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چکیده

در جوامع توسعهیافته با توجه به تعریف مفهوم شهروندی ،شهروندان در نحوه اداره امور شهر دخالت تام دارند .در چنین
جوامعی به علت وجود نهادهای مردمی و بسط دموکراسى شهرى ،فضاها و بناهای عمومى واجد خصیصهاى بنیادى در
جهت ایجاد ارتباطات اجتماعی و مشارکت شهروندی میباشند .تاالر شهر که در تمام دنیا بهعنوان یکی از مردممدارترین
ساختمانهای عمومی شهر از شأن و منزلتی واال برخوردار است ،مکانی برای انجام تمامی امور اجتماعی شهر بوده و
خانه نمادین شهروندان به شمار میآید .از مهمترین ویژگیهای تاالر شهر اجتماعپذیری آن برای تمام اقشار و گروههای
اجتماعی است .هدف این پژوهش شناخت مؤلفههای اجتماعپذیری در تاالر شهر است .در این پژوهش فرض بر این
است که تاالر شهر در شهر اردبیل باعث افزایش مشارکت شهروندان و در نتیجه اجتماعپذیری شهر اردبیل میشود .در
این راستا این پرسشها مطرح میشود :مؤلفههای اجتماعپذیری تاالر شهر چیست؟ جهت پاسخگویی به هدف بیان شده
ابتدا مفهوم تاالر شهر ،فضاهای عمومی ،اجتماعپذیری ،ویژگیهای کالبدی و عمومی فضاهای اجتماعپذیر و بعد بستر
طرح مورد مطالعه قرار گرفته و بر اساس مطالعات صورت گرفته مؤلفههای کالبدی ،فعالیتی و ادراکی معنایی تدوین
شده است و بر اساس مؤلفههای بهدست آمده پرسشنامهای طراحی شده است و نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از
نرمافزار  SPSSکه در راستای سنجش مؤلفهها و پاسخگویی به فرضیه و سؤاالت تحقیق بوده بهدست آمده است .نتایج
حاصل نشان میدهد خوانایی و رؤیتپذیری ،شاخص بودن تاالر شهر ،ورودی دعوت کننده ،وجود فضاهای شفاف ،ایجاد
فضاهای تجمعی و گردهمایی ،برگزاری جشنها و مراسم ملی و مذهبی ،وجود کارکرد فرهنگی ،ایجاد هویت و داشتن
خاطرهجمعی ،از مؤلفههای مهم  اجتماعپذیری تاالر شهر است.
واژگان کلیدی :تاالر شهر ،اجتماعپذیری ،پایداری اجتماعی ،مشارکت مردم ،اردبیل.

  شماره  .29زمستان 1398

معماری و شهرسازی آرمانشهر

* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناسیارشد نویسنده دوم تحت عنوان «طراحی تاالر شهر اردبیل با تأکید بر اعتالی فرهنگ اجتماعپذیری
شهر» به راهنمایی نویسنده اول میباشد ،که در بهمن ماه سال  1394در دانشگاه آزاد اسالمی واحد پردیس علوم تحقیقات اردبیل دفاع شده است.
** E_mail: Javan.majidi@gmail.com
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 .1مقدمه

  شماره  .29زمستان 1398

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

اهمیت زندگی شهری ،تجربه شهر و پیامدهای آن
امروزه در تمام دنیا خصوصاً در حوزههای انسانشناسی،
جامعهشناسی ،شهرسازی و معماری بر کسی پوشیده
نیست .بدین ترتیب معماری بهعنوان ظرف زندگی فردی
و اجتماعی جوامع و بهواسطه نقشی که در تولید فضای
زیست ایفا میکند ،همواره در طول تاریخ نقش تأثیرگذاری
را در شکل و کیفیت زیست فردی و اجتماعی جوامع
داشته است .از آنجا که در فرآیند برنامهریزیشهری توجه
به مباحث اجتماعی اجتنابناپذیر و جزء جداییناپذیر
طرحهای شهری محسوب میشود ،با تعیین ابعاد پایداری
اجتماعی میتوان رویههای مؤثر بر مباحث اجتماعی جامعه
را مورد بررسی و شناسایی قرار داد .وجود فضاهای عمومی
با دارابودن خصیصه اجتماعپذیری ،مکمل مهمی در جهت
اجتماعی شدن افراد هستند ،عالوه بر این ،اجتماعپذیری
فضاهای عمومی موجب ارتقاء روحیه همبستگی ،رشد
فردی ،ایجاد و بهبود الگوهای رفتاری مناسب میشوند.
عدم وجود زمینه ایجاد اجتماعپذیری مهمترین مسأله این
مقاله است .در نتیجه تمرکز مقاله بر روی ارائه مؤلفههای
اجتماعپذیری در تاالر شهر است که میتواند روحیه
اجتماعی را به زندگی شهری برگرداند .این مؤلفهها در
طراحی ،برنامهریزی ،مدیریت و خلق تاالر شهر مطلوب  
به کار میرود .در این پژوهش فرض براین است که تاالر
شهر در شهر اردبیل باعث افزایش مشارکت شهروندان و
در نتیجه اجتماعپذیری شهر اردبیل میشود .در این راستا
این پرسشها مطرح میشود :مؤلفههای اجتماعپذیری تاالر
شهر چیست؟ چگونه میتوان با لحاظ نمودن مؤلفههای
اجتماعپذیری در طراحی ،کیفیت فضایی تاالر شهر را
ارتقاء داد؟ در تاالر شهر بهعنوان یک فضای عمومی،
اجتماعپذیری از مهمترین عوامل مطلوبیت فضاست .این
مجموعه در درجه نخست فضایی برای استقرار یکی از مردم
ساالرترین نهادهای شهری یعنی انجمنها و شوراهای شهر
و سپس مرکزی برای گردهماییهای عمومی و ارتباط و
تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهری و فعالیتهای
فرهنگی میباشد .با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت
گرفته در طراحی تاالر شهر میتوان گفت تاالر شهر
بهعنوان محملی از حضور و مشارکت مردم بایستی واجد
مشخصه اجتماعپذیری معماری باشد تا بتواند به نقش
نهادی خود در روند اجتماعپذیری شهروندان عمل نماید.
در شهر اردبیل به خاطر فقدان چنین فضاهای جمعی
کمبود فضاهایی مانند تاالر شهر احساس میشود .امید
بر این است تا مسئولین شهر برای ایجاد چنین فضاهایی
اقدام کنند.

 .2پیشینه تحقیق

از آنجایی که تاالر شهر جزو فضاهای عمومی میباشد؛
لذا تحقیق حاضر از دو مفهوم عمده اجتماعپذیری و

فضای عمومی تشکیل شده که هر یک موضوع تحقیقات و
پژوهشهای متعددی بودهاند .در خصوص فضای عمومی
تحقیقات بیشماری صورت گرفته که شمار بسیاری از این
تحقیقات به بررسی ویژگیهای مثبت فضاهای عمومی
پرداختهاند؛ در نتیجه این تحقیقات محققان اجتماعپذیری
و ویژگیهای اجتماعی را یکی از عوامل اساسی در فضاهای
عمومی میدانند :از جمله میتوان به مطالعهای اشاره کرد
که بر روی بیش از  1000قطعه فضای عمومی شهری
در کشورهای مختلف دنیا انجام شده ،نتایج این مطالعه
نشان میدهد که چهار عامل اساسی  دسترسی و به هم
پیوستگی ،آسایش و تصویر ذهنی ،استفادهها و فعالیتها،
اجتماعپذیری در موفقیت فضاهای عمومی مؤثرند .در
ارتباط با اجتماعپذیری بهعنوان یک مؤلفه اصلی ،تحقیقات
1
زیادی انجام شده است .از جمله تحقیقات میتوان لروپ
( )1972را نام برد که یکی از ویژگیهای موفق فضاهای
عمومی را ویژگیهای اجتماعی آن میدانند .گل 2در زمینه
فضاهای عمومی مطالعات زیادی انجام داده است .وی
در سال  1987حمایت از فعالیتهای اجتماعی را یکی
از ملزومات دستیابی به فضاهای عمومی موفق دانسته
و بهترین فرصت برای تعامل را یک فعالیت میداند.
تحقیقات و تجارب جهانی صورت گرفته درباره فضاهای
عمومی شهری نظیر :گودمن ( ،)1986برمن (،)1986
وازر ( ،)1986گالزر ( ،)1987فرانسیس ( ،)1989تیبانز
( ،)1992سرکین ( ،)1992ورپول ( ،)1992کالسروپ
( ،)1993دن (  )1993هیدن ( ،)1995ولفگانگ (،)2000
راجرز ( ،)2003میرز ( ،)2003پاساگوالری (  ،)2004
دراتلی ( ،)2004بر این نکته اشاره دارند که فضاهای
عمومی شهری باید مکانی برای تعامالت اجتماعی و زندگی
جمعی باشند ( .)Rafiian & Khodaei, 2009در ایران نیز
با توجه به اهمیت این موضوع تحقیقات متعددی بر روی
فضاهای عمومی صورت گرفته است .از جمله میتوان
به برخی پژوهشها که ارتباط بیشتری با تحقیق دارد،
رفیعیان ( ،)1384راهنمایی( ،)1386کاشانی جو (،)1388
رفیعیان و خدایی ( ،)1388دانشپور و چرخچیان(،)1388
اشاره کرد.

 .3ادبیات پژوهش

مسئله اجتماعپذیری در فضای معماری در ارتباط با ایجاد
روابط اجتماعی مطلوب و  وجود فضاهای عمومی با دارا
بودن خصیصه اجتماع پذیری ،مکمل مهمی در جهت
اجتماعی شدن افراد هستند ،عالوه بر این ،اجتماعپذیری
فضاهای عمومی موجب ارتقاء روحیه همبستگی ،رشد
فردی ،ایجاد و بهبود الگوهای رفتاری مناسب میشوند.
بنابراین فضاهای عمومی معماری بهعنوان بستری در
جهت بهبود ارتباطات و رشد تعامالت اجتماعی افراد
میبایست از منظر اجتماعپذیری مورد مالحظه قرار گیرند
( .)Ghamari & Mardomi, 2011انسان بهعنوان مهمترین
عامل در پویایی فضاهای شهری نیازمند بستری مناسب

سنجش مؤلفههای اجتامعپذیری تاالر شهر
شامره صفحه مقاله211-228 :

جهت حضور مؤثر در فضاهای عمومی است .پاسخگویی به
نیازهای اجتماعی انسان و تأمین فرصتهای الزم در زمینه
کسب تجارب اجتماعی وی ،مستلزم وجود فضا و قرارگاه
کالبدی است و فضای عمومی ظرفیتی عظیم در پاسخ
به این جنبه از حیات انسان در جوامع شهری محسوب
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میشود .بشر همواره با ایجاد ساختارهایی در شهر ،نیاز
ذاتی خود به برقراری روابط اجتماعی را برآورده کرده،
فضاهایی که از نظر اجتماعی فعال بوده و امکان ارتباطات
چهره به چهره انسانی را ،درون اجتماع شهر و در کالبدی
سازمان یافته فراهم کند.

جدول  :1دیدگاههای نظری در خصوص اجتماعپذیری فضا
ردیف

پژوهشگران

موضوع

شاخصهای ارائه شده

1

قنبران ،جعفري ( )2014بررسی عوامل مؤثر بر ارتقاء تعامالت ساختار اجتماعی -سیاسی شهر ،ساختار کالبدی -فضایی
اجتماعی در میان ساکنان محله مسکونی و حاالت روحی -روانی استفادهکنندگان از فضا در ارتقا
تعامالت اجتماعی در میان ساکنان درکه تأثیرگذار میباشد.
(نمونه موردی :محله درکه -تهران)

2

پاسخگویی هر چه بهتر به نیازهای اجتماعی افراد در یک
محیط عمومی تأثیرگذار میباشد.

تقوي سنگدهی ( )2014اجتماعپذیری در عرصههای عمومی شهر

3

مؤیدی ()2014

تبیین  مؤلفههای مؤثر در تقویت پایداری فضای کالبدی مناسب در منظر شهری مبتنی بر نیازهای
منظر شهری بهمنظور ارتقای سطح انسان و مؤلفههای ایجاد اجتماعپذیری شرط الزم برای
هرچه اجتماعپذیرشدن فضاهای عمومی شهری میباشد.
اجتماعپذیری فضاهای عمومی شهری

4

رهامی ،حیدری و
اسکندری ()2014

اجتماعپذیری و اهمیت آن در طراحی مؤلفههای تعامالت اجتماعی در طراحی کتابخانه ارائه شده
فضاهای عمومی (نمونه موردی :کتابخانه است.
مرکزی یاسوج)

5

سمیع پور ()2014

فاکتورهای کالبدی مؤثر بر اجتماعپذیری مؤلفههای کالبدی ،فعالیتی و معنایی سه مؤلفه مؤثر بر
اجتماعپذیری فضاهای عمومی است.
فضاهای عمومی

6

محمدی ،آیت اللهی
()2015

7

عوامل مؤثر در ارتقاء اجتماعپذیری بناهای رابطه مستقیمی بین میزان اجتماعپذیری و مؤلفههای
فرهنگی ،بررسی موردی :فرهنگسرای کالبدی و فعالیتی محیط ساخته شده وجود دارد.
فرشچیان اصفهان

هال ()2010

8

محیطهای اجتماعپذیر و محیطهای محیطهای اجتماعپذیر موجب تشویق و ترغیب تعامالت
جمعی میشوند و محیطهای اجتماعگریز تعامالت جمعی
اجتماعگریز
را کم میکنند.

صالحی نیا و معماریان
()2009

اجتماعپذیری فضای معماری

9

حافظی فر ()2010

10

طراحی شهری با رویکرد ساخت فضای اجتماعپذیری که مبتنی بر حضور مردم در فضاهای شهری
شهری اجتماعپذیر -نمونه موردی محله و تعامالت اجتماعی بین آنهاست ،بر پایه نیاز انسان به
حس «تعلق اجتماعی» و «بودن با دیگران» قرار دارد.
ارمنستان اردبیل

گل ()1987

زندگی در میان ساختمانها

11

لنگ ()1987

12

آفرینش نظریه معماری ،نقش علوم محیطهایی که بتوانند تجربه انسان را بهبود بخشند ،دارای
مقیاس انسانی بوده ،بستر رفتارها و فعالیتهای متنوعی
رفتاری در طراحی محیط
باشد و توانایی و استطاعت پذیرش رفتارهای دلخواه
شهروندان را داشته باشد.

لنارد ()1998

طراحی فضای شهری و زندگی فضاهایی چند منظوره هستند که تأمینکننده بسیاری
از فعالیتها و مورد استفاده کاربران میباشد و هماهنگی
اجتماعی
اجتماعی کاربران را تأمین میکنند.

مسئله اجتماعپذیری در فضای معماری در ارتباط با
ایجاد روابط اجتماعی مطلوب و افزایش فرصتهای تعامل
اجتماعی در ارتباطات فردی و فرافردی (گروهی) مطرح
میشود.

  شماره  .29زمستان 1398

معماری و شهرسازی آرمانشهر

فضای شهری دعوتکننده ،فضایی است که بتوانیم با
همشهریهایمان چهره به چهره دیدار کنیم و به طور
مستقیم از راه حواسمان به تجربه اندوزی بپردازیم.
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 .4فضاهای عمومی

توده فضاهای شهری در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته
فضاهای عمومی و خصوصی تقسیم می شود .در فرهنگ
انگلیسی آکسفور ( ،)1993واژه  Publicبه معنای «کلی»
و در اکثر معانی متضاد خصوصی به کار رفته است .در
تفسیر آن چنین آمده است :تعلق داشتن به همه مردم،
تعلق داشتن ،تأثیر گذاشتن یا مربوط بودن به جامعه،
انجام داده یا ساخته شده از طرف کل جامعه ،منتخب
از طرف کل مردم ،قابل دسترسی ،استفاده یا مشارکت از
طرف کل جامعه ،محدود نشده به استفاده خصوصی ،تهیه
شده به وسیله حکومت محلی یا مرکزی برای جامعه با
حمایتهای مالیاتی (.)Carr, Francis, & Rivlin, 1992
فضایی که ما با افراد ناآشنا در آن مشترک هستیم ،فضا
برای همزیستی آرام و مواجهههای غیرشخصی (Waltzer,
 )1986, p. 470و یا ایجاد فضاهایی که در آنها مردم

مختلف با یکدیگر ارتباط پیدا میکنند .میتوان گفت
فضاهای عمومی شهری از دیرباز تاکنون بستر کالبدی
تعامالت اجتماعی مردم بوده است .عملکرد اصلی فضای
عمومی ،فراهمسازی و بسترسازی حضور مردم میباشد.
فضاهای عمومی شهری میبایست مکانی برای «تعامالت
اجتماعی» و «زندگی جمعی» باشند(  (�Rafiian & Kho
 ،)dai, 2009بنابراین فضاهای عمومی  معماری بهعنوان
بستری در جهت بهبود ارتباطات و رشد تعامالت اجتماعی
افراد میبایست از منظر اجتماعپذیری مورد مالحظه قرار
گیرند ( .)Ghamari & Mardomi, 2011در تاالر شهر
اردبیل نیز بهعنوان یک فضای عمومی ،اجتماعپذیری از
مهمترین عوامل مطلوبیت فضاست .در بسیاری از نوشتهها
در زمینه موضوع فضاهای عمومی دامنه وسیعی از تعاریف
و اصطالحات است که بخشی از آن در جـدول( )۲ارائه
شده است.

جدول  :2تعاريف و مفاهيم مختلف از فضای عمومی
تعریف
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نویسنده و عنوان اثر

اصطالح

براوون (،)2006
فضای رقابتی ،تجارت
خیابانی ،فضای عمومی
و معیشت در شهرهای
درحال توسعه

فضای عمومی این کتاب بر عبارت «فضای عمومی شهری تأکید دارد که به معنای همه فضـاهای فیزیکـی
و روابـط اجتماعی است که استفاده از آن فضا را در درون قلمرو غیرخصوصی شهرها مشخص
شهری
میکنـد .فضـای عمومی شهری شامل :میدانهای رسمی ،جادهها ،خیابانها و همچنین
زمینهای خـالی و حاشـیهای و  دیگر «فضاهای لبهای» میشود .این شامل همه فضاهایی اسـت
کـه دسترسـی همگـانی یـا حقـوق  استفاده را میپذیرد ،خواه در مالکیت عمومی ،خصوصی،
اشتراکی و نامشخص باشد .یک منبع دارایـی همگانی است ،اما مرزهای آن ممکن است در گذر
زمان تغییر کند (.)Brown, 2006, p. 10

الفلند (،)1998
قلمرو عمومی :در
جستجوی مرزهای
اجتماعی جوهری شهر

قلمرو عمومی

قلمرو عمومی از آن دسته از مناطق و سکونتگاههای شهری تشکیل شـده اسـت کـه در آن افـراد
بـه «در باهم بودن» تمایل دارند به لحاظ شخصی ناشناخته باشند ،یا تنها «به طـور مطلـق»  
بـرای دیگـری شناخته شده باشند .به عبارت دیگر ،قلمرو عمومی از آن فضاهایی در یک شهر
تشکیل شده است کـه  توسط اشخاصی اشغال شده که با یکـدیگر غریبهانـد ،یـا آنهـایی کـه
یکـدیگر را فقـط در اصـطالح  «اشغالکننده» یا دیگر طبقههای هویتی غیرشخصی میشناسند
( .)Lafland, 1998, p. 9اصطالح فضای عمومی تنوع ارتباطات قانونی میان عموم و فضا را
پوشش میدهد (.)Ibid, p. 8

کار و همکاران ()1992

فضای عمومی

ما فضای عمومی را همچون «زمین مشترک» میبینیم که مردم فعالیتهـای آیینـی و کـارکردی
کـه  یک اجتماع را به هم پیوند میدهد ،در آنجا انجام میدهند ،خواه در روال عادی زنـدگی
روزانـه ،یـا در  فستیوالهای دورهای باشد (.)Carr, 1992, p.9
سه ارزش اصلی وجود دارد که توسعه دیدگاه ما را هدایت میکند :مـا معتقـدیم فضـای عمـومی
بایـد پاسخگو ،دموکراتیک و معنادار باشد (.)Ibid, p.9

کوهن (،)2004
واحدهای همسایگی
آراسته  خصوصیسازی
فضای عمومی

فضای عمومی

تعریف پیشنهادی من از فضای عمومی دارای سه جزء اساسی مالکیت ،دسترسیپـذیری و
چنـدفاعلی است .در هر سخن روزانه ،فضای عمومی معموالً به مکانی اشاره دارد که تحت مالکیت
دولـت اسـت ،برای هر کسی بدون محدودیت در دسترس است یا ارتباط و تعامل را ترویج
میدهد (.)Koohen, 2004, p. 11

سنجش مؤلفههای اجتامعپذیری تاالر شهر
شامره صفحه مقاله211-228 :
زوکین (،)1995
فرهنگ شهرها
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فضای عمومی فضاهای عمومی مهماند ،زیرا مکانهاییاند که در آنها غریبهها آزادانه در هم آمیخته میشـوند.
آنهـا همچنین پیوسته مرزها و نشانههای جامعه انسانی را هدف گفتوگو قرار مـیدهنـد.
مکان عمومی
هماننـد سـایت ،و بینش ،مکان جلسه و زمین صحنه اجتماعی ،فضاهای عمـومی  مـا را بـرای
تصـور کـردن و نمـایش شهری برای سـاختن یـک ایـدئولوژی از قـدرت پـذیرش آن بـرای
غریبـههـا ،تحمـل تفـاوتهـا ،و  فرصتهایی برای ورود به زندگی اجتماعی کامل ،چه مدنی و
چه تجاری توانمند میکنند (.)Zukin, 1995, p. 8
بسیاری از منتقدان اجتماعی شروع به نوشتن درباره فضاهای عمـومی جدیـد شـکل گرفتـه بـه  
وسـیله «فضای مبادلهای» ارتباطات از راه دور و فناوری کامپیوتری کردهاند؛ اما عالقه من در این
کتـاب به فضاهای عمومی است ،بهعنوان مکانهایی که به لحـاظ فیزیکـی وجـود دارنـد ،مراکـز
نمـادین و  جغرافیایی  ،نقاط تجمع ،جایی که غریبهها در هم آمیخته میشوند (.)Ibid, p. 45
فضای عمومی ترسها را ایجاد میکند ،ترسهایی که از حس فضای عمومی بهعنوان فضـای
غیرقابـل کنترل ناشی میشوند؛ فضایی که در آن تمدن فوقالعاده شکننده است (Mitchell,
.)2003, p. 13
در جهانی که به وسیله مالکیت خصوصی تعریف میشـود ،فضـای عمـومی بهعنوان (فضـایی
بـرای نمایش) دارای اهمیت استثنایی است .همان عمل نمایش یک گروه (یا تا حدی خود یک
شخص)  به یک عموم بزرگتر ،فضایی برای نمایش ایجاد میکند؛ نمایش هـم بـرای تقاضـا و
هـم بـرای ایجـاد فضای عمومی (  .)Ibid, p. 34

میشل (،)2003
حق به شهر عدالت
اجتماعی و نزاع برای
فضای عمومی

فضای عمومی

استیهلی و میشل
(   ،)2008
دارایی عمومی ،قدرت،
سیاست و عموم

فضای عمومی /فضای عمومی با دارایی عمومی یکسان نیست .در حقیقت ،کیفیت عمومیت عمومیت فضا ـ به
دارایی عموم نظر میرسد از روابط استقراریافته بین دارایی (هم به صورت شی یا چیز و هـم یـک سری از
روابط و مقررات) و مردمی که ساکن شده ،استفاده کـرده و دارایـی را بـه  وجـود آوردهانـد
تشـکیل شـده اسـت ( .)Steaheli & Mitchell, 2008, p. 116فضای عمومی یک نوعی از
فضای بیثبات ،پیچیده و متغیراست (     .)Ibid, p. 117

گل و گمزو (،)۱۹۹۹
فضاهای شهر جدید

فضای عمومی

تیبالدز (،)1992
ساخت شهرهای
شهروندگرا

قلمرو عمومی

اگر چه الگوی استفاده در طول تاریخ متفاوت بوده است ،علیرغم تفاوتها ،فضای عمومی همیشه
بهعنوان مکان جلسات ،بازار و فضای ترافیک عمل کرده است (.)Gehl & Gemzo, 1999, p. 10
قلمرو عمومی از نگاه من ،مهمترین بخش شهر و شهرکها است .آنجایی اسـت کـه بیشـترین
حجـم  تماسها و تعامالت انسانی در آن اتفاق میافتد .آن همه بخشهای بافت شهری است که
عموم مردم به آن دسترسی فیزیکی و بصری دارند .بنابراین ،از خیابانها ،پارکها و میدانهای
یک شهر یـا یک شـهرک تا ساختمانهایی که آنها را محصور کردهاند ،گسترش مییابد( (�Tib
.)balds, 1992, p. 1

مکان عمومی

مکانهای عمـومی در درون یـک شـهر متعلـق بـه مـردم آن شـهرند ،آنهـا بـه توسـعهدهنـدگان
یـا سرمایهگذاران ،پلیس یا ناظران ترافیک متعلق نیستند .ماهیتشان میتواند بهوسیله مقیـاس،
شـکل و اندازهشان؛ راههایی که آنها یکی را به دیگری ربط مـیدهنـد؛ اسـتفاده و فعالیـتهـایی
را کـه شـامل میشوند؛ و روشهایی که همه نوع ترافیک بهکار گرفته میشود ،تحت تأثیر قرار
گیرد.
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یان گل (،)1996
زندگی میان ساختمانها،
با استفاده از فضای
عمومی

فضای عمومی

دقیقاً وجود مردم دیگر ،فعالیتها ،حوادث ،الهامها و تحریکها ،روی هم رفته شامل یکی از
مهـمتـرین کیفیتهای فضاهای عمومی میشود (.)Gehl, 1996, p. 15

معماری و شهرسازی آرمانشهر

الو ( ،)۲۰۰۰سیاستهای مکان عمومی
فرهنگ و فضای عمومی شهر
فضای عمومی

مکانهای عمومی شهری تجلی تالشهای بشری است؛ مصنوعات جهان اجتمـاعی در محـدوده
ایـن محیط طراحی شده ،انطباق یافته ،گفت وگو کرده و تفسیر میشود (.)Low, 2000, p. 47
با وجود این ،نکته مهم این است که فضاهای عمومی عرصههای مهمی برای گفتمان عمومی و
بیـان  ناخشنودیها به حساب میآیند (.)Ibid, p. 204
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مدنی پور (،)2003
فضاهای عمومی و
خصوصی شهر

اورم و نیل (،)2010
زمین همگانی ،خوانشها
و بازتابها در فضای
عمومی

فضای عمومی/
مکان عمومی

من اصطالح فضای عمومی (و مکان عمومی) را برای اشاره به آن بخش از محیط فیزیکی شهر
به کار بردهام که همراه با «معنا و کارکردهای عمومی» است .با این وجود ،اصطالح عرصه
عمومی (قلمرو عمومی) ،برای اشاره به مفهوم وسیعتر به کار میرود :کل محدوده مکانها ،مردم
و فعالیتها کـه ابعـاد عمومی زندگی اجتماعی انسانی را شکل میدهند .فضای عمومی بخش
جزیی از عرصه عمومی اسـت (  .)Madanipour, 2003, p. 4

عرصه عمومی/
قلمرو عمومی

با استفاده از معیارهای «دسترسی ،نمایندگی و منافع» یک فضا اگر از سوی مقامات دولتـی
کنتـرل شود ،به مردم بهعنوان یک کل توجه کند ،باز یا در دسترس برای آنها باشد ،و همـه
اعضـای اجتمـاع بتوانند از آن استفاده کنند یا به اشتراک عموم گذاشته شود ،میتواند بهعنوان
فضای عمومی شناخته شود (.)Ibid, p. 112

فضای عمومی

با اینکه روشهای مختلفی برای تعریف فضای عمومی وجود دارد ،اغلب موافقاند که فضـای
عمـومی شامل همه مناطقی میشود که برای اعضای عمومی در یک جامعه (در اصل و نه لزوماً
در عمل) باز و در دسترس است (.)Orum & Neal, 2010, p. 1
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اسکراتن(،)1984
منافع عموم

فضای عمومی

جکسون (  ،)۱۹۸۴
فضای عمومی آمریکایی

یک فضا به واسطه ماهیت مرزهای آن عمومی میشود .این فضایی است که هر کسی ممکن است
به آن وارد شود و هر کسی ممکن است بدون رضایت از غریبهها و بـدون هـیچ گونه اعالمـی-
حتـی ضمنی -از یک هدف توجیهی آن را ترک کند .مرزهایی که فضـای عمـومی را ایجـاد
مـیکننـد هـم نفوذپذیر بوده و هم برای استفاده عمومی ما باز است (.)Scruton, 1984, p. 15

فضای عمومی

منش (،)2007
فضای عمومی

مکان عمومی معموالً بهعنوان مکان (یا فضایی) تعریـف مـیشـود کـه مقامـات دولتـی آن را
ایجـاد کردهاند و از آن نگهداری میکنند و برای استفاده و بهرهمندی همه شهروندان در دسترس
است .ایـن  به ما هیچ چیزی نه درباره روشهای مختلفی که ما از آنها استفاده میکنیم و
بهرهمند میشـویم و نـه درباره انواع متفاوت از عموم مردمی که درگیر میشوند ،نمیگوید :وقتی
که ما فضاهای عمومی جدیـد  مانند :پارکینگها ،مناطق دفع زباله و بزرگراهها را به حساب  
بیاوریم ،آشکار است که آن عمومیای کـه  به خوبی برای عرصه فراهم شده است ،نه تنها بسیار
دور از مکانهایی است که برای بهرهمندی در نظر گرفته شده ،بلکه استفادهشان هم دور از آن
چیزی است که مدنظر بوده است (.)Jacson, 1984, p. 277

فضای عمومی

گودسل (،)2007
مفهوم فضای عمومی و
مانیفستهای دموکراتیک
آن

فضای عمومی جایی است که افراد همانطور که درگیـر موضـوعات عمـومیانـد ،مـیبیننـد
و توسـط دیگران دیده میشوند .بنابراین ،این مکان ،فضای جلسات سالن شهری ،مجلس
قانونگـذاری ،یـا هـر مکان دیگری که کسب وکارهای عمومی در آن انجام میگیرد ،است
(.)Mensch, 2007, p. 31

فضای عمومی

کارمونا (،)2008
فضای عمومی :ابعاد
مدیریت

من یک تعریـف کلـی (اگرچـه خـاص) از فضـای عمـومی پیشـنهاد مـیکـنم کـه نزدیـک
بـه ایـن جهتگیریهای مختلف بوده و فراتر از هر کدام از آنها است .تعریف من یک پیوستار
فضـایی -زمـانی  برای گفتمان سیاسی است .با این عبارت ،منظور من ظرفیتسازی برای یک
فرآیند انسـانی متقابـل و مرتبط برای تجربه ارتباطی و گفتمان سیاسی است که به ماهیت و
آینده اجتماع و منافع عمومی توجه میکند (.)Goodsell, 2007, p. 370

فضای عمومی

فضای عمومی (تعریف وسیع و گسترده) مرتبط با همه بخشهای محیط ساختهشده و طبیعی،
عمومی و خصوصی ،داخلی و خارجی ،شهری و روستایی است .جایی که عموم آزادند؛ اگرچه
لزوماً دسترسی به آنها بدون محدودیت نیست .این فضاها شامل همه خیابانها ،میدانها ،و
دیگر حقوق گذرخواه دارای استفاده غالب مسکونی ،تجاری یا اجتماعی /مدنی؛ فضای باز و
پارکها؛ فضاهای بـاز حومـه شـهری ،هم فضاهای عمومی /خصوصی داخلی و هم خارجی ،جایی
که دسترسی عمومی تشـویق مـیشـود اگرچه کنترل میشود -مانند مراکز خرید خصوصی یا
ایستگاههای اتوبوس و راه آهن؛ و فضای داخلـی ساختمانهای مدنی و عمومی کلیدی مانند
کتابخانهها ،کلیساها یا سالنهای شهری میشود (.)Carmona, 2008, p. 4
فضای عمومی (تعریف محدودشده) ،مرتبط با آن بخش از محیط طبیعی و ساخته شده شهری
است که دسترسی عموم به آن آزاد است .چنین فضایی شامل همه خیابانها ،میدانها و دیگر
حقوقگذر ،خـواه  دارای استفاده غالب مسکونی ،تجاری یا اجتماعی /مدنی باشد ،و نیز فضاهای
باز و پارکها و فضاهای عمومی /خصوصی که دسترسی عموم به آنها بدون محدودیت است
(حداقل در طول سـاعات روزانـه) .این شامل ارتباط با فضاهای کلیدی خصوصی و داخلی و
خارجی میشود که دسترسی عمـوم بـه آنهـا معموالً آزاد است (.)Ibid, p. 4

)(Ashrafi, Pur Ahmad, Rahnamaei, & Rafiiyan, 2014

سنجش مؤلفههای اجتامعپذیری تاالر شهر
شامره صفحه مقاله211-228 :

همانطور که در جدول ( )۲نشان داده شد ،نویسندگان
مختلف در هنگام توضیح بخش عمومی محیط انسـانی
از مفـاهیم متفـاوتی ماننـد :فضـای عمـومی شـهری،
فضای عمومی ،مکان سوم ،قلمرو عمومی ،مکان عمومی،
عرصه عمومی استفاده میکنند .در بعضی مواقع بعضی
از نویسندگان از اصطالحات گوناگونی استفاده میکنند.
در بعضی حالتها هم نویسندگان این اصطالحات را در
کنار هم و در ارتباط با هم به شیوهای کام ً
ال مبهم به
کار میبرند .ولی آنچه که مشخص است فضاهای عمومی  
معماری بهعنوان بستری در جهت بهبود ارتباطات و رشد
تعامالت اجتماعی افراد میبایست از منظر اجتماعپذیری
مورد مالحظه قرار گیرند.

 .5روش انجام پژوهش

مؤلفههای مبلمان اجتماعپذیر ،وجود فعالیتهای متنوع،
تأمین خلوت و قلمرو مکانی ،خلق رویدادهای اجتماعی،
تسهیل مشارکت مردمی نیز بین  86تا  90درصد موافق
بوده و سؤاالت مربوط به مؤلفههای وجود فضاهای گپ
و گفت وگو ،مرکز سیاستمداری همراه با مردم ،ایجاد
سرزندگی ،ایجاد حستعلق ،کم شدن شکاف بین مردم و
مسئولین نیز با میزان موافقت کمتر از  84درصد کم ارزش
ترین سؤاالت را شامل میشوند .جامعه آماری در این مقاله
ساکنین شهرک عطایی در استان اردبیل بوده که حدودا ً
 140نفر انتخاب شده است و جهت نمونهگیری از روش
نمونهگیری کوکران با ضریب خطای  5درصد یعنی با دقت
 95درصد استفاده کرده که طبق فرمول کوکران برای
 140نفر تعداد  100پرسشنامه تهیه و توزیع شدهاست.
قابليت اعتماد پايايي يا ( )Reliabilityو همچنين اعتبار
روايي يا ( )Validityيك پرسشنامه يا ابزار اندازهگيري،
از موضوعات بسيار مهم در امر جمعآوري اطالعات و
مشاهدات ميباشد و الزم است با روشهای آماری اثبات
شود که پرسشنامه استفاده شده در این پایاننامه پایا و روا
است .پایایی پرسشنامه  0.84میباشد و نشاندهنده این
است که این پرسشنامه از پایایی بسیار مطلوبی برخوردار
است.

 .6فضای اجتماعپذیر و اجتماعگریز

 -1-6ویژگی کالبدی فضاهای اجتماعپذیر

کیفیات کالبدی یک فضای عمومی با نحوه دسترسی،
موقعیت ،آسایش فیزیولوژیكی در شرایط اقلیمی و امنیت
در رابطه است .عالوه بر این وجود عناصر طبیعی در
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به تعبیر جان لنگ ،استفاده از واژههای اجتماعپذیر و
اجتماعگریز بیانگر فضاهایی است که مردم را دور هم
جمع میکنند یا از هم دور میکنند ()Kasmaei, 2004
و یا به عبارت دیگر محیطهای اجتماعپذیر باعث افزایش
تعامالت اجتماعی شده و محیطهای اجتماعگریز باعث
کاهش آن میشوند .در فضاهای اجتماعپذیر امكان تماس
چهره به چهره وجود دارد و فاصله فضاهای نشستن در حد
فاصلهای اجتماعی ،مشورتی است .فضاهای اجتماعگریز
موجب خودداری از تعامل اجتماعی میشود .نیمكتهای
پشت به پشت مثالی از فضاهای اجتماعگریز هستند .در
طراحی محوطههای باز نیز از این شیوهها استفاده شده
است .در مكانهای عمومی یا شبه عمومی گاه فضاها
اجتماعپذیرند و مالقاتهای مردم را میسر میسازند و گاه
اجتماعگریزند و هیچ فضای تجمعی در آنها در نظر گرفته
نشده است .روابط چهره به چهره در مكانهای اجتماعپذیر
حضور مردم را تقلیل میدهد .برای چنین رفتارهایی باید
تمایل قبلی نیز وجود داشته باشد ،و قرارگاهها و مكانهای
رفتاری باید در فضاهای مورد قبول مردم قرار گیرند
(.)Daneshpour & Charkhian, 2007

معماری و شهرسازی آرمانشهر

این پژوهش در زمره پژوهشهای کیفی و کمی قرار
دارد .روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-
تحلیلی است .توصیفی است چرا که به توصیف و شناخت
اجتماعپذیری در تاالر شهر و عوامل ارتقاء و ایجاد آن
پرداخته است .تحلیلی است چرا که نیازمند بررسی رابطه
عوامل مختلف با اجتماعپذیری در تاالر شهر بوده است .در
بخش اصلی تحقیق یعنی مطالعه موردی از روش میدانی
استفاده شده است .ابزار گردآوری اطالعات در این روش
پرسشنامه ،مشاهده و حضور در فضاهای عمومی بوده است.
پرسشنامه به نحوی تنظیم شده که در جهت سنجش
معیارها و زیر معیارهای اجتماعپذیری در تاالر شهر و
پاسخ به سؤاالت و فرضیه پژوهش باشد .تجزیه تحلیل
دادهها از سه روش جداگانه صورت گرفته است .این تحلیل
بر پایه تحلیل محتوا و توسط پژوهشگر صورت پذیرفت.
آمار توصیفی و آمار استنباطی از دیگر روشهای تحلیل
دادهها در این پژوهشاند .در راستای تشریح آمار استنباطی
تحقیق و با توجه به موضوع و حوزه آن ،فرضیههای تحقیق
از نوع فرضیههای رابطهای فاقد جهت هستند در نهایت بر
اساس مطالعاتی که صورت گرفته مؤلفههای اجتماعپذیری
تاالر شهر بهدست آمده است .براساس مؤلفههای بهدست
آمده پرسشنامهای طراحی شد که  گزینههای پرسشنامه به
ال موافقم ،موافقم ،مخالفم ،کام ً
ترتیب کام ً
المخالفم طراحی
شده است .نتایج حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرمافزار
 SPSSکه در راستای سنجش مؤلفهها و پاسخگویی به
فرضیه و سؤاالت تحقیق بوده است بهدست آمده است .که
بر اساس نتیجه حاصل از نرمافزار  SPSSاز بین  22سؤال
مطرح در پرسشنامه سؤاالت مربوط به مؤلفههای امنیت
و آسایش ،خوانایی و رؤیتپذیری ،قرار گرفتن در مکان
کم ترافیک ،شاخص بودن تاالر شهر ،ورودی دعوتکننده،
دید و منظر زیبا ،وجود فضاهای شفاف ،فضاهای تجمعی
و گردهمایی ،برگزاری جشنها و مراسم ملی و مذهبی،
کارکرد فرهنگی ،استفاده از عناصر نمادین ،ایجاد هویت
و داشتن خاطره جمعی به ترتیب دارای مقادیر باالی 90
درصد موافق و کام ً
ال موافق بودهاند ،سؤاالت مربوط به
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فضاهای اجتماعپذیر که سبب افزایش هیجان و سرزندگی
محیط و دعوت عابرین به این فضاها و فراهم نمودن امكان
استراحت ،تجارب خوشایند و سالمت بیشتر برای مردم
میگردند  نیز در این میان بسیار حائز اهمیتاند .عناصری
چون :یادمانها ،پلهها ،آبنماها و سایر عوامل مؤثر در تشویق
انسانها به حضور و تعامل در فضا در زمره عوامل تأثیرگذار
در ارتقاء جنبههای کالبدی فضاهای عمومی محسوب
میشوند .کیفیات طراحانهای چون :تعیین و یكپارچگی

فضا ،ابعاد ،تناسبات ،انعطافپذیری ،فرم ،هندسه ،مصالح،
محصوریت ،بدنهها ،پیوستگی کالبدی و فضایی میتوانند
در ادراك فضا بهعنوان کل و در نتیجه تأثیر مطلوب بر
ادراك انسان مؤثر باشند .اما در مقابل بیتوجهی به این
عوامل سبب میشوند تا فضاهای اجتماعپذیر فعلی نتوانند
به لحاظ اجتماعپذیری به نحو مطلوبی پاسخگو باشند .در
شکل ( )1به ویژگیهای کالبدی اجتماعپذیری فضا اشاره
شده است.

شکل  :1ویژگیهای کالبدی اجتماعپذیری فضا

  شماره  .29زمستان 1398

                        معماری و شهرسازی آرمانشهر

)(Daneshpour & Charkhian, 2007

 -2-6ویژگیهای عمومی فضای اجتماعپذیر

عاملهای فضایی -کالبدی معماری بهعنوان یکی از
ارکان مؤثر در ایجاد و افزایش کیفیات فضایی ویژه و
مناسب برای تعامالت و تبادالت اجتماعی و در نتیجه
اجتماعپذیری فضاهای عمومی معماری مورد مالحظه قرار
میگیرند .البته باید توجه داشت که بدون درنظر گرفتن
تمایالت و انگیزشهای جمعیتهای مورد مطالعه ،این
ادعا که طراحی میتواند نتایج رفتاری خاصی داشته باشد
سؤالبرانگیز است .طراحی محیط به هر شکل که باشد ،اگر
تمایل آشکار و پنهانی برای تعامل اجتماعی در میان مردم
وجود نداشته باشد ،احتمال کمی برای وقوع این گونه

رفتارها وجود دارد (« .)Lang, 2009هوالند»« ،کالرک»،
«کتز» و «پیس» در مورد ارتقاء تعامالت اجتماعی در
فضاهای عمومی عواملی مانند وجود مبلمان ،نقوش و
اشکال ،میزان نورگیری فضا ،مصالح ،صدا و عملکردهای
همجوار را مؤثر میدانند .ویژگیهای فضایی در کنار عوامل
کالبدی ،از دیگر بخشهای احتمالی مؤثر در تعاملپذیری
فضای معماری معرفی شدهاند .منظور از این ویژگیهای
فضایی ،عوامل و عناصر ،مشخصات و موقعیت فضا در
سازمان بناست ( .)Ghamari & Mardomi, 2011شکل
( )2به ویژگیهای عمومی اجتماعپذیری فضا اشاره شده
است.

سنجش مؤلفههای اجتامعپذیری تاالر شهر
شامره صفحه مقاله211-228 :
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شکل  :2ویژگیهای عمومی اجتماعپذیری فضا

)(Daneshpour & Charkhian, 2007

بنابراین جهت خلق یک فضای عمومی موفق که بتواند
پذیرای افراد و گروههای مختلف باشد عوامل زیر باید مورد
توجه قرار گیرند:
 -1تأمین قلمرو ،امنیت ،ساختار منسجم ،تداوم و خوانایی و
قابل پیشبینی بودن فضا؛
 -2وجود تسهیالت مناسب در فضا ،پاسخگویی ،راحتی و
آسایش محیطی؛
 -3میزان اطالعات ،شور و هیجان محیطی :که مستلزم
وجود ابعادی چون پیچیدگی و رمزآلودگی ،آموزش ،امکان
بیان خود ،گوناگونی و تضاد ،انتخاب ،هویت یابی ،خلوت
جویی و دلبستگی در فضاست؛
 -4تعامالت اجتماعی (.)Lerup, 1972, p. 394

 .7مفهوم سالنهای همایش و تاالر شهر
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معماری و شهرسازی آرمانشهر

تاالر شهر که در اکثر جوامع شهری دنيا بهویژه در جوامعی
که مفهوم دموکراسی و حاکميت مردم بر سرنوشت
خویش معتبر است ،بنایی شناخته شده و مرسوم است.
تاالر شهر به مفهوم عام آن ،محلی متعلق به مردم شهر و
جدا از تشكيالت اداری شهرداری است .ماهيت استقالل
عملكرد تاالر شهر ،از عملكرد مستقل شهروندان در اداره
شهرشان مایه میگيرد ( .)Kharazminejhad, 2009امروزه
مفهوم تاالر شهر آن چنان در ميان آن جوامع با اهميت
است که شهروندان آن شهرها ،هویت شهری خود را با
آن به یاد میآورند نه با برجهای مخابراتی .آنها برای
معرفی شهر خود ،در کنار بردن از پتانسيلهای تاریخی
و طبيعی ،از تاالر شهر خود یاد میکنند و آن را به یاد
دیگران میاندازند .تاالر شهر کجاست؟ به بيان ساده و در
یک جمله میتوان گفت تاالر شهر ،قلب تپنده مدیریت
هر شهر است .مرکزی است برای تصميمگيری نهادهای

مدیریت شهری .مكانی که باید ویژگیهای خاصی داشته
باشد تا بتوان آن را تاالر شهر ناميد .این ویژگیها بر اساس
جایگاه مدیریت شهری شهروندمدار و اهدافی که این
نهادها برای نيل به آنها تأسيس شدهاند و رسالتی که بر
دوش این نهادها است ،تعریف و تعيين میشود .عملكرد
اصلی تاالر شهر ،ساختمان شورای شهر به همراه مدیریت
کالن شهرداری هر شهر است که با طراحی ساختمانهایی
برای دفاتر احزاب ،اتحادیهها ،سندیكاها ،سازمانهای مردم
نهاد ،روزنامهها و نشریات و رسانههای   محلی آن شهر
تكميل میشود .مهمترین عرصه تاالر شهر ،فضای باز
شهری است که عرصه حضور شهروندان است ،محلی برای
دیدن یكدیگر ،نظارت بر کار شورا و شهرداری ،رساندن
نقطه نظرات شهروندان در قالب برپایی گردهماییها و
راهپيماییها .و مدیریت شهر که نماینده مستقيم (در
شورای شهر) و غيرمستقيم (در شهرداری) مردم هستند
( .)Naqipour & Chenari, 2012ایجاد سالنهای کنفرانس
و سخنرانی و همایشهای بينالمللی ،که میتواند بستری
برای معرفی موفقيتها در عرصه مدیریت هر شهر و یا
تبادل اطالعات و کسب دانش از تجارب و  مدیریت سایر
شهرهای جهان باشد ،از دیگر اقداماتی است که میتواند
جایگاه تاالر شهر را از نظر داخلی و بينالمللی ارتقا بخشد.
تاالر شهر نمادی از حضور مردم است و همواره بهعنوان
الگویی در ساخت سيمای شهر مطرح بوده است .ساختمان
تاالر شهر میبایست کالبدی هویت بخش و دارای هویتی
اصيل و یگانه از شهر باشد .هویتی که شهر را در خور
نام آن مطرح کند .تاالر شهر در تمامی شهرهای بزرگ
جهان با مختصر تفاوتهایی ،ماهيت بنایی نمادین و
واحد را در سطح شهر دارد ،عملكرد تشریفات سياسی
از دیگر برنامههای در نظرگرفته شده برای هر تاالر شهر
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است ( .)Naqipour & Chenari, 2012تاالر شهر در شكل
گسترده خود ،بهعنوان فضای اصلی و مرکز اجتماعات شهر
قابل توصيف است و سه نوع فعاليت عمده را در بر میگیرد:
 .1فعاليتهای اداری که شامل ادارات شورای شهر و
دوایری خاص از شهرداری ،نظير سازمان زیباسازی شهر،
بخش راهنمایی و هدایت گردشگران و غیره است که به
نحوی با فعاليت شورای شهر مرتبط هستند  .نشستها و
گردهماییهای متعددی که مربوط به شورای اصناف و
شورای شهر و شهرستان و استان میباشد ،در همين محل
تشكيل میشود.
 .2فعالیتهای جمعی با عرصه اجتماعات که شامل
تاالرهایی برای سخنرانی و ميدانی برای برگزاری مراسم

و جشنها و اجتماعات سياسی و اجتماعی است گسترده
مردم و استقبال از شخصيتهای بزرگ کشور است.
 .3فعاليتهای فرهنگی که شامل موزه تاریخ شهر و مرکز
اسناد و کتابخانه و غیره میباشد .بدین ترتيب تاالر شهر
مجموعهای مرکب از فعاليتهای اداری ،تشریفاتی و
فرهنگی است که به نوعی تبلور کالبدی مفهوم مدنيت و
شهروندی میباشد .این مجموعه سمبل و نشانهای ماندگار
برای شهر است و از چنان توان فضایی برخوردار است که
برای شهروندان ایجاد خاطره و هویت مینماید( (�Kharaz
 .)minejhad, 2009در جدول ( )3برخی از تاالرهای
معروف جهان معرفی شده است.

جدول  :3سوابق طراحی تاالر شهرهای معروف در جهان
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ردیف

تاالر شهرهای معروف در جهان

 -1تاالر شهر لندن

تاالر شهر لندن توسط نورمن فاستر در سال  2002طراحی شده است.
این طرح که همچون یک گوی تخم مرغی شفاف است در سواحل جنوبی رود تایمز قرار دارد
در واقع ساختمان شهرداری و مجموعهای از ساختمانها در مجاورت آن است که شامل فضاهای
عمومی تجاری و فرهنگی از قبیل :هتل ،رستوران ،سینما ،آمفی تئاتر و یک پارکینگ زیرزمینی
است  .این ساختمان را بهعنوان نمادی از دوران جدید میشناسد؛ چرا که در آن اصل بر شفافیت
و آزادی است و پوستههای شیشهای آن همانند گنبدی که بر فراز مجلس آلمان در برلین طراحی
شده است .هر یک از شهروندان و نیز توریستها میتوانند به راحتی وارد این ساختمان شوند
در رامپ مارپیچی آن قدم بزنند وارد طبقات مختلف ساختمان و بخشهای متعدد آن شوند از
نمایشگاهایی که در آن برگزار میشود دیدن کنند .در کافیشاپ آن قهوهای بنوشند و جالب آن که
اعضای منتخب خود در شورای شهر و شهرداری را در حال کار ببینند.

 -2تاالرشهر تورنتو کانادا

تاالرشهر تورنتو کانادا توسط ویلجو رول در سال  1965طراحی شده است.
تاالر شهر تورنتوی کانادا یکی از شاخصترین نشانههای شهری و نیز یکی از مهمترین جاذبههای
گردشگری این شهر به شمار میرود که معماری مدرن ،منحصربهفرد و زیبای آن ،با وجود گذشت
چهار دهه از افتتاح این بنا ،تأثیرگذاری خود را هنوز از دست نداده است .ارزش فرهنگی این
ساختمان به قدری است که در سال  ،1991بهعنوان امالک دارای ارزش تاریخی و معماری ،تحت
حمایت قانون میراث فرهنگی ایالت اونتاریوی کانادا قرار گرفت .تاالر نعلبکیشکل شورای شهر که
دو برج شرقی و غربی تاالر شهر آن را در میان گرفتهاند .مجموعه تاالر شهر تورنتو شامل دو برج
اداری منحنیشکل از بتن مسلح و شیشه است که تا ارتفاعهای مختلف باال رفتهاند و یک تاالر
نعلبکیشکل محدب را همچون دو دست در میان گرفتهاند .این تاالر محل تشکیل جلسات شورای
شهر است و شهروندان تورنتو قادرند از نزدیک در جریان نشستهای شورا در این تاالر قرار گیرند.
برج شرقی تاالر شهر  27طبقه و برج غربی آن  20طبقه است (https://www.hamshahrionline.
.)ir

 -3تاالرشهر توکیو ژاپن

تاالرشهر توکیو ژاپن توسط کنزو تانگه در سال  1988-1991طراحی شده است .مجموعه شامل
سه بنای مجزا برج شماره  ،1برج شماره  ،2ساختمان اجتماعات در مجاورت یکدیگر میباشند ،که
با پلهایی به هم مربوط میباشد .این مجموعه در کنار پارک مرکزی و چند بنای بلند مرتبه قرار
گرفته است .در کنار این مجموعه ایستگاه راه آهن زیرزمینی جهت دسترسی و ارتباط بهتر مجموعه
با سایر نقاط شهر توکیو ساخته شده است .میدان بزرگی در مرکز این مجموعه جهت ار تباط با سایر
نقاط طراحی شده است .این میدان نیم بیضی که از یک طرف  به وسیله سالن اجتماعات احاطه
شده است با شیب مالیمی به صحنهای که جهت اجتماعات مردمی در فضای آزاد طراحی شده
است ،راه مییابد .از ارتفاع زیاد برای شاخص کردن تاالر شهر استفاده شده است.

سنجش مؤلفههای اجتامعپذیری تاالر شهر
شامره صفحه مقاله211-228 :

 -4تاالر شهر سئول
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تاالر شهر سئول توسط گروه معماری استودیو مس در سال  2006-2011طراحی شده است .تاالر
قدیمی شهر سئول چهار طبقه با مساحت  8800متر مربع که در سال  1962ساخته شد و در سال
 1986بازسازی شد .به جاى مجموعهای اتفاقی از معماری دردورانهاى مختلف ،تمام مجموعه
میخواهد اثري از یك مجموعه را خلق کند .فضاهای جانبی این مجموعه مانند چارچوبی در این
بنا است؛ بهطوریکه در نوسازی بخشهای موجود داخلی و خارجی در ساختمان جدید هم وجود
دارد .مشخصات تاالر جدید طراحی شده توسط گروه معماری مس به این شرح میباشد :تعداد
طبقات 24 :طبقه و  5طبقه زیرزمین که   3طبقه آن پارکینگ با   124جایگاه مساحت محل:
 12709متر مربع ،مساحت کل طبقات 94398 :و مساحت محوطهسازی  2087مترمربع میباشد
(.)https://www.hamshahrionline.ir

تاالر شهر اردبیل بهعنوان یک فضای عمومی اجتماعپذیر
باید ویژگیهای عمومی و کالبدی ذکر شده را داشته باشد.
در نهایت در یک جمعبندی میتوان مؤلفههای تأثیرگذار
بر اجتماعپذیری تاالر شهر را چنین تعریف کرد -1 :مؤلفه

کالبدی  -2مؤلفه فعالیتی  -3مؤلفه ادراکی و معنایی :که
هر کدام شامل زیرمتغیرهایی میباشند که در جدول ( )4به
آنها اشاره شده است.

جدول  :4مشخصههای کالبدی -فضایی مؤثر در اجتماعپذیری تاالر شهر اردبیل

مؤلفه کالبدی

مؤلفه فعالیتی

امنیت و آسایش
دسترسی و ارتباطات
خوانایی و رویتپذیری
شاخصبودن
پذیرابودن و دعوتکنندگی
مبلمان اجتماعپذیر
دید و منظر زیبا
جذابیت و زیبایی بصری
شفافیت فضایی
فرم و هندسه
رنگ و مصالح

حس تعلق به مکان
تنوع فعالیتها
اشتغال فعال (راه رفتن ،صحبت کردن و غیره) فضای پرمعنا
ادراکات نمادین (اشارات و استعارات)
اشتغال غیرفعال (مشاهده و نظارهکردن)
هویت و داشتن خاطره جمعی
تأمین خلوت
ایجاد سرزندگی
خلق رویدادهای اجتماعی
کم شدن شکاف بین دولت و مردم
ایجاد فضاهای نشستن ،مکث ،تجمع
ایجاد فضاهای مشارکتی
افزایش تعامالت اجتماعی
ایجاد فضاهای گردهمایی
برگزاری جشنها و مراسم آیینی
ایجاد فضاهای فرهنگی
ایجاد مکانی برای سیاستمداری همراه با مردم

 .8شناخت و تحلیل

شکل  :3نقشه شهری استان اردبیل

)(https://en.wikipedia.org
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تسهيالت شهري و فرهنگي و تفريحي ميباشد .نبود تاالر
شهر در شهر در اردبیل به منظور فعالیتهای مردمی و
ارتباط دولت و مردم که به طور ویژه برای این کار طراحی
شده باشد ،اهمیت پرداخت به این موضوع را تبیین
میکند .تاالر شهر طوري در نظر گرفته ميشود كه همه
افراد از هر طبقه و هر سني امكان استفاده از آن را داشته
باشند .هم محل شوراها و هم محل تفريح و گذران اوقات
فراغت است و هم محل آموزش ميباشد و تمامي اينها در
يك مجموعه واحد بايد گنجانده شوند.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

هدف طراحی تاالر شهر اردبیل از يك سو ایجاد فضایی
برای شورای شهر اردبیل و ارتباط بین مردم و دولت و از
سوی دیگر جبران كمبود فضاهاي فرهنگي در شهرستان
اردبیل و پاسخگويي به احتياجات مردم در بهرهمندي از
فضاهاي تفريحي ،آموزشي و گذراندن اوقات فراغت در
فضايي مناسب و از طرف ديگر ساماندهي محدودهاي از
بافت شهري ميباشد كه دچار اختالفات شهري و كمبود

مؤلفه ادراکی و معنایی
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 -1-8تحلیل حاصل از پرسشنامه

جدول زیر مربوط به جنسیت شرکتکنندگان در پرسشنامه

میباشد که از مجموع  100نفر  42نفر معادل  42درصد را
مردان و  58نفر معادل  58درصد را زنان تشکیل میدهند.

جدول  :5جنسیت شرکت کنندگان در پرسشنامه
درصد تجمعی

درصد

فراوانی

42.0

42.0

42

مرد

100.0

58.0

58

زن

100.0

100

مجموع

جدول زیر مربوط به تحصیالت شرکت کنندگان در
پرسشنامه میباشد که از مجموع  100نفر 24 ،نفر دارای

تحصیالت دیپلم و زیر دیپلم 8 ،نفر فوق دیپلم 56 ،نفر
لیسانس و  12نفر نیز فوق لیسانس میباشند.

جدول  :6تحصیالت شرکتکنندگان در پرسشنامه
درصد تجمعی

درصد

فراوانی

تحصیالت

24.0

24.0

24

دیپلم و زیر دیپلم

32.0

8.0

8

فوق دیپلم

88.0

56.0

56

لیسانس

100.0

12.0
100.0

12
100

فوق لیسانس
مجموع

جدول زیر مربوط به شغل شرکتکنندگان در پرسشنامه
میباشد که از مجموع  100نفر 30 ،نفر بیکار 26 ،نفر شغل

آزاد 5 ،نفر محصل 20 ،نفر کارگر 9 ،نفر کارمند و  10نفر
نیز خانه دار میباشند.

جدول  :7شغل شرکت کنندگان در پرسشنامه
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درصد تجمعی

درصد

فراوانی

شغل

30.0

30.0

30

بیکار

56.0

26.0

26

آزاد

61.0

5.0

5

محصل

81.0

20.0

20

کارگر

90.0

9.0

9

کارمند

100.0

10.0
100.0

10
100

خانه دار
مجموع

جدول زیر میزان پایایی پرسشنامه را نشان میدهد که
 0/84میباشد و نشاندهنده این است که این پرسشنامه

از پایایی بسیار مطلوبی برخوردار است.

جدول  :8میزان پایایی پرسشنامهها
%

N

100.0

100

Valid

0.

0

Excludeda

100.0

100

Total

Cases

*Listwise Deletion Based on All Variables in the Procedure

سنجش مؤلفههای اجتامعپذیری تاالر شهر
شامره صفحه مقاله211-228 :
N of Items

Cronbach's Al-pha

22

.840
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شکل  :4نتیجهگیری حاصل از پرسشنامه

 -2-8اولویتبندی نتیجهگیری حاصل از
پرسشنامه
 .1اولویت اول

امنیت و آسایش ،خوانایی و رؤیتپذیری ،دید و منظر زیبا،
استفاده از عناصر نمادین ،قرار گرفتن در مکان کمترافیک،
شاخصبودن تاالر شهر ،ورودی دعوتکننده ،برگزاری
جشنها و مراسم ملی و مذهبی ،ایجاد هویت و داشتن
خاطره جمعی ،وجود فضاهای شفاف ،فضاهای تجمعی و
گردهمایی و کارکرد فرهنگی.
 .2اولویت دوم

در این پژوهش در مورد مؤلفههای اجتماعپذیری و
تأثیر آن در طراحی تاالر شهر اردبیل بحث شد ،و هدف
رسیدن به این موضوع میباشد که عوامل ایجادکننده
اجتماعپذیری در تاالر شهر اردبیل کدام میباشند .با
نظر به اینکه متاسفانه شهر اردبیل فاقد چنین فضاهای
عمومی مانند تاالر شهر میباشد و تالش بر این است تا
مسئولین برای افزایش تمایالت اجتماعی مردم فضاهای
عمومی مانند تاالر شهر احداث کنند ،تا نیازهای اجتماعی
مردم را رفع کنند .و باعث مشارکت مردم در شهر اردبیل
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 .9نتیجه گیری

معماری و شهرسازی آرمانشهر

وجود فعالیتهای متنوع ،تأمین خلوت و قلمرو مکانی،
مبلمان اجتماعپذیر ،خلق رویدادهای اجتماعی و تسهیل
مشارکت مردمی.
 .3اولویت سوم   
ایجاد سرزندگی ،ایجادحس تعلق ،وجود فضاهای گپ و
گفت وگو ،کم شدن شکاف بین مردم و مسئولین و مرکز
سیاستمداری دولت و ملت.

شوند  .با توجه به تحقیقات و مطالعات صورت گرفته در
طراحی تاالر شهر میتوان گفت تاالر شهر بهعنوان محملی
از حضور و بهرهگیری عمومی اجتماعات شهری بایستی
واجد مشخصه اجتماعپذیری معماری باشد تا بتواند به
نقش نهادی خود در روند اجتماعپذیری شهروندان عمل
نمایند .در این مقاله فضاهای عمومی و اجتماعپذیری
فضاهای عمومی و همچنین ویژگیهای عمومی و
کالبدی فضاهای عمومی مورد مطالعه قرار گرفته است و
بعد بستر مورد مطالعه که شهر اردبیل میباشد مطالعه
شده است .که براساس مطالعات صورت گرفته مؤلفههای
اجتماعپذیری تاالر شهر بهدست آمده و در نهایت در یک
جمعبندی میتوان مؤلفههای تأثیرگذار بر اجتماعپذیری
تاالر شهردر شهر اردبیل را چنین تعریف کرد -1 :مؤلفه
کالبدی  -2مؤلفه فعالیتی  -3مؤلفه ادراکی و معنایی ،که
براساس این مؤلفهها پرسشنامهای طراحی شده است و در
بین مردم اردبیل (خیابان عطایی) بهصورت نمونه تصادفی
ساده تقسیم شده است که مؤلفههای تأثیرگذار بر طراحی
تاالر شهر اردبیل به سه اولویت دستهبندی شده است.که
مؤلفههای امنیت و آسایش ،خوانایی و رؤیتپذیری ،دید و
منظر زیبا ،استفاده از عناصر نمادین ،قرار گرفتن در مکان
کم ترافیک ،شاخص بودن تاالر شهر ،ورودی دعوت کننده،
برگزاری جشنها و مراسم ملی و مذهبی ،ایجاد هویت
و داشتن خاطرهجمعی ،وجود فضاهای شفاف ،فضاهای
تجمعی و گردهمایی و کارکرد فرهنگی جزء اولویت اول
میباشد که در طراحی تاالر شهر اردبیل بیشتر مورد توجه
قرار گرفتهاند و در آخر نیز رهنمودهایی جهت افزایش
اجتماعپذیری تاالر شهر اردبیل ارائه شده است.
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جدول  :9رهنمودهایی جهت افزایش اجتماعپذیری تاالر شهراردبیل
ردیف مؤلفهها

رهنمودها جهت افزایش اجتماعپذیری تاالر شهر اردبیل

1

امنیت و آسایش

 ایجاد حس روانی امنیت در فضا حذف آلودگیهای بصری و صوتی -افزایش نظارتپذیری فضا

2

تنوع فعالیتها

 پیشبینی وقوع فعالیتهای جاذب در اطراف فضا در نظرگرفتن فعالیتهای مختلف و متنوع در فضا در زمانهای مختلف در نظرگرفتن امکان وقوع فعالیتهای متنوعی از قبیل :فرصت خوردن ،صحبت کردن و تماشا کردنو غیره

3

خوانایی و رویتپذیری

 پیشبینی تخلخل و شفافیت در بدنهها برای دیده شدن امکان مشاهده فضاهای اطراف از درون فضای موردنظر -خوانایی و قابل درک بودن فضا و جلوگیری از ابهام فضایی

4

ایجاد فضای نشستن،
مکث و تجمع

 مکانیابی مناسب مبلمان و محلهای نشستن فضاهایی جهت مکث و تجمعهای کوچک پیشبینی شود. -ایجاد نقاط کانونی برای جمع شدن در فضا

5

اشتغال فعال

 در نظر گرفتن فضاهای باز برای خوردن ،صحبت کردن و خیلی کم تماشای دیگران پیشبینی امکان قدم زدن و راه رفتن با دوستان -امکان ایستادن و تماشا در بخشهایی از فضا

6

دید و منظر طبیعی

 وجود چشمانداز مناسب به فضای سبز ،به منظور آرامش استفادهکنندگان در محیط در نظرگرفتن فضاهای سبز و پوشش گیاهی مناسب در بخشهایی از فضا میتواند باعث افزایش حضورافراد شود.

7

تأمین خلوت (محصوریت)  -ایجاد محصوریت مطلوب و در عین حال نظارتپذیر ،که حس دنجی فضا را ایجاد مینماید.
 تفکیک قلمروهاو قلمرو
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8

هویت و داشتن خاطره
جمعی

 هویتبخشی فضا با نصب تندیسها ،عالئم ،مبلمان و نشانههای ویژه استفاده از عناصر نمادین که حس مکان نوستالژیک را افزایش دهد. استفاده از پلهها ،مجسمهها و عناصر محیطی که باعث درگیری ذهنی میشود و میل به حضور در فضاو احساس راحتی را افزایش میدهد.

9

جذابیت و زیبایی بصری

 از فرمها و اشکال پویا در طراحی استفاده شود. -ایجاد ریتم ،هارمونی ،کنتراست و تنوع در معماری.

10

افقیت

 -افزایش سطوح و مسیرهای افقی جهت افزایش تعامل در فضا (استفاده از رمپ)

11
12
13
14
15
16

تخلخل فضا
شفافیت فضایی
وجود مکانهای نیمه باز
وجود فضاهای جذاب با
بدنههای محصور
مبلمان اجتماعپذیر
وجود خطوط غیرمستقیم
در هندسه بنا

 ایجاد  voideو قابها در سطوح افقی و فراخی فضا با ستون کم پرهیز از جدارههای صلب در فضا طراحی تراسها و بالکنها در سازه ایجاد گودال باغچه و استفاده از عناصری چون درخت و آب در طراحی داخلی. استفاده از مبلمانهایی که عالوه بر استراحت امکان مواجهه اشخاص فراهم شود. -ایجاد خطوط غیرمستقیم در هندسه بنا که سبب ایجاد پویایی و شور بیشتری در مخاطب میشود.
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