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چكیده
سرزندگی ،پویایی و زندگی جمعی فضای شهری و در مقابل ،مالل انگیزی آن بازتاب شممار و بمه وصموو نموا فعالیمت هما و
رویدادهایی است که در فضا صورت می پذیرد .بنابراین برای شناسایی زندگی جمعی ابتدا باید به بررسی فعالیت ها بپردازیم .دلیمل
دیگر مرور فعالیت ها آن است که دقیقاً حضور مردم ،فعالیت ها ،رویدادها ،الهام و انگیزش ،همه و هممه در بردارنمده ی مهمتمرین
کیفیت های فضاهای عمومی می باشند .متأسفانه جایگاه چنین فضاهایی در شهرهای ما به درستی تعریف نشده است .به طوری کمه
تأمین این فضاها به لحاظ کمی و کیفی در سطح مناسب نیست و در بیشتر موارد مطابق با نیازها ،عالئمق و ویژگمی همای اسمتفاده
کنندگان ،طراحی نشده اند.
هدف اصلی این نوشتار ،به دست آوردن و شناوت معیارهای الزم جهت بروز فعالیت های انتخابی و اجتماعی در مرحله ی
نخست و سپس بررسی این معیارها در نمونه موردی یعنی بخشی از ویابان شریعتی کرمان می باشد .در نهایت پس از برداشت
فعالیت های انتخابی و اجتماعی در سكانس های مختلف معبر ،این پژوهش به ارائه ی راهنمای طراحی شهری جهت ارتقاء وضعیت
این فعالیت ها در فضای شهری مورد نظر می پردازد.

کلمات کلیدی
فعالیت ،فعالیت انتخابی  ،فعالیت اجتماعی ،راهنمای طراحی شهری ،فضای شهری .
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 -6مقدمه
فضاهای شهری به عنوان یک قرارگاه رفتااری نقا مهمای در ایجااد
تعامالت اجتماعی ،حضور پذیری ،احساس آسای و تعلق افراد دارناد
سرزندگی ،پویایی و زندگی جمعی فضاای شاهری و در مقابا ،،ماال
انگیزی آن بازتاب شمار و به خصاو ناوف فعا یا هاا و رویادادهایی
اس که در فضا صورت می پاذیرد بناابراین بارای شناساایی زنادگی
جمعی ابتدا باید به بررسی فعا ی ها بپاردازیم] [2د یا ،دیگار مارور
فعا ی ها آن اس که دقیقاً حضور مردم ،فعا ی ها ،رویدادها ،ا هام و
انگیزش ،همه و همه در بردارنده ی مهمتارین کیفیا هاای فضااهای
عمااومی مای باشااند[ ]6در ایاان شاارایط چناین فضاااهایی بااه م اا،
برخوردهای متنوف شهری بد شده و در این فضاس که به جای عبور
صرف ،حضور اتفاق می افتد اما متأسفانه جایگااه چناین فضااهایی در
شهرهای ما به درستی تعریف نشده اس باه طاوری کاه تاأمین ایان
فضاها به اظ کمی و کیفی در سطح مناسب نیس و در بیشتر موارد
مطابق با نیازها ،عالئق و ویژگی های استفاده کنندگان ،طراحی نشاده
اند
در صورت عدم وجود فضای شهری مطلوب ،کیفی بروز فعا ی
های انتخابی -تفری ی و اجتماعی دچار مشک ،شده و در نهای
موجودی شهر از جنبه های مختلف اجتماعی  ،فرهنگی و هویتی با
اختال رو به رو خواهد شد بنابراین بررسی نیازهای انسانی ،تأمین و
ارتقای کیفی فضاهای مورد نیاز فعا ی های مختلف شهروندان ،مسأ ه
ای مهم و قاب ،توجه برای طراحان و برنامه ریزان شهری اس از این
رو هدف اصلی این نوشتار ،به دس آوردن و شناخ معیارهای الزم
جه بروز فعا ی های انتخابی و اجتماعی در مرحله ی نخس و
سپس بررسی این معیارها در نمونه موردی می باشد در نهای این
پژوه به ارائه ی راهنمای طراحی شهری جه ارتقاء وضعی این
فعا ی ها در نمونه موردی می پردازد
از شناخته شده ترین کسانی که درباره کن های هر روزهی
شهروندان و اهمی فعا ی های انتخابی و اجتماعی در فضاهای شهری
پژوه کرده ،یان گِه ،اس وی فعا ی های مردم در فضاهای
همگانی را در سه گروه طبقه بندی می کند ،فعا ی های ضروری،
انتخابی – تفری ی و اجتماعی از این میان ،فعا ی های گزینشی –
تفری ی و سپس اجتماعی در سطح باالتری نسب به فعا ی های
ضروری قرار گرفته و عمده فعا ی های مرتبط با فضای شهری کارآمد
می باشند به باور او ،هنگامی که فضای بیرون دارای کیفی خوبی
نباشد ،مردم ماندن در فضای شهری را انتخاب نمیکنند[]6

 -2فضای شهری
آن بخ از فضاهای باز و عمومی که باه ناوعی تبلاور ماهیا زنادگی
اجتماعی می باشند فضای شهری تنها یک مفهوم کا بدی نیس بلکه
اندرکن تعامالت شهروندی و فعا ی های شاهری را نیاز در بار مای
گیرد یعنی کا بدی از شهر را مجسم می کند که مکان برقراری فعا ی
های شهری یا عرصه بروز تعامالت اجتماعی اس بر این اساس شار
اساسی این فضاها آن اس که در آن تعام ،و تقاب ،اجتمااعی صاورت
گیرد و دسته ای از فضاهای شهری که بستر تعام ،اجتماعی قرار نمای
گیرند را نمی توان فضای شهری نامید[]4

 -3فعالیت
فعا ی به تمامی افعا انسانی که در راستای برآوردن یکی از نیازهاای
او انجام می گیرند ،گفته می شود ن وه ی انجام یک فعا یا را رفتاار
گویند علیرغم تنوف زیاد رفتارهای انسانی ،می تاوان آنهاا را از طریاق
تشابه در جنبه فیزیکی آنها یا اشاترا بارآوردن نیااز ،در بساته هاای
کوچکتری دسته بندی کرد و به آن یک فعا ی خا داد فعا ی هاا
را می توان به دو طریق زیر دسته بندی کرد:
• براساس عاملین آن
و بر اساس جبری یا اختیاری بودن (جدو )1
•
و ی همواره باید توجه داش که یک فعا ی را نمای تاوان ا زامااً
مختص یک دسته خا دانس و معموالً فعا ی های مشاتر میاان
دسته های مختلف بسیار زیادند][1
جدول ( : ) 6تقسیم بندی فعالیت ها
بر اساس عاملین فعا ی
فردی
گروهی

بر اساس ضروری و اختیاری بودن فعا ی ها
فعا ی های انتخابی -تفری ی
فعا ی های اجتماعی

 -6-3تقسیم بندی بر اساس ضروری و اوتیاری
بودن فعالیت
فعا ی های بیرونی در فضاهای عمومی در سه گروه قاب ،طبقه بنادی
اس که هر یک نیازمند خصوصیات متفاوتی در م یط مصنوف هستند:
های ضروری ( کارکردی)1
 فعا ی
های انتخابی -تفری ی2
 فعا ی
های اجتماعی3
 فعا ی

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
 ،3اردیبهشت ماه ،6331 ،تهران ،ایران
 -6-6-3فعالیت ضروری
فعا ی های ضروری آنهایی هستند که حا تی کمابی اجباری دارند-
رفتن به مدرسه یا سرکار ،خرید ،منتظر اتوبوس یا کسی ماندن ،توزیع
نامه به طور کلی فعا ی های روزانه به این گروه تعلق دارند و از میان
دیگر فعا ی ها ،این دسته شام ،اکثر فعا ی هایی اس که وابسته به
پیاده روی هستند از آنجا که فعا ی هایی از این دس ضروری و
اجباری می نمایند ،وقوف آنها کمترین تأثیرپذیری را از م یط اطراف
دارد این گونه فعا ی ها در همه ی شرایط انجام می پذیرند؛ بنابراین
کمابی مستق ،از م یط بیرونی هستند و افراد هیچ گونه حق
انتخابی ندارند

دیدن ساده و یا گوش دادن به مردم این گونه فعا ی ها را می توان
فعا ی های « برآیندی » 4نیز نامید ،چرا که تقریباً در تمام موارد از
فعا ی های پیوند یافته با دو دسته ی دیگر ناشی می شوند آنها در
ارتبا با دیگر فعا ی ها گسترش می یابند و به صورت خودجوش ،به
عنوان نتیجه ی مستقیمِ بودن مردم در فضاهای مشابه و حرکتشان در
آن فضاها ،صورت می پذیرند [ ]6در طی سا یان ،جامعه و همچنین
ن وه ی استفاده از فضاهای عمومی تغییر کرده اس ( تصویر )2
تصویر ( : )2تغییر در نحوه ی استفاده ی مردم از فضای شهری

 -2-6-3فعالیت های انتخابی -تفریحی
فعا ی های انتخابی یا چیزی که مردم انتخاب می کنند تا انجام
دهند ،اکثراً در ذات خود تفری ی اند تمام کارهایی که مردم در شهرها
برای ذت بردن خود از مکان ها ،شهر و شهروندان انجام می دهند این
فعا ی ها نسب به کیفی فضای شهری حساس اند و جه تعیین و
ارزیابی کیفی فضاهای عمومی مؤثر می باشند( تصویر  )1این دسته،
گستره ی وسیعی از فعا ی های تفری ی -همگانی را توصیف و تعریف
می کند مانند ایستادن برای تماشای زندگی خیابان ،نشستن برای
استراح  ،مدتی نشستن برای ذت بردن از مکان ،منظره ،هوای آزاد،
گ ،ها و درختان ،نشستن در پیاده رو برای دق کردن و ذت بردن از
منظره و فعا ی هایی از این دس [.]7
تصویر ( : ) 6زندگی جمعی ،اگر کیفیت مطلوب محیط فراهم نشود

4
سندی اس که راهنماایی الزم را دربااره چگاونگی ت قاق توساعه در
هماهنگی با سیاس های طراحی دو به سایر سازمان هاا ارایاه مای
کند راهنمای طراحی سندی اس که در رابطه با (موضاوعات) خاا
تهیه می شود یک ابزار هدای اس و بیان می دارد که بارای حرکا
در چارچوب تعیین شده چه مواردی باید مورد توجه دقیق قارار گیارد
اما خود مستقال طرح نهایی برای این موارد ارائه نمی دهاد بلکاه ارائاه
این طرح را به عهده دستورا عم ،یا ضابطه واگذار می کند []5

 -5روش تحقیق

 -3-6-3فعالیت اجتماعی
فعا ی های اجتماعی در برگیرنده ی آنهایی اس که بی از هر چیز
وابسته به حضور دیگران در فضاهای عمومی اس ؛ همانند بازی
کودکان ،دیدارها و گپ های کوتاه ،انواف مختلف فعا ی های گروهی و
سرانجام ،فراگیرترین حا فعا ی اجتماعی ،ارتباطات منفع ،مانند

پژوه حاضر کاربردی بوده و از دو روش کمای و کیفای باه صاورت
ترکیبی بهره می گیرد این نوشتار بر آن اسا تاا باا اساتفاده از روش
توصیفی-ت لیلی و اطالعات حاص ،از مطا عاه ی مناابع کتابخاناه ای،
اسنادی و برداش میدانی به ارزیابی و ت لی ،معیارهای باروز فعا یا
های انتخابی و اجتماعی و ساپس ارائاه ی راهنماای طراحای شاهری
جه بهبود آنها در نموناه ماوردی بپاردازد بادین منظاور بخشای از
خیابان شریعتی کرمان ،به طو  242متر ،که از معابر تجاری سارزنده
و پر رونق کرمان م سوب می شود برای ارزیابی فعا ی ها و در نهای
ارائه ی راهنما انتخاب گردید
به منظور بررسی دقیق تر ،نخس این م دوده باه یاک سااختار
شطرنجی با واحد هایی به طو تقریبی  52متر سکانس بندی شاد تاا
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برداش میدانی اطالعات در هر کدام از ایان واحاد هاا صاورت پاذیرد
(نقشه  )1در طراحی شهری خیابان ،می توان آن را به مثابه یک ک ،در
نظر گرف و برای سهو ترتیب و تنظیم اطالعات و مقیااس طراحای
شهری آنرا به قطعات کوچکتر ،به صورتی قاب ،تعریف ،به مثاباه اجازاء
تقسیم کرد در مطا عه ی خیابان کارگر از این ن وه ی تقسایم بنادی
استفاده شده اس ] [2عوام ،تعریف کننده ی سکانس های مزبور در
این نوشتار ،تجانس کاربری ها و توافق نسبی فضا و ترکیب کا بادی در
نظر گرفته شد در گام بعدی ،بازشناسی و ثب فعا ی های انتخاابی و
اجتماعی بر اساس روش مشاهده ی م دوده ی مورد مطا عه ،در زمان
های مختلف انجام پذیرف ت لی ،نتایج به دس آمده از این برداش ،
به برآورد فعا ی های مدنظر می پردازد

ویابان
عدم وجود مانع
جداره های جالب توجه
و جذاب
نقا معین و مشخص برای
ماندن
جهت گیری و دید
امكانات گوناگون،
نشستنگاه های اولیه و

نشستن

ثانویه
فاصله مناسب
دیدهای بدون مانع
نورپردازی به هنگام

دیدن

تاریكی

نقشه ( : ) 6نحوه ی سكانس بندی و کاربری های موجود محدوده

سطح پایین صدا
چیدمان نیمكت ها

جه ارزیابی ،تعریف معیارهای فعا ی های انتخابی و اجتماعی و
تهیه چک یس حاص ،از این معیارها انجام پذیرف سپس تکمی،
چک یس در م  ،و نمای و ت لی ،نتایج به دس آمده از طریق
جداو و نقشه ها صورت پذیرف تا شرایط سکانس ها از نظر میزان
وقوف فعا ی ها مشخص شود جه ثب فعا ی ها نیز ابتدا تبیین
معیارهای فعا ی در دستور کار قرار گرف  ،پس از تهیه چک یس
معیارها و تکمی ،آن در م  ،،نقشه های ت لیلی حاص ،از نتایج این
ارزیابی ،ارائه گردید یان گِه ،معیارهای بستر فضایی جه انجام
فعا ی های انتخابی و اجتماعی را ارائه کرده اس ؛ []6

ایستادن /توقف

شنیدن و گفتگو

پس از جمع آوری معیارها ،در مرحله ی دوم ،چک یس حاص،
از معیارها تهیه و در م  ،هر یک از ده سکانس ،ثب ن وه ی استفاده
از فضا با شیوه ی مشاهده مستقیم ،انجام پذیرف جه پاسخ دادن به
سؤاالت چک یس  ،اگر معیار مورد نظر وجود داش عالم مثب  ،در
صورت عدم مشاهده ،عالم منفی و اگر حا تی مابین این دو داش
یعنی در سطح متوسط ارزیابی گردید ،عالم مثب  -منفی درج شده
اس نتیجه ی برداش میدانی معیارهای کا بدی سکانس ها در نقشه
ی شماره  2به نمای در آمده اس
نقشه ( :)2برداشت میدانی معیارهای کالبدی فعالیت ها در سكانس
ها

جدول ( : ) 2معیارهایی جهت انجام فعالیت های انتخابی و اجتماعی
معیار
جا برای قدم زدن
سطوح مناسب کف
سازی
طرح وستگی ناپذیر از

فعالیت های انتخابی و اجتماعی
راه رفتن

 -1نتیجه ی ارزیابی و پیمایش معیارهای فعالیت
پیرو ثب فعا ی انجام شده ،این نکته قاب ،توجه اس که فعا ی
گف و شنود در هیچ سکانسی امکان وقوف ندارد و فعا ی نشستن نیز
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به ندرت قاب ،مشاهده اس د ی ،این موضوف را می توان در میزان سر
و صدای باالی تو ید شده توسط اتومبی ،ها و کمبود نیمک ها در
حا های فردی و گروهی دانس نتیجه ،اینگونه به دس آمد که
فعا ی های رایج در این م ور شام ،چهار دسته ی قدم زدن ،ایستادن
برای انتظار ،ایستادن برای تماشای ویترین مغازه ها و دیدن می باشند
بنابراین این م ور را نمی توان مکانی توسعه یافته برای حضور و مکث
مردم دانس همچنین در میان سکانس ها ،ابتدا سکانس شماره ی ،1
سپس سکانس  2و سکانس های  7 ،3و  8در میان سایرین شرایط
مناسب تری جه بروز فعا ی ها دارا می باشند از سوی دیگر،
سکانس های  4و  ،12سپس شماره  6 ،5و  9کمترین معیارهای بروز
فعا ی های انتخابی-تفری ی را دارا می باشند(نقشه شماره  ()3جدو
شماره )3

•

امکان ادامه ی مسیر در درجه ی او به صورت هم سطح ،بعد
پایین رفتن و سپس باال رفتن در نظر گرفته شود
بهتر اس برای پیاده روی ،هدف وجود داشته باشد مثالً رسیدن
به کافه یا شیرینی پزی( تصویر )2

•

تصویر ( : )2راهنمای طراحی شهری برای ارتقاء فعالیت قدم زدن

جدول ( : ) 3بیشترین و کمترین تعداد معیار فعالیت در سكانس ها

سكانس

بیشترین معیار

کمترین معیار

1

 4و 12

2

 1،5و 3

8 ،7 ،3

-

•

مصا ی مانند قلوه سنگ ،شن و ماسه ،سانگریزه هاای سسا و
سطوح ناهموار به خصو برای کسانی که دارای مشک ،راه رفتن
هستند ،نامناسب اس و توصیه نمی گردد
بخ زیادی از به های خیابان باید باز ،شفاف و خوشایند باشاند
تا حس ایمنی و زیبایی را برای حرک و گاردش در شاهر ایجااد
کنند

•

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

امكان ایستادن /توقف
•

زون های توقف -نیم سایه در به ی جداره به د ی ،اینکه هم
م فوظ اند و هم دید خوبی دارند ،در نظر گرفته شوند

•

تکیه گاه ها ،فرو رفتگی ها ،گوشه ها ،کنار دروازه ها ،ستون ها،
درختان ،چراغ های خیابانی و تکیه گاه های فیزیکی برای
ایستادن ،تقوی گردند

امكان نشستن

تدوین راهنمای طراحی
با ارائه ی راهنما بارای ساکانس هاای ارزیاابی شاده در حاد ضاعیف،
وضعی آن ها می تواند تا اندازه ی قاب ،مالحظه ای ارتقااء داده شاود
هر چند که این ارتقاء در خصو سکانس های فضایی ارزیابی شده در
حد متوسط و مطلوب نیز به د ی ،نسبی بودن آنها پیشنهاد می شود

•
•

امكان قدم زدن
انتخاب طو مسیر پیاده روی ،الزم اس متناسب با توانایی
متوسط پیاده روی برای یک فرد معمو ی  422تا  522متر باشد

•

تعیین م  ،های نشستن با توجه به دو عام ،جه گیری و دید
و نوف جای نشستن صورت پذیرد
م  ،های استقرار او یه یعنی نیمک ها و صند ی ها باه انادازه
ی کافی وجود داشته باشد عالوه بر آن ،به عنوان مکم ،،م ا،
های استقرار ثانویه مانند پلکان ها ،ا مان ها ،پایه ی ساتون هاا،
دیوارهای کوتاه ،جعبه ها و مانند اینها ،هنگامی که نیاز به جاای
نشستن بسیار زیاد اس  ،ضروری اس (تصویر )3
م  ،نشستن بایستی در هر  122متر وجود داشته باشند تا
مردم برای ماندن و نشستن در فضا دعوت شوند.

نخستین کنفرانس ملی به سوی شهرسازی و معماری دانش بنیان
 ،3اردیبهشت ماه ،6331 ،تهران ،ایران
تصویر ( : )3راهنمای طراحی شهری برای ارتقاء فعالیت نشستن
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امكان گفتگو و شنیدن
تبدی ،حا

سواره به پیاده در خیابان توصیه می شود(تصویر )4

تصویر ( : )4راهنمای طراحی شهری برای ارتقاء فعالیت گفتگو و
شنیدن

•

ترجی اً طراحان مکان نیمک ها را طوری تعیین کنند که نسب
به حا های رو به روی هم یا پش به پش امکان بیشتری را
برای عم ،فراهم آورند(تصویر )5
تصویر ( : )4راهنمای طراحی شهری برای ارتقاء فعالیت گفتگو و
شنیدن

1

Necessary
Optional- Recreational
3
Social
4
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