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Abstract  
Introduction: In order for green space to be part of a sustainable city, its 

social and cultural aspects must also be considered. The three most 

important aspects of a sustainable city green space are the environmental 

aspects, creating a social network and reducing exclusion and increasing 

cultural inclusion. In the present study, Fadak Park in Tehran's second 

district as an urban green space was studied in terms of achieving sustainable 

city indicators. This park is the result of the reconstruction of the green space 

along the Chamran Highway. Carrying out such a plan will bring about 

significant changes in the socio-economic and environmental structure of the 

region, which will have a range of positive and negative consequences. In 

the present study. Since parks are places in the city that have a social 

structure, they should also be considered from a social and cultural 

perspective. Has the park been able to connect with the socio-cultural 

context of the region and become part of the social space of the region (and 

the city)? Does the park help increase social participation and strengthen the 

local community?  

Method: For this study, two groups of stakeholders, including employers, 

decision makers, planners and project implementers in the municipality and 
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stakeholders, including residents and neighbors of the park and park users, 

were surveyed through semi-structured interviews. Also, by attending the 

park through participatory observation and observation at different times, a 

complete description of the park was made. 

Finding: Interviews are categorized in three areas: 1) Environmental 

consequences of the construction of Fadak Park: per capita provision of 

urban green space, noise and air pollution, water crisis; 2) Network of social 

relations in urban green space: Park as a third space, belonging to space and 

3) Elimination and cultural inclusion in urban green space: class exclusion, 

gender exclusion, age exclusion, ethnic exclusion, security. 

Conclusion: The results showed that this park has contributed to the per 

capita green space of District 2 of the city where the park is located, but 

compared to some areas of Tehran that are much less than the per capita 

urban green space has caused unbalanced development of green space in 

Tehran. It has not affected the creation of social networking. Although it has 

not caused sexual, age or ethnic exclusion, it has not strengthened cultural 

inclusion. 

Keywords: Urban Green Space, Sustainable City, Socio-Cultural exclusion, 

Socio-Cultural inclusion 
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 فضای سبز شهری در شهر پایدار 

 *)مورد مطالعه: پارک فدک تهران(

1یانوار زهره
 

 11/11/88تاریخ پذیرش:                       22/11/88تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یو فرهنگ یاجتماع وجوه به دیبا شود، محسوب داریشهر پا کیاز  یبخشسبز  یفضاآنکه  یبرا 

 یها عبارت است از: جنبه داریشهر پا کی یسبز یمهم فضا ةجنب سه. کرد توجه زیآن ن

 حاضر، ةمطالع در. یشمول فرهنگ شیو کاهش طرد و افزا یاجتماع ةشبک جادیا ،یطیمح ستیز

شهر  یها منظر احراز شاخص از یشهر سبز یفضا عنوانبه تهران 2 ةپارک فدک در منطق تیوضع

 ران،یگ میتصم ان،یشامل کارفرما اثرگذاران گروه دو از مطالعه نیا یبرا. است همطالعه شد داریپا

پارک و مصرف گانیساکنان و همسا شامل ران،یاثرپذو  یشهردار درطرح  انیمجر و زانیر برنامه

 کمک به وبا حضور در پارک  نی. همچنشد قیتحق افتهی ساخت مهین ةمصاحب قیکنندگان پارک از طر

ها در سه  . مصاحبهگرفت صورتاز پارک  یکامل فیتوص مختلف، یها زمان در یمشارکت ةمشاهد

 ،یسبز شهر یفضا ةسران نیتأماحداث پارک فدک:  یطیمحستیز امدیپ: ندشد یبندمحور مقوله

 یفضا ةمثاببه پارک: یسبز شهر یدر فضا یروابط اجتماع ةشبک آب؛ بحرانو هوا،  یصوت یآلودگ

 طرد ،یتیطرد جنس ،ی: طرد طبقاتیسبز شهر یدر فضا یو شمول فرهنگ حذفسوم، تعلق به فضا و 

که  یشهر 2 ةسبز منطق یفضا ةپارک به سران نیکه ا است یحاک جینتا .تیو امن یتیقوم طرد ،یسن

سبز  یفضا ةسران یکمتر حد در که تهران شهر مناطق یبرخاما  کند،پارک در آن واقع است کمک 

 یروابط اجتماع ةشبک جادیا بر یاثر وسبز در شهر تهران شده  ینامتوازن فضا ةتوسعسبب  دارند،

 است. نشده تیتقو زین یفرهنگ شمول نشده، یقوم و یسن ،یجنس ردط سبب چندنداشته است. هر

 . یشهر سبز یفضا ،یاجتماع-یطرد فرهنگ دار،یپا شهر ،یاجتماع-یفرهنگ شمول: یدیکل یها واژه

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
نیاو ةروددر یده سامان طرح یاجتماع راتیتأث یابیارز» یپژوهش طرح از مستخرج ،یپژوهش ـ یعلم ةمقال *
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  مسئله انیبو  مقدمه
 ندارد؛ وجود داریاز شهر پا یاشدهرفتهیپذ فیاست. تعر داریپا ةتوسع یها از جنبه یکی داریپا شهر

طیمح یجهان ونیسیکم فیتعر براساس اما ،خاص خود را دارد یها شاخصه یچراکه هر شهر

است که از نظر رشد و  یشهر داریشهر پا ،1برونتلند ونیسیمعروف به کم WCED ةتوسع و ستیز

از لحاظ  کند،را برآورده  یشهروندان کنون یازهایو اشتغال بتواند ن ییدرآمدزا ،یاقتصاد ةتوسع

از نظر  یو مسائل و مشکالت داشتهتوجه  نانیو سالمت شهرنش یبهداشت تیبه وضع یطیمحستیز

 نیو گذراندن اوقات فراغت نداشته باشد. همچن یحیسبز و تفر یهوا، آب و فضاها یآلودگ

 ینحو به امکانات نیا ةهمشده باشد و  دهید آن ةندیآ ةو توسع یکیزیو ف یمختلف کالبد یها جنبه

 (. 31: 1392 ،ی)ملک باشد داشته تداوم زین ندهیآ یها نسل در اندبتو که شود فراهم

 یو بهبود روابط انسان توسعهو  یطیمح ستیز تیبهبود وضع یبرا یمکان یسبز عموم یفضا

 نیا ی. ارزشمندشود یمحسوب م شهرشهروندان   ییدارا نیتر مهم نیهمچن. است داریدر شهر پا

 یو فرهنگ یاجتماع یازهایبرآوردن ن ،یفراغت یفضا جادیا مانند ؛دارد یمتعدد یها فضاها جنبه

 یمدارا شیو افزا یفرهنگ نیتعامالت ب یبرا یبستر جادیا ست،یزطیمح تیفیبهبود ک ،شهروندان

 یها دهنده نیتسک کردن فراهمشهروندان و  یبرا یکیزیف یها تیامکانات فعال یارتقا ،یفرهنگ

فضاها،  نیا حال نیا با. است تنش و یشلوغ از آکنده که یشهر ساکنان یبرا یدارید و یروان

 یشهر یناامن جادیانجام جرائم و ا یبرا ییها به مکان مبدل یگاه. ستندین دیاز تهد یعار

 کنند یم تیرا تقو یحذف و طرد فرهنگ ،یفرهنگ یمدارا یارتقا یجابه یگاهو  شوند یم

به اواخر قرن نوزدهم  یشهر یفضااحداث پارک در  ةخچی(. تار3: 1880 س،یدریس)لوکاتو 

. شد داده شنهادیدر شهر پ یبهترکردن زندگ یبشردوستانه برا یها انجمن یسوکه از  گردد یمازب

شهر به  لینامطلوب و تبد طیشرا نیو تسک ها تنشکاهش  لیدلبه یشهر سبز یفضا امروزه

کردن هوا، در کاهش زیتم بر افزونفضا  نیا. شود یم جادیکرد ا یکه بتوان در آن زندگ یمکان

 یتقاضا لیدل نیثر است. به همؤشهر م یهوا یکردن دماو کمک به مطلوب یصوت یآلودگ

 یفضا و پارک جادیا(. 121: 2113 ون، ی)ل شود یم شتریبروز بهروز یسبز شهر یاحداث فضا

 یاعاجتم-یاقتصاد ردر ساختا یمهم یها یدگرگون ،یطیمح ستیز ریتأث برعالوه یشهر سبز

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Brundt Land 
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 ییها مکان ها پارکرا دربرخواهد داشت.  یمثبت و منف یامدهایاز پ یفیکه ط کند یم جادیامنطقه 

 شوند.  یبررس زین یو فرهنگ یاجتماع دگاهیاز د دیبا نیبنابرا ؛دارند یاجتماع یکه ساختار هستند

 به را از آن ییها بخش یشهردارکه  استتهران  زیخ بیاز مناطق آس یکی درکهنیاو ةروددر

 به یا محدوده درهرود یلومتریک 0 ةمنطق ةمحدود نیتر یجنوب. است کرده لیسبز تبد یفضا

 نام به که استچمران -بزرگراه همت، در محل تقاطع همت یشمال یةحاش در هکتار 19 وسعت

نه  یاما پارک قبل است، بوده پارک زین نیا از شیپ محدوده نیاشده است.  یبازساز« فدک پارک»

 پارک قالب در و درختستان صورتسبز، به یفضا تیکه با محور ،و فراغت حیتفر تیمحوربا 

توجه به  با ژهیو بهآن و  یجنگل خاص یفضا لیدلبه محدوده، نیا. بود شده ساخته یجنگل

پل  ریز ةمحدوددر  روددره لیمس یةحاشآباد )واقع در  اسالم نینش زاغه ةمحلمجاورت با 

 یده سامان از یبخش پارک، نیا یده سامان. بودو معتادان  بزهکاران گاهیمخف و اقامتگاه( تیریمد

محدوده از جمله  یفرهنگ -یاجتماع یفضا اصالح آن ةعمداز اهداف  یکیاست که  درهکل رود

 . است یبزهکار تجمع یها لیپتانس بردن انیم از و نینش زاغه ةمحدود دنیبرچ با

 یو معمار یمهندس ابعاد شامل تنها یحیتفر رکپابه  یجنگل تیاز وضع محدوده رییتغ

 هاست ک یمهم یفرهنگ -یمالحظات اجتماع درنظرگرفتن ازمندین یا مداخله نیچنو  نبوده

پژوهش،  نیروشن خواهد شد. هدف از ا قیدق یها یبررسآن تنها پس از مطالعات و  اتیجزئ

 ن،یبنابرا است؛ پارک نیا یفرهنگ -یاجتماع و یطیمحستیمالحظات ز نییو تع ییشناسا

 در فدک، پارک احداث منفی و مثبت پیامدهای ترین مهماست که  نیپرسش پژوهش حاضر ا

 . چیست محیطیزیست و اجتماعی فرهنگی، های حوزه

  ینظر یمبان

 ،یاقتصاد ،یطیمح ستیز لیقب از مختلف، یمنظرها از توان یم را یشهر سبز یفضا راتیتأث

قرار  «داریشهر پا»مفهوم  لیابعاد، ذ نیا ةهم. کرد یبررس یزیر و برنامه یاجتماع-یفرهنگ

بلکه  شود، یرا موجب نم یدارتریپا یشهرها ،یشهر ةرزندی. بهبود ابعاد زنده و غرندیگ یم

 تیرضا به تیدرنها که ییها جنبه شود؛ گرفته نظردر دیبا زین یشهر یزندگ یاجتماع یهاجنبه

مربوط است  شان یشگیهم ستیزطیمح تیفیها از کآن یهاافتیها و در تجربه بهبودمردم و 



 0011، بهار 0، شماره 01مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره   111

 

 نیتر مهمبه  ادامه درکه  دارد یمتعدد یها جنبه ،یداریپا مفهوم(. 131: 2111 سورا،ی)ش

اثرگذار  توانند یم داریشهر پا کیبه  دنیکه در رس «یشهر سبز یفضا» با مرتبط یرهایمتغ

 .پرداخت میخواهباشند 

 یشهر سبز یافض یطیمحستیز یامدهایپ

 یو اجتماع یطیمحستیز یازهایبه ن حیصح یبراساس نگرش دیسبز با یفضا داریپا ةتوسع

 نیاول منطقه یشناخت بوم. شناخت ساختار ردیگبشهر صورت  یها تیامکانات و قابل زیشهر و ن

 یعملکردها و( 89: 1393 ا،یدنی)سع است یمختلفشامل ابعاد  یشناخت گام است. ساختار بوم

لحاظ  از توانند یها هرچند کوچک م (. پارک1: 2112 ،د )اندرسوندار یمختلف یطیمحتسیز

اطراف  یها هن محلاساکن یبرا ژنیرطوبت و اکس شیهوا و افزا یآلودگ ،یصوت یکاهش آلودگ

 د. نباش دیپارک مف

  شهری سبز فضای در اجتماعی روابط شبکة
 یزندگ ةابندیو تکامل رپاید یها تیفیک ةردربا دیگو یم 1یترزب کهچنان یاجتماع یداریپا

 و خودمولد یها یژگیومدت و گذرا و توجه به  کوتاه یها حلاز راه زیپره ،یاجتماع

 که همچنان است معتقد یو(. 0: 2110 همکاران،)الو و  است نظام کی بخش خودتداوم

 یها بوم ستیز» از توان یم هستند، 2«یعیطب ةموازن» ضامن و حافظ یعیطب یها بوم ستیز

 داریپا ةتوسع. هستند یبشر تمدن و یفرهنگ یزندگ ضامن و حافظ که گفت سخن «یفرهنگ

 و هنرها ،یعیطب یها بوم ستیحفاظت از ز کمک به طیمح ی: حفظ و ارتقااز است عبارت

 (. 0: 2110 همکاران،)الو و  جامعه یرفتارها و ها نگرش د،یعقا

 یشهر سبز یفضاهازنده است.  یاجتماع یه فضابلک ست،ین یعیطب صرفاً ییفضا پارک

 یبرا یمحل یشهر یعموم ةهستند. عرص یشهر یعموم یها عرصه یها گونه نیتر از مهم یکی

تفکرشان است و  ای تیقوم ،یاقتصاد تیموقع نه،یشیپ از نظر صرف گریکدیبا  ها بهیارتباط غر

را  گریکدیبرخوردارند و  یمندقدرت یشخص میبزرگ که افراد از حر یدر شهرها ژهیو به

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Throsby 
2. Natural balance 
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ها در  پارک نی(. بدتر28: 2112 ،1برخوردار است )تامپسون یمضاعف تیاز اهم شناسند، ینم

ندارند.  زین یکار نیبه چن لیو تما کنند ینم عبورها  اند که مردم از کنار آن واقع شده ییها مکان

 ،شودن یبانیور خود پشتمجا یاجتماع تنوعو  یعیطب یها یژگیو کمک به یپارک عموم کیاگر 

 نیا نکهیا یبرا(. 10: 1393 ا،یدنی)سع شود یم لیتبد یخصوص مکان کیبه  یعموم یمکاناز 

 یمشترک عامل دیبا یمتفاوت مردم یها مختلف و گروه یها ساخته شود، طرف یاجتماع یفضا

 ست،ین یقاتفا و یتصادف یکنش یاجتماع تعامل و مشارکت. باشند داشته گذاشتن  انیدرم یبرا

 است.  یزیر برنامه ازمندیبلکه ن

 تیتقو یها از راه گرید یکی. کند یکمک م «یاجتماع محل» شدنساخته به یاجتماع تعامل

که  است مکان به تعلق حس جادیا ،یتعامالت اجتماع امکان کردن فراهم برعالوه یاجتماع محل

 یاجتماع یةسرما تیتقو سببراه  نیو از ا کند یم تیآن مکان را تقو در یاجتماع یوندهایپ

 یاجتماع یفضا به ییایجغراف مکان ةکنندلیتبد عوامل نیتر مهم از یکی مکان به تعلق. شود یم

درهم مکان آن با مرتبط یاجتماع یوندهایپ از یا مجموعه با مکان، کی به تعلق حس. است

 با دوستانه روابط کان،م آن در آمدهشیپ یدادهارخ خاطرات لیقب از ییوندهایپ است؛ دهیتن

 نیا گذر از(. 19: 1381 اخوان، و یعامل) مکان آن در موجود یاجتماع یها گروه و افراد

 با مکان. اوست یتیهو ةشناسنامکه  خورد یم وندیپ فرد ةنام یزندگ با مکان به تعلق وندها،یپ

 نشان پالمر و مباو پژوهش جینتا. شود یم لیتبد فرد تیهو از یبخش به نامه یزندگ به ورود

به  شتریب کنند، یخود احساس م ةمحل و منطقه با را ییوندهایپ و تعلقات که یکسان دهد، یم

 (. 10: 1393 ا،یدنیسع) پردازند یم یاجتماع یهاتیمشارکت در فعال

 یشهر سبز یفضا در یفرهنگ شمول و حذف

 نیا در. باشد نداشته یکسانی ریتأث مختلف یتیجمع یها گروه بر است ممکن یشهر سبز یفضا

مانند زنان،  تر فیضع یها به نفع گروه مسئله نیا مشخص یها یزیر برنامه با دیبا صورت

 کسانی ةاندازبه فضا نیاکودکان، اقوام، سالمندان، فقرا و معلوالن اصالح شود تا همه بتوانند از 

 نیشتریب که شود یطراح ینحوبه دیبا سبز یفضا(. 011: 2111 چاردسون،ی)ر کنند استفاده

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Tompson  
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 یها شبکه تیبا تقو میمستق یشکل به شیافزا نیارا داشته باشد.  یحذف فرهنگ نیکمتر و شمول

از  یکی 1یاجتماع( یرندگی)دربرگ شمولارتباط دارد.  یاجتماع یةسرما یو ارتقا یاجتماع

 یها انها از جمله مک است. پارک یروابط اجتماع ةشبک یبرقرار میمستق یها جهینت نیتر مهم

افراد از  انیمارتباط  یدر شهر امکان برقرار یعموم یها مکان گریدتر از شیهستند که ب یعموم

در پارک  یاجتماع یرندگیدربرگ جادیا یبرا یشتریب لیپتانس رایز کنند؛ یاقشار مختلف را فراهم م

شهر با در  یعموم یفضاها امروزه(. 10: 2118 لند،ید )سنها دار مکان یةبق با سهیمقا در

 یها وهیش گر،ید دیتهد. ستین مطرح ماندناستفاده یبو تنها  مواجهند یگوناگون یدهایتهد

 یفرهنگ تنوع کاهش موجب و کند یم طرد را مردم یها گروه یاست که برخ  یتیریمد و یطراح

 نیچن ای ردیفضا را بگ یسرزندگ و نشاط است ممکن اعمال نیا. شود یم یعموم یفضا در

 ییفضا یریگ اعمال مانع شکل نیاست. ا یخاص افراد مخصوص تنهاود که آن فضا پنداشته ش

 (. 1: 2110 همکاران، و )الو شود یم یا طبقهانیو م یفرهنگ انیم یها تماس یبرا

و  یو شمول سن حذف به انیدارد که از آن م یمختلف یها جنبه یو شمول فرهنگ حذف

 یگوناگون یهازهیمختلف انگ یسن یها وه. گرشود یم توجه کمتر یتیحذف و شمول جنس

 دیباآن  تیریو مد یدر طراح نیبنابرا دارند؛ مختلف یها تیفعال و پارک از دیبازد یبرا

(. 131: 2111 سورا،ینظر گرفته شود )شدر هدف یها گروه تمام یبرا یحیتفر یها یازمندین

 یسبز شهر یفضا تیمز نیا از توانند یم کسانی طوربهافراد  ةهم ایآ نکهیا سر بر نیهمچن

 عتیطب یکننده برادیتهد ریآزاد و غ ییکه پارک فضانیاستفاده کنند بحث است. با وجود ا

 نیا. شود محسوب ناامن یمحل ها تیها مانند زنان و قوم گروهریز یبعض یبرا تواند ی، ماست

 تواند یم ،دشده و تحت نظارت نباشاگر کنترل وپارک است  درفضا  یآزاداز  یناش د،یتهد

 ی(. برخ21: 2112 ،خطرناک باشد )تامپسون رهیغمانند زنان، کودکان و  ییها گروه یبرا

 امر، نیا لیدل نیتر مهم که دارندها  پارک در یکمتر حضور زنانکه  استنشان داده  قاتیتحق

 یزندگ سطح مانند یگرید عوامل نیهمچن(. 83: 1880 س،یدریساست )لوکاتو  یناامناحساس 

 چاردسون،ی)ر است اثرگذار یشهر سبز یفضا از آنان ةزنان بر استفاد یخانوادگ تیموقع و

 اتیبباشد.  تیامن تواند یم یمهم طرد و شمول فرهنگ لیاز دال یکی نیبنابرا ؛(011: 2111

ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـ  
1. Social Inclusion 
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 تیامنو  است برقرار تیامن و فضا به تعلق حس انیم یمعنادار ةرابط است معتقد( 1382)

 گرفته شود.  نظرآن در یطراح ةویش در دیبا پارک

 پژوهش روش

 پژوهش نیمورد استفاده در ا یها روشاست.  شدهاستفاده  یفیپژوهش از روش ک نیا در

پارک در  نیا ةمشاهد. است بوده یمشارکت ةمشاهد و افتهیساختمهین ةمصاحب مشاهده، شامل

سبز  ینوع فضا رییتغاز  بعد یعنی آن،بعد از  بارکیو  یا قبل از اقدام مداخله بار کیدو مرحله، 

 احداث از پس یعنی ،دوم مشاهده ةمرحل درگرفته است.  صورتبه پارک  یجنگل یفضا از

انجام شد.  دانیم در( یدر فصل تابستان به مدت دو ماه حضور مستمر )مشاهده مشارکت پارک،

و  لیتعط امیفته )ادر طول ه ها تیانواع فعال ةمشاهد پارک، فیتوص برعالوهکار  نیاهدف از 

 ةمشاهد نیکنندگان از امکانات مختلف پارک و همچن مصرف ةاستفاد ةو نحو زانیم ،(لیرتعطیغ

. داشتساکنان اطراف  یپارک بر زندگ که بود یمثبت راتیتأثو  یمسائل و مشکالت احتمال

از اقدام  قبل و بعد ،از پارک یکامل فیدو مرحله توص نیبا استفاده از مشاهدات در ا تینهادر

 .گرفت صورت یا مداخله

مهین ةمصاحب شد، داده حیتوض پژوهش یکه در بخش نظر یسه محور اصل براساس

انجام  م،یپرداختها  در ادامه به مشخصات آن که پژوهشکنندگان در  با مشارکت یا افتهی ساخت

 لشمو و حذف و یاجتماع روابط ةشبک ،یطیمحستیز یامدهایپسه محور شامل  نیشد. ا

 کنندگان  مشارکت نوع براساس و محور هر لیذ. است بوده یشهر سبز یفضا در یفرهنگ

از مجموع  تینهادر. شد دهیپرس ها آن از و میتنظ یمتفاوت یها پرسش( رانیاثرپذو  اثرگذاران)

 ،ینظر اتیادب در شدهمطرح یکل محور سهحاصل از مشاهده و مصاحبه و با توجه به  یها داده

 سه نیا از کدامهر لیو ذ شد یبند مقولهمحتوا،  لیاز تحل بعد و یفیک یمحتوا لیلتح ها داده

 .آمد دستبه ها سرفصل یکل محور

 پژوهشدر  کنندگان مشارکت
 یعنی شوند؛ یم میطرح تقس رانیاثرپذو  اثرگذاران ةدست دو به پژوهش در کنندگان مشارکت

 در طرح دخالت دارند: ینحوکه به یکسان ةهم
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 یشهردار درطرح  انیو مجر زانیر برنامه ران،یگ میتصم ان،یشامل کارفرما اثرگذاران:الف( 

 طرح، مانکاریپ ،یشهر یو فضا یمور شهرا معاونت: از اند عبارت گروه نی. اهستند

 .پارک نگهبانو  منطقه یانتظام یروین

 و افراد نی. ارندیپذ یم ریطرح تأث یاجرا از ینحوهستند که به یکسان ةهم :رانیب( اثرپذ

 ةکسبساکنان محل( کسبه ) ریو سا پارک گانیهمسا) ساکنان: از اند عبارت ها گروه

 و شوند یم میچند دسته تقس به کهنندگان پارک کمحله( و مصرف ةو کسب پارک داخل

 هستند. جوان مردان و زنان سالمندان، نوجوانان، کودکان، نیوالد شامل

 ینوع ةندینما کهینحوبه شد؛انجام  یفیک صورتبه شپژوهکنندگان در  مشارکت انتخاب

 مدنظر پارک کنندگان مصرف یفرهنگ تنوع پژوهش نیدر ا نکهیا به توجه با. بودندقشر خود 

 آمده است. کنندگان مشارکت تعداد 1جدول  درشد.  توجهدر آن  یطبقات اجتماع ةهم بهاست، 

 
 رانیپذاثر و اثرگذاران شامل کنندگان مشارکت. 1 جدول

 تعداد کنندگان مشارکت فیرد

 1 یشهر یفضا و یشهر امور معاونت 1

 1 طرح مانکاریپ 2

 1 محله یانتظام یروین 3

 1 پارک نگهبان 1

 3 پارک گانیهمسا 0

 1 محله ساکنان ریسا 2

 3 پارک ةکسب 1

 1 محله ةکسب 9

 2 کودکان نیوالد 8

 2 نوجوانان 11

 11 جوان زنان 11

 11 جوان نمردا 12

 2 سالمندان 13

 43 جمع
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 پژوهش یها افتهی

 یا مداخله اقدام از بعد و قبل تیوضع فیتوص

 2 ةمنطق ةمحدود در شود، یم یتلق آن از یبخش یهکتار هجده پارک که درکهنیاو ةروددر

 از ،یآزاد ابانیخ به جنوب از ،رهش یقانون ةمحدود به شمال از منطقه نیاشهر تهران قرار دارد. 

 یاشرف بلوار جناح، یمحمدعل بزرگراه به غرب از و درکه لیمس چمران و بزرگراه به شرق

 بالغ یتیجمع و است هکتار 1123 منطقه نیا. وسعت شود یم محدود فرحزاد لیمس و یاصفهان

 .(1 شکلاست ) جوارهم 11و  11، 8، 2، 0، 3، 1مناطق  با نیهمچن. دارد نفر 212131 بر

)بعد خانوار، درآمد خانوار، تعداد خانوار  یو اقتصاد یاجتماع یها ظ شاخصاز لحا 2 ةمنطق

 قرار دارد.  یبهتر تیمتوسط شهر تهران در وضع از( یدر واحد مسکون

 
 تهران شهر مناطق انیدر م 2 ةمنطق تی. موقع1 شکل

 سراوان شرکت تهران، یلیمنبع: طرح تفص

 رود لیمس که( است 2 شکل) تهران هرش بزرگ ةروددر هفت از یکیدرکه نیاو ةروددر

 ازمندیکه ن دارد یاریبسو مشکالت  گرفته قرار 2 ةمنطق در مکان نیا. شود یم شامل را درکه
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 دانیم به جنوب از و البرز یةکوهپا در درکه ةدر به شمال ازدرکه  رود لیمس. است یجد توجه

 ادامه زهرا بهشت سمت به جاز آنو ا رسد یآزادگان م یکمربند مجاورت در شهر بار تره و وهیم

 یاصل یها رپهنهیز جزء درکهنیاو ةروددر( 1398) تهران شهر یلیتفص طرح براساس. ابدی یم

صفر  سکونت، بیضر. دارد مربعمتر 21.23.208 حدود یپهنه مساحت نیسبز و باز است. ا

 یکاربر یلیتفص طرح در پهنه نیا یبرا. است صفر زیندر آن  یدرصد و تعداد واحد مسکون

 گرفته شده است.  درنظر سبز یفضا پارک

 
 شهر تهران یها لی. پنج محور مس2 شکل

 1315 سازگان، بوم یشهرساز -یمعمار مشاور نیمنبع: مهندس

 ینیب شیپ یحیمحدوده در قالب دو پروژه احداث پارک تفر نیا یبرا ،یده طرح سامان در

 چمران و همت امام، ادگاری یعنی شهر، بزرگ اتوبان سه تقاطع در پارک محلشده است. 

است، پوشش  یدرکه را که در مجاورت بافت مسکوننیاو ةدررود از ییها بخش پارک،. است

. محل پارک در گذشته ردیگ یقرار م یچندمنظوره و چندعملکرد یو در قالب فضاها دهد یم

 (. 3 شکلبه مواد مخدر بوده است ) انو معتاد ها خانمان یمحل تجمع ب
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 خانمان یو تجمع افراد ب یهکتار 11 جنگل. 3 شکل

 و یطیمحستیز نظر از عالوه به. بود شده جادیمنطقه ا نیا در یناامن یفضا لیدل نیهم به

 یشهردار لیدل نیهم به. نداشت یمناسب انداز چشم و شد ینم محسوب یمناسب طیمح ییبایز

از اقدام  شیپ تیوضع مشکالتند. پارک احداث ک کیمنطقه  نیگرفت در ا میتصم 2 ةمنطق

 کرد: میبه چند دسته تقس توان یرا م یا مداخله

 و آب مناسب مسیر بندی، شیب درختان، وضعیت مانند بستر های ویژگیبه  توجهیبی 

 آن؛ از استفاده از قبل فضا این رفتن بین از درنتیجه و آبیاری

 زودهنگام فرسایش سببد که موجو یعتاز مصالح مناسب و منطبق با طب نکردن استفاده 

 شده است.  ها سازیکف

 ها یقو آالچ ها یمکتن یفلز ةمانند بدن ،مبلمان پارک یاز مصالح مناسب برا نکردن استفاده 

مردم از  نکردن استفادهآن  یجةکه نت زمستان و تابستان فصل در آن سردشدن و شدنو داغ

 امکانات بوده است.  ینا

تهران اقدام به احداث  یآمده و شهردار یضرور نظربه منطقه نیا یبازساز و رییتغ نیبنابرا

 ةنیبه استفاده یبرا را مکان نیا ییسو از و ببرد نیب از منطقه در را یناامن که استکرده  یپارک

 نیا یبرا( 1398) تهران یلیتفص طرح در که یاهدافکند.  جادیا یتهران رساکنانیغ و انساکن

 است:  ریشامل موارد ز شد، گرفته درنظر پروژه

 درکه؛یناو روددرة از هایی بخش اکولوژیک پتانسیل حفظ  

 از آن تبدیل و درهرود یالبیدشت س های ینزم یو اقتصاد یباشناختیز یفیتک افزایش 

 گردشگری؛ و تفرجی کاربری با هایی زمین به بایر زمین
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 منظوربه یو ورزش یرجتف ی،فرهنگ های یتمانند فعال محیطی،زیست های کاربری استقرار 

 .آن در مالی گذاری سرمایه و روددره زیستمحیط نگهداری و حفظ در مالکان تشویق

 ،یگردشگر یکارکردها کهاست  شده لیتبد یپارک به طرح ةمحدودحال حاضر،  در

پارک است وارد  یاصل یورود واقعکه در 2 ةشمار یورود از یوقت. دارد یو ورزش یحیتفر

 یوجود دارد که افراد را برا ییراهنما یتابلوها آنجا. در دیرس یپارک م دانیم تنهابه  د،یشو

 در یامکانات چهکه  دهد یو به ما نشان م کند یم تیمختلف پارک هدا یها به قسمت دنیرس

 قیآالچ 38دوچرخه،  ستگاهیسه ا ،یبهداشت سیمجهز به شش سرو پارکدارد.  وجودپارک 

 نیزم س،یکودکان، ساختمان پل یبرا یباز نینما، چهار زم بنشستن، پنج بوفه، پنج آ یبرا

 چمن نیزم و یرو ادهیپ یبرا چنار معبر چند و بالنتیپ نیو بسکتبال، زم تیاسک بال،یوال

 نیاکه هنوز احداث نشده است.  شدهگرفته درنظر هم یمسجد پارک نیا در. است یمصنوع

 . شوند یم مربوط هم به یپلکان یرهایمس با که دارد سطحهمریغ معبر چندپارک 

  ها افتهی یبند مقوله

 که یکل محور سه براساس و مصاحبه و مشاهده از حاصل یها افتهی از استفاده با بخش نیا در

 .میا پرداخته ها داده یبند مقوله به است، آمده ینظر بخش در

 فدک پارک احداث یطیمحستیز امدیپ .1

 یصوت یآلودگ ،یشهر سبز یفضا ةسران نیتأم: از تاس عبارتبخش  نیدر ا یاصل ةمقول سه

 .میپرداز یم هرکدام یبررس به ادامه در که یآبکم بحران و هوا و

 یشهر سبز یفضا ةسران نیتأم

 لیمساحت شهر تهران را تشک کلدرصد  11تهران تنها  یسبز شهر یفضا یکل مساحت

ارش شده است. با توجه به گز 1390متر مربع در سال  12.319.920برابر با  که دهد یم

مترمربع است. با توجه به  2/8سبز در شهر تهران  یفضا ةسران 1390تهران در سال  تیجمع

 ةسران به بتوان تا برسد مربع متر 111.910.199 به دیبا 1380 سال تارقم  نیا تیجمع شیافزا

 ةدر محل مدنظر پارک. (1390 ران،ی)مرکز آمار ا دیهر نفر رس یمتر مربع برا 12 یعنیاستاندارد 

 0/3 مکان نیو ا است نفر 828/29شهرک غرب  نیا تیشهرک غرب واقع شده است. جمع
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 حدودسبز شهرک غرب قبل از احداث باغ راه فدک  یفضا زانیمربع وسعت دارد. م لومتریک

 متر مربع 0 باًیهر فرد تقر یبرا یسبز شهر یفضا ةسران نیبنابرا است؛ بوده مترمربع 110.129

 در را سبز یفضا زانیم مساحت هکتار 19 با فدک راه باغ. است بوده غرب شهرک در یبرا

 2/11 حدودهر فرد  یآن برا براساس که است داده شیافزا مترمربع 320.129 به غرب شهرک

 کینزد مربعمتر 12عدد به استاندارد  نیسبز در شهرک غرب وجود دارد. ا یمترمربع فضا

تهران  شهر 2 ةمنطق سبز یفضا ةاستاندارد سران گر،ید یسو از(. 1390 ،رانیا آمار)مرکز  است

 به سال همان در کهنفر در متر مربع گزارش شده  11 برابر، 1390با توجه به آمار سال 

 به یهکتار 19 پارک نیا احداث که کرد تصور توان یم و است بوده کینزد استاندارد

 .است کرده یاریبسعدد به استاندارد کمک  نیا ترشدن کینزد

 و 2 ةمنطق نفع بهپارک  نیاحداث ا یشهر داریپا ةگفت از نظر توسع توان یم نیبنابرا

مناطق تهران  گرینسبت به د ایاما آ است، بودهشهر تهران  یکلطوربه و غرب شهرک ةمحل

و  یاریز نه؟ ای است شدهسبز  یفضا جادیدر ا یا منطقه ضیتبع ینوع سببپارک  نیاحداث ا

 سال یسرشمار به توجه با تهران شهر سبز یفضا یمکان عیتوز به یا مقاله در( 1381) انیرامتک

و  یطیمحستیز منابع فقر دچارشهر تهران را  در 11تا  1مناطق  مقاله نیا. پرداختند 1390

 استاندارد به یطیمحستیز منابعاز نظر  دو ةمنطق کهیحالدر است؛ کرده یمعرفسبز  یفضا

سبز در شهر  یدر احداث پارک و فضا یا منطقه ضیتبع ینوع توان یم نیبنابرا است؛ تر کینزد

دامن زده است. البته  ضیتبع نیمنظر به ا نیاز ا زیاحداث باغ راه فدک ن کهتهران مشاهده کرد 

منطقه  کیبه  توان یتهران را نم یها لیمس یکاربر رییتغ یاینکته توجه کرد که مزا نیبه ا دیبا

در ابعاد کل شهر تهران اثرگذار است و  ها لیمس نیسبز در ا یکرد. احداث فضامحدود 

 آورد.  حساببهکل شهر تهران  یآن را برا تیمز توان یم

 و هوا یصوت یآلودگ

 بلکه ست،یمفهوم ن نیا یپزشک وجه شود یم یبررس نجایا در «یصوت یآلودگ» عنوانبه آنچه

است که  یا یناراحت و آزار زانیم و پارک نندگاندکیبازد یسو از «شدهاحساس یسروصدا»

 یةحاش در دارد، قرار آن در پارک که نیزمرانیا ةمحل. کنند یسروصدا احساس م نیها از ا آن
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 محله نیا یبرا یصوت یآلودگ جمله از اتوبان یصداواتوبان چمران واقع شده است که سر

در  رایز کنند؛ ینم یابراز ناراحت یصوت یآلودگ نیمحله از ا نیاما ساکنان ا شود، یم محسوب

به گر،ید یسو(. از 1 ،)نوجوان ساکن در محل اند گرفته خو وصداسر نیبه ا ها یطول سال

 یصوت یآلودگ نیاز ا یادیها تا حد ز ساختمان یدر طراح دوجداره یها شهیش کاربردن

محل،  ی)اهال است هنشد یصوت یآلودگ کاهش سببمحل معتقدند پارک  یاهال شتریب. کاهد یم

و درواقع  ندارنداتوبان  یصوت یآلودگ از یاریبس تیشکاپارک  کاربران نیمچن(. ه3، 2، 1

، 9، 1، 0، 1 ،یها مصاحبه) دندیشن ینم را وصداانگار سر شد یها تا سؤال مطرح نم از آن یبعض

 به تر کینزد که را پارک از ییها قسمت هم انیپاسخگواز  یالبته بعض انیم نیا در(. 11، 2

 : دانند ینامناسب م اتوبان اریبس یصداسرو لیدل به است، اتوبان
 که پارک نییپا بخش در و ابونهیخ یاونم صدا داره؛ ککوچ رادیا هیخلوته. فقط  ه،یخوب پارک -

 (.1و  2 یها مصاحبه) ستین لیدل نیهم به نشستن امکان اتوبانه، کینزد

 یها انتخاب گونه وپارک  یدر طراح اند یمدعرک و طراحان پا سازندگان گرید یسو از

 :معتقدند ها آناند.  داشته توجه یصوت یآلودگ وهوا  یموضوع آلودگ به یاهیگ

دارن. کاشت  ریتأث یصوت یهوا و هم کاهش آلودگ یآلودگ کاهشهوا و  فیهم در تلط درختان -
 هر یطورکلداشته. به ریتأث یصوت یکاهش آلودگ درکه حتماً  شه یها م اتوبان حائل تچهدرخت و درخ

 درخت یهرچ یعنی هاست؛ برگیاز سوزن دتریمف یصوت یدر بحث آلودگ باشه، برگپهن که یدرخت
 یمکان تیتوجه به موقع با نجایا که مؤثرتره یصوت یدر کاهش آلودگ باشه، برگپهن و باشه داشته برگ

 یو درختان سوزن ن انتخاب شده ایاقاق شتریب و توت یها درختجمله  از برگپهن درختان شتریبپارک، 
 )ناظر پارک(.  داره وجودشمال پارک  قسمت در سرو درخت یتعداد حد در و کمتربرگ 

  آب بحران 

پارک به  نیاحداث ا ایسؤال مطرح است که آ نیا ران،یدر ا یکنون یآب توجه به بحران کم با

 ةعمد حجم ،است یمدع پارک احداث تایعمل یمجر مانکاریپ زند؟ یموجود دامن نم یآب کم

. فاضالب دیآ یم دستبه شهرک فاضالب یةتصف از ،پارک نیدر ا یاریآب یشده برا نیآب تأم

 پارک در یمخزن داخل به آنجا از و شود یم هیتصف همت یجنوب ضلع درواقع  ییشهرک در جا

 با و نشده احداث نوزه یکی که دارد بزرگ مخزن دو پارک. شود یم استفاده پارک یبرا پمپاژ
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 یبه استفاده از آب شهر یازیدو مخزن، مشکل آب در پارک حل خواهد شد و ن نیا لیتکم

 درختان ةکاشته نشده و هم دیدر پارک جد یدرخت اضاف چیه گر،ید یسو ازنخواهد بود. 

 یاریآب ةویبوده و ش یفضا، جنگل یکاربرگذشته  دراند.  موجود، از قبل در پارک وجود داشته

است  شده زهیمکان یاریآب حاضر حال در. است داشته یادیآب ز زیربوده است که دور «یکرت»

 مصرف یشتریشده است که آب ب یکار ها چمن قسمت یبرخ البته. رود یم هدر یترو آب کم

 . کند یها را جبران م امر آب چمن نیا که شده ترآب کم رفتناما در مقابل، هدر کند، یم

  یسبز شهر یدر فضا یجتماعا روابط ة. شبک2

خانه و  یسوم بعد از فضا یفضا ةمثابشد: پارک به یو بررس یبند بخش دسته نیمقوله در ا دو

 .پرداخت میخواه موارد نیا از کیهر به ادامه در کهمحل کار و حس تعلق به پارک 

 سوم یفضا ةمثاببه پارک

 موجب و کند عمل یعموم ةعرص ةمثاببه تواند یم پارک شد، گفته ینظر بخش در چنانکه

 یاجتماع روابط یها شبکه ارتباط، نیا گذر از و شود برقرار رابطه بهیغر افراد انیم شود

 جادیا یسوم ةحوز کار، محل و خانواده کنار در ،یشهر سبز یفضا. شود ساخته یدیجد

. ردیگ یمشکل  یا و ارتباطات حرفه یجز ارتباطات خانوادگ یا تازه تارتباطا آن در که کند یم

. پرسش آن است که پارک حاضر تا چه شد یبررس منظر نیا از پژوهش، نیا موضوع پارک

 زانیم چه به پارک یفضا شود؟ جادیا بهیغر افراد انیم یا روابط تازه کهفراهم کرده  یحد امکان

 کنند؟ برقرار رابطه گریکدی با شوند یم بیترغ آن در افراد و آشناست و یمیصم

 یبرا یا هیاول یپارک(، آمادگ یها یژگینظر از و افراد )صرف خود دهد، یم نشان ها داده

 : دارندارتباط  یقراربر

چون ما االن با  نه؛ کهچرا اد،یب شیپ تیاگر موقع د؟یبش صحبتهم یکس با پارک تو دیدار دوست -
 (.1)زن جوان  نه کهچرا مینبوده. خب اگر تنها باش یازین م،یهم بود

گردهم همکاران،ارتباط با  یها به برقرار آن لیدر افراد و تما هیاول یآمادگ نیا وجود با

 است یخانوادگ ای دوستانه روابط از اعم ن،یشیپ روابط همان یةپا بر شتریدر پارک، ب ها آمدن

 . ندیآ یخانواده به پارک م ایبه همراه دوستان  شتریب افراد. است داشته وجود قبل از که
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 جوان)زن  ستدوستانه ة. دورعتیطب مییایب مید یم حیترج گهیهمد منزل به رفتن یجابه دوستان ما -
2 .) 

 (.1با دوستان و خانواده )زن جوان  ؟یبا کس ای دیآ یم تنها -

 یخانوادگ ای دوستانه یها یمهمان و قرارها و ها دوره یبرگزار یبرا یها مکان آن یبرا پارک

 مجموعدر دانند، یم یداشتن دوست و یمیصم کل در را ضاف پارک از دکنندگانیبازد اگرچهاست. 

 :کند بیترغ هم با ارتباط به را مردم و تیافراد را تقو انیم ةرابط که ستین یشکل به فضا

 صحبتهم هم با بتونن هاآدم که باشه طورنیا کنمیفکر نم ه،یخاص تیموقع هیپارک  نیا تیموقع -
 (.1)مرد جوان  ننیبب رو گهیهمد و ننیبش اونر مردم دو ،باشه یکه حوض ییجا کیبشن و 

 شهر نییپا از کمتر افراد نیب روابط. هشهر یباال گرفته، قرار پارک نیا که یمحل. خلوته پارک نیا -
 یو با هم باز میش یدو تا گروه م یول م،یشناسینم رو گهیهمدشهر  نییمثالً پا افته؛ یم اتفاق

 (.2 جوان)مرد  افته یاتفاق نم نیا نجایا یول م،یکن یم

 (.1 مسن)مرد  دنجه شتریب پارک نیا -

که در  ییها گروه شتریب م،یداشت پارک در حاضر مختلف یها گروه از که یمشاهدات براساس

 ای یلیالتحص تولد، جشن فارغ یبرگزار یبرا کردند، یطول هفته به پارک مراجعه م

 اریپارک بس یو آخر هفته فضا لیتعط امیپارک آمده بودند. در ا نیدوستانه به ا یها یدورهم

از  یاجتماع پارک، نیا در. آمدند یم پارک به کینکیپ یبرا ها ه خانواد شتریب و بودشلوغ 

نشد.  دهیگرد هم آمده باشند د یتیانجام فعال یباشند و برا بهیسالمندان که با هم غر اینوجوانان 

 نیدر ا یاجتماع ةرابط افتنین شکلرک در مبلمان پا دهد، یها نشان م مصاحبه جیمشاهده و نتا

 هرکس که شده سببسمت چپ(  1 شکل) محصور یها قیآالچ وجود. ستین ریتأث یپارک ب

 زین پارک بودنبلند و بودنیطول. کند جادیا یشخص و یخصوص یفضا کی خود انیاطراف با

سمت راست(.  1 شکل) است زده دامن ئلهمس نیبه ا گر،یکدیتمرکز افراد در کنار  یجابه

بلکه به  ست،ین دکنندگانیبازد ةاستفاد یکه در پارک وجود دارد، برا یورزش یها نیزم یحت

 پارکفوتبال(.  نیزم ری)مصاحبه با مد شود یمدارس فوتبال اجاره داده م ایدوستانه  یها گروه

شود.  یاجتماع ةرابط وارد آن با بتواند و باشد خود اطراف یاجتماع یفضا از یبخش دیبا

اطراف  ینکرده و نتوانسته است با بافت اجتماع جادیا یا رابطه نیچن یپارک فعل ت،یدرنها

 برقرار کند. یمنسجم وندیخود پ
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 محصور )سمت چپ( یها قی)سمت راست( و آالچ یطول یرهای. مس4 شکل

 فضا به تعلق

 نیتر ست. مهما یاجتماع محل لیفضا در تشک تیموفق مشخصات از یکی فضا به تعلق زانیم

 انیپاسخگو. از فضاست بودن زیانگ خاطرهرا نشان دهد،  فضا به تعلق تواند یکه م یعامل

است که  زیانگ ها خاطره آن یاز پارک دارند و پارک تا چه حد برا یکه چه خاطرات شد دهیپرس

 : مثال یبرا داشت؛ وجود پرسش نیا به پاسخ در یمثبت یبازخوردها مجموع،در

اهل مطالعه است.  پسرم . من به همه گفتم دوستخونهیم کتاب داره که هست مجسمه هی باال اون -
 (.1 جوان)زن  نجایا میایب شتریب میگفت یم میداشته. االن داشت یخوب ةفضا خاطر

 (.1 ن،ی)والد میایب هم با بعد بار که فرستادم دوستام یبرا و گرفتم عکس یکل -

 زانیم ةدربار توان ینم یراحتاست، به شده سیتأس تازه پارک نکهیا به توجه با حال، نیا با

از  یبه فرصت دارند تا پارک به بخش ازیکرد. هنوز مردم ن قیبودن آن تحق زیانگ خاطره

 اند:  گفته صراحتبه انیپاسخگواز  ینکته را برخ نیشود. ا لیها تبد خاطرات آن

 (.1 جوان)مرد  میذار یم قرار نجایا مون یزندگاز  یخاص ةچون در دور ؛بشه زیانگبعداً خاطره دیشا -
 (.3به خاطره بشه )مرد جوان  لی. احتماالً تبدهیخوب پارک -
 (.1 جوان)مرد  وستهینپ خاطره به هنوز -
 (. 1 جوان زن) باشه تونهیم یول ،بشه یپارک هنوز زوده که نوستالژ نیا -

 محل در سازتیهو عاملا ر پارک نیا توان ینمهنوز  شود، یم دهید اظهارات نیا در چنانکه

و هنوز آن را در  کنند یدادن آدرس استفاده نم یمحل پارک را برا یاهال شتریبآورد.  حساببه
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محل است.  نیا همربوط به گذشت دارد، وجودخاطره  چهاند. هر خاطرات خود ثبت نکرده

 ایرفتن  ةباردر یریگمیمحل مورد مصاحبه پارک را در تصم یاز اهال کی چیه باًیتقر نیهمچن

 : مثال یبرا دانند؛ یماندن در محل مؤثر نم

 یریأثمحل برم. پارک ت نی. دوست ندارم از اسازم یم مه شیو با شلوغ ام یراض محل نیا از من -
 هیآروم ةمنطق ،خوبه، امکاناتش خوبه وهواش آبخوبه،  شیدسترس. مهمه نیزمرانیا ةمنطق خود نداره،

 (. 1)نوجوان  ستین مدنظرم فعالً پارک .دارم دوست رو مونو خونه

 یشهر سبز یفضا در یفرهنگ شمول و حذف. 3

 و ها گروه یبرخ که باشد ینحوبه -ناآگاهانه ایآگاهانه  -است ممکن پارک یفضا و یطراح

 یمختلف یها جنبه یفرهنگ حذف و طرد. ردیبپذ یسختبه ای ردینپذ خود در را یاجتماع اقشار

 یطرد فرهنگ یها جنبه نیتر مهم یو سن یتیجنس ،یمذهب ،یطبقات ،یو نژاد یتیدارد: طرد قوم

 یاجتماع ،یو حقوق میرمستقیغ ای میمستق فممکن است به اشکال مختل ،یهستند. طرد فرهنگ

 ایندهد  حضور ةاز اقشار اجاز یآن است که قانون، به برخ میمستق هرخ بدهد. را یکیزیف ای

 میراه مستق ن،یقائل باشد. ا همکاران با سهیمقا در یشتریامکانات ب و ازیامت ها آناز  یبرخ یبرا

از  شیاز اقشار ب یبرخ یبرا یطرد آن است که امکانات خاص گریاست. راه د یطرد حقوق

 فضا از یترکم ةاز اقشار امکان استفاد یدر عمل برخ بیترت نیفراهم باشد. به ا گریاقشار د

ها و اقشار بر فضا مسلط شوند و  گروه ین است که برخآ یطرد فرهنگ یاجتماع راه. دارند

 و ابعاد از کیهر ادامه در. کنند تنگ گرید اقشار ةدغدغ یحضور راحت و ب یعرصه را برا

 .میکن یم یبررس خاص طوربه مطالعه موردرا در پارک  یطرد و حذف فرهنگ وجوه

 یطبقات طرد

 در پارک که است نیا ،ارتباط دارد یاتموضوع امکان طرد طبق اپارک که ب یژگیو نیتر مهم

پارک در  یورود یشهر قرار دارد. درها یها محله نیتر نینش انیاع و نیتر متیق گران از یکی

 که ینحو به است؛ ابانیخ نیا یپارک، پشت ضلع جنوب تیقرار دارد و موقع نیزم رانیا ابانیخ

 نیاز بهتر یکی نیزم رانیا نابایمشرف به پارک هستند. خ ابان،یخ یجنوب ضلع یها خانه
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 قرار ابانیخ نیا در متیق و گران ییالیو یها از خانه یاریشهرک غرب است و بس یها ابانیخ

 (. 0 شکل) است تهران شهر متیق گران یها قسمت از یکی زین غرب شهرک. دارند

 
 مشرف به پارک یها از خانه یکی ۀ. منظر5 شکل

 دو از طرد نیا. کند یم شتریرا ب یمکان طرد طبقاتمحله، ا نیپارک در ا شدنواقع صرف

پارک ممکن است از ورود  گانیمحل و همسا یاهال نکهیاول ا ةجنب. است یبررسقابل جنبه

 شده مختل شانمحل تینباشند و احساس کنند آرامش و امن یبه پارک راض تر نییطبقات پا

محله  نیورود به ا ین است براممک تر نییطبقات پا دافرا خود که است آن دوم ةجنب. است

طرد  نیپارک استفاده نکنند. ا نیبدهند از ا حیو آرامش نداشته باشند و ترج یاحساس راحت

از  یریگ در پارک، به شکل فاصله نییطبقات باال و پا انیدوجانبه ممکن است در روابط م

 .شود انینما تر نییطبقات پا

 ریتأث یلیپارکه خ نیا یاصالً اسم شهرک غرب رو گذاشته. ریتأث یلیپارک خ یها رو خونه نیا -
. ما ییهر جا ایاسالمشهر  ورها،هم زد. خاوران و اون نییرفت پا شه یپارک رو م نیگذاشته. هم
. کنن یم استفاده گهید جورهی ما یها محله یبرا ها پارک نیا ازاما  م،یشهر نییپا ةخودمون بچ

ممکنه  یپارک نیهمچ هی. البته نباشه جااون دیشا هست، نجایا که یتیامن. است گهید جورهی شیشلوغ
 (.0گذاشته )مرد جوان  ریتأث یلی. خب محله روش خستخونهقیتزرتو کاشانک باشه که کالً 
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است.  «یطبقات یفرودست احساس» از تر دهیچیموضوع پ دهد، یم نشان ها مصاحبه لیتحل

. احساس ترس، شود یم دهیها د خانه نیبا ا در مواجهه ریاز احساسات متفاوت و متغ یا ملغمه

 احساسات نیا لیتحل در(. یدار )پول بودنمتمول و ییبایز حسرت، ،یبگیغر ت،یامن نداشتن

 ها آن به. مردم اند کرده جلب خود سمت به را ها توجه ها خانه که است آن نکته نیاول متنوع،

 ها خانه نیا ةدربار مردم که شده دهینش. دارند یمشخص نظر ها آن ةدربار و ستندین تفاوت یب

 ای دارد یخاص حس رد،یگ یم یموضع ها آن ةدربار هرکس(. 3 جوان)مرد  اند کرده یم صحبت

احساسات  نیوجود ا صرف کهدوم آن ةنکت. باشد داشته ها آن یبرا یحیتوض کند یم یسع

و « متفاوت» یزیافراد خود را در برابر چ دهد یها، نشان م مختلف در مواجهه با خانه

ها، مشابه  . خانهستین یو عاد یها معمول آن یبرا ییها . چنان خانهنندیب یم «یرعادیغ»

 ست؛ین نند،یب یم شهر یها ابانیخ و ها کوچه در معموالً چهمشابه آن ایافراد  نیا دخو یها خانه

 بودن،یرعادیغ نیاما ا د؛یآ یم شماربه تهران در «یمعمول ةخان» کی چهمتفاوت از آن یزیچ

 رفها، از ص خانه بودنیرمعمولیغ ةئلاست که مس نیانکته  نی. سومستین یکم یبرتر صرف

 زانی. نوع و مرود ی( فراتر مباتربودنیز ای بودن تر متیق )مثالً گران یو کم یماد یبرتر

 خارج یزیچ با را خود افراد که است آن ةدهندنشان دهند، یم بروز انیپاسخگوکه  یاحساسات

 با مواجهه در افراد شود، یم دهید نظرها اظهار در چنانکه. نندیب یم مواجه متداول منطق از

 ةبلکه منظر نند،یب ینم معمول یها خانه از تر گران و باتریز یحد تا ییها ساختمان فقط ها، خانه

 یهمگان صحبت. استروزمره  یزندگ جهان ستیخارج از ز یزیچ ةمثاببه هاآن یبرا ها خانه

 که اظهارنظر نیا و بودنجالب ای یبگیترس، غر لیاز قب یها به همراه احساسات خانه ةدربار

 نکهیا بر است ییها داللت همه «ندارد وجود[ ران؟یا/ تهران]در  یگرید یجا ها خانه نیا هیشب»

 لیدل نیاست. به هم نشده یتلق انیپاسخگو ةمتداول روزمر جهان ستیز از یبخش ها خانه نیا

 :کنند یم احساس حیتوض به ازین ها وجود آن یابر

. بودن انقالبقبل  ةرتبیعال ی. کارمندهاموندن یپهلو زمان از که هستند ییرمردهایپ رزنیپ هانیا -
. بخره بتونه که یجوون شهیم دایپ کم یلیخ. بودند رمردیپ و رزنیدرصد پ 91. ساختن ونخودش

 (.3)مرد جوان  مستأجرند اغلب ها نیا
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دارن  یاافه هی خورده مُهر نه،یزمرانیچون ا داره؛ کالس کم هی نداره، رو شدنیمیصم لینسپتا نجایا -
 هستن احساسیب و عاطفهیاما ب اند، باکالس خودشون قول به هاشآدم. ستنین دادنکه قابل سالم

 (.2)زن جوان 

 نیا بودنیرعادیغ ییچرا و یستیچ هِیتوج و حیتوض یبرا یتالش اظهارنظر نیا

 و تفاوت نیوجود ا کنند یم تالش افراد ن،یا به هیشب ییرهایتفس و حاتیتوض با. هاست خانه

 نیا ةهمو معنادار کنند.  ریپذ حیخود را توض ةشدشناخته ةروزمر یزندگ از گسست نیا

پارک بود. بعد از  دکنندگانیبازد یسو ازها  خانه ریو تفس هیتوج یچگونگ ةدربار حات،یتوض

 به یآن است که افراد چه واکنش چهارم ةکنش و عمل است. نکت یگام بعد ر،یو تفس هیجتو

ها هرکس تالش کرد  . در مصاحبهکنند یها برقرار م خود با خانه انیم یچه نسبت ای دارند ها خانه

 گر،ید عبارت به ،داشته باشد یخاص ةمواجه ها ها برقرار کند و با آن خود و خانه انیم ینسبت

 یبرخورد عمل نیا اما د،یرس ها آن با «یعمل برخورد» به نوبت ها، خانه «یذهن ریتفس» زا پس

  ؟است ها نشان داده در برابر خانه یفرد چه واکنش وچه بوده 

است.  «یتفاوت یب» اول ةدست. شود یم میتقسبه دو دسته  ها خانه نیا ةمنظر برابر در واکنش

را جلب کرده  توجهشان و بوده یرعادیغ ینحوبه شانیابر ها خانه آنکه با انیپاسخگو یبرخ

(؛ 3 جوان)مرد  «ندارد یا جاذبه من یبرا»: اند داده نشان تفاوت یب ها آن بهرا  خود است،

(. 9 جوان زن) «کنم ینم یتوجه زهایچ جور نیبه ا ادیز»(؛ 1 جوان)زن  «رهیگ ینم وچشمم ر»

 یاول واکنش مثبت ةدست با سهیمقا دروده، بلکه نب یخنث شانهستند که واکنش یکسان دوم ةدست

 انیپاسخگواز  یکی المث یبرا اند؛ دهید مثبت مجموعانداز را در چشم نیوجود ا یعنیاند؛  داشته

)مرد  «میندار که ییزهایچ دنبال میبر که آدمو کنه یم کیتحر[ ها خونه نیا دنید: »]است گفته

 «نمیبب رو ییالیو یها خونه نیا دارم دوستمن : »است گفته یگرید یگو( و پاسخ0 جوان

در  یانیاع یها انداز خانه وجود چشم مجموع،که در دهد یها نشان م واکنش نی(. ا1 جوان)مرد 

 است.  اوردهین دیها پد در آن ینداشته و احساس نامناسب دکنندگانیدر بازد یپارک، بازخورد منف

 یو چه معنا دارد پارک یبرا یداللت چه ها خانه. است پارک با ها خانه نسبت نکته، نیپنجم

پارک مسلط شده است؟ از  یبر فضا ها خانه ةمنظر ایاست؟ آ دهیپارک بخش یبه فضا یخاص

 را عرصه و شود مسلط پارک بر باال ةطبق یفضا که شده سببها  خانه ایآ حاضر، پژوهشمنظر 
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 دهد یشوندگان نشان م مصاحبهانجام شده با  یوگوها گفت لیتحل کند؟ تنگ نییپا طبقات یبرا

 یپارک مسلط است. در برخ یبر فضا ها خانه ةمنظر کنند ینم احساس دکنندگانیبازد

از  یکیدر  آنکهپارک با  نکهیا جهینتگفته شده است.  صراحتبه نکته نیا وگوها گفت

 یفضا یلحاظ طبقات ازشهر تهران ساخته شده است،  نیو باالنش متیق گران یها همحل

از آن  تیبا رضا توانند یو طبقات مختلف م ستیبر آن حاکم ن یطبقات ةو سلط یمراتب لهسلس

 استفاده کنند. 

 یتیجنس طرد

 ت،یجنس ةاست. در حوز یتیطرد جنس ،یاجتماع-یاز انواع طرد فرهنگ یکی شد، گفته چنانکه

 امکان. باشند شتهندا راامکان استفاده از پارک  مردان ةاندازبه زنان که است آن مشخص ینگران

 یگریپارک و د یعموم یفضا بودنمردانه یکی. است یبررسقابل حوزه دو در یتیجنس ضیتبع

 نی(. ارهیورزش و غ ،یباز لیوسا لیو امکانات موجود در پارک )از قب زاتیتجه بودنمردانه

 . میکن یم یدو مورد را در ادامه بررس

 طرد ای یتیجنس ضیتبع از یحاک که یتیدودمح چیه ،مشاهدات نیهمچن و ها پاسخ انیم در

 و آرامش لحاظ از را حاضر پارک انیپاسخگو یبرخنشد.  دهید باشد، پارک یفضا در یتیجنس

اند  دانسته گرید ینظر بهتر از جاها نیآن را از ا ،یبرخ یحت و دانسته مناسب زنان، یبرا تیامن

 از یناش که دارد وجود هم یعموم یها تیشکا حال نیا با(. 9 و 1، 0 جوان)زن 

خاص پارک حاضر  یزنان وجود دارد و به فضا یبرا یکلطوربه که است ییها تیمحدود

 پارک با زنان، پوشش یبرا پارک نیا تیمحدود وگوها گفت از یبرخ در. شود یمربوط نم

از پارک  ت،یو نبود محدود یاز نظر وجود آزاد انیپاسخگو نیا. است شده سهیمقا بانوان

 یکمتر یآزاد و یراحت احساس آنجابا  سهیمقا درپارک،  نیاند و در ا بوده یراض اریوان بسبان

 (. 2 و 1 جوان)زن  داشتند

 انیم یضیتبع موارد ریسا در ،یورزش یها نیزم جزبه پارک در مختلف یها تیفعال انیم در

 یها پارک نتون،یبدم نیزم زدن،قدم یرهایمس ها، یصندل ها، قیآالچ. ندارد وجود مردان و زنان

قابل و دردسترس کسانیزنان و مردان  یهمه برا ،ییفروش مواد غذا یها کودکان و دکه یباز
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وجود دارد. در مشاهدات  کسانیزنان و مردان  یهم برا یسوار است. امکان دوچرخه استفاده

 طوربه موضوع نیا. است هشد دهید ستیدختران در پ یسوار از دوچرخه یموارد متعدد ما

 : ها آن ةگفت به. شد دهیپرس زین( هستند زن)که  ستیپ مسئوالن از مشخص

دوچرخه ستیپ در توانند یم زنان. ندارد یتیمحدود زنان یبرا یسواردوچرخه ستگاهیا از استفاده»
 (. 1 یسواردوچرخه ستگاهی)ا «کنند یسوار

 مشاهدات براساسوجود دارد.  یتیجنس ضیتبع یورزش یها نیدر استفاده از زم اما

 یبرا یامکان نیمردان است و چن یفقط برا یورزش یها نیپارک، زم در پژوهشگران یحضور

کرد که  دیی. او هم تأمیدیپرسفوتبال  نیزم رینکته را جداگانه از مد نیها وجود ندارد. ا زن

 ها وجود ندارد.  مختص خانم یورزش و باز یبرا ییجا

 یسن طرد

 یطراح در که شوند یم محسوب توان کم اقشار جزء مندانسالکودکان و  یسن گروه دو

از  ها آن ةاستفاد امکان که ینحوبه  شود؛ گرفته درنظر ها آن یها ییتوانا دیبا یعموم یفضاها

 یطراح یمناسب نحوبه ها بیش شده، ساخته دار بیش ینیزم در اگرچهفضا فراهم باشد. پارک 

. است فراهم کودکان و سالمندان یرو ادهیپ امکان و ندارد وجود ادیز بیش کهیطور به اند؛ شده

 به ؛وجود دارد زیبدون پله ن یمواز یرهایاما مس دارد، پله ها قسمت از یبرخ در پارک نیهمچن

 پارک اگرچه نیدر پارک تردد کند. همچن یراحتکودک بتواند وارد شود و به ةکالسک که ینحو

با  ها یبلند نیا دارد، وجود ها آن از شدنه امکان پرتدارد ک ییها یها بلند قسمت یبرخ در

 برود.  نیاز ب شدنپرت خطر تا استفنس محافظت شده 

 ها آن. شد وگو گفت زین کودک نیوالدنفر از  دوسالمند و  سه با م،یمستق ةمشاهد برعالوه

 آن به ندانسالم از یکی که یا نکته تنها. نداشتند پارک یفضا از یتیشکا وگوها گفت نیا در

 ورزش سالمندان در پارک وجود ندارد.  یبرا یبود که امکان مشخص نیا کرد، اشاره

 یتیقوم طرد

وجود نداشت.  باشد، یتیقوم طرد و ضیتبع از یحاک که یزیچ پارک، در میمستق مشاهدات در

 انیشد. در م دهیپرس زیشوندگان ن از خود مصاحبه ،یتیقوم ضیحال، موضوع امکان تبع نیبا ا
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. بودندنفر کرد  کیو  ینفر شمال 2نفر ترک،  8 شونده، مصاحبه 20 انیماز  ،شوندگان مصاحبه

 انیم ژهیو بهاقوام مختلف،  انیم یتیاز شکاف قوم یاز وجود سطح یها حاک پاسخ مجموع

 : گفت ،که ترک است 2زن جوان  مثال یبرا ست؛ها ها و فارس ترک

 ساده دلمون ما. ستندین یعاطف ها یاما تهران بشن، صحبتهم همکارانبا  دارن دوست یلیخ مادر -

 یزیچون ما تبر خورن؛ ینم م،یکن یم تعارف کساما به هر م،یخور یم[ هااون یغذا... ]از است
دونه  هیتهران اصالً دوست ندارن  ان. متولدستین یطورنیاما تهران ا ،دلمون ساده است م،یهست

 . میمرامما با م،ید یم شوعوض ،بده یزیبه ما چ یکس اگه میکش یم خجالت ماپفک بردارن بخورن. 
، 2 جوان)زن  میریبگ ترک قیآالچ از[ میده یم حیترج م،یریبگ یزیچ مجاور قیآالچ از میبخوا]اگر  -

 کنه؛ینم یفرق میندون اگر یول م،یریگ یاز ترک م م،یباش داشته الزم یزیچ اگر صددرصد(. تُرک
 ، ترک(.0 جوان)مرد  دهیم یشتریب تیمیو احساس صم ندازهیم راه ربهت وچون ترکه کارمون

دو نفر از دو  انیدعوا م هنگام که نگفت کس چیه شوندگان مصاحبه انیمدر  نیهمچن

 یدخالت دعوا در که اند گفتهها  آن شتریب. کند یخودش دفاع م یقوم هم از حتماًمختلف،  تیقوم

که در دعوا  گفت نفر کی و کنند یم گذار وا پارک مورمأ ای سیپل به را موضوع و کنند ینم

را  یتیقوم ضیپارک در تبع ریتأث آنکه از شیب فوق، یها پرسش مجموع. ردیگ یطرف حق را م

خود با  تیقوم نیاست که خود افراد ب یتیقوم زیاز تما یحداقل ةدهند نشان دهد، نشان

 پارک خود در باشد یضیتبع نیچن جبمو که یعامل شد گفته که. چنانشوند یقائل م همکاران

 زین یتیقوم یها و رفع شکاف یتیقومانیم یوندهایپ بهبود به پارک گرید یسو از. ندارد وجود

 .کند ینم یکمک

  تیامن

 یبهساز یاصل اهداف از یکی آنکه ژهیوبه است؛ شده یابیارز مناسب درمجموع پارک تیامن

 نیا به پارک دهد، یما نشان م یها افتهیه است و منطقه بود تیامن بیضر یارتقا حاضر، پارک

 که است شده مشاهده یناامن احساس ای یناامن از یمعدود موارد. است افتهی دست خود هدف

 تیمحله از وضع ساکنان و است شده حل( است اقدام دست در)که  یانتظام یروین استقرار با

 (.محل نانساک با)مصاحبه  دارند تیگذشته رضا از شیبپارک  یفعل
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 یریگ جهینتو  بحث

پارک در  شد، ذکرپژوهش  نیدر ا ها افتهیروش و  ه،ینظر مختلف یها بخش در قبالً چنانکه

و شمول و طرد  یروابط عموم ةشبک ،یطیمح ستیز یامدهایپ شد؛ یمختلف بررس ةسه جنب

 هب فدک پارک یطورکلبه ،یطیمحستیز یامدهایپ بخش دردر پارک.  یاجتماع -یفرهنگ

( مترمربع 12 ةسبز )سران یمنطقه به استاندارد فضا دنیرس و منطقه سبز یفضا ةسران نیتأم

 به نفر هر یبرا مترمربع 0 از منطقه سبز یفضا ةسران پارک، احداث با. است کرده کمک

 یفضا ةسران ضیپارک به تبع نیهرچند احداث ا است؛ دهیرس نفر هر یبرا مترمربع 11 کینزد

و هوا از  یصوت یکاهش آلودگ یبرامناسب  یاهیگ یها گونه ازدامن زده است. سبز در تهران 

آب و  به فراوان ازین ،بخش نیدر ا مشکل نیتر مهماستفاده شده است.  پهنجمله درختان برگ

 درشده است.  یتوجه مانند چمن به آن کم یاهانیاست که در کاشت گ یآب بحران کم دیتشد

 روابط ةاست و شبک نشده لیتبد یعموم ةعرص بهپارک  نیا ،یروابط عموم ةبخش شبک

 یها راه. است کردهن یکمک یاجتماع محل تیو پارک به تقو نگرفتهدر پارک شکل  یاجتماع

 کی در توان یم را ها راه نیا ةکه هم دارد وجود دیجد یاجتماع روابط جادیا یبرا یمختلف

 دیپارک با رد،یشکل بگ یا تازه یجتماعا روابط آنکه یبرا. کرد خالصه «یعموم ةعرص» مفهوم

 کنش دادنکه امکان رخ ییجا یعنی یعموم ةعرص. باشد داشته یعموم ةبتواند کارکرد عرص

 یطراح ییفضاها و ها تیموقع دیبا. شودفراهم  گریکدیافراد از  افتنیاطالع و افراد انیم متقابل

 یعموم اطالعات و ردیبگ شکل یمومع یوگوها گفت شوند، ریدرگ آن در فعاالنه افراد که شود

منفعل است.  طیمح کیدر آن مبادله شود. پارک در حال حاضر  یشهر ای یا در سطح منطقه

 نی. همچندهند انجام یخاص کار کهبدون آن دهند، یپارک قرار م« در معرض»خود را  تنهاافراد 

به  ازیها ن آن جادیا یاست که برا ینحوبه فضاها. کنند ینم یخلق فضا مشارکت درها  آن

حضور افراد در آن، فضا  صرفاست که  یبه شکل یفعل یفضا ی. طراحستیمشارکت افراد ن

ساخته  یعموم یفضا کیهستند که در وسط  یخصوص یفضاها ها، قیآالچ. کند یم لیرا تکم

 ةزهمان حو ،ییفضا نی. چنستین یاما کاف ،مناسب است و الزم اریها بس اند. البته وجود آن شده

روابط  یدرون ةشبک همان. است کرده یبازساز دوباره خانه از رونیبها را  درون خانه یخصوص

 ادامه یگرید نحوو همان روابط به دهند یپارک دوباره شکل م کیخود را در  ،یخانوادگ
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به  دادنشکل در مشارکت یبرا و خاص یتیفعال انجام یبرا یدرخواست چیه نجایا در. ابدی یم

خود  اطراف یاجتماع یفضا با پارک، نیاوجود ندارد.  یتیفعال نیچن یبرا یامکان چیه ایفضا، 

از  یبخش تنها بلکه ،نشده است لیشهر تبد یاجتماع ییاز ساختار فضا ینشده و به بخش ریدرگ

پارک با بافت  انیم یوندیآن و پ یاجتماع یاز فضا ینه قسمت ست،شهر ا یعیطب یفضا

 به دیبا که ییها گروه نیتر مهم ،یبخش طرد و شمول فرهنگ در. داردن وجود شاطراف یاجتماع

 ،زنان ،یو مذهب یقوم ،یاند از: فرودستان طبقات عبارت بود، حساس پارک از ها آن طرد احتمال

 ها گروه نیا از کیهر طرد و حذف باعث که یعامل پارک در یطورکلساالن. به کودکان و کهن

لیتبد و پارک گرفتناول محل قرار ةدر درج یشمول فرهنگ ةباراما در ،مشاهده نشد شود،

 یموارد در نیرا کاسته است. همچن یشمول طبقات زانیملوکس  یها خانه نیتریآن به و شدن

 استفاده به زنان ازین برآوردن و یتیجنس شمول تیتقو به ازین یورزش یها نیزم از استفاده مانند

 موجب که یعامل چیه پارک در شد، گفته یتیقوم طرد قسمت در چنانکه. فضاهاست نیا از

 یها تیقوم یاعضا دخو انیکه م دهد ینشان م جیاما نتا ،وجود ندارد شود، یتیقوم ضیتبع

 و یستیز هم محل که یعموم یفضا کی عنوانوجود دارد و پارک، به یتیمختلف، شکاف قوم

 .کند ینم یکاهش آن کمک ایشکاف  نیاقوام است، به رفع ا نیا ةهم تعامل
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