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پیش گفتار مترجم
انسـان موجـودی اجتماعی اسـت، وجود فضاهـای عمومی 
در یـک شـهر که مـردم بتواننـد در آن به فعالیت هـای گروهی 
بپردازنـد ، جوابی اسـت در جهت نیاز انسـان بـه زندگی جمعی 
و حضـور در فضاهـای بـاز عمومـی. قطعاً کیفیـت و کمیت این 
فضاهـا تاثیر بسـیار زیادی بـر نوع رفتارهای اجتماعی داشـته و 

به آنها سـمت و سـو می بخشـند.
در سـال های اخیـر، توجـه بـه اینگونـه فضاها در شـهرها و 
اماکـن عمومـی به صـورت یک رویکـرد عمومی در آمده اسـت 
کـه معمـاری و شهرسـازی ایران نیـز از این امر مسـتثنی نبوده 
اسـت. نمونـه چنیـن رویکرد مثبتی بـه فضاهای بـاز را می توان 
بـا نگاهـی گذرا به سـطح شـهرهایمان بـه عینه مشـاهده کرد. 
پارک هـای  بازارهـا،  پیاده راه هـا، خیابـان  میادیـن،  بـه  توجـه 
عمومـی و... کـه احـداث و یـا مجـددا سـاماندهی می شـوند، 

نشـانه های بـارز ایـن رویکرد می باشـد.
در چنیـن وضعـی؛ مطالعۀ منابـع مربوط به تجارب سراسـر 
دنیـا و نقـد و تحلیـل آن برای معمـاران حرفه ای و دانشـجویان 
کنجـکاو، مناسـبت و ضـرورت بیشـتری می یابـد . در ایـن میان 
منابـع کتابخانه ای مختصری وجود داشـت که بتواند آگاهی های 
تجربه شـده سـایر شـهرها را در اختیار مهندسـین و مشـاورین 
قـرار دهـد. بـا جسـتجو در میـان منابع موجـود و مـورد کاربرد 
فـراوان در زمینـه فضاهـای بـاز عمومـی، چه از دیـدگاه طراحی 
شـهری، طراحـی معمـاری و چه منظر، یکـی از مهم ترین منابع 
و پرکاربردتریـن آنهـا کتـاب People Places  اسـت. کتابـی 
حـاوی موضوعات پایه و اساسـی و مهم تـر از آن نگاهی کاربردی 
و عملـی بـه موضـوع و همراه بـا نمونه های مطالعاتی بسـیار و با 
پشـتوانه تحقیقاتـی دقیـق و علمـی اسـت که در طـول فعالیت 
حرفـه ای خـود بـا آن آشـنا شـده و اقدام بـه ترجمـه آن نمودم. 

درباره کتاب
ایـن کتـاب حاصـل تـاش چنـد تـن از اسـاتید دانشـگاه 
برکلـی ، دانشـجویان و فـارغ التحصیـان دپارتمـان معمـاری و 
معمـاری منظـر ایـن دانشـگاه در چندیـن سـال پیاپـی اسـت 
کـه کاربـرد فضاهـای باز عمومـی در آمریـکای شـمالی و دیگر 
کشـورها را مـورد بررسـی قرار داده اسـت. طیف گسـترده ای از 
فضاهـای بـاز کـه اسـتفاده جمعـی و عمومـی داشـته در هفت 

بخـش مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت؛ پازاهـا، پارک هـای 
محوطـه  دانشـگاه ها،  محوطـه  کوچـک،  پارک هـای  و  محلـه 
سـرای سـالمندان، فضاهـای باز بـرای کـودکان و فضاهـای باز 
بیمارسـتانی. در هـر بخـش با بررسـی مقاالت و سـوابق مرتبط 
و نیـز نمونه هـای مـوردی و نگاهـی موشـکافانه بـه جزئیـات، 
نحـوه حضـور و اسـتفاده مـردم به نقـاط قوت و ضعـف اینگونه 
پروژه هـا می پـردازد و راهکارهایـی را در اختیـار متخصصیـن 
قـرار می دهـد. بعـد از چاپ اولیـن ویرایش این کتـاب تغییرات 
چشـمگیری در ایجاد فضاهای عمومـی رخ داد که مصوبه مرکز 
معلـوالن جسـمی آمریـکا )ADA( و الزام طراحی مناسـب برای 
تمامـی افـراد از این جمله اسـت. ارائه نکات کلیـدی در طراحی 
فضـای بـاز از کلیـات تا جزئیـات، نه تنهـا کتاب را بـه مرجعی 
دائمـی و فرازمانـی بـرای طراحی منظـر تبدیل کرده اسـت که 
مطالعـه آن بـرای معمـاران و طراحـان شـهری ضرورتـی غیـر 
قابـل انکار اسـت. گرچه نویسـندگان بر لـزوم همزمانی طراحی 
فضاهـای بـاز در پروژه هـای دارای فضـای بـاز جمعـی، طـی 
مراحـل طراحـی هـر پـروژه ای صحـه گذاشـته اند و مشـارکت 
طراحـان منظـر را از زمـان برنامـه ریـزی الزم دانسـته اند امـا 
در عمـل، بسـیاری از پروژه هـا بـدون مداخلـه طـراح منظـر، 
تصمیم گیـری، برنامه ریـزی و مکان یابـی می شـوند. از ایـن رو 
داشـتن حداقـل اطاعـات مرتبط، معمـاران و طراحان شـهری 
را قـادر می سـازد  تـا ماحظات کلـی و پیش بینی هـای الزم در 

طرح هـای معمـاری و شـهری در نظـر گرفتـه شـود. 

درباره ویرایش کنندگان
کلـر کوپر مارکوس1، اسـتاد بازنشسـته معمـاری و معماری 
منظـر از دانشـگاه برکلـی کالیفرنیـا کـه نویسـنده کتاب هـای 
بسـیاری اسـت.2 کارولین فرانسیس3، اسـتاد دپارتمان معماری 
و معمـاری منظـر دانشـگاه کالیفرنیا در برکلی. همکار و مشـاور 
بـر  تاکیـد  بـا  متنـوع  پروژه هـای  و طراحـی  برنامه ریـزی  در 

فرایندهـای مشـارکتی و نیازهـای کودکان اسـت.

1- Clare Cooper  Marcus 
 Housing و Easter Hill Village,1975 2- از جمله آثار این نویسنده می توان به

as if People Mattered,1986 و Healing Garden,1998 اشاره کرد.
3- Carolyn Francis 



درباره ترجمه 
ترجمـه ایـن کتـاب بـا کنـدی و طـی سـال های متمـادی 
انجـام گرفـت، بزرگ تریـن مشـکل در فرآیند ترجمـه آن طیف 
گسـترده و تنـوع مطالـب، زیـاد بـودن عناویـن فرعـی و تنـوع 
گفتـاری بـه خاطر تعـدد افراد موثـر وگردآورنـده مطالب در هر 
بخـش  بـود. در بازنویسـی های متعدد این ترجمه سـعی شـده 
اسـت تـا خواص و کیفیـات متن اصلی از دسـت نـرود و نهایت 
امانتـداری نسـبت بـه متـون صـورت گیـرد ولی برحسـب نیاز 
بعضـی از متـون و جمـات دسـتخوش تغییـرات انـدک شـده 
اسـت. از جملـه این تغییـرات می توان به تبدیـل تمامی مقادیر 
و واحدهای کتاب به سیسـتم اسـتاندارد متریک اشـاره کرد که 
خواننده فارسـی زبان آشـنایی و تسـلط بیشـتری بر واحدهای 
مذکـور دارد. بیشـتر تصاویر کتاب در جهت بـاال بردن کیفیت، 
دوباره جسـتجو و در صورت دسـتیابی به عکس مشابه با عکس 
اصلـی متـن جایگزین شـده اسـت. در این جایگزینـی حداکثر 
دقـت صـورت گرفته تا پیام و موضـوع اصلی عکس تغییر نکند.

بـا توجـه بـه بسـتر اصلـی تحقیـق انجـام شـده )آمریکای 
شـمالی( ماحظـه اساسـی در مطالعـه ترجمه کتاب این اسـت 
تفاوت هـای  پیشـنهادات،  و  توصیه هـا  کارگیـری  بـه  در  کـه 
منطقـه ای در نظـر گرفتـه شـود. بدیهـی اسـت کـه موضـوع، 
مشابه سـازی فرهنگـی نیسـت بلکـه هـدف درک نـوع نـگاه 
موشـکافانه مولفیـن به موضوع و تفسـیر درسـت اطاعات و در 
نهایـت رسـیدن به نتیجه و دسـتورالعمل های کاراسـت. اگرچه 
بسـیاری از مطالـب مطـرح شـده در جوامـع شـهری مشـترک 
اسـت امـا در مـواردی نیـز تفاوت هایـی و بـه نـدرت تضادهایی 
نیـز وجـود دارد. بـه طـور مثـال تمامـی ماحظات موجـود در 
کتـاب در خصـوص تفاوت های فرهنگی میـان نژادهای مختلف 
سـاکن در مناطق شـهری آمریکا و یا مسائل مرتبط با گرداندن 
حیوانـات، در محیـط اجتماعـی امروز ایـران موضوعیـت ندارد. 
از سـوی دیگـر ماحظـات اجتماعـی دیگـری در محیط هـای 
اجتماعـی چـون ایـران نیـز وجـود دارد کـه بایسـتی در نظـر 
گرفـت. الزم اسـت الگوهـای رفتـاری مـردم بـا زمینـه تطبیق 
داده شـوند و اسـتانداردهای موجـود در کتاب با اسـتانداردهای 
ملـی جایگزین شـوند. نکاتـی از این دسـت به طـور قطع مورد 

توجـه مخاطبیـن تخصصی کتـاب خواهـد بود.

بـا توجـه بـه تغییـر الگوهـای رفتـار اجتماعـی در تمامـی 
جوامـع، حاصـل سـبک زندگـی جدیـد و بهره گیـری روزافزون 
کتـاب  مطالـب  اسـت  الزم  دیجیتـال،  ابزارهـای  از  انسـان ها 
بـه گونـه ای منطبـق بـا ایـن تغییـرات توسـعه یابـد. فراگیری 
اسـتفاده از کامپیوتـر و ابزارهای هوشـمند، اسـتفاده روز افزون 
از شـبکه های اجتماعـی و تجربـه فضـا و اجتماعـات مجازی به 
طـور قطع تاثیـرات عمیقی در کیفیت زندگی اجتماعی انسـان 
می گـذارد، موضوعـی کـه بـه طـور ویژه بـر فضاهـای جمعی و 

عمومـی تأثیرگـذار خواهـد بود. 
بـا هجـوم تفریحات ناسـالم امـروزی بـه زندگـی گروه های 
سـنی مختلف به ویژه در جوامع در حال پیشـرفتی چون ایران 
و عـدم امـکان مقابلـه جامعـه و نهادهای اجتماعـی و حکومتی 
بـا ایـن هجمه، ضـرورت وجـود فضاهای باز جمعی و گسـترش 
فعالیت هـای سـالم انسـانی دوچنـدان اسـت. زندگـی جمعـی، 
نـوع دوسـتی، ارتباط سـالم اجتماعـی و... به عنـوان ارزش های 
یـک اجتمـاع از طریـق شـعار، دسـتورالعمل و یا حتـی تعیین 
آرمـان و سـند چشـم انداز و امثال هـم محقق نمی گـردد. بلکه 
نیـاز به ایجاد بسـتر مناسـب و محیـط فیزیکی کارآمـد دارد تا 
ارزش هـای اجتماعـی تـداوم یافته و توسـط محیط پشـتیبانی 

گـردد؛ موضوعـی کـه هدف اصلـی کتاب پیش روسـت.

سپاسگزاری
ایـن ترجمـه محقـق نمی شـد مگـر بـا کمـک و راهنمایی 
دوسـتان و همکاران. از آقایان دکتـر وحید ابراهیمی و مهندس 
سـعید مدقـق کـه زحمـات بازخوانـی دقیـق متـن را بـه عهده 
گرفتنـد و از مهنـدس مهـدی آتشـی مدیر مسـئول انتشـارات 
کتابکـده کسـری کـه ویرایش متن را به عهده داشـتند، بسـیار 
سپاسگزارم. از دوست و همکار عزیزم خانم مهندس سلمان زاده 
کـه مرا یـاری نمودند متشـکرم. در پایان، صمیمانه از همسـرم 
کـه بـا همدلـی، همراهی و همـکاری خـود امـکان کار را برایم 
فراهـم نمـود و راه را برایـم همـوار نمود کمال تشـکر را دارم. از 
خواننـدگان محتـرم تقاضـا دارم نظـرات خود در خصـوص این 
ترجمه را از طریق آدرس ایمیل زیر  به اطاع اینجانب برسانند.
n.mofidi.n@gmail.com
نغمه مفیدی نژاد
 مرداد1394
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در گذشـته اغلب پازا یا میدان شـهر قرون وسـطایي، قلب 
شـهر بـود؛ محلي براي ماقـات و فعالیت در فضـاي باز، مکاني 
بـراي خرید و فروش، جشـن ها و اعدام ها، مکانـي که فرد براي 
شنیدن اخبار روز، خرید مواد خوراکي، برداشتن آب، صحبت در 
مورد مسـایل سیاسي یا تماشاي دنیاي اطراف به آنجا مي رفت. 
در واقع بعید به نظر مي رسـید که زندگی شـهری بدون پازا یا 
میدان شهري مي توانست به خوبي جریان داشته باشد. در برخي 
کشـورها هنـوز هم فضاي باز عمومي، مـکان قابل توجهي براي 
 C-1نمایش قدرت افراد حامی یک حزب سیاسي است )تصویر
را مشاهده کنید(. باید خاطر نشان ساخت که تقریباً هر تظاهرات 
سرنوشت سـازي براي تغییرات سیاسي در اروپاي شرقي، شمال 
اروپـا و چیـن در اواخـر دهـه ي 1980و1990 در خیابان هـا و 

میادین اصلي پایتخت رخ داده است. 
از آنجایـي کـه اهمیت و توجه به سـوابق تاریخي گذشـته، 
براساس مطالعه و تئوري فرم شهر پایه گذاري شده است، اهمیت 
کمتـري بـه روند تاریخي کارکرد شـهري یا رابطـۀ متقابل بین 
فـرم و عملکـرد داده شده اسـت. در واقـع اکثـر مـردم، دیگر به 
مکاني مرکزي در فضاي باز، براي خرید مواد غذایي، براي پمپ 
مشترک آب و یا براي شنیدن اخبار جارچي شهر نمي روند، بلکه 
آنهـا در فضاي خصوصي خانه هایشـان به فعالیت هاي اجتماعي 
خـود مي پردازنـد، جایي که تمام امکانـات از آب و برق تا اخبار، 
نامه، آگهي و حتي کار مبتني برکامپیوتر در اختیارشان است. اما 
بازهم ما معتقدیم بسیاري از مردم مشتاق و عاقمند به زندگي 
جمعي و حضور در فضاهاي عمومي هستند، ولو اینکه تنها براي 
زمان کوتاهي هنگام صرف ناهار در مرکز شهر باشد. همانطور که 
مایکل فور عضو شهرداري لوس آنجلس به این نتیجه رسیده است 
که ما اغلب به زندگي تنها و محدود به ماشین هایمان سوق داده 
مي شویم... مردم به دنبال روش هایي هستند تا از ماشین هایشان 
بیرون آیند و همتراز مردم و دیگر انسان ها در یک مرکز شهري 

)Morgan, 1996, 59( .زندگي کنند
بیشـتر فعالیت هایـي که معمـوالً در خانه رخ مـي داد )کار، 
تحصیـل، آمـوزش، برگـزاري مراسـم ازدواج، تولد، سـوگواري( 
بـه مکان هاي خاصي انتقال داده شـده اند. بنابراین فعالیت هاي 
عمومـي پـازاي مرکزي)خریدها، اجـراي نمایـش، ورزش ها و 
ماقات هـا( نیـز به مکان هـاي خاص دیگري انتقال یافته اسـت 

)بازارهـاي خرید، آمفي تئاتر، اسـتادیو، هتل و سـالن کنفرانس، 
پارک هـاي محلـه و حیاط مدرسـه(. هرچند ممکن اسـت ما از 
اینکـه فضاهاي عمومي و نیمه عمومـي، اکنون جزء قلمروهاي 
خـاص بـراي گروه هاي سـني متفاوت )حیاط مدرسـه، محوطه 
دانشـگاه،... ( یا گروه هاي قومي ـ فرهنگي متفاوت )زمین بازي 
آمریـکاي التیني ها( اسـت ناراضی باشـیم، این ویژگـي و تنوع 
مخاطبین، حقیقتي از زندگي امروزي اسـت. میدان شهر قرون 
وسـطي یا پازاي ایتالیایي نمي تواند سرمشـقي در شـیوه هاي 
عملکـردي ارائه کند، اما آموزه هـاي خوبي در زمینه فرم، مانند 
تناسب ارتفاع و عرض، حس محصوریت و مبلمان شهري براي 

ارتقاء میزان و نحوۀ استفاده و کاربرد دارد. 
بسـیاري از فضاهـاي عمومـي بـه طـور پراکنـده در ایاالت 
متحده طبق نمونه هاي اروپایي شکل داده شده اند، در حالي که 
درک کمـي از ایـن موضوع دارند که موفقیت آنها در اروپا بطور 
زیادي براساس محیط پیرامون، کاربري زمین و مولد فعالیت ها 
)عملکرد فضاهاي پیراموني که سـبب جذب مخاطب و فعالیت 
مي شـود( و نماد تاریخي قابل توجه مي باشـد. براي مثال میدان 
عمومي بُستن که پازاي سِینا1 را الگو قرار داده، یکي از فضاهاي 
عمومـي با کم ترین میزان اسـتفاده شـناخته شـد، کـه به طور 
واضح خواستار تکمیل و به انجام رساندن معماري بوده تا اینکه 

نیازهاي رفاهي انسان ها را بر آورده سازد. 
در شـهرهاي مـا مشـتري تجاري هـا جایگزیـن مخاطبین 
سازمان هاي دولتي و عمومي )در حمایت از جشنواره هاي تجاري 
موفق( شـدند. با ایجاد میدان جیرردلي2 در سانفرانسیسـکو، در 
شـهرهاي سرتاسـر شمال آمریکا )و اخیراً در اروپا( نوع جدیدي 
از فضاهـاي نیمه عمومـي همـراه بـا بوتیـک، کافـه و مغازه هاي 
خـاص بوجود آمـد. برخي با این روند مخالفـت کردند و چنین 
مکان هایي را تنها براي کسـاني قابل دسـترس دانستند که پول 
خرج مي کنند. اما حقیقت این است که اکثر کاربران خیلي پول 
خـرج نمي کنند و فقط براي دیدن ویترین مغازه ها، نشسـتن و 
تماشاي جمعیت آمده اند. شکي نیست چنین مکان هایي به کل 
شهر زندگي مي بخشند؛ این مکان هاي پرجنب وجوش حداقل به 

اندازه مرکز خرید جذاب شده اند. 

1- Sienna’s plaza 
2- Ghirardelli 

مقدمه  مکان های عمومی و توصیه های طراحی



اهمیت چنین محیط هایي براي عابر پیاده در شـهر بسـیار 
بیشتر از جذبه  سادگي و زیبایي شان است، یا حتي از وقت گذراني 
در فضاي بیرون مي باشد. به عقیده روان درمانگر جوانا پاپینگ3، 
صـرف زمانـي در کافه یا خرید در خیابان نه تنها بیشـتر از یک 
تنوع خوشـایند اسـت، بلکه جزئي اصلي از زندگي سالم شهري 
اسـت. وي معتقد است بیشـتر ترس و بي اعتمادي شهرنشینان 
مسـتقیماً با فقدان فضاي باز عمومي مرتبط مي شـود؛ جایي که 
گروه هاي متفاوت مي توانند تعامل داشـته باشند. اگر ما خانه را 
ترک نکنیم خودمان را با تخیات ساخته  تلویزیون و ترس هاي 
خود کامل مي کنیم. در مقایسه، زماني که شما بیرون و در دنیاي 
واقعـي هسـتید واقعیـت مـردم را مي بینید؛ سـن هاي متفاوت، 
گروه هـاي مختلـف، رابطه هاي متفاوت کـه مي توانید از نزدیک 
مشاهده کنید )Morgan,1996,59(. این رویارویي ها مي تواند در 
ایجاد حس تعلق)مشترک( و سازگاري کمک کندکه شالوده اي 
باشـد براي رشـد و شکوفایي زندگي شهري در یک جهان چند 

فرهنگي که بطور دائم درحال تغییر است. 
موضوع اینکه حد و مرز فضای عمومی چیست و چه کسانی 
خـارج از محدوده فضاهای خصوصی محسـوب می شـوند، برای 
تضمین قابلیت دسترسـی فضا برای عموم، دارای اهمیت است. 
برای مثال برای برخی افراد همچون سـاکنین سـالمند مناطق 
مرکز شـهر، فضای نیمه عمومی آتروم ها مکانی جذاب، با دمای 
کنترل شده  و به لحاظ اجتماعی امن است که بسیار محبوب تر 
از فضای بیرونی اسـت. در عوض مشکاتی همچون تصرف فضا 
توسط گروهی خاص مانند افراد مسن به وجود می آید، بطوریکه 
مدیریـت تصمیم بـه انتقال آنها بـه فضای دیگـر می گیرد. این 
اتفاق در کریسـتال کورت4 در مینی پلیس رخ داد و مدیریت به 
خاطر تعداد زیاد سالمندان در اتریوم تمام سکوهای نشستن را 

حذف کرد.
بنابراین، اگرچه تنـوع فعالیت هاي اقتصادي و اجتماعي در 
فضاهاي باز شهري ممکن است محدودتر از دوران قرون وسطي 
باشـد، اما امـروزه دامنۀ آن به طور قابـل ماحظه اي بزرگ تر از 
آن دوران اسـت. در عین حال شـکل هاي جدیدي از فضاي باز 
ظهـور یافته اند که مورد حمایت بخش هاي خصوصي و عمومي 

3- Joanna Poppink 
4- Crystal Court 

قرار گرفته اند. براي مثال مسـیرهاي طوالنـي ویژۀ پیاده روي یا 
دوچرخه سواري در محیط هاي شهري به وجود آمده اند. باغ هاي 
عمومي که در آن افراد در قطعات کوچک سـبزیجات مي کارند 
و توسـط گروهـي از محلي هـا که از مالکان شـخصي یا عمومي 
اجـاره شـده، ایجاد مي شـود. همچنین در بعضي مواقع توسـط 
شـرکت ها یا موسسـات، پارک اداري براي کارمندانشـان ایجاد 
شده است. مسیرهاي پیاده روي و دوچرخه سواري، معموالً توسط 
بخش دولتي، در امتداد مسیر راه آهن یا خطوط مترو گسترش 
یافته انـد. حیـاط مـدارس از زمیـن آسـفالت معمولي بـه پارک 
مدرسه و فضاهاي داراي درخت و چمن تغییر یافته اند.خیابان ها 
بـر ترافیک سـواره بسـته شـده اند و در شـمال اروپا بـه »قلمرو 
پیاده« تبدیل شـده اند؛ جایي که عابران و ماشین ها به طور برابر 
در فضایي سهیم مي شوند؛ یا »خیابان هاي پیاده روي« که ورود 
وسایل نقلیه بعد از ساعت 9 صبح ممنوع و تبدیل به یک بازار 
و مرکـز خرید مي شـود. تمام گزارشـات رسـانه اي از روندی رو 
به رشـد در جشـنواره هاي شهرهاي کوچک، نمایش محصوالت 
کشـاورزي و هنـري، مسـابقه دوي ماراتـون، دوچرخه سـواري، 
نمایشـگاه هنري، جشـن هاي قومي و نمایش هاي خیاباني خبر 

)C-3مي دهد. )تصویر
عـاوه بر کارها و فعالیت هـای گروهی، فضاهای باز عمومی 
می تواند کاربرد شخصی نیز داشته باشد. به هر صورت فارق از 
کاربرد، موضوع مهم کل مبحث جدید فضاي باز است که ممکن 
است فضاي جمعی با قابلیت استفاده عموم باشد، یا فضایي که 
توسـط یک گروه خاص و توسـط سـاختمان خاص نزدیک آن 
اسـتفاده مي شود؛ مانند محوطه براي راه رفتن، نشستن و بازي 
در سـرای سـالمندان)تصویر C-48(، فضـاي مطالعـه و زندگي 
 .)C-42-45اجتماعي درمحوطه مدرسـه یا دانشگاه و... )تصویر
هیـچ یـک از اینها به لحاظ فني فضاي عمومي نیسـتند ولي به 
حـس زندگي جمعـی، اجازۀ ماقات و گفتگو بـا دیگران کمک 
مي کند. در این دوره از تحرک باال وشیوۀ سریع زندگي، بیشتر 
افـراد زندگي اجتماعي نسـبتاً قابل پیش بینـي در پارک محله، 
حیاط دانشـگاه یا پازاي سـاختمان اداري را به میدان شـهري 

ترجیح مي دهند. 
 بنابرایـن مـا در ایـن کتاب بـه گونـه اي از فضاهاي جمعي 
مي پردازیـم کـه 1- داراي مالکیـت عمومـي و قابل دسترسـي 



براي عموم باشد )پارک هاي محله، پارک هاي کوچک، برخي از 
فضاهاي پازا(، 2- آنهایي که مدیریت و مالکیت خصوصي دارند 
اما در دسـترس عموم هسـتند و 3- آنهایي کـه داراي مالکیت 
خصوصـي هسـتند و تنها در دسـترس گروه خاصـي از کاربران 
مي باشد )ساکنان و کارمندان خانه سالمندان، کودکان و کارکنان 
در مراکز نگهداري کودکان، بیماران، کارکنان و ماقات کنندگان 
در بیمارستان(. به طور واضح انواع بسیاري از فضاها در این سه 
دسـته ممکن است گنجانده نشـده باشد؛ مثل باغ هاي عمومي، 
زمین هاي بازي، خیابان ها، دبیرستان ها، خانه فامیلي، پارک هاي 
اداري کـه ما آنها را حـذف مي کنیم چون تحقیقات مفصلی در 

مورد استفادۀ مردم از چنین فضاهایي وجود دارد. 
بـراي انـواع فضـاي بـاز مـا در این کتـاب تعاریـف ذیل را 

پیشنهاد مي کنیم:
پارک محله: مناظري از سبزه ها، درخت ها، منطق گل کاري 
شـده که معموالً در محلۀ مسـکوني واقع شده و براي گونه اي از 
کاربردهـاي فعال )ورزش، بازي، پیاده روي( و منفعل)نشسـتن، 
آفتاب گرفتن، اسـتراحت( مجهز شـده اسـت. جزئیات استفاده 

براساس موقعیت و تراکم جمعیت متفاوت است. 
پارک کوچک: پارک کوچک، به اندازه  یک تا سه قطعه مسکوني 

است که به طور کلي توسط عابران محلي استفاده مي شود. 
پازاي شـهري: فضاي بیروني سـنگفرش شده در محدوده 
مرکز شهر که معموالً به عنوان بخشي از ساختمان جدید مرتفع 
است. چنین پازاهایي اغلب داراي مالکیت خصوصي هستند اما 

به طور کلي در دسترس عموم مي باشد. 
فضـاي بـاز پردیـس دانشـگاه: بخش هاي سـخت و نـرم از 
محوطه سـازي کـه بـراي پیـاده روي یـا مطالعـه، اسـتراحت و 

بحث هاي اجتماعي به کار مي رود. 
فضاي باز خانه  سـالمندان: فضاي محوطه سـازي شده براي 
پیاده روي، نشسـتن، تماشـا کـردن، باغبانـي و ماننـد آن براي 
استفاده انحصاري ساکنین خانه هاي جمعی که براي افراد مسن 

طراحي مي شود. 
فضـاي باز مراکز نگهداري و آموزشـي کـودکان: این فضاها 
معموالً شـامل سـطوح سـخت و نـرم و تجهیزات ثابـت و قابل 
جابجایـي مي باشـد. توجـه اصلـي به بچه هـاي پیش دبسـتاني 
)3 تا 5 ساله( است اما گاهي اوقات فضاهایي براي کودکان نوپا، 

نوزادان، بچه هاي دبستاني فراهم مي شود. 
فضـاي باز بیمارسـتان: یک حیـاط، باغ، ایوان یـا پارک که 
بخشـي از فضـاي یک بیمارسـتان مي باشـد. چنیـن فضاهایي 
اغلب براي استفاده  بیماران، ماقات کنندگان، کارکنان و بعضي 
مواقع مردم عام تهیه شده است. آنها داراي کاربردهاي درماني و 
اجتماعي مهمي مي باشـند و دید بصري خوشایندي دارند. آنها 
داراي سطوح نرم و سخت یا ترکیبي از آن دو بسته به موقعیت 

و کاربرد هستند. 

تاکیدهاي اخیر بر روي فضاهاي عمومي
چشمگیر ترین تغییر در ایجاد فضاهاي عمومي از زماني که 
ویرایـش اول ایـن کتـاب )در آمریکا( به چاپ رسـید، مصوبات 
مرکـز معلوالن جسـمي آمریکا5 در سـال 1990بود. با توسـعه  
حمایت هـاي جامـع از قانـون مدنـي سـال 1964 بـراي تحـت 
پوشـش قـرار دادن مـردم معلـول، ADA تبعیـض در اشـتغال، 
حمـل و نقـل عمومي، وسـایل ارتباطي از قبیـل تلفن همگاني 
و دیگـر تسـهیات عمومي را منع مي کند. ADA سـعي دارد تا 
مردم ناتوان را با تمامي تسـهیات عمومي و برنامه هاي مربوط 
به سرمایه گذاري دولتي حمایت کند و با ارائه دستورالعمل هاي 
ویـژه، دسترسـي برابـر و فرصت هـاي برابـر در حیطـه عمومي 
بـراي تمـام اعضـاي جامعـه ایجـاد کند. مـا حمایت خـود را از 
مقاصـد ADA بیـان مي کنیـم و طراحان را تشـویق مي کنیم تا 
تمـام ابزارشـان را در حـل مسـئله بـا موضوع ایجاد دسترسـي 
بـه مناسـب ترین و خوشـایندترین روش بـه کار گیرنـد و در 
توصیه هـاي طراحـي به ماحظـات ویژه ADA اشـاره مي کنیم. 
آسـیب پذیري در مقابـل جـرم و باالبردن امنیت شـخصي، 
همیشـه یـک عنصـر مهـم در طراحي، مدیریـت و اسـتفاده از 
فضاهاي عمومي بوده است. تاکید زیادي بر روي این موضوعات 
در سـال هاي اخیر وجود داشـته است. ترس از جرم، مردم را به 
خصوص بعد از تاریک شـدن هـوا از خیابان ها، پارک ها، پازاها 
و گذرهـاي عمومـي دور مي کنـد. این امر مانعي اساسـي براي 
حضـور در زندگـي عمومي شـهري مي باشـد. تـرس از جرم بر 
روي زنان بیشـتر از مردان تاثیر گذاشـته و نیز کیفیت زندگی 
)زیسـت پذیري( در شـهر اثرگـذار اسـت. دلیـل قاطعـي وجود 
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ندارد که نیروهاي بیشـتر پلیس یا محکومیت هاي بیشتر، جرم 
را کاهـش دهـد؛ یا افزایـش دیوارهاي حفاظتي یا سـیم خاردار 
امنیت مردم را تضمین کند. دیدگاه جامعي بر ایجاد مشـارکت 
بین دولت و شـهروندان تاکید دارد تا راه حل هایي براي مسـائل 

امنیتي تشخیص داده و اجرا شوند. 
دیـدگاه دیگـري بر روي طراحي و مدیریت محیط سـاخته 
شـده، متمرکـز شده اسـت کـه به عنـوان منـع جـرم از طریق 
طراحـي محیطي6 شناخته شـده اسـت. بر اسـاس CPTED، در 
رونـد تعریف مشـکل و اجـراي راه حل هـا، با ایجـاد ارتباط بین 
بخش هـاي خصوصـي و دولتـي و میـان گروه هـاي اجتماعـي، 
پلیـس و شـهرداري منطقـه، اجتمـاع تقویـت مي شـود و بـه 
شـهروندان اختیـار مداخلـه و ابتکار عمل مي دهد. ما به شـدت 
از ایـن دیدگاه و تاکید بر مشـارکت عمومـي حمایت مي کنیم. 
یکـي از مباحث طراحي، کاهش فرصت هاي بزهکاري واجتناب 
از احسـاس آسـیب پذیـري / بي دفاعي مي باشـد تـا اهدافي که 
ممکن اسـت ناسازگار باشـد تعدیل کند. مشخصا هر موقعیتي 
باید کاما هم در شـرایط فیزیکي و هم اجتماعي ارزیابي شـود. 
ایـن کتاب سـعي دارد دانشـي را در مـورد این هفت فضاي 
بـاز شـهري انتقـال دهـد؛ تحقیقاتـي کـه در زمینـه  محیـط و 
رفتارشناسـی صـورت گرفتـه و بـه شـکلي قابـل درک و مورد 
اسـتفاده مخاطبین، کاربران، طراحـان و مدیران فضاي باز ارائه 
مي کنـد. ما دسـتورالعمل هایي را پیشـنهاد مي کنیم که تجربه 
شـده اند تا اینکه تجویز شـده  باشـند. ما امیدواریم این کتاب نه 
تنها در طراحي فضاهاي باز جدید مفید باشـد بلکه در طراحي 
دوباره  و بازسازی پارک ها، پازاها و مانند آن به  خاطر تغییر در 
اسـتفاده از فضاهاي بیروني و یا نوع مخاطب فضا، به کار گرفته 
شـود. طراحي و باز طراحي فضاهاي عمومي به روند مشـارکتي 
نیاز دارد؛ به طوري که کاربران واقعي یا نمایندگان آنها در روند 
طراحي حضور داشته باشند. توصیه هاي برخواسته از تحقیقات 
نمي توانند جانشـین مشـارکت عمومي شـوند. بنابرایـن ما این 
کتاب را به عنوان ارائه اطاعات در روندی مشارکتي مي بینیم تا 

اینکه آن را جایگزین کنیم. 
اگـر یـک طـراح مسـئول طراحي یـک مـوزه یا رسـتوران 
جدیـد باشـد آزادي عمـل بیشـتري مجـود دارد تـا قالب هـا را 
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بشـکند و نـوآوري و ابتـکار بـه خـرج دهـد. اما فضـاي عمومي 
نسـبتاً محافظه کارانه تـر اسـت. نیازهـاي کودکان، افراد مسـن، 
نیازهاي فیزیکي و روانشناسي حیاتی آنهایي که در محیط هاي 
بیمارستان مي باشد، بر هر تمایلي در نوآوري ارجحیت دارد. در 
ارتباط با 7 نوع فضاي باز مطرح شده در این کتاب، ما معیارهایي 
بـراي مکان هاي موفق مردمي، تبییـن کرده ایم. ما معتقدیم در 

مواقع ممکن، یک مکان عمومي باید:
• جایي واقع شـده باشد که دسترسي آسان داشته و در معرض 

دید مخاطبین و کاربران باشد. 
• به طور واضح این پیام را منتقل کند که مکان قابل استفاده و 

براي استفاده شدن است.
• زیبا باشد و از محیط بیرون و هم فضاي داخل جذاب باشد. 

• داراي تجهیزات و مبلمان مناسب براي اکثر فعالیت ها باشد. 
• احساس ایمني و امنیت در مخاطبان ایجاد کند. 

• در جایي که الزم باشـد، رهایي از اسـترس و فشـار شـهري و 
سامتي و احساس خوشایند مخاطبان را تقویت کند. 

• زیرگروه هـاي متفـاوت مخاطـب را جـذب کند، بـدون اینکه 
فعالیت آنها مزاحم دیگر کاربران باشد.

• محیطي را پیشنهاد کند که از لحاظ فیزیولوژیکي در زمان هاي 
اوج استفاده، با توجه به نور، سایه و جهت باد، راحت باشد.

• قابل دسترسي کودکان و افراد معلول باشد.
• برنامه هایـي را در خـود بگنجانـد که مـورد حمایت مدیریت 

فضا باشد.
• اجزایي را به کار بَرد که مخاطبین بتوانند دست کاري یا تغییر 

دهند )مانند محوطه شن بازي در مرکز کودکان(.
• اجـازه و حـق انتخاب را به مخاطبین در پیوسـتن به مکاني و 

عاقمند شدن به آن از، طریق طراحي ساختار فضا بدهد. 
• بایـد بـه سـادگي و مقتصدانه بـا حداقل هایي کـه معموال در 

فضاهاي خاص انتظار مي رود، نگهداري و رسیدگي شود. 
مـا ایـن توصیه هـا در جهـت اطاع رسـاني بـه مخاطبـان، 
طراحـان و کاربـران فضاهـاي شـهري پیشـنهاد مي کنیـم تـا 
مکان هـاي مردمي خوشـایند، راحت، قابل دسـترس، مشـوق، 

معنادار و زیبا فراهم کنند. 




