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چکیده
فرهنگسراها به عنوان فضاهای فرهنگی پیشتاز و یکی از عناصر تشکیلدهنده ی فضای عمومی در شهرها باید بتوانند کارکرد و
رسالت خود را در جذب گروههای مختلف اجتماعی در راستای اهدافی نظیر اعتالی فرهنگی جامعه و بستری برای شکلگیری
تعامالت انسانی به خوبی ایفا کنند .این مهم ،در صورتی امکان تحقق پیدا میکند که طراحی آنها ،عالوه بر داشتن ویژگیهای
مطلوب معماری و زیباشناسانه ،واجد جنبههای کارکردی فضاهای عمومی شهری نیز باشد .هدف از این پژوهش ،بررسی کیفیت
های فضایی مناسب تولید فضاهای عمومی مطلوب در یک سیر تاریخی(سه دهه گذشته) ،با مطالعهی سه فرهنگسرای نیاوران
 ،1356مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول  ،1365فرهنگسرای خاوران  1372به منظور آسیبشناسی کیفیت طراحی فضای
عمومی در معماری فرهنگسرا است .در ارزیابی و سنجش نمونههای موردی ،از شیوهی مشاهده و تحلیل فضایی استفاده شده و
نتایج آن با استفاده از مولفههای کیفیت فضایی استخراج شده از ادبیات موضوع ،تحلیل شده است .نتایج پژوهش حاضر حاکی از
آن است که از لحاظ جنبه های عملکردی نظیر کیفیت نفوذپذیری که به جذب افراد مرتبط است و کیفیت انعطاف پذیری فضا که
اجازهی انجام فعالیتهای متنوع به کاربران فضا را می دهد ،کیفیت طراحی فضاهای عمومی در فرهنگسرای ایرانی سیر نزولی داشته
است.
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واژه های کلیدی:
فرهنگسرا ،فضای عمومی  ،کیفیت های فضایی ،تعامالت اجتماعی
مقدمه
یکی از اساسیت رین نیازهای بشری به عنوان موجودی اجتماعی ،در جمع بودن و ارتباط با سایر انسانهاست .برآوردهشدن این
خواسته مستلزم فضایی برای تحقق آن است ،فضایی که عمومی باشد و امکانات قابل قبول و گوناگونی را برای حضور جمع انسان
ها فراهم آورد .در فرهنگسراها که به عنوان بنایی عمومی بخشی از فضای عمومی شهر را تشکیل میدهند ،یکی از کاستیها و
معضالت ،مربوط به عدم تولید فضاهایی است که بتواند ،اگر نه کامال ،ولی تا اندازه ای به نیازهای اجتماعی افراد پاسخ دهد .این
گونه فضاها باید عالو بر دارا بودن ویژگیهای یک فضای عمومی مطلوب ،بستر مناسبی را برای فعالیتهای جمعی و اجتماعی
فراهم آورند .چنین فضاهایی در صورت وجود ،اغلب فاقد طراحی مناسب و از پیش تعیین شده بدین منظور هستند .عالوه بر آن،
کیفیت های فضایی الزم برای یک فضای عمومی مطلوب که بتواند عالوه بر جذب افراد و فراهم آوری بستر فعالیتهای گوناگون،
طول عمر استفاده از فضا را نیز افزایش دهد و موجب ایجاد تعامالت اجتماعی شود ،را ندارند.
پژوهشهای گوناگونی در مورد چگونگی ارتباط بین محیط انسان ساخت و روابط اجتماعی از سوی افراد مختلف انجام گردیده است
که با مطالعه پیکربندی فضا و انتظام فضایی به چگونگی تعامل آن با ساختارهای اجتماعی و رفتارها و فعالیتهای کاربران فضا
دست یافتهاند ( .)Hillier & Hanson, 1984همچنین بر درک تعامل میان مردم و محیط ساخته شده و تبیین رابطه فرم و
کارکرد تاکید شده است و بیان میدارند که بناها ،فضا را سازماندهی میکنند و روابط و فعالیتهای اجتماعی را در بیرون و درون
خود شکل میدهند .محیط فیزیکی به عنوان انعکاسدهنده و حاصل ساختار و کنشهای اجتماعی است ( .)Hillier, 1999بر
مبنای این نتایج ،پژوهشهای متعددی در حوزه فضاهای عمومی انجام شده است ( Holland et al. 2007;Mitchell,
 .)2003;Montero Avila, 2001; Zieleniec, 2007مطالعاتی نیز که در حوزه حیات جمعی و نقش و جایگاه تعامالت
اجتماعی در فضاهای عمومی کشور به بررسی این موضوع پرداختهاند ،گاه به صورت نظری و گاه به صورت میدانی در نمونههایی
همچون فضاهای ایستگاهی مترو و فضاهای باز تحلیل روابط اجتماعی موجود در فضاها از دیدگاه اجتماع پذیری را انجام دادهاند(
دانشپور و چرخچیان ،1386 ،صالحی نیا و معماریان ،1388 ،مردمی و همکاران)Modiri et al, 2012 ،1390 ،
در ادامه این مطالعات ،پژوهش حاضر با تبیین معیارهای کالبدی و سنجش چهار نمونه موردی داخلی به وسیلهی آنها ،تالش
کردهاست تا در افقی تاریخی(سه دهه گذشته) ،روند رو به کامیابی و یا شکست تولید فضاهای عمومی در معماری فرهنگسراها را
شناسایی کند.
در این پژوهش بررسی فرهنگسراها به صورت خاص مورد توجه قرار گرفته است ،چرا که عملکردهای فرهنگی به دلیل دارا بودن
فضاها و برنامه های غیر رسمی به همراه سایر عملکردها ،زمینه مناسبی را برای برقراری تعامالت اجتماعی ایجاد می کنند .از
سویی دیگر دارای نظام های فعالیتی متفاوتی نسبت به سایر فضاهای عمومی شهری( ،میدان ها ،پارک ها ،فضاهای ایستگاهی و )...
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هستند(محمدی و آیت اللهی .)1393 ،این تفاوتها در مقیاس فضاها ،جنس و نحوه برقراری تعامالت اجتماعی هستند .از سویی
دیگر بخش عمده فضاهای فرهنگی را فضاهای عمومی داخلی تشکیل داده اند ،اما اکثر پژوهش های پیشین معطوف به فضاهای
عمومی بیرونی در مقیاس های شهری بوده و کمتر فضاهای معماری در مقیاس بنا مورد توجه قرار گرفته است .در نتیجه لزوم دقت
نظر بیشتر در تبیین احکام طراحی در این مقیاس از فضاهای عمومی احساس میگردد .فرهنگسراها باید بتوانند جاذب گروههای
مختلف اجتماعی و به ویژه گروههای گوناگون سنی ،جنسی ،اجتماعی ،شغلی ،درآمدی و  ...باشند .ارتباط انسانی با صرف حضور در
هر شکلی از فضا که جنبهی مصرف عمومی دارد ،نظیر فضاهای تجاری محقق نمیشود .بنابراین ،در طراحی فرهنگسراها ،بکارگیری
کیفیت های فضایی که منجر به تولید فضای عمومی گردد ،بسیار حائز اهمیت است.
اما ،کیفیت های فضایی موثر بر میزان اقبال به یک فرهنگسرا به مثابه ی یک فضای عمومی کدام است؟ آیا سیر تحول معماری
فرهنگسرا در ایران ،به نیاز تولید فضای عمومی شهری در این مقیاس از طراحی فضا ،پاسخ درخوری داده است؟ آسیب های
طراحی فضاهای عمومی در معماری فرهنگسرای ایرانی کدام اند؟
این تحقیق ،پزوهشی توصیفی-تحلیلی بوده و از شاخه موردپژوهی است چرا که شامل روش هایی است که هدف آن توصیف کردن
شرایط یا پدیده های مورد بررسی است(سرمد و حجازی )82 ،1381 ،و تحلیلی است زیرا از روش پژوهش موردی به بررسی
تطبیقی مولفه ای کیفیت فضای عمومی و مقایسه آن با وضع موجود می پردازد .مطالعه موردی این تحقیق از نوع مطالعه خطی
تحلیلی است که شکل سنتی ترتیب مقاله علمی شامل تشخیص سوال اصلی تحقیق ،مرور سابقه موضوع ،روش ها ،یافته ها ،تحلیل
یافته ها ،و نتیجه گیری نهایی ،را دنبال کرده است(گروت و وانگ)350 ،1386 ،

فرهنگسرا به مثابه فضای عمومی
فر هنگسرا با تعریف امروزین آن و آنچه که دقیقا در این مقاله مورد بحث ما است ،بر خالف انواع مختلف نمونه های فضایی که در
ایران و یا در کشورهای دیگر تاریخی به بلندی شهرنشینی دارند ،عمر بلندی ندارد .اولین فرهنگسرای مدرن ،با نام خانه فرهنگ در
سال  1962توسط مالرو تاسیس شد .درحقیقت ،مالرو فـکر ایـجاد خانه فرهنگ خود را از برنامههای اقتصادی،اجتماعی و سیاسی
خلق فرانسه گرفت .وی معتقد بود کـه خـانههای فرهنگ حکم کلیسا را دارند که بـه جای آموزش مسائل مـذهبی ،فرهنگ ارائه
مـیدهند .وی نقش مراکز آموزشی برای خـانههای فـرهنگ فرانسه قائل بود و اعتقاد داشت که غیر حرفهاییها نباید بدان راه یابند
و این کـانونها بـاید به صورت الگو برای آموزش دیـگران قـرار گـیرد،نه اینکه محل تـجربه و آزمـایش باشد.گذر زمان و انباشت
تجربه ی شهروندی در سرتاسر دنیا ،امروز برداشت و دریافت دیگری را از فرهنگسرا و امر فرهنگی به رسمیت میشناسد.
فرهنگسرا ،فضایی عمومی است که در آن تعامل انسانی میان اقشار گوناگون جامعه برقرار است و مختص و منحصر به یک طبقه ی
خاص فرهنگی و اقتصادی نیست .فضای عمومی ،تمام بخش های بافت شهری است که عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و
بصری دارند؛ فضای عمومی فضایی است که در آن با غریبه ها سهیم هستیم ،مردمی که اقوام ،دوستان یا همکار ما نیستند .فضایی
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است برای سیاست ،مذهب ،دادوستد و ورزش؛ فضایی برای همزیستی مسالمت آمیز و برخورد های غیر شخصی .بنابراین ویژگی
اصلی فضاهای عمومی این است که  " ،زندگی جمعی ،فرهنگ شهری و مباحث روزمره مارا بیان می کند و در ضمن بر آن ها تأثیر
می گذارد"( مدنی پور ،1387 ،ص  .)213-215بر این اساس ،فرهنگسراها نه تنها بخشی از فضای عمومی هستند ،بلکه مانیفست
فضای عمومی به حساب می آیند .فرهنگسرا ،مکانی است که در آن باید تعامل انسانی و تبادل فرهنگی میان تمام اقشار جامعه در
تمام سنین و طبقات اجتماعی برقرار باشد .بنابراین ،فرهنگسرا نه در حکم بنای باشکوهی که مخاطبی خاص از یک طبقه ویژه
دارد ،بلکه به عنوان فضای عمومی ای که در واقعیت ،با حیات روزمره و زندگی مردم شهر به صورت فعال درگیر است ،واجد معنا
است و ارزش کارکردی و نه صرفا نمادین دارد .بنابراین ،کامیابی فرهنگسرا به عنوان فضای عمومی ،در گرو قابلیت آن برای تبدیل
شدن به یک فضای عمومی شهری است .چنان که ،در تعاریف متعدد از فضای شهری اشاره شده است:
فضای شهری بخش زنده شهر است که با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و فنی در حال تغییر مرتبط است .محیطی اجتماعی دارد که
دربردارنده مجموعه ای از روابط میان مردم است که به مبادله ی انرژی ،اطالعات،کاال ،مواد ،شایعات و جز آن دست می زنند ،با هم
مالقات می کنند ،گرد هم می آیند و اشکال مختلف انسجام اجتماعی را در فضا متبلور می سازند.چراکه فضای شهری ،عنصر اصلی
ساخت شهر است که با قلب و کانون راهبرد های اجتماعی مرتبط می شود (مدنی پور ،1379 ،ص  .)67فضای شهری فضایی
است که به همه مردم اجازه می دهد که به آن دسترسی داشته باشند و در آن فعالیت کنند(پاکزاد ،1385 ،ص  .)81در تعریف
کارمونا و دیگران از فضاهای عمومی داخلی چنین نوشته شده است (( :فضاهای عمومی داخلی کتابخانه ها ،موزه ها ،تئاتر شهرها و
غیره و تسهیالت رفت و آمد عمومی چون ایستگاه های اتوبوس ،قطار ،فرودگاه ها و غیره را شامل می شود))(کارمونا و دیگران،
 .)223 ،1391ب ا توجه به تعریف فوق و قرار گرفتن فرهنگسراها در دسته بندی فضاهای عمومی ،می توان به شناخت کیفیات
کالبدی بهینه برای تولید فضای عمومی شهری از طریق تعمیم و بازنگری مبانی نظری مطرح شده در حوزه فضاهای عمومی ،دست
یافت .بر این اساس ،آنچه که در مورد طراحی یک فرهنگسرا باید بر آن تاکید گردد میزان و شیوه ی ارتباط برقرار کردن آن با
شهر ،بافت شهری و آن ویژگی ها و کیفیات معماری است که آن را با زندگی شهر آمیخته و تبدیل به یک فضای عمومی شهری
می کند ،نه یک معماری تک وجهی که تاکید آن بر شکوه هر چه بیشتر و یا مسائل صرف زیباشناسی است .فرهنگسرا به عنوان
قلب تپنده شهر ،ظرف و بستر پیشرفت و تغییر مداوم نرم های فرهنگی در اثر اصطکاک هر روزه ی خرده فرهنگ های مختلف
شهری و تعامل شهروندان از هر قشر و صنف و طبقه ی اجتماعی و درآمدی است.

تاریخچه مختصر فضاهای فرهنگی در ایران
در تاریخ فرهنگ ایران ،فرهنگسرا به شیوهای که اکنون متداول است وجـود نداشته ،بلکه اماکن دیگری بودهاند که نقش توسعه و
اشاعه فرهنگ را برعهده داشتهاند .بدیهی اسـت که خانه فرهنگ بـهصورت کـنونی خود ،یک پدیده وارداتی است .لکن با نگاهی
گـذرا به اماکن و مراکز تجمع سنتی و فرهنگی ایران مشاهده میشود که خانه فرهنگ ،از دیرباز در ایران به اشکال گوناگون وجود
داشته و مردم هنگام گذراندن اوقات فراغت ،از این اماکن استفاده میکردهاند چنانکه مـیتوان انـتقال برخی از خصوصیات فرهنگ
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قومی را از طریق آنها از نسلی به نسلی دیگر مشاهده کرد .مهمترین موسسات فرهنگی قابل مالحظه ،شامل مساجد ،قهوهخانهها و
زورخانهها بوده است که مراکز تجمع افراد اجتماع و برخوردهای انسانی به شمار میآمده و با گذشت زمان و تحوالت اجتماعی
خـاص تـعداد جدیدی از مؤسسات فرهنگی به آنها اضافه شده ،که از آن جمله کاخهای جوانان و مراکز فرهنگ شهری را میتوان
نام برد.
مسجد یکی از مهمترین و قدیمیترین مراکز فرهنگی ایران از صدر اسالم به بـعد ،است کـه با جنبههای گوناگونی که در هر عصر و
زمان داشته ،بخش مهم از انتقال فرهنگی را بهعهده گـرفته اسـت .اهمیت این مـکان در اسـالم بـهحدّی است که حتی
اسالمشناسان ممالک دیگر نیز متوجه این نکته بودهاند ،منجمله پطروشفسکی مینویسد" :جـنبه دوگـانه مسجد،یعنی محل
عبادت و محل امور اجتماعی بودن آن نمیتواند از مکانهای مشابه در دیگر ادیان و مذاهب بیش از اسالم اثـر نـپذیرفته باشد.
مسجد به عنوان خانه خدا و خلق جایگاهی میشود که مبدأ رسالت و تـبلیغ و هـمچنین مرکز آماده کردن سپاهیان و طرح
جنگهای اسـالمی اسـت(میرخانی،عباس .)1358:32،از دیگر مراکز میتوان قهوهخانهها را نام برد که به طور سنتی از دیـرباز
مـکانی برای گذراندن اوقات فراغت مـردان بـوده و در طول زمان ،نقشی مؤثر در اشاعه برخی از آداب و رسوم فرهنگی برعهده
داشته است .ضمنا هنرها و سرگرمیهای خاصی نیز از گوشه و کنار قهوهخانه سرچشمه گرفته ،و در آنجا دوام و پایداری یافته است.
بخشی از نقاشی سنتی ایران امروز نقاشی قهوهخانه نامیده میشود و برنامههای فرهنگی دیگری از قبیل خواندن شـاهنامه و نـقالی
و نوازندگی و غیره...نیز از قهوهخانه پای میگیرد(مکیان ،اکبر .)1353:17،یکی دیگر از مراکز سـنتی فـرهنگی ایران ،زورخانه بوده
است که به عنوان مکانی برای پرورش جسم و تربیت انسانهای قدرتمند و راستگو و مدافع حق و حقیقت شناخته شده است با
درنظر گرفتن مطالعه تطبیق آئین مهر ایران باستان و زورخانه و همچنین ارتـباط زورخـانه با آیین فتوت و جوانمردی(یکی از
مهمترین فرقههای آغازین اسالم) میتوان گمان برد که زورخانه در ایران بایستی قدمت بسیار داشته باشد و اصل آن به دوره
اشکانیان برسد(مقتدری،مجید .)1355:12،در آیین مهر که اصل آن با آیین عـیاری در ایـران مشابهتی خاص دارد و پرورش تن
برای رسیدن به پرورش روان و حقیقت و سالمت روح ،مهمترین شرط بوده است ،ولی این پرورش جسم با آدابی روحانی درآمیخته
بوده که در واقع پرورش روان را از تن جداییناپذیر میکرده است(.پتیزوفلی،آرتور.)1354:21،
اگر بخواهیم به طور کلی به موضوع فرهنگ ایران نگاهی داشته باشیم ،شاید بتوان نخستین مساجد ،حسینیهها ومیدانها را به
عنوان فرهنگسرا وفرهنگستانهای اولیه نامید .مراکزمحله وفضاهای مذهبی خود به عنوان مکانی درجهت رشد وتوسعه ی مذهب
وفرهنگ  ،نقش موثری داشته اند .در این خصوص احداث ساختمان تکیهی دولت که به دستورناصرالدین شاه درسمت جنوب تاالر
الماس در سال 1285ه-ق آغاز شد را می توان اولین بنای مذهبی وبه نوعی فرهنگی در ایران دانست که تحت تاثیر آمفی
تئاترهای فرنگی بنیان نهاده شد .قرارداشتن غرفههای خواص جهت تماشای مراسم در اطراف صحنه وشکل مدور گونه ی تکیهی
دولت ،در معماری سنتی ایران سابقه نداشته و این نوع طراحی به سالنهای اجرای نمایش واپرا در فرانسه نظیر سالن اپرای پلیتر و
سالن خانهی اپرای پاریس شباهت زیادی دارد .در این تکیه محل نمایش و اجرای مراسم در فضای میانی بنا بوده که حضار و
تماشاچیان در گرداگرد سکوی وسط و افراد متشخص در غرفههای داخل بنا مراسم را تماشا می کردند.به مرور زمان فکرجدا کردن
عملکردها مد نظر قرار گرفت و فضاهای فرهنگی –آموزشی در مجموعههایی جدا از هم تعریف شد.
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می توان گفت که فرهنگستان به عنوان یکی از رهاوردهای قرن سیزدهمی ،درطی دورانهای مختلف ،به عنوان یک فضای زیر
بنایی در اشاعه ی فرهنگ ایران فعالیت می نمود .فعالیتهای فرهنگی وهنری در دوره ی پهلوی اول ،بعدتازه ای به خود گرفت.
نخستین اقدامات به شیوه ی جدید در دوره ی معاصر ،در زمان پهلوی اول وبه تاثیر از فرنگ انجام پذیرفت .اولین فرهنگستان در
زمان کابینهی فروغی تشکیل شد و فعالیتهایی در زمینه ی ایجاد واژههای جدید مورد نیاز در زبان فارسی وتبدیل بعضی لغات
بیگانه وعربی به زبان فارسی انجام گردید .اولین موزه ی هنرهای زیبا در سال  1309برای پیشرفت ورواج هنرهای زیبای ایران آغاز
به کار نمود .فعالیت موزهی ایران باستان نیز در سال 1315ه.ش آغاز شد و این موزه در بخشهای مختلف (دوران پیش از تاریخ،
دورانهای تاریخی پیش از اسالم ،دورههای اسالمی ،سکهها ومهرها  ،کتابها و )...فعالیت خود را شروع
نمود(کیانی .)1374،خانههای فرهنگ شهری از سال  1347در شهرهای مرکزی استانها شروع به کار کـردند و بـتدریج تـعداد آنها
افزایش یافت و در تمام مراکز استانها یک خانه فرهنگ دایر شد.باید توجه داشت که فـعالیت ایـن خـانهها در ابتدا صرفا در زمینه
هنرهایی مانند موسیقی و تئاتر بود (عنایت،حمید .)1354:21،این روند ادامه پیدا کرد و به مرور زمان در تمامی نقاط کشور،
کتابخانهها ،فرهنگسراها ،موزهها و مکانهایی از این قبیل تاسیس شدند.

تبیین مولفه های کالبدی تولید فضای عمومی شهری
متخصصان و منابع معتبر بسیاری مولفه های کالبدی و شاخص های متفاوتی را برای طراحی یک فضای عمومی شهری بهینه
پیشنهاد داده اند که مهم ترین آن ها ،افرادی نظیر جیکوبز ،لینچ ،بنتلی ،اپل یارد ،کارمونا و  ...هستند.
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جدول -1شاخص های کیفیت در فضاهای عمومی-منبع:نگارنده

معیارها و مولفه های پیشنهادی این متخصصان ،جنبه ی عمومی و فراگیر داشته و برای انواع فضای شهری ،جامع و مانع است .در
ا ین پژوهش ،با توجه به ماهیت غالب فرهنگی فرهنگسرا و کاربری مشخص آن و کاربری هایی که با آن سازگاری دارند ،پس از
بازنگری و تطبیق با موضوع پژوهش و مقیاس فضاهای مورد بررسی ،چهار معیار "نفوذپذیری" " ،تناسبات بصری"" ،تنوع و
گوناگونی"" ،انعطافپذیری" برای سنجش و مقایسهی نمونههای موردی برگزیده شده است.
 -1کیفیت نفوذپذیری :دسترسی به فضا(فیزیکی و بصری) و دسترسی به عملکردهای فضا از شروط اولیه قابل استفاده بودن
یک فضا می باشند که بر مطلوبیت فضا تاثیر گذارند.
 -2کیفیت تناسبات بصری :ابعاد و اندازه فضا ،شکل فضا ،رابطه میان ابعد فضا بر درک انسان از آن فضا و حس مثبت یا
منفی افراد از فضا تاثیر گذارند.
 -3کیفیت تنوع و گوناگونی :تنوع فعالیتی و تنوع فضایی از عواملی است که بر جاذبه محیط می افزاید و امکان حضور هرچه
بیشتر افراد در آن را افزایش می دهد.
 -4کیفیت انعطاف پذیری :امکان تغییرات در فضا با توجه به نیازهای افراد و همچنین امکان تغییرات در عملکردهای موجود
در فضا ،از ویژگیهای مثبت فضاهای شهری است .همچنین استفاده در موقعیتهای متفاوت و ساعات مختلف شبانه روز
نیز نشان از انعطاف پذیری فضا دارد.
بررسی نمونه های موردی
سه نمونه موردی از سه دههی گذشته و از میان شاخصترین فرهنگسراهای موجود در ایران ،به شرح زیر انتخاب شدهاند:
 -1فرهنگسرای نیاوران  -2 ،1356مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول  -3 ،1365فرهنگسرای خاوران 1372
فرهنگسرای نیاوران
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شکل -1فرهنگسرای نیاوران-منبعwww.fniavaran.ir:

فرهنگسرای نیاوران بنایی است با زیربنای ده هزار متر مربع واقع در شمال شرقی شهر تهران که توسط کامران دیبا طراحی شده
است .این بنا ساختمانی پست مدرنیستی است که با بهره گیری از عناصر معماری کهن ایرانی ،معماری منحصر به فردی را ایجاد
کرده است .ساخت این بنا در تاریخ  1355شروع و در سال  1356به اتمام رسیده است.
فرهنگسرای نیاوران تهران امروز به عنوان بخشی از معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برگزاری برنامه های تخصصی
هنری در بخش هنرهای تجسمی ،موسیقی و نمایش را برعهده دارد و یکی از فعال ترین مجموعه های فرهنگی هنری تهران به
شمار می رود.پس از پیروزی انقالب اسالمی این فرهنگسرا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی واگذار شد و تا سال  1364عالوه بر
برنامه های هنری فعالیتهای دیگری از جمله انتشار کتاب ،تفسیر و ترجمه قرآن مجید را انجام می داد.

کیفیت نفوذپذیری

بنای این فرهنگسرا در دو مجموعه اصلی حجم و فعالیت شکل گرفته است .همنطور که در شکل زیر مشاهده میشود(شکل  )1این
مجموعه از دو سمت جنوب و شرق به خیابان های اصلی دسترسی دارد و با  5ورودی از هر  4جهت نفوذپذیری کالبدی مناسبی
دارد .سردر ورودی این بنا به صورت متقارن و شاخصی ایجاد شده به عنوان پیش ورودی برای دسترسی به در اصلی فرهنگسرا،
این سردر برگرفته از ساختار هشتی در معماری سنتی است .درون سایت فرهنگسرا این پنج ورودی با مسیرهای متنوعی از فضای
سبز مجموعه عبور میکنند تا به مجموعه های ساختمانی راه پیدا کنند .با وجود اینکه ساختمان فرهنگسرای نیاوران به صورت
قسمتهای مجزا طراحی شده و بعد در کنار هم قرار گرفته اما با بدعتهای خاص طراح ارتباطی صحیح و جستجوگر میان دو
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ساختمان بوجود آمدهاست .مسیر های متنوع سیرکوالسیون در سایت فرهنگسرا ،با فضاهای سکون گوناگون و جذابی ترکیب شده
اند تا نهایتا بافت کارایی از فضاهای عمومی با کیفیتی را در سایت مجموعه ایجاد کردهاند.

شکل  -2کیفیت نفوذپذبری فرهنگسرای نیاوران-منبع:نگارنده

کیفیت تناسبات بصری
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فضاهای عمومی خارجی این مجموعه در مقیاس های متنوع،اشکال متفاوت و با چیدمان جذابی در سایت قرار گرفته اند ،با توجه
به حجم گسترده مجموعه و ارتفاع کم احجام آن در بافت سبز سایت حل شده و تناسبات بصری متنوعی را در نقاط متفاوت ایجاد
کرده اند.

شکل -3کیفیت تناسبات بصری فرهنگسرای نیاوران-منبع:نگارنده

شکل -4کیفیت تناسبات بصری فرهنگسرای نیاوران-منبع:نگارنده
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کیفیت تنوع و گوناگونی

فرم های فضاهای عمومی و جای گیری جذاب آنها در ترکیب با فضای سبز شرایط تنوع و گوناگونی جذابی را ایجاد کرده است.

شکل -5کیفیت تنوع و گوناگونی فرهنگسرای نیاوران-منبع:نگارنده

کیفیت انعطاف پذیری

مبلمان فضاهای عمومی مجموعه در عین سادگی با فراهم کردن جای نشستن مناسب و استفاده از المان های باغ ایرانی مانند آب
در روش های متنوع انعطاف پذیری عملکردی فضا را ایجاد کرده اند که باعث می شود در فضاهای عمومی متنوع مجموعه بتوان به
فعالیت های مختلف پرداخت.
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شکل -6کیفیت انعطاف پذیری فرهنگسرا نیاوران-منبع:نگارنده
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شکل -7کیفیت انعطاف پذیری فرهنگسرای نیاوران-منبعwww.fniavaran.ir:

مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول

این مجموعه بر اساس طرحی از فرهاد احمدی با زیربنای  8000متر مربع ساخته شده است که ساختن آن در طول پنج سال تا
سال  1365محقق شد .این طرح که در دوره بحرانی جنگ با استفاده از بودجه بازسازی مناطق جنگی به پایان رسید ،از این بابت
مورد توجه قرار گرفت که به ترتیبی منعکس کننده مفاهیم بنیادین این دیار در ایجاد فضا و استفاده از هندسه ایرانی-اسالمی در
ترکیب با مصالح بومی بود ،در حالی که از احکام و فناوری دوران معاصر(مدرن) بهره می گرفت.

کیفیت نفوذپذیری

این مجموعه به یک خیابان اصلی از سمت شمال شرقی دسترسی دارد که به وسیله یک ورودی به ساختمان ارتباط پیدا میکند .در
این ورودی از هشتی مانند های معماری سنتی بهره گرفته شده است و ورودی جذابی طراحی شده ولی به صورت کلی مجموعه
نسبت به اطراف خود کامال بسته طراحی شده است .احتماال هدف طراحی الگوبرداری از معماری سنتی ایران بوده است ،با وجود
این نکته این مجموعه نفوذپذیری کافی ندارد.
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شکل -8کیفیت نفوذپذیری مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول-منبع:نگارنده
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شکل -9کیفیت نفوذپذیری مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول-منبعhttp://www.etoood.com:

کیفیت تناسبات بصری

فرم جذاب طراحی ،بر پایه شمسه و با بهره گیری از تنوع ارتفاعی تناسبات بصری جذابی را در درون مجموعه رقم زده است.

شکل  -10کیفیت تناسبات بصری مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول-منبعhttp://www.etoood.com:

کیفیت تنوع و گوناگونی

ساختار این طرح بر مسیری حلزونی و چرخان استوار بود که همراه با حرکت آب ،از یک حیاط مربع بر سطح زمین آغاز شده ،با
چرخشی از درون یک مخروط معکوس شفاف ،بر روی شیب رویی مدور به حیاطی هشت ضلعی در عمق زمین می رسید ،ایده
طرح بر این پایه ایهامی از داستان گذر انسان را از جهان مادی به بهشت استوار است .نقشه ساختمان از پردازش یک شمسه در سه
بعد به دست آمده و بادگیرهای چهارگانه پران در اطراف این حیاط بهشتی نیز نوعی نگاه به آسمان را تشدید می نمود .در این
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طرح پشت بام های ساختمان ،جزئی از محوطه و تداوم درون ساختمان به بیرون تلقی شده و بدنه ساختمان به صورت الیه الیه به
تدریج عرصه های درونی باز و بسته را تعریف می کند .نمای یکپارچه آجری خارجی که رد بخش هایی از داخل به صورت نمای
ساروج سفید درآمده ،در نقاطی با معقلی هایی از کاشی فیروزه ای و الجوردی در نقش گره ترکیب شده و با ایجاد سوارخ های النه
کبوتری در لبه های پشت بام ها به نوعی با معماری منطقه قرابت یافته است .این در حالیست که بخش اعظم ساختمان در مخزن
بزرگی از بتون در داخل زمین قرار گرفته و سازه ساختمان به صورت ترکیبی از فوالد و بتون و سقف تاالرها از تاوه های پیش
ساخته استفاده شده که در اغلب فضاها به صورت نمایان دیده می شود و در نتیجه بدین ترتیب به اصول فروتنی و صداقت پاسخ
گفته شده است .در این طرح و نیز دیگر طرح ها به نوعی از تعاریف متداول فاصله گرفته شده و مرکز فضا تهی و به جای ماده از
فضا انباشته شده است.

شکل -11کیفیت تنوع و گوناگونی مجموعه سینمایی دزفول-منبع:نگارنده

کیفیت انعطاف پذیری

مبلمان و فضای نشیمن تعبیه شده در ورودی با آجرکاری های ملهم از پیرنشینهای معماری سنتی ایران و آالچیقهای زیبای
روی بام عالوه بر جذابیت حجمی فضاهایی برای گردهم آیی و نوعی تنوع فعالیتی و انعطاف پذیری ایجاد میکنند که با توجه به
حجم پروژه (حدود  8000متر مربع) واقعا کافی نیستند .عالوه بر این آالچیق های طراحی شده روی بام با توجه به اقلیم بسیار
گرم و آفتاب شدید دزفول ،با وجودیکه عمال تنها فضای نشستن هستند کمتر استفاده میشوند .با وجود جذابیت حجمی فراوان این
مجموعه انعطاف پذیری مناسبی ندارد.
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شکل  -12کیفیت انعطافپذیری مجموعه فرهنگی سینمایی دزفول-منبعhttp://www.etoood.com:

فرهنگسرای خاوران

فرهنگسرای خاوران یکی از فرهنگسراهای فعال در شهر تهران است .نخستین گام برای احداث فرهنگسرای خاوران در بهار ۱۳۷۲
برداشته شد و از دوازدهم تیر  ۱۳۷۲نیز آغاز به کار کرد .این فرهنگسرا عمدتاً به منظور غنیسازی اوقات فراغت کودکان و جوانان
جنوب شرقی تهران تأسیس شده و از بزرگترین مراکز وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران است.

شکل -13فرهنگسرای خاوران-منبعfarhangsara.khavaran.ir :

هم اکنون فرهنگسرای خاوران (جوان) یکی از بزرگترین مراکز فرهنگی کشور محسوب میشود .این فرهنگسرا دارای مساحتی بالغ
بر  ۸۳۰۰۰متر مربع و زیر بنای  ۲۴۰۰۰متر مربع است و در چهار بخش ساختمان اداری ،بازارچه فرهنگ و هنر (به صورت رو باز
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در وسط محوطه) ،ساختمان مرکزی ،علوم و فنون و شهر بازی ،انجام فعالیتهای متنوعی را برای عموم ،به ویژه جوانان و نوجوانان
میسر کرده است .فعالیتهای فرهنگسرا نیز به چهار گروه هنری ،آموزشی ،اجتماعی و فرهنگی تقسیم شده است .در بخش هنری
امکانات متفاوتی از جمله تاالرها و نگارخانهها در اختیار مردم منطقه است.

کیفیت نفوذپذیری

فرهنگسرا از ضلع جنوبی دارای یک ورودی اس ت که در محور تقارن اصلی مجموعه قرار دارد و مسیر اصلی دسترسی به ساختمان
فرهنگسرا را نیز نشان می دهد .به عبارتی در بدو ورود کلیت مجموعه در یک دید کامال مشخص میشود .مسیر های دسترسی
کامال یکنواخت و بدون هیچ گوناگونی هندسی رو به حجم اصلی که او نیز کامال متقارن است ادامه مییابند و از آنجا به سایر
قسمتهای مجموعه می روند.

شکل -14کیفیت نفوذپذیری فرهنگسرا خاوران-منبع:نگارنده

کیفیت تناسبات بصری
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با توجه به توضیحات ذکر شده در تحلیل نفوذپذیری و در نظر گرفتن تناسبات بزرگمقیاس ساختمان ،و فضاسازی یکنواخت
اطراف آن میتوان گفت که این مجموعه تناسبات بصری یکنواخت دارد و در اکثر نقاط خارج از مقیاس انسانی است.

شکل --15کیفیت تناسبات بصری فرهنگسرا خاوران-منبع:نگارنده

کیفیت تنوع و گوناگونی

محور تقارن غالب مجموعه که از ورودی تا ساختمان اصلی ادامه دارد ،همراه با جانمایی ورودی در ابتدای این محور باعث شده که
کلیت مجموعه از ابتدا کامال نمایان باشد ،این مسئله با فضاسازی یکنواخت و خسته کننده نیز همراه میشود و نهایتا گوناگونی
چندانی در تجربیات فضایی کاربران ایجاد نمیکند .حیاط مرکزی بخش آموزشی فرهنگسرا که در کد ارتفاعی پایینتر از سطح
زمین میتواند باعث ایجاد اندکی تنوع فضایی باشد ولی متاسفانه ورودی این بخش از درون ساختمان اصلی قرار دارد و شامل همه
کاربران فضا نمیشود.
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شکل --16کیفیت تنوع و گوناگونی فرهنگسرا خاوران-منبع:نگارنده

کیفیت انعطاف پذیری

مبلمان یکنواخت فضا و مقیاس بزرگ فضاهای عمومی باعث شده است که این مجموعه قابلیت انعطافپذیری عملکردی چندانی
نداشته باشد.

شکل --17کیفیت انعطاف پذیری فرهنگسرا خاوران-منبع:نگارنده
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جمعبندی
این فرهنگسرا با وجود زیربنای زیاد تنها دارای یک ورودی است
و به این دلیل از نفوذپذیری مناسبی برخوردار نیست.

کیفیت تناسبات بصری

تناسبات بزرگ مقیاس ساختمان و فضا سازی یکنواخت اطراف
آن این مجموعه تناسبات بصری یکنواخت دارد و در اکثر نقاط
خارج از مقیاس انسانی است.

کیفیت تنوع و گوناگونی

محور تقارن غالب مجموعه از ورودی تا ساختمان اصلی ادامه
دارد ،این مسئله با فضاسازی یکنواخت و خسته کننده نیز همراه
میشود و نهایتا گوناگونی چندانی در تجربیات فضایی کاربران

ایجاد نمیکند.
کیفیت انعطاف پذیری

مبلمان یکنواخت فضا و مقیاس بزرگ فضاهای عمومی باعث شده

نمونه های موردی

است که این مجموعه قابلیت انعطاف پذیری عملکردی چندانی
نداشته باشد.
کیفیت نفوذپذیری

ورودی جذابی طراحی شده ولی به صورت کلی مجموعه نسبت به
اطراف خود کامال بسته طراحی شده است و مجموعه نفوذپذیری
کافی ندارد.

کیفیت تناسبات بصری

فرم جذاب طراحی ،بر پایه شمسه و با بهره گیری از تنوع ارتفاعی
تناسبات بصری جذابی را در درون مجموعه رقم زده است.

کیفیت تنوع و گوناگونی

به دلیل استفاده از هندسه پیچیده و ایجاد فرم های هندسی
متنوع در ارتفاع های گوناگون این مجموعه تنوع فضایی بسیار
باالیی دارد.

کیفیت انعطاف پذیری

با وجود جذابیت حجمی فراوان به دلیل عدم وجود فضای سبز و
فضاهای مناسب نشستن این مجموعه انعطاف پذیری عملکردی
مناسبی ندارد.

فرهنگسرای
نیاوران

www.SID.ir

کیفیت نفوذپذیری

مسیر های متنوع سیرکوالسیون در سایت فرهنگسرا ،با فضاهای
سکون گوناگون و جذابی ترکیب شده و نفوذپذیری باالیی را ایجاد
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مربع

کرده است.
کیفیت تناسبات بصری

مقیاس های متنوع،اشکال متفاوت و با چیدمان جذاب در بافت
سبز سایت ترکیب شده و تناسبات بصری مطلوبی پدید آورده
است.

کیفیت تنوع و گوناگونی

فرم های فضاهای عمومی و جای گیری جذاب آنها در ترکیب با
فضای سبز شرایط تنوع و گوناگونی جذابی را ایجاد کرده است.

کیفیت انعطاف پذیری

مبلمان فضاهای عمومی مجموعه انعطاف پذیری عملکردی

مناسبی در فضا ایجاد کرده است.
جدول -2جدول تحلیل تطبیقی نمونه های موردی -منبع:نگارنده

جمع بندی و نتیجه گیری

تعامالت و فعالیت های انسانی برای تحقق به فضای مناسب که شکل گیری روابط انسانی را تسهیل و امکان حضور عامه را فراهم
آورد نیازمند است .در این ارتباط ،لحاظ داشتن کیفیت هایی که فرهنگسراها را از یک پروژه صرف معماری خارج کرده و به آن
جنبه ی یک فضای عمومی شهری بدهد ،از مسائل مهم پیش روی طراحی فضاهای عمومی در فرهنگسراها است .گردآوری و
بررسی ادبیات مرتبط و کیفیت های گوناگون پیشنهاد شده برای موفقیت فضاهای عمومی ،نشان می دهد که چهار کیفیت
نفوذپذیری ،کیفیت تناسبات بصری ،کیفیت تنوع و گوناگونی و کیفیت انعطاف پذیری نقش عمده ای در بهبود کیفیت فضای
عمومی فرهنگسراها به عنوان فضای عمومی دار ند .بررسی سه فرهنگسرای نیاوران ،مجموعه فرهنگی دزفول و خاوران نشان می
دهد که در افقی تاریخی ،کیفیت های کارکردی فضای عمومی در معماری فرهنگسراها به شکل ملموسی کاهش داشته و در مورد
دو معیار نفوذپذیری و انعطافپذیری به صورت ویژه ،سیر نزولی چشمگیری را شاهد هستیم.
فرهنگسراها برای آنکه بتوانند نقش فعال خود را در زمینهی اشاعه ی فرهنگ و تولید مازاد فرهنگی به خوبی ایفا کنند ،باید قادر
باشند تا طیف وسیعی از مخاطبان را به خود جذب کرده و کیفیتهای فضایی ای را ارائه دهند که به مانایی افراد در فضا مدد
رساند .با توجه به نتایج تحقیق حاضر ،که حاکی از افت کیفیتهای کارکردی معماری فرهنگسرا در ایران است ،طراحان و تصمیم
گیران باید در جهتی گام بردارند که در کنار ارائه ی معماری ای فاخر و واجد ارزشهای زیباشناسانه و در مقیاس پروژهای ،کیفیت
هایی نظیر نفوذپذیری ،تناسبات بصری ،تنوع و گوناگونی و ان عطاف پذیری را در اولویت قرار داده تا این فضاهای فرهنگی بتوانند به
عنوان بخشی از فضای شهری ،به نحو مطلوبی در بافت شهری ادغام شده و با آن ارتباط بهینه برقرار کنند و همچنین بتوانند
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فضاهایی ارائه کنند که با مالحظهی مقیاس انسانی که تسلط و حاکمیت فضا بر فردیت افراد چیرگی نمییابد ،کاربران فضا
احساس امنیت ،راحتی و تعلق خاطر کنند و با حضور در آن به انجام فعالیتهای گوناگون مبادرت ورزند.
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