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چکیــده | پیشــرفت روزافــزون تکنولــوژی باعــث کاهــش نیــاز شــهروندان بــه خریــد ،کار و حتــی تعامــات
اجتماعــی در فضــای شــهری شــده اســت .ایــن امــر موجــب افزایــش قــدرت انتخــاب افــراد بــرای حضــور یــا
عــدم حضــور در فضــای جمعــی شــده و در نتیجــه کیفیــت فضاهــای جمعــی اهمیتــی دو چنــدان یافتــه اســت.
در ایــن چهارچــوب ،هــدف از بررســی وضعیــت زندگــی جمعــی ایــن اســت کــه بــا تمرکــز بــر زندگــی جــاری
و روزمــرۀ فضــای شــهری ،عوامــل تأثیرگــذار بــر زندگــی جمعــی اســتخراج شــده و بــه تأمیــن فضــای شــهری
مطلــوب بــرای حضــور اقشــار اجتماعــی گوناگــون کمــک شــود .در ایــن راســتا ،محــدودۀ طــرح پیــادهراه
هفــده شــهریور شــهر تهــران انتخــاب شــده اســت؛ زیــرا بــا وجــود برنامهریــزی بــرای افــراد پیــاده ،نتوانســته
فضــای دعوتپذیــر و مــورد میــل شــهروندان را فراهــم کنــد .پژوهــش حاضــر بــا تأکیــد بــر اندیشــههای
یــان گل ،از ابزارهــای مطالعاتــی گردآوریشــده توســط او شــامل شــمارش ،تبدیــل اطالعــات بــه نقشــه،
ردیابــی ،پیــادهروی آزمایشــی و یادداش ـتهای روزانــه ،جهــت تحلیــل وضعیــت زندگــی محــدوده اســتفاده
کــرده اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه محــدودۀ موردمطالعــه بــه جــز هنــگام عصــر ،وضعیــت
زندگــی جمعــی مناســبی نــدارد کــه عامــل اصلــی آن نبــود فعالیتهــای شــفاف ،جــذاب ،پویــا و متنــوع در
محــور اســت .بنابرایــن فضاهــای رهاشــده و بــا نظــارت اجتماعــی کــم در ایــن قســمت بــه وجــود آمــده اســت.
ایــن فضاهــا موجــب شــکلگیری عملکردهــای ناخواســته و برنامهریــزینشــدهای مثــل پــارک وســایل نقلیــه
یــا فعالیتهــای نابههنجــار اجتماعــی شــده اســت کــه بــا پیشــینه و پتانســیلهای زمین ـهای فضــا ارتبــاط
دارد .ایــن وضعیــت بــا تغییــر بافــت اجتماعــی اســتفادهکنندگان بــه ســمت افــراد ناســالم ،بیگانــه و خــاص،
باعــث کاهــش بیشــتر کیفیــت محیــط بــه ویــژه از لحــاظ امنیــت روانــی شــده و حضــور افــرادی چــون زنــان
و کــودکان را کاهــش داده اســت.

واژگان کلیدی | زندگی جمعی ،فضای شهری ،پیادهراه ،محور هفده شهریور تهران.

مقدمــه | پیشــرفت تکنولــوژی بــا پیدایــش وســایلی نظیر خــودرو،
تلویزیــون ،یخچــال ،تلفــن ،کامپیوتــر و اینترنــت ســبب کاهــش
نیــاز بــه حضــور افــراد در فضاهــای شــهری بــرای خریــد ،تفریــح،
کار و حتــی تعامــات اجتماعــی شــده اســت (Hampton, Goulet
 )& Albanesius, 2015بــه طــوری کــه امــروزه شــاهد رونــد
روبهرشــد زندگــی خصوصــی هســتیم .ایــن در حالــی اســت کــه
زندگــی جمعــی میتوانــد باعــث افزایــش ســرزندگی ،ســامتی،
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امنیــت و پایــداری شــهر شــود ( .)Gehl, 2010بنابرایــن الزم
اســت فضاهــای شــهری بــا نیــاز کنونــی مردمــی کــه در حــال
تغییــر فعالیتهــای خــود از فعالیتهــای ضــروری بــه انتخابــی
هســتند ،همــراه شــود ( .)Gehl & Matan, 2009فعالیتهــای
انتخابــی مــردم در فضــای شــهری وابســته بــه کیفیــت محیــط
اســت ( .)Gehl, 1987هــر چقــدر محیــط بتوانــد بــه ســمت
پیادهمــداری ( )Matan & Newman, 2012و ایجــاد مکانــی
مناســب بــرای مــردم بــرود ،زندگــی جمعــی تقویــت میشــود.
ایــن امــر نیازمنــد اولویــتقــرار دادن زندگــی نســبت بــه فــرم و
فضــا اســت و مطالعــۀ نظاممنــد و روشــمند زندگــی در فضــای

کنکاشی در مطالعۀ نظاممند زندگی جمعی در فضای شهری | رسول حق بیان و محمدصالح شکوهی بیدهندی
شــهری از ملزومــات آن اســت.

بــا وجــود اهمیــت مطالعــۀ زندگــی جمعــی ،کمبــود انجــام چنیــن
مطالعاتــی در فضاهــای شــهری ایــران و از جملــه پیادهراههــا
مشــهود اســت .بــه بیانــی دیگــر ،اگرچــه پیادهمــداری در
فضاهــای شــهری ایــران بــا الگوبــرداری از کشــورهای پیشــرفته
و ایجــاد عناصــری نظیــر پیادهراههــا رواج یافتــه ،امــا مطالعــۀ
زندگــی افــراد پیــاده در چنیــن فضاهایــی هماننــد کشــورهای
غربــی چنــدان جــدی گرفتــه نشــده اســت .ایــن در حالــی اســت
کــه الزمــۀ حیــات پایــدار ایــن فضاهــا ،مطالعاتــی از ایــن دســت
و پایشهــای مــداوم اســت .در ایــن راســتا ،محــدودۀ پیــادهراه
هفــده شــهریور تهــران کــه بــا وجــود برنامهریــزی بــرای افــراد
پیــاده نتوانســته فضــای دعوتپذیــر و مــورد میــل شــهروندان را
فراهــم نمایــد ،بــه عنــوان مــورد پژوهشــی انتخــاب شــده اســت.
پژوهــش حاضــر در پــی آن اســت کــه بــا مطالعــۀ نظاممنــد و
روشــمند وضعیــت زندگــی جمعــی در محــدودۀ طــرح پیــادهراه
هفــده شــهریور شــهر تهــران بــا تأکیــد بــر اندیشـههای یــان گل،1
بــه دو ســؤال پاســخ دهــد .1 :وضعیــت زندگــی جمعــی در ایــن
محــور چگونــه اســت؟  .2چــه موانــع و فرصتهایــی در جهــت
بهبــود وضعیــت زندگــی جمعــی در ایــن منطقــه وجــود دارد؟

پیشینه و چیستی زندگی جمعی

شــروع مطالعــات زندگــی جمعــی بــه دهــۀ  1960میــادی
برمیگــردد؛ زمانــی کــه انتقــادات در مخالفــت بــا معمــاری و
شهرســازی مــدرن ،بــه خاطــر غفلــت از نیازهــای اجتماعــی و
بــهحاشــیهرانــدن تعامــات اجتماعــی بــه اوج خــود رســیده

بــود( .)Mahmoudi Farahani & Lozanovska, 2015: 178در
ایــن دوره مطالعــات زندگــی جمعــی توســط محققانــی مثــل جین
جیکوبــز ،)1961( 2یــان گل ( )1971و ویلیــام وایــت)1980( 3
آغــاز شــد ( .)Gehl & Svarre, 2013: 2-3در ایــن بیــن گل ،در
حرکــت تدریجــی ایــن دانــش از حیطــۀ نظــری بــه عرصــۀ عملــی
و اجرایــی نقــش اساســی داشــته کــه نمــود آن در شــهرهای مهــم
دنیــا همچــون کپنهــاگ ،نیویــورک و ملبــورن دیــده میشــود .از
نظــر گل ،دغدغــۀ اساســی برنامهریــزی شــهری بایــد بــه جــای
هدفگــذاری برنامههــای بلندپروازانــه ،متمرکــز بــر زندگــی
روزمــرهای باشــد کــه در خیابــان جریــان دارد(Matan, 2011:
 .)244او زندگــی جمعــی را چگونگــی اســتفادۀ مــردم از فضاهــای
عمومــی تعریــف میکنــد ( .)Lutt, 2015:1زندگــی جمعــی ،همــۀ
فعالیتهــای رایــج مــردم در فضــای شــهری ماننــد پیــادهروی،
ایســتادن ،نشســتن ،تماشــاکردن مغازههــا ،ورزشکــردن ،مالقــات
و گفتوگــو  ،بازیکــردن بچههــا ،تفریــح و کســبوکار خیابانــی
را در برمیگیــرد ( .)Gehl, 2010: 19زندگــی جمعــی دائمــاً
در حــال تغییــر اســت و ایــن موضــوع شــناخت آن را ســخت
میکنــد .بــه عــاوه ،طراحــی ،جنســیت ،ســن ،منابــع مالــی،
فرهنــگ و بســیاری از عوامــل دیگــر ،نحــوۀ اســتفاده از فضــای
عمومــی را تعییــن میکننــد (.)Gehl & Svarre, 2013: 2

فضای شهری مناسب برای زندگی جمعی

فضاهــای شــهری مناســب بــرای زندگــی جمعــی ،باید همهشــمول
باشــند تــا اســتفاده از آنهــا ،بــرای همــۀ اعضــای جامعــه آســان و
لذتبخــش شــود ( .)Burton & Mitchell, 2006: 4ایــن بدیــن

جدول  :1عوامل تقویتکنندۀ زندگی جمعی در ابعاد گوناگون تشــکیلدهندۀ محیط ،مأخــذ :نگارندگان برگرفته از:2014 ,Southworth ;118 :2010 ,Aelbrecht( :
:2014 ,Mahmoudi Farahani & Lozanovska ;634 :2003 ,Sellers ;2013 ,Gehl & Svarre ;184 :2007 ,Mehta ,292-291 :1994 Neary, Symes & Brown ;39
.)229
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 .1سرســبزی  .2کیفیــت مناســب هــوا  .3نبــود آلودگــی صوتــی  .4بهرهگیــری از عنصــر آب  .5درختــان و چش ـمانداز نــرم  .6وجــود ســایه .7
جلوگیــری از تجربههــای حســی ناخوشــایند محیــط خارجــی ماننــد بــرف ،ســرما ،گرمــا ،گــرد و غبــار.
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جســتار
معنــی نیســت کــه یــک محیــط بایــد بــه همــۀ افــراد خدمــات
دهــد ،امــا گروههــای خاصــی ماننــد ســالمندان ،زنــان و کــودکان
نبایــد بــا سیاســتهای آشــکار و یــا غیرمســتقیم ،از حضــور در
فضــا محــروم شــوند(Neary, Symes & Brown, 1994: 291-
 .)292کیفیتهایــی کــه بــرای تقویــت زندگــی جمعــی در
فضاهــای عمومــی شــهری در نظرگرفتــه میشــوند ،عواملــی را
شــامل میشــوند کــه اســتفادهکنندگان فضــا را بــه پیــادهروی
یــا مشغولشــدن بــه فعالیتهــای ســاکن تشــویق میکننــد.
جــدول  1مبیــن عوامــل اصلــی تقویتکننــدۀ زندگــی جمعــی در
ابعــاد گوناگــون تشــکیلدهندۀ محیــط اســت.

عوامــل ذکرشــده در ایــن جــدول اگرچــه مکمــل یکدیگــر بــوده
ولــی نســبت بــه هــم ،اولویتهایــی نیــز دارنــد .بــرای دعــوت
و تقویــت حضورپذیــری مــردم در فضــای جمعــی ،طراحــی
معمارانــۀ خــاص و برجســته و زیبــا ،نیــاز اولیــه و اساســی نیســت،
بلکــه مهمتریــن عامــل ،وجــود امنیــت در فضــا اســت کــه بــا
حفاظــت در برابــر وســایل نقلیــه ،جــرم ،ناامنــی و تجربههــای
ناخوشــایند اقلیمی-محیطــی تأمیــن میشــود .ســپس بایــد
در فضــا امــکان انجــام فعالیتهــای گوناگــون مــردم بــه ویــژه
فعالیتهــای اختیــاری و گــذران اوقــات فراغــت نظیــر پیــادهروی،
صحبــت ،تماشــا ،خریــد ،بــازی ،ورزش و اســتراحت را فراهــم
کــرد .برنامهریــزی بــرای انجــام فعالیتهــای متنــوع ،بــا شــور
و هیجانــی کــه در فضــا بــه وجــود مــیآورد ،میتوانــد ســبب
جــذب جمعیــت بیشــتر بــه ویــژه در اقشــار آســیبپذیرتر و دارای
اوقــات فراغــت بیشــتر نظیــر کــودکان ،ســالمندان و در مــواردی
زنــان شــود و در نتیجــه ،پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی فضــای
شــهری را تحقــق بخشــد.

روش تحقیق

پژوهــش حاضــر ،یــک پژوهــش کیفــی بــا روش انجــام توصیفــی-
تحلیلــی اســت کــه بــر مبنــای ابزارهــای مطالعــۀ زندگــی جمعــی
مطرحشــده توســط یــان گل (کــه پایهتریــن ابــزار آن ،مشــاهدۀ
مســتقیم اســت) بــه بررســی وضعیــت زندگانــی محــدودۀ طــرح
پیــادهراه هفــده شــهریور شــهر تهــران میپــردازد .مطالعــۀ زندگــی
جمعــی محــدوده در ســه مرحلــۀ اصلــی شــامل مرحلــۀ «آشــنایی
و شــناخت کلــی نســبت بــه محیــط» ،مرحلــۀ «برداشــت و ثبــت
زندگــی جمعــی» و مرحلــۀ «صحتســنجی یافتههــای زندگــی
جمعــی و تعییــن عوامــل اصلــی بــروز زندگــی جمعــی موجــود»
انجــام شــده اســت .در مرحلــۀ اول ،مشــاهده و ثبــت کاربریهــا
و فعالیتهــای جــدارۀ فضــا ،مشــاهدۀ خصوصیــات افــراد
اســتفادهکننده از فضــا و مشــاهدۀ چگونگــی انجــام فعالیتهــا
توســط اســتفادهکنندگان فضــا بــه عمــل آمــد .ایــن مرحلــه بــا
گشــت نگارنــدگان در محیــط و انجــام پیــادهروی آزمایشــی و
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پرســش ســؤاالتی از کاربــران فضــا ،دربــارۀ مســائل روبروشــده در
پیــادهروی آزمایشــی همــراه بــود.

بعــد از شــناخت پایــۀ محیطــی ،در مرحلــۀ دوم و اصلــی
پژوهــش ،برداشــت میدانــی و ثبــت زندگــی جمعــی در  10روز از
اردیبهشـتماه  1396از صبــح تــا غــروب بــا محوریــت افــراد پیادۀ
اســتفادهکننده از فضــا بــه عمــل آمــد .بــه دلیــل وجــود روزهــای
بارانــی یــا رویدادهــای سیاســی کــه رفتــار و زندگــی جمعــی را
یداد ،برداشــت میدانــی در  10روز
تحتتأثیــر خــود قــرار مــ 
متوالــی انجــام نشــد .برداشــت زندگــی جمعــی بــا بهرهگیــری
از جعبــۀ ابــزار مشــاهدۀ مســتقیم و نظاممنــد زندگــی جمعــی
یــان گل شــامل شــمارش (تعــداد افــراد و فعالیتهــا) ،تبدیــل
بــه نقشـهکردن (تعــداد ،نــوع و مــکان فعالیــت مــردم بــا اســتفاده
از عالمتگذاریهــای اختصــاری) ،ردگیــری (فعالیتهــای
انجامشــده در زمانهــای عــدم حضــور پژوهشــگر) ،عکسبــرداری
و یادداشــت روزانــه انجــام شــده کــه متناســب بــا هــدف و
امکانــات پژوهــش و خصوصیــات محــدودۀ تعیینشــده اســت.
در ایــن مرحلــه ،بــرای ســهولت و بهبــود کیفیــت کار ،محــدودۀ
موردمطالعــه بــر حســب خصوصیــات قســمتهای مختلــف بــه
هفــت ســکانس تقســیم شــد.
در مرحلــۀ ســوم نیــز صحــت یافتههــای زندگــی جمعــی و دالیــل
اصلــی بــروز آنهــا بررســی شــد .ایــن بررســی بــا کمــک مشــاهدات
و تجربیــات محیطــی نگارنــدگان در روزهــای دیگــر (غیــر از
 10روز برداشــت زندگــی جمعــی) ،اظهــارات اســتفادهکنندگان
فضــا ،مبانــی نظــری و اســتداللهای منطقــی نگارنــدگان انجــام
شــد .بدیــن ترتیــب ایــن پژوهــش عــاوه بــر تعییــن وضعیــت
موجــود زندگــی جمعــی ،عوامــل تقویتکننــده و تضعیفکننــدۀ
زندگــی جمعــی در محــدوده را مشــخص کــرد تــا امــکان تدویــن
برنامههایــی جهــت کاهــش مســائل و افزایــش ظرفیتهــای
محیــط بــه منظــور بهبــود وضعیــت زندگــی جمعــی در محــدوده
فراهــم شــود.

بررسی وضعیت زندگی جمعی  در محدوده

محــور هفــده شــهریور در بافــت مرکــزی شــهر تهــران ،بــا لبــۀ
تجــاری و بافــت غالــب مســکونی ،بیــن دو گــره مهــم عملکــردی و
تاریخــی یعنــی میــدان شــهدا و میــدان امــام حســین(ع) ،بــا حجم
زیــاد ســواره و پیاده واقع شــده اســت (تصویــر  .)1در ســال ،1391
شــهرداری شــهر تهــران ،در راســتای مقابلــه بــا خودرومــداری و
مزاحمــت وســایل نقلیــه ،در کنــار توجــه بــه ســابقۀ فرهنگــی و
تاریخــی محــدوده ،تصمیــم بــه احــداث پیــادهراه بــا چش ـمانداز
فرهنگــی -آئینــی کــرد .امــا پــس از اجــرای پــروژۀ پیادهراهســازی،
کیفیــت زندگــی در فضــای محــور ،مطلوبیــت و رضایتبخشــی
کمــی بــرای اســتفادهکنندگان در پــی داشــت .در نتیجــه پــس

کنکاشی در مطالعۀ نظاممند زندگی جمعی در فضای شهری | رسول حق بیان و محمدصالح شکوهی بیدهندی
از اعــام اعتراضهــا و نارضایتیهــا ،بخــش زیــادی از مســیر،
مجــددا ً بــر روی ســواره بازگشــایی شــد .حــال پژوهــش حاضــر بــه
دنبــال تشــخیص کیفیــت زندگــی جمعــی و ارائــۀ راهکارهــا بــرای
بهبــود وضعیــت زندگــی جمعــی محــور هفــده شــهریور اســت.
بــر ایــن اســاس ،در قالــب ســکانسبندی انجامشــده تصویــر 1
کیفیــت فعالیتهــا ،کیفیــت تــردد ســواره و پیــاده ،موانــع ثابــت و
متحــرک موجــود در فضــا (موانــع مختلکننــده در اســتفادۀ افــراد
پیــاده از فضــا) ،کیفیــت تجمــع و مانــدن افــراد در فضــا ،پاتوقهــا
و قرارگاههــای رفتــاری و ســایر عوامــل اساســی محیطــی کــه بــر
زندگــی جــاری در فضــا تأثیرگــذار بودهانــد ،در قالــب نقشــه و
عکسهــای گرفتهشــده توســط نگارنــدگان در بهــار ســال ،1396
بررســی و تحلیــل شــده اســت.

کیفیــت زندگــی جمعــی ســکانس اول (میــدان
امــام حســین (ع))

فضــای پیــادۀ میــدان ،بــه ویــژه هنــگام عصرهــا ســرزندگی
دارد؛ افــراد بــا ســن و جنــس و طبقــۀ اجتماعــی گوناگــون در
فضــا حرکــت یــا گــذران وقــت میکننــد ،بــه گونــهای کــه در
زمانهــای شــلوغی افــراد حتــی بــر روی زمیــن ،حوضچــه و یــا
داخــل باغچههــا مینشــینند و بــه اســتراحت ،گذرانــدن وقــت و
صحبــت بــا یکدیگــر میپردازنــد .از خصوصیــات خــاص زندگــی
جمعــی در ایــن میــدان ،اســتراحتکردن و خوابیــدن در داخــل

باغچههــا ،بــازی کــودکان در مواقــع عصــر ،فــروش افغــان کارتهــا
و حضــور قابــل مالحظــۀ مــردان کارگــر ،شهرســتانی و افغــان در
فضــا اســت (تصویــر .)2

عوامــل اصلــی تقویتکننــدۀ زندگــی جمعــی میــدان شــامل
تأمیــن مــکان تجمــع اجتماعــات در مقیــاس وســیع ،مجــاورت بــا
خطــوط اتوبــوس تنــدرو و متــرو ،وجــود واحدهــای تجــاری خــرد
و پیادهمــدار ،برگــزاری مراســم همــراه بــا موســیقی و مســابقه ،بــه
ویــژه در اعیــاد ،برگــزاری نمایشــگاههای موقــت و اســتقرار مقبــرۀ
شــهدا اســت .عوامــل اصلــی تضعیفکننــدۀ زندگــی جمعــی نیــز
شــامل بزرگــی فضــای میــدان ،جــدارۀ آهنــی دور میــدان (مانعــی
بــرای نمایانشــدن واحدهــای تجــاری دور میــدان) ،بافــت
اجتماعــی نــه چنــدان مطلــوب (حضــور پررنــگ مــردان ،کارگــران
شهرســتانی ،افغانهــا و طبقــات ضعیــف اقتصــادی و اجتماعــی)
اســت.

کیفیــت زندگــی جمعــی ســکانس دوم و ســوم
(پیــادهراه محــور هفــده شــهریور)

بخــش پیــادهراه محــور هفــده شــهریور نیــز هنــگام عصــر ،بــا تکیه
بــر نقــش دسـتفروشها ســرزنده اســت .حرکــت معمــول مــردم
در فضــا ،بیشــتر از پیادهروهــای دو طــرف مســیر ،بــا نگاهکــردن
بــه واحدهــای تجــاری (عمدت ـاً بــورس طــا و پوشــاک) صــورت
میگیــرد ولــی عصرهــا ،بــا حضــور دســتفروشها و تابــش

تصویر  :1خصوصیات محور هفده شهریور ،همراه با سکانسهای تعیینشده در آن ،مأخذ :نگارندگان.
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تصویر  :2بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی ،سکانس اول .1 .بازی کودکان در عصرها  .2خلوتی فضای میدان در صبحها  .3برگزاری نمایشگاههای موقت
 .4استراحت و پاتوقکردن در باغچهها ،مأخذ :نگارندگان.

افقــی نــور خورشــید ،حرکــت از وســط مســیر بــه انتخــاب نخســت
تبدیــل میشــود .صندلیهــای موجــود در ایــن بخــش اغلــب پُــر
اســت و در زمانهــای شــلوغی (عصرهــا) معمــوالً مــردان جــوان و
میانســال کــه حضــور برجســتهتر و بیشــتری در فضــا دارنــد ،دور
حوضچههــا مینشــینند یــا بــر نردههــای مجــاور پیــادهرو تکیــه

میکننــد و بــه تماشــای محیــط اطــراف و صحبــت بــا یکدیگــر
میپردازنــد .از دیگــر خصوصیــات خــاص زندگــی جمعــی درایــن
بخــش ،وجــود افــراد منتظــر بــرای طــی مســیر بــا خودروهــای
برقــی در طــول روز و البتــه حضــور زنــان خیابانــی معمــوالً در
هنــگام عصــر اســت (تصویــر .)3

تصویر  :3بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی ســکانس دوم و ســوم  .1 .منتظرشدن افراد برای طی مسیر با خودروهای برقی  .2تکیۀ مردان بر روی نردهها
در عصرها و تماشای محیط اطراف  .3نقش دکهها در تقویت سرزندگی در مواقع خلوت  .4تقویت سرزندگی با حضور دستفروشان در عصرها  .5افزایش حضور زنان
با افزایش شلوغی فضا (عصرها)  .6وضعیت بههمریختۀ ترافیکی چهارراه صفا ،مأخذ :نگارندگان.
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عوامــل اصلــی تقویتکننــدۀ زندگــی جمعــی پیــادهراه شــامل
وجــود واحدهــای تجــاری خــرد و پیادهمــدار ،حضــور جمعیــت
زیــاد و حضــور دســتفروشها و دکههــای روزنامهفروشــی
هســتند .عوامــل اصلــی تضعیفکننــدۀ زندگــی جمعــی نیــز
شــامل ناهنجاریهــای اجتماعــی (مخصوصــاً حضــور معتــادان
و زنــان خیابانــی) ،جابهجایــی ســوارۀ جمعیــت بــا خودروهــای
برقــی ،غیرفعالبــودن بخشــی از جــدارۀ ســکانس ســوم و وضعیــت
نابهســامان و بههمریختــۀ ترافیکــی چهــارراه صفــا اســت.

کیفیــت زندگــی جمعــی ســکانس چهــارم ،پنجم
و ششــم (بخــش ســوارهرو دو طرفــۀ محــور هفده
شهر یو ر )

ایــن بخــش نســبت بــه بخــش پیــادهراه ســرزندگی کمتــری دارد و
مــردان محلــی بیشــتر از فضــا اســتفاده میکننــد .تــردد و ســرعت
وســایل نقلیــه بــه دلیــل بســتهبــودن اغلــب کوچههــا و طــرح
ترافیــک ،متعــادل و مناســب اســت .افــراد پیــادۀ در حــال حرکــت،
از پیادهروهــای دوطــرف خیابــان اســتفاده میکننــد و امــکان
عبــور از عــرض خیابــان ،تنهــا بــه دلیــل مانــع بتنــی وســط مســیر
ســواره ،بعضـاً بــا مشــکل مواجــه اســت .همچنیــن خلوتــی مســیر
و تعــداد صندلیهــای خالــی زیــادی در مســیر مخصــوص پیــاده،
در زمانهــای مختلــف روز بــه جــز عصرهــا قابــل مشــاهده اســت.

ایــن وضعیــت بــا حرکــت از ســکانس چهــار تــا ســکانس شــش،
بــه تدریــج بــا کاهــش تعــداد صندلیهــای پــر و کاهــش افــراد
پیــادۀ مانــده در فضــا ،وخیمتــر میشــود (تصاویــر  4و .)5

عوامــل اصلــی تقویتکننــدۀ زندگــی جمعــی در ســوارهرو
دوطرفــۀ مســیر شــامل ســرعت متعــادل و مناســب خودروهــا و
اختصــاص بخــش زیــادی از عــرض مســیر بــه حرکــت و توقــف
راحــت افــراد پیــاده اســت .عوامــل اصلــی تضعیفکننــدۀ زندگــی
جمعــی نیــز شــامل وجــود واحدهــای تجــاری نیمهفعــال ،محلــی
و بعض ـاً ناســازگار بــا پیادهمــداری (ماننــد نمایشــگاههای ماشــین
و موتورفروشــی و قلیانســراها) ،وجــود واحدهــای تجــاری و
ســطوح بســته و ســلب جــداره ،مانــع بتونــی وســط راه ســواره
(کاهشدهنــدۀ ارتبــاط بیــن جــدارۀ دو طــرف خیابــان) ،پــارک
مــداوم خودروهــا در ورودی مســیر مخصــوص پیــاده ،گاهـاً ریختن
آشــغالها بــر روی زمیــن ،نبــود فضــای مناســب بــرای فعالیــت
کــودکان و وجــود ناهنجاریهــای اجتماعــی (از جملــه معتــادان و
کارتنخوابهــا) اســت.

کیفیــت زندگــی جمعــی ســکانس هفتــم (بخــش
ســوارهرو یــک طرفــۀ محــور هفــده شــهریور)

بخــش یکطرفــۀ ســوارۀ مســیر نســبت بــه کل ســکانسهای
مســیر کمتریــن ســرزندگی را دارد و توقــف و مانــدن افــراد پیــاده

تصویر  :4بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی سکانس چهارم و پنجم  .1 .خلوتی مسیر مخصوص پیاده  .2تجمع موتورسیکلتها در ورودی کوچه  .3جدارۀ
غیرفعــال در اوایل صبح  .4تجمع پارک خودروها در ورودی مســیر مخصوص پیاده  .5خوابیدن کارتنخوابهــا  .6وجود کاربریهای بزرگمقیاس غیرفعال ،مأخذ:
نگارندگان.
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تصویر  :5بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی سکانس ششم .1 .جدارهای غیر پیادهمدار و غیرفعال  .2ترجیح افراد در نشستن در نقاط دارای سایه  .3پریدن
گهگاه افراد از مانع نفوذناپذیر وسط مسیر سواره ،مأخذ :نگارندگان.

در فضــا کمتــر مشــاهده میشــود .حجــم زیــاد وســایل نقلیــۀ
عبــوری بــا ســرعتهای گاهـاً زیــاد و ترافیکهــای نســبتاً شــدید
(معمــوالً در عصرهــا) ،در کنــار ملــک وســیع ادارۀ بــرق کــه در
یــک طــرف مســیر ،جــدارۀ غیرفعــال و بســتهای را ایجــاد کــرده،
ســبب تســلط خــودرو و خودرومــداری و افــت شــدید کیفیــت
زندگــی افــراد پیــاده شــده اســت (تصویــر .)6

عوامــل اصلــی تقویتکننــدۀ زندگی جمعــی در ســوارهرو یکطرفۀ
مســیر شــامل وجــود قرارگاههــای رفتــاری و اســتقرار ورودی متــرو
بــوده اســت .عوامــل اصلــی تضعیفکننــدۀ زندگــی جمعــی نیــز
شــامل عــرض زیــاد مســیر ســواره بــدون فضــای مکــث بــرای عابر
پیــاده ،جــدارۀ نیمهفعــال و ناســازگار بــا پیادهمــداری (اســتقرار
ســطح وســیع ملــک ادارۀ بــرق ،مصالحفروشــی ،قلیانســراها)،

تصویر  :6بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی سکانس هفتم .1 .شلوغی و ترافیک زیاد حرکت سواره در عصرها  .2اختالل در حرکت پیاده ناشی از اختالف
ارتفاع زیاد بین پیادهرو و سوارهرو  .3وجود پاتوق سازماندهیشده با کیفیت محیطی قابلقبول ،مأخذ :نگارندگان.
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اختــاف ارتفــاع زیــاد بیــن مســیر پیــادهرو و ســوارهرو در جــدارۀ
غربــی مســیر ،وجــود آلودگــی صوتــی در حوالــی میــدان شــهدا و
خودروهــای متعــدد پارکشــده در مقابــل ادارۀ بــرق بــوده کــه
باعــث شــده تــا زندگــی پیــاده بــه حاشــیه رانــده و کمرنــگ شــود.

جمعبندی یافتهها

یافتههــا نشــان میدهــد کــه در اکثــر مواقــع روز ،وضعیــت
ســرزندگی محــور هفــده شــهریور نامناســب بــوده و تنهــا در
هنــگام عصــر ،اســتقبال مناســبی از فضــا شــده کــه در پــی
آن ،حضــور و توقــف زنــان و کــودکان نیــز بــه صــورت قابــل
مالحظــهای افزایــش مییابــد .کاهــش میــزان ســرزندگی
محــدوده ،بــه تدریــج بــا حرکــت از بخــش پیــادهراه (ســکانس
 )1، 2، 3بــه بخــش پیادهمــدار (ســکانس  )4، 5، 6و در نهایــت
بخــش خودرومــدار (ســکانس  )7بــا کاستهشــدن از افــراد مانــده و
ـان مانــدن افــراد در فضا ،ســهم فضای
نشســته در فضــا ،میــزان زمـ ِ
اختصاصیافتــه بــه پیــاده و راحتــی عبــور پیــاده از عــرض خیابــان
(ارتبــاط بیــن جــدارۀ دو طــرف مســیر) بیشــتر میشــود .همچنین
فعالیتهــای خــاص و قابلتوجــه جــاری در محــور خیابــان هفــده
شــهریور شــامل خوابیــدن ،اســتراحتکردن ،تماشــای محیــط
اطــراف ،روزنامهخوانــدن و حتــی روســپیگری اســت کــه بیشــتر
از فعالیتهــای دیگــر ،جلبتوجــه میکنــد .ایــن فعالیتهــا
عمدتـاً بــا غلبــۀ جمعیــت مــردان جــوان و میانســال بومــی محــل،
کارگــران شهرســتانی و افغانهــا انجــام میشــود (عــدم حضــور
قابلمالحظــۀ زنــان و کــودکان در فعالیتهــای جــاری در فضــا،
نشــاندهندۀ کیفیــت نامناســب فضــا اســت).

در حالــی کــه مشــکالتی در نظــام دسترســی ،بصــری و
زیسـتمحیطی محــدوده وجــود دارد ،ولــی ابعــاد اصلــی تأثیرگذار
در کیفیــت نامطلــوب وضعیــت زندگــی جمعــی محــدوده ،بُعــد
فعالیتــی و بُعــد اجتماعــی هســتند .اگرچــه در قســمت پیــادهراه،
فضــای فعــال و ســرزندهای بــه واســطۀ حضــور دس ـتفروشها و
بورسهــای تجــاری (بــورس پوشــاک و طــا و بــازار شهرســتانی)
ایجــاد شــده اســت ،ولــی ایــن فعالیتهــا ،تمــام ســاعات روز
را پوشــش نمیدهنــد و در تمــام محــدودۀ مــورد مطالعــه
جریــان نــدارد (نبــود لبــۀ فعــال و جــاذب جمعیــت از ســکانس
 4تــا ســکانس  .)7بدیــن ترتیــب حضــور مــردم در روزهــای
عــادی در ایــن فضــا کــم شــده و فضــا خلــوت اســت .حــال در
چنیــن شــرایطی ،فضــا بســتری بــرای فعالیتهــای ناخواســته
و غیربرنامهریزیشــده مثــل تبدیلشــدن بــه محــل پــارک
وســایل نقلیــه ،بــروز ناهنجاریهــای اجتماعــی (مثــل حضــور
زنــان خیابانــی ،معتــادان ،موادفروشهــا ،کارتنخوابهــا) را
فراهــم کــرده کــه بــا پیشــینه و پتانســیلهای زمینــهای فضــا
(همچــون ُجرمخیــزی و خودرومــداری گذشــته) ارتبــاط دارد.

نتیجــه آنکــه تنــزل کیفیــت فضــا بــه ویــژه از لحــاظ امنیتــی،
منجــر بــه کاهــش اســتفادۀ افــرادی چــون زنــان و کــودکان و
تغییــر تدریجــی بافــت اجتماعــی اســتفادهکنندگان فضــا بــه
ســمت افــراد ناســالم و هنجارشــکن اجتماعــی (زنــان خیابانــی،
معتــادان ،افغانهــا و کارگــران شهرســتانی) شــده اســت .تغییــر
بافــت اجتماعــی مذکــور در قســمت پیــادهراه بیشــتر اســت ،زیــرا
کــه فضــا دارای ســطح کارآیــی و تعریفشــدگی کمتــر (ناشــی از
عــدم حضــور ســواره) ،بافــت فرســوده ،خانههــای مجــردی و بورس
تجــاری اســت کــه میتوانــد محــرک جــذب بافــت اجتماعــی
مذکــور شــود .در حالــی کــه در قســمت ســوارهرو مســیر ،افزایــش
اختــاط کاربریهــا (اغلــب محلــی) ،وجــود فضاهــای مســکونی
نوســازتر و بــا تراکــم بیشــتر و ســوارهرو بــودن مســیر ،ســبب
میشــود تــا از یــک طــرف ،فضــا دارای قســمتهای بیدفــاع
کمتــر و نظــارت و کنتــرل اجتماعــی بیشــتر در ســاعات مختلــف
روز باشــد و از طــرف دیگــر ،گروههــای ناســالم مذکــور ،عالقــه و
رغبتــی بــرای حضــور در ایــن بخــش از محــدوده نداشــته باشــند.

نتیجهگیری

تبدیــل کــردن فضاهــای شــهری بــه پیادهراههــا اگرچــه رویــداد
ارزشــمند و مغتنمــی اســت ولــی پیــادهراه ســرزنده و فعــال ،تنهــا
بــا تأمیــن دسترســی بــه فضــا و ایجــاد مبلمــان و تجهیــزات
شــهری زیبــا و مناســب بــرای حرکــت و توقــف (مانــدن) افــراد
پیــاده پدیــد نمیآیــد .بلکــه بایــد قــادر بــود بــا برنامهریــزی
ســنجیده و تدریجــی ،فضاهایــی را تأمیــن کــرد کــه در آنهــا
فعالیتهــای شــفاف ،فعــال ،جــذاب و متنــوع کافــی انجــام
شــود کــه در ســاعات مختلــف روز فضــا را از افــراد در ردههــای
ســنی متفــاوت ،از هــر دو جنــس زن و مــرد و از اقشــار گوناگــون
اجتماعــی مملــو نمایــد (ایــن امــر در صــورت مکانیابــی نامناســب
همچــون محــور هفــده شــهریور کــه دارای طــول زیــاد ،پیشــینۀ
فعالیتــی خودرومــدار ،برخــورداری از بافتهایــی فرســوده و
ُجرمخیــز اســت ،کمتــر امکانپذیــر اســت) .در غیــر ایــن
صــورت ،فضــای شــهری تبدیــل بــه فضــای رهــا و خارجشــده
از کنتــرل و نظــارت اجتماعــی میشــود و بســتری بــرای حضــور
بیشــتر افــراد ناســالم را فراهــم مـیآورد و باعــث رواج فعالیتهــای
ناهنجــار و بــه طــور کل ،ناامنــی میشــود .در نتیجــه ایــن وضعیت
میتوانــد ســبب کاهــش بیشــتر حضــور مــردم در فضــا بــه ویــژه
در اقشــار آســیبپذیرتر و حســاستر همچــون زنــان و کــودکان
شــود؛ زیــرا کــه امنیــت در فضــای پیادهراههــا دارای تقــدم
نســبت بــه کیفیــت فعالیتهــای اختیــاری و تفریحــی جــاری در
فضــا اســت .موضوعــی کــه در بحــث امنیــت بایــد مــورد توجــه
و دقــت بیشــتری قــرار گیــرد ،مســئلۀ امنیــت روانــی در کنــار
امنیــت جســمی و مالــی اســت کــه از فرهنــگ هــر کشــوری تأثیــر
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جســتار
میپذیــرد .حضــور گروههایــی مثــل زنــان خیابانــی ،معتــادان،
کارتنخوابهــا ،افــراد بیگانــه و غیربومــی ،امنیــت روانــی افــراد
بــه ویــژه زنــان و کــودکان را کاهــش میدهــد و در نتیجــه آنهــا
بــا حضــور در فضــا ،راحتــی و لــذت کمتــری احســاس میکننــد.
بنابرایــن برنامهریــزی فضــای شــهری بایــد بــا تمرکــز بــر زندگــی

پینوشت
 .1تأکید بر اندیشــههای یان گل به این دلیل اســت که یان گل با سابقۀ چندین
دهــۀ مطالعۀ زندگی جمعی ،با تکیه بر مطالعات میدانی و نظری وســیع ،از افراد
پیشــرو در ارائۀ ابزارهای جامع برای مطالعۀ زندگی جمعی و راهکارهای اجرایی
برای بهبود آن به حساب میآید.
Jane Jacobs .2
William H. Whyte .3
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روزمــرۀ مــردم باشــد تــا پیامــد آن ،آزار روزانــۀ اهالــی محــل و
ســلب نیازهــای ضــروری آنهــا نباشــد و همچنیــن نبایــد مثــل
امنیــت روانــی بــرای پاســخ بــه فعالیتهــای اختیــاری و تفریــح
سایر شهروندان ،در ایام خاصی از هفته یا سال باشد.

کنکاشی در مطالعۀ نظاممند زندگی جمعی در فضای شهری | رسول حق بیان و محمدصالح شکوهی بیدهندی
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