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چکیــده | فضاهــای پشــتیبان در مجتمع هــای تجــاری )شــهربازی، فودکــورت و 
نظایــر آن( ابتــدا بــرای رونق بخشــی بــه تجــارت در ایــن مراکــز ایجــاد شــده بودنــد، 
امــا رفته رفتــه تبدیــل بــه مقاصــد مســتقیم بــرای فعالیت هــای انســانی شــده اند. 
بــه ایــن معنــی کــه مراجعیــن بــدون آنکــه هــدف خرید داشــته باشــند، بــه منظور 
گــذاران اوقــات فراغــت، تعامــات اجتماعــی و... بــه مراکــز خریــد مراجعــه می کنند 
و در حقیقــت نوعــی فضــای عمومــی نویــن در مراکــز تجــاری شــکل می گیــرد. بــه 
نظــر می رســد دلیــل اصلــی ایــن تغییــر شــکل، ســرزندگی ایــن فضاهاســت. لــذا 
فرضیــه اصلــی پژوهــش عبارت اســت از اینکــه : »فضاهــای نوین عمومی پشــتیبان 
شــکل گرفتــه در مراکــز تجــاری جدیــد، ســرزنده بــوده و ایــن ســرزندگی باعــث 
تغییــر شــکل عملکــردی ایــن فضاهــا از فضاهــای وابســته بــه فضاهایــی فعــال بــه  
عنــوان فضاهــای نیمه عمومــی شــهری مســتقل شــده اســت«. هــدف ایــن پژوهش 
شناســایی مؤلفه هایــی کــه باعــث ســرزندگی فضاهــای پشــتیبان مراکــز تجــاری 
شــده، در قالــب یــک مــدل مفهومــی اســت. روش ایــن پژوهــش کیفی و پیمایشــی 
اســت و در ایــن راســتا، در گام اول پــس از مطالعــات اســنادی و مــرور تجارب مرتبط 
صــورت گرفتــه، مفاهیــم مربوطــه در قالب ابعــاد و متغیرهای ســرزندگی اســتخراج 
شــده اند و در گام دوم، در مرحلــه مطالعــات پیمایشــی، پنــج نمونــه از مجتمع هــای 
تجــاری کــه از لحــاظ ســرزندگی و جــذب مخاطب بــرای گــذران اوقــات در فضاهای 
پشــتیبان خــود )نــه مشــتری تجــاری( موفــق بوده انــد و همچنیــن بــا توجــه بــه 
ــه  ــن مرحل ــران، انتخــاب شــده اند. در ای ــی در شــهر ته ــوع پراکنــش جغرافیای تن
بــا اســتفاده از مشــاهده و انجــام مصاحبــه عمیــق، بــرای هــر کــدام از نمونه هــای 
مــوردی، متغیرهــای اســتخراج شــده که باعث ســرزندگی فضاهای پشــتیبان شــده، 
ــرای  ــی ب ــج پژوهــش نشــان می دهــد دو شــاخص اصل بررســی شــده اســت. نتای
ســرزنده بــودن فضاهــای شــهری پشــتیبان تجــاری نویــن وجــود دارد : راحتــی و 
نیمه عمومــی بــودن فضــا. لــذا در نهایــت مجموعــه مؤلفه هــای مؤثــر در قالــب یــک 
مــدل مفهومــی ســنجش ســرزندگی در فضاهــای پشــتیبان تجــاری نویــن، ارایــه 
شــده اســت و بــا توجــه بــه تحلیــل کیفــی در مطالعــات پیمایشــی صورت گرفتــه، 
ــر اســتقال عملکــردی این گونــه فضاهــا از مراکــز تجــاری نویــن، فرضیــه  مبنی ب
پژوهــش اثبــات شــده و بــه ســؤاالت پاســخ گفتــه شــده و پیشــنهادات مرتبــط بــا 

ارتقــای ســرزندگی در این گونــه فضاهــای عمومــی بیــان شــده اند.

واژگان کلیدی | سرزندگی، فضاهای پشتیبان، مراکز نوین تجاری، مدل مفهومی.
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سرزندگی فضاهای پشتیبان در مراکز نوین تجاری | الهام نهاوندی و 
الهام ضابطیان، احمد پوراحمد و رضا خیرالدین

مقدمــه | امــروزه روابــط اجتماعــی مــردم بــه اشــکال 
مختلــف و از طریــق ابــزار گوناگــون صــورت گرفتــه و دائمــاً 
در حــال تغییــر اســت. یکــی از عرصه هــای عمومــی روابــط، 
فضاهــای تجــاری هســتند کــه ســابقه ای صــد ســاله در ایران 
دارنــد و همــواره قدرتمندتریــن زمینــه  را بــرای فعالیت هــای 
اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی مهیــا کرده انــد )ضیاییــون، 
1391(. البتــه روابــط اجتماعــی در بازار هــای قدیمــی و 
ســنتی نیــز وجــود داشــته و امــروزه شــاهد نوع مــدرن آن در 
مجتمع هــای بــزرگ تجــاری هســتیم. بــه عبــارت دقیق تــر، 
ــای  ــی در دل فضاه ــای جمع ــدی از فضاه ــوژی جدی تیپول
ــاری  در  ــای تج ــال شــکل گیری اســت. فضاه ــاری در ح تج
ابتــدا بــا هــدف رونــق بــه تجــارت ایجــاد شــدند و با تأســیس 
فودکــورت، آمفی تئاتــر یــا شــهربازی در آنهــا ، انگیــزه 
ــم  ــارت فراه ــروش و تج ــد، ف ــق خری ــردم و رون ــاع م اجتم
ــی مســتقلی در  ــای جنب ــان، فعالیت ه ــا گذشــت زم شــد. ب
ــه  ــا را ب ــن مکان ه ــت و ای ــای تجــاری شــکل گرف مجتمع ه
ــل کــرد.  ــرای شــهروندان تبدی ــرارگاه رفتــاری مســتقلی ب ق
ــار  ــه اختی ــا  ب ــردم در آنه ــه م ــا ک ــد از فض ــه ای جدی گون
خــود و بــه شــادمانی بــه فعالیت هــای تفریحــی و اجتماعــی 
ــه  این ترتیــب چنیــن فضاهایــی دیگــر عنصــر  ــد. ب می پردازن
ــی  ــا هویت ــال و ب ــه عنصــر فع ــوده و ب پشــتیبان تجــارت نب
مســتقل تبدیــل شــده اند کــه درواقــع ســرزندگی موجــود در 
ایــن فضاهــا باعــث اســتقبال مــردم از این فضاها شــده اســت. 
در ایــن نوشــتار هــدف اصلــی کشــف دالیــل خاصــی اســت 
ــوع فضاهــا شــده و اســتخراج  ــن ن کــه باعــث ســرزندگی ای
مــدل مفهومــی مرتبــط بــا ســرزندگی در فضاهــای پشــتیبان 
تجــاری اســت. روش اصلــی ایــن پژوهــش کیفــی اســت کــه 
ــا روش  ــی )ب ــدل مفهوم ــتخراج م ــنادی و اس ــات اس مطالع
ــام  ــی، انج ــات میدان ــام مطالع ــق انج ــازی(، از طری مفهوم س
مشــاهده، مصاحبــه و پــس از تحلیــل کیفــی اطاعــات، بــه 
ســؤاالت پژوهــش پاســخ داده  شــده  و فرضیــه اصلــی اثبــات 
ــز پشــتیبان  ــق، ســرزندگی در مراک ــن تحقی می شــود. در ای
ــده  ــه ش ــر گرفت ــته در نظ ــر وابس ــوان متغی ــه  عن ــاری ب تج
اســت و عواملــی مؤثــر بــر آن، نظیــر امنیــت، دسترســی بــه 
زیرســاخت ها، وجــود تنــوع کاربــری و ... بــه  عنــوان متغیــر 
ــوردی از  ــای م ــده اند و نمونه ه ــه ش ــر گرفت ــتقل در نظ مس
بیــن مجتمع هــای تجــاری کــه بیشــترین مراجعــه را دارنــد، 
بــا توجــه بــه پراکنــش جغرافیایــی آنهــا  انتخــاب شــده و در 

ــد.  ــورد واکاوی قرارگرفته ان ــی 1395-1396 م ــرو زمان قلم
بــا بررســی متغیرهــای مســتقل در ایــن نمونه هــای مــوردی 
ــا  ــا متغیــر وابســته تحقیــق ی ارتبــاط بیــن ایــن متغیرهــا ب
ــؤاالت  ــود. س ــن می ش ــا تعیی ــن فضاه ــرزندگی ای ــان س هم

ــد از : ــش عبارت ان ــن پژوه ــی ای اصل
ــتیبان در  ــاي پش ــرزندگي فضاه ــر س ــر ب ــای مؤث - مؤلفه ه
ــی  ــدل مفهوم ــت؟ )م ــهری چیس ــاري ش ــن تج ــز نوی مراک

ــش( پژوه
تجاری می تواند  مراکز  آیا سرزندگی فضاهای پشتیبان در   -
شهری،  نیمه عمومی  فضاهایی  به عنوان  را  فضاها  این گونه 

مستقل کند؟ 

فرضیه 
فضاهای پشتیبان شکل گرفته در مراکز تجاری نوین، سرزنده 
بوده و این سرزندگی باعث تغییر شکل عملکردی این فضاها 
فضاهای  عنوان  به  فعال  فضاهایی  به  وابسته  فضاهای  از 

نیمه عمومی شهری مستقل شده است.

تعاریف و مفاهیم کلیدی و چارچوب نظری
سرزندگی1 

به   است.  شده  ارایه  سرزندگی  برای  متنوعی  و  زیاد  تعاریف 
عنوان مثال، در سندی که به وسیله شورای شهر »چلمزفورد« 
منتشر شده است، معیارهای یک شهر سرزنده و پویا را کیفیت 
اقتصادی،  پویایی  شهر،  توسعه  مقیاس  عمومی،  فضاهای 
Pack�( می دان  شبانه  اقتصاد  داشتن  و  فرهنگی  دپویایی 

نشان   10« کتاب  در  نیز  کاراس«  »جان   .)am, 2013: 3�9
اختصاصی شهرهای سرزنده«، معیارهای بسیار جالبی را برای 
سرزندگی در شهرها عنوان کرده است : اقتصاد پویا، کاربری 
مختلط، ترافیک، فشردگی، خیابان های سرزنده، محات پویا، 
مردم بلندهمت، ساختمان های دارای ارزش فرهنگی و با عمر 
اطراف، جذابیت  با شهرهای  مناسب  ارتباط  باالی صد سال، 
مثل  محققینی  دیگر  طرف  از   .)Karras, 2015( جهانی 
دکتر »مهران علی الحسابی«، 15 معیار 1(تراکم؛ 2( آسایش 
محیطی؛ 3( افزایش هویت؛ 4( خوانایی؛ 5( ایجاد مسیرهای 
پیاده؛ 6( نفوذپذیری؛ 7( تنوع بصری و زیبایی؛ 8( شفافیت؛ 
9( محصوریت؛ 11(تأکید و مکث؛ 11( افزایش کیفیت محیط؛ 
12( تنوع کاربری؛ 13 ( فضای سبز و پوشش گیاهی؛ 14 ( 
مشخص  عمومی،  فضای  گسترش   )15 و  حمل ونقل  کنترل 
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سرزنده  فضاي   .)1393 علی الحسابی،  و  )سیادتی  می کنند 
باید از خود تصویري خوشایند در ذهن مخاطبانش به جاي 
گذارد. پس هم عوامل سخت افزاری محیط مانند کالبد شهر 
و هم عوامل نرم افزاری مانند روابط اجتماعي مردم بر تقویت 
در  اجتماعي  پایداري  و  سرزندگي  نهایتاً  و  امنیت  احساس 
پاشا،  و  سجاد  )عطریان،  بود  خواهد  مؤثر  شهري  فضاي  آن 

.)4:1394

فضای شهری 
فضای شهری بخشی از فضای باز و عمومی شهرها است که 
تبلوری از ماهیت زندگی جمعی یعنی جایی که مردم در آن 
عمومی  عرصه های  در   .)1384 )پاکزاد،  است  دارند،  حضور 
شهری، بیشترین تماس، ارتباط بین انسان ها رخ می دهد. این 
عرصه ها تمام بخش های بافت شهری را که مردم به آن دسترسی 

فیزیکی و بصری دارند، دربر می گیرد )تیبالدز، 1383(.
شهر  در  عمومی  فضاهای  به  که  اولین صاحب نظران  ازجمله 
توجه نشان داده بود، »سرگئي چرمایف« است. او عرصه هاي 
زندگي جمعي و زندگي خصوصي را در 6 دسته تقسیم بنـدي 
پـارك هـاي  )شاهراه ها،  شهري  همگاني  فضاهاي   : کرد 
)سـاختمان  شـهري  نیمـه همگـاني  فـضاهاي  شـهري(، 
شـهرداري، پایانـه مسافربري، پارکینگ ها(، فضاهاي همگاني 
ویژه، فضاهاي خصوصي ویژه، فـضاهاي خـصوصي خـانواده، 
فضاهاي خصوصي فردی )چرمایف، 1376(. از دیدگاه هنزکیان 
و همکاران نیز فضای جمعی به  عنوان بستر شکل گیری تعامات 
مفاهیم  ابعاد  لحاظ  به  خویش،  مخاطبان  جامعه  اجتماعی 
دسترسی ها،  اهمیت  از  جدا  است.  بررسی  قابل  خود  خاص 
طول، پیوستگی و شرایط زیست محیطی در ایجاد ویژگی های 
آن  در  جاری  رویدادهای  و  کاربری ها  تنوع  مساعد،  کالبدی 
باعث اجتماع پذیری بالقوه در فضا می شوند )هنزکیان، مهدوی 

و صابونچی، 1:1395(.
مهم ترین  از  یکی  فضا،  از  استفاده  است  معتقد  وایت  ویلیام 
مشخصه های موفقیت آن است. این در حالی است که امروزه 
قابلیت پایین محیط ها، هر روز مکث تعداد کمتری از افراد را 
 Whyte,( به دنبال دارد و به تدریج از کیفیت فضاها می کاهد
2017(. اما در این پژوهش با شکل دیگری از فضاهای جمعی 
در ایران مواجه هستیم که دارای سرزندگی خاصی هستند. در 
فضای باز و در میان ساختمان ها، تعامات اجتماعی بسیاری 
صورت می پذیرد. تعامات اجتماعي و برقراري ارتباط مي تواند 

موضوعی فیزیکي، یک نگاه، مکالمه یا ارتباط بین افراد باشد 
در  متناسب،  فعالیت هاي  و  رویدادها  تعریف  مستلزم  خود  و 
گروه ها  در  آنها   عضویت  و  فضا  در  مردم  نقش پذیري  نتیجه 
و چرخچیان، 1386(.  )دانشپور  است  اجتماعي  و شبکه هاي 
مسائل  برجسته  صاحب نظر  و  روزنامه نگار  جیکوبز«  »جین 
شهري در کتاب »مرگ و حیات شهرهاي بزرگ آمریکایي« 
بر نقش فـضاهاي عمومي شهري در ایجاد تعامات اجتماعی 

تأکید می کند )کاشانی جو، 1389: 99(.

فضاهای نوین تجاری
این  اصلی  محور  که  شهری  عمومی  فضای  از  گونه ای  اما 
پژوهش است، فضاهای نوین تجاری هستند که دارای مغازه ها 
 )shopping center( و فضاهای پشتیبان هستند. مرکز خرید
 shopping plaza یا shopping mall انگلیسی که در زبان 
نیز خوانده می شود، اقتباسی قرن بیستمی از بازار است، که 
سابقه تاریخی دارد. مرکز خرید مجموعه ای است از مغازه های 
پارکینگ  برای  جایی  خدماتی،  بخش های  خرده فروشی، 
مدیریتی،  شرکت  یک  توسط  همگی  که  مشتریان  اتومبیل 
که در حکم واحد عمل می کنند، طراحی، ساخته و گردانده 
و  تفریحی  موقعیت های   .)10  :1391 )رحیمی،  می شوند 
مراکز  مطالعه   مورد  موضوعات  از  یکی  خرید،  مراکز  فراغتی 
آنها  تفریحی شدن  و  فراغتی  اجتماعی است.  خرید در علوم 
نت،  گیم  کافی شاپ،  چون  مواردی  وجود  دلیل  به  صرفاً 
نفس خرید  اساساً  بلکه  و...نیست،  فوری  غذای  فروشگاه های 
چنین  در  است.  شده  تفریحی  امری  جدید،  جامعه  در  نیز 
فضاهایی مصرف نقش اساسی ایفا می کند که صرفاً به کاالها 
و ابزارها محدود نمی شود و فضاها نیز در این مکان ها تولید و 
مصرف می شوند )Jones & Williamson, 2009(. همچنین 
براساس تعریف مقررات ملی ساختمان، کاربری تجاری بزرگ 
از  بیش  آن  در  که  است  بزرگ  تجاری  ساختمان های  شامل 
100 نفر در سطح باالتر یا پایین تر از سطح خیابان برای خرید 
اجتماع می کنند )دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، 1380: 

.)177
اصوالً باید متذکر شد، ریشه های تاریخی جامعه شناسی خرید 
تقریباً به دهه 1950 میادی برمی گردد. برخاف نظریه هایی 
که »خرید کردن« را با »به خرید رفتن« برابر می داند، »ادوارد 
تابر« در سال 1972 میادی بین انگیزه به خرید رفتن و خرید 
شکلی  به  عنوان  خرید  شد  موجب  و  گذاشت  تفاوت  کردن 
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کاسیک  مطالعات  در  خرید  شود.  گرفته  نظر  در  فراغت  از 
اضافه  با  بعدها  بوده،  عقانی  موضوعی  ابتدا  جامعه شناختی 
به  گام  یک  شناسان  جامعه  تفریحی  و  فراغتی  مفهوم  شدن 
پیش آمده و به جنبه های فرهنگی خرید توجه کرده اند )آهور 

و جاجرمی، 1392(.

فضاهای سرزنده شهری )به  ویژه مراکز تجاری نوین(
چارلز الندری )2004(، مفهوم سرزندگی شهری و زیست پذیری 
را به صورت مجزا تعریف کرده است. وی 9 معیار مؤثر را برای 
تراکم   : می شمارد  زیست پذیر  و  سرزنده  شهر  یک  شناسایی 
مفید افراد، تنوع، دسترسی، ایمنی و امنیت، هویت و تمایز، 
خاقیت، ارتباط و تشریک مساعی، ظرفیت سازمانی و رقابت. 
او نسبت به افراد دیگر با دید جامع تری سرزندگی شهر را به 
 .)Landery, 2000: 13( شکل موضوعی بررسی کرده است
مکان های  به  عنوان  بازارها  جمله  از  سنتی  شهری  فضاهای 
به  پاسخگویی  بیشترین ظرفیت  از  و ماقات، همواره  حضور 
بوده اند.  برخوردار  شهری  جوامع  در  انسان ها  اجتماعی  نیاز 
در طی زمان و با ورود عناصر مدرن شهری، نقش و ساختار 
بازار به  عنوان عنصری ارزشمند در شهر دچار تغییر و تحول 
شهر،  ساختار  در  بازارها  فضایی  نقش  شدن  کمرنگ  با  شد. 
نقش اجتماعی آنها  نیز به  عنوان بستر حضور انسان و تعامات 
اجتماعی ناچیز شد و تنها نقش اقتصادی به  عنوان مهم ترین 
کارکرد بازارها مورد شناسایی قرار گرفت )خورسندی، 1392(. 
هر اندازه بازارها حفظ شوند و گسترش یابند، میزان تعامات 
اجتماعی در آنها  افزایش پیدا می کند )لطیفی و شیعه، 1389(. 
روح  اقتصادی،  توسعه  موتور  شهری،  نوین  مراکز  یا  مال ها 
اجتماع و سرمایه سیاسی شهر شناخته می شوند. امروزه مال ها 
اهمیت تازه ای به  عنوان یک فرم شهری جدید پیدا کرده اند 
 .)Low, 2000( که باید در برنامه ریزی در نظر گرفته شوند
مدنی پور در رابطه با تحول بخش عمومی و خصوصی فضای 
شهری، مراکز خرید را افزوده های جدید مناطق شهری فرض 
می کند. وی معتقد است بسیاری از این مراکز با مراکز شهرها 
بر سر تصاحب سرزندگی اجتماعی و اقتصادی رقابت می کنند 
برای  را  تجربه شهری  یک  می تواند  مال  )مدنی پور، 1392(. 
درگیر  یعنی  شهری  تجربه  کند.  خلق  فضا  از  استفاده کننده 
شدن سه عنصر متشکله شهر : فعالیت، فرم )کالبد یا شکل( و 
ترکیب این دو یعنی فضا )حبیبی و مقصودی، 1386( بنابراین 

کیفیات زندگی شهری می تواند در مال شبیه سازی شود.
تماشای  زنجیره ای،  فروشگاه های  در  حضور  امروز  دنیای  در 
ویترین ها و سپس خرید، از عمده تفریحات شهرنشینی است. 
بنابراین وجه دیگر بازار، مکانی برای حضور مردم و تعامات 
)آقاجانی،  است  تفریح  و  فراغت  اوقات  گذراندن  و  اجتماعی 

.)25 :1395

در  سرزندگی  نظری  چارچوب  ارائه  و  جمع بندی 
فضاهای پشتیبان مراکز تجاری

کلیدی  مفاهیم  عنوان جمع بندی مجموعه  به  بخش  این  در 
به نظریات حیطه سرزندگی فضاهای پشتیبان مراکز  مربوط 

تجاری در قالب جدول 1 آورده شده است.

مرور پیشینه پژوهش
ویژه  به   تجاری  فضاهای  در  سرزندگی  مفهوم  با  ارتباط  در 
تجاری،  مجتمع های  و  پاساژها  مانند  تجاری  نوین  فضاهای 
مطالعاتی در ایران صورت گرفته است که از آن جمله می توان 

به موارد ذیل اشاره کرد :
در مطالعه ای با عنوان »بررسی تأثیر اصول روان شناسی محیط 
در طراحی مجتمع های تجاری تفریحی بر افزایش سرزندگی 
و تعامات اجتماعی، نمونه موردی: مجتمع تجاری و تفریحی 
اسنادی  سوابق  بررسی  با  تبریز«،  ولیعصر  سه راهی  در 
مناسب که ساختار  به مکان یابی  نمونه های مشابه،  و  مرتبط 
در  و  شده  اشاره  باشد،  کرده  لحاظ  را  کاربران  روان شناسی 
روان شناختی محیطی  اصول  رعایت  که  گرفته  نتیجه  نهایت 
هم در جانمایی پان طبقات و هم در شکل گیری فرم، اهداف 
از جمله  طرح را در سطح قابل قبولی تحقق بخشیده است. 
از  این پژوهش  عوامل مؤثر در بخش دکوراسیون داخلی در 
کم حجم،  و  سبک  طراحی   : است  شده  برده  نام  ذیل  موارد 
طراحی ویترین، تهویه مناسب، گزینش مبلمان، نور و رنگ. 
همچنین معیارهای افزایش سرزندگی در این گونه مجتمع های 
تجاری، شامل : تداعی، خاطره جمعی، تجسم فضایی، اهمیت 
و  )فرامرزی  شده اند  معرفی  نشانه شناسی،  و  کودکان  بازی 
فضایی  »آفرینش  موضوع  با  دیگر  نمونه   .)1394 آقاجانی، 
ترای  خرید  مرکز   : موردی  )نمونه  تجاری  مراکز  در  سرزنده 
انگل(«، که در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی، 
رویکرد  با  تجاری  مجتمع  موفق  تجربه  نمونه  یک  ارزیابی 
این  در  شده  انتخاب  نمونه  است.  گرفته  صورت  سرزندگی، 
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مفاهیم کلیدیسالنام نظریه پرداز

سرزندگی

اقتصاد پویا، کاربری مختلط، ترافیک، فشردگی، خیابان های سرزنده، محات پویا، مردم بلندهمت، ساختمانهای دارای 2015جان کاراس
ارزش فرهنگی و با عمر باالی صدسال، ارتباط مناسب با شهرهای اطراف، جذابیت جهانی

مهران 
1393علی الحسابی

تراکم؛ آسایش محیطی؛ افزایش هویت؛ خوانایی؛ ایجاد مسیرهای پیاده؛ نفوذپذیری؛ تنوع بصری و زیبایی؛ شفافیت؛ 
محصوریت؛ تأکید و مکث؛ افزایش کیفیت محیط؛ تنوع کاربری؛ فضای سبز و پوشش گیاهی؛ کنترل حمل ونقل و 

گسترش فضای عمومی

تنوع کاربری ها، تنوع کالبدی، تراکم فشرده و تنوع فعالیت ها1961جین جیکوبز

خوانایی، شخصیت بصری، نفوذپذیری و حرکت، آسایش اقلیمی، ایمنی و امنیت، پاکیزگی1386کورش گلکار

فضای شهری

تبلور ماهیت زندگی جمعی هستند.1384پاکزاد

تمام بخش های بافت شهری را که مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند، دربرمی گیرد.1383تیبالدز

استفاده از این فضاها، یکی از مهمترین مشخصههای موفقیت آن است.ویلیام وایت

1386چرمایف
عرصه های زندگي جمعي و زندگي خصوصي را در شش دسته تقسیمبنـدي نمود :  فضاهاي همگاني شهري، فـضاهاي 
فضاهاي  خـانواده،  خـصوصي  فـضاهاي  ویژه،  خصوصي  فضاهاي  ویژه،  همگاني  فضاهاي  شـهري،  همگـاني  نیمـه 

خصوصي فردی 

فضای سرزنده شهری 

تراکم مفید افراد، تنوع، دسترسی، ایمنی و امنیت، هویت و تمایز، خاقیت، ارتباط و تشریک مساعی، ظرفیت سازمانی 2000چارلز الندری
و رقابت

فضاهای نوین تجاری

مال ها یا مراکز نوین شهری، موتور توسعه اقتصادی، روح اجتماع و سرمایه سیاسی شهر هستند.2000لوو

بین انگیزهی به خرید رفتن و خرید کردن تفاوت وجود دارد.1972ادوارد تابر

مکان های حضور هستند و بسیاری از این مراکز با مراکز شهرها بر سر تصاحب سرزندگی اجتماعی و اقتصادی رقابت 1392علی مدنی پور
می کنند.

سیدمحسن 
مال می تواند یک تجربه شهری را برای استفاده کننده از فضا خلق کند. تجربه شهری یعنی درگیر شدن سه عنصر 1386حبیبی 

متشکله شهر: فعالیت، فرم )کالبد یا شکل( و ترکیب این دو یعنی فضا

تحقیق، مرکز خرید »ترای انگل« واقع در انگلستان است. این 
مرکز یکی از نمونه های موفق است که در فرایند بهسازی و 
سرزنده سازی خود راهکارهای ویژه ای در حوزه رابطه فعالیت 

از تحلیل و  نتایج حاصل  ارایه داده است.  خرید و سرزندگی 
بررسی فرایند بهسازی و سرزنده سازی مرکز تجاری ترای انگل 
نشان می دهد تنوع، جذابیت، دید و منظر مطلوب و هویت از 

جدول 1: مجموعه مفاهیم کلیدی مربوط به نظریات حیطه سرزندگی فضاهای پشتیبان مراکز تجاری. مأخذ: نگارندگان.
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)دیده بان،  است  مرکز  این  طراحی  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین 
مؤمنی و نیکنام، 1395(.

در  پویایی  و  سرزندگی  کیفیت  »ارزیابی  تجربه  نهایت  در  و 
فضاهاي شهري با تأکید بر مراکز تجاري مدرن )نمونه موردي: 
مرکز خرید آلتون، مشهد(«. در این مطالعه، مرکز خرید برج 
گلکار  کوروش  دکتر  مدل  مؤلفه های  براساس  مشهد،  التون 
مورد ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش میزان رضایت مندي 
پنج  مقیاس  در  خودساخته  پرسشنامه  ابزار  با  را  مشتریان 
کرده  ارزیابی  حضوري  مصاحبه  وسیله  به  لیکرت  قسمتی 
است. نتایج این مطالعه نشان می دهد بیشترین میزان رضایت 
مربوط به مؤلفه هاي تجربی-زیبایی شناختی و کمترین رضایت 
این  است.  زیست محیطی  و  عملکردي  مؤلفه هاي  به  مربوط 
مطلب می تواند نشان گر این مسئله باشد که عوامل تجربی-
و  طراحان  اصلی  دغدغه هاي  و  اولویت ها  از  زیبایی شناختی 
مؤلفه ها  سایر  به  نسبت  که  حدي  تا  است،  بوده  کارفرمایان 
مؤثر  عوامل  بررسی  در  است.  نشده  پرداخته  میزان  این  به 
مؤلفه هاي  مدرن  خرید  مراکز  از  مشتریان  رضایت مندي  بر 
شخصیت بصري، غناي حسی و رنگ تعلّق به عنوان مهم ترین 
شدند.  شناخته  شناختی  تجربی-زیبایی  مؤلفه  معیارهاي 
براي  کاال  لمس  »امکان  نظیر  معیارهایی  داده  نشان  یافته ها 
مشتري«،»نظم و سادگی و خوانایی«، »رعایت سلسله مراتب 
تعیین کننده  عملکردي  مؤلفه هاي  از  می توانند  فضایی« 
بحث  همچنین  باشند.  مشتریان  رضایت مندي  میزان  در 
امنیت براي افراد و گروه هاي سنی مختلف به خصوص براي 
خانواده ها از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. همچنین 
به  نسبت  میزان رضایت مندي مشتریان  نشان می دهد  نتایج 
مؤلفه هاي زیست محیطی در مرتبه مؤلفه هاي عملکردي حائز 

اهمیت است )زمانی، علی آبادی و پیش بین، 1392(.
همان طور که مشاهده می شود در مطالعات پیشینه سرزندگی 
فضاهای پشتیبان تجاری، به عامل استقال عملکردی این نوع 
فضاها اشاره ای نشده است. لذا در این مقاله پس از استخراج 
مسئله  این  بررسی  به  پیمایشی،  مطالعات  و  مفهومی  مدل 

پرداخته می شود.

مفهوم سازی2 و استخراج مؤلفه های مؤثر بر سرزندگی 
فضاهای عمومی تجاری 

شاخص های  باید  شوند،  استفاده  قابل  مفاهیم  آنکه  برای 

برای  که  هستند  ابزارهایی  تنها  زیرا  باشند،  داشته  تجربی 
از  انتزاعی3  به کار می روند و چکیده هایی  فهم سریع مسائل 
یک مجموعه کلی از رفتارها، نگرش ها و ویژگی هایی به شمار 
می روند که چیزی مشترك دارند. در فرایند مفهوم سازی، گام 
اول، تعیین ابعاد تشکیل دهنده مفهوم است. گام دوم، تعیین 
شاخص هایی4 است که به کمک آنها بتوان ابعاد مفهوم مورد 
نیز  سوم  گام   .)75  :1378 )خاکی،  کرد  اندازه گیری  را  نظر 

ساخت متغیرها5 است )طالب، 1370: 76(.
با بررسی این تعاریف و با توجه به مبانی و نظریات مطرح شده، 
فضاهای عمومی شهری،  در  مفهوم سرزندگی  می توان گفت 
در  که  است،  تفکیک  قابل  اجتماعی  و  کالبدی  بعد   دو  در 
این مقاله صرفاً به بعد کالبدی آن پرداخته شده است. سپس 
با توجه به مطالعات اسنادی و تحلیل کیفی،  در این مرحله 
متغیرهای ذیل برای سنجش سرزندگی در فضاهای پشتیبان 
تجاری نوین استخراج شده اند. البته پس از مطالعات موردی 
و  دسته بندی   متغیرها  این  مقاله،  انتهای  در  و  پیمایشی  و 
که  شد  خواهند  ارایه  نیز  دسته  هر  به  مرتبط  شاخص های 
نتایج مربوطه در قالب یک مدل مفهومی سنجش سرزندگی 
در این گونه فضاهای عمومی شهری قابل ارایه است )نمودار1(.

نمونه های مطالعات میدانی 
در این بخش از مطالعات، با توجه به محدودیت های زمانی و 
دسترسی به نمونه های موردی متنوع فضاهای تجاری عمومی 
شهری، به عنوان نمونه چند فضای پشتیبان تجاری در شهر 

تهران انتخاب شده اند. 
بیشترین  که  تجاری  مجتمع های  بین  از  موردی  نمونه های 
مراجعه را داشته اند و همچنین با توجه به پراکنش جغرافیایی 
انتخاب شده و در قلمرو زمانی 1395- آنها در شهر تهران، 

1396 مورد واکاوی قرار گرفته اند. در جدول 2 وجوه تشابه و 
تفرق نمونه های موردی )در مورد همگنی نمونه های موردی( 

به اختصار آورده شده است :

شناخت وضع موجود فضاهای تجاری بررسی شده 
الف( مجتمع تجاری تیراژه 2 )نظام آباد(

مجموعه  وجود  دلیل  به  تجاری،  کاربری  عاوه بر  مرکز  این 
کاربری  کتاب،  شهر  و  هایپراستار  کورت،  فوت  سینمایی، 
تفریحی نیز دارد. تراکم جمعیتی در بخش های تجاری کمتر 

از بخش های غیر تجاری و تفریحی است )تصویر1(.
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تراکم

آسایش محیطی

خوانایی

نفوذپذیری و دسترس ی

زیبایی شناس ی

محصوریت

افزایش کیفیت محیط

تنوع کاربری 

پوشش گیاهی

اقتصاد پویا

اقتصاد شبانه

امنيت

دالیل سرزندگی و حضور اختیاری مردم در این فضا :
فضاهای  چنین  ویژگی های  )از  عمومی  انظار  در  نبودن   •

نیمه عمومی(
• نمایش رنگ و نور

• آسایش محیطی و در امان بودن از گزند گرما و سرما 
کاربری های مختلف )سینما،  بودن  نزدیک  و  کاربری  تنوع   •

خرید، غذا، شهر کتاب( به هم در این فضا
از  استفاده  که  است  عواملی  از  راحتی  و  محیطی  آسایش 
استفاده  فراغت  اوقات  گذراندن  برای  تجاری  مجتمع های 

می شود )تصویر 2(. 
مثال های زیادی وجود دارد که گرما و سرما و عوامل محیطی 

باعث به  سختی افتادن استفاده کنندگان فضا می شود. نمونه ای 
امام حسین در  باران میدان  و  تعزیه خوانی ها در سرما  از آن 
چند سال اخیر است، اما این مشکات در مجتمع های تجاری 

به  عنوان فضاهای جمعی جدید وجود ندارد.

ب( مرکز خرید سون سنتر هفت حوض
مجتمع تجاری سون سنتر در زمینی به مساحت 2100 متر 
مربع در تهران، ضلع جنوب غربی میدان هفت حوض نارمک 
احداث  شده است. زیربنای این مجتمع حدود 20 هزار متر مربع 
است. با توجه به تصاویر، این مرکز پیش از اینکه برای خرید 
مورد استفاده قرار گیرد، محلی برای دیدارهای گروهی بوده 

تصویر1 : مبلمان در تیراژه دو برای هم اندیشی و گفتگو مورد استفاده قرار 
می گیرند، درحالی که مغازه ها خلوت هستند. عکس : الهام نهاوندی،1395(.

نمودار 1 : متغیرهای مؤثر بر سرزندگی در فضاهای پشتیبان مراکز نوین تجاری، 
مأخذ : نگارندگان.
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وجود تشابه
نام نمونه 
موردی 
مطالعاتی

کوروشسون سنترارگ تجاریتیراژه دوتیراژه یک

تیراژه یک
حضور زیاد 

مردم،امنیت،تراکم
حضور زیاد 
مردم،امنیت

حضور زیاد 
حضور زیاد مردم،امنیتمردم،امنیت

حضور زیاد موقعیت جغرافیاییتیراژه دو
مردم،امنیت

حضور زیاد 
حضور زیاد مردم،امنیتمردم،امنیت

ارگ 
تجاری

موقعیت 
جغرافیایی،کیفیت 

محیط 

موقعیت 
جغرافیایی، کیفیت 

محیط 

حضور زیاد 
حضور زیاد مردم،امنیتمردم،امنیت

موقعیت جغرافیاییموقعیت جغرافیاییسون سنتر
موقعیت 

جغرافیایی، کیفیت 
محیط 

حضور زیاد 
مردم،امنیت،نفوذپذیری و 

دسترسی

موقعیت جغرافیاییموقعیت جغرافیاییکوروش
موقعیت 

جغرافیایی، کیفیت 
محیط 

موقعیت 
جغرافیایی

وجوه تفرق

و کاربری های فراغتی و تعامات اجتماعی در آن شکل گرفته 
استفاده کنندگان  به خرید در  تمایل  بر  است و نشانه ای دال 
مجموعه وجود ندارد )تصاویر 3 تا 6(. نه کیسه خرید در دست 
کسی است و نه مکثی مقابل ویترین مغازه ها اتفاق می افتد. 
در  را  نمود  بیشترین  پرسه زنی  و  فراغتی  اجتماعی،  کاربری 
این مرکز دارد. به تعبیر فردا نیوز، امروزه پاساژگردی یکی از 
تفریحات نسل سوم ایرانی است و بسیاری از دختران و پسران 
نوجوان اوقات فراغت خود را در چنین اماکنی سپری می کنند. 
پدیده جالب تری که در این مال تجاری مشاهده شد، »ثبت 
لوکیشن« در فضاهای مجازی است. از زمانی که سیم کارت ها 
عهده دار انتقال اطاعات و داده ها بر بستر اینترنت و از طریق 

گوشی های هوشمند شدند، شرایط جامعه و تعامات اجتماعی 
نیز تحت تأثیر قرار گرفت. از آن زمان عزیمت به پاساژ، مفهوم 
از دست داد و به تفرجگاهی بدل شد که  »خرید کردن« را 
حاال  است.  واجبات  اوجب  از  مکان،  در  حضور  تصاویر  ثبت 
جوانانی  از  تصویر  چندین  میزبان  دقیقه  هر  در  اینستاگرام، 
جان  به  را  ترافیک  کرده،  تن  به  عجیب  لباس های  که  ا ست 
خریده و برای ثبت یک تصویر در مجتمع تجاری مورد نظر 
خود به آن مراجعه کرده اند. به این ترتیب مجتمعی تجاری در 
فضای  لوکشین های  همین  طریق  از  لوکس  نسبتاً  منطقه ای 
مجازی، محبوب شبکه های اجتماعی  شده که خود منجر به 
جذب کاربر فراغتی بیشتر به آن می شود. به هر تقدیر سون 

جدول2: وجوه تشابه و تفرق نمونه های موردی مطالعه. مأخذ: نگارندگان.



پاییز 621396 شماره 40

ویژه نــامه | مراکز تجاری 

.http://www.oshagh.com : تصویر2 : در پارك کوه سنگی مشهد سرما از اجتماع پذیری فضای شهری کاسته است. مأخذ

.7-center.com :تصویر 3 : فضای تجاری خلوت سون سنتر، نارمک، تهران. مأخذ
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تصویر4 : فود کورت سون سنتر محلی برای قرارهای دوستانه است. 
عکس: الهام نهاوندی،1395

تصویر 5 : عدم وجود نشانه ای مبتنی بر تمایل به خرید در اکثر استفاده کنندگان 
مجموعه سون سنتر. عکس : الهام نهاوندی، 1395

سنتر یکی از فضاهای تجاری جذاب برای مردم است و دالیل 
جذابیت را می توان این گونه دسته بندی کرد : 

• وجود اغذیه فروشی های متعدد
• دسترسی آسان

• حضور نور 
• امنیت

• امکان هماهنگی قرارهای اجتماعی در آن
• نبودن در انظار عمومی

 
ج( مرکز خرید تیراژه یک )صادقیه(

مرکز خرید تیراژه صادقیه یکی از مراکز خرید مدرن در غرب 
شهر  سطح  خرید  مراکز  بزرگ ترین  از  یکی  که  است  تهران 
یکی  خرید  مرکز  این  زیبای  معماری  می شود.  محسوب  نیز 

از دالیل جذابیت بیشتر این مجموعه است. این مرکز با دارا 
مصاحبه ها  طبق  مختلف،  رستوران های  و  شهربازی  بودن 
کاربران  مستقیم  استفاده  مورد  بیشتر  نگارنده  مشاهده   و 
شهر بازی و رستوران ها قرار می گیرد. اکثر کسانی که به این 
به  این ترتیب  ندارند.  خرید  قصد  می کنند،  مراجعه  مجموعه 
به کاربری  کاربری های حامی کاربری تجاری هم اکنون خود 

فعال و مستقلی تبدیل شده اند.
عوامل جذابیت مجموعه تیراژه را می توان در موارد زیر خاصه 

کرد : 
• اجتماع پذیری فضا

• دید و منظر و زیبایی به دلیل معماری داخلی مناسب پاساژ 
داخلی  فضای  از  کامل  منظری  ارائه  و  باال  از  دید  امکان  که 

پاساژ را مهیا می کند و به آن خوانایی می دهد.
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• امنیت 
• تنوع فعالیت های هنری و سرگرمی

• امکان استفاده همه گروه های سنی از آن
 

د( مجتمع تجاری کوروش
تجاری های    مجتمع  جذاب ترین  از  یکی  تجاری  مجتمع  این 
تهران است که از همه اقشار جامعه کسانی برای گذران اوقات 
فراغت از آن استفاده می کنند. طبق مشاهدات و مصاحبه های 
انجام شده از مراجعه کنندگان این مجموعه دالیل انتخاب این 
 مجموعه برای گذران اوقات فراغت را می توان این گونه برشمرد :

• القای حس محصوریت

• امنیت و آرامش
• در دسترس بودن بسیاری از امکانات فراغتی

• امکان استفاده همه گروه های سنی از آن
امنیت  این  که  است  امنیت  مشترك،  وجهه های  از  یکی 
می تواند نتیجه نیمه عمومی بودن فضا باشد. بدین معنی که 
فضا حالت دنج دارد و احتمال وقوع اتفاقات غیرمترقبه در آن 
کم است. همین کوچک بودن فضاها باعث ایجاد نوعی آرامش 
فضاهای  این  در  که  مشترکی  وجه  دیگر  می شود.  امنیت  و 
نوظهور شهری مشاهده می شود، دنج بودن فضا است که به 

واسطه نیمه عمومی بودن فضا حاصل شده است.

ه( ارگ تجاری )تجریش(
و  است  واقع شده  تهران  در شمال شهر  تجاری  مجتمع  این 
رستوران،  سینمایی،  پردیس  سرگرمی،  و  تفریح  مرکز  شامل 
طبقه بندی  با  پارکینگ  و  کارواش  کافی شاپ،  و  فودکورت 
کامًا علمی و تخصصی بر اساس استانداردهای بین المللی در 
تجاری،  ارگ  )وبگاه  است  تجریش  میدان  زاویه  مناسب ترین 
بازبینی شده 1396(. در این مجتمع تجاری، مردم زیادی در 
حال تفریح و گذاران وقت هستند. به طور مثال در مجموعه 
کیسه  آنکه  بدون  هستند  رفت وآمد  حال  در  مردم  سینمایی 

خریدی در دست آنها باشد.
تجزیه و تحلیل وضعیت عامل سرزندگی در نمونه های موردی 

پژوهش و ارایه مدل مفهومی
با  ارتباط  در  پژوهش  استخراج شده  متغیرهای  مطالعه  با 
سرزندگی در فضاهای پشتیبان تجاری نوین منتخب به عنوان 
تشخیص  قابل  مشترکی  ویژگی های  پژوهش،  موردی  نمونه 

هستند که در جدول 3 قابل مشاهده است.
مدل  متغیرهای  مجموعه  می توان  مذکور  جدول  براساس 
مفهومی سرزندگی در فضاهای پشتیبان تجاری نوین )نسبت 
به سایر فضاهای شهری(، را در دودسته شاخص مربوطه تفکیک 
کرد : الف(نیمه عمومی بودن فضا و ب( راحتی فضا. در نمودار 
مفهومی  مدل  تفکیک  شده  متغیرهای  و  شاخص ها  ابعاد،   2

پژوهش، به تفکیک دودسته مذکور، نشان داده شده است.

تصویر 6 : انتخاب سون سنتر به عنوان محلی برای پرسه زنی توسط مردم. عکس: 
سیدامیر ذاکری ابیازنی، 1395.
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مطالعات  و  مطرح شده  مباحث  به  توجه  با  نتیجه گیری  | 
فضاهای  سرزندگی  اصلی  دلیل  گرفته،  صورت  پیمایشی 
از سایر فضاهای جمعی در شهر  آنها را  پشتیبان تجاری که 
متمایز کرده، در دو شاخص نیمه عمومی بودن فضا و راحتی 
جمعی  فضاهای  کلی،  طور  به  می شود.  خاصه  آسایش  و 
حقوقی  ازلحاظ  اینکه  با  تجاری،  مجتمع های  در  پشتیبان 
فضای عمومی محسوب می شوند، اما ادراك خصوصی تری که 
به مخاطب  ایجاد شده  به واسطه حس آرامش و محصوریت 
القاء می کنند و به واسطه راحتی و آسایشی که مردم هنگام 
استفاده از مجموعه دارند، تمایل بیشتری برای حضور و مکث 
در فضا دارند. لذا می توان گفت براساس دو شاخص مذکور این 
تجاری  مجتمع های  در  توانسته اند  هویتی  نظر  از  فضاها  نوع 
نوین به استقال نسبی دست یابند، زیرا احساس سرزندگی 
بهانه  به  تدریج  به  و  می کنند  القا  شهروندان  به  را  بیشتری 
نوین  مجتمع های  این  به  مراجعه  از  مردم  حضور  هدف  و 
پژوهش  فرضیه  استدالل  این  با  لذا  تبدیل  شده اند؛  تجاری 
مقاله  این  اصلی  به سؤال  پاسخ  در  اثبات می شود. همچنین 

مبنی بر مؤلفه های مؤثر بر سرزندگی فضاهای پشتیبان تجاری 
)با  استخراج شده  مفهومی  مدل  به  می توان  نوین،  مراکز  در 

شاخص ها و متغیرهای سنجنده آن( اشاره کرد.
ویژگی های  دارای  سرزنده  فضاهای  شد  گفته  که  همانطور 
ارتقاء سرزندگی  دیگری هستند که در صورت تقویت، باعث 
در این مراکز تجاری می شود. به عنوان مثال حضور آب و گیاه، 
حیات شبانه )24 ساعته( و گردشگری بین المللی که در این 
نمونه ها وجود ندارد. با این حال این فضاها به شدت سرزنده و 
شاداب و مکث برانگیز هستند. برای افزایش این ویژگی حیاتی 
در آنها پیشنهاد می شود عوامل دیگر سرزندگی، به شرح ذیل 

را، در کاربری هایشان دخیل کنند :
- طراحی آب نما و استفاده از پوشش گیاهی

- ارتقاء مبلمان ها به انواع کارا و متنوع تر
- تقویت هویت و حس مکان در پیوند با فرهنگ ایرانی 

- تقویت جلوه های نور
- ایجاد جاذبه برای گردشگران خارجی و تبدیل مکان به مقصد گردشگری

جدول 3: سنجش متغیرهای مدل مفهومی سرزندگی فضاهای پشتیبان در نمونه های مطالعه موردی، مأخذ: نگارندگان
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