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  چكيده 

شهرها همواره به عنوان ساختارهاي كالبدي براي انساني بوده اند كه ميل به برقراري تعامالت اجتماعي با هم نوعان خود 

بزرگ . ان در شهرها تحت تاثير اتفاقات بعد از انقالب صنعتي واضح و روشن استفقدان ارتباط بين شهروند. داشته است

ها، ورود ماشين به زندگي انسان و ساخت و سازهاي بي رويه باعث كاهش ارتباط  شدن شهرها به دليل مهاجرت به آن

كاهش حضور مردم در  اشجه ها نيز بروز فناوري هاي جديد ارتباطي مي باشد كه نتي انسان ها شده اند و در پي آمد آن

انساني كه در طول ساليان طوالني با حضور در شهر، هم نوعان خود را مي ديده و با آنها صحبت . بوده استسطح شهر 

مي كرده است، اكنون با توجه به شرايط و بسترهاي نامناسب فضاي شهري توان انجام چنين كاري را ندارد و نمي تواند 

اعي سود برد در نتيجه شهرها ديگر محلي براي انسان ها به عنوان سرمايه هاي اجتماعي از مزيت هاي انسان اجتم

داري ينوشتار حاضر سعي در بررسي اهميت تعامالت اجتماعي و فضاي شهري مناسب به منظور دستيابي به پا. نيستند

انند سرمايه اجتماعي، انسان از اينرو در بخش هاي ابتدايي به بررسي انسان اجتماعي و مفاهيمي م. دارداجتماعي 

اجتماعي و نظارت اجتماعي كه در ارتباط مستقيم با تعامالت اجتماعي هستند پرداخته مي شود و در ادامه به بستر 

  .شهري مناسب و مطلوب كه مي تواند در جهت تحقق اين هدف مورد بررسي قرار مي گيرد اشاره خواهد شد

  

  هر سرزنده، سرمايه اجتماعي، انسان اجتماعي تعامالت اجتماعي، ش: هاي كليدي واژه

  

  مقدمه -1

 نياز اجتماعي رابطه به انسان. برقراري رابطه و تعامل با اعضاي جامعه ابتدايي ترين اصل در انجام زندگي جمعي مي باشد      

 اهداف با اجتماعي رابطه .كنند تجربه  را  اجتماعي  رابطه بتوانند تا آورند مي فراهم را  هايي مـوقعيت  دليـل  همين به و دارد ذاتي

  است )منطقي(  عقالني يا است دوستانه و تحت تاثير روابط خويشاوندي كه است به دليل عاطفي يا گوناگوني انجام مي گيرد،

نشي رابطه مطلوب آن كنش و واك .مهم اسـت اين هـدف بـه  رسيدن  در افراد شانس رساندن حـداكثر بـه وجوي جـست در  كه

است كه بين اعضاي يك جامعه انجام مي گيرد و در رسيدن به درك مشترك از مفاهيم گوناگون زندگي به آن ها كمك مي 

بايد در نظر داشت كه تعامالت اجتماعي در محدوده . تعامالت اجتماعي و فرهنگ رابطه اي مستقيم با يكديگر دارند. كند

 كـالبدي اي مـجموعه فضا" و  افتد مي  اتفاق  فضا  در  انساني فعاليت هاي از شيبـخ. فيزيكي و زماني خاصي انجام مي پذيرند

نزديكي و برخورد رو در رو باعث انجام اين مهم مي شود، البته بايد در نظر داشت بستر . ]1["است اجتماعي تعامالت براي

از عهده اين مهم بر آيد كه داراي كيفيت هاي شهري مي تواند . مكاني در شكل دهي به تعامالت اجتماعي تاثير فراواني دارد

مطلوبيت اجتماعي ناشي از تعامل افراد كه مبتني بر بعد اجتماع پذيري فضا ". الزم در جهت رسيدن به پايداري اجتماعي باشد

كه انسان پايدار است  يشهر.  ]2["يعني حضور افراد و گروه هاي مختلف اجتماعي و ميزان تعامالت اجتماعي بين آن ها است
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و انسان در آن به كنش  را به عنوان شهروند به طور اختياري به درون خود آورده و او را ترغيب به انجام گفتمان مي كند

  .اجتماعي مبادرت ورزد

  

  تعامالت اجتماعي  - 2

ن را به زندگي فردي انسان به داليل گوناگون و با توجه به مزاياي يكجانشيني با انتخاب اين روش زندگي، اجتماعي بود      

انسان اجتماعي كه در تقابل با انسان فردي قرار مي گرفت محصول كنش متقابلي است كه بين اعضاي يك جامعه . ترجيح داد

. وقتي كنش متفابل بين اعضاي يك جامعه صورت مي گيرد رابطه اجتماعي انجام گرفته است. در بستر مكان رخ مي دهد

اجتماعي، سرمايه اجتماعي محصول اين انتخاب است كه هر كدام داراي مفاهيم و رويكردهاي  واژگان نظارت اجتماعي، قدرت

: عـمومي فضاي -1 ". به منظور انجام تعامالت اجتماعي، فضاي شهري را به سه دسته تقسيم مي كنند. گوناگون مي باشند

: خصوصي نـيمه يـا عمومي نيمه فـضاي -2 .است پذير امكان جامعه اعضاي همه براي آن به »دسترسي« كه است فـضايي

 -3 .دارد خاص كنندگان استفاده آن، كاربري و هدف در محدوديت دليل به اما است، آزاد عموم استفاده بـراي كـه است فضايي

كيفيت فضاهاي شهري از منظر  1در جدول شماره  .]3["شود مي اشغال اشخاص وسيله كه به اسـت فـضايي :خصوصي  فضاي

  . يا عمومي بودن بررسي شده است خصوصي

  

  كيفيت فضاهاي شهري  -  1جدول شماره 

  نوع دسترسي  نوع ارتباط  

  دسترسي آزاد براي همگان  در ارتباط آزاد با مردم  عمومي

  ورود و دسترسي تحت شرايط  ارتباط تحت شرايط  نيمه عمومي -نيمه خصوصي 

  نزديكان رايب شخصي يا فقط  شخصي يا ارتباط فقط با نزديكان  خصوصي

  

 فضا و اجتماعي ارتباط تعامالت در گوناگوني هاي نظريه. بخش هاي عمومي شهر مكاني براي تعامل بين شهروندان مي باشد

 روابط و در نظر مي گيرد  جامعه  مادي بعد را فضا دانند و بعضي مي اجتماعي روابط كننده تعيين  را  فضا  برخي. مي باشد مطرح

بر  مردم كه كند مي شرايطي ايجاد و امكانات فضا ديگر اعتقاد دارند كه  بعضي  .دانند مي مـوثر آن بـه دادن شكل در را اجتماعي

انسان داراي واكنش هاي عملكردي گوناگون در فضاهاي شهري مي باشد  .كنند مي  انتخاب  را خود فرهنگي معيارهاي طبق آن

 هاي فـعاليت" شـامل  عمده  گروه  سه به توان مي را شهري عمومي فضاهاي دراو  اصلي هاي فعاليت در اين شرايط است كه

در اين شرايط است كه . ]4[ ".دارند نياز خاصي فـيزيكي شـرايط به يك هر كـه كرد تقسيم اجتماعي و اختياري ضروري،

تماعي به روش هاي گوناگوني برقراري رابطه اج. باشد شهر در فرهنگي ـ اجتماعي روابط كننده مي تواند منعكس شهري فضاي

بطور كلي انواع كنش هاي متقابل "انجام مي شود از سالم و احوال پرسي ساده و معمولي تا حضور در رويدادهاي اجتماعي 

هر دو اين روش ها . ]5[ "تقسيم نمود) زبان بدن(اجتماعي را مي توان به دو دسته ارتباطات كالمي و ارتباطات غير كالمي 

نشان دهنده رابطه بين كيفيت مكاني  2جدول شماره  .ودي تحت تاثير صورت هاي كالبدي فضاي شهري هستندمهم و تا حد

  .و نوع فعاليت در مكان ها مي باشد كه نشان دهنده اهميت كيفيت فضايي براي فعالت هاي اختياري مي باشد

  

  رابطه بين كيفيت مكاني و نوع فعاليت - 2جدول شماره  

  فعاليت اجتماعي  اليت اختياريفع  فعاليت ضروري  

        كيفيت مكاني مناسب

        كيفيت مكاني نا مناسب
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  اجتماعي انسان  - 2-1

 ايجاد تفاوت اش زندگي ي شيوه در كه كند مي كوشش يابد مي جدا موجودات ديگر از را خودش آغاز كه همان از انسان      

 هر در بشري جامعه كه معني اين به است، تاريخ طول در اطالعات تراكم و نكرد جمع قدرت انسان، حيات تمايز از وجوه .كند

 زنده نسل حيات طول در و حتي كند نگهداري و حفظ است برده ارث به گذشته نسل هاي از اَنچه مي كند سعي و مكاني زمان

 اجتماعي  شناسي جامعه بعد از .بسپارد عدب نسل هاي به را و اَن افزايش دهد براَن را خود تازه تجربيات ساخته، كامل تر را اَن

 الگوهاي و ها آگاهي كسب آن، از هدف و برگيرد؛ در را شهروندان زندگي حيات جانبه همه بصورت بايد پذيري فرهنگ و شدن

 هر فرهنگي و اجتماعي نيازهاي شناخت به توجه با بايد شهري، پذيري جامعه يا شدن اجتماعي .است شهري زندگي متنوع

 هر هاي نيازمندي از منطقي شناخت ارائه با ها شهرداري پژوهشي نهادهاي و ها سازمان بايد. گيرد صورت شهري قهمنط

 از يكسري و خاص بطور  را اجتماعي هاي آموزش از يكسري شهروندان، اجتماعي و فرهنگي سطح با متناسب و شهري منطقه

 اساسي اهداف. دهند ترويج سال طي مستمر در و متقابل كنش بصورت و دهند تعليم عام بطور  را اجتماعي يادگيري الگوهاي

 ديگر از. نمايند آماده زندگي ضروري هاي مهارت كسب براي را شهروند فرهنگي، نهادهاي كه است اين شهر در پذيري جامعه

 نيازهاي بتوانند افراد دي،شهرون رفتار الگوهاي با شهروندان شدن اجتماعي طريق از كه است اين شهر در پذيري جامعه اهداف

 ساختن متمركز و كردن نهادينه جهت در را شهروند بايد شهري نهادهاي همچنين .نمايند حل قبول قابل هاي شيوه به را خود

انسان . نمايند آماده شدن اجتماعي طريق از است الزم شهر يك در كردن زندگي براي كه اساسي اعتقادات و ها ارزش

  .و در كنج خانه نمي نشيند او به متن جامعه مي آيد تا بر تحوالت آن اثر داشته باشد اجتماعي، مولد است

 تا گرفته روزمره رفتار و عادات و آداب از اساسي، نظامات و قواعد آموزش شهري پذيري جامعه مقاصد از يكي -1"

 هنجارهاي مطابق را فرد رفتار و عادات كه ميزان همان به پذيري جامعه فرآيند -2 .است افراد به علمي، هاي روش

 برآورده طريق از شهري پذيري جامعه فرآيند -3 .دهد مي آرزو و اميد او به آورد مي در انضباط نظم تحت  اجتماعي،

 جامعه فرآيند -4 .آفريند مي هويت فرد براي بدان ها دستيابي از ممانعت يا فردي سوداهاي و آرزوها، اميدها ساختن

 مي جامعه افراد به را شهروندان نقش به مربوط گرايشات و انتظارات ها، نگرش و اجتماعي ايه نقش شهري پذيري

 مديريت اجتماعي و فرهنگي نهادهاي است ها مهارت آموختن شهري پذيري جامعه فرايند ديگر هدف - 5. آموزند

 معضالت حل و نظم ايبر را شهروندان كردن اجتماعي وظيفه مهمترين آموزشي نهادهاي ساير مشاركت با شهري

  .]6[" دارند عهده بر شهري

  

  اجتماعي  من و فردي من ميان تمايز -2-2

 به منحصر صرفاٌ عشق، عاطفه، شكست عرصه در او شخصي تجربه كه موجودي دوگانه، خصلتي با است موجودي انسان      

 سو يك از. يابد دست كرده، تجربه او كه اي گونه به و طور دقيق به شخصي تجارب اين به بود نخواهد قادر كس هيچ و اوست

 او ديگر سوي از و جمعي است موجودي او سو يك از آن، خالق ديگر سوي از و است نقش اجتماعي كننده اجرا انسان 

 ميد، هربرت جرج". اين بدان معنا مي باشد كه هر انسان در درون خود دو وجه فردي و اجتماعي دارد .فردي است موجودي

 فرد در جامعه هاي ارزش و هنجارها بروز و انعكاس واقع، در اجتماعي من. كند مي تقسيم اجتماعي من و فردي من به را خود

 و آني هاي محرك تأثير تحت وسيعي صورت فردي به من. است شخص فرد به منحصر و شخصي جنبه معرف فردي من .است

  .]7["دارد قرار عادي غير و سركش حال عين در

  

  انسان  ساختن اجتماعي بر موثر لعوام - 2-3

 نمونة نظامي، و آموزشي نهادهاي. پذيرد صورت غير رسمي هم و رسمي هاي گونه به است هم ممكن شدن اجتماعي      

 فرد به جامعه انديشة و عمل پذيرفتني هاي شيوه انتقال مسوول تري، يافته ساخت دستگاه صورت به كه است رسمي نهادهاي

 هاي گروه در عضويت يا هم بازي، هم سن هاي گروه با متقابل روابط طريق از است ممكن شدن اجتماعي ،حال هر در. است
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 شدن اجتماعي اساسي عوامل عنوان به توان مي را مهم و اساسي گروه 5 كلي بطور .پذيرد صورت نيز ها باشگاه و غير رسمي

  .محله )5 اجتماعي هاي رسانه )4 نسم ه گروههاي )3 مدرسه )2 خانواده )1 :از عبارتند كه برد نام

  

  اجتماعي  نظارت - 2-4

 الگوبندي اجتماعي رفتار بايد داشت، نگه  برقرار جامعه در ضروري اندازه به را نظم و اجتماعي سازمان بتوان آن كه براي      

 با تطبيق خود را وادار به فرد كه مسيرهايي گفته مي شود ها و روش به آن اجتماعي نظارت .يابد ادامه آن پذيرفتني و شده

به سوي معيارهاي  را خود اعضاء اي جامعه هر هدف، اين به دستيابي براي .مي كند جامعه كل يا مشخص گروه انتظارات

 در فرد هرگاه .بگيرند ياد را موقعيت هر در پذيرفتني اجتماعي ي شيوه ها آن كه اميد اين اجتماعي شدن سوق مي دهد، به

 در نظم تا انداخت كار به بايد را تري مناسب اجتماعي نظارت شرايط رساند، هدف اين به را جامعه نتواند شدن اعياجتم فرآيند

  .گردد برقرار جامعه

 از استفاده طريق از يا اجبار كارگيري به طريق از شود يا مي گرفته  كار به عمده طريق دو از عموماً اجتماعي نظارت" 

 و ها تنبيه كارگيري به طريق از رفتاري هاي روش و زندگي هاي شيوه پذيرش به اول افراد در نوع .هاي تشويقي راه

 و مقام اعتبار، اعطاي پاداش، و تشويق كارگيري به و تبليغ هاي راه از افراد دوم نوع در اما شوند، مي مجبور ها مجازات

  .]8["دشون مي ترغيب مطلوب هنجارهاي پذيرش به اخالقي هاي ارزش از استفاده

 قبول غير قابل رفتاري چه و قبول قابل رفتاري مختلف، چه هاي موقعيت در كه آموزد مي شدن اجتماعي فرآيند در فرد، هر

 اجتماعي نظارت"حقيقت،  در. را تشخيص دهد نامناسب رفتار و مناسب الگوها، رفتار از ميان چگونه كه گيرد مي فرا و است

 انطباق به فرد كردن وادار براي كه شود مي اطالق هايي روش و ابزارها به اجتماعي نظارت .است شدن اجتماعي فرآيند دنبالة

 نوع با فرد رفتار كند، پيدا تحقق عمل در اجتماعي، نظارت گاه هر. ]9["رود مي كار به جامعه، كل يا معين گروه انتظارات با او

 رفتار بر انسان يعني شود؛ مي اعمال افراد بين نيز متقابل صورت به اجتماعي نظارت. شود مي هماهنگ انتظار مورد رفتار

  .گذارند مي تأثير رفتار انسان بر نيز ديگران مقابل، در و گذارد مي تأثير ديگران

  

  اجتماعي قدرت -2-5

ي تعامالت .نتيجه ي برقراري تعامالت اجتماعي استو قدرت جمعي يا قدرت اجتماعي محصول گفتمان در يك جامعه مي باشد 

 قدرت از اجتماعي علوم دانشمندان كه هنگامي .فرهنگي سوق مي دهد كه انسان را به سوي دگرگوني هاي مفيد اجتماعي و

 تحميل اشخاص از گروهي يا ديگر شخص بر را اش اراده تواند مي فرد آن كه است اين منظورشان گويند، مي سخن فرد يك

 خاطر به .كنند اعمال را قدرتي چنين توانند مي نيز ها سازمان. كند را كنترل گراندي رفتار تواند مي اقدام اين با فرد اين. كند

 انتظار جامعه اعضاي از هر يك آيد، از مى شمار به  شهرى مدرن جامعه يك در زندگى ويژگى كه گوناگون هاى گروه در عضويت

 تعارض ديگر هنجارهاى با است ممكن هنجارها اين از برخى كه حالى دهد، در تطبيق را خود گوناگونى هنجارهاى با كه رود مى

 مهم همه از او براى كه كند مى رعايت را اييه آن شخص كنند، مى پيدا تعارض يكديگر با هنجارها اين كه زمانى .باشند داشته

ه ي جمعي قوي روحي بيشتري يابد، توسعههرچه روابط اجتماعي " .گيرد مى نديده موقتى گونه به را ديگر هنجارهاى و است تر

، ]10[ ".شخصيت اجتماعي خود را بيشتر تكامل بخشدانسان در نتيجه  افكار عمومي توسعه ي بيشتري مي يابد و تر و

در نتيجه ي اين افزايش  .قوي تر باشد) جمعي(شخصيتي كه به انسان كمك مي كند تا عضوي از يك نيروي اجتماعي 

  . دروندتغييرات فرهنگي پيش مي  ها به سوي شخصيت اجتماعي است كه انسان

  

  سرمايه اجتماعي - 2-6

افراد با برقراري ارتباط تبديل به كليت . سرمايه اجتماعي مفهومي است كه در چند سال اخير بسيار مورد توجه بوده است      

ماس با يكديگر و پايدار منسجم مي شوند تا بدين طريق اثرگذاري خود را بر يكديگر تسريع و تسهيل كنند اين مهم از طريق ت
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در هم . سازي ارتباط انجام مي گيرد و از اين طريق قادر به انجام اموري مي شوند كه به تنهايي نمي توانستند آن را انجام دهند

سرمايه اجتماعي ارتباط . تنيدگي و نزديكي افراد است كه شرايطي را به وجود مي آورد تا افراد به سرمايه اجتماعي دست يابند

. مستقيمي با شهروند فعال و دموكراتيك دارد به اين معنا كه حضور افراد در جامعه متضمن دستيابي به سرمايه اجتماعي است

زماني كه خوش بين ". در اين شرايط است كه نقش مخرب فناوري هاي پيشرفته ديجيتال در جوامع امروزي نمايان مي شود

و سلسله مراتب را جشن مي گيرند، عامل حياتي يعني اعتماد و هنجارهاي اخالقي ترين رسوالن عصر اطالعات فروپاشي اقتدار 

ورود به چرايي و چگونگي سرمايه اجتماعي و شرايط به . ]11["مشتركي كه زير بناي آن هستند را مورد غفلت قرار مي دهند

مي تواند موقتي باشد اما بايد پايدار بوده رابطه اجتماعي . وجود آورنده مقوله پيچيده اي است كه نيازمند صرف زمان مي باشد

 انسان. بايد در نظر داشت كه تعامالت اجتماعي مي تواند در خلق هويت نقش مهمي ايفا كند. تا اثرگذاري خود را داشته باشد

مالت اجتماعي به دنبال خلق شرايطي هستند تا بتوانند در آن به برقراري تعا و  مي باشند اجتماعي روابط برقراري نيازمند ها

  .اقدام كنند، در چنين موقعيتي است كه اهميت شرايط معماري و شهرسازي بستر تعامالت اجتماعي اهميت مي يابد

  

   فضاي شهري و تعامالت اجتماعي - 3

قه رخدادهايي مهم كه تحت تاثير شرايط ويژه هر منط. شهرها بستر مكاني اتفاقات مهم و اساسي در طول تاريخ بوده اند      

از همه مهمتر اتفاقاتي هستند كه به داليل . بعضي تحت تاثير مسائل اقتصادي، بعضي نيز به داليل نژادي. شكل گرفته اند

شهر يكي از پديده هاي بشري در محيط زيست به منظور  اسكان، تامين معيشت و داشتن ". اجتماعي به وقوع پيوسته اند

شكل . از اينرو است كه شهر نقش ويژه اي در سرنوشت بشر ايفا كرده است .]12["روابط اجتماعي و اقتصادي انسان است

شهرها مي توانند با ايجاد بستري . گيري سرمايه اجتماعي در ارتباط مستقيم با سرمايه هاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي است

راهم آورند تا از اين طريق مردم را به مناسب و مطلوب براي شهروندان، آنها را به درون خود آورده مكاني به منظور باشيدن ف

برقراري تعامالت اجتماعي نه يك هدف بلكه يك مسير مهم و اساسي است كه در . برقراري تعامالت اجتماعي تشويق كنند

 شهر ترتيب بدين " .ادامه دستيابي توسعه پايدار را تسهيل مي كند، توسعه اي كه پايداري اجتماعي را به دنبال خواهد داشت

 نظر از محيط ارتباط حس بر و نمايد كمك آن افراد ماندگاري و بقا به بخشيده، ارتقاء را فرهنگي تداوم كه است شهري وب،خ

بر اين اساس فضاهاي . نمايان مي شود بيش از پيش در چنين شرايطي اهميت فضاهاي عمومي .]13["بيفزايد  مكاني و زماني

فضاهاي شهري داراي وظايف . فعاليت هاي اجتماعي و تعامالت انساني ايفا كنند شهري مي توانند نقش ظرفي را براي انجام

مكاني براي رويارويي و مراسمات ) 2. ابزاري در جهت ارتباطات و مراودات شبكه هاي اجتماعي) 1"مهمي مي باشند 

اي كاركردهاي خاصي فضاهاي شهري هم چنين دار. ]14[ "مديريت و هماهنگ سازي فعاليت هاي شهروندي) 3. شهروندي

شهري  ريزان برنامه وظايف از. مانند شكل گيري و شكل دهي به تعامالت اجتماعي، ايجاد تعلق خاطر و حس مكان مي باشد

 مردم مشاركت سازنده براي و همكاري  همزيستي،  براي مناسب شهري  فضاي  ايجاد  طريق  از  انسان ها فـرهنگي كيفيت ارتقاي

   .است

است، در شهرهاي امروزي بيش از هر  نيازمند و نشاط شادابي به زندگي ي ادامه است كه براي موجودي زنده همثاب شهر به

 هاي بخش. ا داراي مولفه هاي پايداري نيستندهچيز نبود مكاني براي مردم به چشم مي آيد كه در نتيجه آن است كه شهر

آورد،  مي فراهم شهروندان براي اجتماعي متنوع فعاليت هاي كانام كه مي باشند فضاهايي فاقد شهرهاي امروزي از اي عمده

 و تقابالت تبادالت امكان كه هستند شهري ي بسته يا باز فضاهاي همه و همه... و  روها ها، بازارها، پياده خيابان ها، كوچه

 پيشرفت ي واسطه به گيو فرهن اجتماعي، سياسي قراردادهاي لحاظ به اما .كند مي فراهم شهروندان براي را اجتماعي

 شده يكديگر با تعامل برقراري براي هوشمند همراه تلفنهاي از و استفاده كامپيوتر ميز پشت مردم حضور باعث كه تكنولوژيكي

 آن حاصل ي نتيجه شود، كه مي انجام باز فضاهاي از دور ها و به خانه داخل در اجتماعي فعاليت هاي ي عمده بخش است

 عدم مشكل از امروزي شهرهاي تمامي كرد ادعا توان مي واقع در .مشاهده مي شود ي جامعه در زامرو كه شده چيزي

 تعامالت و يا شهري فرهنگي فعاليت هاي نام با چيزي و عمالً برند مي رنج آمد باال در كه داليلي به و پويايي سرزندگي
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ن روابط اجتماعي در فضاي شهري به ارائه راه هايي كه بر ژاله طالبي در مقاله اي تحت عنوا .ندارد وجود در سازنده اجتماعي

مردم و شدن   و پراكنده  گردهم آوردن امسائل مربوط باو معتقد است . گسترش تعامالت اجتماعي تاثير دارند اشاره مي كند

 يها اسيمق  در يي ها يريگ ميتصم .دنريقـرار گـ يمتفاوت مورد بررس يها اسيدر مق يزير برنامه با ديبا ي انسانيها تيفعال

گردهم آوردن يا  - 1" .اند مرتبط  هم  با يريناپذ كيو كوچك، به طور تفك)تيسا يطراح(، متوسط )يشهر يزير برنامه( عيوسـ

از موارد  ]15["تراكم پياده رو  - 5گشودن يا بستن  - 4دعوت كردن يا دفع كردن  - 3مخلوط كرده يا جدا كردن  - 2پراكندن 

شهر متراكم و سرزندگي  ،مهمنيل به اين از ديگر موارد در اين . به مكان مناسب ارتباط اجتماعي مي باشند بيامهم در دستي

  .شهري مي باشد

  

   شهر متراكم - 1- 3

راه حل شهر فشرده از گرايش به ". شهر متراكم را به عنوان جوابي مناسب در فقدان تعامالت اجتماعي در شهر مي دانند      

در چنين شرايطي . ]16["رويه در پيرامون شهرها كاسته و ارتقاي پويايي و سرزندگي را فراهم خواهد كردتوسعه هاي بي 

مصرف سوخت با توجه به نزديكي كاربري ها به يكديگر كاهش مي يابد و نيازي به سفرهاي طوالني در درون شهر وجود ندارد، 

در اين شرايط است كه انسان ها به يكديگر نزديك تر شده و . مي كنندشهروندان نيازهاي روزانه خود را در پيرامون خود تامين 

با افزايش استفاده از ماشين در شهرهاي كنوني ديگر انسان نقس اصلي را در شهر ندارد و به كناري رانده . به تعامل مي پردازند

ا انسان مصرفي را به انسان مولد و شده است، براي ايفاي مجدد نقش شهروندي به انسان بايد او را به درون شهر آورد، ت

تجميع كاربري هاي گوناگون كه يكي از مشخصه هاي شهر فشرده مي باشد روشي براي . تاثيرگذار در روند شهر تبديل شود

البته بايد در . در اين شرايط ماشين كمتر مورد استفاده قرار گرفته و اثري مطلوب بر محيط زيست دارد. نيل به اين هدف است

اين تنوع بايد جذب كننده گروهي از مردم . داشت كه منظور از تنوع كابري، تنوع در مشخصات و پيچيدگي آن نمي باشد نظر

صرفا تنوع در ". تحت اين ويژگي ها است كه تنوع ارزشمند مي شود. باشد... با تفاوت در سن، جنسيت، جايگاه اقتصادي و 

جاد كاربري هاي متنوع و متناسب با هر سكانس يكي ديگر از عوامل زندگي ويژگي هاي فضا باعث سرزندگي آن نمي شود، اي

  .]17["است

  

   شهر سرزنده - 2- 3

 .هدف از ايجاد سرزندگي شهري رسيدن به مكاني براي مردم و هدف از حضور در آن برقراري تعامالت اجتماعي مي باشد      

در اين بسترهاي شهري است كه اتفاقات و . روندان مي شودشهر سرزنده راه حلي است كه موجب افزايش نقش اجتماعي شه

مصنوعات انسان ساخت شرايطي را براي حضور داوطلبانه شهروندان در شهر فراهم مي آورند و بعد اجتماعي آنها را افزايش مي 

با افزايش . رندتعامالت اجتماعي و گفتمان در بين اعضاي يك جامعه شهري ارتباط مستقيم با سرزندگي در شهر دا .دهند

تعامالت اجتماعي بين اعضاي يك جامعه شهري، جنب و جوش و سرزندگي نيز افزايش مي يابد كه نتيجه طبيعي آن رشد فرد 

مكاني براي انجام فعاليت هاي اجتماعي است، شهر سرزنده . از يك طرف و اجتماعي شدن شهروند از طرف ديگر مي باشد

ن كننده سالمتي روح و جسم انسان است در چنين شهري است كه نيازهاي حياتي انسان اين شهر تضمي .مكاني براي باشيدن

شهر سرزنده تالش مي كند با ". به منظور زندگي مسالمت آميز با همنوعانش و هم چنين ساير موجودات زنده فراهم مي شود

س و جذاب را براي همه گروه هاي جامعه تمايل مردم به عقب نشيني به اجتماعات دربسته مقابله كند و ايده شهري در دستر

  . ]18["تقويت كند

سرزندگي )1او محورهايي مانند . لينچ نيز سرزندگي را يكي از محورهاي عملكردي مهم در تعيين شكل فضايي شهر مي داند

لي در جهت عدالت را در كنار تئوري شكل شهر به عنوان عوام)7كارآيي )6نظارت و اختيار )5دسترسي )4تناسب )3معني )2

لينچ سرزندگي را . ايجاد بستر فضايي مناسب و مطلوب معرفي مي كند و از اين طريق بر سرزندگي و اهميت آن تاكيد مي كند

سرزندگي يعني اينكه تا چه اندازه شكل شهر حامي عملكردهاي حياتي، ". در تامين نيازهاي حياتي انسان مهم مي داند
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اهميت  .]19["انساني بوده و از همه مهمتر چگونه بقاي همه موجودات را ممكن مي سازد نيازهاي بيولوژيكي و توانايي هاي

هم چون يان گهل، ساي پامير، كوين لينچ، صاحب نظراني . شهر از اين رو است كه مكاني براي تعامل شهروندان مي باشد

مباحثي  و ل گوناگون پديدآورنده آن صحبتدر مورد چيستي سرزندگي شهري و عوام... كارمونا، جين جيكوبز، كورش گلكار و 

ها  داراي گوناگوني هاي فراوان مي باشد كه ذكر آنجوش  جنب و پر عوامل مؤثر بر يك مكان عمومي موفق و. ارائه داده اند

  .مجالي ديگر مي طلبد

  گيري نتيجه -4

وجود نياز به برقراري تعامالت اجتماعي يك  طيشرا نيباشد، در ا يانسان بزرگترين دليل و علت وجودي براي ساير انسان ها م

فعاليت هاي اجتماعي شامل همه ي فعاليت هاي بين مردم در فضاي شهري است و . شود ينياز اساسي در دنياي امروز تلقي م

تعامالت  نوشتار مورد بررسي قرار گرفت اثبات كننده نياز شهرها به فضاهايي براي انجام اين آنچه در. به حضور مردم نياز دارد

مكان هايي كه عمومي بوده و رفت و آمد به آن ها آزادانه . اجتماعي كه زمينه ساز دستيابي به توسعه پايدار هستند، مي باشند

ميدان هاي عمومي، فضاهاي سبز، لبه هاي پر انرژي و پياده راه ها در صورت . توسط اعضاي جامعه صورت گيرد و بالمانع باشد

چنين فضاهايي مردم را به عنوان . ماعي را بر عهده گيرندنقش بستر مكاني تعامالت اجتمي توانند ناسب، ز كالبد مابرخورداري 

شهروند به درون خود آورده و آنان را از يك انسان مصرفي به فردي مولد و مشاركت كننده در امور شهري و اجتماعي تبديل 

 تعامالتسعي شده است تا روابط بين  1در نمودار شماره . ي مي دهدرو ژهمي كنند كه البته اين اتفاق تحت شرايط كالبدي وي

روابطي كه در دستيابي به پايداري اجتماعي . اجتماعي و سرزندگي و شهر فشرده به منظور پايداري اجتماعي مشخص شود

  .مهم و اساسي مي باشند

  

  روابط بين تعامالت اجتماعي و سرزندگي و شهر فشرده - 1نمودار شماره 
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تحت چنين شرايطي است كه وقوع تعامالت اجتماعي در بستر مكاني مناسب شهرها اهميت مي يابد و شهرهايي كه داراي اين 

بدين جهت پيشنهاد مي گردد تا معماران و . عوامل مطلوب باشند به مكان هايي سرزنده و داراي هويت تبديل مي شوند

  . الزم در بوجود آوردن چنين مكاني توجه داشته باشندو مولفه هاي يط راشطراحان شهري در حين انجام فرآيند طراحي، به 
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