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چکیــده| شــادی مفهــوم گســترده و پیچیــدهای دارد کــه بــر اســاس درک بشــر در ادوار مختلــف تعاریــف
د و متنوعــی را در گســترۀ علــوم شــناختی بــه خــود دیــده اســت .در خصــوص تعریــف شــادی در
متعــد 
حوزههــای مختلــف ماننــد فلســفه ،اقتصــاد و بهویــژه علــوم اجتماعــی مطالعــات بســیاری انجــام شــده
اســت .ایــن مقالــه بــا اتــکا بــر پیکــرۀ مطالعــات اجتماعــی انجامشــده در دهههــای اخیــر ،ویژگیهایــی
را کــه موجــب شــادی در فضاهــای چندمنظــورۀ شــهری میشــود شناســایی میکنــد .در ایــن راســتا،
فضــای شــهری ،بســتری مهــم بــرای مناســبات اجتماعــی تعریــف شــده اســت .از دالیــل ترویــج و توســعۀ
مراکــز چندمنظــورۀ شــهری شــکلدهی بــه تعامــات اجتماعــی اســت .بنابرایــن بــا توجــه افزایــش و تعــدد
چشــمگیر ایــن مراکــز در ســالهای اخیــر ،لــزوم توجــه بــه آنهــا ،بهعنــوان بســتری بــرای تعامــل و شــادی
افــراد ،ضــروری بــه نظــر میرســد .مســئلۀ محــوری تحقیــق ،شناســایی ویژگیهــای مراکــز چندمنظــورۀ
شــهری اســت کــه بــر تعامــل و شــادی مخاطبــان آن تأثیــر میگــذارد .در ایــن مقالــه بــا روش مشــاهده
و تحلیــل محتــوا رابطــۀ مفهــوم شــادی و تعامــل اجتماعــی بررســی شــده و توســعۀ مراکــز چندمنظــورۀ
شــهری بــا تمرکــز بــر نمونههــای شــهر تهــران بــر اســاس همجوشــی ویژگیهــای تنــوع ،تراکــم و طراحــی
فضاهــای تعاملــی در قالــب کاربریهایــی نظیــر پردیسهــای ســینمایی ،فضاهــای بــازی ،فروشــگاههای
مختلــف ،رســتوران و فودکــورت؛ و ویژگیهایــی نظیــر ارتبــاط عمــودی ،گشــودگیهای افقــی ،ارتبــاط
بــا فضــای بــاز ،امنیــت و فضاهــای اشــتراکی بررســی شــده اســت .در نتیجــه ،برمبنــای معیارهــای شــادی
مؤثــر در فضــا و شناســایی ویژگیهــای مراکــز چندمنظــورۀ شــهری ،کــه از بررســی مطالعــات پیشــین
شــد کــه مراکــز چندمنظــوره ،نقــش مؤثــری در افزایــش شــادی و تعامــات
اســتخراج شــد ،مشــخص 
اجتماعــی بــرای شــهروندان ایفــا میکننــد.

واژگان کلیدی| شادی ،مراکز چندمنظورۀ شهری ،تعامالت اجتماعی.

مقدمـه| مفهـوم شـادی و رسـیدن بـه آن همـواره مـورد توجـه
جامعـۀ بشـری بوده اسـت .ایـن مفهـوم پیچیـده و چندوجهی در
طـول تاریـخ تعاریف متنوعی از دیدگاه فیلسـوفان و اندیشـمندان
داشـته اسـت .فیلسـوفان شـادی را در حـوزۀ انتـزاع ،بـا دو
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تعریـف کلـی سـعادتگرا و لذتگـرا شـناختهاند .پـس از عصـر
روشـنگری ،اندیشـمندان روشهـای علمـیای را بـرای تعریـف
شـادی مطـرح کردنـد کـه غالبـاً اندازهگیـری شـادی را از طریق
کمـی ،ماننـد سـطح درآمـد افـراد میسـر میسـاخت.
معیارهـای ّ
در اواخـر قرن بیسـتم ،رویکردهـای اجتماعی در حـوزۀ مطالعات
میانرشـتهای اقتصـاد شـادی ،نشـان داد تعاملات میـان افـراد،

شارین شیرمحمدیان و همکاران
از مهمتریـن عوامـل شـادی اسـت .تعاملات اجتماعی نسـبت به
کمـی ،ماننـد سـطح درآمـد و یـا میـزان دارایی
عوامـل
ِ
شـخصی ّ
افـراد ،بـر شـادی آنـان تأثیرگذارتر اسـت .تعاملات اجتماعی در
شهرسـازی نویـن نیـز بهعنـوان یکـی از مهمتریـن معیارهـای
توسـعۀ شـهری در نظر گرفته شـده اسـت .با توجه به روند توسعۀ
چندمنظورههـا در تاریـخ شهرسـازی ،علیرغـم تفاوتهایـی
کـه گونههـای مختلـف ایـن فضاهـا دارنـد ،همگـی در ارتقـای
تعاملات اجتماعـی دارای اشـتراک هسـتند .مطالعۀ روند توسـعۀ
چندمنظورههـا نشـان میدهـد در گذشـته چندمنظورهسـازی بـا
هـدف کاهـش فواصـل و برطرفسـاختن دشـواریهای ناشـی از
مسـافتهای زیـاد و عـدم وجـود خـودرو بـوده اسـت .در دوران
صنعتـی بـه دلیـل افزایـش جمعیـت ،آلودگیهـای محیطـی و
همچنیـن ورود خـودرو بـه شـهرها ،رویکردهـای چندمنظـوره
دارای اقبـال در خـور توجهـی نبودنـد .امـا در نیمـۀ دوم قـرن
بیسـتم بـا آشکارشـدن مشـکالت اجتماعـی ناشـی از تفکیـک و
پراکندگـی در شـهرها بـار دیگـر چندمنظورهسـازی بهعنـوان
راهحلـی مناسـب بـرای برطرفسـاختن مشـکالت شـهرها مطرح
شـد .بـه همیـن منظـور در ایـن پژوهش سـعی بـر آن اسـت تا با
توجـه بـه تعامل اجتماعی که موضوع مشـترک شـادی و فضاهای
چندمنظـورۀ شـهری اسـت ،ویژگیهـای شـادیآفرین در مراکـز
چندمنظـوره شناسـایی شـوند .در این راسـتا پیشـینۀ پژوهش به
مطالعـۀ ایـن حـوزه در خصـوص فضـا و شـادی پرداختـه اسـت.
در بخـش مبانـی نظـری ،سـیر مفاهیـم شـادی و رونـد توسـعۀ
مراکـز چندمنظورۀ شـهری بررسـی شـده اسـت .سـپس بـا توجه
بـه توسـعۀ شـدید ایـن مراکـز در دهـۀ اخیـر در شـهر تهـران،
انطبـاق ویژگیهـای نمونههایـی از ایـن مراکـز بـا معیارهـای
شـادی مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت .نتایـج نشـان میدهـد با
توجـه بـه کاربریهـا و ویژگیهـای فضایـی ،مراکـز چندمنظـورۀ
شـهری دارای ظرفیـت ویـژه بـرای شـادمانی مخاطبـان هسـتند.

پیشینۀ تحقیق

در ایـن بخـش بـا مطالعـه و بررسـی تحقیقـات پیشـین ،عوامـل
کالبـدی و فضایـی مرتبـط بـا مفهـوم شـادی و ارتقـای تعامـل
اجتماعـی در فضاهـای شـهری و مراکز خرید ،که توسـط محققان
انجـام شـده اسـت ،در جـدول  1قابـل مشـاهده اسـت .همچنین
مطالعـات مرتبـط بـا فضاهای چندمنظورۀ شـهری بررسـی شـده
و نتایـج آن در تصویـر  1ارائـه شـده اسـت.
جیـن جیکوبـز در کتـاب «مـرگ و زندگـی شـهرهای بـزرگ
آمریکایـی» بـرای ارتقـای کیفیـت فضاهـای شـهری و تعامـل
اجتماعـی ،بـه ضـرورت اختلاط کاربریهـای اصلـی (تنـوع
کاربـری) ،تنـوع کالبدی ،تراکم کافـی جمعیت و تنـوع فعالیتها
اشـاره میکنـد ) .(Jacobs, 1961, 33مارتیـن برشـاو کیفیتهای
آفریننـدۀ شـادی را در معیارهایـی نظیـر تنـوع ،فضـای عمومـی

خـوب ،خریـد و گردشـگری ،حملونقـل عمومـی ،تحـرک و
فراغـت معرفـی میکنـد (چپمـن .)45 ،1394 ،در نمونـۀ دیگـر
از تحقیقـات بـا موضـوع «آفرینـش فضایـی سـرزنده در مراکـز
تجـاری نمونـۀ مـوردی :مرکـز خریـد تـرای انـگل» بـه ارزیابـی
یـک نمونـۀ تجربـۀ موفـق مجتمـع تجاری ،پرداخته شـده اسـت.
نمونـۀ انتخابشـده در ایـن تحقیـق ،مرکـز خریـد «تـرای انگل»
واقـع در انگلسـتان اسـت .این مرکـز یکی از نمونههـای موفق ،در
فراینـد بهسـازی اسـت .نتایـج حاصـل از تحلیل و بررسـی فرایند
بهسـازی در مرکـز تجـاری تـرای انـگل نشـان میدهـد تنـوع،
جذابیـت ،دیـد و منظـر مطلـوب ،تراکـم و هویـت از مهمتریـن
عوامـل مؤثـر بـر طراحـی ایـن مرکـز اسـت (دیدهبـان ،مؤمنـی و
نیکنـام .)1396 ،خسـتو و سـعیدی رضوانـی ()74-63 ،1389
در پژوهـش خـود عوامـل مؤثـر بـر شـادی را بـه چهـار دسـته
تقسـیم کردهانـد و در زیرمجموعـۀ عوامل طراحی بـه متغیرهایی
ماننـد خوانایـی ،حـس مـکان ،تمایـز معمارانـه ،اتصـال و ارتبـاط
بخشهـای مختلـف ،محیـط دوسـتانه و امنیـت اشـاره کردهانـد.
سـرور ،صالحـی سـاریخان بیگلـو مبارکـی ( )42-29 ،1396در
تحقیـق خـود بـه نقـش مجتمعهـای تجـاری در ایجـاد فضـای
شـهری پرداختـه و بـه عواملـی چـون وجـود عرصههـای عمومی
و عناصـر کالبـدی و طبیعـی در فضـا ،قابلیـت تغییرپذیـری
فضـا بـرای اسـتفادههای گوناگـون ،اتصـال و همبسـتگی فضاهـا،
وجـود کاربریهـای مختلـط ،پاسـخگویی فضـا بـه گروههـای
اجتماعـی مختلـف ،نفوذپذیـری بصـری و عملکـردی ،ایمنـی،
امنیـت اجتماعـی ،زمانمندبـودن 1و تراکـم جمعیـت را در پویایی
و شـادی فضـای شـهری مؤثـر میداننـد .ایزدپنـاه و حبیبـی
( )56-37 ،1398در تحقیـق خـود بـه بررسـی جایـگاه مالهـا
بهمثابـۀ فضـای عمومـی ،معیارهایـی نظیـر دسـترسپذیری،
اجتماعپذیـری ،امنیـت و کنتـرل را بهعنـوان عواملـی کـه از
سـوی خریـداران بهعنـوان معیـار ارزیابـی مالهـا بهعنـوان
فضـای عمومـی مطلـوب و مناسـب اسـت شناسـایی میکننـد.
خسـروی و بهرامـی ( )100-91 ،1394عواملـی نظیـر راحتـی و
آسـودگی ،احسـاس امنیـت ،جهتیابـی و خوانایـی ،دسترسـی و
نفوذپذیـری ،جذابیـت و تعاملات اجتماعـی را بهعنـوان عوامـل
فضایی-رفتـاری مؤثـر بـر کیفیـت همبودگـی در مراکـز خریـد
معرفـی میکننـد .گلـکار ( )75-66 ،1386سـرزندگی را معـادل
کیفیـت طراحـی شـهری میدانـد .خوانایـی ،حـس زمـان ،غنای
حسـی ،رنـگ تعلـق ،نفوذپذیـری و حرکـت ،اختلاط کاربـری و
فـرم ،کیفیـت عرصـۀ همگانی ،آسـایش اقلیمی ،ایمنـی و امنیت،
انعطافپذیـری ،همسـازی بـا محیـط ،کارایـی انـرژی و پاکیزگی
را بهعنـوان عوامـل مؤثـر بـر سـرزندگی معرفـی میکنـد .فروتن،
صنعتگـر کاخکـی و رضایی ( )65 ،1392در ارزیابـی مجتمعهای
تجـاری و مراکـز خریـد ،کیفیـت محیـط بـرای فعالیـت ،امنیـت،
نفوذپذیـری فیزیکـی ،تنوعپذیـری ،نفوذپذیـری بصـری ،تنـوع
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شناسایی عوامل مؤثر بر شادی با تمرکز بر ویژگیهای مراکز چندمنظورۀ شهری
جدول  .1پیشینۀ تحقیقات در حوزۀ معرفی مؤلفههای شادی در فضاهای شهری و مراکز خرید .مأخذ :نگارندگان.
نام محققان

سال انجام مطالعه

معرفی مؤلفههای کالبدی شادی

جیکوبز

1961

ضرورت اختالط کاربری ،تراکم کافی جمعیت ،تنوع فعالیتها

بردشاو-چپمن

1394

خرید و گردشگری ،تحرک پیاده ،فراغت

تنوع ،فضای عمومی خوب،

گلکار

1386

خوانایی ،حس زمان ،نفوذپذیری ،حرکت ،اختالط کاربری و فرم ،عرصۀ همگانی ،ایمنی و امنیت

خستو و سعیدی رضوانی

1389

خوانایی ،تمایز معمارانه ،اتصال و ارتباط بخشهای مختلف ،محیط دوستانه و امنیت

فروتن و دیگران

1392

نفوذپذیری فیزیکی و بصری ،تنوع ،انعطافپذیری ،خوانایی ،کیفیت محیط برای فعالیت ،امنیت

خسروی و بهرامی

1393

راحتی و آسودگی ،امنیت ،جهتیابی و خوانایی ،دسترسی و نفوذپذیری ،جذابیت و تعامل

سرور و دیگران

1396

عرصۀ عمومی و طبیعی ،قابلیت تغییرپذیری ،همبستگی فضا ،کاربری مختلط ،تراکم و امنیت

دیدهبان ،مؤمنی و نیکنام

1395

تنوع ،جذابیت ،دید و منظر مطلوب ،تراکم و هویت

نهاوندی و دیگران

1396

امنیت ،تنوع ،کیفیت محیط ،محصوریت ،نفوذپذیری و دسترسپذیری

تصویر  .1ویژگیهای مراکز چندمنظورۀ شهری .مأخذ :نگارندگان.

بصـری ،خوانایـی و انعطـاف بصری را بررسـی میکننـد .نهاوندی،
ضابطیـان ،پوراحمـد و خیرالدیـن ( )67-54 ،1396سـرزندگی
فضاهـای پشـتیبان در مراکـز تجـاری را بـا عواملـی همچـون
امنیـت ،اقتصـاد شـبانه ،اقتصـاد پویـا ،پوشـش گیاهـی ،تنـوع
کاربـری ،افزایـش کیفیـت محیـط ،محصوریـت ،نفوذپذیـری و
دسـترسپذیری ،خوانایـی ،آسـایش محیطـی و تراکـم ارزیابـی
میکننـد .رحیمـی و جعفـری ( )1397در مقالـهای بـا عنـوان
«بررسـی تطبیقـی سـرزندگی تجـاری ،تاریخـی و مـدرن شـهر
تبریـز» فعالیتپذیربـودن و انعطافپذیـری را بهعنـوان عوامـل
مهـم در سـرزندگی ایـن مراکـز میشناسـند.
ایـدۀ فضـای چندمنظـورۀ شـهری در شهرسـازی نویـن ،بـه
منظـور افزایـش تعاملات اجتماعـی در فضاهـای شـهری شـکل
گرفتـه اسـت .اگرچـه ایـن ایـده از دیرباز بـه اشـکال گوناگون در
شـهرهای مختلـف دنیا بوده ،امـا در هر زمان موافقـان و مخالفان
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خـود را داشـته اسـت .فضـای چندمنظورۀ شـهری ایـدهای مبهم
و بحـث برانگیـز اسـت کـه تعاریـف بسـیاری از آن ارائـه شـده
اسـت )  .(Hoppenbrouwer & Louw, 2005همچنیـن بسـیاری
2
از محققیـن بـه توسـعۀ چندمنظورههـا در نواحـی حومـۀ شـهر
پرداختهاند (Filion, McSpurren & Huether, 2000, 40; Grant,
 .)2007, 60; Grant & Perrott, 2011, 180ویژگی مشـترک این
تعاریف ،در تمرکز فعالیتهای انسان در محیط پیرامون و گسترش تعامل
وی بـا محیـط اسـت ).(Hoppenbrouwer & Louw, 2005, 969
گانـگ در تعریـف چندمنظورههـا اذعـان دارد کـه فضـای
چندمنظـوره فعالیتهـای سـاکنان در محـدودهای مشـخص از
زمیـن بـا بهرهگیـری از منابـع طبیعـی و پتانسـیلهای انسـانی
اسـت .در تعریفـی دیگـر از گانگ 3فضـای چندمنظـوره به فضایی
کـه انسـان بـرای زندگـی و رفـع نیازهـای مختلـف بـه آن نیـاز
دارد ،گفتـه میشـود ).(Gong, Marklund & Tsuji, 2009

شارین شیرمحمدیان و همکاران
برخـی از محققـان چندمنظورههـا را بـه سـاختمانهایی نسـبت
میدهنـد کـه دارای کاربریهـای گوناگـون ماننـد ترکیبـی از
منـازل ،فروشـگاهها ،کافیشـاپها ،رسـتورانها ،سـینماها ،دفاتـر
و  ...درون خود هسـتند).(Nabil & Abd Eldayem, 2015, 289
برخـی دیگـر چندمنظـوره را الگـوی ناهمگـن اسـتفاده از زمیـن
از نظـر جغرافیایـی توصیـف میکننـد کـه دارای ترکیبـی از
کاربریهـای مسـکونی ،تجـاری ،صنعتـی ،اداری ،کشـاورزی و
تفریحـی اسـت ) .(Croucher, Wallace, & Duffy, 2017نبیل و
عبدالدایـم در تحقیقـی چندمنظورههـا را بـه سـه دسـته تقسـیم
میکننـد ،عمـودی ،افقـی و ترکیـب هـر دو .در تصویـر  1انـواع
فضـای چندمنظـوره نشـان داده شـده اسـت .چندمنظورههـای
عمـودی غالبـاً دارای حداقـل دو کاربـری مختلـف تجـاری،
مسـکونی ،درمانی ،فرهنگی ،تفریحی و  ...که درون یک ساختمان
قـرار گرفتهانـد ،هسـتند .چندمنظورههـای افقـی معمـوالً دارای
حداقـل دو کاربـری مختلـف در نزدیکـی یکدیگـر هسـتند کـه از
طریـق پیادهرو یا وسـایلنقلیه دسـترسپذیر میشـوند .همچنین
چندمنظورههـای نـوع سـوم ،ترکیبـی از دو مدل عمـودی و افقی
محسـوب میشـوند ).(Nabil & Abd Eldayem, 2015, 289
یکـی دیگـر ویژگیهای مهـم فضـای چندمنظورۀ شـهری ،امکان
انجـام فعالیتهـای اجتماعـی گزینشـی بهواسـطۀ مشـارکت
و تعامـل افـراد در فضـای چندمنظـوره اسـت کـه بهعنـوان
نمونـه میتـوان بـه مکالمـه ،بـازی کـودکان ،دیـدن و شـنیدن
سـایر افـراد و باهمبودگـی گروههـای مختلـف اشـاره کـرد
).(Samburu & Hyombe & Owino, 2019, 63
تفـاوت پژوهـش حاضـر بـا پژوهشهـای پیشـین در نـوع نگـرش
بـه مفهـوم شـادی بـر اسـاس دیدگاههای جدید اسـت .بر اسـاس
ایـن دیدگاههـا تعامـل اجتماعـی عامل اساسـی در شـادی جامعه
اسـت .تعاملات اجتماعـی همچنیـن از اهـداف اصلـی فضاهـای
چندمنظـورۀ شـهری اسـت .لـذا برنامهریـزان و طراحان بـا توجه
بـه پیکربندیهـای فضایـی در مراکـز چندمنظـورۀ شـهری قـادر
خواهنـد بـود نقشـی مؤثـر در شـادی مخاطبان ایفـا کنند.

روش تحقیق

در ایـن پژوهـش بـا روش تحلیل محتوا ،مفهوم شـادی بر اسـاس
تعـارف نویـن معاصر اسـتخراج شـده اسـت .همچنین با اسـتفاده
از روش مشـاهده و تحلیـل محتـوا ،ویژگیهـای اصلـی توسـعۀ
مراکز چندمنظورۀ شـهری شناسـایی شـده اسـت .سـپس ارتباط
میـان مفهـوم شـادی بر اسـاس تعامـل اجتماعـی بـا ویژگیهای
کالبـدی مراکـز چندمنظـورۀ شـهری انطباق داده شـده اسـت.

هدف و فرضیۀ تحقیق

هـدف اصلـی ایـن تحقیـق شناسـایی ویژگیهـای مؤثـر مراکـز
چندمنظورۀ شـهری در ارتقای تعامل و شـادی شـهروندان اسـت.

فرضیـۀ ایـن تحقیـق بـر این امر اسـتوار اسـت که یکـی از دالیل
توجـه و اسـتقبال از توسـعۀ مراکـز چندمنظـورۀ شـهری شـامل
ارتقـای تعامـل و در نتیجه شـادی شـهروندان اسـت.

سؤال تحقیق

بـا توجـه بـه آنچـه گفتـه شـد ،سـؤال ایـن اسـت کـه چـه
ویژگیهایـی در مراکـز چندمنظـورۀ شـهری قابلیـت افزایـش
تعامـل و شـادی شـهروندان را میسـر میسـازند؟

مبانی نظری

مبانـی نظـری تحقیـق شـامل چهـار بخـش ،از جملـه مفاهیـم
شـادی ،شـادی مبتنـی بـر تعامـل اجتماعـی در عصـر حاضـر،
رونـد توسـعۀ مراکـز چندمنظـورۀ شـهری و تعامـل در مراکـز
چندمنظـورۀ شـهری اسـت.

••مفاهیم شادی

شـادی و شـاد زیسـتن از دوران یونـان باسـتان همـواره از
دغدغههـای مهـم بشـر بـوده اسـت .بنیانهـای فلسـفۀ شـادی
را میتـوان در نظریـات فکـری افالطـون و سـقراط جسـتوجو
کـرد .افالطـون شـادی را در کمـال فضیلتهای بشـر تعریف کرد
و سـقراط مدعـی بـود کـه شـادی در لـذت تعریـف میشـود .بـا
شـروع مسـیحیت ،شـادی بـا تعاریـف کمالگـرا پیونـد خـورد و
شـادی کمالگـرا و ایدئولوژیـک ،ابـزاری بـرای کنتـرل اجتماعی
و اعمـال قـدرت محسـوب شـد .ویژگـی مشـترک ایـن تعاریف تا
پیش از عصر روشـنگری ،در انتزاعیبودن مفهوم شـادی اسـت .از
دوران روشـنگری ،شـادی موضوعـی زمینی و قابلدسـترس برای
همـه شـد و یکـی از وظایـف دولتها تسـهیل شـادی بـرای ملت
تعریـف شـد .در ایـن دوران ،بـا رواج علـوم بـه حـوزۀ مطالعـات،
مفهـوم شـادی دگرگون شـد .علم شـادی ،در پی مرتبطسـاختن
عوامـل قابلاندازهگیـری و قابلسـنجش بـرای توضیـح میـزان
شـادی افـراد بود .بـرای مثال زیستشناسـان شـادی را با سـطح
برخـی از هورمونهـای بـدن مرتبـط دانسـتند .روانشناسـان
4
نیـز بـه تعریـف شـادی در حـوزۀ روانشناسـی مثبتگـرا
5
پرداختنـد کـه برخلاف روانشناسـی سـنتی -روانشناسـی بهبود 
) (Ryan & Deci, 2000, 68بـر مطالعـات علمـی شـادی،بهزیسـتی و احساسـات مثبت تمرکز دارد .سـلیگمن 6روانشناسی
مثبتگـرا را اصطالحـی بـرای بررسـی هیجانهـا و ویژگیهـای
مثبـت شـخصیتی (شـجاعت -نوعدوسـتی -وجدان اخالقـی و )...
میدانـد .اصالحطلـب انگلیسـی جرمـی بنتـام 7بـا مطرحکـردن
اصـل سـودمندی اظهـار کـرد باتوجـه به اینکـه شـادی واقعاً یک
مجموعـه لـذت بـدون درد و رنـج اسـت پـس بهتریـن روش و
سیاسـت بـرای دولتهـا و افـراد بـرای بهحداکثررسـاندن شـادی
در ایـن فرمـول خالصـه میشـود :بهحداکثررسـاندن اولـی
(شـادی) ،بهحداقلرسـاندن دومـی (رنـج) .در ایـن بیـن مشـکل
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شناسایی عوامل مؤثر بر شادی با تمرکز بر ویژگیهای مراکز چندمنظورۀ شهری
اصلـی فهـم چگونگـی محاسـبۀ شـادی و رنـج بـود (مونتگمـری،
 .)29 ،1396بنتـام مجموعـهای از جـداول بـا عنـوان محاسـبۀ
شـادمانی 8را ابـداع نمـود کـه در آن مقـدار و حجـم لـذت یـا
درد هـر عملـی کـه بـه احتمـال زیـاد باعـث ایجـاد آن شـده بود
سـنجش شـد .در محاسـبات بنتـام احساسـات مورد غفلـت واقع
شـده اسـت ) .(Bentham, 1996, 29پـس از بنتـام ،اقتصاددانـان
بـه اصـل سـودمندی او روی آوردنـد ولی با هوشـمندی محاسـبۀ
شـادمانی را بـه پـول و تصمیـم افـراد در مورد خرجکـردن آن که
در حقیقـت قـادر بـه محاسـبۀ آن بودنـد ،تقلیـل دادنـد .ازاینرو
آنهـا قـدرت خریـد را جایگزیـن سـودمندی و منفعـت کردنـد.
ریچـارد اسـترلین 9اولیـن کسـی بـود کـه بـا انتشـار
مقالـهای بـا عنـوان «آیـا رشـد اقتصـادی سرنوشـت انسـان
را بهبـود میبخشـد؟» بـه ایـن سـؤال پاسـخ منفـی داد
) .(Veenhoven & Hagerty, 2006, 421-436وی نشـان داد
در ایـاالت متحـده بـا وجـود دوبرابرشـدن درآمد سـرانه ،شـادی
افزایـش نیافتـه اسـت .بنـا بـه یافتههـای اسـترلین ،طـی دورۀ
مذکـور آمریکاییهـا ثروتمندتـر شـدهاند ،ولـی شـادتر نشـدند
) .(Easterlin, 2006, 463-482ادعـاي اسـترلين ،بسترسـاز توليد
ادبيـات جديـدي در فضـاي ارزيابـي توسـعهيافتگي جوامـع بـا
عنـوان انـدازۀ سـطح شـادکامي جامعـه شـد.

••شادی مبتنی بر تعامل اجتماعی در عصر حاضر

هیویـل 10و گروهـش بازبینیهـای چندگانـهای از سرشـماری
جهانـی گالـوپ از طریـق فیلترهـای آمـاری انجـام دادنـد و
متوجـه شـدند رضایـت از زندگـی در هنـگام ارتبـاط بـا افـراد
دیگـر ،اهمیتـی بیش از درآمـد دارد .زیمل 11در مقالۀ کالنشـهر
خـود بـه بحـث از شـرایطی میپـردازد کـه در آن روابـط انسـانی
رو بـه افـول میگذارنـد .او در تحلیـل خـود بـه ازمیانرفتـن
روابـط عاطفـی و صمیمانـه و تسـلط روابـط حسـابگرانه توجـه
دارد .طبـق نظـر زیمـل در کالنشـهرها ،احساسـات و خصوصـاً
روابـط عاطفـی افـراد در جامعـه گـم شـده اسـت و این امـر ،آثار
منفـی بـر روی کیفیـت زندگـی دارد (نظری و مختـاری،1389 ،
 .)117-115زیمـل ،فردیـت را بهعنـوان یکـی از مشـخصههای
مدرنیتـه قلمـداد کـرده اسـت و شـادمانی را بـا آن پیوسـته
میدانـد ) .(Glatzer, 2000کریسـتین بنجسـکو 12در مطالعـهای

بـه بررسـی رابطـۀ سـرمایۀ اجتماعـی و شـادکامی در ایـاالت
متحـدۀ آمریـکا طـی سـالهای  1983-1998پرداختـه اسـت.
ایـن تحقیـق کـه بهصورت تحلیـل ثانویـۀ دادههای پانـل  9مرکز
آمارگیـری انجـام شـده ،نشـان داده اسـت کـه سـرمایۀ اجتماعی
13
تأثیـری مثبـت بـر شـادکامی دارد ) .(Bjørnskov, 2007چانگ
در تحقیـق خـود بـه ایـن نتیجـه میرسـد کـه همـۀ اجـزای
سـرمایۀ اجتماعـی (مشـارکت در سـازمانهای غیرداوطلبانـه و
داوطلبانـه ،حضـور در اجتماعـات و اعتمـاد) بـر شـادی ذهنـی
تأثیرگـذار اسـت ) .(Chang, 2009لیانـگ 14در تحقیـق خـود
دریافـت کـه عنصـری همچـون پیونـد اجتماعـی حتـی پـس از
کنتـرل ویژگیهـای زمینـهای عمـده ،رابطـۀ معناداری با شـادی
دارد ).(Leung, Kier, Fung, Fung & Sproule, 2013, 247-267
گراویـگ و گراویـگ 15در پژوهـش تأثیـر همزمـان سـرمایۀ
اجتماعـی بـر شـادی ،بـه ایـن نتیجـه رسـیدند کـه سـرمایۀ
اجتماعـی شـبکه و پیونـدی مثبـت بـا شـادکامی افـراد دارد
16
) .(Growiec & Growiec, 2010, 231-255هـان سـه هـی
در پژوهشـی بـا عنـوان «سـرمایۀ اجتماعـی و شـادکامی» ،بـه
بررسـی نقـش سـرمایۀ اجتماعـی بـر شـادکامی پرداختـه اسـت.
نتایـج ایـن مطالعـه نشـان میدهـد متـن اجتماعـی همسـایگی
بـرای فهـم تفـاوت در شـادکامی فـرد بسـیار اهمیـت دارد
) .(Han, 2015, 241-255بـر اسـاس مطالعـات انجامشـده در
تعریـف شـادی ،بهبـود روابـط اجتماعـی و تعاملات میـان افراد،
اهمیتـی انکارناپذیر دارد .شـادی نه حاصل جمع احساسـات افراد
بلکـه براینـدی اجتماعـی از تعاملات میان افراد اسـت که موجب
شـادکامی آنـان میشـود .بنابرایـن بـرای داشـتن جامعهای شـاد
الزم اسـت تـا بهجـای بهبـود ویژگیهـای زندگـی افـراد ،کیفیت
تعاملات آنـان بهبـود یابـد .در جـدول  2دیدگاههـای مرتبط با
موضـوع شـادی آورده شـده اسـت.

••روند توسعۀ مراکز چندمنظورۀ شهری

در مطالعـۀ تاریـخ فضـای شـهری ،بـه نظـر میرسـد تمایـل بـه
ایجـاد فضاهـای چندمنظـوره در شـهرها در برخـی از بازههـای
تاریخـی بـه شـدت مقبـول و در برخـی دیگـر از بازههـا مـورد
انتقـاد بـوده اسـت .در سـالهای  3500تـا  1000پیـش از
میلاد در تمدنهایـی ماننـد بینالنهریـن ،مصـر و یونـان ایـدۀ

جدول  .2دیدگاههای شادی .مأخذ :نگارندگان.

44

دیدگاههای شادی

تعریف شادی

رویکردهای فلسفی-انتزاعی

 شادی سعادتگرا :دیدگاه افالطون -شادی لذتگرا :دیدگاه سقراط

رویکردهای علمی-کمی

شادی افراد تابع شاخصهای کمی -مادی است مانند سطح درآمد که جمع این شاخصها منجر به ایجاد جامعهای شاد
میشود.

رویکر د نوین-اجتماعی

شادی برایند جمعی از تعامالت اجتماعی افراد است که این امر موجب پیدایش جامعۀ شاد میشود.

شمارۀ  58بهار 1401

شارین شیرمحمدیان و همکاران
تفکیـک در شـهرها رایـج بوده اسـت .خدمـات در اطـراف عناصر
مذهبـی متمرکـز بـوده و دیگـر حوزههـا بـه مسـکن اختصـاص
داشـته اسـت .در سـالهای  700پیـش از میالد تـا 1900پس از
میالد شـهرها شـاهد آغـاز رشـد چندمنظورههـا هسـتند .در این
زمـان کاربریهـای غیرمسـکونی بهصـورت عمـودی و افقـی در
میـان کاربریهـای مسـکونی پراکنـده بودنـد .قرارگیـری فضـای
تجـاری در طبقـات پاییـن کاربریهـای مسـکونی از نمونههـای
رایـج بـوده اسـت .ایـن موضـوع در شـهرهای اسلامی هـم دیده
میشـود ،بیشـتر خانههـا در اطـراف خردهفروشـیها ،بازارهـا،
فضاهـای مذهبـی و سـایر خدمـات قـرار داشـتند .بـه دلیـل عدم
وجـود خـودرو تـا ایـن زمـان ایـدۀ اسـتفاده از چندمنظورههـا
بـرای دسترسـی سـادهتر بسـیار کارآمـد بـود .بـا انقلاب صنعتی
و ایجـاد مشـکالتی نظیـر آلودگـی و جمعیـت زیـاد در شـهرها
ایـدۀ تفکیـک در برنامهریـزی شـهری برجسـته شـد .در دهههای
 60و  70میلادی ،ایـدۀ فضاهـای چندمنظـورۀ شـهری مجـددا ً
مـورد توجـه قـرار گرفـت و بهعنوان راهـکاری برای فعالسـاختن
مناطـق شـهری بـزرگ مطـرح شـد .در اواخـر دهـۀ  70تـا پایان
دهـۀ  80چندمنظورهسـازی بهعنـوان راهـکار توانمندسـازی
مناطـق فرسـوده در شـهرها نیـز مقبـول واقـع شـد .از سـالهای
 1990تـا  2000فضـای چندمنظـوره بهعنـوان عنصـر اصلـی
طراحـی محلات مسـکونی پایـدار و اصـول رشـد هوشـمند در

نظـر گرفتـه شـد ) .(Nabil & Abd Eldayem, 2015باتوجـه بـه
رونـد تغییـرات فضـای چندمنظـوره در شـهرها همانطـور کـه
در تصویـر  2نشـان داده شـده اسـت ،اکنـون فراخـوان بازگشـت
بـه فضـای چندمنظـوره بهعنـوان یکـی از راههـای برنامهریـزی
پایـدار و هوشـمند شـهری ،راهـکاری منطقـی بـه نظر میرسـد.
فضاهـای چندمنظـوره بـا جـذب جمعیـت ،افزایـش ارزش زمین،
افزایـش درآمدهـای مالیاتـی ،افزایـش حرکـت پیـاده و دوچرخه
موجـب ارتقـای اجتماعـی و اقتصـادی شـهرها میشـوند.

••تعامل در مراکز چندمنظورۀ شهری

امـروزه مراکـز چندمنظـوره بهعنـوان فضاهـای عمومـی مطـرح
میشـوند کـه دیگـر فعـل اصلـی در آنهـا خریدکـردن نیسـت؛
جـدا از تجربههـای خریـد که تنـوع فراوانـی دارنـد ،و در مقاالت
جامعهشناسـانی چـون وریـج کاظمـی و ابـاذری ( )1384مـورد
بررسـی قـرار گرفته اسـت ،افعـال اجتماعـی دیگری نیـز متعاقب
اسـتفاده از فضاهـای چندمنظـوره بـه وقـوع میپیوندنـد.
گشـتوگذار و پرسـهزنی در ایـن مراکـز الزامـاً بـه فعـل خریـد
منجـر نمیشـود .هرچنـد کـه خریـد نیز خـود نوعی از مناسـبات
اجتماعـی اسـت .عرصههـای خریـد و بهطـور اخـص مراکـز
چندمنظـوره ،ماننـد دیگـر عرصههـای حـوزۀ عمومـی ،در ایجـاد
تغییـرات فرهنگـی و بازاندیشـی جامعـه سـهیم هسـتند .مراکـز
چندمنظـوره بهعنـوان عرصههـای جدیـد خریـد ،عرصـهای

تصویر  .2روند تغییرات فضای چندمنظورۀ شهری .مأخذ :نگارندگان.
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شناسایی عوامل مؤثر بر شادی با تمرکز بر ویژگیهای مراکز چندمنظورۀ شهری
فعـال در زندگـی روزمـره اسـت کـه در ایجـاد تغییـر ،دگرگونـی
و بازآفرینـی اشـکال متکثـر فرهنگـی پیشـگام اسـت .از طرفـی
فعالیتهـای گزینشـی در ایـن فضاهـا تسـهیل شـده اسـت .از
آنجاکـه ایـن مراکـز فضاهایـی سرپوشـیده هسـتند و امـکان
بهرهبـردن از آنهـا در فصـول مختلـف امکانپذیر اسـت ،میتوانند
در موقعیتهـای مختلـف مـورد اسـتفاده واقـع شـوند .امنیـت
روانـی و فیزیکـی در مراکـز چندمنظـوره چـه از سـوی انتظامات
و چـه بـه خاطـر حضور افـراد و فروشـندگان در سـاعات مختلف،
فراهـم اسـت .ایـن فضاهـا علاوه بـر عملکـرد فضایـی و نقشـی
کـه بـرای برآوردهشـدن نیازهـای یـک منطقـه بـر عهـده دارنـد،
درواقـع بـا تغییـر معنایی خود بـه یک باشـگاه یا محفـل برخورد
تبدیلشـده و بهعنـوان یـک آوردگاه اجتماعـی در فضای شـهری
تهـران ایفـای نقـش میکننـد (خادمـی و علیپـور.)1396 ،

نمونۀ مراکز چندمنظورۀ شهری بررسیشده

باتوجـه اسـتقبال مـردم از گونههـای جدیـد مراکـز چندمنظـوره
در شـهر تهـران بـه نظـر میرسـد تجربـهای جدیـد از فضاهـای
شـهری در ایـن مکانهـا در حـال شـکلگرفتن اسـت .آنچـه
مسـلم اسـت شـهر بـا حضـور مـردم و تعاملات آنهـا زنده اسـت
و در ایـن بیـن ،مـردم بـه فضاهایـی بـرای باهمبـودن نیازمندنـد.
بـا حـذف یـا کمتوجهـی بـه طراحـی اینگونـه فضاهـا مـردم
بـا اسـتقبال از گونههـای نویـن مراکـز چندمنظـوره بـه دلیـل
دارابـودن کاربریهـای گوناگـون ،دسترسـی آسـان و تنـوع
فعالیتهـا ،نیـاز بـه فضـای شـهری را پاسـخ میدهنـد .حضور در
ایـن مراکـز نهتنهـا بـرای فعل خریدکـردن ،بلکـه بـرای مفهومی
از بـودن و حضورداشـتن ،بـه ایـن فضاهـا رنگوبویـی جدید داده
اسـت .تحقیقـات نشـان میدهنـد بیـش از نیمی از شـهروندان به
منظـوری بـه جـز خریـد بـه مراکـز چندمنظـورۀ شـهری مراجعه
میکننـد (شـيرمحمديان و عزيـزي.)1399 ،
در ایـن پژوهـش پـس از مطالعـۀ کلیـۀ دسـتهبندیهای مراکـز
خریـد ،مراکـز سـبک زندگـی 17بـا توجـه بـه معیارهـای ICSC

18کـه نزدیکتریـن نـوع بـه گونههـای جدیـد مراکـز شـهری دهۀ
 90در تهـران هسـتند ،انتخـاب شـده اسـت .همچنیـن از نظـر
تعریـف مراکـز چندمنظـوره ایـن مراکـز در دسـتهبندی مراکـز
چندمنظـورۀ شـهری عمـودی قـرار دارنـد کـه دارای کاربـری
سـینما ،فضـای بـازی ،رسـتوران و کافـه و واحدهـای تجـاری
متنـوع هسـتند .مراکـز منتخـب در جـدول  3معرفـی شـدهاند.

بحث

بـا توجـه بـه رویکردهـای نویـن در تعریـف شـادی ،ایـن مفهـوم
وابسـتگی اجتنابناپذیـر و پیوسـتهای بـا تعامـل اجتماعـی دارد.
تعامـل اجتماعـی عنصـر کلیـدی شـادی در عصـر حاضـر اسـت.
بنابرایـن فضاهـای شـهری بهعنـوان بسترسـاز اصلـی تعامـل
اجتماعـی ،میتواننـد ظرفیـت الزم بـرای شـادی مخاطبـان خود
را ایجـاد کننـد .مراکـز چندمنظـوره یکـی از گونههـای مهـم
فضاهـای شـهری در شهرسـازی نویـن هسـتند کـه از دالیـل
توسـعۀ آنهـا میتـوان بـه افزایـش تعامـل و شـادی شـهروندان
اشـاره کـرد .ایـن مراکز بـا توجـه بـه موقعیتهـای مکانی-زمانی
در فرمهـای گوناگونـی پدیـدار شـدهاند کـه ویژگـی مشـترک
آنهـا افزایـش تعاملات اجتماعـی در اثـر تراکم و تنـوع کاربریها
و ایجـاد فضاهایـی بـرای مشـارکت اسـت .ایـن پژوهـش مراکـز
چندمنظـورۀ شـهر تهـران را بهعنوان یکـی از گونههـای فضاهای
شـهری چندمنظـوره کـه موجـب افزایـش تعامـل و شـادی
شـهروندان شـده ،شناسـایی کـرده اسـت .توسـعۀ شهرنشـینی
موجـب شـده اسـت تـا در بسـیاری از شـهرها ،فضاهای شـهری،
کارکـرد اصلـی خـود را از دسـت بدهنـد .فقـدان فضـای شـهری
در شـهری ماننـد تهـران امـری مشـهود اسـت کـه موجب شـده
تـا فضاهـای جمعـی در مراکـز نویـن تهـران تحـت عنـوان مراکز
چندمنظـوره ،عرصـهای بـرای وجود پیـدا کنند .باتوجه اسـتقبال
مـردم از گونههـای جدیـد مراکـز چندمنظـورۀ شـهر تهـران
بـه نظـر میرسـد تجربـهای جدیـد از فضاهـای شـهری در ایـن
مکانهـا در حـال شـکلگرفتن اسـت .بـا توجـه بـه آنچـه در
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نام مرکز چندمنظوره

سال ساخت

منطقه

مساحت

کاربریها

گالریا

1398

1

40511

تجاری ،فرهنگی ،تفریحی

ارگ

1391

1

700000

تجاری ،فرهنگی ،تفریحی

سمرقند

1394

5

32500

تجاری ،فرهنگی ،تفریحی ،اداری

کوروش

1393

5

23000

تجاری ،فرهنگی ،تفریحی

کیان

1390

19

15000

تجاری ،فرهنگی ،تفریحی

هروی

1397

4

15000

تجاری ،فرهنگی ،تفریحی
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شارین شیرمحمدیان و همکاران
خصـوص مراکـز چندمنظـورۀ شـهری اشـاره شـد ،ایـن مراکـز
دارای طیـف متنوعـی از کاربریهـای فرهنگی ،تجـاری ،تفریحی،
اجتماعـی و  ...در یـک مجموعـۀ عمـودی هسـتند .طراحـی ویژه
ایـن مراکـز بر خالف نسـلهای گذشـتۀ مراکـز خریـد در تهران،
امـکان انجـام فعالیتهـای گزینشـی را بـرای مخاطبـان فراهـم
آورده اسـت .تنـوع و تراکم ،امـکان انجام فعالیتهـای همزمان را
بهویـژه بـرای زنـان کـه از مخاطبان اصلـی فضاهـای چندمنظوره
محسـوب میشـوند ،فراهـم آورده اسـت.
همانطـور که در تصویر  3نشـان داده شـده اسـت ،تنـوع و تراکم،
موجـب افزایـش دسـترسپذیری فضـا میشـود ،کـه امـکان

اسـتفادۀ گروههـای سـنی و اجتماعـی مختلـف از فضـا را مسـیر
میسـازد .همچنیـن تنـوع ،موجـب اسـتفاده از فضـا در بازههـای
زمانـی متنوعتـر میشـود .تراکـم موجـب کاهـش وابسـتگی
شـهروندان بـه خودروهـای شـخصی و بـر این اسـاس بـا افزایش
تحـرک در فضـا امـکان تعامـل و شـادی افـراد بیشـتر میشـود.
عامـل تنـوع و تراکم بـا کاربریهایی مانند رسـتوران و فودکورت،
فضـای بـازی ،فروشـگاهها و پردیسهـای سـینمایی فراهم شـده
اسـت .رسـتوران و فودکورتهـا از جملـه فضاهایـی هسـتند کـه
بـه دلیـل مقبولیـت در میـان طیـف وسـیعتری از جامعـه موجب
تکثـر اجتماعـی ،تعامـل و شـادی میشـوند .وجـود رسـتوران

تصویر  .3تطبیق معیارهای کالبدی شادی با ویژگی تنوع و تراکم در مراکز چندمنظورۀ شهری .مأخذ :نگارندگان.

بهار 1401

شمارۀ 58

47

شناسایی عوامل مؤثر بر شادی با تمرکز بر ویژگیهای مراکز چندمنظورۀ شهری

افـراد
در قالـب فودکورتهـا امـکان انتخـاب بیشـتری را بـرای
فراهـم مـیآورد .پردیسهـای سـینمایی فضـا را بـرای گروههـای
مختلـف دسـترسپذیرتر میسـازند .ایـن امـر میتوانـد موجـب
تنـوع اجتماعـی فضـا شـود .در فضـای چندمنظـوره پیوسـتگی
و همزمانـی فضـای بـازی کـودکان بـا فعالیتهـای بزرگسـاالن
موجـب شـادی و تعامـل فضا میشـود .انـواع مختلف فروشـگاهها
ماننـد سـوپرمارکت ،کتابفروشـی ،اسباببازیفروشـی،
داروخانـه و  ...در فضاهـای چندمنظـوره ،بهویـژه در زمـان حاضر
کـه بسـیاری از افـراد بـه دلیـل شـرایط زندگـی در شـهرهای

بـزرگ خریدهـای مجـازی را ترجیـح میدهنـد ،موجـب تنـوع
فضـا میشـود .برخـورداری از فضاهایـی بـرای تعامـل اجتماعـی،
همانطور که در تصویر  4نشـان داده شـده اسـت ،موجب افزایش
خالقیـت و آزادی در فعالیتهـای مخاطبـان فضـا میشـود.
همچنیـن وجـود فضـای تعاملـی بـا افزایـش اعتمـاد و ارتباطـات
در فضـا از انـزوای اجتماعـی جلوگیـری میکنـد .ایـن امر سـبب
میشـود تـا تعامـل و در نتیجـه شـادی افزایـش یابـد .بدنههـای
خارجـی مراکـز چندمنظـوره ،میتواننـد هماننـد یـک پل ،شـهر
را بـه مراکـز چندمنظـوره متصـل سـازند و ارتبـاط قـوی میـان

تصویر  .4تطبیق معیارهای کالبدی شادی با ویژگی طراحی فضاهای تعامل در مراکز چندمنظورۀ شهری .مأخذ :نگارندگان.
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شارین شیرمحمدیان و همکاران
بدنـه و پیـادهرو فراهـم آورنـد .ارتبـاط بـا فضـای بـاز می 
توانـد
در قالـب تماشـای منظـر شـهری از طریـق تراسهـا ،بـام و یـا
بدنههـای شـفاف فراهـم و موجـب افزایـش تعامـل و شـادی در
فضـا شـود .مراکـز چندمنظـوره بـا ایجـاد گشـودگیهای افقـی
( ُویدهـا) علاوه بـر جذابیـت فضـا موجـب پیوسـتگی بصـری و
تعامـل بیشـتر افـراد میشـوند .تماشـای دیگـران بـا مکـث در
اطـراف ُویدهـا از رویدادهـای جـذاب در مراکـز چندمنظـوره
اسـت .فضـای اشـتراکی بـه جهـت امـکان انجـام فعالیتهـای
متنـوع و گزینشـی موجـب باالرفتـن میزان مشـارکت اجتماعی و
در نتیجـه تعامـل و شـادی افراد میشـود .امنیت موجـب افزایش
اعتمـاد اجتماعـی میشـود کـه بـا سـرمایۀ اجتماعی و شـادمانی
افـراد ارتبـاط مسـتقیم دارد .امنیـت میتوانـد در قالـب فـرار از
ً
مثلا بـرای خردهفرهنگهایـی ماننـد
فرهنـگ رسـمی جامعـه
زنـان و نوجوانـان متجلی شـود .همچنیـن امنیت امکان اسـتفاده
از فضـا را در بازههـای زمانـی متنوعتـری فراهـم مـیآورد.
تسـهیل ارتبـاط عمـودی میتوانـد حرکـت در فضـا را افزایـش
داده و موجـب تعامـل و شـادی شـهروندان شـود .توجـه بـه زنان
بـاردار ،کهنسـاالن ،مـادران همراه کودکان خردسـال (کالسـکه)
و افـراد توانیـاب در طراحـی تجهیزات بسـیار مهم اسـت زیرا این
امـر موجـب دسترسپذیرترشـدن فضـا و افزایش تعامل و شـادی
میشـود.

نتیجهگیری

باتوجـه بـه بررسـی و تحلیل مطالعات پیشـین ،مشـخص شـد که
علیرغـم پیچیدگیهـای مفهومـی در تعریـف شـادی ،میتـوان
آن را بـا توجـه بـه زندگـی امـروز بشـر ،براینـدی از تعاملات

اجتماعـی تعریف کـرد .بنابراین تعامالت اجتماعـی عنصر کلیدی
شـادی در عصـر حاضـر اسـت و بـا توجـه بـه پیونـد ناگسسـتنی
میـان تعامـل و شـهر ،فضاهـای شـهری میتواننـد بسـتر اصلـی
شـادی افـراد را فراهـم آورنـد .در ایـن راسـتا ،پیدایش و توسـعۀ
مراکـز چندمنظـورۀ شـهری و رونـد روبهرشـد تأثیـر آنهـا ،بـر
افزایـش تعامـل و شـادی مخاطبـان ،در ایـن مقاله بررسـی شـده
اسـت .بـا توجـه بـه رونـد توسـعۀ ایـن مراکـز در شـهر تهـران
بسـیاری از تعاملات اجتماعـی افـراد ،درون ایـن فضاهـا تعریـف
شـده اسـت؛ از نمونههـای مهـم ایـن مراکـز کـه در دهـۀ اخیـر
بهرهبـرداری شـدهاند میتـوان بـه مراکـز چندمنظـورۀ گالریـا،
ارگ ،کـوروش ،سـمرقند ،هـروی و کیـان اشـاره کـرد .مطالعـات
معمـاران و برنامهریـزان شـهری معیارهایـی همچـون تنـوع
و تراکـم ،نفوذپذیـری و خوانایـی ،امنیـت ،جذابیـت و آسـایش
محیطـی ،فعالیـت جمعـی و انعطافپذیـری ،زمانمندبـودن و
دسـترسپذیری را بهعنـوان معیارهـای اصلی شـادی در فضاهای
شـهری معرفـی کـرده اسـت .معیارهـای شناساییشـده ،بـا توجه
بـه ویژگیهـای توسـعۀ مراکـز چندمنظورۀ شـهر تهـران ،ارزیابی
شـده اسـت .ویژگیهایـی نظیـر تنوع ،تراکـم و طراحـی فضاهای
تعامـل در مراکـز چندمنظـورۀ شـهری سـبب افزایـش تعامـل
در فضـا میشـود کـه از عوامـل مهـم در افزایـش شـادی افـراد
اسـت .ایـن ویژگیهـا در قالـب عملکردهایـی نظیـر پردیسهـای
سـینمایی ،فضـای بـازی ،فروشـگاه ،رسـتوران و فودکـورت ایجاد
شـدهاند .همچنیـن طراحـی فضاهـای تعامل بـا ویژگیهایی نظیر
ارتبـاط عمـودی ،ارتباط بـا فضای باز ،گشـودگی افقـی ،امنیت و
فضاهـای اشـتراکی در مراکـز چندمنظـوره موجب ارتقـای تعامل
و شـادی شـهروندان است.
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