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شناخته شده که  جهان در گردشگری هایگونه ترینابتدایی از عنوان یکیبه تاریخی گردشگری

 شناخت حتی و جدیدتر موارد شناخت به عالقمند انسان همواره کهچرا دارد. انسان ذات در ریشه

سفانه این مهم در متأ .است جوامع و هاانسان سایر و خود نیاکان تاریخ و گذشته تردقیق و تربیش

یافته تر از سایر کشورهای توسعههای متعدد تاریخی، بسیار کمرنگرغم آثار و جاذبهایرانِ معاصر، علی

-در مکان ی شهریرفتهاز راهکارهای توسعه گردشگری میراثی، بازگردندان حیات از دست باشد.می

ی اعمال و بکارگیری صحیح که این امر به واسطه اندهایی است که از گذشته برایمان به یادگار مانده

حقیقت پژوهش حاضر، با هدف بازشناسی معیارها و . در گرددهای سرزندگی میسر میشاخص

های تاریخی در راستای توسعه سطح گردشگری میراثی انجام های سرزندگی در مکانشاخص

ی مطالعه بر حسب روش کاربردی و شیوه -ایتوسعههدف،  نوع بر حسب پژوهشاین پذیرفته است. 

 و ایکتابخانه منابع مطالعه مبنای بر آن اطالعات گردآوری و باشدو ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی می

های لفهمتأخر در باب مؤنظران یل و بررسی آرای صاحبپس از تحلست. هاآن یمحتوا تحلیل

طور های عمومی شهری و همینی سرزندگی در عرصهترین معیارهای ارتقادهندهسرزندگی، شاخص

 و . آسایش3جذابیت،  و . تنوع2مردم،  . حضورپذیری1شامل مشخص گردید کههای تاریخی بافت

-. فعالیت10. زیبایی، 9. خوانایی، 8. شفافیت، 7امنیت، . 6پذیری، . انعطاف5. نفوذپذیری، 4آرامش، 

های که ویژگیباشند. با توجه به اینمی امنیت و ایمنی تنوع، دسترسی، آسایش،  و بودن  پذیر

روی از میان باشد، از اینهای تاریخی شهر میها و بافتهای تاریخی متفاوت از عرصهکالبدی مکان

یی، . زیبا3پذیری، . انعطاف2جذابیت،  و . تنوع1خص عمده شامل: شا 6های مطروحه، کلیه شاخص

های تاریخی ی سرزندگی در مکان( به عنوان معیارهای ارتقادهنده. امنی6. آسایش 5. دسترسی، 4

 تبیین گردیدند.
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 همقدم

 در زمان طول در که ماست گذشتگان از مانده جای بر کالبدی و معماری ارزشمند میراث ،شهرها ریخیتانواحی 

 و اقتصادی فرهنگی، ابعاد گاهتجلی ،شهر از بخش این. اندهایفا کرد بارزی نقش همواره حیات شهری به بخشیهویت

 به را آن فرهنگی هویت و کرده سپری روزگار شهر، از بخش این در تاریخی هایدوره در که است اجتماعی مردمانی

. است نشده گفته گزافی سخن شود، نامیده هاآن واقعی شناسنامه ،شهرها تاریخی یناحیه چهچنان .اندرسانده ثبت

مین نماید. فقدان تأ را این نواحی حیات تواندمی که است هاییضرورت جمله از هاآن و بازآفرینی احیا حفظ، بنابراین

رغم تمام خصوصیات ماندگارشان دلیلی روشن برای رها و متروکه های تاریخی و ارزشمند علیحیات شهری در مکان

های رسانی در این گنجینهترین توجهات و اقدام به خدماتوجود کمها است. این در حالی است که باشدن این مکان

ها پذیرای گردشگری شود که با رویکرد آگاهی این مکان برای بسیاری از ما ناشناخته است. تاریخی ارزشمند که هنوز

های فرهنگی و تاریخی اند )هویت(، به این ثروتتر این رمز و رازها و شاید بازگشت به اصل آنچه که بودههر چه بیش

ی نوظهور به نام سرزندگی شهری را ای است وسیع که پدیدهمقوله ،یهای تاریخسازی مکانرجوع نمایند. برجسته

 نادیده انسانی مقاصد و انسان کهزمانی تا است. شهروند و شهر بین تعامل حاصل شهری سازد. سرزندگیمطرح می

 خواهد دست از را خود نقش کلیبه ،شودمی متضمن را هاانسان روابط سالمت که عاملی عنوانشهر به شود، گرفته

. است شهری مدیریت تدابیر گرفتن درنظر و ریزیبرنامه نیازمند بلکه بارهیک اقدامی نه این تعامل گیریشکل. داد

های تاریخی، ویژه مکانبه فضاهای شهری طراحی و ریزیبرنامه در نگریجامع و نظروسعت سفانه امروزه فقدانمتأ

 در سرزندگی مینباشند. تأ کافی شادابی و نشاط سرزندگی، حس فاقدتا این دست از فضاهای شهری  گردیده سبب

ها و به تبع آن توسعه گردشگری تاریخی مستلزم شناخت عوامل آن سازیباززنده های تاریخی در راستای احیا ومکان

ثیرگذار تأی هاو شاخصعوامل رو پژوهش حاضر درصدد آن است تا هاست. از اینی سرزندگی در این مکانارتقادهنده

 ها بازگرداند.ی شهری را دگرباره به این مکانرفتههای تاریخی را بازشناسد و حیات از دستبر سرزندگی مکان

درخصوص پیشینه پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است. در این 

بررسی عوامل مؤثر بر »ای با عنوان اند. مقالههای تاریخی پرداختهنمیان آثاری به بررسی چگونگی سرزندگی در مکا

، به قلم «های تاریخی و فرسوده)مطالعه موردی: محله سنگ سیاه شیراز(پذیری در بافتافول حس سرزندگی و زیست

دارای فضایی  های تاریخی( به رشته تحریر در آمده است. مؤلف در این اثر معتقد است اگر بافت1392داوود حبیبی)

نقش »ای دیگر با عنوان یابد. مقالهپذیری افزیش میامن باشند، حضور فعال مردم و به تبع آن سرزندگی و زیست

( به رشته تحریر در آمده است. 1395توسط اسکانی و حاجیان)« های تاریخیمبلمان شهری در سرزندگی بافت

تواند در ایجاد ده و بلمان شهری متناسب با فضای بافت تاریخی میسندگان در این اثر برآنند که کالبد فضایی سرزنینو

حس سرزندگی تأثیرگذار باشد. با این حال در این آثار به مقوله گردشگری و نقش آن در ایجاد سرزندگی اشاره 

 اند.نکرده

معیارهای سرزندگی بازخوانی تحلیلی بوده و با هدف  -از نوع توصیفی ی حاضرمطالعه مورد استفاده در روش تحقیق

که بوده به این صورت  . فرآیند انجام کارانجام گرفته استهای تاریخی در راستای توسعه گردشگری میراثی در مکان

های همگانی شهری مورد خر در خصوص معیارهای سرزندگی در عرصهنظران متأنظرات صاحب ،ی نخستدر وهله

-زندگی در فضاهای شهری استخراج گردید. سپس با استناد به پژوهشهای سرلفهو پرتکرارترین مؤ بررسی قرار گرفت

های تاریخی های تاریخی، معیارهای سرزندگی در بافتثر بر حیات شهری در بافتای انجام گرفته در زمینه عوامل مؤه

های سرزندگی و مولفهها، پارامترها های به دست آمده و تحلیل محتوایی آنبندی دادهنهایت با دستهدر نیز بیان گردید. 
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: نخست یرحله. م1 :روند انجام تحقیق طی چهار مرحله های تاریخی شناسایی و تببین گردیدند. در مجموعدر مکان

ی دوم: استخراج مرحله.2 ؛های سرزندگی، گردشگری، و گردشگری میراثیپیرامون مقوله ادبیات تحقیقبررسی 

 یمرحله. 2خر پردازان متأهای تاریخی با استناد به آرای نظریهو بافت معیارهای سرزندگی در فضاهای همگانی شهری

استخراج م: چهارمرحله . 3 ؛هاهای به دست آمده و تحلیل محتوایی آنبندی اطالعات و دادهبندی و طبقهدستهوم: س

 های تاریخی انجام پذیرفته است.و شناسایی معیارهای سرزندگی در مکان

 

 1سرزندگیسیری بر مفهوم .1

 ,Viability, Livabilityبه توانمی جمله آن از که دارد وجود غرب در گوناگونی برابرهای سرزندگی، مفهوم برای 

Liveless, Vitality جز به البته که نمود؛ اشاره "Vitality" قابلیت و پذیریزیست مفهوم به تربیش دیگر، لغات 

-سرزندگی و زیست 2نامه شهرسازی رابرت کوان(. در لغت1389:66رضوانی، هستند)خستو و سعیدی نزدیک زندگی

 فیکوچک و بزرگ موفق تعر یمراکز شهرها یژگیبه عنوان ودر کنار هم آمده و « Vitality & Livability»پذیری 

که صورتی های مختلف است؛ در. سرزندگی شهر بازتاب سطح شلوغی آن در اوقات مختلف روز و در بخششده است

هبود و تطابق نیازهای متغیر پذیری میزانی برای سنجش ظرفیت آن برای جذب سرمایه برای بقا، بزیست

با انتشار اثر کالسیک  1981در ادبیات تخصصی طراحی شهری در این خصوص از سال  (.Cowan, 2005:442)«است

است که معنی « Livability»و « Liveliness»ی تر حول مفهوم واژهمطرح گردیده است، بیش« 3اپلیارد دونالد»

را « سرزندگی»ی فرهنگ لغت معین، واژه (.3:1393)پورمحمدی و اسدی، است "سرزندگی"ها به زبان فارسی آن

در فرهنگ لغت دهخدا، این واژه به معنای نشاط (. 1866:1364)معین، کندتر تعریف میمسرور، معروف، مشهور و مهم

ی نشاط را (. فرهنگ فارسی عمید واژه1372)دهخدا، شحالی آمده استچاالکی، خوشی و خوو شادی، سبکی و 

 (.1209:1363)عمید، کنددی، خوشی و خوشحالی تعریف میشادمانی کردن، سبکی و چاالکی، شا

 4،کوبزیج نیج .نظری در این باره دارند هر کدام نیز نظران مطرح خارجی و داخلیصاحب برخی نگاه از سرزندگی مفهوم

خود به  زیکه معموالً ن یعموم یهاتماس از برخوردها و یامحله و شهر را حاصل مجموعه ،یعموم یفضاها یسرزندگ

. جیکوبز چهار شرط اصلی را برای خلق تنوع بارور داندیم زد،یانگیرا در ساکنان برم یجمع تیخود بوده و حس شخص

محدوده ترجیحاً دارای بیش از دو کار  -1نماید: ها و نواحی شهری و در نتیجه سرزندگی شهری بیان میدر خیابان

 -4هایی با سن و شرایط متفاوت باشد. منطقه ترکیبی از ساختمان -3ها کوتاه باشند. غالب بلوک -2کرد اصلی باشد. 

بری، در شرط رنظر از علت حضورشان وجود داشته باشد. او در شرط اول بر روی تنوع کاتراکم فشرده کافی مردم صرف

سرزندگی  گوید؛ در واقع به اعتقاد او تنوع،ها سخن میوم و سوم بر روی تنوع کالبدی و در شرط چهارم از تنوع فعالیتد

های مختلط، آوردند و با وجود کاربریها را پدید میها هستند که فعالیتالبته این کاربری را به دنبال خواهد داشت.

یابد. کننده در ساعات متفاوت روز افزایش میی آن تنوع، افراد مراجعهدر نتیجهرود و قطعاً تنوع فعالیتی نیز باال می

 بنابراین یکی از 
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تنها یکی از ملزومات ایجاد سرزندگی  ،هاست. ولی تنوعهای مختلط و تنوع آنملزومات سرزندگی خیابان، وجود کاربری

ثیرگذار که در ایجاد فضای شهری سرزنده تأ ندو پویایی در یک فضا است و عناصر قدرتمند دیگری نیز وجود دار

جا ها که باعث جلب افراد به آنهستند؛ به عنوان نمونه در مقیاس خرد، طراحی شهری جذاب و متناسب با فعالیت

گذارند، نادیده گرفته شده ثیر میهنگی، محیطی که از برون بر فضا تأشود و در مقیاس کالن، عوامل اجتماعی، فرمی

منتشر شده،  «6تئوری شکل شهر» کتاب اساس که بر یاز سرزندگ 5نچیل کوین فیتعر(. 160 :1386بز، )جیکواست

 ریانسان و سا یطیمحتسیز یها، بقافرم مکان کهی زانیانسان و م یکیولوژیب ازهاییبا ن طیمح یهماهنگ»ت: اس نیچن

 یطیمح ،یبه لحاظ سرزندگ ،یطیمح نیچن. کنندیم نیتأم به لحاظ اقتصادی برای انسان را دیزنده مف موجودات

 یاصل تیخصوص که البته سه کند نیو بقای موجودات زنده را تأم افرادی ستیکه سالمت و بهز شودیخوب محسوب م

 «سازگاری»و  «یمنیا» ،«بقا» مؤثرند را، یو بستر مناسب برای زندگ یاتیح طیمح کی جادیو ا یرا که بر سالمت طیمح

دهد و معتقد لینچ در این کتاب عمدتاً سرزندگی را در مقیاس کالن مورد بررسی قرار می (.1: 1981)لینچ، داندیم

است سرزندگی به همراه پنج عامل دیگر؛ معنی، تناسب، دسترسی، نظارت و اختیار، کارایی و عدالت، محورهای 

کند که عبارتند از: بقا، کفایت میدهند. او سرزندگی را به چند بخش تقسیم عملکردی شکل خوب شهر را تشکیل می

محیطی و خطرات، سازگاری، مقدار الزم آب، هوا، غذا، انرژی و خدمات مواد زائد، ایمنی، عدم وجود سموم زیست

موجودات زنده مورد استفاده انسان و در نهایت زیست و نیازهای انسانی، سالمتی و تنوع ژنتیکی هماهنگی میان محیط

بندی خود، عمدتاً معیارهای بیولوژیکی و اکولوژیکی را مدنظر قرار داده و تنها با این نچ در طبقهثبات بیولوژیکی. لی

ی عوامل پردازد؛ عواملی نظیر مسائل اجتماعی، فرهنگی را که درست به اندازهرویکرد به موضوع سرزندگی می

منظور دستیابی به یک محیط سرزنده و بنابراین بهته است. باشند نادیده گرفاکولوژیکی در این بحث دارای اهمیت می

 – 166: 1381)لینچ، تری فراهم گرددبندی کاملتری به موضوع نگریست تا امکان طبقهتوان با دید جامعپویا می

155.) 

مثابه موفقیت در معتقد است دو ویژگی کلیدی خاص به 8«آفرینش مرکز شهری سرزنده»در کتاب  7سای پامیر 

شخصیت منحصر به فرد یک شهر با تنوع و تمرکز کارکردها و  9،مرکز شهر استوار هستند. یک بازار متنوع سرزندگی

ها باعث ایجاد فعالیت عابران پیاده و شود. فراوانی و پرتنوعی کاربریتعریف می ،هایی که مکمل یکدیگر باشنداستفاده

یک محیط کالبدی راحت، امن و با جذابیت بصری در 10،شود. یک مکان باکیفیت باالیک محیط اجتماعی سرزنده می

ثر بر پامیر در این کتاب، عوامل مؤ .بخشدگذاری جامعه را ارتقا میهای سرمایهخاطر، تعهد و زمینهدرازمدت اطمینان

: جایگاه یک فضای عمومی موقعیت مکان -1نماید: چنین معرفی میوجوش را اینیک مکان عمومی موفق و پُر جنب

فروشی باشد عالوه در نزدیکی مراکز خردهرای جمع کثیری از افراد باشد؛ بهای باشد که پذیفق بایستی به گونهمو

ای گونهبه ی یک فضای عمومی موفق بایداندازه ی فعالیت پیاده گردد. اندازه مکان،ای که جاذب و تولیدکنندهگونهبه

 -2قدر بزرگ که محصوریت فضا از بین رود. داشته باشد ولی نه آنباشد که گنجایش تفریحات جمعی و رویدادها را 
ی وسیلهپذیر است که اطراف آن مکان بهایجاد یک فضای زنده و دوستدار مردم هنگامی امکان ریزی مکان:برنامه
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قیت در فضای های کسب موفها احاطه شده باشد. در نظر او که یکی از راهها و کافههای خرده فروشی، رستورانمغازه

: طراحی یک مکان باید ظرفیت فضا طرح مکان -3خصوص خدمات خوراکی است. های تجاری بهشهری، ایجاد فعالیت

گاه مناسب، کاربری منعطف، راحتی، ها افزایش دهد. در این رابطه به مواردی نظیر نشیمنرا برای جذب و مطابقت

 (. 73-69 :1386)پامیر، ندکسازگاری و کیفیت باال در عین سادگی اشاره می 

ت یو امن شیرا در لذت، آسا یسرزندگ 12،«هازندگی در فضای میان ساختمان»در کتاب شهرساز دانمارکی، 11یان گل 

(. به باور او، سرزندگی تمایل شهروندان به حضور فعال و پویا در 1: 1387)گل، کرده است یفتعر یاس انسانیو با مق

تر شدن فضاهای شهری و افزایش حضور شهروندان در که باعث پر رونق و شلوغشود های شهری گفته میمحیط

(. یان گل معتقد است، یک مکان سرزنده جایی است که مردم برای درنگ 5:1389شود)گل، فضاهای عمومی شهر می

د گل، شهری است که بخواهند سریع از آن عبور کنند. شهر سرزنده از دیکنند، به جای اینماندن و مالقات انتخاب می

ه و به آسانی قابل کننده بودکه فضاهای عمومی در آن دارای عملکرد و کارایی هستند  چرا که فضاهای بیرونی دعوت

های اصلی یک شهر سرزنده ویژگی 13«فضاهای عمومی و زندگی جمعی»(. وی در کتاب 1387:24)گل، استفاده هستند

های ها و خیابانهای آموزش برای تضمین حیات و سرزندگی، مکانوسسههای روزانه و شبانه، مرا تنوعی از کاربری

 (.5:1389)گل، کندهای باشکوه عنوان میهایی با ویترینامن و فروشگاه

را مجزا تعریف کرده  پذیریسرزندگی و زیستای متفاوت بررسی نموده؛ او گونهمفهوم سرزندگی را به 14چارلز الندری 

 17،یداریبلندمدت، پا 16ییخوداکتفا15:پذیریو با چهار رویکرد عمده و به شکل موضوعی به مسئله پرداخته است ]زیست

استفاده و مشارکت، تعامالت، ارتباطات، مبادالت  ت،یسطوح فعالسرزندگی:  -2یی؛ ایو خوداح 18ریپذانطباق ،یسازگار

 یسرزندگ»در مقاله  یچارلز الندری([. رونیها و تعامالت در جهان بتیتظاهر فعال ی)چگونگ شیو معامالت و سطوح نما

 یبررس یو فرهنگ یطیمح ،یاجتماع ،یاقتصاد کردیرا با رو یریپذستیو ز یسرزندگ19،«یخاستگاه رقابت شهر ؛یشهر

توسط 20:سرزندگی اقتصادی -1 .( ,2000Landry :4)استکرده را طرح  ریپذستیشهر سرزنده و ز کی یارهایو مع

سطوح اشتغال، درآمد خالص و استانداردهای زندگی مردم در یک منطقه تحت بررسی، شمار سالیانه گردشگران، 

ی سطوح به وسیله 21:سرزندگی اجتماعی -2گیرد. ها، ارزش زمین و دارایی مورد ارزیابی قرار میعملکرد خرده فروشی

پذیر شود. یک شهر سرزنده و زیستعالوه ماهیت ارتباطات اجتماعی سنجیده میتعامالت اجتماعی به ها وفعالیت

سطوح پایین محرومیت، پیوستگی اجتماعی قوی، ارتباطات خوب و پویایی میان  واسطۀتواند بهلحاظ اجتماعی میبه

ای زندگی، روابط موزون و یک جامعه شهری هی وسیعی از شیوههای اجتماعی، روحیه جمعی و غور مدنی، دامنهالیه

گیرد. اول پایداری اکولوژیکی که می دو جنبه را دربر22محیطی: پذیریسرزندگی و زیست -3باطراوت توصیف گردد. 
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8 
در رابطه با متغیرهایی نظیر آلودگی هوا و صوت، دفع مواد زائد و فاضالب، انبوهی ترافیک و فضاهای سبز قرار دارد و 

مختلف  هایدوم، طراحی است که متغیرهایی مانند خوانایی، حس مکان، تمایز معمارانه، اتصال و ارتباط بخشی جنبه

 شدنی است را دربرکه محیط شهری تا چه حد دوستانه، امن و به لحاظ روانشناسی نزدیکشهر، کیفیت روشنایی و این

بقا، احترام و تجلیل از شهر و مردمانش، هویت، ی دربرگیرنده23:فرهنگی پذیریزیست سرزندگی و -4گیرد. می

هایی که بیانگر ماهیت متمایز های اجتماعی، تولید، توزیع و مصرف محصوالت دست بشر و نشانهخاطرات، سنت، جشن

 ادیز یهایو گردش و ورود دخریب یها، ترکراهادهیدر غالب پ یس انسانیارا در مق یسرزندگ 24راب کریرشهر  است. 

هایی چون گردش، خرید، گفتگو، کار و ایجاد (. وی معتقد است که فعالیت1: 1384)کریر، داندیم یعموم یبه فضا

توان از یکدیگر به صورت کامال مطلق جدا نمود. او عالوه بر توجه به حرکت پیاده در سطح شهر ارتباط اجتماعی را نمی

ها و شدت و ها در کنار یکدیگر با مقیاسست تا این کاربریها در سطح شهر معتقد امراتبی از توزیع کاربریبه سلسله

های زیاد تواند شامل سرزندگی فضای شهری و جلوگیری از اتالف هزینههای گوناگون قرار گیرند. این الگو میضعف

ر سرزندگی را در کنا25جان مونتگومری(. 1: 1376جهت حمل و نقل گسترده باشد )کریر به نقل از حبیبی و سلیمی، 

ی فعالیت در یک فضای شهری برشمرده و معتقد است سرزندگی موجب تمایز مناطق تنوع از اجزای اصلی سازنده

سرزندگی در وضعیت خاص  26،رایان و فردریک(. از نظر  ,1998Montgomery :97)شودموفق شهری از یکدیگر می

برانگیختگی، فعال بودن و یا داشتن منابع شود و چیزی بیش از یا پس از انجام رویدادهای خاص در فرد ایجاد می

ذخیره کالری در فرد است. سرزندگی به معنای داشتن انرژی جسمی و روحی، تعریف شده است که افراد، احساس 

شناختی است که ی خاص رواننظر این احساس، نوعی تجربهکنند. بهشور و شوق، سالمتی و انرژی در وجود خود می

(. از میان Ryan & Fredrick, 1997:530زندگی و روحیه در افراد قابل مشاهده است ) در این تجربه، حس شور

در رابطه با  «طراحی شهری در سرزندگی کیفیت مفهوم»در پژوهشی که با عنوان  کوروش گلکارپردازان داخلی نظریه

انسته و آن را د "Liveliness"و یا  "Livability"ی سرزندگی شهر به انجام رسانده، سرزندگی شهری را معادل واژه

معتقد است سرزندگی  ،نماید؛ به عبارت دیگری کیفیت طراحی شهری تعریف میهای سازندهلفهبه عنوان یکی از مؤ

خوانایی، شخصیت بصری، حسن زمان، غنای حسی، رنگ تعلق، آموزندگی، »به همراه شانزده کیفیت دیگری یعنی 

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

ای به نام کیفیت طراحی شهری را ، پدیده«کارآیی و پاکیزگی محیطی -پذیری، همسازی با طبیعت، انرژیانعطاف

 (. 1-3 :1386)گلکار، آفریندمی

فاقد  یفضا ،یو یدهیداند، به عقیم کنندگان فضا مترادفاستفاده یبرا یرا با نشاط و شاد یسرزندگ پاکزادجهانشاه 

تنوع در  تیدر فضا، رعا یسرزندگ یهیروح جادیا دیار است. او اعتقاد دارد کلبو کسالت کنواختی روح،یب ،یسرزندگ

 ر او،طبق نظ (.1:1386)پاکزاد،است کاربرانی هافیرفتارها و ط یمناظر، مبلمان، اتفاقات و حت رنگ، استفاده از

است که در فضا صورت  ییهاتیآن بازتاب نوع فعال یزیانگدر مقابل مالل یشهر یفضا تیو جذاب ییایپو ،یسرزندگ

 رویه دو دارای را آن سرزندگی، فضایی هایمصداق به اشاره با زادهسلطان حسین(. 41:1390)پاکزاد و سوری، ردیگیم

 وابسته هاآن ادراک به و مردم فرهنگ، بینش، به آن یرویه یک که است رویه سرزندگی دارای دو»گوید: می و داندمی
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زاده، سلطان)«دارند متقابل ارتباط هم با رویه دو این که شودمی معماری مربوط و شهری فضاهای به دیگری و است

 ها داللت دارد.ای از مؤلفهبا این تفاسیر مفهوم سرزندگی بر مجموعه (.1396

 

  27سرزندگی شهری.2

و  است)خستو ازمندیو نشاط ن یبه سرزندگ یزندگ یادامه یبرا ،میموجود زنده فرض کن کیاگر شهر را به مانند  

است که  ییجا م،یداشته باش یسالم یدر آن زندگ میتوانیاست که م یشهر سرزنده شهر (.1:1389 رضوانی،سعیدی

که یدر صورت لزوم )وقت یو حت یحمل و نقل عموم لیبا دوچرخه، با وسا اده،یچون پهم ییجاامکان حرکت و جابه

 یهمه یااست بر یشهر"شهر سرزنده  در حقیقت آسان وجود دارد. یشخص لیوجود ندارد( با اتومب یگرید یچاره
 یکودکان و افراد مسن باشد، نه فقط برا یجذاب، کارآمد و امن برا دیبدان معناست که شهر سرزنده با نی، ا"مردم

 ،طور کلی(. به1: 1389 ،ی)طاهرکنندیم یخارج از شهر و در حومه زندگ وکنند یکه از آن کسب درآمد م یکسان

ها )به لحاظ از افراد و تنوع آن یکه در آن حضور قابل توجه ییفضا»عبارت است از  "28،فضای شهری سرزنده"یک 

 دو یبوده و دارا یاجتماع ای یعمدتًا به شکل انتخابها آن تیاز روز که فعال یعیوس یزمان یسن و جنس( در گستره

 یفضاها ییبایز تیفیبه ک یگریها وابسته است و دفرهنگ مردم و ادراک آن نش،یآن به ب یهیرو کیاست که  هیرو

در حالت کلی  (.66:1389رضوانی، سعیدی خستو و)«شود که با هم ارتباط متقابل دارندیمربوط م یو معمار یشهر

 یهادگاهیاز د کیهر  رشیتوان داشت که مسلمًا پذیم یشهر یسرزندگ یمتفاوت از حالت وجود یتلق سه نوع

به  6:1392)پورمحمدی و اسدی، به دنبال خواهد داشت یطراحان شهر یمزبور، الزامات خاص خود را برا یگانهسه

 (:1386نقل از پاکزاد، 
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 های همگانی شهریسرزندگی در عرصهاصول و معیارهای .3

ی سرزندگی در فضاهای شهری و مقوله به شهرسازی و معماری پردازاننظریه و اندیشمندان از توجهیتعداد قابل  

 مورد در هاآن از برخی. اندگردد، را برشمردهسرزندگی در این فضاها می را که موجب عواملی و نموده توجه معماری

ی لفهمؤ اند. کوین لینچ پنجدیده خردتر نگاهی از را سرزندگی دیگر برخی و اندکرده صحبت سرزندگی کالن سطح

. چارلز دکنیذکر م یبه عنوان ارکان سرزندگی( را و نگهدار تیحما -5، سود -4ی، منیا -3آوایی، هم -2، ثبات -1)

 -5هویت و تمایز،  -4ایمنی و امنیت،  -3دسترسی،  -2اختالط کاربری و تنوع،  -1ثر شامل )معیار مؤ 9الندری 
های بستر( را برای داده -9قابلیت رقابت،  -8ظرفیت سازمانی،  -7ارتباط و تشریک مساعی،  -6نوآوری و خالقیت، 

ی به موارد یسرزندگ یهاشاخص نییدر تبی مونتگومرشمارد. جان پذیر برمیشناسایی یک شهر سرزنده و زیست

ها در مکان و تداوم آن در یکاربر تیزمان فعال -3 ،ها با مکانیتناسب کاربر -2، هایربرتنوع کا زانمی -1نظیر )

 متیق ت،یفیباک یتجمع فرهنگ یهامکان ریها و ساتئاترها، رستوران نماها،یبه س یدسترس ،روزساعات مختلف شبانه

که کاربران  ییهاتیو فعال دهایوجود دها و ها، کنجدانیچون: باغ ها، م ییبه فضاها یدسترس -4، و انواع مختلف

 -6، در مکان یگذارهیو سرما یحفظ، نگهدار زیمختلط و ن یکاربر یالگوها -5، توانند از مشاده آن لذت ببرندیم

از تنوع  یریگو بهره یمکان به لحاظ معمار ییو رازگو ینوآور زانمی -7، مختلف یهامتیوجود امالک با ابعاد و ق

. از دیدگاه اشاره دارد( هاابانیخ یو توجه به بدنه و نما یابانیفعال خ یزندگ -8، ابعاد طراحانه بنا ریگونه، سبک و سا

بر مبنای این دیدگاه اساساً سرزندگی 
شهری صفت و کیفیتی است که در ذات 
محیط کالبدی و معماری، هستی داشته و 
به طور مستقل از ناظر وجود دارد. این 

شهرت دارد  "جبریت محیطی"دیدگاه به 
بر اساس آن محیط کالبدی مناسب جبرا و 

 انجامدمیبا ایجاد سرزندگی شهری 
 (.1386)پاکزاد، 

 دیدگاه نخست

-بر مبنای این دیدگاه سرزندگی شهری، مقوله

ای است که کامالً توسط ای ذهنی و سلیقه
گونه ارتباطی با شود و هیچناظر ساخته می

ساختار و خصوصیات محیط مصنوع ندارد. این 
موسم  "امکان گرایی محیطی"دیدگاه به 

محیط فاقد است و بر مبنای آن هندسه 
های اهمیت تلقی شده و تنها ویژگی

اقتصادی  –روانشناختی و موقعیت اجتماعی 
ناظر است که محیطی را به عنوان محیط 
سرزنده و محیط دیگری را و یا همان محیط 
را در زمانی دیگر به عنوان محیطی افسرده 

 (.1386، )پاکزاد نمایدبندی میطبقه

 دیدگاه دوم

ای دیدگاه، سرزندگی شهری پدیدهبر مبنای این 
شناختی است که در جریان فرآیند داد و  –ادراکی 

ستد میان خصوصیات کالبدی و قابل ادراک شهر از 
های سو و الگوها و رمزهای فرهنگی، توانایییک

ذهنی، تجارب قبلی و اهداف ناظر از سوی دیگر 
میالدی بر  1990گیرد. این دیدگاه از دهه شکل می

فضای شهری تاکید دارد و  "تجربه انسانی" مسئله
کیفیت طراحی شهری، از جمله سرزندگی را در 

انسان تعریف و ارزیابی  "تجربه و ادراک"رابطه با 
گرایی احتمال"کند. بر اساس این دیدگاه که به می

و یا رویکرد تعاملی موسوم است، ابتدا  "محیطی
محیط شهری خصوصیات و صفات کالبدی خود را 

دهد و ر معرض دید و ارزیابی حواس ناظر قرار مید
های گوناگون به سپس ناظر از آن محیط دریافت

عمل آورده و نهایتاً آن را مورد ارزیابی و قضاوت 
دهد و صفت سرزندگی را به محیط الصاق قرار می

 .(.1386نماید )پاکزاد، می

 دیدگاه سوم
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ها، توازن فعالیت -4تراکم توسعه،  -3تشویق فشردگی،  -2اختالط کاربری،  -1) شامل یسرزندگ هایلفهسای پامیر مؤ

باشد. معیارهای سرزندگی به پنداشت هویت و تاریخ( می -7وندهای عملکردی، افزایش پی -6سهولت دسترسی،  -5

 -3های شدید در فضای شهری؛ عدم وجود اختالف سطح -2نفوذپذیری کالبدی و بصری؛  -1شامل ) 29ویلیام وایت

مین تأ -4ا(؛ هها( و هم به صورت جدا جدا )مانند نیمکتمین امکانات برای نشستن هم به صورت جمعی )مانند پلهأت

گیری، تر را شامل آفتابباشد. وی عوامل کم اهمیتهای انتخاب( میهای غیرثابت برای نشستن و افزایش فرصتنیمکت

  -2مقیاس انسانی، مسیرهای منطقی کوتاه، فضای کوچک،  -1داند. یان گل، )زیبایی فضا و شکل اندازه فضاها می

 -4مرور آرام، فراهم آوردن امکان و پتانسیل توقف طوالنی در فضای شهری، عبور و   -3تراکم منطقی فضای شهری، 

، ریتم عمودی نما( را به های نرم، باز، مقیاس و ریتم، فعال و جاذبه برای حواس، بافت و جزییات، اختالط کاربریلبه

توانایی  -2ها، جذابیت -1)سرزندگی را در پنج عامل  30،منکند. دیوید چپهای اصلی سرزندگی عنوان میلفهعنوان مؤ

انجام داد  1998در سال 31هویت( خالصه نموده است. تحقیقاتی که باری شرمن -5آسایش،  -4امنیت،  -3دسترسی، 

معیارهای سرزندگی را 32هنری شفتوهاست. دهد که سرزندگی محصول کیفیت بصری محیط و تنوع فعالیتنشان می

 ،یمیاقل و آرامش شیآسا -6 ت،یمنا -5 ،یریپذانعطاف -4 ،یصریی ببایز -3، تیتنوع و جذاب -2 ،ییواناخ -1شامل )

 (.Shaftoe, 2008:1داند)( میمردمی ریحضورپذ -9ی، رینفوذپذ -8 ،یروزت شبانهیو فعال یتنوع کاربر -7

 -3بصری،  زیبایی -2کالبدی،  تنوع -1های سرزندگی را شامل )لفهگلکار مؤپردازان داخلی؛ کوروش از میان نظریه

دو عامل  ی بهسرزندگ یهالفهؤم نییپاکزاد در تبداند. جهانشاه مردم( می حضورپذیری -4تنوع کاربری،  -3امنیت، 

تنوع:  تنوع در عملکرد: که با وجود تنوع کاربری مکان در  -1: )( اشاره داردتی)در بعد کالبد و فعال تیتنوع و امن

های های مختلف که امکان فعالیت فردی و جمعی را به همراه دارد. وجود فعالیتروهروز و جلب گساعات مختلف شبانه

ها که دارای سرریزی در خیابان هستند، در کنار ها و کافهشاپمربوط به گذران اوقات فراغت مانند رستوران، کافی

کالبد:  قش دارند. تنوع درتسهیالتی مثل پارکینگ، تلفن عمومی و دسترسی به حمل و نقل عمومی در این زمینه ن

ثری و شاخص، در ایجاد سرزندگی نقش مؤ تنوع در جزییات، مصالح، نورپردازی و فرم، در کنار حفظ بناهای تاریخی

 تیامن شیها و افزاگروه یجاذب برا یهاینقاط فعال و روشن، کاربر یپراکندگامنیت در عملکرد؛  امنیت: -2. دارند

ها، ضمن در بدنه یها و وجود مسکونتیفعال یحضور مردم، امکان کنترل و وجود افراد مسئول، سازگار قیاز طر

وجود عدم  :. امنیت در کالبدباشد یشهر یدر فضاها یتواند موجد سرزندگیم مردم یروزمره یازهایبه ن ییگوپاسخ

 یفضا یهاعرصه نیب زیتما جادیو ا یبصر مناسب، امکان مراقبت و کنترل ینورپرداز ،یو مخف کیتار یهاگوشه

را به  یسرزندگد. سیدحسین بحرینی رونیبه شمار م یسرزندگ نیثر در تامؤم یاز جمله راهکارها یو خصوص یعموم

در جوار مراکز  ادیز تراکم -3 ،یاتیوجود مراکز ح -2 جان،یو ه یحس زندگ -1): کندیم فیتعر ریهای زهمراه مؤلفه

( جیو مه جالب فضاهای -6مستمر، ریغ ایهای مستمر تیفعال -5 ابان،یخ کنار هایتیفعال -4 ،یهای اصلو جاده

 (.1: 1382)بحرینی، 

 پردازان خارجی و داخلی؛ ماخذ: نگارندگاننظریه دیدگاه از سرزندگی های. مؤلفه1جدول 

 نظرانهای سرزندگی از دیدگاه صاحبمؤلفه نظرانصاحب

                                                           
2 9 William Whyte 
3 0 Mark David Chapman 
3 1 Bari Sherman 
3 2 Shaftoe 



 

 های تاریخی با تأکید بر رهیافت گردشگری میراثیبازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان

11 آزاده بیطرف، زهراسادات سعیده زرآبادی، حسین ذبیحی

2 
 ی.و نگهدار تیحما -5، ودس -4ی، منیا -3آوایی، هم -2، ثبات -1 کوین لینچ

نوآوری و  -5ز، هویت و تمای -4یت، ایمنی و امن -3دسترسی،  -2ری و تنوع، اختالط کارب -1 الندری چارلز
 های بستر.داده -9ابلیت رقابت، ق -8رفیت سازمانی، ظ -7ریک مساعی، ارتباط و تش -6خالقیت، 

ها در مکان و یکاربر تیزمان فعال -3 ،ها با مکانیتناسب کاربر -2، هایتنوع کاربر زانمی -1 یمونتگومرجان 
 یهامکان ریها و ساتئاترها، رستوران نماها،یبه س یدسترس ،روزتداوم آن در ساعات مختلف شبانه

ها، دانیچون: باغ ها، م ییبه فضاها یدسترس -4، و انواع مختلف متیق ت،یفیباک یتجمع فرهنگ
 یالگوها -5، توانند از مشاده آن لذت ببرندیکه کاربران م ییهاتیو فعال دهایها و وجود دکنج
-متیوجود امالک با ابعاد و ق -6، در مکان یگذارهیو سرما یحفظ، نگهدار زیمختلط و ن یکاربر

از تنوع گونه،  یریگو بهره یمکان به لحاظ معمار ییو رازگو ینوآور زانمی -7، مختلف یها
 .هاابانیخ یو توجه به بدنه و نما یابانیفعال خ یزندگ -8، ابعاد طراحانه بنا ریسبک و سا

سهولت  -5ها، توازن فعالیت -4تراکم توسعه،  -3تشویق فشردگی،  -2اختالط کاربری،  -1 سای پامیر
 هویت و تاریخ. -7افزایش پیوندهای عملکردی،  -6دسترسی، 

 -3های شدید در فضای شهری؛ عدم وجود اختالف سطح -2نفوذپذیری کالبدی و بصری؛  -1 ویلیام وایت
ها( و هم به صورت جدا جدا )مانند تأمین امکانات برای نشستن هم به صورت جمعی )مانند پله

 های انتخابهای غیرثابت برای نشستن و افزایش فرصتتأمین نیمکت -4ها(؛ نیمکت
  -3تراکم منطقی فضای شهری،   -2انی، مسیرهای منطقی کوتاه، فضای کوچک، مقیاس انس -1 یان گل

های نرم، لبه -4عبور و مرور آرام، فراهم آوردن امکان و پتانسیل توقف طوالنی در فضای شهری، 
باز، مقیاس و ریتم، فعال و جاذبه برای حواس، بافت و جزییات، اختالط کاربری، ریتم عمودی 

 نما.
 هویت. -5آسایش،  -4امنیت،  -3توانایی دسترسی،  -2ها، جذابیت -1 مندیوید چپ

 ها.تنوع فعالیت -2کیفیت بصری محیط،  -1 باری شرمن

و  شیآسا -6 ت،یمنا -5 ،یریپذانعطاف -4 ،یصریی ببایز -3، تیتنوع و جذاب -2 ،ییواناخ -1 هنری شفتو
 .مردمی ریحضورپذ -9ی، رینفوذپذ -8 ،یروزت شبانهیو فعال یتنوع کاربر -7 ،یمیاقل آرامش

 مردم. حضورپذیری -4تنوع کاربری،  -3امنیت،  -3بصری،  زیبایی -2کالبدی،  تنوع -1 کوروش گلکار

 تیامن -2، تنوع -1 جهانشاه پاکزاد

 ،یهای اصلدر جوار مراکز و جاده ادیز تراکم -3 ،یاتیوجود مراکز ح -2 جان،یو ه یحس زندگ -1 بحرینی سیدحسین
 جیو مه جالب فضاهای -6مستمر، ریغ ایهای مستمر تیفعال -5 ابان،یخ کنار هایتیفعال -4

 

در میان موارد ذکر شده دیده شده، که پرتکرار  تمیآ 10پردازان، هیاز نظر کیهر جانب از وحه مطر یهالفهؤم از میان

از  یک: یمردم . حضورپذیری1باشد که عبارتند از: موارد میها نسبت به سایر لفهتر این مؤی اهمیت بیشدهندهنشان

فضا مرده است و با  ،که مردم از فضا استفاده نکنندیفضاست. تا زمان کیحضور و ماندن مردم در  یسرزندگ یهالفهؤم

ماندن  طیاز شرا یکیحضور مردم فراهم کرد.  یمناسب را برا طیشرا دی. پس باردیگیحضور مردم است که فضا جان م

آن  یباشد. فقط با امکان نشستن است که حضور و ماندگاریم ستننش یبرا ییو حضور مردم، به وجود آوردن فضاها

 - 8 :1375هالد، نیر و )گلدیآیبسته فراهم م یفضاها رونیدر ب ریدلپذ یهاتیشود و امکان فعالیتر میفضا، طوالن

در تمام  تیاست که تنوع و جذاب سریم یمدار زمانو مردم ریپذستیجو سرزنده، ز کی جادیا :تیتنوع و جذاب. 2(. 9

 یتنوع، تنوع عملکرد یاصل یهااز شاخصه یکیشود.  دهیشده د یطراح یعموم یساختمان و فضاها یمعمار یهاهیال

مردم را با توجه به  گرید یازهاینداشته باشد و ن یکاربر کیشده تنها  یطراح یمعمار یکه فضا یباشد. به نحویم

 ژهیبه و یتجار یهاتیفعال لهیفضاها به وس یشان تحت پوشش خود قرار دهد. در برگرفتن لبهو فرهنگ ازینوع ن
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 یمعمار یفضا یلبه یکند. تجربه نشان داده است که طراحیم یانیکمک شا یحس سرزندگ جادیدر ا ییرایخدمات پذ

 یاستفاده از فضاها شیافزا یها براراه نیاز بهتر یکیها کافه ایها و رستوران ،یشفروخرده یهاو استفاده از مغازه

عمل  گریجلب مردم د یبرا ییهمانند آهنربا زیکند و لذت بردن مردم نیباشند؛ غذا مردم را جذب میم یعموم

 (. 116: 1392 ر،ی)پامکندیم

متنوع و  یبصر یهادیمصالح استفاده شده، استفاده از دباشد. تنوع در یم تیاز تنوع و جذاب یگرینوع د یبصر تنوع

نظم یب دیاست که تنوع نبا تیمسئله حائز اهم نیگردد: البته ذکر ایم یمتنوع سبب تنوع بصر یهااستفاده از رنگ

 تیکامالً حائز اهم زیمنظور توجه به عناصر کوچک ن نین ببرد. بدیرا از ب یباشد که انسجام بصر یابوده و به گونه

 آسایش .3. (96... )همان:  متنوع و یهایسازبنا، مبلمان مجموعه، کف یمعمار اتییباشد؛ به طور مثال توجه به جزیم

که اشخاص را به  ییهااست. تماس یخشنود ۀیبخش است و مااست که لذت ییهااز تماس یناش شیآسا آرامش: و

 ،یاهیمانند پوشش گ یعیطب یهااطراف به کمک المان یتضاد با فضاها جادیکنند. ایم دییأاز جامعه ت یعنوان افراد

 یهامکان ه،یوجود سا اده،یپ یرهایمناسب مس یپهنا ،یداخل یخود در فضاها یراحت زانینما، احساس فرد از مآب

به وجود آمدن آرامش و  یداشتن برا تیبودن و احساس امن دیبخش و شاداب، در معرض دفرح یهاتینشستن، فعال

 یکه برا ییقط فضاهاف . نفوذپذیری:4. (329: 1388 ،همکاران)کارمونا و باشدیم یاتیاز عوامل ح یسرزندگ جادیا

جهت  یدیمعرف کل کیاز قدرت انتخاب،  یحد نیدهند. بنابرایباشند به مردم حق انتخاب م یمردم قابل دسترس

 ،یریاشکال نفوذپذ گریاز د نیچننامند. همیم یریرا نفوذپذ تیفیک نیاست که ا طیمح یسرزندگ زانیم یابیارز

که  یاشاره کرد. در حال ریمس دنید ییتوان به توانایم یبصر یرینفوذپذ فیباشد. در تعریم ،یبصر یرینفوذپذ

درون  نیب ،یداریاست که به لحاظ د یاست. منظور از آن، ارتباط طیحرکت در مح ییاشاره به توانا یکالبد یرینفوذپذ

 6: 1382 ،ی)بنتلزدسایکاربران فراهم م یرا برا گریکدیدو فضا در امتداد  نیا افتنیشده و امکان بسط  جادیا رونیو ب

و  یشود. در معماریو اجسام گفته م ایدر اش رییتغ تیطور عام به قابلهب یریپذانعطاف: پذیریانعطاف. 5. (21 –

و  ییفضا یریپذانعطاف "یریپذانعطاف" یمنظور از واژهی، عموم یفضاها یطراحطور خاص و به طیمح یطراح

 ،یونتور)است دیجد یهاو کاربست ازهاین ط،یابه شر یابیدست یدر آن برا رییساخت و تغانسان یفضا یدهسامان

1357 :49 – 60 .) 

کردن موارد  کتهیمنعطف استفاده کرد و از د یاز فضاها دیبا یسرزندگ جادیا یبرا یعموم یدر فضاها رپامی گفتۀ به

رساندن  حداکثربه  یمملو از عناصر ثابت باشد، برا دیاجتناب کرد. فضا نبا یعموم یفضاها یاستفاده خاص و منفرد برا

تواند یدر کنار هم م یاستفاده از چند کاربر نیچناز مبلمان ثابت بزرگ اجتناب شود. هم دیبایم ،یریپذانعطاف زانیم

امن، اندازه  یفضا جادیدر ا یاصل یهالفهؤاز م یکی. امنیت: 6 .(120: 1392 ر،ی)پامدینما ترشیفضا را ب یریپذانعطاف

از  نیگذارد و ایم ریثأت تیامن یرهایفضا در متغ یاز آن است که اندازه یحاک یمطالعات یهاافتهیباشد. یو فرم فضا م

را  یانسجام و روابط اجتماع ،گرید یو خشنوت گردد و از سو یاضطراب، ناسازگار شیتواند موجب افزایسو مکی

 جادیفضا در ا یاندازه»دارد که یاظهار م تهیس لویکه کامیطوربه .گرددیم یکرده و سبب نشاط و سرزندگ تیقوت

 زیفضا ن فرم(. 39: 1379 ،ییتوال)«برقرار است یترمانهیتر فضا روابط صمدارد، در ابعاد کوچک ریتاث یروابط اجتماع

شود.  دهیدوست ندارد در حال ارتکاب جرم د یمجرم چیشک هیب .مهم است یاریشاخصه و مع ،آن یهمانند اندازه

دارد و از  ریانکارپذ یدفاع نقشبدون یفضا کی جادیا یفرم فضا در چگونگ یبه عبارت ایفضا  یکیزیساختار ف ن،یبنابرا

 یلهیوسباشد که به یاگونهو فرم به یکه از نظر ساختار ییابد. فضاهاییم تیفرم فضا اهم اتیفیرو توجه به کنیا

رفتار را به صورت بالقوه جهت  یطیمح طیشرا اورند،یروشن در ذهن هر ناظر به وجود ب یریشکل، رنگ و نظم، تصو
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 یبصر محفظ تدا ،مثال یارتباط مطرح هستند برا نیدر ا زین یگرید یطیمح اتیفیسازند. البته کیمجرمانه نامساعد م

 نیچنرا سبب نگردد؛ هم یمخف یفضاها جادیا ییکه قطع تداوم و فضایطوربه طشیبرآمده و مح یفضا نیب ییو فضا

 ،ی)صالحباشند منیا یفضاها شینما یبرا یخاص، شاخص مناسب یتوانند با فرم و طراحیخود م یها به نوبهیفرم ورود

آنچه  نیب یکیالکتیو وضوح است؛ د یدگیچیپ بیترک ،یمعمار دگاهیاز د تیشفاف :شفافیت .7. (159 – 158: 1387

 ،یبصر یهاهیکردن فضا و ال میتوان گفت نفوذ و تقسیم بی. به هر ترتردیگیچه که مورد اشاره قرار مکه هست و آن

 شهیچون ش یموقت یپوسته کیتوان تنها به یرا نم تیشفاف یواژه کهنیشفاف است، کماا یمعمار یذات کالبدها

آورد یفراهم م ینور یاز رفتارها یارا در بازه یمتعدد یبصر یهافستیمان شه،یش یماده قتیبلکه در حق ،نسبت داد

تواند یم یدر معمار شهی. به عنوان نمونه شدیافزایم ییفضا تیاز شفاف یسنت یهارا به نگرش یادیکه عمالً ملحقات ز

و  یرنگ یشهیسندالست، ش شهیدار، شنقش یشهیصاف، ش شهیچون ش یختلفشفاف ممهیشفاف و ن یهادر صورت

به  تیشفاف .(7: 1391 ،همکارانو  یی)باباردینما مورد استفاده قرار گ ژهیوو بلوک شده در کالبد بنا و به یقالب شۀیش

تدام و  ت،یالیو س ییای: چون پوییفضا یهاشاخص یتواند به القایم تیدر نها یدر سرزندگ یاصل یالفهؤعنوان م

در  ییفضا شیو گشا ییو خوانا تیمطلوب ،یانعطاف و سازگار ،یو سبک ییزداماده رون،یارتباط درون و ب ،یوستگیپ

 ییارهایها، برخالف معدر مورد جداره ژهیوه ب ت،یذکر است که شفاف انیشا نیچن. همانجامدیب ییروشنا نیمأضمن ت

 .گرددیم یزا معرفجمطرح شود، در ا تیاز آن که در کل شی... ب ساختار فضا و ،ییمانند وحدت فضا

دهد، یکه به او دست م یگم شود، اضطراب و وحشت یعموم یها و فضاهاطیبار در محکیاگر شخص  . خوانایی:8 

 نیوابسته است. بنابرا طیبا مح یو ییتا چه اندازه به آشنا یشخصدارد که توازن و سالمت وجود ینکته را روشن م نیا

 ،یروان تیکنند و موجبات احساس امن دایپ اراه خود ر یکند تا بتوانند به سادگیساختار خوانا به مردم کمک م کی

ارزش قائل هستند  ییهاساختمان یافراد برا: . زیبایی9. (81: 1392 ر،ی)پامآوردیرا فراهم م تیرفاه و مطلوب ش،یآسا

 دهیرا که تعهدات حاکم اشخاص را مجبور به ناد یشان را متعادل سازند و احساساتنادرست اتیتوانند خصوصیکه م

ندارند؛ اما حس  یبه بررس یچندان ازین یحسادت و پرخاشگر ،ییجو. حس رقابتندینما بیکنند، ترغیها مگرفتن آن

 شتنیاز خو یبخش مهم ،یو شادمان یبه سرزندگ ازیبه آرامش و حس ن ازیحس ن م،یگسترده و عظ ینتواضع در جها

کند.  هیاحساسات را به ساختار خانه توج نیا وندیبه پ ازیتواند نیم زشانیانگدهند که خال تاسفیم لیافراد را تشک

 دهیرا که جهان ناد یمهم قیبتوان حقا فاًشود که صریگفته م ییمهم است که خانه به جا ارینکته بس نیگفتن ا

 یدرون یبا نغمه یاست ساختمان ی. کافدینما یادآوریها کند به آنیآشفته و مردد افراد فرامش م تیشخص ای ردیگیم

تواند یراه مدر بزرگ یرستوران کوچک ایفرودگاه، کتابخانه، باغچه  یحت نیفرد همسو باشد تا آن را خانه بنامد. بنابرا

کنند به یم فیتوص بایز یوجود دارد و آن را با واژه یکه در معمار یتوازن نی(. بنابرا103: 1388اتن، بباشد )دو هخان

 . نامندیم یو سرزندگ یشادمان ای یآن را سالمت روان یکند که به لحاظ روانشناسیاشاره م یتیوضع

های اجتماعی است. این کیفیت، پتانسیل فضا برای انجام دادن بخش درخور توجهی از فعالیت پذیر بودن:: فعالیت10

(. فعالیت، محصول 4:1391زاده و ثمری، )عباس، استفاده و معانی گوناگون باشندها باید واجد فرمبرای این امر مکان

 (.Montgomery, 2007:97دو مفهوم مجزا، اما مرتبط به هم است: سرزندگی و تنوع )
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دور زدن،  ی( به معناturns) نیدر لغت الت شهیگشتن اخذ شده که ر ی( به معناtour) یاز کلمه 33یلغت گردشگر 

در  است. افتهیراه  یسیبه انگل تیو فرانسه و در نها ییایبه اسپان یونانیمبدأ و مقصد دارد که از  نیرفت و برگشت ب

به محل سکونت  یو سپس بازگشت ردگییانجام م یبه مقصد یتکه در آن مسافر یبه سفر یگردشگر34،فرهنگ وبستر

مسافرت و  یبه معنا یگردشگر نیز،35(. در فرهنگ لغت النگمن ,1973:1218Webster)گرددیرا دربر دارد، اطالق م

ی گردشگری به واژه 36،از دیدگاه میل و موریس .( ,1988:1712Longman)معنا شده است یسرگرم یبرا حیتفر

ی همه چیز از قبیل پیوندد. این واژه دربرگیرندهشود که در زمان سفِر گردشگرها به وقوع میفعالیتی اطالق می

جا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر بعد از بازگشت است. نظر، اقامت در آن ریزی سفر، مسافرت به مکان موردبرنامه

دهد، نظیر خریدهای انجام شده و عنوان بخشی از سفر، انجام میهایی است که مسافر بهچنین شامل فعالیتهم

ها و تاثیراتی است که در که، گردشگری تمامی فعالیتآید. خالصه آنتعامالتی که میان میزبان و مهمان به وجود می

 (. Mill & Morrison, 1992:1)پیوندندطول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع می

ده گونه تعریف کردر تعریف جامعی که از گردشگری ارائه داده است، گردشگری را این37سازمان جهانی گردشگری

گردشگری عبارت است از مجموعه کارهایی که یک فرد در سفر و در مکانی غیر از محیط عادی خود برای مدتی است: 

دهد، و هدف آن سرگرمی، تفرج، استراحت، ورزش، دیدار نیست، انجام میتر از یک سال ساعت و بیش 24تر از که کم

های مذهبی موریت، شرکت در سمینار یا کنفرانس، درمان، مطالعه، تحقیق، فعالیتا اقوام و آشنایان، کسب و کار، مأب

 صورتبه که است مختلف هایفعالیت از ایآمیزه (. این صنعتWTO, 1999:1)هایی از این قبیل استو فعالیت

 روابط و هاپدیده یهمه شامل در حقیقت گردشگری. گیردمی انجام گردشگران به رسانیخدمت منظور ای بهزنجیره

 فرآیند در میزبان جوامع و ها،دولت جهانگردی، محصوالت فروشندگان و کنندگانگردشگران، عرضه تعامل از حاصل

 اهمیت دارای جهت دو از صنعت گردشگری ،کلی طوربه(. Mcintosh 1995: 9)گردشگران است از پذیرایی و جذب

 اقتصادی نظر ثانیاً از و شودمی هاگویش و هاسرزمین اقوام، نژادها، ها،فرهنگ دیگر مردم با آشنایی موجب اوالً: است

 توجه مورد تربیش آن ی اقتصادیجنبه امروزه که شودمی اشتغال محسوب ایجاد نیز و ارز و درآمد مهم منابع از یکی

 و شهرها (. به تبع رشد اقتصادی حاصل از گردشگری، رونق90:1395بخش، )میرحسینی و جهاناست قرار گرفته

)موحدیان و محمودی، کندمی تبدیل سرزنده محیطی به و آورددرمی یکنواختی از را هاآن افتد واتفاق می روستاها

رزندگی شهری ارتباطی دوسویه و مستقیم است، به این معنا که در ارتباط میان گردشگری شهری و س (.2:1397

های یابد. با شناخت عناصر و پارامترصورت ارتقای میزان سرزندگی در فضاهای شهری، گردشگری شهری نیز توسعه می

گردشگری و به تبع آن رشد  گردشگران فعال توان موجبات حضورها در فضاهای شهری میسرزندگی و اعمال صحیح آن

 شناختی و ... را فراهم ساخت.محیطی، فرهنگی، کالبدی، زیباییی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستدر همه

های سرزندگی در فضاهای همگانی شهری شامل لفهترین مؤکه در مطالب فوق عنوان گردید، شاخصطور همان 

پذیری، امنیت، شفافیت، نفوذپذیری، انعطاف مواردی نظیر )حضورپذیری مردم، تنوع و جذابیت، آسایش و آرامش،

توان عالوه بر خلق فضایی پویا و ها، میکارگیری آنهباشند که در صورت بپذیر بودن( میخوانایی، زیبایی و فعالیت

                                                           
3 3 Tourism 
3 4 Webster Dictionary 
3 5 Longman Dictionary 
3 6 Mill & Morrison 
3 7 World Tourism Organization (WTO) 
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های لفهمؤ های گردشگری شهری وی میان شاخصسرزنده، صنعت گردشگری را نیز توسعه بخشید. در نمودار زیر رابطه

 گی نشان داده شده است. سرزند

 

 
 .. نمودار ارتباط میان سرزندگی و گردشگری شهری؛ ماخذ: نگارندگان1تصویر 

  

 های تاریخی )گردشگری میراثی(گردشگری در مکان.5

 و باستانی آثار چراکه شوند.محسوب می گردشگری جذب در مهم عوامل از های فرهنگیتاریخی و جاذبه آثار امروزه 

مرز  و مملکت همان توجه درخور هایارزش و هاویژگی دارای و کشور همان خاص فرهنگ معرف ای،جامعه هر کهن

 باعث نتیجه در و است دیگران برای ایجاذبه و قوم آن برای زیاد بسیار معنوی هایارزش دارای آثار این. است و بوم

گردشگری (. 1: 1389 همکاران، و ساعی)شودمی آثار و هاجاذبه آن شناخت و بازدید برای دیگران جذب و جلب

 از جمله گوناگون اهداف با تاریخی بناهای و آداب و رسوم فرهنگی، هنری، هایمیراث با آشنایی به منظور 38تاریخی

                                                           
پردازد، یم یخیتار هیابن ها وها، مکاناز موزه دیو به بازد شود،می نامیده نیز میراث گردشگری ( کهHistorical Tourism) تاریخی گردشگری .38

به  دیاست و شا یانواع گردشگر نیترو مهم نیتریاز اصل یکی ینوع گردشگر نیرا به خود اختصاص داده است. ا یاز گردشگر یاامروزه بخش عمده

و تمدن در  خیوجود تار یهااسناد و نشانه نیترو زنده نیآشکارتر رایو جذب گردشگران به عهده دارد؛ ز غینقش را در تبل نیتریجرأت بتوان گفت اصل

ها، منابع معموالً شامل موزه نیارتباط دارد. ا یمنابع فرهنگ ایگذشته  یفرهنگ راثیبا م یابه طور گسترده راثیم یگردشگر. شودیکشورها محسوب م

ها و مردمان گذشته است که به صورت موثق، داستان ییهاتیها و فعالتجربه مکان یسفر برا راث،یم یشود. گردشگریاندازها مو چشم خیتار یهامقبره

چون  یباستان یآور شکوه و عظمت کشورهاادیروند که یم یخیتار هیها و ابنسایها، کلها، مجسمهاز موزه دیبه بازد یگردشگران نیکنند. چنیم یمعرفرا  

آن، دست  قیو از طر گریکدی یخیو تار یفرهنگ راثیآشنا شدن مردم جهان با م ،حیبه فرهنگ صح یابیدست یهااز راه یکی است. ونانیمصر و  ران،یا

 راثیآنچه با عنوان م نیرا فراهم آورد؛ بنابرا ییآشنا نیا نهیزمتواند یاست که م ییاز ابزارها یکی یاست. صنعت گردشگر یالمللنیبه تفاهم ب افتنی

 یخیتار یو بناها یمیقد یشهرها ،یعیطب یاندازهادارد. چشم یبلکه تعلق به همه جوامع بشر ست،یجامعه ن کیمتعلق به  دیآیم اربه شم یفرهنگ

 تیرو امروزه با توجه به حاکمنیکنند؛ از ایخود جلب م یبرخوردارند که گردشگران را به سو ییهااز چنان جاذبه گرید یاماکن باستان ایها موجود در آن
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 جهت مناسب بستری تاریخی هایمکان رواز این(. 1: 1388 امینی، شمس و)گیردمی صورت پژوهشی و آموزشی

 و معنا کالبد، با آشنایی. باشندمی فرهنگی -تاریخی گردشگری بر تأکید با گردشگری اهداف از بسیاری شدن برآورده

 و هنری فرهنگی، هایمیراث با آشنایی زمانهم که بوده جامع کلیتی عنوانبه تاریخی هایمکان درون هایفعالیت

ی مستعدترین در زمره39فراوان تاریخی و فرهنگی هایکشور ایران نیز به سبب وجود جاذبه سازد.می میسر را تاریخی

 است بشری سازتمدن کشور هفت از یکی ی گردشگری تاریخی قرار دارد. در حقیقت ایرانکشورهای جهان در حوزه

 دهم یرتبه در نظر این از که باشدمی منقول غیر فرهنگی و تاریخی اثر هزار دویست و میلیون یک از دارای بیش که

تواند به (، لذا با فراهم آوردن بسترهای اقتصادی و مدیریتی مناسب، می12:1394حسنی، )شیخگرفته است قرار جهان

 (.2:1395مقدم و مهدوی، گردد)اسکندریتبدیل یکی از مقاصد مهم برای گردشگران تاریخی 

 

 های تاریخیی سرزندگی در بافتعوامل ارتقادهنده.7

رسد که عوامل ارتقادهنده سرزندگی نظر میشهری، به بازآفرینی هایبرنامه های هدفبا توجه به مشکالت اصلی بافت  

ها همخوانی و سازگاری داشته باشند و در جهت از بین بایست با مشکالت و معضالت این بافتی نخست میدر وهله

توان عنوان کرد که ها میگونه از بافتترین مشکالت اینرو و با درنظر گرفتن عمدهبردن و بهبود آن گام بردارند، از این

 (:6:1395معیارهای زیر عامل افزایش سرزندگی هستند)اسکانی و حاجیان، 

های محیط است که ارتباط مستقیم با ها، عدم تنوع کاربری: یکی از مشکالت اصلی این بافتهاتنوع جاذبه .1

 جذب کم شهروندان به فضاهای عمومی دارد.

که قوت دسترسی ها ضعف دسترسی است، در حالیگونه از بافتترین مشکل این: اصلیقابلیت دسترسی .2

 های عمومی را فراهم کند.تواند امکانات متنوع رسیدن به عرصهمی

گونه ها در اینهای محیطی، بصری و مانند آن: عدم وجود آسایش به دالیل فراوان از جمله آلودگیآسایش .3

 فضاهاست.

های ی کالبدی و اجتماعی دارند نیز باعث ارتقای سرزندگی در محدودهمولفه که جنبه: این دو ایمنی و امنیت .4

 شوند.بافت تاریخی می

که سبب افزایش جذب و نگهداشت ها افزون بر اینها و بُعد مناسب آن: زمان فعالیتزمان و بعد فعالیت .5

شوند و در الفصل خود نیز میهای بشود، باعث افزایش امنیت محدودههای شهری میشهروندان به محیط

 رسیم.ی تنوع و امنیت به این ارتقا مینتیجه از دو جنبه

ها ارتباط مستقیم با ابعاد و تنوع فعالیت ما دارد که افزایش آن، به : این فعالیتهای کنار خیابانفعالیت .6

 ثر باشد.د مؤتوانریزی شده، کنترل شده و با درنظر گرفتن اصول مربوط به خود، میصورت برنامه

                                                           
 تیهستند، اهم یستیو تور یفرهنگ یهاارزش یآن قسمت از شهرها که دارا یمیو بافت قد یخیتار یبناهادر امر محافظت از  یاقتصاد آزاد عموم ستمیس

جهت  یشروع مناسب ینقطه ،یخیمحافظت آثار تار یبرا راثیم یبه نقش مثبت برنامه گردشگر یباور و اعتقاد ملاغلب محققان معتقدند که د. دارن یادیز

و  یو طرفدار تیآموزش و حما ،یموجب رشد و توسعه راهبرد ،یراثیم یگردشگر یهااست. برنامه یراثیم یگردشگر یهایژگیو و فاتیدرک اغلب توص

 (.1: 1394زاده، )یعقوب شوندیمجدد جوامع م یایو اح یخیو تار یباستان یهانجات مکان جهیدرنت
 ارینظر گردشگران بس از لیدل نیدارند و به هم یاریبس تیاهم یفرهنگ راثیشود که از نظر میم یفرهنگ وی خیتار یهامکا شامل یخیتار یهاجاذبه .39

 (.42: 1389چیانه، )حیدری اندیدنید جذاب و
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ای ه: حمل و نقل در هر دو بخش عمومی و خصوصی امکان افزایش حضور شهروندان، در محیطحمل و نقل .7

 کند.شود و در نتیجه ارتقای سرزندگی آن را فراهم میشهری را سبب می

شهری شود، باعث جذب شهروندان به محیط تر دیده میها کماین اختالط در این بافت 40:هااختالط کاربری .8

 شود.می

ترین عوامل ارتقای سرزندگی توان از اصلیتنوع را می . تنوع:1توان در چهار معیار این موارد را به طور خالصه می

 "41تیبالدز"شوند. های شهری میکنندگان متنوع به محیطدانست، چرا که این عامل باعث جذب شهروندان و استفاده

داند و ترین تنوع شهری را حاصل از تفاوت در مردم مینقل از جین جیکوبز بیشمحور به نیز در کتاب شهرهای انسان

-25: 1385)تیبالدز، تر پدید بیایدتوجه ویژه شود تا شهری زنده ،بایست به این تنوعریزی میمتعقد است در برنامه

از دو کارکرد اصلی،  ، چهار شرط داشتن بیش«مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی»(. جیکوبز نیز در کتاب 28

کنندگان را ضروری دانسته است، که نشان از توجه ها و تعداد کافی مصرفهای کوتاه، تنوع در سن ساختمانبلوک

ها و کالبد هم به تنوع در فعالیت "سای پایمر"ایشان به کارکرد و کالبد فضاها در ایجاد تنوع دارد. در رابطه با تنوع 

)بحرینی، بری، کالبدی و فعالیتی تقسیم کردتوان در سه دسته کار(. از طرفی تنوع را می96:1389)پامیر، کنداشاره می

توان عنوان کرد که تنوع را در تنوع کاربری، تنوع کالبدی شامل مساحت و طبقات (. در نهایت می216 -215: 1382

سرزندگی در فضاهای عمومی رابطه  دسترسی:. 2ها بررسی کرد. ها و زمان فعالیتو تنوع فعالیتی، شامل تنوع فعالیت

تری های تاریخی در زمره جدیالخصوص که در تمامی بافتمستقیمی با دسترسی شهروندان به این فضاها دارد، علی

)بحرینی، داندآن را یکی از خصوصیات شهر خوب می "بحرینی"مشکالت است. اهمیت دسترسی تا جایی است که 

ی پیاده و سواره بودن دسترسی، دسترسی تند و کند، ابعاد مختلفی اعم از توجه به جنبه (. این ویژگی در203:1383

دسترسی محلی و عبوری، حمل و نقل عمومی و خصوصی، ترافیک ساکن و ترافیک در حال عبور قابل بررسی و ارزیابی 

 هستند.

سواران، افراد پیر و ی افراد پیاده، دوچرخهاین در حالی است که تیبالدز معتقد است که شهرها باید ساخته شود تا برا 

توان در عرض های تاریخی را می(. دسترسی در بافت61:1385)تیبالدز، آموزان کارایی داشته باشندمعلول و دانش

رو و نور کافی معابر نیز در دسترسی رو، تنوع حمل و نقل عمومی پیگیری کرد. هرچند پیادهمعابر، تعداد معابر سواره

کرمونا عنوان  . آسایش:3گیرند. بررسی هستند، اما این دو شاخص در بخش ایمنی و امنیت مورد تحلیل قرار می قابل

به نقل از تهرانی،  2007ا، کرمون)است که مورد استفاده قرار بگیرد بعید ،نماید که اگر فضاهای شهری راحت نباشدمی

توان استفاده از  -2مین آسایش اقلیمی، تأ -1کند: تقسیم میهای زیر لفهچنین آسایش را به مؤ(. وی هم104:1390

، تسهیالت رفاهی و امنیت آب و هوا، ترافیک"های محیطی. پامیر نیز چهار عامل انواع آلودگی -3تجهیزات محیط و 

ه آسایش توان اذعان کرد کرو میداند، از این( را باعث ایجاد آسایش فیزیکی در شهر می105:1389)پامیر، "فیزیکی

های تاریخی مسئله بسیار جدی شود، که دو مورد آخر در بافتمحیطی و تسهیالت رفاهی میاقلیمی، آسایش زیست

ی کالبدی و امنیت ایمنی و امنیت دو بحث متفاوت هستند، از این جهت که ایمنی جنبه امنیت: و . ایمنی4است. 

فراوانی دارند، اما با توجه به رویکرد کالبدی پژوهش، به ایمنی  هایها هر دو، شاخصی روانی دارد. در این بافتجنبه

گو در رهنمودهای طراحی دیهریزی منطقه سنشود. سازمان برنامهعابر پیاده و امنیت با استفاده از نور، پرداخته می

                                                           
4 0 Mixed Use 
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-نورپردازی فضا میثیر اندازه، مقیاس، شدت و کیفیت تأمدار، امنیت پیاده را تا حدود زیادی تحتشهری پیاده

بندی کرد. که به عنوان معیارهای اصلی ارزیابی و تقسیم، (11: 1388، 42گودیهریزی منطقه سن)سازمان برنامهداند

 (.6:1395شوند )اسکانی و حاجیان، ب میهای تاریخی محسوارتقای سرزندگی در بافت

 

 
 (6:1395اسکانی و حاجیان، )های تاریخی؛ ماخذ: . معیارهای سرزندگی در بافت2تصویر 

 

  گیرینتیجه 
 ارزشمندی و بناهای فرهنگی معماری، نوستالژیک، هایجاذبه وجود علت به تاریخی فضاهای ویژه به شهری، فضاهای

 به آیند. توجهمی به شمار گردشگری مهم مقاصد از است دوران آن اجتماعی و اعتقادی اقتصادی، شرایط از نمادی که
 اشتغال، ارزآوری، نهایتاً و تاریخی و فرهنگی توریسم جذب تواندمی شهرها قدیمی هایمکان و تاریخی هایویژگی

های تاریخی به جای مانده رغم تعدد مکانسفانه علیمتأباشد.  برداشته در را ناکارآمد هایمکان احیای و اقتصادی رونق
 حیثیت است. این در حالی است که تمام گرفته قرار توجهیغفلت و بی مورد آثار این از شایسته در ایران، حفاظت

 بایستی های تاریخینقش هویتی مکان به توجه با .گردد حفظ آن تاریخی هایارزش که است آن در ی یک شهرآینده
د. صیانت نمو ارزشمند شهری را هایاین مکان ها،آن اعمال طریق از بتوان که قرارگیرد مدنظر هاییروش و راهکارها

هاست، های تاریخی، تامین سرزندگی و پویایی در این مکانحفظ و احیای مکان برای پیشنهادی رهیافت ترینمهم
دمد و آن را از تبدیل شدن به فضایی متروک، مصون زیرا سرزندگی از جمله عواملی است که در کالبد یک فضا روح می

های طور بافتهای همگانی و همینی سرزندگی در عرصهسازندههای لفهد. در پژوهش حاضر با استناد به مؤدارمی
های ی سرزندگی در مکانترین معیارهای ارتقادهندهنظران متاخر مطرح شده بود، شاخصتاریخی که از سوی صاحب

ت( پذیری، زیبایی، دسترسی، آسایش، امنیمعیار عمده تحت عنوان )تنوع، انعطاف 6تاریخی استخراج گردید که شامل 
هایی مختص به ی فوق، دارای تقسیمات و زیرمجموعهباشند. الزم به ذکر است که هر یک از معیارهای مطروحهمی

ی اند. امید است با اعمال صحیح معیارهای ارتقادهندهباشند که در نمودار ذیل به تفکیک نشان داده شدهخود می
های ارزشمند، فضایی مطلوب را جهت جذب سازی این مکاندههای تاریخی، بتوان ضمن احیا و باززنسرزندگی در مکان

 و جلب گردشگران تاریخی فراهم ساخت.
 
 

                                                           
4 2 San Diego 



 

 های تاریخی با تأکید بر رهیافت گردشگری میراثیبازخوانی معیارهای سرزندگی در مکان

12 آزاده بیطرف، زهراسادات سعیده زرآبادی، حسین ذبیحی

0 

 
 (نگارندگان )های تاریخی؛ ماخذ:. معیارهای سرزندگی در مکان2تصویر 
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12 آزاده بیطرف، زهراسادات سعیده زرآبادی، حسین ذبیحی
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 .: علمراد و واهان پزشکیان، تهرانترجمه محمود بشارتی. "پیچیدگی و تضاد در معماری"(. 1357. )ونتوری، رابرت

سایت  قابل دسترس در. "یفرهنگ یهاجاذبهدر جهت حفظ  یراه یخیتار یگردشگر " (.1394. )زاده، رحیمیعقوب

https://www.eligasht.com.  

 مقاالت:
ی بین فرم شهر و سرزندگی طراحی پارک شهری بر اساس تحلیل رابطه" (.1394. )نیکبخت، بهناز احمدی، فرشته؛

 یدائم رخانهیتهران، دب ،یو توسعه شهر یعمران، معمار یالمللنیکنگره ب نیسوم ."آباد)مطالعه موردی: محله همت

 ی.بهشت دیدانشگاه شه ،یو توسعه شهر یعمران، معمار یالمللنیکنگره ب

های تاریخی )نمونه موردی: بازار نقش مبلمان شهری در سرزندگی بافت" (.1395. )حاجیان، سارا حسین؛اسکانی، غالم

 المللی زمین، فضا و انرژی پاک، تهران.، دومین کنگره بین"تهران(

ی با حفظ و تقویت توسعه گردشگری جهت ارتقا کیفیت محیط شهر" (.1395. )مهدوی، افسون مقدم، مریم؛اسکندری

 دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری. ."رویکرد تاریخی

سنجش تاثیرات گسترش گردشگری بر " (.1390. )محمدی، فاضل اکبرپور سرانسکانرود، محمد؛ رحیمی، محسن و

، صص 3ی ای، سال اول، شمارهریزی منطقه، فصلنامه برنامه"توسعه پایدار )مطالعه موردی: شهرستان هشترود( ابعاد

93- 104. 

ای بر مفهوم و انواع شفافیت در هنر و مقدمه"(.1391. )زاده، مسعودشریکزاده، حسین و بابایی، محمدرضا؛ سلطان

 .16 – 5، صص 3پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، شماره  -، نشریه علمی"معماری معاصر غرب

کنفرانس ملی معماری و . "های آنلفهسرزندگی شهری، مفهوم و مؤ"(. 1393. )اسدی، احمد پورمحمدی، محمدرضا؛

 منظر شهری پایدار.

ثر بر سرزندگی فضاهای شهری، خلق یک فضای شهری سرزنده عوامل مؤ" (.1389. )رضوانی، نویدسعیدی خستو، مریم؛

 .63-74، صص 6، نشریه هویت شهر. شماره "کز خرید پیادهبا تکیه بر مفهوم مر

 نشریه ،"گردشگری توسعه در آن ثیرتأ و ایرانی فرهنگ شاخص ارزیابی" .(1388) .نصیره امینی، مجید؛ شمس،

 .81-93 صص ،4  شماره ،(انسانی جغرافیای) انسانی جغرافیای در نو هاینگرش

 بنیادین نظریه اساس بر ملی هویت تحکیم رویکرد با تاریخی میراثی گردشگری مطالعه" (.1394. )حسین حسنی،شیخ

 فناوری. و علم توسعه هایبخش در پایدار توسعه به دستیابی راهکارهای ملی کنگره اولین ."(تهران موردی مطالعه)

مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و  ."های محیطی فضاهای شهری امنیژگیو" (.1387. )صالحی، اسماعیل

 معماری، تهران.

-39، صص 32ای شهرسازی، شماره نشریه جستاره ."های شهر زندهدرآمدی بر ویژگیپیش" (.1389. )طاهری، لینا

35. 

ها به راهثیرگذار بر بهبود کیفیات فضایی پیادههای تألفهبررسی و تحلیل مؤ"(. 1391. )ثمری، سودا زاده، شهاب؛عباس

 .1-10، صص 4نامه مطالعات شهری، شماره فصل ."ظور افزایش سطح تعامالت اجتماعیمن

ژوهش: بافت ورد پدهی سیما و منظر شهری در جهت ارتقای کیفیت محیطی )مسامان" (.1397. )داد، سیمافیروزی

 ماهنامه علمی تخصصی پایا شهر. ."مرکزی شهر یزد(
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 1400، 41، شماره 18دوره
123-103  

کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در صنعت هتلداری )مورد " (.1390. )زارعی، عظیم فیض، داود؛ طاهریان، حسین و

 .123-149، صص 6های مدیریت بازرگانی، شماره پژوهشی کاهش –فصلنامه علمی  ."های شهر مشهد(مطالعه: هتل

 .44. مجله صفه، شماره "وم کیفیت سرزندگی در طراحی شهریمفه"(. 1386. )گلکار، کوروش

 پنجمین ."سرزندگی ارتقاء رویکرد با گردشگری مجموعه طراحی" (.1397) .محمودی، مهنوش ن، حسن؛موحدیا

 شهرسازی. و معماری عمران، مهندسی در اخیر دستاوردهای ملی کنفرانس

های کالبدی بافت تاریخی بر امنیت لفهبررسی تأثیر مؤ"(. 1395. )بخش، حیدرجهان السادات؛میرحسینی، زینب

 .89-104صص ، 27مجله هویت شهر، شماره  ."شگرانمحیطی گرد

 نامه:پایان

-رساله دکتری، دانشکده. "ام کالبدی شهر در اندیشه و عملشکل شهر منسجم، مطالعه انسج" (.1379. )توالیی، نوبل

 نرهای زیبا، تهران.های ه
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