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 چکیده
 آیین ها در طول تاریخ و در ارتباطی که انسان با محیط پیرامونش برقرار کرده است شکل گرفته اند و به تدریج در جامعه پذیرفته شده اند

سان، کالبد، تاریخ و فضا بوده اند. عدم توجه کافی و نسل به نسل انتقال یافته اند. پس آیین ها در طول زمان عامل اساسی در پیوند میان ان

به ابعاد آیین ها و فضای های شکل گیری آن در جامعه باعث از هم گسیختگی ساخت فعالیتی از ساخت کالبدی و معنایی آن شده است و 

های آن از بین رفتن سرزندگی در نتیجه باعث کم رنگ شدن و یا حتی از بین رفتن این گونه فضاهای جمعی شده اند که یکی از پیامد

شهری است. مقاله حاضر در پی شناسایی بررسی ابعاد، عوامل تأثیرگذار بر فضاهای جمعی آیینی، عوامل مؤثر بر سرزندگی شهری و نحوه 

گردآوری اسناد شیوه های دستیابی به اطالعات نیز عمدتاً  و تحلیلی -ی ارتباط این هر دو است. بدین منظور با استفاده از روش توصیفی

 .با شناخت و بررسی دیدگاه های موجود مرتبط با موضوع، مدل مفهومی چگونگی این ارتباط ارائه گردید .کتابخانه ای و الکترونیکی است
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  مقدمه-1
ل شهر به عنوان موجود زنده دیگر نمی توان تنها به بعد ظاهری و کالبدی آن نگریست. با این رویکرد شهر دارای بعد با قبو

. فضا عنصری جدا نشدنی از [1]محتوایی نیز است که از ابعاد تاریخی، اجتماعی و هویّتی انسان ها سرچشمه گرفته است

از جامعه و روابط اجتماعی  این بدان معناست که نمی توان آن را جداساخت مادی و ساختمند شدن زندگی اجتماعی است و 

نقش فضای شهری در فراهم آرودن امکانات تسهیل روابط انسان ها یا یکدیگر تعریف می شود. فضای شهری با [. 2فهمید]

ها با یکدیگر(  تسهیل جریان شهروندی از طریق حس تعلق انسان به محیط و به اجتماع)تسهیل کنش های متقابل انسان

پس آیین ها، ابزار قدرت مندی برای واشکافی الیه های تو در توی نمایش [. 3را با کالبد شهر تزریق خواهد کرد]حیات مدنی 

اجتماعی هستند؛ چرا که عمیق ترین و درونی ترین ارزش های فرهنگی را که این نمایش اجتماعی در آن تعبیه شده است را 

. برای دست یافتن به شهری زنده و یا سرزندگی در [5]حیات و زندگی فرد در میان جمع بودن است .[4]به اجرا در می آورد

در حال حاضر فضاهای [. 6]محیط شهر، باید مکان ها و موقعیت هایی برای ایجاد تجربه های دوست داشتنی فراهم آورد

سرزندگی شهری به یکی از دغدغه های اصلی نظام عمومی در شهرهای جدید فاقد سرزندگی می باشند. امروزه تأمین نشاط و 

 [.7]های مدیریت شهری به ویژه در کشورهای توسعه یافته تبدیل شده است
 

پیشینه تحقیق -2  

روش فراگیری یک آیین در جامعه را تکرار آن می داند و به این نتیجه می "اسطوره، رویا و راز"در کتاب ( 1322)الیاده 

که از آن دوران خاصی نباشد و در گذر زمان تکرار شود؛ باید با بینش های اساطیری که مقدس  رسد که هر آیین برای آن

به بررسی  "آیین، آیینی سازی و فرهنگ عامه پسند دینی"( در مقاله خود تحت عنوان 1325) "گیویان". [2]هستند، درآمیزد

( در 1327رودنبلر) .[9]رد بررسی قرار می دهدجنبه های مختلف آیین پرداخته است و به صورت تحلیلی آیینی سازی مو

آیین را رفتاری به طور مرتب  "ارتباطات آیینی: از گفتگوهای روزمره تا جشن های رسانه ای شده "کتاب خود تحت عنوان

ی طراح"( در پایان نامه خود 1391)"مشکالتی" .[11]تکرار شونده، نه به دلیل موقعیت بلکه به واسطه واقعیت ها می داند

را مورد مطالعه قرار می دهد و چارچوب تعامل شهر و آیین های جمعی  را مورد بررسی  "شهری محور فرهنگی آیینی سی تیر

 "بررسی رابطه ی معماری آیینی و پیوند اجتماعی"( در مقاله خود تحت عنوان1391) "عالم و همکاران". [11]قرار می دهد

یت آن در مکان های آیینی می پردازد. و در آخر به این نتیجه می رسد فضاهای به بررسی مؤلفه های پیوند اجتماعی و اهم

 .[12]شهری امروز خصوصاً فضاهای آیینی نیازمند فضاهای با کیفیت است

 
تدوین چارچوب مفهومی تعامل شهر و آیین های جمعی و بررسی مصداق آن در آیین "( در مقاله 1392)"علی الحسابی"

یژگی های اصلی آیین  و اصول مورد توجه در طراحی و سازمان دهی فضاهای آیینی در شهر می به و  "های عاشورایی

تأثیر آیین محرم بر کالبد شهر سنّتی در دوره "( در مقاله خود تحت عنوان 1393) "رضایی قلعه و رمضانی".  [1]پردازد

کالبد شهر مورد نظر، به بررسی گذشته و امروز چندین  معاصر)مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل( که بعد از بررسی اصول اولیّه و

( 1321) "کوین لینچ" .[13]محله و مرکز آن) شامل حسینیه ( پرداخته شده و در پایان از این تحوالت نتیجه گیری می کنند

گی  به همراه عمدتاً سرزندگی را در مقیاس کالن مورد بررسی قرار می دهد و معتقد است سرزند "تئوری شکل شهر"در کتاب 

آفرینش "(، در کتاب 1932) "جان لنگ". [14]پنج عامل دیگر محورهای عملکردی شکل خوب شهر را تشکیل می دهند

(، در 1326. کوروش گلکار)[15]در مورد افزایش حضور مخاطبان و برقراری تعامالت اجتماعی مردم تأکید دارد "نظریه معماری

به انجام رسانده، آن را به عنوان یکی از مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری پژوهشی که در رابطه با سرزندگی شهر 

، هفت اصل کلی برای تبدیل "آفرینش مرکز شهری سرزنده "( در کتاب خود تحت عنوان 2111)"پامیر". [7]تعریف می نماید

سرزندگی شهری؛ منبع "حت عنوان ( در مقاله ای ت2111. چارلز الندری)[16]مرکز شهر به یک مکان موفق بیان نموده است

  [.17]، نشاط اجتماعی را عامل رقابت شهر دانسته است"جدیدی برای رقابت شهری 



3.th International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

29-31 December 2015, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 3 

مبانی نظری پژوهش-3  

آیین های جمعی -3-1   
ی آیین های جمعی نمایش های دینی هستند که از طریق ان ها انسجام، همسان سازی تعلق تحت معنویتی واحد تقویت م

آیین ها به دو دسته ی  .[12]ه می تواند بین فرد و جامعه، جامعه با طبیعت و فرد و جامعه با جهان قدسی باشدشود. این رابط

ا کل تقسیم بندی می شوند. آیین های نوع دوم معموالً معطوف به طبیعت ی "آیین های تقویت"و  "مراسم گذار"عمده ی 

ر جهت م فراگرادهایی است که برای بقای جامعه ضرورت دارند یا دجامعه هستند. هدف این دسته از آیین ها تقویت یا تحکی

بیش تر مکاتب فکری و رشته های [. 19]تأیید دوباره ی پایبندی جامعه به ارزش ها و باورداشت های خاص عمل می کنند

رفاً بر خی از آیین ها صگوناگون علوم مربوطه، ریشه و علل شکل گیری آیین ها را عموماً در دو دسته جای داده اند؛ بنیاد بر

آیین های مبتنی بر اسطوره، یک  [.21]اسطوره ها و پنداشت های افسانه ای و برخی دیگر بر وقایع و رخدادهای تاریخی است

هاست در شکل نمایشی از پندارهای ذهن ابتدایی در جوامع و تفسیر و تعبیر عینی و عملی اندیشه های سازنده ی این پندار

ردم و در های مبتنی بر واقعه های تاریخی شکل نمایشی رفتارهایی هستند که در بیرون از ذهن و پندار مصورتی که آیین 

.[21]اجتماعی جامعه رخ داده اند و مردم در آن رویدادهاشرکت داشته، یا شاهد آن بوده اند-حیات تاریخی  

. 

خالف زلی را از نو تجدید می نمایند. زمان اساطیری برمراسم آیینی، زمان اساطیری را در هر لحظه باز می آفرینند و وقایع ا

ی خاص زمان منطقی، زمانی مملو از خصایص و کیفیت های گوناگون است و در هر لحظه ی زمانی به سبب رویداد حادثه آیین

[. 22]گر متمایز می کندیا واقعه ی دینی، کیفیتی خاص و مرموز می پذیرد که آن لحظه ی به خصوص را از لحظه های دی

.به صورت دسته بندی مشاهده می کنیم  1که در جدول همانطور  

 

دسته بندی آیین ها: 1جدول  

 آیین های تقویت مراسم گذار آیین 

 بر اساس اسطوره براساس وقایع تاریخی علت بوجود آمدن

 در حیات تاریخی اجتماعی، بیرون از مفاهیم كلیدی

 ذهن مردم

زش ارطبیعت یا کل جامعه، پایبندی به 

 ها و باورها

 

هنمون  

آیین های آفرینش)آسمان، آب، زمین،  تعزیه، مبعث پیامبر، اعیاد اسالمی

به گیاهان، جانوارن، انسان(، یلدا، چهارشن

 سوری، 

 
روزمره زندگی  آیین را به طور گسترده و وسیع در نظر گرفت و آن را در تمامی کنش های متقابل اجتماعی "گافمن"

فیشر و " [.23]معتقد است آیین عملی است همراه با نمایش جسمانی که مرتبط با نمادهاست"باکوک" .[9]مشاهده کرد

 "الیاده"[. 9]آیین را متونی ساخته شده توسط فرهنگ می دانند که به نیت معنا بخشی به تجربه ها قرائت می شوند "مارکوس

هدف از انجام . د و مکان ها را بر هم فضیلت می بخشندرا خلق می کنن "زمان مقدس"، معتقد است که آیین در هر جامعه 

آیین به تعبیر الیاده، تکرار نمادین عملی است که در سرآغاز و ازل داده و مبانی اعتقادی و ضرورت های اجتماعی عمیقی در 

ی واقیّتی مقدس در ، نشان دهنده تکرار واقعه در فواصل زمانی منظم، تکرار نمادین عملی ازلیاز جمله:  پس آن نهفته است

فراهم کننده ی زمینه ی تقویت و تأیید دوباره ی ، مسبب ابقاء و احیای میراث اجتماعی گروهرا ، آیین ها "دورکیم"[. 2] عمل

وسیله ی تجّسم و تجدّد عینیّت ، دربردارنده ی معانی دینی مقدّس و مبانی اعتقادی عمیق، پایبندی جامعه به ارزش ها

، آیین کنش نه تنها یک اندیشه، عملی مبتنی بر تصورات از "رودنبولر" [.24]ا و ایدئولوژی ها می داندبخشیدن به اعتقاده
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پیش موجود و همواره اجرا شونده برای دیگران، آیین اجرای داوطلبانه ی رفتاری است که به شکلی سزاوار به منظور 

ویژه تاری به طور مرتب تکرار شونده، نه به دلیل موقعیت تأثیرگذاری نمادین یا مشارکت در زندگی جدی طراحی شده است، رف

عالمت گذاری جامعه از نظر فضا و زمان تأثیر گذاری نمادین در زندگی جدّی و بیان نمادین ها  واقعیتامور بلکه به واسطه 

  [.11است] نظم های اجتماعی

توی نمایش اجتماعی چرا که عمیق ترین و درونی ترین آیین ها ابزارهای قدرتمندی اند برای واشکافی الیه های تودر ، "ترنر"

[. در جدول 4]ارزش های فرهنگی را که این نمایش اجتماعی در آن تعبیه شده است و در آن به اجرا درمی آید، آشکار می کند

 این ویژگی ها بر اساس ابعاد کیفیتی آن ها دسته بندی شده اند. 2

  

 اه نظریه پردازانابعاد آیین های جمعی از دیدگ: 2جدول

 بعد نمادین بعد مکانی و زمانی  بعد اجتماعی سال نظریه پردازان

تکرار واقعه در فواصل  دربردارنده ضرورت اجتماعی عمیق 1963 الیاده

 زمانی منظم

خلق زمان و مکانی  

 خاص

Bocock 1974 عملی مرتبط با نمادها - عملی همراه با نمایش جسمی 

Durkheim 1921 بقاء و احیای میراث اجتماعی گروهمسبب ا دربردارنده ی معانی  - 

دینی مقّدس و مبانی 

 اعتقادی عمیق

Terner 1924 آشکار کننده ی درونی - اجرای عمومی، رخدادی ارتباطی و کارکردی 

ترین ارزش های 

 فرهنگی

متونی ساخته شده توسط فرهنگ  1926 فیشر و مارکوس شی قرائت به نیت معنابخ 

ه هابه تجرب  

- 

Kanekar 1992 بازآفرینی خاطرات  احیاءو تجلی خاطرات به عنوان شکلی از ارتباط

 جمعی

 عملی مبتنی بر تصورات از پیش موجود و 1992 رودنبولر

 همواره اجراشونده برای دیگران

رفتاری به طور مرتب 

 تکرار شونده

عالمت گذاری جامعه از 

 نظر فضا و زمان

ال آموزه ها و تعالیم سنت )مذهب( از انتق 1993 سید حسین نصر

(1393طریق کاربرد )رحیمی و رضایی،   

ع مفاهیم آیینی در مقاط

مختلف مکان و زمان 

)رحیمی و رضایی، 

1393)  

- 

 

 

تعامل بین آیین و فضای شهری-3-2  
مربوط می شوند و از منظر رابطه ی میان آیین و فضا می تواند از دو منظر دیده شود: از منظر اول، آیین ها به فضا و مکان 

ها هسته  دوم، آیین را به طور بنیادی پدیده ی فضایی وابسته به تحّرک فیزیکی در میان فضا تشریح می کند. از این رو آیین

 تاریخ طول در شهر ساخت عنصر مهمترین عنوان به شهری فضای[. 25]موضوعی فضایی هستند ی هّویت اجتماعی و ذاتا  

فضای شهری، عرصه [. 26]است بوده ... و محاکمات و ها نمایش مناسک، تشریفات، آیینی، مراسم بستر رینبهت ایران، و جهان

فضای شهری، بستر [. 27نی از جامعه ی خود محسوب می شوند]ی ایفای نقش بازیگرانی است که هریک به عنوان کنشگرا

 [.22]ی اعضای جامعه است در آن انجام می دهندمشترکی است که مردم فعالیّت های کارکردی و مراسمی را که پیونده 
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 آیین به عنوان عامل ارتباطی :1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یفضای جمع -3-3  

یان فضای جمعی از مهم ترین عناصر ساخت فضایی شهر است. مکان هایی که بیشترین کنش ها و ارتباطات م       

حیات جمعی  [.29]ی و مراسمی شهروندان را ایجاد می نمایدشهروندان در آن روی می دهد و بستر فعالیت های کارکرد

 فرصتی جهت رها شدن از تنش های زندگی روزمره، گذراندن اوقات فراغت، تعامالت اجتماعی و گردهمائی افراد و گروه های

و ترویج حیات جمعی در فضاهای عمومی در گر[. 31]مختلف و بستری برای حضور، آزادی بیان و ابراز آن ها در فضاست

در  جذب افراد و گروه های مختلف امنیت اجتماعی و درنتیجه ترغیب به افزایش تحمل گروه های مختلف ،تعامالت اجتماعی

که به  این فضا دارای سه بعد، فیزکی، ذهنی، اجتماعی است[. 31]فضا، جامعه پذیری بیشترو ایجاد فضائی فعال و سرزنده است

:های آن مشخص شده اند با مؤلفه 3صورت خالصه در جدول   
  

  فضای جمعی بُعد فیزیکی)كالبدی(-3-3-1

کیفیات کالبدی یک فضای عمومی با نحوه ی دسترسی، موقعیت، آسایش فیزیولوژیکی در شرایط مختلف اقلیمی و  

محیط و  امنیت، در رابطه است. عالوه بر این ، وجود عناصر طبیعی در فضاهای عمومی که سبب افزایش هیجان و سرزندگی

دعوت عابرین به این فضاها و فراهم نمودن امکان استراحت، تجارب خوشایند و سالمت بیشتر برای مردم می گردند نیز در این 

عناصری چون: یادمان ها، پله ها، آبنماها و سایر عوامل مؤثر در تشویق انسان ها به حضور و  [.32]میان بسیار حائر اهمیت اند

کیفیات طراحانه [. 31]ه عوامل تأثیرگذار در اتقاء جنبه های کالبدی فضاهای عمومی محسوب می شوندتعامل در فضا، در زمر

ای چون: تعیین و یکپارچگی فضا، ابعاد، تناسبات، انعطاف پذیری، فرم، هندسه، مصالح، محصوریت، بدنه ها، پیوستگی کالبدی 

 [.33]یجه تأثیر مطلوب بر ادراک انسان مؤثر باشندو فضائی نیز می توانند در ادراک فضا به عنوان  کل و درنت

 

  بُعد ذهنی)معنا( فضاهای جمعی-3-2 -3

هنی در بعد ذ .جای می گیرد"شهر خوب "استفاده از تداوم فرهنگی و پیوند زمانی و مکانی با محیط در تعریف یک       

یداد، خاطره انگیری، هویت بخشی متأثر از رو فضاهای جمعی یکی از دیگر عوامل بسیار مهم است که شامل: نمادین بودن،

به طور مثال، خاطره جمعی [. 14] حس مکان، حس زمان و ارتباط شهروندان با تجارب، معانی و خاطرات خود در شهر است
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به هم  هم برای فرد و هم برای جامعه به صورت نقشه زمانی ایجاد می شود؛ که بدینوسیله یک جامعه را از طریق زمان یا فضا

آن  مردم را به "احساس تعلق"،  "مکان "و تبدیل شدن آن به "نمادین"هویت یافتن یک فضابا معنای [.34]پیوند می دهد

ارزش ها، اعتقادات، مراسم و آیین های "ایش می دهد. همچنین وجود معنا و انگاره های معنوی آن چونفضا و مکان افز

حی می تواند انسان را با روح آمیخته با آن دارای سرچشمه ی ایزدی است آشنا نماید، و موجبات پاالیش ذهنی و رو "دینی

[.35]وی را سبب شود  

 

بُعد فعالیتی فضاهای جمعی-3-3-3   

ی کافی مطالعات نشان می دهد با آن که عوامل بصری و زیباشناسه در اجتماع پذیری فضاها از شروط الزم اند ولی به تنهائ    

ضاها، نیستند. مشخصات کارکردی فضاهای عمومی می تواند بر کیفیت و کمیت جذب مردم برای توقف و تعامل در این ف

رهای وقوع رویدادهای خاص در فضا از قبیل نمایش های خیابانی، هن تأثیرگذار باشد، وجود فضاهای کافی جهت نشستن و

ن باره می عمومی و رخدادهایی از این دست که مردم را با یکدیگر پیوند می دهند به جذابیت این فضاها می افزایند. وایت در ای

ا ایجاد می ایل به گفتگو بین آن هکه در فرایند چنین رخدادهایی، موقعیت هایی جهت برقراری ارتباط بین مردم و تم"گوید 

ضا به به طور کلی فعالیت های حاکم در فضاهای عمومی را می توان بر اساس نوع و نحوه فعالیت و نیز کاربران ف[. 31]گردد

 سه دسته زیر طبقه بندی نمود:

 فعالیت های اجباری-3-3-3-1

مثل عبور از فضا، رفتن به مدرسه و محیط کار و خرید  فعالیت های تکراری که بدون توجه به کیفیت فضا بوقوع می پیوندد

 کردن

 فعالیت های اختیاری-3-3-3-2

 فعالیت هایی که در صورت دعوت کنندگی فضا، امنیت و آسایش اقلیمی میسرند و وابسته به کیفیت فضا می باشد.

 فعالیت های اجتماعی-3-3-3-3

ی افتد مثل: نگاه کردن، گوش سپردن و تجربه کردن سایر مردم و فعالیت هایی که در هنگام حضور مردم در فضا اتفاق م

 [.36]مشارکت فعال و غیرفعال در محیط که سبب سرزندگی فضا می گردد

 

 ابعاد فضای جمعی: 3جدول

 مؤلفه های اصلی ابعاد

 بُعد كالبدی

 

آسایش  تناسبات فرم محصوریت دسترسی موقعیت

و  فیزیولوژی)اقلیمی

 ایمنی(

تیبُعد فعالی  

 

 -   اجباری اختیاری اجتماعی

 بُعد معنایی

 

یتصویر ذهن هویت خاطره انگیزی نمادین بودن حس تعلق  - 
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 سرزندگی از دیدگاه نظریه پردازان -3-4

سرزندگی را ویژگی مراکز شهرهای کوچک و بزرگ موفق می داند . سرزندگی شهر بازتاب سطح شلوغی  "رابرت کوان "

، یک مکان سرزنده ، جایی است که مردم آن " گهل "به عقیده [. 37ت]وز و در بخش های مختلف اسآن در اوقات مختلف ر

مونتگمری  ". به اعتقاد [32]درا برای درنگ ، ماندن و مالقات انتخاب می کنند ؛ به جای اینکه بخواهند سریع از آن عبور کنن

ختلف روز جهت استفاده از خدمات ، در فضا حضور داشته و ، سرزندگی فضای شهری به تعداد انسان هایی که در ساعات م "

به تعداد رویدادهای فرهنگی و جشن هایی که در طول سال برگزار می شود ، برمی گردد . سرزندگی و پویایی فضای شهری و 

کوین لینچ "[. 39] در مقابل ، مالل انگیزی آن بازتاب تعداد و نوع فعالیت ها و رویداد هایی است که در فضا صورت می پذیرد

. این هفت محور اصلی عبارتند از: سرزندگی، معنی، کیفیت یک شهر خوب می داند سرزندگی را یکی از هفت محور اصلی او ، "

به صورت مجزا به تفکیک نظریه ها به تقسیم بندی ابعاد و  5و  4در جدول [. 14ت، دسترسی، نظارت، کارایی، عدالت]تناسبا

 ته ایم.مولفه های آن پرداخ

: سرزندگی به چهار دسته تقسیم می شود "چارلز الندری "به عقیده  -3-4-1  

 توسط سطوح اشغال ، درآمد خالص و استانداردهای زندگی مردم در یک منطقه تحت سرزندگی اقتصادی : -3-4-1-1

ی قرار می گیرد.بررسی، شمار سالیانه گردشگران، عملکرد خرده فروشی ها، ارزش زمین و دارایی مورد ارزیاب  

 به وسیله سطوح فعالیت ها و تعامالت اجتماعی به عالوه ماهیت ارتباطات اجتماعیسرزندگی اجتماعی : -3-4-1-2

تماعی قوی، سنجیده می شود. یک شهر سرزنده به لحاظ اجتماعی می تواند به واسطه ی سطوح پایین محرومیت، پیوستگی اج

ون اجتماعی، روحیه جمعی و غرور مدنی، دامنه وسیعی از شیوه های زندگی، روابط موز ارتباطات خوب و پوایی میان الیه های

 و یک جامعه شهری با طراوات توصیف گردد. 

یر آلودگی دو جنبه را دربر می گیرد : اول پایداری اکولوژیکی که در رابطه با متغیرهایی نظ سرزندگی محیطی : -3-4-1-3

های  ست که متغیرهایی مانند خوانایی ، حس مکان ، تمایز معمارانه ، اتصال و ارتباط بخشهوا و صوت ، و جنبه دوم طراحی ا

ت را در بر مختلف شهر، کیفیت روشنایی و این که محیط شهری تا حد دوستانه، امن و به لحاظ روانشناسی نزدیک شدنی اس

 می گیرد.

از شهر و مردمانش ، هویت ، خاطرات ، سنت، جشن  دربرگیرنده بقاء ، احترام و تجلیل سرزندگی فرهنگی : -3-4-1-4

 [.17]های اجتماعی، تولید، توزیع و مصرف محصوالت دست بشر و نشانه هایی بیانگر ماهیت متمایز شهر می باشد است
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 نظریه پردازان سرزندگی از دیدگاه مفاهیم مشترک: 4جدول

نظریه 

 پردازان

یبُعد فعالیت ییبُعد معنا بُعد كالبدی   

تعامالت 

اجتماعی، 

 مشاركت

انعطاف 

 پذیری

تنوع و 

 گوناگونی

حس تعلق و  پایداری نفوذپذیری خوانایی

هویت، خاطره 

 انگیزی

 

لینچ   

 

هماهنگی میان  

 محیط زیست و

ی نیازهای انسان

     

  تنوع

- 

ثبات  سازگاری

 اکولوژیکی

یو بیولوژیک  

- 

 

بنتلی   

 

 افزایش میزان

دلپذیری از 

  یقفضا از طر

محدود نکردن 

کاربران به 

استفاده تک 

منظوره از 

 فضاها

عملکردهای 

 متفاوت

 به طوری که

مردم از 

 انتخاب هایی

که طراحی 

کالبدی در 

اختیار می 

گذارد ، آگاه 

 شوند 

مردم تا حد 

می توانند در 

محدوده شهر 

 حرکت کنند

 

 

 

 

- 

باعث می شود 

مردم از خود اثری 

 برجا بگذارند

  

 بارتن

 

 ایش جریانافز

 های پیاده 

 

انعطاف پذیر 

کردن کاربری 

 ها 

 

اختالط 

 کاربری ها و

افزایش 

 تنوع تجاری

 ها 

وجودتجاری 

های خرد و 

جبهه های 

 فعال به هم 

امکان رؤیت و 

نفوذ پذیری 

 بصری 

 

 

ه ایجاد شبک

به هم 

 پیوسته از

فضاهای 

 سبز

- 

 

كریر   

 

ارتباط 

 اجتماعی
 

- 

 

- 

بری ها رکا

در کنار 

یگر و یکد

لیکن با 

 مقیاس ها

حرکت پیاده 

در سطح شهر 

  به سلسله

ز جلوگیری ا

ه اتالف هزین

های زیاد 

جهت حمل 

 و نقل

- 

تعداد  منتگمری

رویدادهای 

 فرهنگی

 انعطاف پذیری

 کابری ها

 هویت - - - تنوع

 

 جیکوبز

 

ترکیبی از  تراکم مردم

ساختمان ها با 

 سن و شرایط 

تنوع 

 کاربری ، 

 کوتاه بودن

بلوک های 

 ساختمانی

 

- 

 

- 

 هویت
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نظریه 

 پردازان

یبُعد فعالیت  بُعد معنایی بُعد كالبدی 

تعامالت 

اجتماعی، 

 مشاركت

انعطاف 

 پذیری

تنوع و 

 گوناگونی

حس تعلق و  پایداری نفوذپذیری خوانایی

هویت، خاطره 

 انگیزی

 

 

 

 پامیر

 

- 

 

- 

- 

 

 ایجاد تنوع

 و جذابیت

 

آفرینش یک 

ساختار 

سازمان 

 دهنده

به حداکثر 

رساندن 

سهولت 

استفاده)راحتی 

) 

 

آسایش 

یبیولوژ یک  

تصویرذهنی ممتاز 

می تواند مکان را 

بامعنای فردی و  

اجتماعی مشخص 

 هویت مند کند

 

 

كرمونا   
تأمین تراکم  -1

کارای فعالیت 

و مردم و 

تمرکز فضایی 

و زمانی 

کاربری ها و 

فعالیت های 

 مختلف

لبه های 

عمومی 

 ساختمان ها

باید فعالیت 

هایی را در 

خود جای 

دهند که از 

تعامل با عرصه 

عمومی سود 

 ببرند

 

 

اختالط 

 کاربر

تعبیه ورودی  -2

های متعدد 

در ساختمان 

ها که 

فعالیت ها را 

مستقیماً از 

فضای 

عمومی قابل 

رؤیت می 

 سازند

ساختمان ها ،  -3

جبهه جلویی 

روبه  "فعال  "

خیابان داشته 

 باشند

 

- 
- 

 

- 

 

وایت   

 

 

- 

 

 

 

 تأمین امکانات

،  برای نشستن

به صورت 

جمعی )مانند 

 پله ها (

 

 

- 

عدم اختالف 

سطح های 

شدید در 

فضای 

 شهری

نفوذپذیری 

کالبدی و 

 بصری

- - 

 

 الندری

 

تراکم مفید 

 افراد

 

ارتباط و 

تشریک 

 مساعی

ظرفیت  تنوع

سازمانی و 

 رقابت

 هویت ایمنی دسترسی

 نظریه پردازان سرزندگی از دیدگاه مفاهیم مشترک: 5جدول
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 نتیجه گیری
رت ر باورها، احساسات و هویت اجتماعی مردم دارند و که به مرور زمان تکرار می شوند و برگزاری آن ها به صوآیین ها ریشه د

ل خود جوش از سوی افراد جامعه وصورت می پذیرد. آیین ها در بردارنده سه بعد اساسی هستند که زیر مجموعه آن ها را عوام

ن کننده انواع ها در ارتباط با محتوا و نوع فضا است که به تبع آن تعیی گوناگونی تشکیل می دهد. بعد فعالیتی اجتماعی آن

ورات فعالیت های اجباری، اختیاری و اجتماعی است. بعد معنایی آن به هویت اجتماعی مردم و خاطره انگیزی، و در مجموع تص

هر و ای فضایی است که بر کالبد شذهنی و عواملی که موجب این ایجاد این تصورات می شوند. از این رو آیین خود پدیده 

به 2در نمودار . محتوای آن تأثیرات خود را می گمارد. تمامی این عوامل اجزاء الینفک در ایجاد فضای شهری سرزنده هستند

.رابطه ی آیین و سرزندگی با توجه به مؤلفه ها و ابعاد آن ها پرداخته ایم  
 

 

: رابطه ی آیین جمعی و سرزندگی2نمودار  
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[ علی الحسابی و پای کن، مهران و عصمت، تدوین چارچوب مفهومی تعامل شهر و آیین های جمعی و بررسی مصداق آن 1] 

 . 1392در آیین های عاشورایی، فصلنامه مطالعات شهر اسالمی،

 .1377افروغ، عماد،فضا و نابرابری اجتماعی، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران، [2] 

 .1327، 35نشریه هنرهای زیبا، شماره  ،ا سادات، تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان[ حبیب، رعن3]

]4[Turner, victor. 1984. The Anthoropology of performance. Performing Arts Journal Publication of performace, 

New York. 

 . 39، 1322، جهانشاه، معیارهای کیفی سنجش فضا، آبادی، [پاکزاد5]

 .1377[لنارد، کروهرست، سوزان و هنری، طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی، معماری و شهرسازی، 6]

 . 44، 1326[گلکار، کوروش، مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری، 7]

 .1322رویا، تهران، -، مترجم: منجماسطوره، رویا، راز [الیاده، میرچا،2]

 . 1325و فرهنگ عامه پسند دینی.فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات. گیویان، عبداهلل،آیین، آیینی سازی  [9]

[ رونبلر، اریک، دیلیو، ارتباطات آیینی: از گفتگوهای روزمره تا جشن های رسانه ای شده، ترجمه دکتر عبداهلل گیویان، 11]

 .1327دانشگاه امام صادق: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، چ اول. تهران،

[ مشکالتی، نازنین، طراحی شهری محور فرهنگی سی تیر، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد 11]
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