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 چکیده 

کیفیت عرصه های عمومی یکی از مهمترین معیارها در تشکیل فضاهایی جهت رشد اجتماعی افراد و 

انسانها همواره با ایجاد فضاهایی در شهر، نیاز ذاتی خود به برقراری روابط اجتماعی را . پویایی شهرهاست

جتماعی فعال بوده و امکان ارتباط چهره به چهره انسانی در برآورده کرده اند؛ ساختارهایی که از نظر ا

اند. در نظریه های هنجاری طراحی معماری اظهار  درون جامعه و در کالبدی سازمان یافته را فراهم آورده

شهر سمبل و  تاالر .نظرهای زیادی راجع به چگونگی تاثیر طراحی بر تعامل اجتماعی مردم شده است

عرصه مسائل شهری است نقش این فضا  مایی عمومی ارتباط و تعامل میان مردم درگرده شهر مرکز نهاد

جاذبه و کنش برای همکاری مردم و فراهم اوردن زمینه های الزم برای ارتقا  شهرهای دنیا ایجاد اکثر در

تنگناها و گره های شهری مورد  تاالر شهر آن دسته از کیفی و کمی خدمات و فضاهای شهری است در

 مبنای بر پژوهش این. شهری به تنهایی قادر به حل آنها نیستند یسی قرارمیگیرد که دولت و نهادهابرر

بررسی مولفه پژوهش حاضر  هدف از است. شده انجام تحلیلی-توصیفی روش و به کتابخانه ای مطالعات

شهر می زندگی اجتماعی در تاالر  سر عواملفضاهای شهری و سپس و احساس تعلق و های سر زندگی 

 پردازد.

 

 و تاالر شهر فضای شهری، سرزندگی، تعامالت اجتماعی واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

فضاهای عمومی موجود در شهرها تحرک و پویایی خود را نه به عنوان فضاهایی با کیفیتهای مناسب اجتماعی، بلکه به صورت 

ظ کرده اند. بنابراین ساماندهی روابط اجتماعی در عرصه های فضاهایی صرفا عملکردی و با کیفیتهای اجتماعی نامناسب حف

فعالیت های اجتماعی بستگی به حضور دیگران در فضای عمومی دارد. اینها به عمومی شهرها امری بدیهی و الزم می باشد. 

ان مشخص پدید صورت خود به خودی به عنوان یک پیامد مستقیم از حرکت مردم در اطراف و بودن در یک مکان و در یک زم

می آیند، بر این موضوع داللت دارد که هر گاه به فعالیت های ضروری و انتخابی فضای بهتری داده شود اینگونه فعالیت ها نیز 

تقویت می شوند. چنان که دیده می شود هر چه امکانات فضا بیشتر باشد، مشارکت در عرصه عمومی افزایش می یابد و عرصه 

اصلی که برای آن در نظر گرفته می شود بیشتر پاسخ خواهند داد، در غیر این صورت، عرصه عمومی عمومی به کارکرد های 

یک محیط اقتصادی  برایمعنا نخواهد داشت و تنها به عنوان فضایی برای انجام ضروریات تلقی خواهد شد، اینکه چه امکاناتی 

 Carmona بسته به مکان، فرهنگ و زمان متفاوت است.) اجتماعی الزم است تا آن را به عرصه عمومی کاربردی تبدیل کند

0202) 

یابد و با تعامل آنها شهر به مانند یک موجود زنده به دنبال دلیلی برای زنده بودن است، این زنده بودن با حضور مردم تحقق می

می است که به موفقیت آنها گردد. سر زندگی یکی از کیفیات با اهمیت فضاهای شهری و مفهوبا یکدیگر به پویایی بدل می

زندگی از این فضاها رخت بر بسته و در مکان های عمومی به شدت کمرنگ شده است. برای  کند. متاسفانه امروزه سرکمک می

 (0831)رهبر تحقق این کیفیت باید عواملی اجرا تا مردم را به سوی آن فضاها جذب کنند. 

 

 سنجش سرزندگی:

ها و شاخصهای اندازه گیری متعددی پیشنهاد شده است. به طور مثال موسسه معتبر واحد برای سنجش سرزندگی شهری روش

 "تدوین کرده است که بر مبنای آن شاخص "رتبه بندی سرزندگی "اطالعات اکونومیست روش شناسی مشخصی تحت عنوان

ورد پنج مقوله متفاوت روش شناسی مزبور حدود چهل شاخص در م ازبرای هر شهر محاسبه می شود.  "دشواری زندگی

 شهری:

زیر ساختهای شهری     به سنجش  -5آموزش    -4فرهنگ و محیط    -8مراقبتهای بهداشتی    -0ثبات و امنیت    -0

دی میان یک و پنج  داده می شود و نهایتا به ترکیب ادر این روش، به هر یک از شاخصهای هر شهری اعد .اشته می شودذگ

لی دشواری زندگی شهری به دست می آید که دامنه تغییرات آن میان صفر تا صد درصد است. شاخصهای مزبور شاخص ک

صفردرصد در شاخص مزبور به این معنا است که شهر بسیار سرزنده است و صد در صد به این معنا است که شهر تحمل ناپذیر 

ی شهرها وجود دارد که از آن جمله می در کنار شاخص موسسه اکونومیست نظامهای دیگری نیز برای سنجش سرزندگاست. 

 اشاره کرد که در پیمایش های شرکت مشاور منابع انسانی مرسر به کار میرود. "شاخص کیفیت زندگی"توان به 

به عمل آورده است مولفه های کیفیت زندگی به  0113همچنین در مطالعه ای که دانشگاه وست مینیستر انگلستان در سال 

 این ترتیب است:

 پایین بودن جرایم -0

 محیط پاکیزه و جذاب -0

 وجود فرصتهای شغلی -8

 سالمتی ساکنان-4

 پایین بودن فقر -5

 شرایط مطلوب مسکن -6

 کیفیت آموزش و پرورش -7
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 دسترسی مناسب به خدمات محلی -3

 اجتماعی کافی بودن فعالیتهای تفریحی و -1

 (0836ر مصرف منطبق بر پایداری زیست محیطی)گلکا الگوهای -02

 (0810() فروتن و همکاران 0.)جدول می شودبنابراین در باب عوامل موثر بر سر زندگی مولفه های زیر بیان 

 
 : عوامل موثر بر سر زندگی محیطی1جدول 

مولفه 

 عملکردی

 کیفیت محیط برای فعالیت )سازگاری فعالیت، زمان و فضا(- کیفیت قرار گاه های رفتاری

 ای فعالیتکیفیت امنیت محیط بر-

 نفوذپذیری )فیزیکی(، تنوع و انعطاف پذیری-

 استخوان بندی فضایی، سازمان کالبدی، توده فضا، مواد و مصالح و .... فضایی )محیط عینی( –کیفیت محیط کالبدی  مولفه کالبدی

کیفیت محیط ادراک ذهنی و حسی )محیط  مولفه شناختی

 شناختی(

انعطاف پذیری )بصری(، خوانایی، نفوذ پذیری )بصری(، تنوع )بصری(، 

 غنای حسی و رنگ تعلق . ....

مولفه زیست 

 محیطی

 کیفیت اقلیم خرد فضاها )آسایش اقلیمی(-

 تعادل اکوسیستم ها و تقلیل الودگی ها-

 کیفیت اصوات، بو و رایحه محیط -

 آفتاب گیری، سایه اندازی، باد، رطوبت و ...

 

 فضای سرزنده 

ه در دامنه وسیعی از روز، انواع افراد به اختیار خود و نه از روی اجبار به آنجا آمده و لحظاتی را در فضا فضایی سرزنده است ک

سپری نمایند. به عبارت دیگر یعنی فضا باید به گونه ای باشد که مردم بیایند و بمانند. سرزندگی و پویایی فضا و در مقابل، 

فعالیتها و رویدادهایی است که در فضا صورت می پذیرد، بنابراین برای  مالل انگیزی آن بازتاب شمار و به خصوص نوع

  (Cowan0225شناسایی سرزندگی ابتدا باید به بررسی فعالیتها  بپردازیم. در لغت نامه شهرسازی رابرت کوان)

 هوممطرح شده است به طور عمده حول مف 0130آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری در مورد سرزندگی از سال 

Livability و یا Liveliness است که به معنای سرزندگی است. به اعتقاد جین جیکوبز تنوع، سرزندگی را به دنبال خواهد

 (0836 جیکوبز )داشت. که شامل تنوع: کالبدی، کاربری و فعالیت هاست.

ن حس می شود و آالیتهای جمعی در اگر محیط از وجود یک فرهنگ پیشرفته برخوردار باشد نیاز به فضایی ویژه برای انجام فع

چنین محیطی فقط با حضور افراد در فضا معنا می یابد و این گونه است که فضای مزبور باید دارای کیفیت سرزندگی باشد. از 

تبادل اطالعات نقش  ،سوی دیگر وجود محیط سرزنده که حضور افراد در آن بیشتر است در برقراری تعامالت اجتماعی افراد

را ایفا مینماید. برخی از محیطها در فرد ایجاد انگیزه می کنند . انگیزه ای که سبب حضور دو چندان افراد در فضا  موثری

خواهد شد. برای دستیابی به هدف ایجاد سرزندگی در محیط، طراحان باید فضایی محرک را جهت حضور پرشور و نشاط فراهم 

ریزی نمایند. از سوی دیگر برای ایجاد چنین محیطهایی ابتدا باید عوامل و آورند و در خصوص نیازهای عملکردی آن برنامه 

 ( 0830. ) اخوت،مولفه های کالبدی محیط و تاثیر آنها بر رفتار انسان شناخته شود

 

 معیارهای فضای سرزنده از دیدگاه نظریه پردازان:

خود و نه از روی اجبار به آنجا آمده و لحظاتی را در فضا  فضایی سرزنده است که در دامنه وسیعی از روز، انواع افراد به اختیار

سپری نمایند. به عبارت دیگر یعنی فضا باید به گونه ای باشد که مردم بیایند و بمانند. سرزندگی و پویایی فضا و در مقابل، 

ذیرد، بنابراین برای مالل انگیزی آن بازتاب شمار و به خصوص نوع فعالیتها و رویدادهایی است که در فضا صورت می پ

زندگی و  سر( Cowan0225شناسایی سرزندگی ابتدا باید به بررسی فعالیتها بپردازیم. در لغت نامه شهرسازی رابرت کوان)

 است: ,زیست پذیری در کنار هم آمده است و این گونه معنی شده
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“Vitality and Viability”ی فضا بازتاب سطح شلوغی آن در ویژگی مراکز شهرهای کوچک و بزرگ موفق است. سرزندگ

اوقات مختلف روز و در بخشهای مختلف است. در صورتی که زیست پذیری میزانی برای سنجش ظرفیت آن برای جذب 

 سرمایه برای بقا بهبود و تطابق نیازهای متغیر است. 

زنده عبارت است از یک فضایی که در فضای سرزنده: با توجه به تعریف ارائه شده در رابطه با فعالیت و سرزندگی، یک فضای سر

)به لحاظ سن و جنس( در گستره زمانی وسیعی از روز که فعالیتهایشان عمدتا  آن حضور تعداد قابل توجهی از افراد و تنوع آنها

 (.0831به شکل انتخابی یا اجتماعی بروز می یابد به چشم میخورد)خستو، رضوانی،

 مطرح شده است به طور عمده حول مفهوم 0130مورد سرزندگی از سال آنچه در ادبیات تخصصی طراحی شهری در 

Livability و یا Liveliness است که به معنای سرزندگی است. به اعتقاد جین جیکوبز تنوع، سرزندگی را به دنبال خواهد

 (0836 جیکوبز )داشت. که شامل تنوع: کالبدی، کاربری و فعالیت هاست.

سالمتی، و ثبات بیولوژیکی است. او  بقا، ایمنی، سازگاری، چند بخش تقسیم می کند که عبارتند از: کوین لینچ  سرزندگی را به

 عمدتا معیارهای بیولوژیکی و اکولوژیکی را مد نظر قرار داده و عواملی نظیر مسائل اجتماعی و فرهنگی را نادیده گرفته است. در

رزندگی را به گو نه ای متفاوت بررسی نموده، او سرزندگی و زیست ( مفهوم سLandry, 0222 پژوهشی دیگر چالز الندری )

پذیری را مجزا تعریف کرده و با چهار رویکرد شامل سرزندگی اقتصادی ، اجتماعی، محیطی، فرهنگی، به شکل موضوعی به 

 (0830لینچ )مسئله پرداخته است.

 و ایمنی دسترسی، تنوع، افراد، مفید تراکم :می شماردزیست پذیر بر و سرزنده شهر یک شناسایی برای را موثر معیار 1 او

 تری جامع دید با دیگر افراد به نسبت او . رقابت سازمانی و ظرفیت مساعی، تشریک و ارتباط خالقیت، تمایز، و هویت امنیت،

 این تحلیلی مدل ختسا در . است نموده ها اشاره آن بر موثر عوامل عمده به و کرده بررسی موضوعی شکل به را شهر سرزندگی

 جدول .است شده تفکیک هم از کالن و سطح خرد مدل، در که تفاوت این با شده گرفته بهره سرزندگی به او دیدگاه از پژوهش

 .است نمود اشاره آنها به الندری که است مواردی چکیده 0

 
 زیست پذیری و سرزندگی : انواع2جدول 

 

 

 

 

 

 

  پذیری زیست

 ، ، پایداریمدت بلند  اکتفایی خود

 خوداحیایی  و  سازگاری، انطباقپذیر

 

 

 :سرزندگی 

 و مشارکت، استفاده فعالیت، سطوح

 و معامالت و ارتباطات، مبادالت تعامالت،

 و تظاهر فعالیتها سطوح نمایش)چگونگی

 جهان بیرونی( در تعامالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 و سرزندگی انواع

 پذیری زیست

 استانداردهای و خالص درآمد ال،اشتغ سطوح توسط :اقتصادی سرزندگی -0

خرده  عملکرد گردشگران، سالیانه شمار بررسی، منطقه تحت یک در مردم زندگی

 .میگیرد قرار ارزیابی مورد دارائی و زمین ارزش فروشیها،

 عالوه به اجتماعی تعامالت و فعالیتها سطوح وسیله به :اجتماعی سرزندگی -0

 به زیست پذیر و سرزنده شهر یک .میشود اجتماعی سنجیده ارتباطات ماهیت

 اجتماعی محرومیت، پیوستگی پایین سطوح واسطه به میتواند اجتماعی لحاظ

 غرور و جمعی روحیه اجتماعی، الیه های میان پویایی و خوب ارتباطات قوی،

با  شهری جامعه یک و موزون روابط زندگی، شیوه های از دامنه وسیعی مدنی،

 .گردد توصیف طراوات

 پایداری اول .دربرمیگیرد را جنبه دو :محیطی پذیری زیست و سرزندگی -8

 و زائد مواد دفع صوت، و هوا آلودگی نظیر با متغیرهایی رابطه در که اکولوژیکی

 که است طراحی جنبه دوم، و دارد قرار سبز فضاهای و ترافیک انبوهی فاضالب،

 بخشهای ارتباط و اتصال مارانه،مع تمایز مکان، حس خوانایی، مانند متغیرهایی

 و امن دوستانه، حد چه تا شهری محیط که این و روشنایی کیفیت مختلف شهر،

 در بر میگیرد است را نزدیک شدنی روانشناسی لحاظ به

 و شهر از تجلیل و احترام بقا، دربرگیرنده :فرهنگی زیستپذیری و سرزندگی-4

 مصرف و توزیع تولید، تماعی،اج جشنها سنت، هویت، خاطرات، مردمانش،

 .است میباشد شهر ماهیت متمایز بیانگر که نشانه هایی و بشر دست محصوالت
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 گی در فضای شهریسر زند

 06یکی از مولفه های سازنده کیفیت کلی طراحی شهری یک محیط است. به عبارت دیگر سر زندگی به همراه  سر زندگی

شخصیت بصری، حس زمان، غنای حسی، رنگ تعلق، آموزندگی، نفوذپذیری و کیفیت دیگر، یعنی کیفیت های خوانایی، 

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

یند. از این رو سر پدیده ای به نام کیفیت طراحی شهری را می آفر -کارایی و پاکیزگی محیطی–همساز با طبیعت، انرژی 

فعالیت در عرصه همگانی و سر زندگی در سطح خرد به معنای تنوع  زندگی را می توان به دو سطح خرد و کالن تعریف کرد.

سازگاری ان با فضاهای شهری در چارچوب نظامی از قرارگاه های رفتاری مناسب. در سطح کالن می توان سر زندگی را 

ا مجموعه ای از کیفیت های کالبدی، غیر کالبدی و سیتم های سازمانی، امکان زندگی مشخصه ای کالن تعریف کرد که ب

 (0810فروتن و همکاران 2)سعادتمندانه شهروندان را فراهم می اورد.

 

 تاالر شهر

سی که در اکثر جوامع شهری دنیا به ویژه در جوامعی که مفهوم دموکرا است City Hallتاالر شهر ترجمه لغت به لغت عبارت 

محلی شده و مرسوم است. تاالر شهر به مفهوم عام آن، و حاکمیت مردم به سرنوشت خویش معتبر است، سوژه ای شناخته 

یکی از مردم مدارترین ساختمان های به مردم شهر و جدا از تشکیالت اداری شهرداری است و در تمام دنیا به عنوان متعلق 

ر است، مکانی برای انجام کلیه امور اجتماعی شهر می باشد. تاالر شهر د ردرجه عمومی شهر، از شان و منزلتی واال برخوردا

ها و شوراهای شهر و سپس مرکزی برای ساالرترین نهادهای شهری یعنی انجمناستقرار یکی از مردمنخست فضایی برای 

های عمومی و ارتباط و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهری است. نقش این فضا در اکثر شهرهای دنیا آییگردهم

باشد. به همین جهت تاالر شهر بایستی امور شهر میآوری شهروندان و ترغیب آنها به همکاری با یکدیگر و مشارکت در گردهم

 (0810)واحدی و میر غالمی های جمعی شهر تعلق داشته باشد. به همه شهروندان و فعالیت

 

 عملکردهای تاالر شهر:

ر تاالر شهر به شکل گسترده خود به عنوان فضای اصلی و مرکز اجتماعات شهر قابل توصیف است و سه نوع فعالیت عمده را د

های اداری، تشریفاتی و ای مرکب از فعالیتهای اداری، جمعی و فرهنگی. بدین ترتیب تاالر شهر مجموعهگیرد: فعالیتبر می

ای ماندگار برای شهر و باشد. این مجموعه سمبل و نشانهفرهنگی است که به نوعی تبلور کالبدی مفهوم مدنیت و شهروندی می

)صف اراء .نمایدنان توان فضایی برخوردار است که برای شهروندان ایجاد خاطره و هویت میقصری برای مردم شهر است و از چ

  (0814و اسدی ملک جهان، 

 

 نمونه موردی تاالر شهر لندن عوامل ایجاد سر زندگی در تاالر شهر

 رداخته خواهد می شود.با بیان معیار های سر زندگی به طور کلی، حال این معیارها را به طور خاص برای تاالرهای شهر پ

 

 اختالط کاربریها:-

از ضروری ترین مسائل مطرح در سر زندگی فضاهای شهری وجود کاربری های مختلف است که افراد می توانند برخی از نیاز 

ری خاصی تعلق داشته باشد، عده معدودی به سمت ان فضا جذب های خود را از طریق انها تامین کنند. وقتی فضایی به کارب

 واهند شد، پس با اختالط کاربری ها، می توان قشرهای مختلف شهروندان را به سمت ان فضا جذب کرد.خ
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 تنوع و سطح فعالیت های انسانی:-

است را می بروز فعالیت های مختلف افراد در فضاهای عمومی شهری که عامل ضروری سر زنده بودن فضا از لحاظ اجتماعی 

ها در چه زمان و مکان رخ می دهد و مدت زمان فعالیت چه بررسی قرار داد. اینکه فعالیت  توان از جنبه های مختلف مورد

 مقدار است و یا تعداد تکرار ان فعالیت به چه صورت است، تمام این موارد در سر زندگی تاثیر به سزایی دارد.

 لیت از قبیل:با متفاوت بودن کاربری ها، فعالیت ها نیز دارای تنوع است به طوری که چند فعا

 فعالیت اجباری مانند شهرداری مجموعه که دارای کاربری اداری است -0

فعالیت تفریحی: مانند امفی تئاتر کنار مجموعه تاالر، قدم زدن پیرامون مجموعه و رودخانه تایمز و کافه تریای کنار  -0

 تاالر

ر که تعامل اجتماعی را رقم می زند و فعالیت اجتماعی: به مانند کنار شهروندان دیگر قرار گرفتن در مجموعه تاال -8

 تاالر را به مکانی اجتماع پذیر تبدیل کردهاست.

 

 دارا بودن مقیاس انسانی-

ارامش بخش، محیطی است مرتبط با مقیاس انسان، پس باید ارتباط منطقی و مناسبی بین فضا، فرم و فعالیت  محیط انسانی

 نی را یکی از عوامل سر زندگی در سطح خرد می داند.مقیاس انسا شهروندان ایجاد شود. یان گل رعایت

محیط تاالر لندن به گونه ایی متناسب با مقیاس های انسانی طراحی گشته که مشخص کننده توجه طراح به فضا، مردم و 

 فعالیت هایشان بوده، به طوری که گنجایش برخی رویدادهای جمعی و ظرفیت فضایی برای جذب و انطباق با فعالیت های

 شهروندان را دارد.

 

 نفوذپذیری بصری و سهولت دسترسی-

سهولت دسترسی و ایجاد نفوذپذیری به صورت خوانا با استفاده از عناصری همچون پله، المان، عناصر طبیعی مانند درختان و 

برای داشتن سر  فضاها گیاهان و همچنین توجه به دسترسی درجه یک و دو در اطراف تاالر از اهمیت بسیاری برخوردار است.

زندگی بهتر است دارای دو نوع دسترسی باشند، یکی دسترسی بصری، که به مردم اجازه می دهد قبل از وارد شدن به فضا، با 

ان ارتباط بصری داشته باشند و دید مطلوبی به مسیر داشته باشند، همچنین دسترسی فیزیکی که برای ورود مردم طراحی می 

 شوند.

ترسی بسیار راحت به خدمات عمومی مجاورت تاالر به ورودی مجموعه هم چنین عالوه بر ورودی اصلی، رمپ در تاالر لندن دس

 خارجی نیز به عنوان دعوت کنندگی سایت کاربرد دارد.

 

 امنیت در فضا و ارتقاء تعامالت اجتماعی:-

فضای شهری که از مولفه های سر زندگی  امنیت باید به گونه ای باشد که بستری برای ایجاد تعامالت اجتماعی و زندگی در

اهمیت امنیت تا جایی است که اعتدال در این زمینه، سبب  هستند، فراهم شود و در نهایت به آسایش و پایداری دست یابند.

 پایداری سر زندگی به صورت معقول خواهد شد.

  

 استفاده قشرهای مختلف از تاالر شهری-

پاسخگویی به نیاز های مردم است. محیط عادالنه، محیطی است که می تواند بین تمام یکی از اهداف فضاهای عمومی موفق 

بخش های اجتماع به اشتراک گذاشته شود و رفاه را به مساوات بین مردم تقسیم کند. فضایی است که در دسترس همگان قرار 

  یک محیط است. می گیرد. این مولفه یعنی تنوع استفاده کنندگان از عوامل ایجاد سر زندگی در
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ویژگی صدق می کند چرا که این محیط یک معماری مردمی است و پذیرای تمام قشرهای شهروندان اعم از لندن  در تاالر

 تفاوت در قوم، جنس، سن و ... می باشد.

 

 سرگرمی های خود جوش ایجاد-

ود فضاهایی برای فعالیت های خاص باعث رویدادها و اتفاقات منحصر به فرد و خاص از جمله برگزاری جشن ها و ایین ها وج

تعامالت اجتماعی و سر زندگی و در نهایت پایداری می گردد. فضاهای امفی تئاتر های روباز و مکان هایی از این قبیل که ایجاد 

 مکان را زنده نگه می دارند.برای این منظور در تاالرها طراحی می شوند، ان 

الیت های جمعی و رویدادهای خاص، فضای امفی تئاتر روباز مجاور مجموعه و یا رمپ در تاالر لندن نیز فضاهایی برای فع

 داخلی تاالر که تمام طبقات را بهم متصل می نماید و نمادی از مشارکت در مجموعه تاالر است.

 

 حضور پذیری در ساعات مختلف شبانه روز-

ده اند در ساعات دیگر شبانه روز بال استفاده و بی کیفیت برخی از فضاهای شهری که فقط برای ساعاتی خاص از روز طراحی ش

می شوند. برای با کیفیت ماندن فضاها، باید ان ها را شب و روز طراحی کرد و با اختالط کاربری ها این امکان ایجاد می شود تا 

یژگی امکان سر زندگی به مجموعه شهری بتواند در تمام ساعات شبانه روز شهروندان را به سوی خود جذب نماید. با این و

در تاالر لندن برای جذب و حضور مردم در هنگام شب نیز، کاربری و در نهایت فعالیت هایی در  مجموعه شهری داده می شود.

 نظر گرفته شده است.

 

 حس تعلق به فضا-

ل بیشتری داشته و با او انسان برای رسیدن به ارامش خاطر، نیازمند درک حس تعلق به فضاهاست. هر چه فضا با انسان تعام

هماهنگ تر، خاطره انگیز تر باشند، حس تعلق به فضا نیز در انسان بیشتر می شود. با این ویژگی هم به هویت مکانی و هم به 

 تاالرهای شهری به دلیل اینکه نماد و سمبل شهر هستند، باید دارای این ویژگی باشند.سر زندگی خواهد رسید. 

 

 رای ماندن و حضور در فضاایجاد بهانه هایی ب-

در فضاهایی که شرایطی برای توقف، ایستادن برای گفتگو یا ارتباط و تعامل وجود دارند، بهانه هایی برای ماندن و حضور 

 در محیط ایجاد می کنند، باعث جذب مردم و حضور پذیری انان و در نتیجه سر زندگی خواهد شد. شهروندان

 

 ترکیب با کریدورهای طبیعی-

رکیب شدن مجموعه با عوامل طبیعی و یا طراحی سایت با کریدور های سبز، سر زندگی و پویایی فضا را باال برده و زندگی ت

این ویژگی در تاالر شهر لندن به دلیل قرار گرفتن سایت سیتی هال در مجاورت تایمز،  شهری مردم را به جریان می اندازد.

 (0818)سامری و تابان،  بخشیده به وضوح دیده می شود.پویایی و زندگی شهری را در خود ارتقا 

 

 نتیجه گیری:

کیفیت محیط کالبدی برای جذب افراد وابسته به وجود فاکتورهایی است که تحقق هر یک از آنها در گرو عوامل متعددی می 

ت. بستر کالبدی در صورت باشد که بخشی از این عوامل به ساختار کالبدی محیط مثل تنوع و سازگاری کاربری ها مرتبط اس

تامین این نیاز ها و ویژگی کیفی مورد نظر کاربران، می توان نقش کلیدی جهت ایجاد محیطی سر زنده و جذاب ایفا نماید و با 

ایجاد کیفیات الزم موجبات افزایش احتمال حضور افراد در محیط برای فعالیت های جمعی و تعامالت اجتماعی را فراهم آورد. 
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روی داده در  جمعیدیگر بعضی عوامل کالبدی فضای عمومی معماری، در میزان و نوع تعامالت اجتماعی بین فردی و از سوی 

 فضا موثرند. بکارگیری این عوامل می توانند میزان تعامالت روی داده را افزایش دهند. 

ی سرزنده و پویاست که برای پذیرای عموم با برداشتی کلی از تعاریف سرزندگی و معیارهای ان، این نتیجه حاصل آمد که فضای

مردم بوده و در آن فضا، آنها را به مشارکت و تعامل اجتماعی دعوت کند. حضور شهروندان به اختیار خود در فضاهای شهری 

ر باشند، که حضوهای سرزندگی فضا است. از فضاهای شهری که در شهر اهمیت فروانی دارند تاالرهای شهر مییکی از نشانه

ها از عوامل اصلی برپایی آن است. تاالر شهر باید شهروندان را به سوی خود جذب کند تا مفهوم زندگی را تحقق مردم در آن

های جهان مدرن بخشد و حیات مدنی را در خود جریان دهد، اگر این فرایند کامل گردد به توسعه شهری که یکی از دغدغه

قق این روند باید از ابتدای فرایند یعنی جذب مردم شروع و محیطی سرزنده و جاذب امروز است، دست خواهیم یافت. برای تح

وارند که اولین مورد آن، تنوع و گوناگونی شوند، زنجیرهجمعیت طراحی کرد. عواملی که باعث سرزندگی در فضاهای شهری می

ریزی کرد. حلقه دوم خت و سپس برای آنها برنامههای مورد نظر مردم را شناهاست. برای تحقق تنوع ابتدا باید فعالیتفعالیت

های جاذب های این زنجیره، سهولت دستری، امنیت و ایمنی، سرگرمیزنجیره تناسب مقیاس فضایی با انسان است. دیگر حلقه

... مردم، حضور در ساعات مختلف روز، احساس تعلق فضایی، کریدروهای طبیعی، بسترسازی پیاده و عدم حضور اتومبیل و 

با بررسی شود. شهر خدشه وارد می زندگی تاالر نمایند به سره خود کوتاهی میفباشند. هر کدام از این عوامل که در وظیمی

این عوامل در تاالر شهر لندن این نتیجه حاصل شد که این فضای شهری بسیار مهم و با کیفیت دارای پتانسیلهای قوی جاذب 

و پویاست که در تعامالت اجتماعی میان ساکنین خود نقش فعالی داشته و با استقبال  جمعیت و در نتیجه فضایی سرزنده

توان از این سیتی هال به عنوان یک فضای سرزنده شته است، پس برای طراحی تاالرشهر میگبسیار مردم این شهر رو به رو 

 الگوبرداری کرد. 

 

 :مراجع
 00،ص00در فضای دانشگاهی، نشریه معمار، شماره ، انعطاف، تنوع و پویایی 0830اخوت، محمد رحیم، 

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، مترجم: حمید رضا پارسی و آرزو افالطونی، تهران، موسسه انتشارات و ، 0836 ،جین جیکوبز،

 چاپ  دانشگاه تهران

فالطونی، تهران، موسسه انتشارات و چاپ مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی، مترجم: حمید رضا پارسی و آرزو ا ،جین جیکوبز،

 0836 ،دانشگاه تهران
 ، مجموعه تاالر شهر سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران0831، لیرهبر، ع

اولین همایش ملی ، ایجاد فضای شهری پایدار با تاکید بر تاالرهای شهر با خصوصیت سرزندگی اجتماعی، حسن، تابان، مریمسامری، م

 0818، نرژی و محیط زیست شهری و روستاییافقهای نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، ا

سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ، رویکرد پایداری اجتماعی در تاالر مرکزی شهر، رزانه، فاسدی ملک جهان ،میه، سصف آراء

 0814، جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

روش ارزیابی سر زندگی محیطی در مجتمع های تجاری و مراکز ، 0810فروتن، منوچهر، صنعتگر کاخکی، مریم، رضایی، محمد کاظم، 

 6خرید، پژوهش های شهری هفت حصار، شماره 

ی و مراکز روش ارزیابی سر زندگی محیطی در مجتمع های تجار، 0810فروتن، منوچهر، صنعتگر کاخکی، مریم، رضایی، محمد کاظم، 

 6خرید، پژوهش های شهری هفت حصار، شماره 
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