضـای مـرزی بیـن فضـای عمومی و 

فضـای خصوصـی )کاربـری اداری( نـگاه شـود.

فضای باز نیمه عمومی
فضاهــای بــاز درون بافــت شــهر عملکردهــای متفاوتــی 
ــت  ــاز اهمی ــای ب ــه در فضاه ــا آنچ ــوند، ام ــامل می ش را ش
ــه آن  زیــادی دارد میــزان قابلــت دسترســی عمــوم مــردم ب
اســت. بنابرایــن فضاهــای بــاز را می تــوان بســته بــه میــزان 
خصوصــی و عمومــی بــودن آن هــا بــه فضاهــای بــاز عمومــی، 
فضاهــای بــاز نیمــه عمومــی و فضاهــای باز خصوصی تقســیم 
نمــود )مظفــر و دیگــران، 1392 : 97(. محوطــه ادارات دولتی 
در بافت هــای متمرکــز شــهر تهــران می توانــد ماهیتــی 
نیمــه عمومــی داشــته باشــد. ماهیــت نیمــه عمومــی باعــث 
ــن  ــهروندان در عی ــدان و ش ــروه کارمن ــر دو گ ــود ه می ش
ــه آن نوعــی احســاس  آنکــه مالــك فضــا نیســتند نســبت ب
تعلــق داشــته باشــند )لنــگ، 1390 : 171(، آزادانــه در فضــا 
حاضــر شــوند و بــه فعالیــت بپردازنــد. درعین حــال ماهیــت 
نیمــه عمومــی ســبب می شــود حضــور عمــوم مــردم در فضــا 
ــه  ــه ب ــه ای ک ــد به گون ــده باش ــده و برنامه ریزی ش کنترل ش
ــرای  ــد. ب ــری اداری مجــاور لطمــه ای وارد نیای فعالیــت کارب
ایجــاد و تعریــف فضــای نیمــه عمومــی طراحــی کالبــدی و 

الحاق محوطه  های دولتی به فضای عمومی شهر

تصویر 1 : آتریوم برج اداری-تجاری 
وال استریت 06 در نیویورک، 
نمونه ای از منظره پردازی فضای 
نیمه عمومی. مأخذ :
 http://apops.mas.org/pops/146.
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ــد. ــر دو مؤثرن ــرداری از فضــا ه ــت بهره ب مدیری
اگـر گـذار بیـن دو عرصـه عمومـی و خصوصـی روان و آرام 
باشـد مـرز انعطاف پذیـری بیـن ایـن دو فضـا شـکل می گیرد 

کـه فضـای نیمـه عمومـی را تعریـف می کنـد.
مرزهـای انعطاف پذیـر، بـه شـکل نواحـی گـذار و انتقـال، که 
نـه کامـًا خصوصی هسـتند و نـه عمومی، به عنـوان عناصری 
پیونددهنـده و مرتبـط کننـده عمـل می کننـد و حرکت بین 
فضاهـای عمومـی و خصوصـی و بیـن درون و بیـرون را برای 
کاربـران و فعالیت هـا تسـهیل می کننـد )گل، 1387 : 107(.

فضاهای مرزگونه و نیمه عمومی در غالب فضاهای باز و نیمه باز 

پازاهای  گرفته اند.  شکل  دنیا  مختلف  شهرهای  در  شهری 
شهری، پیاده راه های سرپوشیده، گالری های نیمه باز بین دو 
بلوک شهری، آتریوم ها و پازاهای نیمه باز از جمله فضاهایی 
هستند که به عنوان فضای نیمه عمومی هویتی مرزگونه بین 
حیات  غنای  باعث  و  می کنند  ایجاد  مجاور  کاربری  و  شهر 
اداری-تجاری  برج  آتریوم  مثال  به عنوان  می شوند.  شهری 
»وال استریت 60«1)تصویر 1( و آتریوم ساختمان اداری »آی 
بی ام«2 )تصویر 2(، نمونه های موفقی از فضاهای نیمه عمومی 
اداری و شهر محسوب می شوند.  بین فضای  هستند که مرز 
یك  نیز   )3 )تصویر  تِك«3  »مترو  اداری  مجموعه  محوطه 

جستار

تصویر 2 : آتریوم ساختمان اداری 
آی بی ام در نیویورک. منظره پردازی 
مرزگونۀ آتریوم این بنای اداری، 
فضایی نیمه عمومی را شکل داده 
که باعث غنای حیات شهر می شود. 
مأخذ : 
https://www.flickr.com/pho-
tos/11883565@N02/3370968420.

تصویر 3 : محوطه مجموعه اداری مترو تك. 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. 



27شماره ۳۵تابستان ۱۳۹۵

پازای شهری است که مالکیت و مدیریت آن بر عهده بخش 
خصوصی مجاور پازا بوده اما عموم مردم قادر به استفاده از 
مکان هایی  واقع  در  مرزگونه  فضاهای  این  هستند.  فضا  این 
جدا  هم  از  و  می رسند  هم  به  عرصه  دو  آن  در  که  هستند 
شکل  عرصه  دو  هر  توسط  فضا  این  منظره پردازی  می شوند. 
می گیرد. نوع برخورد با مرز، به تمایز بین عرصه های عمومی 
و خصوصی معنا می بخشد. مرز از طریق ایجاد موانع رفتارها 
و  می کند  محدود  و  کنترل  را  دسترسی ها  می دهد،  را شکل 
گروه های مختلف جامعه را تحت مدیریت درمی آورد. گفتمان 
بین دو قلمرو، فضای متمدنی را شکل می دهد که می تواند به 

زندگی اجتماعی غنا بخشد )مدنی پور، 1391 : 271(.
کاربـران  گـروه  دو  هـر  از  نشـانه هایی  تعریـف  بـا  بنابرایـن 
عمومـی و خصوصـی، اسـتفاده از طراحـی منظـر مناسـب و 
گـذار تدریجـی بیـن دو عرصـه می تـوان مـرزی انعطاف پذیـر 
بین شـهر و سـاختمان اداری ایجاد کرد و با اتخاذ شـیوه های 
مدیریـت و بهره بـرداری مناسـب بـه ماهیـت نیمـه عمومـی 

آن هـا تأکیـد نمود.

ــی  ــام فضای ــی در نظ ــه عموم ــای نیم ــینه  فض پیش
ــی ــهرهای ایران ش

منظر شـهری پدیده ای عینی-ذهنی اسـت که ابعاد آن اجزای 
یـك حقیقت واحد هسـتند که در مرحلـه برنامه ریزی و اقدام 
قابلیـت اسـتقال ندارنـد )منصـوری، 89 : 7(. منظـر، تنهـا 
عنصـری عینـی که متشـکل از اجزای طبیعی باشـد شـناخته 

نمی شـود بلکـه عنصـری ذهنـی و فرهنگـی نیـز هسـت کـه 
شـکل گیری آن در اذهـان مـردم با دخالـت تاریـخ، اعتقادات 
دینـی و اسـطوره ای، اقلیم، سـنت زیسـت و امثـال آن ها بوده 
اسـت )منصـوری، 1383 : 73(. بنابرایـن برنامه ریزی و تعیین 
فضاهـا، مرزهـا و عرصه هـای جدیـد شـهری باید متناسـب با 
سـاختار ذهنـی و فرهنگی مخاطب باشـد. بـرای تعریف نظام 
فضایـی جهـت توسـعه  شـهر و بازتعریـف مرزهـا بایـد نظـام 
فضایـی تاریخـی شـهر موردمطالعـه و بهره برداری قـرار گیرد 
تـا فضاهـای جدیـد مـورد پذیرش عمـوم مـردم واقع شـوند. 
در واقـع وجـود مرزها و فضاهایی مشـابه در سـابقه  تاریخی و 
خاطـره  جمعـی شـهروندان باعـث می شـود مرزهـا و فضاهای 
جدیـد بـرای مـردم معنـی دار بـوده و مدیریت ایـن فضاها به 

سـهولت انجـام پذیرد.
بـرای بررسـی پیشـینه  فضاهـای نیمـه عمومی در ایـران باید 
بـه تحلیـل حیـاط مسـاجد، مـدارس و کاروانسـراهای داخـل 

شـهر پرداخته شـود.
»آدام متـز«4 معتقـد اسـت کـه در شـهرهای اسـامی حیاط 
مسـاجد بـا ورودی هـای متعـدد به عنـوان فضاهـای شـهری 
عمـل می کننـد. وی بـر ارتبـاط حیـاط و گـذر در مسـجد 
جامـع اصفهـان تأکیـد دارد. آدام متـز بـه بـاز بـودن درب 
حیـاط مسـاجد در تمـام سـاعات شـبانه روز اشـاره می کنـد 
و مسـاجد جامـع شـهر را از جملـه بـا میدان هـای عمومـی 
نیـز  و  : 44(؛  و دیگـران، 1392  مقایسـه می کنـد )همتـی 
توسـلی ارتبـاط فضایی حیاط مسـاجد بـا گذرهـای اطراف را 

الحاق محوطه  های دولتی به فضای عمومی شهر

تصویر 4 : حیاط مسجد جامع تهران 
در  عمومی  نیمه  فضای  از  نمونه ای 
معماری و شهرسازی ایران. مأخذ :
http://www.mehr.ir/photos/16522. 
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ماننـد مسـجد جامع یزد شـرط برقراری حیاط مسـاجد مهم، 
به عنـوان فضـای شـهری می دانـد. به طـور اجمالـی عواملـی 
چـون وجـود تعامـل اجتماعـی، برگزاری مراسـم و مناسـك، 
تعـدد ورودی هـا و ارتباط بـا گذرهای اطـراف، صحن و حیاط 
مسـاجد را در زمـره فضاهـای شـهری جـای می دهـد؛ بـرای 
مثـال حیـاط مسـجد جامـع بـازار تهران کـه به صـورت معبر 
اسـت و یـا حیـاط مسـجد امـام در مدخل بـازار تهـران که از 
سـه طـرف بـا بـازار بین الحرمیـن و بـازار کفاش هـا، خیابـان 
 .)46  :  1371 )توسـلی،  دارد  ارتبـاط  سـابق،  بوزرجمهـری 
همچنیـن حیـاط مسـجد جامع سـمنان، مسـجد جامـع یزد، 
مسـجد جامـع نطنـز، مسـجد جامـع اصفهـان مسـجد جامع 
اردسـتان، مسـجد جامـع دهلـی، صحن انقاب حـرم حضرت 

معصومـه نیـز چنیـن خصوصیاتـی را دارا هسـتند. 
از فضاهـای شـهری نیمـه عمومـی موفـق در دورۀ معاصر نیز 
می تـوان بـه »رواق هنـر« اشـاره کـرد کـه در واقـع حیـاط 
سـاختمان مرکـزی فرهنگسـتان هنـر اسـت )تصویـر 5(. در 
واقـع وجـود فضاهـای نیمه عمومـی همـواره برای شـهروندان 
ایرانـی معنـی دار بـوده و در حافظه  تاریخی و پیشـینه   ایران و 

تهـران فضاهـای مشـابهی قابل شناسـایی هسـتند.

مدیریت فضای نیمه عمومی
ازآنجایی کـه روزبـه روز بـر پیچیدگـی مسـائل شـهری تنـوع 
نیازهـای شهرنشـینان افزوده شـده، در چنین شـرایطی نظام 
مدیریـت شـهری به منظـور کاسـتن از آثـار زیان بار گسـترش 

شهرنشـینی و همچنیـن بـرای مقابلـه بـا دشـواری های اداره 
امـور  اداره  بـرای تسـهیل  راه هایـی  شـهرها، در جسـتجوی 
شـهرها بوده کـه یکی از این راه ها، اسـتفاده از مشـارکت های 
به گونـه ای  از مدیریـت محلـه اسـت؛  بهره گیـری  مردمـی و 
کـه مـردم در قالـب گروه هایـی رسـمی ماننـد شـورای محله 
در  شـهری  برنامه ریزی هـای  و  تصمیم گیـری  در  بتواننـد 
مقیـاس محلـی بـا سـازمان های دولتـی مشـارکت نماینـد و 
بـر اتفاقاتی کـه در فضاهـای عمومی و نیمه عمومـی محله در 

جریـان اسـت نظـارت و تأثیر داشـته باشـند.
دیــدگاه مدیریــت محلــه ای بــر مبنــای حکمروایــی مطلــوب 
ــهری در  ــوب ش ــی مطل ــرد حکمروای ــت. رویک ــهری اس ش
ــوب  ــهری محس ــت ش ــای مدیری ــن رویکرده ــره مهم تری زم
ــت،  ــاد دول ــه نه ــان س ــل می ــتار تعام ــه خواس ــود ک می ش
جامعــه مدنــی و بخــش خصوصــی به منظــور مدیریــت بهتــر 
شهرهاســت. درواقــع فرآینــدی اســت کــه به وســیله دولــت 
ــی و  ــش خصوص ــکاری بخ ــا هم ــی ب ــود ول ــت می ش هدای
ــی پیــش مــی رود. مشــارکت و تعامــل ســازنده  جامعــه مدن
ــرورت  ــانی ض ــعه انس ــق توس ــرای تحق ــش ب ــه بخ ــر س ه
دارد. مدیریــت محلــه ای رویکــرد نســبتاً جدیــدی بــه بهبــود 
ــت  ــت، مدیری ــاده ترین حال ــت. در س ــی اس ــات عموم خدم
محلــه ارتباطــی اســت بیــن جوامــع محلــی و ارائه دهنــدگان 
خدمــات محلــی در ســطح یــك محلــه به منظــور مقابلــه بــا 
مشــکات محلــی و بهبــود خدمــات محلــی. مدیریــت محلــی 
بــر اســاس مســئولیت شــهروندی، عــدم تمرکــز و احســاس 

جستار

تصویر 5 : رواق هنر در واقع حیاط 
مجموعه فرهنگستان هنر است؛ 
فضایی با مالکیت دولتی که به صورت 
فضایی نیمه عمومی طراحی شده 
و مورد استفاده شهروندان قرار 
می گیرد. مأخذ :
http://www.pixeler.ir. 
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محوطــه ادارات دولتــی به واســطه ارتباطشــان بــا حــوزه 
خصوصــی و عمومــی پیرامونشــان از تنــوع باالیــی برخــوردار 

ــا از  ــن فضاه ــك از ای ــر ی ــه ه ــوط ب ــائل مرب ــوده و مس ب
پیچیدگــی خــاص خــود برخــوردار اســت، بهره گیــری از 
ــزی و  ــرداری، برنامه ری ــرای بهره ب ــی ب ــت محل ــوی مدیری الگ

ــد. ــر می رس ــه نظ ــوب ب ــا مطل ــن فضاه ــت ای مدیری

پی نوشــت 

الحاق محوطه  های دولتی به فضای عمومی شهر

طرح های  تحقق  راه  سر  بر  که  مسائلی  از  یکی   | جمع بندی 
شهری در بافت مرکزی شهر تهران قرار دارد، نبود زمین کافی 
زمین  تهران،  در  اینکه  به  توجه  با  است.  عمومی  مالکیت  با 
قرار  شهرداری   اختیار  در  دولت  سوی  از  موارد  بسیاری  در 
می گرفته و همچنین الزام دولت در اجرای طرح های مصوب 
شهری، تبدیل مالکیت های دولتی به مالکیت عمومی در بافت 
مرکزی شهر تهران امری کم هزینه و عملی بوده و بهره برداری 
شهرداری از محوطه ادارات دولتی به عنوان گزینه ای مبتنی بر 
توسعه درون زا برای طرح های میان افزا و تبدیل شدن به فضای 
نیمه عمومی از لحاظ بحث های مربوط به مالکیت زمین امری 

تحقق پذیر است.
از محوطه  بهره برداری  و  ازآنجایی که موارد مؤثر در مدیریت 

به نسبت شرایط  نیمه عمومی  به عنوان فضای  ادارات دولتی 
فضای اداری و نیازهای محلی متغیر است، استفاده از شیوه 
مدیریت محلی روشی هوشمندانه محسوب می شود. بنابراین 
با  متناسب  که  فضا  از  بهره برداری  متنوع  شیوه های  اتخاذ  با 
می شوند،  تعریف  مسئولین  و  محلی  مدیران  توسط  شرایط، 
می توان این محوطه های نیمه عمومی را به مکان هایی زنده، 
هم جوار  کاربری های  با  سازگار  درعین حال  و  خاطره انگیز 

تبدیل نمود.
همچنین به دلیل وجود فضاهایی با ماهیت نیمه عمومی در 
گذشته  شهر تهران، چنین فضاهایی برای مردم تعریف شده 
است و ازاین رو طراحی این فضاها از لحاظ پذیرش اجتماعی 

با مشکل خاصی مواجه نخواهد شد.
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