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 سنتی شهرهای در ردمیم مشارکت مؤثر هایمؤلفه تبیین

 اجتماعی پایداری به یابیدست برای

 
 
 

 1پورملک نجمه
 

 

 

 چکیده

 هروندیش مشارکت و بوده ایتماعی پایداری به رسیدن ما امروزی شهرهای در شهرنشینی زندگی هایدغدغه از یکی

  ضاهای به طشیدنب کیفیت و نسانیا هایارزش به تویه مشارکت، این یریان در است. پایداری این به رسیدن برای حلیراه

 است. بردوردار باالیی اهمیت از سادت انسان

 و هایریان زا بسیاری مانند نیز شهرسازی و معماری یریان در مردمی مشارکت از گیریبهره که رسدمی نظر به اگرچه

 قرار تقلید یا و استقبال مورد توسعه حال در کشورهای در سر  و گر ته سرچشمه پیشر ته و غربی کشورهای از رویکردها،

 مردمی  عال مشارکت از هاییگونه توانمی سنتی شهرهای شهرسازی و معماری کیفیت به تردقیق نگاهی با اما است،گر ته

 ا زایش قموی و کرده پیدا نمود شهری عمومی  ضاهای در ویژه به که مشارکتی کرد. بازشناسی را مطتلف سطو  در

 یایگاه تبیین تاس آن دنبال به پژوهش این چهآن است.شده ایتماعی پایداری نتیجه در و امنیت اعی،ایتم تعامالت سطح

 یشده طر م سطو  و مشارکت انوار شنادت و بررسی به ابتدا بنابراین است؛ ایران سنتی شهرهای در مردمی مشارکت

 هایمؤلفه تاریطی، هایبا ت از اینمونه در ایتماعی های عالیت و ر تارها بررسی از پ  و پردادته ادیر هایدهه در آن

 و بررسی پردازد.می معاصر یشده مطر  رویکردهای با آن مقایسه به و معر ی را سنتی شهرهای در مشارکت برمؤثر 

 موردی نمونه یک عنوان به تواندمی مصنور، محی  با آن متقابل ارتباط بررسی و یابیریشه تحلیل، ر تارها، این شنادت

  شود. راهکارهایی ارائه به منجر و بودهگشا  راه  مشارکتی معماری در مو ق
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  مسئله بیان و مقدمه

 دارای مدرن شهری یوامع در زندگی امروزه

 با وندانشهر بین ارتباط یمله از  راوان هایپیچیدگی

 ادتیارات وظایف، تعریف شهری، مسئوالن با و یکدیگر

 مسلم چهآن اما است. شهروندان از هریک تعهدات و

 و اهدام دارای گیریشکل آغاز از یامعه هر است،

 رشد با همراه که بوده دود ا راد بین مشترک هاییارزش

 اند.شده رنگکم گاه و کرده رشد و تغییر یامعه،

 میان مشترک هایارزش و اهدام ازتعریفب و یادآوری

 که است مشارکتی معماری هایمؤلفه از یکی شهروندان

 مباحث است.کرده پیدا زیادی اهمیت ادیر هایدهه در

 به و شد آغاز 1960 سال از معماری در یمعی مشارکت

 دادن مشارکت اهمیت زمینه، این در یا ت. توسعه تدریج

 آن در که محیطی برای یگیرتصمیم یندآ ر در ا راد

 است.قرارگر ته بررسی و تحقیق مورد کنند،می زندگی

 طراحی راهکار به رسیدن همیشه مشارکت، از هدم

 هئارا هایمدل و الگوها از بردی در بلکه ،نیست محیطی

 ابزاری عنوان به مشارکت سیاسی، رویکرد در ویژه به شده

 دیدگاه شد.بطمی ارتقا را ایتماعی تعامالت که است

 و محیطی پایداری بر  زاینده تأثیر دلیل به مشارکتی

 روزبهروز انسانی، نیازهای به ترمطلوب گوییپاسخ

 ترمستحکم شهرسازی نظریات در را دود یایگاه

 ر تارهای شنادت و بررسی (.1385 )حبیبی،کندمی

 عنوانبه نه)سنتی شهرهای شهری  ضاهای در مشارکتی

 اتفاق یک عنوان به بلکه احیطر یهت رویکردی

 متقابل ارتباط و ر تارها این یابیریشه و تحلیل ایتماعی(،

 نمونه یک بررسی عنوان به تواندمی مصنور، محی  با آن

 منجر و بوده گشا راه  مشارکتی معماری در مو ق موردی

  شود. کلی هرچند راهکارهایی ارائه به

 

  هافرضیه و روش تحقیق، پیشینه

 امروزی یوامع در ایتماعی عدالت به رسیدن برای تالش

 در توانمی را یریان این هایریشه است. انکار غیرقابل

 سیاسی، اعتراضات کرد. یستجو میالدی 60 یدهه

 شده آغاز ایتماعی هایینبش و دانشجویی هایشورش

 هایارزش ارتقاء برای یدید موقعیتی دهه، این در

 این اهدام ترینمهم یملهاز آوردند.  راهم ایتماعی

 هرچه دادن مشارکت و ایتماعی عدالت توسعه ها،ینبش

 ایتماعی هایگیریتصمیم در یامعه پایین طبقات تربیش

 بود.

 حق اعطای قالق در ایتماعی و سیاسی امور در مشارکت

 تمام در شده پذیر ته اصلی شهروندان، همه به مساوی یأر

 حال در کشورهای از بسیاری و یا ته توسعه کشورهای

 از مشارکت مفهوم تا کشید طول هامدت اما است. توسعه

 و ریزیبرنامه حوزه به را دود  رهنگ و سیاست حوزه

 به مربوط امور در شهروندان مشارکت برساند. طراحی

 دهه اوایل و1950 دهه اوادر در ابتدا شهرسازی و شهر

 از (.1390 زادگان،عباس)گر ت شکل آمریکا در1960

 به مشارکتی توسعه و مشارکت مفهوم ،1950 دهه اوادر

 دنبال به و اقتصادی توسعه مباحث در مهم مفهومی منزله

 هایبحث شد. مطر  اقتصادی هایبرنامه شکست

 1960 هایسال موضور ابتدا معماری در یمعی مشارکت

 متویه ها،سال این در دولتی هایبرنامه بود. میالدی

 که بودند متطصصانی دیگر سوی از و ساکنان مشارکت

 کنترل را هابودیه و گر تندمی را کلیدی هایتصمیم

 و 70 هایسال در مشارکتی طراحی هایپروژه کردند.می

 پایین طبقه ا راد متویه هانمونه از بسیاری در میالدی، 80

 پایین نسبت به اقتصادی درآمد با قدیمی محالت یا

 (.1392اسالمی،)بود

 عنوان با هاییپروژه ادیر، هایسال در نیز ما ورکش در

 این دانستن ارزشمند دهندهنشان که شده مطر  مشارکتی
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 بسیار مفهومی مشارکت که یاآن از اما است. رویکرد

 تویه با هاطر  بودن مشارکتی میزان است، متنور و سیال

 باید روایناز است. متغیر بسیار هاآن بر حاکم شرای  به

 بودن مشارکتی ارزیابی برای مشطصی عینی هایمالک

 مو قیت میزان طریق آن از تا باشد داشته ویود هاطر 

 این به (.1385 حبیبی،)سنجید بتوان را مشارکتی هایطر 

 مرایعه و توصیفی روش از استفاده با نوشته، این ،منظور

 و سطو  مفاهیم، بررسی به مویود مدارک و اسناد به

 مشارکتی معماری با ارتباط در شده  مطر رویکردهای

 برمبنای  رهنگی،درون نگاهی با سر  و پردادته

 و تشطیصی و عمومی هایمشاهده شامل میدانی تحقیقات

 استطراج به یزد شهر سنتی با ت در ساکنان با مصاحبه

 شنادت یمؤلفه دو مبنای بر مشارکت هایمؤلفه

 پردازد.می مصنور محی  هایکیفیت و انسانی هایارزش

 و سطو  تطبیق و هامؤلفه این بندیدسته با آنازپ 

 کندمی تالش حال و گذشته در شده شنادته رویکردهای

  دهد. ارائه ارزیابی معیار عنوان به را پیشنهادهایی

 یعنی موردبحث، و شده مطر  مفهوم دو به تویه با

 این به پژوهش  رضیه ایتماعی، پایداری و مشارکت

 در شده ایجاد تغییرات ویود با شود:می مطر  صورت

 تعاریف و مفاهیم بودن نوپا و ایتماعی و سیاسی نظام

 گذشته مشارکتی هایمؤلفه و الگوها مشارکت، معاصر

 سطو  و رویکردها برمبنای بندیدسته و شنادت قابل

 مفاهیم با ایرا و تطبیق قابل درنهایت و بوده معاصر

  است. امروزی

 

  آن سطوح و ارکتمش مفهوم

 گسترده است مفهومی ایتماعی امور در مردمی مشارکت

 ارائه بارهدراین نظرانصاحق توس  مطتلفی وتعاریف

                                                           
1- Participatory Architecture 

2- Social Architecture  

3- Community architecture 

 یک تبدیل برای است ایوسیله مشارکت است: شده

 شهرنشین تبدیل یعنی شهروند. یک به تفاوتبی شهرنشین

 داشته عاطفی-ذهنی ارتباطی دود محی  با که انسانی به

 همیاری یک در را دود محی  سازیبه مسئولیت و اشدب

 مشارکت .(1382 )پاکزاد،پندارد بدیهی دیگران با مستمر

 گروهی هایموقعیت در اشطاص عاطفی و ذهنی درگیری

 به یابیدست برای تا انگیزدبرمی را آنان که است

 در )طوسیدهند یاری را یکدیگر گروهی هایهدم

 منفعل ییامعه که است املیع مشارکت (.1382 پاکزاد،

 امروزه کند.می تبدیل پایدار و  عال پویا، اییامعه به را

 رویکردها، دارای شهرسازی و معماری در مشارکت

 شده شنادته رویکرد سه است. مطتلفی سطو  و هاحوزه

 ،1مشارکتی معماری معماری، در مردمی مشارکت در

ی معماری ی معماری و 2ایتماع  نیا،ملکا)هستند 3یمع

 ایتماعی، و مشارکتی معماری تعاریف، براساس .(1388

 کم و  قیر قشر آن کاربران و بوده گراعمل و کاربردی

  باشند.می پروژه ایرای یمرحله در هم آن آمددر

با دیگر  آن ارتباط و یمعی معماری مفهومی مدل(: 1)تصویر

 (1388نیا، )کاملرویکردهای مشارکتی در معماری
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 ر تارگرا و محورانسان یمعی، معماری که صورتی در

 مشترک عالیق با ایتماعی هایگروه آن کاربران و است

 هایارزش دریا ت و  هم یمعی معماری در هستند.

 باال آن هدم و گر ته قرار الویت در کاربران  رهنگی

 طراحی در مشارکتی یندآ ر دالل از یمعی احساس بردن

 جوییست در یمعی معماری رویکرد .(1تصویر)است

 نیازهای با گراییبومی هایگرایش میان پیوند برقراری

 هر .(1392 سالمی،ا)است دود امروز ییامعه مدرن

 علوم سیاسی، علوم مانند مطتلفی هایحوزه در رویکرد

 است.شده تعریف محی  روانشناسی مطالعات یا ایتماعی

 و قدرت سطح باالترین 1سیاسی مشارکت میان این از

 کالن و کلی سطح این در تصمیمات و دارد را ادتیار

 قدرت پائین سطح در محلی و ایتماعی مشارکت است.

 عملیاتی و ایرائی سطو  این در تصمیمات اما است

 است. متفاوت هم با نیز هاحوزه از یک هر قلمروی هستند.

 ایتماعی، مشارکت ،قدرت سیاسی، مشارکت قلمروی

 (.1385 )حبیبی،است مکان محلی، مشارکت و  رهنگ

 میان مشاوره و اطالعات تبادل از عبارتند مشارکت سطو 

 مراحل تمام در مردم نظرات از استفاده مسئولین، و مردم

 این ایرای و مردم با نهایی گیریتصمیم گیری،تصمیم

 مدعی هایطر  حبیبی دکتر اساس همین بر تصمیمات.

                                                           
1. Political Participation  

 شعاری، مشارکت کلی یدسته سه به را ایران در مشارکت

 بندیتقسیم واقعی مشارکت و محدود مشارکت

 در مردم شعاری مشارکت در کند)همان(.می

 مالی اعتبار مینأت در تنها و نداشته نقشی هاگیریتصمیم

 از نظرسنجی محدود، مشارکت در هستند. سهیم پروژه

 بر مردم یانق از نظارتی هیچ اما گر ته صورت شهروندان

 واقعی مشارکت در گیرد.نمی صورت تصمیمات ایرای

 بر عالوه مردم و بوده دوسویه کامال اطالعات تبادل

 ایرای بر نظارت حق ها،یریگتصمیم در مشارکت

 این نکته ترینمهم همان(.)دارند نیز را دود هایدواسته

 بهبود مویق اینکه بر عالوه مشارکت ها،طر  این در که

 و ایتماعی  کری، رشد مویق شود،می طر  کیفیت

  هست. نیز شهروندان مدنی

 

 اجتماعی پایداری و مردمی مشارکت ارتباط

 امکان ا راد تمام آن در که شهری یامعه یک ایجاد

 یا  رد یک برعهده باشند، داشته را سعادت به یابیدست

 مشارکت به نیاز بلکه ،نیست داص ایتماعی گروه

 ترینقدیمی یمله از  ارابی دارد. یامعه ا راد تکتک

 ایتماعات درباره پردازینظریه به که است اندیشمندانی

 رسیدن برای انسان او، یهانظریه بنابر است.پردادته انسانی

 منبع: نگارنده()یمع بندی تعاریف مشارکت در شهرهای مدرن (: 1یدول)
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 الزمه و است ایتمار در زندگی از ناگزیر سعادت به

 تعاون بر او است. همکاری و تعاون نیز، ایتماعی زندگی

 و داشته  راوان تأکید مدنی مشارکت و ا راد میان

 در آن، در ایتمار از هدم که ایمدینه هر" گوید:می

 ا راد بییادست مویق که باشد اموری بر تعاون حقیقت

 ایتماعی و است  اضله مدینه مدینه، آن شود، سعادت به

 انجام سعادت به وصول برای همکاری آن، سبق به که

 دیگران، و پوراحمد)"است...  اضل ایتمار آن گیرد،

 در مشارکت حق از بردورداری و تحرک پویایی، (.1391

 شهروند  ارابی نظر از که است هاییویژگی از یمعی امور

  است. بردوردار آن از  اضله همدین

 مشارکت، از حاصل نتایج دهدمی نشان شده ارائه تعاریف

 شهری، پایدار یوامع برای شده برشمرده هایویژگی با

 محققان از گروهی (.2 تصویر)دارد همطوانی و مطابقت

 و اصلی عنصر چهار به ایتماعی پایداری تعریف در

 همبستگی ایتماعی، عدالت اند:کرده اشاره کنندهتعیین

 چون هاییمؤلفه معنا، این در امنیت. و مشارکت ایتماعی،

 ها،انسان تمام برای پیشر ت با مأتو و برابر های رصت

 برای برابر های رصت همکاری، و تعاون با همراه زندگی

 همراه به ایتماعی هاینقش ایفای منظور به ا راد تمامی

 در انسانی هایگاهسکونت ایمنی و معاش امرار امنیت،

 ایتماعی پایداری سنجش مبنای طبیعی، مطاطرات برابر

 مفهوم برآن عالوه (.1393 دیگران، و )علیزادهاندر تهگ قرار

 و ایتماعی برابری مبحث دو شامل ایتماعی پایداری

 شامل ایتماعی تساوی است. محلی ایتماعی پایداری

 که حالی در هاست، رصت و ددمات به دسترسی

 ح  مانند زیادی  رعی ابعاد شامل محلی ایتمار ایداریپ

 کیفیت محله، امنیت و ایتماعی تعامالت محله، به تعلق

 های عالیت در مشارکت و مسکن از رضایت بومی، محی 

 مناسق راهکارهای شنادت )همان(.است مدنی یمعی

 در بوده ا راد مشارکت نیازمند هاویژگی این تحقق یهت

  است. ماعیایت مطتلف سطو 

 هایویژگی از شهری هایطر  ایرای در مردم مشارکت

 بین منا ع مینأت آن هدم و است گراانسان شهرسازی

 ا راد و گذارانسیاست مسئولین، مردم، مطتلف هایگروه

 شهری پایدار محی  یک به یابیدست و نفودذی و نفعذی

 تنها را پایدار هایمحی  (.1390 زادگان،)عباساست

 در هامحی  این بلکه کنند،نمی دلق شهرسازان و معماران

 کار و زندگی آن در که کسانی تویه و عالقه و عشق اثر

 (.1390زادگان،عباس)شوندمی نگهداری و دلق کنندمی

 از یکی یمعی، معماری به روانشناسانه رویکرد در

 که است یمعی احساس یمعی، طراحی عوامل ترینمهم

 گذاری،تأثیر عضویت، مانند ییهاشادصه دارای

 مشترک حسی ارتباط و نیازها برآوردن و یکرارچگی

 با داشتن ارتباط معنای به عضویت (.1392 اسالمی،)است

 هرچه است. آن به داشتن تعلق احساس و ایتماعی گروه

 : نگارنده(ادذ)مت مردمی و پایداری ایتماعیرابطه متقابل مشارک(: 2تصویر)
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 نیز هاشادصه سایر ارتقا باعث باشد، ترقوی احساس این

 ا راد، میان اعتماد ایجاد بر عالوه امر این ینتیجه شود.می

 پایدار از نشان همه که ایتماعی انسجام و امنیت ا زایش

 در قدرت احساس و همبستگی ایجاد دارد، ایتمار بودن

 ا راد شودمی باعث که احساسی است. یامعه ا راد میان

 دود زندگی محی  پایداری و سالمت حا ظ نادودآگاه

  باشند. داشته مشارکت آن نگهداری در و بوده

 

 سنتی شهر در اجتماعی مشارکت

 سنتی شهر در مشارکتی رفتار بر مؤثر هایمؤلفه

 کالبد که است شهری نوشتار، این در سنتی شهر از منظور

 حفظ را دود عامه  رهنگ از هاییبطش و تاریطی با ت

 مطر  مباحث در موردنظر محدوده بنابراین است.کرده

 با و گذشته قرن یک دحدو در ایران سنتی شهرهای شده،

 شکل دارای سنتی شهر باشد.می عامه غالق  رهنگ

 شهری داص، شکل یک با تواننمی یعنی نیست، داصی

 شهر اعضای ترینمهم سنتی شهر در هاانسان کرد. سنتی را

 حاصل سنتی مردم پی در شهر سنتی شکل و کالبد هستند.

 بلیتقا است.  ردبه منحصر آمدهحاصل شکل آمد. دواهد

 دیسفانی، احمدی)ندارد را دیگر هایزمان و یاها در تکرار

 تفاوت و کندمی تعریف وی دیدگاه را سنتی انسان (.1390

 در است. هستی به نگرش نحوه در مدرن و سنتی دیدگاه

 تمام و نگریسته هستی به علم منظر از مدرن دیدگاه

 رد هرچه و شودمی معنی و تفسیر دریچه این از هاپدیده

 در اما شود.می انگاشته معنابی نگنجد، چارچوب این

 انسان یعنی است. دین هستی به نظر دریچه سنتی دیدگاه

 تفسیر را آن و نگردمی هستی به وحی طریق از

 گسترش شهر، ارگانیک و طبیعی رشد )همان(.کندمی

 مویود، با ت امتداد در و منسجم صورت به محالت

 و نامنظم هایبندیقطعه زمین، شکل در ددالت حداقل

 که است دصوصیاتی ترینمهم بسته و باز  ضاهای تعامل

 متمایز یدید شهری  ضاهای از را سنتی شهرهای با ت

 که گیردمی شکل یندیآ ر طی سنتی شهر رشد کند.می

 نظمی (،1378 یاراحمدی،)دوانیممی ارگانیک نظم را آن

 باعث و کرده شدر مردم با و مردم در الکساندر گفته به که

 الکساندر،)است هاآن میان مشترک احساسات ایجاد

 قراردادن مبنا با گراسنت اندیشمندان طر ی از .(1386

 ر تارهای تمام اسالمی هایسرزمین گذشته معماری

 واید شهرسازی و معماری در را سنتی معماران یهمعماران

 نادتش (.1390 دیسفانی، احمدی در استرلن)دانندمی معنا

 مؤثر هایمؤلفه شنادت در تواندمی انسانی ر تارهای این

 باشد. گشا راه  مشارکتی، ر تارهای بر

 حاکمه هایقدرت ما شهرهای تاریخ گذشته هایدوره در

 و کردندمی تصمیم اتطاذ بال صل ایگونه به زمینه هر در

 حضور یدید، قوانین وضع و مشروطه انقالب از پ  تنها

 در ویژه مشارکت)به مطتلف طو س در مردم

 این با (،1367  المکی،شود)می ترپررنگ ها(گیریتصمیم

 اساس بر گر ته شکل شهری باز  ضاهای در هم باز ویود

 )مأدذ: نگارنده(بر مشارکت در شهر سنتی مؤثرهای  مؤلفه(: ارتباط بین 3تصویر)
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 توانمی مردم، مشارکت بدون و حکومتی تصمیمات

 بود. شهروندی رضایت و تعلقاحساس پویایی، شاهد

 هاآن گیپیوست همبه و محالت این داص هایویژگی

 آغاز ایتمار پایین سطو  از که مشارکتی تا شده باعث

 شنادت بنابراین کند. پیدا تسری ایتمار کل به شده،

 دو مبنای بر سنتی، شهر در مشارکت بر مؤثر هایمؤلفه

 محی  هایکیفیت و انسانی هایارزش شنادت یمؤلفه

 کیفیت به مربوط هایمؤلفه گیرد.می صورت مصنور

 توانمی را ایتماعی پایداری بر آن تأثیر و ورمصن محی 

 بین از اما کرد. استطراج هابا ت این کالبد باقیمانده از

 این ایتماعی زندگی و هاسرمایه از زیادی بطش ر تن

 مؤثر انسانی هایارزش شنادت ادیر، هایدهه در هابا ت

 شهر کند.می ترمشکل را ایتماعی پایداری و مشارکت بر

 گسترده، و  عال تاریطی با ت با سنتی شهری عنوان به یزد

 و ر تارها یمطالعه و بررسی یهت مناسق اینمونه

 است. با ت این یگذشته در مردمی مشارکت هایمؤلفه

 عوامل و اقلیم انسانی، ر تارهای و کالبد عامل دو بر عالوه

 ر تارهای بر گذارتأثیر عاملی عنوان به نیز آن به وابسته

 این اصلی هدم که یاآن از شود.می شنادته تیمشارک

 شنادت بنابراین است، مشارکتی ر تارهای شنادت نوشتار

 شنادت و انسانی ر تارهای بر تأثیر منظور به اقلیمی عوامل

 ارتباط شنادت منظور به محیطی، هایکیفیت و کالبد

 گیرد.می صورت انسانی ر تارهای با آن متقابل

 برای ها عالیت و عملکردها ترکیق که ایمدریا ته امروزه

 ضرورتی آدمیان میان متقابل رواب  ایجاد و  رهنگی رشد

 به تنها که عملکردی، تک مکان هر واقع در دارد. حیاتی

 کارایی زودی به گیرد، شکل ویژه و واحد دواستی داطر

 در که نمادینی پرمایگی دواهدداد. دست از را دود

 " شهر و معماری مقابل رد "گراسنت"شهر و معماری

 ممکن حداکثر برمبنای کنیم،می مشاهده "گرا صنعت

 قرار مطتلف هایکاربری بین همزبانی و همجواری

 غالق سنتی شهر در (.1378 )یاراحمدی،استگر ته

 هر و ا تدمی اتفاق محالت سطح در روزانه های عالیت

 را زندگی برای الزم هایمکان کل، یک عنوان به محله

 های عالیت و ر تاری الگوهای در تنور دارد. دود در

 باز  ضاهای کالبد شادص هایویژگی از یکی مردمی

  است. سنتی شهرهای

 که دارد ویود متعددی هایمیدان یزد شهر قدیم با ت در

 آب حمام، بازار، مسجد، همچون بناهایی از ایمجموعه

 انوار آن بر عالوه اند.داده یای دود در را ...و انبار

 در ...و لرد واشدگاه، پیشگاه، مانند دیگری باز  ضاهای

 روند است.ر تهگمی شکل سنتی شهرهای با ت

 به وابسته و متفاوت  ضاها این از یک هر گیریشکل

 ترینمهم اما، است دود داص ر تاری و اقلیمی عوامل

 عموم حضور برای مکانی آوردن  راهم ها،آن تشابه ویه

  ضاها، این انوار از هریک در و است رکتمشا تحقق و

 معابر گیرد.می شکل داصی سطح در مردمی مشارکت

 اندازسایه هایساباط و بلند دیوارهای با باریک و تنگ

 یدهندهشکل اما است، کویر سطت اقلیم یزاییده اگرچه

 یسایه به بردن پناه است. ایتماعی ر تارهای بردی

 برای مکانی به را هاآن کویر، سوزان آ تاب در هاساباط

 تعامالت برقراری و عابران مکث و محله ا راد حضور

  است.کرده تبدیل

 دیگر از کویر، دل در ارتباطات و آب منابع محدودیت

 ویژگی این است. سنتی شهر دهندهشکل هایویژگی

 در محله یک در ایتماعی مطتلف اقشار که شودمی باعث

 در طبقاتی و  رهنگی ادتالم این آیند. گرد هم کنار

- رهنگی نظر برطبق و است تشطیص قابل هادانه کالبد

 و ایتماعی عوامل نتیجه دانه شکل راپاپورت، ایتماعی

 هایروش و سازه اقلیمی، شرای  و بوده  رهنگی

 )معماریان،شوندمی محسوب 2 دریه عوامل سادتمانی،

 نیز یایتماع ارتباط عامل آب، منابع محدودیت .(1384
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 سال صدها کرد.می  راهم را ایگسترده ارتباطات و بود

 هاییمکان عمومی، هایحمام و انبارها آب سکوی

 کردن بدل و رد یهت مناسق محلی بودند. ایتماعی

 از ناشی بودن محورپیاده (.1389 یزدی، پاپلی)محله ادبار

 تربیش هرچه دوانایی باعث با ت، کالبدی هایویژگی

 این به است. زندگی و کار  ضای بودن نزدیک و مسیرها

 یدا زندگی محل از کار محل اغلق سنتی شهر در معنی،

 مسئولیت و تعلقاحساس میان تفاوتی تواننمی و نیست

  ضای همان معموالً که کارشان محل به نسبت ا راد

 زندگیشان محل و دانه به هاآن احساس با است شهری

 امتداد ایجاد باعث بودن، محورپیاده ازسویی شد. لئقا

 به و یکرارچگی به منجر که است با ت در  ضایی

  شود.می آن در گر ته شکل اتفاقات پیوستگیهم

 

  مشارکتی رفتار هایشاخصه

 سنتی، شهر در مشارکتی ر تار هایشادصه شنادت برای

 شهر از مویود تعاریف بررسی و متون به مرایعه بر عالوه

 مویود عمومی و باز  ضاهای در مرهروز ر تارهای سنتی،

 مشاهده شهر اصلی هایمیدان تا هادانه پیشگاه از با ت در

 های عالیت با ت، قدیمی ساکنان با مصاحبه طریق از و

 ر تار هایشادصه و بررسی گذشته در ا تاده اتفاق

 ر تارها این از بردی است.شده استطراج آن از مشارکتی

  ضاهای در عینی صورت به و دهبو آگاهانه ها،مؤلفه و

 برمبنای و ذهنی بردی اما است،مشاهده قابل شهری

 .(2 یدول)است ا راد هایآموزه و اعتقادات

 یانبه، همه ارتباطی دارای سنتی شهر تعاریف، براساس

 است. آسمان سایه زمین، یعنی ،است آسمانی و زمینی

 نسانا هدایت برای مناسق بستر ایجاد سنتی، شهر از هدم

 یسم و رو  دارای انسان که یاآن از و است کمال به

 یسمانی نیازهای و انسان با متناسق نیز سنتی شهر ،است

 شهر برپایی از قبل بنابراین و گیردمی شکل او روحانی و

 در هدم رو این از شود. برپا سنتی انسان بایستی سنتی،

 احمدی)نیست تنهایی به شهر کالبد برپایی سنتی شهر

 و کالبدی هایویژگی عبارتی به (.1390 یسفانی،د

 یمله از هستند. یکدیگر با مستقیم تعامل در ایتماعی

 از: عبارتند سنتی شهر در ایتماعی هایشادصه

 یامعه یک سنتی یامعه مذهبی: اعتقادات به پایبندی

 برابر در بودن تسلیم سنتی، تفکر نمود و است محورددا

 انسان ،(هماناست) زندگی نشئو تمام در دداوند امر

 معیشت سطتی یمله از زندگی منفی نکات ویود با سنتی

 و تعلق احساس بود قادر ایتماعی، هایعدالتیبی گاه و

 او زندگی ترتیق بدین نماید. تقویت دود در را هویت

 بستگی هامکان و اشیا با صمیمانه ایگونهبه

 یامعه در دا را اساس این بر (.1378 )یاراحمدی،یا تمی

 موظف را دود پیشینیان، هایآموزه و اعتقادات بنابر سنتی

)مأدذ: نگارنده((: دسته بندی نحوه مشارکت در شهرهای سنتی2یدول)  
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 ایتماعی امور در شدن سهیم و یامعه در حضور به

  دانند.می

 یامعه در ا راد حضور سنتی شهر در ها:سنت داشتن برپا

 از ناشی و پیشینیان آیین و رسوم از پیروی به  عمدتاً 

 ادیان تمام در معیی زندگی بر تأکید و مذهبی اعتقادات

  ارغ دینی، هایآیین برپایی در مشارکت به پایبندی است.

 بر عالوه است. سنتی انسان هایدصلت از دین، نور از

 برپایی در عمومی مشارکت و هاحسینیه و مذهبی  ضاهای

 یمله از شهری باز  ضاهای بردی دینی، مراسم

 شکل شادص عنصری مقابل در که هاییواشدگاه

 مناسق محلی یزد یامع مسجد مقابل  ضای مانند اندگر ته

 مطتلف ادیان پیروان حضور و ملی مراسم برپایی برای

 یکدیگر کنار در زرتشتیان و یهودیان مسلمانان، مانند

 است.

 که مشارکت از متفاوتی نور گذاری:سرمایه در مشارکت

 مشارکت ا تد،می اتفاق مذهبی  ضاهای در ویژه به

 این سادت یهت گذاریسرمایه در ا راد یداوطلبانه

 با ت ساکنان مذهبی اعتقادات در ریشه که بوده  ضاها

 بطش ساز و سادت بودن تدریجی به تویه با است.داشته

 محله ا راد نذورات توس  موردنیاز یسرمایه از مهمی

 بالعوض. گذاریسرمایه نوعی است،شدهمی مینتأ

 سایه در همواره توسعه و رشد ایتماعی: اعتماد ویود

 یستجوی همواره و گردیده  راهم امنیت از حداقلی

 و استبوده انسان نیازهای و هاانگیزه ترینمهم از امنیت

 به ایمنطقه و ملی محلی، ایتماعات همه نیاز ترینمهم

 تأثیرتحت امنیت احساس (.1391 )یاری،رودمی شمار

 اعتماد وامل،ع این از یکی داردکه قرار متعددی عوامل

 ا راد ایتماعی پیوندهای گیریشکل لزوم است. ایتماعی

 نام به مهمی مؤلفه گربیان ا راد، بین رواب  آن درنتیجه و

 ح  ایجاد در اعتماد است. ا راد بین در ایتماعی اعتماد

 کمک مردم به و دارد یمؤثر نقش تعاون و مشارکت

 دیگران عالیق و امیال با را دود منا ع و عالیق تا کندمی

 ا راد دهدمی ایازه اعتماد، واقع در )همان(.کنند هماهنگ

 از واسطه این به و کنند برقرار ارتباط یکدیگر با راحتی به

 یاد ایتماعی سرمایه ابعاد ترینمهم از یکی عنوان به اعتماد

 در غالبا سنتی شهرهای در .(1391 یاری، در کلمن)شودمی

 تشطیص قابل ایتماعی اعتماد این کسبه بین در و بازار

 یزد، دان میدان مانند محلی هایمیدان و بازار در است.

 به نسبت ایتماعی، هایسرمایه عنوان به کاربران و کسبه

 مسئولیت احساس  ضا در ا تاده اتفاق ر تارهای و کالبد

 ر ت حتی و ها عالیت اتفاقات، تمامی به و داشته

 اند.دادهمی نشان اکنشو  ضا در گر ته صورت وآمدهای

 و است ا راد میان در  راوان تعامالت از ناشی امر این

 و تقویت به و آورده ارمغان به را ایتماعی اعتماد و امنیت

 انجامد.می ایتماعی نظم پایداری

 در که است حالتی ایتماعی نظم ایتماعی: نظم رعایت

 دست به یامعه ا راد میان همبستگی ویودآمدن به شرای 

 کردن درونی دیگر عبارتی به (.1385 زاده،)یوسفآیدمی

 به )همان(.شودمی ایتماعی نظم عامل یامعه هایارزش

 که ایتماعی حیات تداوم اصلی عنصر دورکیم، نظر

 آن سازنده که ا رادی و ما رواب  در تغییرات علیرغم

 شامل ،است ادالقی نظم یاید،می استمرار است،

  رماست.حکم ایتماعی رواب  بر که قواعد از ایمجموعه

 همبستگی عنوان با را همبستگی از نوعی دورکیم

 تنور همبستگی نور این در ،کندمی تعریف ارگانیکی

 از هامهارت داشتن نظر از ا راد و دارد ویود هاتطصص

 در و متقابل وابستگی عامل تنور همین متفاوتند. یکدیگر

 شهر در ایتماعی نظم همان(.)شودمی نظم حفظ نتیجه

 از ناشی بلکه ،نیست مدون قانونی از برآمده سنتی

 است. ا راد بین نانوشته قراردادهای و ایتماعی هایارزش

 هامحله و هاکوچه نظا ت نظم، این هاینمونه از یکی

 کوچه از ایمحدوده به نسبت اهالی، است اهالی توس 
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 داشته تعلق احساس نیز دانه ورودی و پیشگاه اطرام در

 اعتقادی اساس بر دانستند.می دود برعهده را آن نظا ت و

 توس   ضا این آ تاب طلور از پیش روز هر قدیمی،

 آغاز هنگام صبح بنابراین شده،می یارو و آب ساکنان

 و پاکی لطا ت، از محله  ضای ایتماعی، های عالیت

 ایتماعی نظم این است.بوده بردوردار مطبوعی رطوبت

 شدن کم باعث که است مردمی مشارکت از رهاوردی

 رواب  سالمت روانی، آسایش و شده بردوردها و هاتنش

  دارد. پی در را شهروندان دشنودی و

 مدام تغییر سنتی، شهر هایویژگی از یکی حضورپذیری:

 با همه و هم با ایزا ارتباط یدید، نیازهای به پاسخ یهت

 نهایت در و یابه و زهاندا به طبیعت از ایزا گیریبهره کل،

 )احمدیاست طبیعت و شهر در نظامات هماهنگی

 پذیرحضور در هامؤلفه ترینمهم از یکی (.1390 دیسفانی،

 عملکردی و کیفی هایویژگی شهری،  ضاهای بودن

 کیفی هایویژگی است. محله و شهر عمومی  ضاهای

 هایویژگی و شده آن در حضور به ا راد تمایل باعث  ضا

 در کنند.می مکان در حضور به ملزم را ا راد لکردی،عم

 و بودن مسقف دلیل به هادانه پیشگاه مقیاس، دردترین

 ا راد تعامالت یهت مناسق کیفیتی ها،پیرنشین ویود

 آن از پ  کند.می  راهم را همسایگان با دانواده

 محله هر هایکوچه و مسیرها طول در لردها و هاواشدگاه

 و تجمع برای مناسق  ضایی محلی، ایدانچهمی عنوان به

 مقیاسی در کند.می ایجاد وعابران محله ا راد حضور

 برای مکانی شوند،می مطر  محلی هایمیدان بزرگتر،

 یهت مناسق کالبدی با زندگی یروزمره اتفاقات تمامی

 تعامالت محلی، کاالهای مبادالت متنور، های عالیت

، ...و گرداندوره و  روشاندرده  عالیت روستا، و شهر

 ا راد تمایل  ضایی، هایکیفیت عنوان به عوامل این تمامی

 باز  ضاهای از بردی در انگیزد.برمی را  ضا در حضور به

 و  ضایی هایکیفیت کنار در عملکردها تعدد شهری،

 در ا راد حضور تقویت و الزام باعث طبیعت، از بردن بهره

 دسته این از یزد یامع مسجد ابلمق باز  ضای شود.می  ضا

 با آن مجاورت مذهبی، یینبه بر عالوه که است

 باعث اطرام مسکونی با ت و رنگرزها یراسته کتابطانه،

 تجمع گذر، یمله از متعددی های عالیت  ضا این در شده

 و هایشن شامل مذهبی مراسم برگزاری و ا راد

 هایعالیت  انجام یهت کسبه یاستفاده و هاعزاداری

  بگیرد. صورت روزمره

 

  حال و گذشته در مشارکت

 و گذشته در ایتماعی امور در مردمی مشارکت مقایسه

 معر ی ابتدا گیرد؛می صورت منظر دو از ما، شهرهای حال

 بررسی و مشارکت نظری مبانی در شده مطر  هایحوزه

 (4)تصویرهاحوزه این برمبنای سنتی شهرهای در مشارکت

 مشارکت برای شده شنادته هایمؤلفه بندیدسته  ،سر و

 گذشته در هامؤلفه این تحقق ینحوه بررسی و گذشته در

  حال. و

 یامعه در قدرت توزیع چگونگی به سیاسی یحوزه 

 مشارکت از متفاوتی هایمدل اساس این بر و است وابسته

 یریان بر داص گروهی تسل  از ،دهدمی ارائه را

 و ا راد میان ارتباطات میزان بردن البا تا مشارکت

 های مشارکت در شهر سنتیمؤلفهها و ارتباط و نقش حوزه (: 4)تصویر
 )مأدذ: نگارنده(
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 شناسانهیامعه یحوزه اساس ایتماعی. هایگروه

 ایتمار یک در ا راد ارتباطات و مجاورت همسایگی،

 یرابطه کشف دنبال به روانشناسانه یحوزه و است محلی

 زندگی کیفیت بر رابطه این ینحوه تأثیر و ایتمار با  رد

 (.1385 )حبیبی،است ایتماعی و  ردی

 سنتی شهرهای در محالت قدرت به توانمی اساس این بر 

 و همبستگی هامحله سطح در هاشهر این در کرد، اشاره

 که رضادان دوران از بود. رایج امری امور در مشارکت

 کمک با کرد،  روپاشی به شرور سنتی ییامعه

 هم از نیز محالت مقاومت یدید، هایکشیدیابان

 مشارکت یبالقوه امکان و قدرت و (1367 المکی،)پاشیده

 شهرداری به محله مدیریت و شد گر ته نادیده نیز محلی

 مدیریت شدن سررده شد. سررده بود، دولتی ارگانی که

 ثبت سویی از و شهرداری به آن عمومی  ضاهای و محله

 در که محله تا شد باعث  رهنگی میراث عنوانبه هابا ت

 دولتی  ضای یک امروزه بود، عمومی یحوزه یک سابق

 وقت، از گذشته، با مقایسه در عامه امروزه شود. قلمداد

 به اما بردوردارند. تریگسترده  یزیکی محی  و آزادی

 در را دود اوقات تربیش مزایا، این از استفاده یای

 و حوصلگیبی در و کاذب هیجانات در گر تاری،

 هایسئولیتم ترتیق بدین سازند.می سرری قراریبی

 چون عناوینی که بیگانه، مستحفظان یبرعهده محیطی

 رها کشند،می یدک را عمومی کمیته یا حفاظت مدیریت

 از ایعده هنوز هرچند (.1378 )یاراحمدی،استگردیده

 دارند، را امور در مشارکت به تمایل محالت این ساکنان

 یهت شده تعیین ضواب  دالم بر امور این از بسیاری اما

 ر تن بین از آن ینتیجه و بوده تاریطی هایبا ت حفظ

 است. یمعی احساس و گذاریتأثیر یشادصه

 قدیمی معیارهای مدرن، دوران در ایتماعی یحوزه در

 در شده، دگرگون دوران این هایویژگی تأثیرتحت ر تار

 ا راد و داده دست از را دود منزلت ایتماعی رواب  نتیجه

 دصوصی، زندگی ترتیق این به گیرند.می  اصله هم از

 میل عمومی زندگی از شدن یدا سمت به

 کالبدی، تغییرات برآن عالوه (.1382 )پوردیهیمی،کندمی

 گیریشکل یشالوده و یامعه یمعیتی سادتار در تغییر

 ایتماعی رواب  ها،همسایگی ر تن بین از به منجر هامحله

 احساس آن نتیجه و شده محالت  امیلی مناسبات و

 حوزه در است. ا راد گریزیمشارکت و بیگانگی

 به موظف را دود سنتی یامعه در ا راد شناسانه،روان

 و سر کمیات با تنها امروزه اما دانند.می یامعه در حضور

  ضایی هایکیفیت دیگر ما یدید هایآبادی داریم. کار

 هم از شهری با ت ندارند. دربر را "بستگی" و "تراکم"

)مأدذ: نگارنده( مقایسه ی مشارکت در شهرهای سنتی و مدرن(: 3)یدول  



  1397، سال اول، بهار و تابستان 1شماره نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان، 

   

 

  
24 

 با ت یکرارچگی و انسجام (،1378 یاراحمدی،)کا تهش

 یکدیگر با و هامکان با ا راد ارتباط آن پی در و شهری

  است. بادته رنگ همیشه از بیش

 در مشارکتی هایمؤلفه اساس بر امروزی مشارکت بیان

 و گذشته در ر تارها این مقایسه و (3)یدولسنتی شهرهای

 در مشارکت هایحوزه و سطو  تغییر یدهندهنشان حال،

 و هامؤلفه بین ارتباط برقراری برای است. حال و گذشته

 هایمدل ارائه و حال و گذشته در شده مطر  هایحوزه

 هایحوزه اساس بر شدهشنادته هایمؤلفه مشارکتی،

 اساس این بر شوند.می بندیدسته شده، مطر 

 و هاسنت به پایبندی سیاسی، یحوزه در ایتماعینظم

 و شناسانهیامعه یحوزه در یامعه ا راد میان اعتماد ویود

  ضاهای در آنان حضور و گذاریسرمایه ا راد، بینییهان

 شود.می بررسی شناسانهروان یحوزه در شهری،

 پیشنهاد و بحث

 پایداری به رسیدن برای مشارکت از گر تنبهره برای

 ،تاس ضروری اساسی یمؤلفه دو به تویه ایتماعی

 گام (.5)تصویرمحیطی هایکیفیت و ر تاری هایویژگی

 و محلی اییامعه انتطاب و هدم ییامعه شنادت اول

 نوعی به امر این است. مشارکت  رآیند در کارآمد

 اساس آید.می شمار به مشارکت یریان کردن مندنظام

 احساسات و الگوها اهدام، بودن دارا یامعه این انتطاب

 الگوهای شنادت دوم گام .است مشترک یمعی

 از برگر ته که است یامعه هایآیین و نمادها مشترک،

 پیشینیان یپسندیده هایسنت به یامعه ا راد پایبندی

 مانند یمعی احساس هایشادصه تقویت بعدی گام است.

  عال حضور به منجر که ..است.و گذاریتأثیر عضویت،

 شده طراحی  محی هایکیفیت با رابطه در شود.می ا راد

 ر تاری هایویژگی از گر تن بهره و شنادت بر عالوه نیز،

 و معیارها با آشنا طراحان و مسئوالن انتطاب اقلیمی، و

 میان تربیش تعامل بر عالوه موردنظر، یامعه الگوهای

 مشارکت ایگونه به منجر کنندگانمشارکت و مسئوالن

 شنادت و درک حاصل که شودمی ویلیتأ یا و غیر عال

 و شنادت این دیگر نتیجه است. یامعه از طرا  عمیق

 ایچرده به مشارکتی صحیح  رآیند یک تبدیل هابررسی

 هایبا ت احیای در و ر ته پیش زمان با همراه که است

 است. گشا راه   رسوده و تاریطی

 

 گیرینتیجه

 ایتماعی مشارکت عنوان به ما کشور در امروزه که چهآن

 محالت سطح در نه که است مشارکتی د،شومی مطر 

 و هاریزیبرنامه شامل کالن سطو  در بلکه

 معنای به غالبا مشارکت ا تد.می اتفاق هاگیریتصمیم

 بر آنان تربیش گذاریتأثیر و شهروندان یا تن قدرت

 )مأدذ: نگارنده((:  مشارکت مردمی یهت رسیدن به پایداری ایتماعی5تصویر)
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 مشارکت ما کشور در امروزه اما ،است شهری هایطر 

 طر ی از طر . یمال اعتبار تامین از است عبارتعمدتاً 

 در و پایدار ایتماعی رواب  داشتن به ا راد همیشگی نیاز

 حتی و زمان گذشت با آسایش و امنیت احساس آن سایه

 تغییر دچار یوامع،  کری سادتار و بینییهان در تغییر

 مشارکت و تعامالت تقویت برای تالش بنابراین ،شودنمی

 عنوان به تمحال سطح در و یامعه پایین سطو  در ا راد

 درون به بازگشت نوعی به شود.می مطر  عملی راهکاری

 توانمی آن به یابیدست برای که  رهنگی؛درون نگاهی و

 هایبا ت در شده شنادته کالبدی و ر تاری الگوهای از

 احیای در توانمی ویژه به الگوها این از برد. بهره سنتی

 برد. بهره ده رسو هایبا ت بازسازی و تاریطی هایبا ت

 اند،کرده حفظ را دود ایتماعی سرمایه که هاییبا ت در

 با توانندمی یامعه  رهنگی سادتار با آشنا متطصصان

 یهت مناسق کالبدی و با ت ،ایتماعی سرمایه مشارکت

 که هاییبا ت در اما ویودآورند.به تعامالت ا زایش

 تقویت اول گام شده، کمرنگ آن در ایتماعی تعامالت

 براساس مشارکت، برای شده برشمرده هایمؤلفه

 سر  و است مطالعه مورد با ت  رهنگی هایویژگی

 گر تهشکل ایتماعی سرمایه مشارکت با مناسق کالبدی

  شود. ایجاد تواندمی

 

 منابع

 .(1390)محمدعلی آبادی، یدا...و دیسفانی، احمدی

، یاسالم اندیشه منظر از سنتی شهر شکل باب در کنکاشی

 .30-17 صفحات ،19 شماره نظر، باغ  صلنامه

 معماری در باز  ضای نقش مطالعه .(1389)زهرا احمدی،

 نشریه ،معاصر معماری ارتقاء و بهبود یهت ایران، سنتی

 .52-59 صفحات ،18 شماره آبادی،

 معماری .(1392)نیاکامل حامد و غالمرضا اسالمی،

 تهران. دانشگاه تهران: عمل؛ تا نظریه از یمعی

 در مردم مشارکت .(1390)حسین یایرمی، ایمانی

 ها،شهرداری ماهنامه تهران: ،ایرا تا مفهوم از ،شهرها

 .25-29 صفحات ،102شماره

 اول یلد، حمام شازده .(1389)محمدحسین یزدی، پاپلی

 پاپلی. مشهد: ششم، چاپ ودوم،

 ایرانی شهرهای تطبیقی بررسی ، (1382)یهانشاه پاکزاد،

، مدنی مشارکت تاریطی موانع یابی ریشه برای پاییارو و

 .25-41 صفحات ،37 شماره صفه، نشریه

 .(1391) مریم ،یعفری و لیال، حبیبی احمد، پوراحمد،

 ،شهروندی مشارکت باب در آن کاربرد و  ارابی نظریات

 .13-20 صفحات ،21شماره نظر، باغ مجله

 شریهن ،مسکونی باز  ضای (؛1382)شهرام پوردیهیمی،

 .36 شماره صفه،

 اسالمی معماری با آشنایی .(1384)محمدکریم پیرنیا،

   دانش. سروش تهران: معماریان، غالمحسین تدوین ،ایران

 .(1385)رضوانی سعیدی هادی و محسن سید حبیبی،

 تجربیات ارزیابی و مفهومی تمایز مشارکتی: شهرسازی

 .50-68 صفحات ،43شماره صفه، نشریه ،ایرانی

زارر  و مسعود، زاده میمندیحایی اکبر، آبادی،شاه زارر

 در ایتماعی پایداری سنجش .(1392) ددیجه، بیدکی 

 مطالعات مجله ،یزد شهر یدیدی و قدیم های محله بین

 .105-134 صفحات هفتم، شماره شهری، شنادتی یامعه
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 شناسیگونه .(1389) ناصر ،پوربرک و مریان شر ی،

 شهری، ریزی برنامه در وندانشهر مشارکت هایتکنیک

 نامه دو صلنامه، مشارکت مطتلف سطو  مبنای بر

 .77-101 صفحات ،4 شماره شهرسازی، و معماری

 رابطه ررسیب .(1391) سعید، شفیعا و محمدعلی شفیعا،

 نشریه تهران: ،ایتماعی سرمایه و ایتماعی پایدار توسعه

 .139-164 صفحات ،46 شماره کاربردی، شناسی یامعه

 ایتماعی پایداری اصول .(1389)اسماعیل ضرغامی،

 تهران: ،اسالمی ایرانی شهرهای در مسکونی هایمجتمع

 اسالمی. ایرانی شهر مطالعات  صلنامه

 دلق .(1390)دطیبی محمدرضا و مصطفی زادگان،عباس

 ،مردمی مشارکت سایه در مندهویت پایدار هایمحی 

 .10-14 صفحات ،102شماره ها،شهرداری ماهنامه تهران:

 مهنا و ایراندوست کیومرث هوشمند، علیزاده،

 براساس محالت ایتماعی پایداری سنجش .(1393)برآور

 شهر آباد یض محله موردی: نمومنه)ساکنان دیدگاه

 ،37 شماره شهری، مدیریت نشریه ،کرمانشاه(

  .73-92صفحات

 در شهروندی سیر و  ارابی .(1367)محمدمنصور  المکی،

 نقره. نشر تهران: ،انایر

 طراحی رویکرد .(1388)همکاران و حامد نیا،کامل

 معماری تطبیقی بررسی و تحلیل معماری، در یمعی

 نشریه ،مشارکتی معماری و ایتماعی معماری با یمعی

 ،39شماره شهرسازی، و معماری-زیبا هنرهای

 .46-60صفحات

 یاودانگی: راز و معماری .(1386)کریستو ر الکساندر،

 بیدهندی، قیومی مهرداد تریمه: ،سادتن زمانبی راه

 انتشارات. و چاپ مرکز بهشتی، شهید دانشگاه تهران:

 در سرزندگی کیفیت مفهوم .(1386)کوروش گلکار،

 .66-75 صفحات ،44شماره صفه، نشریه ، شهری طراحی

 مردمی مشارکت بر مبتنی مدیریت .(1390) رخ مشیری،

 صفحات ،52 شماره صفه، نشریه ،ایمنطقه ریزیبرنامه در

135-153. 

 نظری مبانی در سیری .(1384)حسینغالم معماریان،

 دانش. سروش نشر تهران: ،معماری

 (.1394) علی، ایاسه و اسدا..، نقدی سایده، زاده، واعظ

 ایران؛ توسعه هایبرنامه در ایتماعی پایداری هایمؤلفه

 شماره هفتم، سال ایران، ایتماعی توسعه مطالعات مجله

 .45-59 صفحات دوم،

 ،گراانسان شهرسازی سوی به .(1378)امیر یاراحمدی،

  شهری. ریزییرنامه و پردازش شرکت انتشارات تهران:

 رابطه بررسی .(1391) یعفر ،هزاریریبی و حامد یاری،

 میان در ایتماعی اعتماد و امنیت احساس

 نشریه ،کرمانشاه( شهر ساکنان موردی مطالعه)شهروندان

 شماره ایتماعی، نطم و امنیت راهبردی هایپژوهش

 .39-58 صفحات چهارم،

 اسالمی: معماری با آشنایی. (1375)مجید یگانگی،

 اسناد مرکز یزد: ،یزد قدیم هایمیدان مورد در پژوهشی

 یزد. دانشگاه معماری و هنر دانشکده

 نشریه، اسالم در ایتماعی نظم (،1385)حسن زاده،یوسف

 .103 شماره  ت،معر


