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ــوان موجــودی اجتماعــی بســیاری از توانایی هــای خــود را از جامعــه و محیط هــای  ــه  عن چکیــده | انســان ب
عمومــی کســب می کنــد. بــه ایــن معنــا کــه فضاهــای عمومــی در شــهر، عرصــۀ کســب مهــارت، آمــوزش و 
تمریــن رفتارهــای اجتماعــی بــرای انســان اســت. در ایــن میــان، آمــوزش نقــش بــه ســزایی در رشــد و تکامــل 
انســان در فراینــد اجتماعی شــدن دارد. رونــد اجتماعی شــدن از کودکــی آغــاز می شــود و در تمــام ســال های 
عمــر بــا او همــراه خواهــد بــود. البتــه بایــد توجــه داشــت در مقابــل تمایــل انســان بــه اجتماعی شــدن، جامعــه 

نیــز بایــد آمادگــی اجتماعی کــردن و درونی ســازی ارزش هــا را در انســان داشــته باشــد.
چهــارراه ولی عصــر کــه محــل تقاطــع دو خیابــان اصلــی و بســیار مهــم ولیعصــر و انقــالب اســت، نقطــۀ ثقــل 
مرکــز فضایــی شــهر تهــران بــه حســاب می آیــد. ایــن مــکان بــا توجــه بــه موقعیــت منحصــر بــه فــرد خــود 
ــا  ــن و ســرزنده ترین فضاهــای عمومــی در شــهر تهــران باشــد، ام ــن، مقبول تری می توانســته یکــی از مهم تری
اگــر امــروز ایــن مــکان بــا تمــام پتانســیل های نا م بــرده، نتوانســته اســت در کارکــرد اصلــی خــود ظاهــر شــود، 

چــه موانعــی بــر ســر شــکل گیری فضــای نویــن شــهری در چهــارراه ولیعصــر وجــود دارد؟
ــهر  ــی ش ــای عموم ــش آن را در فضاه ــد اجتماعی شــدن انســان، نق ــه فراین ــن ب ــن پرداخت ــه ضم ــن مقال  ای
مطالعــه می کنــد. در بخــش بعــد بــه بررســی چهــارراه ولی عصــر بــه عنــوان فضایــی بــا پتانســیل زیــاد بــرای 
ــه  ــه یــک فضــای جمعــی می پــردازد و در انتهــا عوامــل بازدارنــدۀ تبدیــل چهــارراه ولیعصــر ب تبدیل شــدن ب

یــک فضاهــای جمعــی شــهری فعــال و باکیفیــت را عنــوان می کنــد.
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انسان و فرایند اجتماعی شدن
ــق ایــن  ــت. معنــای عمی ــی اس ــود اجتماع انســان یــک موج
ــانی  ــز انس ــی هرگ ــط اجتماع ــدون رواب ــه ب ــت ک ــزاره آن اس گ
ــد  ــت. فراین ــد داش ــی نخواه ــود خارج ــیم وج ــا می شناس ــه م ک
اجتماعی شــدن انســان خــود موضوعــی بســیار مهــم و قابل تأمــل 
اســت. امــروزه ایــن فراینــد را دیگــر »انطبــاق انســان بــا جامعــه« 
نمی نامنــد، زیــرا ایــن تعبیــر از اجتماعی شــدن، رســمی، اجبــاری 
و مکانیکــی اســت و لــذا مــردود شــمرده می شــود )کوئــن، 1382(. 
ــش  ــرار دارد و بخ ــوزش ق ــر آم ــت تأثی ــد تح ــدو تول ــان از ب انس

عمــدۀ ایــن آمــوزش در حــوزۀ شــبکۀ ارتباطــات فــرد بــا دیگــران 
در »جامعــه«- جایی کــه رشــد و موجودیــت انســان از آن طریــق 
ــا  ــد ی ــده را فراین ــن پدی ــود . ای ــام می ش ــرد، انج ــکل می گی ش
ــردی  ــن شــخصیت ف ــد. بنابرای فراگــرد »اجتماعی شــدن« می نامن
ــا  ــت ب ــال و مثب ــۀ فع ــد مبادل ــا هویت ســازی انســان ها در فراین ی
ــتوده، 1387(. ــرد )س ــکل می گی ــای آن ش ــاع و واقعیت ه اجتم

ــه  ــی اســت ک ــوزش اجتماع ــد آم اجتماعی شــدن قســمتی از رون
ــبات  ــب مناس ــان در قال ــل انس ــد و تکام ــب رش ــت موج در نهای
ــی  ــه دو دســتۀ کل ــی ب ــای اجتماع اجتماعــی می شــود. آموزش ه
ــر  ــی ب ــمی«، مبتن ــای رس ــتند : »آموزش ه ــیم هس ــل تقس قاب
ــای  ــاص و »آموزش ه ــای خ ــۀ هدف ه ــر پای ــاری و ب ــه، اجب برنام naser.barati2012@yahoo.com :نویسنده مسئول *
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ــام.  ــداف ع ــۀ اه ــر پای ــه و ب ــاری، بدون برنام ــمی«، اختی غیررس
معمــوالً آموزش هایــی کــه از نــوع اختیــاری هســتند، تأثیرگذارتــر 
و ماندگارتــر هســتند. آموزش هــای اجتماعــی غیررســمی، موجــب 
زمینه ســازی بــرای پی بــردن بــه تصــورات ارزشــی جامعــه، 
ــی  ــد اجتماع ــا و قواع ــز هنجاره ــی و نی ــوب اجتماع شــرایط مطل
و نقش هــای اجتماعــی می شــود. ایــن آموزش هــا بــه افــراد 
ــی را در  ــای خاص ــد پایگاه ه ــه بای ــه چگون ــد ک ــان می دهن نش
جامعــه اشــغال کننــد و در چارچــوب آن بــه ایفــای نقــش مؤثــر 
بپردازنــد. ماننــد نقش هــای جنســیتی، ســنی، شــغلی و گروهــی. 
ــط و  ــده رواب ــبکۀ پیچی ــق ش ــوالً از طری ــی معم ــوزش اجتماع آم
ــت  ــه روش دریاف ــون و خطــا، ب ــق آزم عناصــر متعــدد آن از طری
سیســتماتیک مجــازات یــا پــاداش، توجــه بــه الگــو و برخــورد فعاالنۀ 
ــای  ــی، رونده ــاختارهای انتظارات ــاد س ــران، ایج ــا دیگ ــاری ب رفت
 .(La Belle, 1982) می پذیــرد  انجــام   ... و  اجتماعــی  مقایســه 
حاصــل ایــن رونــد را می تــوان درونی ســازی و نهادینه کــردن 
شــخصیت، هنجارهــا و ارزش هــای اجتماعــی و همین طــور قواعــد 
ــری،  ــای جامعه پذی ــق فراینده ــول از طری ــل قب ــای قاب و هنجاره

ــت. ــف دانس ــای مختل ــای نقش ه ــپس ایف ــری و س یادگی
ــر فــرد اســت،  »امیــل دورکیــم« معتقــد اســت اجتمــاع مقــدم ب
زیــرا حیــات فــردی در واقــع محصــول فعالیت هــای متقابلی اســت 
کــه در جامعــه شــکل می گیــرد. بــه همیــن علــت اســت کــه اگــر 
کــودک انســان را دور از جامعــه قــرار دهیــم، )چنان کــه در مــورد 
دو کــودک هنــدی کــه ســال ها در جنــگل و بــا حیوانــات زندگــی 
کــرده بودنــد دیده شــد( هیچ گونــه شــباهتی بیــن آنهــا و دیگــران 
ــود  ــث می ش ــدن باع ــد اجتماعی ش ــد. فراین ــد ش ــده نخواه دی
ــوزش،  ــق آم ــه، از طری ــۀ جامع ــا بدن ــرد ب ــدن ف ــۀ همراه ش زمین
ــری،  ــری، برنامه پذی ــری، نظم پذی ــن قانون پذی ــری و تمری یادگی
ــاس  ــز احس ــق و نی ــس تعل ــاد ح ــی و ایج ــوق جمع ــت حق رعای
ــد  ــد. ایــن رون ــل محیــط و جامعــه، فراهــم آی مســئولیت در مقاب
ــن حــال،  ــی، در عی ــی می شــود. ول ــات اجتماع ــث نظــم و ثب باع
ــکل  ــی را ش ــرایط اجتماع ــت در ش ــی و مثب ــول منطق ــوازم تح ل
می دهــد. بــه ایــن ترتیــب، تعامــالت مســتمر، آگاهانــه و اختیــاری 
بیــن فــرد و جامعــه رونــد ایســتایی و پویایــی جامعــه را هم زمــان 

می کنــد.  امکان پذیــر 
 قرار گرفتــن افــراد در معــرض تعامــالت مثبــت و ســازندۀ اجتماعی 
باعــث می شــود امــکان پیش بینــی و ســاخت پیش فرض هــا و 
ــا  ــاخت پیش فرض ه ــود. س ــر ش ــرد امکان پذی ــرای ف ــا ب فرضیه ه
و فرضیه هــا در زندگــی بشــر بســیار مهــم و تعیین کننــده اســت، 
زیــرا بــر ایــن اســاس فــرد می توانــد عواقــب یــک رفتــار یــا گفتــار 
خــاص در جامعــه را حــدس بزنــد و بــا ایــن آگاهــی نقــش خــود را 
به خوبــی بــازی کــرده و تعامــل موفقــی بــا جامعــه و محیط داشــته 
باشــد بــه نحــوی کــه در ایــن ارتباط هــا بیشــترین بهــره را بــرده 

و کمتریــن هزینــه را متقبــل شــود. البتــه ایــن امــر مشــروط بــر 
ایــن اســت کــه فــرد در فراینــد تربیــت خــود صالحیــت پذیــرش 
ــی،  ــام ارزش ــول نظ ــار قب ــل ب ــز تحم ــازات و نی ــا مج ــاداش ی پ
ــدا  ــه شــکلی درونی شــده، پی هنجارهــا و قیدهــای اجتماعــی را ب
ــا جامعــه زمینه هایــی  ــرد ب کــرده باشــد. پــس تعامــل ســازندۀ ف
ــن  ــه بهتری ــی ب ــی اجتماع ــا زندگ ــه در آنه ــد ک ــم می کن را فراه
نحــو ممکــن شــکل می گیــرد ضمــن آنکــه تحــوالت الزم را 
ــد  ــه می کن ــتقر و نهادین ــد، مس ــامان می ده ــع س ــه  موق ــم ب ه

ــچیان، 1393(. ــی و فرش )نژاد ابراهیم
ــا درونی ســازی نظــام و الگــوی رفتــاری، ارزشــی  افــراد جامعــه، ب
ــد،  ــب کرده ان ــق کس ــن طری ــه از ای ــی ک ــا دانش ــاری و ب و هنج
قــادر خواهنــد بــود بــا مراجعــه بــه ایــن نظــام و الگــوی شــناختی، 
هــرگاه بــا پدیده هــای اجتماعــی، حتــی پدیده هــای جدیــد، 
روبــرو شــدند، بــا اتــکا بــه الگــوی هنجــاری درونی شــده و 
مطابقــت پدیــدۀ مــورد نظــر بــا آن و نیــز بــا بهره گیــری از 
عقالنیــت و منطــق خــود واکنــش مناســب را از خــود بــروز دهنــد. 
هــر چنــد فــرد کنتــرل هــوش هیجانــی و بهره گیــری بــه موقــع از 
عقــل و منطــق را هــم بــه میــزان زیــادی از محیــط و جامعــه ای 
کــه در آن زندگــی می کنــد فرا می گیــرد. فــرد حتــی عمــدۀ 
ــز از  ــتی را نی ــام هس ــه و نظ ــران، جامع ــود، دیگ ــش از خ تصورات
ــش گری و  ــجاعت پرس ــدرت و ش ــلماً ق ــوزد. مس ــه می آم جامع
ــی  ــوان جزئ ــم می ت ــت و کشــف را ه ــری، خالقی ــد، تصمیم گی نق
ــوان گفــت  ــن، می ت از آموزه هــای اجتماعــی قلمــداد کــرد. بنابرای
ــه،  ــوع در جامع ــراد هم ن ــا اف ــه ب ــی نظام یافت انســان از راه رویاروی
ــش  ــی خوی ــی و فرهنگ ــانی، اجتماع ــتی انس ــه هس ــد ب می توان
تحقــق بخشــد. در حالی کــه هم زمــان می توانــد از امکاناتــی 
ــکوفایی  ــتای خودش ــذارد در راس ــارش می گ ــه در اختی ــه جامع ک

ــود. ــد ش ــی بهره من ــای زندگ ــخصیتی و مهارت ه ش
ــی  ــود، ول ــاز می ش ــی آغ ــان کودک ــدن در زم ــد اجتماعی ش رون
ــش  ــی ترین بخ ــد. اساس ــه می یاب ــر ادام ــدت عم ــام م ــرای تم ب
اجتماعی شــدن در زمــان کودکــی محقــق می شــود کــه در طــی 
ــوۀ  ــان و نح ــا، زب ــیر رخداده ــت و تفس ــان قرائ ــودک انس آن ک
بهره گیــری از آن، گفتمــان، مهارت هــای اجتماعــی، پذیــرش 
و نحــوۀ به کار گیــری ارزش هــا و هنجارهــا، کنــش متقابــل، 
ــال  ــه و امث ــود و جامع ــرد از خ ــور ف ــی، تص ــری عاطف تجربه پذی
ــی  ــیوه های زندگ ــرد ش ــق، ف ــن طری ــرد. از ای ــا را فرا می گی آنه
فــردی و اجتماعــی، شــخصیت پذیری و توانایــی ایفــای نقــش در 

ــو، 1390(. ــره بیگل ــوری و ق ــوزد )منص ــه را می آم جامع
در کنــار ایــن گزاره هــا بایــد بــه یــک نکتــه بســیار مهــم دیگــر هم 
اشــاره کــرد و آن ایــن اســت کــه در مقابــل گرایــش ذاتــی انســان 
بــه اجتماعی شــدن، الزم اســت محیــط و جامعــه هــم تمایــل بــه 
ــود  ــا را در خ ــا و هنجاره ــازی ارزش ه ــردن و درونی س اجتماعی ک

فضای جمعی: ضرورت ها و موانع | ناصر براتی و شهرزاد خادمی
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داشــته باشــند و در غیــر ایــن صــورت تناقضــی پیــش خواهــد آمد 
ــرد،  ــد اجتماعی شــدن ف ــه، خــود در مســیر رون کــه در آن، جامع
تبدیــل بــه یــک مانــع و مزاحــم می شــود. نتیجــۀ چنیــن حالتــی 
شــکل گیری معضــالت عمیــق بــرای فــرد و اجتمــاع خواهــد بــود. 
فضاهــای عمومــی شــهری نقــش بســیار تعیین کننــده ای در ایــن 

خصــوص دارنــد.

فراینــد اجتماعی شــدن و نقــش فضاهــای عمومــی 
آن در  شهری 

ــج آن  ــرد و نتای ــد اجتماعی شــدن ف ــت فراین ــه اهمی ــا ب ــا این ج ت
ــد  ــاق می افت ــی اتف ــتر محیط ــدن در بس ــم. اجتماعی ش ــی بردی پ
ــی  ــای عموم ــرد. فضاه ــان را دربر می گی ــا کل جه ــه ت ــه از خان ک
شــهری یکــی از مهم تریــن محیط هایــی اســت کــه انســان 
از  رها بــودن  ضمــن  آن،  در  شــدن  غوطــه ور  بــا  می توانــد 
ــان کاروان  ــود را در می ــدن، خ ــمی و دیده نش ــای رس قید و بنده
ــد  ــاروی«  معتق ــد ه ــد. »دیوی ــای ده ــۀ بشــری ج ــات جامع حی
اســت شــهرها در فضاهــای عمومــی باز تولیــد می شــوند و انســان 
ــای  ــور مســتمر در فضاه ــه  ط ــی خــود را ب ــز »خــود« اجتماع نی

ــد.  ــف می کن ــی بازتعری عموم
پــس از روی کار آمــدن رژیــم پهلــوی در ایــران و تــالش ایــن رژیــم 
در ایجــاد تغییــرات بنیادیــن در ســاختارهای اجتماعــی و فرهنگــی 
جامعــه، محــالت شــهری از هــم گسســتند و بــا اتــکا بــه ملزومــات 
ــا شــهر در معنــای  زندگــی مــدرن مقــرر شــد کــه جــای آن را ب
ــر  ــام شــهروند پ ــه ن ــدی ب ــدۀ جدی ــدرن آن و شــکل گیری پدی م

کننــد؛ اتفاقــی کــه هرگــز روی نــداد )بمانیــان، 138۵(.
فضاهــای عمومــی شــهری زمینــه بازتولیــد فضــا، زبــان، فرهنــگ 
ــی گاه  ــی آورد.  شــهر تجل ــم م ــز فراه ــا را نی ــز تحــول در آنه و نی
ارتباطــات اجتماعــی انســان ها بــوده و بســتر تحقــق بخــش 
ــود  ــه می ش ــواره گفت ــی اســت. هم ــالت اجتماع ــده ای از تعام عم
ــویه  ــتمر و چند س ــی مس ــت و گفتمان ــده اس ــودی زن ــهر موج ش
ــودن شــهر، خــود  ــرار اســت. زنده ب ــا ســاکنانش برق بیــن شــهر ب
معلــول ایجــاد زمینــه ای اســت کــه در آن، ادراک فضــای شــهری از 
ــی  ــی و اجتماع ــتگی فرهنگ ــا، انباش ــکل گیری تجربه ه ــق ش طری
ــعیدی  ــتو و س ــد )خس ــدا می کن ــق پی ــاکنانش تحق ــط س توس
رضوانــی، 1389(. از ســوی دیگر، شهرنشــینان، هم زمــان، هــم 
ایفاگــر نقــش بازیگــر و هــم ایفاگــر نقــش تماشــاچی هســتند و 
ایــن فضاهــای عمومــی شــهری هســتند کــه زمینــۀ شــکل گیری 
و تجربــۀ تعامــالت اجتماعــی و حیــات اجتماعــی و مدنــی را 
ــد. هر چنــد در ظاهــر، فضاهــای عمومــی  ــرای مــردم ایجــاد کن ب
ــی  ــت، خوش ــات فراغ ــذران اوق ــرای گ ــی ب ــهری، محیط های ش
و لــذت و تفریــح هســتند. ویژگــی جالــب توجــه فضاهــای 
عمومــی شــهری آن اســت کــه ســاکنان شــهر بــر اســاس منافــع، 

اعتقــادات، توقعــات، نقش هــا، موقعیت هــا، هنجارهــای مــورد بــاور 
ــر  ــه مبتنی ب ــی ک ــوند. عوامل ــا می ش ــود وارد آنه ــای خ و ارزش ه
متغیرهایــی چــون جایــگاه طبقاتــی، اقتصــادی، اجتماعــی، قومــی، 
ــژاد و تربیــت خانوادگــی هســتند )قنبــران  مذهبــی، تحصیلــی، ن
ــیار  ــف بس ــن طی ــن ای ــم قرار گرفت ــری، 1393(. در کنار ه و جعف
متنــوع و مختلــف در فضاهــای عمومــی خــود یــک پدیــدۀ مهــم 

و قابل تأمــل اســت.
فضاهــای عمومــی شــهری، بــه  واســطۀ ماهیتــی کــه دارنــد، نوعــی 
ــا  ــن فضاه ــرا ای ــد، زی ــود می آورن ــه وج ــزه را ب ــط دموکراتی محی
بــه ســوی همــۀ گروه هــا و اقشــار گوناگــون از هــر جنــس، 
ــۀ اجتماعــی و  ــژاد، مذهــب، طیــف گرایش هــای سیاســی، طبق ن
ــب فضــای  ــن ترتی ــه ای ــاز اســت. ب ــالت، و ... ب اقتصــادی، تحصی
ــه فصــل مشــترک زندگــی اجتماعــی  ــل ب عمومــی شــهری تبدی
ــن،  ــود. بنابرای ــی می ش ــی جمع ــور زندگ ــهروندان و تبل ــۀ ش کلی
ــه جــذب  ــادر ب هــر چــه یــک فضــای عمومــی شــهری بیشــتر ق
ــر  ــد، کامل ت ــته باش ــهری داش ــف ش ــای مختل ــرها و طیف ه قش
ــن  ــق چنی ــا خل ــف ی ــر، کش ــوی دیگ ــت. از س ــر اس و کارآمدت
ــتاوردهای  ــن دس ــی از مهم تری ــهری یک ــط ش ــی در محی فضاهای
شهرســازی، چــه در حــوزۀ برنامه ریــزی و چــه در حــوزۀ طراحــی 

ــود. شــهری، خواهــد ب
»کریســتوفر الکســاندر«  معتقــد اســت مــردم ســاکن در شــهرها 
ــاز خــود دســت  ــورد نی ــه تماس هــای اجتماعــی م ــه هرحــال ب ب
می یابنــد، زیــرا نمی تــوان به راحتــی مانــع غریــزۀ اجتماعــی 
انســان ها در دیــدن و مشــاهدۀ دیگــران و همین طــور دیده شــدن 
ــر و  ــد )بهزادف ــهری ش ــی ش ــای عموم ــران در فضاه ــط دیگ توس
ــت  ــز اهمی ــر حائ ــن نظ ــوع از ای ــن موض ــبی، 1392(. ای طهماس
اســت کــه کســب دانــش و بلــوغ اجتماعــی و نیــز دســت یابی بــه 
ــه و  ــه مبادل ــاًل وابســته ب ــاالی فرهنــگ و مدنیــت، کام ســطوح ب
تعامــل دانــش، اطالعــات و تجربیــات زندگــی بــا دیگــران اســت. 
لــذا مالحظــه می شــود ایــن تعامــل، بــه فراخــور شــرایط و 
ــی  ــای عموم ــی از فضاه ــواع مختلف ــود، در ان ــای موج موقعیت ه
ــان(.  ــرد )هم ــکل می گی ــمی( ش ــمی، غیررس ــمی، نیمه رس )رس

ــه  ــگاه آن ب ــران و جای ــر ته ــارراه ولی عص چه
ــهری ــی ش ــای عموم ــک فض ــوان ی  عن

تهــران، شــهری بــا بیــش از 8میلیــون نفــر جمعیــت، بزرگ تریــن 
ــت. در  ــان اس ــهرهای جه ــن ش ــی از بزرگ تری ــران و یک ــهر ای ش
نظــام شــهری ایــران و از جملــه تهــران، تــا دوران قاجــار، فضــای 
عمومــی شــهری کــه در آن هــدف اصلــی تعامــل و تبــادل 
ــف  ــای مختل ــوص جنبه ه ــی در خص ــش عموم ــات و دان اطالع
ــای تنــگ  ــی باشــد، وجــود نداشــته اســت. کوچه ه ــات جمع حی
ــای  ــت و فض ــدان فرص ــز چن ــی نی ــای قدیم ــک در بافت ه و باری

جســتار
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روابــط اجتماعــی در ســطح کالن را فراهــم نمــی آورده اســت. شــهر 
ســنتی بیــش از آنکــه حاصــل یــک گرایــش عــام بــه کلیــت فضــای 
شــهری باشــد، بــه قســمت های نیمه خودکفایــی بــه نــام محلــه یــا 
بــرزن تقســیم می شــد و بــه تناســب، تعامــالت اجتماعــی را نیــز در 
همیــن ســطح شــکل مــی داد. ســاکنان شــهرها نیــز در ایــران بیش از 
آنکــه شــهروند باشــند، »محله ونــد« بودنــد. مســلماً حــد تعریف شــده 
و نهادینه شــده ای از ایــن رونــد ســطح و ســقف کنش هــای جمعــی 
را اقتضــا و محقــق می کــرده اســت. هرچنــد فضاهایــی چــون 
ــا،  ــا، کاروان ســراها، قهوه خانه ه مســاجد، حمام هــای عمومــی، بازاره
ــا حــدودی خــأ ناشــی  ــا می توانســته اند ت ــال آنه ــا و امث زورخانه ه
از فقــدان فضاهــای عمومــی شــهری را پــر کننــد. تعــادل و موازنــۀ 
ــداوم می بخشــید  ــی ت ــات جمع ــه حی ــر روی ب ــه ه به دســت آمده ب

)پوراحمــد و پوراحمــد، 1393(. 
 چهــار راه ولی عصــر تهــران از تقاطــع بیــن دو خیابــان شــریانی اصلی 
تهــران، یعنــی خیابان هــای انقــالب و ولی عصــر شــکل گرفتــه اســت 
) تصویــر1(. موقعیــت ایــن دو خیابــان در شــبکۀ خیابان هــای تهــران 
راهبــردی اســت. هــر دو خیابــان، هــم بــه  واســطۀ طــول آنهــا و هــم 
کاربری هــای مســتقر در آنهــا و نیــز بــه  واســطۀ حــوادث و رویدادهای 
تاریخــی کــه در آنهــا اتفــاق افتــاده اســت، منحصــر بــه فرد هســتند. 
ــه  ــرب شــهر را ب ــه غ ــدوری اســت ک ــع کری ــالب درواق ــان انق خیاب
شــرق آن متصــل می کنــد. خیابــان ولی عصــر نیــز بــه نوعــی شــهر 
قدیمــی ری را بــه منطقــۀ شــمالی تهــران یعنــی شــمیران متصــل 

ــین بار، 1393(.  ــوری و آتش ــد )منص می کن
عالوه بــر موقعیــت تاریخــی و هندســی دو خیابــان ولی عصــر و انقالب 

در پهنــۀ کلــی شــهر تهــران مطالعــات و بررســی های متعددی نشــان 
ــق  ــردن مناط ــطۀ متصل ک ــر، به واس ــارراه ولی عص ــه چه ــد ک داده ان
ــران  ــهر ته ــمالی-جنوبی ش ــق ش ــن مناط ــرقی-غربی و همچنی ش
نقطــۀ ثقــل مرکــز فضایــی شــهر تهــران اســت. از نظــر هندســی نیــز 
ایــن نقطــه بــه مرکــز نقشــه شــهر تهــران نزدیــک اســت. خطــوط 
حمل ونقــل عمومــی شــهر نیــز در محل هــای مختلــف بــه یکــی از 

دو خیابــان اصلــی گفته شــده مرتبــط هســتند.
ــر  ــود اســت. بناب ــه ای مخصــوص خ ــار راه ولی عصــر دارای تاریخچ چه
ــا  ــوی ی ــان پهل ــان خیاب ــتوفی« رضاخ ــداهلل مس ــته های »عب نوش
ــد کاخ ســعدآباد و کاخ مرمــر، احــداث  ــرای پیون ولیعصــر امــروز را ب
کــرد. خیابــان پهلــوی در طــول ســال های 1332 تــا 13۵۵ بــه شــکل 
امــروزی خــود درآمــد. ســاخت فروشــگاه های و رســتوران های متعدد 
ــل  ــان را تبدی ــن خیاب ــه شــکل فرنگــی داشــتند، ای ــی ک و کافه های
بــه یــک فضــای تفرجــی کــرد. تغییــر نــام ایــن خیابــان از پهلــوی 
ــه ولی عصــر در طــی ســال ها و تحــوالت  ــه مصــدق و از مصــدق ب ب
ــزد مدیریــت  ــان ن ــر اهمیــت ایــن خیاب ــران، شــاهدی ب سیاســی ای
شــهری اســت )همــان(. چهــارراه ولیعصــر؛ تقاطــع دو خیابــان اصلــی 
در تهــران بــه نــام ولیعصــر و انقــالب، گــره شــهری برجســته ای در 

ــد. ــه حســاب می آی ــن شــهر ب ای
چهــار راه ولی عصــر در نهایــت بــا توجه به موقعیــت جغرافیایــی، تاریخی، 
فضایــی، عملکردی، اجتماعی، سیاســی و روان شــناختی محیطــی خود، 
ــن،  ــن، پر  مخاطب تری ــی از مهم تری ــد یک ــوه می توان ــورت بالق ــه ص ب
ســرزنده ترین، جذاب تریــن، کارآمدتریــن و اثرگذارتریــن فضــای عمومــی 

در کل شــهر تهــران باشــد.

.www.googleearth.com تصویر1: موقعیت چهارراه ولیعصر، تقاطع دو خیابان اصلی انقالب اســالمی و ولیعصر در تهران. مأخذ: نگارندگان براســاس

فضای جمعی: ضرورت ها و موانع | ناصر براتی و شهرزاد خادمی
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ــن  ــهری نوی ــای ش ــک فض ــکل گیری ی ــع ش موان
ــران ــر ته ــارراه ولی عص در چه

ــوازم و  ــۀ ل ــر کلی ــارراه ولی عص ــوه چه ــور بالق ــه ط ــه ب ــا اینک ب
امکانــات تبدیل شــدن بــه یــک فضــای عمومــی شــهری توان منــد 
و تأثیرگــذار را دارد، ولــی در حال حاضــر چنیــن نقشــی بــه 
ــان در  ــورهای جه ــیاری از کش ــت. در بس ــده اس ــذار نش آن واگ
ــرد  ــه ک ــابهی را مالحظ ــوارد مش ــوان م ــف می ت ــای مختل قاره ه
ــران شــهری و  ــن، مدی ــی اســتثنایی ماننــد ای کــه در موقعیت های
شهرســازان از ایــن فرصــت ناپیــدا و گنجینــۀ پنهــان در راســتای 
ــد، ســرزنده و  ــک فضــای شــهری بســیار کارآم ــه ی شــکل دهی ب
منحصــر بــه فــرد ســود جســته اند. از جملــه فضاهــای مشــابه در 
ــردام   ــر روت ــدان تئات ــه می ــوان ب ــد، می ت ــق بوده ان ــه موف ــا ک دنی
ــن  ــالزا در برلی ــگ، 1391( و پوتســدامر پ ــی و نورمحمدبی )حبیب

اشــاره کــرد. 
ــی  ــای عموم ــک فض ــکل گیری ی ــت ش ــب، فرص ــن ترتی ــه ای ب
ــه  ــر، از آن گرفت ــارراه ولی عص ــذار در چه ــاذب و اثرگ ــهری ج ش
شــده اســت. دالیــل عمــده بــرای چنیــن رخــدادی را می تــوان در 

مــوارد ذیــل خالصــه کــرد :

1- فقــدان روحیــۀ شــهروندی در ســاکنان شــهر تهــران و برخــورد 
دائمــی روحیــه و فرهنــگ انطباق نیافتــه بــا فرهنــگ شهرنشــینی 
ــرای شــکل دادن  ــۀ مشــخصی ب ــه در نتیجــه آن، مطالب ــدرن ک م
ــی شــهری نیمه رســمی و غیررســمی وجــود  ــای عموم ــه فضاه ب
نــدارد. ایــن روحیــه بــا وجــود اقدامــات اخیر شــهرداری در بســتن 
چهــارراه بــه روی عابــر پیــاده در ســطح ایــن محوطــه، همچنــان 

ــر2(. ــورد )تصوی ــه چشــم می خ ب
2- عــدم توافــق بیــن ســاکنان و مدیریــت شــهر تهــران در تعریــف 
چهــار راه ولی عصــر به عنــوان یــک فضــای عمومــی شــهری غنــی و 
ارزشــمند )توضیــح آنکــه مدیریــت شــهری بــا وجــود تالش هــای 
بســیار در ســال های گذشــته هرگــز نتوانســته اســت نظــم بایســته 
را بــه شــرایط حاکــم در ایــن چهــارراه تحمیــل کنــد و ایــن فضــا 
همــواره مملــوء از حرکت هــای بی نظــم و بی برنامــۀ ســواره و 
پیــاده بــوده اســت کــه منجــر بــه تحمیــل بــار شــدید ترافیکــی 

بــه ایــن منطقــه شــده اســت )تصاویــر 2و3(.
3- نــگاه امنیتــی مدیریــت شــهری در تهــران کــه بــه  ویــژه بعــد از 
حــوادث مربــوط بــه انتخابــات 1388 پر رنگ تــر شــد و بــه  جــای 
گســترش و ارتقــای فضاهــای عمومــی شــهری و ســپردن آنهــا بــه 

جســتار

تصویــر 2 : منع عبور مرور پیاده در چهارراه ولیعصر، پیرو احداث نرده های 
www.media.isna.ir :جداکننده و زیرگذر. مأخذ

تصویر 3: حرکت های بی نظم سواره و پیاده علی رغم جداسازی آنها توسط 
www.media.isna.ir : نرده کشی توسط شهرداری. مأخذ

مــردم ســعی در اشــغال و اســتقرار کاربری هایــی در ایــن فضاهــا 
کــرد کــه حضــور ســاکنان شــهر را بــه حداقــل برســاند یــا تبدیــل 

بــه حضــوری کنترل شــده کنــد.
ــهری و  ــی ش ــای عموم ــوص فضاه ــش الزم درخص ــود دان 4- نب
ــرای داشــتن جامعــۀ شــهری متمــدن، ســرزنده و  وجــوب آنهــا ب
آگاه و هویــت شــهری، خــالق و ســالم در بیــن دســت اندر کاران و 

ــهری. ــران ش ــز مدی ــی و نی ــزی و طراح ــان برنامه ری کارشناس

نتیجه گیری 
ــی  ــار اجتماع ــوزش و شــکل گیری رفت ــرای آم ــه بســتری ب جامع
ــد و  ــد می کن ــه رش ــد در جامع ــدو تول ــان از ب ــت. انس ــان اس انس
ــه،  ــمی جامع ــوزش غیررس ــوزد. آم ــران را می آم ــا دیگ ــل ب تعام
ــراد  ــط بیــن اف ــق شــبکۀ پیچیــده رواب ــرد را از طری نقــش هــر ف
و عناصــر متعــدد آن، تعییــن می کنــد. ایــن آموزش هــا بــه 
طریــق  از  اجتماعــی  هنجارهــای  و  شــخصیت  درونی ســازی 
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جامعه پذیــری و ایفــای نقش هــای مختلــف، منجــر می شــود. 
فضاهــای عمومــی شــهری یکــی از مهم تریــن محیط هایــی 
ــدون  ــه و ب ــدن« در آن آزادان ــد اجتماعی ش ــه »فراین ــتند ک هس
انقیــاد آمــوزش داده می شــود. فضاهــای عمومــی بــا ایجــاد 
محیطــی دموکراتیــک کــه همــواره بــر روی عمــوم، فــارغ از دیــن، 
ــل  ــه فص ــت، ب ــاز اس ــی و...- ب ــات اجتماع ــش ، طبق ــژاد، گرای ن
ــه در  ــود ک ــل می ش ــهروندان تبدی ــۀ ش ــی هم ــترک زندگ مش
ــای  ــات، مهارت ه ــش، اطالع ــۀ دان ــی در مبادل ــوغ اجتماع آن بل

ــود.  ــل می ش ــراد حاص ــر اف ــا دیگ ــل ب ــی و تعام اجتماع
چهــارراه ولیعصــر، نقطــۀ تالقــی دو خیابــان اصلــی و مهــم شــهر 
تهــران، بــه نام هــای انقــالب اســالمی و ولی عصــر، یکــی از 
ــداث  ــرو اح ــران و پی ــخ ته ــول تاری ــه در ط ــت ک ــی اس مکان های
ایــن دو خیابــان، همــواره بــه  عنــوان یکــی از نقــاط عطــف شــهری 

در تهــران مطــرح بــوده و یــک مــکان بــا توانایــی بالقــوۀ بســیارزیاد 
بــرای تبدیل شــدن بــه فضــای عمومــی و جمعی اســت. امــا عواملی 
ماننــد فقــدان روحیــۀ شــهروندی و فرهنــگ شهرنشــینی مــدرن 
ــان ســاکنین  ــود فهــم مشــترک می در بیــن ســاکنین تهــران، نب
ــارراه ولی عصــر،  ــره وری از چه ــف و به ــران شــهری در تعری و مدی
برخــورد امنیتــی مدیــران شــهری بــا ایــن مــکان و ســعی در حذف 
حضــور فیزیکــی مــردم آشــکارا در ازای الویــت دادن بــه ســواره در 
ــای  ــارۀ فضاه ــی درب ــواد کاف ــش و س ــدان دان ــاً، فق ــهر و نهایت ش
عمومــی، خصوصیــات و الــزام وجــود آنهــا بــرای داشــتن جامعــه ای 
متعالــی در بیــن طراحــان و مدیــران شــهری، ســبب شــده اند کــه 
ایــن چهــارراه علی رغــم تــوان فضایــی بــاال بــرای تبدیل شــدن بــه 
یکــی از مصادیــق فضــای عمومــی شــهری، فرصــت بالفعل کــردن 

توانایــی هــای خــود را بــه دســت نیــاورد.
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