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 چکیده

ضاها و  ست که به ف سی برابر و در یهافرآيندحوزه عمومی، مفهومی ا سیا  نعی ارتباطات اجتماعی آزاد، به لحاظ 
مستتتاوال و  توانیاند که در آن ماعی دانستتتته. حوزه عمومی را قلمرويی از حیات اجتمکندیحال مستتتتدال د لت م

ضوعات مورد شت. قلمرويی که در آن م مو اختالف نظرات را از طريق بحث منطدی و  توانیعالقه را به بحث گذا
سوی عرف و عادات، طرح کرده و به نتیجه  صادره از  سنتی  سال به احکام  سال به جزمیات جاافتاده و يا با تو نه تو

 رساند.

 تمشارکی ریگشکال برای اجتماعی سرمايه مؤلفه .است مشارکت عمومی حوزهی ریگشکال اصلی هایمولفه از
رده وگو فراهم کگفت به ورود برای ارافراد  اعتماد که ایرسد. سرمايهمی نظر به کنندهتعیین عمومی پايدار در حوزه

 .سازدیو درنتیجه احتمال رسیدن به توافق را ممکن م
هر نشاط واقع در ش بوستان طالعه موردی و با استفاده از دو ابزار مشاهده میدانی و پرسشنامهبا روش م اين مداله

عنوان بستتتر به دريک فضتتای فیزيکی شتتهر انستتانی را یهاستترمايه اجتماعی و شتتاخ  تا کندیکرمان را مطالعه م
شان مورد مناسب برای تعامال پايدار اجتماعی فضای فیزيکی مناسب برای  چگونه دهد کهمی سنجش قرار دهد و ن

 کننده است.اساسی حوزه عمومی تعیین یهاتحدق جنبه

 ی فیزيکی، حوزه عمومی، سرمايه اجتماعی، شهر انسانی، بوستان نشاط، شهر کرمانفضا :های کلیدیواژه

 

 مقدمه
های وژیری از تکنولی اجتماعی و تلفن همراه و بستتیاهاشتتبکهدر دنیای کنونی تلويزيون، اينترنت، پستتت الکترونیک، 

و قدرت  کنندیمافزاری ديگر امکان ارتباط ستتاده و ستتريع را با ديگران، در ستتراستتر دنیا فراهم افزاری و ستت تنرم
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سانه سال اخیر غیرقابالهار سیاری از رخدادهای چند  ست. ی مجازی در ب سانهبا قدرت گرفتن  انکار ا ی ديجیتال و هار

از متفکرانی که دغدغه حوزه عمومی را دارند اين مفهوم را به فضتتای آنالين مجازی  های اخیر بستتیاریآنالين در ستتال

شتتتده، بر پايه  که فضتتتای تازه خلق کنندیم( اظهار امیدواری 2006) بلومیوننجفی انتدال داده انديشتتتمندانی هم ون 

يزد خواستتتی و به ندال از ) .ندينمایم، حوزه عمومی را فارغ از روابط ستتلطه و مالکیت خصتتوصتتی برقرار هاشتتاخ 

شده آن است که رسانه پیام نیست. رسد چیزی که در اين میان به دست فراموشی سپردهاما به نظر می (1392همکاران، 

 ای برای انتدال است.وسیله صرفاًرسانه 

 اندهردکدر حدیدت ارتباطات غیرمستتتدیم و جريان به تصتتوير کشتتیده شتتدن آن ه ديگران درجاهای ديگر تجربه  

و ايفای ندش تشتتتويق  هاآنرقابت کند بلکه مردم را به شتتترکت در  هاانستتتانتواند با زندگی در فضتتتاهای واقعی نمی

ش صی، دينمایم شگفتپیشی غیرقابال هاتجربهرو در رو و  مالقات. فرصت حضور  ستند يهایژگيوانگیز بینی و  ی ه

ضای عمومی، به ضای و اين ويژگی اندوردهخعنوان مکان مالقات پیوند که به ف سانهها در ف ضرورتاً قابال هار ی مجازی 

سانه ستند. هر چند ر سترسی را تدويت تحدق نی ست که هم نان  کنندیمهای مجازی د شهر ا ضای عمومی فیزيکی  اما ف

مومی ( بنابراين فضتتاهای ع3: 1392، 1گال) .ستتازدیمی واقعی و تعامالت اجتماعی ستتازنده را ممکن دادهايروفرصتتت 

شکال شهر يا مکانی واقعی برای  ست.درون  سانيی که جا گیری حوزه عمومی ا شهروندان برابر به هاان  توانندیمعنوان 

ضور يکديگر به شند و از ح شته با شدن دا شنیده  شدن و  صت ديده   ,Ploeg) .عنوان يک گروه اجتماعی بهره ببرندفر

2016) 

 65/1ارتباط دارد. در طول يک قرن جمعیت کال جهان با سرعت از  وعی با گسترش شهرنشینینفضای عمومی به 

میلیاردی  افزايش يافت. اکنون در جهانی با جمعیت هفت 2000میلیارد نفر در سال  6به  1900نفر در حدود سال  اردیلیم

مناطق شهری، عالقه روزافزون  ويژه دربه طیدر چنین شراي( 4: 1392)گال، يافته است.  درصد افزايش اين سهم به پنجاه

ضرورتی  ضای بیرونی برای تعامالت اجتماعی به  عمومی به تدويت ارتباط اجتماعی نزديک و چهره به چهره و نیاز به ف

 فوری بدل شده است.

های ستتیاستتی گیریگیری يک فضتتای اجتماعی تعاملی که فرصتتت انديشتتیدن، عمال کردن و تصتتمیمبرای شتتکال

سرمايهاجتماع ستیم.  سرمايه اجتماعی ه شهروندان يک محدود جغرافیايی اعتماد ی را فراهم کند نیازمند  ای که در میان 

 دوراز خشونت ممکن سازد.ايجاد کرده و گفتگو را به

شمند آلمانی يورگن هابرماس سیم  2اندي صی، عمومی و حکومتی تد صو سه حوزه خ . کندیمساختار جامعه را به 

 دور« گیری ارادی گفتمانشکال»، آن وضعیتی است که از بحث آزاد دهدیممحوريت بحث ما را شکال  حوزه عمومی که

بر تعدال و در  از طريق استتتد ل مبتنی( در آن افراد 30 :1389، 3)باورتاز اکراه و اجبار در میان افراد برابر حکايت دارد، 

ای از رفتارها، مواضع کننده مجموعهمشارکت یهاتمام طرفشرايطی عاری از هرگونه فشار، زور و در شرايط برابر برای 
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منظور مشتتارکت در بهو  کنندیمدهی برای رستتیدن به اهداف مشتتترز ستتازمانهای ارزشتتی و هنجاری را گیریو جهت

 .نديآیمباحث باز و علنی گرد هم م

. رخدادهاند تماشا کردن مردم و انواع ارتباطات منفعال شنیداری و ديداری زيادی وجود دارد، مانمعمو ً ، شهرهادر 

ساده ارتباط  شکال  ستردهاين  ست. نيترگ شهری ا شکالت  باوجود تفاوت (18: 1392گال، ) ب ش فعالیت اجتماعی  م

جا وجود دارد و آن ناديده اقتصادی، الگويی مشابه در همه توسعه گوناگونجهان و در سطوح  گوناگونشهرها در نداط 

سانی  شتن بعد ان ست. يان انگا شهری ا سعه  شهری و نه طراحان 1392گِال )در ارتباط با تو ست نه طراحان  ( معتدد ا

که امروزه زندگی شهری کدام فضای شهر و زندگی شهری را در صدر دستور کار خود قرار ندادند. درحالیترافیک هیچ

شته باشند شهرهاو احترام به مردم در فضای شهری بايد ندشی کلیدی در طراحی  سانی تر مفهوم شهر ا. به بیان دقیقدا ن

شهری يکپارچه به، تدويت عبور پیاده بهکندیمکه او معرفی  سیاست  شهرهايی زنده، امن،مثابه يک   دارياپ منظور توسعه 

شهری به ست. اين مفهوم با تدويت کارکرد اجتماعی فضای  سالم ا ا برای و زمینه ر شودیممثابه فضای مالقات محدق و 

 .کندیمای باز و دموکراتیک فراهم ی به اهداف سرمايه اجتماعی و جامعهيابدست

و  هاتیفعالتوستتعه، اين خصتتود در کشتتورهای در حالريزی شتتهری در دوران جديد بهبرنامهاما متأستتفانه  

يزی رامهی برنهایتئور. ردیگیمخصود ساختن فضای شهری زنده که مردم امکان و فرصت مالقات را بدهد، ناديده به

عنوان موجودی مزاحم از صتتحنه فضتتای عنوان مدیاس، انستتان را بهشتتهری قرن بیستتتم با اولويت قرار دادن اتومبیال به

 دکردنیمی روزانه رشد هاتیفعالبر پايه شهرهای سنتی و ارگانیک در طول زمان که عمومی شهری حذف کردند درحالی

 (56: 1392گال، ) .گرفتیمبا پای پیاده صورت  هايیجاوجابه 

نسانی ی اهاشاخ : چگونه فضای فیزيکی و کهوجوی پاسخ به آن است اين است پرسشی که اين مداله در جست

که ستترمايه طوری تعامالت اجتماعی را در يک منطده شتتهری تستتهیال کند به  تواندیممرتبط با آن در عرصتته عمومی 

 اجتماعی تدويت شود و حوزه عمومی گسترش يابد؟

 

 پیشینه پژوهش
سیاری در اين زمینه انجامهاپژوهش ست که بهی ب صیشده ا صهندد خصو ازجمله  اندپرداختههای عمومی سازی در عر

ضای عمومی. اين کتاب با پژوهش میدانی در  سی و ف شهر دنیا ازجمله لندن، برلین،  12پژوهش مندرج در کتاب دموکرا

شنگتن، هنگ کنگ و ... تأکید  شگفتدم کندیموا سی به طرز  ضای عمومی فیزيکی وکرا سی به ف ستر سعت د آوری به و

 (25: 2012، 4پارکینسوناست )بستگی دارد حتی در جهان ديجیتالی امروز از اهمیت اين مسئله کاسته نشده 

 اندازی از زندگی روزمره عمومی درای است با عنوان فضای عمومی در شهرهای مدرن، چشمپژوهش ديگر، مداله

شده است. گروهی  انجام 2008تا  2006شهر اروپايی )الويو، من ستر، اس تی. پترزبورگ و سوفیا( که در فاصله سال  چهار

را مطالعه  شهرهادان اجتماعی زندگی هر روزه اين یشناس و جغرافشناس، مت ص  مطالعات فرهنگی، مردمجامعه
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ی گوناگون قومیتی، طبداتی، جنسیتی با توجه به تغییرات اهب ش. زندگی شامال فضاهای کار، مصرف، فرهنگ در اندکرده

در طراحی و معماری فضاهای عمومی و هم نین رفتار شهروندان در مدابال توسعه و مشکالت در حال بروز است. اين 

خود هدف نیستند اما وسیله مهمی برای عملکرد بهتر زندگی عمومی در خودیپژوهش معتدد است فضاهای عمومی به

 (vornokova& pachenkov, 2011: 12) ق شهری است.مناط

 :کندیممتن ديگری درباره اينکه، چگونه يک فضای فیزيکی مناسب، به تعامالت پايدار شهروندان کمک 

می اسپانیا مبتنی بر فضای  15جنبش  دهدیمباره توضیح است. چرسا سورده دراين« شناسی در اندالب اسپانیاجامعه»

يی که مردم فضای عمومی را به بحث و گفتگو، فکر کردن و در نهايت جا سا در شهر کاتالونیا بود،،فیزيکی میدان پال

ی جامعه را دوباره سازمان دهند، هاحوزهخواهند چگونه مسکن، بهداشت و آموزش و ديگر که می توافق بر سر اين

تاری را بر پايه خودسازمانی جمعی جامعه خودجوش شهروندان، ساخ یهاانجمن. اين جنبش از طريق انددادهاختصاد 

به  گشوده شد وها، سنین و سطح تحصیالت متفاوت کرد. درنتیجه فضاهای عمومی به روی مردم بافرهنگ مدنی ايجاد

 (24: 2011، 5سورده) هايشان داده شد.تمامی آنان فرصت برابر برای بیان ديدگاه

، زدپردایمط بین فضتتای فیزيکی و فضتتای خودجوش مردمی آخرين و جديدترين پژوهشتتگری که درزمینه ارتبا

ی مردمی کشورهای عربی، جنبش هازشیخاست. در اين کتاب وی به ‹ ی خشم و امیدهاجنبش›مانووال کاستلز در کتاب 

سلند و آمريکا  سپانیا، اي شغال یهامفهوم مکانپردازی خود . و در ب ش از نظريهپردازدیما شی را که در ا  نيا شده و ند

ضوع تحل رندیگیم یهاجنبش سه مو ساز یاجتماعات مبتنکه  ردیگیمو نتیجه  کندیم الیبر محور  وکاری بر باهم بودن، 

ستند.  غلبه بر ترس یبرا ضاهاه شغال یف ستند. مکان نيقدرت نماد یدارا ستند،یمعنی نشده بی ا  ريسا یکه وقت يیهاه

 نينماد یآزاد در مکان یستتاختن اجتماع با. مردم کنندیروندان را ابراز ماراده شتته شتتودیمردم بستتته م یندگينما یمجار

 (23: 1393، 6کاستلزکنند. )یم جاديا یعموم یفضا

 

 

 مبانی نظری
 يابند. از ديرباز، فضایو ب شی از هويتشان را در آن بازمی کنندیم، زندگی نديآیمشهر جايی است در آن مردم گرد هم 

مثابه فضای مشترکی برای مالقات و برقراری ارتباطات انسانی عمال کرده برای شهرنشینان به نگوناگوشهری در سطوح 

 است.

بر استتاس  تواندیم هاتیفعالدارای يک الگوی مرکزی مشتت   استتتف طی   هاتیفعالدر فضتتای شتتهری تنوع 

سر اين درجهضرورت درجه شود. در يک ضروری هدفمند قرار هاتیفعالبندی بندی  که  يیهاتیفعالف يعنی رندیگیمی 

هستتتتند: رفتن به محال کار يا مدرستتته، انتظار در ايستتتتگاه اتوبوس و تحويال کا  به  هاآنمجبور به انجام  معمو ًمردم 

                                                           
5. Teresa Sordé 
6. Manuel Castells 



شتريان اين  شرايطی انجام  هاتیفعالم یاری فراغتی و اخت کامالًی هاتیفعالبندی، . در انتهای اين درجهشوندیمتحت هر 

روی در گردش گاه، ستترپا ايستتتادن برای داشتتتن زاويه ديد خوبی به مندند مانند پیادهعالقه هاآنکه مردم به قرار دارند 

 .(17: 1392، گال) شهر، نشستن برای لذت بردن از منظره و يا هوا

گروه ی متنوع شامال دو هاتیفعال(، شامال طی  وسیعی از 1392گِال ) انيریتعبی اجتماعی غیراجباری به هاتیفعال 

. اين رخدادهافعال و منفعال استتت. تعداد زيادی ارتباط منفعال شتتنیداری و ديداری وجود دارد مثال تماشتتا کردن مردم و 

تری نیز وجود داردف مردم ستتالم و ب ش فعالیت اجتماعی شتتهری استتت. ارتباط فعال نيترگستتتردهشتتکال ستتاده ارتباط 

سی احوال س ن می کنندیمپر شنايان  ضاهای خريد، روی گويند. و با آ  مالقاتو هر جا که مردم منتظرند  هامکتیندر ف

سترده دهدیماتفاقی و مکالمات کوتاه روی  ست از اين ارتباطات کوتاه ارتباطات گ شتتتتأت بگیرگاهی ممکن ا د. تری ن

شود. غیرقابال شته  شترز به بحث گذا ست موضوعات جديد و عاليدی م اين  ربینی بودن و خودانگی تگی دپیشممکن ا

 شتتده نیز وجود دارد مانندريزیوبیش برنامهی مشتتترز کمهاتیفعالزمینه لغات کلیدی استتت. درنهايت گروه بزرگی از 

 .اندجمله، رژه و تظاهرات از آن مالقاتحضور در بازارها، بزم خیابانی، 

شهری بورژوايدهدیم حی( توض1382هابرماس ) ضاهای  سرچشمه  18ی قرن ف حوزه عمومی مفهومی بوده که از ف

ست. حتی پیش از آن شکال گرفته ا شکال بگیرد، حوزه عمومی ادبی زمینه  سی  سیا مومی حوزه ع گیریکه حوزه عمومی 

 فراهم کرده بود. هاکنسرتی تئاتر و هاسالنی مطالعه، هاسالن، هاموزهی انتدادی در هابحثرا با 

فضتتای  شتتاخ  اصتتلی حوزه عمومی و ضتترورت وجودعنوان ای اصتتلی در اين بحث هابرماس گفت گو بهنکته

ست. شت هر صحبت معمولی در  ديبا فیزيکی برای تحدق آن ا ادی و وگو انتدسادگی گفتی عمومی، بههامکانتوجه دا

 .شودیم به آن پرداخته تری دارد. که در ادامهی پی یدههاهيپاروشنگر نیست. اين وضعیت نیاز به 

که هم در مناسبات اجتماعی  شناسدیمارتباط گفتاری  گستردهوعی شاخ  بسیار ( گپ را ن1391) یمرادقاضی 

الزامی است و هم در گسترش اين مناسبات ندش مهمی دارد. گپ تا حدود زيادی، بازتاب فرهنگ اجتماعی در مراودات 

 به موارد زير اشاره کرد: توانیمی گپ هایژگيو ازجمله گفتاری است.

ای صمیمانه است. در گپ حفظ و تداوم ارتباط صمیمی اهمیت بیشتری دارد تا مفاهمه همجموع، محاور گپ در -

 و روشنگری از طريق نگرش ندادانه.

سوم آن بازی - سطح معمول و مر ست که برنده و بازنده بودن در آن چندان اهمیتی ندارد. بیگپ در  اهمیت ای ا

 .کندیمسازگاری طلبانه بودن برنده و بازنده در گپ آن را مصالحه جويانه و 

سوم، اعجاب - سطح معمول و مر شترکی خلق گپ در  سطح ايده و معنای م ست. در اين  انگیز و غافلگیرکننده نی

 شودیمو نزديک وگبه گفت ساز باشد. اگر هم اين شگفتی پديد آيد جنبه تصادفی دارد. اما وقتی گپکه شگفتی شودینم

 اعجاب و شگفتی آنان را در کنکاش تواندیمعاطفی افراد و گسترش باهم انديشی  ی فکری وهاتیظرفاز طريق اعتالی 

 .(110-107: 1391)قاضی مرادی، آرای خود و ديگران و رسیدن به مفاهمه و روشنگری برانگیزد 



 شودیم فراهم وگو در فضای فیزيکیفضای گفت فضای گپ به نتیجه گرفت تبديال توانیمبر پايه آن ه گفته شد،  

بین ساکنان شهر زودگذر و جزوی بوده  هاتماسی خاد خود را دارد. بیشتر هایدشواراما اين موضوع در مناطق شهری 

 :دهدیمب ش باشند. چنانکه گیدنز توضیح خود رضايتخودیکه بهی ديگر هستند تا اينهاهدفای برای و بیشتر وسیله

 هاآنن ضعیفی بی نسبتاًی وندهایپتحرز زيادی دارند،  معمو ً دکننیمازآنجاکه کسانی که در نواحی شهری زندگی 

 (424-423: 1373، 7)گیدنز وجود دارد

اعتماد متدابال در  : در اين عرصتته اعتماد متدابال اهمیت دارد.کندیمکه کلمن اشتتاره عالوه بر دشتتواری فوچ چنان 

 ش، تاج ببه ندال از) ف مشترز کمک خواهد کرد.يابی به هدروابط انسانی به تسهیال تعامالت اجتماعی در جهت دست

1384 :24-25) 

له  8آلتمن عاشتتترت و . ازنظر وی بیپردازدیمبه شتتتکال ديگری از اين مستتتئ به م ماعی، هایاریهممیلی  ی اجت

ی جمعی استتت. او اين عوارر را ناشتتی از زندگی پرستترعت و فددان هاعرصتتهتفاوتی به های رفتاری و بیناهنجاری

 (101: 1391همکاران،  کوکبی وبه ندال از) .کندیمقلمداد  مناسب ی جمعی،هاکانمفضاها و 

تبديال گپ به گفتگو نیازمند فضای عمومی فیزيکی و اجتماعی است. تاريخ وجود چنین فضاهايی به يونان باستان  

ستتت، تا بتوانند بحث خورده ا با مالقات شتتهروندان برای بحث بر ستتر موضتتوعات عمومی گره معمو ًگردد. و باز می

 (vornokova, pachenkov, 2011: 2)ی عمومی پاسخ دهد. هاینگرانبه  عمومی آزاد و باز را به وجود آورده و

دو ندش اصتتلی برای فضتتای عمومی در شتتهرها قاوال استتت: اول ندش مشتت   و  9تامپستتون در دنیای امروز، 

ساکنان  که کارکردی، ضای عمومی محیطی دلپذير را برای  شهر فراهم ف شگران در   هک دوم ندش آرمانی، سازدیمو گرد

 کوکبی و) .منظور دموکراتیزه کردن جامعه استتتتای مشتتتترز بههدف آن قرار دادن فدیر و غنی و پیر و جوان در تجربه

 (1391همکاران، 

 ؟شودیم ی امروز و فضاهای عمومی آن اين امر در عمال چگونه متحدقشهرهااين است که در واقعت  سؤالحال 

ضای فیزيکی عمومی و حضور همگان در آن بديهی به نظر برسد اما با نگاهی به وضعیت   شايد در ابتدا، وجود ف

دريافت فضتتای فیزيکی فعلی به علت تجاری شتتدن هر روزه ورود بستتیاری از مردم را به آن را  توانیم شتتهرهافعلی 

فضتتاهای بیرونی با آزادی "ی باز عمومی آمده استتت: غیرممکن کرده استتت. اين در حالی استتت که در تعري  فضتتا

سی برای مردم ستر شود و بازديدکنندگان فراوان و موفدیت آن« د ست که تبديال به مکانی برای تعامالت اجتماعی  وقتی ا

ب ش، ی غیررستتتمی، آرامشهاتیفعالتنهايی يا گروهی آنجا انجام دهندف ی متنوعشتتتان را به هاتیفعالرا جذب کند تا 

ی غیررستتمی هاب شآمیز و در دستتترس برای همه طبدات، ستتنین شتتامال مردمان معلول و دموکراتیک و غیر تبعیض

 (Nasution, Zahrah, 2012: 22) ."جامعه

                                                           
7. Anthony Giddens 
8. Altman 
9. Tampson 



 

 چارچوب نظری

سبب  هاتیفعالجمعی بودن  شهر  صه های عمومی  زندگی افراد و ی متنوعی برای نمايش هانهیزمکه  شودیمو وفورعر

های اجتماعی متفاوت فراهم شود. حضور حیات جمعی پیاده در شهر از مجموعه برخوردها، روابط رودرروی مردم گروه

شهر  گرددیم. حیاتی است که سبب ردیگیمبا يکديگر و با محیط پیرامونی و باتجربه خاطره در ارتباط با آن فضا شکال 

 (15: 1389گال،  ) قرار گیرد. هاانسانويه با ی زنده در گفتگوی چند سموجودهم ون 

( پیاده محوريت دارد و شتتالوده پیوند فضتتای فیزيکی و حوزه 1389گِال ) اني  يتعردر مفهوم شتتهر انستتانی به 

 دتواننیمی اجتماعی بدون در نظر گرفتن سن، درآمد، پايگاه و زمینه دينی و نژادی هاگروه . همهکندیمعمومی را فراهم 

ساس امنیت و  در حین شرايطی مردم اح شهری رو در رو باهم مالقات کنند. در چنین  ضای  انجام کارهای روزانه در ف

. اين در فتدایمی متفاوتی اتفاچ های مشترز انسانی خواهند کرد که در زمینههاارزشاطمینان بیشتری برای تجربه کردن 

ا و زندگی شهری را ب اندکردهی ضروری تمرکز هاتیفعالروی ريزی شهری فدط بر ی رايج برنامههاهينظرحالی است که 

 .اندکردهرو آورد با م اطره روبهروز فضاهای فیزيکی را تحت اختیار خود درمیسازی که روزبهروند خصوصی

، شتتودیمفضتتای عمومی آزاد توستتط ب ش خصتتوصتتی انجام  وقتی کنترل با مالکیت دهندیممطالعات نشتتان  

سی و سازی منجخصوصی سترسی و کاهش بیان دموکرا شد. از جمله محدوديت د ی هاکنشر به تأثیرات منفی خواهد 

ضاهای عمومی  شدن ف صی  صو ستوران،  تواندیممتدابال اجتماعی. خ ساژ، کافه/ر ضای باز عمومی به پا به معنی تبديال ف

 ,Nasution)باشتتد.  هانياو امثال اندام و فضتتای های بازی پولی ها، بازارهای مناستتبتی، مراکز تناستتبفروشتتیبستتتنی

Zahrah, 2012: 28) 

به  وقتی من: »ديگویمريز شهری که فضاهايی بسیاری را در شهر نیويورز طراحی کرده است، برنامه 10آماندا بردن

 و جايی روندیمای در مورد مردم هستند. جايی که مردم پايه طوربه. شهرها کنمیمدر مورد مردم فکر  کنمیمفکر  شهرها

ز تر ايک شتتهر کار کند. در نتیجه چیزی که مهم شتتودیمای استتت که باعث هستتته کنندیمکه مردم يکديگر را مالقات 

ضای عمومی بین اين  هاساختمان ست، ف شهر ا ستساختماندر  شهری .« ها صلی زندگی  سته ا ضای عمومی را ه وی ف

صرف در می ضاهای تجاری به ت سط ف سته تو سته ولی اين ه شم آيد چرادان سکه بدون در نظر گرفتن چ ود انداز آينده، 

شه در جنگ با فضای »: کندیمنتیجه خانم آماندا بردن در اين برنامه اعالم  کننده اصلی است. درتوجیه منافع تجاری همی

 .(Amanda Burden, 2014تد . )به ندال از برنامه نندیبیممردم را تنها مشتری  هاآنعمومی هستند چراکه 

سازی سازی شدن و تجاری شدن حوزه عمومی در مفهوم هابرماس قابلیت تحلیال خصوصیخصوصیشايد تشابه 

شدن فضای فیزيکی عمومی را نیز ممکن سازد. هابرماس در مبحث تغییر در کارکرد سیاسی حوزه عمومی، حوزه عمومی 

 . ايناندکردهعمومی را تبديال به محال بازنمايی خود که درواقع اين منافع حوزه  داندیمای را در معرر هجوم منافع ويژه

                                                           
10. Amanda Burden 



دهنده جمع نبوده و نیستند. تفکیک اولیه حوزه عمومی و خصوصی وجه همان منافع افراد خصوصی تشکیالهیچمنافع به

ه به عرصتدريج هرچه حوزه عمومی بیشتر شده بود اما بهدر ابتدا برای جدا کردن حوزه بازار از حوزه انديشه و آرا انجام

ردند. دهنده جماعت تسلط پیدا کتبلیغات تجاری بدل شد صاحبان منافع ويژه نیز بیشتر بر افراد خصوصی تشکیال

 (297: 1383)هابرماس، 

ی اين تغییر کارکرد حوزه عمومی، موضتتتوعی که اين پژوهش بر آن تأکید دارد فضتتتای هانهیزمجدا از د يال و  

ن حوزه عمومی هابرماس در معرر تجاری شدن قرار دارد. و تجاری شدن فضای هم و داًیدقفیزيکی عمومی است که 

در آن بدون در نظر گرفتن ستتن،  توانندیمی اجتماعی هاگروهفیزيکی عمومی منجر به از بین رفتن فضتتايی استتت که 

اما مشتتکالت وقتی بروز  درآمد، پايگاه و زمینه دينی و نژادی در حین انجام کارهای روزانه رو در رو باهم مالقات کنند.

صی  کندیم صو صی« گرايیسنت منفعت»ويژه در به شوندیمکه مناطق عمومی وارد منطده خ صو  ,Krupa) ب ش خ

1993: 1). 

 ی زير است:هامکانعمومی شهری شامال  ( فضاهای2012) نسونیپارکبندی کلی بر اساس تدسیم

 روی کنار آبها، مسیر پیادهامکانات تفريحی عمومیف بوستان، حمام 

 های عمومی، مکان برای عبادتها، مدارس، توالتامکانات عمومی ديگر مثال کتاب انه 

 شده شهر که يادآور خاطرات و میراث هستند های ساختهمکان 

 شدهفضای طبیعی اطراف محیط ساخته 

 های انرژی، آب يا وسايال حمال ندال عمومی مثال مترو، قطار، اتوبوسزيرساخت 

 شده مثال مجلسی ندش خاد دموکراتیک اختصاد دادهفضايی که برا 

 هااثرهای تاري ی و خیابان 

 شده استفضاهايی که به همگان تعلق دارد و برای اهداف جمعی اختصاد داده (Parkinson,  

2012: 84) 

 بر اساس چهار معیار شناسايی کرد: توانیممکان عمومی را -يک فضا  فوچ بر اساس موارد

 است. 11در دسترس همگان 

 کند.استفاده می 12از منابع عمومی 

  دارد. 13تأثیر عمومی 

 شوداستفاده می 14برای اجرای ندش عمومی. (2012 :85 ,Parkinson) 

                                                           
11. openly accessible 
12. common recourses 
13. common effects 
14. public role 



شاخ  فوچ   ستانبر پايه چهار  شهرها هابو ستند که هر چهار ويژگی فوچ را همهامکانی عمومی در  زمان يی ه

 عنوان يک فضایکنندگان از آن بهاست. در اين پژوهش بوستان نشاط واقع در شهر کرمان و استفادهدر خود جمع کرده 

 عمومی فعال موردپژوهش قرارگرفته است.

امالت تع تواندیمی انستتانی مرتبط با آن در اين بوستتتان، هاشتتاخ با اين تأکید که چگونه فضتتای فیزيکی و  

استان کرمان( تسهیال کند و حوزه عمومی گسترش يابد در اين راستا چه موانعی اجتماعی را در يک منطده شهری )مرکز 

 وجود دارد؟
 

 روش تحقیق
حستتاب بر استتاس اين نوع مطالعه هر واحد اجتماعی هم ون يک کال به استتت.« مطالعه موردی»روش مطالعه حاضتتر 

ی شهر انسانی در بوستان مذکور هاشاخ در اين پژوهش برای مستند کردن وضعیت  (296: 1378ساروخانی، ) .ديآیم

شده ی سرمايه اجتماعی از پرسشنامه همراه با مصاحبه استفادههاشاخ و برای مستند کردن  اندساختماز مشاهده میدانی 

 است.

 معیار کیفی است. 12( شامال 1392گال )ی شهر انسانی يان هاشاخ  

 محافظت:

   رف، سرما/گرما، آلودگی، گردوخاز، سروصدا و نور باد، باران/ب) يندناخوشادر مدابال تجارب حسی

 شديد(

  پوشتتانی قلمرو عمومی ستترزنده، نظارت بر خیابان، هم)در مدابال جرم و خشتتونت و احستتاس امنیت

 کاربری در روز و شب، نورپردازی مناسب(

  محافظت از افراد پیاده، حذف ترس از عبور و )در مدابال عبور و مرور و ستتتوانح و احستتتاس ايمنی

 مرور(

 

 آسايش:

 های خوب برای برداری از مزايا: ديد خورشید، مردم، مکانپهنه نشستن، بهره)نشستن  فرصت آسوده

 هايی برای استراحت(نشستن، نیمکت

 های جذاب برای ايستتتادن/ توق  کردن، اثر لبه/ منطده) برای ايستتتادن/ توق  کردن فرصتتت آستتوده

 گاه برای ايستادن(تکیه

 شتن سو دا سی )ده برای راه رفتن فرصت آ ست ر سازی خوب، د ضا برای راه رفتن، نبود مانع، ک   ف

 برای همه، نماهای جالب(

 دعوت به خالقیت، فعالیت فیزيکی، ورزش و بازی در ) برای بازی و ورزش فرصتتت آستتوده داشتتتن

 (گوناگونساعات و فصول 



 سوده صت آ صحبت کردن و گوش فرادادن فر صدای پايین، مبلم) برای  ر منظ»ان خیابانی که سطح 

 کند(را فراهم می« س ن گفتن

 فواصال ديد منطدی، خطوط ديد غیر مندطع، ديدهای جذاب، نورپردازی در ) برای ديدن فرصت آسوده

 ساعات تاريک(

 لذت:

 طراحی و جزویات مناسب، مصالح خوب، مناظر مناسب، درختان، گیاهان، ) لذت تجارب حسی مثبت

 آب(

 سايه/آفتاب، گرما، خیابان، نسیم() های مثبت اقلیمبرای لذت بردن از جنبههايی داشتن فرصت لذت 

 شده در مدیاس انسانی(ساختمان و فضاهای طراحی) مدیاس انسانی لذت ديدن در 

در اين پژوهش عالوه بر مشاهده برای مستندسازی وضعیت سرمايه اجتماعی در محدوده موردمطالعه از مصاحبه 

ر های سرمايه اجتماعی بشده است. مفاهیم مندرج در اين پرسشنامه عمدتاً از شاخ امه استفادههمراه با تکمیال پرسشن

شی که برگرفته از چارچوب  شهروندی(  HOCSپايه ماتريس پیماي شت عمومی خانوار( و ) GHS)پیمايش  پیمايش بهدا

 شده است.چارچوب بلکستر و ديگران در بريتانیا برگرفته

 

 جامعه آماری

)سه نوبت صبح،  گوناگونپژوهش جامعه آماری افراد بزرگسال حاضر در بوستان نشاط شهر کرمان در ساعات  در اين

شب(  سوم مردادماه روزهاعصر و  ست. بوستان مذکور به لحاظ موقعیت جغرافیايی در مرکز  1393ی اول و آخر هفته  ا

عنوان مکانی در حوزه عمومی به تواندیمکه و موردی استتتت  کندیمشتتتهر کرمان، ندش میدانگاه را در ترافیک بازی 

 15پذيرفته شود و عناصر موردنیاز موضوع موردبررسی را نیز فراهم کند.

گیرینمونه  

ی هاتیعالفشده است. تا همه گیری غیر احتمالی استفادهدر اين پژوهش برای تکمیال پرسشنامه همراه با مصاحبه از نمونه

به مرز اشباع برسد. بديهی است در اينجا همانند  هاافتهناگون پوشش داده شوند و يهای سنی و جنسی گومتنوع و گروه

نوعی تعمیم نظری استتت که درز ما را در ارتباط با ستتاير مطالعات موردی هدف تعمیم آماری نیستتت. بلکه رستتیدن به

 .کندیمتر به پرسش پژوهش عمیق پاسخ
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ر فضای بوستان امکان بررسی انواع ها، بناهای عمومی و... وجود دارد، دکه اشاره شد چند نوع فضای عمومی هم ون میدانِ شهری، صحن موزهچنان -

در حال حاضر، ايران نسبت به تنوع فضاهای عمومی، فدیر است و به دلیال قوانین  .مدايسه است های سنی و جنسی گوناگون ممکن و قابالها در گروهفعالیت

صه نتیجه تنها عر تفکیک است. در ی جمعی قابالعمومی، تالقی شارع عام دارد و در سنجش بیشتر، فدط عرصه گذر با عرصه برخوردها هموضوعه، عرص

 اند.ها هستند که از برخوردهای جمعی، از ترافیک شهری و تصرفات دولتی، نهادی و خصوصی بر فضاهای شهری، مصون ماندهبوستان مانده صرفاً،باقی



 مطالعه توصیف بوستان مورد

شاط کرمان ستان ن صال خیابانبو سی واقع های، در حدفا سعدی و فردو شاط، خواجو،  ستان ازجمله  ن ست، اين بو شده ا

شهرداری تعريض خیابان  82تا  78ی هاسالگردد بین بازمی 1352آن به سال  سیتأسی قديمی کرمان است که هابوستان

ا ای را داشتتت اموقعیت بوستتتان محلهفردوستتی در ضتتلع غربی آن را به انجام رستتاند تا قبال از اين تعريض، بوستتتان م

نیز  93ی نشاط، خواجو، سعدی و فردوسی بیشتر حالت میدانگاهی پیدا کرد. در مرداد هاابانیخبعدازآن به دلیال ترافیک 

شی با يکراهنمايی و رانندگی به شی از اين خیابان را تبديال به طور آزماي شمال، ب  سمت  شاط به  طرفه کردن خیابان ن

سمت جنوب يکپارکینگی  سی نیز به  ست و بلوار فردو ستان کرده ا ضبرای بو سنگینی را در  شده که ترافیک  لع طرفه 

 .کندیمشرقی در ساعات شلوغ روز ايجاد 

( به درصتد 7.6) مترمربع 317 باًيتدردارد. از مجموع مستاحت مذکور  مترمربع 4180اين بوستتان مستاحتی معادل 

صی در قالب هاتیفعال صو صور برای هاطیمحيی مانند: هاتیعالفی ب ش خ ی مکانیکی کودکان و فروش هایبازی مح

شامیدنی، توالت عمومی قابالاغذيه اختصاد ستفاده، وسايال بازی  يافته است. بوستان دارای آب آ رسره( و سکودکان )ا

سا ن )بازی جمعی  ست. به دلیالمیزهای پینگبزرگ ستی( ا سیمانی، میز فوتبال د شطرنج  شجر بودن ب پنگ و  ستان م و

ی سیمانی وجود دارد. روشنايی بوستان در شب با هایصندلی نشستن متعددی و مناسبی به شکال نیمکت، میز و هامحال

سنت ها مپدو نورافکن و تعدادی  ستفاده شدهتأمینی فلور ست. تعداد ا سوم مردادا ستان در هفته  اه م کنندگان از بو

 برآورد شد. نفر در صبح شنبه 40عه و حداقال نفر در عصر جم 240 حداکثر ،1393

شمسی است. يعنی زمانی که هنوز تسلط ماشین در فضای عمومی بسیار  1352اين بوستان متعلق به سال  سیتأس

زند و برای گروهی از محدود بوده استتتت. بنابراين بوستتتتان با پوشتتتش گیاهی متنوع خود فضتتتای مطلوبی را رقم می

که به  که از مجموع کسانیطوری. بهکندیم شانیاجتماعه فضايی ثابت برای ب شی از تعامالت شهروندان آن را تبديال ب

سال  10 تا 6درصد باسابده بین  16.1سال،  5گويان باسابده بین يک تا پاسخ درصد 37.5 انددادهپاسخ روشن  سؤالاين 

بنابراين اين احتمال دور از ذهن نیست که نوعی  ندکردیمسال از اين بوستان استفاده  10باسابده بیش از  درصد 14.3و 

سیار دوست شتنی و جذاب  نوستالژی نسبت به محیط اين بوستان فضا را برای آنان ب ه با خاطرات ای کگونهبه کندیمدا

 (1مراجعه شود به ندشه شماره ) .کردندیمگوناگون از تغییرات اين بوستان درگذر زمان ياد 

شه شده است و م تصات آن در ندی داخلی بوستان بر پايه طرح تفضیلی شهر کرمان ترسیم فضا 1شماره در ندشه 

 ؤل مشده است. اين ندشه برگرفته از ندشه پايه طرح تفضیلی شهر کرمان به انضمام برداشت میدانی کال شهر نشان داده 

 است.



 : فضای داخلی بوستان بر پایه طرح تفضیلی شهر کرمان1قشه شماره ن

 
 أخذ: نگارندگانم

 هاافتهی

سال 168در اين پژوهش با  شد.  بزرگ صاحبه  ساوی زن و مرد بودند م سبت م ساکن  6/43که به ن س گويان  صد پا در

اطراف کرمان برای گذراندن تعطیالت به کرمان آمده بودند  هایدرصد از شهرستان 1/9ی اطراف بوستان بودند و هامحله

ساير  3/47 و ساکن  صد  س گو از همه هامحلهدر شاغلین، هاگروهی کرمان بودند. در میان افراد پا شستهی  ، افراد هابازن

شتند که به نسبت مساوی از شاغلین و بازنشستگان خانه بیشترين سهم را دارا  8/26دار بیکاران و دانشجويان حضور دا

 .راندندگذیمساعت از وقت روزانه خود را در بوستان  5/1طور متوسط بودند. افراد به



ضايت  و انحراف معیار متغیرهای مورد نیانگیمی پژوهش هاافتهبر پايه ي (1شماره )جدول  سب ر سنجش را برح

 .دهدیمنشان  از متغیرهای فیزيکی پاس گويان

 
ی متنوعی را برای هاورزشی اين بوستتتتان آن استتتت که فرصتتتت برای بازی و هایژگيو نيترجذابيکی از 

کنان يباز معمو ًنرد و بازی ورچ. پنگ، فوتبال دستتتی، شتتطرنج، ت تهده استتت. ازجمله بازی پینگمندان فراهم کرعالقه

شغول به شا م سطح، شوندیمنوبت به بازی يا تما ضای م شتر به خاطر محدوديت ف  جريان تر درتحرزی کمهایباز. بی

ست. با شد که نوجوانان زمین وجود موردی اين ا شاهده  شده م صی  صو شین برقی را، در بازی خ آن  يی کههازمانما

 .دهندیمطور موقت تغییر کاربری به فضای بازی والیبال مجانی، و البته به مشتری استفعالیت بی

ضور زنان و مردان توجهقابال نکته  ضعیت متفاوت ح ست. توزيع هایبازو  هاتیفعالدر  و ستان ا ی جمعی در بو

شرکت در  شان میی گرهاتیفعالفراوانی برحسب  سیت ن ستان ی که در بوگوناگونی هاتیفعالداد که در بین وهی و جن

 درصتتد 66.6نرد، فوتبال و وستتطی، پنگ، شتتطرنج، پاستتور، ت تهروی، گپ زدن، والیبال، پینگجريان دارد ازجمله: پیاده

 درصد است. 28.8فدط  عضو هیچ گروهی نیستند اين نسبت در میان مردان عمالًو  دهندینمزنان هیچ فعالیتی انجام 



 رضایت پاسخگویان از متغیرهای فیزیکی برحسبمیانگین و انحراف معیار  -1جدول شماره 

انحراف  نتايج مشاهده میدانی

 معیار

 متغیر موردسنجش میانگین

ی يهامکتیناعم از مرکز و شمال، تعداد  هاقسمتو هم نین ساير  بوستان در ضلع جنوبی
ستتیار ب کنندیمرار گرفتن به دور يک میز فرصتتت نشتتستتتن را فراهم که پشتتتی دارند و با ق

ست(. اغلب  4که صندلی با میز  14حدود محدودند ) سته ا شک شان  شان میز  هامکتینتاي
تعارف نشستنشان را از شکال م وهیشپشت ندارند البته خود کاربران بسته به شکال نیازشان 

سیاری ديگر از کاربران بهکنندیمخارج  صو. ب ستند.خ شاچی ه شتر تما سانی که بی  د ک
ستن ندارند. در جا ش صرهايی برای ن شلوغع سنگ يا چمن رای  ستن بر روی  ش  تر افراد ن

. در کال تنوع شتتودیمفراهم  چراکه امکان نشتتستتتن تماشتتاچی و بازيکن کنندیمانت اب 
سهیبه م صوصاً بوستان چندانی برای نشستن کاربران ند ال کننوعی که ارتباط و گفتگو را ت

ست يا انواع ديگر  ستادن ا ستن بر روی چمن و يا اي ش صال ن وجود ندارد. اين تنوع تنها حا
بازی  برای مثالً کنندیمشتتتان ايجاد تغییراتی که افراد خود متناستتتب با فعالیت موردعالقه

سوی بهت ته ست دو  ش صورت رو در رو موقعیت نرد، با پهن کردن پتو روی نیمکت و ن
 .کنندیمفراهم بازی کردن را 

 جای نشستن 3.4 0.95

اما اين قدم  کنندیمبرای راه رفتن و دويدن استتتفاده  بوستتتان بستتیاری از افراد از محیط اين
زدن يا دويدن با موانع بستتیار همراه استتت. ستتطوح ناهموار بستتیاری وجود دارند که بدون 

متر  1.5يل ر و اندارد رد شدن. برای مثال استاندشدهتوجه به افراد سالمند يا معلول طراحی
شیب  صد 25با  ست درحالی در شیبا سطوح  ستان دار اينکه  شیب  بو  45نیم متر بوده با 
 هک شودیمرو است. اين وضیعت زمانی بدتر و در موارد متعددی با موانعی نیز روبه درصد

سبا اين وسعت، توسط  بوستانی  ،ی خصوصی شده هم ون سرسره بادیهایبازی از رایب
روی هگويان باهدف پیادشده است. اين در حالی است که بسیاری از پاسخ ترامبولینگ اشغال

 .نديآیم بوستان به اين

فضای ورزش  3.1 0.99

 )دويدن و نرمش(

ستان ب ش جنوبی صال از ترافیک حفاظت  بو صدا و آلودگی حا سرو در  .شودینمدر برابر 

بوستتتان و انبوه شتتدن پوشتتش گیاهی  قستتمت میانی و شتتمالی به خاطر پهن شتتدن عرر

صله صدا کمک کرده و هم نوعی فا سرو ستان به کاهش  ضای بیرونی ايجاد بو گذاری با ف

ستان .کندیم اما در مدابال باد و  کندیمبا درختان خود امکان محافظت از آفتاب را فراهم  بو

ی اهباغخانه  بوستتتان، باران و ستترما حفاظتی وجود ندارد. البته عالوه بر پوشتتش گیاهی

 .اندتهگذاش ریتأثنیز تا حد بر کیفیت هوای مناسب اين منطده در تابستان  بوستان اطراف

سايه/حفاظت از  3.7 0.66

 آفتاب

شی از اين ستان ب  شاط ابانیخی غرب وارهيد با بو از  واريد نيا. در موازات هم قرار دارند ن

ست برخوردار یمحدود شدتبهی کاربر تنوع سافت و ا  خانهی بلند وارهايد بهی طو ن یم

در . استتت برخورداری فیضتتع از نورپردازی زین روو پیاده .شتتودیممحدود ی ميقد یهاباغ

که تمامی ساعات روز را مدابال آن نورپردازی بوستان و شلوغی حاصال از کاربری متنوع آن

 .گیرد، نوعی امنیت خاطر به دنبال داشته استدر برمی

ی در شب نور کاف 3.1 0.64

و نبود افراد 

 مزاحم

1ندشه شماره   



شهروندان  نبود امنیت، 93تا قبال از تغییرات ترافیکی در مرداد  بوستان نيا مشکال نيتربزرگ

تا  78ی هاسالطرح تعريض خیابان بین  در بوده است. بوستان پیاده برای ورود و خروج به

متر کاهش پیدا کردند  2.5رو به متر استتتاندارد پیاده 4.5روهای بوستتتان از عرر پیاده 82

ستان نیز پیاده ضالع بو شدرو بهدريکی از ا بان ی اخیر خیاهاسالتغییرات . در کلی حذف 

شده است و هم نین بلوار تبديال بوستان به پارکینگ باًيتدرای که گونهطرفه شد بهنشاط يک

سی يک سی خواجو چراغ راهنمايی و رانندگی قرار گفردو شد و تداطع فردو  رفت وطرفه 

ست. هرچند خط شده ا شد تا حدی برای عبور مرور پیاده تصمیمات لحاظ  کشی نیز انجام 

 .طور آشکار اين تصمیمات برای کاهش بار ترافیکی استکه به

امنیت پیاده به  3.4 0.94

لحاظ ورود و 

خروج از بوستان 

 و گذر از خیابان

 ی پژوهشهاافتهمأخذ: ي

محدود  تنها تعدادی کهطوریبهت مردم به گفتگو توجه چندانی وجود نداشته است، در طراحی فضای بوستان برای دعو

سبهامکتیناز  سیمانی منا ستن و گفتگو کردن را فراهم  ی  ش ضايی برای ن ستطور قابال. که بهآوردیمف دبال توجهی مورد ا

ويژه رو است، بهاری ديگری نیز روبهوگوی جمعی با دشوفضای گفت دادیمبودند. عالوه بر اين محدوديت، مشاهدات نشان 

 موماً عکه  ی بازی خصوصی شده اطراف نیمه شمالیهادستگاهی صوتی موجود در فضا )حاصال هایآلودگدر نیمه شمالی که 

 تحمال است.( غیرقابال کنندیمموسیدی را با صدای بلند پ ش 

 در بوستانی که حالتی میدانگاهی دارد شاخ شده در مدیاس انسانی( اين فضاهای طراحی) اسیمدو در نهايت شاخ  

شاهدههاافتهبر پايه ي سی ی م ستان شودیمای برر صت: بو ست به ی متنوعیهافر که يک طوریرا برای کاربران فراهم کرده ا

از  بوستان را طور نسبیفراهم کرده است. پوشش گیاهی به گوناگون یکاربردهابوستان مثلثی شکال فضاهای گوناگون را برای 

تنهايی و ی بههانشستنی جمعی، هایبازی را برای گوناگونحال فضاهای دنج چشم افراد بیرون از بوستان پنهان کرده و درعین

ويژه برای افرادی که بیمار بستتتتری در با يکديگر، گفتگو کردن و حتی برپا کردن چادر ستتتفری و استتتتراحت شتتتبانه )به

 ی معمول خود( ممکن کرده است.هایدشواربا ی اطراف آن دارند البته هامارستانیب

 کار خصوصی به احساس و يی هم ون ترامبولینگ و سرسره بادی با تصرف فضای عمومی به نفع کسبهایبازوجود 

بازی با پرداخت پول را دارد بیشتتتر به  در عمال کودکان با والدينی که توان فراهم کردن امکان شتتلوغی و تنگی دامن زده استتت.

یز ی رايگان نهایبازی بازی رايگان در آن قرار دارد. قسمتی از هاسرسرهل بوستان گرايش دارند تا سمت مرکزی که سمت شما

سايال جمع ست که درنتیجه آوری به خاطر ناامنی و کهنگی و سره کوچک محدود کرده هایبازشده ا سر ی رايگان را تنها با دو 

بوده  0.86 اریمعو انحراف  5حداکثر و  1حداقال با  3.6از بوستتتان درمجموع  گويانطورکلی میزان رضتتايت پاستتخاستتت. اما به

 است.

شاط بهره هاافتهي ستان ن شهروندانی که از بو سرمايه اجتماعی در میان  ضعیت  ش برندیمی پژوهش و شرح زير ن ان به 

 :دهدیم

 با توجه وضعیت سرمایه اجتماعی انیگوپاسخدرصد توزیع فراوانی  -2شماره 
 نتايج حاصال از پیمايش یرمتغ



 

 -مشارکت اجتماعی

 هاگروهعضویت در 

 

جمعی، هم ون پینگ پنگ،  که در يک فعالیت اندکردهشهروندان حاضر در بوستان ابراز  درصد 55حدود  

ن مسئله را که اگر اينرد، بازی با ورچ مشارکت دارند. درحالیفوتبال، والیبال، فوتبال دستی، شطرنج، ت ته

درصد زنان در هیچ فعالیت جمعی مشارکت ندارند  60چنانکه اشاره شد،  جنسیت کندوکاو کنیم برحسب

 29که اين نسبت برای مردان تنها ، درحالیشوندیمو تنها به مواظبت از کودکان خود در حین بازی مشغول 

 است. درصد

 

ی اجتماعی و هاشبکه

تداوم  -حمایت اجتماعی

 ارتباطات

 

 

درصد  21مابدی افراد:  کهدر محدوده بوستان با ديگران ارتباط دارند. درحالی گويان فدطپاس  درصد 62.5

 دهندیمدرصد هم ترجیح  6.2 و .دهندیمگسترش  به خانه و محال کار خود را درصد رابطه 10تلفنی، 

 . برای مثالی گوناگون تفاوت داردهاگروهارتباط را از طريق اينترنت برقرار ادامه دهند. اين مسئله در 

سالمندان تمايال به حفظ اين رابطه از طريق تلفن وجود دارد. جوانان تمايال به حفظ تماس از  کهدرحالی

درصد جوانان تمايال به حفظ ارتباط خارج از بوستان  42 کهدرحالی عالوه،اهمیت دارد. به طريق اينترنت

درصد افزايش  51برای سالمندان دوباره به يافته و درصد کاهش 30به  سا نانیمدارند اين نسبت برای 

درصد مردان تمايال دارند رابطه خود را در خارج بوستان ادامه  52که . به لحاظ جنسیت، درحالیابديیم

 .ابديیم درصد کاهش 29دهند، اين نسبت برای زنان به 

های اجتماعی و شبکه

تعداد  -حمایت اجتماعی

مالقات يا صحبت با 

اوندان و همسايگان، خويش

 دوستان

درصد  17.9تنهايی و درصد به 37.5، آمدندیمکاربران با خانواده به بوستان  درصد 42.9گويان در میان پاسخ

فاوت ت میان توزيع فراوانی برحسب همراهان بوستان و جنسیت بین زنان و مردان با دوستان خود، در اين

مردان تنها به بوستان  درصد 66.4 آمدندیمه به بوستان درصد زنان با خانواد 60.7 که. درحالیدهدیمنشان 

 .کنندیموآمد رفت

اد اعتم -بده بستان و اعتماد 

به افراد شبیه خود يا افراد 
 متفاوت

 

تماس  از طريق از امور محلی و توانايی تأثیرگذاری بر اين رخدادها تأثیرپذيریمیزان  –مشارکت اجتماعی 

 با مسئولین

يک  و در اندگرفتهصد پاس گويان بنا بر ضرورت با اورژانس و نیروی انتظامی تماس در 18.2درمجموع 

بار درصد از مردان حداقال يک 25مورد با شهرداری. نسبت اين تماس بین زنان و مردان متفاوت است. 

هرداری که تماس با ش درصد است. ولی اکثر اعالم می کرند 11.1اما اين نسبت در بین زنان  اندگرفتهتماس 

 فايده است. که نشانه ناامیدی بر اثرگذاری اجتماعی است.يا ساير مسئولین بی

 کمک -بده بستان و اعتماد

 کردن و کمک گرفتن

تی يا کمک يا مشور انددادهگويان به افراد آشنا شده در بوستان کمک يا مشورت درصد پاسخ 61.1درمجموع 

درصد جوانان ادعا  47.6که گانه، متفاوت است. درحالیسه ی سنیهاگروه. اين نسبت در بین اندگرفته

ی سالمندان هاگروهافراد در  درصد 70 اندکرده و يا کمک دريافت به ديگران در بوستان کمک داده که اندکرده

لی در حا شودیمی جنسی نیز تفاوت اساسی ديده هاگروه. در بین اندکردهاقدام به اين عمال  سا ن،و میان

 .رسدیم درصد 85محدود است در مردان به  درصد 37نسبت در زنان به  اين

 -نگرش به منطقه محلی 

نگرش به محیط فیزيکی و 

لذت بردن از زندگی در آن 

 محله

 -شاخ  شهر انسانی شامال: سايه و مراقبت از آفتاب 7از محیط فیزيکی بر اساس  از اين میان، لذت بردن

آمد و وامنیت پیاده به لحاظ رفت -فضای ورزش –سا ن بازی بزرگفضای  -جای نشستن -نور در شب

و انحراف  4.57و حداکثر  2.29با حداقال  3.22زيبايی محیط در نظر گرفته شد. اين رضايت برابر بود با 

 است. 0.54معیار 



 ی پژوهشهاافتهمأخذ: ي

 

 گیری و بحثنتیجه
دارند. فضتتايی که به گفته  ه عمومی در مناطق شتتهری تأکیدانديشتتمندانی هم چون هابرماس بر اهمیت گستتترش حوز

  کهنانچتامپستتون دلپذير باشتتد و فدیر و غنی، پیر و جوان بتوانند در کنار يکديگر به تجربیات مشتتترز دستتت يابند و 

شاره دارد.« 16زاهرا» س ا ستر ضايی که غیر تبعیضد سالم و مهاگروهآمیز بوده و همه طبدات اجتماعی و ی به ف ول علی 

امع در جوها آنپارکینستتون بر اهمیت فضتتاهای عمومی و پیامد ناخوشتتايند ناديده گرفتن  مند شتتوند.بتوانند از آن بهره

 .کندیمشهری تأکید 

چگونه با ايجاد فضتتتاهای عمومی  دهدیمطور اثباتی نشتتتان جهان به گوناگونيان گال با مطالعات خود در مناطق 

سب می شنیداری منفعال را توان ارتباطات ديدامنا شنا)ری و  شنیدن افراد ناآ ضمن ديدن و  عال به ارتباط ف (حضور افراد 

 وگو و تعامالت اجتماعی( تبديال گردد.)گفت

 پاسخ دهد: هاآنبر پايه اين مجموعه مطالعات، پژوهش حاضر پرسشی را طرح و تالش کرده که به 

رای تدويت تعامالت اجتماعی، افزايش ستترمايه گال( ب اني  يتعربر استتاس )چگونه يک فضتتای عمومی مناستتب 

 کننده است؟در اينجا بوستان نشاط در شهر کرمان( و گسترش حوزه عمومی تعیین)اجتماعی 

 آمده است:دستکه در تطبیق بوستان نشاط با معیارهای يان گال اين نتايج به دهدیمپژوهش حاضر نشان 

گیاهی مناستتب در افراد حس محافظت در مدابال آفتاب، باد،  کهنستتال و پوشتتش بوستتتان به دلیال داشتتتن درختان

 و در بعضی زوايا به کاهش سروصدا نیز کمک کرده است. کندیمگردوخاز و نور را فراهم 

سب احساس امنیت را به کاربران درعین سرزندگی، نظارت بر خیابان و نورپردازی منا ستان به دلیال  ضای بو حال ف

يافته استتت. رو احستتاس امنیت کاهشیال وضتتعیت ترافیکی و کاستتتن از مستتاحت پیاده. از طرف ديگر به دلدهدیم

 آلودگی صوتی هم به دلیال ترافیک و هم به دلیال ايجاد فضای خصوصی تجاری وجود دارد. حالدرعین

ساعت عصر  نيترشلوغدر )صندلی با میزهای شکسته  14به لحاظ حس آسايش، وضعیت نشستن مناسب نیست. 

 ی مناسبی برای نشستن و گفتگوی گروهی وجود ندارد.هاگاهيجانفر در بوستان حضور دارند(  240جمعه 

شان  صاحبه ن شنامه همراه با م س شاهدات و پر شنايی و تعامال با اولین مکانی که به دهدیمنتیجه م راحتی زمینه آ

 پنگ، شتتطرنج وی پینگهایبازال فرصتتت بازی و ورزش استتت. که اين امکان بوستتتان به شتتک کندیمرا فراهم  هابهيغر

صد مردان و  29نرد وجود دارد. البته در اين زمینه میان مردان و زنان تفاوت زيادی وجود دارد. )ت ته صد زنان  66در در

ذت ی مثبت اقلیم لهاجنبهکه بستتیاری از کاربران از  دهدیم.( نتايج هم نین نشتتان کنندینمدر هیچ فعالیتی مشتتارکت 

 .برندیم

                                                           
16. Zahrah 



ی حاضر هاگروهمشارکت اجتماعی و عضويت در  هاشاخ اين پژوهش وضعیت سرمايه اجتماعی بر اساس  در

ی اجتماعی و حمايت اجتماعی، شاخ  بده بستان کمک کردن و کمک گرفتن بررسی هاشبکهی هاشاخ در بوستان، 

 شد.

 ن مشارکت دارند.درصد پاس گويان حداقال در يک فعالیت در بوستا 55حدود  دهدیمنتايج نشان 

س گويان فدط در محدوده 63 صد پا سیت میان زنان و  هاشاخ با يکديگر ارتباط دارند و اين  در سب جن برح

درصتتد مردان تمايال دارند رابطه خود را در خارج از بوستتتان ادامه دهند. اين  52که مردان تفاوت زيادی دارند. درحالی

از امور محلی و  تأثیرپذيریمیزان )ارتباط با متغیر مشتتارکت اجتماعی  . درابديیمدرصتتد کاهش  29نستتبت برای زنان 

مستتئولیت در جهت بهبود و تغییر وضتتعیت تماس  بر رخدادها( که با شتتاخ  تعداد افرادی که به تأثیرگذاریتوانايی 

ن و مردان تفاوت . در اين مورد هم میان زنااندگرفتهدرصتتد از پاستت گويان تماس  18گیری شتتد. فدط اندازه اندگرفته

که تماس با مستتئولین  کردندیماکثريت ابراز  و زنان(. درصتتد 11درصتتد مردان در مدابال  25)توجهی وجود دارد قابال

 فايده استبی

درصد پاس گويان به افراد ديگر در بوستان کمک يا مشورتی داده و  61در شاخ  بده بستان و اعتماد، درمجموع 

ه از ديدگا)موانعی در جهت تستتهیال فضتتای فیزيکی عمومی به فضتتای عمومی اجتماعی  ستتدریم. به نظر اندگرفتهيا 

موقعیت نستتبی مثبت بوستتتان به لحاظ محافظت در مدابال تجارب حستتی ناخوشتتايند،  با وجودهابرماس( وجود دارد. 

ای بوستان اهش فضفضاهای آسوده کافی برای نشستن، گفتگو کردن، راه رفتن و بازی وجود ندارد وضعیت ترافیکی، ک

ستان چادر  ستان در بو ضور افرادی که به دلیال نزديکی به بیمار صوتی و ح و تا  زنندیماز طريق ب ش تجاری، آلودگی 

به گفتگو و پايداری در  کنندیمحد امکان از تعامال و ارتباط پرهیز  و خود موانعی برای مراودات بیشتتتتر تبديال گپ 

ست. هرچن سن  ی ديدههاتفاوتد که ارتباطات به وجود آورده ا سیت و  به متغیرهای ديگری  تواندیمشده برحسب جن

 ازجمله متغیرهای فرهنگی اشاره داشته باشد که در اين پژوهش تبیین نشده است.

 

 پیشنهادها
  يی ها شب ی بین نسلی است. تغییر کاربری حتیثروت ی عمومی،عنوان فضاهابه ،هابوستاناز آنجا که

بازی خصوصی بايد ممنوع گردد. و در مدابال فضاهای خصوصی خارج از محیط بوستان اجازه  از آن به فضای

 يابند، امکانات تفريحی و فروش اغذيه به پرداخت را در اختیار شهروندان قرار دهند.

 که در تمام ساعات روز دسترسی  طوریبرای کودکان تجهیزات بازی استاندارد و رايگان تعبیه شود به

 آزاد به اين تجهیزات ممکن باشد رايگان و

  به خاطر مراقبت از کودکان در حال بازی خود تعامالت اجتماعی کمتری برقرار  عموماًاز آنجا که زنان

 نهادی مردمهاسازماناز طريق  توانیمرو مانند. ازايناجبار از مشارکت در فضای عمومی بازمی، گاهی بهکنندیم

که زنان طوریفراهم کرد. به هاخانوادهطور جمعی برای گروه بزرگی از را که به ی مادر کودزهایبازنوعی از 



های گروهی همراه با مادران و کودکان ديگر با حضور در بوستان بتوانند در عین مراقبت از کودکشان دربازی

 تدويت نمود. ی اجتماعی سرمايه اجتماعی اين گروه از زنان راهایبازمشارکت کنند. و از طريق اين نوع 

  ی چهره به چهره و گروهی هاتعامالاصال بر  فضاهای نشستن م صوصاً ،هابوستاندر طراحی مبلمان

 فراهم شود. به لحاظ فیزيکی شهروندان گذاشته شود، که زمینه گپ و گفتگو

 ذکر شد، فضای عمومی هم ون بوستان بايد در اختیار همه شهروندان قرار گیرد  ترشیپطور که همان

، حاوز اهمیت جدی است. کندیمس لزوم توجه به امکاناتی که بوستان را برای افراد سالمند و معلول مناسب پ

 شودیمروی که برای افراد نابینا تعبیه ی کوتاه و حتی مسیر پیادههاپلهدار، ی چرخهایصندلی مناسب هابیش

 است.يی با محوريت محله ضروری هابوستان م صوصاًبرای همه بوستان 

  با  نندکیماستفاده  هابوستانداشتن بیمار در بیمارستان و...( از فضای )شهروندانی که از سر ناچاری

که فضای عمومی بوستان برای همگان مکانی برای طوری نهاد حامی ساماندهی شوند. به ی مردمهاسازمانکمک 

 فراغت و شادی و تعامالت بین فردی اختیاری باشد.
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