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 مدل مدیریت خلق مکان و مؤلفه های سازنده کیفیت در عرصه عمومی

 کامران ذکاوت*- یاسمن سادات دهقان**

چکیده
در گذار از شهر مدرن به پسامدرن و تغییر قابل توجه از شهر اتومبیل مدار به شهر پیاده مدار تحوالت اساسی در فضاهای 
شهری به وجود آمد. در این راستا مفهوم نوین عرصه عمومی با محتوایی متفاوت به ادبیات حقوق شهروندی افزوده شد. 
به طوری که کیفیت عرصه های عمومی نمود بلوغ جامعه مدنی شهرها قرار گرفت. دستاورد این تحوالت نشان داد، ارتقاء 
بعد کالبدی و عملکردی با وجود آن که بسترساز مطلوبیت در عرصه عمومی است، لیکن جهت خلق مکان کافی نمی باشد. 
"حس مکان3" و شکل گیری خاطرات   ،" "سرزندگی2  "قابلیت زیست1"،  تبلور مفاهیمی چون  عرصه های عمومی محل 
جمعی، رویدادهای اجتماعی و تبادالت اجتماعی است. این مقاله درصدد است تا ضمن بازتعریف مفهوم کیفیت در عرصه 
عمومی نگاهی نوین به مؤلفه های سازنده کیفیت در آن ارائه نموده و به چگونگی تحقق پذیری آن در قالب مدیریت مستمر 
از دستاورد پژوهشی است که در مروری  پایان نامه می باشد، بخشی  از  بپردازد. نوشتار حاضر که مستخرج  طرح محور 
تطبیقی از نظرات متأخر در این زمینه و در تعامل با رویکردها و نمونه های موفق جهان شاخص سازی شده است. تجارب 
نشان داده اند که برای ارتقاء کیفیت عرصه های توجه به ابعاد یاد شده تنها در مرحله طراحی و مدیریت ابتدایی فضا کافی 
نیست. چرا که تجلی کیفیت در زمان و مکان متغیر است. تعادل بخشی به آن، نیازمند مدیریتی است که جای جای مکان 
عمومی چیدمان گونه های متفاوت فعالیت متناسب با خواص فیزیکی و بصری مکان بوده و مولد ارزش های متفاوتی از 
مفاهیم ادارکی مکان در طول زمان باشد. تنها با وجود مدیریت مستمر و طراحی محور در مراحل مختلف ایجاد، تغییر و 
قابل نگهداری است. به طوري که حفظ و ارتقاء کیفیت های عرصه های عمومی در ابعاد مختلف تنها در این محتوا محقق 

می شود.  
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مقدمه
و  فردی  فعالیت های  از  آن ها  بهره مندی  مردم،  حضور  برای  که  هستند  فضاهایی  و  حیطه  شهر  عمومی  عرصه های 
اجتماعی شان پیش بینی و تجهیز شده اند. در تعریفی جامع می توان گفت عرصه های عمومی مکان های شهری همه شمول 
و قابل دسترس در کلیه اوقات شبانه روز هستند که بستر تعامالت اجتماعی و معاشرت پذیری را فراهم می سازند. طراحی 
و شکل دهی به عرصه های عمومی کانون توجه دانش طراحی شهری می باشد. از آغاز دهه 60 بسیاری از صاحبنظران 
حوزه معماری و شهرسازی نظیر جین جیکوبز )Jacobs, 2009(، فرانسیس تیبالدز )Tibbalds, 2004(، تریدیب بنرجی,   
)Banerjee, 2002( و غیره از افت عرصه ها ی عمومی و حتی مرگ فضاهای جمعی سخن گفته اند و علت آن را افت دائم 

کیفیت در فضاهای شهری برشمرده اند. 
شهر مدرن هزینه زیادی را صرف حضور و تسهیل حرکت خودرو ها در سطح شهر نمود. در نتیجه فضاهای شهری مانده 
از عرصه های خصوصی در تصرف و آلودگی اتومبیل قرار گرفت. به عقیده جین جیکوبز برنامه ریزان شهری این دوره در 
همساز کردن خودروها و شهرها با یکدیگر شکست خوردند. لوکوربوزیه از سردمداران معماری و شهرسازی مدرن تالش 
کرد تا با تغییرات سریع کالبدی و خلق شریان های بزرگ و سریع السیر برای پاسخگویی به نیازهای عملکردی، برنامه ریزی 
برای خودرو را به صورت بخشی جدایی ناپذیر از طرح های خود درآورد. اما به گفته  جیکوبز نتیجه این کار حاصلی جز 
دلتنگی و بی حاصلی برای فضاهای باز نداشت)Jacobs, 2009, p. 75(. تیبالدز نیز توجه بیش از حد به خودروها را از عوامل 
مرگ شهرها و محیط های شهری می داند )Tibbald, 2004, p. 75(. از بین رفتن و افت عرصه های عمومی شهری به عنوان 
فضاهای زندگی جمعی و مدنی مردم موجب اجتماع گریزی و بی میلی افراد به معاشرت و همیاری های اجتماعی، کاهش 
تنوع و اختالط اجتماعی، ناهنجاری های رفتاری، عدم رضایت و بی تفاوتی نسبت به عرصه های عمومی شهر، آلودگی محیط 

زیست، افت سالمت جسم و روح، شکل گیری فضایی از هم گسیخته و بی مکانی شد. 
با آغاز مباحثی چون نشانه شناسی و معنا شناسی در ادبیات و زبان شناسی و ورود آن به سایر علوم، حوزه های معماری 
 Lynch,( و شهرسازی نیز از این مفاهیم دور نماندند. بر این اساس افرادی چون رابرت ونتوری، اسکات براون و کوین لینچ
Relph, 2011 & 1995( بر این باورند که هر پدیده افزون بر دو مؤلفه فرم و عملکرد، دارای مؤلفه سومی به نام معنا نیز 
 Gehl,( از طرفی افرادی چون یان گل .)Rapaport, 2006( هست که خردگرایان آن را به فراموشی سپرده یا انکار کرده اند
2008( ، ویلیام وایت )Whyte, 1980(، جیکوبز و مدنی پور )Madanipour, 2008( و دیگران بر محتوای اجتماعی عرصه 
عمومی به عنوان بستر شکل گیری زندگی و فعالیت های جمعی انسان ها تأکید فراوان داشته  و معتقدند حضور مردم نه تنها 
عامل زندگی بخش به عرصه های عمومی است، بلکه ادراک مکان بدون در نظر گرفتن محتوای اجتماعی آن ممکن نیست.

معتقد است به منظور دستیابی به ارزش های فرهنگی و معنایی عمیق تر و ماناتر و   )Carr, 1999, p. 238( استفان کار 
ارتقاء حس تعلق ضروری است که یک مکان به گونه ای غنی در زمینه خود بسترسازی شده باشد. این مهم نیازمند حضور 
و انعکاس کیفیت  فرهنگی و هویت زمینه در مکان است که سبب شود آن مکان از شخصیت متمایز و منحصر به خود 
برخوردار باشد. بنابراین، ارتقاء کیفیت یک مکان عمومی عالوه بر توجه به دو مؤلفه  فرم و عملکرد، در گروی ارتقاء کیفیت 

در مؤلفه های اجتماعی و معنایی عرصه عمومی است. 
و  انسان  زندگی  ابعاد مختلف  در  نقش مهمی  دارد،  توجه  مؤلفه های کیفی  تمامی  ارتقاء  به  تؤاماً  که  عرصه عمومی ای 
مطلوبیت و نشاط شهروندی دارد. در بعد اجتماعی، از آنجایی که حیات شهري بستری برای ارتقاء فرهنگی و تعامالت 
اجتماعی فراهم می سازد که موجب اعتالء کیفیت و معاشرت پذیری مکان و کاهش رفتارهای ضد اجتماعی می شود. از 
طرفی چنین مکانی مشوق برپایی رویدادهای اجتماعی، گردشگری شهری و تفرج و همچنین رونق اشتغال و کسب کار 

است. 
شکل 1: عرصه های عمومی عامل ارتقاء سالمت روح و جسم
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مقاله حاضر بر آن است تا با بررسی آراء صاحب نظران در ارتباط با کیفیت های سازنده مکان عمومی، مدلی جامع از 
مؤلفه های کیفی عرصه ی عمومی را برای ارتقاء حضور مردم و سرزندگی در فضاهای شهری ارائه دهد. این مدل نشان 
می دهد برای تحقق و ارتقاء کیفیت عرصه عمومی نیاز به فرآیندی پایدار به کمک مدیریت مستمر طراحی محور است.

1. کیفیت عرصه عمومي
مفهوم کیفیت، استناد به درجه مرغوبیت شیء، کاال و یا خدمات دارد  )Carmona, 2008, p. 7(. این پدیده کلیت خصایص 
و ویژگی های نهفته در یک محصول و یا خدمات است که معرف قابلیت عرضه کنندگی و پاسخگویی به نیاز و انتظار 

تعریف شده است.4 
عنصر کیفیت در محیط شهری پدیده ای نیست که به سادگی قابل اندازه گیری یا شناسایی باشد. لیکن شاید بتوان مفهوم 
آن را توسط مجموعه ای از عوامل مرتبط تشخیص داد. به منظور شناسایی دقیق کیفیت های عرصه عمومی، باید عناصر 
از عرصه های عمومی شهر، خیابان ها و  سازنده و مؤلفه های کیفی عرصه عمومی شناسایی شود؛ چرا که مردم روزانه 
محله ها و فضاهای اطراف محل کار خود استفاده می کنند و خواه ناخواه کیفیت این فضاها بر زندگی روزانه آ ن ها و احساس 

خوشایند آن ها از فضا تأثیرگذار است.
کرمونا عناصر سازنده فضای عمومی را شامل چهار عنصر کلیدی ساختمان ها، محوطه سازی سخت و نرم، زیرساخت ها 
و کاربری ها می داند. لیکن معتقد است آگاهی از عناصر به تنهایی و بدون این که بدانیم چگونه این عناصر در کنار هم 
کیفیت های فضای عمومی را می سازند، ارزش چندانی ندارد. این کیفیت ها هستند که محمل فعالیت های انسانی هستند 

.)Carmona, 2008, p. 11(
یان گل )Gehl, 2008( معمار دانمارکی معتقد است فعالیت های عرصه عمومی در درک فضا اهمیت دارند و نسبت به 
کیفیت های محیطی حساس هستند. به طور مثال فعالیت های اجباری5 نظیر فعالیت های روزمره )محل کار یا مدرسه، 
منتظر اتوبوس بودن، خرید غذا و غیره( ضروری و غیرگردشگری و غیره به میزان کمی تحت تأثیر کیفیت  های کالبدی 
مکان هستند. اما فعالیت های اختیاری و اجتماعی بیشتر بر ادراک ما از فضا مؤثرند. فعالیت های اختیاری6 فعالیت های 
گونه  این  لذا  انجام می دهیم.  باشد،  مناسب  مکان  و  زمان  اگر  که  غیره هستند  و  پیاده روی  زدن،  پرسه  انتخابی چون 
فعالیت ها وابسته به کیفیت های کالبدی و عملکردی محیط هستند. متقاباًل وجود این گونه  فعالیت ها بر درک مردم از 
فضا و ارتقاء کیفیت های معنایی عرصه عمومی تأثیر می گذارد و موجب زنده شدن فضا می شود. فعالیت های اجتماعی7 یا 
فعالیت های منتج از دو فعالیت برشمرده نیز فعالیت های گردشگری، معاشرت پذیری مثل بازی بچه ها، مکالمه های معمولی 
و غیره را در بر  می گیرند. این گونه از فعالیت ها که نتیجه مستقیم دو نوع فعالیت ذکر شده هستند، عالوه بر کیفیت های 
کالبدی، عملکردی و به خصوص معنایی مکان، تحت تأثیر کیفیت های اجتماعی عرصه عمومی هستند. چرا که وقوع این 

فعالیت ها به حضور افراد دیگر بستگی دارد. 
ارزیابی کرد. کیفیت،  از دیدگاه بصری و زیباشناسی  تنها  را  بنابر موارد برشمرده، نمی توان کیفیت هاي فضای عمومی 
 Carmona,( مسأله ای بنیادی است که مستقیماً بر درک کاربران فضا و عملکرد آن ها و اجتماعی شدن فضا تأثیر می گذارد

.)2008, p. 12

شکل 2: فعالیت های اجتماعی در عرصه عمومی متأثر از میزان معاشرت پذیری فضا و معنای نهفته در مکان
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2. قرارگاه رفتاری8  
"بارکر   لیکن دیدگاه محیطی  صاحب نظران علوم رفتاری دیدگاه های مختلفی درباره بستر وقوع قرارگاه های رفتاری دارند. 
با  بیشتری  هم گامی   ،")Wicker, 1979( ویکر  و"   ")Bechtel, 1997(بچل  ،")Lang, 1987( "لنگ   ،")Barker, 1968(

محتوای مورد نظر دانش طراحی شهری دارد.
"بارکر" توجه ویژه به بستر شکل گیری قرارگاه رفتاری دارد. او بر این باور است که خلق قرارگاه رفتاری در زمینه "روانشناسی 
اکولوژیک9 "، رابطه مستقیم با ماهیت محیط کالبدی دارد )Barker, 1968(. اساساً مفهوم قرارگاه رفتاری استناد به الگوی 

رفتاری10 خاص در محیط کالبدی11 )قرارگاه( خاص دارد؛ که احتماالً الگوی رفتاری در آن اتفاق  می افتد. 
یک قرارگاه رفتاری متشکل از یک بستر محیطی خاص، یک الگوی رفتاری دائمی و یک رابطه متجانس )همخوان( بین این دو 
است. هر چه میزان رابطه بین چیدمان خاص محیط و فعالیت دائمی تر باشد، قرارگاه رفتاری موفق تری مورد انتظار می باشد، 
که قادر است نیازها و رفتار انسانی را بهتر پاسخگو باشد )Ibid(.  "آلن ویکر" بر اهمیت قرارگاه رفتاری به عنوان رابطه مستقیم 
و معنادار رفتار با محیط انسانی تأکید دارد. او توجه به نظریه "محدودیت افراد12 " را در خصوص برخی قرارگاه های رفتاری، 
با اهمیت می داند )Wicker, 1979(. محدودیت افراد، دیدگاهی است که عملکرد مناسب قرارگاه رفتاری را منوط به حضور 

محدود افراد می داند.

3. مؤلفه های سازنده مکان عمومی مبتني بر مدل خلق مکان
برای شناسایی ابعاد و مؤلفه های سازنده کیفیت عرصه عمومی باید ابعاد مؤثر در شکل گیری مکان عمومی به درستی شناخته 
شود. افراد مختلفی برای توضیح و تفسیر دقیق "عرصه عمومی" به بیان و بررسی محتوی و یا زمینه توجهات آن پرداخته اند. 
اما بر حسب حوزه کار یا گرایش خاص خود نسبت به موضوع، اغلب یک یا چند زمینه را پررنگ تر از بقیه موارد تحلیل و 
افرادی چون راب کریر )Krier, 1979( زمینه هاي مورفوژیک و کالبدی فضاهای شهری را بیشتر  بررسی قرار داده اند. مثاًل 
مورد بررسی قرار داده اند. رفتارگرایانی چون ویلیام وایت و یان گل بیشتر بر فعالیت ها و رفتارهای اجتماعی در عرصه  عمومی 
تأکید داشته اند. مونتگومری  )Montgomery, 1997( نیز با تأکید بیشتر بر ابعاد اقتصادی، به بررسی عرصه عمومی پرداخته 
است. افرادی چون کوین لینچ و جک نسر)Nasar, 1998( ابعاد بصری، ادراکی- معنایی و روانشناختی را بیشتر مورد بررسی 
قرار داده اند )Dehghan, 2012, p. 28(. لیکن برای دستیابی به نگاهي جامع نگر به ماهیت عرصه عمومی الزم است با  تلفیق 
نظریات و دیدگاه هایي که تاکنون راجع به زمینه های مورد توجه عرصه عمومی مطرح شده است، به ارائه طبقه بندي نویني از 

مؤلفه های سازنده عرصه عمومی دست یافت. 
به نظر می رسد عالوه بر مؤلفه های یاد شده که طی سالیان توسط نظریه پرداران طراحی شهری مطرح شده است، مؤلفه دیگری 
نیز هست که ضامن بقاء و حیات کیفیت در فضاهای عمومی شهر است. گاه فضاهای شهری با وجود طراحي مناسب و توجه 
اولیه به چهار مؤلفه کالبد، عملکرد، معنا و زمینه اجتماعی، دچار زوال تدریجی کیفیت می شوند. به گفته کرمونا دلیل این امر 
وجود خدمات و سرمایه گذاری هایی است که تداوم کیفیت های عرصه عمومی را دچار اختالل می کنند. این اختالل ناشی از 
عدم حضور "مدیریتی مستمر" می باشد. کرمونا توضیح می دهد نسبت مطالبی که در مورد طراحی عرصه عمومی نوشته شده 
است، بسیار بیشتر از مدیریت طوالنی مدت فضاهای عمومی است. در واقع مدیریت، بعد فراموش شده سیاست ها است. شاید 
هرچند مسائلی نظیر نگهداری، تمیز کردن دائمی خیابان و غیره ساده و پیش  پا  افتاده به نظر می رسند، اما وجود مدیریت 
مناسب و یا خالء آن تأثیر زیادی بر کیفیت های متنوع و کلیدی شهری نظیر ارتباط، حرکت آزاد، امنیت و سالمت، پاکیزگی، 
سرزندگی اجتماعی و اقتصادی و غیره دارد)Carmona, 2008, p. 3(. بنابراین مؤلفه "مدیریت"، مؤلفه ای متفاوت و فراتر از 
سایر مؤلفه ها به نظر می رسد؛ چرا که این مؤلفه در ایجاد، تغییر و نگهداری عرصه  عمومی در سایر مؤلفه های کیفی عرصه 

عمومی )کالبدی، عملکردی، معنایی و اجتماعی( جاری و تضمین کننده  تحقق آن هاست.
بر این اساس، مدلی تحت عنوان "مدل مدیریت خلق مکان" ارائه داده می شود که به خوبی مؤلفه های سازنده کیفیت مکان 

عمومی و رابطه آن ها با "مدیریت مکان" را به تصویر می کشد. 
شکل 3: مدل مدیریت خلق مکان
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بنابراین کیفیت های عرصه عمومی قابل طبقه بندی به چهار مؤلفه "کالبدی"، "عملکردی"، "اجتماعی" و "معنایی" است، 
که مؤلفه "مدیریت" ضامن تحقق آن هاست. در جدول 1 کیفیت های مرتبط با هر مؤلفه عرصه عمومی به نمایش درآمده 
است. کیفیت های معنایی حاصل برآیند و رابطه کیفیت های کالبدی، عملکردی و اجتماعی هستند که تصویر و ادارکی 
از عرصه عمومی برای انسان فراهم می آورند. از مهمترین کیفیت های معنایی می توان به "قابلیت زیست"، "سرزندگی" و 

"حس مکان" اشاره کرد که تحقق آن ها در گروی مدیریت مستمر خلق مکان است.
در لغت نامه رابرت کوان، "سرزندگي" شهر بازتاب سطح شلوغي آن در اوقات مختلف شبانه روز و در بخش هاي مختلف 
است؛ سرزندگی قابلیت یک مکان مهیج، دعوت کننده و معاشرت پذیر برای حضور طیف متنوعی از اقشار جامعه است که 
به اهداف مختلف )درگیری فعال یا غیرفعال، برگزاری مراسم، رویدادها و غیره(، برای انجام فعالیت های گوناگون )اعم از 
فعالیت های اجباری، اختیاری و اجتماعی( و در ساعات متفاوت شبانه روز، برای گذراندن زندگی جمعی خود در آن مکان 
گرد هم می آیند )Dehghan, 2012, pp. 66-67(، در صورتی که "قابلیت زیست"، ظرفیت شهر برای جذب سرمایه و بقا، 
"متروکه بودن" محیط  ادارکی در مقابل  )Cowan, 2005, p.442(. چنین کیفیت  نیازهای متغیر است  بهبود و تطابق 
تعریف می شود. حس مکان نیز کیفیتی ادراکی حاصل از تعامل انسان، محیط و تجربه انسان از روح مکان که همان طور 
 Ibid,( می تواند طیفی از بی تفاوتی تا حس فداکاری و غرور را در برگیرد ،)Shamai, 1991, p. 102( که شامای می گوید
p. 105(.  کیفیت های سازنده  مکان عمومی در جدول 1 نشان داده شده است. همانطور که قباًل نیز اشاره شد، تحقق 

کیفیت های معنایی برشمره، نیازمند مدیریت مستمر و طرح محور است.  
برای تحقق سرزندگی نیاز به مدیریت مستمر متناسب با تقاضاهای متغیر فضا در جهت ارتقاء حضور مردم و تعامالت 
ارتقاء  و  حفاظت  راستای  در  محور  طرح  و  مستمر  مدیریت  نیازمند  زیست  قابلیت  به  دستیابی  آن هاست.  اجتماعی 
کیفیت هایی دیگر نظیر پاکیزگی، آسایش اقلیمی، کیفیت های اکولوژیکی، دسترسی و ایمنی است. ارتقاء تعامل انسان با 
محیط، تعلق مکانی، حس تحسین و غرور شهروندی در گروی مدیریت مستمر در فضا به منظور حفظ خاطرات جمعی، 

افزایش خوشایندی محیط و به روز رسانی مطالبات مردم است.

جدول 1: کیفیت های سازنده مکان عمومی

مؤلفه اجتماعیمؤلفه عملکردیمؤلفه کالبدی

تناسب و محصوریت
آسایش اقلیمی

نفوذپذیری
تبدیل پذیری کالبدی
زمینه و تشخص سیما

شفافیت
غنا و تنوع کالبدی

اختالط عملکرد و فعالیت
 تسهیل دسترسی
 تنوع عملکردی

گردشگری شهری
 تبدیل پذیری عملکردی

بر )جداره( فعال و سرریز فعالیتی

معاشرت پذیری
ایمنی و امنیت
همه شمولی

انعطاف پذیری و انطباق پذیری
قرارگاه رفتاری
زندگی شبانه

مؤلفه معنایی

قابلیت زیست
خوانایی

تجسم پذیری
سرزندگی

حس تعلق
خاطرات جمعی

حس مکان

حس زمان
غنای حسی

تشخص و هویت

مدیریت خلق مکان برای تحقق معنا
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4. مدیریت طرح محور خلق مکان
و  به گفته کرمونا، ساختمان ها  تغییر و دگرگونی  هستند.  با سرعت های مختلفی در حال  عناصر سازنده عرصه عمومی 
زیرساخت ها به آرامی تغییر می کنند. به طوری که در مرحله نخست طراحی می شوند، اما به مدیریت طوالنی مدت نیاز 
دارند. برعکس، محوطه سازی و فعالیت ها، تغییرات سریع تری دارند. بنابراین تأثیر تصمیمات کوتاه مدت در مورد آن ها، بر 

.)Carmona, 2008, p. 11( چگونگی درک مردم از کیفیت فضا بسیار قابل توجه است
بنابراین مدیریت خلق مکان نیاز به دو سطح مدیریت اولیه و مدیریت مستمر دارد. طراحی عرصه های عمومی از همان 
آغاز، نیاز به مدیریت ابتدایی طرح محور برای خلق کیفیت های پایدار یا ذاتی مکان دارند. این کیفیت های پیش نیاز و 
ابتدایی برای شکل دهی به مکان، نظیر کیفیت های بصری و کالبدی، نسبت به سایر کیفیت های محیطی ثبات بیشتری 
دارند. لیکن بستري جهت آفرینش کیفیت هاي ثانوي محیط نظیر سرزندگي، حیات اجتماعي و اجراي هنري مبتني بر 

زمان و مکان، فراهم می سازند. 

شکل 4: خیابان پرتبل رد13 لندن که با مدیریتی ثانویه به حیات پرشور خود ادامه می دهد. کیفیت های اولیه محیط 
)بصری و کالبدی( زمینه ساز کیفیت های منعطف و متغیر فضا هستند.

تیبالدز همانند بسیاری از طراحان شهری به نقش طراحی اولیه در حل مشکالت و ارتقاء فضای عمومی اعتقاد دارد. اما او 
برخالف بسیاری دیگر نقش حیاتی مدیریت فضای عمومی را نیز تشخیص داده  است. توجه به محیط هاي شهري، نگهداري 
و مراقبت پس از ساخت را نیز شامل مي شود؛ مراقبت در برابر آلودگي، نصب آگهي ها، توجه به محل پارک خودروها، 
نظافت خیابان، نگهداري، مراقبت و استحکام سطوح پیاده رو، مبلمان خیابان، نماي ساختمان ها، درختان، گیاهان و غیره 
)Tibbalds, 2004, p. 22(، این امر نشان دهنده آن است که از نظر وی مدیریت پس از ساخت به اندازه طراحی در مرحله 
اول، اهمیت دارد. لیکن جایگاه و اهمیت بعد مدیریت و مدیریت طرح محور آن است که کیفیت با محتوي و مفهوم نوین 
مطرح می شود و به خودي خود و اتفاقي خلق، حفظ و ارتقاء  نمي یابد. این مهم الزم است در قالب برآیندي از مؤلفه هاي 

یادشده و متناسب با تقاضا در زمان و مکان و بستر تحقق پذیري آن ایجاد، طراحي و راهبري شود. 
گروه ضربت شهری14  در انگلستان ادعا می کند که 90 درصد بافت شهری، در طول 30 سال با ما می ماند. این در حالی 
است که در مقایسه با آن سهم کوچکی از فضاهای شهری جدید هر سال طراحی و خلق می شوند. این گروه همچنین 
معتقد است که چگونگی طراحی فضاها در همان مرحله اول، در شکل و حالت فعلی فضا مؤثر است. همانطور که مداخالت 
بعدی هم بر کیفیت فضا تأثیر می گذارد. بنابراین داشتن مهارت طراحی پس از ساخت نیز از اهمیت بنیادین برخوردار 
است. البته این بدان معنا نیست که تمامی کسانی که در مدیریت دخیل هستند، باید طراح یا هنرمند باشند. الزم به ذکر 
است که توجه بیش از حد به طراحی نیز می تواند مشکل ساز باشد. مداخالت باید خالقانه و با حساسیت باال مورد مالحظه 
دقیق قرار گیرد. این بررسی باید وزن دهی و ارزیابی همه جوانب گزینه ها را شامل شود تا آن گاه بتوان به راه حل بهینه در 

.)Carmona, 2008, p. 8( قالب محدودیت های موجود زمینه دست یافت
بنابراین پس از ساخت نیز، نیاز به مدیریت ثانویه و طرح محور برای نگهداری و انطباق مستمر کیفیت های منعطف برای 
تحقق معنا در محیط وجود دارد. این گونه کیفیت های متغیر مانند کیفیت های مرتبط با سیماآرایی زمین15 و عملکردها 
و فعالیت ها، با وجود تقاضاهای گوناگون از مکان در طول زمان باید حفاظت شده یا توسعه یابند. تحقق پذیري این بعد از 
کیفیت، حاصل مدیریت مستمر طرح محور با هدف تحقق پایداري مکان است. به طوری که با ایجاد انعطاف باال، پذیرای 
مطالبات جدید اجتماعي و فرهنگي در مکان می شود. در واقع، هنر طراحی فضای عمومی در آن است که چیدمان های 
بسترساز خلق نماید. به طوری که منعطف، دعوت کننده و در مقابل تغییر استفاده کننده و عملکرد در زمان پاسخگو باشد 

)Walzers, 1986(. این انعطاف پذیری و تطابق شامل انطباق دامنه، مکان و زمان می شود.
انطباق دامنه، به مفهوم انطباق سطح عملکردی فضا با زمینه استقرار آن است. عوامل زمینه ای بسیاری مؤثر بر عملکرد 
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مقیاس  با  مختلف  زمینه های  در  آن،  در  جاری  عملکردهای  و  فضا  مدیریت  چگونگی  دارد  اهمیت  آنچه  هستند.  فضا 
فرآیندی است که  پتانسیل های هر زمینه است. خلق فضاهای عمومی معنادار  با درک محدودیت ها و  و  های متفاوت 
استفاده کنندگان، طراحان و مدیران فضا در آن دست دارند )Carr, 1992, p. 239(. تشخیص ماهیت انطباق و هدایت آن 

در طول زمان و مکان متناسب با تقاضا بر عهده مدیریت مستمر طرح محور است.
انطباق مکان، به مفهوم تطبیق مکان با عملکردهای جدید و نیاز جدید محیط می باشد.  فضا در طول زمان توسعه می یابد 
و تغییر می کند. هر فضا از ابتدای ساخت واجد کاربری و فعالیت خاصی می باشد، اما ممکن است در طول زمان برای 
پاسخگویی به نیازهای جدید برای فعالیت ها و کاربری های جدیدی مناسب سازی شود که مستلزم وجود مدیریتی مستمر 

و طرح محور در فضاست. 
انطباق زمان به دنبال گسترش بازه بهره برداری از فضا توسط تنظیم کارکرد و فعالیت صورت مي گیرد. کرمونا معتقد است 
فضای عمومی معاصر به دلیل افزایش شدت استفاده و زمان استفاده در ساعات مختلف شبانه روز و تناقضات و ناسازگاری-

هایی میان عملکردهای مختلف دچار زوال کیفی شده  است )Carmona, 2008, p. 11(. بنابراین جهت استفاده مناسب از 
فضاهای شهری و افزایش عمر استفاده از آن ها به گونه ای که فضا فرسوده نشود، نیاز به مدیریتی مستمر و طرح محور 

جهت هماهنگی عملکردها در طول زمان استفاده از فضای شهری وجود دارد.
با نیازها و مطالبات روز  چالش مدیریتی موجود، مدیریت ناسازگاری های موجود در عرصه های عمومی و انطباق آن ها 
در حین حفظ کیفیت و نگهداری مناسب آن هاست )Ibid(. این رویکرد نیاز به فهم درستی از زمینه مورد نظر و اصول 
طراحی شهری دارد. از طرفی مدیریت مستمر طرح محور به دنبال برقراری رابطه مؤثر میان توسعه دهندگان، برنامه ریزان، 
طراحان جوامع محلی و دیگر سرمایه گذاران است. بنابراین مدیریت مستمر طرح محور برای دستیابی به اهداف خود 
نیازمند ویژگی هایی است. این گونه مدیریت فرآیندی پایدار و مستمر، به معنی استمرار در کلیه ابعاد خدمات مدیریت 
مکان است. توسعه دهندگان، طراحان و مدیران عرصه های عمومی الزم است در فرآیند ساخت مکان های معنادار همکاری 
تنگاتنگ داشته باشند )p. 234(. از ویژگی های مدیریت طرح محور می توان به جستجو، شناسایی و بسترسازی فعالیت های 
حیات بخش و منعطف در عرصه های عمومی در زمینه های متفاوت، اشاره کرد که جهت تحقق پذیری حضور فعالیت 
در فضا، هزینه ها را توسط گروه های ذی نفع و بهره برداران مکان تأمین می کند. از جمله این فعالیت های حیات بخش و 
منعطف فضا می توان به هنر و اجرای عمومی، برگزاری مراسم و رویدادهای فرهنگی، بازارهای هفتگی، پذیرایی و مدیریت 
کافه های خیابانی و غیره اشاره کرد. جهت ایجاد یک مکان معنادار الزم است درک مشترکی بین طراح، مدیریت مکان 
و استفاده کننده مکان وجود داشته باشد. لیکن این درک مشترک الزم است برخاسته از منابع غنی تر از صرفاً دیدگاه 
شخصی طراح باشد. درک و فهم چگونگی خلق معانی می تواند به تدوین سیاست های طراحی و مدیریت فضاهای عمومی 

.)Carr, 1992, p. 239( سمت و سوی مناسب دهد

شکل 5: کافه های خیابانی در ترکیه. مدیریت طرح محور به دنبال تحقق و ارتقاء کیفیت های منعطف فضای شهری 
نظیر تداوم سرزندگی، حیات اجتماعی و حس مکان است.
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شکل 6: رویدادهای اجتماعی نظیر مراسم تعزیه در شهرهای ایران نیاز به مدیریتی مستمر و طرح محور دارد تا به 
ارتقاء کیفیت عرصه های عمومی شهر کمک نماید.

5. جمع بندی
ماهیت عرصه های عمومی در شهر پسامدرن، نمادی از بلوغ جامعه مدنی و تجلی شهروند مداری است. عرصه های عمومی 
متشکل از فضاهای شهری و مکان های عمومی است که نظام بهره برداری از این عرصه ها در طول زمان با تغییر عملکرد 
و فعالیت و نوسازی های تدریجی تغییر می کند. این امر به منزله آن است که فضاهای شهری به گونه ای مستمر نیازمند 
تعامل با نیازهای جدید است که شامل مطالبات متفاوت و متنوعی از تجلی فعالیت های اجتماعی، فرهنگی و گردشگری 
شهری می باشد. بدیهی است نیازهای جدید نیازمند چیدمان جدید کالبدی و عملکردی در تطابق با کیفیت های موجود 
در محیط است. عرصه های عمومی بخش مهم و جدایی ناپذیر از زندگی انسان شهرنشین است که نقشی اساسی در ارتقاء 
ابعاد مختلف زندگی انسان و نشاط شهروندی دارد. تجربه های ناموفق دوران مدرن و گسترش مفاهیم مختلف معنایی 
و رفتاری نشان مي دهد که تأکید بر دو مؤلفه کالبد و عملکرد جهت خلق مکان های عمومی باکیفیت کافی نبوده، بلکه 
ایجاد عرصه های عمومی موفق مستلزم توجه و تقویت مفاهیم معنایی همچون "قابلیت زیست"، حس مکان، سرزندگی 
و حیات شهری است. در واقع، وجود، ارتقاء و مانایی هویت و کیفیت در عرصه عمومی، پدیده ای اتفاقی نیست و پایداری 

آن در گروی کنترل و مدیریت مستمر است.
آفرینش مؤلفه های معنایی در محیط مستلزم بهره برداری خالقانه و طراحانه از قابلیت ها و فرصت هایی است که در زمان 
و مکان در جای جای مکان و فضاهای شهری نهفته است. بدیهی است تلفیق و سازماندهی مطلوب این فرصت ها نیازمند 
مدیریت طرح محور با در نظر گرفتن ابعاد عملکردی در بستر اقتصادی فعالیت ها می باشد. این مهم نه از طریق مدیریت 
بخش عمومی، بلکه تنها از طریق مشارکت گروه های ذی نفع و بهره بردار و مدیریت محلی مستقر در هر فضای عمومی 

قابل تحقق است. 
بنابر موارد برشمرده، می توان این گونه جمع بندی نمود که محتوای عملکردی جای جای عرصه عمومی، پدیده ای پویا است 
که تداوم و پایداری کیفیت در آن همواره نیازمند مدیریت مستمر و طرح محور با مشارکت گروه های ذی نفع و ذی نفوذ 
محلی و با هدف عینیت بخشیدن به تقاضاهای بالقوه مکان می باشد. بستر سازی فرصت های جدید جهت فعالیت های 
فرهنگی اجتماعی و تحقق مفاهیم معنایی چون "قابلیت زیست"، "سرزندگی" و "حس مکان"، تنها در این راستا ممکن 

می شود. 
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