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مقدمه
شادی به عنوان عامل معنا دادن به زندگی مطرح است و در روایات ،عامل انبساط
روح و س�لامتی جس��م برشمرده ش��ده اس��ت .از عصر دیرینگی تاریخ و آثار به
جا مانده از فراخنای تاریخ بش��ر ،مؤلفههای ش��ادی در زیستگاه و محل سکونت
انس��انها لحاظ شده است .به همین س��بب ،در آثار باقی مانده از دوران قدیم ،به
ویژه دوره طالیی یونان و دوران زرین اس�لامی ،ایجاد ش��هر شاد و بانشاط عامل
خوشبختی شهرنشینان ،و شادابی شهر موجب شادی جمعی و عامل ایجاد فرهنگ
شادی بر ش��مرده شده است .در آثار متأخرین نیز شادابی محیط و فضای زندگی
ب��ه عنوان عامل باال رفتن انگیزه و حتی موفقیت ،ثبات زندگی ،انتخابهای برتر،
اختراعات ،اکتشافات ،و رضایت روزافزون مطرح شده است.
در این اثر س��عی ش��ده تا به ریزترین مباحث مرتبط با ش��هر شاداب و مؤلفهها و
ابعاد آن پرداخته ش��ود و ستونهای اصلی ایجاد ش��ادی از قبیل عوامل مذهبی و
نظام ارزش��ی ،عوامل روانی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی ،زیرساختهای شهری،
و عوامل اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند .استفاده از معارف دینی ،به ویژه دین
اسالم که دین نشاط و شادی است و نزدیکترین آیین به طبیعت انسان است ،در
طرح مباحث این کتاب از جمله مزایای آن است.

از آن جا که مقوله شهرنش��ینی ،دومین انقالب بعد از انقالب کش��اورزی شمرده
میش��ود ،ن��گاه صاحبنظران به محیط انس��انی و جمعیت متراک��م در فضاهای
کوچک و بزرگ شهری با مقولههایی مثل معماری ،رنگ ،طراحی ،شمایل شهری،
فرهنگ ،سنتها ،ابعاد روانشناختی ،دین و نظام ارزشی ،تعاملهای بین فرهنگی،
مهاجرت ،نمادها ،انتظارات ش��هروندی ،تحوالت پیرامونی ،عصر تغییر ،و  ...گره
خورده و به همین دلیل ،شهر که مجموعهای پیچیده و تبلوری خاص از مناسبات
و روابط انسانی است ،با محیط و مبانی فیزیکی گره خورده است.

در دین اسالم نیز «شهر» کانون فعالیت و تصمیمگیری است و در قرآن کریم  33بار
با عناوین مختلف مانند «بلد»« ،مدینه» ،و غیره به آن اشاره شده است .امروزه یکی
از عوامل مفس��ر فرهنگ مکنون ملتها ،پیشانی شهرها و محیطهای پیدا و پنهان
آنها همانند بافت شهر ،تأسیسات عمومی ،مراکز مذهبی و پژوهشی ،ساختمانها،

نمادها ،و حتی کیفیت فضای طبیعی و ش��به طبیعی میباش��د .در این کتاب ،سعی
ش��ده به مهمتری��ن نکات قابل مالحظ��ه و عمومی (با لحاظ ک��ردن فرهنگهای
مختلف) مقولۀ ش��هر شاداب پرداخته ش��ود .در بخشهایی نیز به آسیبشناسی و
ابعاد آن در مقوله شهری اشاره و تالش شده تا عمده اثر به سمت و سوی جامعه
بومی ایران جهت داده شود .عالوه بر آن مطالعه شهرهای منتخب در سطح جهان
مورد امعان نظر بوده است.
در فصول پایانی ،راهکارهای عملی و روشها و زیرساختهای الزم برای رقم زدن
یک شهر شاداب ،و همچنین یک شهر الکترونیک به عنوان مؤلفهای جدید در ادبیات
شهرسازی و معماری ،به همراه مزایای آن در هفت بعد مختلف بررسی میشود.

از دیگر مقولههای این اثر میتوان به ش��هر شاداب در آیینه برنامهریزی آیندهپژوه
اش��اره کرد که با دید مدیریت ش��هری مورد بررس��ی و بحث قرار گرفته اس��ت.
جهتگیری آمایش فرهنگی برای رقم زدن ش��هر ش��اداب و شهروندان خالق نیز
مبحث دیگری اس��ت که سعی شده به اختصار و با نگاه تطبیقی به نظام ارزشی و
مطالعات بینالمللی به آن پرداخته شود.
از ویژگیهای این اثر افزودن پیوستهای متعدد در انتهای کتاب است که خواننده
را با آرای صاحبنظران و اندیشمندان منتخب ،نمونۀ شهرهای مختلف (مثل شهر
بینالمللی اسالمی در چین) ،پرسشنامه سنجش شادی آکسفورد ،و وبسایتهای
مفید داخلی و خارجی مرتبط با این مقوله آشنا میسازد.
این اثر در سازمانهایی نظیر شهرداریها و نهادهای شورای شهر ،و در سمینارها
و همایشه��ای ملی مربوط به ش��هرداریها ،معماری ،روانشناس��ی و بهس��ازی
محیطه��ای زندگی ،و حتی همایشهای بهداش��ت روان جامعه قابل اس��تفاده و
بهرهبرداری است.

امیدواریم صاحبنظران و اندیش��هورزان با تأم��ل و تتبع در این اثر ،مؤلفین را از
نقطه نظرات و اصالحات احتمالی و نقدهای ارزشمند خود بیبهره نگذارند.

					

					

دکتر حسین خنیفر

حامد بردبار
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مقدمه

َّفس و یثی ُ ِر النشاط»
«ا َ ُّ
لسرو ُر یَ ُ
بس َط الن َ
ش��ادکامی باعث انبس��اط روح و عام��ل برانگیختن وجد و
(امام علی (ع) ،غررالحکم و دررالکلم ،ج ،1ص)515
نشاط است»

روان انس��ان در مقابل عوام��ل بیرونی و درونی ،واکنشه��ای مختلفی از قبیل

ش��ادی و خوشحالی ،خشم ،تنفر ،ترس ،و اندوه از خود نشان میدهد که به آن

«هیجان» میگویند .یکی از جنبههای هیجان ش��ادی است که با واژههایی چون
س��رور ،نشاط ،وجد ،سرخوشی ،مسرت ،خوش��ی و خوشحالی هم معنا است

(قادری ،1389 ،ص.)64

ش��ادی ،ضرورتی اس��ت که به زندگی معنا میدهد .آفرینش جهان هس��تی و انسان و
تمامی مخلوقات به گونهای است که خود به خود شادی و نشاط را برای آدمی فراهم
م��یآورد و عواط��ف منفی مانند ناکام��ی ،ناامیدی ،ترس و نگرانی را بیاثر میس��ازد.
بنابراین شادی:

•عامل سرزندگی است.

•عامل رشد و موفقیت است.

•عامل رضایت از زندگی است.

•عامل روحیه باالی فردی است.

•مؤلفهای برای بهرهوری بیشتر است.

•متغیر اصلی توسعه کشورها میباشد.

شهر شاداب /فصل اول

•محرکی برای کار و فعالیت بیشتر است.

•عامل خوشبینی و خوشحالی افراد است.

•عاملی برای سالمت روحی و روانی است.

•یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی است.

•عاملی برای افزایش توانایی و فعالیت سالم است.

•عامل اصلی کارایی و اثربخشی سازمانی کارکنان است.

•عاملی برای از بین بردن رفتارهای مخرب در اجتماع است.

•عاملی برای بهبود روابط انسانها و تقویت سرمایه اجتماعی 1است.

•عاملی برای بهبود عملکرد فردی ،سازمانی ،و اجتماعی افراد است.
اهمیت و ضرورت شادی فردی
ش��ادی برای انس��ان یک ضرورت اس��ت که با آن زندگی معنا
مییابد و عواطف منفی مثل ناکامی و ناامیدی و ترس و نگرانی
را از بی��ن میبرد .در پرتو ش��ادی انس��ان میتوان��د خویش را

بس��ازد و قلههای سلوک را چاالکانه بپیماید و نقش سازنده خود را در زمینههای
فرهنگی ،سیاسی ،و اقتصادی اجتماع ایفا کند« .ارسطو» 2اعتقاد دارد “شادی بهترین
چیزهاست و آنقدر اهمیت دارد که سایر چیزها برای کسب آن هستند” (آیزنک،
 ،1375ص.)12
اهمیت شادی به حدی است که میتواند بیماریهای صعبالعالج جسمی را درمان کند.
یک جراح معروف طی مقالهای نوش��ت“ :شادی نه تنها جلوی بسیاری از بیماریهای
ناشی از نامالیمات را که تعداد آنها در قرن حاضر زیاد است میگیرد ،بلکه حتی قادر
است جلو رشد و نمای بیماری سرطان را که در کمون اولیه است ،نیز بگیرد” (پورباقر،
 ،1375ص.)524
1. Social Capital
2. Aristotle
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اهمیت و ضرورت شهر شاداب
«س��قراط» 1در قرن پنجم پیش از میالد گفته است“ :هدف اصلی از
ایجاد ش��هر تأمین نشاط و خوشبختی ش��هروندان است” (گلکار،

 ،1385ص .)24ای��ن گفته س��قراط رابطه قوی و بنیادی میان ش��هر

و شهرس��ازی و نشاط و سرزندگی را نش��ان میدهد .بر مبنای این

دیدگاه اس��ت که شهر وسیلهای برای نیل به شادی ،نشاط و سرزندگی 2تلقی میگردد
و اسباب شادی فردی ،جمعی و همگانی را فراهم میآورد.

ضرورت ش��ادی در برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی دولتها نیز خود را نش��ان
میده��د .اگ��ر دولتها به باال بردن س��طح ش��ادی در جامعه توجه کنن��د ،در اجرای
برنامههای خود موفقترند و این موضوع در نهایت باعث بهرهوری بیش��تر افراد جامعه

خواهد ش��د .به همین دلیل اس��ت که دولتها سعی دارند ش��هرهای شاد ،سرزنده ،و
ش��اداب ایجاد نمایند تا بر این اساس بهرهوری مردمان سرزمینشان را افزایش دهند و

در اجرای برنامههای کالن خود موفق باشند.

دولتهای��ی ک��ه عملکرد خوبی دارن��د نابرابریها و بیعدالتیها در س��طح جامعه را

کاهش میدهند و اقدامات مؤثر و جامعی جهت افزایش س��طح متوس��ط شادی به کار
میبندند ) .(Ott,2010: P631بر این اس��اس ،ش��ادکامی هدف مش��ترک بیشتر دولتها

و بلکه تمام انسانهاس��ت و لذا همه به نوعی در تالش برای رس��یدن به جامعه ش��اد،

س��رزنده و شاداب میباشند و برای دس��تیابی به این مهم ،مجموعهای از اقدامات و
فعالیتهایی را تعریف مینمایند تا ضمن دستیابی به شادی فردی ،شادی جمعی نیز
محقق گردد تا زمینه شادابی شهری و سرزندگی شهری فراهم گردد.

امروزه به دالیل فوق الذکر ،تأمین نشاط ،شادابی ،و سرزندگی شهری به یکی از دغدغههای
مدیران بدل شده است .تأمین سرزندگی شهری به عنوان یک آرمان در تمام اسناد ،مدارک،

گزارشها ،طرحهای پژوهش��ی و حتی ش��عارهای انتخاباتی دیده میش��ود .شهر میتواند

فرصتهای گوناگونی را برای تجربه شادی و نشاط در اختیار شهروندانش قرار دهد.

1. Socrates
2. livability
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ارتباط شادی فردی و شهر شاداب و سرزنده
سؤالی که به ذهن متبادر میشود این است که:
•ارتباط بین شادی فردی ،شادی جمعی ،و شهر شاداب چیست؟
•آیا ش��ادی تک تک آحاد جامعه بر ش��ادی جمعی و ش��هر ش��اداب و سرزنده تأثیر
میگذارد؟

•آیا شهر شاداب تأثیری بر شادی اقوام یک جامعه خواهد داشت؟
در پاس��خ باید اذعان نمود که الزم اس��ت شادی فردی و سطح نسبی از شادی در افراد
جامعه وجود داشته باشد ،چرا که در غیر این صورت حتی اگر بهترین امکانات شهری،

مراک��ز تفریحی ،مراکز خرید ،مراکز فرهنگی ،مبلمان ،پیادهروها ،باغها ،پارک ،س��ینما
و ...فراهم ش��وند ،همچنان ش��هروندان آن شهر احساس ش��ادابی نخواهند کرد .شاید

مس��ئولین ش��هری بتوانند با ایجاد مراکز تفریحی ،مراکز بهداشتی ،موزه ،بهبود حمل و
نقل ریلی و ...بتوانند محیط و ش��هر ش��ادابی را ایجاد نمایند ،اما این گونه نمیتوانند

ش��ادابی ش��هروندان را بخرند .بنابراین بخشی از شادابی شهر ،به شادابی افراد آن شهر
بر میگردد .ش��کل شماره ( )1تعامل و ارتباط بین شادی فردی ،شادی جمعی ،و شهر
شاداب را نشان میدهد.

شکل شماره ( :)1ارتباط بین شادی فردی ،شادی جمعی و شهر شاداب (محقق ساخته)
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