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فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران ،313-361 ،)3(31 ،پیاپی  ،94زمستان 3144
عزتی ،مهسا؛ قلیپور ،سیاوش؛ و مرادخانی ،همایون ( .)9911تولید اجتماعی فضای شهری؛ مورد مطالعه ،،پهار نوبههار
کرمانشاه .فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران10.22035/jicr.2020.2375.2842 .999-961 ،)9(99 ،
شاپا1004-9481 :

 نویسندگان  /دسترسی ب ،متن کامل مقال ،براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است) .

(

تولید اجتماعی فضای شهری؛
مورد مطالعه ،پارک نوبهار کرمانشاه
مهسا عزتی ،1سیاوش قلیپور ،2همایون مرادخانی
دریافت3131/60/31 :؛

3

پذیرش3131/32/22 :

چکیده

این مقال ،ب ،بررسی سازوکار تولید اجتماعی پار نوبهار در کالنشهر کرمانشاه میپردازد .رویکهرد نرهری
مقال ،مبتنی بر آراء هانری لوفور در باب «تولید فضا» است .روش مطالع ،اتنوگرافی است و برای گهردآوری
دادهها از روشهای مشاهده ،مصاحب ،،بررسی اسناد و نقش،های ذهنهی اسهتداده شهده اسهت .یافته،ههای
پژوهش عبارتاند از :الف) پار نوبهار در اواخر ده 80 ،هجهری شمسهی در رونهد شهر سهازیههای
گسترده ساخت ،شده است .ب) نحوۀ مواجهۀ مردم با این فضهای عمهومی مته ار از معهانی ذهنهی اسهت و
گروههای سنی هر کدام ب ،فراخور شرایط خویش از آن بهره میبرند .نوجوانان و جوانان در بازتولید معهانی
داغخورده و سالمندان در تولید معانی مثبت نقش دارند .حضور پررنگ نوجوانان و جوانان قدرت نامگذاری
آنها را بیشتر کرده است .ج) کنشگران زندگی روزمره ب ،مرور زمان معانی مختلدی را بدان نسهبت دادهانهد.
این معانی دوگان ،بوده و همزمان خوب/بهد ،آرامهشبخش/تهدیهدزا هسهتند .رویهمرفته ،،معهانی مندهی
برجستگی بیشتری دارند و ب،مثابۀ یک مکان برچسبخورده در فضای ذهنی شهر شناخت ،شده است.
کلیدواژهها :تولید فضا ،زندگی روزمره ،برچسبخوردن ،عمل فضایی ،نقش،های ذهنی ،کرمانشاه
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 .1کارشناسی ارشد جامع،شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران



 .2استادیار جامع،شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)



 .3استادیار جامع،شناسی ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران



 .1مقدمه

شهرها از عناصر متعددی تشهکیل شهدهاند که ،ههر کهدام از ایهن عناصهر به ،سههم خهود در پویهایی و
سرزندگی آن نقش دارند .ب ،میزانی ک ،هر کدام از این عناصر در کالبد شهر تعبیه ،نشهوند و یها به،خوبی
کارکردهای خود را انجام ندهند ،زندگی روزمره شهروندان با تنگناهها و نقصهانهایی روبه،رو میشهود.
ً
این عناصر لزوما فیزیکی نیستند و دارای ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز هسهتند .یکهی از مهمتهرین آنهها
فضای عمومی است که ،فضهایی بهرای همزیسهتی مسهالمتآمیهز و برخوردههای ریرشخصهی اسهت.
عمومی فعال ،زندگی در شهرها را توانگر میکنند .آنها ب،عنوان فضهاهای قابلتندسهی عمهل
«فضاهای
ِ
میکنند ک ،مردم میتوانند در آن استراحت کرده ،معاشرت کنند ،رذا و دیگر اجناس الزم خهود را تهیه،
کنند و در رویدادهای عمومی مختلف شرکت کنند و یا ب،سادگی از بودن در محیط شههری لهذت بهرده

و زندگی روزمرۀ اطراف خود را لمس کنند» (فرناندو.)981 ،9911 ،1
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اری جشنها ،گردهمآییهای مناسبتی،
فضاهای عمومی ،فعالیتهای جمعی مانند برگز ِ

های
مناسک ،جشنواره ،ورزشهای همگانی و یا گذران فرارت را ممکن میسازند .فعالیت ِ
فضاهای عمومی سبب افزایش سرمای ،اجتماعی ،پویایی زندگی شهری و امکان
جمعی در
ِ

تمدد جسم و جان میشود .برخی شهرها از فقر فضای عمومی رنج میبرند ،برخهی دیگهر

ب،ررم دارا بودن فضای عمومی ب،دالیل مختلف از نتایج آن بهرهمند نیستند:
 )9ویژگی های فیزیکی ،فضاهای باز را محدود و امکان دعوت مردم به ،فضهای پویها و
خلق آن را محدود میکند .برای مثال ،فضاهای بیدفاع ،حصارها ،کمبود جا برای نشستن،
خصوصی کردن حوزه عمومی از جمل ،این موارد هستند .گاهی برای رفع این مشکل کنتهرل
شدیدی بر فضا اعمال میشود ک ،خود سبب تهیشدن فضای عمومی میشود .نباید از نرر
دور داشت ک ،برخی قوانین و نرارتها برای ایمنشدن فضا مهم هستند؛
 )1انگخوردن نیز ب،مثاب ،دیواری بلند مانع از حضهور شههروندان در فضهای عمهومی
میشود و کارکرد انسجامبخش فضای عمومی را از بین میبهرد و در مهواردی به ،منطقه،ای
تهدیدزا برای محل،های مجاور میشود .پار مهمترین فضای عمومی شهر است و مکانی
برای تدریح و گذراندن اوقات فرارت شهروندانی است ک ،در یک شهر زندگی میکنند.
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ً
در شهر کرمانشاه تعداد  961پار وجود دارد ک ،اکثرا پار هایی کوچک و محل،ای هستند.
یکی از این پار ها ،پار «نوبهار» نام دارد .پهار کوچهک و تمیهزی که ،امکانهات حهداقلی و
شههری بهاال قهرار دارد.
مکانیابی مناسبی دارد ک ،در انتهای یک خیابان با پویهایی و سهرزندگی
ِ

تهدیدکنندههایی مانند معتادین متجاهر ،اراذل و اوباش و بیخانمانها در پار حضهور ندارنهد.
با این وجود ،موانع اجتماعی برای حضور برخی گروهههای اجتمهاعی در آن وجهود دارد که ،در
ِ
نتیج ،معانی مندیای شکل گرفت،اند ک ،در طول بیش از  8ده ،ب ،پار نسبت داده شهده اسهت.
نکت ،قابلتوج ،اینک ،برخی گروهها تصور مندی از پار ندارند و آن را محهل مناسهبی میداننهد.
دوگانگی این معانی پرسشهای متعددی را ب ،ذهن متبادر میکند .سازوکار تولیهد پهار نوبههار
ب،مثابۀ یک فضای عمومی در شهر کرمانشاه چگون ،بوده است؟ معنای پار نوبههار در ذهنیهت
افرادی ک ،از آن بهره میبرند چیست؟ نقهش معنهای ذهنهی پهار نوبههار در رفتهار شههروندان
چیست؟ گروههای سنی و جنسی چگون ،با این فضا مواج ،میشوند؟
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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محمدی و محمودی ( )9911در «تجرب ،جوانی و تولید فضای اجتماعی :مردمنگاری انتقهادی

تولید اجتماعی فضای
شهری ...

پرس،زنی جوانان در فضای شهری» با تکی ،بر دستگاه مدهومی هانری لوفور 1و ب،کهارگیری روش
مردمنگاری انتقادی برآناند که ،دریابنهد خیابهان پاسهداران چگونه ،به ،واسهط ،پراکسهیسهها و
بازنماییهای فضایی بازتولید میشود و معانی و کاربردههای روزمهره چگونه ،فضهای مهذکور را
تحتت ایر قرار داده و خود از آن مت ار میشود .در این پژوهش ،خیابان ب،منزلۀ فضای شهری که،
در متن روابط و مناسبات اجتماعی تولید میشود ،در نرر گرفت ،شده است .و فضا درون گدتمان
خاصی بازتولید میشود ک ،تجرب ،جوانی نیز در متن این گدتمان ساخت ،میشهود .دادههها نشهان
ناب تجرب ،نمیکنند وب ،نمایش نمیگذارند؛
میدهد ک ،جوانان پرس،زنی را ب ،شیوهای طبیعی و ِ
بلک ،سازوکارهایی حساس و مؤار تولیدکننده جوانی و تجرب،های مختص ب ،آن هستند .جوانهان

درگیر در خیابان ،هم ب ،واسط ،آن ساخت ،میشوند و هم خود در بازتولید فضا نقش دارند .مقاله،
ب،ررم ادعای تولید فضای اجتماعی ب ،فهم تجرب ،زیست ،جوانی پرداخت ،است.
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قلیپور ( )9916در مقال،ای با عنوان «سازماندهی فضایی شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول»
تالش میکند سازوکار تولید فضای شهری را توضیح دههد .رویکهرد نرهری مبتنهی بهر آراء ههانری
لوفور و روش پژوهش کیدی است .یافت،ها نشان میدهند ک ،شهر ایهن دوره بهر مبنهای اندیشه،های

ژرژ هوسمان 1ساخت ،شده و فضای بازنمایی شهر ب ،دو بخش سنتی و مدرن تقسیم شده است.

آشوری و ایراندوست ( )9911در مقال،ای با عنوان «تحلیل فرایند تولید فضای ریررسمی در
شهر سنندج» با استداده از چارچوب نرری و روش دیالکتیکی لوفور ب،دنبال رسیدن ب ،پاسهخی
برای این پرسشاند ک ،نتیج ،کوشش و منازع ،بر تولید فضای ریهر رسهمی از سه ،وجه ،فضهایی
(بازنمایی فضا ،عمل فضایی و فضای زیسهت )،چگونه ،خهود را در شههر سهنندج ،که ،یکهی از
شهرهای دارای فضای ریررسمی گسترده است ،نشان داده و در شده است .در نهایت به ،ایهن
نتیج ،رسیدهاند ک ،س ،گروه فنساالران دولتی و علمهی و مهردم از شهرایط زیسهت ریهر رسهمی
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران
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برداشت متداوتی دارند .هر گروه ،دیدگاه خود را برتر از گروههای دیگر میداند .تداوت نگرش س،
ٔ
زیست ،ساکنان نشاندهنده شکاف عمیق میان گروهها و لزوم در نرر گهرفتن
گروه مذکور با تجرب،
راهکارهایی بدیل با نگرشی انتقادی از فضا نسبت ب ،ده،های پیشین را ایجاد کرده است.
قلیپور ،کریمی و صادقی ( )9911در مقال،ای با عنوان «شکلگیری فضاهای مسکونی
در کرمانشاه  »9911-11ب ،سازوکار تولید فضها بهر مبنهای رویکهرد تولیهد فضهای لوفهور
پرداخت،اند .روش پژوهش کیدی است و نتایج نشان میدهند ک ،س ،فراینهد در شهکلگیری
فضای مسکونی این دوره نقش داشت ،است :نخست ،سیاستهای مسهکن مههر که ،سهبب
ِ
رشد شهر های پردیس ،دولتآباد ،دانش و کیهانشهر شد .این شهر ها ب ،پراکنهدگی و از
همگسیختگی فضای شهری دامن زدنهد؛ دوم ،رشهد سهکونتگاههای ریررسهمی درهدراز،
نوکان ،کرناچی و دهپهن است ک ،ب،ررم عدم وجود زیرساختها و فقر امکانات از پویهایی
بیشتری در زندگی روزمره برخوردارنهد؛ سهوم ،کارکردههای اقتصهادی و فرارتهی فضهاهای
مسکونی جدید ک ،تعامل آنها را بها بازارچه،ها داخهل شههر اجتنابناپهذیر سهاخت ،اسهت.
همچنین در سکونتگاههای ریررسمی سبب رشد پدیده کوچ،نشینی ب،مثابۀ تاکتیکی برای
مقاومت در برابر کمبود فضای فرارت شده است.
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این مقال،ها ب ،بررسی تولید فضا در مقیاس کالن و یک دوره تهاریخی پرداخت،انهد؛ امها
مقال ،حاضر تالش میکند در سطح خرد (پار ) سازوکار مذکور را مدنرر قرار د
اجاللی و انجم شجاع ( )9919در پژوهشی بها عنهوان «زنهدگی روزمهره در پار ههای
شهری» بر مبنای دیدگاه لوفور ب ،شناخت زندگی روزمره ایرانی در پار های کرمان و تهران
میپردازند .روش پژوهش مردنگاری است .نتایج آن نشان میدههد که ،تههران کالنشههری
بیگان،ساز است ک ،پرس،زنی در پار ّ
مدری بهرای فهرار از بیگهانگی اسهت؛ امها در کرمهان
کماکان روابط خویشاوندی و همبستگی اجتماعی وجود دارد و این امر زیستپذیری پار
را متداوت از تهران ساخت ،است .این مقال ،با این ک ،چهارچوب نرری آن تولید فضاست اما
در بخش یافت،ها ب ،توصیف زندگی روزمره در دو شهر پرداخت ،است.
صههداییپور و همکههاران ( )9919در مقالهه،ای بهها عنههوان «ت ه ایر عوامههل محیطههی بههر
شکلگیری اجتماعات فرارتی در پار های شهری» به ،بررسهی ته ایر عوامهل محیطهی بهر
شکلگیری انواع اجتماعات فرارتی در پار های شهری اههواز مهیپهردازد .روش پهژوهش
پیمایشی است و نتایج نشان میدهند ک ،اجزاء و شرایط پار به،عنوان خردهسیسهتمهها بهر
شرایط و کنشهای کل پهار ته ایر گذاشهت ،و سیسهتمههای رفتهاری اجتمهاعی را ههدایت
میکند .پار های مورد مطالع ،بهاوجود تدهاوت در مطلوبیهت فضهای درونهی و همچنهین
تداوت معنادار از نرر عناصر مکانی ،عملکردهای متداوتی را درخصوص جذب گروهههای
فرارتی دارند .ب ،این معنی ک ،مطلوبیت بیشتر مکان پار و فضهای داخلهی موجهب شهده
گروههای خانوادگی بیشتری در پار ها حضور یابند و ضهعف ایهن عوامهل موجهب بیشهتر
شدن حضور گروههای دوستان و همساالن شده است .مطالعات جامع،شهناختی در زمینه،
پار اند هستند .این مطالعات شبی ،ب ،هم و بیشتر ب ،کارکردهای پار توج ،دارند (برای
مثال بنگرید ب ،ربانی ،نرری و مختاری 9910؛ امیرفخریان و خاکپور .)9910
 .3مبانی نظری

رویکرد نرری مقال ،مبتنی بر آراء هانری لوفور در رابط ،با «تولید فضا» است .در طول تهاری بها
گذر زمان شیوههای تولید و ب ،تبع آنها فضاهای اجتماعی تغییر میکنهد .بهرای مثهال شهیوهههای
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تولید بردهداری ،فئودالیسم و سرمای،داری هریک فضای خاص خود را داشت ،و دارند .به ،عقیهده
لوفور ( ،)9119فضا یک محصول اجتماعی است ک ،فیندس ،وجود ندارد بلک ،تولید مهیشهود.
این ادعها که« ،دانهش واقعهی دربهاره فضها بایهد چیسهتی تولیهد آن را مهورد بحها قهرار دههد»
(لوفور )999 ،9119 9118 ،تحلیل وی را با اهمیت بنیادینی درباره روابط اجتماعی در جوامهع
و اعصار خاص تاریخی مرتبط میسازد .لوفور با مطرحکردن این گهزاره که« ،فضهای اجتمهاعی
یک تولید اجتماعی» است سعی کرد این در گسترده را از بین ببرد ک ،فضا یک واقعیهت مهادی
مستقل و «خودبنیاد» است .او در برابر این در عامیان ،،از مدهوم «تولیهد فضها» اسهتداده کهرد.
مدهوم تولید از اندیش،های هگل ،مارکس و انگلس نشئت میگیرد و از آن معانی محهدود تولیهد
صنعتی (کاال و محصول) ب ،جایی رسیده است ک ،امروزه تولید کار در محهیط مخلهوو و تولیهد
معانی فضامند شده و دیگر نشان،های محیط اجتماعی را در برمیگیرد .لوفور میگویهد« :مها از
تولید دانش ،ایدئولوژی ،نوشتار و معهانی ،ایماژهها ،گدتمهان ،زبهان ،نشهان،ها و نمهاد ...و ریهره
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صحبت میکنیم» (لوفور .)61 ،9119 9118 ،او فضا را منوط ب ،روابط اجتماعی ساخت .ب،
بیان دیگر ،از نرر او فضا نمیتواند ب،عنوان یهک واقعیهت آرهازین معرفتشناسهی باشهد .فضها
«فیندس »،وجود ندارد بلک ،یک تولید اجتماعی است و سازوکار پیچیهدهای در تولیهد آن نقهش
دارد ک ،جوانب مختلدی را در برمیگیرد .نقهش سهرمای ،،نیهروی انسهانی ،دانهش برنامه،ریزی و
شهرسازی و علوم معماری و مهندسی در ساخت فضا ب ،امر بدیهی تبدیل شده بود .لوفور ب ،مها
خاطر نشان ساخت ک ،سیاست و قدرت ب،همراه جامع ،نیز مولد،های بسیار مهمهی در سهاخت
فضا هستند .وی مت ار از پارادایم پدیدارشناسی ،نقش برجستۀ زندگی روزمهره و برسهاخت معنها
ب،عنوان عنصر اساسی فضا را مطرح کرد .در هر حال س ،لحرۀ مهم در تولید فضا نقهش مهمهی
دارند ک ،ب ،موازات هم و بدون توج ،ب ،اولویت ت ایر خود را دارند.
بازنمایی فضا (فضاای انگاش شاده ::همهان فضهای مدهومسازیشهده ،فضهای دانشهمندان،
برنام،ریزان ،شهرسازان ،زیربخشهای تکنوکراتیک و مهندسین اجتماعی ب،عنوان سهن خاصهی
ط
از هنرمندان با یک تمایل علمی است ...بازنمایی فضا ،فضای مسهلط در ههر جامعه،ای (شهیوه
تولیدی) است .مداهیم فضایی (ب ،همراه استثنایی ک ،ب ،آن برخواهیم گشت) ب ،سهمت نرهامی
از نشان،های کالمی گرایش دارد.

جدول شماره ( .:3دیاگرام سهگانه لوفور
حوزه

ابعاد سهگانه
(فضای
فیزیکی/تجربه:
عمل فضایی

فیزیکی(طبیعت)

ذهنی(انتزاعیههههات
صهههوری دربهههاره
فضا)

فضای برداشتشده
بازنمایی فضا
فضای انگاشتشده
فضای بازنمایی

اجتماعی
(تعامالت انسانی)

فضای زیستشده

معرفها
مسیرها ،مقصهدها ،راه پیهدا کهردن ،شهیوههای
حملونقل
بوییدن ،دیدن ،شنیدن ،چشیدن ،لمس کهردن،
حرکت کردن ،حضور به ،ههم رسهانیدن ،جهدا
1
کردن
نقش،ها ،گدتمانها ،مداهیم ،روشها ،مهدلها،
نرری،ها ،رشت،های آ کادمیک
اندیشههیدن ،تعمههقکههردن ،نراممندسههاختن،
خیههالکههردن ،2تصههور کههردن ،تدسههیر کههردن،
اندازهگیریکردن ،دست،بندیکردن
خان ،،قبرستان ،جشنواره ، 3مزرع ، ،اداره ،بنای
4
عمومی
زنههدگی کههردن در لحرهه ،،دوسههت داشههتن،
ترسهههیدن ،خلهههق کهههردن ،شههههادت دادن،
ملحقشهههدن بههه ،،شهههناختن محهههدودیتها،
عضویت یافتن

انسان
بدن من /بدن تو

ذهن من/ذهن تو

تجرب ،مسهتقیم مهن/
تجرب ،مستقیم تو
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عمل فضایی (فضای برداش شده ::عمل فضایی یک جامع ،،فضای اجتماعی آن را تولید
نشینی نزدیکی در درون فضای برداشتشده ،میهان
میکند ... .عمل فضایی دربردارندۀ هم ِ
واقعیت روزانه( ،روزمرگهی) و واقعیهت شههری اسهت؛ راههها و شهبک،هایی که ،مجموعه،

مکان های جدا شده از هم برای کار ،زندگی خصوصی و اوقهات فرارهت را به ،ههم مهرتبط
میسازد .این همنشهینی پارادکسهیکال اسهت زیهرا دربردارنهده افراطیتهرین جهدایی میهان
مکانهایی است ک ،آنها را ب ،هم مرتبط میسازد .اجرا و قابلیت این فضای خاص برای هر
عضو جامع ،فقط ب،لحاظ تجربی قابلارزیابی است.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

.

ً
فضای بازنمایی (فضای ز یسته ::فضا ب،مثابۀ امر مستقیما زیستشده از طریهق ایماژهها و
نمادهای مرتبط ب ،آن و از این رو فضای ساکنین و کاربران و نیز فضای برخهی هنرمنهدان و
کسانی همچون نویسندگان و فیلسوفان انهدکی اسهت که ،آن را توصهیف میکننهد و آرزوی
چیزی بیش از توصیف آن را ندارنهد ... .فضهای بازنمهایی فضهای فیزیکهی را نیهز پوشهش
ٔ
استداده نمادین از ابژههایش را ممکن میسازد .بنابراین میتهوان گدهت فضهاهای
میدهد و
بازنمایی ،هرچند با استثناهای خاص ،ب ،سمت سیستمهای کموبیش همبست،ای از نمادها
و نشان،های ریرکالمی گرایش دارند (لوفور.)94-91 ،9119 ]9118[،
س،گان،های لوفور هم ب ،جنبۀ فیزیکی (مکانها ،فرایندهای انضمامی تولید و مصهرف،
نشان،ها ،نمادها و تصاویر) و هم ب ،تجهارب زیسهت( ،خالقیتههای انسهانی ،احساسهات،
ً
افکارّ ،
تخیالت و نگرشها) توج ،دارند .ب ،عقیدۀ لوفهور  ،فضها صهرفا میتوانهد به ،شهیوۀ
دیالکتیکی فهم شود زیرا یک انتزاع انضهمامی اسهت .انتهزاع انضهمامی همزمهان میهانجی
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روابط اجتماعی است (زیرا آنها را ساختار میدههد) و ههم محصهول کنشههای انسهانی

است» (گاتدینر.)914 ،9141 ،1

فضا باید بر اساس یک برداشت همگانی فعال ب،مثابۀ شبک،ای از روابط فهمیهده شهود
ک ،ب،طور مستمر تولید و بازتولید میشوند .بنابراین ،فضها فراینهدی تولیهدی اسهت که ،بهر
اساس س ،بعد دیالکتیکی مرتبط با هم شکل میگیهرد« .چنانچه ،ایهن دیالکتیهک سه،گان،
ً
ب،مثابۀ یک مدل انتزاعی در شهود ّ
اهمیهت خهود را شهدیدا از دسهت میدههد» (لوفهور،
 .)801 ،9119 9118در درون این دیالکتیک جسم و بدن انسان اهمیت دارند.
فضای اجتماعی ن،تنها دارای یک مادیهت انضهمامی اسهت بلکه ،دربردارنهدۀ مدهاهیم
فکری ،احساسی و تجربۀ زیست ،است .مادیت یا عمل مادی بدون توج ،ب ،اندیش،ای ک ،آن
را جهت میبخشد ،فیندس ،هیچ هستیای ندارد .از طرف دیگر ،اندیش ،صرف وجود ندارد
بلک ،ریش ،آن در تجرب ،زیست ،،جسمانیت ،مادیت و تاری است .هسهتی اجتمهاعی بهدون
جسمانیتی ک ،مبتنی بر آن است و بدون اندیشه،ای که ،آنرا سهاختار میبخشهد ریهرممکن
است .ب ،همین خاطر نرریۀ لوفور هم ب ،اندیش ،و هم ب ،جسمانیت و تجربهۀ زیسهت ،توجه،

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

کرده است .رابط ،یك «سوژه» ،ک ،عضوي از یك گروه یا جامع ،است ،با فضا ،ب ،رابطۀ او با
جسم خود اشاره دارد و بالعکس.
س،گان،های لوفور هم ب ،جنب ،فیزیکی (مکانها ،فرایندهای انضمامی تولید و مصهرف،
نشان،ها ،نمادها و تصاویر) و هم ب ،تجهارب زیسهت( ،خالقیتههای انسهانی ،احساسهات،
افکار ،تخیالت و نگرشها) توج ،دارند .عالوه بهراین ،ههم بهرای تحلیهل فضهاهای کهالن
مقیاس و هم تحلیل سطح خرد مانند محل ،،مرکز خرید و یا پار کاربرد دارد.
 .4روششناسی

روش پژوهش «مردمنگاری» است .میدان مورد مطالع ،پار نو بهار ،واقع در تقاطع بلهوار
ِ
نوبهار شهر کرمانشاه است .تکنیکهای گردآوری داده عبارتاند از :مشهاهده ،مصهاحب ،و
نقش،های شناختی.
مشاهده :مشاهده «مستلزم توجه ،مهنرم (سیسهتماتیك) و ابهت رویهدادها ،رفتارهها و
موضوعاتي است ک ،در محیط اجتمهاعي و مکهان یهك محهل مهورد تحقیهق وجهود دارد»
(مارشال و راسمن .)990 ،9949 ،با توج ،ب ،دادههای جهدول شهماره ( ،)1مشهاهدات به،
مدت س،ماه در روزها و ساعات مختلف انجام گرفت .تمرکز عمده پزوهشگران بر مشاهدۀ
کالبد و تعامالت اجتماعی بود.
جدول شمارۀ ( .:2ویژگی ابعاد مشاهده و زمان صرف شده
حوزه مشاهده
کالبد
تعامالت اجتماعی

ویژگی

مدت زمان

موقعیت (مکانی) ،عناصر (درخت ،صندلی ،دستشویی و ،)...

هر ماه  90روز در چهار نوبت

کیوسک خدماتی

صبح ،ظهر ،عصر و شب

تدکیک جنسی ،تدکیک سنی ،گروه دوستان ،گروه خانوادگی

هر ماه  90روز در چهار نوبت
صبح ،ظهر ،عصر و شب

مصاحبه :جهت جمع آوری بخشی از اطالعات مورد نیاز با توج ،ب ،نوع مخاطبان از دو
گروه مصاحب ،ب ،عمل آمده است :گروه نخست ،افرادی در شهرداری منطق ،یک ،معاونهت
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اجتمههاعی ،مههدیریت پههاتوو بازنشسههتگان در پههار و نگهبههان پههار هسههتند .گههروه دوم،
مراجع،کنندگان ب ،پار هستند و هدف ،فهم عمل فضایی این گروه است .مصاحب ،بها 80
ندر صورت گرفت و بعد از  91مصاحب ،دادهها تکرار شده و پژوهش ب ،اشباع نرری رسید.

نقشههای شناختی :1ایهن تکنیهک در ارزیهابی بعهد عمهل فضهایی به ،کهار مهیرود .از

مصاحب،شوندگان خواست ،شد تصاویر ذهنی همراه با توصیدات و سدرهای تخیلی خهود در
مکان پار را با ترسیم یک نقش ،نشان دهند تا میهزان آشهنایی و اسهتداده از فضها نهزد آنهان
مشخص گردد .بنابراین 80 ،نقش ،دریافت شهد و بهر اسهاس دو گهروه جنسهی زن و مهرد و
گروههای سنی متداوت تحلیل و بررسی شدند.
 .5شیوه تحلیل دادهها

در مردمنگاری شیوۀ تحلیل دادهها شکل و یا مرحل ،واحدی ندارد و فراینهدی اسهت که ،از
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بیان مسئل ،تها گزارشنویسهی اتدهاو میافتهد (فتهرمن1090 ،2؛ همرسهلی و اتکینسهون،3

1001؛ مارچسیون9911 ،4؛ بریکس .)1006 ،5تحلیل این پژوهش ب ،پیروی از مراحهل
س،گان( ،تحلیل ،تدسیر و گزارشنویسی) بریور )901 ،1001( 6انجام گرفت ،است:

الف) مرحل ،اول تحلیل است ک ،خود دارای  6بخش دارد )9 :مدیریت دادهها :حجهم
عریمی از دادهها گردآوری شد ک ،ب ،بخشهای بسیار جزئی تقسیم شدند )1 .کدگهذاری:
برای هرکدام از این اطالعات جزئی کدهایی تعیین شد تا بتوان آنهها را سهازماندهی کهرد.
بندیجزئیتردردرونکدهاانجامگرفت وبه ،ریهز اطالعهات

 )9تحلیل محتوی :تقسیم
جزئی تبدیل شدند؛  )8توصیف کیدی :کدهای ب،دست آمده ب ،تدصهیل توصهیف شهدند و
تمام ویژگیهای آنها لحاظ گردید؛  )1استخراج الگوها :کدهای توصیفشهده در ارتبهاط
با یکدیگر و همچنین در ارتباط با موقعیت ،فضا و تعامالت قهرار گرفتنهد و الگوههای الزم

هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1این تکنیک برای اولین بار توسط کوین لینچ ( )1335در «سیمای شهر» ب،کار رفت.

ب،دست آمهد؛  )6طبق،بنهدی :داده هها به ،دو دسهت ،کلهی سهاخت پهار در دوره پهلهوی و
سازماندهی فضایی (بازنمایی فضایی ،فضای بازنمایی و عمل فضایی) تقسیم شدند.
ب) مرحل ،دوم (تدسیر دادهها) :تمام یافت،ها در ارتبهاط بها ههم قهرار گرفتنهد تها تولیهد
اجتماعی پار توضیح داده شود.
ج) مرحل ،سوم (گزارشنویسی) :گزارش براساس طبق،بندی دادهها (سهاخت پهار در
دوره پهلوی و سازماندهی فضایی پار ) تدوین شد.
 .6یافتههای پژوهش

در این بخش با مروری بر تاری شکلگیری پار در کرمانشاه سازوکار تولید آن بر اسهاس
س،گان ،بازنمایی فضا ،عمل فضایی و فضای بازنمایی ارائ ،میشود.
 .1-6ساخت پارک در دوره پهلوی دوم

تا زمان پهلوی دوم در کرمانشاه پار نبود اما باغهای زیادی در درون و اطراف شهر وجهود
داشت (شمس .)9949 ،با توسع ،شهر ب،مرور از تراکم آنها کاست ،شد و فضاهای مسکونی
جای آنها را گرفت .در ده 80 ،همزمان با توسعۀ هم ،جانب،شههر در حوزهههای خهدماتی،
رفاهی ،بهداشتی ،آموزشهی ،لول،کشهی ،مخهابرات ،آسهدالت معهابر و میهادین (کهالر و

کالر 9911 ،1؛ سلطانی 9919؛ فلور ،)1094 ،ساخت پار نیز در دستور کار طراحان و
برنام،ریزان قرار گرفت« .فضاهای سبز شهری ،بهرخالف بهاغههای نخسهتین که ،مالکیهت
ً
شخصی داشتند و رالبا برای استداده عموم نبودند ،بهرای اسهتداده مهردم شههر و ب،صهورت
عمومی طراحی و ساخت ،شدند» (سلطانزاده .)19 ،9941،پار هایی که ،در دوره پهلهوی
دوم ب ،وجود آمدند عبارتاند از :پار شرقی ،پار رربی ،پهار کوهسهتان که ،در شهمال
شرقی شهر کرمانشاه قرار دارند و پار هایی ک ،در نقاط دیگر شهر قرار دارنهد ماننهد پهار
شاهد ،پار شیرین ،پار الل ،،پار نوبهار و پار معلم هستند.
با شروع جنگ تحمیلی در شهریور  9911توج ،ب ،عمهران شههری نادیهده گرفته ،شهد.
مهاجران زیادی از مرز ب ،سمت کرمانشاه آمدند و ت سیسهات و زیربناههای شههری زیهادی
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تخریب شد .در خالل جنگ فعالیت توسع،ای و عمرانی صورت نگرفت« .بهین سهالهای
ٔ
حاشی ،کرمانشاه از  6کیلومترمربع به 40 ،کیلهومتر مربهع بهال
 9911تا  9961زمینهای
شد» (شهردار باختران ،روزنام ،اطالعهات 11 ،بهمهن  .)9961در ایهن اوضهاع و احهوال
بسیاری از افراد فرصت طلب و سودجو ک ،همیش ،منافع شخصی خود را بر منهافع عمهومی
ترجیح می دهند فضاهای عمهومی شههری را به ،ندهع خهود مصهادره کردنهد و بها تدکیهک
زمینهایی ک ،در طرح جامع  9968برای فضای سبز در نرر گرفت ،شده بود ،چهره شههر را
ً
زشت ساختند .برای مثال ،سرانۀ پار کرمانشاه در سال  9984حدودا  1/1متهر بهود .ایهن
میزان در سال  9964ب 9 ،متر و در سال  9911ب 9/6 ،متر رسید .ب ،این دلیل ک ،روند رشد
جمعیت نسبت ب ،رشد فضای سبز سرعت بیشتری داشت ،است.
جدول شماره ( .:1سرانه پارک بر حسب سالهای متوالی
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سال

3131

3131

3131

3132

3113

3191

سران(،متر مربع)

9/6

9/9

9

9/1

1/1

1/1

منبع :امیریان910 ،9914 ،

بعد از دوران چند سالۀ جنگ و ب،خصوص در ده 40 ،ساختن فضای سبز بیشازپهیش
مورد توج ،قرار گرفت و قدامات بیشتری برای آن انجام گرفهت .در شههر کرمانشهاه حجهم
باالی فضای سبز را پار خطی یا کمربند سبز تشکیل میدهد که ،در چنهد سهال اخیهر در
کمربندی رربی و شرقی (بزرگراه امام) ب ،وجود آمده است .هرچند ک ،در سالههای اخیهر
بعد از ده 40 ،شاهد رشد و گسترش پار ها و فضاهای سبز بهودهایهم و اقهداماتی در ایهن
زمین ،صورت گرفت ،است ،اما این میزان ب ،موازات رشد جمعیت نبوده است .ب ،ایهن معنهی
ک ،جمعیت شهر کرمانشاه با سرعت بیشتری روب،رشد بوده است ب،طوریک ،سران ،فضهای
سبز برای هر ندر پایینتر از حد استاندارد آن است.
پار هایی ک ،در سطح شهر وجود دارند ب،لحاظ کالبدی ،فضهایی و فرهنگهی بها ههم
تداوتهای زیادی دارند .اکثر آنها کوچک و محل،ای هستند ک ،جز سهاکنین محهل کسهی

دیگر از آنها استداده نمیکند .برخی از آنها از جایگهاه بهاالتری برخوردارنهد و ب،شهیوهای
هستند ک ،تمام ساکنین شهر از وجود آنها آگاه هستند و یا حتی ب ،آنها رفتوآمهد دارنهد.
پار نوبهار یکی از پار های خاص شهر کرمانشاه است ک ،ب،لحاظ جغرافیایی ،اجتماعی
و فرهنگی در مکانی خاص (بلوار نوبهار واقع در شهر  11بهمن) قهرار دارد و در فضهای
اجتماعی شهر شناخت ،شده است.
 .2-6سازماندهی پارک نوبهار

سازماندهی فضایی پار بر اساس س ،گان ،بازنمایی فضا ،فضای بازنمایی و عمل فضهایی
ب ،شرح زیر است:
 .1-2-6بازنمایی فضا :شکلگیری فضای پارک در دوره شهرکسازیهاای دهاه  44و 54
هجری شمسی

ساختوساز شهر  11بهمن اواسط ده 80 ،در قسمت شمالی در فاصل ،میان شهر کههن
و رودخان ،قرهسو شروع شد .مشخص،های اصلی این شهر  ،خیابانهای عریض و طویل و
مناسب برای اتومبیل ،بافهت شهطرنجی و بها قابلیهت دسترسهی بهاال بهود و به ،رفتوآمهد
اتومبیل ها در آن اندیشیده شده بود .در ضلع رربی و شرقی این شهر دو اتوبان قرار داشت
و ب،راحتی ایده احترام ب ،اتومبیل لوکوبوزی ،را عملی کرد .در درون بافت نیز چندین خیابان
عریض و طویل متقاطع دسترسی ب ،تمام بافت را ممکهن سهاختند11« .بهمهن نسهبت به،
شهر های دیگر وضعیت بهتری داشت؛ زیرا هم نزدیک شهر اصلی بود و هم ساختوساز
شهری مناسبی برای آن تدار دیده شده بهود و از ت سیسهات و تجهیهزات شههری مناسهبی
برخوردار بود .ب،عالوه ،کارمندان عالی رتب ،در آنجا اسکان یافتند» (قلیپور.)96 ،9919 ،
یکی از پژوهشگران محلی در این زمین ،میگوید:
در سال  9989ب ،واسط ،اجرای بندهای 6مادهای رضاشاه ،خانه،ههای سهازمانی جههت
اسکان کارکنان ارگانهای دولتی از جمل ،استانداری ،فرمانهداری ،بنیهاد مسهکن و ...در
منطق11 ،بهمن ساخت ،شدند .و این ساختوساز موجب شد افرادی ک ،در بافت قدیمی
شهر زندگی میکردند ب،تدریج ب ،این منطق ،وارد شوند .در زمان جنگ نیز تعداد ساکنین
این منطق ،بیشتر شد چون مردم تصور میکردند موشکهها دیهد کمتهری در ایهن منطقه،
دارند (اردشیر کشاورز ،مورخ و پژوهشگر).
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ب ،مرور زمان این شهر در تمام جهات جغرافیایی رشد کرد و از طرف جنوب ب ،شههر
کهن از شمال ب ،شرکت ملی ندت ،از ررب ب ،کمربندی و از شرو ب ،بلهوار شههید بهشهتی
متصل شد .از ویژگیهای بارز این منطق ،،اعیاننشین بودن ،بافت شهطرنجی و توپهوگرافی
مسطح ،خیابان های فراخ و فضای عمومی فقیر است .بلوار نوبهار ک ،یکی از خیابهانههای
این شهر است تنها فضای عمومی در این قسمت از شههر اسهت .در اواخهر دهه 80 ،به،
موازات شهر سازی در این نقط ،از شهر ،در قسمت جنوبی بلوار نوبهار مکانی برای پار
درنرر گرفت ،شد و در نتیج ،توسع ،و تکمیل شهر در اوایل ده ،10 ،از این مکان ب،عنوان
پار بهرهبرداری گردید.
ب،تدریج بلوار نوبهار ب ،مکانی با کارکردهای مختلف تجاری ،فرهنگی ،تدریحی شهد.
مردم اجازه ندادند روح عقالنی و تکنیکی کسالتباری بر این خیابان حاکم شود (قلیپور،
فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

311

دوره  ،31شماره 3
بهار 3111
پیاپی 91

گیری فضاهای مصرف ،فعالیهتههای
 .)9911از اواسط ده 10 ،و اوایل ده 40 ،با شکل ِ
زیادی از جمل ،پرس،زنی ،خریهد ،تدهریح و گهذران اوقهات فرارهت در آن متهداول گشهت.

هماکنون بلوار نوبهار یکی از حوزههای عمومی و مراکهز تجمهع مهردم در شههر کرمانشهاه
ب،شمار میرود .در منتهیالی ،جن وبی بلوار ،پار نوبهار قهرار دارد که ،به،عنوان بخشهی از
فضای عمومی محل ،نوبهار است .پار در تقاطع نوبهار و در مجاورت ورزشگاه آزادی ،با
بلنهد
مساحت  1400متر مربع ،دارای  919اصل ،درخت کاج 14 ،نیمکت 1 ،چهراغ پایهِ ،
چهار شعل 98 ،،سطل زبال 1 ،،المان فلزی 6 ،سرویس بهداشتی ،مجموع ،بازی پلی اتیلن
برای کودکان ،مجموع ،وسایل ورزشی ،یک عدد آبنمها ،سهاختمانی بیسهتمتری جههت
نشستن و گدت وگو کردن ،ساختمان نگهبانی و یک حلق ،چاه عمیهق اسهت که ،عهالوه بهر
پار  ،آب قسمت زیادی از فضای سبز این منطق ،را ت مین میکند.
با توج ،ب ،نقش ،شماره ( ،)9پار ب ،شکل حرف « » انگلیسی است .ضلع رربهی به،
شکل عمودی و موازی با بلوار نوبهار است .ضلع جنوبی منتههی به ،کوچه ،و در شهرو آن
منازل مسکونی قرار دارند.

تصویر شماره ( .:3جانمایی پارک و عناصر موجود در آن

در قسمت جنوبی پار یک دستگاه خودپرداز بانک شهر اسهت و پشهت ایهن دسهتگاه
خودپرداز ،مجموع ،بازی کودکان قرار گرفت ،و در اطراف آن نیمکتهایی تعبی ،شده اسهت.
در قسمت جنوبی پار یک عدد حوض و آبنما است ک ،اطراف آن چندین نیمکهت قهرار
ً
دارد .قسمت پشت پار قطع،ای تقریبا کوچکتر است و فاقد امکاناتی است ک ،در قسمت
جلوی پار وجود دارد .درون آن فقط یک مجموع ،وسایل ورزشهی و یهک عهدد سهنگر و
درختان متعدد وجود دارد.
 .2-2-6عمل فضایی :رفتار فضایی شهروندان در مواجهه با پارک

هم ،گروههای سنی کودکان ،نوجوانان ،جوانهان ،میهانسهاالن و سهالمندان کهاربران پهار
ً
هستند .کودکان رالبا عصرها یا در زمان رفتوآمد ب ،مدرس ،یا مهد کود ب ،همهراه پهدر و
مادر خود جهت بازیکردن ب ،پار وارد مهیشهوند و در قسهمت جلهوی پهار در اطهراف
ً
وسایل بازی حضور دارند .ظاهرا این والدین هستند ک ،بهرای ایهن طیهف از افهراد تصهمیم
اده آنها نقشی در این وضعیت ندارد .بدینترتیب گروه سنی بعدی که ،به ،ار ٔ
میگیرند و ار ٔ
اده
خود وارد پار میشوند نوجوانان هستند.
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 .1-2-2-6نوجوانان

نوجوانان ارلب در زمانهای فرارت و رفتوآمد ب ،مدرس ،،و یا جهت قرار مالقات با دوستان
خود از پار استداده میکنند .با توج ،ب ،اطالعاتی ک ،در طهی مشهاهدات و مصهاحب،هها به،
دست آمد ،در این تیپ اجتماعی جنسیت بر میزان و نوع استداده از پهار نقهش دارد .پسهران
نسبت ب ،دختران بیشتر از پار استداده میکننهد و به ،دو قسهمت پهار وارد مهیشهوند؛ امها
دختران فقط از قسمت جلوی پار بهره میبرند .بررسهی نقشه،ههای ذهنهی توسهط دو گهروه
دختران و پسران نوجوان نشاندهنده میزان خوانش و آشنایی آنها از فضای پار است.
پسران :تصویر شماره ( )1ک ،توسط نوجوان پسهر کشهیده شهده اسهت ،نسهبت به ،تصهویر
شماره( )9ک ،توسط نوجوان دختر کشیده شده است ،گستردهتر اسهت و عناصهر متعهددی در آن
وجود دارد .این امر مت ار از میزان و نحوه استداده این گروه از افراد نسبت ب ،دختران است .در این
نقش ،اشراف بیشتری بر حهدود و اغهور پهار وجهود دارد ،به،ویژه بخشهی از پهار که ،عامهل
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انگخوردن است .ازآنجاک ،نوجوان پسر از دو بخش پار بهره برداری مهیکنهد تصهوری از دو
بخش پار در ذهن خود دارد .از قسمت جلوی پار بانک شهر ،ساختمان شهرداری ،دک،ها و
از قسمت پشت پار سنگر ،ک ،عالوه بر درختان متعدد تنها عنصر قابل رؤیهت در ایهن بخهش
است ،را در ذهن دارد .او در نقش ،خود یک بخش را ک ،قطع،ای بارچ ،کوچک اسهت را ترسهیم
کرده است ک ،نشاندهنده شناخت کامل محوط ،پار است و این عامل مت ار از اسهتداده بیشهتر
این نوجوان است.
د
د

تصویر شماره ( .:2نقشه ذهنی ،مهران 33 ،ساله ساکن خیابان گذرنامه

د
د

تصویر شماره ( .:1نقشه ذهنی ،پرنیان 33 ،ساله ،ساکن خیابان نوبهار

ً
دختران :فضای پشت پار در ذهن دختران جای کمتری دارد .آنان عمدتا قسمت جلو
پار را بهتر میشناسند ،تصویر شماره ( )9نشان میدهد که ،ایهن دختهر نوجهوان عناصهر
جلوی پار را ب،خوبی میشناسد .عناصر این نقش ،عبارتاند از بانک ،تهاب و االکلنهگ،
وسایل بازی و نیمکتهایی ک ،جهت نشستن در پار از آنها استداده میکنند .پشت پهار
را ب ،درختان کاج تقلیل داده است .از این نقش ،ایهن چنهین برداشهت مهیشهود که ،تصهور
محدودی از پشت پار دارد.
نوجوانان پسر در امتداد پرس،زنی در خیابان نوبهار ب ،پار وارد میشوند عالوه بهر ایهن
هدف ،برخی از آنها جهت مصرف سیگار و حشی ب،صورت تدریحی ب ،قسمت پشت پار
وارد می شوند .این گروه چون در این فضا ک ،میان گروه همسهاالن خهود قهرار مهیگیرنهد از
انجام این کار ب ،نوعی احساس بزرگشدن ،جسارت ،ررور ،هویت و اسهتقالل دارنهد ،به،
ً
گدت ،خودشان نمیخواهند در برابر همساالن خود کم بیاورند ،این سن اجتماعی عمدتا در
قسمت پشت پار پاتوو میکنند .اما برخی دیگر از پسران ک ،در سنین پایینتری قرار دارند
از امکانات بازی و قسمت جلو استداده میکنند.
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جدول شماره ( .:9مواجهه نوجوانان با فضای اجتماعی پارک
تصور از تهدید

نقش در بازتولید فضا

تعداد مصاحبه شوندگان

جنسی

میزان استفاده از پارک تصور از پارک

پسر

زیاد

مثبت

ندارند

معنای مندی

1

دختر

کم

مثبت

دارند

معنای مندی

1

تصور پسران از پار مثبت است .این پار را از هر جههت مکهان مناسهبی میداننهد و
احساس ناامنی و تهدیدی در مورد پار ندارند و از پرس،زنی یا پاتووکردن در هر قسمت از
پار ترسی ندارند .اما دختران نوجوانی ک ،میهزان اسهتداده آنهها از پهار کمتهر اسهت و در
قسمت جلوی پار حضور مییابند از رفتن ب ،قسمت پشت امتناع میکننهد و یهک تصهور
توأمان مثبت و مندی از پار دارند .فضای پار را مناسب میدانند اما از برخی قسمتهای
پار احساس تهدید و ناامنی دارند.
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این پار رو خیلی دوست دارم ،از این نرر ک ،پار آرامی است و به ،خونه ،مها نزدیکه،
جای خوبی .،اما ب ،خاطر وجود پسرایی ک ،اینجا سیگار میکشهن احسهاس تهرس دارم.
هیچزمانی تنهایی توی پار نمیام .گاهی با دوستم از اینجا رد مهیشهیم زمهان کوتهاهی
روی صندلیها مینشینیم (پرنیان 91 ،سال ،،ساکن خیابان نوبهار).

نوجوانانی ک ،با اهداف مختلف وارد پار مهیشهوند ایهن پهار را بها نهام «حشهیش»
میشناسند و فقط با این نام ب ،یکدیگر معرفی میکنند .بدینمعنا ک ،این گهروه در بازتولیهد
معنای مندی از پار در بین گروه همساالن نقش دارند و این معنا از پار در نتیج ،بازتولید
آنچنان برجست ،شده است ک ،بر معنای مثبت در نزد این افراد سای ،انداخت ،است.
 .2-2-2-6جوانان

ً
جوانان اکثریت جمعیت مراجع،کنندگان ب ،پار را تشکیل میدهند و کامال با اراده خهود و

نیز ضمن فعالیتهایی مانند خرید و پرس،زنی در خیابان نوبهار ،قرار مالقات ،پاتوو کردن
با دوستان و همسهاالن ،گذرانهدن اوقهات فرارهت و مصهرف دخانیهات به ،ایهن پهار وارد
می شوند .پسران جوان و تعداد محهدودی دختهران جهوان در قسهمت پشهت پهار تجمهع
میکنند ،و در هم ،ساعات روز و تا پایان شب در پار حضور دارند.

پسران :آنها عناصر پشت پار را با دقت میشناسند و فضای پشت پهار در ذههن آنهها
برجست،تر از جلوی پار است .اگر هم ب ،قسمت جلوی پار اشاره میکنند جزئی است .در
ً
تصویر شماره ( )8اشارهای ب ،فضای بازی کودکان یا صندلیههای جلهوی پهار که ،عمهدتا
جایی برای افراد ریر از جوانان پسر است ،نشده است .تنها عناصر برجست ،جلوی پار بانهک
شهر و دو دک ،است است ب ،این دلیل ک ،آنها از دک،های جلوی پار سیگار تهی ،میکنند.
دختران :در مواجه ،با پار دختران دو دست،اند؛ گروه نخست ،همانند پسران خهوانش
مناسبی از قسمت پشت پار دارند .این دست ،همهان دخترانهی هسهتند که ،جههت تهیه ،و
استعمال دخانیات از قسمت پشت پار استداده میکنند؛ اما گروه دیگر چنین نیسهتند و از
فضای جلو پار بهره میبرند.
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تصویر شماره ( .:9نقشه ذهنی ،ادریس 29 ،ساله،

تصویر شماره ( .:1نقشه ذهنی ،فرنوش 23 ،ساله،

ساکن خیابان نوبهار

ساکن گلر یزان

گروه دوم از دختران تصوری از فضای پشت پار ندارند .آنها ب ،دالیل مختلف از جمل،
خوردن فضای پشت پار و تجمع جوانان و نوجوانان پسر در این مکهان حضهور نمهی
انگ
ِ
یابند .یکی از مصاحب،شوندگان میگوید:

ً
اصال هیچ وقت نشده ک ،توی قسمت پشت پار برم ،چون اونجها ههیچ چیهزی وجهود
نداره ب ،جز گروه گروه پسرایی ک ،دور هم جمع شهدن و سهیگار مهیکشهند (رژیهن11 ،
سال ،،ساکن خ مرکزی).

تصویر شماره ( )6نشان میدهد ک ،اشارهای ب ،پشت پار نشده اسهت و تنهها عناصهر
جلوی پار از جمل ،نیمکتها ،وسایل بازی کودکان ،سرویس بهداشتی و یکی از دک،های
مقابل پار عناصری هستند ک ،در ذهن دارد.
د
د
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تصویر شماره ( .:3نقشه ذهنی ،شبنم 21،ساله ،ساکن شهرک معلم

ً
گروه جوانان نسبت ب ،پار تصوری کامال مثبت دارند و این پار را از هم،جا بهتر می
دانند .میگویند فضای این پار برای ما خاطرهساز و تداعیکننده خاطرات است .احساس
تعلق نسبت ب ،این پار دارند و این مکان را «امپراطوری» خود میدانند« .هر فهرد ،واجهد
آشنایی دیرین با پارهای از قسمتهای شهر محل سکونت خود است و تصویری که ،وی از
این شهر در ذهن دارد همراه با خاطرات و معانی بسیار برای او است» (لینچ.)90 ،9941 ،
در این رابط ،یکی از مصاحب،شوندگان میگوید:

اینجا خان ،دوم ماست .ب ،نوعی امپراطوری ما ب ،حساب میاد .مها اینجها را مکهانی از آن
خودمان می دانیم .چون توی این پار آرامش خاصی داریم ک ،هیچ جا این آرامش را به،
ما نمیده (رامین 11 ،سال ،،ساکن خیابان نوبهار).

ً
معموال گروهی از جوانان ب ،قصد مصرف سهیگار و حشهیش به ،پهار وارد میشهوند.
حضور دائمی و مستمر آنها موجب شده است یک حس مالکیت و هویت نسبت به ،پهار
داشت ،باشند .برخی دختران جوان هم ک ،تعداد آنها خیلی کمتر از پسران جوان است جهت
تهی ،و مصرف دخانیات ب ،پار وارد میشوند و ب ،قسمت پشت پار میروند.
جدول شماره ( .:1مواجهه جوانان با فضای اجتماعی پارک
جنسی

میزان استفاده از پارک

تصور از پارک

تصور از تهدید

نقش در بازتولید فضا

تعداد مصاحبه شوندگان

پسر

زیاد

مثبت

ندارند

معنای مندی

1

دختر

متوسط

دوگان،

دارند

معنای مندی

6

اما اکثریت دختران جوان ک ،وارد پار میشوند جهت انجام کارهای دیگر وارد خیابان
نوبهار می شوند و ب ،این دلیل ک ،این پار سرمسیر است دقایقی را در پار مهیگذراننهد و
در قسمت جلوی پار میمانند .این گروه تصور دوگان،ای از پار دارند؛ هم اینک ،پار را
مکانی مناسب و زیبا میدانند و هم اینک ،ب ،دلیل نام سیگار و حشیش تصوری مندی دارند.
محل سکونت ما اینجا نیست محل کار ما مرکز است .زمان برگشت ب ،خان ،با دوستم تها
س،راه  11بهمن پیاده میآییم و چون این پار توی مسیر هست چند دقیق،ای توی پهار
مینشینیم .احساس آرامش میگریم وقتی روی نیمکتها مینشینشم و ب ،درختهان نگهاه
میکنیم .اما ب ،خاطر تصوری ک ،افراد و حتی خود ما از پار داریم از اینجا مهیترسهیم.
هیچوقت پیش نیومده ب ،پشت پار وارد بشیم (شبنم 11،سال ،،ساکن شهر معلم).

ب ،همین دلیل این افراد از وارد شدن ب ،پشهت پهار و حتهی قسهمت جلهوی پهار در
ساعات پایانی روز واهم ،دارند .از بین گروههای مختلف سنی ،به،کار بهردن ایهن اسهم در
نوجوانان پسر متداول است این تیپ از افراد فقهط بها نهام حشهیش ایهن
میان گروه جوانان و
ِ
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پار را میشناسند و معنای مندی را از پار بازتولید میکننهد از تهرویج ایهن نهام خشهنود
هستند ب ،این دلیل ک ،معتقدند ب،نوعی در برابر هنجارها ایسهتادهانهد و بها فرهنهگ رسهمی
مخالدت می کنند .هیچ احساس تهدیدی در پار ندارنهد زیهرا فضها را به ،تصهاحب خهود
درآوردهاند.
آدمای توی پار خود ما هستیم ،ب ،هم ،جای پار آشنایی داریم ،از چی بایهد بترسهیم،
تهدید برای ما معنایی نداره (پسر  18سال ،،ساکن گلریزان).

پار نوبهار یک گره شهری است و بٔ ،
مثاب ،یک نشانگر خهوب در خهوانش فضها عمهل
می کند .افراد برای تعیین موقعیت خود و آدرس دادن ب ،آن ارجاع میدهند.

ً
برای قرار با دوستانمان ب ،این پار آمدیم .معموال اینجا قرار میذاریم چهون یهک جهای
مشخصی است و هم ،اینجا رو بلدن (پسر  16سال ،ساکن خیابان گلستان).
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از اوایل ده ،هشتاد ک ،تنوع خودرو در کشور زیاد شد و مدلها و برندهای مختلدی در میان
مردم مورد استداده قرار گرفت ،سواری با اتومبیلهای لوکس در خیابان نوبهار و برو به ،یکهی از
تدریحات طبقات متوسط و باال تبدیل شد .عالوه بر جوانان این محل ،،جوانهان دیگهر محهالت
هم ب ،جرگ ،این افراد اضاف ،شدند .جوانان پار را مکانی برای پاتوو تبدیل کردهاند.
 .3-2-2-6میانساالن

حضور این افراد در پار ب ،فضای جلوی پار محهدود مهیگهردد .آنهها بها همراهیکهردن
کودکان جهت بازی با وسایل و امکانات مختص ب ،این گروه ،بعدازظهرها در پار حضور
مییابند.
مردان :آنگون ،ک ،تصویر شماره ( )4نشان میدهد اشارهای ب ،پشت پار نشده است و
این شخص عناصر جلوی پار را ب ،دقت میشناسد .ب ،این دلیل ک ،عناصر جلوی پار را
ب،خوبی ترسیم کرده است؛ مانند دک،های مقابل پار  ،بانک شهر ،وسایل بهازی کودکهان،
سرویس بهداشتی ،منبع آب ک ،در قسمت شمالی پار قرار دارد و درختان فراوانهی که ،در
پار وجود دارند.

د
د

د
د

تصویر شماره ( .:3نقشه ذهنی ،بهنام 92،ساله ،ساکن

تصویر شماره ( .:1نقشه ذهنی ،سارا  94ساله،

فرهنگیان فاز2

ساکن خیابان گذرنامه

زنان :تصویر شمارۀ ( )1نشان می دهد زنان نیز عناصر جلوی پهار را در ذههن دارنهد.
آنها ب ،بانک شهر ،سرویس بهداشتی و حوضی ک ،اطراف آن چندین نیمکهت وجهود دارد و
در اکثر اوقات سالمندان در بر روی آنها مینشینند و همچنین محیط بازی کودکان ،ک ،این
بخش را بزرگتر از دیگر عناصر داخل پار تصور میکند ،اشاره میکنند.
همانطور ک ،در جدول شماره ( )6میتوان مشاهده کرد میزان استداده میانسهاالن از پهار ،
نسبت ب ،گروه جوانان و سالمندان کمتر است .تصوری ک ،این گروه از پار دارند دوگان ،اسهت؛
ب ،این معنی ک ،هم پار را محیطی مناسب جهت بازی کودکان میدانند و هم به ،دلیهل وجهود
درختان فراوان و کهنسال یک فضای دلنشین و یک موقعیت مکانی خوب برای نشستن در کنهار
افراد دیگر میدانند .ب،عالوه ،از آنجا ک ،برخی جوانان قسمت پشت پار را با عمل فضایی خود
ب ،مکانی نامناسب تبدیل کردهاند ،آن را مکانی را نامناسب میبیننهد که ،بهرای حضهور کودکهان
ناامن است ،و بیم آن دارند ک ،کودکان ب ،فضای پشت پار وارد شوند.
استخر نزدیک پار االنم توی زمانی ک ،منتررم تموم بش ،بچه ،کهوچکترم
من دخترم رو آوردم
ِ

رو آوردم توی پار بازی کن .،این پار ی ،فضای دلنشین داره اما بعضی جوونا خرابش کردن و

دید افراد رو تغییر دادن نسبت ب ،اینجا (سارا 80 ،سال ،،ساکن خیابان گذرنام.)،
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این سن اجتماعی از ورود کودکان خود ب ،قسمت پشت پار ممانعت ب ،عمهل میآورنهد.
در این گروه از افراد ،زنان تصوری از ترس و تهدید در مورد این پار دارند .مردان نیهز تصهوری
مشاب ،دارند اما ن ،برای خود بلک ،برای خانواده خود احساس تهدید دارند.
من اصال موافق نیستم ک ،خانمم یا بچ،هام در مواقع فرارت خود از ایهن پهار اسهتداده
کنند ،چون اینجا محیطش خطرناک .،توی چند دقیق،ای ک ،اینجا نشستم میبینم ک ،مدام
پسرای جوان بهرای کشهیدن حشهیش یها امثهال اون به ،قسهمت پشهت پهار مهیرونهد
(علی81،سال ،،ساکن خیابان گلستان).
جدول شماره ( .:3مواجهه میانساالن با فضای اجتماعی پارک

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

311

دوره  ،31شماره 3
بهار 3111
پیاپی 91

جنسی

میزان استفاده از پارک

تصور از پارک

تصور از تهدید

نقش در بازتولید فضا

تعداد مصاحبه شوندگان

مرد

کم

دوگان،

ندارند

معنای مندی

9

زن

کم

دوگان،

دارند

معنای مندی

8

این گروه از افراد در بازتولید معنای فضا ،این پار را با نام پار نوبهار میشناسهند .از
ً
ب ،کار بردن لدظ حشیش پرهیز میکنند و کامال با شناخت،شدن پار با این عنهوان مخهالف
هستند .ب ،بیان دیگر ،معنای مثبت از پار را بازتولید میکنند.
 .4-2-2-6سالمندان

بر اساس نقش،های ذهنی کشیدهشده توسط سالمندان شاهد آن هستیم ک ،زنان و مردان این
تیپ اجتماعی نیز تصویری از فضای جلو پار را در ذهن خود دارند و فقط از قسمتهایی
مانند پاتوو محل ،،سرویس بهداشتی ،و نیمکتهایی ک ،بهره میبرندذهنی دارند.آنچ ،از
نام پار نوبهار در ذهن آنها تداعی میشود سپریکردن اوقات فرارت در کنهار همنوعهان
خود در قسمت شمالی پار است.
مردان :تصویر شماره ( )90توسط مرد سالمند ترسیم شده است .همانطور ک ،در ایهن
تصویر مشخص است ساختمانی ک ،در قسمت شمالی پار قرار دارد و به،هنگام ورود به،
پار ب ،آن وارد میشوند ،در ذههن ایهن فهرد جایگهاهی مشهخص و پررنهگ دارد .در ایهن
تصویر ،نیمکت هایی در قسمت جلوی ساختمان پاتوو محل ،قهرار گرفته ،اسهت که ،اکثهر

اوقات سالمندان از آن استداده میکنند .رسمکننده تصویر درختان پار را تصور میکند ک،
ً
هم ،این عناصر در قسمت جلویی و شمالی پار است جایی ک ،عمدتا مردان سهالمند در
آن قسمت حضور دارند و مشاهده میشوند.
زنان :این گروه از سالمندان نیز چنان ک ،از مصاحب،ها و نقش،های ذهنی برآمد فقهط در
قسمت جلوی پار حضور مییابند و بنابر استداده و هدف از پار آمدن ،ک ،همصحبتی و
همنشینی در کنار همنوعان خود است ،عناصری ک ،در قسمت جلوی پار هستند را بهیش
از سایر عناصر می بینند و در ذهن خود دارنهد .چنانکه ،در تصهویر شهماره ( )99مشهخص
اسههت ،فقههط عناصههر جلههوی پههار ماننههد تههاب و سرسههره ،نیمکههت ،سههطل آشههغال،
سرویسبهداشتی و حوضی ک ،در قسمت شمالی پار است را ب ،یک میدان تشبی ،کهرده و
ب ،تصویر کشیده است.
د
د

د
د
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تصویر شماره ( .:1نقشه ذهنی ،مرد 12ساله ،ساکن

تصویر شماره ( .:34نقشه ذهنی ،خانم  32ساله،

خیابان سیمتری

ساکن خیابان نوبهار

در بین گروه سالمندان ،ب،دلیل اینک ،زنان درگیر کارهای داخل منزل هستند ،نسبت مهردان
ً
ب ،زنان خیلی بیشتر است .مردان سالمندی ک ،اکثرا بازنشست،های دولتی هستند ب،دلیل فرار از
بیکاری بعد از بازنشستگی ،صهبحهها و برخهی نیهز بعهدازظهرها در
تنهایی ،آپارتماننشینی و
ِ
فضای جلوی پار و در مکانی ک ،شهرداری در اختیارشان قرار داده است ب ،نام پاتوو محل،،

ً
اوقات فرارت خود را سپری مینمایند .زنان معموال بعدازظهرها جهت قدمزدن و گدتوگو بها
همسنهای خود ب ،پار میآیند و در قسمت جلوی پار مینشینند .سالمندان ایهن پهار را
ب،جهت هموار بودن و نداشتن شیب و پل ،و نزدیکبودن ب ،محل سکونت خود مکانی مناسب
جهت گذراندن اوقات فرارت میدانند و تصوری مثبت از پار دارنهد .تصهوری از تهدیهد یها
ً
احساس ترس ندارند و تقریبا از زیستجهان جوانان و عمل فضایی آنهها در پشهت پهار نها
آگاهاند .این گروه معنای مثبت پار را بازتولید میکنند و از نامبردن پهار بها عنهوان حشهیش
ً
ممانعت میورزند .کامال مخالف این انگ هستند و معتقدند این نام وجه ،پهار و وجهه،ی
ً
اجتماعی سالمندانی ک ،اکثرا دارای منزلت اجتماعی هستند را تخریب میکند.
جدول شماره ( .:3مواجهه سالمندان با فضای اجتماعی پارک
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جنسی

میزان استفاده از پارک

تصور از پارک

تصور از تهدید

نقش در بازتولید فضا

تعداد مصاحبه شوندگان

مرد

زیاد

مثبت

ندارند

معنای مثبت

90

زن

متوسط

دوگان،

ندارند

معنای مثبت

1

ب ،طورکلی ،اکثر افرادی ک ،ب ،پهار نوبههار مراجعه ،میکننهد در درجه ،اول نوجهوان و
ب،خصوص جوانان پسر هستند و بعد از این گروه ،اکثریت افراد را سهالمندان مهرد تشهکیل
می دهند .معنای ذهنی دو گروه متداوت از هم اسهت .گهروه اول معنهای مندهی را بازتولیهد
می کنند و تالش در جهت بازتولید این معنای مندی دارند .گروه دوم تالش میکننهد معنهای
ّ
مثبت را بازتولید میکنند .هر یک از این گروهها احساس تملک نسبت ب ،پار دارند و آن را
از آن خود میدانند.
 .3-2-6فضای بازنمایی :برساخت معنای دوگانه از پارک نوبهار

مالزم با حالت فیزیکی دوگانۀ پار  ،دو زیستجهان و دو معنای مثبت و مندهی نیهز در آن
شکل گرفت ،است .برساخت معنای مثبت و مندی از پار ب،طور همزمان سبب شده اسهت
ک ،افراد در مواجه ،با این فضای اجتماعی عکسالعملهای مختلدی داشت ،باشهند .معنهای
مکانی ک ،در ذهن افراد وجود دارد این مواجه ،را متدهاوت مهیسهازد .برخهی از آن ههراس

دارند ،برخی همزمان خاطرات خوب و بد دارند ،برخی افراد نیز آنرا مکانی مناسهب بهرای
گروه همساالن میدانند و برخی آنرا تنها مکان مناسب برای بازی کودکان میداننهد .پهار
ب ،دلیل سرزندگی و داشتن کاربریهای مختلف ،ک ،حیات شهری را ب ،وجود آورده اسهت،
در ساعات مختلف شبان،روز فعالیتهای مختلدی را پوشش میدههد .افهراد بنهابر شهرایط
سنی ،فرهنگی و اجتماعی ،بخشهای مختلف پار را جهت گذران اوقهات فرارهت خهود
انتخاب میکنند .قطع ،جلوی پار دارای فضایی با قابلیت حیهات شههری ،رؤیهتپهذیر،
بادفاع ،شلوغ ،سرزنده و پر از هیاهو و رفتوآمهد اسهت .کارکردههای مختلهف و درختهان
فراوان دارد ک ،در فصل تابستان سای ،و هوای معتدل تولید میکنند .اما قسمت پشهت پهار
ک ،ب ،شکل افقی است فضایی رؤیتناپذیر ،خلوت ،بیدفاع و مرده و فاقد امکانات اسهت.
بخش رؤیتپذیر دارای معنای مثبت و بخهش رؤیتناپهذیر دارای معنهای مندهی اسهت .از
اوایل ده 40 ،بسیاری ازمردم این پار را «حشیش» مینامند.

ً
ب ،کار بردن این اسم تقریبا  10سالی هست که ،بهین جوانهان رواج دارد ولهی مثهل االن
عمومیت نداشت .من وقتی خیلی بچ ،بودم با پدربزرگم میرفتم توی پار میدیهدم که،
تعدادی از جوانان همیش ،توی پار بودند .اونجا جمع میشدند و ب ،ایهن کهار مشهغول
بودند (رامین14 ،سال ،ساکن خیابان نوبهار).

قسمت پشت پار ب،دلیل وجود درختهان فهراوان ،گیاههان شمشهاد بلنهد ،دوربهودن از
خیابان و رهگذران ،یک مکان «بیدفاع» تلقی میشود .همین امر سبب شده ک ،جوانهان آن
را پاتوقی برای گذران فرارت خویش ،و در مواردی مصهرف حشهیش انتخهاب کننهد .عهدم
نرارت برفضای پشت پار تا سالها ادام ،داشت و جوانان همواره آنرا برای گذران وقت و

مصرف حشیش انتخاب کردند .آنها توانهایی نامگهذاری 1داشهتند و بخشهی از فضها را به،
تملک خود درآوردند .اصرار جوانان بر تصاحب پار از طریق حضهور مهداوم بهرای آنهان
هویت خاصی ایجاد کرد ک ،همراه با مصرف حشیش بود و این معنا را برجست،تر ساخت.
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
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 .7نتیجهگیری

پار نوبهار ب،مثابۀ یک گره شهری است ک ،افراد بر اساس آن موقعیت مکهانی خهود را (جههت
آدرس دادن و قرار مالقات) در فضا و جغرافیای ّ
تخیلهی تشهخیص مهیدهنهد .افهراد ههر مکهان
دیگری (مسکونی ،تجاری ،تدریحی و عمومی) را در اضالع شمال ،جنوب ،ررب و شهرو ایهن
پار را میشناسند و ب،مثابۀ یک فانوس دریایی ،چراغ راه عابران و پرس،زنهان شههر اسهت .فضها
ً
صرفا بستری نیست ک ،اعمال و کنشهای افراد در آن اتداو میافتد ،بلک ،ویژگیهای فضایی بهر
چگونگی بروز اعمال و کنشها ت ایرگذار است .چگونگی طراحی فضا میتواند موجب نابرابری
در بهرهبرداری از آن شود و فضا را برای انجام کارهای مختلف (معمول و ریرمعمول) مهیا کنهد؛
مثبت شهروندان شود.
یا این ک ،بالعکس یک فضا ،مکانی در جهت استداده ِ

رویکردهای از باال ک ،شهرسازان برشههر اعمهال مهیکننهد ،مهردم ب،گونه،ای
برخالف
ِ

خالقان ،فضاهای خاص خود را تولید و معنا میکنند و این معانی در سپهر اجتمهاعی شههر
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گسترده میشوند .معانی گسترشیافت ،،درون زندگی روزمره چنان تکرار میشود ک ،ب ،امری
اانوی کالبد و فضای ذهنی شهروندان تبدیل میشود .مشهخص
بدیهی و بخشی از طبیعت ِ
نیست چ ،زمانی و توسط چ ،کسانی این معانی ب ،مکان داده میشود و بر پیشانی آن حهک

می شود؛ چراک ،بانیان این عمل زیاد هستند .این افراد بدون هدف و ب،طور طبیعی این کهار
را انجام میدهند و ب،مثابۀ آاار فولکوری است ک ،مؤلدان آن مشهخص نیسهت؛ امها همهین
معانی ت ایرات گسترده ای در حیات شهری دارد .موقعیت فیزیکهی پهار نوبههار و پویهایی
زندگی روزمره ،معنای دوگان،ای را بر این پار تحمیل کرده است؛ ک ،همزمهان خوب/بهد،
مناسب/نامناسب ،آرامشبخش/تهدیدزا اسهت .معنهای اول حهاکی از فضهایی دلنشهین بها
موقعیت مناسب در انتهای بلوار نوبهار است ،ک ،جهت تمدد جسموجان بعد از پیهادهروی
و پرس،زنی مطلوب است .معنای دیگر مت ار از فضای انگخورده است ک ،باید از آن پرهیز
کرد .هر چ ،هست ،این دوگانگی سالهاست ک ،بر فضهای اجتمهاعی و ذهنهی شههروندان
حک شده است و تا کنون تغییری در آن ایجاد نشده است.
معانی مثبت و مندی برساختشده در اطراف مکان ب،مثابۀ تابلوهای هشهداردهندهای عمهل
میکنند ک ،ب،طور ناخودآگاه رفتوآمد ،پرس،زنی و فرارت افراد را تحتت ایر قرار میدهند .افهراد

ب ،فراخور وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،وجهۀ اجتماعی ،شرایط سهنی و جنسهی واکهنشههای
متعددی از خود بروز میدهند .معانی شکلگرفت ،اطراف مکان گاهی موانعی را برای شههروندان
ب،وجود میآورند ،ک ،آنها را از بهرهبردن از فضا محروم میکند و ب،گون،ای سبب طهرد اجتمهاعی
میشوند .پار نوبهار این ویژگی را دارد و حق برخی گروههای اجتماعی را از مالکیهت بهر ایهن
فضا از بین میبرد .دیواری نامرئی را ب،وجود آورده است ک ،افراد از ترس انگخوردن و نهاامنی از
آن دوری میکنند .بدینترتیب بخشی از پار در انحصار گروه نوجوانان وجوانان طبقه ،متوسهط
شهری است ک ،ک ،مصرفکننده مواد مخدر هستند.
در هر جامع،ای موانع ذهنی زیادی وجود دارد که ،گهاهی ایهن موانهع ناشهی از فضهاهای
سرمای،ای و مراکز خرید است ک ،فقرا را از حضور در آن مکانها طرد میکند و امکان مداخل،
ّ
جدی از سوی مدیریت شهری برای آنها وجود ندارد .اما در مورد پار نوبهار چنهین نیسهت،
ّ
چراک ،این پار فضای عمومی است و متولی آن سهاکنان شههر هسهتند و جوانهان ب،شهیوهای
نابرابر آن را در انحصار خود دارند .بررسی نقش،های ذهنی نشهان داد که ،در ذههن ههر گهروه
(سنی و جنسی) از افرادی ک ،در پار حضور مییابنهد ،برخهی از عناصهر رایهب اسهت؛ یها
بالعکس برخی قسمتها یا عناصر پار در ذهن آنها پررنگتر است .پاسخگویان شناختی از
کل پار ندارند .هر فرد تنها قسمتی از فضا را در ذهن خود داشت و حضور خود را در همهان
سنی ریهر از جوانهان و نوجوانهان به ،دالیهل
قسمت از پار متصور بود .برای مثال ،گروههای ِ

مختلدی از جمل ،احساس تهدید از حضور در فضای پشت پار خودداری میکنند.

بر اساس یافت،های تحقیق و اهمیت وجود پار ب،عنوان یک فضای عمهومی و فرارتهی
در شهر و با توج ،به ،ایهن که  ،پهار نوبههار در یهک موقعیهت خهاص قهرار دارد به ،ارائه،
راهکارهایی جهت کاهش کاربرد و معنای مندی از پار میپهردازیم .مهیتهوان بها در نرهر
گرفتن راهکارها در بلندمدت ب ،تغییراتی در کالبد و فضای فیزیکی پار مبادرت ورزید ک،
این تغییرات فیزیکی بر تغییرات معنا و پررنگتر کهردن معنهای مثبهت نیهز ته ایر گذاشهت.
برخی از این راهکارها بدینصورت است:
 )9ب ،نیاز های فرارتی جوانان و نوجوان توج ،شود چون تا ب ،حال اقدام خاصهی در ایهن
جهت درون پار صورت نگرفت ،است .فضاهای متنهوع و چنهد کهارکردی در پهار ماننهد
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امکاناتی نریر پیست اسکیت ،میزهای شطرنج ،بدمینتون و پینگپونگ جهت هدایت گروه
همساالن ایجاد شود؛
 )1میتوان فضای پشت پار را ب،گون،ای تغییر داد ک ،دیهوار نهامرئی در پهار از میهان
بهازی کودکهان در
برداشت ،شود ،مانند طراحی سینمای چندبعهدی یها قهرار دادن مجموعه،
ِ

قسمت پشت؛

 )9امکانات فرهنگی نریر ایستگاه کتاب ،فرهنگسرا ،کتابخان ،،کانون فرهنگی و هنری
در قسمت پشت پار طراحی شود .این اقدامات موجب میشود ک ،گروههای سنی ترریب
شوند در قسمت پشت پار حضور یابند؛ بدینترتیب کاربری آن تغییهر مهیکنهد و امکهان
استداده ناسالم جوانان و نوجوانان از این قسمت محدود میشود و ب ،موازات ایهن تغییهرات
ّ
مندی پیشین نیز کمرنگ میشود.
فیزیکی تصورات ِ
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شهری؛ نمون ،مطالعاتی مناطق یک و شش شهرداری مشهد .فضای جغرافیایی.910-199 ،)80(91 ،
امیریان ،سهراب ( )9914بررسی و تحلیل پراکندگی فضایی و عملکرد پار های شههر کرمانشهاه پایهان نامه،
کارشناسی ارشد  ،دانشکده ادبیات ،دانشگاه تهران.
شههری؛
ربانی ،رسول؛ نرری ،جواد؛ و مختاری ،مرضی .)9910( ،تبیین جامعه ،شهناختی کهارکرد پار ههای
ِ
مطالع ،موردی پار های شهر اصدهان .مطالعات و پژوهشهای شهری و منطقهای.999-998 ،)90(9 ،
سلطانزاده ،حسین ( .)9941از باغ تا پار ٔ .
نامه انسانشناسی.19-999 ،)8(9 ،
سلطانی ،محمدعلی ( .)9919جغرافیای تاریخی و تاریخ مفصل کرمانشاهان .تهران :سها.
شمس ،صادو ( .)9949از آسمان تا ریسمان .کرمانشاه :انتشارات کرمانشاه.
صداییپور ،مسعود؛ و حبیبیان ،بهاره ( .)9919بررسی ت ایر عوامل محیطی بر شهکلگیهری انهواع اجتماعهات
فرارتی در پار های شهری مطالع ،موردی :پار های شههر اههواز .مطالعاات و پاژوهشهاای شاهری و
منطقهای.19-88 ،)10(1 ،
فرناندو ،نیشا ( .)9911فضاهای باز  ،ترجمۀ نرگس خالصی مقدم ،در مطالعهات شههری :نرریه ،و عمهل (به،
ویراستاری نعمتالل ،فاضلی) .تهران :نشر شهر.
قلیپور ،سیاوش ( .)9919تولید اجتماایی فضاای شاهری مطالعاه تجریای شاهر کرمانشاا (رسه ٔ
ال ،دکتهری
جامع،شناسی) ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
قلیپور ،سیاوش ( .)9916سازماندهی فضایی شهر کرمانشاه در دوره پهلوی اول .پژوهشهای انساانشناسای
ایران.19-19 ،)9(1 ،
قلیپور ،سیاوش ( .)9911تک،پارگی ،مونوریل و حیات شهری .پژوهشهای انسانشناسی ایران.991-989 ،)9(4 ،
قلیپور ،سیاوش؛ کریمی ،جلیل؛ و صادقی ،گالویهژ ( .)9911شهکلگیری فضهاهای مسهکونی در کرمانشهاه
 .9911-9911پژوهشنامه مددکاری اجتمایی.19-906 ،)90(1 ،

فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران

303
تولید اجتماعی فضای
شهری ...

لینچ ،کوین ( .)9941سیمای شهر (چاپ هدتم؛ مترجم :دکتهر منهوچهر مزینهی) .تههران :انتشهارات و چهاپ
دانشگاه تهران.
مارچسیون ،جولیان ( .)9911مردمنگاری :طراحی ،هدایت و ارائه تحقیق (مترجم :سیدقاسم حسنی) .تههران:
نشر جامع،شناسان
مارشال ،کاترین؛ و راسمن ،کرچمن ( .)9949روشهای تحقیق کیفی (مترجم :علی پارسهاییان و سهیدمحمد
اعرابی) .تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
محمدی ،جمال؛ و محمودی ،جهانگیر ( .)9911تجرب ،جوانی و تولید فضای اجتماعی :مردمنگاری انتقهادی
پرس،زنی جوانان در فضاهای شهری .فصلنامه پژوهشهای جامعهشناسی معاصر.81-61 ،)91(1 ،
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