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Towards the Meaning and Position of Urban Vitality

[1] A theory of good city form [2] Cultural vitality in communities: Interpretation and 
indicators [3] In: Bonney Lake- Sumner Patch [4] Cities for people [5] Public places, urban 
spaces: The dimensions of urban design [6] Approaching urban design: The design process 
[7] Citizen-oriented urbanization: Promoting public spaces and urban environments

Almost all western theorists in the field of urban studies pointed to urban vitality in their books 
and articles. Also, vitality is a fashionable word in the lexicon of urbanism in Iran, but in fact, 
it received little support from urban planners, urban designers, and geographers. During the 
years of confrontation with western achievements and modernism in Iran, people experience 
the incorrect manner of using imported terms, theories and inventions. Urban vitality is 
another example of such experiences, and the exact meaning and position of vitality in Iranian 
urban contexts is still unclear. There are lots of articles and projects focusing on urban vitality 
without clarifying the situation on which people can pursue vitality for an urban context. In the 
present study, the meaning and position for urban vitality, and the misuses of this concept in 
Iranian urban contexts is discussed.
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  چکيده
 رزندگیبه بحث س چشمی گوشه بیش و کم غربی، نام به پردازاننظریه تمام تقریباً 
 جز از سویی به ایران در .اندکرده اشاره آن به خود مقاالت و کتب در و داشته
 یچندان استقبال آن از نیرویی دانانجغرافی و ریزانبرنامه برخی و شهری طراحان
 مفهوم این معنای بر چندانی توافق و تفاهم است و از سوی دیگر هنوز نکرده
 دلیلبه و شعارگونه را آن متخصصان از بسیاری و است نشده فرماحکم
 ناشناخته موضوع از استقبال البته این. برندمی کار به روز از مد نماندنعقب
 یهاسال طول در آن به بسیاری مشابه هاینمونه و نیست درک غیر قابل چندان
 ریطتف و افراط به راه اغلب و است شده تجربه ایران در مدرنیسم و غرب با مواجهه
 بدون و حرفه خارجی بزرگان از تبع به نیز سرزندگی از طرفداری در .است برده نیز
 سیح چنین کجا و کی برای اینکه شود و کافی توجه مفهوم و جایگاه آن به آنکه

سرزندگی  جایگاه و در مطالعه حاضر، معنی .شودداده می سر شعار است، مناسب
ایران مورد بحث قرار  شهری هایبافت در مفهوم این برداشت از سوء و شهری

  .گرفته است
  کیفیت فضای شهری، سرزندگی، آشفتگی، آرامشها: کلیدواژه

  
  ۲۷/۶/۱۳۹۸ تاريخ دريافت:
  ۱۰/۷/۱۳۹۸ تاريخ پذيرش:

  jahanshahpakzad.u@gmail.comنويسنده مسئول: *
  

  مقدمه
 آرامش با آنچهبرای درک تفاوت مفاهیمی مثل سرزندگی، نشاط یا 

 انسان برای است گذرد، کافیدر ساحت اغلب شهرهای ایرانی می
شده  خود کار محل یا خانه ترک به مجبور شده که هم ساعت چند
. اندگذاشته عمومی فضای را آن نام که شود وارد دنیایی به و باشد
 و سمساری دکان از کم ایران دست بزرگ شهرهای در فضاها این
 و کور و سوت اغلب هم کوچک شهرهای در و ندارند مکاره بازار
 بزرگ، آنچه شهرهای هایخیابان اکثر در. هستند متروکنیمه
 دیده شهر در مردم روزمره زندگی از عادی یهاصحنه عنوانبه
 رد مردم. است شدید بصری و صوتی آشفتگی با توام شود،می
حمت ز شهری بهها و مبلمان اغلب فرسوده و ماشین یکدیگر الیالبه

 سیدنر  یا روزی کسب دنبال به بازار آشفته این در و کنندمی حرکت
 ایملقمه. هستند فراغت اوقات گذران ناچاری، سر از یا و مقصد به

وانت،  نهایت عامل، از جمله کامیون،از حضور درهم و پرازدحام بی
 گاری، شخصی، خودروهای بوس،مینی اتوبوس، موتورسیکلت،

 یرپ توان،کم نابینا، بغل، به بچه مادر فروش،دست رهگذر، دوچرخه،
 آور،سرسام صدای و سر و دود از ایلههاغیره در و گربه جوان، و

 محسوب زندگی ایران از بزرگ شهرهای سهم که است چیزی اغلب
  .شودمی
شهرهای ایرانی کم هایی که در کالندر چنین محیط آشفتگی سطح

 جعبه صدهاهزار حضور مانند( فیزیکی لحاظ از هم نیستند، چه

 گرفته تا شلوغ دیوار و در و آهنی متحرک بزرگ و کوچک
زننده و در آن واحد آسیب موجوداتی کنار پر از چاله در روهایپیاده
 رفتارهای و انسانی ابعاد لحاظ از چه و )انسان به نام پذیرآسیب

 جای هر از پیاده عرضی عبور رو،پیاده در موتور از حرکت(ناهنجار 
 انوانب برای مزاحمت تا گرفته بریجیب و گریتکدی محدوده سواره،

 روان و جسم تا اندگرد آمده هم دور ، گویا همه)کشیعربده و دعوا و
	.بکشند چالش به را فرد
 گیآلود و سنگین ترافیک از اغلب ایران کوچک شهرهای در مقابل در
 و شور و رسدمی تعطیلنیمه نظر به نیست، ولی شهر خبری هوا

 و یکنواختی دلیلبه برخی. شودنمی مشاهده آن در هیجانی
 جبورم که هم ییهاآن و آیندنمی بیرون خانه از محیط باربودنکسالت

 نظر به مردهدل و خمود اکثراً  هستند اجباری فعالیتی انجام به
 فضاهای بر حاکم مرج و هرج نکته مهم این است که نه .رسندمی

سوت و کوری،  نه و نامید سرزندگی توانمی راها شهرکالن عمومی
 آن ضد را کوچک شهرهای عمومی فضاهای به توجهیبی و خمودی

 یفیتک دو از مسایلی متفاوت اساساً  مورد دو این بلکه گرفت، نظر در
 نهات سرزندگی بحث که است ذکر به الزم .هستند آرامش و سرزندگی

 فضا بودنخصوصی و عمومی یا و شهر بودنبزرگ و کوچک به
 بانهش فضاهای نبود و روز و شب میان تفاوت بلکه شود،نمی خالصه
  .است جدی بحثی خود نوبه به نیز
اعالم  و سرزندگی موضوع به پرداختن از قبل صورت هر در

 که شود توجه مهم این به باید آن در شهرها به نیازمند هایموضع
 ارد،د بسیاری یهاتفاوت شعار این خاستگاه با امروز شرایط تنهانه
  نیست. سرزندگی نیازمند لزوماً  هم مکانی و جا هر بلکه

  مفهوم سرزندگی
های مختلفی در ادبیات مسایل شهری برای واژه سرزندگی برابر نهاده

 مفهوم به بقیه، Vitalityمطرح شده است که به جز واژه 
ظر سرزندگی مورد ن .هستند ترنزدیک زندگی قابلیت و پذیریزیست

در این نوشتار احساسی است از درک زندگی، فعالیت و تداوم حیات 
ای را شود. درواقع، انسان پدیدهیک پدیده که در انسان ایجاد می

داند که به نوعی تحرک و تکاپو داشته و تالش برای ادامه سرزنده می
رصت تر باشد، فو پیچیده بقا در آن مشهود باشد. هر چه پدیده بزرگتر

ود. تر خواهد ببودن در آن بیشتر و متنوعهای سرزندهبرای بروز نشانه
عنوان یک سیستم پیچیده و پویا به طرق مختلفی یک شهر به

  سرزنده خواهد بود.
پذیری و زنده و واژه سرزندگی را به معنای زیست کوین لینچ

ت توان دو برداشاین میاست. بنابر بودن یک شهر به کار برده سالم
  از این واژه را در نظر داشت:

بودن و سالمتی ) سرزندگی به معنای عام آن که نشان از زنده۱
  است. لینچپذیری) شهر دارد که مورد نظر (زیست

بودن یک ) سرزندگی به معنای خاص آن، یعنی شادابی و فعال۲
قرار فضا (تعبیری که همکاران طراحی شهری مورد استفاده 

	دهند).می
در کتاب فرم شهر خوب، سه خصوصیت اصلی برای یک شهر  لینچ
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شود. این است) قایل میپذیر (که سرزنده ترجمه شده زیست
خصوصیات مبنای سالمت محیط، عملکرد مطلوب و بیولوژیکی آن 

  و نهایتًا بستری مناسب برای زندگی هستند:
 به مربوط خدمات و انرژی غذا، هوا، آب، الزم مقدار کفایت ) بقا:١

	زاید مواد
	خطرات یا بیماری محیطی،زیست سموم وجود عدم ) ایمنی:٢
 دمور  در انسانی نیازهای و محیط بین هماهنگی میزان ) سازگاری:٣

	[1]بدن عملکرد و حسی درک بدن، موزون حرکات داخلی، حرارت
عنوان هببایست اشاره کرد که امروزه از سرزندگی به این نکته نیز می

پسوندی جذاب در رویکردهای مختلف به مسایل شهری نیز استفاده 
ف گونه تعریعنوان مثال، سرزندگی فرهنگی در شهر اینشود. بهمی
شود که سرزندگی فرهنگی حال و هوای ناشی از خلق، انتشار، می

عنوان بعدی از زندگی اعتباربخشی و حمایت از هنر و فرهنگ به
	.[2]شهری استروزمره در جوامع 

عنوان رویکردی برای بهبود اقتصادی سرزندگی اقتصادی نیز به
شود که به محافظت از محیط کالبدی شهر جامعه شهری مطرح می

های شغلی و شرایط اجتماعی اقتصادی شهر را منتج شده و فرصت
برای شهروندان بهبود بخشیده، خدمات شهری بر پایه سیستم 

اده است، بر استفاده بهینه از زمین شهری مالیاتی محلی را توسعه د
  .[3]کندتاکید دارد و اقتصادی سالم را برای شهر فراهم می

اما منظور از سرزندگی به نحوی که امروزه توسط طراحان و 
طور که اشاره شد، گیرد، همانریزان مورد استفاده قرار میبرنامه

سوندهای یا پ از سرزندگی پذیریچیزی متفاوت از معنای زیست
ا بودن فضزندگیپذیری، قابلاست، زیرا منظور از زیست اشاره شده

  است که این مفهومی فراتر از سرزندگی است.
ی و های زندگسرزندگی فضا به زعم طراحان، بر اثر تنوع و پیچیدگی

گیرد. آنچه افراد در های عمومی شکل میرفتارهای انسان در عرصه
های ضروری، دهند ترکیبی از فعالیتفضاهای شهری انجام می

ر ها داختیاری و اجتماعی است. فضای مورد نیاز برای این فعالیت
از برای عبور و مرور، بستر مشارکت در زندگی ترکیب با فضای مورد نی

احساس اینکه انسان در سازند. حال شهری را برای شهروندان می
ها برقرار و مشغول به کند که در آن همه بخششهری زندگی می

فضاهای طور مداوم در فعالیت هستند و حضور و فعالیت افراد به
هد بود. بخش خوااست، رضایت شهری پرکشش و محبوب مشهود

بودن آن برای که فعال نباشند و یا فعال درواقع فضاهایی شهری
شهروندان قابل درک نباشد، رکود و کسالت را القا خواهد کرد. 

تنها ها نیاز دارند که تداوم و بازتولید مداوم قوا برای بقا را نهانسان
کنند نیز درون بدن خود، بلکه در محیطی که در آن زندگی می

  کنند.احساس 
کند، سرزندگی در شهر به کمیت نیز بیان می گلطور که همان

. احساس [4]شود، شهر سرزنده یک مفهوم نسبی استمحدود نمی
سرزندگی با میزان، نوع و تنوع فعالیت انسانی ارتباطی تنگاتنگ دارد 

معنا خواهد بود. اما ها سرزندگی بیو بدون وجود این فعالیت
ه هر فعالیتی نیز باعث سرزندگی نخواهد بایست توجه داشت کمی

اً طلبد. مسلمشد و هر مکانی سطح و شکل خاصی از سرزندگی را می
شکل سرزندگی در فضای عمومی مقابل یک دانشگاه با شکل آن در 
ساحل دریا و یا یک بازار سنتی متفاوت است. اگرچه در مجموع 

 سان در آنکسب اطمینان خاطر از اینکه شهر یا فضای شهری که ان
کند، خلوت نیست، بلکه فعال است زندگی، تفریح یا صرفًا عبور می

و برخی از واحدها تا ساعات طوالنی مشغول به کار هستند، عموماً 
  خوشایند خواهد بود.

اما کیفیت شهرهای امروز چقدر با این تجربه خوشایند سازگار است؟. 
اطبان خود آیا فضاهای شهری احساس حیات و سرزندگی را در مخ

هایی انگیزند؟. آیا تجربه انسان از شهر امروز، وجود مکانبر می
وجوش و فعالیت و نشاط در گوشه و کنار آن است؟. سرشار از جنب

شهری که فضاهای شهری آن محلی برای پارک خودرو، تردد با 
حداکثر سرعت و در نهایت محلی برای عبور هستند، چه چیزی جز 

ساعات کاری و سکوت و کسالت در ساعات خستگی و ازدحام در 
آورد؟. آیا در میان دود و ترافیک و تجمع دیگر به ارمغان می

توان احساس زندگی و حیات را تجربه کرد؟. آیا در شهر خودروها می
  پذیر است؟.خودروها احساس سرزندگی امکان

ها موجوداتی اجتماعی هستند و برای ادامه حیات، نیاز انسان
اپذیری به وجود یکدیگر دارند. گاه حتی احساس اینکه ناجتناب

بخش خواهد بود. بنابراین "دیگری" هست بسیار امیددهنده و رضایت
بشر در طول زندگی روزمره خود، نیاز دارد که حضور، همراهی و 

ه هایی کفعالیت دیگران را احساس کند. بر این اساس، درک نشانه
حساسی از لذت و اطمینان خاطر بیانگر حضور دیگران باشد، اغلب ا

را در انسان به وجود خواهد آورد. این احساس که متاثر از 
وجوش و فعالیت و ادامه حیات محیط پیرامون است، جنب

سرزندگی نام دارد. پس مهمترین عواملی که در سرزندگی فضای 
های انسانی هستند. ها و فعالیتشهری تاثیرگذار است، انسان

ها در ل به حدی است که فضایی که در آن انساناهمیت این عوام
نامند. وقتی وجوش نباشند را سرزنده نمیحال فعالیت و جنب

 بانهاز ش هایی از نوع اختیاری یا اجتماعی در ساعاتی طوالنیفعالیت
روز در فضا جریان داشته باشند به این معنا است که فضای مورد 

 یسرزندگ هرچند الزمهدارد. بودن نظر پتانسیل خوبی برای سرزنده
  ، اما این شرط الزم است نه کافی.است مردم حضورمکان، 
نیز  افض کنندگاناستفاده شادی و نشاط با تا حد زیادی سرزندگی

 رحضو و مردم بخشدمی زندگیسر فضا یک به آنچه مترادف است.
 سرزندگی، فاقد فضای .فضا است در آنها نشاط و پرشور و فعال
نیز  لگطور که است. از سوی دیگر آن بارلتکسا و یکنواخت روح،بی

تعداد کاربران (کمیت)، عامل مهمی است، اما عامل بیان کرده، 
زمانی دیگری که به همان اندازه برای زندگی شهر اهمیت دارد، مدت

کنند. وی اضافه است که کاربران در فضای عمومی شهر صرف می
صول تعداد و زمان است. مردم کند که سطح فعالیت عمالً محمی

کنند، مشخصاً زندگی سرعت از میان فضا عبور میزیادی که به
کنند تا گروهی از مردم که در آن وقت کمتری در شهر ایجاد می

  .[4]گذرانندمی
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 و افراد برای فضا پذیرابودنیعنی  فضا پذیریاجتماع کیفیت
جاد و ای فیزیکیو  روانی آسایش تامین مختلف، اجتماعی هایگروه
فضا شرط  در حضور از اجتماعی هایگروه و افراد بردنلذت بستر

فضایی سرزنده است که در آن  مهم دیگری برای سرزندگی است.
 وآمد وهای متنوعی مشغول باشند، رفتافراد مختلف به فعالیت

وجوش زیاد باشد و تعداد افراد فعال در فضا قابل توجه باشد. جنب
خورند، برخی دیگر با آن برخی نشسته و چیزی می فضایی که در

ها هکنند، بچروی یا خرید میای پیادهکنند، عدهیکدیگر صحبت می
خواندن وگو یا روزنامهدوند و سالمندان به گفتبه دنبال یکدیگر می

 رزندگیس کیفیت ایجاد کلیدپردازند، نمونه فضای سرزنده است. می
 مبلمان، مناظر، رنگ، اد مختلف ماننددر ابع تنوع ایجاد فضا، در

بنابراین عالوه بر وجود  .است کاربران هایطیف و اتفاقات، رفتارها
فعالیت، تنوع آن نیز مهم است، چراکه انسان زیرگذری که جمعیت 

داند، زیرا تعداد گذرند را نه سرزنده، بلکه شلوغ میزیادی از آن می
  دهند.زیادی از افراد یک فعالیت مشخص را در آن انجام می

وجوش ها، سایر چیزهایی که نوعی تحرک و جنبعالوه بر فعالیت
یز گذارند ندهند یا به نوعی به نمایش میرا در یک فضا افزایش می

ی عنوان مثال، موسیقتوانند در احساس سرزندگی موثر باشند. بهمی
هایی فروشان، نمونههای دستخیابانی، حرکت دوچرخه یا گاری

زندگی فضا کمک خواهند کرد. همچنین هستند که به احساس سر
ن دهند یا آعواملی که به هر نوع، تنوع و تکاپو را در فضا نشان می

شوند. صداهای متنوع، کنند نیز باعث سرزندگی میرا تقویت می
 کنند،هایی که صداهای مطلوب تولید میجریان آب، وجود فعالیت

 واملی مانند آن درهای اجزای فضا و عتنوع بو، گوناگونی فرم و رنگ
هر بحث مربوط به ش گلاحساس سرزندگی تاثیرگذار هستند. به زعم 

، شودها مطرح میکنندهصورت حداقل شرکتسرزنده حول کمیت به
اما کیفیت نیز به همان اندازه مهم است و بر نیاز به کشش چندالیه 

  .[4]کندتاکید می
رم" های "نیرساختکند که اهمیت زبیان می مونتگمریدر این راستا 
های ها و مراسم گوناگون مانند زیرساختها، فعالیتیعنی برنامه

. [5]ها بسیار زیاد است"سخت" همچون طراحی فضاها و ساختمان
بدین ترتیب، سرزندگی احساسی است که در نتیجه درک نوعی 

 دهد کهحیات، تکاپو و شادابی در یک فضای شهری به انسان می
ها گرفته تا مبلمان و ها و فعالیتدی از برنامهحاصل عوامل متعد

چیدمان فضا است که بر چگونگی احساس سرزندگی تاثیر 
  گذارند.می

  حس سرزندگی
طور که گفته شد، سرزندگی احساسی است که در مواجهه با همان

دهد. وجوش و در کل درک حیات به انسان دست میتحرک، جنب
حیات و تکاپو و همچنین تداوم بنابراین، هر عاملی که به نوعی 

حیات را نشان دهد، در حس سرزندگی تاثیرگذار است. به عبارت 
هایی از حیات در آن بودن، وجود نشانهبهتر، نشانه پدیده سرزنده

ها در محیط پیرامون کدامند و چگونه سبب است. اما این نشانه
  شوند که انسان احساس سرزندگی داشته باشد؟.می

نیای پیرامون، برای درک هر معنایی نیاز به اشارات و انسان در د
دن بوعنوان نمونه، برای کشف زندههای مرتبط با آن دارد. بهنشانه

یک موجود زنده حرکت یا تنفس آن نشانه مهمی خواهد بود. بر 
همین اساس، در احساس حیات و سرزندگی یک فضای شهری نیز 

دهنده آن فعال هستند شکیلهایی از اینکه اجزای تالزم است نشانه
وجوش مردم است. ها جنبوجود داشته باشد. مهمترین نشانه

صورت مداوم از یک بخش به بخش دیگر فضایی که در آن افراد به
صورت مداوم به مخاطبین در حرکت هستند، اجزایی فعال دارد که به

کند و با بازتولید قوای خود این عمل را بارها دهی میخود سرویس
کند. در چنین فضایی تصور خاموشی و سکوت و بارها تکرار می

ی دهبسیار دشوار است و همواره اطمینان خاطر از فعالیت و سرویس
 هاییآن وجود خواهد داشت. بدین ترتیب یکی از مهمترین ویژگی

شود فضا را سرزنده بدانند، حرکت و تکاپوی درون آن که سبب می
  ن آن است.بوددهنده فعالاست که نشان

وجوش در رود که پویایی و جنبدر یک فضای سرزنده انتظار می
ساعات مختلف در سطوحی مختلف ادامه یابد. به همین دلیل است 
که غالبًا در مواجهه با فضاهایی که هنگام شب فعال هستند و 
فعالیت مردم در آنها تا مدت طوالنی از شب برقرار است، حیات و 

شود، چرا که الزمه حیات تداوم و می سرزندگی بیشتر احساس
  بازتولید مداوم قوا و فعالیت ممتد است.

های وجوش و تکاپو مستلزم انجام فعالیتعالوه بر این جنب
مختلف است. چنانکه آب هنگام جوشش متالطم است و حرکات 

نظم دارد، یک مجموعه سرزنده نیز در هنگام بینی و بیغیرقابل پیش
الطم خواهد بود. درواقع هنگامی که در یک فعالیت شلوغ و مت

فضای شهری افراد مختلف به کارهای مختلف مشغول هستند و 
شود که هر جز از شود، احساس میهای متنوعی انجام میفعالیت

این فضا در حال فعالیت خاص خود است که در کنار یکدیگر به 
جودات طور که در بدن مودهند. همانبودن ادامه میحیات و زنده

زنده نیز هر عضو فعالیت متفاوت و ظاهرًا مستقل خود را انجام 
دهد که مجموعه آنها به تحرک، پویایی و ادامه حیات موجود می

 های متنوعشود. بدین ترتیب وقتی در فضایی فعالیتمنجر می
شود که این مجموعه (فضای شهری) اجزای وجود دارد، احساس می

هستند و در کنار یکدیگر یک کل پویا  مختلفی دارد که همگی فعال
  دهند.و سرزنده را تشکیل می

شود. ها نیست که موجب سرزندگی میاما این تنوع، تنها در فعالیت
ف، های مختلها، تنوع و تفاوت در نورپردازی بخشگاه گوناگونی فرم

های متمایز و اجزای فضای شهری نیز وجود صداهای گوناگون، رنگ
ها، حساس سرزندگی موثر باشند. در فضایی که فرمتواند در امی
شود که مجموعه فضا از ها و اجزای متنوع دارد، احساس میرنگ

ای است که هر یک به گونهعناصر متعدد و مختلفی تشکیل شده
فعال هستند. در این میان، نورپردازی مناسب در شب اهمیت بسیار 

  باالیی خواهد داشت.
ی یک فضای شهری به تنوع فرم و فعالیت اما درک حیات و سرزندگ

های دیگر نیز شود. بسیاری از نشانهدر سخت فضاها محدود نمی
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وجود دارد که در این احساس موثر هستند. غالبًا احساس حیات و 
شود. فعالیت در کنار یک موجود زنده دیگر به بهترین شکل ادراک می

احساس به فرد دست  ها ایندرواقع دلیل اینکه در حضور سایر انسان
دهد نیز همین موضوع است. اما چنین درکی تنها در کنار می

شود. گاه در فضایی که درختان و پوشش گیاهی ها حس نمیانسان
رسد نیز شادابی دارد و صدای پرندگان و جریان آب به گوش می

احساس حضور در محیطی سرزنده وجود دارد. اگرچه شادابی طبیعی 
د سرزندگی نیستند اما در تجربه این احساس بسیار عامل اصلی ایجا

  موثر خواهند بود.
این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اغلب وقتی یک فضای شهری 
از کودکان، معلوالن و سالمندان خالی است، حتماً در این فضا 

 همه برای بایستراحتی می و برابری امنیت، اشکالی وجود دارد.
  فضا فراهم باشد.کنندگان از استفاده

توان گفت که هر آنچه در درک حیات و زندگی یک در مجموع می
فضای شهری کمک کند، در احساس سرزندگی موثر خواهد بود. این 

هایی از حرکت و حیات یک فضا متجلی عنوان نشانهعوامل عمدتاً به
خواهند شد و اگر میزان حضور آنها متناسب با شرایط و عملکرد فضا 

رود باشد باعث بروز احساس خوشایندی ناشی که از آن می و توقعی
  شود.از سرزندگی محیط در افراد می

وجوی دوباره دادن و جستتجربه جوامع غربی در خصوص ازدست
  سرزندگی
 غربی پردازاننظریه سوی از موضوع سرزندگی به گسترده توجه
یاری بس اخیر دهه شش تحوالت و شرایط در ریشه و نیست دلیلبی

 نیاز یک صورتبه زمانی از سرزندگی بحث. از شهرهای غربی دارد
 برخی به ادامه در که اتفاقاتی مجموعه که شد مطرح شهرها جدی
 دچار را غربی انسان جمعی و فردی زندگی شد، خواهد اشاره آنها از

 دوران شروع و اطالعات انقالب. کرد اساسی هاییدگرگونی
 تمام رغمعلی که کردمی تشویق را هاییگرایش فراصنعتی
 اجتماعی تعامالت و جمعی زندگی نفع به چندان مثبت، رهاوردهای

 جمعی زندگی هایمهارت دادنازدست و رویتک انزوا، خطر. نبودند
	.کند تهدید را جامعه کیان رفتمی آن بیم که بود جدیدی بحران
 الانتق با و شدمی کاال تولید جایگزین سرعتبه اطالعات تولید

 نده چین، کشورهای مثل ارزان کار نیروی مراکز به صنایع تدریجی
 مروربه و تخلیه شهرها دل در زیادی فضاهای و بناها بنگالدش و

 ناگزیر ای و شدند بیکار یا سابق کارمندان و کارگران. شدندمی متروکه
 شهرها صنعتی هایبخش. آوردند روی حرفه تغییر و بازآموزی به
 هاینزمی. شدند رکود دچار بلکه یافتند،نمی گسترش دیگر تنهانه

 مشکالت و صنعتی مختلف هایآلودگی سبببه شهر داخل
 با. نبودند سکونت قابل هاخانواده برای شهرها، مراکز اجتماعی
 بزرگ هایشرکت شهرها، حومه به هاخانواده مهاجرت
 دداشتن را شهرها مراکز هایزمین خرید مالی توان که سازیساختمان
 مراکز فروشیخرده و مسکونی قدیمی بافت جایگزینی به اقدام
	.کردند تجاری و اداری هایخراشآسمان و هابرج با شهرها
 هایشرکت سایر و بیمه هایشرکت و هابانک توسط سرعتبه فضاها

 جای شهری، عادی زندگی. شدند اشغال چندملیتی یا بومی بزرگ
 ساعت هشت از پس و شروع صبح از که داد هاییفعالیت به را خود

 و مرده هاییبدنه شب و غروب ساعات در و شدندمی خاموش
	.گذاشتندمی باقی شهرها مراکز برای متروک

 و همکاری نیازمند که صنعتی سرمایه برخالف میان این در
 ماندنمحرمانه و کسب به مالی سرمایه است، تولید در کارگروهی
 کمتر خطر درز اطالعات چه بنابراین هر و است وابسته اطالعات
 وابطر کاهش به تمایل خصیصه، این و رودمی پیش بهتر کار باشد،

	.دارد همراه به را کارمندان بین رو در رو و غیررسمی
 با اینترنت بعدها و ماهواره و تلویزیون شدنجایگزین دورکاری،
 پیش از بیش را هاانسان گروهی، تفریحات و اجتماعی تعامالت
دلیل به صنعتی دوران در اگر. بود کرده نشینخانه و منزوی
 کارخانجات پیرامون فضاهای شیفته،سه و دوشیفته هایفعالیت
 زمراک اشغال و فراصنعتی دوران در بود، آمد و پر رفت و شلوغ اغلب
 اداری کار پایان از پس ساعات در ها،شرکت و ادارات توسط شهرها
 سرمایه انباشت.  شد روحبی و ناامن خلوت، شهری فضاهای

 هک بود رسیده جایی ایاالت متحده به مانند نیز اروپا در تدریجبه
 دخو جای شدندمی اداره مستاجران یا مالکین توسط که هاییمغازه
	.سپردندمی عظیم هایفروشگاه و بزرگ تجاری هایشرکت به را
 بودنارزان جمله از مختلف، دالیل به نشینیحومه زمان همین در

 ترنزدیک ارتباط هوا، تربودنسالم ها،حومه در مسکن و زمین قیمت
 وسیع تبلیغات مهمتر همه از و کمتر محیطی خطرات طبیعت، با

 و هاحومه دهندگانتوسعه توسط خانوادگی زندگی از خاص شکلی
 زمراک شدنخالی روند به وابسته، صنایع و خودروسازی هایشرکت
	.بخشید سرعت سکنه از غربی شهرهای

 مقابل در و حومه در اختیاری دیواری چهار به بودندلخوش اما
 خدمات فرهنگ، هنر، انباشت سبببه شهرها آنچه تمام از دوربودن

 .دنپایی دیری دارند، شهروندان به عرضه برای زمان، طول در امکانات و
 فنون جمله از مدنی همزیستی دستاوردهای تمام درازمدت، در انزوا

 و مشارکت دوستی،نوع مدارا، رواداری، اجتماعی، تعامل و معاشرت
	.کرد کمرنگ را همیاری
 خانه، و کار محل بین آمد و رفت در شدهتلف طوالنی ساعات
 نبود ها،خانواده سنتی ساختار تغییر سوخت، قیمت شدنگران

 از هاحومه در فرهنگی و فراغتی خدمات ویژهبه خدمات از بسیاری
 سوی از دیگران با معاشرت از محرومیت و اجتماعی انزوای و سویک
 رایب تقاضا موج و کرد کمرنگ مروربه را اولیه هایدلخوشی آن دیگر،
 و کافه، موزه مانند فرهنگی و تفریحی مراکز به ترشدننزدیک

 نتیس اروپایی فرهنگ در آنها به مراجعه که سینما و تئاتر کتابخانه،
 مفراه را شهرها به بازگشت و رویکرد تغییر هایزمینه دارد دیرینه
	.کرد

" بندیپهنه" و" خودرومحوری" ،"شهرها شدنروحبی" به منتقدین
 ارک دستور در شهرها مراکز بازآفرینی و مرمت سازی،باززنده و تاختند
 سود فعن به نیز شیفت پارادایم این از داریسرمایه دنیای. گرفت قرار

 و یگردشگر  صنعت رقابت و امالک بازیبورس و جست بهره بیشتر
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 از پویایی صحنه به را شهرها مراکز مشتری، جذب برای خدمات
  .کرد بدل اجتماعی و اقتصادی حیات

خصوص در ثروتمندترین مناطق جهان، تغییرات اجتماعی فراوان، به
رفتن به فضاهای عمومی و توقف در آن را علت افزایش عالقه برای 

طور کلی طول عمر، وقت آزاد فراوان و اقتصاد دهد. بهتوضیح می
بهتر، زمان و مصالح بیشتری را برای فراغت و لذت فراهم 

 مدیران سکونت برای شهر داخل قدیمی های. ساختمان[4]استکرده 
 هابرج کفهم طبقه شدند، بازسازی و مرمت جوان ارشد کارمندان و
 اختصاص" برِفعال" گل قول به یا هارستوران و هاکافه و هامغازه به

 سهیلت تفریحی و فراغتی هایفعالیت و تبلیغ شبانه حیات. یافت
	.شد
نیست و  جدید رویکردهای تخطئه برای موارد این ذکر البته

 زندگی از نیز کشورها آن شهروندان است و برده سود داریسرمایه
 سخن یرو بیشتر. اندبرده بهره بیشتر اجتماعی تعامالت و ترمطلوب

 حوالتت سیر و نیازها ها،محرک بستر، به نسبت که است کسانی با
 در را سرزندگی مانند مفاهیمی ندارند و کافی آگاهی دیگر جوامع
 محقق مقام در و رایج مد از تبعیت روی از صرفاً  مندحرفه مقام
 لبتها. کنندمی ایران وارد جامعه به بسیار ترجمه قابل آثار سبببه
 یست،ن سرزندگی کیفیت به ایرانی شهرهای نیاز عدم معنای به این
 و اقتصادی اجتماعی، شرایط به توجه است مد نظر آنچه بلکه

  .است زمینه کالبدی
  لزوم تناسب سرزندگی با نوع مکان
کودکان بایست آرام و پارک بازی واضح است که کتابخانه می

پرهیاهو باشد. به همین ترتیب از فضاهای شهری گوناگون و در 
رود. تجربه حضور در های مختلف نیز توقعات متفاوتی میزمان

وجوش و سرزنده تجربه میان سایر افراد، در جمعی پر جنب
 اند. بودن درها از آن بهره بردهخوشایندی است که بسیاری از انسان

که سرشار از فعالیت و زندگی است، حیات  کنار دیگران، در فضایی
ی بخشی یادآور ماندن را به طرز رضایتبودن و زندهو تکاپو برای زنده

ای مطلوب خواهد کرد. اما آیا همیشه و در همه حاالت چنین تجربه
هایی به حضور در کنار دیگران و احساس سرزندگی است؟. چه زمان

  رود؟.اسی انتظار میهایی چنین احسنیاز است؟. از چه مکان
 جهتو سرزندگی به باید امروز غمناک و خمود جامعه نیاز به اذعان با

 ساسیاح نوع کنند،می غفلت آن از اکثر افراد که مهمی نکته که شود
 ر،دیگ بیان به. کند القا بایستمی مکان هر که است سرزندگی
 ترسمی باید به شهری فضای یک با محلی فضای یک هایتفاوت
 فضای یک در آنها میزان و سرزندگی مخل عوامل. شود شناخته
 شهرها مراکز عمومی هایعرصه آن در محدودکننده عوامل با محلی
 آن از که توقعاتی با متناسب کدام هر با باید و هستند متفاوت
 دو هر سرزندگی و آرامش ،گل یان قول به. کرد رفتار رودمی

 آرامش و آسودگی هستند. ارزشمندی و مطلوب شهری هایصفت
 مباحث. هستند زنده و فعال شهرهای ارزشمند بسیار هایصفت
 زندگی بیشتر چه هر ایجاد دنبال به مشخصاً  نباید زنده شهر به مربوط
	.[4]باشند ممکن هایمکان بیشترین در و شهر در

واقعیت امر این است که انسان در کنار نیازهای اجتماعی نیازهای 
دارد. گاه نیاز به تنهایی، آرامش و خلوت با خود دارد. فردی نیز 

بنابراین اگرچه سرزندگی احساسی مطلوب است، اما در هر مکان با 
، خوشایند نخواهد بود. درواقع افراد در فضاهای هر نوع کاربری

ای احساس رضایت خواهند داشت که در آنها توقع سرزنده
از آنجا که عمدتاً از  وجوش و تنوع خاصی را داشته باشند.جنب

رود، مطالعه فضاهای عمومی در سطح شهری چنین توقعی می
  شود.حاضر با این نوع فضاها آغاز می

وقتی هدف از حضور در یک فضای عمومی در سطح شهر، انجام یک 
فعالیت جمعی و یا فعالیت فردی در جمع است، هرچه جمع بیشتر 

نها بردن از آن فضاها و لذتتر باشد، بیشتر به حضور در ایو سرزنده
شود. در فضایی که رفت و آمد و پارک خودرو رغبت نشان داده می

و موتورسیکلت محدود شده، حمل بار تنها در ساعات خاصی از 
ها تا پاسی از شب باز و روز مجاز است، در فضایی که مغازهشبانه

ت فعال هستند، همواره برای خریدکردن، خوردن و نوشیدن و مالقا
طور مداوم محل تردد، مکث دیگران امکانات وجود دارد. مکانی که به

و حضور افراد است، اطمینان خاطری از حضور دیگران، امکان انجام 
های مختلف را ایجاد خواهد ها یا حتی تماشای فعالیتانواع فعالیت

خوبی نورپردازی شده باشند و ها و تابلوها بهکرد. محلی که مغازه
کند که شود این احساس را القا میها دیده میها و شکلگانواع رن

شود. احساس همواره روشن و زنده است و در آن همه چیز یافت می
سرزندگی در چنین فضاهایی احساسی از هیجان و شادی ایجاد 
خواهد کرد. برای ایجاد تنوع در روال روزمره زندگی چنین احساس 

در یک فضای عمومی در سطح  هیجانی بسیار ضروری است. بنابراین
های مکانی، سرزندگی توقعی بسیار معمول و شهر، براساس ویژگی

دلیل توقعی که همواره عادی خواهد بود. در یک فضای محلی نیز به
از فضاهای غیرخصوصی وجود دارد، حضور و فعالیت دیگران مطلوب 

ز ااست. اما باید توجه داشت که سطح و نوع سرزندگی مورد انتظار 
یک فضای محلی بسیار متفاوت از یک فضای غیرمحلی است. در 
یک فضای محلی سرزندگی تا حدی مطلوب است که مخل احساس 
امنیت، آرامش و دنجی نشود. برای این منظور الزم است حضور و 

ر کند، کمتفعالیت به نسبت فضایی که در سطح شهری عمل می
 بیشتر ساکنین محله راای باشد که های فضا به گونهشود و جاذبه

به حضور و فعالیت در فضا ترغیب کند. وجود درختان و پوشش 
کننده سرزندگی در چنین عنوان عامل جانبی تقویتگیاهی به

 های شدید وفضاهایی بسیار موثر خواهد بود، ولی ایجاد کنتراست
تنوع زیاد نوری و رنگی هیجانی با خود به همراه خواهد آورد که با 

بنابراین نوع و میزان  نسبت آرام محلی سازگار نخواهد بود.جو به 
  سرزندگی در هر فضا متفاوت است.

 و آرامش میان دیالکتیک مواظب مکان هر در باید دیگر بیانی به
 وندش سازیآرام باید نقاط برخی. بود آن به کافی توجه و سرزندگی

 ونیکن شرایط در. هستند بیشتر سرزندگی نیازمند دیگر برخی و
 عرصه و اندبهرهبی الزم آرامش از اغلب در ایران مسکونی هایمحله

 هسیطر  تحت دو هر. آشفته است و شلوغ شهری، مقیاس در عمومی،
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 برخوردار الزم سرزندگی از آنها از کدامهیچ هستند و خودروها
 هریش فضاهای در را خودرو تواننمی راحتیبه دیگر سوی از. نیستند
 حمل ناکارآمدی سبب به موارد از بسیاری در. کرد محدود یا حذف
 نقل و حمل وسیله تنها تاکسی و شخصی خودروی عمومی، نقل و

 هک شوندمی باعث هم فکرنشده ترافیکی اقدامات و است موجود
 ردف و زوج یا شده طرفهیک مسیرهای از گریز برای شهری ترافیک
 از برخی که است شده دیده. شوند سرازیر مسکونی بافت به شده،
 و کار و کسب مانع را آن و نگران خودرو تردد کاهش از کسبه

 ایران سنتی بازارهای آنکه حال دانند،می خود محیط سرزندگی
 هم و هنوز اندبوده سرزنده و محورپیاده فضاهایی همواره
  .هستند شهرها نقاط ترینسرزنده و ترینپررونق

	شهرهای ایران سرزندگی در گسترش هایمحدودیت
 مساله پیرامون افراد ذهنی هایمحدودیت از ناشی مشکالت
 نیز محالت در بلکه شهر، سطح فضاهای در تنهانه را سرزندگی

 محله سطح در سرزندگی با عوامل برخی. کرد مشاهده توانمی
 .کنندمی تهدید را شهر سطح در سرزندگی برخی و دارند مغایرت
 ار  سرزندگی کیفیت مکان، نوع دو هر در همزمان نیز موانع از برخی
	.کنندمی سرکوب
 کار و زیاد خستگی ناشی از ساعات کاری سرزندگی، دشمنان از یکی

 همه هک فردی. است زندگی مالی منابع تامین برای افراد چندشیفته
 از فراغت ساعات در است، پرداخته کار به معاش امرار برای را روز
 تاستراح جای به خانه به رسیدن از پس که است آن از ترخسته کار
 بیرون در دیگران با معاشرت و تعامل به فرزندان و همسر همراه به

  .بیندیشد خانه
 در گروهی یا فردی صورتبه عمومی فضاهای در بانوان حضور
 یزن ما سنت و نیست برخوردار چندانی سابقه از شهرها از بسیاری
 نای آنکه ویژهبه تابد،برنمی را نامحرم مرد و زن میان گفت و گپ
	.شود برداشت گذرانیخوش آن از و شود انجام مألعام در امر

 عمومی عرصه در را زنان حضور اجتماعی، و اقتصادی شرایط تغییر
 ردانم پایپابه کار و تحصیل زمینه در بانوان و است کرده ترپررنگ
 تساوی مقابل در فراوانی هایمقاومت هنوز ولی هستند، فعالیت در

 از برخورداری حق در تساوی عدم و دارد وجود گروه دو این حقوق
	.است بانوان حق در اجحاف موارد این جمله از نیز شهر
 با و آیدمی شمار به مذموم رسمی طوربه هنوز شبانه زندگی و فضا
 را نهشبا زندگی قانونی هیچ آنکه با. گیردمی قرار همتراز لعب و لهو

 روز رد شهری فضاهای آشفتگی از گریز این ولی است، نکرده ممنوع
 شهری، فضاهای در حیات برای شب تاریکی آرامش به بردنپناه و

 انتظامی نیروهای سوی از آشامیدن و خوردن و زدنقدم وگو،گفت
  .شودمی تلقی خطرناک
 عمومی فضاهای کشوری، مجریان و گذارانسیاست اکثریت برای

 و ترف اختیار در باید حالت بهترین در که هستند منفی فضاهایی
 استفاده) عبور محل( معبر واژه از هنوز ایشان. گیرند قرار آمد
 یمراسم در شرکت تنها ایشان برای" حضور" که جاییآن از. کنندمی

 توقف و عبور اختیار در را عمومی فضاهای راحتیبه است، خاص

	.اندداده قرار خودروها
 در روز شبانه ساعت ۲۴ از ساعت دو یک تا تنها شخصی خودروی
 در پارکینگ جای کمبود. است توقف حال در را مابقی و حرکت
 باعث خودروها صاحبان انگاریسهل و اداری و مسکونی هایخانه
 الاشغ آهنی هایجعبه این توسط افراد تعامل تا فضاهای است شده
 اهمدت .نماند باقی هابچه بازی و گفت و گپ برای جایی و شوند
 شخصی، خودروی با نقل و حمل برای جایگزین هایحل راه که است

 نقل و حمل هایزیرساخت و وسایل انواع دنیا در و شده شناسایی
  .است متداول عمومی

ها های کوچک و بزرگ، ساختمان پزشکان، کلینیکدایرکردن شرکت
های مسکونی که گاهاً با بهانه کوچهرجوع در و سایر خدمات پر ارباب

عنوان شوند، با اشغال فضای کوچه بهاختالط کاربری نیز توجیه می
کنترل افراد سازی رفت و آمد غیرقابلفضای پارک خودروها و زمینه

غریبه، فضا را برای حضور کودکان و نوجوانان ناامن کرده است و 
در این موارد است  کند. درواقعبرای همسایگان ایجاد مزاحمت می

وجوش در سرزندگی فضاهای که باید به کارکرد دوگانه و حدود جنب
	شهری توجه کرد.

 ،ایاالت متحده و اروپا شمال سردسیر مناطق از تاسی با آنکه جالب
 هک محصور و سرپوشیده فضاهای به تعامل و گردهمایی فضاهای
ها و گسترش مال .شودداده می انتقال نیستند، وقتتمام حتی

ی هاپاساژهای بزرگ در کنار رواج خرید اینترنتی و نصب دستگاه
سلف سرویس در اماکن عمومی در چند سال اخیر منجر به کاهش 

نار های کفروشیرونق کسب و کار و بعضًا تعطیلی بسیاری از خرده
	ها شده است.خیابان
 است یتاهمکم شهر مدیریت متولیان نزد آنقدر عمومی، فضاهای

 لخت هایکابل مانند آنها در موجود خطرات و موانع حذف به که
 ولی جزیی هایسطح اختالف سوخته، هایالمپ تعویض برق،

 مورد هاده و برنده صفحات و اشیا ها،چاله ها،درپوش مانند خطرناک
  .شودنمی داده الزم بهای دیگر

 احانطر  توسط گاه که است واریخرسهخاله دوستی یک مشکل دیگر
 ایرانی طراحی از اقتباس با عمومی هایمحوطه کف طراحی در

 یک میان ماهوی تفاوت هنوز که زمانی در. پذیردمی انجام اسالمی
 نزبا از پاسداری برای و دانسته نشده است بوستان یک و پارک
 انمی فرق که رودنمی توقع شود،نامیده می بوستان پارک فارسی
بسیار دیده . نشود فراموش ایرانی باغ یک با عمومی فضای یک
 عوسی سطوح ارایه جای به عمومی فضاهای سازیکف شود که درمی

 نماآب بینیپیش و گونهباغ کشیخیابان با گردهمایی، برای مناسب
 گذاشته باقی تعامل برای فضایی تنهانه فراوان، هایباغچه و

 یزن هامکان این در مراجعین حرکت نحوه مستبدانه بلکه شود،نمی
  .شودمی تعیین قبل از
 طبقه و است شده ارزش به تبدیل نشینیبرج و سازیبرج تازگیبه

 سر در را خراشآسمان و برج در سکونت آرزوی نیز متوسط
 هب مدتی از بعد کنندمی زندگی هابرج در که آنهایی اما پروراند،می
 و سرزندگی دشمن خراشآسمان و برج که برندمی پی حقیقت این
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 ریکتش فرصت عمالً  ساکنان زیاد تعداد. است آنها همسایگی روابط
 ار  یکدیگر حتی اغلب آنها است و گرفته همسایگان از را مساعی
 جازها برای خاطر اطمینان همسایگان با ناآشنایی این. شناسندنمی
 دیده اغلب و کندنمی فراهم را عمومی فضاهای در هابچه بازی
 و هامجتمع در کودکان برای شدهتعبیه بازی فضاهای که شودمی
 هراس آزاریکودک از برخی. گیرندنمی قرار استقبال مورد هابرج
 زیاد تعداد. دارند شکایت هاصدای بچه و سر از برخی و دارند

 به یازن تکثر این است و عالیق و سالیق تکثر منزله به همسایگان
. کندمی ایجاب را ساختمان مدیر یا نگهبان مانند ده،سازمان نیرویی

 ایفض به تبدیل عمل در هابرج میان عمومینیمه فضاهای نهایت در
 یبیرون محوطه و اندشده هابرج البی به هاپارکینگ اتصال و عبور
 نظر به سرزندگی از عاری و روحبی ولی زیبا، و تمیز چقدر هر
، دگریو  رابرتزاز سوی دیگر از جهت کالبدی نیز به قول  .رسندمی

هیچ چیز بدتر از آن نیست که شخص با سطوح عظیم 
ای اند و فضهایی که در دو سوی خیابانی وسیع قرار گرفتهساختمان

دهد، مواجه شود. این بحث علیه بین آن را نامتناهی جلوه می
ن رای تضمین آهای مرتفع یا بزرگ نیست، بلکه بحث بساختمان

ه رو چنان باشد کاست که مقیاس توسعه در سطح آسفالت یا پیاده
  .[6]ها احساس راحتی کنندپیاده

 هاپارک به را سرزندگی و تعامل ایران معاشرت، شهری مدیریت
 عصابا تمدد پارک وظیفه که دانندنمی یا ایشان. است کرده تبعید
 صدد در عمد به یا است، آن بر حاکم آرامش از ناشی قوای تجدید و

 .هستند خاص هاییمحدوده نشاط به و شور و شادابی محدودکردن
 هم و اندشده بارگذاری ظرفیت از بیش هاپارک هم صورت دو هر در

 .شده است ایجاد شهر سطح تمام به سرزندگی گسترش در مانعی
 شهری مدیریت به تنها سرزندگی برای محدودیت ایجاد البته
 مثابه هب ما تکتک رویکرد و فرهنگ تاثیر تحت بلکه گردد،بازنمی
  است. نیز کارشناس یا و شهروند
 ودگیآل دارند، شهرها مراکز سرزندگی راه سر دیگری که افراد بر مشکل
 متسال و زندگی برای که سرزندگی برای تنهااست. این مورد نه هوا

 دهفرسو و سویک از هوا آلودگی. است خطرناک نیز شهروندان جسمی
 و مهاجرت باعث شهر مرکزی هایبافت در بناها عمدی داشتننگه
 باغات یا است و شده شهر علف و آببی هایحومه به ساکنین فرار

	.دهدمی قرار تهدید مورد را شهر حاشیه در موجود
 یذهن موانع اند،افتاده قلم از احتماالً  که دیگر بسیاری و موارد این
 رد سرزندگی یافتنجریان و عمومی فضاهای توسعه راه سر بر افراد

 که دارند وجود نیز مواردی اینها، بر افزون. است شهری فضاهای
 دشوار محله یک آینده و حال در را زندگی بلکه سرزندگی، تنهانه
  .کنندمی
. گرددبازمی نوجوان و کودک به افراد نگرش نحوه به موارد این از یکی

 هم و پذیرآسیب موجودی هم همزمان طوربه کودک از نظر افراد
ه ب دیگران کنند که فرزنداناغلب والدین فکر می. است خرابکار

 دانفرزن توانندمی ویروسی مانند و هستند تربیتبی احتمال زیاد
 خطرات سبببه کوچه در کودکان بازی از هراس. کنند آلوده را آنها

 هایبیماری و بدنی آسیب ربایی،کودک تصادف، جمله از فراوانی
 کانکود شدنسرکش و تربیتبی احتمال اینها، بر افزون و مختلف

نوجوانان، شانس سرزندگی را از فضا و فرصت آموختن عملی  و
	کند.زندگی را از کودکان سلب می

 موجوداتی بسیاری از افراد از نظر نوجوانان و کودکان سوی دیگر از
 تحت باید که آزارمردم و سرکش خرابکار، صدا، و سر پر هستند
 تواند مزاحمتمی کوچه در آنها بازی. گیرند قرار دایمی مراقبت
. کند ایجاد والدین برای زیادی دردسر و همسایگان برای زیادی
 مشق، و درس با خانه در را آنها شودمی داده ترجیح بنابراین
ریق از این ط و کنند سرگرم اینترنت و کارتن کامپیوتری، هایبازی
	.شد مصون عمومی فضاهای در کودک بازی احتمالی دردسرهای از

 ودخ نظر مورد موفقیت راستای در حاضر هستند والدین از بسیاری
 به فرزندان زمانی بردن و مالی هزینه جور فرزندانشان، برای
 دبکشن را نوازندگی تا قرآن و خطاطی گرفته از مختلف هایکالس
 ی،حرکت رشد وسیله مهمترین عنوانبه را بازی نیستند حاضر ولی

 ککود اجتماعی رشد نوشتار، این بحث مورد در و عاطفی شناختی،
 غزم پرورش و آموزش نظام که حاضرند اغلب .بشناسند رسمیت به

 حاضر ولی پر کند، زاید هایفرمول و اطالعات انواع با را کودکان
 سن هم با بازی به زندگی، هایدرس تمرین برای را فرزندان نیستند

ک رود که اغلب کودکار تا جایی پیش می .کنند ساالنشان ترغیب و
و نوجوان خوب از نظر والدین واجد مشخصاتی است که طبق 

های ابتال به سطحی از شناسان درواقع نشانههای روانتعریف
	افسردگی است.

 بازی مثبت اوردهایره از نوجوانان و کودکان تنهانه منوال این با
 در هاییسیاست چنین قربانیان نیز بزرگساالن بلکه اند،شده محروم
 در همکاری به حاضر افراد نه از بسیاری. هستند پرورش و آموزش
 حفظ در نه و هستند خود محله عمومی فضاهای نگهداری و حفظ
 وظایفی خود مسکونی ساختمان داخل مشترک فضاهای نگهداری و
 را دیگری و دارند هراس بیگانه از سنتی طوربه گیرند،می بر عهده را
 یمس و دوربین میله، نرده، نصب با شمارند، می بالقوه تهدید یک

 میدهند نشان هست واقعیت در آنچه از تهدیدپذیرتر را فضا خاردار
 نامند درمی شر که که از دیگرانی کنندمی احساس آن درون خود و

  اند.شده امان
، این بازیگران صحنه شهر (ساکنان، تیبالدزدرواقع به قول 

کنندگان، تولیدکنندگان و اصناف) همگی در داران، مصرفمغازه
تخریب شهرها نقش دارند، اما همین افراد هستند که از بازتاب 

  .[7]برندشهر سود می تخریب رنج و از توسعه
  

  یر یگجهینت
 زمراک که اندنداده را آن مجال هنوز اقتصادی خوشبختانه مشکالت
 و اداری هایبرج اشغال به توکیو و تورنتو نیویورک، مانند شهرها
 فرسودگی و استهالک مقابل اما در. درآیند چندملیتی هایشرکت
در مراکز  بسیاری بناهای. در شهرها وجود دارد مناطق این شدید

 ودخ حال به بازیبورس و احتکار کالن، سودهای شهرهای بزرگ برای
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 میانی بافت در تجاری واحدهای فوقانی طبقات اکثر. اندشده رها
 هایپیچیدگی علتبه هاساختمان و اندشده متروک و شهرها خالی

 شبخ ناتوانی .شوندنمی نگهداری و حفظ مرمت، سرقفلی، مساله
 کوچک واحدهای طریق از زیادی عده که است شده باعث تولید
 قرون اخیر سال چند در البته. کنند معاش امرار هاخیابان بر تجاری
 تجاری مراکز ها،مال احداث و سویک از اینترنتی کارهای و کسب
 تدریج باعثبه  دیگر، سوی از هاهایپرمارکت و پاساژها بزرگ،

 جداره در فروشیخرده کوچک واحدهای از بسیاری ورشکستگی
 ازنی غرب در اگر شود.می آنجا کورشدن و سوت درنتیجه و هاخیابان

 نشینیخانه یا ادارات در کار هاساعت از بعد اجتماعی تعامالت به
 عمومی فضاهای در حضور و مراجعه برای ایانگیزه دورکاری از ناشی
 راجعهم اصلی انگیزه تفریحی امکانات نبود و بیکاری در ایران است،
 از اندکی شاید تا است شهری فضاهای به بزرگساالن و جوانان
	.بکاهند خود بر روحی فشارهای و افسردگی

 شهروندی آداب تمرین برای عمومی فضاهای همه افراد نیازمند
 رعایت ها،تفاوت به احترام وگو،گفت توان تعامل، رواداری، مانند
 ربیشت چه هر. هستند مشترک تجربه مهمتر همه از و دیگران حقوق
 رینتم برای فرصت برد، بهره راستا این در عمومی فضاهای از بتوان

 نفرزندا توانبدیهی است که نمی. شودمی داده هدر کمتر شهروندی
 ماعی،اجت زندگی تمرین بدون سپس و بزرگ قو الی پر اصطالح به را
 از کودکان اجتماعی رشد برای فضایی داشتن. کرد رها جامعه در

 و نباید همچنین .است شمول همه و سالم شهر یک الزامات
 تواننمی و گرفت را عمومی فضاهای در زنان حضور جلوی تواننمی
 شدندیده و دیدن اجتماعی، تعامل معاشرت، از را جامعه از نیمی
 دهد، فرصت مردان به بایستمی که طورهمان جامعه. کرد محروم

 بروز و ظهور برای الزم هایفرصت بایستمی نیز زنان به
 و فراغتی امکانات از مندیبهره طورهمین و خود هایتوانمندی
	.بدهد را عمومی فضاهای تفریحی
 و حضور برای را شهری فضاهای بایستنمی آیا چطور؟. سالمندان
 مالز  مالی یا شرایط عاطفی توان همه آیا کرد؟. فراهم آنها استفاده
آیا در عمل  دارند؟. را سالمندان هایخانه به سالمندان سپردن برای
 زندگی و شهری فضاهای در حضور جای توانندمی هاییمکان چنین
 جانبازان و کنند؟. معلولین پر را جامعه ارزشمند عضو یک مانند

 تبعید هاآسایشگاه یا هاخانه کنج به باید جرم کدام به چطور؟.
 بیاموزند را اجتماعی هنجارهای باید کجا نوجوانان و جوانان شوند؟.

	کنند؟. تمرین و
 از تصرف ناشی سالمتی و محیطیزیست مشکالت از نظر صرف

 شهرها با خودروها، این مساله را هم نباید فراموش کرد که همه
 یشهر  فضاهای تمام نیستند که خودرو مالک یا راننده جامعه افراد
امروزه بسیاری از افراد خواهان تلفیق  شود.قرار داده می آنها اختیار در

  ی با زندگی روزمره خود هستند.روادهیپی و سوار دوچرخهتحرک از طریق 
افزایش سرزندگی عرصه عمومی،  نیازمند نیز طور کلی افراد در ایرانبه

 و عمومی فضاهای از بهتر استفاده شبانه، داشتن فضاهای
 کامالً  نه هستند (ولی شهرها مراکز بازآفرینی همچون رویکردهایی

 شدنروحبی نگران آنها اگر. آن) آمریکایی یا اروپایی الگوی بر منطبق
 و ازدحام شلوغی، نگران باید افراد در ایران بودند، شهرهای خود
 مندنیاز  عبارتی افرادبه. باشند شهری فضاهای در آشفتگی موجود

با خرابات " به قول حافظ:. هستند هماهنگی عین در سرزندگی
  "هر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد، کرامات مالف نشینان ز
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