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 چکیده :
در این پژوهش سعی بر این است که ضمن مطالعه و تحلیل عوامل پایداری در جهت شناخت الگوها و راهكارهای پایداری 

در معماری و شهر از بعد اجتماعی پرداخته شود که در این زمینه تاکید ویژه برشاخص های تعامل اجتماعی ،پویایی، 

سرزندگی ،امنیت ، عدالت اجتماعی برای همه افراد می باشد و همچنین با استخراج مفاهیم و الگوهای پایداری اجتماعی 

امروزه نگاه  الت جمعی از طریق خلق فضاهای عمومی شهری گردد .چگونگی ایجاد بستر و فرصت هایی برای تقویت تعام

شهری بعنوان یك ضرورت اساسی در برنامه های توسعه شهری حكایت از باز تولید این فضاها در تقویت  به فضاهای

 وجهه فرهنگی/ اجتماعی شهر دارد. این در حالی است که بدالیل مختلف از جمله گرایش به زندگی خصوصی، توسعه

زندگی اطالعاتی، توسعه حومه نشینی و مشكالت ناشی از فرسودگی و ازدحام فضاهای درونی شهرها و... در دهه های 

هدف تحقیق دستیابی به شاخص هایی نظیر    قبل، این فضاها اهمیت کمتری در الگوهای شهرسازی معاصر داشته اند.

 ی برای همه افراد می باشد .تعامل اجتماعی ،پویایی، سرزندگی ،امنیت ، عدالت اجتماع

دستیابی به پارامترهای مثبت و موثر اجتماعی و چگونگی ایجاد پایداری به لحاظ بعد اجتماعی و فرهنگی ،طراحی مكانی 

عمومی در شهر قزوین برای تقویت فعالیت ها و تعامالت اجتماعی در جهت حرکت شهر به سمت توسعه و پایداری 

شده در مورد پایداری بیشتر به پایداری محیطی مربوط می شود اما در مورد پایداری  اجتماعی . پژوهش های انجام

 اجتماعی این پژوهش ها بیشتر در حوزه شهری بوده و در حوزه معماری کمتر به آن پرداخته شده است .

و منطق و  روش تحقیق پژوهش دو شیوه تجزیه و تحلیل کیفی و کمی به کار می رود . در شیوه ی کیفی مبنا عقل

استدالل است و در استخراج اصول طراحی استفاده می شود از شیوه کمی جهت استخراج برخی نظرات بهره گیری می 

 گردد وتحلیل نتایج به دست آمده انجام گرفته است.

 

  

 های کلیدی: فضای عمومی ، پایداری اجتماعی ، تعامالت جمعی ، عدالت اجتماعی ، فضای شهری . واژه

 

  مه :مقد1. 

شهر پایدار شهری است که امكان زیستن متناسب و هماهنگ شهروندان را براساس حقوق متقابل و تعریف شده جامعه 

مدنی فراهم می کند در چنین ساختاری است که شهروندان از حق طبیعی برخورداری از تسهیالت و خدمات شهری بهره مند 

ی اجتماعی برای تقویت یكپارچگی و هم چنین ایجاد بستر مكانی می شوند.فضاهای شهری به عنوان ضرورت و سرمایه ا

کارکردهای اجتماعی ، موجب تسهیل روابط و پاالیش ساخت اجتماعی می شوند . امروزه نگاه ویژه به فضاهای عمومی شهری 

ران هنوز نسبت به نقش در ای . به عنوان یك ضرورت نشان از باز تولید این فضاها در تقویت وجه فرهنگی و اجتماعی شهر دارد

سازنده این فضاها در تعامالت اجتماعی یا رضایت مندی شهروندی و بهبود کیفیت زندگی انسان که همانا هدف اصلی پایداری 

می پردازد که ارتقا فضاهای عمومی شهری چگونه می تواند نیروی  اجتماعی است ، توجه کافی نمی شود این تحقیق به این 

ه پایداری اجتماعی در شهر ها باشد. لذا در این خصوص توجه به موضوعاتی همچون بسترسازی شرایط عظیم برای رسیدن ب
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اجتماعی ، امنیت ، سرزندگی ، ایجاد حیات و هویت جمعی که ابعاد کیفی فضاهای عمومی را رقم می زنند  –مطلوب فرهنگی 

ضاهای عمومی شهری می تواند با ساختار کالبدی و کارکرد ، از مهم ترین وظایف برنامه ریزان و طراحان شهری است زیرا که ف

 اجتماعی اش عرصه مطلوبی برای رشد و بالندگی جامعه ی مدنی باشد.

در این پژوهش سعی بر این است ، که ضمن مطالعه و تحلیل عوامل پایداری در جهت شناخت الگوها و راهكارهای 

ه شود که در این زمینه تاکید ویژه برشاخص های تعامل اجتماعی ،پویایی، پایداری در معماری و شهر از بعد اجتماعی پرداخت

سرزندگی ،امنیت ، عدالت اجتماعی برای همه افراد می باشد و همچنین با استخراج مفاهیم و الگوهای پایداری اجتماعی 

دید در راستای ایجاد چگونگی ایجاد بستر و فرصت هایی برای تقویت تعامالت جمعی از طریق خلق فضاهای عمومی و ج

کیفیت برتر زیست انسانی ، رشد فرهنگی و پایدار سازی اجتماعی فضا و ارتقا، کیفیت اتفاقاتی که در فضا جریان دارد بررسی 

می گردد و درنهایت با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه به طراحی فضای عمومی به عنوان یك فضای کارکردی ، فرهنگی ، 

ت و نیاز شهر قزوین و شهروندان را از حیث وجود این نوع فضاها فرهنگی با قابلیت وامكان استفاده برای همه اجتماعی پرداخ

بر طرف سازد و هم فضایی پاسخگو برای نیازهای نسل حاضر و هم بتواند همه افراد را در خود گرد آورد و از این طریق باعث 

 اختالط کاربران و پیوند میان آن ها باشد.

 

 تعاریف :. 2
 :الف . فضای عمومی 

 ابانیخ یعنیشود،  یم فیتعر (open space) "باز یفضا"به عنوان  یعموم یفضا یشهر یزیدر برنامه ر یخیلحاظ تار به

فضا  نیهستند، و ا یبخش عموم تیریو مد تیکه تحت مالك یرونیب یفضاها ریو سا نیادیم ،یفراغت یها هیها، پارک ها و ناح

 شیو افزا یشهر یدر فرم سكونتگاه ها ریحال تكامل اخ نی. با اردیگ یم رارخانه و محل کار ق یحدوده خصوصدر تقابل با م

 نیا -شوند یاداره م یکامال توسط بخش خصوص ای ی/عمومیکه توسط بخش خصوص-یعموم مهین یتعداد و تنوع فضاها

از  زیمتما یکه به نوع دارد ازین یعموم یدهد. امروزه فضا یقرار م دیمانده است، مورد ترد یبجا یمفهوم را که از منظر حقوق

 ستهیکه در دسترس عموم مردم قرار دارد، نگر ییشود و به عنوان فضا دهیآن فهم یها ربخشیز ایتحت تسلط دولت  ۀمحدود

متوجه  دیا باحال امروز م نیاست، با ا كینزد (commons) ترِ مشترک یمیبه مفهوم قد یحقوق یدر معنا یعموم یشود. فضا

بدون  -را  یزیمشترک دانستن هرچ ت،یواقع نیبوده و ا تیمالك نیتحت قوان نیغرب، هر تكه از زم یایدن درکه حداقل  میباش

  .(Blackmar 2006) کند می دشوار –آن  یقانون ریمواجهه با مالك و مد

تاکنون دو مفهوم جداگانه  نجایست. در اا ینزد علوم اجتماع شتریب یعموم یبتوان گفت که مفهوم فضا دیواقع شا در

 the concept of) یعموم دهیا ،یاسیکند. در فلسفه س یم یرا رهبر یمستقل بایتقر تیواقع كیوجود داشته است، که هر

public)هستند و  یعموم یکمال مطلوب عرصه ها یاست، که به عنوان الگوها یمو فروم رو یونانی یآگورا می، ملهم از مفاه

(، تمدن 1591هانا آرنت) دگاهی. از دردیگ یاز شهروندانِ برابر مورد گفتگو قرار م یاجتماع انیشهر م یعموم لیها مسا در آن

( بر 1515هابرماس ) ورگنی گاهحال از ن نیکرده اند. با ا یرا ط ینزول یریس یدموکراس ییعصر طال نیما از ا یغرب یها

دوباره ظهور کردند و به  یبورژواز یدر قرن هجدهم به شكل سالن ها یان عمومگفتم یآثار امانوئل کانت، انجمن ها یمبنا

اما قادر بودند تا اقدامات شاهان و  افتند،یمانند آگورا مكان  ییدادند، که اگر چه کمتر در فضا یصورت قانون یعموم یفضا كی

 هیشهر تك یکالبد یعموم یدرخشان بر فضا یدموکراس نیحال ا نیقرار داده و به چالش بكشند. با ا دیرا مورد ترد تدول

در دسترس عموم صورت  یفضاها یکه بسو یداشت. تنها هجوم انیجر یمالقات خصوص یدرون اتاق ها یدموکراس نیندارد. ا

گرد هم  یفضاها فیتعر نیطبق ا ای. آنترنتیمكانِ ا یاما ب ت،یقابل رو تتر صفحا كینزد یکافه ها بوده و در دوره ها رفتهیپذ

 شوند؟ یتلق یتوانند عموم یم -تا کافه ها نیادیاز م-ییآ

 یعموم ینشان داده است. فضا یشتریروزمره شهروندان توجه ب یشهر و کنش ها یکالبد یبه مكان ها یشناس جامعه

 یقرار م یابیمورد ارز یو روان یكیزیف یشود، بر اساس دسترس دهیامكان وجود گفتمان و مناظره سنج یاز آن که بر مبنا شیب
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 یافراد قابل دسترس یکه برا ییشود را به هر گونه فضا یم یتلق یکه عموم ییفضا ۀگستر یهتصور به طور قابل توج نیا .ردیگ

ها و  ابانیمانند خ یكیکالس یعالوه بر فضاها نی. بنابراستین تیعضو ینوع یبه آن بر مبنا یدهد، که دسترس یاست بسط م

مترو و قطار، فرودگاه ها، بزرگراه ها،  یها ستگاهیحمل و نقل )ا التیتحرک مانند تسه یاز فضاها یعیوس فیپارک ها، ط

 یشوند. دسترس لیجامعه شناسانه تحل اریتوانند بر طبق مع ی( مدیمتعلق به مصرف انبوه )مراکز خر یفضاها ایها(  نگیپارک

 هاشهر از آن  ریکه تصاو یجمع یبه ظهور نمودها نیکند. همچن یم نیاست که گردش آزاد اشخاص و کاالها را تضم یامر

 .انجامد یشود، م یم دیتول

دو  نیمواجهه با ا نهیوجود دارد، عمدتا در زم یعموم یفضا نهیو پژوهشگران در زم زانیبرنامه ر یکه برا یچالش امروزه

 یی( و فضاpublic sphere) یکند: حوزه عموم یاز آن ها دفاع م یاست، که علوم اجتماع یعموم یعمده درباره فضا دگاهید

با موضوع  یشود و دوم یم فیبا مفهوم گفتگو و مناظره تعر ی(. اولpublicly accessible spacesکه در دسترس عموم است)

 یاددوم به مفهوم آز دگاهیکه د یپروراند، در حال یرا م یمبرم دموکراس یاول موضوع مهم و حت دگاهیدارد. د وندیتحرک پ

 ;Lefebvre 1968کند) یم یشتری(  توجه بthe right to the city« )حق به شهر»از  یدر قالب شكل ژهیبه و یفرد یها

Mitchell 2003یهم برا -یزندگ تیفیک نوعی قالب در–آن  یبا مساله فرم شهر و بازنمودها كردهایرو نیا ی(. هر دو 

و تحت فشار  یشهر تیریو مد ینیدر قلمرو کار آفر زیمواجهه ن نید، اما اسر و کار دارن دکنندگانیبازد یساکنان و هم برا

 .دهد یمرخ  یرقابت شهر

 

 :پایداری اجتماعی  ب .

امروزه واژه پایداری همراه با واژه توسعه پایدار به صورت گسترده ای در مباحث توسعه اقتصادی ، زیست محیطی و حتی 

مك این تاش یك تعریف ساده برای  یداری را به معنای بادوام و ماندنی آورده است،اجتماعی به کار می رود. فرهنگ دهخدا پا

مفهوم پایداری دارد : زندگی با یكدیگر در میان طبیعت و ما باید مطمئن شویم که هر کسی می تواند به طور خوب و شایسته 

 ای زندگی کند.

 اهداف محیطی : ایجاد کیفیت برتر، قابلیت کاربرد مجدد 

 ف اقتصادی : ایجاد ارزش های برتر ، تقلیل مصرف انرژی اهدا

 اهداف اجتماعی: امنیت ، قابلیت انطباق 

 

 :تعامالت جمعی  ج .

توسعه پایدار اجتماعی را می توان به طور کلی دگرگونی های مثبت اجتماعی در جامعه تصور کرد . تغییر ، رشد یا تكامل 

زندگی همه اعضای جامه با در نظر گرفتن استعداد ها و ظرفیت های جامعه که  سیستم های اجتماعی در جهت افزایش کیفیت

 بیانگر نكات زیر است 

 تامین رضایت مردم در سطح حداقل نیازهای اساسی  ، افزایش توانایی جامعه برای بهبود وضع خود

 

 :عدالت اجتماعی  ح .

ر برنامه های توسعه شهری حكایت از باز تولید این امروزه نگاه به فضاهای عمومی شهری، بعنوان یك ضرورت اساسی د

فضاها در تقویت وجهه فرهنگی/ اجتماعی شهر دارد. این در حالی است که بدالیل مختلف از جمله گرایش به زندگی خصوصی، 

هه های توسعه زندگی اطالعاتی، توسعه حومه نشینی و مشكالت ناشی از فرسودگی و ازدحام فضاهای درونی شهرها و... در د

قبل، این فضاها اهمیت کمتری در الگوهای شهرسازی معاصر داشته اند. دراین مقاله با استفاده از منابع معتبر و جدید سعی 

گردیده است ضمن بیان مفهوم فضای عمومی شهری و ضرورت بازنگری در آن بویژه در گرایشات نوین شهرسازی مورد توجه 
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د که ارتقا کیفیت فضاهای عمومی شهری جهت ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می ده

 .باشد یم ییكپارچگی جامعه، امری ضروری تلقی می گردد  و از الزامات عدالت اجتماع

 

 ه . فضای شهری :

رهاشده شهری ورای فضای باز و  مفهوم فضای .جنبه های مختلف فضا را شامل مى شود مفهومی عام و گسترده است که

 عمومی شهرها هستند که بستر زندگی جمعی را فراهم فضاهای شهری بخشی از فضاهای باز .شهری است بین ساختمان های

 و حیات شهروندان بر عهده دارند. فضاهای عمومی شهری نقش مهمی در زندگی .می آورند

 

 : یشهر یفضا. 3 
نا آگاهانه در طول راه، از  ایکه هرروز به صورت آگاهانه شهروندان  یروزمره  یزندگ یجز فضا ستین یزیچ یشهر یفضا

 (1331، 32شود. )پاکزاد، یمنزل تا محل کار ادراک م

 یکه ابعاد اجتماع یمعن نی. بدستین یفضا مستثن یمفهوم فضا، از مقوله  یها رمجموعهیاز ز یكیبه عنوان  یشهر یفضا

پور،  یشود. )مدن یم یكیزیو ف یاجتماع یمشتمل دو فضا یشهر یدارند.در واقع فضا گریكدیبا  ایپو یشهر رابطه ا یكیزیو ف

41 ،1335) 

 یکرد. فضا یو... مطالعه و بررس ی،معمارییایجغراف ،یطیمختلف مح یكردهایرو یتوان بر مبنا یرا م یشهر یفضا كی

مثبت  یشوند.نقش ها یخود محسوب م یه ازجامع یبه عنوان کنشگران كیاست که هر یگرانینقش باز یفایا ی ،عرصهیشهر

است که  یبه مفهوم صحنه ا یشهر یخاص. فضا یو گاه معا یکمرنگ، نقش ها یپررنگ وگاه ینقش ها ،یمنف یو گاه

را  یانسان یها تیشهر فعال كی یوپارک ها نیادیها،م ابانی.خوندندیپ یدر آن ها به وقوع م یشهر یزندگ یعموم یها تیفعال

 رشه كی یاتیوح یاصل یتحرک محل کارو سكونت اجزا یثابت و ب یدر مقابل فضاها ایپو یفضاها نیادهند. یشكل م

 کنند. یم نیرا در شهر تأم حیوتفر یباز یعموم یوفضاها ،یحرکت، مراکز ارتباط یداده. شبكه ها لیراتشك

جامعه است،در  یاعضا یهنده د وندیرا که پ یومراسم یکارکرد یها تیاست که مردم فعال یبستر مشترک یشهر یفضا

 ییفضا یشهر ی.فضاردیگ یقرار م دیدر معرض د ،یجمع یزندگ شیآن نما یاست که بر رو یدهند و صحنه ا یآن انجام م

مذهب،  است،یس یاست برا یی. فضاستندیهمكار ما ن ایدوستان  م،که در اقوا یمردم م،یهست میها سه بهیاست که در آن با غر

را معادل  یشهر یتوان فضاها یدرواقع م یرشخصیغ یو برخوردها زیمسالمت آم یستیهمز یبرا ییفضادادوستد و ورزش. 

 نمود. فیتوص زین یعموم یعرصه ها

که از مجموعه برخوردها و روابط  یاتیاست، ح یاجتماع یو زندگ یمدن اتیبشر به ح ازیو ن لینمود تما نیبارزتر شهر

 یشود شهر همچون موجود یکه سبب م یاتیح رد،یگ یشكل م گرانیبا خود و با د رامون،یپ ینیع طیمردم با مح یرودرو

و  یفرهنگ یزنده است که تجربه ها و انباشت ها ی. اصوالً شهرردیگ ارقر ندگانشیبا ساکنان و بب هیچند سو ییزنده در گفگو

ها و مكان هاست که احساس و ادراک  تیموقع نیدر ا ابند؛یب یتجل یبرا ییها و مكان ها تیساکنانش، در آن موقع یاجتماع

 اتیح یبستر کالبد ربازیها و مكان ها هستند که از د تیموقع نیا نیشهرها مهم تر یعموم یفضاها رد،یگ یشكل م یشهر

 یعموم یانسان در فضا یبر تعامالت اجتماع دیو تاک تیبا توجه به اهم نرویشهروندان بوده اند. از ا یو تعامالت اجتماع یمدن

 یشهر یعموم یدر فضا یاست، که بتوانند در ارتقا تعامالت اجتماع یفیک یارهایبه مع یابیدست یمقاله حاضر در پ ،یشهر

 یارتقاء تعامالت اجتماع كردیپردازان با رو هینظر یها دگاهید یو برس قیتحق یاز مطالعات نظر ی. با جمع بندباشند رگذاریتاث

در  یشده اند تا در جهت ارتقاء تعامالت اجتماع یابیو ارز ییشناسا ،یفیک یارهایمع موفق، یشهر یعموم یفضا یارهایو مع

 .ردیقرار گ یشهر انمورد استفاده طراح ،یشهر یعموم یفضا یطراح
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 : یشهر یزیدر برنامه ر یعموم یفضاها تیاهم. 4
به طور خالصه باور  اند افتهیباره دو یظهور یفرانسو یشهر یزیبرنامه ر یایدر دن یعموم یفضاها ر،یسال اخ ستیب در

 ییجز یستیو تنوع ز یسالمت عموم ،یاقتصاد ،یاجتماع ،یاسیس لیشهر به دال یبرا یعموم یاست که فضاها نیبر ا یعموم

 یکوچك ساز ،یگسترش قلمرو عموم یکنند که روند غالب، به جا یمشاهد م یاریحال بس نی. با ادنشو یمحسوب م یضرور

اشكال کمتر از  نیکه ا دند،یرا آفر یاز اشكال شهر ینظم یساز یاز خصوص یمختلف یقرن گذشته، روندها میآن است. در ن

 ،یحیو بزرگراه ها، توسعه پارک تفر یشهر ی. رشد حومه هادندبو نانیاز شهرنش یمتنوع فیط ۀقبل تابع حضور روزان

 یایدن یاز حصار کش یمداوم انیآپارتمان ها، همه گواه جراجتماعات بسته و  ،یا رهیزنج یفروشگاه ها ،ینظارت یها یتكنولوژ

روز افزون  ییِ(، جداتیجنس ت،ینژاد و قوم ،)طبقه كیتفك یجهان یرسد شاخص ها یاساس، به نظر م نیهستند. بر ا یشهر

 یامروزه فضا نی(. بنابرا2004سازمان ملل،  یانسان یدهند )برنامه سكونتگاه ها یجهان نشان م ۀرا در گستر یتیطبقات جمع

 دهیپد ازکه همزمان نشان  یمشكالت است، در حال نیکاستن ا یبرا یمهم لهیوس ۀبه مثاب زانیاز برنامه ر یتعداد یبرا یعموم

 دارد.  ییو عدالت فضا داریمانند التزام توسعه پا یدر حال ظهور یها

 

 مبانی نظری : 

آینده حائز اهمیت است ، سه مولفه در پایداری زیست محیطی ،  تاکید به پایداری به عنوان اصل محوری برای توسعه های

اجتماعی ، اقتصادی هستند که در پایداری بیشتر تاکید بر بعد محیط زیست است و بقیه کمتر توجه شده است بحث پایداری 

رار گرفته است. اجتماعی آن مورد بی توجهی ق –بیشتر بر عوامل زیست محیطی و اقتصادی متمرکز شده وجنبه های حیاتی 

 هدف اصلی پایداری اجتماعی پیامدهای طوالنی مدت برای سالمت جوامع و شهروندان است.

 

شرایط پیچیده زندگی امروز سبب پیچیدگی مسایل شهری شده و مفهوم بسیاری از فضاهای شهری را دگرگون ساخته 

یی برای ارتباط فضاهای خصوصی است که اهمیت است. تنها مفهومی که از عرصه های عمومی شهری به جای مانده ، مسیرها

بیش از اندازه سرعت، تكنولوژی و زمان، انسان معاصر را به حرکت سریع ماشینی در بین فضاهای خصوصی ترغیب می کند . 

نادیده انگاری ارزش های اجتماعی، فرهنگی و هویتی نهفته در فضاهای شهری، بی توجهی به ارتقای کیفیت های محیطی در 

ضاهای شهری و کیفیت های مؤثر در پیوندها و جابجایی های شهری و تأکید صرف بر ادراکات ذهنی طراحان شهری یا ف

معماران، سبب شكل گیری فضاهایی مردم گریز در ساختار شهری شده است که توانمندی مورد انتظار را نخواهند داشت تا 

د. افزایش کیفیت زندگی شهروندی و حیات اجتماعی در فضاهای محیط پاسخگو و منعطف در برابر رفتارهای شهروندی باش

 شهری یكی از چالش های حرفه طراحی شهری بوده و نظریات بسیاری بر مبنای شرایط و تجربیات مختلف مطرح شده است.

  

 : سوابق پایداری. 5
آن بسط  یو اجتماع یاقتصاد ،یطیتا به امروز هر سه بعد مح 1510از دهه  یشهرساز نهیدر زم یداریبا شروع مباحث پا

قرار نگرفته است و  یتا به امروزه مورد توجه جد یاجتماع یداریمباحث مرتبط با پا ان،یم نیاست. اما آدر ا افتهیو گسترش 

 و ابعاد و عناصر سازنده آن ارائه نشده است. یجتاماعا یداریاز پا ریمدل جامع و فراگ كیهنوز 

. او به دنبال شناخت اجتماع، فرهنگ و مردم نگرد یم طیبه مح اجتماعی – یفرهنگ ردكیمعمار و انسان شناس، با رو

 (۹۱۹۱، راپاپورت )  .است انهیعام یبنا و معمار لهیبه وس یشناس

اند  یچون آب و هوا و توپوگراف یعوامل جهیمعتقد است که ساختمان ها )اندازه ، مكان و شكل شان( نه تنها نت راپاپورت

آن و ارزش ها و  یآن ازمنابع و اقتدار، کارکردها عیتوز ،یاشكال آن از اقتصاد و سازمان اجتماع ،یاجتماع یها هدیبلكه از ا

 است. جیاز زمان را یا ورهکه در هر د رندیگ یشكل م ییباورها
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جتماعی این پژوهش های انجام شده در مورد پایداری بیشتر به پایداری محیطی مربوط می شود اما در مورد پایداری ا

پژوهش ها بیشتر در حوزه ی شهری بوده و در حوزه ی معماری کمتر به آن پرداخته شده است . با این حال ریشه ی مطالعات 

در سی سال پیش و هم چنین بررسی های  "پل الیور  "و  "آموس راپاپورت  "اجتماعی در معماری را می توان در نوشته های 

دانست . در ایران نیز پژوهش های اندکی در خصوص مطالعات اجتماعی فضاهای عمومی و  "رابرت گیفورد"روانشناسانه ی 

 "،  "مكانی       –طراحی فضای شهری ، نگرشی بر فرایندی اجتماعی "معماری انجام گرفته است . ترجمه هایی هم چون 

دارد . در این زمینه برخی مقاالت فارسی هم نوشته جهانشاه پاکزاد در این زمینه وجود  "مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری 

و در سال های اخیر پایان نامه ها و مقاالتی نیز با موضوع پایداری  "شهرگرایی نوین به سوی معماری اجتماعی "چون 

 اجتماعی تهیه شده است.

 

 سیر اهمیت پایداری اجتماعی در سه دهه اخیر :

 
 

 

 21ی اجتماعی از نظر جامعه شناسان قرن : سیر اهمیت پایدار 1شکل 
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 آموس راپاپورت  -ویژگی های محیط مطلوب: 1جدول 

 
 

 :پژوهش  . اهداف6
این پژوهش نیز مانند بسیاری از تحقیقات دیگر دارای دو نوع هدف است ، اهدافی علمی و اهداف کاربردی که به ترتیب 

 عبارتند از :

 و موثر اجتماعی و چگونگی ایجاد پایداری به لحاظ بعد اجتماعی و فرهنگی. دستیابی به پارامترهای مثبت

ارتقا کیفیت زیست انسانی ، رشد فرهنگی ، سرزندگی و پویایی و نشاط در افراد از طریق پایدار سازی اجتماعی فضاها و 

 ارتقا کیفیت اتفاقات جاری در فضا.

یت ها و تعامالت اجتماعی در جهت حرکت شهر به سمت توسعه و طراحی مكانی عمومی در شهر قزوین برای تقویت فعال

 پایداری اجتماعی.

 . روش تحقیق :7
در این پژوهش نوع گرد آوری اطالعات در درجه اول به صورت مطالعات کتابخانه ای و با استفاده از بانك های اطالعاتی و 

وم از طریق مطالعه ی میدانی در شهر و مشاهده و پرسش از اسناد موجود در کتاب ها و مقاالت و رساله ها بوده و در درجه د

 افراد و سپس تحلیل یافته ها انجام می گیرد.

دو شیوه تجزیه و تحلیل کیفی و کمی به کار می رود . در شیوه ی کیفی مبنا عقل و منطق و استدالل است و در استخراج 

نظرات بهره گیری می گردد وتحلیل نتایج به دست آمده  اصول طراحی استفاده می شود از شیوه کمی جهت استخراج برخی

 انجام گرفته است.
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 . پیشنهادات :8

برقرار بودن اصول و مفاهیم پایداری اجتماعی در معماری می تواند عاملی برای ارتقاء کیفیت زندگی انسان نسل حاضر و 

 ی می تواند جوامع پایدار تری بسازد.نسل های بعدی باشد و نیز معماری با تاکید بر مبانی پایداری اجتماع

ایجاد فضاهای عمومی و فرهنگی با طراحی منعطف ، می تواند در جهت تقویت فعالیت ها و تعامالت اجتماعی عمل کند و 

 گامی در جهت دستیابی به پایداری اجتماعی و فرهنگی شهر و پایدار سازی فضاهای معماری بردارد.

حاضر است و می تواند پتانسیل الزم را برای حضور همه ی افراد فراهم آورد و از این طراحی فضای عمومی محصول زمان 

 حیث می تواند در راستای مبانی نظری تحقیق یعنی دستیابی به پایداری اجتماعی عمل کند.

 

 .  نتیجه گیری :9
کند و آیا می تواند گامی در  آیا ارتقاء فضاهای عمومی می تواند در جهت تقویت تعامالت و فعالیت های اجتماعی عمل

 جهت دستیابی به پایداری اجتماعی در شهر قزوین باشد؟

فضای عمومی متناسب با انسان نسل امروز و محصول عصر حاضر که بتواند همه قشور را در خود جمع کند ، چگونه 

 فضایی است ؟

ای توسعه شهری حكایت از باز تولید این امروزه نگاه به فضاهای عمومی شهری، بعنوان یك ضرورت اساسی در برنامه ه

فضاها در تقویت وجهه فرهنگی/ اجتماعی شهر دارد. این در حالی است که بدالیل مختلف از جمله گرایش به زندگی خصوصی، 

توسعه زندگی اطالعاتی، توسعه حومه نشینی و مشكالت ناشی از فرسودگی و ازدحام فضاهای درونی شهرها و... در دهه های 

، این فضاها اهمیت کمتری در الگوهای شهرسازی معاصر داشته اند. دراین مقاله با استفاده از منابع معتبر و جدید سعی قبل

گردیده است ضمن بیان مفهوم فضای عمومی شهری و ضرورت بازنگری در آن بویژه در گرایشات نوین شهرسازی مورد توجه 

کیفیت فضاهای عمومی شهری جهت ایجاد سرمایه اجتماعی و تقویت  قرار گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که ارتقا

 یكپارچگی جامعه، امری ضروری تلقی می گردد.
 

 تحقیق تاریخی: در بخش شناخت و مطالعات پیشینه ی تئوری و سایت

 تحقیق توصیفی از نوع تحلیل محتوا : در بخش مطالعات تئوریك

 وری و هم خوانی آن با معماریتحقیق هم خوانی : در بخش انطباق مطالعات تئ

 تحقیق علی و تجربی : که به استخراج برخی از اصول می انجامد.
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