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اهالى؛ ضمیمه شهرى . پرونده ویژه توسعه یا تحدید فضاهاى همگانى شهرى
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و خودکار تلقی به «تبانی» شــود، بقای چنین فضاهایی در گرِو عمومی نشــدن آنها و انحصارشان به جمع های 
محدود و معموال همگنی خواهد بود که در نتیجه اشباع ارتباطات درون گروهی پس از مدتی، از برقراری ارتباط 
بــا گروه های دیگر و یافتن زبان مشــترک با آنان بازمی مانند. تلقی حــوزه عمومی نه به عنوان یک امکان، بلکه 
به مثابه یک تهدید، حکمرانی شــهری را وامی دارد تا در رویکردی ابزاری با مقوالت دم دســتی از قبیل «افکار 
عمومی» گرفتار بماند. گرچه مفاهیمی چون شــهر شهروندمدار، شهر پیاده ها و شهر انسان محور مدت هاست 
که به ادبیات برنامه ریزی شــهری راه یافته اند، بررســی پژوهش های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران 
نشــان می دهد که حتی این پژوهش های شهروندمدار نیز، در تهیه شاخص هایی برای اندازه گیری رضایت افراد 

از عملکرد شهرداری نواحی یا یافتن راهبردهایی برای توسعه انسجام اجتماعی خالصه می شوند.
کمابیــش دانــش عمومی مبنی بر لزوم تحقــق پیش نیازهایی مثل آزادی بیــان و جامعه مدنی قوی برای 
تقویت حــوزه عمومی وجود دارد. قرار نیســت عرصه عمومی را فضای گفت وگــوی آزاد درباره دغدغه های 
مشــترک برای رســیدن به توافق جمعی تصور کنیم؛ بهتر اســت آن را به مثابه فضای منازعه نیروهای متکثر 
اقتصادی و اجتماعی بر ســر منافع متضاد بفهمیم که پیش شــرط تحقق آن ظرفیتی برای تحمل تکثر اســت؛ 

ظرفیتی هم در سطح حکمرانی سیاسی و هم در عرصه عمومی.
* معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا (۱۳۹۷). «فرایند و شاخص های برنامه توسعه محله ای». 

اسناد پشتیبان برنامه سوم توسعه، نشریه شماره ۱۱.

سرنوشت پاتوق های محلی
طاهره جورکش. تسهیلگر و کارشناس اجتماعی

تعریفی که من به عنوان کارشناس اجتماعی از قلمروهای عمومی شهر بیشتر 
با آن آشــنا هستم، مفهوم پاتوق محله اســت. پاتوق هایی که عموما می توان 

با بودجه های اندک آنها را ایجاد و مردم را به واسطه آن کنار هم جمع کرد.
من حدود پنج ســال است که در مناطق بافت فرسوده فعالیت می کنم. در این 
مدت مواقع بســیاری بوده که خواستند بســیاری از فضاهای به اصطالح پرت 
یا رهاشــده و از دســترس خارج شــده را به فضاهای عمومی شــهری تبدیل کنند، مثال تجهیزات در حد حتی 
تعدادی صندلی و وســایل ورزشی در آن بگذارند، اما این ایده همیشه در نهادهای محلی و فرادست محله ای 
دچار مشــکل می شد. نهادهای محلی بســیار با هم تفاوت دیدگاه و عقیده دارند، در واقع هرگاه نگاه شهری-
جامعه شناســی به محله اعمال می شــود، نهادی که دیدگاه متفاوتی دارد، ســد راه می شود. به عبارتی اصال 
نمی گذارد که ایده فضای پاتوق محله اجرا شــود. تجربه من این اســت که این دیدگاه عموما می خواهد قدرت 
دســت خودش بماند، یا اگر هم قرار اســت فضایی در اختیار مردم قرار بگیرد، باید با اهدافشــان یکی باشد یا 

گروه های همسو و مورد تأیید آنها در این فضاها قرار بگیرند.
من خاطرم هست که در یک محله تعدادی از خانم ها کنار هم یک کافه ایجاد کرده بودند که باعث افزایش 
خدمات رســانی به زنان هم شــده بود. در نهایت اما مردم محله جمع شدند و با کاربری کافه مخالفت کردند. 
عده ای گفتند جای پارک ما را گرفته، عده ای گفتند سروصدا ایجاد کرده است. مدتی طوالنی هم جلوی در این 
کافه نیوجرسی بود. ما در یکی از محالت با یک فضای پرت مواجه بودیم و بررسی و تالش کردیم تا این فضا را 
به یک فضای عمومی برای سالمندانی که از مسجد می آمدند تبدیل کنیم. سالمندانی که عموما در شهر تهران 
از خانه های خود خارج نمی شوند. ایده را از چند جهت بررسی کردیم. متوجه شدیم که حتی حضور سالمندان 

در ســاعات مختلف شبانه روز در این فضا می تواند باعث افزایش ارتقای امنیت شهر نیز شود. اما از آنجایی که 
محله مذهبی بود، چند خانم استشهاد جمع کردند و گفتند این فضا مردانه شده و امنیت را از زنان گرفته است. 
امام جماعت مســجد هم دست به کار شد و صندلی هایی که در این فضا بود را جمع آوری کرد و عمال این فضا 
تعطیل شــد. اما چرا از این فضاهای عمومی آن طور که باید و شاید استقبال نمی شود؟ این یک پاسخ مشخص 
دارد؛ زیرا این فضاها بدون تحقیق و پرســش و نظرخواهی و نظرســنجی از افراد ساکن محله ساخته می شود. 
در واقع ســاخت این پاتوق ها با نیازسنجی محله همراه نبوده است و براساس نیازهای مردم یک محله تعبیه 
نمی شوند و برنامه های باالدستی این فضاها را به محله تحمیل می کند، فضاهایی که گاه می توانند به فضاهای 

بی دفاع شهری بدل شوند.

اهمیت ایجاد میدانگاه در شهر
بابک شکوفی. مهندس معمار

قلمروی عمومی و فضای همگانی شهری یکی از عناصر بسیار مهم و حیاتی در 
هر شهر است که بدون آن شهر اساسا نمی تواند یکی از مهم ترین عملکردهای 

خودش را که ایجاد تعامل همگانی بین شهروندان است به نمایش بگذارد.
جریان شــکل گیری شــهرهای ما در یک دهــه اخیر عمدتا براســاس طراحی 
محورهای ســواره و همچنین فضاهای ساختمانی بوده است. یعنی شهرهای 
ما را ســاختمان ها و خیابان ها تشــکیل می دادند. در مقاطعی هم حتی شهرســازان ما به کاربری های فیزیکی 
بیشتر توجه می کردند تا فضای زیستی انسان ها، و این موضوع مشکالت متعددی را در زیست شهری به وجود 
می آورد. مشــخصا تجربه ای که خودم در همین زمینه داشــتم، در جریان شورای شهر پنجم شکل گرفت که از 
ســوی کمیته معماری پیشنهاد شد باتوجه به کمبود فضاهای همگانی شــهری در شهر تهران، این فضاها به 
صورت میدانگاه های پیاده در بافت شــهری موجود شکل بگیرد. در همین دوران به مرکز مطالعات شهرداری 
تهران از طرف کمیته معماری شــورای شــهر مأموریت داده شــد تا عرصه هایی را که مناسب شکل گیری این 
فضاهای عمومی هســتند، شناســایی کنند. در فراخوان، یک مشاور که دانشــگاه تربیت مدرس بود، انتخاب و 

حدود صد مکان مختلف شناسایی شد که می توانستند به فضاهای عمومی تبدیل شوند.
این فضاها و در واقع این میدانگاه ها، باید چند ویژگی داشــته باشد؛ مثال امکان تبدیل شدن به فضای پیاده را 
داشــته باشد، تداخلی با شبکه ترافیکی نداشته باشد، همچنین امکان ارتباط بستر میدانگاه با بدنه هایش بسیار 
مهم اســت. محل قرارگیری این میدانگاه هم مهم است. تحقیقاتی در این راستا صورت گرفت و اقداماتی هم 

برای توسعه این فضاها و میدانگاه های جدید هم ایجاد شد.
اما این حرکت تنها یک گام اولیه بود و کافی نبود، و قاعدتا باید ادامه پیدا می کرد. البته به نظر می رســد که 
اکنون این موضوع از اولویت همگانی مدیریت شهری فعلی خارج شده است. موضوعی که فضاهای همگانی 
شــهری را بسیار تهدید می کند، سوداگری شــهری است. اینکه مدیریت شهری تمایلی به تراکم فروشی و کسب 

درآمد از این راه پیدا کند. این موضوع فضاهای شهری را محدود می کند و آنها را تحت فشار قرار می دهد.
دربــاره عملکرد آن زمان هم البتــه نقدهایی وجود دارد. وقتی تحقیقات کامــل و جامع صورت گرفت، در 
مرحله اجرا مشــکالتی بود. مثال گاهی شــهرداری های مناطق اولویت های دیگری داشتند و این فضاها آن طور 
که باید به لحاظ کمی و کیفی نتوانســت به ثمر برســد. اما به عقیده من همان تعداد محدودی که آن زمان به 

بهره برداری رسید، توانست چهره شهر را در آن زمان عوض کند.


