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چکیده
که مردم را بدون  که پروفسور الدنبرگ از مکان سوم ارائه می دهد، یک مکان سوم عرصه ای معرفی شده است  در تعریفی 
که به نظر  گرد هم می آورد. این در حالی است  گرفتن درجات و طبقات اجتماعی و تفاوت های قومی، نژادی و ...  در نظر 
می رسد حضور چنین مکان هایی در جامعه  ما، خود ارتباط ویژه ای با طبقات اجتماعی داشته باشد. به این معنا که سطوح 
گونه متفاوتی از مکان های سوم هستند. بنابراین پژوهش  طبقات اجتماعی مختلف، مستعد شکل گیری تعداد و البته 
کنش مکان های سوم پرداخته و دالیل آن  که به مطالعه ارتباط طبقات اجتماعی شهر زنجان با نحوه پرا حاضر برآن است 
گرفته ولی  کالنشهر اصلی ایران قرار  که بین دو  کاوش قرار دهد. در این راستا، در پژوهش حاضر شهر زنجان  را مورد بررسی و 
برخالف آنها از یکپارچگی نسبی اجتماعی برخوردار بوده و همچنین در جریان تحوالت اجتماعی سیاسی دهه های گذشته، 
گرفته شده و داده های مورد نیاز با  کرده، به عنوان نمونه  مطالعاتی در نظر  کالبدی و عملکردی را تجربه  کمترین تغییرات 
گردآوری شده و در محیط  گروهی متمرکز و مشاهده  استفاده از روش های مصاحبه با متخصصان، پرسشنامه، مصاحبه  
گفت، روش تحقیق در پژوهش حاضر روش ارزیابی است. نتایج پژوهش نشان  کلی باید  GIS تحلیل شده اند. به صورت 
می دهند، ویژگی های خاص هر یک از طبقات اجتماعی، نوع خاصی از روابط و مناسبات اجتماعی را میان اعضای طبقه 
گرفته، تأثیر مستقیمی  کرده و بدین ترتیب بر نوع و تعداد مکان های سوم شکل  یاد شده با یکدیگر و با سایر شهروندان تعریف 
کمتر توسعه یافته  گسترش چنین مکان هایی در محدوده های  می گذارد. با توجه به این موضوع، به نظر می رسد بتوان با 
کنان هریک از این محدوده ها با  که در سطوح طبقاتی پایین تر قرار دارند، به تقویت روابط اجتماعی سا و محدوده هایی 
کمتر  کرد و با فراهم نمودن زمینه ورود افراد از طبقات اجتماعی باالتر به محدوده های  یکدیگر و نیز با سایر شهروندان کمک 
توسعه یافته از طریق ارتقای مکان های سوم و به تبع آن اختالط هر چه بیشتر شهروندان از طبقات اجتماعی مختلف، 

کاهش داده و بدین ترتیب موجبات ارتقای زندگی اجتماعی عمومی شهر را فراهم آورد. نابرابری اجتماعی را 

کنش، سطوح طبقات اجتماعی، زنجان. گان کلیدی: ارزیابی، مکان سوم، پرا واژ
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امــروز،  صنعتی  شهر  اصلی  پیامد های  از  یکی  که   دارنــد  اتفاق نظر 
اختالف طبقاتی موجود میان نواحی و محالت مختلف  یک شهر 
گروهی از نظریه پردازان این اختالف را تعارض آمیز و تنش زا  است. 
صلح  ایجاد  برای  عاملی  عنوان  به  را  آن  دیگر  برخی  و  می پندارند 
که این تفاوت ها  اجتماعی می دانند. ولی به هرحال مسلم است 
می توانند تأثیر بسزایی در مکان های سوم تعریف شده در محالت 
 2 جــدول  در  باشند.  داشته  شهر  مختلف  عرصه های  و  گون  گونا
ارائه شده  از این  اندیشمندان  کلیات نظریه  هر یک  از  خالصه ای 

است. 
در  بحث،  مــورد  جامعه شناسان  و  متفکران  نظریات  به  نگاهی  با 
گرچه هر یک از آنها با رویکرد های متفاوتی به موضوع  که  می یابیم 
تفاوت های طبقاتی در سکونتگاه های شهری پرداخته اند، ولی به 
که نخست این طبقات بر مبنای شاخص های  اتفاق بر این باورند 
این  تعریف  دوم  و  می شوند  تعریف  منزلتی  و  فرهنگی  اقتصادی، 

طبقات در شهر به تقسیم سطوح شهری می انجامد.
3.2. مکان های سوم1 و زندگی اجتماعی عمومی2

که جامعه شناس شهری، ری اولدنبرگ،  مکان سوم عرصه ای است 
تعریف  کــار  محل  خانه  یا  مقابل  در  پناهگاه  یک  عنوان   به  را  آن 
که مردم می توانند به صورت منظم به آنجا سر بزنند  می کند؛ جایی 
برقرار  ارتباط  غریبه ها  و حتی  با دوستان، همسایه ها، همکاران  و 
کنند)Mehta and Bosson, 2011:780(. وی چنین عنوان می دارد 
که: »مکان های سوم چیزی بیش از مکان های جمع شدن عمومی  
غیررسمی نیستند«)Oldenburg, 1997: 1(. ارزش واقعی مکان های 
سوم صرفًا به زندگی شتاب زده، استرس و فشار های عصبی، یا نیاز 
به فراغت از فعالیت های درآمد زا، ارتباطی ندارد؛ بلکه اهمیت واقعی 
که تنها در آنجا  این مکان ها به دلیل تجربه ها و ارتباط هایی است 
 .)Oldenburg, 1999:21(می توانند شکل بگیرند و نه هیچ جای دیگر

در جدول 3 مهم ترین ویژگی های مکان های سوم ارائه شده اند. 
زندگی  شهرها،  در  جـــاری  زنــدگــی  مختلف  جــریــان هــای  مــیــان  از 
اجتماعی نزدیک ترین تعریف را به زندگی جاری در مکان های سوم 
دارد. زندگی اجتماعی بخشی از زندگی افراد است که در کنار دیگران 
تعریف شده و می تواند خصوصی یا عمومی باشد. زندگی اجتماعی 
خصوصی بخشی از تعامالت و ارتباطات اجتماعی را شامل می شود 
که در حوزه  زندگی شخصی افراد روی می دهد؛ مثل روابط دوستانه  
که می تواند زندگی شخصی طرفین  با یکدیگر  افراد  نزدیک  بسیار 
محیط  در  که  عمومی  اجتماعی  زندگی  آن کــه  حال  کند.  درگیر  را 
ج از خانه روی داده، ممکن است به روابط خصوصی تر منجر  خار
بشود یا نشود )E. Sandelands, 2003(. مونتگومری در تعریف این 
که: »زندگی اجتماعی عمومی،  نوع از زندگی چنین عنوان می دارد 
خ می دهد.  که در قلمرو عمومی  ر تعامالت اجتماعی را در بر می گیرد 
مفهوم زندگی اجتماعی عمومی، مفهومی  بسیار وسیع تر از فضاها  یا 
مکان های عمومی  در شهر است، اما بیشتر بر مجموعه ای از روابط 

.)Montgomery, 2006:30( »اجتماعی داللت دارد
و  )باید  هنجار هایی  از  را  افــراد  شهر  که  اســت  ایــن  در  شهر  جاذبه 

1 Third Place
2 Public Social Life

1. مقدمه
که به زندگی  "مکان های سوم" عرصه های عمومی جذابی هستند 
از  ج  آنها در خار غیر رسمی شهروندان معنا داده، روابط اجتماعی 
کاری و خانوادگی را ترمیم نموده و مفهوم تعامالت  زندگی رسمی 
از برخورد ها و روابط سطحی و زود گــذر به پیوند های  را  اجتماعی 
اجتماعی قوی تر ارتقا می دهند. حضور و همچنین عملکرد چنین 
که به لحاظ بستر اجتماعی_ مکان های با ارزشی در شهرهای ایران 
با  چشمگیری  تفاوت های  شهرها،  در  زندگی  جریان  و  سیاسی 
که یکی از  گونی بستگی دارد  گونا کشورهای غربی دارند، به عوامل 

مهم ترین آنها طبقات اجتماعی است. 
که  دریــافــت  مــی تــوان  شهر  مختلف  مناطق  به  اجمالی  نگاهی  با 
گاهی تعارض های شدیدی )اختالف های اقتصادی،  نابرابری ها و 
اجتماعی، فرهنگی، اختالف های ناشی از توزیع نابرابر امکانات و 
گون و بخش های مختلف آن وجود دارد.  گونا ...( در میان محالت 
شکل گیری  بستر  می توانند  اختالفاتی  چنین  که  اســت  واضــح  پر 
گون و متفاوت باشند. بنابراین  مکان های سومی  با ویژگی های گونا
در مقاله  حاضر در پی یافتن پاسخ به سئوال: "چه ارتباطی میان 
کنش مکان های سوم در سطح شهر زنجان و سطوح طبقاتی  پرا
مختلف آن وجود دارد؟"، ابتدا سطوح طبقاتی و مکان های سوم 
آنها  تحلیل  مقایسه   بــه  سپس  و  کــرده  استخراج  را  زنــجــان  شهر 

می پردازیم. 

2. پیشینه پژوهش
که در دهه 90 مطرح شده  مکان سوم مفهومی نسبتًا جدید است 
کشورمان شده  و تنها طی چند سال اخیر وارد جامعه شهرسازی 
بنابراین  نیستند.  آشنا  مفهوم  این  با  بسیاری  همچنان  و  است 
که به  منابع و پژوهش های اندکی را می توان در داخل ایران یافت 
این مفهوم و مشخصًا به ارتباط آن با مفاهیم اجتماعی پرداخته 
باشد. جدول 1 خالصه ای از پژوهش های داخلی و خارجی مرتبط 

با مکان سوم )با رویکرد مطالعات اجتماعی( را نشان می دهد.
زندگی  با  ارتباط  را در  ادبیات مکان سوم  که  تعداد پژوهش هایی 
اجتماعی بررسی می کنند، بسیار اندک هستند، اما از میان همین 
که این مکان ها  تعداد اندک نیز نگارنده موفق به یافتن پژوهشی 
یافت نکرده است.  کند،  با طبقات اجتماعی تحلیل  ارتباط  را در 
جوامع  از  بسیاری  در  پژوهشی  چنین  انجام  به  نیاز  که  حالی  در 
که نابرابری های اجتماعی را تجربه می کنند و به خصوص  امروزی 
که در تعداد قابل توجهی از موارد این نابرابری ها منجر  در جامعه ما 

به جدایی گزینی اجتماعی شده اند، احساس می شود.

3. ادبیات موضوع
شود،  پرداخته  آنها  به  ابتدا  در  بایستی  که  مفاهیمی  مهم ترین 

گروه های اجتماعی و مکان های سوم هستند.
3.1. طبقات اجتماعی مرتبط با مکان های سوم

تأثیر  و  اجتماعی  طبقات  و  گروه ها  دربــاره   بسیاری  نظریه پردازان 
کار  تقسیم  و  قـــدرت  تقسیم  چگونگی  و  شهرها  ساختار  بــر  آنها 
کثریت قریب به اتفاق آنها در این مورد  اجتماعی سخن رانده اند و ا
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جدول شماره 1: پیشینه پژوهش

نتیجه گیریهدف از انجام پژوهشنویسنده )ها(عنوان پژوهشسال

1392

تــــبــــدیــــل فـــضـــای 
گــمــشــده  بـــه مــکــان 
ــه  ــعـ ــالـ ــطـ ســـــــوم )مـ
ــادی  ــ مـــــــــــوردی: مـ

نیاصرم اصفهان(

سید یوسف احمدي 
و طال دیانتي

بازشناسی مادی به عنوان یک فضای شهری 
منظور  به  فضا  کیفی  سطح  ارتقای  سپس  و 
مکان  بــه  آن  تبدیل  و  پــیــاده  حرکت  تــرویــج 

سوم.

به  شهری  گمشده  فضاهای  احیای  و  زنده سازی 
عنوان مکان سوم، بستر مناسب را برای رویدادهای 
شهری و تعامالت اجتماعی به وجود می آورد. این 
فضاها با قابلیت احیا و پتانسیل مستقر در آن توان 
تبدیل به فضاهای زنده و پویا را دارند و در نهایت 

گذر زمان از فضا به مکان تبدیل خواهند شد. با 

نیازی 1393 ســوم؛  مکان 
اجتماعی برای شهر

نــــرجــــس مــحــجــوب 
جاللی و محمود قلعه 

نویی

ــای ســـوم در  ــان ه ــک بـــررســـی و شــنــاســایــی م
کنون، ویژگی های  شهرهای ایران از گذشته تا
آنها، شاخصه های مؤثر بر تعامالت اجتماعی 
کارکرد اجتماعی آنها برای اشخاص  در آنها و 
استفاده  مکان ها  ایــن  از  کــه  جمع هایی  و 

می نمایند.

خصوص  بــه  و  شهرها  در  ســوم  مکان های  ــود  وج
فواید  مطلوب،  دسترسی  شرایط  با  آنها  محالت 
ــه بــرخــی از آنــهــا عــبــارتــنــد از:  ک مــتــعــددی داشــتــه 
تعلق  حس  ایجاد  دیگران،  تجربیات  از  بهره گیری 
دوستی،  روابــط  برقراری  امنیت،  ایجاد  مکان،  به 
کاهش هزینه ها، افزایش اطالعات و بسیاری موارد 
روابط  افزایش  را  آن  بتوان مهم ترین  دیگرکه شاید 
اجتماعی به عنوان یکی از نیازهای انسانی برشمرد.

1393

ــای  ــان ه ــک ــش م ــق ن
ــری در  ــ ــه ــ ســــــوم ش
ــود تـــعـــامـــالت  ــبـ ــهـ بـ

اجتماعی

تقوی  ســیــدمــحــمــود 
عباس  و  ســنــگــدهــی 

ترکاشوند

معرفی و بررسی این مکان های سوم در شهر 
بپردازد و ویزگی های این فضاهای عمومی را 

بیان کند.

ویژگی های  ــودن  ب دارا  دلیل  به  ســوم  مکان های 
تعامالت  بــر  سویی  از  اجتماعی,  فــرد  بــه  منحصر 
اجتماعی استفاده کنندگان تأثیر مثبت می گذارد و از 
سویی دیگر تأثیر مستقیمی بر شکل گیری فرهنگ 

شهری دارد.

2010
مــکــان هــای ســـوم و 
ــی اجــتــمــاعــی  ــدگـ زنـ

خیابان ها

ویــــــــکــــــــاس مـــــتـــــا و 
جنیفرکی بوسن

ویژگی های  چگونه  ســئــوال:  ــن  ای بــه  پــاســخ 
نقش  که  تجاری  واحد های  شهری،  طراحی 
مکان سوم را دارا هستند را از سایر واحد های 
می سازد  متمایز  خیابان  در  موجود  تجاری 

)نمونه موردی: سه شهر در ماساچوست(.

تشخص،  همچون  مفاهیمی  با  ســوم  مکان های 
ارتباط  خیابان  نفوذپذیری  و  بازشناسی  قابلیت 
شهری،  طراحی  از  خاصی  عناصر  و  دارد  نزدیکی 
کنش های  و ساباط ها،  مانند محل های نشستن 
هــمــراهــی  را  اصــلــی  ــان هــای  ــاب خــی در  اجــتــمــاعــی 

می کنند.

1010

ــه,  ــل ــح شـــــالـــــوده م
مــکــان هــای ســـوم و 
تعامالت  الــگــوهــای 

اجتماعی

 CRESR مـــــــرکـــــــز 
شفیلد هالم  دانشگاه 

انگلستان

ــه مـــیـــان شـــالـــوده  مـــحـــالت و  ــطـ ــی رابـ ــررسـ بـ
شش  مــوردی:  )نمونه  اجتماعی  کنش های 
و  اسکاتلند  انگلستان،  در  پژوهشی  منطقه  

ولز(

اجــتــمــاعــی  عــمــلــکــرد  از  منسجمی  نــتــایــج  ارائـــــه 
محلی،  مــغــازه هــای  همچون  عمومی  مکان های 
نفوذ  حوزه   و  اجتماعی  کز  مرا و  کافه ها  میخانه ها، 

هر یک از آنها.

2000
ــای  ــان ه ــک ــش م ــق ن
کــاهــش  در  ــوم  ــ ــ س

خستگی روحی

و  جیلیانسی سوئینی 
مارک روزنبام

ــی نــقــش مــکــان هــای ســـوم )کــافــه هــا و  ــررس ب
روحی  ناراحتی های  کاهش  در  ورزشگاه ها( 
ــالن و مــکــان ســوم  ــاپ ک ــئــوری جــلــب  تــوجــه  ت

اولدنبرگ.

که  هستند  ویژگی هایی  دارای  ســوم  مکان های 
کاهش می دهند. رنجورگی های روحی را 

2009
نقش مکان سوم در 
سالمت و تندرستی 

جامعه
پاتریشیا مانوئل

در  غیر رسمی  مکان های  از  دسته  آن  کشف 
جمع  یکدیگر  کــنــار  در  را  مـــردم  کــه  مــحــالت 
می کنند؛ و تبیین اهمیت چنین مکان هایی 

در تجربه  ما از زندگی جمعی.

و  فیزیکی  کیفیت های  مــورد  در  دیدگاه  چند  ارائــه  
تجربه های اجتماعی مکان های سوم که در ادبیات 
موضوع بدان پرداخته نشده است، و تبیین تمامی 
مباحث مطرح شده در ارتباط با سالمت جامعه و 

تندرستی.

2010

کـــــه  نـــــــــقـــــــــشـــــــــی 
مـــــــــکـــــــــان هـــــــــای 
تسهیل  در  ــوم  ــ سـ
فرهنگی  تـــبـــادالت 
دانــــــشــــــجــــــویــــــان 
بین المللی در آمریکا 

ایفا می کنند.

چونجی سان
تسهیل  در  ســـوم،  مــکــان هــای  نقش  ــون  آزمـ
تبادالت فرهنگی برای دانشجویان بین المللی 

آمریکا.

مختلفی  دالیـــل  بــه  کــه  بین المللی  دانــشــجــویــان 
کادمیکی و شوک  همچون موانع زبانی، مشکالت آ
فرهنگی ناشی از جابجایی رنج می کشند، می توانند 
الزم  اجتماعی  حمایت  سوم  مکان های  طریق  از 
کمک به تبادالت فرهنگی شان، به دست  را برای 

آورند.

 Mehta,  ،Sangdehi, M. T. & Tarkashvand, A. )2014(  ،Jalali, N. M. & Ghalenoee, M. )2014(  ،Ahmadi, Y. & Diyanati, T. )2013( مأخذ: 
Sun, C. )2010( و Manuel, P )2009( ،C.Sweeney, J & Rosenbaum M )2000( ،Hickman, P. )2010( ،V.,&Bosson, J. K. )2010(
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 علمی-پژوهشی

شماره شانزدهم

جدول شماره 2: جمع بندی نظریات  اندیشمندان در حوزه  طبقات اجتماعی
پایه های اصلی نظریهنظریهنظریه پرداز

کس وبر گــانــه توزیع ما پــدیــده هــای ســه 
قدرت در درون اجتماع

1. طبقات
• بحث اصلی: مالکیت  یا ثروت تولیدی و عدم مالکیت.	
• کار و امکانات زندگیشان تا 	 که فرصت هایشان در بازار  گروه هایی  گروه های تشکیل دهنده طبقات: 

حد زیادی مشابه است.
• آریستوکراسی، 	 از طبقات مارکس:  از طبقه و استفاده  عدم صورت بندی مدلی واضح و نظام مند 

طبقه دهقان، بورژوازی و برولتاریا.
• کید بر امکان ایجاد ساخت های اجتماعی، بر مبنای تقسیمات نژادی و فرهنگی: احساس هویت 	 تأ

"محلی" )امکان شکل گیری ساخت طبقاتی هم بر مبنای پول، هم عوامل فرهنگی(.
گروه های منزلتی  .2

• مهم ترین مثال گروه های منزلتی: تقسیمات محلی.	
• که آنها را از دیگران متمایز می سازد.	 وجود احساسی نیرومند از هویت مشترک و مرز های اجتماعی 

3. احزاب

بر رابرت ازرا پارک توزیع محلی جمعیت  تأثیر 
تطور سازمان اجتماعی

- مطالعه جماعت های نژادی و مناطق تمایز یافته شهری با استفاده از موارد زیر:
• گروه ها.	 عناصر تشکیل دهنده این 
• گزینشی بودن آنها.	 گزینشی  یا غیر 
• گروه ها.	 نحوه ورود و خروج افراد به این 
• ثبات و تداوم نسبی.	
• سن، جنسیت و شرایط اجتماعی اعضا.	
• شرایط کودکان.	
• تاریخچه همسایگی ها.	
• که از آنها تبعیت می کنند.	 احساس ها و باور های اعضا و الگو هایی 
• مناسک اجتماعی.	
• گروه.	 رهبران 

گروه های فرهنگی.تقسیم فضایی شهرارنستبرگس - جای گیری افراد در شهر براساس تقسیم اقتصادی مشاغل، طبقات اجتماعی و 
گو به عنوان مجموعه ای تکمیل شده از پهنه های متفاوت. - بررسی شیکا

ویـــــــــلـــــــــیـــــــــام 
لویدوارنر

ــی و  ــاســ ــ ــن ــه شــ ــ ــون ــ گ الـــــگـــــوی 
طبقه بندی جامعه شهری

گرفتن هویت اجتماعی، سبک زندگی و حیثیت اجتماعی به عنوان شاخص های قشر بندی  - در نظر 
اجتماعی )شاخص های اقتصادی و شهرت اجتماعی(.

کننده احساس امنیت و آرامش.  گرفتن طبقات به عنوان عاملی برای صلح اجتماعی و ایجاد  - در نظر 
گرفتن الگوی قشربندی اجتماعی در قالب شش طبقه: - در نظر 

• طبقه باالی باالیی )بورژوازی موروثی و بزرگ سنتی(.	
• طبقه باالی پایینی )ثروتمندان نو کیسه(.	
• طبقه میانی باالیی )طبقه میانی، مرفه و فعال(.	
• طبقه میانی پایینی )خرده بورژوازی(.	
• طبقه پایین باالیی )کارگر ماهر(.	
• طبقه پایین پایینی.	

Warner, 1963 و Wirth, 1938 و Park, 1974 و Weber, 1978 و Fakuhi, N. )2004( :مأخذ

گی های عمومی مکان های سوم جدول شماره 3: جمع بندی ویژ

گی مکان های سوم ویژ

•بسترخنثی ایجاد زمینه ای امن و مصون، برای برقراری ارتباط با دیگران ناآشنا.	

•هم سطح کننده ایجاد بستری برای برابر ساختن تمام اعضا.	

•فعالیت اصلی: مکالمه ایجاد صحنه ای مناسب برای کنش ارتباطی )متمرکز(.	

•در  دسترس بودن سهولت دسترسی؛ هم به لحاظ زمانی و هم موقعیت دسترسی.	

•مشتری های ثابت گروه های ثابت اجتماعی.	 زمینه ای مناسب برای ایجاد 

•ظاهر ساده کالبدی ساده: از بین رفتن اختالف غنی و فقیر.	 دارا بودن ساختار 

•جدی نبودن جو محیط وجود زمینه ای برای صحبت و تبادل نظر در عین بحث های غیر جدی و دوستانه.	

•خانه ای دور از خانه وجود بسترهای مناسب برای شکل گیری حمایت اجتماعی.	
Oldenburg, 1997 منبع: نگارنده بر اساس
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فعالیت های  از  مختلفی  سطوح  آنها،  از  که  می دهند؛  انتخابی 
اجتماعی می توانند پدیدار شوند.  در آخر مکان های خوب، جریان 
به وجــود می آورند  را  و مالقات خــود  دیــده شــدن  دیــدن،  پویای 

.)Montgomery, 2006:31(

4. روش شناسی پژوهش
روش پژوهش حاضر، روش ارزیابی است. داده های مورد نیاز برای 
کیفی بوده و جمع آوری  کمی و  انجام پژوهش حاضر از هر دو نوع 
آنها در مقیاس شهر صورت پذیرفته است. با استفاده از روش های 
دسته بندی  شاخص های  پرسشنامه،  و  متخصصان  با  مصاحبه 
شاخص ها،  این  به  توجه  با  و  گردیده  استخراج  طبقاتی  سطوح 
با به   در نرم افزارGIS سطوح یاد شده در شهر شناسایی شده اند. 
گروهی متمرکز و مشاهده نیز، مکان های  کارگیری روش مصاحبه  
ماتریس های  از  استفاده  با  شــده،  شناسایی  شهر  سطح  در  سوم 
کنش مکانی  ارزیابی نهایی شده و سپس در محیط GIS نحوه پرا
جزئیات  اســت.  شــده  مشخص  مختلف  طبقاتی  سطوح  در  آنها 

روش شناسی پژوهش در جدول 4 قابل مشاهده است. 

5. یافته های پژوهش
شهر  طبقاتی  پهنه بندی  بــرای  نیاز  مــورد  داده هـــای  تمامی  ابتدا 
مکان های  سپس  شده اند،  ارائه  نقشه هایی  قالب  در  و  استخراج 
سطوح،  ایــن  در  آنها  کندگی  پرا نحوه  شــده،  استخراج  شهر  ســوم 

نمایش داده شده است. 

 در فضای شخصی احساس می شوند، آزاد 
ً
که شدیدا نباید هایی( 

می سازد و به مردم اجازه می دهد که درباره  خود و دیگران بیاموزند. 
که این تنها  یک "امکان"  که به یاد داشته باشیم  البته مهم است 
که در  یک مکان عمومی  کند  است. زیرا  یک فرد می تواند انتخاب 
کند  یا با دیگران درآمیزد. این "انتخاب" توسط موجودیت   خلوت 
عمومی  در  اجتماعی  زندگی  می شود.  امکان پذیر  همگانی  قلمرو 
حقیقت تمامًا در مورد لطافت و زیبایی زندگی روزمره در اجتماع 
کـــردن، جویا شدن  کـــردن، ســالم و احــوال پــرســی  ــت: مــالقــات  اس
افــراد خانواده و آشنایان، بحث در مــورد وقایع محلی و  از احــوال 
مکان های  میان  این  در    .)Montgomery, 2006:30( روز  مسائل 
عمومی  شــدن  جمع  مکان های  ــواع  ان مهم ترین  از  یکی  که   ســوم 
محتمل تر  منظور  به  باالیی  پتانسیل  می شوند،  محسوب   شهرها 
به واسطه  ویژگی های خاصشان  و  "انتخاب" داشته  این  ساختن 

تأثیر قابل توجهی بر زندگی اجتماعی عمومی  شهروندان دارند.
در  مــردم  که  اســت  عمومی  ایــن  اجتماعی  زندگی  موفقیت  کلید 
که احساس راحتی می کنند، ایمن هستند و زمانی برای  جاهایی 
گــذران اوقــات خود دارنــد، به صورت مــداوم فعالیت های ضروری 
که ملزم به انجام آنها هستند( خود را با فعالیت های  )فعالیت هایی 
جایگزین  می برند(  لذت  آنها  انجام  از  که  )فعالیت هایی  انتخابی 
آنها،  بیشتر  در  بلکه  مــوارد  همه   در  الزامًا  نه  مدتی،  از  پس  کنند. 
 Montgomery,( می شوند  درگیر  اجتماعی  فعالیت های  در  مردم 
مکان  همچون  یــک  ــوب  خ عمومی   فــضــای  یــک  در    .)2006:31
سوم، فعالیت های ضروری به سرعت جای خود را به فعالیت های 

گردآوری و تحلیل داده ها  جدول شماره 4: تکنیک های 
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روش تحلیلسطح اندازه گیریروش جمع آوریداده های مورد نیاز

کلیه  مکان های سوم گـــروهـــی مــتــمــرکــز / استخراج  مــصــاحــبــه  
مشاهده

تحلیل اسمی )تکنیک  استنباطی  توصیفی 
)GISفضایی، با استفاده از نرم افزار
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گــــام نــخــســت: 
گـــــــــــــــــــردآوری 
داده هـــــــــــــــای 
مـــــــربـــــــوط بـــه 
ســـــــــــطـــــــــــوح 

طبقاتی شهر

ــا مــتــخــصــصــان قیمت ــ ــه بـ ــبـ ــاحـ ــصـ مـ
)نمونه گیری تصادفی الیه دار(

اولیه: 
عددی

نهایی: 
رتبه ای

بـــرای   GIS و   Excel از  اســتــفــاده   -
پیاده سازی داده ها

با  Overlayنـــقـــشـــه هـــای خـــروجـــی   -
Photo Shop استفاده از

اولیه: داده های رایانه ایاندازه قطعات
عددی

نهایی: 
رتبه ای

اسمیداده های رایانه اینوع بافت

پـــرســـشـــنـــامـــه )نـــمـــونـــه گـــیـــری میزان مطلوبیت
رتبه ایتصادفی الیه دار(

اسمیداده های رایانه ایاسکان غیر رسمی

به  گـــردآوری داده هـــای مربوط  گام دوم: 
کل شهر کم GISعددیمصاحبه گروهی متمرکزمکان های سوم  - نقشه ترا

گـــــــــام ســـــــوم: 
تــــــــدقــــــــیــــــــق 
مــــکــــان هــــای 

سوم

انطباق با ماتریس اول
مــشــاهــده  بــــدون مــشــارکــت / 

گزینشرتبه ایمصاحبه های نیمه  استاندارد - ماتریس 
- ماتریس امتیازدهی انطباق با ماتریس دوم
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5.2. استخراج مکان های سوم 
که این  برای شناسایی قطعی مکان های سوم باید توجه داشت 
کلی یک مکان سوم همسو بوده  مکان ها، ابتدا باید با مشخصات 
و پس از آن بایستی حداقلی از پتانسیل های اجتماعی را دارا باشند 
ایرانی، مکان سوم دانست.  را در یک جامعه محلی  آنها  تا بتوان 
از  استفاده  با  زنجان  شهر  سوم  مکان های  کلیه  ابتدا  در  بنابراین 
گروهی متمرکز استخراج شده و سپس با استفاده از  روش مصاحبه  

گزینشی تدقیق شدند.  دو ماتریس 
ویژگی های مکان های  نزدیک ترین  گزینشی نخست،  ماتریس  در 
عنوان  بــه  مکالمه   .1 شــامــل  عمومی  اجتماعی  زنــدگــی  بــه  ســوم 
کردن به عنوان  فعالیت اصلی، 2. وجود بستری خنثی، 3. عمل 
این  در  روانـــی  حمایت  وجــود   .4 نهایتًا  و  کننده  هم سطح  یــک 
مکالمه  سو  یک  از  که  چرا   .)3 اثرگذاری  )ضریب  مکان ها1هستند 
بستر  دیگر  سوی  از  و  بــوده  قوی  ارتباطی  متقابل  کنش  متضمن 
خنثی و هم سطح کننده بودن این مکان ها ضامن حضور گروه های 
مختلف اجتماعی است. وجود حمایت روانی نیز حضور این گروه ها 
کرده و روابط اجتماعی را مستحکم ترمی کند. پس از چهار  را تثبیت 
)ضریب  دوم  اولویت  در  ثابت  مشتری های  وجــود  فــوق، 5.  مــورد 
اولدنبرگ  گفته های  مطابق  که  چــرا  می گیرد.  ــرار  ق  )2 ــرگــذاری  اث
که حتمًا عضو ثابتی در آنجا حضور خواهد داشت،  اطمینان از این 
تمایل افراد به مراجعه به این مکان ها را افزایش می دهد. از سوی 
که  کند  کارآمد عمل  دیگر مکانی می تواند به عنوان مکان سومی 
بیشتر قوانین عرفی آن، توسط مراجعان ثابت )مشتری های ثابت( 
آخر  اولــویــت  درنهایت  آن.   حقوقی  مالک  نه  باشد  شــده  تدوین 
)ضریب اثرگذاری 1( مربوط به 6. در دسترس بودن، 7. برخورداری 

5.1. پهنه بندی سطح شهر به لحاظ طبقاتی
جامعه شناسان  و  متفکران  نظریات  شهر،  سطح بندی  منظور  به 
کدام به  گرفتند، ولی در هیچ  گون مورد بررسی و تحلیل قرار  گونا
که بتوان در محیطی همچون  کمی و قابل اندازه گیری  معیارهای 
یک شهر ایرانی اسالمی مورد آزمون قرار داد، پرداخته نشده بود. 
با این وجود، تئوری ها و دیدگاه های وارنر به دلیل این که نخست 
طبقه بندی وی صرفًا به شاخص های اقتصادی بر نمی گردد بلکه 
کار مبنا را »شهرت اجتماعی« قرار می دهد و دوم وی  او برای این 
برخالف جامعه شناسان دیگر لزومًا سطوح شهری را پایه و اساس 
باور است  این  بر  بلکه  و تنش آفرین نمی داند،  یک تضاد طبقاتی 
او  باشند.  اجتماعی  صلح  بــرای  عاملی  می توانند  سطوح  این  که 
مهم  را  اجتماعی  هویت  و  حیثیت  زنــدگــی،  سبک  شاخص های 
که  می دانست. بنابراین در پژوهش حاضر تالش بر این بوده است 
شود؛  استخراج  توجیه پذیر  و  اندازه گیری  قابل  کمی،  معیارهایی 
معیارهایی که نمایانگر و معرف شاخص های وارنر باشند1. درنتیجه 
فضا های  انتخاب  بــرای  مجزا  گــروه  سه  به  شهر  تقسیم  منظور  به 

گرفته شد:  کتور های جدول5 در نظر  شهری مناسب مطالعه، فا
نقشه های)1،2،3،4،5(  ترتیب  به  ارائه شده  از معیار های  هر یک 

بررسی شده و نتایج حاصل ارائه شده اند: 
گرفته  در مرحله ارزیابی هریک از پالن ها، با توجه به ضرایب در نظر 
شده، overlay شده و به این ترتیب نقشه شماره 6 استخراج شد. 

کار است.  نقشه شماره 7 نیز خروجی نهایی 
که در حوزه   که مشاهده می شود، تعداد محله هایی  گونه  همان 
نخست قرار دارنــد، بسیار انگشت شمارند و سایر محالت به طور 

نسبتًا مساوی میان سطوح دوم و سوم تقسیم شده اند. 

جدول شماره5: شاخص ها و معیارهای سطوح طبقاتی

ضریبشاخصمعیارشاخص

سبک زندگی

قیمت هر متر واحد مسکونی
بیش از 30 میلیون ریال: 1

بین 20 تا 30 میلیون ریال: 2
کمتر از 20 میلیون ریال: 3

3

اندازه قطعات
باالی 250 متر: 1

بین 150 تا 250 متر: 2
کمتر از 150 متر: 3

2

طراحی شده: 2نوع بافت
2ارگانیک: 3

حیثیت و هویت اجتماعی

میزان مطلوبیت محدوده های مسکونی از دید شهروندان: 
اطالعات حاصل از پرسشنامه ها3

محدوده های مطلوب: 1
محدوده های بی تفاوت: 2
محدوده های نامطلوب: 3

3

3با تأثیر منفیاسکان غیر رسمی

از  رسمی  داده های  و  اطالعات  گردآوری  راستای  در  زیادی  1 تالش 
گرفت. ولی عدم همکاری  طریق مراجع و سازمان های ذی ربط صورت 
دسترس  در  اطالعات،  بودن  محرمانه  بهانه  )به  مربوطه  سازمان های 
نبودن آنها و ...( موجب شد، نگارنده به داده های قابل استخراج از منابع 

جایگزین )همچون نقشه هایGIS(، بسنده کند.
کرده است. 2 که اولدنبرگ از آن با عنوان "خانه ای دور از خانه" یاد 

3 پرسشنامه یاد شده، پیوست شده است.
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       نقشه شماره 2:  پالن و چارت مربوط به معیار " اندازه قطعات "نقشه  1: پالن و چارت مربوط به معیار "قیمت هر متر واحد مسکونی"

مــحــدوده هــای نقشه 3: پالن و چارت مربوط به معیار "نوع بافت" "مــیــزان مطلوبیت  معیار  بــه  مــربــوط  پــالن  نقشه  4:     
مسکونی از دید شهروندان: اطالعات حاصل از پرسشنامه"

       نقشه 5: پالن مربوط به معیار "اسکان غیر رسمی"

              نقشه 7: پالن مربوط به پهنه بندی نهایی شهرنقشه 6: پالن مربوط به هم پوشانی پالن خروجی هریک از معیارها
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سوم  مکان های  در  جــاری  اجتماعی  زندگی  کیفیت  در  بسزایی 
داشته، اولویت آخر )ضریب اثرگذاری 1( را دارا هستند. 

گرفت  نهایتًا امتیاز هرکدام از عملکردها در ماتریس امتیازدهی قرار 
و با اعمال ضریب 1 به امتیاز مستخرج از ماتریس نخست و اعمال 
ضریب 2 به امتیاز مستخرج از ماتریس دوم، امتیاز نهایی هر یک 
کسب  که امتیازی باالتر از 30  گردید. تمام عملکردهایی  محاسبه 
که امتیاز  گرفته شدند و آنهایی  کردند، جزو مکان های سوم در نظر 
حذف  ســوم  مــکــان هــای  لیست  از  نــکــردنــد،  کسب  را  نصاب  حــد 

گردیدند1.
این مکان ها )130 مورد( در سطح  کنش  پرا نقشه شماره 8 نحوه  
را  شــده  تعریف  سطح  سه  در  آنها  کنش  پرا نحوه    9.1 پــالن  و  شهر 
را می توان  نکته  پالن، چند  این دو  از مجموع  نمایش می دهند. 

دریافت: 
 کم این مکان ها در مرکز شهر )بازار و خیابان سعدی 	 ترا

وسط به عنوان مهم ترین خیابان تجاری شهر( بسیار بیشتر از سایر 
نقاط شهر است. 
 از نیمه  	 کم این مکان ها در نیمه  شرقی شهر بیشتر  ترا

غربی آن است. 
 سطح 	 در  گرفته  قــرار  محالت  در  مکان ها  ایــن  کــم  تــرا

نخست )به جز محله  سعدی شمالی(، بیش از سطوح دوم و سوم 
است.

 ــای نـــوســـاز شـــمـــال شــــرق و شــــرق زنــجــان 	 ــافـــت هـ بـ
شهریار،  زعفرانیه،  گلشهرکاظمیه،  امیرکبیر،  نوساز:   )شهرک های 

منظریه و الله( عاری از این مکان ها هستند.
 زنــجــان )مثل 	 غــرب  مــســئــلــه دار  و  بــافــت هــای ضعیف 

گونیه، حق وردی و ...( تعداد بسیار اندکی  محالت: درمان ارخی، 
از مکان های سوم2 را در خود جا داده اند. 

از ظاهری ساده و 8. جدی نبودن جو  محیط است. این سه ویژگی 
نیز مسلمًا جزو ویژگی های برجسته  یک مکان سوم هستند. ولی در 
کمتری در جریان زندگی اجتماعی عمومی  مقابل موارد دیگر تأثیر 
دارند. مثاًل در مورد در دسترس بودن باید گفت همه  واحد های نام 
برده شده، به لحاظ جغرافیایی در دسترس هستند و تنها به لحاظ 
زمانی )در طول ساعات مختلف شبانه روز( اندکی با یکدیگر تفاوت 
کثریت قریب  گفت ا دارند.  یا در مورد جدی نبودن جو محیط باید 
به اتفاق این مکان ها جوی غیررسمی و غیرجدی دارند، بنابراین  
نمی توان تفاوت بارزی میان آنها یافت. در مورد ظاهر این مکان ها 
گاهی مکان هایی با ظاهر نه چندان ساده، می توانند  گفت  نیز باید 
عملکردی مناسب داشته باشند. درنتیجه این ویژگی نیز همچون 

دو ویژگی دیگر عنوان شده، در اولویت آخر قرار می گیرد.
کلی  اجتماعی  معیارهای  یک  سری  به  دوم  گزینشی  ماتریس  در 
پرداخته شده تا بتوان نحوه عملکرد و تأثیرگذاری اجتماعی مکان 
کرد. در این ماترس اولویت نخست )ضریب اثرگذاری 3( با  را ارزیابی 
گروه های همیاری  1. رویدادهای جمعی، 2. حمایت اجتماعی، 3. 
و 4. امکان مشارکت مراجعان است. زیرا هر چهار ویژگی یاد شده، 
می توانند مهم ترین پایه های احساس افراد مبنی بر با ارزش شمرده 
گذران وقت  شدن توسط جامعه و در نتیجه استقبال بیشتر آنها از 
کارآمد است.  که هدف غایی یک مکان سوم  کنار دیگران باشند  در 
اولویت دوم )ضریب اثرگذاری 2( مربوط به 5. وجود زمینه ای برای 
ایجاد گفتگوی جمعی، 6. ارتباط بین مشتری های ثابت و غیر ثابت 
نمایانگر  مــورد  نیمه  متمرکز اســت. هر سه  کنش های  و 7. وجــود 
حضور یا فقدان ارتباطات اجتماعی ارزشمند هستند. 8. فضا های 
گزینه های مختلف قرارگیری مراجعان  تعریف شده  مکث و 9. وجود 
گزاره ای هستند که به برخورد ها و فضاهای شخصی  در کنار هم، دو 
کنشی نیز تأثیر  اشاره دارند. درنهایت 10. زمینه  ایجاد فریاد های وا

کنش مکان های سوم در سطح شهر کنش مکان های سوم در سطوح تعریف شده    نقشه 8: پرا       نقشه 9: پرا

کمترین  که  بود  این  به عنوان حد نصاب،  امتیاز 30  انتخاب  1 دلیل 
امتیاز 0 و بیشترین آن 59 بوده است. بنابراین نصف این امتیاز به عنوان 

گرفته شد. حد نصاب در نظر 
2 بیشتر مکان های سوم این محالت، شامل مساجد و قهوه خانه ها 

می شود.
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تجاری یاد شده، به مکان های سوم تبدیل شوند. مکان های سوم 
کاماًل  مراجعان  از  مراجعان،  تمامی  پذیرای  ظاهر  در  محالت  این 
کرده اند تا افرادی از  که تنها به قصد تحصیل به شهر مراجعه  بیگانه 
سایر نقاط شهر و البته محالت اطراف هستند، ولی مالک حقیقی 
روابط  با  که  هستند  محلی  جامعه   اعضای  و  محله  کنان  سا آنها 
را  تعریف شده در میان خود  قوانین  و  همسایگی قوی، هنجارها 
آنها استفاده می کنند،  از  که  کسانی  کم بر این مکان ها و تمام  حا

می دانند. 
در  می توان  را  ســوم  مکان های  از  کمتری  بسیار  کم  ترا مقابل  در 
کرد. در این محالت  که در سطوح دوم قرار دارند، مشاهده  محالتی 
مکان های  بیشتر  اســت.  کمتر  بسیار  جــاذب  ویــژه   عملکردهای 
زیبایی  و  از جنس مساجد، سالن های ورزشــی  این محالت  سوم 
و در مواردی نادر، واحدهای تجاری خردمقیاسی همچون مغازه  
کافی شاپ است1. البته انسجام اعضای جامعه   ساندویچ فروشی یا 
محلی از محالت سطوح نخست بیشتر است و روابــط همسایگی 
کرد. این به معنی  کنان مشاهده  مستحکم تری را می توان میان سا
کارآمد  پتانسیل باالی این محله ها برای داشتن مکان های سوم 
واقعًا  که  عملکردی  تنها  می رسد  نظر  به  وجود  این  با  ولی  است. 
کرده و اعضای جامعه  محلی را به واقع  به عنوان مکان سوم عمل 

گردهم می آورد، مساجد محلی باشد.
کــم  تــرا دســت کــم  کــه  هستند  مــحــالتــی  پــایــیــن،  طبقاتی  ســطــوح 
مکان های سوم در آنها مشاهده می شود. بیشتر محالت این سطح 
در نیمه  غربی شهر، جزو بافت های فقیرنشین و مسئله دار شهری 
بافت های  جزو  شرقی،  نیمه   در  آنها  بیشتر  و  می شوند  محسوب 

نوسازی معاصر هستند. 
که اسکان غیر رسمی را نیز شامل می شوند،  بافت های مسئله دار 
باالیی  اجتماعی  همبستگی  غالبًا  که  مهاجرنشین اند  محله های 
این  در  سوم  مکان های  گرچه  می خورد.  چشم  به  آنها  درون  در 
محدوده ها تنها به مساجد محلی و در برخی موارد به قهوه خانه ای 
زیادی  عالقه   محالت  این  کنان  سا ولی  می شود،  محدود  کوچک 
نقطه ای  هر  بنابراین  ــد،  دارن جمعی  گفتگوی  و  آمــدن  گردهم  به 
می تواند برای آنها حکم یک مکان سوم را داشته باشد. با قدم زدن 
در داخل این محالت می توان مشاهده کرد که سر هر گذری، مقابل 
کوچک ترین واحد تجاری ممکن همچون مغازه  خواروبار فروشی، 
مقابل در ورودی منازل و ...، همواره عده ای دور هم جمع شده و 
گفتگو هستند. در حالی که این موضوع به هیچ عنوان در  مشغول 
کثریت قریب  مورد نیمه  دیگر صدق نمی کند. ولی با این وجود، در ا
تنها در داخــل خود مجموعه و در  زندگی  مــوارد، جریان  اتفاق  به 
میان هم محله ای هاست. در برخی موارد ارتباط میان افراد داخل 
کل با دیگر شهروندان قطع شده  یک محله با محالت اطراف و در 
که  است. این جدایی اجتماعی ماحصل فقدان عرصه هایی است 

دیگر  سوم  مکان های  و  کافی شاپ ها  رستوران ها،  1 فست فودها، 
نمود.  مشاهده  محالت  این  از  برخی  مجاورت  در  می توان  را  بسیاری 
ولی این واحدها محلی محسوب نمی شوند. چنین مکان هایی همانند 
شهر  کل  با  برابر  نفوذی  حوزه   شهر،  مرکزی  محدوده   تجاری  واحدهای 

داشته،  روابط جاری در باهمستان ها در مورد آنها صادق نیست.

6. نتیجه گیری
ویژگی های  دارای  و  همگون  عــرصــه ای  شهری،  سکونتگاه  یک 
همچنین  و  اقتصادی  شاخص های  نیست.  یکنواخت  اجتماعی 
هستند  عواملی  جمله  از  منزلتی(  )گــروه هــای  اجتماعی  حیثیت 
به  را  که موجب تفکیک سطوح شهری شده و طبقات اجتماعی 
از این سطوح طبقاتی، دارای ویژگی ها و  وجود می آورند. هر یک 
کنش مکان های سوم  که بر نحوه  پرا مشخصه های معینی هستند 
و چگونگی اثرگذاری آنها بر زندگی اجتماعی عمومی تأثیر می گذارند. 
چه  که  می شود  سئوال  ایــن  شــدن  مطرح  موجب  حقیقت  ایــن 
شهر  طبقاتی  سطوح  و  ســوم  مکان های  کنش  پرا میان  ارتباطی 
صورت  تحلیل های  و  ارزیابی ها  مطالعات،  با  دارد؟  وجود  زنجان 
مکان های  دارای  باالتر،  طبقاتی  سطوح  که  شد  مشخص  گرفته، 

کم تری هستند.  سوم مترا
کم مربوط به محدوده  مرکزی  مطابق نقشه  شماره 9، بیشترین ترا
زنجان  که  حقیقت  این  به  توجه  با  می شود.  آزادی  بولوار  و  شهر 
ــازار  ب و  ســعــدی  خیابان  مــحــدوده   و  اســت  تک هسته ای  شــهــری 
از  عظیمی  خیل  پذیرای  همواره  آن،  شهری  مرکز  تنها  عنوان  به 
گــذران اوقــات فراغت بدان  که به قصد تفرج و  مراجعانی هستند 
مراجعه می نمایند و از سویی دیگر به لحاظ جمعیتی، شهری نسبتًا 
همگون است؛ به  طوری که آمیختگی قومی_ نژادی چندانی در آن 
به چشم نمی خورد. بنابراین محدوده  مرکزی این شهر تعداد قابل 

توجهی از مکان های سوم را در دل خود جا داده است. 
پس از محدوده  مرکزی، اعتمادیه، کوچه مشکی و شهرک کارمندان، 
سه محله از سطح طبقاتی نخست هستند که بیشترین مکان های 
سوم را در خود جا داده اند. البته باید در مورد محله  سعدی شمالی 
سعدی  خیابان  مــجــاورت  در  گرفتن  ــرار  ق بــا  محله  ایــن  کــه  گفت 
شمالی، تمام نیازهای اهالی را توسط این خیابان شهری، مرتفع 
توجهی  قابل  این محله، مکان سوم  ساخته، درنتیجه در داخل 

نمی توان یافت. 
باال،  طبقاتی  سطوح  در  ســوم  مکان های  کم  ترا دلیل  مهم ترین 
جذابیت باالی این محدوده ها برای عابران پیاده )افرادی از نقاط 
مختلف شهر و نه تنها از اهالی خود محله( است. نخست در این 
که جاذب قشر مشخصی  محالت عملکردهای خاصی وجود دارد 
واحد  یک  دست کم  محله  سه  هر  در  مثاًل  اســت.  جامعه  ــراد  اف از 
دانشگاهی وجود دارد. مسلمًا وجود چنین عملکردهایی در یک 
محله  مسکونی، موجب جذب واحدهای تجاری خاصی خواهند 
انواع  نبوده،  مستثنی  قاعده  این  از  نیز  شده  عنوان  محالت  شد. 
کتاب  کامپیوتری و فروش  واحدهای تجاری، از مغازه های خدمات 
کافی شاپ و حتی فروشگاه های لباس و  تا مغازه های فست فود و 
غیره را به خود جذب کرده اند. این موضوع در کنار منزلت اجتماعی 
جزو  محله  این  کنان  سا )اغلب  کنان  سا بــاالی  اقتصادی  البته  و 
بازاریان صاحب نام هستند( بستری را فراهم آورده است که تأسیس 
مکان های تجاری جاذب، توجیه اقتصادی باالیی داشته باشد. 
زندگی  محل  به  کنان  سا بــاالی  تعلق  حس  موضوع،  این  کنار  در 
کز جمع شدن عمومی در  خویش و عالقه  آنها به رونق بخشی به مرا
این محالت، موجب شده است، بخش قابل توجهی از واحدهای 
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بتواند موجب اختالط طبقات اجتماعی )ویژگی هم سطح کنندگی 
)ویژگی  اجتماعی  روابــط  برقراری  زمینه   و  شود  ســوم(  مکان های 
کرده، موجب  مکالمه به عنوان فعالیت اصلی مکان سوم( را فراهم 
آرامش افراد و نزدیک شدن آنها به یکدیگر )ویژگی حمایت روانی 
مکان های سوم _خانه ای دور از خانه( و افزایش حس تعلق آنها، 
یک  عنوان  به  شهر  کل  به  نسبت  بلکه  محله  به  نسبت  نه تنها 

مجموعه  یکپارچه شود. 
نیمه  دیگر سطح طبقاتی سوم، یعنی محالت این سطح در نیمه  
شرقی شهر، غالبًا طی طرح های آماده سازی معاصر پدید آمده اند1 
و با وجود نوساز و از پیش طراحی شده بودن، چندان موفق عمل 
گر اساسًا  نمی کنند. فضاهای عمومی این محدوده های سکونتی )ا
و  تحرک  از  عــاری  فضاهایی  باشد(  شده  تعریف  فضاهایی  چنین 
کنان در این فضاها  پویایی است. معمواًل تعداد بسیار اندکی از سا
دیده می شوند و همین تعداد اندک نیز به ناچار و نه به قصد لذت 
عملکردهای  می کنند.  استفاده  فضاها  ایــن  از  محیط،  از  ــردن  ب
مثل  کنان  سا اولیه  نیازهای  تنها  و  بــوده  محدود  بسیار  موجود، 
برای  جایی  محدوده ها  این  در  می سازند.  مرتفع  را  ــه  روزان خرید 
کنان، به خصوص قشر  "اجتماعی شدن" تعریف نشده و بیشتر سا
ج از  جوان تر، ترجیح می دهند اوقات فراغت خود را در جایی خار
محله بگذرانند. بیشتر مردم عالقه ای به محیط زندگی خود ندارند 
و تنها دلیل سکونتشان در این محدوده ها، شرایط مالی و قدرت 
شدن  جمع  مکان  نه  اساسًا  محالت  ایــن  در  اســت.  پایین  خرید 
عمومی وجود دارد و نه هیچ گونه جریان زندگی اجتماعی عمومی. 
این محالت در حکم محل استراحت و "جایی برای خواب" هستند 
و مردم عماًل در این محدوده ها "زندگی" نمی کنند. در این محالت 
نه خبری از حس تعلق هست و نه پیوستگی اجتماعی. بنابراین به 
واقع نمی توان مکان سومی در آ نها یافت.  با وجود چنین شرایطی، 
که مکان های سوم به شدت اندک بوده، در صورت  پرواضح است 
چنین  وجـــود  کــه  چــرا  می کنند؛  عمل  ضعیف  بسیار  نیز  وجـــود 
مکان هایی اساسًا برای صاحبان این مکان ها، توجیح مالی ندارد. 
محله های  ثابت  همواره  عنصر  این که  وجــود  با  نیز  مساجد  حتی 
وجود  محدوده ها،  ایــن  از  برخی  در  هستند،  ــران  ای در  مسکونی 
کم رنگی در زندگی جاری در  ندارند یا در صورت وجود، نقش بسیار 

جامعه  محلی ایفا می کنند.
خوابگاهی  )مثل  کالبدی  ویژگی های  گفت  باید  کلی  صــورت  به 
بودن محله های جدیداالحداث و فقدان عملکردهای متناسب با 
زندگی اجتماعی عمومی در این محدوده ها( و اجتماعی )همچون 
آنها  یا جدایی گزینی اجتماعی  کنان و  پایین سا یا  باال  همبستگی 
نسبت به سایر شهروندان(، ارتباط دوسویه ای با مکان های سوم 
شکل گرفته دارد. بنابراین به نظر می رسد بتوان با تعریف مکان های 
کاهش داده و نابهنجاری ها  سوم متناسب، تنش های اجتماعی را 
کنترل درآورد و از سوی دیگر ویژگی های مثبت اجتماعی  را تحت 
را ارتقا داده و زندگی اجتماعی عمومی را در سطح محالت شهری 

تقویت نمود. 

1 توسعه  شهر زنجان به سمت شرق بوده، غالب طرح های توسعه در 
شرق شهر انجام می شوند. 
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