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دوشنبه، ٢٧ شھریور ١٣٩١ ساعت ٠٩:٠٧

خیابانھای معاشر پذیر؛ محل درنگ و ماندن / م.معینی

مقدمھ

گفتھ می رویاروییھای اجتماعی  تغییرات و  بیرونی، تعامالت،  مناسبات و روابط  بھ مکانھایی جھت ایجاد و تقویت  از دیدگاه اجتماعی/ فرھنگی، فضاھای عمومی 

گل (جان  گانھ فعالیتھا  بندی سھ  دستھ  1). در  384  ، مھسایی  رفیعیان و   ) در آن جمع شوند  توانند  می  متفاوت  و عالیق  با خواستھا  مختلف  گروھھای  کھ  شود 

تعریف می کند و اینکھ /مطلوبیت فضاھای شھری  بھ کیفیت  را مرتبط  دانمارکی، آنھا  )، آرشیتکت و شھرساز مشھور  1) ( ضروری، انتخابی و اجتماعی  982

میزان این فعالیتھا افزایش می یابند. اما جایگاه فعالیت اجتماعی و میزان حضور افراد در فضاھای عمومی با بھتر و مطلوبتر باشد،  کیفیت فضاھای عمومی  ھر چھ 

دستھ از فضاھای در آن  متفاوت است.  در فضاھای شھری  پذیری شرایط خاص فرھنگی/ اجتماعی  تاثیر  دلیل  بھ  نوع فعالیت ضروری و انتخابی اشاره شده  دو 

در می یابند.  بروز  مکانھا امکان  موقعیت  بھ شرایط و  نسبت  کمی از این فعالیتھا  تعداد  تنھا  روابط اجتماعی ھستند،  تقویت  الزم جھت  کھ فاقد جنبھ ھای  شھری 

دارد. بنابراین، منحصر بھ فرد اجتماعی افراد اجتماع  کمتری با ویژگیھای  دیگر تحت ھر شرایطی امکانپذیر است و میزان آنھا ارتباط  دو نوع فعالیت  حالیکھ انجام 

فعالیتھای اجتماعی شامل سھم قابل توجھی از روابط متقابل جامعھ در فضاھای شھری ھستند.

تجمع، پیوستگی، معاشرت نزدیک، روابط محکم ھمسایگی و پیش از ورود اتومبیل و شکل گیری شھرسازی نوین، شھرھای ما متشکل از محلھ ھایی تشکیل شده از 

بودند. این محلھ ھا ھمچنین براساس حرکت پیاده شکل گرفتھ و پیاده محور بودند. محلھ ھا تعدادی گذر و زیرگذر پیاده داشتند میان گروھی از مردم  اتحاد غیررسمی 

بیشتری داشت. وجود بازارچھ یا بازاری منتھی می شدند کھ برخی نیز مسقف بودند. ھر چھ محلھ ھا بزرگتر بودند، ابعاد بازار و ملحقات آن گسترش  کھ بھ میدان، 

مغازه ھا، قھوه خانھ ھا و کاروانسراھا و ... در بازار، عالوه بر فعالیتھای اقتصادی معمول باعث می شد تحرک و دید و بازدیدھای روزانھ ی مردم از مراکز محلھ

پذیرای بسیاری روز و ایام ھفتھ  مکانھا در طول  می شدند. این  ی تاریخی شھر محسوب  مردم و حافظھ  برای تعامالت اجتماعی  ھا بیشتر شود. مراکز محلھ مکانی 

کھ برای دادو ستد، دیدار، خرید و گذران اوقات فراغت مردم بود. از ویژگیھای با ھم غریبھ بودند، مکانی  گاھی نیز  می شناختند یا  بودند کھ ھمدیگر را  از افرادی 

مھم این مکانھا یا بھ تعبیر الدنبرگ "مکان سوم" یعنی جایی غیر از خانھ و محل کار، دسترسی راحت و فاصلھ نزدیک آنھا از محل خانھ و کار برای ھمگان بود.

 

تعامل و مکث در فضای عمومی

بسیاری در آنھا بر اتومبیل  نیز سوار  پیاده و  کھ ھمزمان افراد  زیبا و خیابانھای شلوغ فراوانی وجود دارند  دنیا، خیابانھای سرزنده، بلوارھای  در شھرھای  امروزه 

بھ عنوان می توانند  بزنند. خیابانھای خلوت و بسیار شلوغ  بی آنکھ با ھم حرف  می گذرند  نمی شناسند و از مقابل ھم با عجلھ  کھ ھمدیگر را  کنند. مردمی  تردد می 

می شود. لذا مردم عالوه بر استفاده از خیابان بھ مسیری برای جابھ جایی تلقی شوند ولی در آنھا مکث صورت نمی گیرد و در آنھا تعامالت اجتماعی کمتر مشاھده 

در معاشرت و با ھم بودن  برای تعامالت اجتماعی، قابل  دسترس  دارند کھ امن، راحت و قابل  نیاز  بھ مکانھای  برای تردد،  دسترس  عنوان فضایی عمومی و قابل 

معاشرت با دیگران باشد. براساس پؤوھشھای انجام شده، انسانھا بھ دلیل نیاز و عالقھ بھ ھمنوعان خود، از  با رعایت فرھنگ و قوانین شناختھ شده  فضاھای عمومی 
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یک یا یا دیدن برنامھ ھا در خیابان با  کردن، اجرا  تماشای ویترین مغازه ھا، بازی  راه رفتن،  یا نوشیدن در فضای عمومی،  کردن، خوردن  برند. صحبت  لذت می 

ھای فیزیکی مشخصھ  و  کاربریھا  تنوع  اجتماعی،  مسائل  بھ  مردم  Mehta , 2007). ھمچنین  ) می شوند  محسوب  اجتماعی  تعامالت  جملھ  ھمراه، از  چند 

توانند بھ کھ این تعامالت می  بھ حالت سکون است  گیرند و غذا می خورند، تعامالت آنھا  بستھ قرار می  باھم در یک مکان  خیابانھا توجھ فراوانی دارند. مردم وقتی 

(Bernhardt and Stoll, 201 1 حالت فعال تبدیل شوند،بھ شرطی کھ در یک "مکان سوم" اتفاق بیفتند. (

توان ھمچون نمی  می شونداما  مردم  موجب شادی  کھ  مکانھایی  می شوند.  یافت  مردم  ی  موردعالقھ  و  مکانھایی سالم  شھرھا  در  معتقد است ھنوز  ویلیام وایت 

تالشھای برنامھ ریزان و طراحان شھری بھ کرد.از نظر او، بسیاری از  دستورالعملی واحد برای سایر شھرھا فرض  شھرسازان مدرن عوامل موفقیت یک شھر را 

مملو از جمعیت و دارند فضایی  نیاز  مردم در شھرھا  معتقد است آنچھ  در حالیکھ خود  کاھش ازدحام و تمرکززدایی است  معطوف بھ  مطلوب،  بھانھ ایجاد فضای 

1 سالھ ی او در پؤوھش 6 Why). مشاھدات دقیق تجربی وایت از  te, 1 بھ ویژه خیابانھای آن می شود (988 کھ باعث سرزندگی فضاھای عمومی  حیات است 

را بھ می گوید: « آنچھ بیش از ھر چیز مردم  بودن در جمع و اجتماع دارند و  تمایل زیادی بھ  کھ مردم  نشانگر آن است  مردم در خیابانھای نیویورک  مورد رفتار 

تجاری مورد استفاده ی  دھد کھ  می  نشان  پاریس را  یکی از خیابان شھر  بیرونی در  2 فضای  Why). شکل  te, 1 980) مردم اند".  کند، سایر  می  خود جذب 

قرار گرفتھ است.

 

بھ دیگر حیوانات عالقھ مند  مردم ھمانند  کھ  معتقد است  پردازد و  روابط عمیقتر انسانھا می  3 بھ  Hall, 1) در کتاب "بعد پنھان"  990) در حالیکھ ادوارد ھال 

روابط "صمیمی، شخصی و اجتماعی" دستھ بندی و فضاھا را بھ سھ گروه  (حریم) خود از دیگران اند. او رعایت فاصلھ دور و نزدیک انسانھا در فضا  حفظ فاصلھ 

ترتیب چیدمان صندلیھای ثابت و برای مثال،   .(3 ( شکل  کند.  بندی می  گریز"5 تقسیم  پذیر"4 و فضاھای "اجتماع  کلی فضاھای "اجتماع  ی  دستھ  بھ دو  نیز  را 

بھ تمایل چندانی  در چنین شرایطی  کھ افراد  داند چرا  می  گریز  فضایی اجتماع  را  ترمینال فرودگاه  یا  بیمارستان، ایستگاه قطار  در  پزشک  مطب  در  بھ ھم  پشت 

کھ ھمدیگر می شود حتی افرادی  در فضای عمومی، باعث  بھ یک ساختمان مسکونی  یا جلسھ ای مربوط  درحالی کھ یک کافھ  صحبت و گفت وگو با دیگران ندارند 

را از قبل نمی شناسند، بھ ھم نزدیک و میل بھ آشنایی و مراوده در آنھا تقویت شود.

 

مکان سوم

بھ عنوان مکانی 1 بھ کار رفت،  991 ی  بسیار خوب8 در دھھ  7 جامعھ شناس آمریکایی در کتاب مکانی  ری الدنبرگ بار توسط  اصطالح"مکان سوم"6کھ اولین 

بھ می آورد. این مکانھا  را فراھم  دوستان، ھمسایگان، ھمکاران و حتی غریبھ ھا  با  کھ امکان دیدار و مراوده  گرفت. مکانی  کار لقب  بردن9 از خانھ و  پناه  برای 

مردم افزایش می دھد. بھ ھم می شود و تعامالت اجتماعی و حس تعلق بھ مکان را نزد  دوستانھ و با کیفیت اند کھ باعث افزایش دلبستگی مردم  طور معمول محیطی 

برآورده سازند. فرھنگ استفاده از موردنیازشان را  در این فضاھای اجتماعی، خواستھ ھا و فعالیتھای  توانند با حضور  مختلف سنی و جنسی می  با ویژگیھای  افراد 

مثال، بسیاری از مالقاتھا و دیدارھا در مکانھای عمومی در میان ملل مختلف بسیار عمومیت دارد، بھ ویژه در مردم اروپا کھ خانھ ھای بسیار کوچکی دارند. برای 

گذشتھ کھ دو دھھ ی اخیر بسیاری از آنھا از حالت سنتی  گیرد کھ در  رستورانھا، کافی شاپھا و اغذیھ فروشیھا صورت می  کافھ ھا،  بھ خصوص  مکانھای عمومی 

بی نام و نشان بوده و ھر کدام برای خود ھویتی ویژه داشتھ اند، خارج شده است و اکنون بیشتر بھ صورت فروشگاھھای زنجیره ای (فرنچایز)و تحت نامھای مختلف

نمی بھ آنھا اشاره دارد.  کھ الدنبرگ  بارزی از ھمان مکانھای سوم ھستند  1 آنھا نمونھ  یافتھ و در حال گسترش اند.0 در شھرھای اروپا و آمریکا چون قارچ رشد 

برابر در مشاھده می شوند. وجود شرایط  مردم از گروھھای سنی مختلف  مکانھا تنھا مختص جوانان ھستند چرا کھ در این مکانھا اقشار مختلف  توان گفت این گونھ 

جھت استفاده افراد مختلف از فضاھای شھری از وجوه مشترک این مکانھاست.

بھ سایر در بسیاری از شھرھای امریکا و اروپا شروع و امروزه  ی اخیر با سرمایھ گذاریھای شرکتھای چند ملیتی  گونھ مکانھا در چند دھھ  گسترش این  توسعھ و 

یابی مناسب آنھاست و معموًال گونھ مکانھا، اجتماع پذیری آنھا در فضاھای شھری و مکان  نیز گسترش یافتھ است. از مھمترین شاخصھای مھم این  شھرھای دنیا 

4 دو کافی شاپ یا مرکز فعالیت ھستند. شکل  می توانند در آن داخل شوند  کھ مردم بھ راحتی  گرھھای شھری نظیر تقاطعھا و یا میدانھایی قرار گرفتھ اند  در محل 

بھ طور غیرمعمول بسیار نزدیک ھم قرار گرفتھ اند و بھ نظر می رسد براساس زنجیره ای استارباکس را در دو گوشھ ی خیابانی در ونکور کانادا نشان می دھد کھ 

یابی آنھاست. برای ساکنین محلی از عاملھای دیگر برای مکان  تقاضا در این محل احداث شده باشند. ھمچنین جمعیت ساکن، دسترسی آسان و ایمن بھ صورت پیاده 

با درنظر گرفتن صرفھ اقتصادی است . ھر چند در محلھ ھای شلوغ و پرتردد، تعداد این مکانھا بھ دلیل بنگاھھای اقتصادی، شکل گیری آنھا نیز  البتھ ھمانند تمامی 

1 1 تقاضا بیشتر است اما درمجموع مکانھایی امن و استاندارد برای استفاده عموم مردم ھستند و پذیرای ھمھ ی قشرھای غنی و فقیر.

 

بھ مشتریان دونات و شیرینی ساده  کھ بیش از 3000 شعبھ در شھرھای آمریکای شمالی دارد و تنھا قھوه، چای و چند نوع  زنجیره ای  کافی شاپھای  یکی از این 
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بیانگر یک خاطره دسترسی بھ اینترنت مجانی برایش فراھم است، چنین شعاری دارد: « ھر لیوان قھوه  کند و تا زمان حضور شخص در آن مکان،  خود عرضھ می 

1». منظور آن است کھ شما با ھزینھ کردن چند دالر و با صرف یک قھوه می توانید اوقات و ساعات خوشی را دور از خانھ و کار، با دوستانتان بگذرانید کھ است2

تعامالت گفت وگو، دیدار و  را بھ صحبت،  مردم و ساکنین خود  بتواند  تا  یک شھر باشد  برای  کمترین ھزینھ ای  یاد و خاطره ی آن جاودانی خواھد ماند.این شاید 

بھتر از بدون ھدف جوالن دادن با اتومبیل در خیابانھا نیست؟ شکل 5 نمای بیرونی و داخلی چند کافی شاپ زنجیره ای در کند. آیا این  با ھم بودن دعوت  اجتماعی و 

آمریکای شمالی و اروپا را نشان می دھد.

 

ویژگیھای مکانھای سوم

نشان می دھند کھ سھ محالت تجاری خیابانھای آن انجام داده،  1 کھ در  3 2007) تحت عنوان خیابانھای سرزنده ھمچنین پژوھشھای انجام شده توسط ویکاس مھتا(

یا در خیابانھای تجاری  درنگ و فعالیتھای اجتماعی افراد  روی توقف،  بر  کاربری و کیفیتھای اجتماعی عواملی ھستند کھ  کیفیتھای  کیفیتھای فیزیکی،  مھم  عامل 

دیگر محصوالت تجاری و عمومی، پیاده رو عریض، سایبان، تولیدات ساختمانھا و  نشستن در محلھای  مدل ارائھ شده،  یک). در  تاثیر دارند( نمودار  نواحی مشابھ 

کسب و کار 1و نفوذپذیری بھ  کار 4 بخشی سیمای کسب و  کاربری وابستھ بھ شخصیت  مصنوع از عوامل تاثیرگذار بر کیفیتھای فیزیکی ھستند. ھمچنین کیفیتھای 

نیز کیفیتھای اجتماعی  بھ فردی ھستند و  منحصر  دارای ویژگیھای  مستقل ھر کدام  مغازه ھای  مختلف و  کسب و کارھای  مکانھای مشابھ است کھ  1 و  از خیابان5

(Mehta, 2007 مرتبط با ترکیب مکانھای محلھ است. (

 

گرفتھ بستن آمریکا صورت  ماساچوست در ایالت  ناحیھ از شھر  مکانھای سوم در سھ  بھ منظور ارزیابی   (201 1 ) مھتا و بوسون  توسط  کھ  پژوھش اخیری  اما 

دیگر از بسیاری از خیابانھای  کند کھ در  بھ کار برده و آنھا را از کسب و کارھای مشابھ ای مجزا می  مکانھای سوم  را در توصیف  1، ویژگیھای بیشتری  است6

می شوند و از محیطھای عمومی  مردم جذب  رفتار انسان وجود دارد. اینکھ چگونھ  محیط و  بین  نزدیکی  مثال، ارتباط  برای  دارند.  تجاری وجود  جملھ خیابانھای 

کنترل دستھ بندی شده است. تعدادی از بھ دو گروه قابل  در این پژوھش، ویژگیھای محیطی  بررسی جداگانھ ای دارد.  می کنند، نیاز بھ  فعالیتھای اجتماعی پشتیبانی 

در خیابانھا کسب و کار  کنترل صاحبان  نشستن در فضاھای عمومی کھ بیشتر جنبھ فیزیکی دارند، از اراده و  پیاده رو، درختان و راحتی محلھای  نظیر عرض  آنھا 

کنند. اما برخی جنبھ ھای پشتیبانی می  مثل خیابانھا  محیطھای عمومی  مردم در  دارند کھ از فعالیت  محلی نظیر شھرداریھا قرار  نظر مدیریت  خارج است و تحت 

مولفھ ی فیزیکی پژوھش، چھار  در این  تاثیرگذار باشند.  مردم  رد مکانھا از طرف  یا  در پذیرش  توانند  بوده و می  دست صاحبان کسب و پیشھ  دیگر انحصارًا در 

1 و وجود سرپناه20 (سایبان) کھ تحت کنترل مالکین کسب و کار و بر جذب 1، امکان نشستن9 1، نفوذپذیری8 7 نظیر شخصیت بخشی مکانھای سوم(تجاری) را 

(Mehta and Bosson, 201 1 آورده شده است. (0 مردم بھ آنھا اثرگذار است، شناسایی و معرفی کرده کھ ویژگیھای این چھار گروه در جدول 

 

 

نتیجھ گیری

در فضاھای بین خیابانھای سرزنده و خیابانھای معاشرپذیر  تفاوت عمده ای  را دربرمی گیرد.  روابط ھمھ جانبھ و متقابل جامعھ  فعالیتھای اجتماعی سھم وسیعی از 

برای بھ عنوان مبدایی  مسکونی و... عموماً با شلوغی و ازدحام جمعیت ھمراه است و  کاربریھای اداری, تجاری،  با تنوع  شھری وجود دارد. خیابانھای سرزنده 

در آن بیشتر باھم در آن کم است، در حالی کھ خیابانھای معاشر پذیر کھ  می گیرند کھ درنگ و تعامالت اجتماعی مردم  مورد استفاده مردم قرار  رسیدن بھ مقصدی 

در شھرھای بزرگ و شلوغ را مردم می گردند و افزایش تعامالت اجتماعی غریبھ و آشنا  درنگ و توقف  مکانھای سوم خودنمایی می کنند، مکانی ھستند کھ باعث 

برای ھمگان امکان پذیر مینماید.

تعداد قابل مالحظھ می گوید: « بھ اعتقاد وایت، خیابان موفق خیابانی است کھ گرچھ  ی" مکان بی نظم"، در بررسی و نقد اندیشھ ھای ویلیام وایت  رضایی در مقالھ 

پرجمعیت برای برخی می تواند نیست. » در حالی کھ فضاھای شلوغ و  معنای تنگی و خفقان  در حال تردد و فعالیت در آن ھستند ولی تراکم جمعیت بھ  ای از مردم 

برطرف کننده یا کاھش دھنده ی احتمالی غیرقابل تحمل تلقی شود. ھمچنین وایت معتقد است کھ امنیت با حضور جمعیت تامین می شود چرا کھ "جمعیت عاملی است 

بھ عبارتی، خیابانھای ندارد یا  یک وجود  یک بھ  ی  مقولھ ی شلوغی و امنیت رابطھ  رسد بین  نظر می  1 ). بھ  382  ، رضایی  در مکان"(  نامناسب افراد  رفتار 

کودکان ناامن ھستند. بنابراین، امنیت بھ کھ مملو از جمعیت و برای حضور مردم بھ ویژه زنان و  مکانھای بسیاری وجود دارند  نیستند. برای مثال،  شلوغ لزوماًامن 

عنوان یکی از عوامل موثر بر حضور اقشار مردم در فضاھای شھری، تابعی از دیگر فاکتورھای فیزیکی، اجتماعی و فرھنگی است. در ھمین ارتباط می توان گفت

کیفی باعث ارتقای  تنھا  نھ  تقویت شوند،  تامین و  کار  کسب و  مالکین  توسط  نشستن و وجود سرپناه  نفوذپذیری، امکان  بخشی،  مولفھ ھای شخصیت  کھ  مکانھایی 



7/30/2014 | خیابانھای معاشر پذیر؛ محل درنگ و ماندن / م.معینی سازمان زیباسازی شھر تھران 

http://zibasazi.ir/fa/commentarticle/item/2546-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D… 4/4

فضاھای عمومی می شوند بلکھ باعث جذب و نگھ داشتن بیشتر مردم در این گونھ خیابانھایی خواھند بود کھ دارای مکانھایی امن و معاشرپذیراند.

موفقیت آنھا گذاری انجام پذیر نیست و بدون شک  گذاری، تقاضای بازار و امنیت سرمایھ  گسترده، بدون سرمایھ  در شھرھا، در سطح  شکل گیری این گونھ مکانھا 

مدرن عوامل در شھرسازی  کھ اشاره شد،  . ھمان طور  ی زندگی شھرنشینی جدیداست  در عرصھ  در افزایش تعامالت اجتماعی  مردم  نیازھای  پاسخ بھ  گرو  در 

براساس ی فضاھای عمومی  توسعھ  نیازمند  ما  بدون شک، شھرھای  کرد.  فرض  برای سایر شھرھا  دستورالعمل واحد  بھ عنوان  توان  نمی  را  یک شھر  موفقیت 

کھ مدیران شھری کنند، البتھ بھ شرطی  کاریھای صورت گرفتھ در این حوزه را بھ نوعی جبران  فرھنگ بومی ھستند و ازاین رو امید است شھرسازان ما بتوانند کم 

نیز عالقھ ای بھ توجھ بھ نیازھای شھروندان و نظریھ ھای صاحب نظران داشتھ باشند.

 


