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 چکیده 

در دهه های اخیر رشد شهر نشینی و توجه صِرف به الزامات فیزیکی و کم توجهی به فضاهای عمومی که بستری برای ارتباط 

کنند، سبب بروز مشکالتی در زمینه نیازهای روانی و اجتماعی رها ایفا میباشند و نقش مهمی در سرزندگی شهمیان مردم می

شهروندان شده است. با توجه به اینکه تعداد جوامع شهری رو به افزایش است و به لحاظ ظاهری نیز این جوامع شبیه به شهر 

علق و مشارکت عمومی شهروندان، داشته باشند، فقدان عناصر مربوط به روح و روان کاربران، تاثیر زیادی بر عدم احساس تمی

کاربران در امور شهری نیازمند شناخت دقیق عوامل موثر در این زمینه هستیم و استفاده  است. بنابراین جهت تقویت مشارکت

مواره تواند ابزار بسیار مناسبی در این زمینه باشد. هنرهای نمایشی هاز هنر و بویژه هنرهای نمایشی بواسطه ملموس بودن می

ترین ابزار برای بیان مضامین فلسفی، نقش مهمی در برقراری تعامالت اجتماعی و ارتقاء سطح فرهنگی ایفا کرده و ملوس

انسانها به عنوان عنصر اصلی در رابطه با شکل گیری شهرها نیازمند تامین باشد. عقیدتی و موضوعات اجتماعی و انسانی می

باشند که برآورده شدن این در کنار جمع بودن، کشف تجارب جدید و غیره میحس دوست داشتن، دوست داشته شدن، 

های کالبدی است که در این زمینه فضاهای عمومی در شهرها بیشترین پتانسیل را دارند و ارتقاء ها، مستلزم وجود قرارگاهنیاز

دین منظور با بررسی و جمع بندی ب کیفیت این فضاها موجب سرزندگی اجتماعی و تقویت تعامالت اجتماعی خواهد شد.

در ، هفت مؤلفه تأثیرگذار بر ارتقاء کیفی این فضاها مؤلفه های مؤثر بر کیفیت فضاهای عمومی نظرات صاحبنظران پیرامون 

توجه به چنین مؤلفه هایی در طراحی  شهروندان استخراج گشته و مورد تأکید قرار گرفت. تعامالت اجتماعی افزایشجهت 

ری می تواند در بهبود ارتباطات و تعامالت اجتماعی شهروندان مؤثر بوده و زمینه ای برای جامعه ای پویا فراهم فضاهای شه

 گردد.

 

 

 .اجتماعی ، منظر شهری، فضاهای عمومی، تعامالتفضای بازواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

ضاهای مسکونی شهرهای امروز وجود دارد هایی که در فگسترش جوامع انسانی و نیاز انسانها برای زندگی بهتر و محدودیت

دهد )آیت ضرورت حضور در فضاهای جمعی برای شکل گیری ارتباط و فعالیتهای انسانی را بیش از پیش نشان می

 4باشد و به باور لنگ(. شهر، فضایی برای شکل گیری ارتباطات اجتماعی، رویدادها و فعالیتهای روزمره مردم می4931اللهی،

ی توانند در شکل گیری موارد فوق، بازدارنده و یا تسهیل کننده باشند. بنابراین توجه به جنبه های گوناگون فضای این فضاها م

شهری، به خصوص فضاهای عمومی نقش بسزایی در بوجود آمدن فضایی تعامل گرا و اجتماع پذیر خواهد داشت و موجب 

گذرها، خیابانها، فضاهای فرهنگی و ... به عنوان جایی برای  شود. فضاهای عمومی چون  میادین،سرزندگی حیات شهری می

شوند و نظریه پردازان رویکردهای شکل گیری ارتباط بین مردم از دغدغه های اصلی معماران و طراحان شهری محسوب می

 (.4931مختلفی در این زمینه ارائه داده اند که نشان از اهمیت این موضوع دارد)مشهور، 

 
 فضای شهری

باشد و به عنوان بزرگترین دستاورد بشری در ادوار مختلف مورد برسی و پژوهش قرار گرفته است ر تجلی حیات انسان میشه

(. فضاهای شهری دارای قدمت بسیار زیادی در تاریخ شهر سازی هستند و در طول تاریخ با اشکال 4939)یوسفی و همکاران، 

(. تا قبل قرن بیستم و بوجود آمدن تفکرات مدرنیسم 4913جو، کاشانی) گوناگون سبب شکل گیری بافت شهرها شده است

شد اما در پی جنبش هیچگونه جدایی میان فلسفه، علم و جامعه نبود و در پی آن تعامالت جمعی در فضای شهرها پدیدار می

فراغت تقسیم بندی شد و  مدرن و تفکرات عملکردگرایی آن عناصر شهری به چهار حوزه جداگانه سکونت، کار، رفت و آمد و

در واقع رابطه فضاهای شهری با هر گونه فعالیت تاریخی، اجتماعی،فرهنگی و جامعه شناختی فاصله گرفت و در دهه شصت 

نگرش مدرن به فضای شهری مورد تردید قرار گرفت و معنی فضای شهری بار دیگر مطرح شد. در نگرش جدید شهر فضایی پر 

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود و تصویر جدیدی از درک فضا و ابعاد فلسفی، رفت و آمد با کارییهای 

 (.4913داد )ستار زاده و همکاران، روانشناختی و جامعه شناسی آن ارائه می

  "محیط-انسان"و اما از نظر جامعه شناسان و روانشناسان بین سکونتگاه های بشری شهر از پیچیدگی های زیادی چون روابط 

داند ی و زیستی میپدیده ای فرهنگی، روانشناختی، اجتماع"را  شهر 1(. هوسر4931برخوردار است )سهیلی و مدهوشی،

بسیاری نیز بر این باورند که شهر دارای دو بعد کالبدی و روانی است که بعد کالبدی آن مورد توجه طراحان (. 4931)درگاهی،

نظران در این زمینه میباشد و به عقیده او از صاحب 9جامعه شناسان میباشد. لینچ شهری و بعد روانی آن نیز مورد توجه

این فضا جایی  1خوانایی فضاهای شهری با عناصر آن و همچنین رابطه کاربران با این عناصر بستگی دارد. به نظر گنزو تانگه

(. به 4913داند )ستارزاده و همکاران، ه انسان میبرای فعالیتهای فیزیکی و ارتباطات است و مهم ترین کار آن را شکل دادن ب

آورند، برای عقیده زوکر شهر فضایی سازمان یافته، منظم و منطبق با فعالیتهای انسانی است که فضاهای مشترکی را بوجود می

از زیر  فعالیتهای کاربردی و مراسم های فرهنگی که باعث ایجاد پیوندهای اجتماعی میان جامعه میشود. همچنین شهر

هویت هر شهری تجلی "( و4931مجموعه های مفاهیم فضا میباشد و دارای دو بعد اجتماعی و فیزیکی است )سهیلی و همکار، 

 (.4931شروش،سروش و گودرزی)گودرزی"فرهنگ در محیط آن شهر است
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فعالیتهای شکل گرفته در آن، شهری یکی از مهمترین عوامل توجه کردن به مطلوبیت فضاها، ارتقاء کیفی آنها و  در طراحی

(. از نظر دکتر شیخی شهرها از جنبه های مختلفی قابل برسی هستند مثل  ابعاد فیزیکی و 4931)باغبه و همکاران، باشدمی

فضای شهری را محلی برای ایجاد  پردازد، بعد اجتماعیمکانی که به انسجام اجزاء شهری و نحوه تعامل کاربران با آن می

گوید شهر باید قابلیت ایجاد خاطرات بیند. و نیز بعد روانی که میداند و شهر را بدون آن بی معنی میی میکنشهای جمع

 جمعی و حس مکان را داشته باشد و در نهایت بعد عمومیت که شهر باید بدون محدودیت استفاده متعلق به تمام اقشار باشد.

شهروندان بازیگران آن می باشند و هر یک از آنها نقش خاص خود را بازی در واقع میدانی است شبیه به تئاتر و  فضای شهری 

( و هدف از ایجاد شهرها بوجود آوردن مجموعه بهم 4931)سهیلی و مدهوشی، آیدمیکنند و کنشهای عمومی در آن بوجود می

ی شهری ایجاد انسجام بین توده گیرند و مهمترین اصل در طراحپیوسته ای است از فضاهایی که فعالیتهای شهری را در بر می

و فضاهایی است که این فعالیتها را شکل میدهند. فضاهای شهری از دو عنصر اصلی خیابان و میدان تشکیل شده اند که 

ترکیبی از فعالیتها در بناهای مختلف مثل فرهنگی و اجتماعی، دولتی و تجاری در کنار دیگر عناصر شهری به صورت نظم 

ا حفظ ارزشهای بصری سازمان یافته اند و اگر خیابانها و میادین دارای چنین ویژگیهایی باشند میتوانیم آنها را در یافته و البته ب

(. جهانشاه 81.ص4931زمره فضای شهری قرار دهیم و در غیر اینصورت تنها به مسیری عبوری بدل خواهند شد )توسلی،

ی اجزاء کالبدی شهر را به ورودی ها )از مقیاس محله تا شهر( ، گره ها، پاکزاد پژوهشگر برجسته ایرانی در زمینه طراحی شهر

میادین، خیابانها، گذرها، لبه ها و انواع پله ها تقسیم می کند. فضاهای شهری متعلق به کلیه شهروندان است، و بدون حضور 

 (.4913 ،)کاشانی جو کاربران و فعالیتهای آنها این فضاها معنا پیدا نمی کنند

های فردی  ای عالوه بر حفظ آزادیو در چنین جامعه  "شهر مکان زندگی اجتماعی در جامعه مدنی است"همچنین 

های مختلف انسانی فراهم بوده و همه با آگاهی از حقوق شهروندی  شهروندان بسترهای فعالیت، مشارکت و تعامالت برای گروه

تماعی حاصل از خرد جمعی دست خواهند یافت. بسترهای الزم برای به خود در امور شهری شرکت کرده و به قراردادهای اج

های اجتماعی و ضرورت حضور در فضاهای جمعی است. فضاهایی که در آن سرمایه  ای انجام فعالیتوجود آمدن چنین جامعه 

و اساسی ترین نیاز گیرد و موجب ایجاد جامعه مدنی خواهد شد های مشترک فرهنگی، اجتماعی و روانی صورت میگذاری 

انسان، یعنی زندگی اجتماعی و ارتباط متقابل با دیگران مرتفع خواهد شد. در این فضاهای جمعی اندیشه ها، رفتارهای 

 کند و تبدیل به مکانی برای کار، تفریح، فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، نمایشاجتماعی و مشارکت مردمی بروز پیدا می

هایی در فضا بخشی از آن تبدیل به مکانی گیری چنین کنش  -شود. با شکلهای ملی می سوگوای ها و های شهری، جشن 

 گیرد هویت بخش بوده و سبب ایجاد خاطرات فردی و جمعی میخاص شده و به دلیل حوادثی که در آن صورت می

 (.4931شود)حبیبی، 

 شهروند

گیرد و در قرن شانزدهم ایده شهروندی در اروپای غربی رها شکل مینیاز انسان به هم زیستی در جوامع امروزی در قالب شه

شود و در حوزه جامعه شناسی مرزهای های مهم جامعه مدرن محسوب میزاده و پس از آن همه گیر شد. این موضوع از فرایند

در این زمینه معتقد است نظریه پرداز برجسته  8شوند تا حقوق افراد در جامعه حفظ شود. مارشالمشخصی برای آن قائل می

. افراد در این پایگاه از "شهروندی پایگاهی است که به همه افرادی که عضو تمام عیار جامعه خود هستند، داده شده است"که 

 شوند. حقوق، وظایف و تکالیف مشخص برخوردارند و این حقوق توسط قانون تثبیت و حمایت می
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مندی های فردی افراد، حق مالکیت، آزادی بیان، حق بهرهق قانون مدنی)آزادیحقو"مارشال حقوق شهروندی را به سه بخش 

مندی از امنیت، رفاه اجتماعی و خدمات از عدالت(، حقوق سیاسی )حق رای و مشارکت سیاسی( و حقوق اجتماعی )بهره

رد خود را شهر و شهر را از خود ف"کند. امروزه همه جامعه شناسان بر این باورند که واژه شهروندی یعنی تقسیم می "مدنی(

های ساختاری جامعه مدنی شکل گرفته و شاهد پویایی شهر خواهیم و با مشارکت افراد در امور شهری است که ریشه "بداند

رسند که حقوق شهروندی تحقق پیدا کرده و توان گفت شهرها زمانی به توسعه پایدار اجتماعی و پویایی میبود. همچنین می

 (.4911یت قانونی قرار گیرد)تقوایی و همکاران، مورد حما

 
 و تعامالت اجتماعی  فضای عمومی، هنرهای نمایشی

مراکز شهری در طول تاریخ همواره کانون اتفاقات خاص شهری بودند و به عنوان مهمترین بخش شهر مورد توجه قرار می

ی زیادی هستند و فضاهای عمومی حاصل روابط و (. فضاهای شهری شامل عملکردها4931)حسین پور و همکاران،  گرفتند

تعامالت کاربران است. تعامالتی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... که برای به وقوع پیوستن، احتیاج به بسترهای کالبدی دارند. 

ت نیز در بستری پیشرفت تمدن شهر نشینی در طول تاریخ نشان از توجه به تعامل اجتماعی در تمام ابعاد آن دارد و این تعامال

عرصه هایی در فضای شهری که شهروندان  (.4913)ستارزاده و همکاران، گرفته استبه نام فضای عمومی در شهرها شکل می

آیند که شامل پارکها، سینماها، میادین، بدون کنترل ورود و خروج حق دسترسی به آن را دارند فضاهای عمومی به شمار می

 (. 4911می،)صداقت جهر تاالرها میباشد

(. این فضاها محلی برای تبادل 4931)پورمحمدی و کوشانه، گیرندفضاهای باز عمومی میان ساختمانهای خصوصی شکل می

 باشندافکار و شکل گیری شبکه های اجتماعی هستند و بیش از اینکه یک فضا باشند محلی برای تجربه های جدید می

ی از محققین شهری، فضاهای عمومی از عناصر بسیار مهم شهری محسوب شده و (. به نظر بسیار4911)دانشپور و چرخچیان، 

توانند باعث افزایش حس اعتماد، آورند. فضاهای باز تنها مکانی جهت تفریح نیستند و مینقاط جذابی را در آن بوجود می

شوند و این فضاها ها شناخته میمعتقد است قدرتمندی شهرها به وسعت فضاهای عمومی در آن 1همبستگی و تعلق شوند. راجرز

شوند و نقش عمده ای در موجب ارتقاء غرور شهری، صنعت گردشگری، سرمایه گذاریهای اقتصادی و کیفیتهای زندگی می

 (.4931)پور محمدی و همکاران،  ایفا می کنند "برنامه ریزی شهری و اجتماعی شدن محالت"

تاکید بسیاری بر  "مرگ و حیات شهرهای بزرگ آمریکایی"ابی با عنوان نظران طراحی شهری در کتاز صاحب 3جین جیکوبز

مانند، تاثیر فضاهای عمومی شهری در شکل گیری تعامالت اجتماعی دارد. او معتقد است مکانهایی که بیشتر در ذهن می

تخصص وی مسائل اجتماعی و فضاهای عمومی مانند خیابانها و پیاده روها هستند. دیگر نظریه پرداز در این زمینه که البته 

باشد ویلیام وایت است که به اعتقاد او رفتار مردم در فضاهای عمومی قابل پیش بینی نیست و  عاملی که رفتار شناسی می

بیش از  4331از دهه  1بیش از همه برای مردم جذاب است حضور دیگران در فضا است. معمار و شهرساز دانمارکی یان گل

باط با مسائل جامعه شناسی و روانشناسی در فضاهای عمومی شهری تالیف نموده. به باور وی یک شهر با چندین کتاب در ارت

)راست بین و  شودتوجه به انبوه کاربرانی که از فضاهای همگانی جمع شده و اوقاتی را کنار هم سپری میکنند جذاب می

ازی رفت و آمد پیاده و سواره است معتقد است اگر آمد و (. در این زمینه یان گل در حالی که مخالف جداس4934همکاران، 

گیرد شد به آرامی در شهر شکل بگیرد افراد بیشتری از فضاهای همگانی استفاده میکنند و شهر حالت زنده تری به خود می

 .(4913)کاشانی جو، 
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له مشارکت مدنی و ارزشهای فضاهای عمومی شهرها، مکانی برای بوجود آمدن زندگی اجتماعی شهروندان است که بوسی

دارای دسترسی نا محدود تمامی  -4( و دارای دو مشخصه می باشد: 4913)ستارزاده و همکاران،  اجتماعی شکل گرفته است

 3(. سرگئی چرمایف4931)سهیلی و مدهوشی،  وجود روابط اجتماعی متقابل بین شهروندان -1شهروندان از تمام گروه ها 

)شاهراه ها و پارکهای شهری( ،  فضاهای همگانی شهری"جمعی را به شش بخش تقسیم کرد: فضاهای زندگی خصوصی و

فضاهای نیمه همگانی شهری )ساختمان شهرداری،پایانه مسافربری و پارکینگ ها(، فضاهای همگانی ویژه، فضاهای خصوصی 

(. فضای عمومی به 4913)کاشانی جو،  ویژه)باغ های همگانی و انبارها(، فضاهای خصوصی خانوادگی و فضاهای خصوصی فردی

گیریم و فضایی برای جایی گفته میشود که افراد مختلف در آن سهیم باشند. در این فضاها ما با غریبه ها در تعامل قرار می

(. در 4911)صداقت جهرمی،  فضاهایی برای همزیستی،صلح و دوستی .گیردشکل می تفریحی و ... فعالیتهای سیاسی، مذهبی،

قع فضاهایی که عموم شهروندان بدون کنترل حق ورود به آن را دارند  که این فضاها محل تبادل افکار و مکانی برای شکل وا

گیری روابط اجتماعی میباشند. چنین فضایی عالوه بر خصوصیات فیزیکی میتواند یک تجربه باشد.این تجارب میتوانند به 

توانند فضاهای ارتقاء مهارتهای اجتماعی منجر شوند. فضاهای عمومی می ایجاد حس هویت اجتماعی، مشارکت های جمعی و

شهری مثل: خیابانها، معابر، میدانها، پارکها، زمینهای ورزشی، مراکز خرید و حتی مکانهایی برای ایجاد اهداف خاص مثل 

کاربران سهم بسزایی در زندگی  که این قبیل فضاها به دلیل مقیاس عملکردی و نیز استفاده طیف وسیعی از "فضای نمایشی"

ها و گذراندن اوقات فراغت،گردهمایی و بستری برای حیات جمعی دارند. حیات جمعی فرصتی برای رها شدن افراد از استرس

بعد اجتماعی فضاهای عمومی مبتنی بر مثلث انسان، فضا و حیاط جمعی "های مختلف در فضا است. آزادی بیان گروه

عمومی باید اجتماع پذیر باشد به این معنی که بتواند نیازهای فیزیولوژکی، قلمرو، حس مالکیت، حس . یک فضای "باشدمی

(. بنابراین ارتقاء کیفی این فضاها 4911)دانشپور و همکار، مکان، برقراری عدالت برپایه تعامل افراد با یکدیگر را برآورده کند

(. از طرفی کیفیت فضاهای شهری رابطه 4911)صداقت جهرمی،  شدموجب بوجود آمدن جامعه شهری سالم و شکوفا خواهد 

مستقیمی با حضور کاربران دارد. بنابراین معماری و شهر سازی باید هم سو و هم جهت با رشد و ارتقاء روابط و مشارکت های 

عوامل موثر در زمینه های اجتماعی، نیاز به شناخت دقیق ( و جهت تقویت ارتباط4931عمومی باشد )بهزادفر و طهماسبی، 

(. یکی از راه های موثر برای ارتقاء کیفیت فضاهای شهری، ایجاد 4939ارتقاء سطح روابط اجتماعی، داریم)پندی و افشار، 

محیط های مرتبط با سرزندگی است. در این زمینه میتوان از هنرهای عام پسندی مثل نقاشی، مجسمه سازی، موسیقی و 

(. هنر به عنوان یک عنصر مهم شکل دهنده فرهنگ میتواند ابزار بسیار 4931سهیلی و همکار،هنرهای نمایشی بهره برد)

مفیدی برای ارتباط بین سطوح مختلف جامعه باشد. بویژه هنرهای نمایشی که به صورت صوری و با حس بینایی به خوبی قابل 

 (.4939باشد)جعفری و همکاران، ا میادرک هستند، با ظرافت تمام قادر به شکل دهی این مهم در زندگی انسانه

تعامل اجتماعی به معنای رابطه بین دو نفر یا بیشتر است که موجب واکنشهای متقابل بین آنها خواهد شد، واکنشهایی که 

د برای آنها شناخته شده هستند. این تعامل میتواند بصورت فیزیکی ، مکالمه یا حتی نگاه بین افراد بوجود آید. در این فراین

هم بوسیله کلمات نیست و میتواند به  "معانی و آنچه در ذهن مردم وجود دارد به یکدیگر منتقل میکنند این انتقال لزوما

(. اولین تعامالت اجتماعی تاریخ نیز زمان 4939صورت آهنگ، حالت چهره، زبان بدن و حتی یک نمایش باشد)پندی و همکار،

رای توضیح و به اشتراک گذاشتن حوادث روزانه، شب هنگام دور آتش جمع شده و با گردد. زمانیکه بانسانهای نخستین برمی

ی بوجود آمدن هنرهای نمایشی نیز بوده توان گفت این امر ریشهپرداختند و میزبان بدن، به تعریف وقایع را برای یکدیگر می

های مذهبی و ملی پدید ها و آیینبه شکل امروزی آن در یونان و رم باستان و در دل جشن است و بعد از آن این هنر

 (.4-1.ص4933آمد)دورانت، 
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تواند ابزار مناسبی جهت برقراری تعامل میان اقشار بنابراین هنر و بویژه هنرهای نمایشی با توجه به قدمت تاریخی آن می

تواند نقش باشند می و اساطیر که سرشار از احساسات و نیرویی تاریخی  و کهن می مختلف جامعه باشد. و زنده کردن آیین ها 

بسیار مؤثری برای ایجاد حس همبستگی، حس مکان، هویت و تعامل میان شهروندان جهت رسیدن به یک جامعه پویا داشته 

ریزی شده می باشد و در این برنامه(. همچنین حفظ هویت و سنت های هر جامعه نیازمند ابزاری دقیق و 4934باشد )فواکه،

اند ابزاری تأثیر گذار و قوی جهت بیان زمینه هنرهای نمایشی به واسطه قابل لمس بودن برای عموم، طی قرون گذشته توانسته

 (. نمایش از4939کردن مسائل اجتماعی، فلسفی، عقیدتی، ارتقاء تعامالت اجتماعی و حفظ هویت جوامع باشد )پندی و افشار، 

باشد، زیرا ارتباط محکمی با آرادب و رسوم و ریشه های قومی جوامع دارد. هنرهای نمایشی با  اجتماعی ترین هنرهای زیبا می

توجه به قابلیت های زیاد در زمینه جمع کردن مخاطبین و ارتباط گسترده مردم می تواند در گسترش فرهنگ و افزایش سطح 

فضاهای نمایشی انسان می تواند، با محیط خود را هماهنگ کرده، مسائل زمان خود را به  ارتباط سهم عمده ای داشته باشد. در

توان گفت خوبی درک کند و ارزش های فرهنگی را زنده نگاه دارد. صحنه نمایش، نمود کنش های افراد جامعه است و می 

(. نمایش می تواند با هدف یادگیری در 4931تمام آثار نمایشی تأثیر خود را روی جامعه خواهد گذاشت )عالم و همکاران، 

مخاطب به منظور ارتقاء سطح آگاهی او در مورد مسائل اجتماعی و ترغیب او به مشارکت و تعامل با اجتماع ابزار مؤثری در 

 (. هنرهای نمایشی جنبه های گونگونی دارد و با توجه4934حل مشکالت اجتماعی جامعه امروزی باشد )خانیکی و کاووسی، 

باشد به تعاریف فضاهای عمومی شهری و تاثیر گذاری بیشتر روی اقشار مختلف جامعه نوع عامه پسند و بیرونی آن مطرح می

پذیرد. تئاتر بیرونی، تئاتر مردمی و هنر عامه پسند عناوینی است که در ارتباط با این که در فضاهای باز و بیرونی انجام می

ین شکل از هنرهای نمایشی، ارتباط با مخاطبان به صورت چهره به چهره می باشد و به سبک از نمایش بیان می شود. در ا

(. پایه های وجودی آن، مردم و واقعیت،های 4934همین دلیل با جلب مشارکت بیش تری از تماشاگران همراه است)فواکه، 

ها، می آورد. این سبک از نمایش باورها، ارزشجوامعه می باشد و به نوعی الگوهای جدیدی از ارتباط بین افراد جامعه را پدید 

اجتماعی موجب همدلی و  41تواند با راه اندازی کارناوالهایخاطرات و هیجانات جمعی و تاریخ  هر جامعه را بازگو می کند و می

ها و خیابان ، از هنرمندان تئاتر خیابانی، فضاهای عمومی مثل کوچه 44هم سو شدن افکار جمعی شود. به عقیده میشل سیمونو

(. و استفاده از 4931ها صرفا مکانی برای گذر نیست و می تواند جایی برای اندیشیدن و اجرای ژانرهای مختلف باشد)شکری، 

مندی شهروندان تواند نقش بسیار موثری در ایجاد حس تعلق، هویت، شادی و رضایتهنرهای نمایشی در فضای عمومی می

 (.4939ایفا کند)جعفری و همکاران، 

نظران در این زمینه، روی میدان ها به عنوان فضاهای عمومی تاکید دارد. وی میدان را محلی برای توقف از صاحب 41پاول زوکر

تر از شکل کالبدی و بصری آن های جاری در این فضاها را مهمروانی و تعامالت بین شهروندان دانسته، بعد اجتماعی و فعالیت

احب نظران مسائل شهری با اشاره به نقش تعامالت اجتماعی در شهرها، نقش خیابان ها و پیاده از ص 49داند. جین جیکوبزمی

داند و همچنین به باور او هرچه پیاده روها سرزنده تر باشند و روابط اجتماعی رو ها را در به خاطر ماندن یک شهر مهم می

نیز طی سه دهه مطالعه در زمینه ارتباط مسائل  41ان گلبیشتر در آن اتفاق بیافتد مشکل تبعیض نژادی کمتر خواهد شد. ی

جامعه شناسی و روانشناسی با فضاهای همگانی، بر این باور است که شهرها وقتی جذاب هستند که مردم در فضاهای همگانی 

جتماعی در دیگر محقق برجسته در زمینه رفتارشناسی ا 48جمع شده و در کنار هم اوقات خود را سپری میکنند. ویلیام وایت
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فضای شهری است، به نظر او رفتار مردم در فضای شهری غیر قابل پیش بینی است و مهم ترین عاملی که مردم را جذب یک 

 (.4913)کاشانی جو،  فضا میکند حضور سایرین در آنجاست

راجعه آنان در زمانهای از طرفی مهم ترین عوامل پویایی و جذابیت فضاهای عمومی میزان استفاده کاربران و تعداد دفعات م

(. مولفه های مفهومی و کالبدی که تاثیر زیادی روی روابط اجتماعی 4911)دانشپور و چرخچیان،  باشدمختلف می

ازدحام و تراکم، هنجار و روابط اجتماعی، باورها و اخالق، طبقه بندی های اجتماعی، خلوت و قرارگاه فیزیکی، دسترسی "دارند:

. بنابراین شناخت دقیق انسان و "باشندش و منظر، کاربریها و فعالیتها، اجتماع پذیری، امنیت و ... میو بهم پیوستگی، آسای

نیازهای اجتماعی او، همچنین قراگاه هایی که دارای پتانسیل های مختلف کمی و کیفی برای ایجاد روابط اجتماعی از 

 (.4939)پندی و افشار،  ضروریات جوامع امروزی جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی میباشد

پس از تمامی تعاریف از تعامالت اجتماعی و اهمیت شکل گیری حیاط جمعی، باید به دنبال پارامترهایی باشیم که نیازهای 

آسایش فیزیولوژکی و "اولیه انسان را در رابطه با این فضاها برآورده سازد و او را به سمت فضا جذب کند، نیازهایی از قبیل: 

، که با ایجاد جوی آرام و وجود عوامل طبیعی، "استراحت"با تداوم حضور افراد در فضا قابل اندازه گیری است. ،که "ذهنی

، این مورد با تماس مستقیم با فضا و تجربه کنار مردم "اشتغال فعال"کنترل وسایل نقلیه و حفظ حریم فضا حاصل میشود. 

-آید که خود نقش مهمی در آموزش های اجتماعیرزش و ... بدست میبودن، تعامل با دوستان، قدم زدن، بازی، تفریح، و

نیز فراهم کردن محیطی است که کاربران به نظاره دیگران، وقایع و اتفاقات  "اشتغال غیر فعال"محیطی و سرزندگی فضا دارد.

که حس کنجکاوی کاربران را ، که اشاره دارد به ایجاد فضاهای متنوع، جذاب و پیچیده ای "کشف و راز"آن محیط بپردازند. 

نیز به تامین جذابیتهای بصری و کالبدی میپردازد که با عناصری مثل نظم، "زیبایی بصری و ابعاد زیبایی شناسی"انگیزد. برمی

هماهنگی و خوانایی و دیگر عوامل قابل اندازه گیری است. مطلوبیت اجتماعی ناشی از تعامل افراد که وابسته به میزان استفاده 

که از نیازهای اساسی انسان است و دارای دو بخش امنیت   "امنیت"گروه های مختلف اجتماعی و تعامل آنها با یگدیگر است. 

 باشد و ابعاد گوناگونی چون:روانی و امنیت فیزیکی می

 ر فضا قابل رویت کردن فضا با بوجود آوردن نفوذ پذیری بصری، خوانایی با هدف مطلوبیت و افزایش حضور مردم د

 میباشد.

 .از بین بردن مناطق نا امن، ایجاد خط دید آزاد و نورپردازی مناسب به منظور قابل درک کردن محیط 

 .ایجاد قابلیت تصور مکان با نشانه گذاریهای بصری که مانع از گمراه شدن در فضا شوند 

 ،)و یا به صورت سازمانی )نیروهای  کنترل کردن فضا به صورت ابزاری)دوربین و ...( ،طبیعی)تعریف عرصه و قلمرو

 (.4911امنیتی وانتظامات( )دانشپور و چرخچیان، 

پذیری و پاکزاد نیز برای خلق یک فضای عمومی موفق به عواملی چون فرم و هندسه، پکپارچگی فضا، ابعاد و تناسبات، انعطاف

ترسی آسان، حس تعلق و خوانایی اشاره دارد. نیز در این زمینه به سرزندگی، معنا، تناسب، دس 41مصالح اشاره دارد. لینچ

و همکارانش نیز روی عواملی چون نفوذ پذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری و تناسب بصری تاکید  43بنتلی

 (.4911دارند)چرخچیان، 

 
 نتیجه گیری

ها بیشتر به الزامات فیزیکی هرمطالعات انجام شده حاکی از آن است که در حال حاضر با رشد شهر نشینی و افزایش جمعیت ش

شود و کمتر به شناخت انسان و نیازهای روانی او در بوجود آوردن مکانی بهتر برای بهبود کیفیت طراحی شهری پرداخته می

                                                           
16 Lynch 
17 bentley 
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آیند و معماری و شهرسازی باید در جهت نیازهای انسانی قدم شود. شهرها برای شهروندان بوجود میزندگی او توجه می

نسان عالوه بر نیازهای اولیه از جمله تامین غذا، سرپناه و غیره نیاز به حس دوست داشتن، دوست داشته شدن، بردارند. ا

های عمومی  و زندگی جمعی نیز دارد. و حیات جمعی نیازمند بستری مناسب جهت جمع شدن افراد و انجام تحسین، مشارکت

توانند مکان مناسبی جهت به تحقق رسیدن تعامالت اجتماعی باشد که فضاهای باز عمومی میهای متقابل جمعی میکنش

 باشند. می

های دوستانه و تبادل گیری فعالیتهای مذهبی، تفریحی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی، مالقاتفضاهای عمومی مکانی برای شکل

ترین موانعی که موجب عدم  از اصلی. شودافکار هستند. فضاهایی قابل دسترس برای همه که در آن ورود و خروج کنترل نمی

دهد. توجه به کیفیت های هایی است که کیفیت این فضاها را افزایش میشود فقدان وجود مولفهموفقیت این فضاها می

ها و سنت های ملی، حفظ هویت فضاهای عمومی در شهرها عالوه بر بوجود آمدن ارتباط میان کاربران موجب احیاء ارزش

شود و از راهکارهای موثر در زمینه افزایش کیفیت فضاهای عمومی و تقویت روندان به جامعه میجوامع و احساس تعلق شه

 باشد.پسند می تعامالت جمعی استفاده از هنرهای عامه

دهد هنرهای نمایشی بواسطه قدمت بسیار زیاد تاریخی و ملموس بودن برای اقشار مختلف قادر است عالوه مطالعات نشان می

اوقات فراغت و تامین حس رضایتمندی برای شهروندان مضامین فلسفی، اجتماعی و سیاسی را به راحتی به  بر پر کردن

مخاطب خود انتقال دهد. از طرفی میان افراد جامعه و روابط آنها در فضاهای شهری و نیز کیفیت آن فضاها روابط معنا داری 

رک فضا و در نتیجه مکث و حضور در فضاهای شهری موجب دیدن وجود دارند. وجود قابلیت ها و کیفیت های محیطی برای د

گیرد که فرصت حضور در شود. یک جامعه مدنی خوب زمانی شکل میو دیده شدن و در سطوح باالتر تعامل بین شهروندان می

ید به حضور انسان فضاهای عمومی، تعامل آزاد و مشارکت در تصمیم گیری های جامعه برای همه مردم فراهم باشد، بنابراین با

و ابعاد مختلف وی به عنوان عنصر اصلی پویایی و سرزندگی شهرها توجه ویژه داشت. جامعه پویا نیازمند ایجاد چنین فضاهایی 

های زیادی از جمله: نظران، فضاهای عمومی، نقشجهت رفاه گروه های مختلف و پایداری اجتماعی است. به نظر صاحب

اهش جرم و جنایت، ایجاد تنوع و سرزندگی، مشارکت اجتماعی در جامعه دارند. همچنین از عوامل سالمت فیزیکی و روانی، ک

های کالبدی باشد، که مستلزم وجود همین قرارگاهمهم در پایداری جوامع، حفظ و احیاء سنتها و نیز مشارکت مردمی می

کنند، فراهم آوردن امکاناتی است که روابط بین اجتماع پذیر است و مهمترین نقشی که فضاهای عمومی در شهرها ایفا می

انسانها را تسهیل کند، و فقدان چنین فضاهایی در جامعه، افراد را به سمت فرد گرایی و شهروندانی خنثی و بی تفاوت نسبت 

 به مسائل اجتماع سوق خواهد داد.

 
 مولفه های مؤثر بر تعامالت اجتماعی در فضاهای عمومی

ت انجام شده، مؤلفه های تأثیرگذار بر کیفیت فضاهای عمومی از دیدگاه صاحبنظران که می توانند موجب با توجه به مطالعا

 طبقه بندی می شوند.  4ارتقاء تعامالت اجتماعی گردند طبق نمودار 
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 : مؤلفه های مؤثر بر کیفیت فضاهای عمومی در جهت ارتقاء تعامالت اجتماعی 4نمودار 

 

با بررسی مولفه های مطرح شده از سوی صاحبنظران مذکور، هفت مؤلفه مفهومی و کالبدی که نسبت به و  4طبق نمودار بر 

این مؤلفه ها شامل آسایش، امنیت، تنوع فضایی، دسترسی،  سایر مؤلفه ها از اهمیت بیشتری برخوردارند، استخراج میگردد.
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توان گفت توجه به فضاهای عمومی با در نظر گرفتن چنین مؤلفه هایی ابراین میتناسبات، انعطاف پذیری، و خوانایی هستند. بن

کنند که در تقویت رابطه میان شهروندان و شوند نقاط جاذبی را در شهر ایجاد میکه موجب ارتقاء کیفیت این فضاها می

 کند.ه مدنی، پویا و پایدار، فراهم میمشارکت آنها در امور شهری نقش بسزایی دارند و زمینه را برای بوجود آمدن یک جامع
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 .43-11، 4931دهم،شماره بیست و پنجم، تابستان 
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 .، تاریخ تئاتر به روایت ویل دورانت، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی4933دورانت، ویل،
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