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شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران

محمدتقی رهنمایی -دانشیار ،گروه برنامهریزی شهری ،دانشکدۀ جغرافیا ،دانشگاه تهران
مجتبی رفیعیان -دانشیار ،گروه شهرسازی ،دانشکدۀ هنر ،دانشگاه تربیت مدرس
پذیرش مقاله 1393/02/08 :تأیید مقاله1393/12/17 :

چکيده
«فضای عمومی» موضوع در حال رشد دامنۀ متنوعی از رشتههای علوم اجتماعی و علوم انسانی است .هرر رشرتهای
فضای عمومی را از طريق لنزهای متفاوت و با عاليق خاص و نگرانیهای پيش رو میبيند .دانشمندان سياسی برای
نمونه بر دموکراسی و حقوق در فضای عمومی تمرکز دارند .جغرافیدانان بر حس مکانی و نامکانی ،حقوقدانان برر
مالکيت و دسترسی در مکانهای عمومی ،جامعهشناسان بر تعامالت انسانی و محروميت اجتمراعی تأکيرد دارنرد و
غيره .بنابراين ،برای فهم فضای عمومی بايد از مجموعۀ متنوعی از رويکردهای چندرشتهای (ميانرشتهای) استفاده
کرد .در کنار اين ،ترکيب اصطالح «فضای عمومی» با دو کلمۀ «فضرا» و «عمرومی» و ارتبراط آن برا کلمراتی ماننرد
«مکان» و «مردم» بر ابهام و پيچيدگی اين مفهوم افزوده است .با اذعان به اين چندگانگی و تفاوت ،نخستين هدف
اين مقاله تالش برای روشن کردن مفاهيم فضای عمومی با توجه به ماهيتِ پيچيدة ايرن اصرطالح و ارائرۀ تعريرف
جديدی برای آن است .هدف دوم مقاله ،معرفی الگويی معاصر برای گونهشناسی فضای عمومی با در نظرر داشرتن
گستردگی مفهوم آن و با توجه به تعريف ارائه شده از فضای عمومی است .مقالۀ حاضر از نوع مقاالت مروری است.
نوع تحقيق بنيادی -نظری است که با استفاده از روش خوانش متن ،و ارزيابی انتقرادی مترون مربروط بره فضرای
عمومی ،ماهيت پيچيدة آن در متون مختلف را بررسی کرده و سپس با يک رويکرد اسرتنتاجی و ترکيرب نترايب ،بره
تعريفی جديد و الگويی نظری رسيده است .خروجی اول تحقيق ،بيان تعريفی جديد از فضای عمومی شهری است.

اين تعريف به سه اصل اساسی در فضای عمومی معاصر توجه میکند :ماهيت متغير فضای عمومی؛ چالش عموميت
فضای عمومی؛ و توجه به شرايط تاريخی ،سياسی ،سنتهای فرهنگی ،نيروهای اقتصادی و نيز تجربرۀ شخصری از
فضا در جوامع مختلف .با توجه به اين تعريف ،الگويی جديد برای گونهشناسی فضراهای عمرومی معاصرر پيشرنهاد
شده است (خروجی دوم) .اين الگو از شش معيار تشکيل يافته است ،که هر کردام از معيارهرا در براالترين سرطح
(ميزان عموميت) ،دارای آنتی تز خود در پايين ترين سطح (ميزان خصوصی بودن) است .به عبارت ديگر ،در سرطوح
پايينی کيفيت فضای عمومی به لحاظ کارکردهای آن کاهش پيدا می کنرد؛ يعنری از ميرزان «عموميرت» آن کاسرته
میگردد و به ميزان «خصوصیسازی» فضای عمومی اضافه میشود .با وجود اين  ،هر کدام از اين گونههای فضرای
عمومی بسته به شرايطی که در جوامع مختلف حاکم اسرت (اصرل سروم در تعريرف فضرای عمرومی) ،حردودی از
کارکردهای عموميت فضا را خواهد داشت.

کليدواژهها :عمومی ،فضا ،فضای عمومی شهری ،گونهشناسی ،مکان.
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مقدمه
کیفیت زندگی در شهرهای معاصر را نمی تـوان تنهـا بـر پایـت دسترسـی بـه عناصـر اساسـی ماننـد مـذا ،آ  ،مسـکن و
مراقبتهای پزشکی قضاوت کرد .عناصر دیگری مانند امکان درگیری در تعامالت معنادار با اجتماع وسـیعتـر ،مشـارکت
مدنی ،و نزدیکی به خانواده و دوستان باید مورد توجه قرار بگیرد .پس کیفیت زندگی قبل از همه ،به شرایط توسعت زندگی
شهری بستگی دارد .در حقیقت بخش بزرگی از آن در فضاهای عمومی شهر تجربه میشود ( Lopez and Camanho,

 .)2012: 2املب کیفیت فضاهای عمومی نشاندهندۀ کیفیت کلی زندگی شهری است ،برای همـین در ادبیـات طراحـی
شهری و برنامهریزی شهری به اهمیت فضاهای عمـومی تأکیـد دارنـد ( ;Carmona et al. 2003; Carr et al. 1992

.)Madanipour 1999; Sorkin 1992; Worpole and Knox 2007
اگرچه ساختمانهای منفرد و معماری در کیفیت شهرها مهماند ،این «کل مجموعت سـاختمانهـا و فضـاهای شـهر،
شامل پارکها و میره است که مقرر میکند چگونه شهر را تجربه میکنیم .عالوه بـر ایـن ،بـا اینکـه شـهرها از ترکیـب
فضاهای عمومی و خصوصی تشکیل شده اند ،آنچه مسئول هویت و معنا در شهر است ،فضاهای عمـومی اسـت .امـروزه
دربارۀ فضا زیاد گفته شده است ،اما همت آنها متقاعدکننده نیست .با وجود این  ،تعـداد کمـی تردیـد دارنـد کـه فضـاهای
متفاوت متعلق به ماهیتهای متفاوتیاند ،یا همانطور که فیلسوف اندلسـی ،ابـنعربـی 1مـیگویـد« :مکـانهـا متـأ ر از
قلبهای لطیفاند ،درست به مانند جایگاههای معنوی که به لحاظ مرتبه متفاوتاند ،و جایگاههای فیزیکی نیز بـه همـین
ترتیب دارای تفاوتاند» (به نقل از .)O’Meara, 2007: 1 :نوربری -شولتز ( )85 :1384هم معتقد است که «شکلگیری
هر فضای شهری به چیزی بیش از همنشینی صرف و ساده نیاز دارد» .بنابراین فضایی که در یک شهر اسالمی بهوجـود
میآید با فضایی که در تمدن یونان و روم شکل میگیرد متفاوت خواهد بود؛ چرا که ماهیت این تمدنها با هـم متفـاوت
است .تحوالت ناشی از مدرنیته و جهانی شدن ،ماهیت فضاهای شهری را بیش از پیش دگرگون کرده است .درست است
که این دگرگونیها در بعضی جهات ممکن است حالت یکنواختی در کشورهای مختلف داشته باشد ،ولی باز هم نمیتوان
از یک الگوی یکسان فضای عمومی برای کشورهای مختلف صحبت کرد .چرا که به گفتت هاروی« ،جهان هرگـز زمـین
بازی یکدستی نبوده است .جهان همیشه مکان پرنقشونگار تمایزات زیستمحیطی ،سیاسـی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی بـوده
است» (هاروی76 :1988 ،؛ به نقل از عظیمی .)57 :1384 ،بنابراین ماهیت فضای عمومی معاصر نیـز ،بـهطـور مسـتقیم
تحت تأ یر زمینههای مختلف سیاسی ،اجتماعی -اقتصادی و فرهنگی پیچیدهای است کـه در درون آن تولیـد مـیشـود.
فضای عمومی یک عرصت سیاسی است و در ماییترین حالتها ،عرصت منازعت فعال گروههای ظاهراً بـا چشـمانـدازهای
ایدئولوژیک آشتی ناپذیر با توجه به هدف و ماهیت فضای عمومی است؛ نوعی مکانِ دسترسی و تعامل آزاد اسـت کـه بـا
کنترل تجاری یا نیروهای دولتی محدود نشده باشد؛ یا فضـایی اسـت بـرای اهـداف تعریـفشـدۀ ویـژه کـه در معـرضِ
هنجارهای رفتاری و کنترل آنهایی که اجازۀ ورود دارند ،نیست ) .(Mitchell 1995: 115اما این خیلی ساده خواهد بـود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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که ماهیت فضای عمومی را تنها به این عوامل کاهش دهیم .در حقیقت فضای عمومی به آن صورتی که امـروزه تجربـه
میشود ،میتواند نتیجت عوامل زیر باشد:
 روندهای تاریخی و هنجارهایی که به جهان باستان برمیگردد؛
 حالتهای متنوعی از حکمرانی ،مقررات ،حکومت قانونی و سرمایهگذاری که تحت این حالتها ایجـاد شـده
است؛
 سنتهای فرهنگی که متفاوتاند ،حتی در سرتاسر جهان مر ؛
 اولویتهای سیاسی و سبکهای زندگی ویژهای که آنها حمایت میکنند؛
 تعادل میان نیروهای سیاسی و بازار کـه پیچیـدگی فضـای عمـومی را افـزایش مـیدهـد ،و محـدودیت در
مهارتهای حرفهای و مسئولیتها برای مقابله با آن (.)Carmona et al, 2008: 60
پس اگرچه بسیاری از متون به یکنواختیِ تجربت فضـای عمـومی ،زوال فیزیکـیِ آن ،و رونـدهای خصوصـیسـازی،
تجاریسازی و محرومسازی اشاره کردهاند ،لزوماً تفاوت صرف انواع فضایی که شهرهای معاصر را تشکیل مـیدهـد ،یـا
مدلهای توسعت بسیار متفاوتی را که املب در سراسر جهان تسلط دارند شناسایی نمیکنند .با اذعان به این چنـدگانگی و
تفاوت ،نخستین هدف این مقاله تالش برای مفهومسازی فضای عمومی با توجه بـه ماهیـتپ پیچیـدۀ آن و نیـز شـرایط
شهرهای امروزی و ارائت تعریف جدیدی از آن است .چرا که دیدگاههای متفاوتی نسبت به فضای عمومی در رشـتههـای
مختلف وجود دارد که هیچکدام از آنها توجهی به ماهیت بی بات فضای عمومی ندارد و در نتیجه تعـاریف آن نیـز جـامع
نیست .با توجه به ماهیت پیچیدۀ فضای عمومی ،طبقهبندی فضای عمومی هم بسیار متنوع و گسترده است .پژوهشگران
مختلف تقسیمبندی های مختلفی از فضـای عمـومی دارنـد .بنـابراین ،هـدف دوم مقالـه معرفـی الگـویی معاصـر بـرای
گونهشناسی فضای عمومی با در نظر داشتن گستردگی مفهوم آن و با توجه به تعریف ارائهشده از فضـای عمـومی اسـت.
بدین ترتیب ،دمدمت اصلی در این مقاله در مرحلت اول نشان دادن ماهیت پیچیده ،بی بات و متناقض فضای عمومی است
که منجر به برداشتها و طبقهبندیهای بسیار متفاوت از آن شده است .در مرحلت بعد ،نویسنده بـه دنبـال ارائـت تعریفـی
جدید از فضای عمومی است که با توجه به ماهیت پیچیدۀ آن بیان شده است .در این تعریف و الگوی نظری« ،عمومیت»
فضای عمومی نسبی بوده و در شرایط تاریخی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگیِ مختلف میتواند متفاوت باشد.
مقالت حاضر از نوع مروری است .نوع تحقیق بنیادی -نظری است که با استفاده از خوانش متن ،بـه ارزیـابی انتقـادی
متون مربوط به فضای عمومی پرداخته است .در ادامه با ترکیب نتایجِ بررسی متون انتشاریافته ،به طریق استنتاجی تعریف
جدیدی از فضای عمومی و الگویی نظری برای گونهشناسی فضای عمومی معاصر ارائه شده اسـت .بـدین ترتیـب ،بدنـت
اصلی مقاله نیز به تبعیت از مقاالت مروری متفاوت از مقاالت تجربی بوده و شـامل مقدمـه ،ترکیـب نتـایج ،و اسـتنتاج و
نتیجهگیری است.
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گونهشناسی فضای عمومی
مفهومسازی فضای عمومی
مفهوم فضای عمومی اصطالح دشوار و میرشفافی برای مطالعه است .در ادبیات فضای عمومی از آن با عنوان «اصطالح
بی بات» 1نام میبرند .دالیل متعددی برای بی باتی و دشواری مفهوم فضای عمومی وجود دارد .نخست اینکـه ،در ایـن
موضوع در سطح نظری ،دیدگاهها و تعاریف چندرشتهای متناقض و گیجکننـدۀ زیـادی وجـود دارد .دوم اینکـه در سـطح
عملی و واقعی ،ساخت مکانهای عمومی ،همچون تولیدپ محیطی ،سیاسی و اجتماعی -فرهنگی پیچیده برای گـروههـای
اجتماعی است و سوم اینکه در سطح فردی نیز فضای عمومی سازۀ 2شخصی و ذهنی 3است .یک فضای عمـومی بـرای
شخص ممکن است عمومی باشد ،ولی برای شخص دیگری چنین نباشد.
برای سؤال ساده اما کامالً فریبندۀ «فضای عمومی چیست؟» مجموعهای از تعـاریف نزدیـک بـه هـم امـا نـاقص و
بیدقت ارائه شده است که پاسخ به این سؤال را بسیار پیچیده میکند .همانطـور کـه اروم ( )Orum, 2010: 13اظهـار
میکند« ،رمزو راز و درام فضای عمومی با تعریفهای زیاد آن شروع میشود ».سه دلیل را میتوان برای سردرگمی زیاد
در تعریف فضای عمومی نام برد:
 .1استفاده از اصطالحهای بسیار زیاد ،گاهی بهعنوان مترادف ،گاهی در ارتباط با یکدیگر؛
مانند :فضای عمومی ،مکان عمومی ،قلمرو عمومی ،عرصت عمومی ،حوزۀ عمومی که بیشتر رایجاند؛
 .2کیفیت «اصطالح جامع» 4مفاهیم عمومی ،فضا ،قلمرو و میره؛
در صورتی که یک نوع ویژه ای از مکان عمومی مانند یک خیابان یا پارک میتواند موجب ایجاد تصاویر مشـابهی در
ذهن افراد متفاوت بشود ،اصطالحاتی مانند فضای عمومی یا قلمـرو عمـومی معنـای بسـیار وسـیع تـری داشـته و دارای
مفهوم سازی متنوعی اند .این تا حد زیادی به خاطر ارائه یا گسترۀ وسیعی از معانی است که لغـت «فضـا» بـا خـود حمـل
میکند و نیز معانی متداخلی 5است که از کلمت «عمومی» استنباط میشود.
 .3فقدان یک تعریف روشن از این اصطالح؛
در بسیاری از نوشتهها در زمینت موضوع ،نویسندگان تعریفی روشن یا تعبیرشان را از اصطالح بیان نکردهاند.
بدین ترتیب ،به دلیل فقدان شفافسازی بسیاری از نویسندگان از استعمال موضوع و نیز ظهور رشتههـای جدیـد کـه
فضای عمومی را مورد توجه پژوهشهای خود قرار دادهاند ،پیدا کردن تعریفی روشـن و جـامع از فضـای عمـومی بسـیار
سخت مینماید .در عوض آنچه مشخص است ،دامنت وسیعی از تعاریف و اصطالحات است که بخشی از آن در جـدول 1
ارائه شده است.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Slippery term
2. Construct
3. Subjective
4. Umbrella term
5. Overlapping meanings
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نویسنده و عنوان ا ر

اصطالح

براون ( :)2006فضای
رقابتی ،تجارت
خیابانی ،فضای
عمومی و معیشت در
شهرهای درحالتوسعه

فضای
عمومی
شهری

الفلند ( :)1998قلمرو
عمومی :در
جستوجوی مرزهای
اجتماعی جوهری شهر

قلمرو
عمومی

تعریف
این کتا بر عبارت «فضای عمومی شهری تأکید دارد که به معنای همت فضـاهای فیزیکـی و روابـط
اجتماعی است که استفاده از آن فضا را در درون قلمرو میرخصوصی شهرها مشخص میکنـد .فضـای
عمومی شهری شامل میدانهای رسمی ،جادهها ،خیابانها و همچنین زمینهای خـالی و حاشـیهای و
دیگر «فضاهای لبهای» 1میشود .این شامل همت فضاهایی اسـت کـه دسترسـی همگـانی یـا حقـو
استفاده را میپذیرد ،خواه در مالکیت عمومی ،خصوصی ،اشتراکی 2و نامشخص باشد .یک منبع دارایـی
همگانی است ،اما مرزهای آن ممکن است در گذر زمان تغییر کند (ص .)10
قلمرو عمومی از آن دسته از مناطق و سکونتگاههای شهری تشکیل شـده اسـت کـه در آن افـراد «در
باهم بودن» 3تمایل دارند به لحاظ شخصی ناشناخته باشند ،یا تنها «بـهطـور مطلـق» 4بـرای دیگـری
شناخته شده باشند .به عبارت دیگر ،قلمرو عمومی از آن فضاهایی در یک شهر تشکیل شده است کـه
توسط اشخاصی اشغال شده که با یکـدیگر مریبـه انـد ،یـا آنهـایی کـه یکـدیگر را فقـط در اصـطالح
«اشغالکننده» 5یا دیگر طبقههای هویتی میرشخصی میشناسند (ص .)9

فضای
عمومی

اصطالح فضای عمومی تنوع ارتباطات قانونی میان عموم و فضا را پوشش میدهد (ص .)8

کار و همکاران
( :)1992فضای
عمومی

فضای
عمومی

ما فضای عمومی را همچون «زمین مشترک» میبینیم که مردم فعالیتهـای آیینـی و کـارکردی کـه
یک اجتماع را به هم پیوند میدهد ،در آنجا انجام میدهند ،خواه در روال عادی زنـدگی روزانـه ،یـا در
فستیوالهای دورهای باشد (ص .)xi
سه ارزش اصلی وجود دارد که توسعت دیدگاه ما را هدایت میکند :مـا معتقـدیم فضـای عمـومی بایـد
پاسخگو ،دموکراتیک و معنادار باشد (ص .)19

کوهن (:)2004
واحدهای همسایگی
آراسته،6
خصوصیسازی فضای
عمومی

فضای
عمومی

تعریف پیشنهادی من از فضای عمومی دارای سه جزء اساسی مالکیت ،دسترسیپـذیری و چنـدفاعلی
است .در هر سخن روزانه ،فضای عمومی معموالً به مکانی اشاره دارد که تحت مالکیت دولـت اسـت،
برای هر کسی بدون محدودیت در دسترس است یا ارتباط و تعامل را ترویج میدهد (ص .)11

فضای
عمومی؛

فضاهای عمومی مهماند ،زیرا مکانهاییاند که در آنها مریبهها آزادانه در هم آمیخته میشـوند .آنهـا
همچنین پیوسته مرزها و نشانههای جامعت انسانی را هدف گفتوگو قرار مـیدهنـد .هماننـد سـایت 8و
بینش ،9مکان جلسه و زمین صحنت اجتماعی ،فضاهای عمـومی مـا را بـرای تصـور کـردن و نمـایش
شهری برای سـاختن یـک ایـدئولوژی از قـدرت پـذیرش آن بـرای مریبـههـا ،تحمـل تفـاوتهـا ،و
فرصتهایی برای ورود به زندگی اجتماعی کامل ،چه مدنی و چه تجاری توانمند میکنند (ص .)8

7

زوکین (:)1995
فرهنگ شهرها
فضای
عمومی/
مکان
عمومی؛

بسیاری از منتقدان اجتماعی شروع به نوشتن دربارۀ فضاهای عمـومیِ جدیـدپ شـکلگرفتـه بـهوسـیلت
«فضای مبادلهای» 10ارتباطات از راه دور و تکنولوژیِ کامپیوتری کردهاند؛ اما عالقت من در این کتـا
به فضاهای عمومی است ،به عنوان مکانهایی که به لحـاظ فیزیکـی وجـود دارنـد ،مراکـز نمـادین و
جغرافیایی ،نقاط تجمع ،جایی که مریبهها در هم آمیخته میشوند (ص .)45

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Edge- space
2. Communal
3. In copresence
4. Categorically
5. Occupational
6. Brave New Neighborhoods
7. Intersubjectivity
8. Site
9. Sight
10. Transactional space
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فضای
عمومی/
فرهنگ
عمومی؛
فضای
عمومی
شهری
میشل ( :(2003حق به
شهر :عدالت اجتماعی
و نزاع برای فضای
عمومی

فضای
عمومی

استئهلی و میشل
( :)2008دارایی
عمومی؟ قدرت،
سیاست و عموم

فضای
عمومی/
دارایی
عمومی

الو ( :)2000در پالزا:
سیاستهای فرهنگ و
فضای عمومی

مکان
عمومی
شهری
فضای
عمومی

گل ( :)1996زندگی
میان ساختمانها،
بااستفاده از فضای
عمومی

فضاهای عمومی در اصل مکان (سایت) فرهنگ عمومیاند؛ آنها پنجرهای بـه روح شـهرند .عـالوه بـر
این ،از یک نظر ،فضـاهای عمـومی ابـزاری بـرای تنظـیم چشـمانـداز زنـدگی اجتمـاعی در شـهرند،
چشماندازی هم برای کسانی که در آنجا زنـدگی مـیکننـد و هـر روز بـا فضـاهای عمـومی شـهر در
تعامل اند ،و هم برای توریستها ،رفت وآمدکنندگان و افراد روتمندی که برای فرار از آمـوشِ نیازمنـد
شهر ،آزادند (ص .)259
فضاهای عمومی برای کسانی که ذو در هویت ملیاند به دقت تحت نظرند .ویژگـیهـای مشـخص
فضاهای عمومی شهری -همجواری ،تنوع و دسترسیپذیری -نشانههای مناسـبی بـرای هویـت ملـی
میفرستد که میتواند در سالهایی که میآید چندفرهنگیتر و به لحاظ اجتماعی متنوعتـر باشـد (ص
.)262
فضای عمومی ترسها را ایجاد میکند ،ترسهایی که از حس فضای عمومی به عنـوان فضـای میرقابـل
کنترل ناشی میشوند؛ فضایی که در آن تمدن فو العاده شکننده است (ص .)13
در جهانی که بهوسیلت مالکیت خصوصی تعریف میشـود ،فضـای عمـومی (بـه عنـوان فضـایی بـرای
نمایش ،)1دارای اهمیت استثنایی است .همان عمل نمایش یک گروه (یا تا حدی خود یک شخص) به
یک عموم بزرگتر ،فضایی برای نمایش ایجاد میکند؛ نمایش هـم بـرای تقاضـا و هـم بـرای ایجـاد
فضای عمومی (ص .)34
2
فضای عمومی با دارایی عمومی یکسان نیست .در حقیقت ،کیفیت عمومیت -عمومیت فضا -به نظـر
میرسد از روابط استقراریافته بین دارایی (هم بهصورت شـیء یـا چیـز 3و هـم یـکسـری از روابـط و
مقررات) و مردمی که ساکن شده ،استفاده کـرده و دارایـی را بـهوجـود آوردهانـد تشـکیل شـده اسـت
(ص .)116
فضای عمومی یک نوعی از فضای بی بات ،4پیچیده و متغیر 5است (ص .)117
مکانهای عمومی شهری تجلی تالشهای بشری است؛ مصنوعات جهان اجتمـاعی در محـدودۀ ایـن
محیط طراحی شده ،انطبا یافته ،گفتوگو کرده و تفسیر میشود (ص .)47
با وجود این ،نکتت مهم این است که فضاهای عمومی عرصههای مهمی برای گفتمان عمومی و بیـان
ناخشنودیها به حسا میآیند (ص .)204

فضای
عمومی

دقیقاً وجود مردم دیگر ،فعالیتها ،حوادث ،الهامها و تحریکها ،رویهمرفته شامل یکی از مهـمتـرین
کیفیتهای فضاهای عمومی میشود (ص .)15

گل و گمزو (:)1999
فضاهای شهر جدید

فضای
عمومی

تیبالدز ( :)1992ساخت
شهرهای شهروندگرا

قلمرو
عمومی

اگر چه الگوی استفاده در طول تاریخ متفاوت بوده است ،علیرمم تفاوتها ،فضای عمومی همیشه بـه
عنوان مکان جلسات ،بازار و فضای ترافیک عمل کرده است ( ص.)10
قلمرو عمومی از نگاه من ،مهمترین بخش شهر و شهرکها است .آنجایی اسـت کـه بیشـترین حجـم
تماسها و تعامالت انسانی در آن اتفا میافتد .آن همت بخشهای بافت شهری است که عموم مردم
به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند .بنابراین ،از خیابانها ،پارکها و میدانها یک شهر یـا شـهرک
تا ساختمانهایی که آنها را محصور کردهاند ،گسترش مییابد (ص .)1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Representation
2. Publicness
3. Thing
4. Slippery
5. Shifting
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مکان
عمومی

مدنیپور (:)2003
فضاهای عمومی و
خصوصی شهر

فضای
عمومی/
مکان
عمومی
عرصه
عمومی/
قلمرو
عمومی

اورم و نیل (:)2010
زمین همگانی؟
خوانشها و بازتا ها
در فضای عمومی

فضای
عمومی

اسکراتن (:)1984
منافع عموم

فضای
عمومی

جکسون (:)1984
فضای عمومی
آمریکایی

فضای
عمومی

مپنش ( :)2007فضای
عمومی

فضای
عمومی

گودسل (:)2003
مفهوم فضای عمومی
و مانیفستهای
دموکراتیک آن

فضای
عمومی

مکان های عمـومی در درون یـک شـهر متعلـق بـه مـردم آن شـهرند ،آنهـا بـه توسـعهدهنـدگان یـا
سرمایه گذاران ،پلیس یا ناظران ترافیک متعلق نیستند .ماهیتشان میتواند بهوسیلت مقیـاس ،شـکل و
اندازهشان؛ راههایی که آنها یکی را به دیگری ربط مـیدهنـد؛ اسـتفاده و فعالیـتهـایی را کـه شـامل
میشوند؛ و روشهایی که همه نوع ترافیک بهکار گرفته میشود ،تحت تأ یر قرار گیرد (ص .)14
من اصطالح فضای عمومی (و مکان عمومی) را برای اشاره به آن بخش از محیط فیزیکی شهر بهکار
بردهام که همراه با «معنا و کارکردهای عمومی» 1است .با این وجود ،اصطالح عرصت عمومی (و قلمرو
عمومی) ،برای اشاره به مفهوم وسیعتر بهکار میرود :کل محدودۀ مکانها ،مردم و فعالیتها کـه ابعـاد
عمومی زندگی اجتماعی انسانی را شکل میدهند .فضای عمومی بخش جزئی از عرصت عمومی اسـت
(ص .)4
3
2
با استفاده از معیارهای «دسترسی ،نمایندگی و منافع»  ،یک فضا اگر از سوی مقامات دولتـی کنتـرل
شود ،به مردم به عنوان یک کل توجه کند ،باز یا در دسترس برای آنها باشد ،و همـت اعضـای اجتمـاع
بتوانند از آن استفاده کنند یا به اشتراک عموم گذاشته شود ،میتواند با عنوان فضای عمـومی شـناخته
شود (ص .)112
با اینکه روشهای مختلفی برای تعریف فضای عمومی وجود دارد ،املب موافقاند که فضـای عمـومی
شامل همت مناطقی میشود که برای اعضای عمومی در یک جامعه (در اصل و نه لزوماً در عمل) باز و
در دسترس است (ص .)1
یک فضا به واسطت ماهیت مرزهای آن عمومی میشود .این فضایی است که هر کسی ممکن است به
آن وارد شود و هر کسی ممکن است بدون رضایت از مریبههـا 4و بـدون هـیچگونـه اعالمـی -حتـی
ضمنی -از یک هدف توجیهی آن را ترک کند .مرزهایی که فضـای عمـومی را ایجـاد مـیکننـد هـم
نفوذپذیر بوده و هم برای استفادۀ عمومی ما باز است (ص .)15
مکان عمومی معموالً به عنوان مکان (یا فضایی) تعریـف مـیشـود کـه مقامـات دولتـی آن را ایجـاد
کردهاند و از آن نگهداری میکنند ،و برای استفاده و بهرهمندی همت شهروندان در دسترس است .ایـن
به ما هیچ چیزی نه دربارۀ روشهای مختلفی که ما از آنها استفاده میکنیم و بهرهمند میشـویم و نـه
دربارۀ انواع متفاوت از عموم مردمی که درگیر میشوند ،نمیگوید :وقتی که ما فضاهای عمومی جدیـد
مانند پارکینگها ،مناطق دفع زباله و بزرگراهها را به حسا بیاوریم ،آشکار است که آن عمومیای کـه
بهخوبی برای عرضه فراهم شده است ،نهتنها بسیار دور از مکانهایی است که برای بهرهمندی در نظر
گرفته شده ،بلکه استفادهشان هم دور از آن چیزی است که مد نظر بوده است (ص .)277
فضای عمومی جایی است که افراد همانطور که درگیـر موضـوعات عمـومیانـد ،مـیبیننـد و توسـط
دیگران دیده میشوند .بنابراین ،این مکان ،فضای جلسات سالن شهری ،مجلس قانونگـذاری ،یـا هـر
مکان دیگری که کسبوکارهای عمومی در آن انجام میگیرد ،است (ص .)31
من یک تعریـف کلـی (اگرچـه خـاص) از فضـای عمـومی پیشـنهاد مـیکـنم کـه نزدیـک بـه ایـن
جهتگیریهای مختلف بوده و فراتر از هر کدام از آنها است .تعریف من یک پیوستار فضـایی -زمـانی
برای گفتمان سیاسی است .با این عبارت ،منظور من ظرفیتسازی برای یک فرایند انسـانی متقابـل و
مرتبط برای تجربت ارتباطی و گفتمان سیاسی است که به ماهیت و آیندۀ اجتماع و منافع عمومی توجه
میکند (ص .)370

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public meanings and functions
2. Access, agency and interest
3. Public authorities
4. Without the consent of strangers
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ادامه جدول  .۱تعاريف و مفاهيم مختلف از فضای عمومی

کارمونا ( :)2008فضای
عمومی :ابعاد مدیریت

فضای
عمومی

فضای عمومی (تعریف وسیع و گسترده) مرتبط با همت بخشهای محیط ساختهشده و طبیعی ،عمومی
و خصوصی ،داخلی و خارجی ،شهری و روستایی است .جایی که عموم آزادند؛ اگرچه لزوماً دسترسی به
آنها بدون محدودیت نیست .این فضاها شامل همت خیابانها ،میدانها و دیگر حقو گذر ،1خواه دارای
استفادۀ مالب مسکونی ،تجاری یا اجتماعی /مدنی؛ فضای باز و پارکها؛ فضاهای بـاز حومـت شـهری،
هم فضاهای عمومی /خصوصی داخلی و هم خارجی ،جایی که دسترسی عمومی تشـویق مـیشـود -
اگرچه کنترل میشود -مانند مراکز خرید خصوصی یا ایستگاههای اتوبوس و راهآهن؛ و فضای داخلـی
ساختمانهای مدنی و عمومی کلیدی مانند کتابخانهها ،کلیساها یا سالنهای شهری میشود (ص .)4
فضای عمومی (تعریف محدودشده) ،مرتبط با آن بخش از محیط طبیعی و ساختهشدۀ شهری است که
دسترسی عموم به آن آزاد است .چنین فضایی شامل همت خیابانها ،میدانها و دیگر حقو گذر ،خـواه
دارای استفادۀ مالب مسکونی ،تجاری یا اجتماعی /مدنی باشد ،و نیز فضاهای باز و پارکها و فضاهای
عمومی /خصوصی که دسترسی عموم به آنها بدون محدودیت است (حداقل در طول سـاعات روزانـه).
این شامل ارتباط با فضاهای کلیدی خصوصی و داخلی و خارجی میشود که دسترسی عمـوم بـه آنهـا
معموالً آزاد است (ص .)4

پس همانطور که بحث شد و جدول  1هم نشان میدهد ،نویسندگان مختلف در هنگام توضیح بخش عمومی محیط
انسـانی از مفـاهیم متفـاوتی ماننـد فضـای عمـومی شـهری ( ،)Brown, 2006فضـای عمـومی ( ;Carr et al. 1992

 ،)Mitchell, 2003; Gehl and Gemzoe, 1996; Madanipour, 2003مکان سوم ( ،)Oldenburg, 1992قلمـرو
عمومی ( ،)Lofland, 1998; Madanipour, 2003مکان عمومی ( )Relph, 1976و عرصـت عمـومی ( Habermas,

 )1989استفاده میکنند .در بعضی مواقع بعضی از نویسندگان از اصطالحات گوناگونی استفاده میکنند .در بعضی حالتها
هم نویسندگان این اصطالحات را در کنار هم و در ارتباط با هم به شیوهای کامالً مبهم بهکار میبرند.

فضا -مکان ،عمومی -مردم
همانطور که گفته شد ،یکی از مشکالت اساسی در تعریف فضای عمـومی ،ابهـام در تعـاریف اصـطالحاتی ماننـد فضـا،
مکان ،عمومی و مردم است .دشواری تعریف اصطالحاتی که بهطور معمول در مکالمات روزانه و با دامنت متغیری از معانی
مانند مکان یا فضا استفاده میشوند ،در فقدان یک توضیح علمی و دقیق از خود ایـن اصـطالحات نهفتـه اسـت کـه بـه
فرسایش معنای اولیهشان طی قرنها استفادۀ متفاوت و اقتباس از دیگر زمینههای معنایی منجر میشود ( Altman and

.)Zube, 1989; Friedmann, 2007
در املب اوقات ،فضا به لحاظ علمـی و فلسـفی بیشـتر از مکـان مفهـومسـازی شـده اسـت .تعریـف فضـا از سـوی
فیزیکدانان و با اسحا نیوتن شروع شد که آن را «موجودیت متمایزی» 2از زمان تعریف میکند که دارای سه بعد بـوده
و همت چیزها و فعالیتهایی را که در جهان اتفا میافتد ،در بر گرفته اسـت .ایـن در بسـیاری از زمـانهـا بـا «فضـای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Other rights of way
2. Distinct entity
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بیرونی» 1همراه است؛ وجود ماده ای که جهان از آن ساخته شده و تنها راه برای ذهن بشری که بینهایتی آسمان بـاال را
ذکر کرده و درک کند .در مقابل این دیدگاه تجربه گراها قرار دارند که جهان را بیرون از آگاهی قـرار مـیدهنـد .امانوئـل
کانت با این ادعا که ذهن ،خود دارای سیستم ساختارسازی جهان در زمان و فضایی است که «مقولههایی پیشینی» 2انـد،
نقطت عطفی در تاریخ تفکر ایجاد کرد .این دیدگاه یکی از بنیانهای اساسی برای روش تفکر مدرن دربارۀ فضا بهعنوان یـک
«موجودیت ذهنی (سوژه)» 3است .درک از فضا دوباره با تئوری اینشتین تغییر یافت؛ تئوریای که در آن فضا و زمان در یک
«پیوستار چهاربعدی» 4ترکیب میشوند که فضا -زمان نامیده میشـود .نسـبیت 5راه مشـترک مفهـوم جهـان را بـا دفـاع از
پارادایمی که هیچ چیزی « ابت ،قطعی و مطلق» 6نیست تغییر داده است .توجه نسبتاً جدیدتر و روبهرشد بـه فضـا در بیانیـت
معروف فوکو شرح داده شده است« :همانطور که ما میدانیم وسواس بزرگ قرن نوزده ،تـاریخ بـود .عصـر حاضـر بـیش از
همه ،عصر فضا خواهد بود ( .)Foucault, 1986: 22او ادامه میدهد« :در هر صورت من معتقدم اضطرا  7عصر ما بهطـور

اساسی با فضا و بدون شک بسیار بیشتر از زمان خواهد بود .احتماالً زمان در نظـر مـا بـه عنـوان یکـی از عملیـات تـوزیعی
متفاوت 8ظاهر میشود که برای عناصری که در فضا پخش شدهاند ممکن است» (.)Foucault, 1986: 23
پس از دهت  ،1970تغییر دیگری در پارادایم اتفا افتاد و آن زمانی بود که فضا دوباره بهوسیلت رشتت جغرافیـا کشـف
شد؛ این کشف ،زمان را چیزی تعریف میکرد که دیگر ابت 9نیست ،بلکه پویا 10است و از ارتباطات متقابل بین شبکههـا
و جریانهای متفاوت ساخته شده اسـت (« .)Tuan, 1977; Buttimer and Seamon, 1980اگـر فضـا حقیقتـاً تولیـد
روابط متقابل باشد ،پس باید مبتنی بر وجود کثرت باشد .فضا همیشه در فرایندپ ساخته شدن است ،هرگز تمام نمیشـود و

هرگز بسته نمیشود .شاید ما بتوانیم فضا را به عنوان همزمانی داستانهای تاکنون

11

تصـور کنـیم» ( Massey, 2005:

 .)9اگر فضا طنین بیشتری در بحثهای علمی و فلسفی دارد ،مکان بیشتر پژواکهای شخصی و سیاسی است .مکانهـا
با زندگی در آنها شکل داده میشوند .آنها فضاهای برخورد محسو می شوند؛ جایی که تاریخ تعداد کمی از شهرها کامل
شده است .مکانها همچنین سایتهای مقاومت ،اعتراض و اقداماتیاند که املب توسط دولتها (محلی) میرقانونی تلقـی
میشوند (.)Friedmann, 2007: 257
نگرانی عمدۀ جغرافیا از شروع این رشته ،مفهوم «مکان» بوده است که بر اساس علم توصیف زمین ( برگرفته از زبان
یونانی  geبه معنای زمین و  )graphainبنیانگذاری شده است .در ابتدا جغرافیدانان بهدنبال کشف و توصـیف «فضـای
آن بیرون» ،12در صدد نقشهبرداری جهان از طریق چشمهای بشری بودند .در این رویکـرد ،کلمـت مکـان در یـک حـس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Outer-space
2. priori categories
3. Subjective entity
4. Four-dimensional continuum
5. Relativism
6. Fixed, definite and absolute
7. Anxiety
8. Various distributive operations
9. Static
10. Dynamic
11. Simultaneity of stories-so-far
12. Space out there
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زبانی مشترک ،به معنای منطقهای از جهان که از طریق استدالل بشری درک میشود ،بوده اسـت .آن یـک مکـان روی
نقشه بود؛ مکانی که هر کسی از آنجا میآید یا به آنجا میرود .در تقابل اندکی با فضا بهعنوان یک مفهوم انتزاعی ،مکان
دارای معنای کاربردی بیشتری -از موقعیت -1است .بنابراین اگر فضا بهطور معمول بـهعنـوان چیـزی بـاز و نامشـخص
پذیرفته شده است ،درک ذهنی از «مکان من» رشد بیشتری داشته است و آن یک بخش محصور ،شـناختهشـده و قابـل
کنترل جهان است.
«فضا مفهوم انتزاعیتری نسبت به مکان دارد .وقتی ما از فضا صحبت میکنیم ،بیشتر تمایل به تصور فضای بیرونی
یا فضای هندسی داریم .فضاها دارای مناطق و حجماند .مکانها فضایی میـان آنهـا دارنـد» ( .)Creswell, 2004: 8دو
مفهوم فضا و مکان نه فقط از جنبت هستیشناختی میتوانند دیده شوند -به عنوان آن بیرون یـا اطـراف اینجـا -بلکـه از
دیدگاه معرفتشناختی به عنوان یک راه شناخت جهان هم میتوانند مورد نظر باشند .به این ترتیـب ،جهـان در نظـر مـا
مانند شبکهای از ارتباطات داخلی «مسیرها در عوض ریشهها» )Creswell, 2004( 2ظاهر میشود و بنابراین کسـی بـه
مرزها و ویژگیهای متفاوت مناطق جهان ،با وجود روابط متقابل و جریانهای انرژی ،مـاده و اطالعـات فکـر نمـیکنـد.
بدین ترتیب و پس از مفهومسازی تفاوت میان فضا و مکان ،اصطالح فضای عمومی به سطح انتزاعی مفهوم برمیگـردد
و اصطالح مکان عمومی به بازنمایی واقعی این مفهوم در محیط ساختهشده برمیگردد .این بحث بر اسـاس دالیـل زیـر
است:
 .1فضا شامل یک دیدگاه جهانیتر است؛ در حالی که مکان به موقعیتهای خاصتر 3برمیگردد.
 .2طنیناندازی فضا بیشتر با مفهومسازیهای انتزاعیتر 4است ،در صورتی که مکان املب داللت بر تعامل جهـان
بشری و جایگاه فیزیکی دارد.
 .3فضا شامل پویایی و تحرک میشود ،مکان به نظر ایستاتر و ابت میرسد.
 .4مکان مرتبط با مرزهاست و داللت بر مختصات جغرافیایی دارد که به دنبال سؤال «کجـا»؟ اسـت .در صـورتی
که فضا ارتباط بیشتری با معنا و ماهیت 5دارد که سؤال «چه»؟ را بهکار میگیرد.
کریسول ( )2004معتقد است که یک مکان فضایی است که معنا را بهوجود میآورد .رلف ( )8 :1976معتقد است کـه
«بهطور کلی به نظر میرسد فضا زمینهای را برای مکانها بهوجود میآورد ،امـا معنـای آن از مکـانهـای ویـژه مشـتق
ش ابـزاری بـرای نظـم دادن بـه چیزهاسـت ،معـانی مکـان و فضـا بـاز و
می شود .تفاوت میان مکان و فضا تنها یک رو ِ
نامتناهیاند؛ از شخصی به شخص دیگر ،از زمینهای به زمینت دیگر و از موقعیتی بـه موقعیـت دیگـر متفـاوتانـد» .دورن
ماسی ( )Massey, 2005: 6سؤال میکند« :اگر ما تمایز میان مکان (بهعنوان دارای معنا ،تجربهشـده و روزانـه) و فضـا
(چه؟ بیرونی؟ انتزاعی؟ بیمعنا؟) ،همت آن چیزی که بسیار جذا به نظر میرسد را رد کنـیم ،چـه اتفـاقی خواهـد افتـاد؟
میتواند بهعنوان اقدامی تحریکی در نظر گرفته شود که هیچکدام از معانی بهطور کامل کشف نمیشوند و آنها دائماً تغییر
میکنند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Location
2. Routes instead of roots
3. Particular locations
4. Abstract conceptualizations
5. Essence
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با توجه به عبارت «عمومی» ،1این معنا مستقیماً به مردم مربوط میشود .مدنیپور ( )109 :2003بـا بررسـی تعـاریف
لغتنامت آکسفورد ،از این اصطالح استفاده کرده و نتیجه میگیرد« :معانی کلمت عمومی ،همه به شـمار زیـادی از مـردم،
بهعنوان «جامعه» 2یا «دولت» 3و آنچه مربوط به آنهاست برمیگردد .به عنوان جامعـه ،ایـن اصـطالح ممکـن اسـت بـه
مقیاسهای سرزمینی 4یا جمعیتشناختی مختلف شامل یک گروه ،اجتماع محلی ،ملت ،یا در چارچوبی کـه امـروز دیگـر
بهندرت مورد استفاده است ،یعنی کل نژاد بشری برگردد .بهعنوان دولت ،ممکن است به مقیاس نهادهای مختلـفپ دولـت
ملی ،دولت محلی ،و حتی افرادی که بخشی از سیستم دولتی به حسا میآیند برگردد» .مشکالت درک مفهوم عمـومی
ناشی از پیچیدگی ماهیت دو جوهر ،5جامعه و دولت است ،که ساختار و معانی آنها در سالهای اخیر بـهطـور چشـمگیری
تغییر کرده است .از دیدگاه مدنی پور ،ابهام در تعریف اصطالح عمـومی از یـک طـرف بـه دلیـل درک دوگانـه از جامعـه
به عنوان هم قلمرو عمومی و هم خصوصی و از طرف دیگر نامشخص بودن مرز میان دولت و جامعه بهعنوان منبع مهـم
دیگری برای عدم قطعیت در این موضوع است.
جغرافیدان آمریکایی جی .بی .جکسن ( ،)278 :1984معتقد است واژۀ عمومی هم بـه مـردم برمـیگـردد و هـم بـه
مسئوالن .شاید بتوان گفت که «واژۀ عمومی در جایگاه اسم داللت دارد بر جمعیت یا مـردم ،در صـورتی کـه در جایگـاه
صفت به مسئوالن برمیگردد .بنابراین یک ساختمان عمومی در قرن هجدهم مکـانی در دسـترس بـرای همـه ،و بـرای
استفاده و بهرهمندی آنها نبوده است ،بلکه مکان کار یا جلست مسئوالن بوده است» .به اعتقاد او علت اصلی ابهام در فهم
مفهوم فضای عمومی پیچیدگی واژۀ مردم 6است که معنای ضمنی آن بهصورت زیر است« :عمومی کلمهای بدون رمـز و
راز و از ریشت التین پوپولوس 7است و معانی آن متعلق به مردم یا ویژگیهای مردم است .فضـای عمـومی مکـان مـردم
است .اما مردم به عنوان واژه کمتر واضح و آشکار است .این واژه برای ما فقط به معنای بشریت 8یا یک نمونت تصادفی از
بشریت است؛ اما وقتی به قرن نوزدهم برمیگردیم ،به معنای یک گروه خاص ،و گاهی به معنای جمعیت یـک ملـت یـا
شهر و بعضی وقتها پایینترین عنصر در آن جمعیت است ،اما همیشه شامل یک طبقت قابل شناسایی میشود» ( Ibid:

 .)279یکی از مسائل اخیر ظهور پستمدرنیسم و فمنیسم است که درک سفت و سختی از «عمومی» بهعنـوان سـاختار
یکپارچه دارند و آن را با آنچه نانسی فراسر« )1990( 9عمومیهای چندگانه» 10مینامد جایگزین کردهانـد .جنـبشهـای
مختلف اجتماعی نشان دادهاند که نابرابریهای شدید وجود داشته و هنوز هم وجود دارد و بهتدریج زنان ،اقلیتهای قومی
و جنسی و دیگر گروهها به دنبال ا بات حق خود بهعنوان بخشی «از عموم» 11اند.
«عمومی«های زیادی وجود دارد و مشروعیتشان به همان اندازه که ممکن است بهوسیلت زمینت مکان تعریف شـود،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public
2. Society
3. State
4. Territorial scales
5. Entities
6. People
7. Populus
8. Humanity
9. Nancy Fraser
10. Multiple publics
11. The public
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به واسطت ویژگی اجتماعی این افراد نیز تعریف میشود ( .)Atkinson, 2003: 1830در مفهـومسـازی فضـای عمـومی،
درک اصطالح عمومی در نگاه اول به همت مکانهای واقعی برمیگردد که ممکن است آزادانـه توسـط هـر کـس مـورد
استفاده باشد .اصطالح عمومی داللت ضمنی دارد بر این عقیده که این جایگاهها برای هـر کسـی -مـردم یـک اجتمـاع،
ایالت ،ملت ،فارغ از سن ،جنس ،نژاد ،معلولیت جسمی ،یا دیگر ویژگیها -در دسترسانـد .ماهیـت مهمـی کـه در متـون
بهعنوان اساس و پایه برای معنای فضای عمومی پدیدار شده ،این است که مهم نیست که ما معنـای عمـومی را چگونـه
انتخا میکنیم ،باید با ویژگی «حس انسجام (پیوستگی)» 1که از به اشتراکگذاری «زمینت مشـترکپ» 2یکسـان پدیـدار
میشود ،مشخص شود.
بودن در عمومی ،هم بر قرار دادن خود در ارتباط با دیگران -جهان مریبهها -و هم بر درگیر شـدن در یـک فعالیـت
همگانی -جهان همسایهها -داللت دارد .این دوگانگی توسط راجر اسکروتن نظریهپردازی شده اسـت« :عمـومی عرصـت
وسیع و تا درجت زیادی برنامهریزی نشدۀ برخوردهاست .هیچ فردی در این عرصه دارای اقتدار نیست و هر کسـی در ورود
به آن از حق خود برای تحمیل شرایطی که در با آن گفتوگو و با دیگران مبارزه میکند ،چشم میپوشد .اگر شخصـی

دارای امتیاز در عرصت عمومی باشد ،آن یا در مقابله با دیگران ،یا در موافقـت بـا آنهـا اسـت .هـدف از حکومـت مـدنی

3

اطمینان از این است که توافق قانونی (هنجاری) 4است» ( .)Scruton, 1984: 14از یک دیـدگاه فلسـفی ،نظریـهپـرداز
آمریکایی -آلمانی ،هانا آرنت معتقد است که اصطالح عمومی برای ارتباط میان خود افراد و واقعیـت بسـیار مهـم اسـت؛
یعنی با تجربت جهان در عمومی ،با هم و با دیگران ،یکی میتواند بخشی از جهان نمایش باشد« .اصطالح عمومی بـه دو
پدیدۀ کامالً همانندپ مرتبط به هم اما نه با هم داللت دارد؛ نخست آن معنا را میدهد که هر چیـز کـه در عمـومی ظـاهر
میشود (نمایش داده میشود) میتواند بهوسیلت هر کسی دیده و شنیده شود و امکان گستردهای بـرای انتشـار آن وجـود
دارد .برای ما نمایش (ظاهرشده) -چیزی که به وسـیلت دیگـران بـه عـالوه خودمـان دیـده و شـنیده مـیشـود -ترکیـب
واقعیتهاست (.)Arendt, 1958: 5
فضای عمومی :رويکردی چندرشتهای (و ميانرشتهای)
بحثها در زمینت «سیاستهای فضا»( 5برای نمونه تنش میان نظارت و حقو دسترسی به فضای عمـومی) مـورد توجـه
دانشگاه ها و عموم قرار گرفته است .با این وجود ،فضای عمومی در رشتههای طراحی و برنامـهریـزی شـهری ،اگـر چـه
عرصت بالمنازعی نیست ،ولی در عین حال عرصت میرجدلی هم نیست .در کنار آن باید به ظهـور سـؤالهـای مهمـی در
زمینت عدالت اجتماعی اشاره کرد؛ مانند چه کسانی فضای عمومی را ساختهاند و کنترل میکننـد؟ چـه کسـانی از توسـعت
فضای عمومی جدید در زمینت بازسازی شهری بهره میبرند؟ حتی صداهای بدبینانهای هـم وجـود دارد کـه از فروپاشـی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sense of cohesion
2. Common ground
3. Civil government
4. Is the norm
5. Politics of space

مفهومسازی و گونهشناسی فضای عمومی شهری معاصر

447

جامعــه و «زوال مــرد عمــومی» 1و در نتیجــه تغییــر نگــرشهــای مــردم بحــث مــیکننــد ( .)Sennett, 1977عمــوم
«مشارکتکنندگان فعال» 2در زندگی شهری تبدیل به «تماشاگران خنثی» 3برای نمایش نیروهای نئولیبرال و بـازارمحور
شدهاند ( .)Foucault, 1986عموم «بهوسیلت کاپوچینو به آرامش رسیدهاند» 4و توانایی خود در مبـارزه در جهـت عـدالت

)

hts

g
(Ri

اجتماعی برای همه را از دست دادهاند (.)Zukin, 2000; Atkinson, 2003
















شکل  .۱رويکردهای مختلف به فضای عمومی در رشتههای مختلف

به دنبال بازتا این نگرانیها ،روندهای متمایزی در سیاستهای فضای عمومی در سالهای اخیر مـورد توجـه قـرار
گرفته است .برای نمونه میتوان به تمرکز بر ساخت مکانهـایی بـرای مـردم ( ،)Urban Task Force, 1999کـاالیی
5

7

6

شدن فضا ( ،)Goss, 1993شهرنشینی کاپوچینو ( ،)zukin, 2000تمرکز بر مصرفگرایـی فـراوان ( ;Zukin, 2000
8

 ،)Sorkin, 1992خصوصیسازی فضـای عمـومی ( Nemeth, 2009; Schmidt, el al., 2011; Low and Smith

 ،)2006نظامیسازی و امنیتی کردن فضا 9از طریق دوربینهای مداربسته ( )Nemeth, 2010و دیگـر اقـدامات امنیتـی،
محرومیت از فضای عمومی ،)Sibley, 1995( 10ظهـور جوامـع دروازهدار ،)Low and Smith, 2006( 11دیزنـیسـازی
فضاهای عمومی )Zukin, 2000; Sorkin, 1992; Sircus, 2001( 12و میره اشاره کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. The fall of public man
2. Active participants
3. Passive spectators
4. Pacified by cappuccino
5. Commodification of space
6. Cappuccino urbanism
7. Affluent consumerism
8. Privatisation of public space
9. The militarising and securitising of space
10. Exclusion from public space
11. Emergence of gated communities
12. The Disneyfication of public spaces
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همچنین فضای عمومی موضوع در حال رشد دامنت متنوعی از علوم اجتماعی و رشتههـای علـوم انسـانی اسـت .هـر
رشتهای فضای عمومی را از طریق لنزهای متفاوت و با عالیق خاص و نگرانیهای پیش رو میبیند .دانشمندان سیاسـی
برای نمونه بر دموکراسی و حقو در فضای عمومی تمرکز دارند؛ جغرافیدانان بر حس مکانی و نامکانی ،حقو دانان بـر
مالکیت و دسترسی در مکانهای عمومی ،جامعهشناسان بر تعامالت انسانی و محرومیت اجتمـاعی تأکیـد دارنـد و میـره
(شکل  .)1نتیجه اینکه برای فهم فضای عمومی باید از مجموعت متنـوعی از رویکردهـای چندرشـتهای (میـانرشـتهای)
استفاده کرد .بدین ترتیب ،گونهشناسی فضای عمومی نیز دارای تنوع زیادی بوده و تقسیمبندی انواع فضـای عمـومی در
ال
رشتهها و علوم مختلف با توجه به عالیق ،نگرانیها و تمرکزها در این رشـته هـا متفـاوت خواهـد بـود؛ چـرا کـه اصـو ً
مفهومسازی فضای عمومی ،همانطور که در ادامه بررسی خواهد شد ،بسیار پیچیده و ابهامبرانگیز است.
گونهشناسی فضای عمومی معاصر
از منظر جامعهشناختی
از یک جنبـت جامعـهشـناختی ،والـین ) ،)Wallin, 1998: 109فضـای عمـومی شـهریِ معاصـر را بـهعنـوان «فضـای
دایستمیک» 1تعریف میکند؛ یعنی فضای روابط میرشخصی و انتزاعی ،آنتیتزی جدلی نسبت به «فضای پروکسـمیکپ»

2

هال ) )Hall, 1966که بهوسیلت فرهنگ کنترل میشود .در عوض« ،دایستمیک» اجتماع مریبههایی است که در فضای
عمومی مسکن گزیدهاند .این جهانِ مراکزِ خرید ،تلویزیون ،یا و های جهانی است :فرهنگ جهان سرمایهداری ،جایی که
جامعه پیوسته در حالت انفعالی ،دیدزنانه 3و مصرفگرایی 4ذهن و احساس قرار دارد .فضاهای پروکسمیک تجلی فرهنـگ
قبیلهای و محلیاند ،در صورتی که فضاهای دایستمیک برای روابط میرشخصی و انتزاعـیتـری اسـتفاده مـیشـوند کـه
اعضای گروههای اجتماعی مختلف را برای رفتار دوستانه با همدیگر توانا میکند (.)Light & Smith, 1998: 9
بهعنوان سفر از چشمانداز به واقعیت ،لفـور ) )Lefebvre, 1991: 39میـان «فضـای بازنمـایی»( 5فضـای درخـور و
زندگیشده ،یا فضای در استفاده) و «بازنمایی فضا»( 6برنامهریزیشده ،کنترلشده و دستوری) تمایز قایل میشود .در این
معنا فضا بهعنوان یک وقایعنگار دیده میشود که در طول زمان توسعه یافته و تغییر میکند .بنابراین فضا بهطور معمـول
بهعنوان بازنمایی نوعِ ویژهای از فضا با دامنت ویژهای از استفادهها شروع مـیشـود ،امـا در طـول زمـان بـا اسـتفادههـا و
فعالیتهای دیگر درخور میگردد (شکل .)2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Dystemic space
مطالعۀ جنبههای جامعهشناختی ،رفتاری و فرهنگی فاصلههای فضایی میان افراد2. Proxemic spaces:
3. Voyeuristic
4. Consumeristic
5. Representational space
6. Representations of space
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شکل  .2تثليث توليد فضای لفور در ارتباط با بازيگران در فضا
مأخذ :نگارنده

فضای عمومی و روابط قدرت
گیولیک ) )Gulick, 1998: 135–41با تمرکز بر تجربت فضا ،سه نوع فضای عمومی تعریف میکنـد کـه معتقـد اسـت
بسیاری از منتقدان آنها را با هم اشتباه گرفتهاند:
 اموال عمومی :1تعریف سنتی که حکومت یا دولت بهطور رسمی مالکیت فضا را در دست دارند؛
 نشانهشناختی :2هویتهای فضایی ساختگی که رقابت برای فضای عمـومی و تفکیـک و جداسـازی در فضـای
عمومی را تشویق میکند؛
 عرصت عمومی :فضای اجتماع ،که شهروندان میتوانند به لحاظ اجتماعی یا سیاسی با هم تعامل داشته باشند.
کیلیان با توجه به «روابط قدرت» ،3معتقد است که تمام فضاها ،چه عمومی و چه خصوصی ،تجلی ارتباطات قدرتاند
) .)Kilian, 1998: 115–16او دو نوع فضای عمومی شهری تعریف میکند :فضای عمومی بهعنوان «مکان تمـاس»،4
و فضای عمومی بهعنوان «مکان نمایش»( 5بهترتیب ،عرصت عمومی و فضای عمومی نشانهشناختی گیولیک) .وی معتقد
است منتقدان هر دو نوع فضا ،درگیر هر دو فضای عمومی و خصوصیاند .در حقیقت او پیشنهاد میکند که تمـام فضـاها
هم عمومی محسو میشوند و هم خصوصی و شامل محدودیتهایی خواه از نظر دسترسی یا فعال بودن و صـریح 6یـا
ضمنی 7بودن میشوند.
وان ملیک و همکاران ) ،)Van Melik et al., 2007: 25–8بـا اسـتفاده از واژۀ «کنتـرل» معتقدنـد کـه طراحـی و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Public property
2. Semiotic
3. Power relationships
4. Sites of contact
5. Sites of representation
6. Explicit
7. Implicit
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مدیریت فضای عمومی در سال های اخیر واکنش به دو روند بوده است؛ در یک طرف افـزایش اضـطرا دربـارۀ جـرم و
جنایت منجر به دوری مردم از حوزۀ عمومی شهر و عقبنشینی به عرصت خصوصی شـده اسـت .بـا ایـن حـال ،جـذابیت
سرگرمی شهر نیز رشد یافته است ،که مردم را وادار میکند مخالفپ تجربیات جدید و فانتزیِ بیرون از خانـه نباشـند .ایـن
نشاندهندۀ تمایل دوطرفه برای کنترل بیشتر است ،اما دو نوع متمایزی از فضای عمومی را تولید میکند:
 فضای عمومی امن :1که با ویژگیهای انجام اقداماتی برای ایجاد حس امنیت ،از طریـق دوربـین مـدار بسـته،
فعالیتهای اجرایی و حذف گروههای ناخواسته (نامطلو ) مشخص میشود.
 فضای عمومی موضوعی :2هدف این فضا ایجاد محیط و تحریک فعالیت برای جذ بیشـتر مـردم بـه فضـای
عمومی و بنابراین «خود نظارتی» 3است.
طبقهبندی فضای عمومی از منظر فراگيری يا محرومسازی
فرانک و استیونز ) )Franck and Stevens, 2007: 23با استفاده از اصطالح «سازگاری در استفاده» ،4استدالل میکنند
که «نرمی» 5و «سفتی» 6فضا وابسته به شرایطی است که از پیوند ویژگیهای فیزیکی و اجتماعی فضا پدیدار مـیشـود.
بنابراین فضای نرم انطبا پذیر و بدون محدودیت است و برای کارکردهای مختلفی استفاده میشود ،بهعالوه ،بدون فکـر
قبلی برنامهریزی می شود .فضای سخت در مقابل ابت است ،به لحاظ فیزیکی دارای محدودیت بوده یا در اصطالح انواع
فعالیتهایی که آنجا میتواند اتفا بیفتد ،کنترل شده است .برای آنها ،اگر چه این ویژگیها با وجود زنجیـرۀ طـوالنی از
سفت تا نرم ،قابل تعدیل و نسبیاند ،انواع جدیدی از فضاهایی که پدیدار میشوند ،املـب در ماهیـت محدودکننـدهتـر از
آنهاییاند که در گذشته وجود داشتهاند و فعاالنه انواع فعالیتهای میربرنامهریزیشده را کـه منجـر بـه نرمـی مـیشـود،
تضعیف میکنند.
7

فالستی ) ،)Flusty, 1997: 48–49از طریق استراتژیهای محرومسازی  ،میان  5نوع از فضا ،که هـر کـدام بـرای
درجات متفاوتی از دفع (محروم) کردن طراحی شدهاند ،تفاوت قایل میشود:
 فضای پنهانی :8که با «تغییرات همتراز» 9یا «ابزار مداخله» ،10پوشانده یا نـامفهوم شـده و بنـابراین نمـیتوانـد
تغییر یابد؛
 فضای دشوار :11که به خاطر کنترل شدن ،وسایل طوالنی و ممتد دسترسی یا مسیرهای ناپیدا ،برای دسترسـی
مشکل است؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Secured public space
2. Themed public space
3. Self-policing
4. Adaptability in use
5. Looseness
6. Tightness
7. Exclusionary
8. Stealthy space
9. Level changes
10. Intervening objects
11. Slippery space
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 فضای خشن (سخت) :1که دسترسی به آن به دالیل موانعی مانند دیوارها ،دروازهها و پستهای بازرسـی انکـار
میشود؛
 فضای خاردار (زبر) :2که برای اشغال مشکل و نامساعد است ،برای نمونه ،صندلیهـایی کـه طراحـی شـدهانـد
نامساعد است و درنگ کردن را تضعیف میکند ،یا لبههای آن شیبدار است و نمیتوان روی آن نشست؛
 فضای عصبی :3که فعاالنه و «نظارتشده» 4است و بدون «مشاهده» 5نمیتواند استفاده شود.
با اشاره به میـزان «فراگیـری» ،6مالونـه ) ،)Malone, 2002: 158بـا تعـدیل دیـدگاه سـیبلی ) )Sibley, 1995از
فضاهای باز و بسته ،فضاها را با توجه به میزان پذیرشِ تفاوت و تنوع تعریف کرده است (جدول  .)2مرزهای فضاهای باز
تعریف ضعیفی دارند و با ویژگیهای ترکیب و تنوع اجتماعی (مانند کارناوالها ،فستیوالها ،پارکهای عمومی) مشـخص
میشوند ،در حالی که در فضاهای بسته مرزها قویاً تعریفشدهاند و در عمل اشیا ،مردم و فعالیتهایی که دارای مطابقـت
نیستند ،حذف میشوند (برای نمونه ،کلیساها ،بعضی مراکز خرید ،مدارس) .دومی همچنین بـهشـدت درگیـر نگهـداری و
تعریف مرزها است.
جدول  .2ويژگیهای فضاهای باز و بسته

ویژگی

فضاهای بسته

فضاهای باز

تعریف مرز

تعریف ضعیف مرزها

مرزهای بهشدت تعریفشده

سیستم ارزشی

ارزشهای چندگانه حمایت میشود

ارزشهای مالب قانونمند شده است

واکنش به تفاوت و گوناگونی

تفاوت و گوناگونی جشن گرفته میشود

تفاوت و گوناگونی تحمل نمیشود

نقش سیاستگذاری

سیاستگذاری مرزها ضرورتی ندارد

جایگاه عمومی

7

چشمانداز فرهنگ

تصرف عمومی در حاشیه
چندفرهنگی

8

نگهداری مرزها مقـدم بـر همـه چیـز
است ،سطح باالی سیاستگذاری
تصرف عمومی در مرکز

9

تکفرهنگی

مأخذ ،sibley, 1995 :به نقل از Malone, 2002: 158

سیبلی ( ،)Sibley, 1995جغرافیدانی که مطالعات گستردهای روی محرومیت در فضاهای عمومی انجام داده اسـت،
با استفاده از اصطالحات «فضاهای باز» 10و «فضاهای بسته» ،11چارچو مفیدی برای تفکر دربارۀ مرزها فراهم میآورد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Crusty space
2. Prickly space
3. Jittery space
4. Monitored
5. Observed.
6. Inclusion
7. Position of public
8. Public occupy the margin
9. Public occupy the centre
10. Open space
11. Closed space
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سیبلی میگوید فضای بهشدت طبقهبندیشده ،مرزهای بهشدت تعریفشدهای دارد .همسانی درونی و نظم چنین فضـایی
ارزش دارد و در آن یک دمدمه نسبت به حفظ مرز با اشیاء یا افـرادی کـه مناسـبِ طبقـهبنـدی مشـترکپ (یـا فرهنـگپ)
شکلگرفته بهوسیلت گروه مسلط (خودیها) نیستند ،وجود دارد .نظمِ طراحی و دیدپ باالی مرزهای داخلـی ،کـه الگوهـای
سنتی سازمان اجتماعی را بههم زده است ،آنچه از فرهنگی متفاوت باشد را مخر و تفرقهآمیز نشان میدهد.
نمونههای فضای بهشدت طبقهبندیشده شامل مراکز خرید ،کلیساها ،مدارس و مکانهاییاند که تنها به کسانی کـه
به آنها تعلق دارند خوشامد گفته میشود .در این مکانها «تفاوت»« ،تشویق» 1یا «تحمل» 2نمیشود .در مقابل ،فضاهای
با طبقهبندی ضعیف ،ضعیف تعریف شدهاند یا مرزهای بازی دارند و با ویژگیهای ترکیـب و تفـاوت اجتمـاعی مشـخص
میشوند .آنها شامل فضاهایی مانند :محوطههای ورزشی ،کارناوالهـا و فسـتیوالهـا مـیشـوند .تفـاوت و گونـاگونی در
فرهنگ ،هویت و فعالیت در این فضاهای باز تحمل میگردد ،درک میشود و بعضی وقتها حتی جشن گرفته مـیشـود.
سیاستگذاری این مکانهای باز ضرورتی ندارد ،همانطور که دمدمت کمتری برای قدرت یا ممانعت وجود دارد.
چرمایف و الکساندر ( ،)157 :1353سلسلهمراتب فضاهای شهری ،یا عرصههای زندگی جمعی و زندگی خصوصـی را
به شش طبقه تقسیم کردهاند:
 فضاهای عمومی شهری :جاها و تسهیالتی که متعلق به عموم اسـت؛ ماننـد شـاهراههـا ،جـادههـا ،راههـا و
پارکهای شهری.
 فضاهای نیمهعمومی شهری :فضاهایی خاص از شهر که مورد استفادۀ عموم قرار میگیرنـد؛ ولـی دولـت یـا
مؤسسهای بر آنها نظارت میکند و سرپرستی آنها را به عهده دارد ،مانند بنای شهرداریها ،دادگاهها ،مدارس
دولتی ،دفاتر پست ،بیمارستانها ،ایستگاههای مسافربری ،پارکینگها ،گاراژها ،تعمیرگـاههـا ،اسـتادیومهـا و
تئاترها.
 فضاهای عمومی خاص یک گروه :جاهایی که در مرز عرصت خدمات و تسهیالت عمومی و عرصت مستغالت
خصوصی قرار گرفته اند و هر دو عرصه باید به آن دسترسی داشته باشـند و در قبـال آن مسـئولانـد .ماننـد
جاهایی که از خدمات پستی ،جمعآوری زباله ،آ و بر  ،آتشنشانی و احتیاجات فوری و فوتی دیگری مانند
آن استفاده میکنند.
 فضاهای خصوصی خاص یک گروه :انواع جاهای کماهمیتتر کـه تحـت نظـارت دسـتگاه ادارهکننـدهای از
جانب بخش دولتی یا بخش خصوصی برای مستأجران حقیقی یا حقوقی باشند.
 فضاهای خصوصی خانواده :فضاهایی در عرصت خصوصی که در اختیار یک خانوادۀ واحد باشد و اختصاص به
فعالیتهای این خانواده داشته باشد.
 فضاهای خصوصی فرد :اطا اختصاصی هر شخص یا هر یک از اعضای خانواده .خلوتگاه اختصاصی هر فرد
که در آن ،فرد جدا از دیگر اعضای خانواده بتواند به اندیشه و استراحت نشیند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Encouraged
2. Tolerated
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فضای عمومی از منظر مخاطبان فضا
برگرز ) )Burgers, 1999با توجه به «مخاطبانِ» 1فضاها ،آنها را به مجموعهای از چشماندازها طبقهبندی مـیکنـد کـه
حوزههای بخشهای اجتماعی مختلف یا گروههای ذینفع را شکل میدهد:
 فضای عمومی برافراشته :2چشماندازهای تسریعکنندۀ تواناییهای حکومتی و اقتصادی
 فضای نمایشی« :3چشماندازهای وسوسه و اموا»

4

 فضای شادی :5چشماندازهای هیجان و خوشی
 فضای در معرضِ دید« :6چشماندازهای بازتا و ستایش»

7

 فضای رنگی :8چشماندازهای مهاجران و اقلیتها
 فضای حاشیهای« :9فضای نابهنجاری و محرومیت»

10

دینز و کتل ( ،)Dines and Cattell, 2006:26-31با توجه بـه اینکـه اسـتفادهکننـدگان چگونـه بـا فضـا «تعامـل
میکنند» ،11از تعامل (درگیری) اجتماعی با فضا و درک از آن بهعنوان روشی برای شناسایی  5طبقه استفاده کردهاند:
 مکانهای روزمره :12طیف وسیعی از فضاهای وصفناپذیرِ واحدهای همسایگی که قلمرو عمومی و حـوزههـای
روزمره برای تعامل را شکل میدهند؛
 مکانهای معنا :13که از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و به معناها و وابستگیهای ویژهای مربوط است که به
فضای ویژه متصلاند؛ هم مثبت و هم منفی؛
 محیطهای اجتماعی :14که از طریق طراحی و کاربردشان در عمل برخوردهای اجتماعی میان استفادهکننـدگان
را به هر دو صورت زودگذر و پرمعنا تشویق میکنند.
 مکانهای انزوا :این شانس را به مردم می دهند که با افکارشان تنهـا باشـند یـا بـا گـروه کـوچکی از دوسـتان
معاشرت کنند؛
 فضاهای منفی :جایی که بعضـی جنبـههـای رفتارهـای ضـداجتماعی تجربـه مـیشـود ،شـامل نژادپرسـتی و
فعالیتهای مخربی که املب بهعنوان تهدیدکننده درک میشوند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Clientele
2. Erected public space
3. Displayed space
4. Landscapes of temptation and seduction
5. Exalted space
6. Exposed space
7. Landscapes of reflection and idolisation
8. Coloured space
9. Marginalised space
10. Landscapes of deviance and deprivation
11. Engage
12. Everyday places
13. Places of meaning
14. Social environments
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فضای عمومی از منظر کالبدی
کار و همکاران ) 11 )Carr et al., 1992: 79نوع از فضا را شناسایی میکنند .1 :پـارکهـای عمـومی؛  .2میـدانهـا و
پالزاها؛  .3یادبودها1؛  .4بازارها2؛  .5خیابانها؛  .6زمینهای بازی؛  .7فضای باز اجتمـاع3؛  .8سـبزراههـا 4و پـارکراه 5یـا
بلوارها؛  .9بازارهای سرپوشیده6؛  .10فضاهای یافتهشده /7فضاهای روزمره؛ و  .11آ کنارها.8
در نهایت کارمونا و همکاران ( ،)Carmona et al, 2008همانطور که در جدول  3مشخص است ،انواع فضا را به 4
نوع کلیِ فضای مثبت ،فضای منفی ،فضای مبهم و فضای خصوصی تقسیم کردهاند که هر کدام از این کلها نیز شـامل
فضاهای دیگری در سطح پایین میشود.
جدول  .3انواع فضای شهری

نوع فضا

فضاهای مثبت

ویژگیهای متمایز

نمونهها

9

 .1فضــــای شــــهری طبیعــــی /ســیماهای طبیعــی و نیمــهطبیعــی در درون منــاطق رودخانــههــا ،ســیماهای طبیعــی ،کنــار
10
دریاها ،کانالها
شهری که معموالً در مالکیت دولتاند
نیمهطبیعی
اشکال سنتی فضای شهری ،یا در دسترس برای همه
11
خیابانها ،میدانها ،تفرجگاهها
 .2فضای مدنی
و دارای طیف گستردهای از کارکردها
فضای باز مدیریتشده ،معموالً سبز و دردسترس و باز پارکها ،باغها ،چمنزارها ،جنگلهـای
12
 .3فضای باز عمومی
شهری ،گورستانها
برای همه ،حتی اگر بهطور موقت کنترل شود
13
فضاهای منفی
فضایی که تحت تسـلط نیازهـای حرکتـی اسـت ،جــادههــای اصــلی ،راههــای ماشــینرو ،راهآهــنهــا،
14
 .4فضای حرکت
زیرگذرها
بهطور گسترده برای حملونقل موتوری
فضــایی کــه تحــت تســلط نیازهــای ضــروری
15
پارکینگهای ماشین ،محوطههای خدمات
 .5فضای خدمات
خدماتدهی مدرن است
فضایی که بعد از اقدام توسعهای باقی مـیمانـد و اسلوپ( 17فضایی که بعد از برنامهریزی باقی میماند)،
16
 .6فضای پسمانده
فضای باز مدرنیستی
املب بدون کارکرد طراحی میشود
فضای توسعهنیافته ،خـواه رهـاشـده یـا در انتظـار
18
فضای توسعت مجدد ،فضای رهاشده ،فضای انتقالی
 .7فضای تعریفنشده
توسعت مجدد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Memorials
2. Markets
3. Community open spaces
4. Greenways
5. Parkways
6. Atrium/indoor marketplaces
7. Found spaces
8. Waterfronts
9. ‘Positive’ spaces
10. Natural/semi-natural urban space
11. Civic space
12. Public open space
13. ‘Negative’ spaces
14. Movement space
15. Service space
16. Left-over space
)17. SLOAP’ (space left over after planning
18. Undefined space

مفهومسازی و گونهشناسی فضای عمومی شهری معاصر

455

ادامه جدول  .3انواع فضای شهری

فضاهای مبهم

1

ایستگاههای حملونقل و جابهجایی خواه درونی یا متروها ،ایستگاههای اتوبوس ،ایسـتگاههـای راهآهـن،
2
 .8فضای جابهجایی
ایستگاههای تراموا
بیرونی
فضای خارجی ظـاهراً عمـومی ،در حقیقـت دارای
3
مالکیت خصوصی بوده و در درجههای شدیدتر یـا فضای مدنی دارای مالک خصوصی ،زمینهای کلیسا
 .9فضای خصوصی عمومی
کمتر کنترل میشوند
فضاهای عمومی طوری طراحی شده که مریبههـا
4
بنبستها ،مناطق محصورشده با دروازههای ساختگی
 .10فضاهای برجسته
برجسته شوند و در نهان ناخوشایند باشند
 5بهطور رسمی برای استفادههای عمومی و خارجی ،مراکــز خریــدی /تفریحــی« ،کــالن ســاختارهای
 .11فضای عمومی درونیشده
دروننگرانه»6
درونیشده و املب خصوصی
فضاهای مبادله با مالکیت خصوصـی و دسترسـی
7
مغازهها ،بازارهای سرپوشیده ،ایستگاههای بنزین
 .12فضای خردهفروشی
عمومی
مکانهای اجتماعی و برخوردهـای نیمـهعمـومی ،کافه ها ،رستورانها ،کتابخانـههـا ،سـالن هـای شـهر،
8
 .13فضاهای مکان سوم
ساختمانهای مذهبی
عمومی و خصوصی
به لحاظ مالکیت عمومی ،اما فضایی که به لحـاظ زمینهای سازمانی ،بنگاههای امـالک ،محوطـههـای
9
 .14فضای عمومی خصوصی
دانشگاهها
کارکردی و استفادهکنندگان مشخصاند.
جلوی باغها ،زمینهای کشاورزی ،میـدانهـای دارای
 .15فضــای خصوصــی قابــل
به لحاظ فیزیکی خصوصی ،اما قابل رؤیت
10
دروازه
رؤیت
به لحاظ فیزیکی تعیین حدود شده ،اما بـه لحـاظ
11
عمــومی قابــل دســترس و واســطت میــان فضــای کافههای خیابانی ،فضای سنگفرش خصوصی
 .16فضای واسطهای
عمومی و خصوصی
فضاهایی برای گروه های منتخب ،مشـخص شـده
پارکهای اسکیت ،زمینهای بـازی کودکـان ،زمـین/
 .17فضای با اسـتفاده کننـدگان
بــهوســیلت ســن یــا فعالیــت (و بعضــی وقــتهــا
12
میدان /محوطههای ورزشی
گزینشی
کنترلشده)
13
فضاهای خصوصی
پسماندههای کشاورزی شهری ،زمـینهـای جنگلـی
14
فضای باز به لحاظ فیزیکی خصوصی
 .18فضای باز خصوصی
خصوصی
خیابانها /زمینهای محصـور دارای دروازه ،بـاغهـای
خصوصی ،کلو های ورزشی خصوصی ،محوطههـای
 .19فضای خصوصی خارجی 15فضاهای به لحاظ فیزیکی خصوصی
پارکینگ
16
ادارهها ،خانهها و میره
فضای کسبوکار یا خصوصی
 .20فضای خصوصی داخلی
مأخذCarmona et al, 2008: 62 :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ambiguous spaces
2. Interchange space
3. Public ‘private’ space
4. Conspicuous spaces
5. Internalised ‘public’ space
6. Introspective mega-structures
7. Retail space
8. Third place spaces
9. Private ‘public’ space
10. Visible private space
11. Interface spaces
12. User selecting spaces
13. Private spaces
14. Private open space
15. External private space
16. Internal private space
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جمعبندی و ارائۀ الگوی نظری
با توجه به مفاهیم متفاوت فضای عمومی که دربارۀ آن بحث شد ،و نیز ابهامات زیاد در کلمات تشکیلدهنده و مرتبط بـا
این اصطالح مانند کلمت عمومی ،فضا ،و مکان و مردم؛ طبقهبندی فضای عمومی هم بسیار متنوع و گسترده خواهد بـود.
در یک نگاه کلی به متون مربوط به فضای عمومی ،حوزههای عمدۀ مورد بحث در آن را میتوان در پنج طبقت موضـوعی
گروهبندی کرد:
 .1یکی از ویژگیهای کلیدی فضای عمومی ،بحث شرایط مالکیت فضا است .نویسندگانی مانند سورکین (،)1992
زوکین ( ،)1995بنرجی ( ،)2001الفلند ( ،)1980کوهن ( )2004و استئهلی و میشل ( ،)2008مالکیت را یکی از
عناصر مهم برای عمومیت فضا شناسایی کردهاند .این نویسندگان رشد پدیدۀ خصوصیسازی فضای شـهری را
مسئول به مخاطره افتادن قلمرو عمومی شهرها میدانند.
 .2دومین طبقت موضوعی در تحقیقات فضای عمومی توجه به شکل فیزیکی یک مکـان عمـومی اسـت .در ایـن
تعاریف و مفهومسازیها ،فضای عمومی همراه با مکانهای شهری فیزیکیِ واقعی است .بـرای نمونـه ،بـراون
( )10 :2003فضای عمومی شهری را «شامل میدانهای رسمی ،جادهها و خیابانهـا ،و همچنـین زمـینهـای
خالی و دیگر فضاهای لبهای میداند» .حجم عظیمی از محققـانِ ایـن طبقـه از رشـتههـای طراحـی شـهری،
برنامهریزی شهری و معماری و البته در کشور ایران از جغرافیا 1میآید .نگهداری از فضای عمومی با توجـه بـه
ویژگیهای کالبدی مختلف مانند تمیزی و میره از دیگر بحثهای عمده در این حوزه است.
 .3سومین طبقت موضوعی از رشتههای مردمشناسی و جامعهشناسی میآید .ادبیات فضای عمومی در این رشتههـا
به استفاده از فضای عمومی برمیگردد .به عبارت دیگر ،موضوع مورد تمرکز در این حوزه «سرزندگی» 2فضای
عمومی است .با توجه به مکانهای تجمع آزاد و تعامل میان اعضای یک جامعه ،مکـانهـای عمـومی صـحنت
فیزیکیاند که «فعالیتهای کارکردی و آیینی که یک اجتماع را به هم پیوند میدهند؛ خـواه در شـکل عـادی
زنـدگی روزانـه یـا در فسـتیوالهـای دورهای اتفـا افتـد ( .)Carr et al., 1992: xiکتـا «زنـدگی میـان
ساختمانها» از یانگل ( )1996و «زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک» از وایـت ( ،)1980نمونـت عینـی
این گروه از محققاناند که به ویژگیهایی مانند دوستانه و صمیمی بودن ،یا دعوتکننده بودن فضا ،یا در یـک
اصطالح کلی« ،متناسب یا بانزاکت» 3بودن فضا تمرکز دارند.
 .4حوزۀ چهارم تحقیقات مربوط به فضای عمومی به عرصهای میپردازد که در آن ارتبـاط حسـاس و شـکنندهای
میان آزادی و کنترل آشکار میشود .بسیاری از نویسندگان مانند کـار و همکـاران ( ،)1992میتشـل ( ،)2003و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1پژوهش گران رشتۀ جغرافیا در ایران ،برخالف محققان خارجی (که تمرکز زیادی روی ماهیت ،چیستی ،محرومیت ،فلسفۀ فضای عمومی ،تضاد طبقاتی و مکانیسمهای تولید
فضا و مکان دارند) ،بیشتر شکل فیزیکی فضای عمومی و نقش آن در سالمتی ،آرامش و غیره را مورد توجه قرار دادهاند .به عبارت دیگر ،در مطالعات مربوط به فضای عمومی
در میان جغرافیدانان کشور تفاوت زیادی بین محققان این رشته و رشتههای طراحی و شهرسازی به چشم نمیخورد .با توجه به اینکه این بحث با عنوان گفتمانهای فضای
عمومی در کشور در قالب یک مقاله آماده شده و به زودی چاپ خواهد شد ،در اینجا به همین مختصر اکتفا میشود.
2. Animation
3. Civility
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گودسل ( ،)2003کیفیتی که در آن مکان عمومی عرصت دموکراتیکی برای زندگی عمـومی باشـد را بـهعنـوان
عنصری پایهای برای عمومیت فضای عمومی در نظر میگیرند .آنها یادآوری میکنند که مکانهای عمومی به
لحاظ تاریخی صحنهای برای بیان نارضایتیهای مردم به مسائل مربوط به حکومـت بـودهانـد؛ در نتیجـه آنهـا
مکانهاییاند که حقو اساسی در آنجا از طریق جامعت دموکراتیـک تضـمین مـیشـود؛ ماننـد حقـو آزادانـه
صحبت کردن و تجمع .آنچه اخیـراً اتفـا افتـاده افـزایش نظـارت و ابـزار کنتـرل در فضـای عمـومی اسـت
(.)Koskela, 2000, Atkinson, 2003
 .5پنجمین و آخرین حوزۀ مورد توجه در موضوع فضای عمومی ،توجه به میزان «اجتماعی بودن» 1فضا اسـت .در
این حوزه نقش فضای عمومی در زندگی عمومی ،توجه به زوال فضاهای عمومی سنتی ،و نیـز زوال و حتـی از
بین رفتن ماهیت عمومی موضوع بحث قرار میگیرد .از نویسندگان مطرح در این حوزه مـیتـوان بـه ریچـارد
سنت اشاره داشت (.)Sennett, 1977; 1990, 1994
در کنار اینها باید به بسیاری از پژوهشگران اشاره داشت که فضای عمومی را بهصورت «مفهوم چندبعدی» 2با
توجه به حوزۀ مطالعت خود (جامعهشناختی ،روانشناختی ،مردمشناسی ،رفتارشناسی ،و میـره) تعریـف مـیکنـد.
برای نمونه در تعریف کوهن ( ،(11 :2004فضای عمومی دارای سه بعـد اصـلی مالکیـت ،دسترسـیپـذیری و
چندفاعلی (یعنی انواع برخوردها و تعامالتی که یک مکان تسهیل میکند) است .طبقـهبنـدی کارمونـا (:2003
( )276نک .به جدول  )3شامل «کارکرد» 3و «درک» 4میشود که ایدهآل او برای «شهرِ شادیافزا» 5را تعریف
میکند .کارمونا یک پیوستار (زنجیره) 6از فضای آشکار تا فضای خصوصی آشکار را پیشنهاد میکند که شـامل
 20نوع فضا در  4گروه میشود؛ اما او ضرورت ارتباط بین ابعاد مختلف را توضیح نمـیدهـد .آیـریس مـاریون
یانگ ( 1990و  )2000دسترسیپذیری ،شمول 7و تحمل تفاوت( 8باز برای چیزهـای دیگـر میریکسـان )9را در
تعریف چندبعدی خود برجسته میکند .مدنیپور (1999؛  )2003سه بعد دسترسی (دسترسی به مکان بـهعـالوۀ
فعالیتها در مکان) ،نمایندگی (جایگاه کنترل و تصمیمسازی در حال حاضر) و بهرهمنـدی (ذینفعـانِ اهـدافپ
فعالیتها و تصمیماتی که بر مکان تأ یر میگذارند) را در تعریف خود برجسته میکند .نپمپـث و اشـمیت (2007؛
 (2010سه بعد مالکیت ،مدیریت ،و استفاده /استفادهکنندگان را مرکز توجه خود قرار میدهند .بدین ترتیـب ،در
یک جمعبندی از طبقهبندی های مختلف از فضای عمومی معاصر توسـط اندیشـمندان ،گونـهشناسـی فضـای
عمومی معاصر را به صورت شکل  3میتوان نشان داد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Sociality
2. Multi-dimensional concept
3. Function
4. Perception
5. Unoppressive city
6. Continuum
7. Inclusion
8. Tolerance of difference
9. Openness to „unassimilated otherness

پژوهشهای جغرافيای برنامهريزی شهری ،دورة  ،2شمارة  ،4زمستان ۱393

458

ارائۀ تعريفی جديد از فضای عمومی
همانطور که بحث شد ،فضاهای عمومی دارای شکلهای مختلفیاند؛ انواع مختلف فضاهای باز مانند پارکهـا ،بازارهـا،
خیابانها ،و میدانها؛ فضاهای بسته مانند مراکز خرید ،کتابخانهها ،سالنهای شهری ،استخرهای شنا ،کلو ها و بارها؛ و
فضاهای میانی مانند باشگاهها و انجمنهای محدودشده به مردم خاصی مانند ساکنان آپارتمانهای مسکونی ،عالقمندان
به شطرنج ،طرفداران تناسب اندام ،ماهیگیران ،اسکیتسواران و مـوارد مشـابه .در حقیقـت هـر فضـای عمـومی دارای
ریتم های خود برای استفاده و مقررات است که در طی روز یا بر اساس فصل بهطور مکرر تغییـر مـیکنـد :میـدانهـا در
شبها خالیاند ،اما در موقع نهار پر از مردماند؛ خیابانها محدود به پیادهروی 1و گذر2انـد ،امـا تبـدیل بـه مرکـز اعتـراف
عمومی میشوند؛ کتابخانههای عمومی معموالً ساکت اند و با سروصـدای بازدیدکننـدگان مدرسـه بـه صـدا درمـیآینـد؛
قهوهخانهها و کافیشاپها که بهطور مرتب از یک مکان برای «مکالمت دستهای» 3تا مکانی برای سروصدای کرکننـده و
بدنهای فشرده به هم تغییر میکند .هیچ فضای عمومی ازلی 4وجود ندارد ،تنها «فضا -زمانهای تجمعِ» 5متنوع وجـود
دارند.
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1. Ambling
2. Transit
3. Huddled conservation
4. Archetypal public space
5. Space-time of aggregation
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بدین ترتیب ،در تعریف فضای عمومی معاصر نمیتوان بهصورت مطلق صحبت کرد .به عبارت دیگر ،وقتی در تعریف
فضای عمومی از اصطالح باز بودن یا اجتماعی بودن ،یا در دسترس بودن برای همه صحبت میشـود ،طیـف وسـیعی از
فضاهای عمومی با توجه به این تعاریف از شمول آن خارج میشوند .برای نمونه ،وقتی فضای عمومی بهعنوان فضایی باز
تعریف میشود ،طیف وسیعی از فضاهای بسته مانند کافیشاپها ،رستورانها ،سینماها و میره از شمول آن خارج میشود.
به همین ترتیب است وقتی از اصطالح فضایی برای تعامل و کنش اجتماعی در تعریف فضای عمومی استفاده مـیشـود.
فضاهای عمومی زیادی وجود دارند که کارکرد اجتماعی به آن صورت ندارنـد .بسـیاری از فضـاهای عمـومی معاصـر آن
کارکرد اجتماعی در فضاهای عمومی سابق مانند پالزاها ،میدانها و خیابانها را ندارند .برای نمونه ،پارکهای موضوعی،
مراکز خرید و مکانهای دیگر ،فضاهایی صرفاً برای مصرف ،دیدزنی و تفریحاند و نمیتوان خیلـی از اصـطالح اجتمـاعی
بودن برای آنها استفاده کرد.
با توجه به این موارد ،در این مقاله سعی شده است تعریف جدیدی از فضای عمومی ارائه شود که قابلیـت شـمول بـه
طیف وسیعی از فضاهای شهری را داشته باشد .تعریف ارائهشده به این صورت است:
«فضای عمومی معاصر ،اصطالحی کلی شامل مکانهای عمومی ،فضـاهای عمـومی فیزیکـی و فضـاهای عمـومی
مدنی است که طیف وسیعی از فضاهای عمومی سنتی (مانند خیابان و میدان) و فضاهای عمومی جدیـد (ماننـد پاسـاژها،
کافیشاپها و میره) را در بر میگیرد و مجموعت این فضاها منجر به شکلگیری عرصت عمومی شهری میشـود .میـزان
عمومیت فضای عمومی ،با توجه به شرایط تاریخی جامعه ،حکومت سیاسی ،شرایط اقتصادی (نیروهای سیاسـی و بـازار)،
سنت های فرهنگی و تجربت شخصی از فضا متفاوت است .یک فضای عمومیِ شهری هر چه بازتر ،مثبـتتـر ،فراگیرتـر،
دردسترستر ،اجتماعیتر و سازگارتر (نرمتر) باشد ،میزان عمومیت آن نیز بیشتر خواهد بود».
اصولی که در این تعریف نهفته است عبارتند از:
 .1ماهيت متغير فضای عمومی :فضای عمومی ازلی وجود ندارد؛ بنابراین نباید از فضـاهای عمـومی سـنتی ماننـد
خیابان ،میدان ،بازار ،پالزا و میره انتظار همان کارکردی را داشت که در شهرهای باستانی یـا حتـی در  100سـال پـیش
داشتند .امروزه باید از فضاهای جدید صحبت کرد؛ یعنی مکانهای سوم اولـدنبرگ ماننـد کـافیشـاپهـا ،رسـتورانهـا،
کتابخانهها و میره .در کنار آن باید فضای جریان هـای کاسـتلز را هـم مـدنظر داشـت؛ یعنـی فضـاهای مجـازی کـه در
شبکههای اینترنتی و ماهوارهای شکل میگیرند .بنابراین ماهیت فضای عمومی سنتی دگرگـون شـده اسـت و فضـاهای
عمومی جدیدی شکل گرفتهاند که بایستی در مفهومسازی فضای عمومی مورد توجه باشد.
 .2بحث عموميت فضای عمومی :همانطور که فضای عمومی ازلی وجود ندارد ،فضای عمومی مطلـق نیـز وجـود
ندارد ،میزان عمومیت هر فضای عمومی با توجه به شاخصهای آن تعریف میشود .اندازۀ ایـن شـاخصهـا بسـتگی بـه
شرایطی دارد که این شرایط اصل سوم نهفته در این تعریف است:
 .3توجه به شرايط تاريخی ،سياسی ،سنتهای فرهنگی ،نيروهای اقتصادی و نيز تجربۀ شخصی از فضرا

در جوامع مختلف :خیابانی که ساکنان تهران بهعنوان فضای عمومی تجربه میکنند ،با خیابانی که شهروندان پاریس یا
ونیز یا لندن تجربه میکنند با هم متفاوت خواهد بـود .چـون کـه شـرایط شـکلگیـری ایـن فضـا و نیروهـای مـؤ ر در
شکلگیری آنها متفاوت از هم بودهاند.
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شکل  .4الگوی نظری گونهشناسی فضاهای عمومی معاصر با توجه به ميزان عموميت فضا
مأخذ :نگارنده

پس این تعریف ،عمومیت فضای عمومی را با توجه به ویژگیهای آن مورد توجه قرار میدهد .ویژگـی اساسـی ایـن
تعریف توجه به جریانهای معاصر در گفتمان فضای عمومی ،ارائت تعریف نسبی از عمومیت فضای عمـومی و توجـه بـه
ویژگیها و شرایط اجتماعی -فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی در جوامع مختلف است .اعتقاد نویسنده بر این است که تعریف
ارائهشده میتواند بهصورت شناور در جوامع مختلف ،طیف وسیعی از فضاهای شهری را شامل شود .فضایی در یک جامعه
ممکن است با توجه به ویژگیهای عمومی بودن فضا در طیف باالی عمومیت قرار گیرد ،در حالی که در جامعـت دیگـر از
میزان عمومیت آن کاسته شود .با توجه به این تعریف ،گونهشناسی فضاهای عمومی معاصر به عنوان یک الگوی نظـری
را میتوان با توجه به شش معیار اساسی طبقهبندی کرد .شکل  4این الگوی نظری را نشان میدهد.
این شش معیار عبارتند از :باز بودن فضا ،مثبت بودن ،فراگیر بودن ،در دسترس بودن ،اجتماعی بودن و سازگار بـودن
فضا .هر کدام از این شش معیار که در باالترین سطح الگو قرار گرفتهاند ،برابرنهاد خود را در پایینترین سطح الگو تولیـد
میکنند .از بررسی اصطالح فضای عمومی در میان این نهادها در سطح باال تا برابرنهادها در سطح پایین است که میزان
عمومیت آن مشخص خواهد شد .به عبارت دیگر ،در این الگو هر چه از باال به سمت پایین حرکت میکنیم ،از عمومیـت
فضا نیز کاسته شده و به سمت خصوصی شدن سیر میکند .البته باید اشاره کرد که فضای عمومی در پایینتـرین سـطح
این الگو هم دارای میزانی از کارکردهای عمومیت فضا خواهد بود .این میـزان بسـته بـه شـرایطی اسـت کـه در جوامـع
مختلف حاکم است (اصل سوم در تعریف جدید فضای عمومی).

46۱

مفهومسازی و گونهشناسی فضای عمومی شهری معاصر

منابع
 ترجمـت، به جانب یـک معمـاری انسـانی: عرصههای زندگی خصوصی و زندگی جمعی.)1353(  الکساندر؛، سرج؛ کریستفر،چرمایف
. ص325 ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران،منوچهر مزینی
. ص256 ، مشهد چاپ اول، نشر نیکا، شهر و انباشت سرمایه: برنامهریزی منطقهای.)1384(  ناصر؛،عظیمی دوبخشری
، چـاپ دوم، انتشـارات آگـه، ترجمت امیـر یاراحمـدی، به سوی معماری تمثیلی: مفهوم سکونت، کریستین.)1384(  شولتز؛،نوربرگ
. ص219 ،تهران
، ترجمـت حسـن مرتضـوی، سـال150  مانیفسـت پـس از: در مجموعـت مقـاالت، جغرافیای قدرت طبقاتی.(1988(  دیوید؛،هاروی
. چاپ اول، تهران،انتشارات آگه
Altman, I; Zube, E. H. eds.; (1989). Public places and spaces. Human Behaviour and
Environment. Volume 10. New York, Plenum Press.
Arendt, H.; (1958). The public realm: the common. In Glazer, N. and Lilla, M. eds. (1987) The
Public Face of Architecture. Civic Culture and Public Spaces. New York, The Free Press,
pp. 5 – 12.
Atkinson, R.; (2003). Domestication by Cappuccino or a Revenge on Urban Space? Control and
empowerment in the management of public spaces, Urban Studies, 40 (9), pp. 1829 –
1843.
Banerjee, T.; (2001). the future of public space: beyond invented streets and reinvented places,
APA Journal, 67(1): 9–24.
Brown, A.; (2006). Contested space: street trading, public space, and livelihoods in developing
cities. Rugby, ITDG Pub.
Buttimer, A.; Seamon, D. eds.; (1980). The Human Experience of Space and Place. New York,
St. Martin’s Press.
Carmona, M.; de Magalhaes C.; Leo H.; (2008). Public Space: The management dimension,
Routledge
Carmona, M., Heath, T., Oc, T. and Tiesdell, S. (2003) Public Spaces Urban Spaces: The
dimension of urban design. 1st edn. London, Architectural Press.
Carr, S., M. Francis, L.G., Rivlin; A. M., Stone; (1992). Public Space, Cambridge, Cambridge
University Press.
Creswell, T. (2004) Place: A Short Introduction. Cornwall, Blackwell.
Dines, N.; V. Cattell; (2006). Public Spaces, Social relations and Wellbeing in East London,
Bristol, The Policy Press.
Flusty, S.; (1997). ‘Building paranoia’, in N. Ellin (ed.), Architecture of Fear, New York,
Princeton Architectural Press.
Foucault, M.; (1986). Of Other Spaces. Diacritis, 16 (1), pp. 22 – 27.
Franck, K.; Stevens, O.; (2007). Loose Space: Possibility and Diversity in Urban Life, London,
Routledge.
Fraser, N.; (1990). Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually
existing democracy, Social Text, 25/26, pp. 56 – 80.

۱393  زمستان،4  شمارة،2  دورة،پژوهشهای جغرافيای برنامهريزی شهری

462

Friedmann, J.; (2007). Reflections on place and place-making in the cities of China.
International Journal of Urban and Regional Research, 31 (2), pp. 257-279.
Gehl, J.; (1996). Life Between Buildings. Using Public Space, Skive, Arkitektens Forlarg.
Gehl, J.; Gemzǿe, L.; (1999). Public Spaces Public Life - Copenhagen 1996. Copenhagen, The
Danish Architectural Press and The Royal Danish Academy of Fine Arts School of
Architecture Publishers.
Goodsell, C. T.; (2003). The Concept of Public Space and its Democratic Manifestations, The
American Review of Public Administration, Vol 33, pp 361- 383.
Goss, J.; (1993). Magic of the mall: an analysis of form, function and meaning in the retail built
environment, Annals of the Association of American Geographers, Vol. 83, pp 18- 47.
Gulick, J.; (1998). the “disappearance” of public space: an ecological Marxist and Lefebvrian
approach’ in A. Light and J. Smith (eds) The Production of Public Space, Oxford,
Rowman and Littlefield.
Habermas, J. (1989). the structural transformation of the public sphere: An inquiry into a
category of bourgeois society. Cambridge, MA: MIT Press.
Hall, E. T.; (1966). The Hidden Dimension: Man’s Use of Space in Public and Private, New
York, Doubleday and Co.
Jackson, J. B.; (1984). The American Public Space. in Glazer, N. and Lilla, M. eds. (1987) The
Public Face of Architecture. Civic Culture and Public Spaces, New York, The Free Press,
pp. 276 – 291.
Kilian, T.; (1998).‘Public and private, power and space’, in A. Light and J.M. Smith (eds)
Philosophy and Geography II: The Production of Public Space, Lanham, MD, Rowman &
Littlefield.
Kohn, M.; (2004). Brave New Neighbourhoods: The Privatization of Public Space. London,
Routledge.
Koskela, H. (2000). ‘The gaze without eyes’: video-surveillance and the changing nature of
urban space, Progress in Human Geography, 24 (2), pp. 243-265.
Lefebvre, H. (1991). The Production of Space (trans. by D. Nicholson-Smith). Oxford,
Blackwell.
Light, A.; Smith J. M.; (1998). Philosophy and Geography II: The Production of Public Space,
Lanham, MD, Rowman & Littlefield.
Lofland, L.H. (1998). The Public Realm: Exploring the City’s Quintessential Social Territory.
New York, Aldine de Gruyter.
Lopes, M.N. and Camanho, A.S. (2012). Public Green Space Use and Consequences on Urban
Vitality: An Assessment of European Cities, Springer Science+Business Media B.V., pp
1-17
Low, S. M. (2000). On the plaza: The politics ofpublic space and culture. Austin: University of
Texas Press.
Low, S. and Neil, S. (2006). The Politics of Public Space, London, Routledge.
Madanipour A. (2003). Public and Private Spaces of the City, Routledge, London and New
York

463

مفهومسازی و گونهشناسی فضای عمومی شهری معاصر

Madanipour, A. (1999). why are the design and development of public spaces significant for
cities? Environment and Planning B: Planning and Design, 26, pp. 879 – 891.
Malone, K. (2002). Street life: youth, culture and competing uses of public space, Environment
and Urbanization, Vol. 14, pp 157- 168
Massey, D. (2005). for space. London, Sage.
Mensch, J. (2007). Public space. Continental Philosophy Review, 40, pp. 31 – 47.
Mitchell, D. (1995). ‘The end of public space? People’s park, definitions of the public and
democracy’, Annals of the Association of American Geographers, 85(1): 108–33
Mitchell, D (2003). The right to the city: Social justice and the fight for public space. New
York: Guildford.
Németh J. (2009). Defining a Public: The Management of Privately Owned Public Space, Urban
Studies, 46(11) 2463–2490.
Németh J. (2010). Security in public space: an empirical assessment of three US cities,
Environment and Planning A 2010, volume 42, pages 2487-2507.
O’Meara, S. (2007). Space and Muslim Urban Life: At the Limits of the Labyrinth of Fez, First
published 2007, by Routledge, Simultaneously published in the USA and Canada, 2007
Oldenburg, R. (1999). The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair
Salons and other Hangouts at the Heart of a Community. New York, Marlowe &
Company.
Orum, M. A. (2010). Introduction. In Orum, M. A. and Neal, P. Z. eds. Common Ground?
Readings and Reflections on Public Space. New York, Taylor and Francis, pp. 13 – 17.
Orum, M. A. and Neal, P. Z. eds. (2010). Common Ground?: Readings and Reflections on
Public Space. New York, Taylor and Francis.
Relph, E.; (1976). Place and Placelessness. London, Pion.
Rogers, S.; (1999). Performance Management in Local Government: The Route to Best Value,
(2nd edn), London, Financial Times/Pitman Publishing.
Schmidt, S.; Nemeth, J.; Botsford, E.; (2011). The evolution of privately owned public spaces in
New York City, URBAN DESIGN International Vol. 16, 4, 270–284.
Scruton, R.; (1984). The Public Interest. In Glazer, N. and Lilla, M. eds. (1987) The Public Face
of Architecture. Civic Culture and Public Spaces. New York, The Free Press, pp. 13 – 25.
Sennett, R.; (1990). The Conscience of the Eye: the Design and Social Life of Cities. London,
Faber & Faber.
Sennett, R.; (1994). Flesh and stone. The body and the city in western civilization. New York:
Norton.
Sennett, R.; (1977). THE FALL OF PUBLIC MAN, Published by the Penguin Croup
Sibley, D.; (1995). Geographies of Exclusion: Society and Difference in the West, First
published 1995 by Routledge
Sircus, J.; (2001). Invented places, Prospect, 81(Sept/Oct): 30–5.
Sorkin, M.; (1992). Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public
Space, New York, Hill and Wang.

۱393  زمستان،4  شمارة،2  دورة،پژوهشهای جغرافيای برنامهريزی شهری

464

Staeheli, L.; Mitchell, D.; (2008). The People’s Property? Power, Politics, and the Public. New
York, Routledge.
Tibbalds, F.; (1992). Making People-Friendly Town: Improving the public environment in
towns and cities, First published 1992 by Longman Group UK, Ltd.
Tuan, Yi-Fu; (1977). Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis, University
of Minnesota Press.
Urban Task Force; (1999). Towards an Urban Renaissance. London, Spon.
Van Melik, R.; Van Aalst, I.; van Weesep, J.; (2007). Fear and fantasy in the public domain: the
development of secured and themed urban space. Journal of Urban Design, 12 (1), pp. 25
– 42.
Wallin, L.; (1998). Stranger on the green’ in A. Light and J.M. Smith (eds) Philosophy and
Geography II: The Production of Public Space. Lanham, MD, Rowman & Littlefield.
Whyte, W. H.; (1980). The Social Life of Small Urban Spaces. Washington DC, Conservation
Foundation.
Worpole, K.; K. Knox; (2007). The Social Value of Public Spaces, York, Joseph Rowntree
Foundation.
Young, I. M.; (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton, University Press.
Young, I. M.; (2000). Inclusion and Democracy. Oxford, Oxford University Press.
Zukin, S.; (1995). The Cultures of Cities. Oxford, Blackwell Publishers.
Zukin, S.; (2000). whose culture? Whose city? In Orum, M.A. and Neal, Z. P. (2010) eds.
Common Ground? Readings and Reflections on Public Space. New York, Taylor and
Francis, pp. 110 – 117.

