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چکیده
رر بید اندیشمندان شهری ،به نحوة موایهة گهروتنهای ایتمهاعی مختلهف بها اهانای عمهومی
شهری تویه یاری شدت است؛ که رر بید اید گروتنهای ایتمهاعی یوانهان ا انمیهت ویهژتای
برخوررارند ،چرا که آنان حاور ملموسی رر اانای عمومی شههر رارنهد و حیها ایتمهاعی
شهر نیو ا حاور آنان تأثیر می هیرر ایهد ملالهه بهه بررسهی اسهتاارتنهای یوانهان ا اهانای
عمومی می ررا ر و نگات ویژتای به نلش کنتر ایتماعی رر استاارت ا اانای عمومی خواند
راشت ملاله بر مجالعة یوانانی تمرکهو رارر کهه بها روسهتان یهنس مخهالف خهور رر اهانای
عمومی حاور مییابند ما رر اید ملاله ا ن ریهنای اهانای عمهومی شههری نمچهون ن ریهة
مکان سوز اولدنبرک ،به عهشوت تحلیلها ماصهل راب وایهت رربهارة یهرز ،لهیس و اهانای
عمومی شهری رر استرالیا تأثیراتی گر تهای ستا اصلی ملاله آن است که اید گروت خها ا
یوانان کداز اانای عمومی را بر اساس چه رفیلی ترییح میرنند؟ یا تهنا نشان میرند کهه
ار نا و کا یشا نا ا یمله مکاننای عمومی ترییحی یوانان نستند کنتر رسهمی ،ایهد
یوانان را به مکاننای عمومی شهری رنج و ر سو میرند
واژگان کلیدی :اانای عمومی ،کنتر رسمی و یر رسمی ،یوانان

 .1استادیار جامعهشناسی دانشگاه گیالن (نویسنده مسئول) falikhah@guilan.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسیارشد جامعهشناسی دانشگاه گیالن Shamila.shadmanfaat@gmail.com

مقدمه و طرح مسئله

طی رنهنای اخیر؛ نحوت استاارت گروتنای ایتماعی ا اانای شهری ا کانوننای تویهه
مجالعا یامعهشناختی شهر بورت است (تراولو )2 :2003 ،1مسئلة اصلی اید نهوت مجالعها

بر اید ایدة اساسی یرار گر ته است که سد ،ینس ،وضعیت ایتصاری  -ایتماعی ،یومیهت،
ریدراری و برخی ریگر ا متغیرنای ایتماعی بر مصر

مکاننای شهری و اساسهاً حاهور

رر شهر متثرند (بوندی )1111 ،2برای مثا با مشح ه معیار گروتبندی سنی و شههر ،طهی رو

رنة اخیر ملاف بسیاری رر حو ة کورکان و شهر به چا رسیدت است (نیوونههایس1111 3؛
ماتئوس1113 1؛ ماتئوس و لیمب1111 3؛ اوبرایان 6و نمکاران )2000 ،یهرا اعتلهار بهر ایهد
است که نداشتنای گروتنای مختلف سنی ا شهر بر حسب تجربة یستهشان با یکهدیگر

تااو رارر (اوون )11 :1111 ،1محللان معتلدند که محی

یست شهری بر حسب استاارت

و معیار تااو نهای ینسهیتی ،طبلهة ایتمهاعی و یهومی بهه طیهف گسهتررتای ا یلمرونهای

عمومی و خصوصی تلسی میشور (وایت1110 ،1؛ مه
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روبهی 1و نهوا ،1111 10بهه نلهل ا

وایههت  )111 ،1113رر وایههع ا ن ههر یامعهههشناسههان شهههری بایههد اسههتاارتنههای مختلههف
استاارتکنندگان مختلف ا اانای عمومی را شناسایی و بررسی کرر
رر نمید راستا ،بها تویهه بهه نلهش تهأثیرگههار یوانهان رر حیها ایتمهاعی و رننگهی
شهرنا ،بخش یابل تویهی ا مجالعا نیو معجو
(بههرای نمونههه ر

به بررسی رابجة آنان با شههر بهورت اسهت

وولههی 11و یههونو2001 ،12؛ مههالون )2002 13نههد

اصههلی ایههد نههوت

مجالعا  ،بررسی مکانیابی ایتمهاعی یوانهان رر محهی نهای شههری 11اسهت یهارترونها،
1. Travlou
2. Bondi
3. Nieuwenhuys
4. Matthews
5. Limb
6. O'Brien
7. Owens
8. White
9. McRobbie
10. Neva
11. Woolley
12. Jones
13. Malone
14. social location of young people in the urban environment

ار نا ،میارید ور شی ،سالدنای اسکیت ،محدورة مدارس ،کا هنا ،ایستگاتنهای متهرو،
با ارنا ،مراکو تجاری و توالتنای عمومی مکاننایی نستند که معمهوفً یوانهان رر آننها

تررر بیشتری رارند (کارینگتون1111 ،1؛ به نلل ا وایت  )111 :1113استاارتکنندگان ایهد
اانا بر حسب اینکه چرا رر اید مکاننا حاهور رارنهد و چگونهه مهان خهور را رر آننها
سپری میکنند ،متنوتاند انمیت یوانان رر محی نای شهری ا آن یهت است که گهگهات
بر حیا شهر و استاارت ا اانای عمومی تأثیر می نهند آنان برای مثا بها یهداییگوینهی
اایی 2و نوت ر تارنهای خهور رر محهدورت نهای متعلهق بهه خورشهان ،برخهی اهانا را بهه
اانایی یر یابل ورور 3تبدیل میسا ند برخهی بهه رنبها نشهانرارن ایهد امهر نسهتند کهه
یوانان چگونه معانی و رر

متااوتی ا رایندنای ایتماعی  -سیاسی محیجهی کهه رر آن

ندگی میکنند را می سا ند (نارید 1و نمکاران )10 :2003 ،موضوت ریگهری کهه نمهوارت
رر تحلیلا مربو به یوانان و شهر مورر تویه بورت است ،رابجهة بهید سهه ضهلع یوانهان،
شهر و لیس رر ی

مثلث مجالعهاتی اسهت رر اینجها بهه نلهش کنتهر رسهمی بهر اسهتاارت

یوانان ا شهر تویه میشور و کانون مجالعا  ،تعامل بید لیس و یوانهان 3رر محهی نهای
شهری است (برای نمونه ر

برونسهون 6و وایتهور )2001 1وضهعیت نگهرانکننهدة چنهید

تعاملی ،ن امی شدن اانای شهری 1است به نمید رلیل معموفً کشورنای مختلف ،بر ایة
یا تهنای تحلیلاتی ،برنامهنای خهور را رر مینهة ارارة اهانای عمهومی تعریهف مهیکننهد
گوارش ر تر ملابله با موار مخدر و یرز سا مان ملل متحد ،2011 1وایت )2002
(ر
رر خصو موضوت یوانان و شهر ،فیهنای مختلای ا آنان میتوانند مجالعه شوند برای
مثا رانش آمهو ان و رانشهجویان ،یوانهان رارای مشها ل نیمهه ویهت ،یوانهان رارای مهدار
مختلف مو لیت تحصیلی ،یوانان ساکد محش حاشیة شهرنا ،یوانان خش کهار و یهرت ا
آن یمله نستند من ور آن است که رابجه نر ی ا گروتنهای ایتمهاعی هیشگاتهه و شههر
1. Carrington
2. spatial separation
3. no - go areas
4. Nairn
5. police - youth interaction
6. Brunson
7. Weitzer
8. militarization of public space
9. UNODC
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میتواند مورر مجالعه و تویه باشد رر اید مجالعه به گرونی ا یوانان تویه کررتایه کهه رر
مویعیت رابجة روستی با ینس مخالف یرار راشتهاند رر وایع بها رر ن هر گهر تد نلهش کنتهر
رسمی 1و یر رسمی 2بر ر تارنای اید یوانان ،تعامل آنان با شهر و مصهر اهانای شههری
را بررسههی کههررتایه ماهههوز کنتههر ایتمههاعی را نخسههتید بههار اروارر آ راس 3وارر وادگههان
یامعهشناسی کرر ملصور او ا آن ،نمه رایندنایی (ماننهد یهانون یهوا ،لهیس ،رارگهاتنها و
نداننا و حتی مهنب ،ننهر ،آمهو ش و هرورش ،ا کهار عمهومی و ) بهور کهه ا هرار را بهه
ن نوایی بها ننجارنها و ار شنهای یامعهه وا مهیرارر (سهلیمی ،راوری )111 :1311 ،کنتهر
ایتماعی یر رسمی معموفً به رایند یامعه هیری اشارت رارر و به معنای ابوارنهای یررسهمی
تشویق و تنبه ا رار به ن نوایی با ننجارنای حاک است کهه معمهوفً ا طهر ایتمهات بههکهار
گر ته میشور کنتر ایتماعی رسمی ،به ضمانتنهای بیرونهی رسهمی ن یهر یهانون ،لهیس و
رارگات اشارت رارر که ند ا آن واراشتد ا هرار بهه رعایهت یهوانید اسهت تهاکنون رر مینهة
یوانان و تعامل آنان با برخی ا مکاننای شهری نمچون اسهادنا تحلیلهاتی صهور گر تهه
کاظمی1312؛ کاظمی و رضائی  )1316ولی تحلیق مستللی رربهارة ایهد فیهه ا
است (ر
یوانان 1صور نگر ته است رو ماهوز مرکوی مورر تویه ملالة حاضر ،یوانان و مکاننهای
مختلف شهری و بهرنبا آن نلش عواملی نمچون کنتر رسمی بر تعامل آنان و شهر است
رسشنای محوری ملالة حاضر آن است که:

 1یوانان رر اانای شههری متاهاوتی ن یهر کا ههنها ،هار نها ،سهینمانا ،اسهادنا و
یارتراتنا حاور رارند کداز ی ا اانای مهکور بیشتر مورر ایبا عشا یرار رارر؟
 2اعما کنتهر نهارنهای رسهمی مهیتوانهد ر تهار یوانهان را رر خصهو حاهور رر
اانای عمومی تحت تأثیر یرار رند ویور یا عدز ویور چنید کنتر نهایی چهه نلشهی رر
انتخاب انوات اانای شهری ایاا میکند؟
1. formal control
2. informal control
3. E.A. Ross
 .4در فضاهای عمومی شهری گروه های مختلفی حضور دارند که تعامل هر یک از این گروهها با شکهر مکیتوانکد
مورد بررسی قرار گیرد .برای نمونه یکی از نویسندگان مقالة حاضر (علیخواه) رابطة اقلیتهای جنسکی و شکهر را
مطالعه کرده و در مقالة مستقلی به آن خواهد پرداخت .نکتهای که نویسندگان مقالة حاضر بکر آن تککیکد دارنکد آن
است که هر چند واژة عشّاق ممکن است واجد بار معنایی مثبتی باشد ،اما لزومکاً بکه معنکای تکییکد روابکل قبکل از
ازدواج نیست .مسئلة مقالة حاضر در چارچوب جامعهشناسی شهری مطرح شده و بررسی رابطة دختران و پسکران
در قالب آسیبشناسی اجتماعی ،مطالعه مستقلی را میطلبد.

 3اطشت خانوارتنا ا رواب

ر ندانشان نوعی مشروعیت محسهوب شهدت و بهه روابه

آسانتر یوانان با ینس مخالف می انجامد رسش آن است که آیا ویور چنید اطشعی رر
انتخاب انوات اانای شهری نلش رارر؟
 1ورور اتومبیل به ندگی رو مرت ،ر تار ساکنان شهر را به ویژت رر ارتبا با حاور رر
اانای عمومی رچار تغییر ساخت رر اید مجالعه راشتد یا نداشهتد اتومبیهل چهه نلشهی رر
انتخاب انوات اانای شهری رارر؟
 3اعما و تشدید بهکارگیری رویهنای کنترلی رر اانای عمومی شهری چهه تبعها
و یامدنایی رر بررارر؟
ن اکنون بخشی ا منابع مالی و انسانی کشورمان صر

کنتر اانای عمومی و ن ار

بر آن میگررر نمچنید یکی ا منایشا ن ری حو ة عمومی و نیو اختش ا بید ینهاحنهای
سیاسی نیو نحوة و میوان کنتر ر تارنای ایتماعی رر اانای عمومی است روشد است کهه
نر چلدر اید منایشا و اختش ن رنا بر تحلیلا و رارتنا مبتنی باشد ،رر نهایت میتواند به
تصمیما منجلیتری منجر شور ساختار ملاله به اید شکل خواند بور که س ا طرح مسئله،
مبانی ن ری مربو به تحلیل یوند یوانان و اانای عمومی شهری خواند آمد هس ا ایهد
یسمت ،خشصهای ا چارچوب روششناختی ملاله ارائه خواند شد مه ترید یا تههنهای ایهد
تحلیق که با استاارت ا تکنی

مشاندت و مصاحبه بهرسهت آمهدت اسهت ،یسهمت بعهدی ملالهه

خواند بور رر نهایت با تحلیل یا تهنا ،ملالة حاضر به ایان خواند رسید
مبانی نظری

نمانطور که اشارت شد رابجة یوانان و اانای عمومی شهری ،موضوت اصلی ملالة حاضهر
است رر وایع رسش اصلی ملاله آن است کهه یوانهان و رر اینجها یوانهانی کهه بهه نمهرات
ینس مخالف خور رر شهر حاضر میشوند ،ترییح می رنند به کداز اانای شهری بروند
و اعما کنتر رسمی رر چنید انتخابی چه نلشی ایاا میکند؟ با اید ملدمه بایهد گاهت کهه
میتوان ا ینبهنای مختلای به مسئلة ملاله نگریست ا طر ی بحث اانای عمومی که رر
یامعهشناسی شهری یشینة یابل تویهی رارر ،میتواند نلجهة اتکهاء نویسهندگان ملالهه یهرار
گیرر ا سوی ریگر مباحث مربو به نلهش کنتهر رسهمی یعنهی لهیس رر ارارت و کنتهر
اانای شهری و چگونگی و تبعا آن میتواند نلجه اتکاء ملاله باشد مسئلة ملالهة حاضهر
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میتواند ا من ر یداگوینی مکانی نیو بررسی شور رر مجموت اید ملاله تشش کررت اسهت تها
برای رمولهکررن مسئله ،نی نگانی به نر سه حو ة یار شدت راشته و رسشنهای مجهرح شهدت
ژونش را رر چارچوب آننا اس رند نویسندگان معتلدند که تللیل یا محدورکررن نگهات
به مسئله به یکی ا سه عرصة مهکور نمیتواند تحلیل مجلوبی ا آن ران نماید
ماهوز اای عمومی ،یچیدت و چندبُِعدی است و معموفً بیشتر محللان ایهد وایعیهت
را تشخی می رننهد (نیهل )1 :2010 ،1اهانای عمهومی نمهوارت مهورر تویهه طراحهان
شهری یرار راشته است اما اخیراً اید موضوت کانون تویه یامعه شناسان ،یغرا هی رانهان،
رانشههمندان علههوز سیاسههی و ایتصههاررانان نیههو وایههع شههدت اسههت آنها نههه تنههها بههه ایههد امههر
عشیه مندند که چجور اید مکهان نها سهاخته و ارارت مهی شهوند ،بلکهه نمچنهید چگهونگی
عملکرر اید مکان نا ا ن ر ایتماعی ،ایتصاری و سیاسی نیو مورر تویهه وایهع مهی گیهرر
(نیل ) 1 :2010،نیل با مجالعه تعاریف و ریهدگات نهای مجهرح شهدت رر خصهو اهانای
عمومی ،با تمرکو بر ایاف متحدت آمریکا ،رر اید خصو سه رویکرر را تشخی رارت
است ریدگات حلویی  -ایتصاری 2رر یستجوی اس به سهتا نهای ملمهوس مربهو بهه
اای عمومی است اینکه اای عمومی چیست؟ چه کسی مخار آنرا متلبل می شهور؟
ا ایدرو مینه ای نهاری و تعریای (یهانونی) بهرای مکهان نهای مربهو بهه ایتمهات ا هرار،
مکان نای تبار ا کار بید شهروندان و مکان نای بحث رربارة مسائل عمومی و رر نهایت
مناطق خا آ اری بیان 3ران می آورر اید مکان نا به روی نمه با و برای نمهه یابهل
رسترس ا ند رر اید رویکرر به شأ ن و یایگات حلویی مکهان نها رراختهه مهی شهور اینکهه
کداز مکان نا عمومی نستند و حلو مربو به ا رار رر اید مکان نا و نحوة محا هت ا
آنان چگونه است؟ رر بُعد ایتصاری نیو مکان نای عمومی به عنوان کافیی عمهومی ریهدت
می شوند که نباید ا رار را ا مصر آن محروز کرر و مصر ی رر ا آن کاف نبایهد
مویب کانش مصر ریگری ا آن شور رر سا نای اخیر نحوة تهأمید مهالی اهانای
عمومی رر یوامع سرمایه راری نیو مورر بحث یرار می گیرر اینکه ایهد نوینهه نها بایهد ا
مصار عمومی تأمید شور یها بخهش خصوصهی؟ (نیهل )2 :2010 ،رویکهرر ایتمهاعی -
اایی ،1بیشتر به رنبا شناسایی اید امر است کهه چنهید اهانایی چهه مهیکننهد و یها بایهد
1. Neal
2. the legal–economic perspective
3. free speech zones
4. the socio - spatial perspective

چگونه به ن ر برسند و اینکه چگونه باید استاارت شوند؟ (نیل )3 :2010 ،رر اینجا ایهد ایهدت
ویور رارر که اای عمومی رارای کارکرری ایتماعی است و اینکه چگونهه مهیتهوان بها
طراحی بهتر ،استاارت ا اید اانا را تلویهت کهرر ریهدگات سیاسهی1؛ بهه شهکلی انتلهاری،
اای عمومی را عرصة ستیوی می بیند که مررز ا آن یدا نگه راشهته شهدت و تحهت سهلجه
وایع میشوند و نمچون رموکراسی ،نهاری رر حا وا است (نیل )1 :2010 ،رر اینجا بها
مرور ا کار کسانی چون نانا آرنت 2و یورگد نابرماس ،3محدوریتنای اهانای عمهومی
رر کشورنای ربی بررسی می شور تحلیلا مبتنی بر اید ریهدگات عمهدتاً بهر رو موضهوت
کنار گهاشتهشدگی 1ا اانای عمومی و نلش و سا وکارنای کنتر ر تار 3رر اید اانا
به نیل)2010 ،
توس سیست نای سیاسی ،متمرکو نستند (برای مجالعه بیشتر ر
رر برنامهریوی شهری ،اای عمومی ا ن ر تهاریخی بههعنهوان « اهای بها  »6توصهیف

شدت است که به معنای خیاباننا ،ار نا و نواحی را تی ،ش انا و سایر اانای بیرونهی
است که به شکل عمومی مالکیت و مدیریت شهدت و رر ملابهل یلمهروی خصوصهی خانهه و
کار یرار رارند (تونش  )1 :2001 ،1یامعهشناسی معمهوفً تویهه بیشهتری بهه مویعیهتنهای
یویکی و تعامش رو انه مررز با یکدیگر راشته است بیش ا امکان مباحثه و گاهتوگهو،
اای عمومی بیشتر بر حسب رسترس هیری؛ چه یویکی و چه روانشناختی انهدا تگیهری
میشور (تونش  )2 :2001 ،اید رض رامنة مکاننایی را کهه عمهومی تللهی مهیشهوند بهه
شکل یابل تویهی گسترش میرند ا نگات تونش عشوت بر آن اشهکا کشسهی

اهای

عمههومی ن یههر خیابههاننهها و ههار نهها ،اههانای تههررر ن یههر تسهههیش حمههل و نللههی ن یههر
ایستگاتنای اتوبوس و مترو و اانای مصر

یمعی ن یر با ارچههنها و مراکهو خریهد نیهو

میتوانند  -طبق معیار یامعهشناسی  -رر بحث ا اای عمومی مهورر تحلیهل وایهع شهوند
تونش معتلد است که چالش امرو برنامهریوان و محللان شهری نحوة موایههه بها ایهد رو
ریدگات ا اای عمومی است که توس رانشهمندان علهوز ایتمهاعی تعریهف شهدت اسهت:
1. the political perspective
2. Hannah Arendt
3. Jürgen Habermas
4. exclusion
5. behavior control in public space
6. open space
7. Tonnelat
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حو ة عمومی 1و اانای بهه شهکل عمهومی رسهترس ههیر 2ماههوز نخسهت مهیتوانهد رر
وادتنای گاتوگو و مباحثه خشصه شور و رومی رر مسئله تحر

3

مهورر نخسهت مسهئله

رموکراسی مشارکتی را به میان میآورر و رومی بیشتر به ایدة آ ارینای رری بههویهژت رر
شکل «حق به شهر »1خور را نشان میرند (تونش )3 :2001 ،

3

راب وایت اانای عمومی را به چهار بخش تلسی کررت است:
 عرصهنای رارای مالکیت رولتی ولی با به روی عموز ،ن یر ار نا و یارتراتنا عرصهنای رارای مالکیت رولتی ولی رارای محدوریتنایی برای رسترسی و اسهتاارتعموز ،ن یر ور شگاتنا
 عرصهنای رارای مالکیت خصوصی ولی یابل رسترس برای عموز ،ن یر مراکو خرید عرصه نای رارای مالکیت خصوصی و منحصر به رسترسی خصوصی و شخصی ،ن یرباشگاتنای خصوصی و یرت (وایت)3 :1111 ،
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گسترش اانای عمومی رر مجالعا شهری نموارت طر هداران خها خهور را راشهته
است برخی نمچون اولدنبرک سعی کررتاند تا با یوئیا بیشتری اانای عمومی شهری

را تلسی بندی نمایند «مکان سوز» 6ا ن ر او ،مکاننایی نستند که نهه خانهه نسهتند (مکهان
او ) ،نه محل کار (مکان روز) و به شکل من توس ا راری که به رنبا هرار ا رو مکهان
1

یش گاته نستند ،مورر استاارت یرار مهیگیهرر (کریه  )2 :2011 ،ایهد مکهاننها میوبهان
ایتمات ا راری است که به شکل راوطلبانهه ،رو ها یهر  ،رر یهالبی یهر رسهمی و تهوأز بها

رو نبوز 1و نمکهاران،
شاری ،رر خار ا یلمرو کار و خانه رر آن حاضر میشوند (ر
 )10 :2001اولدنبرک 1رر کتاب خور با محور یرار رارن موضوت مکاننهای سهوز بهه نلهد
یامعة آمریکا نیو می هررا ر ا ن هر او آمریکهایی نها نگهات خهور بهه یه

خانهه ایهدتآ را

1. public sphere
2. publicly accessible spaces
3. mobility
4. right to the city
 .5برای آشنایی بیشتر با مفهوم حق به شهر به لینک زیر مراجعه شود:
http://www.isa.org.ir/session - report/4538
6. third place
7. Crick
8. Neal
9. Oldenburg

یایگوید نگات به شهر ایدتآ کررتاند (اولدنبرک )1 :1111 ،اولهدنبرک معتلهد اسهت کهه
لدان مراکو ایتماعی و مکاننای تجمهع عمهومی یهر رسهمی کهه رر برنامههنهای توسهعة
مسکد (ن یر محش حومة شهری) اتاا ا تار ،منجر بهه آن گشهت تها سهاکنید ایهد منهاطق
برای معاشر  ،بیش ا یش به نوری ترید نمسایه خور نات برنهد (اولهدنبرک ،نمهان)1 :
رر نتیجه ،رر یبت حیا عمومی یر رسمی ،آمریکایینا آن ابوارنای کهانش اسهترس را
که رر سایر رنن نا نلش متثری ایاا میکنند ،ا رست میرنند (اولدنبرک ،نمهان)10 :
او رر بس انمیت مکاننای سوز رر یمله یابل تویهی بیان مهیرارر کهه متأسهاانه ن هرا
به اید سمت متمایل است که علهل اسهترس ،ایتمهاعی اسهت ولهی ررمهان آن هرری اسهت
(اولدنبرک ،نمان )10 :بر خش اید تصور ،او ررمهان اسهترس را نیهو ایتمهاعی و یمعهی
می راند و رر اید میان انمیت ویژتای به اانای شهری خا ایتمات شهروندان مهیرنهد
رر نمید راستا او معتلهد اسهت بهرای آنکهه نهدگی رو مهرت آرامهش و شهکو ایی خهور را
با یابد ،باید رر سه عرصه ا تجربه تعار خور را با یابد نخست خانوارت یا امور خهانوارگی
است ،روز امور ثرو و تولیدی است و سوز بهطور کلی ایتماعی است کهه بیهانگر اسهاس
ایتمات و ستایش ا آن است (اولدنبرک ،نمان)11 :
اولدنبرک ویژگینهای مکهاننهای سهوز ن یهر کا ههنها ،کها یشها نها ،رسهتوراننها،
ار نا و سایر مکان نای مشابه را تشریح کررت است او یکی ا ویژگهینهای مکهاننهای
سوز را خنثی بورن می راند مکاننای بیطهر  ،بهه مکهاننهایی اشهارت رارر کهه نهه رربنهد
یواعد ،الواما و وظایف حاک بر مکان او (خانوارت) نستند و نه رر بند یواعد حهاک بهر
مکاننای کاری و شغلی یعنی مکان روز به ن ر او ،مکاننای سوز مکهاننهایی نسهتند کهه
ا رار ویتی که روست رارند به آنجا ر ت و آمهد مهیکننهد ،رر ایهد مکهاننها کسهی میوبهان
کسی نیست و نمه رر آن احساس رر خانه خور بورن و راحتی رارند (اولدنبرک ،نمهان)22 :
ویژگی ریگر اید مکاننا را مساوا طلبانهبورن یها بهه تعبیهر ریگهر نه سهجحکننهدگی 1آن
می راند معموفً رر بیشتر گروت نای انسهانی ا هرار بها یصهد و نهد خاصهی بها نه ارتبها
بریرار می کنند رر اینجا ،چنید نهد نهایی ویهور نهدارر شهاری ،نشها و تسهکید یها تد
مه ترید رفیلی است که ا رار با ن ویت مهیگهراننهد (اولهدنبرک ،نمهان )23 :رر وایهع
منولت و ملاز ایتماعی ا رار رر اید نوت مکاننا مویب برتری یا تااخر نمهیگهررر و نمهه
1. leveler
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شرای و یایگات برابری رارند گاتوگو ویژگی ریگر مکاننای سهوز اسهت گاهتوگهو
رر وایع نمچون ی با ی ندت رر مکاننای سوز تللی مهیشهور (اولهدنبرک ،نمهان)21 :
آن مکاننایی که بهترید و کاملترید خدما را ارائه میرنند ،آننهایی نسهتند کهه یه
نار میتواند به تنهایی و تلریباً نر مان ا رو یا عصه ر بهه آنجها بهرور ،بها ایهد اطمینهان کهه
آشنایانی رر آنجا نستند (اولدنبرک ،نمان )32 :رر اید مکاننا امکانا و تسههیش بهرای
هیرایی ا ا رار ویور رارر و به نیا نای آنان تویه میشور ویور مشتریان هر و ها یهر
نیو یکی ریگر ا ویژگینای مکاننای سوز است نر مشتری ر و ها یرصهی ،مهانی یه
تا ت وارر بورت است و هیر تد تا ت وارران بهرای سهر ندگی مهداوز مکهان سهوز ،ضهروری
است (اولدنبرک ،نمان )31 :مشتریان ر و ا یر معموفً بهه ایهد مکهاننها حها و نهوای
ریگری میبخشند بهعنوان ویژگی ریگر ،مکاننای سوز رر ی یید و بنهد نبهورت و سهارت و

فصلنامه علمیـ پژوهشی

058
دورة نهم
شمارة 1
بهار 1315

بیآفیشاند اولدنبرک بیهان مهیرارر کهه امهرو ت رننه نهای بسهیاری گر تهار تبلیغها
تجاری وایندت شدتاند رر مکاننای سوز اثری ا شار اید تبلیغا بر ا رار نیسهت رر ایهد
مکان نا ا اسرا و ر تارنهای رطمجهرا خبهری نیسهت (اولهدنبرک ،نمهان )36 :رر ایهد
مکاننا روحیهه شهاری و شهارکامی رر اولویهت نخسهت یهرار رارر حتهی گاهتوگونها رر
مکاننای سهوز نرگهو سهتیوتیویانهه و تهنش ا نیسهت (اولهدنبرک ،نمهان )31 :رر نهایهت
اولدنبرک معتلد است که نر چند رر ویونی ،مکاننای سوز اساساً بها خانهه تاهاو نهایی
رارر ،اما ا ن ر حمایت و آسایش روانی ،مکهاننهای سهوز شهبیه بهه خانههانهد (اولهدنبرک،
نمان)12 :
برخههی ا محللههان ن یههر راب وایههت ا من ههر کههجروی و انحرا هها ایتمههاعی بههه مجالعههه
ینبهنای مختلف استاارت ا اانای عمومی رراختهاند تحلیلا و نوشهتهنهای او عمهدتاً بهر
رابجه بید لیس و یوانان رر اانای عمومی شهری رر رنهنهای  10و  10مهیشری شههرنای
استرالیا متمرکو است ا ن هر وایهت ،شههرنا بهه طیهف گسهتررتای ا عرصههنهای عمهومی و
خصوصی تلسی میشوند و ا لب بر اساس عالیتنا ،یمعیتنا و رسترسهی بهه منهابع ،رارای
تااو نای ینسهیتی ،طبلهاتی و یهومی نسهتند (وایهت )201 :1113 ،راب و سهاتون 1رر ملالهه
مشترکی معتلدند که کارنای ن ری رربارة طبیعت اا و مان بهه شهکل یوسهته بها تنهوعی ا
مجالعا و مشانداتی که به تجارب ،نداشتنا و نگاتنا به اا ا بعد طبله ،ینسیت و یشهینه
1. Sutton

یومی تویه کررتاند کامل شدت اسهت (وایهت و سهاتون )13 :1113 ،ایهد کارنها ا تحلیهل
انوات مختلف خررت رننه نهای یوانهان (نها  1و یارسهون1116 ،2؛ مه روبهی1111 ،؛
وایت  1113به نلل ا وایت و ساتون ،نمان ،)13 :تا تحلیلنای متمرکو استاارت ا اهانای
عمومی و اانای ایتمات به وسیله گروت نای خا ن یر ا هرار یهوان (بهرای نمونهه ر
وایت ،نمان) ا ایهد اویهة ریهد را رر برمهیگیهرر کهه چگونهه اها «بهرای» و «بهه وسهیله»
گروتنای «حاشیهای» خا ن یر ساکنان بومی و ایلیتنای یومیِ یابل شناسهائی؛ برسهاخت
میشور (کوند1110 ،1111 ،3؛ اروارر ،1اوکلی 3و کاری1111 ،6؛ ساسهد1113 ،1؛ مهیس،
 1111به نلل ا وایت و ساتون ،نمان )13 :وایت رر بیشتر آثار خور بیان میرارر کهه نحهوة
مدیریت اانای عمومی نلش یابل تویهی رر ساخت وضهعیتی ایتمهاعی رارر کهه رر آن
یوانان و ریگران به ن یوند مییابند و اینکه تاارنا یا تهنشنهایی بهر یه مکهان خها
حاک میشور او با تلسی کررن کنتر بهه رو شهکل مثبهت و مناهی معتلهد اسهت کهه یه
محی رارای کنتر منای میتواند مویب تصور احساس ناخوشهایند و اضهجراب نسهبت بهه
سیاستنای یرمنصاانه و رویهنای لیسی شور بهعبهار ریگهر ،یه رویکهرر مثبهت آن
رویکرری است که نگرشنا و حلو یوانان را محترز شمررت و ا یوانان می خوانهد کهه
رر اتخاه راتحلنا شرکت کنند (وایت )210 :2002 ،به تعبیر ریگر وایهت معتلهد اسهت کهه
سیاست نای مربو به کنتر بر محی و اانای عمومی باید با کم کسانی اتخهاه شهور
که یرار است چنید کنترلی بر آنهان اعمها گهررر او نمهوارت تههکر مهیرنهد کهه تشهدید
ملررا  ،رصد ،کنتر و ن امیکررن اای عمومی نمیتواند به حل مسئله «یهرز خیابهانی»
(یعنی یرز یوانان) یا رابجة منای بید لیس و یوانان بیانجامد (وایت)111 :1113 ،
وایههت رر آثههار خههور سههعی مههیکنههد نههوت اسههتاارت ا اههانای عمههومی را بههر حسههب
اسههتاارتکننههدتنهها یههدا کنههد بههه تعبیههر خههورش ،مایههد خوانههد بههور کههه بههید اسههتاارتنهها و
استاارتکنندتنای مختلف اای عمومی رر اید محی نا بر اساس مناطق مسکونی ،محلی و
مناطق تجاری تااو یائل شوی محدورت نهای محلهی بهرای مثها شهامل نهواحی مسهکونی
1. Hall
2. Jefferson
3. Conen
4. Edward
5. Oakley
6. Kari
7. Sassen
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می شوند که ممکد است رارای ترکیب یومی و طبلهاتی متمهایوی باشهند ،ممکهد اسهت رر
آننا مکاننای مختلای (رر کنار مسکد) ویور راشته باشد و عالیتنای مختلف ایتماعی
را شامل شور (ن یر مراکو را ت ،ار نا ،سالدنای ایتماعا  ،کلیسا ،با ارنای کوچ
محلی و بارنا) اینجا ،یایی است که حیا ایتمهاعی رر معنهی کامهل آن ظههور مهییابهد
ایدیا مکانی است که نر رر با کسانی که آشناست و با خانوارت ارتبا بریرار میکند ایهد
مکاننا که رارای استاارتنای مختلای نستند و احساس «خانه آرز» را رارند ،معموفً وایهد
احساسی ا یلمرو یا مالکیت بر بخشی ا آن نیهو نسهتند (وایهت ،نمهان )201 :منجلهه بها ار
مرکوی 1کانون عالیت تجاری است و بر حسب مررمی که رر آنجا تررر رارند ،یهان وطنی
است به ندر کسی رر اینجا ندگی میکند آنها برای خریداران کافنا ،مسا ران (ا آنجا
که اید مراکو معموف به ایستگاتنای راتآند و خجو حملونلل عمومی نوری نستند) و
کارگران رو مور (کارمندان اراری ،خررت روشان و خدماتینا) طراحهی شهدتانهد (وایهت،
نمان )201 :ی منجلة تجاری مرکوی میتواند به نر مرکو بورگهی بهرای عالیهت تجهاری
شامل مجموعهنای بورک و با ارنای خرید شهری اشارت کند ایدیا یایی است که حیا
تجاری رر معنای ناب آن ویور رارر بیشتر ا اید نیست کهه بگهویی اهانای عمهومی بهه
شکل خصوصی تحت مالکیت یرار میگیرند رر چنید وضعی ،آنهایی کهه ا ایهد اها بهه
شکل صحیحاش استاارت نکنند  -یعنهی رر آنجها بهرای مصهر حاهور نداشهته باشهند  -ا
کافنا و خدما عرضه شدت کنار گهاشته میشوند و تحت کنتر نها و کنتهر نهای یهدی
توس گارر امنیتی و لیس یرار میگیرنهد (وایهت ،نمهان )201 :رویههنها و الگونهای ارارت
کررن بر حسب ویژگی نواحی محلی (ن یر طبله و ترکیب یومی) و نمچنید وضعیت مکان
رر ی شهر ،اینکه آن مکان محدورتای محلی باشد یا منجلة تجاری مرکوی ،ر میکند
برای مثا میتوان گات که ارارت کررن رر مناطق محلهای شامل میهوان مختلاهی ا سها ش
(و ملاومت) بید ایتمات محلی و لهیس رر تعریهف معیارنهای خها مهورر اسهتاارت بهرای
روشنای مناسبِ ارارتکررن آن منجله است (وایت ،نمان)210 :
وایت معتلد است که ا «مد رو نا »2تا «کورکان خیابانی» ،نان یوان تا یوانان بهومی،
استاارت ا خیابان با انگیوتنای مختلای انجاز میشور اید نوت استاارتنا میتوانهد ا مکهانی
که رر آن تاریح و سرگرمی شکل الب استاارت است تا مکانی را رر برگیرر که «بلاء» نهازِ
)1. Central Business Districts (CBDs
2. trendies

با ی است (وایت ،نمهان )212 :ا ن هر او طبیعهت و یامهدنای تمهاس لهیس  -یوانهان بها
متغیرنای مویعیتی ن یر ظانر یوانان ،عالیتنای آنان رر اای عمومی ،نگرشنها و ر تهار
یوانان شکل میگیرر (وایت ،نمان )212 :به تعبیر او حدایل رر بخشنایی ،تعهارضنها ا
تاار آشکار بید عناصری ا « رنن لیس» و عناصری ا « رنن یوانان» ناشی میشور
(وایت ،نمان )210 :وایت بیان میرارر که گات ممکهد اسهت تهشش یوانهان بهرای اسهتلرار
مکان خورشان رر یهان ا طریق رویهنهای رننگهی خلهق شهدت یهوانی ( ورسهتر1113 ،1
بهنلل ا وایت ،نمان )211 :به آسانی توس رسانهنا بهه «رار و رسهتهنهای» تهدیدکننهدتای
تغییر یابد که مخرب احتراز و سا گاری نستند رر اید شرای اید لهیس اسهت کهه وظیاهه
تویف اعما یانونشکنانه (رر رر و ریوار و خیابهاننها) و نگهه راشهتد ایهد گهروتنها تحهت
کنتر نوری و نمچنید وظیاه کنتر بر محلنا و اتو نای معمو خا عرصهه م هانر
رننگی یوانان و عالیتنای اویا را ت آنان را بر عهدت رارر (وایت ،نمان)211 :
وایت رر برخی ا آثارش تشش کررت است تا به عوامهل یههب و ر هع یوانهان بهه برخهی
مکاننای شهری نیو تویه کند من ور او آن است که برای مثا چرا یوانان ترییح مهیرننهد
معموفً به مراکو تجاری شهری بیایند ،تا اینکه ا امکانا مویور رر محهل خورشهان اسهتاارت
کنند او معتلد است که برای یوانهان ،تحهر ا منهاطق محلهی بهه نهواحی تجهاری مرکهوی
میتواند ناشی ا عواملی باشد که برخی ا ایهد عوامهل بها یههابیتنهای آشهکار مرکهو شههر
ارتبا رارر ،اما ممکد است عوامل را عه نیو ویور راشهته باشهند کهه تحهر نهای یوانهان را
2
شکل میرند برای مثا کمبور خدما را تی رر مناطق محلهای ،تهأثیر لیسهی شهدن یهار
حیا خیابانی رر محش  ،تنشنای مالی و سهایر تهنشنها رر خهانوارت و خسهتگی محهو ا
ایتماعا محلی ،ا آن یمله اسهت (وایهت ،نمهان )213 :راب وایهت معتلهد اسهت کهه سهه
رویکرر برای موایهه با کجروی یوانان رر اانای عمومی ویور رارر:
روش قهرآمیز

رر ی بیان کلی ،اشکا یهرآمیو یلوگیری ا یرز به رفیل مختلف برای عشیهق و منها ع
یوانان و کورکان یان بخش است رر موارر بسیاری ،استاارت ا ور یر ضهروری اسهت،
به طور ا راطی نمه یوانان را مجها ا مهی کنهد ،و رر نهایهت ا ن هر ایتمهاعی تمهایوآمیو
1. Forster
2. over - policing
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است ممکد اسهت شهکل مناسهب آ ن باشهد کهه ایهداما یهرآمیهو رر شهرای خاصهی بهرای
محا ت ا ا رار و اموا رر ملابل ر تار مجرمانه وایعی بهکار گر ته شور به نر روی ههیرش
ور بهعنوان ی استراتژی و به عنوان اصهل اساسهی ممانعهت ا یهرز مجرمهان ا اویهه ریهد
حلو یوانان و علل یهرز یوانهان ،رارای مسهائل متعهدری اسهت (وایهت )2 :1111 ،معمهوف
استراتژی تسانل صار رریه 1رر رویکرر ویهور رارر رر اینجها معمهوفً ا نهارنهای یهرآمیهو
استاارت شدت و خشونت یا تهدید بهکارگیری خشونت ا مه تهرید ابوارناسهت رایهت معتلهد
است که بنا به طبعیتشان ،نهارنای یهرآمیو معمهوفً ا سها و کهار انه نهی بهه یوانهان نیهو
استاارت میکنند ( ول  1111 ،2به نلل ا وایت ،نمان )3 :رر اینجا اید نهارنا برای گروتنهای
خاصی ا یوانان ،نویت نامشروعی تعریف کررت و تشش میکنند تها آن گهروت ا یوانهان ا
بلیه یامعه ،یدا تعریف شوند ند اصلی اید چنید نهارنایی برآوررتکررن نیا نهای وسهیع
ن از با برساخت مر نای نمارید و وایعی بید آنچهه ر تهار «یابهل ههیرش» اسهت و آنچهه کهه
نیست ،و بید آن کسانی که رض میشور «سا گارند» با کسانیکه رض میشهور «منحر نهد»
است (وایت ،نمان )1 :روشی که رر اید رنیا ت مورر استاارت وایع میشور بر کنتر  ،تأکیهد
می ور ر و شامل ر ات ا حاور یهری ملمهوس رر خیابهاننها (ن یهر گشهت لهیس) ،اسهتاارت
گستررت ا یدر متار کررن یمعیت و کنتر نویت ا رار و استاارت ا نمایشهگرنای مهدار
بسته رر اانای عمومیاست (وایت ،نمان)6 :
رهیافت توسعهای
3

رر ملابل ،رنیا تنای توسعهای بهر هرض رربرگیهری یوانهان بهه مثابهه مشهارکتکننهدگان
مشروت رر تصمی گیرینا و رایندنای الب نهاری مبتنی است رر اید استراتژی ،مشح ها
و نیا نای یوانان به شکلی مثبت و سا ندت رر ن ر گر ته میشور (وایت ،نمان )2 :روشنهای
مشارکتی و حل مسئله با خور یوانان مد ن ر است حهل مسهئله بها خهور هیمهدخشن شهعار
اساسی اید استراتژی است ایدة اساسی رر س ایهد رنیا هت ،هران کهررن اهایی بهرای
یوانان برای توسعة احساس یویتری ا شایستگی ،ماید بهورن ،تعلهق و یهدر یها اسهتعدار
است ( ول

و کوبرید 1113 ،به نلل ا وایت ،نمان)1 :
1. zero tolerance
2. Polk
3. developmental

رهیافت همراهانه

اید رنیا ت بر اید ایدت مبتنی است که یوانان ن را مشروعی رارند ،بهویهژت رر ایهد مینهه کهه
رر اانای عمومی ن یر مراکو خرید و خیابان چگونه با آنان برخورر شور و اینکهه ایهد ن هرا
باید رر خرویینای مهاکرا لحاش شور تا به ناهع نمهه طهر نها شهور (وایهت ،نمهان )1 :بهه
یای آنکه تشش شور تا یوانان  -بهعنهوان اسهتاارتکننهدگان برخهی ا اهانای عمهومی،
بهعنهوان مشهارکتکننهدگان عها رر حیها ایتمهات ،بههعنهوان صهاحبان حهق  -ا برخهی
اانای عمومی کنار گهاشته شوند ،اید رنیا ت بر نگات رربرگیری ایتماعی 1مبتنی اسهت
اید رنیا ت بیشهر رر اهانای عمهومی نیمهه خصوصهی نمچهون مراکهو خریهد و اسهادنا
کاربرر رارر و به نمید رلیل معتلد است که باید مشارکت اید مراکو را رر بهتر کررن امهور
یلب کرر رر اینجا یوانان هی مدخشن مشروعی ریدت میشوند که به شهکل ایهدتآ بایهد
رر نر نوت رایند مشورتی صدایشان شهنیدت شهور (وایهت ،نمهان )1 :ایهد ریهدگات منتلهد
یدی شعار «آنها را ا خیابان یمع کنید »2اسهت رر مجمهوت راب وایهت معتلهد اسهت کهه
شهر اساساً بهمثابة رایندنای یوسته رر برگیهری و محهروزسها ی ایتمهاعی ریهدت مهیشهور
(وایت )31 :1116 ،رر اید میان ،یوانان عشمت و نشان خورشان را بر اانای عمهومی بهه
طر مختلای میگهارند (وایت )101 :2003 ،سیاستنای شهری یهرآمیهو رربهارت یوانهان
اثههربخش نبههورت و آنههان بایههد بهههعنههوان یکههی ا هیمههدخشن شهههر ریههدت شههوند خرویههی
سیاستنای شهری باید با مشارکت خور یوانان تهیه شور
برخی ا محللانی که بهه مجالعهة رابجهة یوانهان و اهانای عمهومی رراختههانهد بهه طبلها
مختلف ا یوانان تویه کررت و معتلدند که نابرابرینای ایتماعی نیو باید رر موضهوت اهانای
عمومی ریدت شور به ع آنان تنشنای نهان حو اانای عمومی کمتر بهه ایهد شهیوت مجهرح
شدت است که نگرشنا ،نیا نا و حلو ا رار حاشیهای بهویهژت یوانهانی را بیهان کنهد کهه ا ن هر
ایتصاری و ایتماعی رر حاشیهاند (کران 3و ری )3 :2001 ،1ملون 3با تأکید بهر خیابهان بههعنهوان
ی اای عمومی مه  ،معتلد است که خیاباننها مینهة موایههة ایتمهاعی و اعتهراض سیاسهی
نستند ،محل سلجه و ملاومتند ،مکان خشنوری و اضجراباند (ملهون )131 :2002 ،ا ن هر او
1. social inclusion
2. keeping them off the street
3. Crane
4. Dee
5. Malone
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بهرلیل ملموس بورن حاور یوانان رر خیاباننها ،آنهها رائمهاً رر معهرض رگبهار رویههنهای
ف اسهتاارة یوانهان ا
یانونی نستند طهرر شهدن یها رر یایگهات مهواح یهرار گهر تد ،معمهو ً
خیاباننا بهمثابة اایی برای نمایش رنن خورشان ا طر بورگسافن سهوءتعبیهر شهدت
اسهت (ملههون )131:2002 ،رر مینهة ملاومههت یوانهان ا طریههق اههانای عمههومی ،برخههی
معتلدند که ا رار مختلف رر یارترو بنا به ملاصد ،یشهینة ایتمهاعی و شهرای خها خهور
استاارت نای متااوتی ا آن کررت ،معانی متااوتی بهه آن نسهبت رارت و خهوانشنهای خها
خور را ا اید اای شهری رارا نستند که لوومهاً بها انهدا و برنامههنهای سها ندگان ایهد
اای شهری ن خوانی نهدارر و بعاهاً مهیتوانهد شهکل ملاومهت و واکهنش رر برابهر آنهها
بهعنوان نیرونای سلجه را به خور بگیرر (آ ار)223 :1310 ،
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رر مجموت نویسندگان اید ملاله معتلدند که رر شهرنای امهرو ی کشهورمان ،یوانهانی
که با روست ینس مخالف خور رر اانای عمومی شهری حاور مییابند ،انتخهاب اها
را عمدتاً بر حسب میوان و نحوة کنتر آن اا توس ابوارنای اعما کنتهر رسهمی یعنهی
لیس ،یش می برند اانای روبا ی که امکان اعما چنهید کنترلهی بهر آنهها بیشهتر اسهت
معموفً ا رایرة انتخاب یوانان خار میگررر به نمید رلیل ریدگاتنای راب وایت  -کهه
رر تحلیل نای خور تعامل بید لهیس و یوانهان رر اهانای شههری را بههعنهوان رو ماههوز
مرکوی برگویدت است  -بهعنوان مبنای ن ری ملاله انتخاب شدت است
روش پژوهش
1

روش باید مجابق با موضوت مهورر مجالعهه انتخهاب و ار یهابی شهور ( لیه )231 : 1311 ،
بههرلیهل ویژگهی نهای خها گهروت مههورر مجالعهه ،رر ایهد تحلیهق ا تکنیه نهای کیاههی
یمعآوری رارت استاارت شدت است به اید معنی که ف ز بور تا نخسهت بها مجالعههشهوندگان
ارتبا یابل اعتماری بریرار شور و رر گاز بعد اید رصت ران گررر تها آنهان رر راسهتای
محورنای مورر ن ر تحلیق ،ن ر خور را آشکار کنند برای اس به رسشنهای تحلیهق ،ا
رو تکنی «مشاندت و مصاحبه» استاارت شد مجالعهشهوندگان ،یوانهان سهاکد شههر رشهت
بورند که با ینس مخالف خور رر اانای عمومی شهری حاور مییا تنهد بیسهت ناهر ا
اید یوانان با استاارت ا روش نمونهگیری ند مند مبتنهی بهر تکنیه گلولهه بر هی انتخهاب
1. Flick

شدند یعنی منبع یا تد مصاحبهشوندت بعدی ،ا طریق مصاحبهشوندت علی بورت است گلیهر و
اشتراوس معیار اشبات ن ری را برای اتماز مصاحبهنا یشنهار میکنند« :اشبات ن ری ملوله مبنای
راوری رربارة مان تویهف نمونههگیهری ا گهروتنهای مختلهف مربهو بهه آن ملولهه اسهت
نمونهگیری و ا وورن بر اطشعا ننگامی ایان مییابد که اشبات ن ری ی ملوله یا گرونهی
ا موررنا حاصل شور (یعنی ریگر چیو یدیدی بهرسهت نیایهد) » ( لیه  )110 :1311 ،هس
یکههی ا راتنههای مناسههب بههرای اتمههاز مصههاحبهنهها رر روش کیاههی ،موایه هة ژونشههگر بهها
اس نای تکراری مجالعهشوندگان است رر مینة نحوة ایرا ،س ا شناسهایی نمونههنها بها
آنان بهطور یداگانه و به صور حاوری مصاحبه ،که مهان و مکهان مصهاحبه بسهتگی بهه
ن ر مصاحبهشوندگان راشت ن را مصاحبهشهوندگان رر طهو مصهاحبه نوشهته شهدت کهه
به رفیل مختلف با ضب مصاحبه موا لت نکررند میانگید مد مان انجهاز مصهاحبه یه
ساعت بورت و مصاحبهنا رر سا  1313انجاز و برای ثبت مشاندا نیو ا روربهید عکاسهی
استاارت شدت است استاارت ا تکنی مشاندت رر رو مان انجاز شهد نخسهت یبهل ا انجهاز
مصاحبهنا و برای تدییق و گسترش اطشعا نویسندگان ملاله رر خصو موضوت تحلیهق
انجاز شد رر نمید راستا آیت نای موضوعی مشاندة تعریف و با تکیه بر تکنیه گشهت و
گات 1رر اانای عمومی مختلف سجح شهر برای مشاندة آیت نا تشش شهد مرحلهة روز
مشاندا  ،بعد ا انجاز مصاحبهنا بور یعنی به بررسی مکهاننهای مشخصهی هرراختی کهه
مصاحبهشوندگان به عنوان محل مکث یها اسهتاارت خهور عنهوان کهررت بورنهد ویژگهینهای
یمعیتشناختی مصاحبهشوندگان به شرح یر است:
نعیمه  22ساله ،حمید  21ساله ،رنها  22سهاله ،حامهد  32سهاله ،النها  22سهاله ،نهاری 26
ساله ،مری  16ساله ،رضا  11ساله ،عاطاه  20ساله ،امیر  20ساله ،النا  21سهاله ،امیهر  30سهاله،
حدیث  21ساله ،مسعور  23ساله ،آراز  21ساله ،محمد  33ساله ،شیما و ارریس  21ساله
یافتهها
انواع کنترل و انتخاب فضا

یکی ا اندا

اساسی اید مجالعهه ،بررسهی نلهش کنتهر رسهمی و یررسهمی رر انتخهاب

مکان نهای شههری یههت گههران ویهت بها یهنس مخهالف بهورت اسهت نویسهندگان ملالهه
1. talk & walk
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ویژگینای به رسهت آمهدت ا مجالعهه را رر سهه گهروت یهای رارتانهد ماههوز محا ههکهار
نوری

ترید ماهوز به من ور اید تحلیق بورت که رر اینجها ا آن اسهتاارت شهدت اسهت طبهق

یا تهنای اید تحلیق ،میتوان سه گروت را رر اید مینه شناسائی کرر:
جدول  .1سنخشناسی عشّاق استفادهکننده از فضاهای عمومی
انواع کنترل
گروه

رسمی

غیر
رسمی

+

+

ویژگی گروه

مکانهای منتخب

 رابجة خور را بهتا گی آ ا کررتاند ننو خانوارت را مجلع نکررتاندمحا هکاران
اانای عمومی

 -رر مجموت اید نوت روستینا را

مکاننای رنج ،خلو ،

بهتا گی تجربه میکنند

ک تررر ،کمتر یابل

 -رختران بیشتر رر اید ملوله یرار رارند

رؤیت

 نسبت به آبرو و ویهة ایتماعیحساسیت رارند
 -سران بیش ا رختران رر اید ملوله
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شبهمحا هکاران
اانای عمومی

+

_

یرار رارند

مکان نای رنج ،خلو ،

 -خانوارتنای اید گروت با روستینای

ک تررر ،کمتر یابل

یش ا ا روا ک و بیش موا قاند

رؤیت

 تجربة موایهه با کنتر رسمی را راشتهاند خانوارتنای اید گروت نگات مثبتی بهعصیانگران
اانای عمومی

_

_

روستینای یش ا ا روا رارند

نمة انوات اانای

 -اید نوت ارتباطا را حق رری و

عمومی شهری

خصوصی خور میرانند
 +نگران نستند -نگران نیستند

نمانطور که رر یدو شمارة  1مشاندت میشور ،برحسب نگرانی مجالعههشهوندگان ا
نوت کنتر ایتماعی؛ سه گروت شناسایی شدت است:
محافظه کاران فضاهای عمومی : 1ایهد گهروت نه ا کنتهر یررسهمی و نه کنتهر
رسمی نگران بورت و ترییح می رنند تا رر معرض نیچ کداز ا اید کنتر نا یرار نگیرنهد
ایدنها ا حاهور رر مکهان نهایی کهه احتمها ریهدت شهدن توسه آشهنایان ،وابسهتگان و
1. conservatives of public spaces

نمچنید عوامل کنتر رسمی ن یر گشت لیس ویور رارر رنیو می کنند بهنمهید رلیهل
گرایش اید گروت به مکهان نهای خلهو و رور ا چشه ایتمهات اسهت ایهد گهروت اگهر
اتومبیل راشته باشند ،ترییح میرننه د تها خهار ا شههر برونهد یها ا آن بههعنهوان مکهان
اختااء استاارت نماید مکان نای عمومی ن یر ار نا ،کا یشا نای خلو  ،خیابهاننها
و کوچه نای رعی و که تهررر ا یملهه مکهان نهای مهورر ن هر ایهد گهروت رر اهانای
عمومی است اید گروت حتی رر صور استاارت ا کا یشا  ،ترییح میرنند تها محهل
نشستد خور را رر مجاور نجرت انتخاب نکنند
شبه محافظه کاران فضاهای عمومی :1اید گروت عمدتاً نگران کنتر رسهمی – و نهه

کنتر

یررسمی  -است اینان یش تر تجربة وارسی توس گشت لهیس را راشهته انهد

خانوارة اید گروت ا رابجة ر ندان خور ک و بیش مجلهع نسهتند و البتهه ایهد بهه معنهای
موا لت کامهل بها چنهید روابجهی نیسهت آنهها نیهو تهرییح مهی رننهد تها ا حاهور رر
مکان نای عمومی رتررر ،شلوغ و واید رید ایتمات رنیو کنند بهه ویهژت مکهان نهایی
که رر بید یوانان ا ن ر رصد و کنتر لهیس شههر
بید شان نیو یسمت نای خلو

ار

یا تهه اسهت بهه نمهید رلیهل رر

نای عمومی ،کا ی شا نا ،برخهی مکهان نها ن یهر

مراکو ننری که یوانان مجم ئد نستند گشهت لهیس رر آنجها حاهور نهدارر ،ا یملهه
مکان نای عمومی مورر استاارت است

عصیانگران فضاهای عمومی :2اید گروت نه نگران ریدت شدن توس روستان و آشنایان

و نههه رسههتگیری توس ه عوامههل کنتههر رسههمی نسههتند ایههد گههروت ،معمههوفً ارتباطهها و
روستینای یش ا ا روا را حق خور میرانند ،البته تجربة وارسهی توسه عوامهل کنتهر
رسمی را یبشً راشتهاند شرکت رر ارتینای مختل و ر تد به اانای عمومی مختلف ،ا
یمله ویژگینای اید گروت است اید ا رار معموفً واید رو ویژگی نستند :والدیدشهان ا
رواب آنان مجلع بورتاند و نسبت به نحوة برخورر نهارنای ایتماعی بها ملولهة روسهتینهای
یش ا ا اروا بسیار منتلد و حاضر بورند برای علاید خور نوینه بپررا ند

1. semi - conservatives of public spaces
( Rebellions of Public Spaces .2نویسندگان در انتخاب این واژه از تقسیمبندی رابرت مرتن از انکواع تطکابق
تکثیر پذیرفتهاند).
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مکانهای شهری پراقبال عشاق

ار

اولید مکانی است که رر بید اید گروت ا یوانان رطر دار است (عکسنای شمارة

 1و  )2ولی رر راخل نمید ار  ،نیو یسهمتنهای مختلاهی توسه ایهد یوانهان انتخهاب
میشور رر وایع طی گهشت مهان ،یسهمتنهای مختلهف هار
نمچنید حاور گروتنای ایتماعی استاارتکنندت ا ار

ا ن هر حاهور لهیس و

تلسی بندی شدت اسهت معمهوفً

اید گروت ا یوانان رورت مانی سرکشهی گشهتنهای لهیس را بهه حا هه سهپررت و سهعی
میکننهد رر آن سهاعا ا هار

اسهتاارت نکننهد آنهها نمچنهید رر ایهد مینهه بهید خهور

اطشت رسانی کررت و رر ساعا حاور گشت ،با یام

نمدیگر را مجلهع مهیکننهد نکتهة

یالههب رر یا تهههنهها آن اسههت کههه معمههوفً معتههاران و عشها یههوء گههروتنههایی نسههتند کههه
بعدا ظهرنا و بید ساعا  13تا  16رر ار

حاضهر مهیشهوند ا ن هر آنهان هار نها رر

ننگاز صبح متعلق به سالمندان و عصرنا متعلق به خانوارتناست
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عکس  .1حضور جوانان در ساعات میانی روز در پارک
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عکس  .2حضور جوانان در قسمتهای کمتر قابل رؤیت پارک

بعد ا ار  ،کا یشا و سینما مه ترید مکاننای مورر ایبا یوانان شهر است البته
وضعیت ایتصاری اید یوانان بر انتخاب اید مکاننا تأثیرگهار بورت است برای مثا رر بید
یوانانی که وضع مالی بهتری راشتند ،کا یشا معموفً رر مرتبة او انتخاب و برای سهایر
یوانان ،ار

مه تر بورت است رر نمید راستا ،کا یشا نا به رسهتوران یها سهت ورنها

ترییح رارت شدت ،به اید رلیل که رر رستوران یا ست ور بها تمهاز شهدن صهر
مکان را تهر

هها ،بایهد

کهرر و ایهد گهروت عشیهه رارنهد مهان بیشهتری را رر ایهد مکهاننها سهپری

کنند(1عکسنای شمارت )3

 .1اینکه کدام کافیشاپ ها بیشتر مورد اقبال جوانان بوده و به غیر از موضوع انواع کنترل ،کدام عوامل در انتخکاب
کافی شاپ نقش دارند ،از موضوعاتی است که می توان در تحقیق مستقلی بکه آن پرداخکت ،زیکرا ایکن موضکوع از
پیچیدگیهای خاصی برخوردار است.
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عکس  .8مکانهای عمومی سرپوشیده مورد اقبال جوانان

وسیلة نقلیه و استفاده از فضا

وسیله نللیه تأثیر یابهل تهویهی رر ر تارنهای رننگهی یوانهان ایاها مهیکنهد و گهات حیها
ایتماعی شهر را رستخوش تغییراتی می سا ر (بهرای اطهشت بیشهتر رر ایهد خصهو

ر

علیخوات ،وریعاری  )1311یا تهنای اید تحلیق نشان میرنهد کهه معمهوفً راشهتد وسهیلة
نللیه توس اید یوانان ،امکان یابهیایی بیشهتری را بهرای آنهان هران مهیآورر نمچنهید
وسیلة نللیه امکان رور بورن ا عوامل کنتر رسمی ن یر گشتنای لیس را بیشتر میکنهد
یا تهنای ایهد تحلیهق گویها ی آن اسهت کهه راشهتد اتومبیهل مویهب رور شهدن یوانهان ا
اانای راخل شهری و گهران مان با ن بورن رر اانای خار ا شههر یها بهید شههری
ن یر سارتخانهنای سنتی یارتنای بیدشهری می گررر رر وایع یکی ا انگیهوتنهای اصهلی
خرو ا شهر با اتومبیل ،رور بورن ا امکان کنتهر رسهمی اسهت نمچنهید اتومبیهل بهرای
بخشی ا اید یوانان نلش مکان 1را ن ایاا مهیکنهد بههعبهار روشهدتهر ،اتومبیهل مکهان
1. place

سر وشیدت و امنی تللی می شور که رر معابر عمومی خلو

هار

شهدت و ایهد یوانهان رر

راخل آن به گاتوگو با یکدیگر می ررا ند امکان برخورراری ا موسهیلی رلخهوات یکهی
ریگر ا یهابیتنای اتومبیل ار

شدت بهرای ایهد یوانهان اسهت آنهان معمهوفً بها خریهد

خوراکی ،سعی میکنند احساس رر خانهبورن را به اید مکان ببخشند
یافتههای جنبی

ا یمله مکان نایی که شاید به مرور مان یهای خهور را رر بهید ایهد گهروت ا یوانهان بها
میکند ،حاور رر طبیعت و سارنای یه رو ت گرونهی ا طریهق آدانهسنهای مسها رتی
است مصاحبه شوندگان رلیل اید انتخهاب را یهانونی بهورن چنهید سهارنایی و احتمها که ِ
رخالت عوامل کنتر رسمی رر آن میرانند معمهوفً اسهتلبا یوانهان رانشهجو ا ایهد نهوت
سارنا بیشتر است ا یا تهنای یالب تویه ریگر اید تحلیق ،ر تد به سینما نه برای تماشهای
یل  ،سوار شهدن مینهیبهوس نهای بهید شههری و عویمهت بهه ملصهد ،بهدون یهارت شهدن ا
مینیبوس و مجدراً برگشت به مبدأ آنن چند بار رر رو و صر اً بها نهد راشهتد مکهانی
رور ا کنتر رسمی ،نشستد رر راروخانهنا ،نه بها یصهد خریهد رارو و له بها نهد رور
بورن ا رید عوامل کنتر رسمی است نمچنید انتخاب خیاباننای رعی خلهو  ،بههرلیهل
امکان رویدن و یا خندیدن با صدای بلند ا ریگر یا تهنای حائو انمیت اید تحلیق است
آنکه امرو ت شبکهنهای ایتمهاعی مجها ی بههتهدریج رر بریهراری

نکتة ریگر ،علیر

ارتبا یوانان با ینس مخالف نلش یابل تویهی ایاا میکننهد و رارتنهای ایهد تحلیهق نیهو
متید آن است ،با اید ویور رر ایلیتی ا گروت مورر مجالعه ،بستر بریراری ارتبها

اهانای

عمومی شهری بورت است رر اید میهان ،هار نها و کها یشها نها ا مهه تهرید اهانای
شهری بورت که اید گروت ا یوانان ارتبا خور را رر آنجا شکل رارتاند
بحث

حیا

1

رننگی یوانهان رر اهانای عمهومی شههری ،رر طهو یهرن بیسهت و یهرن یدیهد

نموارت مورر بحث ن ریه ررا ان عرصة مختلهف رانشهگانی نه چهون مجالعها

رننگهی،

یامعهشناسهان ،یهرزشناسهان و شهرسها ان بهورت اسهت برخهی ا ن ریهه هررا ان بهه حیها
1. cultural life of the youth

فصلنامه علمیـ پژوهشی

070
عشّاق و شهر ...

خیابانی 1یوانهان رراختهه و بهه تعامهل بهید لهیس و یوانهان تویهه کهررتانهد رر ایهد نهوت
تحلیلا معموفً موضوت مجرمانه تللیکررن اای عمومی 2مهورر بررسهی یهرار گر تهه و
تبعا چنید سیاسهتنهای مجالعهه مهیشهور نلهد محللهان آن اسهت کهه معمهوفً رر چنهید
سیاستنایی رر خصو

یوانان ،ماروضا

یشراورانهای ویور راشهته و آنهان بههعنهوان

یمعیت یا گروت سنی «مسئلهرار »3تللی میشوند رر نمید راستا ،سیاستنهایی کهه معمهوفً
یههت مهدیریت مکههان 1اتخهاه مهیشههور ا نهوت یهرآمیههو اسهت تهشش مجریههان ایهد نههوت
سیاستنای شهری معمهوفً بهر آن اسهت تها رویههنهای کنهار گهاشهتهشهدگی رر اهانای
عمومی 3را ایرا نمایند رر طر

ریگر اید طیف میتوان ا سیاستنای شهری رربرگیرانه

سخد گات سیاستنایی که یوانان خور یکی ا هیمهدخشن مسهئله ریهدت شهدت و اتخهاه
تصمیما برای آنان با مشارکت خور آنان انجاز میشور یا تهنای اید تحلیهق گویهای آن
است که بخش اع
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یوانانی که با ینس مخالف خور رر شهر ظانر میشهوند ،نمهوارت بها

موضوت کنتر رسمی رر کشاکش بورت و انتخاب مکان رر اانای عمومی شهری توسه
آنان با تویه به ضعف و شد اعمها کنتهر رسهمی صهور مهی ههیرر رر نمهید راسهتا
برخی ا آنان تشش میکنند تا با حاور رر مکاننای عمومی خلو و ک تهررر ،خهور را
ا شار ابوارنای کنتر رسمی رور سا ند برخی ریگر تشش میکنند تا با ر هتد بهه خهار
ا شهر به چنید ند ی رست یابند برخی نیو ترییح میرنند با ر تد به مکاننای خصوصی
ا انوات کنتر نا رور شهوند عبهاس کهاظمی رر ملالهة خهور نشهان رارت اسهت کهه رر میهان
گروتنای رسه ن تهرانی رر اسادنا ،یوانان بیش ا نمهه رچهار محهدوریتنها نسهتند ا
تجمع یوانان عصرنا و شبنا رر برخی اسادنا ممانعت بهعمل مهی آیهد و ا ورور سهران
مجهرر رر آخهر ناتهه یلههوگیری مهیشهور رختهران و سههران یهوان رر ررون اسهاد بههرای
مصاحبت و نمرانی با یکدیگر رچار مشکل نستند آنها بهنمید رلیل راتنای ریگری برای
آشنایی و روستیابی رر مراکو خرید یدا کررتاند (کاظمی )101 :1313 ،بهن هر مهیرسهد
که اعما سیاستنهای سهختگیرانهه رر اهانای عمهومی مهیتوانهد بخشهی ا یوانهان را
1. street life
2. criminalization of public space
3.problem populations
4. place management
5. exclusionary practices in public space

بهسوی اانای خصوصی سو رند و رر اید صهور امکهان کنتهر ر تهار کمهی رشهوار
خواند بور نمچنید معموفً اید نوت کنتر نا مویب میشور که برخی ا اانای عمهومی
که کاربرینای رننگی یا ننری رارند ،رر نهان بهعنوان ی

مکان یا «یا» کارکرر یابنهد

من ور مکان نایی نمچون سینما یا مراکو رننگی است که برای برخی ا یوانهان بهه منولهه
ی

«مکان» تنو یا تهاند تا اینکه مکانی برای ارائة محصوف و رستاوررنای ننری باشند

حتی شاندی که مکانی نمچون راروخانه ن رر موارری به منولهه «یها» بهرای ایهد یوانهان
تنو می یابد رر وایع با ماههوز «یها» شهاند عملکرر رایهی ا مکهاننهای عملکهرری ن یهر
راروخانهنا ،سینمانا و کتابخانهنا نستی یوانانی که بهرلیل حاکمیت نگات یرزانگارانهه بهه
مکان و ر تارشان ،نمچون مجرمان ا مکانی به مکان ریگر کوچ میکنند و نهد

آنهان بها

ن بورن و رار ا ن ار نهارنای رسمی نمچون لهیس اسهت حهس مجهرز بهورن حسهی
نامجلوب است که برخی ا یوانان مصاحبهشوندت با خهور راشهتند روشهد اسهت کهه تللهی
یرزانگارانه ا ر تارنای رننگهی بههویهژت ر تارنهایی کهه رارای بسهتری اهایی و مکهانی
نستند چندان کمکی به حل مسائل نخوانهد کهرر لیسهی شهدن اهانای عمهومی مویهب
رونق اانای خصوصی خواند شد وایعیت آن است که اید یوانان رر اهانای عمهومی
عمدتاً با یکدیگر صحبت میکنند ،ولی رر صور سو رارن آنان به اانای خصوصی و
اههانایی رور ا چشهه ایتمههات ،مههیتههوان انت ههار راشههت کههه مر نههای رابجههه بسههیار
ننجارشکنانهتر شدت و تبعا نگرانکنندتتری رر برراشهته باشهد وحیهد شهالچی رر تحلیهق
خور نشان رارت است که برای مثا ر تد به مکانی نمچون کها یشها رر بهید یوانهان ،نهه
ر تاری منا
آن با عنوان سب

ا سایر ویژگینای نگرشی و ر تاری ،بلکه یوئی ا من ومهای اسهت کهه ا
ندگی یار میشور (شالچی )1316 ،ایهد یا تههنها بیهانگر آن اسهت کهه

موایهة یرز انگارانه با استاارت یوانان ا اهانای شههری ،چنهدان کمکهی بهه حهل مسهائل
ایتماعی نکررت و موارر یش گاته اساساً رر عرصة رنن

یابل حل خواند بور
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Abstract

There has been a huge concern about the manner of confrontations of
different social groups with urban public spaces within urban scholars.
Among these social groups, young people have been particularly
important. Because they have a tangible presence in the city's public
spaces and social life of the city are affected by their presence. This
paper examines the uses of public spaces by young people and will
pay special attention to the role of social control on the use of public
spaces. Paper focuses on the study of young people who attend in
public places with their friends from opposite sex. We have inspired
by theories of urban public spaces such as Oldenburg's third place as
well as comprehensive research of Rob White on crime, policing and
urban public spaces in Australia in this paper. The main question of
the paper is that this particular group of young people choose which
public spaces and why? In a qualitative approach, two techniques of
observation and in - depth interviews have been chosen for collecting
data. Original data collected in interviews with 20 girls and boys who
attend in public places with their friends from opposite sex. Results
show that parks and coffee shops are preferred urban public places of
youth. Formal control would push these youth to out of the way and
cozy public spaces.
Keywords: Public Spaces, Youth, Formal and Informal Control.
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