
)ICSC(	خـرید	مراکـز	المللـي	بین	جایزة

گردآوری و ترجمه: گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

ــت در  ــي اس ــد« انجمن ــز خری ــي مراک ــوراي بین الملل »ش
مقیــاس جهانــي و متشــکل از شــرکت هاي فعــال در صنعــت 
مراکــز تجــاري کــه در ســال 1957 در نیویــورک پایه گــذاري 
شــد. ایــن اتحادیــه بیشــتر از 70 هــزار عضو از بیــش از 100 
ــعه گران،  ــز تجــاري، توس ــکان مراک ــامل مال کشــور دارد ش
مدیــران، ســرمایه گذاران، خرده فروشــان، واســطه گران 
دانشــگاهیان و مقامــات دولتــي.  بازرگانــي،  معامــات 
ــراي توســعة فرصت هــاي  وجــود صنعــت مراکــز تجــاري ب
اقتصــادي امــری ضــروري بــه شــمار مــي رود. فعــاالن ایــن 
صنعــت نقــش قابــل توجهــي در ایجــاد شــغل و رشــد تولیــد 
ــا پرداخــت مالیــات بــر فــروش  ناخالــص داخلــي دارنــد و ب
ــع  ــراي جوام ــی ب ــیار مهم ــدي بس ــع درآم ــي، منب و دارای
ــة  ــدة هزین ــا تأمین کنن ــن مالیات ه ــوند. ای ــوب مي ش محس
ــاني، ادارات  ــون آتش نش ــهرداري همچ ــم ش ــات مه خدم
ــاخت هایي  ــي، و زیرس ــات آموزش ــدارس و خدم ــس، م پلی
ــا  ــد تنه همچــون جاده هــا و پارک هــا هســتند. مراکــز خری
ــراي  ــي ب ــا محل ــي نیســتند. آن ه ــع مال ــن مناب ــور تأمی موت
گــرد هــم آمدن دوســتان و اعضــاي خانــواده و مکانــي براي 
بحــث و تبــادل نظــر در مــورد مســائل جامعه و مشــارکت در 
ــن  ــه همی ــد، و ب ــم مي آورن ــتانه فراه ــاي بشردوس فعالیت ه
دلیــل بخشــي جدانشــدني از بافــت اجتماعــي جوامــع خود به 
شــمار مي رونــد. هــدف شــوراي بین المللــي مراکــز خریــد را 

مي تــوان پیشــبرد صنعــت مراکــز تجــاري و ارتقــاي نقــش 
آن در توزیــع تجــاري کاالهــا و خدمــات دانســت. روش  هاي 

ــه تحقــق ایــن هــدف یــاری می رســاند: زیــر ب

برگزاري دوره هاي آموزشـي و تهیة نشـریات در همة ابعاد   
توسـعة مراکز خرید، تأمین منابع مالـي، مدیریت، بازاریابي 

و دیگـر زمینه هاي تخصصـي این صنعت
برنامه ریـزي و برگـزاري نشسـت ها و برنامه هایي با هدف   
ارتقـاي تبـادل ایده هـا میـان اعضـا و تسـهیل راهبـري 

کسـب وکارهاي مرتبـط
جمـع آوري و انتشـار اطاعات شـامل داده هـا و تحقیقات   

آمـاري مربـوط بـه صنعـت مراکـز تجاری
توسـعة برنامه هاي تخصصي در زمینـة اعطاي گواهینامه   
در جهـت تشـویق حرفه منـدان حـوزة مراکـز خریـد بـه 

ارتقاي سـطح اسـتانداردها
حمایـت از منافـع صنعت مراکز تجاری در سـطوح محلي،   

ایالتـي / اسـتاني، فـدرال و بین المللي
انتشـار اطاعـات آموزشـي دربـارة شـیوه هاي بهبـود   

تجـاری مراکـز  صنعـت  در  کسـب وکار 

جوایز	جهانـي  
جوایــز جهانــي مربــوط بــه مراکــز خریــد شناخته شــده ترین  
ــه شــمار  ــر ایــن عرصــه ب ــراي متخصصــان برت دســتاورد ب

معرفی رویدادهای مشابه در موضوع عرصه عمومی در بافت های تاریخی
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ــاز  ــا و متخصصــان ممت ــد. بهتریــن شــرکت هاي دنی مي رون
حــوزة مراکــز خریــد معتقدنــد ایــن جوایــز کــه در زمینه هایي 
ــعه و  ــي، و توس ــزي ـ طراح ــي، برنامه ری ــون بازاریاب همچ
طراحــي مغازه هــاي خرده فروشــي اعطــا مي شــوند بي رقیــب 

هســتند. مــوارد زیــر از جملــة ایــن جوایــز اســت:

جوایز مراکز خرید آسیاـ  اقیانوسیه  
جوایز مراکز خرید کانادا  

جوایز مراکز خرید و خرده فروشي چین  
جوایز مراکز خرید اروپا  

جوایز مراکز خرید امریکاي التین  
جوایز مراکز خرید خاورمیانه و شمال افریقا  

جوایز بازاریابي  
جوایز طراحي و توسعة امریکا  

جوایز مراکز خرید امریکا  
جایزة بهترین بهترین ها  

جوایز مربوط به اثرگذاري و غلبة بصري  

تمامــي برنــدگان مــدال طــا در برنامه های جوایــز منطقه اي 
خــود بــه خــود واجــد شــرایط کســب جایــزة جهانــي بهترین 

بهترین هــا هــم هســتند.
بســیاري از مراکــز خریــد واقــع در محــدودة تاریخي شــهرها 
بــه دلیــل خلــق فضاهــاي عمومــي منحصــر بــه فــرد بــراي 
گذرانــدن اوقــات فراغــت و ســرگرمي و ایفــاي نقــش کلیدي 
در بازآفرینــي شــهري برنــدة ایــن جایــزه شــده اند. فهرســت 
همــة برنــدگان ایــن جایــزه در دفتــر ســوم برنامــة جســتار 

کیفیــت در تجربه هــای بازآفرینــی شــهری آمــده اســت. 

تصاویــر حاضــر، برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه در دوره های 
مختلــف را نشــان می دهنــد.

منبع: آرشیو خانه محله عرفان شهر گرگان
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مرکز خرید استادز فیستزال در شهر آنتورپ بلژیک

مرکز خرید آلت مارکت گالری در شهر سدن آلمان

مرکز خید بلوار یاسام در شهر سامسون ترکیه - کارخانه تن

مرکز خرید پاالدیوم در شهر پراگ جمهوری چک- پادگان نظامی در بافت تاریخی

مرکز خرید سنت الزار در شهر پاریس فرانسه- ایستگاه قطار در قرن ۱۹



)HKPSI( جایزة فضاي عمومــي هنگ کنگ

گردآوری و ترجمه: گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

»نهضــت فضــاي عمومــي هنگ کنگ« بــه عنوان ســازماني 
خیریــه و غیرانتفاعــي در ســال 20۱۱ پایه گــذاري شــد. ایــن 
ســازمان در تالش اســت دانــش فضاي عمومــي را در تمامي 
جنبه هــاي زندگــي وارد کنــد تا مــردم هنگ کنــگ ارزش این 
فضــا را درک کننــد. هــدف اصلــي جایــزۀ دوســاالنۀ فضــاي 
شــهري هنگ کنــگ آن اســت کــه عمــوم مــردم در ارزیابــي 
کیفیــت فضاهــاي عمومــي درگیــر شــوند. انتخــاب فضاهاي 
عمومــي ممتــاز از طریــق معرفي همگانــي، رأي دهي عمومي 
ــا موجــب شــناخته  شــدن  و ارزیابي هــاي تخصصــي، نه تنه
افــراد و گروه هــاي دخیــل در موفقیــت ایــن فضاهــا مي شــود 
بلکــه ایده هایــي را پیــش چشــم مــي آورد کــه مي توانــد در 
ــود  ــي را بهب ــه فضاهــاي عموم ــه پرســش »چگون پاســخ ب
دهیــم؟« الهام بخــش مــردم باشــد. ایــن نهضت در نظــر دارد 
ــده،  ــزي ش ــاي برنامه ری ــه اي از پروژه ه ــرای مجموع ــا اج ب
درک مــردم هنگ کنــگ را از فضــاي عمومي ارتقــا دهد و در 
نتیجــه آنــان را بــه اســتفادۀ مؤثرتــر از ایــن دارایي ارزشــمند 
شــهر تشــویق کنــد. ایــن نهضت قویــًا بــاور دارد کــه فضاي 
عمومــي مي توانــد میــان جوامــع پیونــد برقــرار کنــد، مشــوق 
تعامــالت اجتماعــي باشــد، مســیر توســعۀ پایــدار را همــوار 
ســازد، و محیــط زندگــي دلپذیرتــري را شــکل دهــد. جوایــز 
فضــاي عمومــي، شهرســازان و عمــوم مــردم را بــه توجــه به 
ــی  ــد. وقت ــرا مي خوان ــگ ف ــي در هنگ کن ــاي عموم فضاه

ــد   ــت دارن ــه دوس ــي را ک ــد فضاهای ــت  می یابن ــردم فرص م
ــه آن هــا رأي دهنــد، در واقــع مي تواننــد  معرفــي کننــد و ب
ــا،  ــا، میدانچه ه ــان پارک ه ــران و طراح ــکان، مدی ــه مال ب
خیابان هــاي شــهري و پیاده راه هــا پیــام بفرســتند و از آن هــا 
تقدیــر کننــد و بــه آنــان بگوینــد چــه مجموعــه معیارهایــي 
مرجــع  برنامه ریزي هــاي آینــده باشــند. ورود بــه ایــن 
ــران برنامــه انتظــار  ــراي عمــوم آزاد اســت و راهب ــت ب رقاب
ــي،  ــاختمان هاي خصوص ــکان س ــردم، مال ــۀ م ــد عام دارن
شــرکت هاي مدیریتــي و طراحــان فضاهــاي عمومــي و 
خصوصــي در آن شــرکت کننــد. در جایــزۀ فضــاي عمومــي، 
چهــار دســتۀ متفــاوت از ایــن فضاهــا نام نویســی مي شــوند:

۱. خیابان ها و پیاده گذرها با مالکیت عمومي
2. خیابان ها و پیاده گذرها با مالکیت خصوصي

۳. میدان ها و پارک ها با مالکیت عمومي
۴. میدان ها و پارک ها با مالکیت خصوصي

ــام  ــا ن ــود دارد ب ــزه وج ــن جای ــم در ای ــي ه ــش پنجم بخ
»جایــزۀ مســخره« )Spoof Award( کــه بــه شــاخص ترین 
ــرد  ــق می گی ــودن تعل ــد ب ــاظ ب ــه لح ــي ب ــاي عموم فض
ــي  ــا را معرف ــردم آن ه ــین م ــاي پیش ــد بخش ه ــه همانن ک

می کننــد و رأي می دهنــد.
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اهداف	  

ارائـة اطاعـات و افزایـش آگاهـي مـردم هنگ کنـگ در   
مـورد مزایـاي فضاهـاي عمومـي 

ایجاد زمینه اي براي تبادل ایده ها  
  پیشـبرد امـر آمـوزش در زمینـة فضاي عمومـي از طریق 

شـکل دادن مطالعات دانشـگاهي

دامنة	فعالیت  

مشـارکت دادن و درگیـر  کـردن عمـوم مـردم: افزایـش   
آگاهـي مردم هنگ کنگ از طریق فعالیت هاي مشـارکتي 

مختلف همچـون جوایـز فضاهـاي عمومي
  سـمپوزیوم / مناظـره: درگیر سـاختن دسـت اندرکاران در 
بحـث مقـوالت مربوط بـه فضـــاي عمومي از طریــق 

برگـزاري محافل علمـــي
مکان سـازي: هدایـت تجربیـات مکان سـازي از طریـق   

نمایـش قـدرت فضـاي عمومـي
آمـوزش: همـکاري منظم بـا دانشـگاه ها و مـدارس دورة   
متوسـطه در جهـت انتقـال دانـش پایـه از فضـاي عمومـي

مجــالت آر اف پــي و طراحــي هنگ کنــگ به طور مشــترک 
ــا نهضــت فضــاي عمومــي هنگ کنــگ جوایــز فضاهــاي  ب
عمومــي شــاخص 20۱۳ را بــراي بهتریــن و بدتریــن فضــاي 

ــد. عمومــی هنگ کنــگ ســازمان دهي کردن

تصاویــر حاضــر، برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه در دوره های 
مختلــف را نشــان می دهنــد.

آب کنار سای کونگ- انتخاب به دلیل امکان پذیری استفاده های متنوعمنبع: آرشیو خانه محله عرفان شهر گرگان

خیابان تونگ چونگ- انتخاب به دلیل انعطاف پذیری در پذیرش رویدادها

مراسم اعطای جوایز جایزه فضای عمومی هنگ کنگ
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جایزة یونسکو براي حفاظت از میراث آسیا و اقیانوسیه

گردآوری و ترجمه: گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

هدف یونسـکو در برنامۀ حفاظت از میراث آسیا و اقیانوسیه تشویق 
بخـش خصوصـي و جامعـۀ محلي بـه حفظ میـراث فرهنگي خود 
اسـت. ایـن جایـزه در سـال 2000 به منظور شناسـایي و تشـویق 
تالش هـاي بخـش خصوصـي و ابتـکارات عمومـيـ  خصوصـي 
در بازگردانـدن موفقیت آمیـز سـاختارهاي میراث ارزشـمند منطقه 
پایه گـذاري شـد. یونسـکو تا امـروز ۶۳۸ اثـر از 2۵ کشـور دریافت 
کـرده اسـت کـه در طیـف گسـترده اي از اقدامـات، از پروژه هـاي 
حفاظـت از خانه هاي شـخصي تا مجموعۀ کاخ هـا، جای مي گیرند 
و از میـان ایـن تعـداد، در مجمـوع ۱۹۳ پـروژه توانسـته اند جایـزۀ 
یونسـکو را بـه دسـت آورنـد. همچنیـن از ۱۱ پـروژه بـه دلیـل 
طراحـي جدیـد در زمینـۀ تاریخـي به صـورت افتخـاري تقدیر به 
عمـل آمـده و طراحي هـاي فاخـر معمـاري معاصـر در زمینه هاي 
ارزشـمند میـراث تاریخـي به شـمار مي رونـد. پروژه هـاي برگزیده 
اسـتانداردهاي فني و اجتماعي سـطح باالیي را براي حفظ منطقۀ 
تاریخـي در کار خـود لحاظ کرده اند. همچنین با سـر شـوق آوردن 
جوامـع محلـي و ایجـاد انگیـزۀ قـوي در آن هـا براي فعال شـدن 
در جهـت حفـظ سـاختمان هاي تاریخـي خویش، موجـب افزایش 

تالش هـاي محلـي بـراي حفاظـت از میراث ارزشـمند شـده اند.

بخش	هاي	جایزه  
این جایزه در دو بخش طبقه بندي مي شود:

۱. جوایـز مربوط بـه حفاظت و نگاه داری میـراث فرهنگي: اعطاي 

جایـزه در ایـن بخـش از سـال 2000 آغـاز شـده اسـت. جوایـز به 
بهتریـن دسـتاوردهاي موفـق در حفاظـت یـا بازگردانـدن حیـات 
بـه سـاختمان هاي تاریخـي کـه به همت بخـش خصوصـي یا با 
ابتـکارات عمومـي ـ  خصوصي حاصل شـده اند اختصـاص مي یابد. 

ایـن جوایـز در چهار سـطح اعطا مي شـود:
جایزۀ برتري۱  

جایزۀ تمایز2  
جایزۀ افتخار۳  

قابل تقدیر۴  
جایـزۀ برتري به تجربه اي اعطا مي شـود کـه در میان پروژه ها بهترین 
شـناخته شـده، در تمامي معیارها بیشـترین امتیاز را به خود اختصاص 
داده، و بیشـترین تأثیـر محـرک را در سـطح ملي یا منطقـه اي به جا 

است. گذاشته 
2. جایزۀ طراحي جدید در زمینۀ ارزشـمند تاریخي: این جایزه در سـال 
200۵ پایه گـذاري شـده و پیـش از آن »اثر تقدیر شـدۀ هیئـت داوران 
بـراي نـوآوري« نامیده مي شـد. این جایـزه بـه پروژه هایي اختصاص 
مي یابـد کـه طراحي جدید ممتاز و برجسـته اي در بافت تاریخي انجام 
داده باشـند کـه بـه بهترین وجه توانسـته باشـد در زمینۀ ارزشـمندي 
کـه در آن قـرار گرفتـه ادغـام شـود. هـدف ایـن جایزه تشـویق و غنا 
بخشـیدن بـه اقدامـات طراحـی در بافت هاي ارزشـمند اسـت که به 

پایداری میـراث تاریخي یاری رسـاند.

1- Award of Excellence 2- Award of Distinction
3- Award of Merit 4- Honorable Mention
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جایزة اروپایي فضاي عمومي شهري

گردآوری و ترجمه: گروه مطالعاتی دبیرخانه جستار

ــي  ــا ط ــتانۀ اروپ ــاي بشردوس ــن فعالیت ه ــي از بهتری یک
کــردن مســیر خــاص ایــن قــاره در حفــظ و توســعۀ فضاهاي 
ــارۀ  ــن ق ــزاران ســال، ای ــراي ه ــي شــهري اســت. ب عموم
ــاال،  ــر ب ــول عم ــاني، ط ــاس انس ــا مقی ــهرهایي ب ــن ش که
ــي و  ــاروري فرهنگ ــه روي ب ــوده ب ــا، و گش ــرزنده و پوی س
آگاهــي مدنــي بــراي ســاکنانش تولیــد کــرده اســت. فراتــر 
از حــس نوســتالژیک، امــروزه دفــاع از مــدل شــهر اروپایــي 
یــک ضــرورت اســت. در دورانــي کــه بافت هــاي شــهري در 
معــرض تغییــر و بــا شــتاب بي ســابقه اي در حــال گســترش 
ــراي  هســتند، فضــاي عمومــي همچنــان بهتریــن زمینــه ب
مبــارزه بــا بي عدالتــي و حماقتــي اســت کــه دارد شــهرها را 
نابــود مي کنــد. جایــزۀ اروپایــي فضــاي عمومي شــهري  یک 
جایــزۀ افتخــاري دوســاالنه اســت کــه خالقیــت در بازیابــي 
ــد،  ــمیت مي شناس ــه رس ــترک را ب ــاي مش ــود فضاه و بهب
ــا را  ــگاه آن ه ــد، و جای ــرورش مي ده ــد، پ ــي مي کن عموم
نمایانگــر بــارز ســالمت دموکراتیــک در شــهرها مي انــگارد. 
ایــن جایــزه نهضتــي در »مرکــز فرهنــگ معاصــر بارســلونا« 
ــد احیــاي فضاهــاي عمومــي  ــان فراین ــراي بی اســت کــه ب
کــه در بســیاري از شــهرهاي اروپایــي رخ داده اســت، پــس 
از نمایشــگاه فتــح دوبــارۀ اروپــا، در ســال ۱۹۹۹ پایه گــذاري 
ــاي  ــي فضاه ــخصیت عموم ــناختن ش ــدف آن ش ــد و ه ش
شــهري و پــرورش  دادن ظرفیت هــاي آن هــا بــراي ارتقــاي 

انســجام اجتماعــي اســت. ایــن جایــزه در نــوع خــود در اروپا 
یگانــه اســت و ضمــن ارج نهــادن بــه ابهامــات ذاتــي مفهوم 
فضــاي عمومــي، در دو بخــش شــناخت و ارتقــاي جایــگاه 
فضایــي کــه هــم عمومــي و هم شــهري باشــد فعالیــت دارد. 
جایــزۀ اروپایــي فضــاي عمومــي شــهري جنبه هــاي مدني و 
تعاملــي فضــاي عمومــي را برجســته مي ســازد و در نتیجــه با 
نهضت هایــي کــه بــر شــکل معمارانــه تمرکــز کرده انــد یــا 
جایزه هایــي کــه بــه پروژه هــاي بــا محوریــت منظــر اعطــا 
مي شــوند تفــاوت دارد. بــا گذشــت چنــد ســال از آغــاز ایــن 
برنامــه، تعــدادي از مؤسســات اروپایــي برای همــکاري به آن 
پیوســته اند، از جملــه بنیــاد معمــاري لنــدن، مرکــز معمــاري 
ــاري  ــوزۀ معم ــس، م ــراث پاری ــاري و می ــهر معم ــن، ش وی
فنالنــد در هلســینکي، مــوزۀ معمــاري آلمــان در فرانکفــورت 
ــا )پایتخــت اســلووني(.  و مــوزۀ طراحــي و معمــاري لیوبلیان
همــکاري ایــن نهادهــا و ســاختارمند شــدن نقــش هریــک از 
آن هــا در هفــت دورۀ برگــزاری ایــن جایــزه موجب گســترش 
دامنــۀ جغرافیایــي ایــن برنامــه شــده و در ســال 20۱2، ۳۴۷ 
پــروژه از ۳۶ کشــور اروپایــي )در مقایســه با ۸۱ پــروژه از ۱۴ 

کشــور در ســال 2000( وارد ایــن جایــزه شــدند.
ایــن جایــزه ویژگي هــاي برجســته و متمایــزي دارد. نخســت 
ــي  ــت عموم ــش مدیری ــر نق ــار، ب ــر معم ــالوه ب ــه ع این ک
)دولتــي یــا سیاســي( تأکیــد دارد کــه هــم در تصمیم گیــري 
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ــل  ــي عم ــه خوب ــي ب ــع مال ــن مناب ــم در تأمی سیاســي و ه
کــرده اســت. دوم، ماهیــت افتخارآمیــز و اعتبــار ایــن جایــزه 
ــن اســت  ــا اســت. ویژگــی ســوم آن هــم ای در ســطح اروپ
کــه دغدغــه اش بــزرگ یــا کوچــک مقیــاس بــودن اقدامــات 
ــود  ــزان بهب ــه می ــه ب ــت، بلک ــهر نیس ــه در ش مداخله گران
ــت در  ــد. اولوی ــه مي کن ــهروندان توج ــي ش ــرایط زندگ ش
ــت  ــا جذابی ــناختي ی ــوه زیبایي ش ــش از وج ــزه، بی ــن جای ای
ــوع  ــن موض ــود. ای ــي داده مي ش ــد اجتماع ــه بع ــري، ب بص
موجــب مي شــود اســم معمــاران گمنــام در کنــار نام بــزرگان 
معمــاري جهــان قــرار گیــرد. چهــارم این کــه جایــزه بــه طور 
مشــخص بــه اروپــا مي پــردازد. ایــن جایــزه بــا احتــرام بــه 
ویژگي هــاي خــاص محلــي، بــه دنبــال تقدیــر از ویژگي هاي 
ــر تمــام فضاهــاي  ــزي شــهري حاکــم ب مشــترک برنامه ری
جغرافیایــي اروپــا اســت و بــا تأییــد ایــن مشــخصه ها، یــک 
هویــت خــاص اروپایــي در حــوزۀ معمــاري را مي شناســاند. 
ــوان  ــزه را مي ت ــن جای ــده در ای ــه  ش ــاي ارائ ــر پروژه ه اکث
در آرشــیو اروپایــي فضــاي عمومــي شــهري مشــاهده کــرد. 
ــۀ شــهري شــامل مجموعــه اي از  ــا کتابخان ــن آرشــیو  ب ای
متــون مربــوط بــه شــهر و مســائل آن کــه مرکــز فرهنــگ 
معاصــر بارســلونا از طریــق برگــزاري ســخنراني  و نمایشــگاه  
در آن هــا دخیــل بــوده تکمیــل شــده اســت. ایــن جایــزه بــا 
چارچوبــي از برنامه هــاي بزرگ تــر، دائمــي و میــان  رشــته اي 
مرکــز فرهنــگ معاصــر بارســلونا بــراي شــهرها و فضاهــاي 

عمومــي ســازمان یافتــه اســت.

اهداف	جایزه  
ــه اســت  ــن برنام ــدف ای ــا ه ــود آن ه ــه بهب ــي ک موضوعات

از: عبارت انــد 

خاطره / هویت  
اکولوژي / پایداري  

دسترسي / تداوم  
تحرک و پویایي  

رفاه / خدمات  
تجارت و بازرگاني / تولید / کار و کارگري  

آموزش و پرورش / آگاه سازي  
اوقات بازي / اوقات فراغت / ورزش  

همکاري )عموميـ  عمومي یا عموميـ  خصوصي(  
مشارکت / رویکرد پایین به باال  

خود ساخته بودن / طراحي مشترک  
خودکفایي در مدیریت  

انواع	تجربه	  
ــه  ــن برنام ــد در ای ــاوت مي توانن ــه اشــکال متف ــي ب فضاهای

شــرکت کننــد:

سطوح  
خطوط  

حفره ها و شکاف ها  
نشانه ها و اشیا  

فضاهاي زیرزمیني  
ساختمان هاي باز  

مجموعه ها  

ایــن اشــکال در دســته بندي زیــر از فضاهــاي عمومــي قــرار 
ــد: مي گیرن

میدان ها / گردشگاه هاي سبز و باز  
خیابان ها / جاده ها / بلوارها / پارک ها / باغ ها  

تفرجگاه هاي ساحلي  
زیرساخت ها / لنگرگاه ها  

حمل ونقل عمومي  
پیاده محورسازي  

کریدورها / مفاصل  
پل هاي سواره و پیاده  

باالبرها  
کلبه ها / گلخانه ها  

منظرگاه ها  
استخرها و حمام هاي عمومي / فواره ها  

تسهیالت ورزشي  
تسهیالت فرهنگي  

بازارها / بازرگاني  
مزارع و فضاهاي تولید  

مسکن  
میراث تاریخي  

هنر / سازه هاي موقتي  
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نور / اطالعات / صدا  
بخش ها و مجموعه هاي شهري  

ایــن دســته بندي، کــه هــم بــه شــکل و هــم بــه نــوع فضاي 
ــي  ــاي مکان ــع و موقعیت ه ــاره دارد، در مواض ــي اش عموم

ــد از: ــه عبارت ان ــود ک ــف مي ش ــف تعری مختل

مراکز تاریخي  
محله هاي کوچک  

مجموعه هاي مسکوني  
سکونت گاه هاي غیررسمي  

حاشیۀ شهرهایي که توسعۀ پراکنده دارند  
فضاهاي خالي  

محدوده هاي بزرگ زیرساختي  
فضاهاي صنعتي  

مناطق نظامي  
محدوده هاي طبیعي / زمین هاي کشاورزي  

کنار آب  
در ایــن برنامــه، بر اســاس کلیدي تریــن وجــه آن، بــه 
ــه  ــز پرداخت ــدام نی ــوع اق ــاظ ن ــا از لح ــته بندي تجربه ه دس

شــده اســت. انــواع برنامه هــا عبارت انــد از:
خلق  

تقویت  
تغییر و تحول  

فعال سازي  

معیارهاي	انتخاب  
ــر  ــالوه ب ــزه، ع ــدۀ جای ــاي برن ــای انتخــاب پروژه ه معیار ه
بعــد زیبایــي و کارکــرد معمــاری، ارزیابــی تأثیــرات مــکان 
بــر دگرگوني هــاي زمینــۀ مشــخصی کــه مــکان در آن قــرار 
ــار آن  ــن آث ــود. همچنی ــامل مي ش ــز ش ــت را نی ــه اس گرفت
بــر زندگــي جمعــي شــامل ماهیــت شــهري مداخلــه. انــدازۀ 
ــا  شــهر عامــل محدودکننــده اي نیســت، هرچنــد اولویــت ب
ــه  ــي ک ــت و آن های ــزرگ اس ــط و ب ــهرداري هاي متوس ش
نقــش مهم تــر و شــاخص تري در شــهر دارنــد. ســایر معیارها 

عبارت انــد از:

مالکیت عمومي یا حس قوي عمومي بودن پروژه  
تناسـب مداخالت بـا کارکردهاي مورد نیـاز فضاي عمومي،   

از نحـوۀ تصـرف فضا توسـط شـهروندان تا مسـائل مربوط 
بـه تصویـر ذهني جمعي و مشـترک

ظرفیـت مداخـالت براي کاهـش شـکاف هاي اجتماعي در   
شـهر و تخفیـف موانع اجتماعي یا نمادیـن در جهت ارتقاي 

کیفیت زندگي سـاکنان 
مشـارکت پروژه هـاي مربـوط بـه بهبـود محیـط زیسـت،   
ارتقـاي حمـل  و  نقـل عمومـي، نـوآوري در رفع مشـکالت 
راه انـدازي بخش هـاي عمومـي، منابـع انـرژي و زباله هـاي 

شهري
درجه مشـارکت شـهروندي و درگیر شـدن در ایده پـردازي،   

تولیـد یـا نگـه داري از فضا
درجۀ پذیرش و مقبولیت پروژه در نظر کاربران  

ارتبـاط ایده هـاي برنامه ریـزي و اهداف هدایت گر پـروژه در   
زمینه های جامعه شناسـي، جمعیت شناسـي، تاریخ، معماري، 

اقتصاد، مهندسـي، منظرسـازي و انسان شناسي.

تصاویــر حاضــر، برخــی از برنــدگان ایــن جایــزه در دوره های 
مختلــف را نشــان می دهنــد.

احیای مرکز تاریخی شهر گوپینگن در آلمان

ایجاد فضای مکث در شهر ریگالتونی
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