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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 
ــاده راه  ــتا، محــدودۀ طــرح پی ــن راس ــون کمــک شــود. در ای ــی گوناگ ــرای حضــور اقشــار اجتماع ــوب ب مطل
هفــده شــهریور شــهر تهــران انتخــاب شــده اســت؛ زیــرا بــا وجــود برنامه ریــزی بــرای افــراد پیــاده، نتوانســته 
ــه های  ــر اندیش ــد ب ــا تأکی ــر ب ــش حاض ــد. پژوه ــم کن ــهروندان را فراه ــل ش ــورد می ــر و م ــای دعوت پذی فض
ــه،  ــه نقش ــات ب ــل اطاع ــمارش، تبدی ــامل ش ــط او ش ــده توس ــی گردآوری ش ــای مطالعات ــان گل، از ابزاره ی
ــل وضعیــت زندگــی محــدوده اســتفاده  ــه، جهــت تحلی ــاده روی آزمایشــی و یادداشــت های روزان ــی، پی ردیاب
کــرده اســت. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهــد کــه محــدودۀ موردمطالعــه بــه جــز هنــگام عصــر، وضعیــت 
زندگــی جمعــی مناســبی نــدارد کــه عامــل اصلــی آن نبــود فعالیت هــای 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 شــکل گیری عملکردهــای ناخواســته و برنامه ریــزی  نشــده ای مثــل پــارک وســایل نقلیــه 
ــاط  ــه ای فضــا ارتب ــا پیشــینه و پتانســیل های زمین ــا فعالیت هــای نابه هنجــار اجتماعــی شــده اســت کــه ب ی
دارد. ایــن وضعیــت بــا تغییــر بافــت اجتماعــی اســتفاده کنندگان 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.
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مقدمــه | پیشــرفت تکنولــوژی بــا پیدایــش وســایلی نظیر خــودرو، 
ــت ســبب کاهــش  ــر و اینترن ــون، یخچــال، تلفــن، کامپیوت تلویزی
نیــاز بــه حضــور افــراد در فضاهــای شــهری بــرای خریــد، تفریــح، 
 Hampton, Goulet( کار و حتــی تعامــات اجتماعــی شــده اســت
ــد  ــاهد رون ــروزه ش ــه ام ــوری ک ــه ط Albanesius, 2015 &( ب
رو به رشــد زندگــی خصوصــی هســتیم. ایــن در حالــی اســت کــه 
ــش ســرزندگی، ســامتی،  ــث افزای ــد باع ــی می توان زندگــی جمع

امنیــت و پایــداری شــهر شــود )Gehl, 2010(. بنابرایــن الزم 
ــه در حــال  ــی ک ــی مردم ــاز کنون ــا نی ــای شــهری ب اســت فضاه
ــی  ــه انتخاب ــروری ب ــای ض ــود از فعالیت ه ــای خ ــر فعالیت ه تغیی
هســتند، همــراه شــود )Gehl & Matan, 2009(. فعالیت هــای 
ــط  ــت محی ــه کیفی ــردم در فضــای شــهری وابســته ب ــی م انتخاب
ــمت  ــه س ــد ب ــط بتوان ــدر محی ــر چق ــت )Gehl, 1987(. ه اس
مکانــی  ایجــاد  و   )Matan & Newman, 2012( پیاده مــداری 
ــود.  ــت می ش ــی تقوی ــی جمع ــرود، زندگ ــردم ب ــرای م ــب ب مناس
ایــن امــر نیازمنــد اولویــت  قــرار دادن زندگــی نســبت بــه فــرم و 
ــای  ــی در فض ــمند زندگ ــد و روش ــۀ نظام من ــت و مطالع ــا اس فض

 shokouhi@iust.ac.ir : نویسنده مسئول *
  شماره تماس : 09125470608 

جســتار مجله منظر، 11 )46( : 40- 49/ فروردین 1398
DOI: 10.22034/manzar.2019.84296

کنکاشیدرمطالعۀنظاممندزندگیجمعیدرفضایشهری | رسول حق بیان و محمدصالح شکوهی بیدهندی



41شماره 46بهار 1398

ــت.  ــات آن اس ــهری از ملزوم ش
بــا وجــود اهمیــت مطالعــۀ زندگــی جمعــی، کمبــود انجــام چنیــن 
مطالعاتــی در فضاهــای شــهری ایــران و از جملــه پیاده راه هــا 
بیانــی دیگــر، اگرچــه پیاده مــداری در  مشــهود اســت. بــه 
ــرداری از کشــورهای پیشــرفته  ــا الگوب ــران ب ــای شــهری ای فضاه
ــۀ  ــا مطالع ــه، ام ــا رواج یافت ــر پیاده راه ه ــری نظی ــاد عناص و ایج
ــورهای  ــد کش ــی همانن ــن فضاهای ــاده در چنی ــراد پی ــی اف زندگ
غربــی چنــدان جــدی گرفتــه نشــده اســت. ایــن در حالــی اســت 
کــه الزمــۀ حیــات پایــدار ایــن فضاهــا، مطالعاتــی از ایــن دســت 
ــاده راه  ــدودۀ پی ــتا، مح ــن راس ــت. در ای ــداوم اس ــای م و پایش ه
ــراد  ــرای اف ــزی ب ــا وجــود برنامه ری ــه ب ــران ک ــده شــهریور ته هف
ــر و مــورد میــل شــهروندان را  پیــاده نتوانســته فضــای دعوت پذی
فراهــم نمایــد، بــه عنــوان مــورد پژوهشــی انتخــاب شــده اســت. 
ــد و  ــۀ نظام من ــا مطالع ــه ب ــت ک ــی آن اس ــر در پ ــش حاض پژوه
ــاده راه  روشــمند وضعیــت زندگــی جمعــی در محــدودۀ طــرح پی
هفــده شــهریور شــهر تهــران بــا تأکیــد بــر اندیشــه های یــان گل1، 
ــه دو ســؤال پاســخ دهــد: 1. وضعیــت زندگــی جمعــی در ایــن  ب
ــت  ــی در جه ــع و فرصت های ــه موان ــت؟ 2. چ ــه اس ــور چگون مح

ــه وجــود دارد؟ ــن منطق ــت زندگــی جمعــی در ای ــود وضعی بهب
 

پیشینهوچیستیزندگیجمعی
شــروع مطالعــات زندگــی جمعــی بــه دهــۀ 1960 میــادی 
ــاری و  ــا معم ــت ب ــادات در مخالف ــه انتق ــی ک ــردد؛ زمان برمی گ
ــی و  ــای اجتماع ــت از نیازه ــر غفل ــه خاط ــدرن، ب ــازی م شهرس
ــیده  ــود رس ــه اوج خ ــی ب ــات اجتماع ــدن تعام ــیه  ران ــه  حاش ب

در   .)Mahmoudi Farahani & Lozanovska, 2015: 178(بــود
ایــن دوره مطالعــات زندگــی جمعــی توســط محققانــی مثــل جین 
ــت3 )1980(  ــام وای ــان گل )1971( و ویلی ــز2 )1961(، ی جیکوب
ــن گل، در  ــن بی ــد )Gehl & Svarre, 2013: 2-3(. در ای ــاز ش آغ
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 می شــود. از 
ــه جــای  ــد ب ــزی شــهری بای ــۀ اساســی برنامه ری نظــر گل، دغدغ
هدف گــذاری برنامه هــای بلندپروازانــه، متمرکــز بــر زندگــی 
 Matan, 2011:(ــان دارد ــان جری ــه در خیاب ــد ک ــره ای باش روزم
244(. او زندگــی جمعــی را چگونگــی اســتفادۀ مــردم از فضاهــای 
عمومــی تعریــف می کنــد )Lutt, 2015:1(. زندگــی جمعــی، همــۀ 
ــاده روی،  ــد پی ــهری مانن ــای ش ــردم در فض ــج م ــای رای فعالیت ه
ایســتادن، نشســتن، تماشــاکردن مغازه هــا، ورزش کــردن، ماقــات 
ــی  ــح و کســب وکار خیابان ــا، تفری ــردن بچه ه ــو ، بازی ک و گفت وگ
دائمــاً  زندگــی جمعــی   .)Gehl, 2010: 19( برمی گیــرد  را در 
ــخت  ــناخت آن را س ــوع ش ــن موض ــت و ای ــر اس ــال تغیی در ح
ــی،  ــع مال ــن، مناب ــیت، س ــی، جنس ــاوه، طراح ــه ع ــد. ب می کن
ــای  ــتفاده از فض ــوۀ اس ــر، نح ــل دیگ ــیاری از عوام ــگ و بس فرهن

 .)Gehl & Svarre, 2013: 2( عمومــی را تعییــن می کننــد

فضایشهریمناسببرایزندگیجمعی
فضاهــای شــهری مناســب بــرای زندگــی جمعــی، باید همه شــمول 
باشــند تــا اســتفاده از آنهــا، بــرای همــۀ اعضــای جامعــه آســان و 
ــن  ــن بدی ــود )Burton & Mitchell, 2006: 4(. ای ــش ش لذت بخ
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جســتار

ــات  ــراد خدم ــۀ اف ــه هم ــد ب ــط بای ــک محی ــه ی ــی نیســت ک معن
ــان و کــودکان  ــا گروه هــای خاصــی ماننــد ســالمندان، زن دهــد، ام
ــور در  ــتقیم، از حض ــا غیرمس ــکار و ی ــت های آش ــا سیاس ــد ب نبای
Neary, Symes & Brown, 1994: 291-(فضــا محــروم شــوند

292(. کیفیت هایــی کــه بــرای تقویــت زندگــی جمعــی در 
ــی را  ــوند، عوامل ــه می ش ــهری در نظرگرفت ــی ش ــای عموم فضاه
ــاده روی  ــه پی ــا را ب ــتفاده کنندگان فض ــه اس ــوند ک ــامل می ش ش
ــد.  ــویق می کنن ــاکن تش ــای س ــه فعالیت ه ــدن ب ــا مشغول ش ی
جــدول 1 مبیــن عوامــل اصلــی تقویت کننــدۀ زندگــی جمعــی در 

ــت.     ــط اس ــکیل دهندۀ محی ــون تش ــاد گوناگ ابع
عوامــل ذکرشــده در ایــن جــدول  اگرچــه مکمــل یکدیگــر بــوده 
ــوت  ــرای دع ــد. ب ــز دارن ــی نی ــم، اولویت های ــه ه ــبت ب ــی نس ول
و تقویــت حضورپذیــری مــردم در فضــای جمعــی، طراحــی 
معمارانــۀ خــاص و برجســته و زیبــا، نیــاز اولیــه و اساســی نیســت، 
ــا  ــه ب ــت ک ــا اس ــت در فض ــود امنی ــل، وج ــن عام ــه مهمتری بلک
ــای  ــی و تجربه ه ــرم، ناامن ــه، ج ــایل نقلی ــر وس ــت در براب حفاظ
ناخوشــایند اقلیمی-محیطــی تأمیــن می شــود. ســپس بایــد 
ــژه  ــه وی ــردم ب ــون م ــای گوناگ ــام فعالیت ه ــکان انج ــا ام در فض
فعالیت هــای اختیــاری و گــذران اوقــات فراغــت نظیــر پیــاده روی، 
ــم  ــتراحت را فراه ــازی، ورزش و اس ــد، ب ــا، خری ــت، تماش صحب
ــور  ــا ش ــوع، ب ــای متن ــام فعالیت ه ــرای انج ــزی ب ــرد. برنامه ری ک
ــبب  ــد س ــی آورد، می توان ــود م ــه وج ــا ب ــه در فض ــی ک و هیجان
جــذب جمعیــت بیشــتر بــه ویــژه در اقشــار آســیب پذیرتر و دارای 
اوقــات فراغــت بیشــتر نظیــر کــودکان، ســالمندان و در مــواردی 
زنــان شــود و در نتیجــه، پایــداری اجتماعــی و اقتصــادی فضــای 

ــق بخشــد. شــهری را تحق

روشتحقیق
پژوهــش حاضــر، یــک پژوهــش کیفــی بــا روش انجــام توصیفــی-

تحلیلــی اســت کــه بــر مبنــای ابزارهــای مطالعــۀ زندگــی جمعــی 
ــزار آن، مشــاهدۀ  ــن اب ــه پایه تری ــان گل )ک مطرح شــده توســط ی
ــه بررســی وضعیــت زندگانــی محــدودۀ طــرح  مســتقیم اســت( ب
پیــاده راه هفــده شــهریور شــهر تهــران می پــردازد. مطالعــۀ زندگــی 
جمعــی محــدوده در ســه مرحلــۀ اصلــی شــامل مرحلــۀ »آشــنایی 
و شــناخت کلــی نســبت بــه محیــط«، مرحلــۀ »برداشــت و ثبــت 
ــی  ــای زندگ ــنجی یافته ه ــۀ »صحت س ــی« و مرحل ــی جمع زندگ
جمعــی و تعییــن عوامــل اصلــی بــروز زندگــی جمعــی موجــود« 
ــۀ اول، مشــاهده و ثبــت کاربری هــا  انجــام شــده اســت. در مرحل
افــراد  خصوصیــات  مشــاهدۀ  فضــا،  جــدارۀ  فعالیت هــای  و 
ــا  ــام فعالیت ه ــی انج ــاهدۀ چگونگ ــا و مش ــتفاده کننده از فض اس
ــا  ــه ب ــن مرحل ــد. ای ــه عمــل آم توســط اســتفاده کنندگان فضــا ب
ــی و  ــاده روی آزمایش ــام پی ــط و انج ــدگان در محی ــت نگارن گش

پرســش ســؤاالتی از کاربــران فضــا، دربــارۀ مســائل روبرو شــده در 
ــود.  پیــاده روی آزمایشــی همــراه ب

اصلــی  و  دوم  مرحلــۀ  در  پایــۀ محیطــی،  از شــناخت  بعــد 
پژوهــش، برداشــت میدانــی و ثبــت زندگــی جمعــی در 10 روز از 
اردیبهشــت ماه 1396 از صبــح تــا غــروب بــا محوریــت افــراد پیادۀ 
اســتفاده کننده از فضــا بــه عمــل آمــد. بــه دلیــل وجــود روزهــای 
ــار و زندگــی جمعــی را  ــا رویدادهــای سیاســی کــه رفت ــی ی باران
تحت تأثیــر خــود قــرار مــی  داد، برداشــت میدانــی در 10 روز 
ــری  ــا بهره گی ــی ب ــی جمع ــت زندگ ــد. برداش ــام نش ــی انج متوال
ــی  ــی جمع ــد زندگ ــتقیم و نظام من ــاهدۀ مس ــزار مش ــۀ اب از جعب
ــل  ــا(، تبدی ــراد و فعالیت ه ــداد اف ــمارش )تع ــامل ش ــان گل ش ی
بــه نقشــه کردن )تعــداد، نــوع و مــکان فعالیــت مــردم بــا اســتفاده 
)فعالیت هــای  ردگیــری  اختصــاری(،  عامت گذاری هــای  از 
انجام شــده در زمان هــای عــدم حضــور پژوهشــگر(، عکس بــرداری 
و یادداشــت روزانــه انجــام شــده کــه متناســب بــا هــدف و 
ــت.  ــده اس ــدودۀ تعیین ش ــات مح ــش و خصوصی ــات پژوه امکان
ــود کیفیــت کار، محــدودۀ  ــرای ســهولت و بهب ــه، ب ــن مرحل در ای
ــه  ــف ب ــمت های مختل ــات قس ــب خصوصی ــر حس ــه ب موردمطالع

هفــت ســکانس تقســیم شــد. 
در مرحلــۀ ســوم نیــز صحــت یافته هــای زندگــی جمعــی و دالیــل 
اصلــی بــروز آنهــا بررســی شــد. ایــن بررســی بــا کمــک مشــاهدات 
و تجربیــات محیطــی نگارنــدگان در روزهــای دیگــر )غیــر از 
ــتفاده کنندگان  ــارات اس ــی(، اظه ــی جمع ــت زندگ 10 روز برداش
ــدگان انجــام  ــی نظــری و اســتدالل های منطقــی نگارن فضــا، مبان
ــت  ــن وضعی ــر تعیی ــاوه ب ــش ع ــن پژوه ــب ای ــن ترتی ــد. بدی ش
ــدۀ  ــده و تضعیف کنن موجــود زندگــی جمعــی، عوامــل تقویت کنن
زندگــی جمعــی در محــدوده را مشــخص کــرد تــا امــکان تدویــن 
برنامه هایــی جهــت کاهــش مســائل و افزایــش ظرفیت هــای 
محیــط بــه منظــور بهبــود وضعیــت زندگــی جمعــی در محــدوده 

فراهــم شــود.

بررسیوضعیتزندگیجمعیدرمحدوده
ــۀ  ــا لب ــران، ب ــت مرکــزی شــهر ته ــده شــهریور در باف محــور هف
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 1(. در ســال 1391، 
ــا خودرومــداری و  ــه ب شــهرداری شــهر تهــران، در راســتای مقابل
ــه ســابقۀ فرهنگــی و  مزاحمــت وســایل نقلیــه، در کنــار توجــه ب
ــا چشــم انداز  ــاده راه ب ــه احــداث پی ــم ب تاریخــی محــدوده، تصمی
فرهنگــی- آئینــی کــرد. امــا پــس از اجــرای پــروژۀ پیاده راه ســازی، 
ــی  ــت و رضایت بخش ــور، مطلوبی ــای مح ــی در فض ــت زندگ کیفی
ــس  ــه پ ــی داشــت. در نتیج ــتفاده کنندگان در پ ــرای اس ــی ب کم
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از اعــام اعتراض هــا و نارضایتی هــا، بخــش زیــادی از مســیر، 
مجــدداً بــر روی ســواره بازگشــایی شــد. حــال پژوهــش حاضــر بــه 
دنبــال تشــخیص کیفیــت زندگــی جمعــی و ارائــۀ راهکارهــا بــرای 
ــده شــهریور اســت.  ــی محــور هف ــی جمع ــت زندگ ــود وضعی بهب
ــر 1  ــده تصوی ــکانس بندی انجام ش ــب س ــاس، در قال ــن اس ــر ای ب
کیفیــت فعالیت هــا، کیفیــت تــردد ســواره و پیــاده، موانــع ثابــت و 
متحــرک موجــود در فضــا )موانــع مختل کننــده در اســتفادۀ افــراد 
پیــاده از فضــا(، کیفیــت تجمــع و مانــدن افــراد در فضــا، پاتوق هــا 
و قرارگاه هــای رفتــاری و ســایر عوامــل اساســی محیطــی کــه بــر 
ــه و  ــب نقش ــد، در قال ــذار بوده ان ــا تأثیرگ ــاری در فض ــی ج زندگ
عکس هــای گرفته شــده توســط نگارنــدگان در بهــار ســال 1396، 

بررســی و تحلیــل شــده اســت.

ــدان ــکانساول)می ــیس ــیجمع ــتزندگ کیفی
ــین)ع(( ــامحس ام

ــرزندگی  ــا س ــگام عصره ــژه هن ــه وی ــدان، ب ــادۀ می ــای پی فض
ــون در  ــی گوناگ ــۀ اجتماع ــس و طبق ــن و جن ــا س ــراد ب دارد؛ اف
ــه در  ــه ای ک ــه گون ــد، ب ــت می کنن ــذران وق ــا گ ــت ی ــا حرک فض
ــا  ــن، حوضچــه و ی ــر روی زمی ــی ب ــراد حت زمان هــای شــلوغی اف
ــدن وقــت و  ــه اســتراحت، گذران داخــل باغچه هــا می نشــینند و ب
ــد. از خصوصیــات خــاص زندگــی  ــا یکدیگــر می پردازن صحبــت ب
ــدن در داخــل  ــتراحت کردن و خوابی ــدان، اس ــن می ــی در ای جمع

باغچه هــا، بــازی کــودکان در مواقــع عصــر، فــروش افغــان کارت هــا 
و حضــور قابــل ماحظــۀ مــردان کارگــر، شهرســتانی و افغــان در 

ــر 2(. فضــا اســت )تصوی
ــامل  ــدان ش ــی می ــی جمع ــدۀ زندگ ــی تقویت کنن ــل اصل عوام
تأمیــن مــکان تجمــع اجتماعــات در مقیــاس وســیع، مجــاورت بــا 
خطــوط اتوبــوس تنــدرو و متــرو، وجــود واحدهــای تجــاری خــرد 
و پیاده مــدار، برگــزاری مراســم همــراه بــا موســیقی و مســابقه، بــه 
ویــژه در اعیــاد، برگــزاری نمایشــگاه های موقــت و اســتقرار مقبــرۀ 
شــهدا اســت. عوامــل اصلــی تضعیف کننــدۀ زندگــی جمعــی نیــز 
شــامل بزرگــی فضــای میــدان، جــدارۀ آهنــی دور میــدان )مانعــی 
بافــت  بــرای نمایان شــدن واحدهــای تجــاری دور میــدان(، 
اجتماعــی نــه چنــدان مطلــوب )حضــور پررنــگ مــردان، کارگــران 
شهرســتانی، افغان هــا و طبقــات ضعیــف اقتصــادی و اجتماعــی( 

اســت.

ــوم ــکانسدوموس ــیس ــیجمع ــتزندگ کیفی
ــهریور( ــدهش ــورهف ــادهراهمح )پی

بخــش پیــاده راه محــور هفــده شــهریور نیــز هنــگام عصــر، بــا تکیه 
بــر نقــش دســت فروش ها ســرزنده اســت. حرکــت معمــول مــردم 
ــا نگاه کــردن  در فضــا، بیشــتر از پیاده روهــای دو طــرف مســیر، ب
ــورس طــا و پوشــاک( صــورت  ــاً ب ــه واحدهــای تجــاری )عمدت ب
می گیــرد ولــی عصرهــا، بــا حضــور دســتفروش ها و تابــش 

تصویر 1: خصوصیات محور هفده شهریور، همراه با سکانس های تعیین شده در آن، مأخذ: نگارندگان.
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افقــی نــور خورشــید، حرکــت از وســط مســیر بــه انتخــاب نخســت 
ــر  تبدیــل می شــود. صندلی هــای موجــود در ایــن بخــش اغلــب پُ
اســت و در زمان هــای شــلوغی )عصرهــا( معمــوالً مــردان جــوان و 
میانســال کــه حضــور برجســته تر و بیشــتری در فضــا دارنــد، دور 
ــه  ــاد ه   رو تکی ــر نرده هــای مجــاور پی ــا ب حوضچه هــا می نشــینند ی

ــا یکدیگــر  ــه تماشــای محیــط اطــراف و صحبــت ب ــد و ب می کنن
می پردازنــد. از دیگــر خصوصیــات خــاص زندگــی جمعــی درایــن 
ــا خودروهــای  ــرای طــی مســیر ب ــراد منتظــر ب بخــش، وجــود اف
ــوالً در  ــی معم ــان خیابان ــور زن ــه حض ــول روز و البت ــی در ط برق

هنــگام عصــر اســت )تصویــر 3(.

تصویر 2: بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی، سکانس اول. 1. بازی کودکان در عصرها 2. خلوتی فضای میدان در صبح ها 3. برگزاری نمایشگاه های موقت 
4. استراحت و پاتوق کردن در باغچه ها، مأخذ: نگارندگان.

تصویر 3: بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی ســکانس دوم و ســوم . 1. منتظرشدن افراد برای طی مسیر با خودروهای برقی 2. تکیۀ مردان بر روی نرده ها 
در عصرها و تماشای محیط اطراف 3. نقش دکه ها در تقویت سرزندگی در مواقع خلوت 4. تقویت سرزندگی با حضور دست فروشان در عصرها 5. افزایش حضور زنان 

با افزایش شلوغی فضا )عصرها( 6. وضعیت به هم ریختۀ ترافیکی چهارراه صفا، مأخذ: نگارندگان.
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ــامل  ــاده راه ش ــی پی ــی جمع ــدۀ زندگ ــی تقویت کنن ــل اصل عوام
ــت  ــور جمعی ــدار، حض ــرد و پیاده م ــاری خ ــای تج ــود واحده وج
روزنامه فروشــی  دکه هــای  و  دســتفروش ها  حضــور  و  زیــاد 
ــز  ــی نی ــی جمع ــدۀ زندگ ــی تضعیف کنن ــل اصل ــتند. عوام هس
ــادان  ــور معت ــاً حض ــی )مخصوص ــای اجتماع ــامل ناهنجاری ه ش
ــای  ــا خودروه ــت ب ــوارۀ جمعی ــی س ــی(، جابه جای ــان خیابان و زن
برقــی، غیرفعال بــودن بخشــی از جــدارۀ ســکانس ســوم و وضعیــت 

نابه ســامان و به هم ریختــۀ ترافیکــی چهــارراه صفــا اســت.

کیفیــتزندگــیجمعــیســکانسچهــارم،پنجم
وششــم)بخــشســوارهرودوطرفــۀمحــورهفده

) یور شهر
ایــن بخــش نســبت بــه بخــش پیــاده راه ســرزندگی کمتــری دارد و 
مــردان محلــی بیشــتر از فضــا اســتفاده می کننــد. تــردد و ســرعت 
ــا و طــرح  ــب کوچه ه ــودن اغل ــل بســته  ب ــه دلی ــه ب وســایل نقلی
ترافیــک، متعــادل و مناســب اســت. افــراد پیــادۀ در حــال حرکــت، 
ــکان  ــد و ام ــتفاده می کنن ــان اس ــرف خیاب ــای دوط از پیاده روه
عبــور از عــرض خیابــان، تنهــا بــه دلیــل مانــع بتنــی وســط مســیر 
ســواره، بعضــاً بــا مشــکل مواجــه اســت. همچنیــن خلوتــی مســیر 
و تعــداد صندلی هــای خالــی زیــادی در مســیر مخصــوص پیــاده، 
در زمان هــای مختلــف روز بــه جــز عصرهــا قابــل مشــاهده اســت. 

ایــن وضعیــت بــا حرکــت از ســکانس چهــار تــا ســکانس شــش، 
ــراد  ــر و کاهــش اف ــای پ ــداد صندلی ه ــا کاهــش تع ــج ب ــه تدری ب

ــر 4 و 5(. ــر می شــود )تصاوی ــده در فضــا، وخیم ت ــادۀ مان پی
ســواره رو  در  زندگــی جمعــی  تقویت کننــدۀ  اصلــی  عوامــل 
ــا و  ــادل و مناســب خودروه ــۀ مســیر شــامل ســرعت متع دو طرف
ــه حرکــت و توقــف  ــادی از عــرض مســیر ب اختصــاص بخــش زی
راحــت افــراد پیــاده اســت. عوامــل اصلــی تضعیف کننــدۀ زندگــی 
جمعــی نیــز شــامل وجــود واحدهــای تجــاری نیمه فعــال، محلــی 
و بعضــاً ناســازگار بــا پیاده مــداری )ماننــد نمایشــگاه های ماشــین 
و موتورفروشــی و قلیان ســراها(، وجــود واحدهــای تجــاری و 
ــواره  ــط راه س ــی وس ــع بتون ــداره، مان ــلب ج ــته و س ــطوح بس س
ــارک  ــان(، پ ــن جــدارۀ دو طــرف خیاب ــاط بی ــدۀ ارتب )کاهش دهن
مــداوم خودروهــا در ورودی مســیر مخصــوص پیــاده، گاهــاً ریختن 
ــرای فعالیــت  ــود فضــای مناســب ب ــن، نب ــر روی زمی آشــغال ها ب
کــودکان و وجــود ناهنجاری هــای اجتماعــی )از جملــه معتــادان و 

اســت. کارتن خواب هــا( 

کیفیــتزندگــیجمعــیســکانسهفتــم)بخــش
ســوارهرویــکطرفــۀمحــورهفــدهشــهریور(

ــکانس های  ــه کل س ــبت ب ــیر نس ــوارۀ مس ــۀ س ــش یک طرف بخ
مســیر کمتریــن ســرزندگی را دارد و توقــف و مانــدن افــراد پیــاده 

تصویر 4: بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی سکانس چهارم و پنجم . 1. خلوتی مسیر مخصوص پیاده 2. تجمع موتورسیکلت ها در ورودی کوچه 3. جدارۀ 
غیرفعــال در اوایل صبح  4. تجمع پارک خودروها در ورودی مســیر مخصوص پیاده 5. خوابیدن کارتن خواب هــا 6. وجود کاربری های بزرگ مقیاس غیرفعال، مأخذ: 

نگارندگان.
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 تصویر 5: بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی سکانس ششم. 1. جداره ای غیر پیاده مدار و غیرفعال 2. ترجیح افراد در نشستن در نقاط دارای سایه 3. پریدن 
گه گاه افراد از مانع نفوذناپذیر وسط مسیر سواره، مأخذ: نگارندگان.

ــۀ  ــایل نقلی ــاد وس ــم زی ــود. حج ــاهده می ش ــر مش ــا کم ت در فض
عبــوری بــا ســرعت های گاهــاً زیــاد و ترافیک هــای نســبتاً شــدید 
ــه در  ــرق ک ــیع ادارۀ ب ــک وس ــار مل ــا(، در کن ــوالً در عصره )معم
یــک طــرف مســیر، جــدارۀ غیرفعــال و بســته ای را ایجــاد کــرده، 
ــت  ــدید کیفی ــت ش ــداری و اف ــودرو و خودروم ــلط خ ــبب تس س

زندگــی افــراد پیــاده شــده اســت )تصویــر 6(.

عوامــل اصلــی تقویت کننــدۀ زندگی جمعــی در ســواره رو یک طرفۀ 
مســیر شــامل وجــود قرارگاه هــای رفتــاری و اســتقرار ورودی متــرو 
ــی تضعیف کننــدۀ زندگــی جمعــی نیــز  ــوده اســت. عوامــل اصل ب
شــامل عــرض زیــاد مســیر ســواره بــدون فضــای مکــث بــرای عابر 
ــتقرار  ــداری )اس ــا پیاده م ــازگار ب ــال و ناس ــدارۀ نیمه فع ــاده، ج پی
ــراها(،  ــی، قلیان س ــرق، مصالح فروش ــک ادارۀ ب ــیع مل ــطح وس س

تصویر 6: بیان تصویری خصوصیات مهم زندگی جمعی سکانس هفتم. 1. شلوغی و ترافیک زیاد حرکت سواره در عصرها 2. اختال در حرکت پیاده ناشی از اختاف 
ارتفاع زیاد بین پیاده رو و سواره رو 3. وجود پاتوق سازماندهی شده با کیفیت محیطی قابل قبول، مأخذ: نگارندگان.
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اختــاف ارتفــاع زیــاد بیــن مســیر پیــاده رو و ســواره رو در جــدارۀ 
غربــی مســیر، وجــود آلودگــی صوتــی در حوالــی میــدان شــهدا و 
ــه  ــوده ک ــرق ب ــل ادارۀ ب ــده در مقاب ــدد پارک ش ــای متع خودروه
باعــث شــده تــا زندگــی پیــاده بــه حاشــیه رانــده و کمرنــگ شــود.

جمعبندییافتهها
یافته هــا نشــان می دهــد کــه در اکثــر مواقــع روز، وضعیــت 
ــا در  ــوده و تنه ــب ب ــهریور نامناس ــده ش ــور هف ــرزندگی مح س
ــی  ــه در پ ــده ک ــا ش ــبی از فض ــتقبال مناس ــر، اس ــگام عص هن
ــل  ــورت قاب ــه ص ــز ب ــودکان نی ــان و ک ــف زن ــور و توق آن، حض
ســرزندگی  میــزان  کاهــش  می یابــد.  افزایــش  ماحظــه ای 
ــکانس  ــاده راه )س ــش پی ــت از بخ ــا حرک ــج ب ــه تدری ــدوده، ب مح
ــت  ــکانس 6 ،5 ،4( و در نهای ــدار )س ــش پیاده م ــه بخ 3 ،2 ،1( ب
بخــش خودرومــدار )ســکانس 7( بــا کاسته شــدن از افــراد مانــده و 
نشســته در فضــا، میــزان زمــاِن مانــدن افــراد در فضا، ســهم فضای 
اختصاص یافتــه بــه پیــاده و راحتــی عبــور پیــاده از عــرض خیابــان 
)ارتبــاط بیــن جــدارۀ دو طــرف مســیر( بیشــتر می شــود. همچنین 
فعالیت هــای خــاص و قابل توجــه جــاری در محــور خیابــان هفــده 
ــط  ــای محی ــتراحت کردن، تماش ــدن، اس ــامل خوابی ــهریور ش ش
اطــراف، روزنامه خوانــدن و حتــی روســپی گری اســت کــه بیشــتر 
از فعالیت هــای دیگــر، جلب توجــه می کنــد. ایــن فعالیت هــا 
عمدتــاً بــا غلبــۀ جمعیــت مــردان جــوان و میانســال بومــی محــل، 
ــور  ــدم حض ــود )ع ــام می ش ــا انج ــتانی و افغان ه ــران شهرس کارگ
ــاری در فضــا،  ــای ج ــودکان در فعالیت ه ــان و ک ــۀ زن قابل ماحظ

ــت(.  ــا اس ــب فض ــت نامناس ــان دهندۀ کیفی نش
و  بصــری  دسترســی،  نظــام  در  مشــکاتی  کــه  حالــی  در 
زیســت محیطی محــدوده وجــود دارد، ولــی ابعــاد اصلــی تأثیرگذار 
ــد  ــی محــدوده، بُع ــی جمع ــت زندگ ــوب وضعی ــت نامطل در کیفی
فعالیتــی و بُعــد اجتماعــی هســتند. اگرچــه در قســمت پیــاده راه، 
ــه واســطۀ حضــور دســت فروش ها و  فضــای فعــال و ســرزنده ای ب
بورس هــای تجــاری )بــورس پوشــاک و طــا و بــازار شهرســتانی( 
ــاعات روز  ــام س ــا، تم ــن فعالیت ه ــی ای ــت، ول ــده اس ــاد ش ایج
را پوشــش نمی دهنــد و در تمــام محــدودۀ مــورد مطالعــه 
ــۀ فعــال و جــاذب جمعیــت از ســکانس  ــود لب ــدارد )نب ــان ن جری
ــای  ــردم در روزه ــور م ــب حض ــن ترتی ــکانس 7(. بدی ــا س 4 ت
ــوت اســت. حــال در  ــم شــده و فضــا خل ــن فضــا ک ــادی در ای ع
ــته  ــای ناخواس ــرای فعالیت ه ــتری ب ــا بس ــرایطی، فض ــن ش چنی
و غیربرنامه ریزی شــده مثــل تبدیل شــدن بــه محــل پــارک 
ــور  ــل حض ــی )مث ــای اجتماع ــروز ناهنجاری ه ــه، ب ــایل نقلی وس
را  کارتن خواب هــا(  موادفروش هــا،  معتــادان،  خیابانــی،  زنــان 
ــا  ــه ای فض ــیل های زمین ــینه و پتانس ــا پیش ــه ب ــرده ک ــم ک فراه
ــاط دارد.  ــته( ارتب ــداری گذش ــزی و خودروم ــون ُجرم خی )همچ

ــی،  ــژه از لحــاظ امنیت ــه وی ــت فضــا ب ــزل کیفی ــه تن نتیجــه آنک
ــودکان و  ــان و ک ــون زن ــرادی چ ــتفادۀ اف ــش اس ــه کاه ــر ب منج
ــه  ــا ب ــتفاده کنندگان فض ــی اس ــت اجتماع ــی باف ــر تدریج تغیی
ــی،  ــان خیابان ــی )زن ــراد ناســالم و هنجارشــکن اجتماع ســمت اف
ــر  ــران شهرســتانی( شــده اســت. تغیی ــا و کارگ ــادان، افغان ه معت
بافــت اجتماعــی مذکــور در قســمت پیــاده راه بیشــتر اســت، زیــرا 
کــه فضــا دارای ســطح کارآیــی و تعریف شــدگی کم تــر )ناشــی از 
عــدم حضــور ســواره(، بافــت فرســوده، خانه هــای مجــردی و بورس 
ــی  ــت اجتماع ــذب باف ــرک ج ــد مح ــه می توان ــت ک ــاری اس تج
مذکــور شــود. در حالــی کــه در قســمت ســواره رو مســیر، افزایــش 
ــای مســکونی  ــی(، وجــود فضاه ــب محل ــا )اغل ــاط کاربری ه اخت
ــبب  ــیر، س ــودن مس ــواره رو ب ــتر و س ــم بیش ــا تراک ــازتر و ب نوس
ــاع  ــمت های بی دف ــا دارای قس ــرف، فض ــک ط ــا از ی ــود ت می ش
کم تــر و نظــارت و کنتــرل اجتماعــی بیشــتر در ســاعات مختلــف 
روز باشــد و از طــرف دیگــر، گروه هــای ناســالم مذکــور، عاقــه و 
رغبتــی بــرای حضــور در ایــن بخــش از محــدوده نداشــته باشــند.

نتیجهگیری
ــداد  ــه پیاده راه هــا اگرچــه روی ــل کــردن فضاهــای شــهری ب تبدی
ارزشــمند و مغتنمــی اســت ولــی پیــاده راه ســرزنده و فعــال، تنهــا 
ــزات  ــان و تجهی ــاد مبلم ــا و ایج ــه فض ــی ب ــن دسترس ــا تأمی ب
ــراد  ــدن( اف ــف )مان ــرای حرکــت و توق ــا و مناســب ب شــهری زیب
ــزی  ــا برنامه ری ــود ب ــادر ب ــد ق ــه بای ــد. بلک ــد نمی آی ــاده پدی پی
ــا  ــه در آنه ــرد ک ــن ک ــی را تأمی ــی، فضاهای ــنجیده و تدریج س
فعالیت هــای شــفاف، فعــال، جــذاب و متنــوع کافــی انجــام 
ــای  ــراد در رده ه ــف روز فضــا را از اف ــه در ســاعات مختل شــود ک
ســنی متفــاوت، از هــر دو جنــس زن و مــرد و از اقشــار گوناگــون 
اجتماعــی مملــو نمایــد )ایــن امــر در صــورت مکان یابــی نامناســب 
همچــون محــور هفــده شــهریور کــه دارای طــول زیــاد، پیشــینۀ 
بافت هایــی فرســوده و  از  فعالیتــی خودرومــدار، برخــورداری 
ایــن  امکان پذیــر اســت(. در غیــر  ُجرم خیــز اســت، کمتــر 
ــده  ــا و خارج ش ــای ره ــه فض ــل ب ــهری تبدی ــای ش ــورت، فض ص
از کنتــرل و نظــارت اجتماعــی می شــود و بســتری بــرای حضــور 
بیشــتر افــراد ناســالم را فراهــم مــی آورد و باعــث رواج فعالیت هــای 
ناهنجــار و بــه طــور کل، ناامنــی می شــود. در نتیجــه ایــن وضعیت 
می توانــد ســبب کاهــش بیشــتر حضــور مــردم در فضــا بــه ویــژه 
ــودکان  ــان و ک در اقشــار آســیب پذیرتر و حســاس تر همچــون زن
شــود؛ زیــرا کــه امنیــت در فضــای پیاده راه هــا دارای تقــدم 
نســبت بــه کیفیــت فعالیت هــای اختیــاری و تفریحــی جــاری در 
ــد مــورد توجــه  فضــا اســت. موضوعــی کــه در بحــث امنیــت بای
ــار  ــی در کن ــت روان ــئلۀ امنی ــرد، مس ــرار گی ــتری ق ــت بیش و دق
امنیــت جســمی و مالــی اســت کــه از فرهنــگ هــر کشــوری تأثیــر 

کنکاشیدرمطالعۀنظاممندزندگیجمعیدرفضایشهری | رسول حق بیان و محمدصالح شکوهی بیدهندی



بهار 481398 شماره 46

ــادان،  ــی، معت ــان خیابان ــل زن ــی مث ــور گروه های ــرد. حض می پذی
ــراد  ــی اف ــت روان ــی، امنی ــه و غیربوم ــراد بیگان ــا، اف کارتن خواب ه
ــان و کــودکان را کاهــش می دهــد و در نتیجــه آنهــا  ــه ویــژه زن ب
بــا حضــور در فضــا، راحتــی و لــذت کمتــری احســاس می کننــد. 
بنابرایــن برنامه ریــزی فضــای شــهری بایــد بــا تمرکــز بــر زندگــی 

پی نوشت 

1. تأکید بر اندیشــه های 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 می آید.
Jane Jacobs .2

   William H. Whyte .3
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ــی محــل و  ــۀ اهال ــد آن، آزار روزان ــا پیام ــد ت ــردم باش ــرۀ م روزم
ــل  ــد مث ــن نبای ــد و همچنی ــا نباش ــای ضــروری آنه ــلب نیازه س
ــح  ــه فعالیت هــای اختیــاری و تفری ــرای پاســخ ب ــی ب امنیــت روان

سایر شهروندان، در ایام خاصی از هفته یا سال باشد. 
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