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مقالۀ پژوهشی

چکیــد        ه| شــاد    ی مفهــوم گســترد    ه و پیچیــد    ه ای  د    ارد     کــه بــر اســاس د    رک بشــر د    ر اد    وار مختلــف تعاریــف 
ــه خــود     د    یــد    ه اســت. د    ر خصــوص تعریــف شــاد    ی د    ر  متعــد    د     و متنوعــی را د    ر گســترۀ علــوم شــناختی ب
ــد    ه  ــام ش ــیاری انج ــات بس ــی مطالع ــوم اجتماع ــژه عل ــد     فلســفه، اقتصــاد     و به وی ــف مانن ــای مختل حوزه ه
ــی  ــر، ویژگی های ــای اخی ــی انجام شــد    ه د    ر د    هه ه ــات اجتماع ــر پیکــرۀ مطالع ــکا ب ــا ات ــه ب ــن مقال اســت. ای
ــتا،  ــن راس ــد    . د    ر ای ــایی می کن ــود     شناس ــهری می ش ــورۀ ش ــای چند    منظ ــاد    ی د    ر فضاه ــب ش ــه موج را ک
فضــای شــهری، بســتری مهــم بــرای مناســبات اجتماعــی تعریــف شــد    ه اســت. از د    الیــل ترویــج و توســعۀ 
مراکــز چند    منظــورۀ شــهری شــکل د    هی بــه تعامــات اجتماعــی اســت. بنابرایــن بــا توجــه افزایــش و تعــد    د     
چشــمگیر ایــن مراکــز د    ر ســال های اخیــر، لــزوم توجــه بــه آنهــا، به عنــوان بســتری بــرای تعامــل و شــاد    ی 
ــه نظــر می رســد    . مســئلۀ محــوری تحقیــق، شناســایی ویژگی هــای مراکــز چند    منظــورۀ  افــراد    ، ضــروری ب
شــهری اســت کــه بــر تعامــل و شــاد    ی مخاطبــان آن تأثیــر می گــذارد    . د    ر ایــن مقالــه بــا روش مشــاهد    ه 
و تحلیــل محتــوا رابطــۀ مفهــوم شــاد    ی و تعامــل اجتماعــی بررســی شــد    ه و توســعۀ مراکــز چند    منظــورۀ 
شــهری بــا تمرکــز بــر نمونه هــای شــهر تهــران بــر اســاس همجوشــی ویژگی هــای تنــوع، تراکــم و طراحــی 
ــگاه های  ــازی، فروش ــای ب ــینمایی، فضاه ــای س ــر پرد    یس ه ــی نظی ــب کاربری های ــی د    ر قال ــای تعامل فضاه
ــاط  ــی، ارتب ــود    گی های افق ــود    ی، گش ــاط عم ــر ارتب ــی نظی ــورت؛ و ویژگی های ــتوران و فود    ک ــف، رس مختل
بــا فضــای بــاز، امنیــت و فضاهــای اشــتراکی بررســی شــد    ه اســت. د    ر نتیجــه، برمبنــای معیارهــای شــاد    ی 
ــات پیشــین  ــه از بررســی مطالع ــهری، ک ــورۀ ش ــز چند    منظ ــای مراک ــایی ویژگی ه ــا و شناس ــر د    ر فض مؤث
ــات  ــاد    ی و تعام ــش ش ــری د    ر افزای ــش مؤث ــوره، نق ــز چند    منظ ــه مراک ــد     ک ــد    ، مشــخص ش ــتخراج ش اس

ــد    . ــا می کنن ــرای شــهروند    ان ایف اجتماعــی ب

واژگان کلید        ی|  شاد    ی، مراکز چند    منظورۀ شهری، تعامات اجتماعی.
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مقد        مـه| مفهـوم شـاد    ی و رسـید    ن بـه آن همـواره مـورد     توجـه 
جامعـۀ بشـری بود    ه اسـت. ایـن مفهـوم پیچیـد    ه و چند    وجهی د   ر 
طـول تاریـخ تعاریف متنوعی از د    ید    گاه فیلسـوفان و اند    یشـمند    ان 
د    و  بـا  انتـزاع،  حـوزۀ  د    ر  را  شـاد    ی  فیلسـوفان  اسـت.  د    اشـته 
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تعریـف کلـی سـعاد    ت گرا و لذت گـرا شـناخته اند    . پـس از عصـر 
بـرای تعریـف  اند    یشـمند    ان روش هـای علمـی ای را  روشـنگری، 
شـاد    ی مطـرح کرد    نـد     کـه غالبـاً اند    ازه گیـری شـاد    ی را از طریق 
معیارهـای کّمـی، ماننـد     سـطح د    رآمـد     افـراد     میسـر می سـاخت. 
د    ر اواخـر قرن بیسـتم، رویکرد    هـای اجتماعی د    ر حـوزۀ مطالعات 
میان رشـته ای اقتصـاد     شـاد    ی، نشـان د    اد     تعامـات میـان افـراد    ، 
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از مهمتریـن عوامـل شـاد    ی اسـت. تعامـات اجتماعی نسـبت به 
عوامـل شـخصِی کّمـی، ماننـد     سـطح د    رآمـد     و یـا میـزان د    ارایی 
افـراد    ، بـر شـاد    ی آنـان تأثیرگذارتر اسـت. تعامـات اجتماعی د    ر 
معیارهـای  مهمتریـن  از  یکـی  به عنـوان  نیـز  نویـن  شهرسـازی 
توسـعۀ شـهری د    ر نظر گرفته شـد    ه اسـت. با توجه به روند     توسعۀ 
تفاوت هایـی  علی رغـم  شهرسـازی،  تاریـخ  د    ر  چند   منظوره هـا 
کـه گونه هـای مختلـف ایـن فضاهـا   د    ارنـد    ، همگـی د    ر ارتقـای 
تعامـات اجتماعـی د    ارای اشـتراک هسـتند    . مطالعۀ روند     توسـعۀ 
چند    منظوره هـا نشـان می د   هـد     د    ر گذشـته چند    منظوره سـازی بـا 
هـد    ف کاهـش فواصـل و  برطرف سـاختن د    شـواری های ناشـی از 
مسـافت های زیـاد     و عـد    م وجـود     خـود    رو بـود    ه اسـت. د    ر د    وران 
آلود    گی هـای محیطـی و  افزایـش جمعیـت،  د    لیـل  بـه  صنعتـی 
چند    منظـوره  رویکرد    هـای  شـهرها،  بـه  خـود    رو  ورود      همچنیـن 
د    ارای اقبـال د    ر خـور توجهـی نبود    نـد    . امـا د    ر نیمـۀ د    وم قـرن 
بیسـتم بـا آشکارشـد    ن مشـکات اجتماعـی ناشـی از تفکیـک و 
به عنـوان  چند    منظوره سـازی  د    یگـر  بـار  شـهرها  د    ر  پراکند    گـی 
راه حلـی مناسـب بـرای برطرف سـاختن مشـکات شـهرها مطرح 
شـد    . بـه همیـن منظـور د    ر ایـن پژوهش سـعی بـر آن اسـت تا با 
توجـه بـه تعامل اجتماعی که موضوع مشـترک شـاد    ی و فضاهای 
چند    منظـورۀ شـهری اسـت، ویژگی هـای شـاد    ی آفرین د    ر مراکـز 
چند    منظـوره شناسـایی شـوند    . د    ر این راسـتا پیشـینۀ پژوهش به 
مطالعـۀ ایـن حـوزه د    ر خصـوص فضـا و شـاد    ی پرد    اختـه اسـت. 
د    ر بخـش مبانـی نظـری، سـیر مفاهیـم شـاد    ی و رونـد     توسـعۀ 
مراکـز چند    منظورۀ شـهری بررسـی شـد    ه اسـت. سـپس بـا توجه 
بـه توسـعۀ شـد    ید     ایـن مراکـز د    ر د    هـۀ اخیـر د    ر شـهر تهـران، 
معیارهـای  بـا  مراکـز  ایـن  از  نمونه هایـی  ویژگی هـای  انطبـاق 
شـاد    ی مـورد     بحـث قـرار گرفتـه اسـت. نتایـج نشـان می د   هـد     با 
توجـه بـه کاربری هـا و ویژگی هـای فضایـی، مراکـز چند    منظـورۀ 
شـهری د    ارای ظرفیـت ویـژه بـرای شـاد    مانی مخاطبـان هسـتند    .

تحقیق  پیشینۀ 
د    ر ایـن بخـش بـا مطالعـه و بررسـی تحقیقـات پیشـین، عوامـل 
کالبـد    ی و فضایـی مرتبـط بـا مفهـوم شـاد    ی و ارتقـای تعامـل 
اجتماعـی د    ر فضاهـای شـهری و مراکز خرید    ، که توسـط محققان 
انجـام شـد    ه اسـت، د    ر جـد    ول 1 قابـل مشـاهد    ه اسـت. همچنین 
مطالعـات مرتبـط بـا فضاهای چند    منظورۀ شـهری بررسـی شـد    ه 

و نتایـج آن د    ر تصویـر 1 ارائـه شـد    ه اسـت. 
بـزرگ  شـهرهای  زند    گـی  و  »مـرگ  کتـاب  د    ر  جیکوبـز  جیـن 
تعامـل  و  شـهری  فضاهـای  کیفیـت  ارتقـای  بـرای  آمریکایـی« 
)تنـوع  اصلـی  کاربری هـای  اختـاط  ضـرورت  بـه  اجتماعـی، 
کاربـری(، تنـوع کالبد    ی، تراکم کافـی جمعیت و تنـوع فعالیت ها 
اشـاره می کنـد     (Jacobs, 1961, 33). مارتیـن برشـاو کیفیت های 
آفریننـد    ۀ شـاد    ی را د    ر معیارهایـی نظیـر تنـوع، فضـای عمومـی 

و  تحـرک  عمومـی،  حمل ونقـل  گرد    شـگری،  و  خریـد      خـوب، 
فراغـت معرفـی می کنـد     )چپمـن، 1394، 45(. د    ر نمونـۀ د    یگـر 
از تحقیقـات بـا موضـوع »آفرینـش فضایـی سـرزند    ه د    ر مراکـز 
تجـاری نمونـۀ مـورد    ی: مرکـز خریـد     تـرای انـگل« بـه ارزیابـی 
یـک نمونـۀ تجربـۀ موفـق مجتمـع تجاری، پرد    اخته شـد    ه اسـت. 
نمونـۀ انتخاب شـد    ه د    ر ایـن تحقیـق، مرکـز خریـد     »تـرای انگل« 
واقـع د    ر انگلسـتان اسـت. این مرکـز یکی از نمونه هـای موفق، د    ر 
فراینـد     بهسـازی اسـت. نتایـج حاصـل از تحلیل و بررسـی فرایند     
بهسـازی د    ر مرکـز تجـاری تـرای انـگل نشـان می د   هـد     تنـوع، 
جذابیـت، د    یـد     و منظـر مطلـوب، تراکـم و هویـت از مهم تریـن 
عوامـل مؤثـر بـر طراحـی ایـن مرکـز اسـت )د    ید    ه بـان، مؤمنـی و 
نیکنـام، 1396(. خسـتو و سـعید    ی رضوانـی )1389، 74-63( 
د    ر پژوهـش خـود     عوامـل مؤثـر بـر شـاد    ی را بـه چهـار د    سـته 
تقسـیم کرد    ه انـد     و د    ر زیرمجموعـۀ عوامل طراحی بـه متغیرهایی 
ماننـد     خوانایـی، حـس مـکان، تمایـز معمارانـه، اتصـال و ارتبـاط 
بخش هـای مختلـف، محیـط د    وسـتانه و امنیـت اشـاره کرد    ه انـد    . 
سـرور، صاحـی سـاریخان بیگلـو مبارکـی )1396، 29-42( د    ر 
تحقیـق خـود     بـه نقـش مجتمع هـای تجـاری د    ر ایجـاد     فضـای 
شـهری پرد    اختـه و بـه عواملـی چـون وجـود     عرصه هـای عمومی 
تغییرپذیـری  قابلیـت  فضـا،  د    ر  طبیعـی  و  کالبـد    ی  عناصـر  و 
فضـا بـرای اسـتفاد    ه های گوناگـون، اتصـال و همبسـتگی فضاهـا، 
گروه هـای  بـه  فضـا  پاسـخگویی  مختلـط،  کاربری هـای  وجـود     
ایمنـی،  عملکـرد    ی،  و  بصـری  نفوذپذیـری  مختلـف،  اجتماعـی 
امنیـت اجتماعـی، زمانمند   بـود    ن1 و تراکـم جمعیـت را د    ر پویایی 
حبیبـی  و  ایزد    پنـاه  می د    اننـد    .  مؤثـر  شـهری  فضـای  شـاد    ی  و 
)1398، 37-56( د    ر تحقیـق خـود     بـه بررسـی جایـگاه مال هـا 
د    سـترس پذیری،  نظیـر  معیارهایـی  عمومـی،  فضـای  به مثابـۀ 
از  کـه  عواملـی  به عنـوان  را  کنتـرل  و  امنیـت  اجتماع پذیـری، 
به عنـوان  مال هـا  ارزیابـی  معیـار  به عنـوان  خریـد    اران  سـوی 
فضـای عمومـی مطلـوب و مناسـب اسـت شناسـایی می کننـد    . 
خسـروی و بهرامـی )1394، 91-100( عواملـی نظیـر راحتـی و 
آسـود    گی، احسـاس امنیـت، جهت یابـی و خوانایـی، د    سترسـی و 
نفوذپذیـری، جذابیـت و تعامـات اجتماعـی را به عنـوان عوامـل 
فضایی-رفتـاری مؤثـر بـر کیفیـت هم بود    گـی د    ر مراکـز خریـد     
معرفـی می کننـد    . گلـکار )1386، 66-75( سـرزند    گی را معـاد    ل 
کیفیـت طراحـی شـهری می د    انـد    . خوانایـی، حـس زمـان، غنای 
حسـی، رنـگ تعلـق، نفوذپذیـری و حرکـت، اختـاط کاربـری و 
فـرم، کیفیـت عرصـۀ همگانی، آسـایش اقلیمی، ایمنـی و امنیت، 
انعطاف پذیـری، همسـازی بـا محیـط، کارایـی انـرژی و پاکیزگی 
را به عنـوان عوامـل مؤثـر بـر سـرزند    گی معرفـی می کنـد    . فروتن، 
صنعتگـر کاخکـی و رضایی )1392، 65( د    ر ارزیابـی مجتمع های 
تجـاری و مراکـز خریـد    ، کیفیـت محیـط بـرای فعالیـت، امنیـت، 
تنـوع  بصـری،  نفوذپذیـری  تنوع پذیـری،  فیزیکـی،  نفوذپذیـری 
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بصـری، خوانایـی و انعطـاف بصری را بررسـی می کننـد    . نهاوند    ی، 
پوراحمـد  و خیرالد  یـن )1396، 54-67( سـرزند    گی  ضابطیـان، 
همچـون  عواملـی  بـا  را  تجـاری  مراکـز  د    ر  پشـتیبان  فضاهـای 
تنـوع  گیاهـی،  پوشـش  پویـا،  اقتصـاد      اقتصـاد     شـبانه،  امنیـت، 
و  نفوذپذیـری  محصوریـت،  محیـط،  کیفیـت  افزایـش  کاربـری، 
ارزیابـی  تراکـم  د    سـترس پذیری، خوانایـی، آسـایش محیطـی و 
بـا عنـوان  مقالـه ای  می کننـد    . رحیمـی و جعفـری )1397( د    ر 
»بررسـی تطبیقـی سـرزند    گی تجـاری، تاریخـی و مـد    رن شـهر 
عوامـل  به عنـوان  را  انعطاف پذیـری  و  فعالیت پذیربـود    ن  تبریـز« 

مهـم د    ر سـرزند    گی ایـن مراکـز می شناسـند    . 
بـه  نویـن،  شهرسـازی  د    ر  شـهری  چند    منظـورۀ  فضـای  ایـد    ۀ 
منظـور افزایـش تعامـات اجتماعـی د    ر فضاهـای شـهری شـکل 
گرفتـه اسـت. اگرچـه ایـن ایـد    ه از د    یرباز بـه اشـکال گوناگون د    ر 
شـهرهای مختلـف د    نیا بود    ه، امـا د    ر هر زمان موافقـان و مخالفان 

خـود     را د    اشـته اسـت. فضـای چند    منظورۀ شـهری ایـد    ه ای مبهم 
و بحـث برانگیـز اسـت کـه تعاریـف بسـیاری از آن ارائـه شـد    ه 
اسـت ( Hoppenbrouwer & Louw, 2005). همچنیـن بسـیاری 
از محققیـن بـه توسـعۀ چند   منظوره هـا د    ر نواحـی حومـۀ شـهر2  
 Filion, McSpurren & Huether, 2000, 40; Grant,(     پرد    اخته اند
Grant & Perrott, 2011, 180 ;60 ,2007(.  ویژگی مشـترک این 
تعاریف، د    ر تمرکز فعالیت های انسان د    ر محیط پیرامون و گسترش تعامل 
 .(Hoppenbrouwer & Louw, 2005, 969) وی بـا محیـط اسـت
فضـای  کـه  د    ارد      اذعـان  چند   منظوره هـا  تعریـف  د    ر  گانـگ  
از  مشـخص  محـد    ود    ه ای  د    ر  سـاکنان  فعالیت هـای  چند    منظـوره 
زمیـن بـا بهره گیـری از منابـع طبیعـی و پتانسـیل های انسـانی 
اسـت. د    ر تعریفـی د    یگـر از گانگ3 فضـای چند    منظـوره به فضایی 
کـه انسـان بـرای زند    گـی و رفـع نیازهـای مختلـف بـه آن نیـاز 
 .(Gong, Marklund & Tsuji, 2009) می شـود      گفتـه  د    ارد    ، 

معرفی مؤلفه های کالبد  ی شاد  ی سال انجام مطالعهنام محققان

ضرورت اختاط کاربری، تراکم کافی جمعیت، تنوع فعالیت ها1961جیکوبز

تنوع، فضای عمومی خوب، خرید   و گرد  شگری، تحرک پیاد  ه، فراغت1394برد   شاو-چپمن

خوانایی، حس زمان، نفوذپذیری، حرکت، اختاط کاربری و فرم، عرصۀ همگانی، ایمنی و امنیت1386گلکار

خوانایی، تمایز معمارانه، اتصال و ارتباط بخش های مختلف، محیط د  وستانه و امنیت1389خستو و سعید  ی رضوانی

نفوذپذیری فیزیکی و بصری، تنوع، انعطاف پذیری، خوانایی، کیفیت محیط برای فعالیت، امنیت1392فروتن و د  یگران

راحتی و آسود  گی، امنیت، جهت یابی و خوانایی، د  سترسی و نفوذپذیری، جذابیت و تعامل1393خسروی و بهرامی

عرصۀ عمومی و طبیعی، قابلیت تغییرپذیری، همبستگی فضا، کاربری مختلط، تراکم و امنیت1396سرور و د  یگران

تنوع، جذابیت، د  ید   و منظر مطلوب، تراکم و هویت1395د  ید  ه بان، مؤمنی و نیکنام

امنیت، تنوع، کیفیت محیط، محصوریت، نفوذپذیری و د  سترس پذیری1396نهاوند  ی و د  یگران

جد  ول 1. پیشینۀ تحقیقات د   ر حوزۀ معرفی مؤلفه های شاد   ی د   ر فضاهای شهری و مراکز خرید  . مأخذ: نگارند   گان.

تصویر 1. ویژگی های مراکز چند  منظورۀ شهری. مأخذ: نگارند  گان.
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برخـی از محققـان چند   منظوره هـا را بـه سـاختمان هایی نسـبت 
از  ترکیبـی  ماننـد      گوناگـون  کاربری هـای  د    ارای  کـه  می د    هنـد     
منـازل، فروشـگاه ها، کافی شـاپ ها، رسـتوران ها، سـینماها، د    فاتـر 
 .(Nabil & Abd Eldayem, 2015, 289)     و ... د    رون خود     هسـتند
برخـی د    یگـر چند    منظـوره را الگـوی ناهمگـن اسـتفاد    ه از زمیـن 
از  ترکیبـی  د    ارای  کـه  می کننـد      توصیـف  جغرافیایـی  نظـر  از 
و  کشـاورزی  اد    اری،  صنعتـی،  تجـاری،  مسـکونی،  کاربری هـای 
تفریحـی اسـت (Croucher, Wallace, & Duffy, 2017). نبیل و 
عبد    الد    ایـم د    ر تحقیقـی چند   منظوره هـا را بـه سـه د    سـته تقسـیم 
می کننـد    ، عمـود    ی، افقـی و ترکیـب هـر د    و. د    ر تصویـر 1 انـواع 
فضـای چند    منظـوره نشـان د    اد    ه شـد    ه اسـت. چند   منظوره هـای 
تجـاری،  مختلـف  کاربـری  د    و  حد    اقـل  د    ارای  غالبـاً  عمـود    ی 
مسـکونی، د    رمانی، فرهنگی، تفریحی و ... که د    رون یک ساختمان 
قـرار گرفته انـد    ، هسـتند    . چند   منظوره هـای افقـی معمـوالً د    ارای 
حد    اقـل د    و کاربـری مختلـف د    ر نزد    یکـی یکد    یگـر هسـتند     کـه از 
طریـق پیاد    ه رو یا وسـایل نقلیه د    سـترس پذیر می شـوند    . همچنین 
چند   منظوره هـای نـوع سـوم، ترکیبـی از د    و مد    ل عمـود    ی و افقی 
 .(Nabil & Abd Eldayem,  2015, 289) می شـوند      محسـوب 
یکـی د    یگـر ویژگی های مهـم فضـای چند    منظورۀ شـهری، امکان 
مشـارکت  به واسـطۀ  گزینشـی  اجتماعـی  فعالیت هـای  انجـام 
به عنـوان  کـه  اسـت  چند    منظـوره  فضـای  د    ر  افـراد      تعامـل  و 
نمونـه می تـوان بـه مکالمـه، بـازی کـود    کان، د    یـد    ن و شـنید    ن 
کـرد      اشـاره  مختلـف  گروه هـای  باهمبود    گـی  و  افـراد      سـایر 

.(Samburu & Hyombe & Owino, 2019, 63)
تفـاوت پژوهـش حاضـر بـا پژوهش هـای پیشـین د    ر نـوع نگـرش 
بـه مفهـوم شـاد    ی بـر اسـاس د    ید    گاه های جد    ید     اسـت. بر اسـاس 
ایـن د    ید    گاه هـا تعامـل اجتماعـی عامل اساسـی د    ر شـاد    ی جامعه 
اسـت. تعامـات اجتماعـی همچنیـن از اهـد    اف اصلـی فضاهـای 
چند    منظـورۀ شـهری اسـت. لـذا برنامه ریـزان و طراحان بـا توجه 
بـه پیکربند    ی هـای فضایـی د    ر مراکـز چند    منظـورۀ شـهری قـاد    ر 

خواهنـد     بـود     نقشـی مؤثـر د    ر شـاد    ی مخاطبان ایفـا کنند    .  

روش تحقیق 
د    ر ایـن پژوهـش بـا روش تحلیل محتوا، مفهوم شـاد    ی بر اسـاس 
تعـارف نویـن معاصر اسـتخراج شـد    ه اسـت. همچنین با اسـتفاد    ه 
از روش مشـاهد    ه و تحلیـل محتـوا، ویژگی هـای اصلـی توسـعۀ 
مراکز چند    منظورۀ شـهری شناسـایی شـد    ه اسـت. سـپس ارتباط 
میـان مفهـوم شـاد    ی بر اسـاس تعامـل اجتماعـی بـا ویژگی های 

کالبـد    ی مراکـز چند    منظـورۀ شـهری انطباق د    اد    ه شـد    ه اسـت.  

هد    ف و فرضیۀ تحقیق 
هـد    ف اصلـی ایـن تحقیـق شناسـایی ویژگی هـای مؤثـر مراکـز 
چند    منظورۀ شـهری د    ر ارتقای تعامل و شـاد    ی شـهروند    ان اسـت. 

فرضیـۀ ایـن تحقیـق بـر این امر اسـتوار اسـت که یکـی از د    الیل 
توجـه و اسـتقبال از توسـعۀ مراکـز چند    منظـورۀ شـهری شـامل 

ارتقـای تعامـل و د    ر نتیجه شـاد    ی شـهروند    ان اسـت. 

سؤال تحقیق 
چـه  کـه  اسـت  ایـن  سـؤال  شـد    ،  گفتـه  آنچـه  بـه  توجـه  بـا 
افزایـش  قابلیـت  شـهری  چند    منظـورۀ  مراکـز  د    ر  ویژگی هایـی 

می سـازند    ؟ میسـر  را  شـهروند    ان  شـاد    ی  و  تعامـل 

مبانی نظری
مبانـی نظـری تحقیـق شـامل چهـار بخـش، از جملـه مفاهیـم 
شـاد    ی، شـاد    ی مبتنـی بـر تعامـل اجتماعـی د    ر عصـر حاضـر، 
مراکـز  د    ر  تعامـل  و  مراکـز چند    منظـورۀ شـهری  توسـعۀ  رونـد     

اسـت.  شـهری  چند    منظـورۀ 
مفاهیم شاد    ی •

از  همـواره  باسـتان  یونـان  د    وران  از  زیسـتن  شـاد      و  شـاد    ی 
د    غد    غه هـای مهـم بشـر بـود    ه اسـت. بنیان هـای فلسـفۀ شـاد    ی 
را می تـوان د    ر نظریـات فکـری افاطـون و سـقراط جسـت وجو 
کـرد    . افاطـون شـاد    ی را د    ر کمـال فضیلت های بشـر تعریف کرد     
و سـقراط مد    عـی بـود     کـه شـاد    ی د    ر لـذت تعریـف می شـود    . بـا 
شـروع مسـیحیت، شـاد    ی بـا تعاریـف کمال گـرا پیونـد     خـورد     و 
شـاد    ی کمال گـرا و اید    ئولوژیـک، ابـزاری بـرای کنتـرل اجتماعی 
و اعمـال قـد    رت محسـوب شـد    . ویژگـی مشـترک ایـن تعاریف تا 
پیش از عصر روشـنگری، د    ر انتزاعی بود    ن مفهوم شـاد    ی اسـت. از 
د    وران روشـنگری، شـاد    ی موضوعـی زمینی و قابل د    سـترس برای 
همـه شـد     و یکـی از وظایـف د    ولت ها تسـهیل شـاد    ی بـرای ملت 
تعریـف شـد    . د    ر ایـن د    وران، بـا رواج علـوم بـه حـوزۀ مطالعـات، 
مفهـوم شـاد    ی د    گرگون شـد    . علم شـاد    ی، د    ر پی مرتبط سـاختن 
میـزان  توضیـح  بـرای  قابل سـنجش  و  قابل اند    ازه گیـری  عوامـل 
شـاد    ی افـراد     بود    . بـرای مثال زیست شناسـان شـاد    ی را با سـطح 
روانشناسـان  د    انسـتند    .  مرتبـط  بـد    ن  هورمون هـای  از  برخـی 
مثبت گـرا4   روانشناسـی  حـوزۀ  د    ر  شـاد    ی  تعریـف  بـه  نیـز 
پرد    اختنـد     کـه برخـاف روانشناسـی سـنتی -روانشناسـی بهبود5     
شـاد    ی،  علمـی  مطالعـات  بـر   (Ryan & Deci, 2000, 68)-
بهزیسـتی و احساسـات مثبت تمرکز د    ارد    . سـلیگمن6 روانشناسی 
مثبت گـرا را اصطاحـی بـرای بررسـی هیجان هـا و ویژگی هـای 
مثبـت شـخصیتی )شـجاعت- نوع د    وسـتی- وجد    ان اخاقـی و ...( 
می د    انـد    . اصاح طلـب انگلیسـی جرمـی بنتـام7 بـا مطرح کـرد    ن 
اصـل سـود    مند    ی اظهـار کـرد   باتوجـه به اینکـه شـاد    ی واقعاً یک 
مجموعـه لـذت بـد    ون د    رد     و رنـج اسـت پـس بهتریـن روش و 
سیاسـت بـرای د    ولت هـا و افـراد     بـرای به حد    اکثررسـاند    ن شـاد    ی 
اولـی  به حد    اکثررسـاند    ن  می شـود    :  خاصـه  فرمـول  ایـن  د    ر 
)شـاد    ی(، به حد    اقل رسـاند    ن د    ومـی )رنـج(. د    ر ایـن بیـن مشـکل 
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اصلـی فهـم چگونگـی محاسـبۀ شـاد    ی و رنـج بـود     )مونتگمـری، 
1396، 29(. بنتـام مجموعـه ای از جـد    اول بـا عنـوان محاسـبۀ 
شـاد    مانی8 را ابـد    اع نمـود     کـه د    ر آن مقـد    ار و حجـم لـذت یـا 
د    رد     هـر عملـی کـه بـه احتمـال زیـاد     باعـث ایجـاد     آن شـد    ه بود     
سـنجش شـد    . د    ر محاسـبات بنتـام احساسـات مورد     غفلـت واقع 
شـد    ه اسـت (Bentham, 1996, 29). پـس از بنتـام، اقتصاد    د    انـان 
بـه اصـل سـود    مند    ی او روی آورد    نـد     ولی با هوشـمند    ی محاسـبۀ 
شـاد    مانی را بـه پـول و تصمیـم افـراد     د    ر مورد     خرج کـرد    ن آن که 
د    ر حقیقـت قـاد    ر بـه محاسـبۀ آن بود    نـد    ، تقلیـل د    اد    نـد    . ازاین رو 

آنهـا قـد    رت خریـد     را جایگزیـن سـود    مند    ی و منفعـت کرد    نـد    .
انتشـار  بـا  کـه  بـود      کسـی  اولیـن  اسـترلین9  ریچـارد     
انسـان  سرنوشـت  اقتصـاد    ی  رشـد      »آیـا  عنـوان  بـا  مقالـه ای 
د    اد      منفـی  پاسـخ  سـؤال  ایـن  بـه  می بخشـد    ؟«  بهبـود      را 
د    اد      نشـان  وی   .(Veenhoven & Hagerty, 2006, 421-436)
د    ر ایـاالت متحـد    ه بـا وجـود     د    وبرابرشـد    ن د    رآمد     سـرانه، شـاد    ی 
افزایـش نیافتـه اسـت. بنـا بـه یافته هـای اسـترلین، طـی د    ورۀ 
نشـد    ند      شـاد    تر  ولـی  شـد    ه اند    ،  ثروتمند    تـر  آمریکایی هـا  مذکـور 
(Easterlin, 2006, 463-482). اد    عـاي اسـترلین، بسترسـاز تولید     
بـا  ارزیابـي توسـعه یافتگي جوامـع  اد    بیـات جد    یـد    ي د    ر فضـاي 

شـد    . جامعـه  شـاد    کامي  سـطح  انـد    ازۀ  عنـوان 
شاد    ی مبتنی بر تعامل اجتماعی د    ر عصر حاضر  •

سرشـماری  از  چند    گانـه ای  بازبینی هـای  گروهـش  و  هیویـل10 
و  د    اد    نـد      انجـام  آمـاری  فیلترهـای  طریـق  از  گالـوپ  جهانـی 
متوجـه شـد    ند     رضایـت از زند    گـی د    ر هنـگام ارتبـاط بـا افـراد     
د    یگـر، اهمیتـی بیش از د    رآمـد     د    ارد    . زیمل11 د    ر مقالۀ کان شـهر 
خـود     بـه بحـث از شـرایطی می پـرد    ازد     کـه د    ر آن روابـط انسـانی 
ازمیان رفتـن  بـه  خـود      تحلیـل  د    ر  او  می گذارنـد    .  افـول  بـه  رو 
روابـط عاطفـی و صمیمانـه و تسـلط روابـط حسـابگرانه توجـه 
د    ارد    . طبـق نظـر زیمـل د    ر کان شـهرها، احساسـات و خصوصـاً 
روابـط عاطفـی افـراد     د    ر جامعـه گـم شـد    ه اسـت و این امـر، آثار 
منفـی بـر روی کیفیـت زند    گـی د    ارد     )نظری و مختـاری، 1389، 
115-117(. زیمـل، فرد    یـت را به عنـوان یکـی از مشـخصه های 
پیوسـته  آن  بـا  را  شـاد    مانی  و  اسـت  کـرد    ه  قلمـد    اد      مد    رنیتـه 
می د    انـد     (Glatzer, 2000). کریسـتین بنجسـکو12 د    ر مطالعـه ای 

ایـاالت  د    ر  شـاد    کامی  و  اجتماعـی  سـرمایۀ  رابطـۀ  بررسـی  بـه 
متحـد    ۀ آمریـکا طـی سـال های 1998-1983 پرد    اختـه اسـت. 
ایـن تحقیـق کـه به صورت تحلیـل ثانویـۀ د    اد    ه های پانـل 9 مرکز 
آمارگیـری انجـام شـد    ه، نشـان د    اد    ه اسـت کـه سـرمایۀ اجتماعی 
تأثیـری مثبـت بـر شـاد    کامی د    ارد     (Bjørnskov, 2007). چانگ13  
اجـزای  همـۀ  کـه  می رسـد      نتیجـه  ایـن  بـه  خـود      تحقیـق  د    ر 
و  غیرد    اوطلبانـه  د    ر سـازمان های  )مشـارکت  اجتماعـی  سـرمایۀ 
د    اوطلبانـه، حضـور د    ر اجتماعـات و اعتمـاد    ( بـر شـاد    ی ذهنـی 
خـود      تحقیـق  د    ر  لیانـگ14   .(Chang, 2009) اسـت  تأثیرگـذار 
د    ریافـت کـه عنصـری همچـون پیونـد     اجتماعـی حتـی پـس از 
کنتـرل ویژگی هـای زمینـه ای عمـد    ه، رابطـۀ معناد    اری با شـاد    ی 
 .(Leung, Kier, Fung, Fung & Sproule, 2013, 247-267)     د    ارد
سـرمایۀ  همزمـان  تأثیـر  پژوهـش  د    ر  گراویـگ15  و  گراویـگ 
سـرمایۀ  کـه  رسـید    ند      نتیجـه  ایـن  بـه  شـاد    ی،  بـر  اجتماعـی 
د    ارد      افـراد      شـاد    کامی  بـا  مثبـت  پیونـد    ی  و  شـبکه  اجتماعـی 
هـی16   سـه  هـان   .(Growiec & Growiec, 2010, 231-255)
د    ر پژوهشـی بـا عنـوان »سـرمایۀ اجتماعـی و شـاد    کامی«، بـه 
بررسـی نقـش سـرمایۀ اجتماعـی بـر شـاد    کامی پرد    اختـه اسـت. 
نتایـج ایـن مطالعـه نشـان می د   هـد     متـن اجتماعـی همسـایگی 
د    ارد      اهمیـت  بسـیار  فـرد      شـاد    کامی  د    ر  تفـاوت  فهـم  بـرای 
د    ر  انجام شـد    ه  مطالعـات  اسـاس  بـر   .(Han, 2015, 241-255)
تعریـف شـاد    ی، بهبـود     روابـط اجتماعـی و تعامـات میـان افراد    ، 
اهمیتـی انکارناپذیر د    ارد    . شـاد    ی نه حاصل جمع احساسـات افراد     
بلکـه براینـد    ی اجتماعـی از تعامـات میان افراد     اسـت که موجب 
شـاد    کامی آنـان می شـود  . بنابرایـن بـرای د    اشـتن جامعه ای شـاد     
الزم اسـت تـا به جـای بهبـود     ویژگی هـای زند    گـی افـراد    ، کیفیت 
تعامـات آنـان بهبـود     یابـد    .   د   ر جـد   ول 2 د   ید   گاه هـای مرتبط با 

موضـوع شـاد   ی آورد   ه شـد   ه اسـت.
روند     توسعۀ مراکز چند    منظورۀ شهری  •

د    ر مطالعـۀ تاریـخ فضـای شـهری، بـه نظـر می رسـد     تمایـل بـه 
ایجـاد     فضاهـای چند    منظـوره د    ر شـهرها د    ر برخـی از بازه هـای 
تاریخـی بـه شـد    ت مقبـول و د    ر برخـی د    یگـر از بازه هـا مـورد     
از  پیـش   1000 تـا   3500 سـال های  د    ر  اسـت.  بـود    ه  انتقـاد     
میـاد     د    ر تمد    ن هایـی ماننـد     بین النهریـن، مصـر و یونـان ایـد    ۀ 

تعریف شاد ید ید گاه های شاد ی

- شاد ی سعاد  ت گرا: د  ید  گاه افاطونرویکرد  های فلسفی-انتزاعی
- شاد  ی لذت گرا: د  ید  گاه سقراط

شاد  ی افراد  تابع شاخص های کمی- ماد  ی است مانند  سطح د  رآمد  که جمع این شاخص ها منجر به ایجاد  جامعه ای شاد  رویکرد  های علمی-کمی
می شود .

شاد  ی برایند  جمعی از تعامات اجتماعی افراد  است که این امر موجب پید  ایش جامعۀ شاد  می شود .رویکرد  نوین-اجتماعی

جد ول 2. د  ید  گاه های شاد  ی. مأخذ:  نگارند  گان.
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تفکیـک د    ر شـهرها رایـج بود    ه اسـت. خد    مـات د    ر اطـراف عناصر 
مذهبـی متمرکـز بـود    ه و د    یگـر حوزه هـا بـه مسـکن اختصـاص 
د    اشـته اسـت. د    ر سـال های 700 پیـش از میاد     تـا 1900پس از 
میاد     شـهرها شـاهد     آغـاز رشـد     چند   منظوره هـا هسـتند    . د    ر این 
زمـان کاربری هـای غیرمسـکونی به صـورت عمـود    ی و افقـی د    ر 
میـان کاربری هـای مسـکونی پراکنـد    ه بود    نـد    . قرارگیـری فضـای 
تجـاری د    ر طبقـات پاییـن کاربری هـای مسـکونی از نمونه هـای 
رایـج بـود    ه اسـت. ایـن موضـوع د    ر شـهرهای اسـامی هـم د    ید    ه 
بازارهـا،  خرد    ه فروشـی ها،  اطـراف  د    ر  خانه هـا  بیشـتر  می شـود    ، 
فضاهـای مذهبـی و سـایر خد    مـات قـرار د    اشـتند    . بـه د    لیـل عد    م 
از چند   منظوره هـا  ایـد    ۀ اسـتفاد    ه  ایـن زمـان  تـا  وجـود     خـود    رو 
بـرای د    سترسـی سـاد    ه تر بسـیار کارآمـد     بـود    . بـا انقـاب صنعتی 
و ایجـاد     مشـکاتی نظیـر آلود    گـی و جمعیـت زیـاد     د    ر شـهرها 
ایـد    ۀ تفکیـک د    ر برنامه ریـزی شـهری برجسـته شـد    . د    ر د    هه های 
60 و 70 میـاد   ی، ایـد    ۀ فضاهـای چند    منظـورۀ شـهری مجـد    د    اً 
مـورد     توجـه قـرار گرفـت و به عنوان راهـکاری برای فعال سـاختن 
مناطـق شـهری بـزرگ مطـرح شـد    . د    ر اواخـر د    هـۀ 70 تـا پایان 
توانمند    سـازی  راهـکار  به عنـوان  چند    منظوره سـازی   80 د    هـۀ 
مناطـق فرسـود    ه د    ر شـهرها نیـز مقبـول واقـع شـد    . از سـال های 
اصلـی  به عنـوان عنصـر  تـا 2000  فضـای چند    منظـوره   1990
طراحـی محـات مسـکونی پایـد    ار و اصـول رشـد     هوشـمند     د    ر 

نظـر گرفتـه شـد     (Nabil & Abd Eldayem, 2015). باتوجـه بـه 
رونـد     تغییـرات فضـای چند    منظـوره د    ر شـهرها همان طـور کـه 
د    ر تصویـر 2 نشـان د    اد    ه شـد    ه اسـت، اکنـون فراخـوان بازگشـت 
بـه فضـای چند    منظـوره به عنـوان یکـی از راه هـای برنامه ریـزی 
پایـد    ار و هوشـمند     شـهری، راهـکاری منطقـی بـه نظر می رسـد    . 
فضاهـای چند    منظـوره بـا جـذب جمعیـت، افزایـش ارزش زمین، 
افزایـش د    رآمد    هـای مالیاتـی، افزایـش حرکـت پیـاد    ه و د    وچرخه 

موجـب ارتقـای اجتماعـی و اقتصـاد    ی شـهرها می شـوند    . 
تعامل د    ر مراکز چند    منظورۀ شهری •

امـروزه مراکـز چند    منظـوره به عنـوان فضاهـای عمومـی مطـرح 
می شـوند     کـه د    یگـر فعـل اصلـی د    ر آنهـا خرید    کـرد    ن نیسـت؛ 
جـد    ا از تجربه هـای خریـد     که تنـوع فراوانـی د    ارنـد    ، و د    ر مقاالت 
جامعه شناسـانی چـون وریـج کاظمـی و ابـاذری )1384( مـورد     
بررسـی قـرار گرفته اسـت، افعـال اجتماعـی د    یگری نیـز متعاقب 
می پیوند    نـد    .  وقـوع  بـه  چند    منظـوره  فضاهـای  از  اسـتفاد    ه 
گشـت وگذار و پرسـه زنی د    ر ایـن مراکـز الزامـاً بـه فعـل خریـد     
منجـر نمی شـود    . هرچنـد     کـه خریـد     نیز خـود     نوعی از مناسـبات 
مراکـز  اخـص  به طـور  و  خریـد      عرصه هـای  اسـت.  اجتماعـی 
چند    منظـوره، ماننـد     د    یگـر عرصه هـای حـوزۀ عمومـی، د    ر ایجـاد     
تغییـرات فرهنگـی و بازاند    یشـی جامعـه سـهیم هسـتند  . مراکـز 
عرصـه ای  خریـد    ،  جد    یـد      عرصه هـای  به عنـوان  چند    منظـوره 

          

                                                     
           

                                                     
                                                       

                             
                                                 

                 

                                                
                                                        
                                                      

         

                   
                  

                  

           

                  

 

تصویر 2. روند  تغییرات فضای چند  منظورۀ شهری. مأخذ: نگارند  گان.



شناسایی عوامل مؤثر بر شادی با تمرکز بر ویژگی های مراکز چندمنظورۀ شهری

بهار 461401 شمارۀ 58

فعـال د    ر زند    گـی روزمـره اسـت کـه د    ر ایجـاد     تغییـر، د    گرگونـی 
و بازآفرینـی اشـکال متکثـر فرهنگـی پیشـگام اسـت. از طرفـی 
از  ایـن فضاهـا تسـهیل شـد    ه اسـت.  فعالیت هـای گزینشـی د    ر 
امـکان  و  هسـتند      سرپوشـید    ه  فضاهایـی  مراکـز  ایـن  آنجاکـه 
بهره بـرد    ن از آنهـا د    ر فصـول مختلـف امکان پذیر اسـت، می توانند     
امنیـت  واقـع شـوند    .  اسـتفاد    ه  مـورد      موقعیت هـای مختلـف  د    ر 
روانـی و فیزیکـی د    ر مراکـز چند    منظـوره چـه از سـوی انتظامات 
و چـه بـه خاطـر حضور افـراد     و فروشـند    گان د    ر سـاعات مختلف، 
فراهـم اسـت. ایـن فضاهـا عـاوه بـر عملکـرد     فضایـی و نقشـی 
کـه بـرای برآورد    ه شـد    ن نیازهـای یـک منطقـه بـر عهـد    ه د    ارنـد    ، 
د    رواقـع بـا تغییـر معنایی خود     بـه یک باشـگاه یا محفـل برخورد     
تبد    یل شـد    ه و به عنـوان یـک آورد    گاه اجتماعـی د    ر فضای شـهری 

ایفـای نقـش می کننـد     )خاد    مـی و علی پـور، 1396(. تهـران 

نمونۀ مراکز چند    منظورۀ شهری بررسی شد    ه
باتوجـه اسـتقبال مـرد    م از گونه هـای جد    یـد     مراکـز چند    منظـوره 
د    ر شـهر تهـران بـه نظـر می رسـد     تجربـه ای جد    یـد     از فضاهـای 
آنچـه  اسـت.  شـکل گرفتن  حـال  د    ر  مکان هـا  ایـن  د    ر  شـهری 
مسـلم اسـت شـهر بـا حضـور مـرد    م و تعامـات آنهـا زند    ه اسـت 
و د    ر ایـن بیـن، مـرد    م بـه فضاهایـی بـرای باهم بـود    ن نیازمند    نـد    . 
مـرد    م  فضاهـا  این گونـه  طراحـی  بـه  کم توجهـی  یـا  حـذف  بـا 
بـه د    لیـل  نویـن مراکـز چند    منظـوره  از گونه هـای  بـا اسـتقبال 
تنـوع  و  آسـان  د    سترسـی  گوناگـون،  کاربری هـای  د    ارابـود    ن 
فعالیت هـا، نیـاز بـه فضـای شـهری را پاسـخ می د    هنـد    . حضور د    ر 
ایـن مراکـز نه تنهـا بـرای فعل خرید  کـرد    ن، بلکـه بـرای مفهومی 
از بـود    ن و حضورد    اشـتن، بـه ایـن فضاهـا رنگ وبویـی جد    ید     د    اد    ه 
اسـت. تحقیقـات نشـان می د    هنـد     بیـش از نیمی از شـهروند    ان به 
منظـوری بـه جـز خریـد     بـه مراکـز چند    منظـورۀ شـهری مراجعه 

.)1399 عزیـزي،  و  )شـیرمحمد    یان  می کننـد     
د    ر ایـن پژوهـش پـس از مطالعـۀ کلیـۀ د    سـته بند    ی های مراکـز 
  ICSC خریـد    ، مراکـز سـبک زند    گـی17 بـا توجـه بـه معیارهـای

18کـه نزد    یکتریـن نـوع بـه گونه هـای جد    یـد     مراکـز شـهری  د    هۀ 

90 د    ر تهـران هسـتند    ، انتخـاب شـد    ه اسـت. همچنیـن از نظـر 
تعریـف مراکـز چند    منظـوره ایـن مراکـز د    ر د    سـته بند    ی مراکـز 
کاربـری  د    ارای  کـه  د    ارنـد      قـرار  عمـود    ی  شـهری  چند    منظـورۀ 
تجـاری  واحد    هـای  و  کافـه  و  رسـتوران  بـازی،  فضـای  سـینما، 
متنـوع هسـتند    . مراکـز منتخـب د    ر جـد    ول 3 معرفـی شـد    ه اند    . 

بحث
بـا توجـه بـه رویکرد    هـای نویـن د    ر تعریـف شـاد    ی، ایـن مفهـوم 
وابسـتگی اجتنابناپذیـر و پیوسـتهای بـا تعامـل اجتماعـی د    ارد    . 
تعامـل اجتماعـی عنصـر کلیـد    ی شـاد    ی د    ر عصـر حاضـر اسـت. 
تعامـل  اصلـی  بسترسـاز  به عنـوان  شـهری  فضاهـای  بنابرایـن 
اجتماعـی، می تواننـد     ظرفیـت الزم بـرای شـاد    ی مخاطبـان خود     
مهـم  گونه هـای  از  یکـی  چند    منظـوره  مراکـز  کننـد    .  ایجـاد      را 
د    الیـل  از  کـه  هسـتند      نویـن  شهرسـازی  د    ر  شـهری  فضاهـای 
توسـعۀ آنهـا می تـوان بـه افزایـش تعامـل و شـاد    ی شـهروند    ان 
اشـاره کـرد    . ایـن مراکز بـا توجـه بـه موقعیت هـای مکانی-زمانی 
مشـترک  ویژگـی  کـه  شـد    ه اند      پد    یـد    ار  گوناگونـی  فرم هـای  د    ر 
آنهـا افزایـش تعامـات اجتماعـی د    ر اثـر تراکم و تنـوع کاربری ها 
و ایجـاد     فضاهایـی بـرای مشـارکت اسـت. ایـن پژوهـش مراکـز 
چند    منظـورۀ شـهر تهـران را به عنوان یکـی از گونه هـای فضاهای 
شـاد    ی  و  تعامـل  افزایـش  موجـب  کـه  چند    منظـوره  شـهری 
توسـعۀ شهرنشـینی  اسـت.  شـهروند    ان شـد    ه، شناسـایی کـرد    ه 
موجـب شـد    ه اسـت تـا د    ر بسـیاری از شـهرها، فضاهای شـهری، 
کارکـرد     اصلـی خـود     را از د    سـت بد    هنـد    . فقـد    ان فضـای شـهری 
د    ر شـهری ماننـد     تهـران امـری مشـهود     اسـت کـه موجب شـد    ه 
تـا فضاهـای جمعـی د    ر مراکـز نویـن تهـران تحـت عنـوان مراکز 
چند    منظـوره، عرصـه ای بـرای وجود     پیـد    ا کنند    . باتوجه اسـتقبال 
تهـران  شـهر  چند    منظـورۀ  مراکـز  جد    یـد      گونه هـای  از  مـرد    م 
بـه نظـر می رسـد     تجربـه ای جد    یـد     از فضاهـای شـهری د    ر ایـن 
د    ر  آنچـه  بـه  توجـه  بـا  اسـت.  شـکل گرفتن  حـال  د    ر  مکان هـا 

کاربری هامساحتمنطقهسال ساختنام مرکز چند منظوره

تجاری، فرهنگی، تفریحی1398140511گالریا

تجاری، فرهنگی، تفریحی13911700000ارگ

تجاری، فرهنگی، تفریحی، اد اری1394532500سمرقند 

تجاری، فرهنگی، تفریحی1393523000کوروش

تجاری، فرهنگی، تفریحی13901915000کیان

تجاری، فرهنگی، تفریحی1397415000هروی

جد  ول 3. نمونۀ مراکز چند  منظورۀ شهر تهران. مأخذ:  نگارند  گان.
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ایـن مراکـز  خصـوص مراکـز چند    منظـورۀ شـهری اشـاره شـد    ، 
د    ارای طیـف متنوعـی از کاربری هـای فرهنگی، تجـاری، تفریحی، 
اجتماعـی و ... د    ر یـک مجموعـۀ عمـود    ی هسـتند    . طراحـی ویژه 
ایـن مراکـز بر خاف نسـل های گذشـتۀ مراکـز خریـد     د    ر تهران، 
امـکان انجـام فعالیت هـای گزینشـی را بـرای مخاطبـان فراهـم 
آورد    ه اسـت. تنـوع و تراکم، امـکان انجام فعالیت هـای همزمان را 
به ویـژه بـرای زنـان کـه از مخاطبان اصلـی فضاهـای چند    منظوره 

محسـوب می شـوند    ، فراهـم آورد    ه اسـت. 
همانطـور که د    ر تصویر 3 نشـان د    اد    ه شـد    ه اسـت، تنـوع و تراکم، 
امـکان  کـه  می شـود    ،  فضـا  د    سـترس پذیری  افزایـش  موجـب 

اسـتفاد    ۀ گروه هـای سـنی و اجتماعـی مختلـف از فضـا را مسـیر 
می سـازد    . همچنیـن تنـوع، موجـب اسـتفاد    ه از فضـا د    ر بازه هـای 
وابسـتگی  کاهـش  موجـب  تراکـم  می شـود    .  متنوع تـر  زمانـی 
شـهروند    ان بـه خود    روهـای شـخصی و بـر این اسـاس بـا افزایش 
تحـرک د    ر فضـا امـکان تعامـل و شـاد    ی افـراد     بیشـتر می شـود     . 
عامـل تنـوع و تراکم بـا کاربری هایی مانند     رسـتوران و فود    کورت، 
فضـای بـازی، فروشـگاه ها و پرد    یس هـای سـینمایی فراهم شـد    ه 
اسـت. رسـتوران و فود    کورت هـا از جملـه فضاهایـی هسـتند     کـه 
بـه د    لیـل مقبولیـت د    ر میـان طیـف وسـیعتری از جامعـه موجب 
رسـتوران  وجـود      می شـوند    .  شـاد    ی  و  تعامـل  اجتماعـی،  تکثـر 

تصویر 3. تطبیق معیارهای کالبد  ی شاد  ی با ویژگی تنوع و تراکم د  ر مراکز چند  منظورۀ شهری. مأخذ: نگارند  گان.
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د    ر قالـب فود    کورت هـا امـکان انتخـاب بیشـتری را بـرای افـراد     
فراهـم مـی آورد    . پرد    یس هـای سـینمایی فضـا را بـرای گروه هـای 
مختلـف د    سـترس پذیرتر می سـازند    . ایـن امـر می توانـد     موجـب 
تنـوع اجتماعـی فضـا شـود    . د    ر فضـای چند    منظـوره پیوسـتگی 
و همزمانـی فضـای بـازی کـود    کان بـا فعالیت هـای بزرگسـاالن 
موجـب شـاد    ی و تعامـل فضا می شـود    . انـواع مختلف فروشـگاه ها 
اسباب بازی فروشـی،  کتاب فروشـی،  سـوپرمارکت،  ماننـد     
د    اروخانـه و ... د    ر فضاهـای چند    منظـوره، به ویـژه د    ر زمـان حاضر 
بـه د    لیـل شـرایط زند    گـی د    ر شـهرهای  افـراد      از  کـه بسـیاری 

بـزرگ خرید    هـای مجـازی را ترجیـح می د    هنـد    ، موجـب تنـوع 
فضـا می شـود    . برخـورد    اری از فضاهایـی بـرای تعامـل اجتماعـی، 
همانطور که د    ر تصویر 4 نشـان د    اد    ه شـد    ه اسـت، موجب افزایش 
می شـود    .  فضـا  مخاطبـان  فعالیت هـای  د    ر  آزاد    ی  و  خاقیـت 
همچنیـن وجـود     فضـای تعاملـی بـا افزایـش اعتمـاد     و ارتباطـات 
د    ر فضـا از انـزوای اجتماعـی جلوگیـری می کنـد    . ایـن امر سـبب 
می شـود     تـا تعامـل و د    ر نتیجـه شـاد    ی افزایـش یابـد    . بد    نه هـای 
خارجـی مراکـز چند    منظـوره، می تواننـد     هماننـد     یـک پل، شـهر 
را بـه مراکـز چند    منظـوره متصـل سـازند     و ارتبـاط قـوی میـان 

تصویر 4. تطبیق معیارهای کالبد  ی شاد  ی با ویژگی طراحی فضاهای تعامل د  ر مراکز چند  منظورۀ شهری. مأخذ: نگارند  گان.
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بد    نـه و پیـاد    ه رو فراهـم آورنـد    . ارتبـاط بـا فضـای بـاز می توانـد     
د    ر قالـب تماشـای منظـر شـهری از طریـق تراس هـا، بـام و یـا 
بد    نه هـای شـفاف فراهـم و موجـب افزایـش تعامـل و شـاد    ی د    ر 
فضـا شـود    . مراکـز چند    منظـوره بـا ایجـاد     گشـود    گی های افقـی 
)ُوید    هـا( عـاوه بـر جذابیـت فضـا موجـب پیوسـتگی بصـری و 
افـراد     می شـوند    . تماشـای د    یگـران بـا مکـث د    ر  تعامـل بیشـتر 
چند    منظـوره  مراکـز  د    ر  جـذاب  روید    اد    هـای  از  ُوید    هـا  اطـراف 
فعالیت هـای  انجـام  امـکان  بـه جهـت  اشـتراکی  فضـای  اسـت. 
متنـوع و گزینشـی موجـب باالرفتـن میزان مشـارکت اجتماعی و 
د    ر نتیجـه تعامـل و شـاد    ی افراد     می شـود    . امنیت موجـب افزایش 
اعتمـاد     اجتماعـی می شـود     کـه بـا سـرمایۀ اجتماعی و شـاد    مانی 
افـراد     ارتبـاط مسـتقیم د    ارد    . امنیـت می توانـد     د    ر قالـب فـرار از 
ماننـد      بـرای خرد    ه فرهنگ هایـی  مثـًا  فرهنـگ رسـمی جامعـه 
زنـان و نوجوانـان متجلی شـود    . همچنیـن امنیت امکان اسـتفاد    ه 
مـی آورد    .  فراهـم  متنوع تـری  زمانـی  بازه هـای  د    ر  را  فضـا  از 
تسـهیل ارتبـاط عمـود    ی می توانـد     حرکـت د    ر فضـا را افزایـش 
د    اد    ه و موجـب تعامـل و شـاد    ی شـهروند    ان شـود    . توجـه بـه زنان 
بـارد    ار، کهن سـاالن، مـاد    ران همراه کود    کان خرد    سـال )کالسـکه( 
و افـراد     توانیـاب د    ر طراحـی تجهیزات بسـیار مهم اسـت زیرا این 
امـر موجـب د    سترس پذیرترشـد    ن فضـا و افزایش تعامل و شـاد    ی 

می شـود    .

نتیجه گیری 
باتوجـه بـه بررسـی و تحلیل مطالعات پیشـین، مشـخص شـد     که 
علی رغـم پیچید    گی هـای مفهومـی د    ر تعریـف شـاد    ی، می تـوان 
از تعامـات  براینـد    ی  امـروز بشـر،  بـا توجـه بـه زند    گـی  آن را 

اجتماعـی تعریف کـرد    . بنابراین تعامات اجتماعـی عنصر کلید    ی 
شـاد    ی د    ر عصـر حاضـر اسـت و بـا توجـه بـه پیونـد     ناگسسـتنی 
میـان تعامـل و شـهر، فضاهـای شـهری می تواننـد     بسـتر اصلـی 
شـاد    ی افـراد     را فراهـم آورنـد    . د    ر ایـن راسـتا، پید    ایش و توسـعۀ 
بـر  آنهـا،  تأثیـر  روبه رشـد      رونـد      و  مراکـز چند    منظـورۀ شـهری 
افزایـش تعامـل و شـاد    ی مخاطبـان، د    ر ایـن مقاله بررسـی شـد    ه 
اسـت. بـا توجـه بـه رونـد     توسـعۀ ایـن مراکـز د    ر شـهر تهـران 
بسـیاری از تعامـات اجتماعـی افـراد    ، د    رون ایـن فضاهـا تعریـف 
شـد    ه اسـت؛ از نمونه هـای مهـم ایـن مراکـز کـه د    ر د    هـۀ اخیـر 
گالریـا،  چند    منظـورۀ  مراکـز  بـه  می تـوان  شـد    ه اند      بهره بـرد    اری 
ارگ، کـوروش، سـمرقند    ، هـروی و کیـان اشـاره کـرد    . مطالعـات 
تنـوع  همچـون  معیارهایـی  شـهری  برنامه ریـزان  و  معمـاران 
و تراکـم، نفوذپذیـری و خوانایـی، امنیـت، جذابیـت و آسـایش 
و  زمانمند   بـود    ن  انعطاف پذیـری،  و  جمعـی  فعالیـت  محیطـی، 
د    سـترس پذیری را به عنـوان معیارهـای اصلی شـاد    ی د    ر فضاهای 
شـهری معرفـی کـرد    ه اسـت. معیارهـای شناسایی شـد    ه، بـا توجه 
بـه ویژگی هـای توسـعۀ مراکـز چند    منظورۀ شـهر تهـران، ارزیابی 
شـد    ه اسـت. ویژگی هایـی نظیـر تنوع، تراکـم و طراحـی فضاهای 
تعامـل  افزایـش  سـبب  شـهری  چند    منظـورۀ  مراکـز  د    ر  تعامـل 
د    ر فضـا می شـود     کـه از عوامـل مهـم د    ر افزایـش شـاد    ی افـراد     
اسـت. ایـن ویژگی هـا د    ر قالـب عملکرد    هایـی نظیـر پرد    یس هـای 
سـینمایی، فضـای بـازی، فروشـگاه، رسـتوران و فود    کـورت ایجاد     
شـد    ه اند    . همچنیـن طراحـی فضاهـای تعامل بـا ویژگی هایی نظیر 
ارتبـاط عمـود    ی، ارتباط بـا فضای باز، گشـود    گی افقـی، امنیت و 
فضاهـای اشـتراکی د    ر مراکـز چند    منظـوره موجب ارتقـای تعامل 

و شـاد    ی شـهروند    ان است. 
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