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 چکیده:
در دنیای امروز با افزایش جمعیت، نیاز به فضاهای اجتماعی به عنوان مکان سوم به منظور گذران اوقات فراغت 

های اجتماعی و مراکز تجمعی شهر موجب بروز مشکالت فراوانی گردیده گردد و عدم تعادل در جنبهبسیار احساس می

نوعان خود به وگو، دیدار و تعامالت اجتماعی با همبرای گفتکه است  است. همچنین انسان موجودی اجتماعی

گویی به نیازهای اجتماعی انسان و تامین هایی امن به غیر از خانه و محل کار در فضای شهری نیازمند است. پاسخمکان

و مکان سوم به عنوان  ی کسب تجارب اجتماعی وی، مستلزم وجود فضا و قرارگاه کالبدی استهای الزم در زمینهفرصت

باشد. نوع خاصی از فضای عمومی شهری ظرفیتی عظیم در پاسخ به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری دارا می

ها به عنوان فضاهای تجمع غیررسمی در بنابراین با توجه به اهمیت چگونگی گذران اوقات فراغت توجه به مکان سوم

اند روی شهروندان به وجود آمدهپیادهبه دنبال نیاز به ها که راهاست. پیادهت گردیده های عمومی بسیار حائز اهمیعرصه

تواند نقش مهمی را به عنوان مکان سوم در گذران شوند، بنابراین میعناصر اصلی فضاهای شهری محسوب مییکی از 

ا روش تحلیل محتوای ادبیات موضوع به این پژوهش در گام اول با رویکرد کیفی ب اوقات فراغت شهروندان ایفا نمایند.

های مکان سوم به عنوان نوع توصیفی ویژگی -پردازد و با روش تحلیلیتعریف مکان سوم به عنوان یکی از انواع مکان می

راه به عنوان نوعی از مکان سوم نماید. سپس در گام دوم به تحلیل پیادهخاصی از فضای عمومی شهری را بیان می

راه جلفای اصفهان سعی در تحلیل و بررسی معیارهای های پیادهدر نهایت با تعریفی از موقعیت و ویژگی پردازد ومی

راز ماندگاری  و های مکان سوم چیست؟معیارهای و ویژگی" دو سوالراه با هدف پاسخگویی مکان سوم در این پیاده

نتایج پژوهش حاکی  پردازد.می "ی موجود در آن چیست؟راه جلفای اصفهان به عنوان مکان سوم با توجه به معیارهاپیاده

ی اتفاقات غیررسمی لفای اصفهان با دارا بودن معیارهای مکان سوم نقش مهمی به عنوان هستهراه جپیاده از آن است که

 .زندگی داردعمومی 
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 مقدمه:. 1
فضاهای شهری و به ویژه  ،، در قرن بیست و یکم"های اول و دوممکان"عنوان  یی فضاهای سکونتی و کار بهابا کاهش کار

گردد، نقشی اساسی در تداوم حیات اجتماعی شهرها و نشاط یاد می "مکان سوم"ها تحت عنوان فضاهای باز تفریحی که از آن

می با های گوناگون است. یک فضای عمومومی دارای دو مفهوم کلی در حوزهفضای ع .]7[ تو پویایی شهروندان خواهند داش

گردد و دیگری فضای عمومی با بعدی های داخلی یک جامعه برمیها و بخشها، سیاستها، ارزشماهیتی غیرمادی که به ایده

. ]12[ است د یک میدان یا یک خیابانمانن نیک جامعه بشری و یا غیر از آقلمروهای فیزیکی در  یدهندهنشانمادی که 

های رک نمود پیدا کند که یکی از جنبهراه و پاگاه، بازار، پیادههای گوناگون ؛ میدانتواند به صورتفضای عمومی و جمعی می

 راه است.نمودی آن پیاده

بخش از شهر، وابسته به شیوه  روهای آن نهفته است و حیات مدنی اینای از مفهوم زندگی شهری در پیادهبخش عمده

ها ای از پدیدهحرکت پیاده در محیط به درک تازه افراد با .]9[ باشدیزان دسترسی عابر پیاده در آن میحرکت پیوسته و م

راه به عنوان بنابراین پیاده آورند.رفته و توانایی تغییر را بدست میها در تعامل قرارگپذیرند، با آنها تاثیر مییابند و از آندرمی

های مکان سوم به عنوان نوع خاصی از فضای عمومی شهری را داشته باشد. با این اوصاف تواند ویژگیفضای عمومی شهری می

های سنی مختلف ها اقشار مختلف مردم از گروهها تنها مختص جوانان هستند چراکه در این مکانگونه مکانتوان گفت ایننمی

 هاست.از وجوه مشترک این مکانی افراد مختلف بر جهت استفادهوجود شرایط برااین بنابرشوند. مشاهده می

ها سعی در بررسی راهپیادهمکان سوم به عنوان نوع خاصی از فضای عمومی شهری و در این پژوهش با هدف بررسی 

راه به عنوان ریزفضاها مورد در این پیادهگردد و معیارهای موجود جلفا به عنوان مکان سوم می راههای موجود در پیادهپتانسیل

 گردد.گیرد، در نهایت راهکارهایی در جهت تقویت این مکان سوم ارائه میبررسی قرار می

 

 روش تحقیق:. 2
این پژوهش در گام اول با رویکرد کیفی با روش تحلیل محتوای ادبیات موضوع به تعریف مکان سوم به عنوان یکی از انواع 

های مکان سوم به عنوان نوع خاصی از فضای عمومی شهری را بیان توصیفی ویژگی -ازد و با روش تحلیلیپردمکان می

پردازد و در نهایت با تعریفی از موقعیت و مکان سوم مینوعی از راه به عنوان نماید. سپس در گام دوم به تحلیل پیادهمی

راه با هدف پاسخگویی به کان سوم در این پیادهسی معیارهای مسعی در تحلیل و برر ی اصفهانراه جلفاهای پیادهویژگی

 پردازد:سواالت زیر می

 مکان سوم چیست؟های و ویژگی * معیارهای

 با توجه به معیارهای موجود در آن چیست؟ به عنوان مکان سوم راه جلفای اصفهان* راز ماندگاری پیاده

 

 مکان و انواع آن:. 3
ی شخص یا چیزی اشغال شده است و ، مکان بخشی از فضاست که به وسیلهاستاز و انتزاعی ای بدر حالیکه فضا گستره

همراه با امنیت و پایداری است که در آن نیازهای  "ارزش محسوس". مکان مرکز ]11[واجد بار معنایی و ارزشی است 

بدون ثبات، "و بدین علت، همواره  ای خاص از روابط اجتماعی استشود. هویت یک مکان آمیزهشناختی برآورده میزیست

(. به عبارتی دیگر و چنانکه تاکنون در میان معماران و طراحان شهری مرسوم بوده 33: همانشود )می "ای و چندگانهمجادله

توان در این موضوع دانست که فضای خام را به رسالت معماری و شهرسازی را می .]5[ ی فضا استیافتهاست، مکان تکامل

  .]6[باشد ی محیط میسازی محتوای بالقوهتبدیل کنند که به مفهوم بالفعل مکان

)عوامل عملکردی(،  بخشد، شامل محیط فیزیکیی مرتبط به هم که بدان معنا و مفهوم خاص میمکان از سه مؤلفه

ری همچنین . [15] شناسی درونی افراد )عوامل احساسی( و فرآیندهای اجتماعی )عوامل معنایی( تشکیل شده استروان



، راجع به اهمیت فضاهای تجمع عمومی غیررسمی از 3در پنساکوال 2روانشناس شهری در دانشگاه وست فلوریدا  [18]  1الدنبرگ

 (:1-2ی )جدول شماره برداز سه مکان نام می

 

 [17] نانواع مکا -1جدول 

 انواع مکان

تفاقات ی ا)هسته 6مکان سوم )کار( 5مکان دوم )خانه( 4مکان اول

 غیررسمی عمومی زندگی(

 نشینی؛مکانی برای استراحت و گوشه -

 مکانی برای خانواده؛ -

مکان مناسبی برای جمع شدن دوستان  -

 باشد، زیرا:و کارهای اجتماعی نمی

 کس در این موقعیت راحت نیست؛* هیچ

* تعداد کافی مبلمان و فضای نشستن 

 وجود ندارد؛

 رد.* اشیا شخصی مخرب وجود دا

محیط؛ تولیدی، ساختاری و رقابتی  -

 است؛

جایی است که مردم امرار معاش  -

 کنند؛می

نامناسب برای تفریح و روابط اجتماعی  -

 غیررسمی است.

 

 فعالیت -

 مشخصات پایین -

 پر از دوستان -

 شخصیت -

 گفتگو -

 

 

ی و مکان سوم بدانیم، مکان سوم به عنوان هسته بنابراین اگر مکان را به سه قسم مکان اول )خانه(، مکان دوم )محل کار(

 گیری تعامالت اجتماعی بسیار تاثیرگذار است.باشد که در شکلاتفاقات غیررسمی عمومی زندگی می

 

 مکان سوم:. 4
ی در دهه "7مکان خوب بزرگ"شناس آمریکایی در کتاب اصطالح مکان سوم که اولین بار توسط ری الدنبرگ جامعه

ار و مراوده با دوستان، ر رفت، به عنوان مکانی برای پناه بردن از خانه و کار لقب گرفت. مکانی که امکان دیدبه کا 1991

اند که باعث ها به طور معمول محیطی دوستانه و باکیفیتآورد. این مکانها را فراهم می، همکاران و حتی غریبههمسایگان

دهند. افراد با ت اجتماعی و حس تعلق به مکان را نزد مردم افزایش میشوند و تعامالافزایش دلبستگی مردم به هم می

های موردنیازشان را برآورده ها و فعالیتتوانند با حضور در این فضاهای اجتماعی، خواستههای مختلف سنی و جنسی میویژگی

و رضایتبخش بودن باید تعادلش را در سه نماید که زندگی روزانه برای آسوده ی مرکزی را طرح میسازند. اولدنبرگ این نظریه

ی اجتماع( پیدا نماید ای؛ سکونتی )بومی و خودمانی بودن(، کاری )پربار و پرمنفعت بودن(، اجتماعی )دربرگیرندهقلمرو تجربه

یررسمی های غهایی هستند که مرکز فعالیتبرد، مکاننام می "مکان خوب بزرگ"ی مکان سوم آن چیزی که او یک . ایده[16]

بخش و داوطلبانه خارج از محیط کار و خانه ها و افراد به طور غیررسمی، شادیباشند که میزبان گردهمایی گروهعمومی می

کند که از آنجا که انتظارات از خانواده و کار در ورای گنجایش آن نهادها برای برآورده نمودن اولدنبرگ بحث می. ]2[ باشندمی

توانند فراهم کنند، به اینگونه فضاها نیاز تر میت، مردم برای آزادی و تحریکی که قلمروهای اجتماعیها گسترش یافته اسآن

                                                 
1 Ray Oldenburg 
2 University of West Florida 
3 Pensacola 
4 The First Place 
5 The Second Place 
6 The Third Place 
7 The Great Good Place 



ی مدنی، ها برای جامعهکند وجود این مکانداند و اثبات میها را برای شهرها امری حیاتی می. اولدنبرگ، این مکان[16]دارند 

 .]2[ ندهای اجتماعی بسیار مهم هستدموکراسی و فعالیت

ها شامل باشند. پدیدار شدن این مکانتر خود میی بزرگباشند که واسط بین افراد با جامعههای سوم فضاهایی میمکان

ها را برای بودنشان به دور هم و یا ها انسانپذیری، بازی، تفریح و خنده است. این مکانپذیری و معاشرتمفاهیم جامعه

د دهنشان را میکارگماشتن بیان و اظهارات شخصیبه این مکان ساختار، معنا و فرصت برای بهکند. افراد شان جمع میدوستی

ها هرکسی متناسب با نیاز خودش در این مکان. [19] ها بیشتر از آنچه یک محصول باشد، یک تجربه استاین مکان. [18]

توانند جوانان و بالغین را درون ی باشد، به طوریکه میی اصلی این است که انسان راحت و راضکند و ایدهکاری را برآورده می

اجتماعی جمع کنند، همچنین برای افراد بازنشسته مناسب هستند، برای اینکه با سایر افراد در ارتباط باشند و از زندگی 

 .[18] اجتماعی لذت ببرند

هایی هستند های خوب و کارا آنن سومی زمان، زحمت و هزینه است. مکاهای مناسبی برای ذخیرههای سوم مکانمکان

البته این  .[18]که یک نفر به تنهایی، در هر زمان از روز، بخواهد به آنجا برود، با اطمینان از اینکه آشنایانی در آنجا خواهند بود 

بتوان منظور ها مخصوصا نوع تجاریشان تعمیم داد. ولی اگر ی مکان سومتوان به همهگفته را در هر قسمتی از روز نمی

ها آن را پذیرفت. توان در مورد اکثر مکان سومها تعریف نمود، میاولدنبرگ از این گفته را در دسترس بودن خوب مکان سوم

ها، ها، رستورانشاپها، کافیهای اجتماع، کافهمحل ها،راهپیاده های اصلی،ها، خیاباندهد که باغاولدنبرگ پیشنهاد می

ی ای که باعث سالمت اجتماعی بشود، به عنوان قلب سرزندگی جامعهها، مراکز اجتماعی و هر مؤسسهفروشیذیهها، اغکتابخانه

 شود.ی دموکراسی عملکردی است و به عنوان مکان سوم شناخته میاجتماعی و پایه

. هاستاین مکانیابی برای مکان یهایجمعیت ساکن، دسترسی آسان و ایمن به صورت پیاده برای ساکنین محلی از عامل

هایی امن و استاندارد ها به دلیل تقاضا بیشتر است اما در مجموع، مکانهای شلوغ و پرتردد، تعداد این مکانهرچند در محله

 .]12[ باشندی قشرهای غنی و فقیر میی عموم مردم و پذیرای همهبرای استفاده

 

 های موجود در مکان سوم:فعالیتالف( 

های بیرونی هستند که در فضاهای های اجتماعی، همگی از نوع فعالیتهای اختیاری و فعالیتضروری، فعالیتهای فعالیت

های محیط کالبدی های ضروری؛ تحت هر شرایطی و بدون توجه به کیفیتی اول، فعالیتدسته. افتندعمومی شهری اتفاق می

ها در های روزانه به این گروه تعلق دارند. این گونه فعالیتر کلی فعالیتدهند، زیرا مردم ناچار به انجام آنهایند. به طورخ می

گونه حق پذیرند، بنابراین کمابیش مستقل از محیط بیرونی هستند و افراد هیچی شرایط انجام میی اوقات سال و در همههمه

م وجود شرایط اقلیمی، جذابیت و های اختیاری )فراغت شهری(؛ به هنگای دوم، فعالیتدسته .]11[ انتخابی ندارند

ها نسبت به کیفیت محیطی حساسند و تنها در شرایطی پیوندند. این گونه فعالیتکنندگی محیط پیرامون به وقوع میدعوت

ای آور زمینهها وجود داشته باشد و زمان و مکان نیز فراهمدهند که کیفیت محیطی مطلوب باشد و تمایل به انجام آنرخ می

افتند که مردم در فضاهای همسانی تردد کنند و های اجتماعی؛ زمانی اتفاق میی سوم، فعالیتو دسته (،5)همان:  باشد مساعد

شوند. این ی مواجه با دیگران و مشارکت فعال و غیرفعال را شامل میمواردی همچون تماشا کردن، گفت و شنود، تجربه

بیش از هر چیز وابسته به حضور دیگران در فضاهای عمومی است؛ این گونه هایی هستند که ی آنبرگیرندهها درفعالیت

ی دیگر های پیوند یافته با دو دستههای برآیندی نیز نامید، چرا که تقریبا در تمامی موارد از فعالیتتوان فعالیتها را میفعالیت

مستقیم بودن مردم در فضای متشابه و حرکتشان ی های اجتماعی به صورت خودجوش، به عنوان نتیجهشوند. فعالیتناشی می

های ضروری و انتخابی در فضاهای عمومی دارای دهد که هر کجا فعالیتپذیرند. این مساله نشان میدر آن فضاها صورت می

 .]11[گیرند های اجتماعی مورد حمایت قرار میشرایط بهتری باشند، فعالیت



های اجتماعی را گنجاند، زیرا که مکان های انتخابی و فعالیتتوان دو گونه فعالیتیای مانند مکان سوم مبنابراین در عرصه

شوند، سرشار از حضور خودجوش مردمی است که های ضروری را شامل میسوم فارغ از مکان اول و دوم که بیشترین فعالیت

 .مایل هستند در جامعه به فعالیت بپردازند و خود را جزئی از آن حس کنند

 

 های مکان سوم:ویژگی ب(

ها به خوبی دیده های زندگی روزمره است، که در مقایسه با آنها با مکانهای سوم در تفاوت آنماهیت وجودی مکان

های عمومی شود. این مقایسه به معنای بد جلوه دادن خانه، مغازه یا محل کار به منظور پررنگ ساختن اهمیت مکانمی

. باشدبرد که به شرح زیر میام میهای اصلی موجود در مکان سوم نهایی به عنوان مولفهاز ویژگی اولدنبرگ .]8[جمعی، نیست 

 باشند.می های مکان سومدهندههای اصلی کالبدی شکلها به عنوان ویژگیاین ویژگی

 بر بستری خنثی -

بایستی یک بستر خنثی برای تجمع مردم های غنی و متنوعی را ایجاد کنند، هایش بتوانند ارتباطبرای آنکه شهر و محله

هایی وجود داشته باشند که افراد بتوانند به دلخواه خود بیایند و بروند و در کنار یکدیگر وجود داشته باشد. بایستی مکان

 کدام نقش میزبان نداشته باشند، در همان حال، همه احساس راحتی و در خانه بودن بکنند. چنانچه هیچ بستر خنثاییهیچ

ها وجود نداشته باشد، شود. چنانچه مکانی برای این مالقاترنگ میبرای افراد وجود نداشته باشد، ارتباط خارج از خانه کم

تر همسایگان هرگز یکدیگر را مالقات نخواهند کرد و هیچ ارتباطی شکل نخواهد گرفت. در حالیکه اگر چنین بستر بیش

ارتباطات غیررسمی و صمیمی بیشتر بین مردم نسبت به خانه، افزایش خواهد  گیریخنثایی در دسترس باشد، امکان شکل

 .[18]یافت 

 کنندهسطحبه عنوان هم -

ی رسمی برای عضویت یا گرا هست. یعنی برای عموم بوده و مولفهکننده باشد، ماهیتاً شمولسطحمکانی که هم

ها نزدیک ی اجتماعی آنو رفقای خود را از میان کسانی که به طبقهانحصارگرایی ندارد، افراد تمایل دارند تا همراهان، دوستان 

تر های رسمی احتمال چنین چیزهایی را کمخواهند در جایی که ارتباطهای سوم، میهستند، انتخاب کنند. با وجود این مکان

هایی که ن و با تأکید بر کیفیتهای سوم با باز بودن بر روی همگاها باشند. مکانکنند، در خدمت گسترش آنو محدودتر می

های سوم، کنند. در مکانهای مردم، مخالفت میباشند، با ایجاد حد و مرز برای لذتهای جاری در جامعه نمیمحدود به تفاوت

های شخصی افراد است که اهمیت دارد و موقعیت وی در زندگی دیگر اهمیت خود را از دست داده است. در ها و ذائقهجذابیت

ترند را جایگزین کسانی دهند و افرادی که برایشان جذابصورت احسن تغییر میها، مردم لیست اطرافیان خود را به ن مکانای

هایی که در ارتباط شوند و موضوعها صرفاً به خاطر خودشان پذیرفته میکنند که دیگر برایشان ارجحیت ندارند. در اینجا آنمی

 .[18]ا سیاسی قرار دارند، دیگر مطرح نیستند با تغییرهای زندگی اقتصادی ی

 مکالمه به عنوان فعالیت اصلی  -

های سوم ی مکانهای اصلی و پایدار در همهکننده صحنه را برای فعالیتسطحکند و همبستر خنثی مکان را ایجاد می

ست که صحبت کردن در آنجا ی یک مکان سوم این اهای اصلی، مکالمه است. بهترین مشخصهکند. آن فعالیتتنظیم می

شود، اما های سوم محسوب نمیترین جذابیت مکانانگیز، واضح و جذاب باشد. اگرچه مکالمه تنها و اصلیسرزنده، هیجان

چون وری همشود که هنر مکالمه و سخنها، اجازه داده نمیهاست. در این مکانتوان گفت که حداقل جزء ذاتی این مکانمی

های دیگر در معرض فرم خوب و مناسب بوده و ی رابطههای اجتماعی خالص به همان اندازهتر افت کند. رابطههای بزرگمحیط

کند چه کسی، چه زمانی و های جمعی که موقعیت افراد حکم میگیرد. برخالف آن عرصهای، آن فرم را در برمیسبک مکالمه

جا که در آنهای سوم، رفتارهای مشابه کسانی را اوت باشد، مکانتفچقدر سخن بگوید و چه کسی در برابر چه موضوعی بی

اند تا هم صحبت جا آمدهآن ها حاکم شوند، زیرا همهتوانند بر مکالمهکشد. حتی افراد زیرک هم نمیاند، بیرون میجمع شده

 .[18]کنند و هم گوش بدهند 



 یابی به آسایشدر دسترس بودن و دست -

توانند در هر ساعت از هایی هستند که مردم میدهند، آنترین خدمات را ارائه میترین و بیشهای سومی که بهمکان

شود و روز تنها به آنجا بروند در دسترس بودن چنین مکانی برای مواقعی که احساس تنهایی و کسالت بر انسان غالب میشبانه

ارزشمندی  یکند، سرمایهآسایش در کنار همراهان خوب می یابی بههای روز، انسان را نیازمند دستیا فشارها و ناامیدی

های روشن و خاموش روز، در دسترس کنند، در ساعتعنوان مکان سوم عمل میهایی که به تر مکانشود. بیشمحسوب می

اند، اد شدههای خود در جاهای دیگر آزهستند. دلیل این موضوع هم این است که مکان سوم، در زمانی که مردم از مسئولیت

های اجتماعی و آسایش در گویی به نیاز مردم در برقراری رابطههای سوم، بایستی آماده پاسخشود. مکانها میپذیرای آن

 .[18]ها، باشند شان در دیگر مکانهای زمانی قبل، میان و بعد از حضور مصنوعیوقفه

 های ثابتمشتری -

های آنجا کند، مدیریت آن مکان نیست، بلکه مشتریمکان سوم میچیزی که بازدیدکنندگان همیشگی را جذب یک 

نجا حضور داشته باشند؛ تا آنجا را سرزنده سازند هستند. مکان سوم به خودی خود فقط یک فضاست، مگر آنکه مردم مناسبی آ

دهند که در هر بازدید برخی اطمینان را به سایر می دهند و اینها شخصیت میه به مکانهای ثابت هستند کها مشتریکه آن

های ثابت است که سبک رایج و واگیردار کنش متقابل را خوهای این مشتریوها آنجا حضور خواهند داشت. رفتارها و خلقاز آن

 .[18]رد ها بسیار اهمیت داهای جدید توسط آنکند و تایید چهرهتعریف می

 ظاهر ساده -

های عنوان یک ساختار کالبدی، معموالً ساده است. در بعضی موارد هم، بیش از اندازه ساده است. اکثر مکانمکان سوم، به 

ها باشکوه نیستند. در گیرد و آنها صورت نمیها، تبلیغاتی هم در مورد آنسوم ظاهر تأثیرگذاری ندارند، به جز برخی از آن

گیرد. به نظر تر از ماهیت اهمیت یافته است، این مفهوم قرار نمیاند و ظاهر بیشای هجوم آوردهکه تبلیغات رسانه هاییفرهنگ

اکثر  "رنگ و لعاب پوششی"گذارد. سادگی یا احساس در خانه بودن تأثیر نمیرسد که مکان سوم افراد غیرموجه را تحتمی

ها و های باابهت، پذیرای حجم باالی غریبهنداشتن ظاهر درخشنده، شفافیت مکانهای سوم به دلیل های سوم است. مکانمکان

شود که تظاهر در میان کسانی که در های سوم، باعث میویژه در مورد فضای داخلی مکان های گذرا نیستند. سادگی بهمشتری

های اجتماعی گیری رابطهشدن همگان و شکل سطحاند، به چشم نیاید. تزئینات بدون تظاهر و ساده، باعث همجا جمع شدهآن

های را بخشی از زندگی تصور کنیم، تأثیری که مکان سوم این است که آن گیری نسبت به مکانشود. بهترین جهتفراوان می

 .[18]ها در این جریان زندگی روزانه دارد گذارند، بستگی به شرکت آنسوم در زندگی مردم می

 جو غیرجدی -

ی همیشگی مکان سوم، جدی نیست. هرکس که بخواهد برای مدتی بیش از یک دقیقه بحث جدی داشته حال و هوا

گویی هم یک بستر بالقوه برای تمرین و به معرض نمایش درآوردن ذکاوت باشد، شکست خواهد خورد. هر موضوع و هر سخن

ی آید. با این وجود، این روحیهوح به چشم میها و سر و صداهای مردم به وضمردم است. گاهی اوقات، این روحیه با خنده

ی پذیرفته شدن یک طور قطع مشخصهغیرجدی، چه واضح باشد و چه نباشد از اهمیت باالیی برخوردار است. عالمتی که به 

ت های بازی اسها در شکلها نیست، بلکه پذیرفتن آنباشد، جدی گرفتن آنهای همیشگی مکان سوم میفرد در گروه مشتری

[18]. 

 ای دور از خانه خانه -

ی مسکونی خصوصی و های سوم است. بین خانهمتناسب با اغلب مکان "داشتنییک محیط دوست"عنوان تعریف خانه به 

های ها اغلب با رابطهخورد. خانه، محیطی خصوصی و مکان سوم عمومی است. خانههایی هم به چشم مییک مکان سوم تفاوت

جنبه هستند. معموالً های سوم معموالً پذیرای مردمی از یکشوند، در حالیکه مکانشناخته میاجتماعی چندجانبه 

طور کلی، مکان سوم، چیزی است که یک خانه تر از یک مکان سوم است. به دهد، متنوعهایی که در یک خانه رخ میفعالیت

 .[18]کند مقایسه را ایجاد می ها وجود دارد که امکانهایی بین آننیست، ولی با این وجود تشابه



 (:2ی مکان سوم را به صورت خالصه به صورت جدول زیر ترتیب نمود )جدول دهندههای شکلتوان ویژگیبنابراین می

 

 های مکان سوم )نگارندگان(معیارهای به دست آمده از ویژگی -2جدول 

 معیارها های مکان سومویژگی

 بر بستری خنثی
 اثیر محیط بر انساندارای روانشناسی ت

 هیچ کس نقش میزبان ندارد

 سطح کنندهبه عنوان هم
 های اجتماعی مختلفپذیرای افراد و گروه

 گرا و همگانیشمول

 مکالمه به عنوان فعالیت اصلی
 پذیری مردمامکان رویارویی و جمع

 پذیریتقویت حس مشارکت

در دسترس بودن و دستیابی به 

 آسایش

 های نشستنی و وجود مکانامنیت، تمیز

 قابل رویت بودن و دستیابی به فضا

 دریافت آسایش ذهنی از فضا

 روزاستفاده در ساعات مختلف شبانه

 های ثابتمشتری
 حضور اجتماعی فعال و مداوم

 دارای کاربران همیشگی

 بدون تظاهر و ساده ظاهر ساده

 جو غیرجدی
 امکان گذران اوقات فراغت

 ی غیرجدیروحیه

 داشتنیمحیطی صمیمی و دوست ای دور از خانهخانه

 

 راه به عنوان نوعی از مکان سومپیاده. 5
ها تنها راهد. پیادهنآیین شاخص سنجش شهر خوب به حساب میکه مهمتر ها هستندراههای فضای جمعی پیادهاز گونه

همچنین بستری برای تعامالت  .]9[شهری هستند  یجامعهحیات در عموم نیستند، بلکه تجلی  یکالبدی برای استفاده

فزایش تعامالت اجتماعی غریبه و آشنا در  و ا ]3[یابد فرهنگ جامعه در آن بستر ارتقا میاجتماعی شهروندان هستند که 

 نمایند.پذیر میبزرگ و شلوغ را برای همگان امکانشهرهای 

ستر زندگی شهری افراد باشد، اس آرامش و امنیت ببخشد و در واقع بتواند به شهروندان احسراه میمسیر یک پیاده

لکردی که حرکت پیاده را بنابراین پیاده راه و نظم عم .]4[احساس تعلق به فضا را تقویت کند  ها را برآورده سازد وهای آنتوقع

اصل فلسفه وجودی  اعی موثر باشد.های اجتماعی و ارتقای سطح تعامالت اجتمی شبکهتواند در توسعهکند، میحمایت می

ها و مسائل اقتصادی بلکه گسترش ارتباطات تثبیت و تقویت برخی کاربری ها نه صرفا عملکردهای فیزیکی و ارتباطی،راهپیاده

روی دارای اهمیت اساسی در پیاده. ]13[باشد ی عمومی میفرهنگی و ایجاد مقیاس انسانی در عرصه -در تعامالت اجتماعی

 های محیطی است. ساس تعلق به محیط و دریافت کیفیتراک هویت فضایی، احاد

 ای آمیخته از دو رکن اصلی کالبد )حاوی معنا و بستر عملکرد( و مردم استفضای عمومی شهری انگارهراه به عنوان پیاده

خت )کالبدی یا فعالیتی(، روابط )میان سای چهار عنصر اساسی شامل ساکنان یا عابران، عناصر انسانبرگیرندهاین فضا در. ]14[

، انسان و هاراهپیادهی کنندهدهنده و تعریفترین عامل شکلدر این میان، اصلی. ]1[افراد و عناصر یا میان عناصر( و زمان است 

 .پردازدیابد و به فعالیت میسازد و هم در آن حضور میرا می این فضاحضور او است. انسان، هم 

دارای سه ویژگی باز بودن، همگانی بودن و دارای تعامالت اجتماعی راه به عنوان فضای عمومی شهری گر پیادهبنابراین ا

 های زیر باشد:تواند به عنوان فضای عمومی شهری دارای ویژگیبودن باشد، می



 های اجتماعی امی گروهبستری برای کار و فعالیت تم -

 ها هامنیت موردنیاز تمامی گروی کنندهفراهم -

 تسهیالت موردنیاز تمامی افراد  یکنندهتامین -

 بردارانبا خصوصیات تمامی بهرهسازگار نظر کالبدی و حسی از نقطه -

تواند راه نیز میباشد، بنابراین پیادههمچنین با توجه به اینکه مکان سوم به عنوان نوع خاصی از فضای عمومی شهری می

 (.1مکان سوم را دارا باشد )نمودار های به عنوان مکان سوم تمام ویژگی

 

 راه به عنوان مکان سوم )نگارندگان(ارتباط میان پیاده -1نمودار 

 

 

 

 

 

 راه جلفا:های مکان سوم در پیادهارزیابی مولفه. 6
ا باشد که با وجود صدهترین محورهای شهری می( یکی از غنی1ی جلفای اصفهان )تصویر راه جلفا واقع در محلهپیاده

ی جذب گردشگر و ارزش عناصر باشد. این محور به علت توان بالقوهسال از ساخت آن هنوز هویت و خوانایی خود را دارا می

معماری و بافت شهری آن توسط سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، به همراه ده محور حائز اهمیت دیگر مانند بازار، 

اقدامات  1378. به عنوان محور تاریخی، فرهنگی و گردشگری معرفی شده است و در سال فوالد و ..جهان، تختجوباره، نقش

های سرزندگی، خوانایی، هویت و مرمتی به منظور تبدیل به پیاده محوری آن صورت گرفته است. این محور با دارا بودن ویژگی

ها با توجه به سعی در تحلیل این پتانسیل زیبایی توانایی زیادی در جذب اقشار مختلف اجتماعی داشته است. در اینجا

 راه مورد بررسی قرار گیرد.گردد تا در نهایت راز ماندگاری این پیادهمعیارهای مکان سوم می

 

 
 شهرداری اصفهان( GISی راه جلفای اصفهان )نگارندگان براساس نقشهمحور پیاده -1تصویر 

 

 بر بستری خنثی -

 مکان سوم راهپیاده فضای عمومی شهری



های گردهمایی و ها و محلگیری پاتوقراه به عنوان بستری برای شکلشستگی پیادهنگرفته در عقبمیدان محلی شکل

انداز کلیسا استفاده کرده و هویتی مکانی ها و ساکنان است که در این فضا نشسته و از چشمفعالیت جمعی شهروندان، توریست

نقش  باشدها میها و رستورانریحی، مراکز خرید کافهی فضاهای تجاری، تفنمایند. در این فضا که دربردارندهدر آنجا تعریف می

 مهمی در پذیرا بودن افراد مختلف دارد که این افراد هیچ کدام نقش میزان را ندارند.

 

 
 انداز به کلیسا )نگارندگان(های گردهمایی و چشممحل -2تصویر 

 

 سطح کنندهبه عنوان هم -

افراد و اقشار از اجتماع توانسته نقش مهمی را به عنوان مکان سوم ایفا نماید. در  نوع راه شهری با پذیرا بودن همهاین پیاده

این فضا عالوه بر پذیرا بودن قشر ارامنه به عنوان قشر قالب در منطقه توانسته بسیاری از مسلمانان و ایرانیان از تمام نقاط 

 -ریخی و کلیسای وانک به عنوان کلیسایی تاریخیمختلف شهر را نیز به خود جذب نموده، به عالوه با داشتن محوری تا

 جذب نماید. گوناگون، دین و ملیت توریستی نقش مهمی را در جذب گردشگران از اقصی نقاط ایران و جهان از فرهنگ

 

 
 راه جلفا )نگارندگان(اقشار گوناگون اجتماعی در پیاده -3تصویر 

 

 مکالمه به عنوان فعالیت اصلی -

ی سرعت و همچنین عریض بودن محور پیاده نسبت به سواره دهندهی محلی و سنگفرش کاهشمیدانچهبا توجه به وجود 

پذیری در افزایش یابد، بلکه با تقویت حس مشارکتپذیری مردم افزایش میراه، نه تنها امکان رویارویی و جمعدر این پیاده

در این فضا تلفیقی از زبان ارامنی و فارسی  باشد.یرگذار میگیری مکالمات غیررسمی نیز بسیار تاثتعامالت اجتماعی و شکل

 بخشند.زبان هویت جالب توجهی به این منطقه می

 



 
 راه جلفا )نگارندگان(پذیری اجتماعی در پیادهمکالمات و مشارکت -4تصویر 

 

 در دسترس بودن و دستیابی به آسایش -

دهی به فضا و همچنین تقویت و سرزندگی این فضا دارد. این ر شکلمهم دراه از عوامل های موجود در این پیادهفعالیت

روز، تمیزی و وجود در تمامی ساعات شبانهو فضاهای قابل رویت و قابل دسترس ها مکان با دارا بودن امنیت استفاده از کاربری

دسترسی و دید به چند کلیسای نقش مهمی در دستیابی به آسایش فیزیولوژیکی کاربران دارد. همچنین با  های نشستنمکان

 باشد.در این محور در دریافت آسایش ذهنی و روحی از فضا بسیار حائز اهمیت می کلیدی

 

 
 ها و کلیساها )نگارندگان(در دسترس بودن و دید به کاربری -5تصویر 

 

 های ثابتمشتری -

تفاوت و متناسب برای تمامی سنین از نوجوانان تا های مراه که از کاربریوجود حضور اجتماعی فعال و مداوم در این پیاده

پذیر و دارای کاربران همیشگی کرده است که هر ماعاین فضا را اجت ،جوانان و فضاهای تعامالت کهنساالن تشکیل گردیده است

 باشد.ساعتی از روز پذیرای تعدادی کاربر می

 



 
 ی محلی )نگارندگان(های ثابت در میدانچهمشتری -6تصویر 

 

 ظاهر ساده -

واری را تداعی نماید که با کوتاه بودن ها توانسته حسی از مردماین محور با دارا بودن ریتم یکنواخت و بافت سنتی جداره

هویتی هدفمند به محله و بافت  آجرگل و و با جنس کاهو زرد ها به رنگ فرمز ها و هماهنگی رنگ و بافت جدارهارتفاع جداره

 ی سرعت با ایجاد حس خودمانی باعث ساده کردن بافت شده است.های کندکنندهچنین وجود سنگفرشجلفا داده است. هم

 

 
 ها و سنگفرش ساد ه )نگارندگان(جداره -7تصویر 

 

 جو غیرجدی -

راه به مکان سوم داشته وجود فضاهای نشستن غیررسمی به منظور گذران اوقات فراغت نقش مهمی در تبدیل این پیاده

ها های موجود در این محور نیز امکان نشستن و ایجاد سرپناه را در فضاهای روبروی کافهها و رستورانچنین کافهاست. هم

اند حس این فضاها با پذیرا بودن کاربران خاص توانسته ایجاد نموده و محیطی صمیمانه و به دور از رسمیت را ایجاد کرده است.

 لی جلفا بدهند.راه و بافت محمنحصر به فردی به پیاده

 



 
 های صمیمی )نگارندگان(ها و رستورانکافه -8تصویر 

 

 ای دور از خانهخانه -

های صنایع ها، حضور فروشگاهها و فروشگاهها، استشمام بوی قهوه از کافه گالریداشتنی کافهمحیط صمیمی و دوست

 پذیر تبدیل نموده است.های عمومی اجتماعنه اما با کاربریداشتنی به مانند خاراه را به محیطی دوستاین پیاده ،دستی ارامنه

 

 
 ها )نگارندگان(ها و رستورانحس خانه داشتن کافه -9تصویر 

 

 (:3گردند )جدول جدول زیر ارائه میریزفضاهایی در قالب به صورت راه جلفا موجود در پیادهمعیارهای بنابراین 

 

 های مکان سوم )نگارندگان(فا دارای ویژگیراه جلفضاهای موجود در پیاده -3جدول 

 راهفضاهای موجود در پیاده های مکان سومویژگی

 ها و فضاهای تعامالت جمعیپاتوق بر بستری خنثی

 گردشگری -کلیساهای تاریخی سطح کنندهبه عنوان هم

 هاهای محلی و کافهمیدانچه مکالمه به عنوان فعالیت اصلی

ابی به در دسترس بودن و دستی

 آسایش
 دید به کلیساها

 هاحضور اجتماعی فعال در کاربری های ثابتمشتری

 هابافت سنتی جداره ظاهر ساده

 هاها و رستورانکافه جو غیرجدی



 های صنایع دستیفروشگاه ای دور از خانهخانه

 

 گیری:نتیجه. 7
که با تمام سالیق و  باشند، بلکه مردم خود شهر میدها نیستنهای عظیم و پارکسازد، ساختمانمیزنده آنچه شهر را 

راه جلفا با دارا بودن پیاده سازند.های منحصر به فردشان و در حقیقت هویت شهری و شهروندیشان، شهر را میویژگی

ع دستی، های صنایهای محلی، فروشگاههای خاص مانند کلیسا، میدانچههایی مانند بافت محلی و سرزنده، کاربریپتانسیل

ی صمیمی میان ارامنه و مسلمانان نقش مهمی ها و مراکز خرید همگون با بافت و وجود رابطهها و ...، جدارهها و رستورانکافه

ی اتفاقات غیررسمی های مکان سوم نقش مهمی به عنوان هستهدر زنده کردن حیاط اجتماعی شهر دارد و با دارا بودن ویژگی

ها و اقشار گوناگون اجتماع دارد. این فضا نه تنها باعث حیات اجتماعی شهر امالت اجتماعی میان گروهزندگی و فضایی برای تع

ی خانه و محل کار دارد. ها و اتفاقات روزمرهشود بلکه به عنوان مکان سوم نقش مهمی در پناه بردن از فعالیتاصفهان می

بیشتر کیفیت این مکان سوم و سرزندگی شهری بسیار حائز اهمیت  بنابراین حفظ و نگهداری این هسته در جهت ارتقای هرچه

 هایی موثر برداشت:ی راهکارهای زیر در جهت بهبود هرچه بیشتر این فضا گامتوان با ارائهاست که می

 و فضاهای تعامالت اجتماعی هاحفظ و تقویت پاتوق -

 رای جذب اقشار گوناگونیافته بیا سازمان های جذاب به صورت خودجوشتقویت فعالیت -

 های مختلف اجتماعی، سنی و ... باشدها به نحوی که جاذب گروهتنوع در انواع کاربری -

 های اوقات فراغت ساماندهی کاربری -

 ایجاد تباین فضایی در طول محورها -

 فضا باشد ازحفظ و تقویت کارکردهایی که متناسب با تصویر ذهنی شهروندان  -

 های گوناگون ولی مکمل یا سازگار در محورهاتقویت فعالیت -

 

 . قدردانی:8
با  "ی خالقطراحی مکان سوم با قابلیت جذب طبقه"با عنوان  اولی ی کارشناسی ارشد نگارندهنامهاین مقاله برگرفته از پایان

د. همچنین تحت حمایت و باشی معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسالمی تبریز میدر دانشکده دومی راهنمایی نگارنده

 باشد.پشتیبانی مادی و معنوی شهرداری اصفهان می
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