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هما و  یمتآن بازتاب شممار و بمه وصموو نموا فعال یزیو در مقابل، مالل انگ یشهر یفضا یجمع یو زندگ یاییپو ی،سرزندگ

 یمل. دلیمها بپرداز یتفعال یبه بررس یدابتدا با یجمع یزندگ ییشناسا یبرا ین. بنابرایردپذ یاست که در فضا صورت م یدادهاییرو

 ینمهمتمر یهمه و هممه در بردارنمده  یزش،الهام و انگ یدادها،ها، رو یتاً حضور مردم، فعالیقها آن است که دق یتر فعالمرو یگرد

کمه  ینشده است. به طور یفتعر یما به درست یدر شهرها ییفضاها ینچن یگاهباشند. متأسفانه جا یم یعموم یفضاها یها یفیتک

اسمتفاده  یهما یژگمیعالئمق و و یازها،ر موارد مطابق با نیشتو در ب یستر سطح مناسب ند یفیو ک یفضاها به لحاظ کم ینا ینتأم

 نشده اند.  یکنندگان، طراح

 یدر مرحله  یو اجتماع یانتخاب یها یتالزم جهت بروز فعال یارهاینوشتار، به دست آوردن و شناوت مع ینا یهدف اصل

پس از برداشت در نهایت اشد. ب یم یعنی بخشی از ویابان شریعتی کرمان یدر نمونه مورد یارهامع ینا یو سپس بررس نخست

 یتجهت ارتقاء وضع یشهر یطراح یراهنما یپژوهش به ارائه  یناجتماعی در سكانس های مختلف معبر، فعالیت های انتخابی و ا

 پردازد. یمدر فضای شهری مورد نظر ها  یتفعالاین 
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 مقدمه -6

 یجااددر ا ینقا  مهما یقرارگاه رفتاار یکبه عنوان  یشهر یفضاها

و تعلق افراد دارناد   ی احساس آسا یری،حضور پذ ی،تعامالت اجتماع

و در مقابا،، ماال   یشاهر یفضاا یجمع یو زندگ یاییپو ی،سرزندگ

 یادادهاییهاا و رو یا آن بازتاب شمار و به خصاو  ناوف فعا  یزیانگ

 یزنادگ ییشناساا یبارا ین  بناابراذیردپا یاس  که در فضا صورت م

مارور  یگارد یا،  د ]2[یمها بپارداز ی فعا  یبه بررس یدابتدا با یجمع

ا هام و  یدادها،ها، رو ی حضور مردم، فعا  یقاًها آن اس  که دق ی فعا 

 یفضااها یهاا یفیا ک ینمهمتار یهمه و همه در بردارنده  یزش،انگ

بااه م اا،  ییفضاااها ینچناا یطشاارا یااندر ا  [6]باشااند یماا یعمااوم

عبور  یفضاس  که به جا یندر ا بد  شده و یمتنوف شهر یبرخوردها

در  ییفضااها ینچنا یگااهافتد  اما متأسفانه جا یصرف، حضور اتفاق م

 یانا ینکاه تاأم ینشده اس   باه طاور یفتعر یما به درست یشهرها

موارد  یشترو در ب یس در سطح مناسب ن یفیو ک یفضاها به   اظ کم

نشاده  ی، طراحاستفاده کنندگان یها یژگیعالئق و و یازها،مطابق با ن

 اند 

 ی بروز فعا  یفی مطلوب، ک یشهر یدر صورت عدم وجود فضا

 ی دچار مشک، شده و در نها یو اجتماع ی یتفر -یانتخاب یها

با  یتیو هو ی، فرهنگ یمختلف اجتماع یشهر از جنبه ها ی موجود

و  ینتأم ی،انسان یازهاین یبررس یناختال  رو به رو خواهد شد  بنابرا

مختلف شهروندان، مسأ ه  یها ی از فعا یمورد ن یفضاها یفیک یارتقا

 یناس   از ا یشهر یزانطراحان و برنامه ر یمهم و قاب، توجه برا یا

الزم  یارهاینوشتار، به دس  آوردن و شناخ  مع ینا یرو هدف اصل

و  نخس  یدر مرحله  یو اجتماع یانتخاب یها ی جه  بروز فعا 

 ینا ی باشد  در نها یم ینمونه مورد در یارهامع ینا یسپس بررس

این  ی جه  ارتقاء وضع یشهر یطراح یراهنما یپژوه  به ارائه 

 پردازد  یم یها در نمونه مورد ی فعا 

 یهر روزه یهاکه درباره کن  یکسان ینشناخته شده تر از

 یشهر یدر فضاها یو اجتماع یانتخاب هایی فعا  ی شهروندان و اهم

 یمردم در فضاها یها ی فعا  یگِه،  اس   و نیاپژوه  کرده، 

 ی،ضرور یها ی کند، فعا  یم یرا در سه گروه طبقه بند یهمگان

 – ینشیگز یها ی فعا  یان،م ینا ز  ایو اجتماع تفری ی – یانتخاب

 یها ی نسب  به فعا  یدر سطح باالتر یو سپس اجتماع تفری ی

کارآمد  یشهر یبا فضامرتبط  یها ی قرار گرفته و عمده فعا  یضرور

 یخوب یفی ک یدارا یرونب یکه فضا یباشند  به باور او، هنگام یم

    [6]دکننیرا انتخاب نم یشهر ینباشد، مردم ماندن در فضا

 فضای شهری -2

 یزنادگ یا تبلاور ماه یکه باه ناوع یباز و عموم یآن بخ  از فضاها

بلکه   یسن یمفهوم کا بد یکتنها  یشهر یباشند  فضا یم یاجتماع

 یدر بار ما یازرا ن یشاهر یها ی و فعا  یاندرکن  تعامالت شهروند

 ی فعا  یکند که مکان برقرار یاز شهر را مجسم م یکا بد یعنی یردگ

اساس شار   یناس   بر ا یعرصه بروز تعامالت اجتماع یا یشهر یها

صاورت  یو تقاب، اجتمااع ،فضاها آن اس  که در آن تعام ینا یاساس

 یقرار نما یکه بستر تعام، اجتماع یشهر یاز فضاها یا و دسته یردگ

  [4]یدنام یشهر یتوان فضا یرا نم یرندگ

 فعالیت -3

 یازهاایاز ن یکیبرآوردن  یکه در راستا یافعا  انسان یبه تمام ی فعا 

را رفتاار  یا فعا  یکانجام  یشود  ن وه  یگفته م یرند،گ یاو انجام م

 یاقتاوان آنهاا را از طر یم ی،انسان یرفتارها یادتنوف ز یرغم  علیندگو

 یدر بساته هاا یااز،اشاترا  بارآوردن ن یاآنها  یزیکیتشابه در جنبه ف

هاا  ی خا  داد  فعا  ی فعا  یککرد و به آن  یدسته بند کوچکتری

 کرد:   یدسته بند یرز یقتوان به دو طر یرا م

 آن ینبراساس عامل •

  (1)جدو   بودن یاریاخت یا یو بر اساس جبر  •

تاوان ا زامااً  یرا نما ی فعا  یکتوجه داش  که  یدهمواره با یو 

 یاانمشاتر  م یها ی دسته خا  دانس  و معموالً فعا  یکمختص 

  ]1[یادندز یارمختلف بس یدسته ها

 

 ها یتفعال یبند یمتقس( :  6جدول )

 ها ی بودن فعا  یاریو اخت یبر اساس ضرور ی فعا  ینبر اساس عامل

 ی یتفر -یانتخاب یها ی فعا  فردی

 یاجتماع یها ی فعا  گروهی

 

 یاریو اوت یبر اساس ضرور یبند یمتقس -3-6

 یتبودن فعال

 یدر سه گروه قاب، طبقه بناد یعموم یدر فضاها یرونیب یها ی فعا 

 مصنوف هستند:  یطدر م  یمتفاوت یاتخصوص یازمندن یکاس  که هر 

  1(ی) کارکرد یضرور یها ی فعا 

  2ی یتفر -یابانتخ یها ی فعا   

  3یاجتماع یها ی فعا   
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 یفعالیت ضرور -3-6-6

 -دارند یاجبار ی کماب یهستند که حا ت ییآنها یضرور یها ی فعا 

 یعماندن، توز یکس یامنتظر اتوبوس  ید،سرکار، خر یارفتن به مدرسه 

 یانگروه تعلق دارند و از م ینروزانه به ا یها ی فعا  ینامه  به طور کل

اس  که وابسته به  ییها ی دسته شام، اکثر فعا  ینا ها، ی فعا  یگرد

و  یدس  ضرور یناز ا ییها ی هستند  از آنجا که فعا  یرو یادهپ

اطراف  یطرا از م  یرپذیریتأث ینوقوف  آنها کمتر یند،نما یم یاجبار

 ینبنابرا یرند؛پذ یانجام م یطشرا یها در همه  ی گونه فعا  یندارد  ا

گونه حق  یچهستند و افراد ه یرونیب یطمستق، از م  ی کماب

 ندارند  یانتخاب

 یحیتفر -یانتخاب یها یتالفع -3-6-2

کنند تا انجام  یکه مردم انتخاب م یزیچ یا یانتخاب یها ی فعا 

که مردم در شهرها  ییاند  تمام کارها ی یدهند، اکثراً در ذات خود تفر

 یندهند  ا ی ذت بردن خود از مکان ها، شهر و شهروندان انجام م یبرا

ن و ییحساس اند و جه  تع یشهر یفضا یفی ها نسب  به ک ی فعا 

دسته،  ین  ا(1 تصویر) باشند یمؤثر م یعموم یفضاها یفی ک یابیارز

 یفو تعر یفرا توص یهمگان -ی یتفر یها ی از فعا  یعیوس یگستره 

 ینشستن برا یابان،خ یزندگ یتماشا یبرا یستادنکند مانند ا یم

آزاد،  ی ذت بردن از مکان، منظره، هوا ینشستن برا ی، مدتاستراح 

دق  کردن و  ذت بردن از  یرو برا یادهگ، ها و درختان، نشستن در پ

 .[7] دس  یناز ا ییها ی منظره و فعا 

 فراهم نشود یطمطلوب مح یفیتاگر ک ی،جمع یزندگ( :  6) تصویر

 

 فعالیت اجتماعی -3-6-3

 یزاز هر چ ی اس  که ب ییآنها ی یرندهدر برگ یاجتماع یها ی فعا 

 یاس ؛ همانند باز یعموم یدر فضاها یگرانوابسته به حضور د

و  یگروه یها ی کوتاه، انواف مختلف فعا  یو گپ ها یدارهاکودکان، د

ارتباطات منفع، مانند  ی،اجتماع ی حا   فعا  یرترینسرانجام، فراگ

توان  یها را م ی  گونه فعا ین  ادادن به مردم گوش یاساده و  یدند

در تمام موارد از  یباًچرا که تقر ید،نام یزن«  4یندیبرآ»  یها ی فعا 

شوند  آنها در  یم یناش یگرد یبا دو دسته  یافته یوندپ یها ی فعا 

و به صورت خودجوش، به  یابند یها گسترش م ی فعا  یگرارتبا  با د

و حرکتشان در  مشابه یبودن مردم در فضاها یمِمستق ی یجهنت انعنو

 ینجامعه و همچن یان،سا  یدر ط  [6] یرندپذ یآن فضاها، صورت م

  (2 تصویر) کرده اس  ییرتغ یعموم یاستفاده از فضاها ین وه 

 تغییر در نحوه ی استفاده ی مردم از فضای شهری( : 2) تصویر

 

4  

وساعه در ت قاق ت یالزم را دربااره چگاونگ ییاس  که راهنماا یسند

 یما یاهسازمان هاا ارا یردو   به سا یطراح یها یاس با س یهماهنگ

اس  که در رابطه با )موضاوعات( خاا   یسند یطراح یکند  راهنما

حرکا   یکه بارا دارد یم یاناس  و ب ی ابزار هدایک  شود  یم یهته

 یاردقارار گ یقمورد توجه دق یدبا یشده چه موارد عییندر چارچوب ت

دهاد بلکاه ارائاه  یموارد ارائه نم ینا یبرا ییال طرح نهااما خود مستق

  [5]کند  یضابطه واگذار م یاطرح را به عهده دستورا عم،  ینا

 یقروش تحق -5

باه صاورت  یفایو ک یپژوه  حاضر کاربردی بوده و از دو روش کما 

نوشتار بر آن اسا  تاا باا اساتفاده از روش  ین  ایردگ یبهره م یبیترک

مناابع کتابخاناه ای،  یو اطالعات حاص، از مطا عاه  یلیت ل-یفیتوص

 یا باروز فعا  یارهایمع ی،و ت ل یابیبه ارز یدانیو برداش  م یاسناد

 یشاهر یطراحا یراهنماا یو ساپس ارائاه  جتماعیو ا یانتخاب یها

از  یمنظاور بخشا ینبادبپاردازد   یجه  بهبود آنها در نموناه ماورد

سارزنده  یمتر، که از معابر تجار 242کرمان، به طو   یعتیشر یابانخ

 ی ها و در نها ی فعا  یابیارز یشود برا یو پر رونق کرمان م سوب م

  یدراهنما انتخاب گرد یارائه 

سااختار  یاکم دوده باه  ینتر، نخس  ا یقدق یمنظور بررس به

شاد تاا  یمتر سکانس بند 52 یبیبه طو  تقر ییبا واحد ها یشطرنج
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 یردواحاد هاا صاورت پاذ یاناطالعات در هر کدام از ا یدانیبرداش  م

ک، در  یکتوان آن را به مثابه  یم یابان،خ یشهر ی  در طراح(1)نقشه 

 یطراحا یااساطالعات و مق یمو تنظ یبترت سهو   ینظر گرف  و برا

به مثاباه اجازاء  یف،قاب، تعر یآنرا به قطعات کوچکتر، به صورت یشهر

 یبناد یمتقسا ین وه  ینکارگر از ا یابانخ یکرد  در مطا عه  یمتقس

مزبور در  یسکانس ها یکننده  یف  عوام، تعر]2[استفاده شده اس  

در  یکا باد یبفضا و ترک یها و توافق نسب برینوشتار، تجانس کار ینا

و  یخاابانت یها ی و ثب  فعا  یبازشناس ی،نظر گرفته شد  در گام بعد

مورد مطا عه، در زمان  یم دوده  یبر اساس روش مشاهده  یاجتماع

برداش ،  ینبه دس  آمده از ا یجنتا ی،  ت لیرف مختلف انجام پذ یها

 پردازد  یمدنظر م یها  ی به برآورد فعا

 

 موجود محدوده یها یو کاربر یسكانس بند ینحوه ( :  6) نقشه

 
 

و  یو اجتماع یانتخاب یها ی عا ف یارهایمع یفتعر یابی،ارز جه 

 ی،  سپس تکمیرف انجام پذ یارهامع ینحاص، از ا یس چک   یهته

 یقبه دس  آمده از طر یجنتا ی،و ت ل ی در م ، و نما یس چک  

 یزانسکانس ها از نظر م یطتا شرا یرف جداو  و نقشه ها صورت پذ

 یینتبابتدا  یزها ن ی ها مشخص شود  جه  ثب  فعا  ی وقوف فعا 

 یس چک   یهدر دستور کار قرار گرف ، پس از ته ی فعا  یارهایمع

 ینا یجحاص، از نتا یلیت ل یآن در م ،، نقشه ها ی،و تکم یارهامع

جه  انجام  ییبستر فضا یارهایگِه، مع یان  یدارائه گرد یابی،ارز

 [6]را ارائه کرده اس ؛  یو اجتماع یانتخاب یها ی فعا 

 یو اجتماع یانتخاب یها یتجهت انجام فعال هایییارمع( :  2جدول )

 فعالیت های انتخابی و اجتماعی معیار

 راه رفتن قدم زدن یجا برا

سطوح مناسب کف 

 یساز

 از  یرناپذ یطرح وستگ

 یابانو

 عدم وجود مانع

جالب توجه  یجداره ها

 و جذاب

 

 ایستادن/ توقف

 یو مشخص برا یننقا  مع

 ماندن

 یدو د یریجهت گ

 نشستن
امكانات گوناگون، 

و  یهاول ینشستنگاه ها

 یهثانو

 فاصله مناسب

 یدند
 بدون مانع یدهاید

به هنگام  ینورپرداز

 یكیتار

 صدا یینسطح پا
 و گفتگو یدنشن

 ها یمكتن یدمانچ

 

حاص،  یس دوم، چک   یدر مرحله  یارها،مع یپس از جمع آور

استفاده  یده سکانس، ثب  ن وه  از یکو در م ، هر  یهته یارهااز مع

  جه  پاسخ دادن به یرف انجام پذ یم،مشاهده مستق ی یوهاز فضا با ش

مورد نظر وجود داش  عالم  مثب ، در  یاراگر مع یس ،سؤاالت چک  

دو داش   ینا ینماب یو اگر حا ت یمنف عالم صورت عدم مشاهده، 

درج شده  یمنف -عالم  مثب  ید،گرد یابیدر سطح متوسط ارز یعنی

سکانس ها در نقشه  یکا بد یارهایمع یدانیبرداش  م ی یجهاس   نت

 در آمده اس   ی به نما 2شماره  ی

 فعالیت ها در سكانس کالبدی معیارهای میدانی برداشت: (2نقشه )

  ها

 

 یتفعال یارهایمع یمایشو پ یابیارز یجه نتی -1

 ی اس  که فعا  نکته قاب، توجه ینانجام شده، ا ی ثب  فعا  یروپ

 یزنشستن ن ی امکان وقوف ندارد و فعا  یسکانس یچگف  و شنود در ه
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سر  یزانتوان در م یموضوف را م ینا ی،به ندرت قاب، مشاهده اس   د 

ها در  یمک ها و کمبود ن ی،شده توسط اتومب یدتو  یباال یو صدا

به دس  آمد که  ینگونها یجه،دانس   نت یو گروه یفرد یحا   ها

 یستادنقدم زدن، ا یم ور شام، چهار دسته  یندر ا یجرا یها ی فعا 

باشند   یم یدنمغازه ها و د یترینو یتماشا یبرا یستادنانتظار، ا یبرا

حضور و مکث  یبرا یافتهتوسعه  یتوان مکان یم ور را نم ینا ینبنابرا

، 1 یسکانس ها، ابتدا سکانس شماره  یانم در ینمردم دانس   همچن

 یطشرا یرینسا یاندر م 8و  7، 3 یو سکانس ها 2سکانس سپس 

 یگر،د یباشند  از سو یها دارا م ی جه  بروز فعا  یمناسب تر

بروز  یارهایمع ینکمتر 9و  6، 5، سپس شماره 12و  4 یسکانس ها

() جدو  3باشند)نقشه شماره  یرا دارا م ی یتفر-یانتخاب یها ی فعا 

 ( 3شماره 

 ن و کمترین تعداد معیار فعالیت در سكانس هابیشتری( :  3جدول )

 یارمع ینکمتر یارمع یشترینب 

 12و  4 1 سكانس

 3و  1،5 2

3 ،7 ،8  - 

  ها فعالیت ها در سكانس کالبدی معیارهای میدانی برداشت(: 3نقشه )

 
 

 یطراح یراهنما ینوتد

 یف،شاده در حاد ضاع یاابیارز یساکانس هاا یراهنما بارا یبا ارائه  

ارتقااء داده شاود   یقاب، مالحظه ا یتواند تا اندازه  یآن ها م ی عوض

شده در  یابیارز ییفضا یارتقاء در خصو  سکانس ها ینهر چند که ا

  شود یم یشنهادبودن آنها پ ینسب ی،به د  یزحد متوسط و مطلوب ن

 ان قدم زدنامك

 ییالزم اس  متناسب با توانا ی،رو یادهپ یرانتخاب طو  مس 

 متر باشد  522تا  422 یفرد معمو  یک یبرا یرو یادهپ متوسط

او  به صورت هم سطح، بعد  یدر درجه  یرمس یامکان ادامه  •

 رفتن و سپس باال رفتن در نظر گرفته شود  یینپا

 یدنهدف وجود داشته باشد مثالً رس ی،رو یادهپ یبهتر اس  برا •

 ( 2 یر) تصویپز یرینیش یابه کافه 

 فعالیت قدم زدن ارتقاء یبرا یشهر یطراح ینماراه( : 2) تصویر

 

 
سسا  و  یهاا یزهمانند قلوه سنگ، شن و ماسه، سانگر یمصا   •

مشک، راه رفتن  یکه دارا یکسان یسطوح ناهموار به خصو  برا

 گردد   ینم یههستند، نامناسب اس  و توص

باشاند  یندباز، شفاف و خوشا یدبا یابانخ یاز  به ها یادیبخ  ز •

 یجاادحرک  و گاردش در شاهر ا یرا برا یباییو ز یمنیاتا حس 

 کنند  

 / توقفیستادنكان اام

هم  ینکها ی،جداره به د  یدر  به  یهسا یمن -توقف یزون ها •

 دارند، در نظر گرفته شوند  یخوب یدم فوظ اند و هم د

ها، گوشه ها، کنار دروازه ها، ستون ها،  یگاه ها، فرو رفتگ یهتک •

 یبرا یزیکیف یگاه ها یهو تک یابانیخ یدرختان، چراغ ها

 گردند  ی تقو یستادن،ا

 امكان نشستن

 یدو د یرینشستن با توجه به دو عام، جه  گ یم ، ها یینتع •

  یردنشستن صورت پذ یو نوف جا

ها باه انادازه  یها و صند  یمک ن یعنی یهاستقرار او  یم ، ها •

مکم،، م ا، وجود داشته باشد  عالوه بر آن، به عنوان  یکاف ی

ساتون هاا،  ی یهمانند پلکان ها، ا مان ها، پا یهاستقرار ثانو یها

 یبه جاا یازکه ن یهنگام ینها،کوتاه، جعبه ها و مانند ا یوارهاید

  ( 3 یراس )تصو یضرور س ،ا یادز یارنشستن بس

متر وجود داشته باشند تا  122در هر  یستیم ، نشستن با •

 .دعوت شوند ماندن و نشستن در فضا یمردم برا
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 نشستنفعالیت  ارتقاء یبرا یشهر یطراح یراهنما( : 3) تصویر

 

 

 یدنامكان د

 یدد یاجتماع یدانبزرگ بر م یفضا یک یالزم اس  مرزها •

در  مناسب یمتر را بعد 25 یفاصله  ینچ  ینمنطبق باشد  کو

کند که  یاشاره م ینآورد همچن یبه شمار م یاجتماع ی ینهزم

خوب  یشهر یمتر به ندرت در فضاها 112از  ی ب ییابعاد فضا

 شوند  یم یاف 

 اس   یدر شب ا زام یشهر یفضاها ییروشنا ینتأم •

 یدنامكان گفتگو و شن

  (4 یر)تصوشود یم یهتوص یاباندر خ یادهحا   سواره به پ ی،تبد 

 
گفتگو و فعالیت  ارتقاء یبرا یشهر یطراح یراهنما( : 4) تصویر

 یدنشن

کنند که نسب   یینتع یها را طور یمک ن مکان نطراحا ی اًترج •

را  یشتریپش  به پش  امکان ب یاهم  یرو به رو یبه حا   ها

 ( 5 یرعم، فراهم آورند)تصو یبرا

گفتگو و فعالیت  ارتقاء یبرا یشهر یطراح یراهنما( : 4) تصویر

 یدنشن
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2 Optional- Recreational 
3 Social 
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