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در دنیای امروز توجه به تعامل شهروندان و حیات جمعی نیازهایی را در طراحی شهری به وجود آورده، به گونه ای که فضاهای 
جمعی به مبحثی مورد توجه در شهرهای امروزی تبدیل شده است. بررسی ویژگی ها و عوامل شکل گیری این فضاها بخشی 
از مبانی نظری حوزه مطالعات شهری را تشکیل می دهد. با در نظر گرفتن معماری منظر به عنوان یک دانش و حرفه بومی به 
نظر می رسد این عوامل در سرزمین های مختلف، خاص همان فرهنگ و مردمان باشد. این مطالعه به بررسی فضاهای جمعی 
کشور هندوستان می پردازد و در پی یافتن پاسخ این پرسش است که »مفهوم فضای جمعی در شهرهای هند در چه اصول 
و معیارهایی با مبانی نظری موجود اشتراک یا افتراق دارد؟« در این پژوهش که با روش مشاهده و با بهره گیری از مطالعات 
کتابخانه ای انجام شد، تفاوت بسیاری در شرایط کالبدی و جریان زندگی جاری در این فضاها مشخص شد؛ تفاوت هایی که در 
نگاه اول آنها را به کلی از شهرهای مدرن منفک می ساخت. به نظر می رسد میان مفهوم و عوامل شکل دهنده فضای جمعی 
در شهرهای هند و تعاریف و عوامل شناسایی شده در مبانی نظری موجود، تفاوت های بسیاری وجود دارد. لذا نمی توان عوامل 
یکسانی را در تمام دنیا برای شکل گیری فضاهای جمعی توصیه کرد. برای یافتن پاسخ سؤال پژوهش، مطالعات میدانی در 
گستره ای از نوع، عملکرد و کالبد از فضاهای مذهبی تا تجاری و از بافت قدیمی به جدید صورت پذیرفت. این فضاها در دو 
دسته کلی فضاهای ارگانیک هندی )غالباً قدیمی و مذهبی( و بخش های برنامه ریزی شده مدرن تفکیک شد. ویژگی های 
فضاهای جمعی در بافت مدرن مشابه عوامل مؤثر شناخته شده بود؛ اما برای سایر بخش ها تعریف خاص فضای جمعی در هند 
جستجو شد. در مجموع بیش از 18 فضای جمعی در 8 شهر با مطالعه و بازدید میدانی شناسایی و خصوصیات آنها تحلیل 
شده است. در پایان با بررسی اصول و شاخص های حداقلی توصیه شده برای تشکیل این فضاها، معلوم شد فضاهای جمعی 
هندی متأثر از سطح عمومی زندگی در آن کشور با حداقل شرایط )امنیت، پیوستگی با شهر و حضور پیاده( با ابتدایي ترین 
نوع زندگی شناخته شده در مبانی نظری دنیا )فعالیت های ضروری( انطباق داشته و دلیل تفاوت اولیه اي که حس شد، فاصله 

زیاد زندگی و کالبد فضا )فضاهای مدرن و غربی( است.
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مقدمه

تجربه های تاریخی شهرنشینی نشان می دهند که دشوارترین 
و نیز پرشورترین لحظه های زندگی شهرنشینان در عرصه های 
عمومی شهری سپری می شوند. انسان موجودی اجتماعی است 
که برای برقراری تبادالت اجتماعی خود نیازمند ظرفی مکانی 
و کالبدی است. تجلی این نیاز در شهر منجر به شکل گیری 
فضاهای جمعی شده است. فضاهای جمعی بخشی از فضای 
اجتماعی  تعامالت  و  روابط  آن  در  که  است  شهری  عمومی 

شکل می               گیرند. 
برای  ارایه  شده است که  از فضای جمعی  تعاریف گوناگونی 
این  توافق  مورد  تعریف  بررسی،  مورد  نمونه های  انتخاب 
پژوهش و ویژگی های فضاهای جمعی در ادامه ارایه می شود. 
هند  در  مطالعه  مورد  فضاهای  می رسد  نظر  به  اول  نگاه  در 
رنگ  گویی  و  ندارد  دنیا  جمعی  فضاهای  با  تشابهی  چندان 

بومی و فرهنگ خاص آن شاخص های توصیه شده برای غالب 
نقاط دنیا را در اینجا بی تأثیر ساخته است. 

فضاهای جمعی در هند فضاهایی برای تجارت، تولید، معاشرت 
و حتی زندگی است. به ویژه خیابان ها فضایی برای خوابیدن 
افراد بی خانمان در شب و تجارت و کسب و کار دستفروش ها 

و ... در روز است. 
روزانه  پرسه  ویترین ها،  تماشای  و  تفریح  مشغول  نوجوانان 
افراد میانسال، شایعه پراکنی همسایگان، بازی کودکان، عرضه 
محصوالت کسبه، خشک کردن لباس ها توسط زنان، برگزاری 
و  کوچک  زیارتکده  کنار  عبادت  عزاداری ها،  و  جشنواره ها 
غیررسمی، تجمع و تظاهرات و ... همه و همه در یک میدان یا 
خیابان کنار هم اتفاق می افتد و تمام اینها بی توجه به کیفیت 

کالبدی روی می دهد.

در  جمعی  فضای  شکل دهنده  عوامل  و  مفهوم   : فرضیه 
شهرهای هند با مبانی نظری جهانی متفاوت و متأثر از الگوی 

زندگی جاری در هند است.

از فضای شهری تا فضای جمعی 

بحث های انتقادی »هابرماس1« در اوایل دهه 1960را می توان 
فضای جمعی  مفهوم  و ظهور  تحقیقات حوزه عمومی  ریشه 
فضاهایی  چنین  وجود  اگرچه   .)Wessler, 2011( دانست 
می گردد  باز  یونانی  آگوراهای  نظیر  تاریخی  شهرهای  به 
همه  شهر  انتخابات  و  مردمی  مالقات  گفتگو،  تجارت،  که 
بحث ها  این   .)Minton, 2006: 9( می داد  روی  آنجا  در 
به  بازگشت  و  مدرن  شهرسازی  نظریه  گذاشتن  کنار  باعث 
اروپاییان  فضاهای شهرهای سنتی شد )تیبالدز، 1381: 2(. 
در دوران معاصر )مدرنیست ها(، فضاهای جمعی قدیمی نظیر 
میدانچه های حدفاصل کلیسا و بازار و بافت مسکونی را از بین 
قرار  شهر  عطف  نقاط  کنار  در  اغلب  که  مکان ها  این  بردند. 
داشت، عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهر قلمداد 
می شد. در ابتدای قرن بیستم با رشد جنبش ها و اندیشه های 
دگرگونی  دستخوش  فضای شهری  مفهوم  از  گوناگون تلقی 
هندسه گرایی،  کارکردگرایی،  بر  تکیه  با  مدرن  جنبش  شد. 
فردگرایی و منطقه بندی شهر به چهار عملکرد اصلی، فضای 

شهری را عماًل به دست فراموشی سپرد )پارسی،1381: 43(. 
با  تاکنون مفهوم فضای شهری  بیستم  آغاز دهه 60 قرن  از 
شهر  در  انسانی  آمایش  طرفداران  و  فرهنگ گرایان  رجعت 

متکی به این استنباط شد که :
فضای شهری باید برای فعالیت ها سازمان پیدا کرده و بخشی 
از ارگانیسم زنده شهر باشد که با شرایط اجتماعی و اقتصادی 
در حال تغییر مرتبط است. محیط اجتماعی شهر دربردارنده 
مجموعه ای از روابط مردم است و با قلب و کانون راهبردهای 
از  تعریفی  اجتماعی مربوط می شود )همان(. فضای شهری2 
فیزیک فضاست که شهری بودن فضا را گزارش می دهد. فضای 
جمعی3 تعریفی در مقابل فضای خصوصی است؛ بدین معنا 
که به شخص خاصی تعلق ندارد، عام بودن در مقابل خاص 
بودن. فضای جمعی یک فضای شهری است ولی لزوماً عکس 

آن درست نیست. 
استفاده کنندگان از فضای شهری لزوماً یک هویت واحد پیدا 
نمی کنند. در حالی که در فضای جمعی، جمع در مقابل فرد 
می شود.  تولید  جامعه  پدیده  مکان  این  در پس  و  دارد  قرار 
استفاده کنندگان از فضای جمعی به یک گروه تبدیل می شوند 
)منصوری، 1388(. برخی از گویاترین تعاریف فضای جمعی 

به قرار زیر است : 
فعالیت های  مردم  که  است  مشترکی  جمعی»بستر  فضای 
کارکردی و مراسمی را که پیوند دهنده اعضای جامعه است، 
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و  باشد  معمولی  روزمرگی های  چه  می دهند؛  انجام  آن  در 
فضای   .)215 )مدنی پور،1379:  دوره ای«  جشنواره های  چه 
جمعی، فضای باز و در دسترس عمومی است که ممکن است 
باشد.  شده  خلق  خودجوش  یا  شده  برنامه ریزی  صورت  به 
شکل  آن  در  عمومی  افکار  که  است  حوزه ای  جمعی  فضای 
می گیرد و به تنها منبع مشروعیت بخش به قوانین حاکم بر 
فضای   .)11  :1384 )خاتم،  می شود  مبدل  اجتماعی  حیات 
شهری«  »منظر  کیفیت  کنترل  کمیت های  از  یکی  جمعی، 
است  شهر  در  »تهی«  یک  کالبد،  و  شکل  نظر  از  که  است 
و در منظر شهری تأثیر تهی ها از توده ها بسیار بیشتر است 
)منصوری، 1388(. فضای جمعی مملو از عناصری است که 
مستقیماً کارکردی نیستند و هر فرد، این حس مشترک را که 
این فضا با تداوم نسل ها وجود داشته و خواهد داشت را در 

مورد آن دارد )منصوری و آتشین بار، 14:1393(. 

ویژگی های فضای جمعی 

به لحاظ فیزیکی باید برخی ویژگی های اساسی در یک فضای 
شهری موجود باشد تا توسط مردم به عنوان مکانی برای مالقات، 
 .)8:1385 )علی الحسابی،  شوند  برگزیده  دوستانه   اجتماع 
زوکین سه مشخصه اصلی فضاهای جمعی را مجاورت، تنوع و 

 .)Zukin, 1996: 262( دسترسی برمی شمرد
از مهم ترین ویژگی های فضای جمعی در دسترس بودن آن 
برای تمام اقشار اجتماعی و در تمام ساعات شبانه روز، استقرار 
در مسیرهای اصلی شهر، تنوع کاربری در اطراف آن و برقراری 
عامل در  قوی ترین  است.  آن  در  اجتماعی  تعامالت  و  روابط 
مکان یابی یک فضای جمعی موفق، وجود خاطره جمعی است. 
کالبدی  پتانسیل  مکان ها  این  موفقیت  در  مؤثر  عوامل  سایر 
اکولوژی،  پتانسیل  میدان ها،  تقاطع ها،  در  قرارگیری  نظیر 
ارزیابی 1000  )منصوری، 1388(.  است  و ...  بودن  خوش نام 
کلیدی  کیفیت  چهار  که  می دهد  نشان  دنیا  شهری  فضای 
دسترس پذیری،  دارد:  اهمیت  جمعی  فضای  مطلوبیت  در 
کاربری ها و فعالیت ها، آسایش و منظر و اجتماعی بودن فضا 
)رفیعیان، 1384: 40(؛ )تصویر 1(. در مورد معیار دسترسی، 
قابل رؤیت اند  نزدیک  از فاصله دور و  فضاهای جمعی موفق 
دارند.  مناسب  همگانی  نقل  و  حمل  و  پارکینگ  ظرفیت  و 
راحتی فضا شامل تلقی از ایمنی، نظافت و وجود فضاهای قابل 
نشستن است. دستیابی به کیفیت اجتماع پذیری دشوار است. 
را  خود  همسایگان  و  دوستان  مردم  که  فضایی  در 
احساس  غریبه ها  با  خود  تعامالت  در  و  می کنند  مالقات 
به  جامعه  و  مکان  به  تعلق  از  قوی  حسي  دارند،  راحتی 
)Project for Public Spaces,  2015( است   آمده   وجود 

بررسی نمونه های موردی

به دنبال یافتن دالیل مکان یابی یک فضای جمعی در فرهنگ 
هند، کالبد این فضاها با ویژگی ها و اصول توصیه شده برای 
دستیابی به یک فضای جمعی موفق مقایسه شد. در ادامه چند 
نمونه که معرف انواع فضاهای جمعی در شهرهای هند است، به 

اختصار معرفی می شود :

•   فضای تاریخی- مذهبی، عرصه مقابل مسجد جامع- دهلی
این فضا که در بافت قدیم دهلی، نزدیکی قلعه سرخ و چند 
نقاط عطف  از  )یکی  با خیابان چندی چوک  دارد،  قرار  پارک 
شهر( ارتباط دارد. وجود مسجد جامع شاهدی بر تداوم خاطره 
جمعی شهر از این فضاست که عملکردی در مقیاس شهر دارد. 
فعالیت دست فروشان در جوار یک فضای مذهبی، حضور طیفی 
از زنان و مردان در سنین مختلف را میسر ساخته است. اما 
موقعیت محله در شهر و نیز عرضه کاالهای ارزان قیمت، حضور 
بیشتر قشر پایین و میانی جامعه را سبب شده است. زندگی این 
فضا که به تدریج از پلکان مسجد به صحن آن منتهی می شود، 
از امنیت یک بازار زنده در جوار فضای مذهبی برخوردار است. 
و  بافت  فرسودگی  دارای  فضای خطی  این  کالبدی  لحاظ  به 

بهداشت و محصوریت پایین است )تصویر 2(. 

Http:// : ــذ ــی، مأخ ــای جمع ــی فض ــر در مکان یاب ــل مؤث ــن عوام ــر 1. مهم تری تصوی
.www.pps.org/reference/grplacefeat
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• فضای مدرن- تجاری، پالزای مرکز شهر- شاندیگار
مدرن  کاماًل  ساختمان های  میان  در  پیاده  عرصه های 
کارکرد  شهر  ساخت  از  نیم قرن  گذشت  از  بعد   ،Sector17
پیش بینی  می دهد.  نشان  خود  از  را  موفقی  جمعی  فضای 
فضاهای وسیع پارکینگ و ارتباط قوی شریان ها ویژگی تمامی 
نقاط شهر است. تعبیه مبلمان مناسب در این فضاهای مکث، 
از جمله تمهیدات  طرح کاشتی ساده، آب نماها و تندیس ها 
طراح برای افزایش مطلوبیت فضا در گشت و گذار مردم به 
گروه های  حضور  است.  اجناس  تماشای  هنگام  جوانان  ویژه 
اینجا  یا فعاالن مکاتب یوگا( در  مردمی )نظیر حامیان تبت 
این کالبد، زندگی و  به طور کلی  پذیرفته شده است.  امری 
از آن را دیکته کرده و تا حدی توانسته  تفکر غربی منبعث 
به عنوان یک ظرف، مظروف خود را هدایت کند. با این حال 
دستفروشی و حضور افرادی از طبقه پایین نظام هندو که از 
خصایص تمام فضاهای شهری هند است، در اینجا نیز به طور 

تصویر 2. همجواری طبیعت، تجارت و مذهب؛ مسیر منتهی به پلکان مسجد جامع، عکس : منا لواسانی، آرشیو پژوهشکده نظر، اسفند1390.

کمرنگ جریان دارد )تصویر 3(. 

 •                              فضای تاریخی- آیینی، میدان مجاور معبد جاگدیش- ادیپور
معبد  مهم ترین  و  قدیمی ترین  که  جاگدیش4  معبد  استقرار 
شهر است در کنار این میدان و نزدیکی آن به دریاچه، گواهی 
بر استقرار این فضا بر استخوان بندی اصلی شهر است. اگرچه 
عرض معابر ارگانیک و وسعت میدان زیاد نیست، اما به لحاظ 
عملکرد، مقیاسی شهری دارد. الگوی بافت شهری حول میدان 
و شریان های منتهی به آن کاربری تجاری در همکف و کاربری 
باارزش میراثی  مسکونی و ... در سایر طبقات است. این فضا 
و برگزاری جشنواره های آیینی، به جز مردمان ادیپور میزبان 
گردشگران خارجی بسیاری نیز هست. با این توصیفات امنیت 
فضا نیز با حضور دایمی چشم ناظر برقرار است. کلیت فضای 
میدان که چه به لحاظ بافت و چه از نظر کارکرد، از گذرهای 
منتهی به لب دریاچه قابل تفکیک نیست، حال و هوایی کاماًل 
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بومی داشته و کالبد آن نیمه فرسوده و نظافت معابر آن با در 
 نظر گرفتن سطح بهداشت این کشور متوسط است )تصویر 4(.

• فضای یادمانی مدرن، دروازه هند- بمبئی
محوطه این بنای یادمانی که در اوایل قرن بیستم در دماغه 
کوچکی کنار خلیج ساخته شده، با یک قطعه فضای سبز به 
شهر متصل می شود. خاطره خروج آخرین نیروهای انگلیسی 
از هند، جذابیت همجواری با آب و سبک انگلیسی بافت مجاور 
)نظیر هتل تاج محل( از جمله نقاط قوت این فضا است که با 
مبانی نظری فضاهای جمعی انطباق دارد. با توجه به وسعت 
فضا و فاصله از کاربری های جاذب جمعیت، عمده عملکرد این 
فضا فراغتی و تفریحی است؛ نشستن و تماشای اطراف، فعالیت 
با  این فضاست که  زندگی  تنقالت جریان  فروش  و  عکاسان 
 جنس بیشتر فضاهای شهری هند متفاوت است )تصویر 5(.

تصویر 3. پالزای مرکز شهر شاندیگار در حکم یک فضای جمعی موفق، عکس : منا لواسانی، آرشیو پژوهشکده نظر، اسفند1390.

• فضای تجاری، خیابان گاندی- احمدآباد
این خیابان به استناد استقرار سه دروازه، مسجد جامع شهر 
شریان های  قدیمی ترین  از  آن،  لبه  در  احمدشاه  مقبره  و 
شکل دهنده شهر است. نمونه ای از خیابان های قدیمی سرتاسر 
خود  در  را  شهر  یک  زندگی  ابعاد  و  معنا  تمامی  که  جهان، 
بهداشتی  سطح  و  فرسوده  کالبدی  اگرچه  است.  داده  جای 
حرکت  کنار  در  نقلیه  وسایل  انواع  حضور  اما  دارد،  پاییني 
پیاده، واحدهای تجاری گوناگون و دستفروشی، زنان و مردان 
قشر متوسط و پایین در کنار هم به این محور رنگ زندگی 

 بخشیده اند )تصویر 6(، )جدول1(.
با بررسی نمونه های پژوهش5 و انطباق آن با شرایط مطلوب 

فضاهای جمعی دنیا نتایج زیر به دست آمد :
تاریخی،  انواع فضاهای  - فضاهای جمعی شهرهای هند، در 
دارای جاذبه های زیست محیطی  یا  تجاری  آیینی،  و  مذهبی 

شکل گرفته است.
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- بیشتر فضاها دارای کاربری مختلط با غلبه تجاری بوده و 
به نظر می رسد فضاهای جمعی صرفاً فرهنگی، مذهبی و ... به 

ندرت شکل می گیرد.
- با توجه به عرض معابر در بافت یا نحوه شکل گیری ارگانیک 
در وجود  میزان سهولت دسترسی  که  نمی رسد  نظر  به  آنها 
یا عدم وجود فضای جمعی در یک نقطه چندان مؤثر باشد. 
با استخوان بندی اصلی شهر استوار و  اما اتصال و پیوستگی 

مشهود است. 
- گروه های مختلف اجتماعی به تبع جمعیت زیاد این کشور 
و  اقوام  جنسی،  سنی،  گروه های  آمیختگی  و  تنوع  همان  با 
تنوع  این  نمود  و  دارند  حضور  شهر  سطح  تمام  در  مذاهب 

مخاطب ویژگی خاصی را برای فضاها تعیین نمی کند.
- این حضور از آغاز روز تا فرارسیدن ساعات اولیه شب ادامه 
داشته و به فراخور کاربری ها در برخی ساعات افزایش می یابد.

- به تبع همین حضور و مطابق مشاهدات نگارنده، غالب فضاهای 
شهری هند از امنیت نسبی خوبی برخوردار بوده و این ویژگی 
می شود. نیز  تقویت  مذهبی  آموزه های  و  فرهنگ  سایه   در 

- به نظر می رسد ویژگی های کالبدی نظیر میزان محصوریت، 

تصویر 4. میدان مجاور معبد جاگدیش ادیپور در پایان جشنواره ماوی، عکس : منا لواسانی، آرشیو پژوهشکده نظر ، بهار1391.

سبک معماری ابنیه، فرسودگی کالبد، قدمت و ارزش تاریخی، 
کیفیت زیست محیطی یا بهداشت فضا و تمهیداتی نظیر تعبیه 

مبلمان یا ... در انتخاب فضای جمعی چندان مؤثر نمی افتد.
بنابراین بررسی شرایطی نظیر امنیت، کیفیت کالبدی، تنوع 
طیف مخاطب یا تنوع کاربری و ... توصیه شده برای دستیابی 
به مطلوبیت این فضاها، دلیل مکان یابی فضاهای جمعی هند 

را مشخص نمی کند. 

شهر هندی، فضایی از جنس سادگی زندگی 

پیدایش  موجب  اجتماعی جوامع،  ارزش های  تاریخ  در طول 
انواع خاصی از فضا شده است. معیارهایی مانند مفهوم مشترک 
فضا در ذهن مردم، آمیختگی رفتارهای انسانی، نحوه کاربرد 
شاخص های  از  و ...  اجتماعی  هنجارهای  زمینه گرایی،  فضا، 
 .)43 )پارسی،1381:  است  شهری  فضای  تحلیل  و  شناخت 
بر این اساس کارکردهایی که مردم به فضا می دهند ثابت و 
جهان شمول نیست. یعنی همه مردم فضا را براساس مقوالتی 
و ... معنا  تفریح  چون عمومی و خصوصی، محل کار و محل 
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تصویر 5. دروازه هند؛ تفکیک فراغت از سایر ابعاد زندگی هندی، عکس: منا لواسانی ، آرشیو پژوهشکده  نظر، بهار1391 . 

نمی کنند )رفعت جاه ، 1378(
نوع  چند  از  پس  پژوهش،  پرسش  پاسخ  به  رسیدن  برای 
و ...(  کاربری  )کالبدی،  ویژگی ها  ساده سازی  و  دسته بندی 
و  بومی  و  سنتی  دسته  دو  به  هند  جمعی  فضاهای  تقسیم 
فضاهای مدرن موجب وضوح مسئله شد. اصول توصیه شده 
در مبانی نظری رایج فضای جمعی تا حد زیادی بر فضاهای 
شکل یافته در بافت مدرن قابل انطباق است؛ اگرچه این فضاها 
نیز در برخی موارد با فرهنگ و عادات هندی ها )مانند اختالط 
طبقات اجتماعی و بهداشت پایین( سازگار شده است. در این 
زندگی  ابعاد  سایر  از  پررنگ تر  فراغت  و  تفرج  مسئله  فضاها 
امروزی  رایج  جمعی  فضای  دیگر  عبارت  به  می شود.  دنبال 
معلول شرایط اجتماعی دوران مدرن است. چه اینکه پس از 
بازنگری در نظریه های شهری، برای بازگرداندن فضای جمعی 

به شهر، از واژه واکاری6 استفاده شد )منصوری، 1388(.
به طور کلی فعالیت شهروندان در شهر را می توان به سه دسته 
تقسیم کرد که از این میان تأثیر و اهمیت دو دسته آخر در 

: )Planning SA, 2002:9( کیفیت فضای شهر بیشتر است
به کیفیت  بی توجه  امور  قبیل  این   : فعالیت های ضروری   .1
کالبدی محیط روی می دهد چراکه مردم مجبور به انجام آنها 

هستند؛ مانند رفتن به مدرسه و محل کار.    
هوایی،  و  آب  شرایط  هنگامی  که   : انتخابی  فعالیت های   .2
محیطی و مکان در مجموع جذاب و دعوت کننده باشد، مردم 

زمان بیشتری را برای حضور در فضا اختصاص می دهند.
حضور  تجربه  تماشا،  و  گفتگو   : اجتماعی  فعالیت های   .3
دیگران و مشارکت با حضور مداوم در یک فضا اتفاق می افتد. 
دارد  وجود  زیادی  انتخابی  فعالیت های  فضاها  این گونه  در 
دسته،  سه  این  میان  از   .)Gehl Architecture, 2004: 28(

تصویر 6. معنای پیچیده یک خیابان؛ ترکیب حرکت و مکث، کار و فراغت، سکونت و 
تجارت، عکس : منا لواسانی ، آرشیو پژوهشکده نظر، بهار1391. 
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جدول 1 . ارزیابی فضاهای جمعی نمونه هند با معیارهای جهانی، مأخذ : نگارنده.

اولیه  فعالیت های ضروری در شهرهای هندی مشابه جوامع 
غالب و مشهودتر است. در جوامع اولیه بین کار و اوقات فراغت 
مرز مشخصی وجود نداشت. در این گونه جوامع و حتی در 
بسیاری از بخش های جهان امروز، مردم برای تأمین مایحتاج 
اولیه خود سخت و طوالنی کار می کنند و زندگی شان عاری 
و  )فکوهی  می شود  فراغت  نامیده  اوقات  که  است  چیزی  از 
تازه  فراغت پدیده ای است کاماًل  انصاری،1382: 63(. اساساً 
که با جامعه صنعتی و پدیده شهرنشینی به وجود آمده است. 
نوع گذران اوقات فراغت نیز به نوع آموزش و رشد فرهنگی 
جامعه بستگی دارد )رفعت جاه، 1387(. در شهرهای باستانی و 
نیز شهر اسالمی، اصلی ترین شکل گذران اوقات فراغت، گشت 
با حضور در فضاهای عمومی  این گذار  بود.  و گذار در شهر 
انجام  میدان ها(  و  خیابان ها  تکیه ها،  مساجد،  )بازارها،  شهر 
می شد )فکوهی،1383(. در فضاهای شهری هند نیز )مشابه 
سنت گذشته( گویی بُعدی از زندگی بر دیگری ترجیح ندارد. 

با توجه به نزدیکی فرهنگ و ساختار اجتماعی هند به فرهنگ 
تنیده  هم  دل  در  همچنان  فراغت  و  کار  مفهوم  کشاورزی، 
نیازهای  به  پر رنگ شدن زندگی فردی و توجه  اساساً  است. 
انقالب صنعتی و مدرنیته  از  انسان به دوران پس  پیچیده تر 
مربوط می شود که علی رغم هضم و بومی شدن برخی از ابعاد 
از  اعظمی  زندگی بخش  الگوی  هند، همچنان  در  پدیده  این 
این دومین جمعیت بزرگ جهان )حتی در شهرهای بزرگ( 
که  طوری  به  است؛  نزدیک  کشاورزی  و  روستایی  الگوی  به 
به  پرداختن  و  فراغت  برای  فرصتی  معاش  امرار  برای  تالش 
تجارب  لذت  و  مدنیت  تشکیل  نظیر  انسان  رشد  ابعاد  سایر 
جمعی باقی نمی گذارد. بر این اساس ویژگی فضاهای مطلوب 
این  و  است  آن  مردمان  فرهنگ  از  برآمده  هند  در  شهری 
این  نوع غربی  رایج  با تصویر  اولیه ای است که  تفاوت  همان 
فضاها به چشم می آید. از سوی دیگر ارتباط این ظرف فضایی 
با رفتار کاربران نیز با چک لیست توصیه شده از سوی جان 
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ژل7 برای کنترل کیفیت کالبدی فضاهای جمعی قابل توضیح 
مرحله   12 در  جمعی  فضاهای  کیفیت   2 جدول  در  است. 
ارزیابی شده است. چنانچه فضایی به تمامی موارد پاسخ دهد، 
به کیفیت صددرصد دست یافته است. هر یک از سه دسته 
فعالیت شناخته شده شهری در مکان هایی با ظرفیت مناسب 
آن رخ می دهد. در فضاهای شهری بی کیفیت تنها فعالیت های 
ضروری که مردم مجبور به انجام آن هستند، یافت می شود. 
این فضاها تنها به درجه حفاظت و امنیت رسیده اند. در حالی 
که فضاهای شهری باکیفیت مردم را به ماندن بیشتر در فضا 
ترغیب می کنند. به عبارت دیگر مؤلفه های 4 تا 12 باعث فراهم 
حداقلی،  شرایط  در  می شوند.  لذت  و  آسایش  شرایط  آمدن 
پیاده  زنده، حرکت  و  امن  کلید شکل گیری فضاهای جمعی 
 )Planning SA, 2002: 10( است  مردمی  فعالیت  جریان   و 
مورد  فضاهای  تمامی  مشترک  نقطه  تنها  مؤلفه  دو  این  و 

مطالعه است. به عبارت دیگر در فضاهای جمعی هندی متأثر 
از سطح عمومی زندگی این کشور فعالیت های ضروری جریان 
بافت شهر، امنیت و  با  اولیه پیوستگی  دارد که شاخص های 
جمعی  فضاهای  داراست.  را  مردمی  فعالیت  و  حضور  تنوع 
تا 1920 دارای چنین شرایطی  اروپایی در سال های 1900 
سطح  و  کالبدی  کیفیت  ارتقای  با  حاضر  حال  در  و  بودند 
فضاهای  روح  که  اجتماعی  و  اختیاری  فعالیت های  زندگی، 
 .)Gehl, 2006: 2( جمعی متأثر از آنهاست افزایش یافته است 
کیفیت پایین کالبدی در هند متأثر از سطح زندگی است و 
مطابق چک لیست بدون اصالح کالبدی امکان بروز فعالیت های 
اختیاری و اجتماعی، آسایش و لذت در آنها بسیار پایین است 
)فضاهای مورد مطالعه در شاندیگار و بمبئی با کیفیت کالبدی 

باالتر موجبات بروز سایر فعالیت ها را فراهم آورده بودند(.

Gehl, 2006: 5 : جدول 2. چک لیست طراحی فضاهای جمعی، مأخذ
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بررسی اولیه فضاهای جمعی هندی چه به لحاظ نوع فعالیت های 
رایج و چه از نظر کیفیت کالبدی تفاوت زیادی را با فضاهای 
جمعی آشنا در شهرهای باکیفیت دنیا نشان داد. به گونه ای 
برای  دیگری  مطلوبیت  معیارهای  و  کارکردها  مي توان  که 
آنها متصور شد. اما این تفاوت ناشی از سطح زندگی مردم و 
مفاهیمی از قبیل زندگی، فعالیت و فراغت بود. درجه اهمیت 
کیفیت منظر و کالبد و راحتی فضا متناسب با سطح زندگی 
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