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بازنمود تأثیر هندسه بر حیات پذیری فضاهای معماری، 
مورد مطالعاتی: فرهنگ سراها

ملیحه جاویدمهر*- پریسا هاشم پور**

چکیده
از آنجایی که هندسه می تواند بر کیفیت و چگونگی درک معنا و مفهوم بنا تأثیرگذار باشد، هدف از تحقیق حاضر، بررسی 
معیارهای تأثیرگذار هندسی معماری جهت ارتقاء مفهوم حیات پذیری و انتقال حس سرزندگی به کاربران است. از این رو، 
برای حیات  مهم  اجتماعی  فرهنگی-  مراکز  از  یکی  به عنوان  فرهنگ سراها  با محوریت  فرهنگی  بناهای  تحقیق  این  در 
جمعی در دوران معاصر انتخاب  شده اند. عبارت »ویژگی های هندسی در حیات پذیری فرهنگ سراها مؤثر است«، فرضیه 
این تحقیق بوده و جهت بررسی آن، روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و ابزار پیمایشی غیرمستقیم مبتنی بر نظر خبرگان 
انتخاب شده است. مجموعه ای از شاخص ها برای تبیین مفهوم حیات پذیری و همچنین ارزیابی ویژگی های هندسی یک 
متفاوت، حفظ  تناسبات  مرکزیت،  از:  عبارت اند  که  است  بوده  پرسش نامه   تدوین  مبنای  موضوع،  ادبیات  بر  مبتنی  بنا 
سلسله مراتب، فرم ها و زمینه  کامل، ساده و قابل درک، تعادل، انسجام و پیوستگی اجزاء، وجود نشانه ها برای تمایز، انطباق 
با نوعی بی نظمی درون زا، زایش تشابه ها و تعادلی پویا بین فضاهای مثبت و منفی. براساس نتایج ارائه شده در ادبیات 
موضوع و نظرات خبرگان، چگونگی تأثیر هندسه بر حیات پذیری معماری در انواع معنوی، مادی و ادراکی- معنایی در 
این تحقیق ارزیابی شده و در نهایت فرضیه پژوهش تأیید شده است. نتایج تحقیق، حاکی از تأثیرگذاری هندسه معقول 
و محسوس )هندسه حیات بخش( بر القای حس حیات در بنای فرهنگ سراهای مورد بررسی است. رتبه بندی نهایی هر 
یک از شاخص های هندسی تأثیرگذار بر حیات پذیری فرهنگ سراها بررسی و تحلیل همبستگی و ارتباط آن ها با یکدیگر 
نیز ارائه شده است. نتایج همبستگی تحلیل شده نشان می دهد که ارتقای هر یک از معیارهای هندسی می تواند بر ارتقای 
معماری  در  حیات پذیری  وضعیت  بهبود  منجر  به  دو  هر  ارتقای  نهایت  در  و  گذاشته  تأثیر  آن  بر  همبسته  معیارهای 
فرهنگ سراها شود. به طور خالصه یافته های تحقیق مبتنی بر تحلیل های آماری حاکی از اهمیت باالی معیارهای هندسی 
تناسبات متفاوت، زایش تشابه ها، حفظ سلسله مراتب و زمینه کامل و ساده در میان دیگر معیارها با هدف ارتقای حیات 

معماری نمونه های موردی است.

واژگان کلیدی: حیات پذیری معماری، هندسه محسوس، هندسه معقول، حیات مادی، حیات معنوی، حیات 
ادراکی- معنایی، فرهنگسرا.

* دانشجوی دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران.
** دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، تبریز، ایران )نویسنده مسئول(.
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مقدمه
محیط زندگی انسان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف ابعاد وجودی وی شکل می گیرد. ایجاد یک فضا تنها با حضور 
معماری،  فضاهای  در  حیات  بقای  به منظور   .)Sohangir & Nassir Salami, 2014( می کند  پیدا  معنا  که  است  انسان 
ابتدایی طراحی،  از همان مراحل  این مقوله، الزم است طراح  با توجه به کمرنگ شدن  امروزه  نیاز به سرزندگی است. 
حیات پذیری را در ذهن بپروراند و این مهم به عنوان یک نیاز در تمامی فرآیندهای مربوط به ایجاد یک بنا در نظر گرفته 
 شود. یکی از مهم ترین نمودهای حیات پذیری را می توان در هندسه بنا مشاهده نمود که با توجه به کاربرد آن در پالن، 
نما، مقطع، تزیینات و غیره، تأثیر مهمی بر نحوه ارتباط بنا با کاربران و ایجاد حس های متفاوت همچون سرزندگی یا 
حضورپذیری در میان آن ها دارد )kalali & modiri, 2012; Dahar & Alipour, 2013(. در مقام مقایسه از نظر کارکرد و 
آثار، مفهوم حیات پذیری در بنا را می توان تا حد بسیار زیادی، مشابه با مفهوم سرزندگی در طراحی شهری دانست. این 
در حالی است که مفهوم سرزندگی در ادبیات موضوع با توجه به اهمیت آن بسیار موردتوجه محققان قرارگرفته است. از 
سوی دیگر شاهد آن هستیم که تحت تأثیر روندهای معاصر، معماری دچار یک نوع روزمرگی شده و بریده از آرمان ها و 
 .)Noghrekar et al., 2009, p. 1( مفاهیم واالیی همچون حیات پذیری و سرزنده بودن، اسیر حالت های مصرفی شده است
مفهوم سرزندگی از حیث معنا و کارکرد می تواند سنگ بنای توسعه مفهوم حیات پذیری در یک بنا قرار گیرد. در واقع 
حیات پذیری را می توان سطحی از کیفیت برقراری ارتباط مؤثر مابین انسان و بنا دانست که خود می تواند تحت تأثیر 

 .)Saberi kakhaki, 2013( عوامل متنوعی همچون هندسه بنا قرار گیرد
این تحقیق درصدد پاسخ دادن به این سؤال اساسی است که کدام ویژگی های هندسی بر حیات پذیری معماری تأثیرگذار 
هستند و میزان تأثیرگذاری آن ها به چه صورت است. با توجه به اهمیت درک ارتباط یاد شده، مجموعه معیارهای هندسی 
این  برای  این تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است.  باشند، در  تأثیرگذار  بناهای فرهنگی  که می توانند بر حیات پذیری 

منظور، بنای فرهنگسرا به عنوان یکی از مراکز مهم فرهنگی در مراکز شهری دنیای امروز، بررسی شده است.

1. مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این بخش، چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر ادبیات موضوع با هدف معرفی مفاهیم مسأله تحقیق، ارائه شده است. 
ابتدا مفهوم کلیدی حیات پذیری معماری بررسی شده و سپس تأثیرپذیری حیات از هندسه و همچنین مفهوم هندسه در 

معماری بنا تبیین شده است.

1-1- مفهوم حیات و مراتب آن
در تعریف واژه حیات آمده است که اسم مصدر از ریشه »ح ی ی« و به معنای زندگانی است. به عقیده مالصدرا حیات 
هر حی همان نحوه وجود اوست و نحوه وجود، تعیین کننده آثار حیاتی است که از او صادر می شود. با توجه به تعاریف 
بیان شده برای حیات از نظر مفهوم آن، انواع متمایز از حیات وجود دارد. با توجه به عوالم که به مادی، خیالی و عقلی 

تقسیم می شود، حیات به سه دسته متمایز تقسیم می شود:
• حیات معنوی )آسمانی(: تسلی روحی در مسیر رسیدن به جاودانگی

• حیات ادراکی و معنایی: ایجاد ارتباط با محیط و حس تعلق و احساس زنده بودن
• حیات مادی )زمینی(: ترغیب به حرکت و جنب وجوش

1-2- تجلی مفهوم حیات در معماری
 با توجه به تعریف های متنوع ارائه شده برای حیات از دیدگاه های متفاوت مادی، معنوی و ادراکی- معنایی، چگونگی 
ادبیات  بیان شده در  تعاریف حیات  به  با توجه  این مفاهیم در معماری و طراحی مورد سؤال است. در جدول 1  جلوه 
موضوع، ویژگی های خاص یک بنا و به کارگیری آن ها با توجه به انواع حیات تقسیم بندی شده است. برای مثال می توان 
در دسته بندی سه بخشی حیات شامل حیات معنوی به تجلی هایی چون محیط سازگار نظیر حضور نور اشاره کرد. در 
بخش حیات ادراکی و معنایی نیز تجلی هایی مانند زیبایی شناسی قرار می گیرند و در قسمت حیات مادی نیز الگوبرداری 

از طبیعت مبتنی بر تعاریف ارائه  شده در ادبیات موضوع، گنجانده شده  است. 
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جدول 1: ارتباط مابین انواع تعریف حیات و جلوه آن در معماری

تجلی حس حیات در معماری مبتنی تعریف حیاتانواع حیات
به تعریف حیات

1. معنوی

رسیدن 1. 1 و  زنده  موجود  در  تحرک  و  حس  بروز  ایجاد 
تأکید بر دعوت کنندگیموجودات با آن از نقص به کمال )معنای لغوی حیات(

)از 1. 2 انسان  با هدف هدایت  به خدا  ایمان  و  از حق  پیروی 
تأکید بر تعادل در پاسخگویی به نیازهانگاه اسالم(

جدایی ناپذیر بودن موجود حقیقی، حیات و روح و حرکت 1. 3
تأکید بر تعادل در پاسخگویی به نیازهاو عقل )ارسطو(

تغذیه، 1. 4 آن رشد،  آثار  و  است  فعل مالک حیات  و  ادراک 
تأکید بر ایجاد آسایش و رفاهحس، حرکت، نطق و علم )حکمای اسالمی(

تأکید بر ایجاد آسایش و رفاهکسب کمال اول به کمال ثانی )فارابی(1. 5

نحوه وجود هر حی که تعیین کننده آثار حیاتی است که از 1. 6
تأکید بر خوانایی فضاهااو صادر می شود )مالصدرا(

2. ادراکی و 
معنایی

1 .2
نوعی  روزمره،  و  عادی  فعالیت های  و  رفتارها  دربرگیرنده 
رهایی از عملکردها و روح آزاد در داخل بناها و ایجادکننده 
 Alexander,( احساسی از راحتی و آسایش و سرزندگی

)2013

ایجاد  و  فضاها  کاربری  تنوع  بر  تأکید 
آسایش و رفاه

احساس سرزندگی در اشیای مادی و انتقال آن به کاربران 2. 2
)Alexander, 2013(تأکید بر ایجاد محیط سازگار

در برگرفتن جریان عادی و فعالیت ها و رویدادهای روزمره 2. 3
)Alexander, 2013(تأکید بر تنوع کاربری فضاها

رایج 2. 4 ذهنی  تصاویر  از  پرهیز  و  بودن  معمولی  سادگی، 
)Alexander, 2013(تأکید بر خوانایی فضاها

5 .2)Alexander, 2013( تأکید بر ایجاد تعادل و حس تعلق به مکانایده کلیت یکپارچه

6 .2
مانند  حوزه ها  از  برخی  کننده  نمایان  قدرت  منشاء 
آفرینش  برای  یکپارچه  و  پیوسته  به هم   موجودیت های 

)Alexander, 2013( کلیت
تأکید بر ایجاد تعادل و حس تعلق به مکان

داشتن 2. 7 دوست  تجربه هاي  ایجاد  از  آمده  پدید  حس 
)Lennard et al., 1998, p. 82(تأکید بر حس تعلق و ایجاد آسایش و رفاه

8 .2)Golkar, 2007( تأکید بر امنیت و حس تعلق به مکاناحساس تعلق و آرامش

حس ایجادشده از مالحظه مناظر دل انگیز در کنار یکدیگر 2. 9
)Cullen, 2008, p. 8(تأکید بر نظم و تناسب

3. مادی

تنوع فعالیت های رخ داده در یک مکان بدون محدودیت 3. 1
)Chapman, 2007, p. 149( زمانی

تأکید بر تنوع کاربری، امنیت و کاربری با 
حداقل محدودیت

آن 3. 2 کاربری  به  توجه  با  بنا  یک  ورودی  منظر  کیفیت 
)Golkar, 2007(تأکید بر نظم و تناسب

3 .3
نیازهاي  و  حیاتی  عملکردهاي  به  مناسب  پاسخگویی 
موجودات  همه  بقاء  امکان  نمودن  فراهم  بیولوژیکی 

)Lynch, 1997, p. 154(

و  کاربری  تنوع  تعادل،  ایجاد  بر  تأکید 
ایجاد آسایش و رفاه

4 .3
بناشده  و  اقبال  خوش  و  خودجوش  ارگانیک،  محیطی 
جمعیت های  معماري،  انسانی،  و  اقتصادي  تنوع  پایه  بر 

)Jacobs, 2009, p. 17( متراکم و اختالط کاربری ها

تنوع  و  طبیعت  از  الگوبرداری  بر  تأکید 
کاربری فضاها
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3. مادی

5 .3
ساختمان های  و  کاربری ها  از  مختلط  متراکم،  محیطی 
 Jacobs,( گوناگون به همراه حضور و جنب وجوش مردم

)2009, p. 17
تأکید بر تنوع کاربری و امنیت در فضا

6 .3
خرید،  گردش،  چون  گوناگون  فعالیت های  بودن  مجتمع 
گفتگو، کار و ایجاد ارتباط اجتماعی در کنار یکدیگر ولیکن 
 Hamidi et( با مقیاس ها و شدت و ضعف های گوناگون 

)all., 1997, p. 35

و  آسایش  ایجاد  و  کاربری  تنوع  بر  تأکید 
رفاه

7 .3 Carrier, 1996,( دسترسی آسان نقاط مطلوب و پرانرژی
 )p. 19

تأکید بر خوانایی فضاها

در میان جمع بودن، حضور فعال و پرشور و نشاط کاربران 3. 8
)Pakzad, 2003, p. 98( تأکید بر ایجاد آسایش و رفاهدر فضا

تنوع فعالیت های رخ داده در یک مکان بدون محدودیت 3. 9
)Chapman, 2007, p. 149( زمانی

با حداقل  تنوع کاربری، کاربری  بر  تأکید 
محدودیت و امنیت

با توجه به جدول 1 معیارهای یک محیط دارای حیات که هر یک به نحوی تجلی گر حس حیات در بنا هستند عبارت اند 
از: زیبایی شناسی، الگوبرداری از طبیعت، تنوع فضایی، محیط سازگار، خوانایی، امنیت، حس تعلق به مکان، آسایش و رفاه، 
 Babaei et al., 2015; Khanian et al., 2013; Kordjazi & Mirsaeedy,( و مکان با حداقل ایجاد محدودیت برای فعالیت
2014(. با توجه به مطالعات جامع کریستوفر الکساندر در باب مفهوم حیات و مطابقت آن معیارها با بسیاری از معیارهای 
درونی و کاربردی اسالم در بقای عناصر و جاودانه بودن آن در این مقاله از معیارهای یادشده توسط وی استفاده شده است. 
هر یک از این معیارها به ویژگی های خاصی بستگی دارند که عبارت اند از: مرکزیت، تناسبات متفاوت، حفظ سلسله مراتب، 
نوعی  با  انطباق  تمایز،  برای  نشانه ها  اجزا، وجود  پیوستگی  و  انسجام  تعادل،  قابل  درک،  و  و زمینه  کامل، ساده  فرم ها 

 .)Alexander, 2013( بی نظمی درون زا، زایش متشابهات، و تعادلی پویا بین فضاهای مثبت و منفی
در ادامه، ویژگی های ذکرشده برای حضور حیات در معماری با هدف شناسایی نوع ارتباط مابین معیارهای حیات و تجلی 
آن ها در هندسه بنا مبتنی بر مطالعه انجام شده توسط الکساندر )2013( بررسی شده است. چگونگی برقراری این ارتباط 

در بخش توسعه فرضیه ها و الگوی مفهومی به صورت تفصیلی مطرح شده است:
1. مرکزیت 2. تناسبات متفاوت 3. حفظ سلسله مراتب 4. فرم ها و زمینه  کامل، ساده و قابل  درک 5. تعادل 6. انسجام و 
پیوستگی اجزا 7. وجود نشانه ها برای تمایز 8. انطباق با نوعی بی نظمی درون زا 9. زایش متشابهات 10. تعادلی پویا بین 

فضاهای مثبت و منفی.

1-3- ارتباط مابین تجلی حس حیات در معماری و ویژگی های هندسه
تأثیر  تحت  است  هر یک ممکن  که  معرفی شد  زنده  بناهای  در  ویژگی های هندسی  از  پیشین، مجموعه ای  بخش  در 
مجموعه ای از نیازها برای ایجاد حس حیات در یک بنا در نظر گرفته  شوند. حال این سؤال مطرح می شود که هر یک از 
انواع تجلی حس حیات در معماری چگونه قابل ارزیابی است؟ برای این منظور، با توجه به مفهوم و ماهیت هر یک از انواع 
تجلی حس حیات در معماری، مجموعه ای از شاخص های ارزیابی در شکل 1 ارائه شده است. این شاخص ها می توانند در 
عینیت بخشیدن به مفهوم حیات در معماری بسیار مؤثر باشند و راه را برای برقراری ارتباط مابین تجلی حیات )جدول 
1( و معیارهای هندسی هموار سازند. تعیین این ارتباطات با توجه به تعاریف بیان شده برای مجموعه ویژگی های هندسی 
در این بخش بوده است )شکل 2(. الزم به ذکر است که ویژگی هایی از هندسه بنا که با معیارهای حیات معنوی، مادی 
و ادراکی- معنایی در ارتباط هستند، می توانند با توجه به ماهیت خود، تعبیرگر هندسه محسوس و معقول باشند. جهت 
درک بهتر این ارتباط نیاز به شناخت و تحلیل دقیق معیارهای هندسی بنا می باشد. هندسه معرب کلمه اندازه است و به 
 Kharazmi & Afhami, 2009,( تصرف درآوردن روح و عقل توسط ابزاری به نام هندسه در دست معماران محقق می شود
 Abolghasemi, 2006, p.( در تمامی مراحل تکوین اثر معماری رابطه تنگاتنگی بین هندسه و نیارش دیده می شود .)p. 10
366(. عامل بنیادین ایجاد وحدت در میان اجزا جهان هستی و پیکره هر یک از فرهنگ های معماری چیزی جز هندسه و 
تناسبات نمی تواند باشد )Bemanian, 2011(. راز کیمیاگری )هندسه( به کارگیری نقش مایه های پنهان، به فعلیت رسانیدن 
تمامی خواص اشکال و موارد بسیار دیگر است )Nadimi, 1999(. ازاین رو همواره هندسه با تمامی ابعادش درگذر زمان 
نقشی تأثیرگذار بر کیفیت برقراری ارتباط بنا با کاربران داشته است )Silvayeh et al., 2013(. حیات پذیری نمونه ای از 
کیفیت برقراری ارتباط مابین انسان و بنا است )Saberi kakhaki, 2013(. درنتیجه، جنبه های مختلف بنا همچون هندسه 
بر این ارتباط تأثیرگذار است. در آرا اخوان الصفا، هندسه به دو مقوله محسوس و معقول تقسیم مي شود. هندسه محسوس 
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 .)Bolkhari, 2011, pp. 79-80( را مدخلی بر صناعت و آفرینش علمی و هندسه معقول را مقوم فکر و آفریننده علم می داند
معیارهای هندسی مذکور می توانند در این دسته بندی قرار گیرند. در هندسه محسوس مواردی همچون تقارن و تناسب 
و در هندسه معقول رمز و نماد، شکل مهمی دارد. از نظر اخوان الصفا، هندسه معقول راهی است برای هدایت انسان ها و 

 .)Bolkhari, 2011( شناخت هرچه بیشتر خداوند. درنتیجه این هندسه ارتباط بیشتری با حیات معنوی دارد
حیات مبتنی بر نگاه اسالمی نیز این گونه تعریف می شود که نیرویی است که موجب بروز حس و تحرک در موجود زنده 
می شود و موجودات با آن خود را از نقص به کمال مطلوب می رسانند. با توجه به پویا  بودن آموزه های اسالمی، این کمال 
افزایش حس زنده و  بر  نیازهای اجتماعی و فرهنگی روز همچون تأکید  مطلوب درگذر زمان دستخوش تغییر شده و 
 Daneshgarmoghadam et al.,( پرنشاط بودن بناها در راستای تعالی اجتماعی و ارتقای فرهنگ عمومی را در برمی گیرد
2011(. از این رو نیاز است تا با شناخت دقیق ابعاد مؤلفه های سرزندگی، این مفهوم را برای حیات پذیری سازگار و به صورت 
نو تعریف نمود )Aliabadi, 2015(. با توجه به تعریف الکساندر و اعتقاد وی بر وجود حیات به اندازه ای متفاوت در تمامی 
اشیا می توان ادعا نمود که مشترک  بودن ابعاد حیات، زمینه مناسبی را برای ایجاد اشتراک، انتقال و تأثیرگذاری حس 
 .)Sajjadzadeh, 2013; Daeipour, 2014( حیات و همچنین ایجاد حس تعلق و انتقال حس زنده بودن را به همراه دارد
از این رو، این نوع از حس حیات بیشتر بر جنبه ادراکی و معنایی تأکید دارد )Alexander, 2013(. حیات و زندگی فرد 
در میان جمع بودن و حضور فعال و پرشور در فضا است )Pakzad, 2003, p. 98(. باید مکان ها و موقعیت هایی براي ایجاد 
تجربه هاي دوست داشتنی ایجاد شود )Lennard et al., 1998, p. 82(. تنوع فعالیت هایی که در یک مکان در طی ساعات 
شبانه روز رخ می دهد، شاخصی از سرزندگی است )Chapman, 2007(. درنتیجه میزان تنوع کاربری های معقول و کیفیت 
منظر ورودی با توجه به کاربری آن می تواند به عنوان شاخص دیگری برای سنجش سرزندگی باشد. مقوله سرزندگی در 
ادبیات موضوع شهرسازی موردتوجه بسیاری از محققان بوده  است. دیدگاه عینی بیان گر تأثیر هندسه محیط به عنوان یکی 
از ویژگی های ذاتی معماری بر سرزندگی است. از دیدگاه احتمال گرایی محیطی، سرزندگی منجر به افزایش حس تعلق 
می شود )Golkar, 2007(. همچنین نظریه پردازان دیگر هر یک از دریچه ای خاص به موضوع سرزندگی پرداخته اند. لینچ 
سرزندگی را یکی از هفت محور اصلی کیفیت یک شهر می داند )Lynch, 1997, p. 154(. جیکوبز اعتقاد دارد که شهرهاي 
بانشاط، بر پایه اختالط کاربری ها بنا شده اند )Jacobs, 2009, p. 17(. از نظر کریر باید کاربری هایی با عملکرد شبانه روزی 
ایجاد کرد )Carrier, 1996, p. 19( و فعالیت هایی چون گردش، خرید، گفتگو، کار و ایجاد ارتباط اجتماعی را نمی توان از 
یکدیگر جدا نمود )Hamidi et al., 1997, p. 35(. نقطه مشترک تمامی تعاریف مطرح شده در تمرکز بر جنبه مادی حیات 
و تالش برای ترغیب به حرکت و جنب وجوش است. همان طور که مشاهده می شود، علی رغم یافته های محققان مبنی بر 
تاثیرگذاری ویژگی های هندسی بر حیات معماری، همچنان مطالعات اندکی در این حوزه انجام شده است و عمده تمرکز 
بر ارزیابی مقوله سرزندگی در معماری شهری بوده است. از این رو پرداختن به مسأله ارزیابی تاثیرگذاری هندسه بر حیات 

معماری ارزشمند است. 

2. توسعه فرضیه ها و الگوی مفهومی
یافته های محققان در ادبیات موضوع نشان می دهد که حس حیات به شکل های مختلفی می تواند در معماری ظاهر شود 
در حالی که حیات خود می تواند دارای مراتب مختلفی همچون حیات معنوی، ادراکی- معنایی و مادی باشد. جمع بندی 
این یافته ها در شکل 1 نمایش داده شده است. به طورکلی می توان ده نوع تجلی حس حیات در معماری را معرفی نمود 
که هر یک می توانند به عنوان معیاری برای ارزیابی حیات در یک بنا نیز مورد استفاده قرار گیرند. انواع تجلی حس حیات 
در معماری عبارت اند از: تنوع کاربری، دعوت کنندگی، حس تعلق به مکان، کاربری با حداقل محدودیت، الگوبرداری از 
طبیعت، محیط سازگار، خوانایی، تعادل، نظم و تناسب، امنیت و آسایش و رفاه. نکته حائز اهمیت، ارتباط نمایان و روشن 
انواع تجلی حیات در معماری با ویژگی های هندسی معماری است. فهم و شناخت دقیق این ارتباط نخست نیازمند یک 
از معیارها و شاخص های الزم  این منظور، مجموعه ای  برای  بنا است.  از وضعیت حیات در معماری یک  ارزیابی دقیق 
برای ارزیابی میزان حیات در معماری مبتنی بر ادبیات موضوع در شکل 1 معرفی می شود. در ادامه به منظور پاسخ به 
سؤال اصلی تحقیق مبنی بر تعیین ویژگی های هندسی تأثیرگذار بر حیات معماری و میزان تأثیرگذاری آن ها، نیاز است 
تا ارتباط مابین تجلی حس حیات در معماری با ویژگی های هندسی شناسایی شود. برای این منظور ابتدا با توجه به 
یافته های محققان در ادبیات موضوع، مجموعه ای از مهم ترین معیارهای هندسی معماری و شاخص های وابسته معرفی 
خواهد شد )شکل 2(. سپس با توجه به تعریف ارائه شده برای هر یک از معیارهای حیات )جدول 1 و شکل 1( و هندسی 
)شکل 2( در این تحقیق، می توان ارتباط های مابین معیارهای حیات و هندسی را با توجه به دامنه های مشترک آن  دو 
برقرار نمود )جدول 2(. این در حالی است که هر یک از معیارهای هندسی مدنظر خود می تواند تعبیرگر هندسه محسوس 

و معقول بوده و از سوی دیگر با معیارهای حیات معنوی، مادی و ادراکی- معنایی در ارتباط باشند. 
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شکل 1: معیارها و شاخص های ارزیابی تجلی حس حیات در معماری

 

7 
 

          
                 

               

 .             

 .            ·                              )Babaei et al, 2013(
·                                                                    )Babaei et al, 2013(

 .                
·                                )Lennard et al, 1998, p. 82 ; Golkar, 2007(
·                              )Lennard et al, 1998, p. 82 ; Golkar, 2007(
·                                                       )Lennard et al, 1998, p. 82 ;

Golkar, 2007(
 .                 
       ·                                                                 (Chapman, 2007, p.149) 

 .                    ·                                                      )Jacobs, 2009, p.17(

 .            ·                                          )Alexander, 2013(

 .        
·                                                                                   )

Alexander, 2013(
·                                     )Alexander, 2013(

 .      ·                                      /                (Alexander, 2013)

  .      
·                                                             -                   )Golkar, 2007(
·                                              )Chapman, 2007, p.149(
·                                         )Jacobs, 2009, p.17(

 .            

·                            )Cullen, 2008, p.8 ; Golkar, 2007(
·                                      )Cullen, 2008, p.8 ; Golkar, 2007(
·                                                     )Cullen, 2008, p.8 ; Golkar, 2007(
·                                       )Cullen, 2008, p.8 ; Golkar, 2007(
·                                                                          )Cullen, 2008, p.8 ; 

Golkar, 2007(
·                                                     )Cullen, 2008, p.8 ; Golkar, 2007(
·                                          )Cullen, 2008, p.8 ; Golkar, 2007(

  .             

·                                                                                    
                                                                  )Alexander, 2013(

·                                                                               )Lennard et al,
1998, p. 82(

·                                                                                )Lynch,
1997, p.154(

·                        )Chapman, 2007, p.149;Alexander, 2013(
·                                    )Chapman, 2007, p.149;Alexander, 2013(
·                                             )Chapman, 2007, p.149;Alexander, 2013(
·                                              )Chapman, 2007, p.149;Alexander, 2013(

 
                                                                                                                             

     -                                                                                                           -            
                   -                                                                               . (3     )                     ط

                                                           أ                                                                 .   أث   ذ  

از این رو با توجه به یافته های تحقیق می توان مشاهده نمود که هر یک از معیارهای هندسی با در نظر گرفتن نوع آن ها 
شامل محسوس، محسوس- معقول و معقول مبتنی بر تجلی های متفاوت حیات در معماری، می توانند با انواع مختلفی 
از حیات نظیر مادی، ادراکی- معنایی و معنوی در ارتباط باشند )جدول 3(. برای نمونه، معیار هندسی معقول تعادل 
می تواند بر بازنمود انواع حیات معنوی، ادراکی- معنایی و مادی تأثیرگذار باشد. معیار هندسی تعادل با ایجاد تعادل در 
پاسخگویی به نیازها با تأکید بر پیروی از حق و ایمان به خدا با هدف هدایت انسان و جدایی ناپذیر بودن موجود حقیقی، 
حیات، روح، حرکت و عقل منجر به ایجاد حس حیات معنوی در معماری می شود )جدول 1(. از سوی دیگر، معیار هندسی 
تعادل با توجه به ایده کلیت یکپارچه در بروز حس حیات ادراکی- معنایی مؤثر است. همچنین، معیار هندسی تعادل با 
درنظر گرفتن پاسخگویی مناسب به عملکردهای حیاتی و نیازهای بیولوژیکی و فراهم نمودن امکان بقای همه موجودات 
هندسی  معیار  یک  می شود،  مالحظه  که  همان طور  شود.  نیز  معماری  در  مادی  حیات  ایجاد حس  به  منجر  می تواند 
ممکن است به صورت توأمان با مراتب مختلفی از حیات در ارتباط باشد. دلیل این ارتباط مشترک و منطقی، رابطه میان 
معیارهای هندسی و معیارهای حیات متأثر از انواع تجلی حس حیات است. حال با توجه به نتایج و یافته های کسب شده 
شامل شاخص های ارزیابی وضعیت ویژگی های هندسی و حیات و همچنین ارتباطات درونی آن ها، می توان ابتدا با بررسی 
مراکز  تحقیق، حیات پذیری  این  در  نمونه  برای  نمود.  ارزیابی  را  آن  معماری، سطح حیات  نمایان هندسی  ویژگی های 
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فرهنگی با نمونه موردی فرهنگ سراها، بررسی می شود. فرضیه در نظر گرفته شده در این تحقیق عبارت اند از: ویژگی های 
هندسی معماری بر حیات پذیری آن مؤثر است. این فرضیه در مجموعه های فرهنگی با تمرکز بر فرهنگ سراها مورد آزمون 

قرار گرفته است.

شکل 2: معیارها و شاخص های مربوطه به ویژگی های  هندسه متأثر از مفهوم حیات در بنا

 

8 
 

. از سوی دیگر، (1 جدول) شودبودن موجود حقیقی، حیات، روح، حرکت و عقل منجر به ایجاد حس حیات معنوی در معماری میناپذیر جدایی
است. همچنین، معیار هندسی تعاادل باا درن ار     مؤثرمعنایی  -ایده کلیت یکپارچه در بروز حس حیات ادراکیمعیار هندسی تعادل با توجه به 
تواند منجر به ایجاد حاس  ملکردهای حیاتی و نیازهای بیولوژیکی و فراهم نمودن امکان بقای همه موجودات میگرفتن پاسخگویی مناسب به ع

مراتب مختلفی از حیات در با  توأمان صورتبه ممکن استشود، یک معیار هندسی طور که مالح ه میهمانشود. نیز حیات مادی در معماری 
حاال  از انواع تجلی حس حیات است.  متأثردلیل این ارتباط مشترک و منطقی، رابطه میان معیارهای هندسی و معیارهای حیات  .باشدارتباط 

هاا،  های هندسای و حیاات و همچناین ارتباطاات درونای  ن     های ارزیابی وضعیت ویژگیشامل شاخص شدههای کسببا توجه به نتایج و یافته
مراکاز  پاذیری  حیاات های نمایان هندسی معماری، سطح حیات  ن را ارزیابی نمود. برای نمونه در ایان تققیا ،   یابتدا با بررسی ویژگ توانمی

هاای هندسای معمااری بار     از: ویژگی شده در این تققی  عبارتندگرفته ن ر در. فرضیه شودمی بررسی، سراهافرهنگفرهنگی با نمونه موردی 
 مورد  زمون قرار گرفته است. سراهافرهنگهای فرهنگی با تمرکز بر است. این فرضیه در مجموعه مؤثرپذیری  ن حیات

 های  هندسه متأثر از مفهوم حیات در بناهای مربوطه به ویژگیمعیارها و شاخص :2شکل 

                     
) Alexander,2013(

 .      ·                                                                                 
              (Q_SU_551)

 .                
           

·                                                                        
                      (Q_SU_541)

 .                ·                                                             (Q_SU_531)

 .                  
      ·                                              (Q_SU_521)

 .       ·                                     (Q_SU_511)

·                               (Q_SU_512)

 .          
             

·                                                                   
(Q_SU_561)

·                                                                       
(Q_SU_562)

 .               
          

·                                                    (Q_SU_571)

·                                    (Q_SU_572)

 .                
               

·                                                                       
     (Q_SU_581)

·                                             (Q_SU_582)

 .              ·                                                                       
                      (Q_SU_591)

  .                 
                

·                                                      (Q_SU_5101) 
·                                                                (Q_SU_

5102) 
 ارتباط مابین تجلی حس حیات در معماری و معیارهای هندسی :2 جدول

جدول 2: ارتباط مابین تجلی حس حیات در معماری و معیارهای هندسی

معیارهای هندسه  
در بنا 

تجلی حس
حیات در بنا

ت 
کزی

مر

ت 
سبا

تنا
 با 

ال
شک

ا
وت

تفا
م

ب
رات

ه م
سل

سل
ظ 

حف

نه  
زمی

 و 
م ها

فر
اده

 س
ل و

کام

دل
تعا

ی 
تگ

وس
 پی

م و
جا

نس
ا

جزا
ا

ی 
 برا

ه ها
شان

د ن
جو

و
ایز

تم

ی 
ظم

ی ن
با ب

ق 
طبا

ان
ن زا

درو

ات
ابه

تش
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ویا
ی پ
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تع

 و 
ت

مثب
ی 

اها
فض

فی
من

امنیت

حس تعلق

خوانایی

نظم و تناسب

تنوع کاربری

تعادل

دعوت کنندگی
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آسایش و رفاه

محیط سازگار

الگوبرداری از 
طبیعت

کاربری با حداقل 
محدودیت

جدول 3: ارتباط مابین انواع معیارهای هندسی و انواع حیات

انواع هندسه انواع حیات
معیارهای هندسی

معقول معقول/ محسوس محسوس معنوی ادراکی- معنایی مادی

   مرکزیت

  اشکال با تناسبات متفاوت

    حفظ سلسله مراتب

    فرم  ها و زمینه  کامل و ساده

    تعادل

    انسجام و پیوستگی اجزا

  وجود نشانه ها برای تمایز

    انطباق با بی نظمی درون زا

   زایش متشابهات

   تعادلی پویا بین فضاهای مثبت و منفی

3. روش شناسی
تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی براساس روش مقطعی 
و از نظر اطالعات کیفی است. سنجش صحت فرضیه های تحقیق با استفاده از نظرات خبرگان پیرامون سؤاالت مشخص 
انجام شده است. بدین نحو که نخست با طراحی پرسش نامه نیمه باز، نظرات خبرگان در ارتباط با هر یک از معیارهای 
اثرگذاری هندسه بر حیات پذیری معماری و شاخص های مرتبط با اندازه گیری آن ها برای مورد مطالعاتی فرهنگ سراها 
به عنوان یکی از مهم ترین مراکز فرهنگی در تعامالت اجتماعی و زندگی شهری امروز، جمع آوری شده است. جامعه آماری 
انتخاب شده از میان متخصصان دانشگاهی رشته معماری شامل اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی است. اندازه جامعه 
آماری با استفاده از فرمول آماری کوکران برابر با 45 نفر برای هر مورد مطالعاتی تعیین شده و از روش نمونه های تصادفی 
ساده استفاده شده است. سنجش روایی پرسش نامه با استفاده از روش روایی محتوایی و سنجش پایایی پرسش نامه با 
استفاده از آلفای کرونباخ انجام شده است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده در پرسش نامه ها برابر با 0/917 شده است 
که خود حاکی از قابل  قبول بودن پایایی پرسش نامه است. درنهایت، یافته های این فرآیند با استفاده از روش تجزیه وتحلیل 
بر  مبتنی  مفهومی  مدل  یک  از  استفاده  با  تحقیق  مسأله  تحلیل  تحلیل شده است.  استنباطی  آمار  بر  مبتنی  اطالعات 
مجموعه ای از روابط برداشت شده از ادبیات موضوع پیرامون ارتباط برخی از عوامل و تأثیر آن ها بر حس حیات بنا انجام 
شده است. نوع و کیفیت این روابط با توجه به نظرهای جامعه آماری تعیین شده است. با توجه به جمع آوری نظرات خبرگان 
با استفاده  ارائه شده  بنا، مدل تحلیلی  اثرگذاری آن ها بر حیات  تأثیرگذار )هندسه( و کیفیت  پیرامون شناسایی عوامل 
از روش های تحلیلی مناسب برای سنجش همبستگی، بررسی شده است. روند کلی این تحقیق در شکل 3 نشان داده 

شده است.
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شکل 3: روند کلی مراحل تحقیق
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 ژوهشهای پیافته. 4
های موردی معرفی و سپس اجمالی، نمونه صورتبه. نخست اندشدهیبررسهای موردی با هدف سنجش فرضیه تحقیق در این بخش، نمونه 

 شده است. ارائهخبرگان  ها مبتنی بر نظرهایو تحلیل یافته نتایج ارزیابی

4. یافته های پ  ژوهش
نمونه های  اجمالی،  به صورت  نخست  بررسی شده اند.  تحقیق  فرضیه  هدف سنجش  با  موردی  نمونه های  بخش،  این  در 

موردی معرفی و سپس نتایج ارزیابی و تحلیل یافته ها مبتنی بر نظرهای خبرگان ارائه شده است.
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4-1- تحلیل مورد مطالعاتی
فرهنگ سراها با اجرای برنامه های متعدد و برقراری ارتباط با مردم، به عنوان دانشگاهی دائمی در رشد فکری و فرهنگی 
بناهای  است.  اهمیت  حائز  جمعی،  فضای  یک  به عنوان  فرهنگ سراها  حیات پذیری  این رو  از  هستند.  تأثیرگذار  جامعه 

فرهنگی با توجه به نقش مهم آن ها در جامعه باید بتوانند پذیرای طیف متنوعی از کاربران در خود باشند. 
به صورت  فرهنگسرا  با  ارتباط  در  افراد   )1 از:  عبارت اند  که  می شوند  تقسیم  کلی  دسته  سه  به  فرهنگ سراها  کاربران 
مداوم مانند کارکنان بخش های مختلف، 2( افراد مراجعه کننده در بازه های زمانی خاص نظیر بازدید از فضاهای تجاری، 
نمایشگاهی و سالن های نمایش و 3( افراد مراجعه کننده جهت گذراندن وقت آزاد و بدون برنامه از قبل نظیر مراجعه به 

فضاهای میانه و محوطه ها. 
در این تحقیق، دو فرهنگسرای نیاوران و جوان به عنوان دو نمونه از فرهنگ سراهای فعال تهران با تعداد مراجعه کننده باال 
در طی سال های گذشته و درعین  حال متفاوت از نظر موقعیت جغرافیایی در شهر تهران، دوره ساخت، سبک معماری و 
بافت متفاوت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی محدوده خدمت رسانی انتخاب شده اند. از این رو بررسی وضعیت حیات پذیری 
این دو فرهنگسرا و تحلیل آن با توجه به ویژگی های هندسی معماری مدنظر مطلوب خواهد بود. فرهنگسرای نیاوران 
بنایی است در شمال شرقی شهر تهران. ساخت این بنا در تاریخ 1355 شروع و در سال 1356 به اتمام رسیده است. این 
بنا ساختمانی پست مدرنیستی است که با بهره گیری از عناصر معماری کهن ایرانی به صورت مینی مالیستی خودنمایی 
می کند1. فرهنگسرای نیاوران دارای مساحت 110 هزار مترمربع با زیربنای 10 هزار مترمربع  است. ساختمان فرهنگسرا از 
کنار هم نشستن احجام کامل و منفرد به وجود آمده که در کنار هم نشسته اند و به گرد حیاط مربع شکلی انتظام یافته اند 
و با دارا بودن حیاط مرکزی، به نوعی تداعی گر معماری درونگرا است )شکل 4(. فرهنگسرای جوان نیز به عنوان نخستین 
فرهنگسراي شهر تهران در جنوب پایتخت در سال 1370 کار خود را آغاز نمود. این فرهنگسرا دارای مساحتی بالغ  بر 83 
هزار مترمربع با زیربنای 24 هزار مترمربع است و انجام فعالیت های متنوعی را برای عموم به ویژه جوانان و نوجوانان فراهم 
کرده است. فضاها با اندازه های ثابت و یکنواخت تقسیم  شده اند در مقام مقایسه با فرهنگسرای نیاوران، این فرهنگسرا با 

بسته بودن حجم کلی و دارا  بودن حیاط بیرونی، معماری برونگرا را یادآوری می کند )شکل 5(.

شکل 4: سایت پالن و پالن های فرهنگسرای نیاوران و حیاط مرکزی

           
)www.fniavaran.ir(

شکل 5: عکس هوایی و پالن همکف و پرسپکتیو فرهنگسرای جوان

             
)www.khavaran.farhangsara.ir(

4-2- یافته های تحقیق
در این بخش، مورد مطالعاتی با توجه به نظرات خبرگان از منظر حیات پذیری ارزیابی  شده اند. میزان اثرگذاری هر یک 
از معیارهای هندسی مدنظر بر ایجاد حس حیات در فرهنگ سراهای مورد مطالعه با یکدیگر مقایسه شده است. برای این 
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منظور و با توجه به ماهیت داده ها از آزمون آماری ناپارامتری فریدمن توسط نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج 
جدول 4 نشان می دهد که مجموعه معیارهای هندسی مرکزیت ، فرم  و زمینه کامل- ساده، حفظ سلسله مراتب، زایش 
نحو،  به همین  تعیین شده اند.  نیاوران  فرهنگ سرای  ارتقای حس حیات در  به عنوان مهم ترین عوامل جهت  متشابهات، 
معیارهای تناسبات متفاوت، تکرار متناوب، فرم  و زمینه کامل- ساده نیز به عنوان مهم ترین معیارهای هندسی تأثیرگذار 
نمونه،  برای  دانست.  بنا  دو  این  متفاوت  معماری  در  می توان  را  تفاوت  این  دلیل  معرفی شده اند.  جوان  فرهنگسرای  بر 
نیاوران دارای  فرهنگسرای جوان دارای یک ساختار معماری منسجم، متمرکز و متقارن است. درحالی که فرهنگسرای 
معماری زنده تر تحت تأثیر وجود مراکز متنوع مانند حیاط مرکزی، عدم تقارن در معماری بنا در عین وجود تعادل و موارد 

مشابه دیگر است.
مذکور  معیارهای  مهم ترین  میان  در  می توان  را  مشترکی  هندسی  معیارهای  که  است  حالی  در  مطرح شده  تفاوت های 
مشاهده نمود. معیارهای فرم  و زمینه کامل- ساده و زایش متشابهات، ازجمله معیارهای هندسی مهم در هر دو فرهنگسرا 
هستند. دلیل این مشابهت ها تا حدی در کاربری های همگون این دو مجموعه و حضور آن ها در یک بستر اجتماعی با 
ریشه های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی مشترک نهفته است. معیارهای هندسی مذکور هر یک به نحوی می توانند مفهوم 
حیات را از ابعاد مادی، معنوی و ادراکی- معنایی در بنای این فرهنگ سراها وارد نمایند. نتایج تحلیل همبستگی معیارهای 
مدنظر در فرهنگسرای نیاوران حاکی از همبستگی مثبت و معنادار آماری مابین معیارهای مرکزیت با دیگر معیارها شامل 
مقیاس مختلف و وجود نشانه ها برای تمایز است. در فرهنگسرای جوان نیز مابین معیارهای هندسی مرکزیت با مقیاس 
مختلف همبستگی مثبت معنادار مشاهده می شود. این روابط همبستگی نشان می دهد که ارتقای هر یک از معیارهای 
هندسی بر ارتقای معیارهای همبسته بر آن تأثیر گذاشته و در نهایت ارتقای هر دو منجر به بهبود وضعیت حیات در 
فرهنگ سراهای مدنظر می شود. در جدول 5 تجمیع نتایج حاصل از ارزیابی معیارهای هندسی تأثیرگذار بر حیات پذیری 
بناهای فرهنگ سراها ارائه شده است. همچنین به وضوح می توان اهمیت معیارهای هندسی معقول را مشاهده نمود. عالوه 
بر آن با توجه به مجموع کل رتبه میانگین به تفکیک هر فرهنگ سرا می توان مشاهده نمود که فرهنگ سرای نیاوران از 

نظر شاخص حیات پذیری به صورت کلی در سطح باالتری نسبت به فرهنگ سرای جوان قرار می گیرد. 

جدول 4: نمایش رتبه های میانگین محاسبه  شده با آزمون فریدمن

رتبه میانگین

جوان نیاوران شاخص معیار
15,75 15,27 Q_SU_511

)C1( مرکزیت
21,68 21,32 Q_SU_512

19,40 6,75 Q_SU_521 )C2( تناسبات متفاوت
4,70 17,05 Q_SU_531 )C3( حفظ سلسله مراتب
11,74 11,69 Q_SU_541 )C4( فرم  و زمینه کامل- ساده
18,80 17,05 Q_SU_551 )C5( تعادل
11,52 11,50 Q_SU_561

)C6( انسجام و پیوستگی اجزا
12,27 12,48 Q_SU_561

15,63 15,37 Q_SU_571
)C7( وجود نشانه ها برای تمایز

7,23 6,27 Q_SU_572

4,45 3,25 Q_SU_581
)C8( انطباق با نوعی بی نظمی درون زا

17,55 16,55 Q_SU_582

11,89 12,24 Q_SU_591 )C9( زایش متشابهات
17,68 16,42 Q_SU_5101

)C10( تعادلی پویا بین فضای مثبت و منفی
15,13 14,57 Q_SU_5102

192,39 210,43 مجموع کل
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جدول 5: رتبه بندی نهایی معیارهای هندسی تأثیرگذار بر حیات فرهنگ سراها

رتبه  نوع
هندسه معیار رتبه نوع هندسه معیار رتبه  نوع

هندسه معیار

9 محسوس C1 5 معقول/ محسوس C6 1 معقول C2

10 محسوس C7 6 معقول/ محسوس C5 2 معقول C9

7 محسوس C8 3 معقول C3

8 محسوس C10 4 معقول C4

نتایج جدول 6 نشان می دهد که دو فرهنگ سرا، از نظر وضعیت معیارهای هندسی معقول/ محسوس و محسوس در یک 
وضعیت تقریباً برابر با یکدیگر قرار دارند. این در حالی است که  برتری فرهنگ سرای نیاوران از نظر شاخص حیات پذیری 
تحت تأثیر برتری آن با توجه به مجموعه معیارهای هندسی معقول نسبت به وضعیت فرهنگ سرای جوان است. علت 
حیات پذیری باالتر فرهنگسرای نیاوران را می توان هندسه پالن معماری این فرهنگسرا و سایر اجزاء معماری آن دانست. 
وجود حیاط های مختلف با ابعاد متفاوت، منجر به ایجاد تناسبات متفاوت شده است. عالوه بر آن احجام تشکیل دهنده 
بنا نیز از حجم های پایه مربع- مستطیلی الهام گرفته شده که تکرار این حجم در بستر و زمینه کامل و ساده خود، معیار 

هندسی زایش متشابهات )که هر دو از معیارهای هندسی معقول  هستند( را نیز تداعی کرده است.

جدول 6: رتبه بندی نهایی نوع هندسه به تفکیک هر فرهنگ سراهای مورد بررسی

رتبه میانگین

جوان نیاوران نوع هندسه
8,77 15,09 معقول
14,19 13,67 معقول/ محسوس
11,50 10,90 محسوس

5. بحث و نتیجه گیری
هندسه و تناسبات، مفاهیمی در معماری هستند که بر رابطه  مناسب میان اجزاء با یکدیگر و با کل اثر داللت داشته و 
کاربرد آن  دو به دلیل ایجاد زیبایی بصری و فراهم نمودن امکان انتقال مفاهیم متعالی در معماری دارای اهمیت است. 
ازجمله مفاهیمی که امروز به عنوان یک دغدغه در معماری مطرح می شود، حیات پذیری بنا است. به منظور بقای حیات 
در فضاهای معماری، نیاز به سرزندگی است. تأثیر هندسه در طراحی بنا و همچنین برقراری ارتباط مابین کاربران با 
بنا امری انکارناپذیر است. ازاین رو در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی به بررسی تأثیر هندسه 
بر حیات پذیری معماری پرداخته شده است. در این راستا مجموعه ای از معیارها و شاخص های مرتبط با مفهوم حیات 
با محوریت  ارزیابی و تحلیل نظر خبرگان  ادبیات موضوع استخراج و سپس مبنای  بر  بنا مبتنی  و ویژگی های هندسه 
زمینه   و  فرم   مرکزیت،  متفاوت،  تناسبات  از:  عبارت اند  ارزیابی شده  هندسی  ویژگی های  است.  قرارگرفته  فرهنگ سراها 
کامل- ساده، تعادل، انسجام و پیوستگی اجزا، وجود نشانه ها برای تمایز، حفظ سلسله مراتب، انطباق با نوعی بی نظمی 
درون زا، زایش متشابهات، تعادلی پویا بین فضای مثبت و منفی. این ویژگی ها که خود ریشه در حیات مادی، معنوی و 
ادراکی- معنایی دارند، می توانند تداعی کننده مفهوم حیات پذیری هندسی باشند. این نوع از ارتباط ویژگی های هندسی 
با مفهوم حیات از طریق معیارهای حیات پذیری بررسی شده که عبارت اند از: زیبایی شناسی، الگوبرداری از طبیعت، تنوع 

فضایی، محیط سازگار، خوانایی، امنیت، حس تعلق به مکان، مشارکت دادن مردم و آسایش و رفاه.
با توجه به نتایج کسب شده از ارزیابی معیارهای هندسی در فرهنگ سراها به عنوان نمونه های اهمیت معیارهای هندسی 
معقول در میان معیارهای هندسی تأثیرگذار بر حیات مشاهده می شود. درنتیجه هندسه معقول و محسوس بر القای حس 
حیات به ویژه از نوع معنوی آن در فرهنگ سراهای موردبررسی تأثیر معنادار دارند. عالوه بر آن، نتایج تحقیق حاکی از 
برتری فرهنگ سرای نیاوران از نظر حیات پذیری معماری نسبت به فرهنگ سرای جوان بیشتر تحت تأثیر عمده معیارهای 
تا معیارهای هندسی تناسبات متفاوت،  با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود  هندسی معقول است. همچنین 
زایش متشابهات، حفظ سلسله مراتب و زمینه کامل و ساده در طراحی فرهنگ سراها بیشتر مدنظر طراحان قرار گیرد. 
درنتیجه نیاز است تا طراحان در طراحی یک فرهنگسرا با هدف دست یابی به حداکثر حیات پذیری نکات مهمی را مدنظر 
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بازمنود تأثیر هندسه بر حیات پذیری فضاهای معامری
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قرار دهند که مهم ترین و درعین حال تأثیرگذارترین آن ها عبارت اند از: وجود تنوع در اندازه و ابعاد فضاها و عدم همسانی 
آن ها، حفظ روحیه مشترک در طراحی کالبد فضاهای مختلف، وجود یک نظام و سلسله مراتب منطقی و مناسب جهت 
چیدمان فضاها در کنار یکدیگر و نحوه دسترسی به آن ها و درنهایت سادگی در طراحی و خوانایی فضاها و استفاده بهینه 

از تمامی فضاها.

پی نوشت 
)http://www.fniavaran.ir( 1. سایت رسمی فرهنگسرای نیاوران
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