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Introduction: Today, with the increasing trend of privatization of public spaces and its control 
in various ways; the sociability of public space, which is one of the pillars of urban vitality; has 
been challenged. On the other hand, a lack of attention to the social dimension of vitality is 
observed in most studies. After years of neglecting streets as public spaces, now more than ever, 
people around the world are becoming more interested and aware of the multiple functions of 
streets. Vitality in the urban realm is an important quality that increases the pleasant feeling of 
the streets and encourages social life as an important indicator of the health of the streets. The 
use of the words sociable and antisocial expresses the spatial qualities that bring people 
together or separate them. Sociability is a quality that is not easily obtained in a public space. 
That a public space can absorb social functions is an important advantage that depends first on 
the social structure of each society and then on the behavioral and psychological patterns of the 
members of that society. Finally, the space itself must have a quality of design and architecture 
that supports social activities. This study seeks to identify the most important indicators of 

sociability to achieve vitality in Valiasr St., Tehran from the perspective of experts and street 
users. 
Objectives: The purpose of this study is to investigate the relationship between the two 
concepts of sociability and vitality in Valiasr Street, Tehran to use the results in urban public 
space planning. This research seeks to achieve the most important criteria of sociability of 
public spaces to achieve vitality in Valiasr Street, Tehran, based on the views of experts and 
users. Valiasr Street was chosen for this study because it is the longest street in Tehran, 
connecting the geographical north and south as well as the class north and south of the city. 
Methodology: In this regard, a comparative analysis is performed based on the views of experts 
on Valiasr Street and the users of this street. By adopting a combined approach with a sequential 
exploratory research design and using three methods of unstructured interview, observation 
committee and field observation, research data were collected. Due to the difference in the 
structure of quantitative and qualitative data, data collection and analysis methods were 
performed in two ways. In the qualitative section: the target community of this section is urban 
experts, including professors of geography and urban planning; they are city managers and PhD 
students of geography and urban planning. A sampling of this section was done based on the 
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purposeful method, which is specific to qualitative research. In the quantitative section: The 
population studied in the quantitative section is the users of Valiasr Street, who were 
questioned in three sequences. The sample size of this section was equal to 30 people from each 
sequence, which was sampled in an available way, and a total of 81 healthy questionnaires were 
obtained. 
Result: A total of seven main criteria was identified by experts, but 3 of these 7 criteria were not 
approved by users. The results were then discussed in two areas. First, it was found that, 
contrary to experts' views, criteria that are more collectivist are less preferred by users. There 
were also fundamental differences in the views of the two groups. So that the experts had a 
scientific but idealistic attitude towards the issues and issues of public spaces. While users' 
point of view is a simple, minimal but realistic view of their preferences and desires from a 
public space, which is based on their lived experience of public spaces. 
Conclusion: After analyzing the content of experts' interviews, seven sociability criteria were 
summarized as effective criteria for the vitality of Valiasr Street. Three of these seven criteria 
were not approved by users. In general, criteria that were more collectivist were less preferred 
by users. On the other hand, criteria such as "roaming and presence of pedestrians on the street", 
"presence and long stops", "diversity in behavior and activity patterns" and "responsiveness of 
the space to the needs of daily life" were the most important preferences of users in this 
component. These results show the principle that in the sociability of Valiasr Street, things that 
are individualistic or can be done by individual discretion are more preferred by users. The 
results of survey and field studies in Valiasr Street also showed that there is social acceptance in 
the form of specific nodes in this street, which can be fully identified and evaluated through 
survey studies. Tajrish Square, Ferdous Bagh, Vanak Square, Valiasr Square, Valiasr Crossroads, 
and areas with large parks such as Mellat Park are among these nodes. However, despite the fact 
that there is a significant difference between the northern and southern parts of the street in 
terms of the level of sociability, the lower part of the street, especially between El-Ghanebal 
Street and Railway Square, faces a serious challenge in all components of sociability and 
subsequently vitality; however, the ill-considered and prescriptive actions of Tehran's urban 
administration in recent years have led to the loss of a major part of the social space and social 
functions of Valiasr Street throughout the space of this street. Finally, the realization of the 
sociability of public spaces depended on a series of requirements and underlying conditions that 
can be sought in the field of macro-political, institutional and social structures. 

Highlights: 
● Basically, the two categories of sociability and vitality have a lot of overlap in indicators and 
components. But so far, the relationship between the two has not been well researched. 

• Having a purely scientific and idealistic attitude of experts toward the issues and topics of 

public spaces; cannot lead to the vitality of urban space. Therefore, the preferences and 
biological and real experience of users, as well as the identification and localization of vitality 
components should be the criterion for creating vibrant urban spaces. 
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زندگی  ی،سرزندگ ها:کلید واژه

 زندگی شبانه، فضای شهری، مره،روز

 حیات جمعی

پذیری اجتماعهای مختلف؛ روشی و کنترل آن به امروزه با روند رو به افزایش خصوصی شدن فضاهای عموم :بیان مساله

د اجتماعی م توجهی به بعاز طرفی ک. شده استباشد؛ دچار چالش کان سرزندگی شهری میفضای عمومی که یکی از ار
 یبرا پذیریعاجتما هایهشاخص ینمهمترشود. این پژوهش به دنبال شناسایی ها مشاهده میپژوهشسرزندگی در اکثر 

 باشد.یخیابان م از نگاه متخصصان و کاربران یعصر تهرانول یاباندر خ یسرزندگبه  یابیدست

در خیابان ولیعصر تهران  یسرزندگیری و پذاجتماع مفهومدو  باطو ارتت نسب یرسبرش حاضر، ز پژوههدف ا اهداف:
 ریزی فضاهای عمومی شهری است. جهت کاربست نتایج آن در برنامه

استا، یک تحلیل تطبیقی بر اساس دیدگاه متخصصین آشنا به خیابان ولیعصر و کاربران این در این ر :روش پژوهش

ح تحقیق متوالی اکتشافی و با استفاده از سه روش مصاحبه ویکرد ترکیبی مبتنی بر طرر خیابان انجام گردید. با اتخاذ یک
 د.های پژوهش گردآوری شبدون ساختار، پیمایش کمی و مشاهده میدانی، داده

معیار مورد تأیید کاربران قرار   7مورد از این  3معیار اصلی توسط متخصصین شناسایی شد که  7در مجموع  ها:یافته 
 ین،متخصصدیدگاه برخالف . نخست اینکه مشخص شد در دو محور مورد بحث قرار گرفت یجنتانگرفت. در ادامه 

های اساسی در ضمن اینکه تفاوت .شوندیداده م حیران کمتر ترجکارب یدارند، از سو تریانهگراکه حالت جمع یارهاییمع
نسبت به مسائل و موضوعات  گراآلیدهاما ا یعلم ینگرش، نیمتخصصدیدگاه این دو گروه وجود داشت. بطوری که 

 یهاهو خواست یحاتاز ترج یاما واقع یساده، حداقل یدگاهد یککاربران،  یدگاهکه د ی. در حالداشتند یعموم یفضاها
 است. یعموم یها از فضاهاآن یستهبر تجربه ز یکه مبتن باشدیم یعموم یفضا یکز ها اآن

تشخیص  ایینهزم یطالزامات و شرا ی ازسر یکدر گرو  یعموم یفضاها یریپذتحقق اجتماعدر نهایت  گیری:نتیجه 
 هستند. قابل جستجو یو اجتماع ینهاد یاسی،کالن س یساختارها یطهکه در ح داده شد

 ت برجسته:نکا

 ها هستند. اما تاکنون نسبت ها و مولفهدر شاخص یادیز یهمپوشان یدارا یو سرزندگ یریپذدو مقوله اجتماع اصوال
 . نشده است یواکاو یدو، به خوب ینا

  تواند ی؛ نمیعموم ینسبت به مسائل و موضوعات فضاها گرای متخصصینآلیدها و  یعلمصرفا  ینگرشداشتن
و همچنین شناسایی و بومی  ی فضای شهری شود. لذا ترجیحات و تجربه زیستی و واقعی کاربراننجر به سرزندگم

  های سرزندگی نیز باید در خلق فضاهای سرزنده شهری مالک قرار گیرد.مولفهسازی 

 

 
  ارجاع به این مقاله:1 

. تهران ولیعصر خیابان در کاربران و متخصصین دیدگاه از شواهدی: شهری عمومی فضاهای سرزندگی و پذیریاجتماع(. 1140. )حسن، یانرضاییو بوالفضل قنبری، ا فر، حسین،نظم فرخ،، بیطهماس
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 بیان مسأله 
نقش  یشهر یاست و فضاهاشهر بوده هاییتعملکردها و جذاب ترینمهماز  یکی ،مردم رو شدن با سایرروب یخ،در طول تار

 یدیشهرها، نقش کل یعنصر عملکرد ترینمهم مثابهبه هایابانخ. (2007 ،1)گل اندهکرد یمالقات باز هاینمکا عنوانبهرا  یاصل
 یمطالعه زندگ یبرا آزمایشگاهی مثابهبهها قبل تاز مد یاباندارند. خ ییفضا یو عملکردها تماعیاج یعملکردها یونددر پ

باشد که در  تریهگسترد یاجتماع یندهایمطالعه فرآ یبرا ینقطه آغاز تواندیم یراز .(2018 ،2)هوبارد و لیون بوده است یاجتماع
 ندرتبه هایاباندارند، خ یداز محققان تأک یکه برخ طورهمان حالبااین (.2018ن، )هوبارد و لیو هستند یلدخ یشهر یفضاها یدتول

 یهاضرورت یناز شهرها، ا یاری. بلکه در بسشوندیلذت و نشاط ساخته م ییطراحان و کاربران آن جهت برپا هاییدهمطابق با ا
ها عدم توجه به لاز سا بعد .(2018، )هوبارد و لیون کندیم یترا هدا هایابانخ یریتو مد یاست که طراح دارییهنظام سرما

مند هعالق هایابانمتعدد خ ین به کارکردهامردم در سراسر جها یگری،از هر زمان د یشاکنون ب ی،عموم یفضا عنوانبه هاخیابان
دارند  یدر جهان سع یشهر یریتو مد یراستا مجامع دانشگاه یندر ا (.2019، 3صبوری و الرسن )پارک، اوینگ، اندو واقف شده

از  یکی یسرزندگ اصوالًدعوت کنند.  هایابانو مردم را به حضور در خ یافتهرا باز استآن  یابان که سرزندگیعنصر گمشده خ
مورد توجه قرار  بیشتر روزروزبه اکنونهم ی،اجتماع هاییبآس یدو تشد ینیشهرهاست که با توسعه روند شهرنش یاساس یازهاین
 یشکه منجر به افزا شودیمهم محسوب م یفیتک یک ی،شهر ودر قلمر یسرزندگ. (2014، 4مالک و احمدی، )رستگار گیردیم

)باجچینوسی،  نمایدیم یقتشو هایاباناز سالمت خ یشاخص مهم عنوانبهرا  یاجتماع یشده و زندگ هایابانخ انگیزتحس لذ
شدن  یها در فضا و اجتماعبر درک کاربران فضا، عملکرد آن یماًاست که مستق یادیبن یامر یفیت،ک .(2018، 5بقیری و قجینولی

 ییفضا هاییفیتک یانگرب گریز،عو اجتما پذیرعاجتما هایهاستفاده از واژ .(2008، 6هاموند و )کارمونا، مگالس گذاردیم یرفضا تأث
 یک یبرا آسانیبهاست که  یفیتیک یری،پذ(. اجتماع1987، 7)لنگ کنندیاز هم دور م یا کنندیهم جمع م گردهستند که مردم را 

است که در وهله  یمهم یترا جذب کند، مز یاجتماع یبتواند کارکردها یعموم یفضا یک ینکه. اآیدینم دست به یعموم یفضا
خود فضا  یتدارد. در نها یآن جامعه بستگ یاعضا یشناختو روان یرفتار یهر جامعه و سپس به الگوها یاول به ساختار اجتماع

 نیا،، قنبری و رضاییفر، نظمیکند )طهماسب یتحما یاجتماع هاییتباشد که از فعال یو معمار یاز طراح یفیتیک یدارا یدبا یزن
 مطالعه حاضر است.  یموضوع محور یری،پذو اجتماع یدو مقوله سرزندگ ینب باطنسبت و ارت یراستا، بررس ین(. در هم1399
دو،  ینهستند. اما تاکنون نسبت ا هامؤلفهها و در شاخص یادیز یهمپوشان یدارا یو سرزندگ یریپذدو مقوله اجتماع اصوالً

 یعنصر اساس یری،پذنسبت و ارتباط آن است که اجتماع ینا یبررس یهاضرورت ترینمهماز  یکینشده است.  یواکاو خوبیبه
 ین،. بنابرایستندن یرپذاست که اجتماع ینمعاصر ا یعموم یاز فضاها یاری. مشکل بساستحلقه گمشده آن  حالدرعینو  یسرزندگ

 یکردن فضاها یرپذاجتماع یهاو روش یریپذاجتماع یارهاینظر گرفتن مع فضاها، بدون در ینسرزنده ساختن ا یبرا یهر تالش
 موجود،از مطالعات  یاریبس کهطوریبهشود. ، حتی در سوابق پژوهشی موضوع نیز دیده میخألاین نخواهد برد.  جاییبهراه  یعموم

 یدبا کهدرحالیاند. گرفته یدهناد یادیرا تا حد ز یابانخ یبه فضا ینگرش اجتماعسرزندگی،  یکالبد هایمؤلفه یرو ا تمرکز برب
 یسو از (.2007 ،8)پایومیر یردمورد مطالعه قرار گ یتعامالت اجتماع یبرا یو محل یاجتماع یفضا یک عنوانبه یابانخ یفضا

و نسبت آن با  یریپذاز نظر نحوه نگرش به مقوله اجتماع ی،عموم یفضاها یدو گروه از عامالن اجتماع ینب یستیبا یگر،د
روزمره و  یمدنظر دارند، برآمده از تجارب زندگ یعموم یکه شهروندان و کاربران فضاها یارهاییتفاوت قائل شد. مع یسرزندگ

 ینقش یزی،ربرنامه یاجامعه حرفه یاعضا عنوانبهمتخصصان  کهدرحالیاست.  یعموم فضاهایاستفاده از  یها برااهداف آن
 اوالً  ها،یدگاهد ینا زمانهم یلو اجرا دارند. تحل یطراح صورتبهو چه  پردازییدهچه در قالب ا یعموم یافضاه یددر تول یمحور
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 و همکاران طهماسبی.../ پذیری و سرزندگی فضاهای عمومیعاجتما

 
 نظرات نقطه ییبا شناسا ،ثانیاًو  شودیم یعموم فضاهایو ساخت  یطراح ید،موجب مشارکت دادن شهروندان در پروسه تول

 . آیدیفراهم م یشهر یعموم یسرزنده ساختن فضاها یبرا یرتریپذو کاربست تریانهگراواقع یدو گروه، راهبردها ینا ینمشترک ب
به  یدنرس یبرا یعموم یفضاها پذیریعاجتما یارهایمع ترینمهمبه  یابیپژوهش درصدد دست ینتوجه به موارد فوق، ا با

برای این مطالعه انتخاب  جهتازآن یعصرول یابانمتخصصان و کاربران است. خ یدگاهتهران بر اساس د یعصرول یاباندر خ یسرزندگ
. استشمال و جنوب طبقاتی شهر  ینو همچن یدهنده شمال و جنوب جغرافیایتهران، اتصال یابانخ ترینیطوالن عنوانبهشد که 

آن  یابان،خ ینمتنوع در طول ا هاییتها و هوکند. وجود فضاها، فعالیتعبور می 11و  6، 3، 1این خیابان در مسیر خود از مناطق 
مطرح در پژوهش حاضر  سؤالدو اساس  ین. بر ادهدیقرار م یو سرزندگ پذیریعاجتما ینمطالعه ارتباط ب یبرا یرا نمونه مناسب

 گردید:
 یابانخ یناز نگاه متخصصان و کاربران ا یعصرول یاباندر خ یبه سرزندگ یابیدست یبرا پذیریعاجتما هایهشاخص ترینمهم .1
 یست؟چ
 یشهر یعموم یفضاها یزیربرنامه یبرا یچه نکات ی،سرزندگ و یریپذاجتماع مؤلفهدو بین نسبت و ارتباطات  یلتحل از. 2
 اتخاذ نمود؟ توانیم

 مبانی نظری
 یشهر هاییابانآن در خ هاییژگیو و 1یسرزندگ

و  گلیانکرد.  یمها تقسآن هاییتفعال یمورد استفاده برا یمردم و فضا یعنی یبه دو عنصر اصل توانیرا م یشهر سرزندگی
 لوو،) آن افراد است هاییتفعال ینو همچن یشهر یفضااز نشاط مردم در  یناش یشهر یمعتقدند که سرزندگ یکوبزج ینج

. یستن گیریاندازهقابلشود و  یفتوص یاحساس شهود یک عنوانبه تواندیم یواقع سرزندگ در (.2019 ،2انگی و یش هوآنگ،
 یانب ترینحواض یندر آن حضور دارند. بنابرا هایتوجود خواهد داشت که مردم و فعال یتنها زمان یشهر هاییاباندر خ یسرزندگ
از سطح  اییینهآ ی،شهر یسرزندگ یگر،د یاز سویرضروری. غ هاییتعبارت است از تراکم افراد در فعال یابانخ یک یسرزندگ

مخاطب از تمام اقشار  یی کهاست وابسـته به مکان منظر، جا یفیتیبلکه ک یست،ن یشهر یحضور مردم در فضاها یتو کم یشلوغ
 ی،جواد و یمنصور مهربانی،مرتاض) یابدحضور  یاجبار هاییتافزون بر فعال یِو اجتماع یاریاخت هاییتجامعه جهت انجام فعال

که به  یگریفضا است، اما عامل د یدر سرزندگ ی(، عامل مهمیتتعداد کاربران )کم کند،یم یانب گلیانکه  طورهمان. (1396
 یتکه سطح فعال کندیاضافه م ی. وکنندیشهر صرف م یعموم یاست که کاربران در فضا زمانیمدتدارد،  یتهمان اندازه اهم

 یجاددر شهر ا یکمتر یمشخصاً زندگ کنند،یفضا عبور م از میان سرعتبه هک یادیعمالً محصول تعداد و زمان است. مردم ز
به  یژگی؛و یک عنوانبه تواندیم یشهر ی(. در واقع سرزندگ1398)پاکزاد،  گذرانندیاز مردم که در آن وقت م یتا گروه کنندیم

را  یطوالن زمانمدتها باعث شود که آن یجهو در نت دنسبت داده شو کنندیم یکه در آنجا زندگ یمردم وسیلهبهکه  یادراک مثبت
 داندیرا سرزنده م اییدهانسان پد یاز طرف .(2017 ،3)سپیند تجربه مشابه را در آنجا تکرار نما یکصرف ماندن در آن فضا کنند و 

 یباشد، فرصت برا ترتر و پیچیدهگه بزریدادامه بقا در آن مشهود باشد. هر چه پد یتحرک و تکاپو داشته و تالش برا نوعیبهکه 
 (. 1398تر خواهد بود )پاکزاد، عو متنو ه بودن در آن بیشترسرزند هایهبروز نشان

و  یشهر یعموم یفضا ینمود اصل عنوانبه هایابانسرزنده ساختن خ ضرورتِبه  توانیم ی،از سرزندگ شدهارائه یفتوجه به تعار با
 برد.  یشهروندان پ یجمع یمکان زندگ ترینمهم

 آن هایمؤلفهو  4پذیریاجتماع

                                                           
1 Vitality 
2 Lu, Huang, Shi & Yang 
3 Sepe 
4 Sociability 
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 یت،و امنیش آسا یری،پذهمچون دسترس یگرید هاییفیتاست که همراه با ک یعموم یفضا هاییفیتاز ک یکی پذیریاجتماع

فضا داللت دارد.  یاجتماع یدر اصل بر کارکردها مؤلفه ین. اشودیموفق و سرزنده م یعموم یفضا یک یریگباعث شکل
است، تکرار  شدهمدیریتو  یطراح خوبیبهکه  یعموم یفضا یکدر  کنند،یاشاره م (1992که کار و همکاران ) طورهمان
 عنوانبهرا  یگرانکه د دهدیامکان را م ینبه ما ا یعموم یفضا یرابرود. ز یناز ب زیادی تا حد تواندیروزمره م یکننده زندگکسل

 اییوهکه متفاوت از ما هستند، اما به ش یافراد یدنو...(. د یاسیس ی،دانشگاه ی،ادار ی،رسم یها)نه در قالب ینیمبب یمردم عاد
)کار، استفان،  کندیم یجادا یعموم یکاربران فضا ینموقت ب یاجتماع یوندپ ینوع کنند،یاستفاده م یعموم یمشابه با ما از فضا

 یتماشا و،گفتگ یرنظ یتعامل یهااز لذت یافراد منابع متنوع یگران،نوع مواجهه با د یندر ا .(1992، 1استون، ریولین و فرانسیس
 ینبمانند. ا یباق هایبهغر یایناشناس در دن صورتبه توانندیم زمانهم کهدرحالی. کنندیرا تجربه م شدن اجتماعیمردم و 

فرد  یکانآشنا و نزد ینمخاطب یرهکه در دا یو افراد هایبهبا غر یدجد یارتباط یوندهایپ یبرقرار یرامهم هستند. ز یارتعامالت بس
راجع به  ترییانهگراواقع یرو تصو دهدیم کاهشرا  یاجتماع یضشده، تبع یاجتماع یهسرما سازییقرار ندارند، موجب غن

 تنهانه ی،عموم یدر فضاها یاجتماع تعامالت .(2009 ،2لندس و النگرزا)بویجس،  کندیم یجاددر ذهن شهروندان ا« انیگرد»
 توانیم ی. حتشودیشامل م یزمدت را نبلکه ارتباطات و تعامالت روزمره کوتاه ،استافراد  ینب یارتباطات منظم و دائم یرندهدربرگ

حضور  یراز. (2011، 3)پترز و هانا شهر است یکباالتر  یریپذدهنده جامعهنشان هایبهغر ینمدت ببودن ارتباطات کوتاه یشترگفت ب
دارد،  یدتأک پوریکه تحمل نظرات متفاوت در آنجا تمرین شود. چنانکه مدن شودیباعث م ی،عموم یدر فضاها هایبهمشترک غر

از میان  کنندمیشود. زیرا افرادی که از خودروهای شخصی استفاده مانع از وقوع این اقدامات می یادیساختار شهر مدرن تا حد ز
کنند و سپس بار دیگر از طریق نهادهای انتزاعی، پیچیده دیگران جدا می خود را از باریکگذرند و بدین ترتیب فضاهای عمومی می

 (. 3200 ،4پوری)مدن شوندیبه دیگران متصل م بوروکراتیکو 

 یریپذو نسبت آن با اجتماع یشهر هاییابانخ سرزندگی

 یر،پذاجتماع یهر فضا یعنیبرقرار است.  رابطه عموم و خصوص مطلق یو سرزندگ یریپذاجتماع مؤلفهدو  ینب ی،لحاظ منطق از
 یرکالبدیو غ یرا متشکل از دو جزء کالبد ی. اگر سرزندگیستن یرپذاجتماع لزوماً ی،اسرزنده یهر فضا یسرزنده است. ول ییفضا
 یفضا شرط مهم بودنیر پذاجتماع ین،. بنابراشودیمحسوب م یسرزندگ یرکالبدیغ یفیتاز ک بخشیدر واقع  یریپذاجتماع یم،بدان
 یشآسا تأمینمختلف،  یاجتماع یهاافراد و گروه یبودن فضا برا یرامعنا به مفهوم پذ یندر ا یفضا است. سرزندگ یسرزندگ یبرا

 ینظر ی(. در مجموع، مبان1398از حضور در فضا است )پاکزاد،  اجتماعی هایبردن افراد و گروه بستر لذت یجادو ا یزیکیو ف یروان
 یافعال بودن فضا را مه یپذیری فضا دارد و شرط اصلبه اجتماع اییژهتوجه و ی،شهر یفضاها یموجود در مورد سرزندگ یاتو ادب

 . داندها میهگرو یحضور تمام یطساختن شرا
 یناست. بر طبق ا مشاهدهقابل 1در شکل شماره  یشهر هاییابانخ یبا سرزندگ یریپذنسبت اجتماع کنندهتبیین یمفهوم مدل

است که  هایییژگیو و هایفیتشامل ک ی،عموم یفضا یکدر  یسرزندگ هایمؤلفهبا  یریپذاجتماع هایمؤلفه یمدل، نقطه تالق
 یمتعدد برا یهامکان یدارا یر،پذاجتماع یعموم یفضا یک. شودیم تریبا کارکرد اجتماع ییها و فضاهاآمدن مکان یدمنجر به پد

است. از  یفرهنگ یهاسوم و مکان یهامتنوع، مکان یرفتار یهاقرارگاه ی،اعالم مطالبات جمع یبرا ییهاافراد، مکان یگفتگو
متنوع بوده،  یطبقات هاییگاهمختلف و پا ینبا سن اجتماعیمختلف  یهاحضور گروه کنندهیلتسه یرپذاجتماع یفضاها ی،طرف
و  یننماد ی،هنر هاییتبر تردد خودرو محور، از فعال محوریادهپتردد  بخشییتو ضمن اولو کند،یم ینرا تضم یتیجنس یبرابر

 . نمایدیم یتحما یفرهنگ
 

                                                           
1 Carr, Stephen, Francis, Rivlin & Stone 
2 Buijs, Elands & Langers 
3 Peters & Haan 
4 Madnipour 
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 یشهر فضاهای عمومی یبا سرزندگ یریپذنسبت اجتماع برآمده از ادبیات نظری موجود در خصوص یمدل مفهوم .1 شکل

 پژوهشپیشینه 

 هاییژگیو ترینمهماز  یکی یا،در نقاط مختلف دن یعموم یفضا 1000از  یشمطالعات ب با 1اسپیپی یپژوهش مؤسسه
از چهار  یکی یریپذموسسه، اجتماع ینمطالعات ا یجبر اساس نتا (.2009، اسپی)پی داندیها مپذیری آنرا اجتماع یعموم یفضاها

و  یدسترس»و « و منظر یشآسا» ،«یتو فعال یکاربر»شامل  یگرد یارها است. سه معمکان یفیتک یارتقا یبرا اصلی یارمع
همچون تنوع  یشامل موارد PPSاز نظر  یریپذاجتماع یارهایمع شود،یمشاهده م 2. چنانکه در شکل شماره است« ارتباط
 ین. ااستبودن فضا  یزبودن و افتخارآم یدوستانه بودن، خودمان ی،تعامل و مشارکت اجتماع یرش،پذ ی،نظارت اجتماع ی،اجتماع

زنان، کودکان و خردساالن در فضا،  یرحضور چشمگ یلاز قب یجیبه نتا ی،عموم یفضا یکدر  یافتگیتحققدر صورت  یارهامع
ساعته در فضا و در  24 یزندگ یاشبانه  یاتکنشگران، استفاده داوطلبانه از فضا، ح ینب یقو یاجتماع یوندهایاز پ یاشبکه یجادا

 است. یریپذاجتماع ییحد نها ی،اجتماع یفضا مثابهبه یابانخ یایو اح یابانیخ یات. حشودیمنجر م یابانیخ یزندگ یتنها

 
 PPSبر اساس مطالعات موسسه  یعموم یآن در فضا ینیع یو نمودها یریپذاجتماع یهاشاخصه .2 شکل

 (2009اس،  یپ ی)پ :از مطالعاتبرگرفته 

                                                           
1 PPS Organization 
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 مورد مطالعه محدوده
 -1شد:  انجام یابانخ ینا در سه سکانس زیر از یدانیم یمایشپ. تهران است یعصرول یابانمورد مطالعه پژوهش، خ محدوده

 . آهنراه یدانتا م یعصرچهارراه ول -3؛ ولیعصر یدانتا م یعصرچهارراه ول -2؛ تجریش یدانتا م ولیعصر یدانم

 
 نقشه شهر تهران یمورد مطالعه بر رو یهاو سکانس یعصرول یابانخ یتموقع .3 شکل

 پژوهش روش
 یعموم یفضاها یپذیری با سرزندگاجتماع یارهایمع جانبه از ارتباط بینهو هم یقعم یبه شناخت یابیمقاله حاضر دست هدف

استفاده شد. روش  یبیترک یقبر اساس روش تحق یو کمّ یفیک هایهاز داد زمانهم طوربههدف،  ینبه ا یلن یاست. برا یشهر
 کندیم یبترک باهم ایچندمرحلهمطالعه  یک یامطالعه واحد و  یک یشناسرا در قالب روش یفیو ک یکم یافتره یبی،ترک

 تواندیاست که م یقاز تحق یدر مراحل یفیو ک یکمّ هاییکاستفاده از تکن یبیروش ترک یادیناصل بن .(2010 ،1)تشکری و تدلی
 همپوشان ناو نقاط ضعف  ینقاط قوت مکمل یکه دارا ایگونههب یرد،انجام گ تغییرپذیر صورتبه یاو  زمانهم ی،متوال یوهبه ش
 یناست. در ا شدهاستفاده یاکتشاف یلمتوا طوربه یفیو ک یمطالعه، از هر دو روش کمّ یندر ا (.7201، 2و کراسول )کراسول باشند

و  ی(، گردآوریطرح مکمل عنوانبه) یکمّ یهاسپس در مرحله دوم داده شوند،یم یلتحل و یگردآور یفیک یهاابتدا داده یوهش
 .(1389)محمدپور،  گیرندیقرار م یرمورد تفس یکجا یو کم یفیک یلهر دو تحل یت،. در نهاشوندیم یلتحل
 

 
 یاکتشاف-یمتوال یبیمدل طرح ترک .4شکل 

 (1389محمدپور، ) :برگرفته از

 ها به دو صورت انجام شد:داده یلو تحل یگردآور یهاروش یفی،و ک یکم یهاتوجه به تفاوت در ساختار داده با

 و  یشهر یرانمد ی؛شهر یزیرو برنامه یاجغراف یدشامل اسات یشهر ینبخش، متخصص ینجامعه هدف ا :یفیک بخش

بخش، بر اساس روش هدفمند انجام شد که خاص  ینا یریگ. نمونهباشندیم یشهر یزیرو برنامه یاجغراف یدکتر یاندانشجو
اطالعات و  یدارا یموضوع مورد بررس ینهکه در زم کندیم رقرارتماس ب یمحقق با افراد یوه،ش یناست. در ا یفیک تیقاتحق

مورد  یهاسؤال یبه اشباع نظر یروش، بستگ ین(. حجم نمونه در ا1389)محمدپور،  باشند یشناخت مناسب و نسبتاً کاف

                                                           
1 Tashakkori & Tedly 
2 Creswell & Creswell 

تفسیر کل نتایج تحلیل داده های کمی
گردآوری داده های 

کمی
تحلیل داده های 

کیفی
گردآوری داده 

های کیفی
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 ییمبنا ینتوسط جامعه نمونه ذکر نگردد. با چن یدتریجد هاییدگاهبد که دیایادامه م یتا زمان یریگنمونه یعنیدارد؛  یبررس

 یلدل ینها شامل مصاحبه بدون ساختار بود و به اداده ی. ابزار گردآوریدمتوقف گرد یریگمصاحبه انجام شد و نمونه 12تعداد 
 یلکنند. تحل یانخود را ب هاییدگاهد یتیحدودم یچبتوانند آزادانه و بدون ه کنندگانمشارکتمورد استفاده قرار گرفت که 

بودند که بعد از  «یمقوالت اصل»بخش،  ینا یلاستفاده شد. واحد تحل ییاستقرا یکردمحتوا با رو ها، با روش تحلیلهداد
 هاآن یبر رو یباز و محور یها، کدگذارو متون مصاحبه یاناتپاراگراف از ب یاجمله  صورتبه یمعن دهایمشخص کردن واح

 انجام شد. 

 قرار  یهستند که در سه سکانس مورد پرسشگر یعصرول یابانکاربران خ ی،جامعه مورد مطالعه در بخش کم :یکم بخش

 81شد و در مجموع  یریگدر دسترس نمونه یوهنفر از هر سکانس بود که به ش 30بخش برابر با  ینگرفتند. حجم نمونه ا
با برخی کاربران که در مرحله تکمیل پرسشنامه مشارکت داشتند، گفتگوی آزاد به عمل همچنین آمد.  به دستپرسشنامه سالم 

در محقق ساخته  های پرسشنامههای کیفی هر سکانس توسط این دو روش تکمیلی برداشت و ثبت گردید. گویهآمد و ویژگی
هر مقوله در قالب چندین  یکدها ریزته به که بسبود قالب مقوالت اصلی در  یفیک هایهداد یلتحل یجبرگرفته از نتااین بخش 

 یاننحو ب ینبه ا سؤاالتاز  یکی مثالعنوانبه. یدگرد یف( تعریادز یلی)خ 5کم( تا  یلی)خ 1از  یکرتل یفبر اساس ط سؤال
با استفاده  سؤاالت یاییپادانید؟(. یم مؤثر یعصرول یابانخ یفضا را در سرزندگ به امکاناتساعته  24 دسترسی شد: )تا چه اندازه
ن های ایهداد یلتحل یآمد. برا به دست 0.75برابر با  یآزمون برا ینا یجهشد که نت یینتع یهنمونه اول 10از آزمون آلفا با 

 .  گردیدتک نمونه استفاده  تی آزمونبخش، از 

 و بحث  هایافته
بود، پس از  آمدهدستبهها مصاحبه یآغاز شد. با توجه به آنچه از کدگذار ینمتخصص هاییدگاهد یها با بررسداده یلتحل فرایند

 یجکه نتا یدگرد ییشناسا یمقوله اصل 7و  یمقوله فرع 23 یه،مفهوم اول 24 یتمشابه، در نها یو ادغام کدها یتکرار یحذف کدها
های مورد مطالعه همراه با تکمیل ز سکانسبا این مرحله، برداشت میدانی ا زمانهمشود. یم هدهمشا 1آن در جدول شماره 

 شدهارائه 3و  2نیز در جداول شماره پرسشنامه از کاربران و مصاحبه آزاد با برخی کاربران ادامه یافت که خروجی این دو مرحله 
 است. 
 1جدول 

 یباز و محور یبر اساس روش کدگذار ینمتخصص یدگاهاز د یشهر هاییابانخ یبا سرزندگ یریپذنسبت اجتماع

 مقوله فرعی مفاهیم
مقوله 

 اصلی

 سازد یامه یگفتگو و تعامالت اجتماع یبرا یبستر یدبا یشهر یعموم یفضا. 

هایی برای گفتگو و مکان
 تعامالت اجتماعی

ارتباط و 
 تعامل

 یزنگپ یبرا ییمالقات دوستانه، فضا یقرارها یبرا ییفضاها یدارا یرپذاجتماع یابانخ 
است که آشنا  یارتباط و تعامل با افراد یبرا یبستر یجادا یدر مورد مسائل روز و حت

 .یستندن

 یتظرف یدبا یعنی. یمهست یکدر آن شر هایبهاست که با غر یمکان یعموم یفضا 
 یکسان یهااز انسان تواندینم یشهر یفضا یرارا داشته باشد. ز هایبهغر یریدربرگ
 شود یلتشک

 هایبهغرتعامل با 

  و دربرگیرندگی شامل شدن رایگان برای تمام مردم در دسترس قرار گیرد صورتبهفضای عمومی باید 

 افراد از درک دهد تا حضور مشترک و جمعی در فضاهای عمومی این امکان را می
گرایانه ها جای خود را به همزیستی جمعی بین خودشان افزایش یابد و تقابلهاتفاوت
 بدهد.

 هاپذیرش و تحمل تفاوت

 ی خیابان مهیا در فضا یادهافراد پ توجهقابلو حضور  یزنگشتی، زنپرسه یطشرا باید
 باشد

 زنیامکان پرسه
و  یزنپرسه

حضور 
چشمگیر 

 یادهافراد پ
 فضا تعداد افراد پیاده در شوندهر چه تعداد افراد پیاده در فضا بیشتر باشد، افراد بیشتری به آن فضا جذب می 

 اولویت تردد پیاده یلاتومبدر کنترل نه  است یادهدر کنترل افراد پ پذیر یعنی فضایی کهاجتماع یفضا 
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 پاسخ به تنوع عالیق افراد را فراهم کندمتعدد  یقحضور افراد با عال باید زمینه پذیراجتماع یعموم یفضا یک 

 یهاتوقف
مکرر و 

 پذیریحضور
 یطوالن

 در فضا توقف میزان پذیرتر استهر چه میزان مکث و درنگ افراد در فضا بیشتر باشد، آن فضا اجتماع 

  هر چه افراد زمان بیشتری در یک فضا سپری کنند، افراد بیشتری به آن فضا جذب
 شوندمی

 جذب افراد بیشتر به فضا

  های متنوعفعالیت مکث و توقف باشد یبرا یمتعدد یهابهانه یدبا یرپذاجتماع یابانخ یکدر 

 یو انتخاب یضرور هاییتو فعال هایکاربربیشترین میزان  یدارا یدباسرزنده  یابانخ 
 کند یقدر آن فضا تشو مدتطوالنیماندن  یرا برا باشد تا بتواند مردم

 های ضروری و انتخابیفعالیت

 یازهایخواهد بود که ن کاربران جذاب و پرکشش یبرا یوقت یشهر یعموم یفضاها 
 مختلف تأمین کند یهاها را در زمانمتنوع آن

تأمین نیازهای متنوع در 
 های مختلفزمان

تنوع در 
الگوهای 
رفتار و 
 فعالیت

 و ینتمام سن یمتنوع برا یرفتار یهاقرارگاهپذیر باید دارای یک خیابان اجتماع 
 باشد خودبر اساس انتخاب کاربران  هایییتفعال

 یرفتار یهاجود قرارگاهو
 یانتخاب هاییتفعالو متنوع 

 ساعات  یشترینرا در ب هایتامکانات، خدمات و فعال یشترینب یدبا یرپذاجتماع یابانخ یک
 داشته باشد روزشبانهممکن در طول 

امکانات و خدمات در تنوع 
 روزبیشترین ساعات شبانه

ساعته  24
بودن فضا و 

 ییبرپا
 شبانه یزندگ

 ساعته بودن را داشته  24 یالزم برا هایزیرساختامکانات و  یدبا یرپذاجتماع یابانخ
 باشد

 ساعته 24حیات 

 یررسمیغ یازهاین یپاسخگو یستیبا هایشیابانبخصوص خ یشهر یعموم یفضاها 
 روزمره شهروندان باشد یزندگنیازهای  اصطالحبه یا

پاسخ به نیازهای غیررسمی 
 زندگی روزمره

گویی پاسخ
به نیازهای 

زندگی 
 روزمره

  کنندها کمک میپذیری خیابانبه اجتماع هافروشدستوجود 
 

 هافروشدستحضور 

 دیدن و دیده شدن کنندیجستجو م یعموم یشدن را در فضاها یدهو د یدنبه د یازشهروندان ن 

ظهور حیات 
 جمعی

 فرصت ابراز وجود تشهروندان اس یابراز وجودو ظهور  یبرا یاعرصه یابانخ یعموم یفضا 

 یفضا برا یکجامعه است؛ تدارک  یک یعرصه عموم عینینمود ی، عموم یچون فضا 
 باشد یدبا یرپذاجتماع یابانخ یک یاصل یمردم از کارکردها یو اجتماع یاسیمطالبات س

 یمطالبات جمع یگیریامکان پ

 مراسم  یلاز قب یفرهنگ هاییتفعالباشد که  ییفضا یدارا یدبا یرپذاجتماع یابانخ
 را در آن برپا داشتمختلف  هاییشگاهو نماخیابانی تئاتر ، کنسرتی، عزادار

 هاییتامکان انجام فعال
 یفرهنگ

 یبرا ییدوستانه و فضای، فضایی اجتماع ییگردهما یسرزنده، فضا یعموم یفضا 
 است یو اجتماع یفرهنگ یدادهایو رو اسممر یبرگزار

 یو برگزار ییگردهماامکان 
 یدادهارو

 
 2جدول 

 کاربران یو مصاحبه آزاد با برخ یعصرول یابانخ یهااز سکانس یدانیبرداشت م یجنتا

ارتباط و 

 تعامل

 یابان، مردمخ یینپا یهاقسمتدر  یتر است. ولراحت نسبتاً هایبهارتباط با غر یامکان گفتگو و برقرارهای شمالی خیابان، در بخش 
. کمتر است های شمالیبخش یامحله یهاها در پارکیبهنسبت به غر یحس کنجکاودهند. ینشان نماین کار به  یاعالقه
 د. مالقات و گفتگو وجود ندار یبرا یباز عموم یهامحل ،محدوده باغ فردوس یاستثنابه ،حالبااین

 ها یبهبا غر ارتباط و ...( موادفروشانها و خاص )ترنس یازهاینحضور افراد با به دلیل  ،و پارک دانشجو یعصرچهارراه ول یحوال در
 .است یادز بسیار به دیگراننسبت  ینیبدبو  یستآسان ن چندان

 ندارد که  وجودآهن راه یدانتا م یعصرچهارراه ول بین یمکان مناسب یچه تقریباًیریه، من یداناطراف م یهااز بازنشسته از نظر یکی
 . است یکلتو موتورس یلاتومب یفقط برا یابانخاین بخش از  یفضا کنند.گفتگو و تعامل  جادر آن سالخوردگان

 زنیپرسه

  ،و پارک  کنندگانمراجعهتعدد  های تجاری و خدماتی،مجتمعوجود  یلبه دلدر محدوده بین چهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر
 .استفاده هستند رقابلیغ تقریباًنی، زقدم یشلوغ و برا یاربس روهایادهها؛ پمجتمع ینا یدر جلو هاکلتیموتورس

 کمتر است و با حضور  یابانخ ییباال یهانسبت به قسمت یعصرتر از چهارراه ولیینپا یروهایادهاز کاربران اعتقاد داشت عرض پ یکی
 آید. ینم به وجود یزنقدم یبرا یاقیها اشتیکلتو پارک موتورس فروشاندست

  و  یفک یهایکاربریدان و وجود نسبت به جنوب م هارویادهتر شدن پیضبا عر ی،فاطم یابانعصر تا خیول یدانمدر محدوده مابین
 های خیابان وجود دارد. زنی بهتری نسبت به دیگر بخشفود، فضای پرسه، سینما و فستیفروشلباس، کفش

  و  یمرتفع مسکون یهاوجود برجکه به دلیل  استیعصر( ول -یردامادتقاطع م) یوپارک تاونک  حدفاصل میدان ی،بعد توجهقابلگره
متراکم کاسته شده و  یهایاز شدت کاربر، تا پارک ملت یردامادمبلوار از  ، بسیار شلوغ است.متعدد یدها و مراکز خراستقرار بانک
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 و همکاران طهماسبی.../ پذیری و سرزندگی فضاهای عمومیعاجتما

 
 یم.زنان هست توجهقابلهمراه با حضور  یفیتو با ک یضعر یروهایادهرام در پآ یهایزنمشاهد قد

توقف و 

 حضورپذیری

- 

 الگوهای

رفتار و 

 فعالیت

 و  یفروش لوازم پزشک یهایتمرکز کاربر یلبه دل ینیامام خم یابانتا خ یجمهور یابانداشت تقاطع خ یدهاز شهروندان عق یکی
 شود. ها ایجاد نمیقسمت ینحضور در ا یبرا یلیکرده است و تما یجادا کنندهخسته یکنواختی عینو یمارستانیب

  یکاربر شود. امامنجر میکاربران بردن  لذت وجود دارد که بهنشستن و صرف زمان  یبرا فضای بیشتری ،باالدستهای بخشدر
و است نشستن در رستوران کمتر است؛  یفست فود یشترها و برستوران یو غذاهابوده  اسیمقکوچک یابان،دست خیینپا یها
 دارند. یموتور یکبر و پیرونحالت ب یشترب

 عموم قرار دارد. یاردر اخت یشتریب یو فضا های باالی خیابان، کمتر بودهبخشو سد معبر در  هامغازه یجلو یلوسا 

 های شمالی خیابان، حضور زنان چشمگیرتر است. همچنین تنوع پوشش و استفاده گروهی از فضا بیشتر است. در بخش 

زندگی 

 شبانه

  وجود ندارد  یابانساعته در خ 24 یکاربر یوقتگوید: یست. وی میساعته ن 24 عنوانچیهبه یعصرول یابانخ ،از شهروندان یکیبه نظر
 ؟ساعته باشد 24فضا  یدچطور انتظار دار

 هستندساعته  12 یعصرچهارراه ول گذریرز دراتوبوس  هاییستگاهبه ا یمنته یرهایمس یساعته است ول 24 آرتیبی نکهیباا 

زندگی 

 روزمره

 اکثر شهروندان با وجود سد معبر کردن وجود دارد. اما  یاباندست خیینپا یشتر درب فروشاندستو  یتجار یواحدها یانتنش م
 است.  هاتر از مغازهها ارزانقیمت اجناس آن معتقدند چراکه ها ندارند.آنبا حضور  چندانی ؛ مخالفتفروشاندست

 نوع و چه به لحاظ  فروشیدستبه شهروندان نظر نگرش  چه از یابانخ دستنییپا با یعصرول یابانخ یدر سکانس باال فروشیدست
 یدر فضا عمدتاً فروشدستدختران  ژهیوبه یشتا تجر یوپارکمحدوده  فروشاندستدارد.  یتوجهقابلتفاوت  هافروشدست

حضور دارند. مکان  یندر ا بعدازظهرهااز  معموالً یابان،دست خیینپا فروشاندستو برخالف  ندباغ فردوس مستقر ییجلو
 ینهم به دهندیارائه مخود را  یو هنر یدست یهم کارها اکثراًاند؛ و جمع شده یمحدوده چون در مکان خاص ینا فروشاندست
 .کنندیم یدو خر دنید یشاناز کارها یسرگرم عنوانبهمحدوده هم  ینشهروندان ادلیل 

 حیات جمعی
 است.   گرفتهشکلدر این محدوده  یقو یجمع یفضا یک یعصر،ول یابانباز تئاتر شهر با خ مرز فضاییارتباط ب یلبه دل 

 دور اشاره داشتند. در کل تئاتر شهر را  یهاتئاتر شهر در زمان یدر محل قبل یقیموس مراسمها و گردهمایی یسالمندان به برگزار
 دانند. یم یابان ولیعصرحس تعلق به خ یو عامل اصل یزانگنقطه خاطره

 
 3 جدول

 کاربران یدگاهاز د یعصرول یابانخ یبر سرزندگ یریپذاجتماع یارهایمع یاثرگذار یزانم یابیارز

 داریسطح معنی مقدار تی میانگین هاگویه متغیر اصلی
با نظر  همسویی

 متخصصین

ارتباط و 

 تعامل

 Х 000/0 -089/4 48/2 یگفتگو و تعامالت اجتماع یبرا ییهامکان

 Х 000/0 -332/4 37/2 هایبهتعامل با غر

 Х 025/0 -286/2 70/2 یرندگیو دربرگ یتشمول

 Х 002/0 -223/3 59/2 هاو تحمل تفاوت یرشپذ

و  یزنپرسه

حضور افراد 

 یادهپ

 009/0 669/2 36/3 یزنپرسهامکان 
  

 000/0 223/4 48/3 در فضا یادهتعداد افراد پ
  

 000/0 917/5 74/3 یادهتردد پ یتاولو
  

توقف و 

 حضورپذیری

 000/0 830/4 59/3 در فضا مدتطوالنیتوقف 
  

 000/0 648/5 68/3 استفاده مداوم )هر روزه( از فضا
  

الگوهای رفتار 

 و فعالیت

 000/0 360/12 10/4 متنوع هاییتوجود فعال
  

 000/0 756/8 04/4 یانتخاب هاییتوجود فعال
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 شبانه یزندگ

 Х 000/0 -736/5 20/2 به فضا و امکانات خیابان ساعته 24 یدسترس

 یشبانه در فضا هاییتو فعال یحاتوجود تفر
 یابانخ

46/2 748/3- 000/0 Х 

 زندگی روزمره
 005/0 911/2 37/3 روزمره یزندگ یازهایپاسخ به ن

  

 000/0 593/7 78/3 هافروشدستو فعالیت حضور موافقت با 
  

ظهور حیات 

 جمعی

 026/0 268/2 33/3 شدن یدهو د یدندامکان 
  

 Х 000/0 631/3 53/2 فرصت ابراز وجود

 Х 000/0 -704/6 12/2 یمطالبات جمع یگیریامکان پ

 Х 000/0 -812/3 49/2 یفرهنگ هاییتامکان انجام فعال

 000/0 605/5 65/3 یدادهارو یو برگزار ییامکان گردهما
  

 80درجه آزادی:  3ارزش تست:   

  ارتباط و تعامل -1

 مؤلفهداشتند،  نظراتفاقسازی فضاهای عمومی پذیری که تمامی متخصصین بر نقش آن در سرزندهاجتماع مؤلفه ترینمهم
 پذیرش -3ها یبهبا غر میزان تعامل -2گفتگو  یبرا هاییوجود مکان -1بود که خود دارای چهار بُعد مهم است: « ارتباط و تعامل»

 یرندگی فضا )فراگیر بودن(. و دربرگ یتشمول -4و  هاو تحمل تفاوت
(. 3فضا، مورد تأیید کاربران نیز بود )جدول شماره  یرندگیدربرگهای گفتگو و از بین این ابعاد، بعد اول و چهارم یعنی وجود مکان

شهر  یاتیح یاتتجربجمله از  یابانیخ یبرخوردها که الوسون تأکید دارد، طورهماندر خصوص بعد اول یعنی عنصر گفتگو، 
 گفتگو کنندقات و مال باهمتا دور هم جمع شده و  آوردیمردم به وجود م یرا برا هاییتفرص یابانخ یفضا زیرا شوند.یمحسوب م

دیگر، این نوع مواجهه موجب تقویت حس  از سوی .(142 ،2007 ،1الوسون) شودمی یشهر یزندگ یغناکه همین عامل موجب 
گفتگو و یا  هایوجود مکان بنابراین .(941، 2018 ون،یل و هوبارد) آوردمیشود و امکان شنیدن صدای اعتراضات را فراهم تعلق می

 : شودعنصری تأثیرگذار در سرزندگی فضای خیابان محسوب می عنوانبهفراهم کردن شرایط انجام گفتگو، از دیدگاه خبرگان، 
کند؛ فضای عمومی باید بستری برای گفتگو و فضای عمومی شهری با فضای خصوصی خانه و محل کار فرق می

مکان »انند نیاز به دیدن و شنیدن را در این مکان محقق سازند. بنابراین تعامالت اجتماعی مهیا سازد که شهروندان بتو
 های اصلی برای جذب شهروندان در یک فضای عمومی باشد. یکی از شاخص تواندمی« گفتگو

که  طورهمانسازی برای تعامالت بین افراد غریبه است. کارکردهای یک فضای عمومی موفق، زمینه ترینمهماز طرفی، یکی از 
به دست آوردن  یا یرمنتظرهتجربه غ یک یگذارساده، به اشتراک یگفتگو یکانجام تواند شامل می تعامالتگوید، این الفلند می

، 2)الفلند کند یجادا یگرانبا د یمیرابطه صم یککه ممکن است باشد  یزیهر چ یاو  شانموردعالقهاطالعات در مورد موضوع 
را  یکدیگررا که  یقادر است مردم یشهر یعموم یفضا عنوانبه یادهپ یرهایمعتقد است مسنیز ( 1960) یکوبزج ینج .(2017

تعهد  یچکه لزوماً ه هریزمان و مکان ش یکدر  یو عموم یاتفاق یبرخوردها یناز ا ایههم آورد. مجموع گرد ،شناسندینم
 ینی،)مع آوردیساکنان شهر به همراه م یرا برا یاجتماع یاتو ح یتو هو یناناز اطم یندارد، احساس بر در یکس یرا برا یمشخص
توان از یک شناختی است و در این خصوص نمیامری جامعه اوالًها، اینجاست که تعامل با غریبه بحثقابلاما نکته  (.37 ،1391

ها در ان از تعامل با غریبهکند چه میزشمول و مطلق سخن گفت. یعنی این الگوهای رفتاری مردم است که تعیین میمعیار جهان
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، نوع فضا نیز در این امر دخیل است. مانند باز بودن یا سرپوشیده بودن فضا، میزان ثانیاًیک فضای عمومی وجود داشته باشد و 

 عمومی بودن یا خصوصی بودن فضا و غیره. 
ادبیات نظری فضاهای  برتکیهصصین با ها، همسو نبود. متخبا غریبه موردتعاملدر مجموع، دیدگاه متخصصین و کاربران در 

ها است که منجر به اعتماد بیشتر و تعامل با غریبه درگروپذیری صحیح مردم یک شهر، عمومی، تأکید داشتند که فرایند جامعه
نبودند )جدول  تر ذکر شد، چندان با این دیدگاه موافقگردد. اما کاربران خیابان، بنا به دالیلی که پیشتقویت سرمایه اجتماعی می

 (. 3شماره 
 ینبدشود. فراگیر بودن محسوب می یعموم یفضا یتعموم یابیارز یارهایاز مع معیار بعدی، فراگیر بودن فضا است که یکی

، 2وارنا و تیسدل ؛3201، 1)النگسترات و ملیک قرار دهد موردحمایترا افراد از  یفط یشترینبی عمومی باید که فضااست معنا 
گویی فضا به بیشترین هایی مانند دسترسی رایگان، دسترسی عمومی، تنوع سنی و جنسیتی و پاسخبنابراین شامل ویژگی . (2010

یکی از متخصصین به برخی از  بود. یننظرات کاربران همسو با نظرات متخصص. در این معیار، استتعداد از نیازهای کاربران 
 کند: های این معیار اشاره میویژگی

. است یشهر یفضاها مهم سرزندگی نیازهاییشپاز ها، قشر تمام یبرا دسترسقابلبدون کنترل و  یعموم یفضا
 یازهاین کنندهینتأمکه  یعموم یفضا؛ باشد ینه مقدورهمگان و بدون پرداخت هز یبرا از آناستفاده فضایی که 

  قرار نگیرد. خاص  یاشهروندان باشد و در انحصار عده یتاکثر
 سایر خبرگان، بر کاهش عمومیت فضاهای عمومی معاصر به دلیل زوال عنصر فراگیری تأکید داشتند:  همچنین

 کهیطوربهد. ناستفاده دار یبرا یطید و شراعقوا هرکدامکه  اندشدهیلتبد یریبه جزا یددوران جد یعموم یفضاها
که در آن فضا  یرفتار افراد یاز رو یاو  هانگهبانیر، ، تصاویوارهاد یرو یحاتتوض ازها و پالزاها هنگام ورود به مال
که  کنندیم یینتع هاین. ادهندیآموزش م ینوعبه استفضا  هماندر آن فضا را که مختص  رفتارحضور دارند، نوع 

 . کشندیرا به چالش م یعموم یفضا یتعموم تماماً هاینکند. ا یداادامه پبه چه نحو فضاها  ینمناسبات درون ا
 و چه باگشت ارشاد  ینمأمور یا یسچه از جانب پلکه است ا کنترل فضاه مسئلهیعصر، ول یابانخ یبزرگ یهاالشچاز  یکی

 تنهانهبر رفتار مردم از جمله نوع پوشش  ینکنترل و نظارت سنگ یناکشد. یفضا را به چالش م یتعموم ،مداربسته یهایندورب
 . شودیدر نزد شهروندان م اعتمادییب وترس  ینوع یجادبلکه منجر به ا کندیفضا نم یتبه امن یکمک

، ضمن آشکارسازی تمایز بین دیدگاه متخصصین و آمدهدستبهها، نتایج اما در مورد بُعد چهارم یعنی پذیرش و تحمل تفاوت
های متفاوت )از نظر ست. یعنی افراد و گروهها نیکاربران، نشان داد که در مجموع، فضای اجتماعی شهر تهران پذیرای انواع تفاوت

این  مؤید( نیز 1998پور )عموم نیستند. چنانکه نتایج مطالعه مدنی موردپذیرشملیت، قومیت، زبان، جنسیت و مذهب(، چندان 
در شهر  های رفتاری است که آستانه تحمل بسیار پایینیتر در این زمینه، مربوط به پذیرش تفاوتموضوع است. اما بحث مهم

(، ضمن تأیید 1397نیا، در تمام کشور عمومیت داشته باشد. یکی از مطالعات مشابه )رضایی مسئلهرسد این تهران دارد و به نظر می
خانمان، یافراد ب گران،یتکدای مانند های حاشیهگروه حضوربا  ییباال یزانبه ماین نتیجه، اذعان دارد که شهروندان تهران 

این است که  گوید،یم یدنکه کا طورهمان، موضوع ینا یلاند. دلمخالف فضاهای عمومی های نامتعارف درگروهو کودکان کار 
 یعموم یاز فضاها ی از مردم،متفاوت یهاگروهزیرا  (.2000، 3)کایدن قائل شوند یزو رفتار تما یتمیان هو توانندیمردم معموالً نم

پاتوق مورد استفاده قرار  عنوانبهو  یددرآ یفضا در تصرف گروه خاص یکاز  یبخش یاممکن است تمام  چون و کنندیاستفاده م
فضاهای در از همین رو، (؛ یرهسالمندان و غ یاپاتوق جوانان  یرمتعارف،غ یها)مانند پاتوق فروشندگان مواد مخدر، پاتوق گروه یردگ

ها در با حضور آن شودیاست که سبب م یخاص یرفتارها هندکنیها در ذهن کاربران، تداعگروه ینا یتهو یزن عمومی شهر تهران
چنانکه اشاره شد، خبرگان متخصص معتقدند که بایستی ظرفیت فضاهای عمومی برای  حالبااین مخالفت شود. یعموم یفضاها

 ها افزایش یابد: پذیرش این تفاوت
ها فراهم شود. باید بستری برای ظهور تفاوتهای یکسان تشکیل شود برای همین تواند از انسانفضای شهری نمی
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دارد که: کند. حتی دان میچل اظهار می تأمینکند را به گفته لوفور: شهر باید منافع همه کسانی که در آن زندگی می

 حق افراد و اجتماعات برای زندگی کردن در شهر نباید حق مهاجران را پایمال کند. 

 یادهپافراد چشمگیر و حضور  یزنپرسه -2

مفهوم  ویژهبهزنی را شاید بتوان مفهومی مدرن به شمار آورد که با انقالب صنعتی و پیدایش فضاهای جدید شهری و پرسه 
زنان برای رسهپ وجود شود. حتیمی نیز توصیه مشروعیت دارد بلکه تنهانهشود و در چارچوب این مدرن بودگی آغاز می« خیابان»

شروط از  (. در مورد این معیار اکثر خبرگان، یکی1391)فکوهی،  آن خیابان را در سطح شهر باال ببرد تواند ارزشیک خیابان، می
 دانستند و نظرات دو گروه نیز نزدیک به هم بود: می یادهافراد پچشمگیر و حضور زنی هوجود پرسها را خیابان پذیریعاجتما

کند. ... در فضای خیابان باید شرایطی حاکم باشد که می حمایت آن از و شناخته رسمیت به را زنیجامعه مدرن پرسه
 .شود تعریف فراغت اوقات حوزه زنی بنا بر تعریف باید درزیرا پرسهانجام پذیرد. ...  یراحتبههایی زدنچنین گشت

بدون دردسر  رویهیادو پ یزن. حضور شهروندان و امکان گشتکندیم یداپ یافراد در آن معن توجهقابلبا حضور  یابانخ
کمک  یابانخ یریپذبه اجتماع تواندیم یندعوت کند و ا یابانخ یرا هم به فضا یگریافراد د تواندیم یابانخ یدر فضا

 کند.
زنی این خیابان دهد که فضای پرسه، مرور دیدگاه متخصصین و نتایج مطالعات موجود در مورد خیابان ولیعصر نشان میحالبااین

 از .است باختهرنگتا حد زیادی  ،ونقلیحملهای متعدد اخیر دستخوش تغییرات جدی شده و به دلیل اجرای پروژه هایدر سال
 کردن طرفهیک چهارراه، کشینرده ولیعصر، چهارراه زیرگذر پروژه به توانمی خیابان این در شهری مدیریت اقدامات ترینمهم

 این بهکه .کرد اشاره ولیعصر چهارراه در آرتیبی و مترو پروژه و ولیعصر میدان در زیرزمینی عمومی فضای احداث ولیعصر، خیابان
 معنی نادیده گرفتن اصل حضورپذیری فضاهای عمومی است: 

هایی که بر روی خیابان ولیعصر پیاده شده است زیرگذر چهارراه ولیعصر ترین پروژهتوان گفت یکی از غیرانسانیمی
ها ها که دهواضح است که خودرو در ظاهر امر در اولویت مدیریت شهری بوده است. این نوع طرح کامالً چراکه. است

 عنوانبهشود. حضور مردم که است اینجا با افتخار تمام اجرا می شدهمنسوخگرا ریزان انسانسال پیش توسط برنامه
 تنهانهاست. با این طرح  شدهگرفتهیده اصل سرزندگی فضاهای عمومی است در این قسمت از خیابان ناد ترینمهم

 . استبر آن حاکم شده و یکی از موانع اصلی سرزندگی خیابان ولیعصر  یومرجهرجشلوغی تقاطع کم نشده بلکه یک 
پارک است که منجر به مشکالتی از قبیل شلوغی،  مقیاسمراکز خرید بزرگوساز ساختاز دیگر مشکالت خیابان ولیعصر، 

روی در خیابان است. عالوه بر این، موجب تغییر ذائقه اجتماعی شهروندان از پیاده پیاده شدهمشکالت تردد  ها ووچهدر ک خودروها
 گوید: زنی در مراکز خرید شده است. در این خصوص یکی از خبرگان میبه پرسه

)البته نه از بعد سرزندگی، بلکه از  یعصرول یابانخ یاساس یهااز جمله چالش یاسمقبزرگ یدروزافزون مراکز خر ساخت
استفاده از  کهیطوربه. اندمردم را نشانه گرفته یقو سال یقها عالو مال یهصاحبان سرمازیرا است.  پذیری(نظر اجتماع

 اند. خالصه کرده یتجار مراکزدر  یزنکردن و گشت یدرا در خر یو تعامالت اجتماع یعموم یفضا

  یاباندر خ یر طوالنمکرر و حضو هایتوقف -3

باشند، افراد  حضورداشتهگوید هرچقدر افراد بیشتری در فضا فضاها وجود دارد که می کنندگیدعوتیک قانون قدیمی در مورد 
این است که  یاز عناصر عرصه عموم یکهربنابراین الزمه موفقیت  (.1980، 1وایت ؛2007)گل،  شوندزیادتری جذب آن فضا می

 .(61، 2016، 2)گاروین ماندن و تداوم بازگشت به آن داشته باشند یبرا یلیعناصر را داشته و دال یناز ا یدبه بازد یلافراد م
دهد تا از نزدیک شهر را ها اجازه میروی برای افراد بسیار مهم است و به آنتأکید دارد، علیرغم اینکه پیاده که هلمریچ طورهمان

 .(51، 2013، 3)هلمریچ بدون توقف و درنگ کافی، امکان شناخت و جذب رویدادهای پیرامون ممکن نیست حالبااینبشناسند؛ 
 (.2007، )گل های فراوانی برای توقف وجود دارد، مشکل استگل معتقد است راه رفتن در شهر، وقتی وسوسههمچنین یان
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ان به اهمیت این معیار در سرزندگی فضاهای عمومی پی برد. توتوقف و درنگ، یکی از شرایط حضورپذیری فضا است، می ازآنجاکه
، مؤلفهیابد. نظرات کاربران در این های عبور و گذر هستند، اهمیت دوچندان میمکان ذاتاًهای شهری که در خیابان ویژهبهاین امر 

تا نظرات برخی از خبرگان پاسخگو چنین ، حاکی از همسویی با نظرات خبرگان است. در این راسبا توجه به باال بودن میانگین آن
 است:

ها باالست؛ اما اگر به این شلوغی و ازدحام شلوغ هستند و ترافیک انسانی و خودرو در آن شدتبهها بعضی از خیابان
شوی که این حضور در فضا اکثراً عبوری است و به همین دلیل نیز کمکی به سرزندگی خیابان کنی متوجه میدقت می

تر از تعداد کنند، مهمی که افراد در فضا سپری میزمانمدتومرج هست تا سرزندگی. بنابراین کند و بیشتر یک هرجنمی
 آن افراد است. 

 یشتریمردم باشد به همان اندازه سرزنده بوده و مردم رغبت و اعتماد ب یرایپذ یشتریب زمانمدتهرچه  یابانخ یفضا
 . خواهد شد یشتریب یریپذمنجر به اجتماع یعتاًاشت که طبفضاها خواهند د ینحضور در ا یبرا

 یترفتار و فعال یدر الگوها تنوع -4

 بتوانند باید فضاها این دهد؛می رخ عملکردها و اشکال از ایپیچیده مجموعه یک در شهری عمومی فضاهای در عمومی زندگی 
 حتی یا استراحت سرگرمی، امکانات از استفاده کردن، صحبت خرید، رفتن، راه مانند های متنوعفعالیت و هااستفاده متنوع، رفتارهای
و  ینوسیباجچ) ای حمایت و پشتیبانی کننددوره صورتبهها و رویدادها را روزانه و همچنین جشن صورتبه را زمان گذراندن

 های متفاوت پشتیبانی کندتنوع، راز موفقیت یک شهر است. یعنی تعداد زیادی از مردم را با ذائقهدر واقع . (2018همکاران، 
های اختیاری آید که حوزه فعالیتها زمانی به وجود مینکته مهم این است که تنوع در رفتارها و فعالیت. (1995، 1)مونتگومری

تر خواهد های اختیاری بیشتر پشتیبانی کند، به همان میزان سرزندهفعالیتگسترش یابد. یعنی هرچقدر یک فضای عمومی بتواند از 
توان این برای یک شهر حیاتی هستند که می قدریبههای اختیاری تأکید دارد، فعالیت درستیبهگل گونه که یانهمانبود. 

بنابراین ایجاد تنوع در  (.2007، )گل قرار دادگیری کیفیت شهر و فضاهایش مالک عمل معیاری برای اندازه عنوانبهها را فعالیت
نتایج (. 1395ری است )علیخواه و شادمنفعت، های شهتر نمودن خیابانعین سازگاری عملکردها، گامی اساسی در جهت سرزنده

 مختلف یهامتنوع در زمان یازهاین تأمینامکان  -1ها، سه معیار مهم را برای این مقوله مشخص نمود: از مصاحبه آمدهدستبه
. نظرات کاربران در این مورد نیز با نظر متخصصین و یانتخاب هاییتفعالگستردگی  -3متنوع و  یرفتار یهاقرارگاه وجود -2

 در این مورد چنین است: شوندگانمصاحبهاظهارنظر یکی از (. 3خبرگان همسو بود )جدول شماره 
های کند. از قرارگاهمی تأمینهای مختلف ای متنوع کاربران را در زمانیک فضای عمومی جذاب و پرکشش، نیازه

 شود.  هایی که بر اساس انتخاب کاربران انجام میرفتاری متنوع برای تمام سنین و در تمام فصول گرفته تا فعالیت

 ساعته بودن فضا 24و  شبانه یزندگ ییبرپا -5

رسانی فضای عمومی بایستی در طول روز و شب، در تمام فصول و در هوای خوب و بد شلوغ باشد و همواره به مردم خدمات 
ای برای انجام دادن و مکانی برای رفتن که این اتفاق بیفتد بایستی برای افراد مشغلهبرای این (.105، 1995 )مونتگومری، نماید

در ساعات متفاوتی ارائه خدمات  کهنحویبه هاخیابان جوارهمهای ایجاد تنوع در کاربری (.61 ،2016 )گاروین، وجود داشته باشد
روز نقاط فعال و روشنی های متفاوت در طول شبانهشود که در زماننباشد، موجب می زمانهمها نمایند و آغاز و پایان کار همه آن

عامل بسیار مهمی در جهت هرچه شود که میقشار مختلف شهروندان در فضا اختالط اباعث  این امررا در خیابان داشته باشیم. 
 (.155 ،1395)علیخواه و شادمنفعت،  ها استتر نمودن این خیابانسرزنده

 دهد:پاسخ می طوراینمصاحبه، یکی از خبرگان با استناد به ادبیات نظری فضاهای عمومی  سؤالدر جواب 
در  ییها)چشم یابانمراقبان خ»و (« یابانخ یسوبه ی)چشمان یابانچشمان خ»اصطالح  یریکارگبهبا  یکوبزج ینج
 یتامن یس،پل یروین یریکارگبهبدون  یاعتقاد داشت حت کرد وپذیری صحبت میهای امن و اجتماعاز خیابان («یابانخ

 کند. یم یداروز ادامه پلف شبانهمخت یهادر ساعت یابانیخ یشده و زندگ یافضاها مه ینحضور مردم در ا یالزم برا
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ها با نظرات متخصصین همسو نیست و حیات شبانه فضاهای دهد که نظرات آنهای کاربران، نشان میهمچنین تحلیل پاسخ

 طورکلیبهاست.  شدهعنوانعدم امنیت این فضاها  همآندلیل  ترینمهمعمومی از سوی کاربران مورد استقبال قرار نگرفته است و 
گذاران و برای اکثریت سیاست»دهد. وی اعتقاد دارد: های کاربران در مقوله زندگی شبانه، با نظرات پاکزاد همسویی نشان میپاسخ

هنوز از  هاآنوآمد قرار گیرند. مجریان کشوری، فضاهای عمومی فضاهایی منفی هستند که در بهترین حالت باید در اختیار رفت
فضاهای  راحتیبهخاص است،  برای ایشان تنها شرکت در مراسمی «حضور» کهازآنجاییکنند. تفاده میاس (محل عبور)واژه معبر 

رسمی مذموم به  طوربهفضا و زندگی شبانه هنوز »کند: همچنین تأکید می«. اندخودروها قرار داده عمومی را در اختیار عبور و توقف
که هیچ قانونی زندگی شبانه را ممنوع نکرده است، ولی این گریز از آشفتگی رد. با آنگیقرار می ترازهمآید و با لهو و لعب شمار می

فضاهای شهری در روز و پناه بردن به آرامش تاریکی شب برای حیات در فضاهای شهری، گفتگو، قدم زدن و خوردن و آشامیدن 
 (. 1398)پاکزاد، « شوداز سوی نیروهای انتظامی خطرناک تلقی می

 روزمره یزندگ یازهایبه ن گوییپاسخ -6

 ی. فضاها(1392، )کاظمی شناسانه، اگر به زندگی روزمره ارجاعی نداشته باشد، تبیینی ناکارآمد خواهد بودهر تبیین جامعه 
 توانیم ی،اروزمره هر جامعه یشناخت زندگ یقاز طراین بدان معناست که روزمره افراد هستند.  یزندگ ییمحل بازنما ی،عموم

زندگی روزمره به دلیل دارا  حالبااین. (2007 ،1یلنیتسموجود در آن را بازشناخت )ژ یاجتماع یهاو کنش یعموم یفضاها یتماه
برای  (.1991، 2لوفور) شودمیریزی کنار گذاشته ، اغلب از فرایند برنامه«هاغیررسمی بودن فعالیت»و « تکرار»بودن دو عنصر 

پردازان تئوری ترینمهمیکی از  عنوانبهتوضیح اهمیت زندگی روزمره در فضاهای عمومی، ناگزیریم از تبیین معروف بنیامین 
 شود: بین دو نوع تجربه زندگی تفاوت قائل می اصوالًزندگی روزمره کمک بگیریم. بنیامین 

 پذیری ندارد. ست که قابلیت انتقالواسطه اای آنی، شخصی و بیتجربه شده:تجربه شخصی و زیست 

 و قابلیت  استای است که حاصل معنادار شدن تجربه آنی در زندگی اجتماعی تجربه پذیر:تجربه جمعی و انباشت

 انتقال دارد. 
بر آن  شود. آنچه اویم یادآوررا  یشخص یهاما به تجربه یجمع یهاشدن تجربه کاسته فرو مسئله ،گذاری تمایزیامین با این بن
و  یجمع یهارا به تجربه فردمنحصربهزنده و  یهااست که تجربه ینا یامین. دغدغه بنی استجمع یهادارد، افول تجربه یدتأک

(. 1392 ی،کاظم) شدن آن در برابر انتقال تجارب است رمقکمو  یناتوان ،روزمره یزندگی اساس چالش ین،گره بزند. بنابرا یرپذتبادل
شود. بنابراین یکی از های شخصی به تجربه جمعی مشخص مینقش حیاتی فضاهای عمومی در تبدیل تجربهدر اینجاست که 

 شوندگانمصاحبهیکی از سازی فضاهای عمومی، امکان برپایی زندگی روزمره است. پذیری در سرزندهکدهای بسیار مهم اجتماع
 گوید: می بارهدراین

و  یانتزاع هاییدگاهاز مواقع د یلیخ .یستو ساده روزمره نگر یعیطب یدمواقع با د یبعض یدرا با یشهر یفضاها
 یبه زندگ یدبا ینظر یهایدگاهد ینو فارغ از ا یستو کارساز ن شودینظران در مورد شهر محقق نمصاحب اییهنظر
نقش  یابانخ یفضا یریپذاجتماعدر  تواندینگرش م ینمشاهده کرد. به نظرم ا یینو شهر را از پا یستشهر نگر یعیطب

 . داشته باشد
های مابین ها و مشاهدات میدانی بخصوص در بخشهای زندگی روزمره در خیابان ولیعصر نیز نتایج مصاحبهدر خصوص چالش

های فعالیتنمونه از کنشگران  ترینمهم عنوانبه هافروشدستچهارراه ولیعصر تا میدان ولیعصر حاکی از آن بود که حضور 
داران شهرداری( و هم توسط مغازه ویژهبههای مختلف، هم توسط نهادهای مدیریت شهری )غیررسمی زندگی روزمره، به روش

کشی چهارراه ولیعصر و قطع ارتباط پیاده و سواره که متعاقب آن، مردم به فضای زیرگذر گیرد. پس از نردهمورد تهدید قرار می
ای آوری دورهاین نقطه از خیابان نیز تا حد زیادی امکان فعالیت خود را از دست دادند. جمع هایفروشدستهدایت شدند، 

ها، از دیگر اقدامات مدیریت شهری در این راستا بوده است. عالوه بر این، توسط شهرداری و یا جریمه کردن آن هافروشدست
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 و همکاران طهماسبی.../ پذیری و سرزندگی فضاهای عمومیعاجتما

 
ها را تهدید هایشان، آندر ازای اجازه فعالیت در جلوی مغازه فروشاندستز هایی مانند اخذ مبالغی اداران نیز با روشکسبه و مغازه

 های مربوط به زندگی روزمره در خیابان ولیعصر ضعیف ارزیابی شد. کنند. در مجموع، کنشمی

 یجمع یاتح ظهور -7

چنین فضاهایی به  .(2007، پایومیر) یک فضای عمومی موفق باید ظرفیت تفریحات جمعی و رویدادهای اجتماعی را داشته باشد 
. شهرهایی که دارای چنین فضاهایی هستند، با افزایش دسترسی کنندکمک میجامعه محلی، هویت و فرهنگ شهری  گیریشکل

فرصت  یان،ب یآزاد ی،دموکراس (.2016، 1)اندرسون کنندبه امکانات و منافع عمومی، به سمت عدالت اجتماعی و برابری حرکت می
 ینآخر عنوانبههستند که  یجمع یاتحاز  یقیمختلف، مصاد یدادهایرو یو برگزاری مطالبات جمع یگیریز وجود شهروندان، پابرا

 یعموم هایفضا کنند،یکه الو و همکاران استدالل م طورهمان. شوندیمحسوب م یرپذاجتماع یعموم یفضا یک ییپله و حد نها
 یارالگوها بس ینفضاها است. ا ینا یریتو مد یطراح یاز الگوها یناش عموماًاند که مواجه یدهااز تهد یدیمعاصر با انواع جد

 یفرهنگ یگرفته تا ساخت فضاها یعموم یفضاها سازییو تجار سازیی. از خصوصکنندیپنهان عمل م یاراند و گاه بسمتنوع
آن در  سازییانیفضا و اع سازییکسانبا هدف  یهمگ یخی،تار یهاحفاظت از بافت یاستراتژ یتحت لوا یو حت یعمومشبه

 یامحدود  ها،یوهش ینتوسط ا هایتاز افراد و فعال یبرخ یب،ترت ین. بدکنندیعمل م یجهت اهداف گردشگران و طبقه مرفه شهر
 یشده و تنوع فرهنگ یعموم یفضاها یسرزندگ اهشالگوها آن است که موجب ک ینا یمشترک تمام یژگی. وشوندیحذف م

  (.2009، 2)الو، تاپلین و اسچدل برندیم ینها را از بآن
شدن  یدهو د یدنامکان د -1از:  اندعبارتشد که  ییشناسا یفرع یرکدها، پنج زمصاحبه یجمقوله، بر طبق نتا ینخصوص ا در

 یو برگزار ییامکان گردهما -5و  یفرهنگ هاییتامکان انجام فعال -4 یمطالبات جمع یگیریامکان پ -3فرصت ابراز وجود  -2
 است: ینمورد چن یندر ا شوندگانمصاحبهاز  یکی. جواب یدادهارو

های فرهنگی از قبیل مراسم عزاداری یا سایر مراسم مذهبی پذیر باید دارای فضایی باشد که بتوان فعالیتخیابان اجتماع
های خاصی از فضای خیابان برای های مختلف در گرههرا در آن برپا داشت. همچنین برپایی کنسرت، تئاتر و نمایشگا

نمود فضایی عرصه عمومی یک  عنوانبهپذیر بودن آن ضروری است. نکته دیگر به نظر من چون فضای عمومی اجتماع
پذیر باید جامعه است؛ تدارک یک فضا برای مطالبات سیاسی و اجتماعی مردم از کارکردهای اصلی یک خیابان اجتماع

  باشد.
های کاربران بدین معنی در مقوله حیات جمعی، نتایج بخش کمی، نظرات کارشناسان را تأیید نکرد و پایین بودن میانگین پاسخ

کنند. البته با توجه به سابقه تاریخی خیابان ولیعصر و نقش کلیدی آن در هایی در خیابان ولیعصر حمایت نمیبود که از چنین فعالیت
های فرهنگی ران در مقاطع تاریخی حساس و همچنین با توجه به وجود فضاهای ویژه، بناها و المانهای جمعی شهر تهکنش

و ترجیح  حمایتعدمهای بیشتری دارد. در واقع باید مشخص شود که دالیل متعدد در این خیابان، این مقوله نیاز به پژوهش
 معیارهای مربوط به حیات جمعی از نظر کاربران چیست.  

گرا بیشتر دهد که معیارهای فردگرا نسبت به معیارهای جمعاز تحلیل دیدگاه کاربران نشان می آمدهدستبهدر مجموع، نتایج 
از آنکه از جنس ارتباط و تعامل  یشب یری برای کاربران خیابان ولیعصر،پذاجتماعشوند. این بدان معنی است که ترجیح داده می

 یتیاجتماعات را جمع گونهاینبا نظرات هانا آرنت همسو است. آرنت  ی،مفهوم یالگو ینا. ستباشد، از جنس حضور در فضا ا
 یحالت، نوع ین. در ایکدیگربا  یوندمکان بدون پ یکتجمع افراد در  یعنی کند؛یم یفاز افراد تنها و تک افتاده توص مرکب
خودشان  یبرا یاجتماع یفیو تکل کنندیبرقرار نم یاجتماع هاییوندپ یکدیگرمردم با  شود،یها حاکم مبر روابط انسان ییفردگرا

  (.1200، 3)جانسون شوندیقائل نم

 گیرینتیجه
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در  ی،خارج داخلی و هایپژوهشدر منابع مکتوب و  یعموم یفضاها پذیریعاجتما هایهشاخصگستردگی و تعدد  رغمیعل

بود که  آنکار  ینا یتشود. مزشناسایی  یعصرول یابانآشنا به خ ها از دیدگاه متخصصینصشاخ یناتا شد  یسعحاضر پژوهش 
 یابانانتخاب کاربران خ یتکدام موارد در اولوین، متخصص سویاز  شدهشناسایی پذیریعاجتما هایهشاخص ینمشخص شد از ب

 یسرزندگبر  مؤثر یارهایمع انعنوبه پذیریعاجتما یارمع هفت ین،متخصص هایهمصاحب یمحتوا یلد. بعد از تحلنقرار دار یعصرول
که حالت  یارهاییمع طورکلیبه. قرار نگرفتکاربران  ییدمورد تأ یارمع هفت یناز اسه مورد شد.  بندیعجمولیعصر  یابانخ

در  یادهو حضور افراد پ یزنپرسه»مانند  یارهاییدر مقابل، مع .شدندداده  یحکاربران کمتر ترج ی، از سوداشتند تریانهگراجمع
« روزمره یزندگ یازهایبه نفضا  گوییپاسخ»و « یترفتار و فعال یدر الگوها تنوع»، «یطوالن هایحضورپذیری و توقف»، «یابانخ

 یعصر،ول یابانخ یفضا پذیریعاصل است که در اجتما یندهنده انشان یجنتا ین. اندبود مؤلفه ینکاربران در ا یحاتترج ترینمهم
 شوند. میداده  یحترج بیشتر کاربران یاز سو هستند،قابل انجام  یفرد یاربا اخت یا دارند یانهکه حالت فردگرا یموارد

ریزی سرزندگی فضاهای ها برای کاربست آن در برنامهاز تحلیل یافته آمدهدستبهدوم پژوهش، نتایج  سؤالدر راستای پاسخ به 
 بندی است: قابل جمع صورتبدینپذیری عمومی شهری با رویکرد اجتماع

 یری،پذاجتماع باوجوداینکهاست.  فهمقابلتر کالن یمدل نظر یکدر  یعموم یفضاها یبا سرزندگ یریپذنسبت اجتماع -1
در این مورد  ایینهاست که نقش زم یگرید هایمؤلفهحاصل  ،است، اما خود یعموم یفضاها یبر سرزندگ مؤثر هایمؤلفهاز  یکی

 یناز ابعاد ا یکی یری،پذاجتماع یم،تصور کن یچندبعد یمدل مفهوم یکرا در قالب  یعموم یفضاها ی. در واقع اگر سرزندگرنددا
و حس مکان است  ی،کاربر یت،امن یش،آسا یری،پذدسترس ،امل شدنش مانند هاییمؤلفهشامل  یگر مدل. ابعاد دخواهد بودمدل 

 هستند.  ییرپذتحقق اجتماع ای برزمینهپیشکه 
 تا یوستگیارتباط و پ ینو ا شوندیم یعموم یفضاها یموجب سرزندگ یممستق طوربه یری،پذاجتماع یارهایاز مع یبرخ -2
 یری،)مانند حضورپذ شوندیقلمداد م یمعادل و مصداق سرزندگ ی،نظر یاتمذکور، اغلب در ادب یهااست که شاخصه یحد

را دسته اول  یرهایحضور متغ، واسط یرهایمتغ عنوانبه یارها،از مع یگرد یبرخ ما(. ایترفتار و فعال یو تنوع الگوها محوری،یادهپ
و  یکتفک ینشد چن یسعدر پژوهش حاضر (. یجمع یاتروزمره، و ح یشبانه، زندگ یات، حاجتماعی ت)مانند تعامال کنندیم تسهیل

 یقاز طر عموماًدسته اول،  یارهایاست که مع ینجامهم اد. اما نکته یرصورت گ یمورد بررسدو دسته از معیارهای  ینب یزیتما
کشور به این امر  یرسالت جامعه شهرساز ی ازبخش اکنونهمکه  هستند ارتقاو  بهبودقابل یزیرو برنامه حیاقدامات طرا

و  یاسیکالن س یمتأثر از ساختارها یشتردارند و ب یزیرو فرابرنامه یساختار یتی. اما عوامل دسته دوم، ماهاست یافتهاختصاص
 . یستممکن ن سادگیبهمدت ها در کوتاهآن ییرتغ ینبنابرا باشند؛یجامعه م یرفتار یو الگوها یشناختجامعه یهنجارها ی،تیحاکم
حاکم بر  کالن هاییاستمتأثر از ساختارها و سهر دو  ی،سرزندگ یارهایو هم مع یریپذاجتماع یارهایهم مع از سوی دیگر، -3

 یفضا یکدر  یدر چه حد از شدت و ضعف و با چه نسبت یری،پذاجتماع هایمؤلفهاز  یکهر  ینکههستند. اکشور  یعرصه عموم
و  یفرهنگ یو الگوها های تولید فضایتی، پارادایمو حاکم یاسیس یساختارهابه کالن یدیاوجود داشته باشد، ارتباط ز یعموم
. اما یردمورد توجه قرار گ یعموم یفضاها یزیردر برنامه بایستیاست که  یاهمان نکته یندارد. اآن جامعه اعضای  یرفتار

 یجهان ینظر یاتدر تطابق با ادب هشعارگون بعضاًو  یآرمان هایییدهبه آن ندارند و ا یاغلب توجه چندان یزی،رمتخصصان برنامه
 یکاربران فضاها هایایده گیری ازبهره کهدرحالیندارد.  یچندان ییاجرا یتکه در عمل، قابل دهندیارائه م یعموم یفضاها یبرا

های یدها یرا. زداشته باشد یعموم یفضاها یزیردر برنامه یبهتر یجهنتتواند میفضاها،  ینا یممستق ینفعانذ عنوانبه یعموم
 .باشندیم یعموم یها از فضاهاآنزیسته . بلکه حاصل تجارب یستگرا نشمول و آرمانجهان ها،آن

این در  یمشخص یهاگره صورتبه یریپذاجتماعیعصر نیز نشان داد که ول یاباندر خ نتیجه مطالعات پیمایشی و میدانی -4
باغ  یش،تجر یدانهستند. م یابیو ارز شناساییقابل کامالً یمایشی،انجام مطالعات پ یقها از طرگره ینوجود دارد که ا یابانخ

ها این گره ملت از جمله ارکبزرگ مانند پ یهاپارک یدارا یهاو محدوده یعصرچهارراه ول یعصر،ول یدانونک، م یدانفردوس، م
 یریپذاجتماع یزانم از نظر یابانخ یو جنوب یشمال یهابخش ینب یریتفاوت چشمگعلیرغم اینکه  حالبااین. شوندمحسوب می

 هایمؤلفهدر تمام  یآهن با چالش جدراه یدانانقالب تا م یابانفاصل خحد ویژهبه یابانخ دستیینوجود دارد و بخش پا
های اخیر، منجر به از ؛ اما اقدامات نسنجیده و دستوری مدیریت شهری تهران در سالمواجه است یسرزندگ متعاقباًو  یریپذاجتماع

 ر سرتاسر فضای این خیابان شده است. ای از فضای اجتماعی و کارکردهای اجتماعی خیابان ولیعصر ددست رفتن بخش عمده
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