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چکیده

هدف از پژوهش حاضر توجه به ابعاد زيبايي شناسي و زيست محيطي و شناسايي عوامل مؤثر طراحي بدنه های تجاری دو مرکز تجاری
ستاره شهر و فردوسي واقع در خيابان خيام و فردوسي در شهر قزوين بر سرزندگي افراد مي باشد .و اهداف زير بررسي مي شوند:
 )1شناخت مفهوم سرزندگي
 )2شناخت معيارهای سرزندگي و زيبايي شناسانه و تاثيرگذار بر روان افراد در مشاهده ی نمای تجاری و انتخاب مجتمع تجاری دارای
معيارهای ذکر شده
 ) 3شناخت مولفه های نمای تجاری که مخاطبين مجتمع های تجاری مي پسندند و در آن ها حس سرزندگي را برمي انگيزد.
پژوهش ياد شده به روش «تحليلي_ کاربردی » است و در حوز ه مطالعات ميداني« ،روش پيمايشي »با ابزار گردآوری داده به صورت «
مشاهده » و « پرسشنامه متخصصان و استفاد ه کنندگان» ميباشد که در قالب مطالب کاربردی ،به بررسي شاخص های پراکندگي داده
های مورد بررسي ميپردازد.
فرضيات  ) 1 :به نظر مي رسد امروزه استفاده از مصالح متنوع و طراحي های متنوع در نمای ساختمان تجاری باعث آشفتگي رواني و عدم
ايجاد سرزندگي در شهروندان شده است.
 ) 2به نظر مي رسد نمای مجتمع تجاری فردوسي نسبت به نمای مجتمع تجاری ستاره ی شهر در تاثيرگذاری بر سرزندگي
مخاطبينش موفق تر مي باشد.

واژگان کلیدي  :سرزندگی  ،نما ،مراکز تجاري
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مقدمه
راجر اسکروتن از صاحب نظران معاصر معماری  ،پيوندهای بنا با محيط را از مهمترين شاخصهای ارزيابي آثار معماری معرفي کرده است.
امروزه به داليل گوناگون تأمين نشاط ،شادی و سرزندگي به عنوان يکي از دغدغه های اصلي طراحي فضا محسوب مي شود و تأمين
سرزندگي به مثابه يك آرمان مشروع ،در صدر بسياری از اسناد رسمي شهرسازی و معماری به چشم مي خورد،بنابراين اهميت سرزندگي
فضا به مثابه يك هدف و وسيله است .ايجاد فضاهای عمومي در حقيقت خلق يك فضای سرزنده برای زندگي جمعي است.
ايجاد يك بنای واجد ارزش بدون حضور مخاطب غير ممکن است.در واقع فضا با حضور مخاطبان معنا مي شود و هر قدر کيفيت آن فزون
يابد  ،ميزان سرزندگي آن ارتقاء مي يابد و حضور کاربران در آن افزايش مي يابد.
ويژگي های محيط کالبدی مي توانند در ايجاد سرزندگي در يك مکان مؤثر باشند و محيط کالبدی مي تواند از طريق تأثير گذاشتن بر
ال گوهای جاری رفتار زمينه ای را جهت ايجاد سرزندگي در مکان فراهم نمايد.
تحوالت چند دهه اخير چه در مصالح و چه در تنوع سبك ها و چه به دليل سرعت در ساخت وساز موجب شد که ضرورت توجه به نما و
نيز ساماندهي بدنه های شهری مورد توجه قرار گيرد .در اين ميان بررسي اهداف بدنه تجاری سرزنده نشان ميدهد ،اهداف زيبايي شناسانه
و زيست محيطي ،برای تحقق سرزندگي افراد ،ضروری هستند.
در سيمای شهرهای امروز ،بي نظمي ،اغتشاش ،عدم هويت ،عدم تعادل و ...به چشم ميخورد .اين موضوع به ميزان بااليي متأثر از
ترکيب بي ارتباط نماهای ساختمانها ميباشد.
بناهای گوناگون در شهر بدون توجه به کاربری خود در هر لحظه ساخته مي شوند به طوری که غير از چند بنای خاص و انگشت شمار
مردم توانايي تشخيص کاربری ساختمانها در دور نمای شهری را ندارند.استفاده بي قيد و شرط از فرم های متنوع مصالح ساختماني و
ترکيبات موزون و ن اموزون در نما و حجم ساختمانها همچنين عدم توجه به معيار هايي چون فرهنگ اقليم نوع کاربری و غيره باعث
گرديده تا چهره شهر به سرعت دگرگون گشته و بناها تمايزی از هم نداشته باشند ودر نهايت باعث سردرگمي مردم شوند.به نظر ميرسد
برای معماری نما و طراحي منطقي آن در منظر شهری مي بايست از شاخصه هايي استفاده نمود تا عالوه بر جذابيت و زيبايي نماهای
مذکور سرزندگي خود را حفظ نموده و باعث هرج و مرج رواني نگردد.

واژه شناسی
واژه سرزندگي « :عميد » فرهنگ فارسي  ،واژه نشاط را شادماني کردن ،سبکي و چاالکي ،شادی ،خوشي و خوشحالي تعريف مي
کند(.عميد ،(1221 ، 1333 .
فرهنگ لغت معين نيز  ،تعاريف مشابهي ارائه مي نمايد .واژه « سرزندگي » را سرحال ،شادمان « سرزنده » نيز منبع مزبور برای
واژه،مسرور،معروف ،مشهور و مهتر تعريف مي کند(.معين) 1633،1331 .
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« جان روس » (رئيس کميسيون معماری و محيط مصنوع انگلستان ) معتقد است برای ارجاع به « سرزندگي » بايد به جای استفاده از
واژه « » »Liveabilityاز واژه کيفيت زندگي » » Quality of lifeاستفاده نمود .وی سرزندگي را بدان گونه که توسط مردم در
فضا ادراك و تجربه مي شود ، ،تعريف مي کند ( .واژه گلکار ) 21،1362
مفهوم مراکز تجاری  :مرکز تجاری به مفهوم کلي به محلي سرپوشيده و يا روبازی اطالق مي گردد که تعدادی فروشگاه را شامل گرديده
که اين فروشگاه ها مي توانند ا ز يك يا چند صنف مختلف تشکيل گردند.اين محل کانون دادو ستد بوده و ارتباط مستقيم بين عرضه و
تقاضا را برقرار مي نمايد.
واژه نما :نما در لغت نامه دهخدا به معنای صورت ظاهری هر چيزی ،آنچه که در معرض ديد و برابر چشم است ،آنچه از بيرون سوی ديده
مي شود ،منظره خارجي بنا و عمارت ،قسمت خارجي ساختمان و نماسازی ،فن روسازی ساختمان و ساختن نمای عمارت است ( .جهان
بخش ،پروين ) در سالهای اخير پس از مطرح شدن دوباره اهميت فضاهای عمومي و ارزش زندگي شهری ،نما اهميت دوباره ای يافته
است .نما در عمل درون ساختمان را از بيرون و فضای خصوصي را از فضای عمومي جدا مي کند .نما حاکي از موقعيت فرهنگي
سازندگان ساختمان است و نشانگر ميزان نظم طرح ساختمان.نما در واقع صورت ساختمان و بهترين بيان حالتي است که فرد طراح يا
مالك از خود در برابر بيرون دارد.

بحث و مطالعات و بررسی معیارها
نکاتي که در طراحي نمای تجاری بايد بدان توجه شود عبارت است از:
_ کليه سطوح نمايان ساختمانهای واقع در محدوده وحريم شهرها و شهركها که از داخل معابر قابل مشاهده است ،اعم از نمای اصلي
يا نماهای جانبي ،نمای شهری محسوب شده ،الزم است با مصالح مرغوب به طرز مناسب وزيبا وهماهنگ نماسازی شود
_جلوگيری از اغتشاش وآشفتگي بصری در سطح نما حاصل از نصب عناصر الحاقي ،تبليغاتي ،مالياتي
_طراحي وتاکيد بر فضای ورودی ساختمان متناسب با ساير اجزای نما
_مکانيابي الحاقات مانند کانالها ولولههای تاسيساتي ،کولر ونظاير آن در بخشهای غيرقابل رويت از معبر عمومي
_طراحي محل نصب هرگونه تابلو ،تبليغ وآگهي به سطح خارجي نما
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بررسی نمای مجتمع تجاری فردوسی

تصویر  :1نقشه موقعیت مجتمع تجاري فردوسی (مأخذ :نگارنده )

تصویر  :2معرفی بدنه مجتمع تجاري فردوسی (مأخذ :نگارنده )
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تصوير  :3معرفی همسايگی های مجتمع تجاری فردوسی (مأخذ :نگارنده )

تصویر  :4معرفی مصالح و جزئیات نماي مجتمع تجاري فردوسی (مأخذ :نگارنده )
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بررسی نمای مجتمع تجاری ستاره شهر

تصویر  :5نقشه موقعیت مجتمع تجاري ستاره شهر (مأخذ :نگارنده )

تصویر  :6معرفی بدنه ي مجتمع تجاري ستاره شهر (مأخذ :نگارنده )
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تصویر  :7معرفی همسایگی هاي مجتمع تجاري ستاره شهر (مأخذ :نگارنده )

تصویر :8معرفی مصالح و جزئیات نماي مجتمع تجاري ستاره شهر (مأخذ :نگارنده )
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نتایج پژوهش :

تصویر  :9دیاگرام عوامل مؤثر بر سرزندگی (مأخذ :نگارنده )

طبق بررسي های مطالعاتي و مشاهدات ميداني و نظرسنجي پرسشنامه ای از شهروندان،نما و ورودی مجتمع تجاری فردوسي تاثيرات
روحي و سرزندگي بيشتری را در مخاطبينش ايجاد کرده است نسبت به مجتمع تجاری ستاره ی شهر .مرکز تجاری فردوسي به لحاظ
 -1هم نوايي مجتمع تجاری فردوسي با ساختمان های مجاور خود و بافت پيرامونش
_2استفاده از خطوط منحني و قوس در نما
 -3هارموني رنگي در قسمت های مختلف نما
 -1رعايت تناسبات
 -2نورپردازی در شب
 -3استفاده از عنصر آب و حوض در ورودی
-7عدم ايجاد هرج و مرج مغازه ها در نمای ساختمان به دليل پيش بيني های مناسب در طراحي
-6حجم بيرون زده و تو رفته با ارتفاع متفاوت تنوع فضايي ايجاد کرده
 -1استفاده از مصالح آجر و گچ به بهترين شکل در مقابل نمای کامپوزيت ستاره شهر با رنگ های آزاردهنده
عملکردی موفق تر از ستاره شهر در زمينه ايجاد سرزندگي بر افراد دارد.
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و درياف تيم که عوامل کالبدی از قبيل خطوط،تناسبات ،مصالح ،رنگ و هارموني و...نقش اساسي در امنيت رواني و ايجاد سرزندگي افراد
دارد.
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