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Identifying the Needs of Youth in Establishing Social 
Interactions in the Context of Temporary Landscape of 
Mashhad City, Iran, Based on the Grounded Theory

[Hang; 2007] A temporary landscape recipe-to reclaim Hong Kong’s lost landscape opportunity 
[Dissertation]; [Askari Nadoushan & Sabaghchi 2018] The Use of Importance-Performance Analysis 
(IPA) in evaluating gap between youth needs and policies’ proprieties in Yazd; [Cheshmeh Ghesabani & 
Karimi; 2011] An analytical approach toward cultural events effects on temporary urbanscape; [Correy; 
1978] Ephemeral landscape, A case for temporary landscape design in a changing society: Utopian 
technology fair; [Darbandi; 2007] A new chance for thinking; [Elyasi, et al; 2017] Reconstruction of 
urban gardens with emphasis on community development (Case study: Mahabad gardens); [Mayo; 
2009] Temporary landscape; [Miles; 2014] Youth Sociology; [Ghalambar & Naghizade; 2014] Urban 
space design to promote social interactions (Case study: Inter-district Blvd); [Mohammadi & Sharepour; 
2018] Investigation of the youth’s social relationships and their interactions in park (Case study: Amol 
city); [Qhanbaran & Jafari;2015] Investigating the factors affecting the promotion of social interactions 
among residents of the residential neighborhood (Case study: Dereh-e-Tehran); [Rogers; 2006] Young 
People’s participation in the renaissance of public space- a case study in Newcastle Upon Tyne, UK; 
[Shojaei & Partoee; 2015] Analysis of factors affecting the creation and promotion of sociability in 
public spaces in different scales of Tehran city (Case studies: Two neighborhoods and an area in district 
7 Tehran); [Siami, et al; 2013] Locating the temporary landscapes in order to improve the quality of the 
urban living environment; [Tusi Sadr; 2013] The life of young people in the city; [White;1998] Public 
space for young people: A guide to creative projects and positive strategies

Aims & Backgrounds With the development of technology, time has become more limited to the 
presence in urban spaces and the experience of spaces and visual relations. In this regard, in the process 
of fitting the urban environment, it is necessary to create spaces not only in accordance with the needs of 
today, but also the qualities beyond the obvious qualities of space. In these spaces, we must try to create 
close communication and encouraging people to more presence in communal spaces. The aim of this 
research was to identify the needs of youth in establishing social interactions in the context of temporary 
landscape of Mashhad city, Iran, based on the grounded theory.
Methodology This qualitative research was carried out on the youth community of Mashhad city in 
the age range of 20-30 in 2017. The interviews were conducted on the Janbaz, Sajjad, Koohsangi, and 
Ahmad-Abad streets of Mashhad city. The views of the interviewees followed theoretical saturation from 
the 44th interview.
Findings After the initial stages, coding of sentences and clauses was performed and they categorized in 
3 levels of casual, basic, and intermediate conditions.
Conclusion The Willingness to participate, right to choose, freedom of action, presence in the happy 
urban spaces, feeling of belonging and attachment, preservation of indigenous traditions are identified 
as the needs of youth in establishing social interactions.
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  دهیچک

با توسعه تکنولوژی زمان حضور در اکثر فضاهای شهری و  ها:اهداف و زمینه
تجربه فضاها و روابط عینی برای جوانان، محدودتر شده است. لذا در فرآیند 

محیط شهری باید فضاهایی خلق شود که ضمن تطابق با نیازهای  یساز مناسب
بدیهی فضا باشد. در این فضاها  هاییفیتکفراتر از  هایییفیتکامروزه، واجد 

حضور  آنان به تریشبنزدیک و ترغیب هرچه  یهاارتباطبایستی سعی بر برقراری 
 یجوانان در برقرار  یازهاین یین پژوهش شناسایدر فضاهای جمعی شود. هدف ا

  بود. ایینهزم یهبر نظر یبستر مناظر موقت شهر مشهد مبتندر  یتعامالت اجتماع
ساله ۳۵تا  ۲۰جوانان در جامعه  ۱۳۹۶ سال در یفین مطالعه کیا شناسی:روش

و  یجانباز، سجاد، کوهسنگ هاییابانها در خمصاحبه شهر مشهد انجام شد.
ام به ۴۴شونده از مصاحبه نظرات افراد مصاحبه احمدآباد مشهد صورت گرفت.
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  مقدمه
 تعامالت محل رخداد عنوانبه عمومی فضاهای بازتولید و تولید

موردتوجه  بسیار اخیر یهادهه در که است اهدافی یکی از اجتماعی،
 مختلف دالیل به که است حالی در این است. شهرسازان قرارگرفته

تغییر  نقلیه، وسایل گسترده حضور ماشینی، زندگی به ازجمله گرایش
 شهری، افزایش سرعت فضای بر اتومبیل چیرگی واسطهبه شهر چهره

 انگاریعمومی، نادیده فضاهای از مردم گزینیییجدا ،ییجاجابه

 عمومی، در فضاهای هویتی نهفته و فرهنگی-اجتماعی یهاارزش

 در فضاها این از برخی جمعی، حیات ارتقای و حفظ به توجهییب

اند. دادهازدست را خود نقش و اهمیت مختلف شهری هاییاسمق

اجتماعی  موجود یک عنوانبه انسان نیاز به غالباً  فضاها این
عنوان به شهری فضاهای به تنها مردم و نبوده پاسخگو درستیبه

 را مردم آنکه جایبه فضاها این . درواقعنگرندیم گذر برای مسیری
 عبور به کنند، دعوت اجتماعی مراودات برقراری حضور و به مکث،

	جامعه،	به	حس تعلق	دیگران،	با	برخورد	؛ لذا تجربهکنندیم	تشویق
 افتدینم	اتفاق	درستیبه	اجتماعی	تعامالت	به چهره،	دیدارهای چهره

[Shojaee	&	Partoee,	2015] .  
امروزه انسان نیازمند فضاهایی است که عالوه بر  رونیا از

فراتر از آن را ارایه کند؛ با این  هاییکیفیتعام محیط  هایکیفیت
آنچه امروزه خواستار افراد است خلق مناظر موقتی است که 	تفاسیر

. منظرهای موقت آوردمیزمینه پیدایش روابط افراد را فراهم 
 یرندگمیرخدادهای مکانی هستند که بر پایه شرایط اجتماعی شکل 

کنند یا نسبت به وقوع آنها  ریزیبرنامهآنها را  توانندمیکه جوامع 
	Cheshme]. واکنش نشان دهند Ghasabani	 &	 Karimi,	

	فضایی گسترده است که	معموالً 	هامکان	این	ضرورت	تنها [2011
از سوی دیگر در کشور ما فستیوال، 	باشد.	داشته	را	تجمع افراد	قابلیت

خیابانی در جهان مطرح است  یهاجشنکارناوال و آنچه به مفهوم 
انند جای مانده مباستانی به یهاجشنآنچنان جایگاهی ندارد و 

؛ انددادهحرمت و کیفیت پیشین خود را از دست  یسور چهارشنبه
از  عنوان بخشیشده، بهلذا تنها فضاهای تاریخی و از پیش شناخته

ر سای رسدیم. به نظر شوندیمشهر شناخته  یزانگخاطرهفضاهای 
شی به بخ یاواقعهدر اثر  تواندیمفضاهای باز و گسترده در شهر نیز 

	Siyam] های فرهنگی و اجتماعی شهر و مردم بدل شوداز سرمایه
et	al,	2014].   

گروهی که با آگاهی به نیازهای جامعه  عنوانبه ریزانبرنامهاز سویی 
 اصوالً و  نمایندمیخطوط حرکت و تحوالت آن را ترسیم و اصالح 

؛ با توجه انددادهساماندهی فضاهای زیست انسان را مورد هدف قرار 
 اقلیت هایگروهانسانی نقش وکیل مدافع  هایگروه به مشخصات

ن است ای ریزیبرنامهرا نیز باید به عهده بگیرند. زیرا معیار موفقیت 
شهروندان از محیط شهری خود حداکثر رضایت را کسب  یهمهکه 

	باید چنان ساماندهی ریزیبرنامهشهری مورد  هایمحیطنمایند. 
ته و از انزوای آنان جلوگیری کاسگردند که از تبعیض علیه افراد 
خاصی چون جوانان که  هایگروهنمایند. در این میان توجه به 

از اهمیت  گیرندمیشرایط اجتماعی مورد غفلت قرار  واسطهبه
	زایدالوصفی برخوردار است.

که بر رفتار  آوردمیرا فراهم  ایزمینه یشهر 	موقت	حال منظر
و  ودشمیشهروندان تأثیرگذار است و سبب بروز رفتارهای اجتماعی 

شاهد تعامالت، تعامل با محیط و تعامل با سایرین  تیدرنها
بیان نمود که منظرموقت و رفتارهای  گونهاین توانمیپس  گرددمی

است که ارتباط متقابل و مستقیمی  ایمقولهاجتماعی شهروندان دو 
ند و تغییر در هریک از این دو مقوله روی دیگری تأثیر باهم دار 

مناظر از اهمیت  گونهاین؛ بنابراین ضرورت توجه و طراحی گذاردمی
 و بلندمدت مدتکوتاه هایریزیبرنامهبسزایی برخوردار است اما در 

  . شوندمیو مدیران شهری نادیده گرفته  گیرانتصمیماز سوی 
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 شوندعمومی محسوب می و باز ایفضاه از بخشی شهری فضاهای
جمعی هستند. براین اساس  زندگی ماهیت تبلور نوعیبه که

هستند که داستان  هاانسانفضاهای شهری عرصه تعامل متقابل 
براین اساس فضاهای شهری . شودیمزندگی جمعی در آن گشوده 

هستند که داستان زندگی جمعی در  هاانسانعرصه تعامل متقابل 
در آن حضور  توانندیم. فضایی که همه مردم شودیمآن گشوده 

 شودیمیابند و به فعالیت بپردازند. در این فضاها این فرصت فراهم 
که برخی مرزهای اجتماعی شکسته شود و برخوردهای اجتماعی 

 .[2014	Naghizade,	&	Dezfoli	Ghalambar] ردصورت گی
و  داده لکش را اجتماعی ارتباطات خود، منافع براساس درنتیجه افراد

 .پردازندیم آن به خود، معین یهانقش و هنجارها براساس توقعات،
در  سایرین، عاملی قوی همراه به انکم در فرد حضور نحوه بنابراین
 است نکراستا حتی مم این است. در آن در ماندن برای فرد تصمیم

 خصوصیاتدر آن، افرادی با  هک ییهامکان یوجوجستدر  افراد

الگوی  مذهب، گروه اقتصادی، قوم، طبقه، لحاظ به آنها مشابه
 حضور مشابه ان و نژادکودک نحوه تربیت درآمد، تحصیالت، زندگی،

 و افراد، مشوق مالقات همگن بودن باآنکه اما بشناسند. دارند،
 ارتقای درنتیجه ی و اجتماعی وکفیزی یهامکان با تعامل افزایش

 غیر اجتماعی یهامکانحال است، درعین انکم آن به دلبستگی

 اجتماعی بودن و تعامالت تا افراد باهم فرصتی است نیز همگن

 بودن با دارا فضاهای عمومی نند درواقعکتجربه  را آزاد و غنی

 ایجاد را جهت برابر این فرصت در مرحله نخست بالقوه هاییتظرف

 قرار شهروندان لیهک اختیار در اجتماعی یهاکنش برقراری و

تعامل اجتماعی،  انعقاد" اولیه" از بعد پس . در مرحلهدهندیم
ه ک فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، در سطوح موجود یهاتفاوت

ایجاد روابط  سازینهزم است؛ خود متنوع پدیدآورنده الگوهای رفتاری
	,Jafari	&	Qhanbaran] شد خواهند پایدار و اجتماعی منسجم

از طرفی وجود فضاهای جمعی نقش بسیار مهمی در جذب  [2014
مردم و حضور آنها در شهرها داشته است. این حضور فرصت تعامالت 

اجتماعی را فراهم نموده و باعث به وجود آمدن خاطره  هایواکنشو 
 زجبه. فضای جمعی گرددمیجمعی مشترک و حس تعلق به فضا 

جوانب فیزیکی و کالبدی، نوعی فضای ادراکی و نمادین است که با 
اجتماعی و فرهنگ جامعه  بازمانو ماهیتی مرکب  مندنظامخصلتی 

پیوندی ناگسستنی داشته و نسبیت فرهنگی و اجتماعی جامعه در 
است و همچنین این فضاها حامل میراث تاریخی و  مؤثرادراک آن 

ن، فضاهای جمعی کارکردهای متنوعی فرهنگی جامعه است. بنابرای
 زیر برشمرد صورتبه توانمیآنها را  ترینمهمدر شهر دارد، که 

[Elyasi	&	Zandiye,	2017]:  
 ؛شهروندان اجتماع و گردهمایی برای محلی
 ؛پایدار توسعه به دستیابی مسیر در شهروندان اجتماعی نقش تقویت
 ؛هایشگاهنما و هایینآ، هاجشن برگزاری برای فضا از استفاده
 ؛ وشهروندان میان در مکان حس و هویت تقویت
  .کندیمکمک  عمومی انسجام به که جمعی خاطره ایجاد

برای اندکرده ترسیم جوانان از اجتماعی علوم دانشمندان که تصویری

 و پذیرریسک، شدهگذاشتهعبارت از افرادی کنار  طوالنی هایمدت
جز عالیق شخصی  یز یچ چیهکه بوده است  دردسرساز
. در مقابل واقعیات هر روزه کندنمیها را تحریک نآ شانطغیانگرانه

مسلط جامعه یا  هایارزشنماینده  عنوانبهسبک زندگی جوانان 
. جوانان همیشه شوندمیآن، اغلب نادیده گرفته  بازتولیدشده

 را که به نظر ایجامعه زدنبرهم تیمأمورطغیانگر نبوده و تنها 
 .اندنگرفته، به عهده شدهی معرفتوسط والدین به آنها  رسدمی

 دست به تعمیم سازدمی"جوانی" را  آنچهپیرامون  تواننمیهمچنین 
زد، زیرا جوانی بسیار بیش از لغت منفردی است که به صورتی 

متفاوت از تمایز،  وضوح، تجارب جوانان به درواقعالقا شود.  تومحم
ست ا تنها براساس متغیرهایی نظیر طبقه، جنسیت و تحصیالت

[Miles,	2014] . ایران نیز ۱۳۵۰دهه  یمهناز  دهدیمآمارها نشان ،
)، ۱۳۹۷حاضر ( زمان در و بود مواجه جوانی جمعیت تورم یدهپد با

سال تشکیل  ۲۹-۱۵جوانان  را شورک سوم جمعیتیک به نزدیک
 اییدهپد. افزایش در تعداد و سهم جمعیت جوانان، دهندیم

. ودشیمفرد در تاریخ اجتماعی و جمعیتی ایران محسوب منحصربه
همچنین، تغییرات جمعیتی جوانان با تغییرات در ترکیب اجتماعی 

	Askari]. وده استو فرهنگی همراه ب Nadoushan	 &	
Sabaghchi,	2018]  آن را جمعیت  %۶۰که نزدیک به  ایجامعهدر

جمعیت جوان شناخته  عنوانبهو  دهندمیسال تشکیل  ۳۰زیر 
جوانان ضرورتی  هایارزشو  هانگرش، شناخت و بررسی شوندمی

ر ها دنبه سهم آ صرفاً اساسی است. البته اهمیت و جایگاه جوانان 
 ،هاویژگیبه  عمدتاً بلکه  گرددیبازنمساختار و جمعیت کشور 

 لدلیبیویژه این قشر و نقش و جایگاه  هایتوانمندیاستعدادها و 
  . [2007	Darbandi,] شودآنها در تحقق اهداف توسعه مربوط می

و حضور فعال  شوندمیقشر هر جامعه محسوب  ترینمهمجوانان از 
. بنابراین شودمیاین قشر در شهر باعث شادابی و پویایی شهر 

ر از اهمیت باالیی برخوردار است. یکی از ارتباطات این گروه در شه
 هاخیابانبسترهای مناسب برای برقراری ارتباطات جوانان در شهر 

این امکان را ایجاد کنند که جوانان از  تواندمی. این فضاها باشدمی
 برقراری بساچهمختلف جوانان باهم ارتباط برقرار کنند  هایگروه

مختلف جوانان باعث پاسخگویی به نیازهای  هایگروهارتباطات بین 
 یابر  ازیدرست، نبود امکانات مورد ن تیریعدم مد. متعدد آنان شود

 اصلهو ف یفضا باعث دور  نیا یمناسب برا یز یرجوانان و نبود برنامه
 روحیب ییفضاها به فضاها نیو ا شودیم یشهر  یجوانان از فضاها

   .[2018	Sharepour,	&	Mohammadi] شودیم لیتبد
جوانان در روابط اجتماعی با دیگران به دنبال ارضای  واقع در

، روابط هایپیچیدگیاما در جوامع امروزی و با  ،نیازهایشان هستند
 و شودمیبرای جوانان بیشتر دچار اختالل  خصوصبهارضا نیازها 

هرچه که ارضا نیاز بیشتر دچار اختالل شود احساس ناکافی در افراد 
و به همین میزان احتمال  شودمیجامعه بیشتر  یمربوط و اعضا

. شودمیبیشتر  مردگیدلو  گیریگوشهپرخاشگری، انواع انحرافات، 
جوانان از  بخصوصبه همین دلیل است که ارضای نیازهای جامعه 

   .[2001	Rafipour,] ردار استبرخو ایویژهاهمیت 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو همکاران  انیدیالناز خورش ۱۶۸

   ۱۳۹۸ بهار، ۲، شماره ۳۴دوره                                           نامه تحقیقات جغرافیاییفصل

از این منظر زندگی روزمره، زندگی مردم معمولی جامعه، یعنی 
زندگی  ترعام صورتبهکارکردها و رفتارهای طبیعی افراد است. و 

 چه کندمیاز زمان و مکان است که مشخص  هاییچارچوبروزمره 
 یکاری، چه وقت، کجا و با چه کسی انجام شود و شکستن انتظارها

 . با اینشودمیغیرمنطقی و زشت تلقی  معموالً مربوط به آن نیز 
تعریف مرتبط ساختن زندگی روزمره جوانان با یک فضای عمومی 

 عنوانبهچون خیابان اهمیت بسیاری دارد، زیرا امروزه خیابان 
از زندگی روزمره شهری به فضایی فرهنگی و اجتماعی  یبخشکی
شتر جوانان بی ژهیوبهمختلفی از مردم  هایگروهاست که  شده لیتبد

 گردیخیابان واقع در. کنندمیاوقات فراغت خود را در آن سپری 
بخشی از فرهنگ برخی از جوانان شده است که از آن  مرورزمانبه
برای گذراندن اوقات فراغت، تفریح، محلی برای  ایوسیله عنوانبه

 نندکمیقابل استفاده ارتباط مت هاغریبهنمایش خود، رویارویی با 
[TousiSadr,	2013].  
تا نقش مهمی در  شودمیچگونه مدیریت 	یک فضای عمومی

داشته باشد که در آن جوانان و دیگران به  ایجامعهساختن فضای 
آیا کشمکش و تنش در میان  کهاینهم وابسته و باهم ارتباط دارند. 

دایما در یک  آنها در یک جامعه حاکم است یا خیر. فضای منفی که
احساس یاس و ناامیدی به آنها دست  تواندمیجامعه برقرار باشد، 

 ناعادالنه و ظالمانه در جامعه بر هایسیاستو گمان کنند که 	بدهد
، رویکردی مثبت، روشی است که به گریدعبارتبهآنها حاکم است. 

که  کندمیها دعوت نو از آ گذاردمیدیدگاه و حقوق جوانان احترام 
باشد. معیارهای برای تقویت روابط جوانان  حلراهبخشی از 

  است که شامل زیر است: صیتشخقابل
ا دقت ب ژهیوبهصرف وقت برای برقراری ارتباط مستقیم با جوانان و 

یح و توض گویندمیمطالبی که  دربارهگوش فرادادن و داوری نکردن 
خاص الزم است رعایت  هایمکانرفتاری که در  اصولدادن قوانین و 

  کنند. 
ر ه کهیطور بهمشورتی در ارتباط با جوانان،  هایدیدگاهپذیرفتن 

اط اینکه ارتب یجابهارتباطی تا آنجا که ممکن است مثبت باشد، 
 خاصی هایمهارت دربارهافرادی که  و تهدید باشد. سوءظنبراساس 
اند و ممکن است در ارتباط با مسایل جوانان اطالعات دیدهآموزش

خاص داشته باشند؛ مانند ارتباطات فردی و یادگیری  یهامهارتو 
  حل اختالف. گوناگون یهافندر مورد 

منظم محلی به شکایات  هاینظرسنجیتمایل به "دیده شدن" در 
	جوانان به منظور کارایی بهتر.

در مورد حقوق شهروندی  کردن رفتارترام با جوانان با انصاف و اح
	[1998	White,] هانآ

و درنهایت پیشنهاداتی مربوط به جوانان به عمل آمد که 
که در محیط شهری در  هاییشکافهای بیشتری در مورد مسئولیت

که منجر  هاییسیاستو  گرفتمیمورد جوانان وجود دارد را به عهده 
  به بهترین عملکرد بود اعمال شد:

چگونگی مشغول کردن جوانان در اعمال مثبت و دادن توانایی به 
  .کنندمیآنها در شکل دادن به خدماتی که دریافت 

تر در مشارکت داوطلبانه در مجامع شچگونگی ترغیب جوانان بی
  مربوط به آنها.

 هاراهنماییو  اهتوصیهچگونگی به دست آوردن بهترین اطالعات، 
  .شودمیها فرصت انتخاب برای زندگی بهتر داده نبرای جوانان تا به آ

شخصی برای هر  هایحمایترین تبیش آوردن دستچگونگی به 
	,Rogers] افتدمی دردسرو به  شودمیجوانی که دچار مشکل 

2006].	
معنی واقعی موقت چیست؟ این اصطالح ابعاد گوناگونی دارد که 

. برخی از مناظر موقت ممکن است دوباره اتفاق نیفتند. اندتوجهقابل
برخی  .شویممی روروبهها ساالنه نهستند، و ما با آ یفصل گریدبرخی 

ا ی ایهفته صورتبهمناظر موقعیتی موقتی دارند که ممکن است 
، ایده موقتی بودن هاموقعیتا مواجه شویم. در این نهروزانه با آ

 اشمعنیکه کافی است تمایل به از دست دادن  شودمیار تکر  قدرآن
 وانندتمی ریزیبرنامهیا بدون  ریزیبرنامه. چنین مناظری با شودمی

ی تعریف واسطهبهفرهنگ مکانی ما را گسترش دهند. تعریف منظر 
عمق تجاربی که مردم ممکن است در میان  کنندهبیانکالبدی،  صرفاً 

محیط اجتماعی و فضای موجود با آن مواجه شوند، نیست. 
با  صرفاً ما از یک محیط را  ادراک توانندمیرویدادهای اجتماعی 

موقت تغییر داده،  صورتبهحضور مردم و عناصر موقتی که آن را 
هنری، عمومی، رویدادهای فرهنگی و  هایگردهماییتغییر دهند. 

را  اندازهاچشم، ینیچننیاو مناظر  هاجشنرویدادهای ورزشی، 
در  یاعمدهکه اغلب بدون اینکه تغییر  دهندمیطور موقت تغییر به

کیفیت طبیعی و کالبد دایمی منظر ایجاد کنند مکانی را برای 
دیگر را فراهم  ایدورهبرگزاری یک رویداد و تغییر مجدد آن در 

را ایجاد نمایند.  یفردمنحصربهمناظر  توانندمی کهچنانآورند، می
می و منظرموقت اجتناب ناپذیر است؛ یتعامل میان منظر دا

منظرموقت، پوششی موقتی برای منظر دایمی است که ممکن است 
متناوب و یا منظم اتفاق بیفتد. اگرچه این مناظر  طوربه، یا باریک

 آنها به دلیل تأثیر بر ادراک ، تأثیرمانندمیبرای مدت کوتاهی باقی 
ان ، بعضی از منتقدگریدعبارتبهذهنی مردم از محیط، پایدارتر است. 

 موقتی یانداز چشم هرممکن است این بحث را پیش بکشند که 
برای حقیقت یافتن مفهوم منظرموقت در  .[2009	Mayo,] است

 یقرمنطیغشهر راه زیادی در پیش داریم؛ در ابتدا باید از تعصبات 
در مراکز شهری رها شویم، سپس وسواس  هافعالیتانجام  درباره

خود نسبت به نظم حداکثری در فضاهای شهری را تعدیل کنیم و 
با  با عناصر مرتبط توانیممیرا  ییکارهاچهمشخص کنیم که  تاً ینها

قابل حرکت، بیلبوردهای  هایمجسمهاز قبیل  موردنظرمفهوم 
وعی و وگیاه، مناظر مصنپرورش گل تیباقابلتبلیغاتی، کانتینرهای 

یا سطوح مصنوعی پرورش گیاه و سایر موارد مشابه انجام دهیم. 
، اوقات فراغت را به عنوان میرادارما مصالح و تکنولوژی آن 

های نیاز به وجود مناظر موقت و کارگران بیکار نیز داریم، زمینه
  .[1978	Correy,]که ما نیاز داریم انگیزه است  یز یچهمه

داخلی و  جنبهپژوهش را اگر از دو  حیطهدر  شدهانجاممطالعات 
در این رابطه تحقیقات و  یطورکلبهقرار دهیم  یموردبررسخارجی 



 ۱۶۹ ایینهزم هیبر نظر یدر بستر مناظر موقت شهر مشهد مبتن یتعامالت اجتماع یجوانان در برقرار  یازهاین ییشناسا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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زیادی صورت نگرفته است. پژوهش حاضر از دو  هایپژوهش
 مجزا در ذیل صورتبهکه  شدهلیتشککلیدواژه جوان و منظر موقت 

  است.شده اشاره هرکدامبه سوابق 
	Correy] کریآلن Allan,	 در مقاله خود تحت عنوان  [1978

متغیر"  ایجامعهالگویی برای طراحی منظر موقت در  "منظرموقت،
با بیان ایده منظرموقت؛ در این میان از حداکثر انعطاف سخن به 

کافی منعطف باشند تا  اندازهبهو اینکه طراحان باید  آیدمیمیان 
 هایینزمتغییرات اتفاق بیافتد و از تغییر حمایت کنند.  اجازه دهند

و  هامیدانو یا فضاهای شهری نظیری  رهاشدهبایر و متروک و 
را به عنوان بستری برای انجام ایده منظر موقت مطرح  هاگاهتفرج
بدون  هایزمینو مخاطبان را به کاربردهای موقت برای  کندمی

 منظر [2007	Hang,] سوهانگهمچنین  .کندمیاستفاده دعوت 
فضایی  هایفرصتبرای استفاده از همه  یحلراهموقت را به عنوان 

 رهاشدهتحت استفاده و  هایزمینهمه توان بالقوه  یر یکارگبهو 
 کهطوریبه کندمیو به عنوان اثر فضای سبز آنی مطرح  کنگهنگ

و آن را به  کندمیاز جنبه کالبدی آن بررسی  صرفاً منظرموقت را 
در نظر  گیرندمیعنوان مناظر موقت که از طریق رویدادها شکل 

موقت را به عنوان مکانی  منظر [2009	Mayo,] مایو .گیردنمی
آن معرفی  دهندهشکلبرای رویدادها بر مبنای شرایط اجتماعی 

 یهاواژهاین مقاله ضمن ارایه تعاریفی برای منظر موقت و  .کندمی
بندی مفهومی شامل منظر ، یک طبقه"منظر"و  "اندازچشم"، "موقت"

مباحثی را پیرامون منظر  تینها درو  دهدیمفرساینده، سازنده ارایه 
و طراحی منظر موقت مطرح  یز یربرنامهدایمی و موقت و همچنین 

در منظر موقت و لزوم  یز یربرنامهنموده است و به تبیین طراحی و 
ن به این مبحث و نقش آنها در این زمینه توجه به معماران و طراحا

	Cheshmeh]کریمی چشمه قصابانی و پرداخته است. 
Ghesabani	&	Karimi,	2011]  مناظر موقت شهری را بستری

عامل که این ت دانندمیبرای تعامل انسان با محیط و انسان با انسان 
و احساس تعلق به  شودمیانسان با محیط به سبب کالبد ایجاد 

مکان، ایجاد خاطره و خلق معنی را به دنبال دارد و تعامل انسان با 
و هر دو عامل سعی در  شودمیرفتار  گیریشکلانسان نیز سبب 

  ایجاد هویت دارند.
	,al	et	Siami]صیامی و همکاران  معیارهایی  ندمعتقد [2013

مناظر  یابیمکاننقش را در  ترینمهم ،چون کاربری و دسترسی
شهر مشهد نیز حوزه شمالی و  ۸موقت داراست، در خصوص منطقه 

محدوده کوهسنگی به لحاظ پتانسیل در احداث منظر موقت از 
  موقعیت خوبی برخوردار است.
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	,Rogers] پیتر رگرز جوانان کند.ی فضاهای عمومی را پذیرا

و مشورت دادن  اآوردن نیازهدستچگونگی بهان یبسعی در  [2006
  جوانان در بازسازی شهری دارد.

	Askari] و همکارانعسگری ندوشن  Nadoushan	 &	
Sabaghchi,	2018] ،  امکان داشتن شغل خوب و باثبات، امکان
، گاهحیتفرمخارج زندگی، وجود پارک و  نیتأمکسب درآمد، توانایی 

 هایبوستانو  هاپارکامکان خرید خودروی مناسب، وجود 
  ند.دهمی در الویت نیازهای جوانان قراررا  رهیغمخصوص بانوان و 

عمومی شهری با توجه به نیازهای جوانان و  هایمحیطبررسی 
از اهمیت زیادی برخوردار  هامحیطآنان از این  مندیرضایتافزایش 
د ایجا لهیوسبهز فضاهای جمعی با تجهیبایستی  رونیازااست. 

به ارتباطات نزدیک  مشهد شهرموقتی در سطح  هایمکانمناظر و 
جوانان کمک شود. اما عدم توجه به اصول  بخصوصمیان شهروندان 

فضاهای شهری جهت پاسخگویی به  گیریشکلو نکات اساسی در 
و فقر فضایی و مکانی در حمایت ایجاد مناظر موقت  هافعالیتاین 

باعث شده که فقط تعداد اندکی از فضاهای شهری توان پذیرش این 
 خاص صورتبهبلکه  گسترده وکامل  طوربهنه  هم آن ،را هافعالیت
ث و مک تیقابل باشناسایی فضاهایی  پس ازدارا باشند؛  ،و موردی

 ،انتظارات و نیازهای جوانان از فضاهای جمعی ،توقف بیشتر
ی هافضامورد بررسی قرار گرفت تا  موقتی فضاهای خصوصبه

در  هادگرگونیحداقل جاد یاحضورپذیری بیشتر با امکان شهری با 
شاهد فضاهای پویا و چندعملکردی متناسب با  جاد شود ویا شهر

ن یاهدف  .میباش جوانان بخصوصروحیات تمامی شهروندان 
شناسایی نیازهای جوانان در برقراری تعامالت اجتماعی در  پژوهش

  ی بود. انهیزم هیبر نظر یبستر مناظر موقت شهر مشهد مبتن
  

  شناسی روش
ساله ۳۵تا  ۲۰ انجامعه جواندر  ۱۳۹۶سال فی در ین مطالعه کیا

یا  النیالتحصفارغ اکثراً این گروه از جوانان 	.انجام شد شهر مشهد
 برای انتخاب نمونه مختلف دانشگاهی بودند. هایرشتهدانشجویان 

لوله گ گیرینمونهاز دو راهبرد استفاده شد. در ابتدا بر مبنای روش 
 سؤاالتخواسته شد به  شوندهمصاحبهبرفی از هریک از افراد 

مند هدف گیرینمونهمصاحبه پاسخ دهند. سپس با استفاده از روش 
خاص معماری و شهرسازی تحصیل  حیطهآن دسته از جوانان که در 

و بنا به شناخت محقق دارای نظرات و  اندشده لیالتحصفارغو یا 
انتخاب شدند. تعداد نمونه مورد مصاحبه  اندبودهخالقانه  هایایده

ا در هبراساس اصل اشباع در حجم نمونه در نظر گرفته شد. مصاحبه
جانباز، سجاد، کوهسنگی و احمدآباد واقع در شهر مشهد  هایخیابان

به بعد  ام۴۴از مصاحبه  شوندهمصاحبهصورت گرفت. نظرات افراد 
  به اشباع نظری رسید. 

. برای این منظور بوداطالعات در این پژوهش مصاحبه  یگردآور  ابزار
نفر از شهروندان جوان به روش مصاحبه باز استاندارد مصاحبه  ۴۴با 
. در ابتدای هر مصاحبه نیز با ارایه توضیحات مفصل ابهامات شد

برطرف و سپس مصاحبه  کنندگانشرکتاحتمالی موجود در ذهن 
ساعت بود.  کی دقیقه تا ۴۵هر مصاحبه حدود  زمانمدت. شدآغاز 

الکترونیکی ضبط و بعد از اتمام مصاحبه از  صورتبه هامصاحبه
  .دشروی فایل صوتی، مفاهیم استخراج 

 ایهشیوهفرآیندی است که با استفاده از  اینظریهنظریه حاصل، 
و برقراری  هامضمون، هامقوله، به تشخیص هادادهمنظم گردآوری 
برای تبیین  اینظریه تیدرنهاپرداخته و  هامقولهرابطه میان این 
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  . شودمییک فرآیند عرضه 

  
   هایافته
کارشناسی  %۶۰و  مرد بودند نفر ۲۰شوندگان زن و نفر از مصاحبه ۲۴
کدگذاری و پس از  هامصاحبهکارشناسی داشتند.  %۴۰ و ارشد

آغازین به کدگذاری جمالت و بندها اقدام شد  هایمقولهپدیدارشدن 
به تحلیل آن  ایواسطه و ایزمینهی، و در سه سطح شرایط علّ 

  .شد پرداخته
ود این ب موردمطالعهی (تأثیرگذار): در این بخش نظر افراد شرایط علّ 

عامل در جذب آنان به فضاهای جمعی، احساس  ترینمهمکه 
مکث است. این احساس  هایمکانو کشف  مندیرضایت
و زیباسازی فضاهای شهری،  ییآرا محوطهمستلزم  مندیرضایت

جدید و  هایکاربریبایر و بالاستفاده، احداث  هایزمینساخت 
 شدندیدههمچنین در جهت متنوع خیابانی است.  هایفعالیت
 روهایپیاده، حاشیه هامیدانمکث باید فضاهایی چون  هایمکان

کل (ش خیابان و یا فضاهای دنج را طراحی و به آن بیشتر توجه نمود
۱(.  

  

های مندی از فضاهای جمعی و کشف مکانشرایط علی؛ احساس رضایت) ۱شکل 
  مکث برای جوانان در سطح شهر مشهد

ت که اس ایویژه: زمینه، نشانگر سلسله خصوصیات ایزمینهشرایط 
له زمینه عبارت است از سلس گریدعبارتبه؛ کندمیداللت  ایپدیدهبه 

شرایط خاصی که در آن راهبردهای کنش متقابل برای اداره، مدیریت 
در  اهزمینه. یکی از گیردمیو پاسخ به پدیده/مقوله اصلی صورت 

جذب جوانان در فضاهای جمعی شناسایی نیازهای آنان است. اجزاء 
ر واین مقوله عبارت است از مشارکت و احساس حض دهندهلیتشک

و دیده شدن، احساس تعلق و دلبستگی، احساس شور و هیجان و 
 که به هامؤلفهجوان نیازمند تفریح و سرگرمی است. مجموع این 

 مطالعه مورددر بروز پدیده  گرددمیتلقی  ایزمینهعنوان عوامل 
حضور در فضاهای جمعی کمک به  کهیطور بهنقش اساسی دارد. 

	انان دارد.برقراری روابط نزدیک میان جو
الف) مشارکت و احساس حضور و دیده شدن: در شهرهای امروزه ما 

نان آ گیریگوشهنادیده گرفتن نیازهای جوانان باعث طردشدگی و 
در فضاهای جمعی شده است که این موضوع خود معضل کمرنگ 
شدن حضور جوانان در فضاهای جمعی را به دنبال دارد. جوانان ما 

؛ که بتوانند در آن دیده و شنیده شوند هستند نیازمند برخی فضاهایی
 حضورداشتهفضاهایی بدون مزاحمت و محدودیت که تنها خودشان 

شود حس مشارکت در آنها  بهادادهباشند. همچنین وقتی به جوانان 
ی خود فضاهای هایایدهتا با بیان  کنندمیو سعی  یابدمیافزایش 

  .)۲(شکل  هاد دهندپیشن هایشانخواستهرا مطابق و نزدیک با 
  

 
ای؛ مشارکت و احساس حضور و دیده شدن جوانان در شهر شرایط زمینه )۲ شکل
  مشهد

  
جوانان ما خاطرات جمعی  متأسفانهب) احساس تعلق و دلبستگی: 

چندانی از کودکی تا به امروز در ذهنشان شکل نگرفته است؛ این 
 این باشد تا برای کودکان است باید سعی بر کنندهنگرانموضوعی 

ت صور  هایبررسیامروز در آینده شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم؛ در 

 مفاهیم مقوله
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B1‐1 : در نظرگرفتن مشوق برای
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B1‐2 : سیار  ییهامکانتعبیه
در خیابان و  یپرداز دهیابرای 

	فضاهای شهری

B1‐2 :حرکت پیاده  یدهتیالو
	نسبت به سواره

 مقوله مفاهیم
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ک نوستالژی هایالمان گرفتن نظر گرفته جوانان اظهار داشتند با در
هر رویدادی از سال را جهت  توانمیو یا فضاهای جمعی متنوع 
  . )۳(شکل  تولید خاطره بازآفرینی کرد

  

 
  ای؛ احساس تعلق و دلبستگی به شهر مشهدشرایط زمینه )۳شکل 

  
ج) احساس شور و هیجان و نیازمند تفریح و سرگرمی: امروزه با 

احساس شادی و شور را به  توانمیاندک تغییراتی در شهر 
 تیباقابلشهرهایمان بازگرداند. جوانان ما نیازمند فضاهایی متنوع 

 توانمی ینوعبهسیار هستند  تیباقابلتغییرپذیری و فضاهایی 
شادی و شور و هیجان را به  توانمیخالقانه  هایطراحیگفت با 

  .)۴(شکل  شهرهای امروزمان بازگردانیم
: شرایط کلی و وسیعی هستند که بر چگونگی کنش ایواسطهشرایط 

 هایمصاحبه. براساس گذارندمیمتقابل و راهبردهای پیشنهادی اثر 
در این تحقیق  موردنظر ایواسطهل آنها شرایط و تحلی شدهانجام

سنتی و بومی، یکپارچگی در عین  هایآیین داشتننگهشامل زنده 
تنوع در برگزاری رویدادها و حق انتخاب و حضور در برپایی 

این شرایط، اجرای راهبردها را  درواقعرویدادهای شهری است. 
  .کندمی ریختأتسهیل و تسریع کرده و یا به عنوان مانع دچار 

 یر یپذ حضورسنتی و بومی: برای  هایآیین داشتننگهالف) زنده 
وقتی متنوع و م یهاتیباقابلر جوانان در فضاها باید فضاهایی تبیش

فضاها بهتر است که به همراه زنده  گونهاینوجود داشته باشد 
بومی و ملی همراه باشد؛ جوانان نیز اظهار  هایسنت داشتننگه

، بازخوانی فلسفه نوروز در قالب هاکارناوالداشتند با برگزاری 
در جذب  توانمیاترهای خیابانی و غیره در قالب مناظر موقت ئت
  .)۵(شکل  فضاها کمک شود گونهاینبه  هاآن

در  ب) یکپارچگی در عین تنوع در برگزاری رویدادها: آنچه امروزه
 گرفتن قراراست  شهرها باعث آشفتگی بصری و نازیبایی شده

 هایمراسمطراحی نشده و نازیبا در سطح شهرها به هنگام  هایسازه
ماه محرم و اعیاد است. یکپارچگی کالبدی و مکانی در ساختار این 

در فضا خود سبب اشتیاق شهروندان  گرفتن قراربه هنگام  هاسازه

ضور و ماندگاری بیشتر در فضاهای جمعی جوانان به ح خصوصبه
  .)۶(شکل  کندمیکمک 

  

 
ای؛ احساس شور و هیجان و نیازمند تفریح و سرگرمی در شرایط زمینه) ۴شکل 

  شهر مشهد

  

 
  های سنتی و بومی شهر مشهدای؛ زنده نگه داشتن آیینشرایط واسطه) ۵شکل 
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ای؛ یکپارچگی در عین تنوع در برگزاری رویدادها در سطح شرایط واسطه) ۶شکل 

  شهر مشهد

  
ج) حق انتخاب و حضور در برپایی رویدادهای شهری: دغدغه اصلی 

فضاهایی است که جوانان امروز سلب شدن حق انتخاب و حضور در 
برایشان چندان لذتی ندارد که این موضوع عامل مهمی در جهت 
حضور و یا طرد آنان از فضاهای جمعی است. آنان اظهار دارند اکثر 

  .)۷(شکل  فضاهایی که در شهر وجود دارد مورد سلیقه ما نیست

  

 
ای؛ حق انتخاب و حضور در برپایی رویدادهای شهری در شرایط واسطه) ۷شکل 

  شهر مشهد

  
  بحث

هستند که کمک به ایجاد  ییهاکنش و هاطرحراهبردها و اقدامات، 
برقراری تعامالت اجتماعی و  موقت به عنوان بستری برای مناظر

 راهبردهای حاضر مطالعه در .کنندمی جوانان نیازهای شناسایی

  از:  اندعبارتاین راهبردها  شودمیپیشنهاد  ایچهارگانه
   ؛مناسب هایمکانینی در یآ-هنری-ملیبرگزاری رویدادهای  -۱
   ؛ایجاد نهادهایی خاص جوانان -۲
   ؛ وچندمنظورهموقتی و سیار  هایکاربریدر نظرگرفتن  -۳
زنده نگه داشتن یاد و خاطره رویدادهای بومی هر شهر با استفاده  -۴

  از عناصر نوستالژیک به صورت موقتی.
وانان بتوانیم بستری راهبرد اول این است که با شناخت نیازهای ج

برای حضور بیشتر آنان در قالب ایجاد مناظر موقت با برگزاری انواع 
. راهبرد دوم نیز سعی دارد تا با میسازفراهمرویدادها در طی سال 

نهادهایی خاص جوانان در جهت آگاهی یافتن از  گرفتن نظردر 
آنان  یاز پرد دهیانیازهای آنان قدم بردارد و در قالب این نهادها به 

رد متنوع خلق شود. راهب یهاتیفیباککمک شود تا بتوان فضاهایی 
 چندمنظورهسوم نیز اقدام به خلق فضاهای موقتی با عملکردهای 

. ندکمیفضاها به روابط نزدیک میان افراد کمک  گونهایناست که 
یاد و خاطره رویدادهای بومی  داشتننگهراهبرد آخر نیز زنده  تیدرنها

و عناصر نوستالژیک است.پیامدها:  هاالمانهر شهر از طریق  و سنتی
که برای مقابله یا مدیریت کردن پدیده  هاییواکنشو  هاکنش

، پیامدهایی را در پی خواهد داشت. در شرایطی که گیردمیصورت 
مناظرموقت بستری را برای تعامل اجتماعی جوانان فراهم سازد 

و  چندمنظورهپیامد آن حضور پررنگ جوانان، توسعه فضاهای 
سبک جدیدی از فضا در قالب مناظر موقت شهری است.  گیریشکل
نیازهای  مناظر موقت بستری را برای حضور و شناسایی درواقع

  . سازدمیجوانان فراهم 
برای رسیدن به مقوله اصلی تحقیق که مشارکت، احترام به نظر 

ه ب بایستمی فضاهاست، هاطراحیجوانان و تمایل به خالقیت در 
نیازهای جوانان توجه داشت. تحلیل محتوای نیازها و انتظارات 

ارکت تر مشکه این گروه تمایل دارند تا در شهر بیش دادجوانان نشان 
. از همه رندیگ قرارکرده، دیده شوند و در فضاهای شاد و مفرح 

در آینده به آن احساس تعلق  که هستندخواستار فضاهایی  ترمهم
ان مناظر موقت، جوان گیریشکلو دلبستگی پیدا کنند. در بستر 

سنتی، بومی و ملی، یکپارچگی  هایآیین داشتننگهخواستار زنده 
اتر خیابانی، مراسم ایام محرم، ئاری رویدادها (تو تنوع در برگز 

هنری و ...) و خواستار حق انتخاب و آزادی عمل  هاینمایشگاه
 -هستند. این امر از طریق راهبردهایی چون برگزاری رویدادهای ملی

مناسب، ایجاد نهادهای خاص جوانان،  هایمکانینی در یهنری و آ
 داشتننگه وزندهنظوره موقتی چندم هایکاربری گرفتن نظردر 

رویدادهای بومی و سنتی در شهر با استفاده از عناصر نوستالژیک 
. تحقق این راهبردها منجر به پیامدهایی چون حضور گرددمیمحقق 

پررنگ جوانان در شهر، توسعه فضاهای چندمنظوره موقتی 
سبک جدیدی از فضا در قالب مناظر موقت خواهد شد  گیریشکل
ز اهمیت این تحقیق نسبت به سایر یطرفی نکته حااز  ).۸ (شکل
 یدهمشارکتهای صورت گرفته این است که سعی شده با پژوهش

 و شودجوان را شناسایی  الایدهفرد در بیان نظرات فضای شهری 
  .نشودبه بیان نظری و نظرات کارشناسانه بسنده  صرفاً 
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  از منظر موقت شهری یریگبهرهمدل نهایی؛ شناسایی نیاز جوانان با ) ۸شکل 

  
  گیرینتیجه

 فضاهایتمایل به مشارکت، حق انتخاب، آزادی عمل، حضور در 
 داشتننگهشهری شاد و مفرح، احساس تعلق و دلبستگی و زنده

 تعامالت برقراری های بومی به عنوان نیازهای جوانان درآیین
  داده شد.ص یتشخ شهر موقت مناظر بستر در اجتماعی

  

  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد تشکر و قدردانی:
  گزارش نشده است. سندگانینو یاز سو یمورد اخالقی: هیدییتأ

  موردی از سوی نویسندگان گزارش نشده است. تعارض منافع:
گارنده اصلی/نپژوهشگر  ،الناز خورشیدیان (نویسنده اول) سهم نویسندگان:

تحلیلگر بحث  ،فاطمه محمدنیای قرائی (نویسنده دوم) ؛)%۵۰بحث (
  ).%۲۰تحلیلگر بحث ( ،مریم استادی (نویسنده سوم) ؛)۳۰%(

کارشناسی ارشد الناز خورشیدیان  نامهپایانمقاله برگرفته از  منابع مالی:
  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد است.
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