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اهالى؛ ضمیمه شهرى . پرونده ویژه توسعه یا تحدید فضاهاى همگانى شهرى

 محمدسعید ایزدى
عضو هیئت علمى دانشگاه

فضاهای شــهری یکی از عناصر مهم ســاختار فضایی شهرها هستند که 
نقش مهمی در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه افراد ســاکن در شــهرها دارند. 
فضاهای شــهری به عنوان بخشــی از فضای باز عمومی شــهرها، به نوعی 
تبلور ماهیت زندگی جمعی و بستر تعامالت اجتماعی هستند. ریچارد راجرز 
در مقدمه کتاب «شــهرها برای مردم» بیان کرده، شــهرها مکان هایی هستند 
که مــردم در آنجا یکدیگر را مالقات می کنند، مبادلــه انجام می دهند، تبادل 
ایده می کنند و به ســادگی در این عرصه استراحت کرده و از آن لذت می برند. 
قلمرو عمومی شهر، خیابان ها، میادین و پارک های آن هستند که بستر رخداد 
این فعالیت ها و تســریع کننده انجام این کارکردها محسوب می شوند. شهرها 
هماننــد کتاب قابل خواندن اند و طراحان شــهری باید این زبان را درک کنند. 
خیابان، پیاده رو، میدان و پارک دستور زبان شهر هستند؛ این مکان ها ساختاری 
فراهم می کنند که شــهرها را قادر به بازگشــت به زندگــی، ترغیب و تطبیق 
دادن فعالیت هــای متنــوع از شــکل آرام آن به مدل فعال و پرســروصدای 
آن می کننــد. فضای شــهری مهم ترین مکان برای رخــداد وقایع اجتماعی و 
عرصه بروز عملکردهای مذهبی، سیاســی و ارتباطی اســت. فضای عمومی 
شــهری صحنه ای است که نمایش زندگی شــهروندی در معرض دید عموم 
قرار می گیرد و بســتری بــرای فعالیت ها و عرصــه پیونددهنده افراد جامعه 
اســت. فضاهای شهری بستر تعامالت اجتماعی و مراودات شهروندی است؛ 
ازاین رو نقش اساسی در شکل دهی به مشارکت های شهروندی و شکل گیری 
ســرمایه اجتماعی دارد. مدنی پور معتقد اســت که فضای شــهری، فضای 
خالی میان ساختمان ها نیست بلکه مفهومی است که محیط فیزیکی، افراد، 
رویدادهــا و همچنین روابط میان آنها را در بر می گیرد. فضاهای شــهری در 
شــکل گیری تصویر ذهنی و هویت بخشی به شــهرها نقش و جایگاه ویژه ای 
دارنــد. دکتر غفــاری در مقدمه کتاب «فضاهای عمومــی و زندگی جمعی» 
تأکیــد می کند: «عرصه ها و فضاهای جمعــی مطلوب و هماهنگ با فرهنگ، 
ویژگی ها و نیازهای اجتماعی و مناســب با شرایط محیطی را می توان ارزشی 
انکارناپذیــر در مطلوبیــت فضای زندگی شــهری امروز به شــمار آورد». در 
گزارشــی با عنوان «مجمع جهانی شهرها- شهر ســرزنده» تعریف ارائه شده 
برای شهِر قابل زیست و سکونت چنین آمده است: این مفهوم به یک سیستم 
شــهری اشاره دارد که در آن رفاه فیزیکی، اجتماعی و روانی و توسعه افراد و 
همه ساکنان مورد توجه و همکاری اســت. در این سیستم، فضاهای شهری 
مطلوب و دلپذیری کــه فرهنگ غنی را منعکس می کند، وجود دارند. اصول 
کلیدی در این ســاختار عبارتند از: برابری، وقار، دسترسی، سرزندگی، مشارکت 

و مقتدرسازی».
در تحقق چنین ویژگی هایی ضرورت دارد فرایند تولید فضا در یک پیوستگی 
ســاختاری، هم پیوندی سازمانی، هم راســتایی موضوعی و محتوایی و حداکثر 
مشــارکت تمامی کنشگران دخیل به ویژه شــهروندان، طرح ریزی و اجرا شود. 
تأمین کیفیت های اساســی عرصــه عمومی اعم از «کالبــدی»، «عملکردی»، 

«اجتماعی» و «معنایی» در گرو «مدیریت» کارآمد این فرایند است.

طوالنی ترین شــب سال، شب عید اســت. شبی که یک ماهی 
طول می کشد. شبی برخالف شــب های دیگر شلوغ و پرمشغله. 
شــبی مزدحم. شــبی که خفتــگان را بیدار می کند. شــبی که با 
همه طوالنــی بودنــش نمی فهمیم چطور گذشــت، هیچ وقت 
نفهمیدیــم. انگار که خــواب دیده باشــیم؛ از آن خواب ها که بو 
دارد، صدا دارد، رنگ دارد و نورانی اســت. از آن خواب ها که هر 
قدر می دویم به مقصد نمی رسیم. می خواهیم چیزی بخریم ولی 
پولمــان را پیدا نمی کنیم. به محض به دســت گرفتن هر چیز، از 
هم می پاشــد. از آن خواب هایی که خودمان نیســتیم و اراده ای 
نداریم. به بازار رفته ایم؛ بازارش کجاســت؟ نمی دانم. چه شــد 
ســر از اینجا درآوردم. قاطی جمعیت می شــویم. هل می دهند 
اما ناخوشــایند نیســت. لگد می کنند اما درد ندارد. شــب است؛ 
شــب عید. همه چیز عجب وضوحی دارد. همه چیز قشــنگ تر 
است. می گویند خواب اغراق آمیز است؛ در خواب تشنگی بیشتر، 
غذا اشــتها انگیزتر، معشوق خواســتنی تر. چغاله بادام نوبر روی 
طبق ها بدجور چشــمک می زند. توت فرنگی ها قرمز و یکدست. 
فلفل های رنگین؛ ســفید، سبز، نارنجی. بوی سرکه می آید: ترشی 
لیته، هفت بیجار، سیرترشــی، خیارشــور را انگار که مادربزرگ با 
دستان خودش انداخته، با دیدن شان هم بزاق ترشح می شود. آن 
باال روی کاشــی های آبی با نستعلیق سفید نوشته «ذوالفقاری»، 
«طیبــی»، «فروشــگاه آقارســول». آن دورتــر منارهــا و گنبدی 
پیداست؛ درخشش اش روی نور را کم کرده. جای سوزن انداختن 
نیســت. جمعیــت در هم فــرو مــی رود و از هم باز می شــود، 
نفســی تازه می کند و دوباره در هم مــی رود. صداها نگرانند به 
گوش نرســند، پس بلندتر فریاد می زنند. یکی بر ویلچر نشســته، 
راه را برایــش باز می کنند. دیگری بچه در بغل دارد: «ببخشــید، 
ببخشید». برمی گردند نگاه بچه اش می کنند و تصدقش می روند. 
چنــد پله به پایین و فضا باز می شــود؛ باالیش نوشــته «ورودی 
تکیه». دِر بهشــت باز شــده و میوه هایش ریخته این وســط. به! 
چه عطری! ادویه های تلنبارشــده در گونی: گل ســرخ، زردچوبه، 
فلفل قرمز و سیاه. سمفونی بوهای خوش. مردم دِر گوشی پچ پچ 
می کنند ولی انگار حرف دل ما را به زبان می آورند: «مامان گفت 
ســنجد هم بخریم»، «ســنبل باید توپر باشــه و بنفش»، «سمنو 
فقط ســمنوی عمه لیال». فروشنده تنگ های بلور از قشنگی های 

پیشــخوانش به ذوق آمده، ســرخوش از خودش و ماهی هایش 
ســلفی می گیرد. آجیل فروش هم به مردم حق می دهد آجیلش 
را فقط تماشــا کنند. آجیل کیلویی دویســت هــزار تومان را کی 
می خرد. رفتارش موقر اســت مثل جواهرفروش ها؛ حنجره پاره 
نمی کند، مشــغول تماشا و کیف است. می داند پسته اش، زمردی 
است تماشاکردنی نه خوردنی. همیشه همین طور بوده؛ زعفران 
طال بوده، کشمش عقیق، زرشــک یاقوت و بادام الماس. بیخود 
نیست که وقتی روی پلو می ریزیم می شود مرصع پلو. اینجا همه 
چیز تماشاکردنی اســت، نه خریدنی. این همه زیبایی، رنگ، عطر 
و طعم، از مری و معده و روده نمی گذرد. ســنگین مان نمی کند. 
همه می شود کیف، می شود حظ. ما که اولش به قصد صید آمده 
بودیم، حاال با پای خودمان به دام افتاده ایم. تیرهایی از هر ســو 
روان است. آن وسط یکی گرفتار سبزه ای شده، آن دیگری به دام 
ماهی قرمزی افتاده. هیچ چیز فروشــی نیست، کسی قصد خرید 
ندارد، پولی هم ردوبدل نمی شــود. اصال معلوم نیســت کی به 
کی است؛ فروشنده ســنبل می دهد و ذوق می خرد. نمی فهمیم 
زمان چطور گذشت. کی دیر شد. «نفهمیدم این همه پول چطور 
خرج شــد»، «نفهمیدم چی شد سر از تجریش درآوردیم». بسیار 
دویده ایم، بســیار خریده ایم، بسیار حســاب کتاب کرده ایم، بسیار 
جاهایی با اراده رفته ایم ولی آخرش که جمع می زنیم ســهم ما 
از زندگی همین بفهمی نفهمی هاست؛ لحظه هایی که نفهمیدیم 
چطور گذشــت، پولی که نفهمیدیم چطور خرج شد، جاهایی که 
نفهمیدیم چطور رفتیم. درست همان پول ها بود که به جا خرج 
شــد، همان اوقات بود که هدر نرفــت و آن جاها که در بیخودی 
رفتیم بالشــک بهترین مقصد بود. ما به تجریش رفتیم؛ آنجا که 

هفت سینی به مقیاس یک شهر گسترده شده است.
شب است. شب که می شــود آن من سوداگر، فرصت طلب و 
برتری جوی ما به خواب می رود. آن من همیشــه گرسنه، همیشه 
خســته. مِن دیگری ابراز وجود می کند. شب عید وقت خوابیدن 
«خود» و بیدار شــدن «بیخودی» است. بیخودی ای سراسر شور، 
جنون و مســتی. بیخــودی ای که یادش مــی رود قیمت هر چیز 
چقدر است؛ گران است یا ارزان. یادش می رود که چقدر محتمل 
است دیگران به حقوقش تعدی کنند. بیخودی ای که وقتی نقاب 
از چهره برمی دارد، ما از خودمان در شــگفت می شــویم؛ چقدر 
آشناســت و چقدر غریــب. ما خودمان را در ایــن خواب مالقات 
می کنیم. آن خوِد دوست داشتنی مان را. این خواِب مشترک همه 

ما ایرانیان است در شب طوالنی عید.
شب است؛ شب عید.

بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی

قلمرو عمومی فضاهای شهری 
عرصه تعامالت اجتماعی

 سیدمحمد بهشتى
عضو شوراى سیاست گذارى


