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و مناطق مسکوني از اهميت بااليي برخوردار است. 
وجود فرصت ه��اي مطلوب براي نشس��تن، زمينه 
مناس��ب براي فعاليت هايي که از جاذبه هاي اصلي 
فضاهاي عمومي شهر هستند مانند خوردن، خواندن، 
اس��تراحت کردن، بافتن��ي بافتن، بازي ش��طرنج، 
آفتاب گرفتن، تماشاي مردم، گفت وگو و... را فراهم 
مي کند. فضاهاي نشستن در کنار نماي ساختمان ها 
و کنار موانع، نسبت به ميانه محوطه ها از ارجحيت 

بيشتري برخوردار است.
فرورفتگي ها، انتهاي نيمکت ها و مکان هاي نشيمن 
تعريف شده اي که فرد از پشت سر محافظت مي شود، 
بيشتر از مکان هايي که به دقت تعريف نشده اند براي 
نشستن ترجيح داده مي شوند. به اين فضاهايي که 
بيش��تر با مبلمان ش��هري يا فضاهاي مناسب براي 
توقف و نشستن تجهيز شده اند درفرهنگ ما پاتوق 

 »Meeting Place« مي گويند که البته به انگليسي
است يعني محدوده اي براي مالقات يا وعده گاه.

از پاتوق تعاريف ديگري نيز وجود دارد؛ به عنوان مثال 
فرهنگ عميد، پاتوق را به نحو زير تعريف کرده است: 
»پاي علم، جايي ک��ه پرچم را نصب کنند و گروهي 
در آن جمع شوند، جايي که در ساعتي معين عده اي 
در آن جا جمع شوند«. اصطالح پاتوق همان عبارت 
»مفهوم پاي توق« اس��ت به اين ترتيب که در مرکز 
يکي از محالت از طرف يکي از بزرگان ش��هر توقي 
قرار داده مي شد که عبارت بود از تيغه فلزي شکسته، 
مانند تيغه سرنيزه يا غداره که آن را منسوب به شهدا 
مي دانند و کرامات بس��ياري ب��راي آن قائل بودند. 
اين توق را با بهترين وضع مي آراس��تند و اشخاص 
سرشناس و س��اکنان محل گاه به گاه در اطراف آن 
گرد مي آمدند. در اين پاتوق ها شعراي نامي، مداحان 

اين مطلب نگاهي منتقدانه دارد به يکي ديگر از ظرفيت هاي عمومي فضاي 
شهري براي بهبود کيفي کارکرد شهرهاي ما؛ ظرفيتي که مي تواند فضاهاي 
شهري را سرزنده کند و حس تعلق خاطر شهروندان را به شهر افزايش دهد؛ 

ظرفيتي به نام »پاتوق«.

تأملي در مفهوم و عملکرد پاتوق در فضاي شهري

مانـدن در فضـا

مهم ترين بخش از فضاي شهري، فضاي هاي عمومي است که متاسفانه 
در شهرها نقش آن روز به روز کمرنگ تر مي شود. سرزندگي و پويايي يک 
فضاي شهري و در مقابل، مالل انگيز بودن آن، بازتاب شمار نوع فعاليت ها 
و اتفاقاتي اس��ت که در فضا رخ مي دهد. بنابراين براي ايجاد س��رزندگي 
ابتدا بايد به شناس��ايي فعاليت ها بپردازيم. براساس طبقه بندي يان گل 
)Jan Gehl( شهرساز انگليس��ي، مي توان فعاليت ها را به لحاظ اجباري 
يا اختياري بودن به سه دس��ته تقس��يم کرد که عبارتند از: فعاليت هاي 
ضروري )مانند رفتن به مدرس��ه يا محل کار، منتظر ماندن در ايس��تگاه 
اتوبوس، خريد کردن و...( ، فعاليت هاي انتخاب��ي )مانند رفتن به پارک، 
تفريح، خريد تفنني( و فعاليت هاي اجتماعي )مانند تماشا کردن ديگران، 
صحبت کردن، جلب توجه کردن و...( . فعاليت هاي ضروري، بدون ارتباط 
با  کيفيت محيط فيزيکي انجام مي شوند درحالي که فعاليت هاي انتخابي 
به اين بستگي دارد که فضا چه چيزي براي ارائه به افراد دارد و افراد را به 
چه اعمالي در آن وا مي دارد. هرچه فضا بهتر باش��د فعاليت هاي انتخابي 
بيش��تري در آن صورت مي پذيرد و طول مدت فعاليت هاي ضروري نيز 
درآن افزاي��ش مي يابد. فعاليت هاي اجتماعي که ش��امل بازي کودکان، 
احوالپرسي، گفت و شنود، انواع فعاليت هاي جمعي و ديدن و شنيدن افراد 
ديگر مي شود، نتيجه کيفيت و مدت دوام انواع ديگر فعاليت هاست زيرا 
زماني رخ مي دهد که افراد يکديگر را در شرايط خاص مالقات مي کنند. 
هنگامي که تمام انواع فعاليت ها با ترکي��ب و تکميل يکديگر رخ دهند، 

فضاهاي جمعي شهرها معني دار و جذاب مي شوند. )گل، ص8-3( 
نکته اصلي و مهم در اين رابطه موضوع »ماندن« در فضاس��ت. شهرهاي 
مناسب براي ماندن در بيرون، داراي نماهاي پرجزئيات و مبلمان شهري 
تقويت کننده متنوع هستند. تعبيه امکانات نشستن در فضاهاي عمومي 

نوید سعیدی رضوانی 
دکتراي شهرسازي
زهرا شش پری 
شهرساز

پات�وق، محل اجتم�اع افرادي اس�ت که به صورت مس�تمر و در زمان هاي نس�بتا 
ثاب�ت از آن اس�تفاده مي کنن�د. حض�ور در پات�وق آزادان�ه اس�ت و اف�راد در آن  
به گفت وگو، ب�ازي کردن، کس�ب اطالع�ات، اس�تراحت ک�ردن و... مي پردازند
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مشهور و داستان سرايان کارآزموده نيز دعوت مي شدند، حتي گاه شعرا در پاتوق با يکديگر به مشاعره مي پرداختند؛ 
به عبارت ديگر پاتوق بدون توق و ايده و معناي محوري بي معني بود؛ پس پاتوق حوزه اي بود عمومي که اساس آن 
گفت وگو، تعامل و عرصه ايده ها و افکار بود. پاتوق دار نيز به کسي گفته مي شد که در پاتوق، سمت پيشوايي و رياست 
داشت و منصوب به صفاتي نظير ش��جاعت و عفت بود )ادناني، :  ص50-59(. پاتوق ها در گذر زمان از فضاي باز به 

بسته هم منتقل شدند و قهوه خانه ها و کافه ها خود به پاتوق هايي فعال تبديل شدند.
در اين مطلب تنها پاتوق ش��هري در فضاي باز مدنظر اس��ت بنابراين با توجه به مطالب گفته شده مي توان پاتوق 
را به عنوان فضايي باز تعريف کرد که جزئي از فضاي عمومي ش��هر است و داراي محدوده اي تعريف شده است که 
مي تواند جزئي از يک فضاي بزرگ تر مثل پارک باشد يا هويت مستقل داشته باشد. پاتوق ها در نقاط مختلف شکل 
مي گيرند که مي تواند در امتداد يک راسته تجاري در داخل يک جلوخان يا دل يک فرورفتگي، نبش يک چهارراه، 
کنار يک مرکز تجاري، گوشه يک مرکز محله، ميان يک ميدانگاه و فضايي در مقابل ساختماني با کاربري فرهنگي 

يا مذهبي و... باشد. 
پاتوق، محل اجتماع افرادي است که به صورت مستمر و در زمان هاي نسبتا ثابت از آن استفاده مي کنند. تعداد اين 
افراد معموال بيش از 2 نفر است چراکه تعداد افراد الزم براي آن که گفتماني چند  وجهي شکل بگيرد بيش از 2 نفر 
است. فعاليت هايي که در پاتوق انجام مي شود از جمله فعاليت هاي اختياري يا اجتماعي است. حضور در پاتوق آزادانه 
است و افراد به فعاليت هايي که مورد عالقه شان اس��ت نظير گفت وگو، تماشا کردن، بازي کردن، کسب اطالعات، 

استراحت کردن و... مي پردازند.
تعداد افراد، نوع رابطه بين افراد، ميزان و ش��دت روابط، رهبريت و مديريت، اه��داف گفتمان هاي رايج در پاتوق و 
فرهنگ و نظام ارزشي حاکم بر روابط در پاتوق هاي مختلف، متفاوت است. برخي پاتوق ها محلي و برخي فرا محله اي 
)منطقه اي يا شهري( است، برخي پاتوق ها روشنفکرانه يا هنرمندانه است. برخي پاتوق ها صنفي است و تنها توسط 
افراد صنف خاصي مورد استفاده قرار مي گيرد و با عناصري مانند نيمکت، سطل زباله، نورپردازي و آبخوري تجهيز 
شده اند. در برخي از پاتوق ها، جوانان و در برخي ديگر، بانوان به ويژه بانوان ميانسال و در برخي ديگر مردان سالمند 
تجمع مي کنند. بعضي پاتوق ها قديمي هس��تند و خود به خود به وجود آمده اند و برخي ديگر توس��ط شهرداري ها 
ايجاد شده اند بنابراين در ادامه به اين مي پردازيم که چگونه مي توان پاتوق هاي موجود را تقويت و پاتوق هاي جديد 

را ايجاد کرد.

مرزداران- پاتوقي در پارک که وجود سايه بان موجب تعريف و تقويت پاتوق شده است.

فضاي مقابل خانه هنرمندان که پاتوقي غير  محل اما جاذب هنرمندان، هنردوستان و روشنفکران است.

پاتوق محله کارون جنوبي و حضور ساکنان محله.  اين پاتوق که 
با ساماندهي فضاي شهري و ايجاد فضايي براي نشستن در يک 
فضاي باز ايجاد شده است، کارکردي محلي دارد و در ساعات 
مختلف روز محل اجتماع  و ايجاد ارتباطات اجتماعي ميان 
اهالي محل است. 

محوطه سازي مناسب در پاتوق و تعريف لبه هاي آن با بوالرد. 
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ضرورت پاتوق ها
قبل از پرداختن به اين که چه عواملي موثر برعملکرد پاتوق هاست، پاسخگويي به اين سوال به نظر ضروري مي رسد 
که چرا نياز به پاتوق داريم و تاثيرات مثبت پاتوق چه مي تواند باش��د. جواب اين س��وال ب��ا نگاهي به ويژگي هاي 
شهرهاي امروز روشن مي شود. در اين شهرها تراکم روز به روز افزايش مي يابد و امکان تعامل در فضاي بسته کاهش 
مي يابد، روابط همسايگي تضعيف شده و در کالنشهرها از افقي به عمودي تبديل شده است يعني در ساختمان هاي 
ميان مرتبه و بلندمرتبه همس��ايگان تنها روابط محدودي با هم آپارتماني هاي خود دارند و حتي گاهي س��اکنان 
ساختمان هاي بالفصل خويش را نمي شناس��ند. از اين رو ايجاد پاتوق ها در محله ها مي تواند تحکيم کننده روابط 
همسايگي و تقويت کننده همکاري بين آن ها باش��د که موجب سرزنده تر شدن فضاهاي شهري و همچنين رونق 

کسب و کار صاحبان مشاغل اطراف شود. 
پاتوق هاي فرامحلي نيز موجب ايجاد کانون هاي فعال در مراکز ش��هر يا مراکز منطقه مي ش��ود و س��بب تعامل، 
سرزندگي، آموزش، تبادل اطالعات و تنوع مي ش��وند. در مجموع پاتوق هاي محلي، حس تعلق به محله و امنيت 
اجتماعي محله را تقويت مي کند و پاتوق هاي بزرگ تر ارتقاي کيفيت محيط را در پي  دارند. البته پاتوق ها مي تواند 
تاثيرات منفي نيز بر محيط داش��ته باش��د که بايد شناسايي و کنترل ش��ود. از جمله اين که بسياري از شهروندان 
مي پندارند پاتوق هاي محلي موجب فراهم آمدن امکان تجمع افراد بيکار و مزاحم مي شود که برسر راه مردم تجمع 
مي کنند و طيفي از مشکالت از توليد سروصدا گرفته تا ايجاد مزاحمت براي بانوان را سبب مي شوند. شايد به همين 
دليل در منطقه 2 شهرداري تهران اغلب پاتوق هايي که توسط شهرداري ايجاد شد، توسط مردم محل تخريب شد 

چرا که ايشان نگرش مثبتي به پاتوق نداشتند.

ويژگي هاي پاتوق مطلوب
برخورداري از تسهيالت مناسب جهت نشستن مثل سکو، نيمکت، پله وجاهايي براي تکيه دادن يکي از ويژگي هاي 
مهم پاتوق مطلوب است. به همان نسبت که بهره مندي از اين ويژگي ها نيز در موفقيت يا عدم موفقيت هر پاتوقي 
عاملي موثر اس��ت: دارا بودن نورپردازي مناس��ب و امکان بهره برداري در س��اعات مختلف روز، دارا بودن سايبان 
به ويژه اگر با گياهان رونده پوش��انده شده باشد، چشم انداز مناس��ب و احاطه به اطراف، دارا بودن دسترسي آسان 
به کاربري هاي مجاور به ويژه کاربري هاي تجاري يا ايس��تگاه هاي حمل ونقل، آفتابگيري، وجود آب و فضاي سبز، 
قراردادن سطل زباله، تابلوي اعالنات و ايستگاه روزنامه خواني، قابليت نظارت داشتن، آرامش، خودماني و دنج بودن، 
برخورداري از آثار هنري، تعريف شدن لبه ها و محدوده، دارا بودن شکل مناسب از لحاظ جمع کنندگي مثل نيم دايره، 

دايره، مربع يا مستطيل، طراحي منعطف نيمکت ها، 
س��ايبان، صندلي و...، وجود وسايل بازي مانند ميز 
شطرنج، درکنار کاربري هاي متنوع و جاذب جمعيت 
نظير مراکز تجاري، فرهنگي يا مذهبي قرار داشتن 

و قدمت و هويت.

راهکارهايي براي بهبود عملکرد پاتوق ها 
پاتوق ه��ا در کنار س��اير فضاهاي باز ش��هري نظير 
ميدان گاه ه��ا )پالزاها( ، پياده راه ه��ا، پارک ها و ... از 
ضروريات زندگي شهري هس��تند و توليد و تقويت 
آن ها ضروري اس��ت اما براي آن که مورد اس��تقبال 
ش��هروندان قرار گيرند و عملکرد موثرتري داش��ته 
باش��ند بايد با توجه ب��ه راهکارهاي زي��ر طراحي و 

مديريت و تقويت شوند: 
- حفظ و تقويت پاتوق هاي موجود و دخالت محدود 
در آن ها براي بهبود عملکرد و نه مديريت آن ها از باال.
- مشارکت دادن مردم در طراحي پاتوق هاي جديد 

و بهسازي پاتوق هاي قبلي.
- توزيع مناس��ب محل��ه اي پاتوق ه��ا به نحوي که 
در ش��عاع دسترس��ي و قابل پياده روي ب��راي تمام 

شهروندان قرار گيرند.
- مقابل��ه ب��ا ب��روز ناهنجاري ه��ا در پاتوق ه��ا و 
اطمينان بخشي به مردم محل که پاتوق فقط به وسيله 

افراد بهنجار مورد استفاده قرار مي گيرد.
- بهره گي��ري از پتانس��يل پاتوق ها ب��راي آموزش، 
مباحث��ه و گفت وگوهاي س��ازنده حت��ي براي رفع 

مشکالت محلي.
- تجهيز پاتوق به مبلمان شهري مناسب براي نشستن، 
گفت وگو، بازي و آموزش )نظير ايستگاه روزنامه خواني( ، 
آبخوري، فضاي س��بز، آب نما و قراردادن موانع براي 

جلوگيري از ورود موتورسيکلت و... .
- بهره گيري از پتانس��يل شوراياري ها در مديريت و 

نگهداري پاتوق ها.
- تعبيه جلوخ��ان در مجاور س��اختمان هاي مهم 
فرهنگ��ي، مذهبي، تج��اري براي تبدي��ل آن ها به 

پاتوق هاي فرا محله اي و ايجاد سرزندگي شهري.
- تدوين اس��تاندارد براي ابعاد، ان��دازه و تجهيزات 

پاتوق ها.
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محله بريانک، کارون شمالي و کارون جنوبي، گزارش مديريتي، 

اداره کل مطالعات اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران- معاونت 
اجتماعي و فرهنگي شهرداري منطقه 10 – 1390.

- ادناني روح اله، تاالرشهر جديد انديشه )شهريار( ، پايان نامه براي 
دريافت درجه کارشناسي ارشد معماري، دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد قزوين، 1387.
- خستو، مريم، عوامل موثر بر سرزندگي فضاي شهري )پايان نامه 

براي دريافت مدرک کارشناسي ارشد شهرسازي( ، دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد قزوين، 1387.

- گل، يان، زنداتوقگي در فضاي ميان ساختمان ها، ترجمه شيما 
شصتي، تهران، جهاد دانشگاهي، 1387.

پارک ميدان نازي ّآباد، پاتوق و محل دور 
هم نشيني اهالي محله در ساعات مختلف روز.
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