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  چكیده
 .است زندگی لذت در و بهجت سرور، به نیاز و میل انسان که اسالم بسیار بر آن تاکید کرده  درونی استعدادهای و تمایالت از یكی

است  شده وی در شادی احساس کاهش به منجر که است تكنولوژی عصر انسان جدی مشكالت از روانی های تنش و فكری های اضطراب

روزمره ی مردم رو که نه تنها پاسخگوی جنبه های زیبایی و بصری باشد بلكه نیازهای  معماری هنگامی ارزشمند و مفید است و از آنجا که

و در بناهای معماری و شادمانی لذا استفاده از سرزندگی هنگامی که به تنهایی یا به صورت گروهی فعالیت می کنند، برآورده سازد. 

ده ترین حالت نیازمند برقراری ارتباط، دیدن، شنیدن و صحبت افراد در ساامری الزم و نیازی ضروری است. بخصوص فضاهای عمومی 

که فعالیت های انتخابی زمانی صورت میگیرد که تمایل به انجام آن وجود داشته باشد لذا میتوان گفت که از آنجا کردن می باشند و 

لذا فعالیت های گروهی است  افراد و بین یرابطفضاهای عمومی ضروری است. سرزندگی در فضا مخصوصا فضاهای عمومی بسیار الرم و 

معماری سرزنده کمک کنیم تا ، به خلق یک فضای عمومیدر این پژوهش سعی گشته تا با شناسایی عوامل موثر در سرزندگی فضاهای 

فرهنگسرای پارک و شهر تهران تئاتر ط با بررسی اجمالی .پس از مرور مفاهیم و نظریات مرتبکمتر شاهد خالی ماندن اینگونه فضاها باشیم 

را به عنوان فضایی سرزنده شناخته و در انتها  دو مكان به عنوان یک فضای فرهنگی و تطبیق معیارهای سرزندگی با آن، اینشفق 

 .پیشنهاداتی در راستای ارتقا سرزندگی فضاهای عمومی از طریق کالبد و معماری ارائه شده است

 

 شفق ، فرهنگسرایشهر،تئاتر عمومیکلیدی: سرزندگی، فضاهای  هایاژه و
 

  مقدمه -1
هرکس سرورش اندک "شادمانی و نشاط از مهمترین نیازهای روانی بشر می باشد تا آنجا که حضرت علی )ع( می فرمایند :      

چرا که در اثر نبود شادمانی انسان دچار بی رغبتی می گردد و تمایل به مرگ در او تقویت  "باشد، آسودگی او در مرگ است.

ادی افزایش دهنده آگاهی، خالقیت و فعالیت فرد است. تسهیل گر روابط اجتماعی است و . ش(1811)پسندیده,  .می شود

. موجب حفظ سالمت و افزایش طول عمر افراد می گردد. فرد شادکام فردی سالم، فرهیخته، برونگرا، مذهبی و خوش بین است

در نتیجه توجه به فضاهایی که سبب شادکامی افراد در جامعه شود الزم و ضروری محسوب می  (1831)مازوجی, و غیره, بهار 

اینگونه فضاها در کشور ما رو به کاهش می باشد. نبود مراکز جذاب، عدم استفاده از فضاهای سبز و نبود گردد. اما متاسفانه 

در این مقاله سعی بر . باشد مل نماندن مردم در فضاهای عمومی و به تبع آن از بین رفتن سرزندگی میامنیت از مهمترین عوا

مشخص شده و این معیار ها در دو بنایی که  و نظریه پردازان آن شد که معیارهای سرزندگی با توجه به نظریات اندیشمندان

 گرفته شده است. سازند مورد بررسی قرار توانسته اند با معماری خود با شهر ارتباطی مناسب برقرار 
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 در اسالمشادکامی و سرزندگی  -2
لوب مورد قضاوت شادکامی درجه و میزانی است که با آن یک فرد کیفیت کل زندگی اش را به عنوان یک زندگی کامال مط

 مولفهشادکامی در اسالم دو . با توجه به دیدگاه پسندیده (12ص.1811) ون هوون، به نقل از آزموده, و غیره,  قرار می دهد.

هم به سرزندگی و  "نشاط"به احساس خرسندی و رضایت از مجموع زندگی اطالق می شود و  "رضا". "نشاط"و  "رضا"دارد: 

مولفه اول واکنشی است که انسان در مقابل امور زندگی از خود نشان می دهد و مولفه دوم به حالتی از  پویایی اشاره دارد.

  (1813)پسندیده,  دگی و سرزندگی روحی و روانی گفته می شود که در عمل باعث تحرک و پویایی می گردد.سبک بالی، گشو

ذکر این نكته بسیار ضروری است که شادی و احساس شادکامی امری نسبی است و عوامل ایجاد نشاط در زندگی انسان البته 

ویژگی درونی هر انسان می باشد که با توجه به  "رضا"هنگ و ساختار شهر متفاوت می باشد. ع فربسته به نوع نگرش انسان، نو

فاکتوری است بیرونی که به عوامل شهری ، فرهنگی و ....  "نشاط"میزان اعتقاد و اعتماد به خدای متعالی شكل می گیرد. اما 

 به افزایش این نوع شادکامی می باشد. مرتبط می باشد. یكی از خدمات ارزنده معماران و شهرسازان کمک

 

 تعریف فضای عمومی -3
« . کلی، و در اکثر معانی متضاد خصوصی است »به معنای  publicی ( واژه1338« )فرهنگ انگلیسی آکسفورد »براساس       

است، تاثیر مربوط یا متعلق به مردم بعنوان یک کلیت،که به جامعه یا ملت متعلق :»همچنین شامل این تعاریف نیز می شود 

( ، تعریفی مشابه مطرح است : 1331«)فرهنگ فشرده آکسفورد»در جدید ترین ویرایش « می گذارد یا متوجه آن است

اکثر مطالب مربوط « . ارایه شده یا مرتبط با دولت محلی یا مرکزی» و در کنارش « متعلق یا متوجه مردم به مثابه یک کلیت »

اهمیت فضای عمومی تاکید می کند. جایی که تعامل اجتماعی و تجربه ی روزمره ی به طراحی و برنامه ریزی شهری بر 

زندگی شهری ، در آن روی می دهد. فضای عمومی شهری فضایی است که افراد یا سازمان های خصوصی آن را کنترل 

وت مردم صرف نظر از طبقه نمیكنند و از این رو به روی عامه مردم گشوده است. ویژگی این فضا امكان حضور گروه های متفا

ی اجتماعی ، قومیت، نژاد و سنشان برای در هم جوشیدن است. این فضا با فضای خصوصی و نیمه خصوصی تحت کنترل یک 

ین ویژگیها در ا (211ص.  1811)مدنی پور,  ,گروه، که نمی گذارد دیگران از فاصله ای معین نزدیكتر شوند، متمایز است

فضاهای عمومی را میتوان اینگونه خالصه کرد: محل تعامالت اجتماعی، حضور عامه مردم بدون هیچ کنترل و تبعیضی و بطور 

 کلی فضایی که همه مردم با هم میتوانند تعامل داشته باشند.

ی را بری تعداد معنی داری از مردم فضای باز عمومی امكان انگیزش و انتخاب آزاد میان رفتارها، حرکتها و اکتشافات بصر      

شهر فراهم می آورد. به عبارتی فضای منعطفی است که خود را به راحتی با گوناگونی رفتارها تطبیق میدهد و زمینه ای خنثی 

چند موضوع را میتوان نتیجه  از این مطلب.  (1811)لینچ,  ولی القا کننده را برای کنشهای خود انگیخته فراهم می آورد

گرفت. نخست آن که بیشترین تاثیر فضاهای باز عمومی بر روی احساس و روان شخص و در عین حال رفتارهای اجتماعی 

است. این بدین معنی است که فضای باز عمومی صرفا یک فضای عملكردی به منظور خدمات رسانی به شهروندان محسوب 

ن ایجاد کنشها و واکنشهای اجتماعی است. نكته دوم آنكه چنین فضایی باید منعطف بوده تا نمیشود. بلكه مهمترین نقش آ

بتواند مخاطبان بیشتری را جذب کند و به معنای بهتر تاثیر گذاری آن بر افراد بیشتری از مردم شهر باشد. نكته سومی که 

می مردم ارتباط موثر نخواهد داشت. چهارم آنكه در این میتوان از تعریف لینچ استخراج کرد آن است که این فضا لزوما با تما

اری به فضا مردم باید این امكان را داشته باشند که رفتارهای خود را آزادانه انتخاب کنند و به معنی بهتر در این فضا نباید رفت

 استفاده کننده تحمیل شود. 
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 فضای عمومی سرزنده -4
با توجه به تعاریف موجود از سرزندگی می توان تعریف عام سرزندگی را قابلیت مكان برای تامین تنوعی از فعالیت ها و       

نندگان )با پیش زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی( با هدف تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی به استفاده ک

گونه ای که امنیت،برابری و راحتی را برای همه استفاده کنندگان فراهم آورد، در نظر گرفت سرزندگی عاملی است که درنتیجه 

ه در نهایت منجر به ایجاد فضای زیست پذیر می گردد. به عبارت دیگر ی جذابیت فضاها و رضایت شهروندان حاصل میشود ک

فضای شهری سرزنده عبارت است از یک فضای شهری که در آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آن ها )به لحاظ سن 

روز می یابد به چشم می و جنس( در گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیت هایشان عمدتا به شكل انتخابی یا اجتماعی ب

  (1813)خستو, و غیره, خورد. 
یكی از تئوری پردازان مشهور سرزندگی جیكوبز می باشد. حیكوبز معتقد است که  برای خلق تنوع بارور در خیابان ها و       

 -2کارکرد اصلی باشد  2محدوده ترجیجا دارای بیش از  -1 (1811ز, )جیكوب سرزندگی شهری چهار عامل اساسی می باشد:

تراکم فشرده کافی مردم  -1منطقه ترکیبی از ساختمان هایی با سن و شرایط متفاوت باشند  -8غالب بلوک ها کوتاه باشند 

البته این کاربری ها هستند صرف نظر از علت حضورشان وجود داشته باشد در واقع جیكوبز سرزندگی را نوعی تنوع می داند. 

 که فعالیت ها را به وجود می آورند و فعالیت ها، تنوع افراد مراجعه کننده را افزایش می دهند 

 نمی را اجتماعی ارتباط ایجاد و گردش،خرید،گفتگو،کار چون هایی فعالیت راب کریر نظریه پرداز غرب نیز معتقد است که      
 کاربری توزیع از مراتبی سلسله به شهر سطح در پیاده حرکت به توجه بر عالوه او.نمود جدا قمطل کامال صورت به دیگر یک از توان

 این.گیرند قرار گوناگون های ضعف و شدت و ها مقیاس با ولیكن یكدیگر کنار در ها کاربری این تا است معتقد شهر سطح در ها

)حبیبی, و غیره,  باشد گسترده نقل و حمل جهت زیاد های نههزی اتالف از جلوگیری و شهری فضای سرزندگی شامل میتواند الگو

1811) 

تبیین مبانی نظری خود، ضمن  "تئوری شكل شهر "یكی دیگر از افراد مشهور در این بحث در کتاب  (1811)لینچ,  لینچ      

نماید. براساس نظریه وی یكی از این معیارها، برای شكل شهر خوب تعریف میمرتبط با شكل شهر شش معیار اصلی را 

دهد، بیشتر مبتنی بر رابطه انسان و محیط طبیعی ست و به حفظ محیط سرزندگی است. تعریعی که لینچ از این معیار ارائه می

  .در ابعاد جدیدی جستجو کرد  را امروزه می توان مفهوم سرزندگی. در حالی که به نظر می آید کندزیست اشاره می

 livelinessو یا  Livabilityواژة  معادل را شهری در ایران دکتر گلكار با دیدی کالبدی به قضیه نگاه کرده و سرزندگی      

نماید؛ به عبارت دیگر معتقد است  می تعریف شهری طراحی کیفیت سازنده های مؤلفه از یكی عنواندانسته و آن را به 

راه شانزده کیفیت دیگر یعنی خوانایی، شخصیت بصری، حسن زمان، غنای حسی، رنگ تعلق، آموزندگی، سرزندگی به هم

نفوذپذیری و حرکت، اختالط کاربری و فرم، همه شمول بودن، کیفیت عرصه همگانی، آسایش اقلیمی، ایمنی و امنیت، انعطاف 

ه ای به نام کیفیت طراحی شهری را می آفریند. شاید کارایی و پاکیزگی محیطی، پدید–پذیری، همسازی با طبیعت، انرژی 

 می زندگی فضا یک به آنچه و است بودن جمع میان در فرد زندگی و حیاتبتوان سرزندگی را در چند جمله خالصه کرد : 
ی دست یافتن به سرزندگی در محیط ، باید . برا (1812)پاکزاد,  فضاست. در آنها نشاط و شور پر و فعال حضور و بخشد، مردم

 (1811)لنارد, و غیره, مكان ها و موقعییت هایی برای ایجاد تجربه های دوست داشتنی فراهم آورد. 

 است. نظریه پردازانتعدادی از  ز دیدگاها سرزندگیتعریف  وجمع بندی خالصهجدول زیر       

 

 تعاریف سرزندگی از دیدگاه نظریه پردازان : 1جدول 
 سال

 میالدی
 ریف سرزندگیتع نظریه پرداز

 جین جیكوبز 1311
سرزندگی را در امنیت، وجود فضاهای متنوع در کنار هم، امكان برقراری برخوردها و تعامالت مفید بین 

 افراد و تماشا کردن دیگران، می داند
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 کوین لینچ 1311
ونی و سرزندگی را در مقیاس کالن به عواملی چون بقاء، ایمنی، سازگاری، سالمتی محیط و ثبات کن

 آینده کل جامعه بیولوژیكی نسبت می دهد.

1311 
سوزان و هانری 

 لنارد
 سرزندگی را مالقات با دیگران، تماشای مردم و سازگاری تعریف کرده است

 میزان سازگاری های یک مكان با فعالیت های غالبش گروه کرمونا 2111

 د، که با شانزده کیفیت دیگر در ارتباط می باشدسرزندگی را همان کیفیت مطلوب می دان کوروش گلكار 2111

 حس زندگی و هیجان، تراکم زیاد و فعالیت های مستمر و مهیج حسین بحرینی 2118

 منوچهر طبیبیان 2112
تنوع را با سرزندگی بی ارتباط نمی داند. اما تنوع کالبدی را تنها شرط الزم برای ایجاد سرزندگی تلقی 

 می کند.

 

 سرزندگیر در ایجاد عوامل موث -5
 از آنچه در جمالت مذکور گفته شد می توان به فاکتورهایی نظیر آنچه در ذیل ارائه می شود اشاره کرد :

 

 فعالیت  -5-1

فعالیت و رویدادهایی که در فضا صورت می گیرد عاملی بسیار مهم در سرزندگی و پویایی و یا مالل انگیزی فضاهای       

گهل شهرساز دانمارکی فعالیت ها را به لحاظ اجباری یا اختیاری بودن به سه دسته تقسیم کرده ان جشهری می باشد. 

 (Gehl, 1987) است که عبارتند از : فعالیت های اجباری، انتخابی)تفریحی( و فعالیت های اجتماعی.

 

 تنوع کاربری -5-2

اربری ها و خدماتی که تداوم حضور شهروندان را در پی دارد و ایجاد کاربری های متنوع و متناسب، استقرار ک      

همچنین استقرار کاربری های اوقات فراغت، تنوع مبلمان در طول مسیر و هماهنگی روشنایی مسیر بدنه ها و تاکید روی 

م رابطه ای مستقیم دارند به نحوی که هرچه فعالیت و کاربری با ه (1811)پاکزاد, عناصر و بناهای شاخص می باشد. 

 کاربری ها متنوع تر شود، فعالیت ها هم بیشتر شده و در پی آن حضور مردم نیز پررنگ تر می گردد. 

 

 انعطاف -5-3

وقتی فردی از فضایی استفاده می کند دوست دارد که در ساخت و شكل گیری آن مشارکت داشته باشد. این       

لق به مكان میگردد. انعطاف پذیری فضا می تواند در نحوه چیدمان مبلمان یا انتخاب مشارکت خود سبب ایجاد حس تع

 نوع فعالیت از سوی کاربر باشد

 

 امنیت  -5-4

احساس امنیت یكی  از نیازهای اساسی به شمار می آید.طبق نظریه مازلو این احساس جزء نیازهای اساسی فرد به شمار       

ن نیاز افراد با ناامنی و تنش مواجه خواهند شد. از سوی دیگر امنیت و احساس می رود و در صورت عدم پاسخ گویی به ای

امنیت در میان شهروندان، می تواند به پتانسیلی تبدیل شود که افراد یک جامعه، بدون داشتن دغدغه های ناشی از عدم 

 .دامنیت، به رشد و شكوفایی نایل آیند و حضوری پررنگ تر در فضاهای عمومی داشته باشن
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 تعامالت اجتماعی-5-5

فضاهای باز شهری بستر ارتباطات و تعامالت اجتماعی شهروندان می باشد. اجتماعی و حس تعاون و شهروندی را ارتقاء       

. از دالیل اهمیت چنین فضاهایی،امكان برقراری روابط و برخوردهای اجتماعی، جلوگیری از بروز می دهد)رضازاده و محمدی(

 (1811س و ... ذکر شده است)پاکزاد،تقویت اعتماد به نفمشكالت روانی،افسردگی، 

 

  کالبد -5-6

آنچه فضا را به لحاظ اجتماعی فعال می سازد در درجه اول عوامل کالبدیست که بتواند زمینه ساز ورود و سپس توقف       

 مى آن مبلمان به و کرده شرکت شهرى فضاى کیفى ساختار در کالبدى اجزاى طریق از معمارى بناهاىافراد درون فضا باشد 

می توان  شهرى فضاى در نور و رنگ ، بناها طبیعى عناصر ، سقف ایجاد کفسازى، معمارى، نماى ، به راستا این در .پردازند

 پرداخت 

 

 شهرى فضاى دهنده تشكیل کالبدى اجزاء -5-6-1

به  آنها طریق از احساسات و ارزشها اطالعات که مفهوم این به هستند شهر در اجتماعى ارتباطات وسیله نماها: نماها       

 بردن کار به یكسان، سبک شهری، فضاى جداره به دهنده شكل ساختمانهاى نماهاى میان هماهنگى .شود مى مردم منتقل

 تناسب ایجاد ها، مغازه خط در پیوستگى با نما در برآمدگیها و فرورفتگیها ها، پنجره ابعاد تناسب و عمودى عناصر مصالح،

 فضاهایى چنین در .شهرى میشود نماى تناسب و یكپارچگى و وحدت باعث عمودى بازشوهاى طریق از افقى سطح در بصرى

 .یابد مى کاهش آن روانى تأثیرات و رسد مى حداقل به بصرى اغتشاش که است

 تواند ىم و است افقى معموالً و فضا زیرین کننده محدود عنصر کف سطح .دارد زمین سطح نظیر کاربردهایى کف : کف      

 یک مختلف فضاهاى کف بین که ارتباطى .است محدود نسبتاً آن در تغییر امكانات حال هر به ولى باشد پله پله یا یكدست

 کف در زیاد سطحهاى اختالف شهرى فضاهاى در .دارد فضاها مجموعه کل شخصیت بر بسزایى تأثیر دارد وجود مجموعه

 در مشترک عنصر این .شود مى ساخته تراز یک در کف شوند. معموالً مى شهرى فضاى قوى کارکرد و توانایى عدم باعث

  .فضاهاست تک تک ارتباط عامل مختلف، فضاهاى

 نحوه یا سقف نوع در تكنولوژى لحاظ از زیادى امكانات امروزه .فضاست کننده محدود و افقى عنصر دومین سقف :  سقف      

 .باشد داشته فضا کلى شخصیت در کننده تعیین کامالً تأثیرى تواند مى فسق پوشش فرم .دارد وجود فضا باالیى پوشش

 عنوان به آن از که آنچه موارد برخى در .کند مى ایفاء فضاها این براى را سقف نقش آسمان و ندارند سقف باز شهرى فضاهاى

 درختان، چتر یا و فضا در آمدگیها یشپ و ها کنسول بصرى تداوم مثال بعنوان .است پذیر تغییر و نرم بسیار شود مى یاد سقف

 مى فضا به زمانهاىمتفاوت و ساعات در را متغییرى و پویا ویژگیهاى اش طبیعى تأثیرات و فصلى تغییرات با اخیر مورد این که

 (1811)پاکزاد,  دهد

 

 طبیعى عناصر -5-7

همچنین  .دارد موثرى نقش شهرى معمول فضاهاى با متفاوت طىمحی ایجاد در آب خصوصاً طبیعى عناصر از استفاده      

 ازعواملى نیز دیوارى نقاشى و نمادها هنرى، آثار از استفاده سبز فضاى و درخت همچون دیگرى عناصر گرفتن بكار است

 (1811)بحرینی, . افزایند مى فضاها این جذابیت و برکیفیت که هستند

اخبار بصری  انتقال در اى ویژه نیروى داراى بنابراین است عاطفى و احساسى بار نظر از بصرى عنصر ترین مهم رنگ :نگر      

 .است بوده محل رسوم و آداب و اعتقادات باورها و محیط عمده عامل دو تأثیر تحت رنگ از استفاده چگونگى" می باشد

 کننده تعیین امكانات و ها محدودیت دیگر و بومى گیاهى پوشش اقلیمى، و فیایىجغرا شرایط از متأثر غالب وجود مصالح
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 موجب شهرى محیط در را رنگ موزون و دار معنى استفاده دیگر طرف از رنگ استعاره اى و نمادین زبان و طرف یک از محلى

 (221ص.  1811)بحرینی,  است شده مى

 نورخورشید تابش کنترل بیشتر روز در .شود مى تقسیم شب و روز نور یا و مصنوعى و طبیعى بخش دو به نور :نور      

تاریكى  یا و کننده خیره و شدید نور تابش از و تابیده نظر مورد فضاهاى به نور مطلوب میزان که طریقى به .شود مطرح مى

 تصویر معرفى و فعالیتها، فضاها از ضرورى اطالعات دادن منیت،ا تأمین دارد، بیشترى کاربردهاى شب در نور .شود جلوگیرى

 خاص مراسم و اعیاد در شعف و شادى دادن نشان فضاها، براى محرمیت و آرامش حس تأمین آن، برجسته عناصر و شهر کلى

 .کند کمک محیط کیفیت ارتقاء به تواند مى آن امنیتى جنبه از غیر به نور بنابراین .غیره  و

 

 در دو پروژه  سرزندگیکیفیت های بررسی  -6
 فاکتورهای سرزندگی در آن ها بررسی گشت. در این قسمت دو پروژه فرهنگی در شهرتهران مورد بررسی قرار گرفت و 

 

 تئاتر شهر تهران-6-1

 طراحی شد و ساخت آن پنج سال به طول انجامید علی سردارافخمی توسط مهندس 1811مجموعه تئاتر شهر در سال       

 دارای عملكردی فرهنگی می باشد  و این بنا در تهران و در تقاطع خیابان ولیعصر و انقالب قرار دارد
 از اطراف بنا در این پروژه به راحتی قابل مشاهده می باشدحضور فراوان مردم و استفاده 

 

 
 : تئاتر شهر تهران1شكل 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C
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 فرهنگسرای شفق-6-2

و به سبک پارک های فرانسوی احداث   "کامران دیبا "بدست معمار بنام ایرانی 1811الی  1812شفق در سال های  پارک      

 .است شده واقع شهرداری و در محله یوسف آباد 1منطقه 8 محله در پارک این. گردید

 

 : فرهنگسرای شفق2شكل 

دارای دو بنا، این نتیجه حاصل شد که هر دو  با توجه به بررسی این فاکتورها و همچنین حضور فراوان مردم در اطراف این

 د نسرزندگی مناسبی می باش

 

 نمونه های موردی فاکتورهای سرزندگی در : بررسی 2جدول 
فاکتورهای 

 سرزندگی
 فرهنگسرای شفق تئاتر شهر تهران موارد مرتبط

     فعالیت های غیر اجباری فعالیت

 عدم تنوع کاربری وجود کاربری های جاذب کاربریتنوع 
تنوع کاربری متناسب با تمام سنین 

 )کتابخانه و فرهنگسرا(

 انعطاف
قابلیت باالی فضا برای حضور 

 پیاده

استفاده از فضا برای نشستن، پیاده روی 

 و ...

طراحی مناسب با اختالف سطح )پله و 

 رمپ(

 لفپذیرش کاربر در ساعات مخت امنیت
هنگام تعطیلی و بسته بودن تئاتر شهر 

 کاربران کمتری در فضا دیده شد

نورپردازی مناسب و حل شده در کل 

، فضا را برای استفاده طوالنی مدت فضا

 مناسب کرده است

تعامالت 

 اجتماعی

مشارکت و همنشینی مردم با 

 همدیگر

تعامالت اجتماعی در فضا به صورت قوی 

 موجود است

جمعی و فضاهای فردی و  ایجاد فضاهای

 کنج

 کالبد

کیفیت قابل قبول و مناسب کف 

 سازی

 دیدنی بودن فضا

قابلیت باال بنا برای ماندن کاربر 

 در آن برای مدت طوالنی

 کف سازی متناسب با کالبد

 

 به دلیل معماری شاخص بنا

حضور فضای سبز و ترکیب آن با کالبدی 

 شاخص

 نبود کف سازی متنوع

 

 ن شده با پارکمعماری عجی

 استفاده از فضای سبز و آب
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 گیرینتیجه -7
و  کیفیت دارد، وجود منفک صورت به معمارى و شهرى طراحى موضوعات به نگرش در که اى عمده تغییرات با امروزه       

 توجه فضا کیفیت موضوع به معمارى بناهاى ساخت در اگر دارد، اعتقاد نگارنده .است یافته تنزل حدى تا سرزندگی د ر فضا 

 . آمد خواهد دست به یكپارچه و هویت با بنا و شهری  شود، کافى

 نهاد کرد. این معیارها عبارت اندمی توان در بخش کالبد معیارهایی را به طراحان و معماران فضا پیشدر پایان همچنین 

 از:

 آن نمبلما و شهرى فضاى کیفیت به دستیابى در مختلف صورت  به طبیعى عناصر از استفاده -1

 اجتماعى تعامالت برقرارى براى شهرى نماهاى هاى جداره از استفاده  -2

 شهرى فضاى زیبایى در معمارى بناهاى اجزاى از استفاده -8

 جلوخان مانند شهرى فضاى به معمارى فضاى اهداى -1

 شهرى اجزاى با معمارى اجزاى وحدت در هماهنگى مفهوم به توجه -2

 شهرى نماى در آن اربستک و ها فرهنگ در رنگ سنتهاى به احترام -1

 شهرى فضاى کردن مسقف جهت در آن نظایر و تراس بالكن، ایجاد -1

 شهرى فضاى ساختار در برانگیز خاطره و یادمانى عناصر از گیرى بهره -1

 آن طریق از شهرى فضاى محاط خطوط تعریف بناهاو طراحى در زمین خط به احترام -3

 فعالیت  با کالبد انطباق طریق از شهرى نماهاى بودن دار معنى -11

 شهری مكانهاى نماد به دهى شكل در آن اهمیت و معمارى بناهاى آسمان خط به توجه-11     

 

 مراجع
Gehl John Life Between Buildings  :Van Nostrand Reinhold press, 1987. 

 1811 - رابطه بین جهت گیری مذهبی با سرسختی و شادکامی در دانشجویان ]نشریه[. یار و دانش عصمتآزموده پیمان, شهیدی شهر

 .1: جلد سال یازدهم، شماره  نشریه روانشناسی  - .

 .1811: دانشگاه تهران,  تهران - فرایند طراحی شهری ]کتاب[. بحرینی سیدحسین

: وزارت مسكن و شهرسازی ، شرکت طرح و نشر پیام سیما,  تهران - ران ]کتاب[.راهنمای طراحی فضاهای شهری در ای پاکزاد جهانشاه

1811. 

 .83 - .1812: مجله آبادی,  تهران  - معیارهای کیفی سنجش فضا ]نشریه[. پاکزاد جهانشاه

 نده الهام سوری.گردآور - .1811: نشر شهیدی,  ]مكان نشر نامشخص[ - مقاالتی در باب طراحی شهری ]مقاله[. پاکزاد جهانشاه

 .1813: دارالحدیث,  قم - رضایت از زندگی ]کتاب[. پسندیده عباس

 .1811: کتاب طه,  قم - شادکامی از دیدگاه پیامبر اعظم )ص( ]کتاب[. پسندیده عباس

 .1811شگاه تهران, : دان تهران - / مترجم پارسی حمیدرضا و افالطونی آرزو. مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریكایی ]کتاب[ جیكوبز جین

 .1811: دانشگاه تهران,  تهران  - استخوان بندی شهر تهران ]کتاب[. حبیبی سیدمحسن و سلیمی جواد

 : جلد سال چهارم. نشریه هویت شهر - .1813 - عوامل موثر بر سرزندگی فضاهای شهری ]نشریه[. خستو مریم و سعیدی رضوانی نوید



 3 

 .1811: پردیس هنرهای زیبا،دانشگاه تهران,  تهران - فرهنگی منوچهری ]کتاب[.طراحی پیاده راه تجاری  کرمی اسالم

رابطه بین سرزندگی و ویژگی های جمعیت شناختی با شادکامی در مردم شهر اصفهان  کشاورز امیر, مولوی حسین و کالنتری مهرداد

 مطالعات روان شناختی . - .1811ه الزهرا, زمستان : دانشگاه علوم تربیتی و روان شناسی دانشگا ]مكان نشر نامشخص[ - ]نشریه[.

 .11شماره  - .1811: مجله صفه ,  تهران - مفهوم کیفیت سرزندگی در طراحی شهری ]نشریه[. گلكار کوروش

: مجله معماری و شهرسازی ,  ]مكان نشر نامشخص[ - طراحی فضای شهری و زندگی اجتماعی ]نشریه[. لنارد کروهرست و هنری سوزان

1811. - 11. 

 .1811: دانشگاه تهران,  تهران - / مترجم بحرینی سیدحسین. تئوری شكل شهر ]کتاب[ لینچ کوین

 .1811: دانشگاه تهران,  تهران - سیمای شهر ]کتاب[. لینچ کوین

بهار  - اسالمی.// سبک زندگی  شادی از منظر اسالم و روانشناسی ]نشریه[ مازوجی طاهره, جدی آرانی طیبه سادات و عسكری زینب

 .121ص.  - : جلد شماره اول. سبک زندگی اسالمی - .1831

 .1811: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری,  تهران - طراحی فضای شهر،نگرشی بر رایند اجتماعی و مكانی ]کتاب[. مدنی پور علی

 
 


