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ارتقای فرصت حضور و مشارکت مردم با استفاده از
معرفی گونههای فضای عمومی شهر خالق*
(نمونه موردی شهر یزد)
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(تاریخ دریافت مقاله ،93/9/5 :تاریخ پذیرش نهایی)94/2/2 :

چکیده
امــروزه مشــارکت شــهروندان ،نیــاز اساســی بــرای دســتیابی بــه شــهر خــوب و پایــدار اســت .افزایــش
عالقهمنــدی بــرای حضور در فضای عمومــی و افزایش برهمکنش اجتماعی و بروز خالقیت شــهروندان
برای مشــارکت گروههای اجتماعی میتواند بســیار مفید باشد .این مقاله ،با روشی توصیفی و تحلیلی
و با رویکردی کمی و کیفی ،ضمن بررســی ابعاد مختلف فضای عمومی در شــهر یزد ،گونههای فضای
عمومــی باقابلی ـت و عملکرد جدید بر پایه شــاخصههای شــهر خــاق ،زمینه ارتقای حضور شــهروندان
را معرفــی و ارزیابــی نمودهاســت؛ در ایــن راســتا بــر مبنــای روش مقایس ـهای ،شــاخصهها و معیارهــای
مبنــا بــرای تشــخیص وضعیت فضــای عمومی خالق یزد ارائهشــده اســت .تحلیل اختالفی -ارزشــی و
یکنواخــت معیارهــای بهدس ـتآمده از جملــه سلســلهمراتب فضــای عمومــی ،فضــای چندمنظــوره و
مســتعد و پاســخگوی نیــاز مــردم ،فعالیت و مشــاغل نزدیک به هــم ،فضای مهیج و فرهنگ مشــارکت
نشــان میدهد که شــهر یزد را میتوان بهعنوان شــهری با پتانسیل شــهر خالق برای معرفی گونههای
جدید فضای عمومی در نظر گرفت .این بررســی نشــان میدهد که کارکرد فضاهای عمومی ،ارتباطی،
شــکلدهنده محلــه ،مســکونی ،چندمنظــوره ،شــکوفا کننــده اســتعداد مــردم ،تقویتکننــده روابــط
اجتماعــی ،مهیــج ،پاســخگو ،آ گاهیدهنده و اعتقادی بوده اســت .این فضاها میتوانــد انگیزه حضور
مردم برای افزایش مشارکت عمومی در مدیریت شهر را فراهم کند.

واژه های کلیدی
شهر خالق ،فضای عمومی ،برهمکنش اجتماعی ،مشارکت ،شهر یزد.
* ایــن مقالــه برگرفتــه از پایــان نامه کارشناســی ارشــد نگارنــده دوم با عنــوان «برنامهریزی فضــای عمومی برای افزایش مشــارکت مــردم (مطالعه
موردی شهر یزد)» میباشد که با راهنمایی و نظارت نگارنده اول انجام گرفته است.
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مقدمه
فضاهــای عمومــی شــامل مکانهایی بــرای مناســبات و روابط
بیرونی ،برهمکنشها ،تغییرات و رویاروییهای اجتماعی است که
گروههای مختلف با خواس ـتها و عالیق متفاوت گرد هم میآیند.
فرهنگ ،عادات ،رسوم و بینش و پیشینه اجتماعی مردم را میتوان
در فضای عمومی هر شهری مانند شهر یزد جستجو کرد .شهر یزد
با مجموعه فضاهای عمومی تاریخی و همچنین با رشــد و توســعه
بــدون توجه به خصوصیــات بافت قدیم در قســمت جدید ،نمونه
بسیار خوبی بهعنوان شهری با فضاهای شهری متنوع است .دید
کهنگــی بــه فضاهای عمومی بافــت قدیم و غیرعملکــردی به بافت
جدید ،باعث شــده اســت تــا برهمکنشهــای اجتماعــی در فضای
عمومی اندک شــود و برای مردم فرصت کمتری برای حضور پایدار
در فضای عمومی فراهم آید .حضور و مشارکت گروههای اجتماعی
ســا کن در شــهر ،در برنامههــا و طر حهــای مختلــف دســتگاههای
دولتــی ،عمومــی و خصوصی ،بیــشاز پیش دارای اهمیت اســت.
حالآنکــه شــهروندان بهمثابه مالکان اصلی شــهر ،بایــد همواره در
فرایندهای مختلف برنامهریزی ،اجرا و مدیریت شهر حضور داشته
باشــند و به شــهر و مــکان زندگی خــود هویت دهند .مشــارکت نیاز
بــه حضور مــردم دارد و حضور ،مقدمه شــکلگیری مشــارکت مردم
در امــور شــهری اســت .ا گــر مــکان و فضایی بــرای حضــور و افزایش
حــس اعتمــاد همگانی فراهم آید ،حضور و مشــارکت فراهمشــدنی
اســت .خصوصیــات فضــای عمومی شــهر یــزد ،بســیار جالبتوجه
اســت .خصوصیاتی که زمینهساز خصوصیات اجتماعی و فرهنگی
بــرای امــور مختلف بوده اســت .در یزد با دو فضای شــهری مواجه
هســتیم -1 :فضایی در بافت قدیم با کیفیت فضایی باال و کیفیت
کالبدی پایین  -2فضایی در بافت جدید با کیفیت فضایی پایین و
کیفیت کالبدی در بعضی موارد مناســب .مسئله اساسی فراموشی
فضاهای شــهری در بافت قدیم و عدم توجه به پتانســیلهای این
فضا برای توســعههای آتی شــهر اســت .حالآنکه این فضاها نیز در
حال نابودی و فرســودگی هســتند .احیا و مناسبســازی فضاهای
عمومــی مختلــف در دو بافــت قدیــم و جدیــد یــزد بــرای افزایــش
ســرزندگی ،پویایــی و تســهیل فرآینــد حضــور و مشــارکت مــردم در

فضای شــهری امــری گریزناپذیر و ضروری به نظر میرســد .جامعه
امــروز در عصــر خالقیت قرار دارد و ا گر فضاهای شــهری پاســخگوی
نیازهــای عصــر خالقیت نباشــد ،کارآمــدی خود را از دســت خواهد
داد .شــهری زنــده و پویــا اســت کــه همــگام بــا توســعه و رشــد در
علــوم مختلــف ،بتوانــد ظرفیتهــای الزم را بــرای ارائــه ابتــکارات و
خالقیتهــا و اســتعدادهای مــردم داشــته باشــد .توجــه بــه طبقه
قشــر خــاق در شــهر ،بــرای رهبــری و پشــتیبانی از ایــن فعالیتها،
باعــث ظهــور جنبــش شــهر خالق گردیــد .بنیان شــهر خــاق که بر
مبنــای عقایدی چون فرهنگ ،هنر ،برنامهریزی و صنایع فرهنگی
گذاشتهشــده ،میتواند رویکرد مناسبی برای بازآفرینی فضای شهر
یزد و ارائه گونههای فضای عمومی منبعث از فضاهای قدیم باشد.
برنامههای فرهنگی بهمانند یک هدف مشــترک میتوانند مردمی
با خواستهها و گروههای سنی و جنسی متنوع را گرد هم آورند؛ اما
تنها برنامههای فرهنگی برای این امر کافی نیســت و الزم است که
گونههــای مختلف فضای عمومی متناســب با برنامههای فرهنگی
و نیــاز گروههای اجتماعی وجود داشــته باشــد .گونههای مختلف
ت مناســبی
فضــای عمومــی ا گــر دارای محیطی خالق باشــد ،فرص 
بــرای شــکلگیری جنبشهای اجتماعــی و مردمی ایجــاد میکند.
جنبشهــای اجتماعــی ،ســرمایه اجتماعــی موردنیــاز بــرای فرآیند
مشارکت را فراهم میآورد .تأثیر متقابل شهر خالق و فضای عمومی
را میتــوان از آنجــا کــه فضــای عمومــی ،موتــور محرکــه شــهر خالق
نامبرده شده است ،درک کرد .چرا که شاخصهها و معیارهای یک
شــهر خالق ،بهخوبــی ســازگار و قابلاجرا در فضای عمومی اســت.
ایــن شــاخصهها میتوانــد گونههای جدیــدی از فضــای عمومی با
توجه به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی هر شهر که محور جنبش
شــهر خالق اســت ،را ایجاد کند .با توجه به مباحث مطرح شــده،
هــدف از مقاله حاضر ،بازتعریف و ارائــه الگوهای جدیدی از فضای
عمومی ،متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی امروز شهری چون
یــزد اســت .ایــن برنامهریــزی باعث میشــود کــه شــهری مبتنی بر
ویژگیها و شــاخصههای شــهر خالق و یادآور گذشــتهای باشــد که
آیندهای روشن در افق شهر متعالی میسازد.

 .۱پیشینه و مبانی موضوع
 .۱.۱شهر خالق
نظریــه شــهر خــاق و پیدایــش سیاس ـتگذاریهای مداخلهگر
در بافتهای شــهری با چش ـمانداز این نظریــه (البته در چارچوب
کالن بازآفرینــی فرهنــگ مبنــا) بــه دلیــل توجــه متناســب بــه ابعاد
اجتماعی-اقتصادی از یکسو و ظرفیتهای محلی از سوی دیگر
،در میــان سیاس ـتگذاران و متخصصــان شــهری مــورد اســتقبال
گســتردهای واقع شــده است .شــهر و طبقه خالق که پیدایش آنها

نیــز در قالــب تغییر پارادایمها و الگوهای توســعه شــهری در دوران
پســاصنعتی رخ داده ،توجــه زیــادی را در جامعــه دانشــگاهی و
متصدیــان شــهری در چنــد دهــۀ اخیر به خــود جلب کرده اســت؛
چرا که توانســته اســت چشــماندازها و راهبردهایی را بــرای ارتقای
توســعه اقتصــادی در شــهرها ارائه دهد .این نظریــه ،فرصتهایی
را بــرای پرداختــن بــه مقولــه اقتصــاد فرهنگــی در پاســخگویی بــه
نیازهــای بخشهــای خــاق شــهر از ســویی و مخاطبــان اینگونه
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محصوالت (گردشــگران) از ســوی دیگر فراهم کرده اســت .درواقع
این ســرفصل ،چشمانداز وسیعتری را پیش روی شهرها قرار داده
که در آن تأ کید بر اهمیت فرهنگ بهعنوان عامل توسعه ،مستقل
جدید
عامل
ِ
از دیگر عوامل کالســیک توسعه شهری است .در این ِ
توســعۀ شــهر ،ایــده آن اســت کــه فعالیتها بــا فرهنــگ و خالقیت
مرتبط اســت و به همان میزان ترا کم فرصتهای ارائه محصوالت
را ب��رای ش��هرها ب��ه هم��راه دارد (.)Navarro Yanez, 2013, 213
اولیــن جایــی که مفهوم شــهر خالق بهطور مشــخص در قالب یک
ســند نظریهای ارائه شــد ،در کار بیانچینی و لندری( )1995بود .تا
آن زمــان خالقیــت در معنایــی گســترده و عام مورد توجــه بود؛ اما
پساز این ،خالقیت در چارچوب این پرسش تعریف میگردید که
چطور نوآوری میتواند به شهرها در حل مشکالتشان کمک کند.
ایــده فرهنــگ بهعنوان موتــور محرکه توســعه خالق شــهر و عاملی
جهــت ارائــه تصویری نمادین از شــهر در ســازوکار جهانی اقتصاد و
بازآفرینی شهری متکی بر فرهنگ در اواخر دهه  1980و اوایل 1990
وارد شــد .در ایــن دوران ،واژه خالقیــت بــا تأ کیــد اتحادیــه اروپــا بر
اجــرای برنامــه پایتخت فرهنگی اروپا ،بار معنایی متکی بر فرهنگ
یافــت و فعالیتهــای مرتبــط بــا برنامــه مذکور تــا اواخر دهــه 1990
میــادی در چارچوب علمی شــهر خالق در اروپا ،با پتانســیلهای
بازآفرینانــه ،نــگاه حا کــم بــر برنامــه پایتخــت فرهنگــی اروپــا رواج
کامل یافت .در این رویکرد ،تأ کید اساســی بر بهبود شــهر از طریق
مداخــات خالقانه فرهنگی بــود .پسازاین دوره ،مفهوم خالقیت
با معرفی مفهوم جدید صنایع خالق ( ) DCMS, 1998, 32و پساز
آن ،طبقـ�ه خالق( ،)Florida, 2002,5جنبههای نوینی از خالقیت
اقتصــادی و ّفناورانــه در توســعه شــهری را نمایــان کــرد .پذیــرش
واژه صنایــع خــاق ،تمرکــز مفهومی را به ســمت تولیــد محصوالت
فرهنگی /خالق و زیرســاختهای موردنیاز بــرای اینگونه صنایع
برد ( .)Montgomery, 2005, 34بر اســاس این تعریف ،شــهر خالق
میتوانــد بهعنوان شــهری بــا باالترین حضور بالفعــل طبقه خالق
تعریــف گــردد .فلوریــدا پیشــنهاد میکنــد بــرای جــذب ایــن گروه،
شــهرها بایــد فرهنگ ،تنــوع فرهنگــی و زیرســاختهای الزم برای
آن را ارتقــا دهنــد (شــبانی و ایــزدی .)66 ،1393 ،ریــس ،در تبیین
مفهــوم شــهر خــاق تأ کیــد میکنــد کــه در شــهر خــاق ،توانایــی
ارتبــاط افــراد و فضاهــا وجــود دارد ،ارتباطــی که به هویت شــهری
مرتبــط اســت و درک از ساختوســاز گذشــته تــا آینــده در آن مهم
اســت .از نــگاه وی ،شــهر خــاق بهعنوان یــک نقطه جــذاب برای
طبقــه خــاق محســوب میشــود؛ بــهعبــارتدیگــر ،شــهرها بایــد
محیطهــای مهیجــی را بــرای تمــام مردم ایجــاد کنند؛ کــه در این
رونــد ،فرهنــگ ،ســرمایه بــا ارزشــی در شــهر خــاق اســت؛ و ازنظــر
کالبدی ،معیارهایی را از نگاه کســانی چون ورگان 1ارائه میکند که
معتقد اس��ت ش��هر خالق باید تمیز ،سبز و امن باشد (Reis, 2009,
)45؛ امــا معیارهــای ارائــه شــده ،تنها محیطــی و کالبدی نیســتند
چنانکه فلوریدا ،شــهر خالق را بر اســاس سه متغیر عمده (موسوم
به سه  )Tپایهگذاری کرده است که عبارتاند از :فناوری ،استعداد
و تساهل و تسامح .فناوری بهواسطه فراهم ساختن فرصتهایی
برای کسب دانش ،نقش مهمی در رشد اقتصادی دارد .استعداد

ً
دربرگیرنــده آن دســته از افــرادی اســت کــه واقعــا اندیشــههای
ابداعگرایانــه و نوآورانــهای دارنــد .تســامح دربرگیرنــده فرهنگــی
بــاز و متنــوع بر مبنــای قومیت ،نژاد و جهتگیری جنســی اســت.
بهطورکلــی طبقــه خالق در مکانهایی ریشــه میدوانــد که دارای
این سه متغیر سرنوشتساز باشند .هریک از این سه عامل اهمیت
دارنــد؛ امــا بهتنهایــی شــرط کافــی نیســتند و یک مــکان بهمنظور
جــذب افــراد ،ایجاد نــوآوری و تحــول اقتصادی باید هر ســه متغیر
را دارا باش��د ( .)Ashtari & Mahdneghad, 2012, 41چالــرز لنــدری
در کتــاب «شــهر خــاق ،الزاماتــی برای نــوآوری شــهری» ،اهمیت
محیط خالق از منظر حل مشــکالت شــهری را بیــان میکند .او در
جستجوی مسیرهای نوین در بازیابی بافتهای فرسوده شهری،
بــر تجاربــی که نیــروی خــاق فرهنگ و هنــر میتواند بر آزادســازی
انــرژی درونــی ایــن بافتهــا داشــته باشــد ،تأ کیــد مینمایــد .او
همچنیــن برای همزیســتی فرهنگهای مختلــف ،وا کاوی هویت
شهر را ارائه میدهد و بهموازات پیش بردن چنین رویکردی ،شهر
پایــدار را نیز همین مســیر میبیند (شــبانی و ایــزدی.)68 ،1393 ،
نکته مهم دیگر این اســت که همیشــه ظرفیت فرهنگی و خالقانه
هر شــهر ،بســیار بیشــتر از آن اســت که مــا در ابتدا تصــور میکنیم.
ایــن بــه مفهــوم درک ایــن نکتــه اســت کــه شــهروندان عــادی،
درصورتیکه فرصتهای کافی در اختیار داشــته باشند ،میتوانند
کارهــای فوقالعــاده انجــام دهند .شــهر خــاق ،مکانی برای رشــد
خالقیتهــا ،جایگاهــی بــرای خالقیتهــای هنــری ،نوآوریهــای
علمی و ّفناورانه ،صدای فرهنگهای روبه رشد ،شهری باقابلیت
جامه عمل پوشــاندن به همه پتانســیلهای خالق خود ،پیشــتاز
در فعالیتهــای فرهنگــی ،هنــری و شــهری پویا از لحــاظ یادگیری
فرهنگــی اســت؛ بنابرایــن میتــوان ابعــاد موردنیــاز عناصــر حیاتی
شــهر خــاق را در فضــای عمومــی شــامل هویــت شــهری ،محیــط
مهیــج ،محیط مســتعد فعالیــتّ ،فناوری در زمینههــای مختلف،
محلهــای اجتمــاع و همــکاری ،فضــای تمیــز ،ســبز و ســایر موارد
برشــمرد .ضمــن اینکــه همانطــور کــه در مباحــث مرتبط با شــهر
خالق مطرح شد ،دو مفهوم اقتصاد و برنامههای فرهنگی ،همراه
با طبقه خالق شهر ،بسیار حیاتی است .شهر خالق ،شهری است
که نشــاندهنده فرم و مفهوم شــهر آینده اســت .این شهر ،زندگی
گروهــی بالنــده را بــه ارمغان مــیآورد ،مقیاس اقتصــادی مرتبط با
منابع ،اطالعات ،تبادل عقیدهها ،تمرکز ســرمایه ،نزدیکی مشاغل
و فرصتهــای شــغلی را تحــت تأثیر قــرار میدهد .شــهر خالق این
ویژگیهــا را شناســایی میکند و به آنها انســجام میبخشــد و افراد
و شــرکتهایی که به مسایلی چون :ارزشهای فرهنگی ،اجتماع،
انصــاف ،نوآوری ،جنس و نــژاد و برابری مذهبی اهمیت میدهند
را تشــویق میکنــد .اصــول دموکراتیــک و شــمولگرایی فرهنگی ،از
ویژگیهای عمومی آ گاهانه و س��نجیده ش��هر خالق است (Reis et
 .)al, 2009,44با توجه به ارکان و ابعاد و عناصر حیاتی شهر خالق،
راهبرد شــهر خــاق ،ایفای یک نقــش رهبری در بیــن تمام اجزای
سیســتم شــهری اســت که در پیــدا کــردن روشهای کارآمــد برای
ایجاد یک محیط منســجم ،متعادل و دعوتکنندهی شــهروندان
بــرای مشــارکت در فعالیتهای فرهنگی باشــد (ابراهیمی،1387 ،
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 .)9در مجمــوع کاربــرد واژه خالقیــت در حــوزه شــهری و مرتبــط با
موضوع این پژوهش در حوزه فضای عمومی در چارچوب مفاهیم
زیر خالصه میشود:
 -۱شهر خالق منبع جدید برای حل مسئله توسعه شهر
 -۲تأ کیــد بــر صنایــع فرهنگــی ،طبقه خــاق به ســمت فضای
شهری با اقتصاد رقابتی و فرهنگی
 -۳فضای شهری مهیج ،مستعد ،امن ،مبتنی بر فناوری
 -۴اهمیت ارتباط محیط و انسان در فضای شهر
 -۵رشد اقتصادی و ّفناورانه شهر در فضای شهری
 -۶زندگی گروهی ،فرصتهای اجتماعی و شغلی و تبادل افکار
و عقیده در فضاهای شهری
چش ـمانداز شــهر خالق که در مباحث فوق بیان شــد ،تأ کید بر
خالقیت در عرصههای شــهری برای توســعه فرهنگــی و اقتصادی
در چالشهــای شــهری دارد .شــهر خــاق در معنــای عمیــق خود
بــرای شــهروندان حــق حضــور را فراهــم میســازد؛ زیرا حــق حضور
در شــهر ،حق فعالیت برای ســاخت شــهری متفاوت ،بهنحویکه
ت فضاهــای بــاز شــهری و خلــق فضــای عمومی
بــه تقویــت ظرفی ـ 
بیواســطه وابســته اســت (مارکوس و دیگــران ،)90 ،1392 ،کمک
میکنــد .حــق حضــور ،ســرآغاز و انگیزهای بــرای افزایش مشــارکت
است که در این مشارکت ،سه فعالیت مجزای پرا کندن اطالعات،
جمعــآوری اطالعات و ارتقای یک گفتگو تشــخیص داده میشــود
()Carmona, 2003, 220؛ بنابرایــن رویکــردی بــا اولویــت ارائه حق
حضور برای مردم در فضاهای شــهری بر اســاس چش ـمانداز خالق
شــهر ،الگوی گونههایی از فضای عمومی در آینده شهر را متضمن
میســازد .بروســیک در کتابــی بــا عنــوان آزادی و خالقیــت بیــان
میکنــد مــا میتوانیم تفکــر خــاق را از راه دخیل کردن تمــام افراد
ذینفع در خلق یک اثر پرورش دهیم .هرچقدر به ســمت اســتفاده
از مشــارکت بهرهوران در تولید یک اثــر کالبدی پیش رویم ،به این
معناســت کــه به توســعه تفکر خالقانــه در یک جامعه بهــا دادهایم
(سعیدی.)7 ،1389 ،
 .۲.1گونههای فضای عمومی
در مفهــوم گســترده ،فضــای عمومــی مکانــی اســت کــه در
دســترس همــگان باشــد و شــامل گونههــای متفــاوت از پــارک
ملــی گرفتــه تــا تاالرهــا و مرا کــز شــهری اســت .بهطورمعمــول،
فضاهای شــهری ،بهمثابه مکان عمومــی مکانهای تجمع افراد
و گــذران اوقــات فراغت اســت .در تمــام شــهرها ،فضاهایی چون
میدانهای باز ،فضاهای بســته ،پارکها و فضاهای سبز ،بلوارها
و پارکهــای خطــی ،خیابانهــای بازسازیشــده و فضاهــای
عمومـ�ی ارتباطـ�ی را میتـ�وان بازشـ�ناخت (Shaftoe, 2008, 80-
 .)75رویهمرفتــه ،بــرای فضاهــای عمومــی ،بــا نــگاه افزایــش و
ایجــاد فعالیــت و برهمکنــش اجتماعی ،کنگ و یوشــیمی 2فضای
عمومی را به چهار بعد تقســیم میکنند:
 .۱فضاهــای عمومــی کــه با بنیانــی در طبیعــت و خاطرات یک
مکان ثابت رشد کردهاند (محلی).
 .۲فضاهایــی بــا هویتــی چندگانــه در میانــه جهانیشــدن

(هویتهای چندگانه)
 .۳فضاهــای عمومــی کــه هویتهــای چندگانــه را رد میکنــد و
ســعی به تمرکز در یک هویت منحصربهفرد بر اســاس ملیتگرایی،
نژاد (هویت منحصربهفرد)
 .۴فضاهــای عمومــی بــر مبنــای حا کمیت جهانی کــه در عمل
بهمنظــور نابودی ســه نوع دیگــر فراتر از جمع ملــی موجود میرود
(جهانی) (.)Okano, 2010, 511
گولیــک ،3ســه نوع فضای عمومی را تعریــف کرده و ادعا میکند
که بسیاری از منتقدان ،این سه فضا را با یکدیگر اشتباه میگیرند:
 اراضی و مستغالت عمومی :بر اساس تعریف سنتی ،جاییً
است که دولت رسما مالک فضاست.
 فضــای عمومــی نشانهشناســانه :شــکلگرفته از هویتهــایفضایی کهرقابتبرسرفضایشهریونیزتبعیضدرآنراترغیبمیکند.
 قلمروی عمومی :فضای جمعی که شهروندان در آنجا قادرندبه تعامالت اجتماعی و سیاسی بپردازند (.)Gulick, 1998, 141 - 135
دینس و کتل با استفاده از درگیری اجتماعی با فضا و درک آن ،پنج
ً
دسته فضای مختلف را شناسایی نمودند که کامال از هم جدا نبوده
و ممکن اســت دوبهدو با یکدیگر ســازگاریهایی نیز داشــته باشند:
محلــی تکــراری که
 مکانهــای روزانــه :4طیفــی از فضاهــایِ
تــا حــدی نقــش قلمــروی عمومــی و مکانهــای روزمــره تعامــات
اجتماعی را ایفا میکند.
 مکانهــای معنــا :5ا از فــردی به فــرد دیگر متفــاوت بوده و بامعانی خاص هر مکان در ارتباط است.
 محیطهای اجتماعی : 6بهواسطه طراحی و نوع کاربریهایموجود در فضا ،تعامالت اجتماعی میان کاربران را ترغیب میکند.
 مکانهــای خلــوت و خصوصــی :7فرصتی بــرای تنهایی ،یاارتباطات یک گروه دوستانه کوچک فراهم میکند.
 فضاهــای منفــی :8جایــی که برخــی از جنبههــای رفتارهایضداجتماعی بروز میکند (.)Cattella, 2006, 26-31
در بســیاری از مــوارد ،بیتوجهــی بــه فضــای عمومــی و
برنامهریزیهــای نادرســت ،باعــث کاهــش ماهیــت عملکــردی
فضاهــای عمومــی شــده اســت .گونههــای موجــود معرفی شــده،
بیشتر براساس ماهیت وجودی و اجباری محیطی و زیستی شهری
اســت .مامفورد به همبستگی اجتماعی و ارتباطات متقابل چهره
بــه چهــره ،تحرک فکــر و اندیشــه و اهمیت زیباشــناختی فضاهای
شــهری تأ کیــد دارد و ارتباطــات یکجانبــه و خودمحوریهــای
ســودجویانه را نفی میکند (شــار عپور .)195 ،1389 ،ا گرچه وجود
فعالیتهــای زیــاد در یــک فضا خــود دلیلی جهت حضــور مردم در
فضا و افزایش فرصت مشــارکت اســت (رفیعیــان)288 ،1391،؛ اما
بــرای اجتماعیشــدن فضــای عمومی ،حس همبســتگی ،هویت،
اعتمــاد و ویژگیهــای اجتماعــی و از ایندســت موارد باید باشــد.
حــس همبســتگی ،اشــاره بــه احساســاتی ماننــد احســاس تعلــق،
بــا هــم بــودن ،انســجام و هویــت دارد .تعلق بــه مکان از احســاس
تعلقی ناشــی میشود که از وابستگی به گروههای اجتماعی شکل
میگیــرد .به گونهای که ارتباط ایجاد شــده بیــن افراد و مکانها را
تعریف میکند ( .)Shamsuddin, 2008, 400احساس تعلق به یک
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محله ،درنتیجه یک فرایند پیچیده است که شامل کیفیت عینی
به محله ،ســامت روانی و جسمانی فرد ،تعریف ذهنی خود فرد از
همسایه و محله است (.)Young, 2004, 26-28

 .۲چارچوب نظری
شــهر خــاق بــا تأ کیــد بــر فضاهــای همســایگی و شــهری،
هویتمنــدی ،ایجــاد زمینــه اســتفاده از ّفنــاوری در فضا ،کشــف
اســتعداد مــردم و کالبدی مبتنــی بر فرهنــگ و فضاهای جمعی،
فضاهای عمومی درخور حضور مردم را فراهم میکند و گونههای
معرفیشــده را بهعنــوان پایهای برای شــکلگیری هویت فرهنگی
و اجتماعی اســتفاده میکند و درنهایت ،عملکرد تعریفشــدهای
را در ســطوح مختلف ،در فضای عمومی تعیین میکند .ســاختار
شــهر خالق ویژگیهایی دارد که شالوده فضای عمومی باقابلیت
حضــور بــاالی مــردم را دارد .ایــن ویژگیهــا بــا توجــه بــه مباحث
موردبررسی و ساختار معینشده شهر خالق شامل موارد زیر است:
 -۱شــهر خــاق ،پیشــرفتهای اجتماعی را در قالــب نهادهای
اجتماعی و فرهنگی سرعت میبخشد.
 -۲در این شهر غلبه یکی بر دیگری وجود ندارد و فرصت برای
تمامی اقشار و گروهها به یکمیزان وجود دارد.
 -۳محلههایی متنوع و فضاهای مستعد
 -۴فعالیتهــا و کاربریهــا متناســب بــا مقیــاس عملکــرد و
شکوفا کننده استعداد مردم
 -۵فضاهای عمومی با ظرفیت باالی تجمع
 -۶دسترسی مناسب و ارتباطدهنده فضاهای عمومی
 -۷دارای محلههــای بــا هویــت و منســجم کــه یــک اجتمــاع
محلی منسجم را امکانپذیر میسازد.
 -۸تنوع فعالیتی و فضایی با برنامهریزی خالقانه
 -۹وجــود عرصه اجتماعی باز و مردمســاالر بــرای بیان عقاید و
ابراز نظرات مردمی
 -۱۰مشــارکت در برنامههــای شــهری و محلــی از طریــق

برنامهریزی فرهنگی
 -۱۱ارتباطــات و تعامــات مردمــی بهصــورت مطلــوب از طریق
ایجاد رابطه مطلوب بین انسان و کالبد
بــا توجــه بــه مباحــث مطر حشــده ،در جــدول  ،1شــاخصههای
ص شده است
فضای عمومی خالق شهر برای افزایش حضور مشخ 
که فضاهای عمومی شــهر یزد را مورد بررســی قرار داده و کمبودها و
نیازمندیهای شهر خالق با گونههای جدید معرفی میشود.

 .۳روش تحقیق
روش پژوهــش حاضــر توصیفی-تحلیلــی از نــوع کاربــردی
اســت کــه چارچــوب مفهومــی آن بــا بررســی متــون ،نشــریات،
کتــب داخلــی ،خارجــی تدویــن و ارائــه شــده اســت .جمعآوری
دادههای موردنیاز با اســتفاده از طر حهای فرادســت ،برداشت
مکانــی و همچنیــن مصاحبــه بــا افــراد مطلع در مــورد دادههای
موردنیاز جمعآوری میشــود.
 .۱ .۳تحلیل دادهها
تحلیل دادهها با اســتفاده از روش سوات 9بهصورت یکنواخت
جمعبنــدی و با روش تحلیل اختالفی و ارزشــی معیارهای موجود
مقایســه میشــود .دادهها در این بخش شــامل دادههای مربوط
به دادههای میدانی و مطالعاتی میباشند.
 .۱ .۱. ۳تحلیل اختالفی ارزشی
ارزیابــی ترکیبــی معیارها نســبت به یکدیگــر و تأثیــر متقابل آنها
بــر عملکــرد با توجــه به الزمههای شــهر خالق که نیازمند انســجام
بخشهــای مختلــف اســت ،کمــک میکند تــا مؤلفههــای جدول
سوات (ضعف ،فرصت ،قوت ،تهدید) ،با یکدیگر بهصورت ترکیبی
مقایســه شــوند .بدینصــورت کــه بــا توجــه بــه معیارهــای تعیین
شــده در جــدول ســوآت ،عملکــرد هر معیار بــا عملکرد معیــار دیگر
مقایسهشــده و وا کنش و کنش هرکدام در گذشــته و حال در قالب

جدول  -1رابطه شهر خالق و مشارکت محور در ابعاد مختلف.

شاخصهها
وجود عرصههای عمومی به صورت سلسلهمراتبی از سطح محله تا جامعه

معیار واحد
عناصر عملکردی شکلدهنده محله و شهر A

وجود فضاهای چندمنظوره و مستعد فعالیتهای مختلف
شهر خالق

فضا توانایی پاسخدهی به استعدادهای مردم را داشته باشد
فضا امکان تشکیل اجتماعات خودجوش را در اختیار مردم بگذارد

فضاهای شکوفا کننده استعداد مردم B

عملکردها و مشاغل نزدیک و ایجاد فرصتهای شغلی برای مردم
فضای شهر و محله ارائهدهنده یک محیط مهیج برای مردم شهر و محله
جایگاه فرهنگ ،ارزشها و برنامههای فرهنگی زمینهساز مشارکت

فرهنگ مشارکت D
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عملکــرد مثبت سیســتم مورد ارزیابی قرار میگیــرد .این ارزیابی در
ً
ســه مؤلفه اختالفی ،ارزشــی و نسبتا ارزشــی بیان میشود .تعریف
ً
نقاط ارزشی و اختالفی و نسبتا ارزشی بدینصورت است که:
اختالفی :در مؤلفه اختالفی ،مقایســه عوامل چهارگانه ،نشــان
از کاهش سطح عملکرد مثبت سیستم دارد◦ .
ارزشــی :در ایــن مؤلفــه ،مقایســه هر یــک از عوامــل چهارگانه با
یکدیگرً ،نشان از افزایش عملکرد مثبت برنامه دارد• .
نســبتا ارزشــی :در این مؤلفه ،مقایســه عوامل چهارگانه ،نشان
وضعیت آستانه وضعیت خطر برای برنامه را دارد• .

 .4یافتههای پژوهش
یافتههای پژوهش حاصل از تحلیل شاخصههای شهر خالق
ً
در فضــای عمومــی اســت .یــزد ،شــهری با جمعیــت تقریبــا 385
ً
هــزار نفــر که دارای دو بافت کامال متفاوت شــامل  20محله قدیم
و  20محلــه جدیــد اســت (تصویــر .)1تصویــر  ،2فضاهــای عمومی
شهر را نشان میدهد.
 .۱ .۴عناصر عملکردی شکلدهنده شهر و محله
شــاخصههای ایــن معیــار شــامل سلســلهمراتب فضایــی در
عرصــه و میدانهــای عمومی از محله تا ســطح جامعه اســت .این
شــاخصهها در دو قســمت محلههــای قدیــم و محلههــای جدیــد
مورد بررسی قرار میگیرد.
 .۱ .۱ .۴سلسلهمراتب فضایی
جهت بررســی سلســلهمراتب فضایی عرصهها و فضای عمومی
شــهر یزد ،به عملکردها توجه شده است .در این وضعیت ،فضاها

تصویر  -1محلههای شهر یزد برگرفته از طرح تفصیلی.

و عرصههــای عمومــی در دو قســمت شــامل -1 :دسترســیها و
-2اما کن عمومی ،بررسی میشود.
نظام دسترسیها در بافت قدیم شهر یزد دارای سلسلهمراتب
عملکــردی مشــخصی اســت .دسترســیها بــا پوشــش مجموعــه
اما کــن عمومــی ،باعــث شــکلگیری سلســلهمراتبی از فضاهــای
عمومــی شــده اســت .ایــن سلســلهمراتب فضایــی در شــهر یــزد
شــامل فضای  -1نیمهخصوصی  -2نیمه عمومی  -3عمومی -4
ً
کامال عمومی است(تصویر .)3
در بافــت جدید ،سلســلهمراتب دسترســیها مناســب نیســت
و جــای خالــی بعضــی از دسترســیها مشــاهده میشــود .ایــن
ً
فضاهــا در بافت جدید شــامل -1 :نیمه عمومی  -2کامال عمومی
میباشند (تصویر .)4
 .۲ .۴فضاهای شکوفا کننده
شــهر خــاق از طریــق ایجــاد فضاهــای توانا بر شــکوفا ســاختن
اســتعدادهای مــردم ،میتوانــد فراهمکننــدهی مشــارکت مــردم
باشد .تأ کید اصلی فضاهای مستعد روی فضاهای عمومی است.
بــرای بررســی فضاهــای شــکوفا کننــده اســتعداد مــردم در شــهر با
توجه به مطالعات و نتایج حاصل از شــهر خالق در فضای عمومی
و نیمه عمومی چهار شــاخصه وجود دارد .این شــاخصهها شــامل
 -1وجــود فضاهای چندمنظــوره و مســتعد فعالیتهای مختلف،
 -2فضا توانایی پاسخدهی به استعدادهای مردم را داشته باشد،
 -3امــکان تشــکیل اجتماعات خودجــوش را در اختیــار مردم قرار
دهــد-4 ،عملکردهــا و مشــاغل نزدیک و فرصتهای شــغلی برای
مــردم فراهم آورد .این شــاخصهها بر ایجــاد محیطی خالق داللت
داشته و مردم فرصت باهم بودن بیشتری داشته و میتوان از این
خصوصیات برای مشارکت استفاده کرد.

تصویر  -2فضای عمومی در یزد (طرح تفصیلی یزد).
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جدول  -2سلسلهمراتب فضاها و عرصههای عمومی شهر یزد.

مجموعه اما کن عمومی

دسترسیها

عرصه
عمومی

سلسلهمراتب فضایی

سلسلهمراتب عمومی بودن فضا

بافت قدیم

بافت جدید

بنبست

-

در بافــت قدیــم ،اولیــن محل به فضای غیرخصوصی اســت و برای واحدهای مســکونی یک فضــای عمومی و برای افراد
خارج از اهالی این واحدها نیمهخصوصی است.

کوچه

کوچه

در بافت قدیم بعد از بنبست قرار دارد و محل عبور اهالی محل و دسترسی به واحدهای مسکونی است؛ که یک فضای
نیمه عمومی برای کل شهر و فضای عمومی برای اهالی محل محسوب میشود.
در بافــت جدیــد کوچــه اولین محل از فضای خصوصی به عمومی اســت؛ کــه عملکرد آن برای تمامــی محله و همچنین
برای کل شهر یکنواخت میباشد .لذا این فضا یک فضای عمومی محسوب میشود.

گذر

خیابان فرعی

گــذر در بافــت قدیــم بعد از کوچه ســومین فضای دسترســی محســوب میشــود .این فضــا که محل عبور و دسترســی به
عناصر محله است ،به علت خاص بودن هر عنصر برای اهالی محله و همچنین ایجاد نوعی دسترسی بین دو محله که
دو محله متفاوت شاید باشند ،فضایی نیمه عمومی محسوب میشود.
خیابان فرعی برای مردم دسترسی یکنواخت داشته و فضایی عمومی محسوب میشود.

راستهبازار

-

راســتهبازار فضایی برای اتصال چندین مغازه و راســته اســت این فضا با عملکردی بهصورت عمومی برای بیشــتر مردم
ً
یک فضای کامال عمومی محسوب میشود.

خیابان

خیابان

میدانچه کوی
مسکونی

کوی مسکونی

ً
خیابان اصلی محل عبور و حرکت کلیه مردم و فضای کامال عمومی محسوب میشود.
کوی مســکونی به علت دسترســی از طریق چند بنبســت و کوچه برای اهالی غیر ســا کن بهصورت نیمهخصوصی است.
میدانچههای بافت قدیم برای اهالی محل یک فضای عمومی محسوب میشود.
در بافت جدید دارای عملکرد یکنواخت و دسترسی تقریبی همه فراهم است

در بافت قدیم بهصورت یک فضای نیمه عمومی عمل میکند
واحد همسایگی واحد همسایگی
در واحد همسایگی بافت جدید باوجود عملکردهایی مثل بوستان بهصورت نیمه عمومی عمل میکند.
مجموعــه مرکــز محلــه نیز به علت خدمترســانی برای مردم محلــه بهصورت خاص در بافت قدیــم فضای نیمه عمومی
محسوب میشود.

مجموعه مرکز
محله

------

مجموعه محله

محله

مجموعه محله در قالب مجموعه محلهها با عناصر مختلف مثل راستهها دارای عملکرد عمومی است.
ً
در بافت جدید این عملکرد نیز فضایی کامال عمومی محسوب میشود.

مجموعه شهر

شهر

ً
مجموعه شهر برای مردم به صورتی کامال عمومی است و حتی برای اهالی غیر سا کن در شهر
ً
شهر نیز در بافت جدید این شرایط را دارا میباشد و کامال عمومی است.

تصویر  -3وضعیت سلسلهمراتب فضایی در بافت قدیم یزد.

تصویر  -4وضعیت سلسلهمراتب فضایی در بافت جدید یزد.
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 .۱ .۲ .۴فضاهای چندمنظوره و مستعد فعالیتهای مختلف
فضاهای چندمنظوره مربوط به فضاهایی است که دارای یک
فعالیت رســمی بوده و توانایی ایجاد فعالیتهای مختلف دیگر در
کنار آنباشد .این فضاها شامل فضاهای زیر است.
 -۱ایستگاهها و پایانههای حملونقل
 -۲مسیرهای پیاده
 -۳مرکز تجاری محله
 -۴فضاهای تاریخی و گردشگری (جدول .)3
 .۲ .۲ .۴توانایی پاسخدهی فضا به استعدادهای مردم
مدیریتشهریدرراستایارتقایتوانعمومیوآفرینششهرخوب
موظف به برنامهریزی برای این فضاها است .استعدادهای مردم در
قالب عملکردهای زیر در فضای عمومی میتواند مورد توجه قرار گیرد:
 -۱ورزشــی :توانایــی مــردم در رشــتههای مختلــف ورزشــی نیاز
بــه محیــط تعریف شــده در ســطح محلی و شــهری دارد .فضاهای
ورزشــی یزد کمتر بهصورت محلی اســت .درحالیکه ســطح پنهان
استعدادها را شناسایی میکند.
 -۲فضاهای علمی :فضاهای علمی شــامل دانشگاه و آموزشی
و پارکهــای علــم و فنــاوری اســت .در یــزد این ســطح مشــارکت و
فضاها در سطح مناسبی قرار دارد.
 -۳مکانهــای تأمینکننده امکانات مجــازی :این مکانها در
یزد بسیار ضعیف است.
 -۴فضاهــای فرهنگــی و هنــری :ایــن فضاهــا بــا توجــه بــه نیــاز
فعالیتهــای هنــری ماننــد موســیقی بــه فضاهــای آموزشــی لــزوم
ایجادشان در شهر و محلههای یزد میباشد.
 -۵شکوفا کننده استعداد معلولین و نابینایان :برای جلوگیری
از انزوای آنها در سطح شهر و محله الزم است.
 -۶فضاهای اقتصادی :این فضاها در یزد باالتر از حد مطلوب
وجود دارد؛ نیاز به تنوع در ارائه خدمات دارد.
با توجه به تصویر ،5میتوان مکانهای مســتعد در محلههای

یزد را مشاهده نمود و با استفاده از مساحت و تعدد این فضاها در
هر محله با اســتفاده از سیســتم  ،GISوضعیت هر محله را تحلیل
کرد .تصویر ،6محلههای دارای فضاهای مستعد در سطح موجود
نســبت بــه یکدیگــر را نشــان میدهــد؛ امــا وضعیت مناســب برای
هیچیک از محلهها وجود ندارد.
 .۳ .۲ .۴توانایی فضا در تشکیل اجتماعات خودجوش مردم
یکــی از شــاخصههای شــهر خــاق ،وجــود فضــا و مکانهــای
مناســب برای ایجاد تجمعات خودجوش مردم اســت .این فضاها
بــا تجمــع مــردم میتوانــد ســرمایه اجتماعــی الزم بــرای مشــارکت
پایدار را فراهم آورد .تجمع ،دامنهای گســتردهتر از مفهوم سیاسی
را در بــر میگیــرد .فضاهایــی که میتوانــد باعث تجمع مردم شــود
شامل فضاهای زیر است:
 .۱فضاهای مسیرهای پیاده و دوچرخه
 .۲فضاهای تفریحی سبز و بوستانهای شهری
 .۳میدانهای شهری و محلی
 .۴رستوران ،غذاخوری و فضای روبروی این اما کن
 .۵فضاهای عمومی در فضاهای اداری
مهمتریــن خصوصیــت ایــن فضاهــا در یــزد ،وجــود قابلیــت
اســتفاده بــرای حرکــت بــه ســمت شــهر خــاق اســت کــه حضــور
معنیدار مردم را قابل تأمین میکند (جدول .)4
 .۴ .۲ .۴عملکردها و مشاغل نزدیک و فرصتهای شغلی
منظور از عملکردها و مشــاغل نزدیک به هم ،فضاهایی اســت
کــه در محیــط بــاز کوچک تــا بــزرگ در میدانهــا و فضاهای خطی
ایجاد میشــوند .ایــن فضاها ،باعث حضور هر چه بیشــتر مردم در
شهر شده؛ که شامل فضاهای زیر باشند:
 .۱فروشگاههای بزرگ
 .۲روز بازارها و بازارهای فصلی
فضــای تجاری بهصــورت بازارچههــای مختلف وجــود دارد اما

جدول  -3بررسی وضعیت فضاهای چندمنظوره در شهر یزد.

فضا

وضعیت عملکردی در شهر

مسیرهای
پیادهرو

پیادهروهــای شــهر یــزد ماننــد بســیاری از شــهرهای ایران به صورتی ســاده بــدون تنوع فضایــی و بدون
مبلمان الزم از جمله مبلمان تجمعپذیر است .پیادهروها تنها برای دسترسی به مغازهها و عبوری است
اما فضای الزم در بعضی نقاط گرهی وجود ندارد.

تقویــت حــس همجــواری ،ایجاد حرکت پیاده ،وجــود تنوع و همچنین تأمین نیازهــای مبتنی بر عادات
مصرفــی مــردم میتوانــد باعــث ایجاد شــهر بر اســاس محلــه و نوعــی تعلق به محلــه را شــود .مرا کز محله
مرکز تجاری محله تجــاری در بافــت قدیــم همــان بازارچههای قدیمــی؛ که حرکــت پیاده و تجمــع را تقویت میکنــد؛ اما در
بافت جدید با قرارگیری بازارها در لبه خیابان این مزیتهای از بین رفته است.
فضاها 
ی
تاریخی-
گردشگری

ایــن فضاهــا در قالــب باغهای تاریخی ،بازارها ،خانههای تاریخی و ســایر ابنیــه تاریخی وجود دارد .تنوع
عملکــردی بــا تغییــر کاربــری به ســفرهخانه ،قهوهخانه ،مرا کــز اداری ،مرا کز آموزشــی مثل دانشــکدهها و
کتابخانه ،موزه و  ...توانسته است بهنوعی عملکردهای متنوعی را ایجاد کند.

یــک پایانــه برونشــهری و شــش پایانــه حملونقــل عمومــی بــا بیشــترین رفتوآمــد جمعیــت ،قابلیــت
پایانه حملونقل استفاده از حضور مردم را حائز اهمیت ساخته است؛ اما برنامهای برای استفاده از حضور مردم نیست.

تصویر
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ارتقای فرصت حضور و مشارکت مردم با استفاده از معرفی
گونههای فضای عمومی شهر خالق

 .۴خیابانها و اتوبانها و پلها
 .۵سالنهای اجرای موسیقی و تاالرهای جشن
 .۶میدانهای شهر
 .۷موزهها
فضاهــای شــهر یــزد در بررســیها دارای عملکرد مناســبی برای
دارا بودن خصوصیات موردنیاز شهر خالق نیست.

بازار فصلی جز خیابان قیام و روز بازار در یزد وجود ندارد.
 .۵ .۲ .۴فضــای شــهر و محلــه ارائهدهنــده یــک محیــط مهیــج
برای مردم شهر و محله
فضاهای مهیج جهت پویایی محل و پرورش خالقیت مردم در
راستای طر حهای شهری مناسب است .فضاهای مهیج میتواند
باعــث جلوگیری از زندگی یکنواخت و افزایش کیفیت مکان زندگی
مردم شود .این فضاها شامل:
 .۱سینما و تئاتر
 .۲پارکهای شادی و تفریحی
 .۳استادیومهای ورزشی

 .۳ .۴فرهنگ مشارکت
شــامل معیارهــای :جایــگاه فرهنــگ و ارزشهــا و برنامههــای
فرهنگی زمینهساز مشارکت مردم ،است.

تصویر  -5فضاهای مستعد در شهر یزد.

تصویر  -6تحلیل وضعیت برخورداری محلههای یزد به فضای مستعد.

جدول -4وضعیت فضاهای ایجادکننده تعامالت خودجوش و تأثیر روی مشارکت مردم شهر یزد.

فضا

وضعیت در یزد

تصویر

 پیشــینه مناســب در اســتفاده از دوچرخه  -تالشهایی برای افزایش فرهنگ دوچرخه ایجاد شــد ولی نتایجمسیرهای پیاده و
مثبتی نداشــت .نبود مســیر مخصوص دوچرخه و پیاده راه در شــهر  -استفاده از خیابان برای راهپیماییهای
دوچرخه
دولتی -در قسمت جدید اندک فضاهایی برای شادی یا اعتراض شکلگرفته.
فضاهای سبز و
بوستانها

در محلههــا ،فضایــی با این ویژگی وجود ندارد .در بوســتانهای شــهر پارک کوهســتان و بزرگ شــهر و آزادگان،
دروازه قرآن در چهارگوشه یزد این امکان را با کیفیت مناسب میتواند ایجاد کند.

میدانهای شــهر برای تشــکالت خودجوش در فضای قدیم و جدید در ســطح شــهر وجود دارد .این فضاها در
ً
میدانهای شهری بافــت قدیــم معموال دولتی و در بافت جدید مردمی هســتند .کیفیت و هویــت فضایی در ذهن مردم برای این
عملکرد در ذهن مردم یزد باعث شده تشکیل اجتماعات خودجوش ساده اتفاق بیفتد.
رستوران

ً
این فضا معموال در مسیر پیادهراهها و میدانهای شهری دیده میشوند .در شهر یزد چنین فضایی وجود ندارد.

یکی از شاخصههای شهر یزد ،همانطور که در نقشه کاربری اراضی دیده شد ،وجود سایت اداری در محدوده
فضاهای عمومی در
بلوار دانشجو است .این مجموعه ،فضاهای عمومی که قابلیت جمع شدن کارکنان و کارمندان به منظورهای
فضاهای اداری
مختلف را داراست؛ اما به لحاظ کیفیت فضایی این فضا در سطح مناسبی نیست.

میدانهای محلی

میدانهــای محلــی همانطور که در مباحث قبلی اشــاره شــد در محلههای بافت قدیم وجــود دارد و در بافت
جدید طراحی مناسبی دیده نمیشود.
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نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲۰شماره ۲تابستان ۱۳۹۴

ههــای فرهنگــی
 .۱ .۳ .۴جایــگاه فرهنــگ و ارزشهــا و برنام 
زمینهساز مشارکت مردم
ارزشهــا و فرهنــگ مردم یزد در مشــارکت و اســتفاده از فضای
عمومی تأثیرگذار است (جدول .)5
 .۴ .۴تحلیل اختالفی ارزشی
چهار معیار مشــخص شــده و بهصــورت منفرد مورد بررســی قرار
گرفــت .باتوجــه بــه اینکــه شــهر خــاق دارای فضاهایی منســجم با
عملکرد مکمل یکدیگر است ،نیاز به تحلیل این معیارها در ارتباط
با یکدیگر دارد .نتایج این تحلیل در جدول 6قابل مشــاهده است.

این جدول نشان میدهد که عملکرد این معیارها با یکدیگر نسبت
بــه هــم ارزشــی هســتند .بهطوریکــه عملکردشــان مکمــل یکدیگر
است .در صورت ارائه راهبرد در معیار  ،Aمیبایست معیار  Bدر نظر
گرفته شود؛ و راهحلها بهصورت چندبعدی تعیین شود.
جدول  -6تحلیل ترکیبی ارزشی اختالفی.

جدول  -5وضعیت فرهنگ و ارزشهای اجتماعی در فضای عمومی شهر یزد

ارزشها و فرهنگ مردم

ابعاد ارزشی و فرهنگی

نمود عینی و کالبدی

مراسم مذهبی مردم شهر یزد

مشارکت اقتصادی ،اجتماعی ،مشارکت
در مدیریت و ذهنیت اعتقادی و ایمانی

حسینیه و مسجد ،امامزاده،
آتشکده ،میدانچهها و معابر

تحصیالت

مشارکت نخبگان
مشارکت فرهنگی

کانونهای علمی ،پارک علم و
فنآوری ،کتابخانهها و دانشگاه

روابط سازمانیافته اجتماعی

تعامالت اجتماعی بهصورت فرهنگی
آ گاهی از روابط مختلف اجتماعی

دانشگاه
پارکهای محلی

عضویت در گروه اجتماعی

فعالیتهای انسانی ،مذهبی ،فرهنگی،
اقتصادی

مسجد
بسیج

نیازهای تقویتکننده فضای عمومی

نیاز به حضور افراد متصدی تهیه طر حهای توسعه
شهری در این مراسم
بیان اتفاقات توسعه شهر و مشکالت شهر در این
فضاها با ابزار مختلف

نتیجه
شــهر خالق بــا رویکــردی فرهنگــی ،تأ کید بر اقدامــات مردمی
دارد .برنامهریــزی فرهنگــی در شــهر خــاق بــا اســتفاده از ایجــاد
ارتبــاط چندســویه بیــن مــردم و مدیــران شــهری و همچنیــن
نخبــگان و طبقــه خــاق اجرایــی میشــود .جذابیــت محیطــی
و عملکــردی بــا اســتفاده از فضــای عمومــی ،راهــکار شــهر خــاق
بــرای اجــرای برنامههــای فرهنگی اســت .نکته کلیــدی این امر،
ایجــاد فرصــت حضــور و برقــراری ارتباطــات پایــدار در چارچــوب
برنامههــای فرهنگــی اســت؛ بنابراین شــهر خالق فضــای عمومی
را پیشــنهاد میدهد که تنوعی از فرصتها را در اختیار گروههای
مختلف قرار دهد .روابط همســایگی ،محلهای و شــهری در شــهر
خــاق بهخوبــی شــکل میگیــرد و فضاهــای عمومــی دارای ایــن
ویژگیهــا قابــل تعریــف و بیان هســتند .مطابق با شــاخصههایی
که مشــخص شــد و در شــهر یزد مورد بررســی قرار گرفت ،میتوان
یــزد را شــهری معرفــی کــرد کــه زمینههــای فضــای عمومــی برای
ایجــاد شــهر خــاق در آن وجــود دارد .فضاهــای موجــود در یــزد
کــه در جدول 7نشــان داده شــد ،پتانســیل مناســبی بــرای ایجاد
زمینــه حضور مــردم را دارد؛ اما وجود فضا کافی نیســت بلکه نیاز
بــه احیــا و مناسبســازی اســت .یافتههــای بــه دســت آمــده در
شــهر یزد ،دلیل بر سلســلهمراتبی بودن فضــای عمومی در محله

قدیــم که در طیف فضای نیمهخصوصــی ،نیمهعمومی ،عمومی
ً
و کامال عمومی است و شامل کوی مسکونی با بنبست و کوچه،
واحــد همســایگی با میدانچــه ،محله با مرکز محلــه و گذر و بازار و
شــهر با راســتههای بازار و میدانهای شهری اســت؛ اما در بافت
جدید ،سلســلهمراتبی دیده نمیشــود و تنها فضای نیمهعمومی
ً
و کامــا عمومــی وجــود دارد .ایــن ویژگــی میتوانــد باعــث ایجــاد
مشــارکتهای متنوع در ســطوح مختلف بهصــورت زیرمحلهای،
محلهای و شــهری شــود .ســایر خصوصیــات فضــای عمومی یزد
بهصورت زیر است:
 فضاهــای عمومــی چندمنظوره مثــل پایانههای خط واحد واما کــن گردشــگری وجود دارد اما شــرایطی برای تنوع اســتفاده به
وجود نیامده است.
 فضای محله بافت قدیم از شرایط خوبی برخوردار است. اســتفاده از فرصت حضور مردم با استفاده از مشاغل نزدیکدر فروشگاههای بزرگ در یزد وجود دارد.
 فضــای مهیــج در مدیریــت و برنامهریزی شــهر نادیده گرفتهشده است.
 دو فضای مناسب و پاسخگو در شهر یزد را میتوان تشخیصداد که پارک کنار شهرداری و فضای روبروی استانداری است.
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ارتقای فرصت حضور و مشارکت مردم با استفاده از معرفی
گونههای فضای عمومی شهر خالق
جدول  -7ظرفیتهای فضای عمومی شهر یزد.

ظرفیت فضای عمومی

مکان و موقعیت فضای عمومی

فضای عمومی محله مسکونی

در محلههای قدیم و تعدادی از محلههای جدید

فضای عمومی شهری

میدان امیرچخماق ،سایر میدانها ،بازارهای قدیمی در مرکز شهر و بوستانهای بزرگ

فضای عمومی تجاری

در محدوده بافت جدید شهر ،در نقاط گرهی و بازار خان در مرکز شهر

فضاهای عمومی اداری

در محدوده مجتمع ادارات شهر یزد بهصورت پارکینگ ،خیابان و حرکت پیاده

فضاهای عمومی علمی

فضای دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد ،پارک علم و فناوری و تعدادی مدارس بزرگ

فضای عمومی مذهبی

مساجد و حسینیهها موجود در محلهها بهویژه محلههای قدیم

فضای عمومی گردشگری

شامل بناهای تاریخی و اما کن سنتی در محلههای قدیم

فضاهای عمومی ارتباطی

شامل بنبست ،کوچه ،گذر ،راستهبازار و خیابان و پلهای عابر پیاده و سوار و پایانهها

فضای تجمعات خودجوش

میدان اطلسی ،نعل اسبی ،خیابانهای بین این میدانها در محدوده صفائیه و فضای روبروی استانداری یزد

جدول  -8گونههای فضای عمومی برای ایجاد شهر خالق.

گونه فضای عمومی

ویژ گی فضا

وظیفه

ارتباطی

دارای سلسلهمراتب دسترسی با ایجاد گشادگی فضایی
بهصورت میدان و مسیر

ایجادکننده ارتباط بین فضای خصوصی و عمومی بهصورت سلسلهمراتبی با
ایجاد فضای ارتباط نیمهخصوصی تا فضای عمومی کامل

شکلدهنده محله

فضای عمومی هویتساز محله

ایجاد همکاری و یکپارچگی اجتماعی در محله با افزایش حس تعلق

رسمی و غیررسمی

فضای رسمی دارای عملکرد تعریفشده مانند بازار

وظیفه این فضا

کوی مسکونی

بین واحدهای مسکونی مثل فضای بازی و جمعی

ارتباط بیشتر همسایگان در واحدهای آپارتمانی و کویهای مسکونی

چندمنظوره

فضایی با فعالیت اصلی که میتوان فعالیتهای فرعی
را در کنار آن قرارداد .مثل مرا کز گردشگری

استفاده از قابلیت حضور مردم برای فعالیتهای جانبی است که در حین توقف
مردم این قابلیت

شکوفا کننده استعداد
مردم

این فضا بر مبنای استفاده از استعدادهای مردم است
مثل فضاهای فرهنگی هنری

کشف و استفاده از استعدادهای مردم است که وضعیت مشارکت بر اساس
موضوع

تقویتکننده روابط
اجتماعی

افزایش تعامالت اجتماعی شده و تجمعات مردم را
هدف قرار میدهد مثل پیادهراه

افزایش سطح آ گاهی و اطالع مردم از وضعیت یکدیگر و مشاهده تحوالت شهری

مهیج

برای افزایش شادابی جامعه و فضایی نوآورانه

کاهش خستگیهای ناشی از زندگی روزمرهای در سطح محله

پاسخگو

فضای عمومی در مرا کز شهری

امکان تجمع مردم برای مطالبات و مشاهده برنامههای سازمانی

ارائه نظرات و آ گاهیدهنده

میدانها ،کنار نمایشگاهها و فضاهای با قابلیت عبور
و مکث

افزایش سطح آ گاهی مردم و حق بیان نظر.

اعتقادی

فضایی که اعمال مذهبی در آن نمودار میشود

تقویت و استفاده از پتانسیل حضور مردم در مراسم مذهبی

فضاهای مشــخص شــده در یزد با استفاده از خصوصیات شهر
خــاق کشــف شــد که چنــدان مــورد توجــه قــرار نگرفته اســت؛ اما
شــهر خــاق بهســادگی بیان میدارد کــه فضاهای موجود در شــهر
یــزد ،قابلیتهــای مشــارکتی را داشــته و میتوانــد بــا اصالحــات و
بهینهسازی تبدیل به فضای عالقهمند طبقه خالق و مردم شود؛
بنابرایــن بهطورکلی میتوان گونههای جدیــدی از فضای عمومی

را معرفــی کــرد کــه در هــر شــهر بــا توجــه بــه ویژگیهــای فرهنگی و
اجتماعــی ،نمودهــای خالقیت برای تنوع مشــارکت و پیشــرفت را
حاصل کند .این گونههای فضای عمومی جدید عملکردی است
و تأ کید بر شــکلدهی شــهر بر اســاس اینگونه از فضاهای عمومی
دارد که انسجام محلهها و مردم و اجزای مختلف شهر را امکانپذیر
میکنــد .این گونههای جدید را میتوان در جدول  8خالصه کرد.
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