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The concept of social capital views the relationships
and interactions of individuals, characterized by
quality or quantity, as an asset, trying to use this asset to tackle problems in different areas. This concept is deemed a reliable measure, particularly in
the residential neighborhoods context. This study
discusses social capital in the form of a model for
traditional communities of Iran and, by proposing
indicators for social and built environment of the
communities, explores their relationship with the
components of social capital in the framework of a
model of social capital, defined at community level
and characterized by three cognitive, behavioral and
psychological components. Social environment indicators include the administrative system (control
and management, self-sufficiency) and the social
composition, while the built environment indicators
consist of diversity and function, composition and
structure, architecture and design. Given the complexity of the concept of social capital and the fact
that built environment does not directly create social capital, the study demonstrates that the control
and management system of traditional communities
is in accordance with the component of empowerment in the social capital model. On the other hand,
the self-sufficiency of communities and their social
composition affect the sense of community. In other
words, social interactions increase by the consistency of demographic patterns and the self-sufficiency of communities, which means their ability to
meet the daily and weekly needs of residents
through their various functions. Along with the enhancement of social interactions, the sense of community is promoted and the component of
neighboring among inhabitants is strengthened.
Briefly, the social environment can affect the behavioral components of social capital (neighboring)

in addition to its positive impact on both cognitive
component of social capital (empowerment and
sense of community). The built environment of
communities possess a variety of components and
functions. The diversity of functions led to the emergence of self-sufficient communities in terms of
meeting the needs of inhabitants, while the function
of components was beyond mere functional roles;
they therefore sometimes played a social role (e.g.
the mosque and neighborhood square) and provided
a suitable basis for the active presence of residents
at community level. In other words, the correct prediction of social needs of residents and appropriate
responsiveness in the built environment provided
the inhabitants with spaces necessary for their social
activities at community level. On the other hand, the
architecture and design of elements, precise prediction or embedment of components (frontispiece,
hoods, etc.), selection of materials and creation of
spatial qualities (dimensions, proportions, differences, etc.) are factors that increase social interactions and promote the residents’ sense of
attachment to the community. At a higher level, the
overall structure of community, composition of
components, organization and location of functions
such as house, passage and square are aimed to increase social interactions. Consequently, the built
environment of communities specifically affect the
sense of community (cognitive component), neighboring (behavioral component) and sense of attachment (psychological component) by: (1)
increasing the level of social interaction, and (2) enhancing the sense of belonging to the community.
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 .1پیشینۀ پژوهش

حوزۀجامعهشناسیوعلومسیاسیرشدکردهاستاماطرفره

درمجموع،حمایتازسرمایۀاجتمراعیوحفرظوارتقراءآن

مشترکیکهممکناستمرردمبرراسراسفاکتورهرایینظیرر

دربرنامهریزی،سیاستگذاری،ویاتوصریههرایریکرهبررای

محلسکونتنسبتبهدیگرانداشرتهباشرند»(

Skjaevel et

میشود،جایگاهیمه ومؤکرد
توسعهیابهبودمحالتارائه 

 .)al. 1996, 416

یافترهاسرت( Forrest & Kearns 2001; Scottish Executive

 .)2002; Wissink & Hazelzet 2012



کارایی جمعی /توانمندسازی:اعتمادبهمؤثر برودن
هاواقداماتاجتمراعیسرازمانیافترهبروده
کنش 


& (Perkins

بهطورگسترده
)Long, 2002 ; Mihaylov & Perkins 2013و 

بهدالیلمختلفازجمله،دامنۀکاربردگسرترده،انتظراراتیرا

مطالعهشدهوبهکاررفتهاست.مطاب انتظرار،برداشرتهرای

کارکردهررایگونررهگررونو...تعرراریفمتعررددیازسرررمایۀ


مختلفررریازمفهرررومتوانمندسرررازیوجررروددارد،برخررری

هایمختلرفارائرهشردهاسرتومحققران
اجتماعیدرحوزه 

)(Mihaylov & Perkins 2013بررارکرررمنرراب مختلررف،

هایمتنوعیازآنرابراساساهدا ،بستر،سطحونیرز
مدل 

میکنندکهمردمدر
توانمندسازیرابهعنوانفرآیندیتعریف 

رویکردتحقی ،طرحکرردهانرد.ایرنپرژوهشبررایمطالعرۀ

آنبرزندگیومحلۀخودکنتررلدارنردودرکریانتقرادیاز

سرمایۀاجتماعیبهدالیلزیر،بهمردلیکرهپرکینرزوالنر 

محرریاپیرامررونخررودکسرربمرریکننررد.مرریترروانگفررت:

ارائهکردهانرد)،(Perkins & Long, 2002رجروعمریکنرد.1:

توانمندسازیبدینمعنیاستکهافراددرتصمی گیرریهرای

ارائۀ مدلیمنحصراًبرایهمسایگیومحله.2.توجهمتروازن

مختلفمرتبابامحلۀخرود،مشرارکتمریکننردزیرراایرن

بههردوشرکلسراختاریوشرناختیسررمایۀاجتمراعی.3

اطمینانوجودداردکهنظرات،ایردههرا،خواسرتههراوحتری

وجودرگههاییازنگاهروانشناساناجتماعی.4ارائۀتعریفری

بدانهرا
هاودانشآنهامفیدومؤثراستو 
ها،دارایی 
توانایی 

نسبتاًشفا ازاجزاءمدل.5.توجهبهبسترپژوهش.درایرن

میشود .
توجه 

مدل،سرمایۀاجتماعیشاملدوجزءشرناختیورفتراری،در

همسایه داری«:کمکدوطرفرۀ غیررسرمیواشرتراب

کناروجهروانشناسانهاست(تصویر.)1جرزءشرناختیخرود

(Perkins & Long

اطالعرراتبررینهمسررایگاناسررت»

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .4تبیین ابعاد سرمایۀ اجتماعی

محلهای،روانشناسریاجتمراعیودیگررحروزههرا
درتوسعۀ 

0

بودنکنشجمعی(توانمندسازی)4وجرزءرفتراریشرامل.1


مفهومسررمایۀاجتمراعیمحسروبمریشرودومررادازآن،

میهمسایگی(همسرایهداری.2)5مشرارکت
رفتارهایغیررس 

میدهرد
هایعمدتاًابزاریاستکهبینهمسایگانرخ 
کمک 

روانشناسرانهنیرز
رسمی درنهادهایمحلی6استودروجه 

نظیرقرضگرفتنیکوسیله،مراقبتازکرودبیرامنرزل،و

شاخصهاییچرونتعلر برهمکران،رضرایتازمحلرهو...

تبادلاطالعات.تعامالتمنظ میانهمسرایگاننیرزیکریاز

اشارهمیشود :

آنها
شدهاندکهبهشرحیموجزاز 
طرح 


همسررایهداریاسررتودرهرحررال،همررۀاشررکال

اشررکال

حس اجتماعی:اینمفهومکهدرشهرسازیجدیرداز

همسایهداریسرببافرزایشتعرامالتومباحثرات،افرزایش

آنبهعنوانیکدارایی،نرامبرردهمریشرود،عراملیپایردارو

میشروند
مشارکتودرنهایت،حلمشکالتمحله 

(Unger

ارزشررمنددرکیفیررتزنرردگیاجتمرراعیاسررتونیررزیررک

) .& Wandersman, 1985

مشارکتسرازمانیافترهو همسرایهداری محسروبمریشرود

سرمایۀاجتماعیاستواشارهبهمشارکتساکناندر

).(Perkins & Long 2002حررساجتمرراعی«دردرج رۀاول

گروههای
گروههایمردمیدرسطحبلوبیاهمسایگینظیر 


اشررارهایاسررتبررهوجرروهپنهررانشرراخصهررایاجتمرراعی

هایوابستهبهمدرسهو...دارد.ازدید
،انجمن 

دینییامدنی

همسایگی...وبهطورکلیبهنوعیتعلر ،یراارتبراطعراطفی

میتوانندپاسخگویدامنۀ 
ها 
پرکینزوالن ،اینانجمن 
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کاتالیزوربرایهردوبُعردرفتراریسررمایۀاجتمراعی،یعنری

مشارکت شهروندی:جزءرسمیودرعینحالرفتاری

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

شامل:1اعتمادبههمسایه(حساجتماعی.2)3باوربهکرارا

دلپیشگفترهوجرهرفتراری،

).2002,295همسایهداری درمُ

واکاوی ظرفیتهای محیط کالبدی و اجتماعی محالت تاریخی در شکلگیری سرمایۀ اجتماعی

محلهگراییارزشپیدامیکندوخود،سببترغیبافررادبره
مشارکتگروهیبیشترمیشود) .(Perkins & Long, 2002

اعتماد به محله :یکیدیگرازعواملرهنیمه اسرت
کهدرصورتفقدانآن(بهویژهدرمحالتقردیمی)سراکنان

محله،خودرادرحالنزولمیبینندواطمینانیبرهآینردۀآن

ندارندودرنتیجه،تالشبرایبهبرودوارتقراءمحلرهورفر 
یابدومیتوانردسربب


مشکالت(بهطرقمختلف)کاهشمی
مهاجرتازمحلهشود ) .(Perkins & Long 2002

 .5تبیین ساختار محالت تاریخی در نسبت با ابعاد
سرمایۀ اجتماعی
تصویر :5مدل سرمایۀ اجتماعی و اجزاء آن )(Perkins & Long 2002
& Fig. 1: Social capital model and its components (Perkins
)Long 2002



محله،درشهرهایتاریخیایران9همچونسلولاصلیشرهر
اسررت) (Pakzad 1990ومرریترروانشررهررامجموعررهایاز
محالتمتجانسدانست).(Tavasolli 2012هرمحله،عرالوه

متنوعیازنیازهایمحلینظیرطراحیمحله،مسائلترافیکی،

هاشاملاجزاییچونمرکزمحله،مسرجد،حمرام...،
برخانه 

جرمخیرز،برنامرههرایتفریحریو...
نظافتمنطقه،فضاهای 

بودهاستوگذرهاییبامراتبخاصآنهارابرهیکردیگرو


باشند) .(Perkins & Long 2002

دیگربخشهرایشرهرمتصرلمریکردنرد.محرالتمترأثراز

احساسیومثبتبینافرادومحیازنردگیآنهرامحسروب

ازارکانشهراسالمیدانستهشردهانرد).(Ashraf 1975کالبرد


میشودوعموماًشاملاحساسغرورورضایتمندیازمحیا


محلهدرشهرهایسنتی،رابطهایدوسرویهبراسراختارشرهر

محلیآنهااست.درمجموع،تعل بهمکان،منبعیاسرتکره

ازنظرررشررکلگیررریوفرررمداشررتهودرعررینحررالازمنظررر

میتوانندباآن،بهاحیایمحلهوخانرۀخرود
افرادومحالت 

اجتمرراعی،سررببانسررجاموشررکلگیررریگونررهایازنظ ر 

امیدوارباشند.ازدیدسیاسی،تعل برهمکرانسرببافرزایش

اجتماعیمیشدهاست.درارتباطبااهدا پژوهش،بررسری

آنهرادر
میشودوبره 
مشارکتدرسطحفردیواجتماعی 

محالتتاریخی،تحتدوعنوانمحریااجتمراعیومحریا

میکنرد.ازدیرداقتصرادی،افرراد
حلمشکالتمحلیکمک 

کالبدیصورتمیگیرد:


برراوجودحررسمکرران،نس ربتبررهحفررظوتوسررعۀمکررانو
میکنندکهخودموجردفرصرتهرای
رخدادهایمحلیاقدام 

 .2-5محیط اجتماعی

تجاریجدیداست) .(Perkins & Long 2002

کنکاشدرمحیااجتمراعیمحرالتدردوعنروانشرامل.1

رضایت از محله:اینمفهوم،نیزوابستهبهمکاناسرت
هابهرابطۀآنباجُرموخشونت،بینظمی،کارایی
وپژوهش 

نظاماداری(کنترلواداره،خودکفایی)و.2ترکیباجتماعی،

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

تعلق به مکان:تعل برهمکران،نروعیقیردیراپیونرد

بنیانهایاجتماعی،درکنارحکومت،امتواصنا (برازار)،

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09



صورتمیگیرد .


جمعی،انسجاممحلیو...اشارهکرردهانرد( Perkins & Long


 .)2002
محلهگرایی:8ارزشیاستدریرکمحلرهکرهترالش

کنترل و اداره :بررسیمداربومنراب ،دربرابچگرونگی

گروهیبرایبهبودآننهادهشدهاست.اگرساکناندرمحلره،

کنترلوادارۀمحالتتاریخیوشیوۀارتباطآنهابانهادهای

مشررارکتبیشررتریداشررتهباشررند،جررواجتمرراعیبررودنو

باالدستنظیرحکومت،نشانمیدهردکرهمناصربمختلفری
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الف .نظام اداری

اموریچونقضاوت،اخرذمالیرات،گسرترشمحلره،ترأمین

توانمندسازیدرمُدلسرمایۀاجتماعیاست.بهنظرمیرسرد

امنیتو...نقشداشتهاند.کالنتر،عالوهبررتعیرینکدخرداو

درایررنمحررالتآنگونررهکررهبرررایتعریررفتوانمندسررازی

وض مالیات،درحلاختالفاتکسبه،دفراعازحقروقرعایرا

یدهمریشرود،در
بیانشده،مردمحسمیکردندصدایشانشرن 

دربرابرررحرراک ،وانجررامکارهررایشررهردارینقررشداشررت

فرآیندهاییکهبرخودآناناثررمریگرذارددرگیررهسرتندو

).(Ehteshami 2004وریفۀکدخداحمایتازمناف رعایرادر

خودشانمیتواننددرایجرادتغییررمرؤثرباشرند


& (Forrest

برابرررمقامررات)،(Ashraf 1975رفرر اختالفرراتوداوری،

).Kearns 2001عملکردوشیوۀانتخابرابطانحکومرتبرا

مشارکتوهمکاریبرامرردموآگراهیازمقرداردارایریو

محله،مشارکتوحضورساکناندرتصمی گیریهایمحلی،

هررایاجتمرراعیمحلرره)(Ehteshami 2004بررود.
ویژگرری 


هاییازمؤلفۀتوانمندسازیهستند .
...همه،نشانه 


نظارتداشرت.(Hesham 2002)17درمجمروع،مریتروانبره

تجاریخاصهمانمحله،وجودداشتونیازهایروزانرهو

نکاتسهگانۀزیرکهکامالًبرهیکردیگروابسرتههسرتندودر

هفتگیساکنانرافراه میکررد).(Hesham 2002محرالت،

کناره ،معنیوکارکردپیدامیکنند؛اشارهکررد.1:برهزعر 

درشهرهایبزرگازمنظرتأمیننیازهایخرودنیمرهمسرتقل

(Ehteshami 2004 ; Ashraf 1975 ; Hesham

بودهاند) (Ashraf 1975وبرخری( Sheikhy 2003; Tavasolli


)2002 ; Floor 1984انتخاباینافراد(کدخردا،کالنترر)....،

یآنهررا
هررا 
)2012خودکفرراییمحررالتراجررزءویژگرری 

بهطورمستقی یاغیرمسرتقی توسراسراکنانمحلرهیراشرهر

دانستهاند.باوجودخدماتیچونحمام،مسجد،بازارچرهو...

صورتمریگرفترهاسرت،برهتعبیرری،آنهرابریشازآنکره

محله،همچرونشرهریبروددرمقیراسخُرردکرهعناصررو

هیئررتهررایحکررومتییررادولترریباشررند،مقامرراتنمررادین

سازمانیافتگیآنشربیهبرهشرهربرود.درمجمروع،مریتروان

اجتماعی-مرذهبیبودنرد).2 (Hesham 2002کنتررلوادارۀ

محالتتاریخیرابهدلیلتواناییآنهابررایرفر نیازهرای

محالت،بیشرتر،برهعهردۀسراکنانبرودهوهررمحلرهدارای

روزانهوهفتگیساکنانبهواسطۀوجودعملکردهایمختلف،

استقاللنسبیدرتصمی گیریواعمالنظرردرامرورجراری

محالتیخودکفرادانسرت.عرالوهبررآنکرهدرتئروریهرای

خودبودهاست،ومناصبپیشگفته،راباآنهابراحکومرت

شهرسررازیمرردرن،خودکفررایییررااخررتالطعملکررردی11از

بودهانرد).(Ashraf 1975; Sheikhy 2003برهعبرارتی،محلره


هایمحرالتمحسروبشردهاسرت(،)Talen 1999
شاخصه 


غالباًتحتمدیریتفردی (منتخبمردم)ادارهمریشرودکره

هابهتأثیرمستقی آنبرسرمایۀاجتمراعی(
پژوهش 


Cabrera

نمایندۀمحله،درمقابلدولتاست) .3(Hakim 1989ارتباط

)2013ونیزتأثیرآنبررسرطحتعرامالتاجتمراعیوحرس

هادرسطحمحلرهتنهرا،از
محلهباحکومتوسیاستگذاری 

اجتمراعیسراکنان )(Talen 1999 ; Francis et al, 2012نیرز

باالبهپایینوتحمیلینبودهوفرایندیازپایینبهباالنیزبرر

کردهاند.
اشاره 


اکثررمنراب 

آنحراک برودهاسرت.برخری

& (Hakim 1989; Ardalan



کالنوساختابنیۀعمومی،نظیرمسجدجام یامدرسه،برر

محالتکهواحدهایاصلیروابااجتماعیدرشهرهابودند،

عهدۀحاک وحکومتودرسطحخُرردومحلره،بررعهردۀ

بیشازهرواحددیگرشهریهمبستگی،یگانگیوهمسرانی

شهروندانوساکنانبودهو«میرانمایرهیرااُسرطُقُسشرهردر

داشررتند(Ashraf 1975).دربررسرریدالیرررلیرراسرررنن

حیطۀاختیارمردمباقیمیماندهاست»(Ardalan & Bakhtiar


تقسی بندیمحالتدرشهرهایایران،نمیتروانبرهمبراحثی

 .)2000, 126

مرتباباشهرسازیرسیدبلکهاینبررسریهرا»مؤیردوجرود
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)Bakhtiar 2000معتقدهستندکهتصمی گیرریهرادرسرطح

ب .ترکیب اجتماعی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

محتسب،بهکارگسترشوتوسعۀمحالتوساختمسرکن

درمرکزمحله،فضاهایمذهبی،خدماتیو

خودکفایی:

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

مانندِکالنتر،کدخدا،محتسب،نقیب،عسس،داروغرهو...در

ایررنشاخصررۀمحررالتترراریخی،منطبرر برررمؤلفررۀ

واکاوی ظرفیتهای محیط کالبدی و اجتماعی محالت تاریخی در شکلگیری سرمایۀ اجتماعی

جدول  :5رابطه محیط اجتماعی محالت با سرمایۀ اجتماعی
Table 1: Relation of social environment and social capital

شاخصه اجتماعی
نظام
اداری

کنترل و اداره
خودکفایی
ترکیب اجتماعی

توانمندسازی

جزء شناختی

حس اجتماعی

جزء شناختی

حس اجتماعی

جزء شناختی

اصلتقسی بندیشهربراساسواحدهایاجتمراعیمتفراوت»

رضایتازمحله)واجزاءرفتراری(همسرایهداری)نیرزاشراره

هایری
است.ساکنانبراساسقرابت 

)(Falamaki 2004, 168

کرد(جدول .)1

درحرفه،قومیت،زبان،مذهب،کیش...،گرده میآمدنردو
محالتشهریشکلمیگرفتنرد(Sheikhy 2003; Ashraf .


 .1-5محیط کالبدی

)1975; Falamaki 2004باتوجهبهآنکرهحرداقل،یکریاز

میگیرد،الرف.
بررسیمحیاکالبدیتحتِسهعنوانصورت 

مؤلفههایتأثیرگذاربیانشدهدرمطالبپیشین،میرانسراکنان

آنهرا،ب.ترکیرباجررزاءو
تنروعاجرزاءمعمراریوکرارکرد 

مشرتربمریبررودودراصرل،محلررهبرراسرراسآنهراشررکل

آنها .
ساختارکلی،ج.معماریاجزاءکالبدیوطراحی 

داشت.درنهایت،درارتباطبااهدا ایرنپرژوهشمریتروان

سنتی،وجوداجزاءعملکردیمتعددومتنروعدرآناسرت.در

مه ترینمزیرتونمروداجتمراعیمحالتریبراایرنترکیرب

نگاهیکلی،هرمحله،شراملخانرههرا،مرکرزمحلرهوشربکۀ

جمعیتوهیئتاجتماعیراافزایشانسجاماجتماعیوحس

دسترسی(گذرها)بودهاست.مرکزمحله،بهصورتمیردانیرا

اجتماعیساکناندانست.بایدیادآورشردهررمحلرهدرمقرام

میدانچه،نمودپیردامریکرردهودرآنعناصرریچرونبرازار

مقایسهبادیگرمحالت،دارایتضادهاوناهمگنیهاییبوداما

محلی،حسرینیه،سرقاخانه،گرمابرهو...وجرودداشرتهاسرت.

ازلحاظداخلیمجموعهایبهه پیوسرتهومنسرج راتشرکیل

آنگونرهکرهپریشتررودرمنظرر
بروندادِاینتنوععملکردها 


میداد .


اجتماعیاشارهشد،شکلگیریمحلرهایخودکفرااسرت،امرا

درمجموع،میتوانگفتویژگیهایبرشرمردهازمحریا

فزونترازآن،وجودهریرکازایرنعملکردهرابرهتنهراییو

اجتماعیمحالترابطۀمستقی ومؤثریبامؤلفههایسررمایۀ

هایدیگری
بهویژهدرکناریکدیگرودریکقابکلی،آورده 

اجتمرراعیدارنررد.اسررتقاللنسرربیمحلررهازحکومررتازنظررر

نیزبرایمحلهداردکرهمریتروانبرراینمونرهبرهکرارکرد.1

تصمی گیریوادارۀمحلهبامؤلفۀتوانمندسازی؛وخودکفایی

مسجد.2،مرکزمحلهو.3گذراشارهکرد :

هیئررتاجتمرراعیمحررالتنیررزعرراملیبرررایافررزایشحررس

شود،یکبنیاداجتماعیبروده)(Falamaki 2004وبسریاریاز

اجتماعیساکنانبودهاست.برایرناسراس،محریااجتمراعی

مراس اجتمراعیدرآنبرگرزارمریشردهاسرت.برهعبرارتی،

محالتبراجزاءشناختیسرمایۀاجتمراعی(حرساجتمراعی،

مسجد،دوهد منسج دارد:مذهبیواجتماعی،کهدروجه

توانمندسررازی)مررؤثراسررت،گرچررهمرریترروانبرراارجرراعبرره

اجتماعیخود ،درپریایجراداتحراددرونجامعرهوتقویرت

ها،بهرابطۀآنبااجزاءروانشناسانه(تعل برهمحلره،
پژوهش 

روابااجتماعیاست).(Hesham 2002براینمونه،مریتروان
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محلهبامؤلفۀحساجتماعیمرتبااسرت.بافرتجمعیتریو

.1مسجدمحله،پیشازآنکهیکمرکزمذهبیمحسروب

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

میگرفت،بافتجمعیتیهمگنومتجانسیدرمحلرهوجرود

الف .تنوع و کارکرد اجزاء :ازشاخصرههرایمحرالت

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

راهبرد اجتماعی
 مشارکت و دخالت مردم در تصمیمگیری انتخاب رابطان محله با حکومت توسط مردم استقالل نسبی در ادارۀ محله تنوع در عملکردها استقالل محلی شکلگیری محله بر اساس اشتراکات قومی،حرفهای ،دینی... ،
 -همگنی و همبستگی ساکنان

انطباق با مدل سرمایۀ اجتماعی

بهحیاطمساجدوحسینیههااشارهکردکهدربسریاریمروارد،


فراوانیازآن،درکاشان،یزدو...اشارهکرد .

میبودندکرهامکرانحضروروتعامرلافرراددرآنهراوجرود


میکردند،پذیرایبسیاریازخدماتوعملکردهابودندتابرا


داشت(،تصویر2راستو3و12)6همچنینمیتوانبهبرگزاری

هایاجتماعیدرسطحمحلرهوحضرورمرردم
افزایشفعالیت 

مراس مذهبی،عزاداریواعیادسنتیدرآنهااشرارهکررد.2.

می،تعامالتاجتماعیشرکلبگیرنرد
درعرصۀعمو 

(Habibi

مرکزیامیردانمحلره:سراکنانبررایرفر نیازهرایفرردیو

).2003برایناساس،گذر،مرکززندگیعمرومیمحلرهبروده

اجتماعیخود،بهمرکزمحلهمریآمدنردکرهدرآنترکیبریاز

میتوانبرهگرذرها
است).(Hashemzadeh 1995براینمونه 

عملکردهایمتنوعدرقالبعناصریچرونمسرجد،آبانبرار،

دربافتقردی یرزداشرارهکرردکرهبراایجرادمیدانچرههراو

بازارچه،حسینیه و حماموجودداشتوایرنگونره،هسرتهای

گشودگیهاونیزترکیبفضاهایمسقفوباز،طیفمتنوعی

میگرفرت.مرکرزمحلره،مکرانیبررایوقروع
اجتماعیشکل 

ازفضاهاراکهمیتوانستندمکرانیبررایتعرامالتاجتمراعی

بسرریاریازبرخوردهرراوتظرراهراتاجتمرراعی

& (Bahreiny

دهاند(تصویر .)3
مختلفباشند؛خل کر 

)Tajbakhsh 1999برودونقرشکلیردیدرحیراتاجتمراعی

درمجموع،اینصورتبندیازعملکردهادرسطحمحلره

شهرداشت .زندهوفعالبرودنمیردانمحلره،سرببانسرجام

وچینشآنهاعالوهبرخل محلهایخودکفا،زمینرهرابررای

اجتماعی،افزایشتعل افرادبرهمحلرهومرکرزمحلره،ونیرز

افزایشحضورساکنانوگسترشتعرامالتاجتمراعیفرراه 

میشد (Bahreiny
کسبهویتیاجتماعیومکانیبرایمیدان 

میکرد،اینامربهنوبۀخودسببارتقاءحستعل بهمحلرهو

).& Tajbakhsh 1999درنهایت،روابااجتماعیکهبرهواسرطۀ

حساجتماعیساکنانمیشد .


میعمیقیتبدیلمریشرد
میگرفت،بهحسمکانعمو 
شکل 

عمدهایدربروزتعامالتاجتماعیورواباقرویهمسرایگی

).(Ardalan & Bakhtiar 2000براینمونهمریتروانبرهمرکرز

داردکهمیتروانآنرادرسرهسرطحسراختار،مکرانیرابی،و

محلۀشابوالقاس یایعقوبیدریرزداشرارهکرردکرهدرآنهرا

سازماندهی(سلسلهمراترب)بررسریکررد.ازمنظررسراختار،

ترکیبعناصرریچرونمسرجد،مدرسره ...،دیردهمریشرود

مفاهی امتوبرادری،عمردتاًمنجرربرهتوسرعۀمشرابهاکثرر

(تصررویر2و،)3بررهعررالوه،مرکررزمحلررهپررذیرایرخرردادهای

شهرهایاسالمیازنظررشرکلشناسریشردهویکپرارچگیو

اجتمررراعیومراسرر فرهنگررریمرررذهبیهمچرررونتعزیررره،

تعاملاجتماعیبهعنواناصلکلیدیدرنظاماجتماعیاسرالم،

معرکهگیری،پردهخوانیو...بودکهمریتروانبرهنمونرههرای

Hesham

باعثتراک شهریمنراط مسرکونیشردهاسرت(



)Fig. 2: Two community centers (in Yazd) (Tavasolli 2012
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تصویر :0

مرکز محله شابوالقاسم (چپ) و یعقوبی (راست) در یزد )(Tavasolli 2012

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

هایمذهبی،تجاری،اجتمراعیدرمیردانشرهر
وجودفعالیت 

ب .ترکیب و ساختار :شرکلشرهرومحرالت،سره 

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

علیرغ وجوددرهایورودی،بخشیازفضایعمومیشرهر


.3گذرهایاصرلیکرهغالبراًازمرکرزمحلرهنیرزعبرور

واکاوی ظرفیتهای محیط کالبدی و اجتماعی محالت تاریخی در شکلگیری سرمایۀ اجتماعی

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر  :9دو مرکز محله در بافت تاریخی در یزد ،تنوع عملکردی و فضایی ،سلسلهمراتب گذرها و (Tavasolli 2012) ...
)Fig. 3: Two community centers in Yazd, several functions and spatial variation (Tavasolli 2012

منط فرهنگی ،در جهت تحق مفهوم ارتباط اجتماعی

بافت تاریخی سمنان و بیرجند نیز دید .درمجموع ،بافت

.براینمونه،میتوانبهعدم

برخورداراست)(Brown 1986

یابیمرکزمحالتوسازماندهیگذرهابستری

متراک ،مکان

وجود فضاهای باز و بزرگ در محالت اشاره کرد که از

مناسببرایافزایشتعامالتاجتماعیوارتقاءکیفیوکمی

تفکیک و گسیختگی بافت جلوگیری میکرده و فشردگی

روابابینهمسایگانایجادمیکرد .

بافت سبب همبستگی اجتماعی میشده است 

(Hesham

ج .معماری و طراحی :طراحیاجزاءومعماریآنها

مکانیابیواستقرارفضایی
)(2002تصویر.)3ازمنظریدیگر ،

بخشیدهانرد

کیفیتهاوخصایصیرابهکالبدمحالتتاریخی


مراکز محالت در مسیر یا تقاط گذرهای اصلی و نیز در

میتوانندبامؤلفههایسرمایۀاجتماعیرابطهبرقرارکننرد،
که 

مرکزفیزیکیمحله،امکاندسترسیآسانساکنانودرنتیجه،

برایکشفاینرابطه،بهکنکاشودقتدرطراحیمعماری

حضور آنان را مهیا میکرد .گذرها نیز بر اساس اصل

ها.2،گذرها.3،مفصرلهراومرکرزمحلره،پرداختره
.1خانه 

میشدند بهنحویکه
سازماندهی  

محرمیت و سلسلهمراتب ،

میشود .


نیمه عمومی و مناسب را برای تعامالت همسایگان فراه 

نیمهعمومیبیرونبودهاستکهکیفیاتطراحیوعناصررآن


میکردند .نگاهی به گذر فهادان (یوزداران) شهر یزد نشان


مکرررانرابررررایگفتگوهرررایدوسرررتانهبررراهمسرررایگانو

ازمرکزمحالتیچونکوشکنوومالمیر

میدهدکهاینگذر


مصرراحبتهررایاجتمرراعیفررراه مرریکرررد(

& Bahreiny

میگذشته و گذرهای فرعی آن نیز به مرکز محالتی چون


Tajbakhsh 1999؛.)Naghizadeh. Zamani & Karami 2010

دادهاند
هادسترسیمی 

شابوالقاس ،فهادانودرنهایتبهخانه

ها 
خانه 
پیشبینیسکوهاییدرورودی 
براینمونهمیتوانبه 
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قرارگیری ورودی خانهها در کوچههای بنبست ،فضاهایی

.1خانهها:ورودیخانه،حلقۀارتبراطیدرونوفضرای

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

)2002و درنتیجه،شکلراهریمنطقهوکلشهر،ازنوعی

(تصویر .)3مشابه این سازماندهی را میتوان در گذرهای

)Fig. 5: Components of a house and local mosque entry in Kerman (Hojjat.Golchin

بررراینشسررتن(پیرنشررین)اشررارهکرررد،ب رهعررالوهبرخرریاز

سهبعدی»)،(Hesham 2002, 122
دستهایازنمادهاوعالئ  
« 

ورودیهادارایپیشطاق(فضاییسرپوشیدهونیمهبازمانند

بهاینامرکمکمیکردند(تصویر.)5ازسویدیگر«،فضرای

ایوان)بوده انردکرهمکرانمناسربیرابررایتوقرف،انتظرارو


سادهوبیپیرایه،نمایخاکیوکراهگلیوسرایهروشرنهرای

گفتگوفراه میکردهاست(تصویر.)4ازسویدیگرگرچره

ها،او(ساکنان)رادرفضاییمرأنوس
ناشیازدیوارهاوساباط 

هاشبیهبهه بودهاندتاحرستبعریض،
دراینمحالت،خانه 

باطبیعتخویشقرراردادهوحرستعلقریرادرویپدیرد

تفاخرواسرا درآنهانباشد،درهمانحالتفاوتهاییدر

میآورد») . (Bahreiny & Tajbakhsh 1999, 26


سراکنان»برهخانرههسرتند & (Naghizadeh, Zamani

عمومینظیرمرکزمحله،میدانچههاودیگرراجرزاءکالبردی،

).Karami 2010اسرررتفادهازآجرکررراری،کاشررریکررراریدر

میتوانعناصریرادیدکهدرشکلگیریتعامالتاجتمراعی


رن هایمتنوعودرقالبکتیبهیالچکویراقراببنردیدر

نقشمثبتیدارند«.توجهویژهبهنقاطتالقیشهری،همچون

ورودیخانه،وبهکارگیریسرردر،درترکیبراتوارتفاعرات

،سرگذرها،ورودیمساجد،مدارس،حمامهراو

درگاهخانه 
ها

مختلفازمواردقابلاشارههستند(تصویر .)4

....موجبشکلگیریشهریبالوالهایکالبردیواجتمراعی

تعلر

.2گذرها:آنگونهکهاشارهشد،سازماندهریگرذرهاو
شکلگیریسلسلهمراتبیازعمومیبهخصوصری،برهحفرظ

قویدرجهرتترغیربشرهروندانبرهمرراوداتاجتمراعی ،


حری هاودرنهایت،ترغیبسراکنانبرهحضروراجتمراعیو
تعررامالتمنجرررمرریشررد.یکرریازابزارهررابرررایبررروزایررن
عرضگذر،متناسبباکرارکردآنبروده

سلسلهمراتب،تعیین
بهنحویکههرچهگذربهفضراهاینیمرهعمرومینزدیرکترر
میشده،عرضآنکاهشمییافتهاست(تصویر.)3گرذرهای

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

مقیاسخُردودرنمایخانهوجودداردکه«نشانههایرنر 

.3عرصههایعمومی:درنگاهیبهطراحیعرصرههرای

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر  :0سکو ،پیشطاق ،قاببندی ،و  ...در ورودی خانه و یک مسجد محلی در کرمان (عکس :حجت گلچین)

ک عرضامکانتعاملرودررورامقدورمیساختهومیتروان
گفتجنبههایفیزیکیکوچههایباریرکسره عمردهایدر
نهتنهاباکاهشعرض،بلکرهبراطراحریآگاهانرهوصرحیح
سردر،سایبانو...نیزصرورتمریگرفترهوبرهبیرانی

ساباط،

تصویر  :1یک گذر در یزد و ترکیبی از عناصر سهبعدی فضایی
()www.irangardi.ir
Fig. 5: Gozar in Yazd and a combination of spatial elements
)(www.irangardi.ir
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ایجادهمبستگیاجتماعی داشتهاند).(Karami 2014ایرنامرر

واکاوی ظرفیتهای محیط کالبدی و اجتماعی محالت تاریخی در شکلگیری سرمایۀ اجتماعی

وجودداشتکهمکانیبراینشستنوفرصتیبرایتعامالت

محلررهایخودکفررادارنررد،محرریاکالبرردیبررهدوطریر ،بررر

اجتماعیخل میکردنرد(،تصرویر)6همچنرینمریتروانبره

مؤلفههایسرمایۀاجتماعیتأثیرگذاربرود.1:ایجرادفرصرت

جلوخانیاپیشطاقدرورودیبرخیبناهایعمرومیاشراره

برایتعامالتاجتماعی.2،افزایشحستعل بهمحله.ایجاد

کردکهمکانیمناسببرایمالقراتوگفتگروودرمرواردی

هاییبرایافزایشتعاملومواجهۀساکنانبایکدیگر،
فرصت 

تجمعاتکوچکوگاهبزرگبودند.برخیمراسر اجتمراعی

میشودحساجتماعیومؤلفۀهمسرایهداری،درمیران
سبب 

هایملیمذهبی،اعیادوعزاداریهرادرجلوخران

مانندجشن

ساکنانارتقاءیابد.بهعبارتی،محیاکالبدیبراجزاءشناختی

شدهاندوخودعاملیبرایشرکلگیرری
یاپیشطاقانجاممی 

(حساجتماعی)،رفتاری(همسایهداری)،روانشناسانۀ(حس

الگوهررایرفترراریسرراکنانبررودهانررد ).(Soltanzadeh 2005

میتوانرد
تعل )سرمایۀاجتماعیاثرگذاراستوازاینطری  

پیشبینیوطراحیایناجزاءوبروزفعالیرتهرایاجتمراعی

سببارتقاءسرمایۀاجتماعیشود(جردول.)2درکنرارایرن

کهدرمطالبپیشینگفتهشد،همچنینسببخل فضراهایی

نتیجرهگیرری،ضرروریاسررتدویرادآوریصرورتپررذیرد،

هایاگرذرهای
باویژگیهایخاصوخاطرهانگیزنظیرپاتوق 

آنطرورکرهپرژوهشهرا
نخسرتاینکره :

; (Cabrera 2013

باکیفیتمیشدند(تصویر2و3و)6کرهخرود،سرببافرزایش

)Soltanzadeh 2017نیررزبیررانمرریکننررد،مفهررومسرررمایۀ

حستعل ساکنانمریشردوآنهراخرودرامالرکمحلرهو

اجتماعیمفهومیپیچیدهوچندبُعدیاستوبررایافرزایش

وابستهبدانمیدانسرتند).(Hashemzadeh 1995درمجمروع،


آننمیتوانتنهابریکمؤلفهتمرکزکررد.برهعبرارتی،میران

میتوانگفتدرطراحیهریکازعناصرکالبدیمحلهنظیر

محرریااجتمرراعیوکالبرردیمحررالتترراریخیهمخرروانیو

خانرره،گررذر،میرردان.1...،پرریشبینرریاجزایررینظیرررسررکو،

آنهررادرکنرراریکرردیگرقررادربرره
سررازگاریوجررودداردو 

پیشطاق،سرردرو.2،...دقرتدرطراحریجزئیراتنظیرر

تأثیرگذاریبرسررمایۀاجتمراعیهسرتند.دوماینکره:محریا

مصالح،ابعادوتناسباتو.3تالشدرجهرتخلر کیفیراتی

کالبدینمیتوانردمسرتقیماًسررمایۀاجتمراعیراخلر کنرد،

کهدرعینهماهنگیبرابافرتمتمرایزنیرزبرودهانرد؛سربب

)(Cabrera 2013; Holtan et al, 2014بنرابراینپیشنهادشرده

میشدهاستتااوالًساکنان،نسبتبهمحلرهاحسراستعلر 

هایینظیرایجراد
)(Talen 2000کهتمرکزمحققانبرمکانیس  

خرراطربیشررتریداشررتهباشررندوثانی راًتعررامالتومررراودات

هاییبرایتعاملیاافزایشحستعل باشدکهبهطور
فرصت 

اجتماعیبینساکنانوهمسایگانافزایشیابد .

مسررتقی قابررلارجرراعواسررنادبررهمحرریاکالبرردیهسررتند.
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براینمونه،دربدنههایمیدانمحلری،تقسریماتواجزایری

گفتدرکنارترأثیریکرهتنروععملکردهرادرشرکلگیرری

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.12

مهماننوازی...مریشردهاسرت»).(Madani Pour 2006, 62


درجم بندیسهشاخصرۀکالبردیمحرالت،مریتروان

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تصویر  :2تنوع فضایی (فضای باز و بسته) در میدان زواره )(Madani Pour 2006, 62
)Fig. 6: Spatial variation - Open and enclosed spaces in Zavareh square (Madani Pour 2006, 62

جدول  :0رابطه محیط کالبدی محالت با سرمایۀ اجتماعی
Table 2: Relation of built environment and social capital

شاخصه کالبدی

آوردۀ اجتماعی

راهبرد کالبدی
مرکز محله

تنوع و کارکرد

انسجام اجتماعی
تعامل اجتماعی
خودکفایی
حس تعلق

ترکیب و ساختار

روابط
همسایگان

تعامل اجتماعی
معماری و طراحی

حس تعلق

تنوع عملکردها

خودکفایی

مسجد

ترکیب آزاد با عرصۀ عمومی
قابلیت برگزاری مراسم عمومی ،مذهبی

حس اجتماعی

گذر

وجود تنوع فضایی از عمومی تا
نیمهخصوصی بهواسطۀ گشودگیهای
فضایی و سلسلهمراتب حاکم بر گذرها

تعلق به مکان

جزء روانشناسانه

مرکز محله

استقرار مرکز محله در تقاطع مسیرها و
مرکز فیزیکی محله

حس اجتماعی

جزء شناختی

بافت

تراکم و عدم وجود فضاهای باز وسیع

گذر

سلسلهمراتب و حریم درگذرها

همسایهداری

پیشبینی
عناصر
معماری

خانه :سکو و پیرنشین ،پیش طاق
گذر :ساباط ،سایبان ،میدانچه
عرصه عمومی :جلوخان ،سردر ،بدنهها

حس اجتماعی

جزء شناختی
جزء شناختی

جزء رفتاری

جزء شناختی

تنوع کیفی
فضا

تنوع در ورودیها و سردرها ،شکلگیری
پاتوقها

تعلق به مکان

جزء روانشناسانه

نتیجهگیری

هایاجتماعیمطررحمریکننرد،برهمعمراریو
بررسیپدیده 

معیاریقابلاتکامطرحشردهوترالشدرجهرتافرزایشیرا

مرریکنرردتررادرشررناختمشررکالتو
شهرسررازیکمررک 

حفظآن،موردتوجهغالبالگوهراوبرنامرههرایتوسرعهیرا

هایمسکونیوارائۀالگوهرایجدیردویرا
یمحیا 

چالش 
ها

ازیکسومترأثر

بهسازیمحالتبودهاست.سرمایۀاجتماعی

طرحراهکارهاییدرجهتمقابلهباآنهابرهنترایجیبرسرند

ازمحیااجتماعیمحلهاستوازسویدیگر،دغدغۀبرخی

کهانطباقبیشتریبراواقعیرتهراونیازهرایمتنروعکراربران

تحقیقات،نوعومیزانرابطۀمحیاکالبدیبراآنوشرناخت

داشتهباشد.مفهومسرمایۀاجتماعی،رواباوتعرامالتافرراد

مؤثراست .
مؤلفههای 


راکهواجدکیفیرتوکمیرتباشرند،همچرونیرکسررمایه

اینپژوهش،باارجاعبهمدلیازسرمایۀاجتماعیکهدر

میکوشدازاینسرمایهبررایمقابلرهبرامشرکالت
میبیندو 


سطحمحالتتعریفشدهودارایسهجزءشناختی،رفتراری
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هایمختلرفعلرومبررایبیران،تحلیرلو
مفاهیمیکهحوزه 

استفادهکند.اینمفهومدرسطحمحالتمسرکونیبرهعنروان

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

مصالح ،ابعاد،
تناسبات

خانه :کاشیکاری ،آجرکاری ،قاببندی
گذر :عرض کم ،نمای ساده و بیپیرایه

همسایهداری

جزء رفتاری

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

تعامل اجتماعی

انطباق با مدل سرمایۀ اجتماعی

واکاوی ظرفیتهای محیط کالبدی و اجتماعی محالت تاریخی در شکلگیری سرمایۀ اجتماعی

اجتماعیمحالتتاریخی،برامؤلفرههرایسررمایۀاجتمراعی

عبرارتیپرریشبینریصررحیحازنیازهرایاجتمرراعیسرراکنانو

شاخصهایمحیااجتماعی«،نظراماداری(کنتررل

میپردازد.


پاسخگوییمتناسبباآندرمحیاکالبردی،سرببمریشرده


واداره،خودکفایی)»و«ترکیرباجتمراعی»وشراخصهرای

هایاجتمراعی
استتاساکنانفضاهاییدرخور،برایفعالیت 

محرریاکالبرردی«،تنرروعوکررارکرد»«،ترکیرربوسرراختار»و

خوددرسطحمحلهداشتهباشند،درآنحضوریابندوسرطح

«معماریوطراحی»،معرفیشدند.اینپژوهش،ضمنارعان

تعامالتاجتماعیافزایشیابد.طراحریعناصررکالبردی،برا

بهپیچیدگیمفهومسرمایۀاجتماعیونیزتوجهبهایرننکتره

دقتدرپیشبینییاتعبیۀاجزاء(سردر،سایبان،)...،انتخراب

بهطورمستقی سببخل سرمایۀاجتمراعی
کهمحیاکالبدی 

مصالح،وخل کیفیاتفضایی(بستهوبرازبرودن،تناسربات،

میکندکهشیوۀکنترلوادارۀمحالتتراریخی
میشود،بیان 
ن 

هایاجتماعیوارتقراءحرس
)...عاملیبرایافزایشمواجهه 

منطب بامؤلفه توانمندسازیدرمدلسرمایۀاجتماعیاسرت.

میشد.درسطحیباالتر،سراختارکلری
تعل ساکنانبهمحله 

ازسویدیگرخودکفاییمحالتونیزترکیباجتماعیآنها

سررازماندهرریوجانمررایی

محلرره،شرریوۀترکیررباجررزاء،

برمؤلفهحساجتماعیمؤثراست.بهعبارتی،همسانیبافرت

عملکردهاییچونخانره،گرذرومیرداندرجهرتافرزایش

ازیکسووخودکفاییمحلهازسرویدیگرر،سربب

جمعیتی

تعامالتاجتماعیبودهاست.برایناسراس،محریاکالبردی

میشود.همراهباافزایشتعرامالت
افزایشتعامالتاجتماعی 

محالتمشخصاًباتالشدرجهت.1افزایشمیزانتعامالت

اجتمرراعی،حررساجتمرراعیارتقرراءمررییابرردونیررزمؤلفررۀ

مؤلفههرایحرس
اجتماعیو.2ارتقاءحستعل بهمحله،بر 

نقویترمریشرود.برهبیرانیمروجز،

همسایهداریمیانساکنا

اجتماعی(جرزءشرناختی)،همسرایهداری(جرزءرفتراری)،و

محیااجتماعیعالوهبرتأثیرمثبتبرهردوجرزءشرناختی

روانشناسانه)تأثیرگذاراست(تصویر .)0
حستعل (جزء 

اجزاءرفتاریسرمایۀاجتمراعی(همسرایهداری)نیرزاثرگرذار

هایتوسعهیرابهسرازیمحرالتچرهاز
میتواندرطرح 
که 

باشد.ازسویدیگر،اجزاءمحیاکالبدیمحالتدارایتنوع

منظرطراحیمعماریوشهرسازیوچهازمنظرشرکلدهری

بودهاند وکارکردهایمختلفیداشتهاند.تنوعکارکردهاسربب


یهررایاجتمرراعی،برردانهرراتوجررهکرررد.در
وسیاسررتگررذار 

میشدکهمحلهایخودکفاازنظرتأمین نیازهایساکنانشکل


کاربستایننتایجونظربهپیچیدگیمفاهی حوزۀمسرکنو

بگیردودرعرینحرالکرارکرداجرزاء،فراتررازایفراینقرش

مفهومسرمایۀاجتماعی،ضرروریاسرتیرادآوریشروداوالً

عملکردیصر باشد،بلکهبعضاً(مسرجدومیردانمحلره)

شاخصهایرکرشدهبرایمحیاکالبدیدرکنراریکردیگرو

نقشیاجتماعیرانیزبرعهدهداشتهباشدوبسرترمناسربرا

درقالبیکقابکلریمعنرامرییابنرد.دومراً،ویژگریبرارز
جزء شنرختی

محیط اجتمرعی
جزء مفترمی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.9.5

میتوانردبرر
سرمایۀاجتماعی(توانمندسازی،حساجتماعی) 

هاییرانشانمریدهنرد
وجهتگیری 

ها
ایننتایج،مؤلفه 

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

روانشناسررانهاسررت،بررهبررسرریرابطرۀمحرریاکالبرردیو
و 

برایحضورفعالسراکناندرسرطحمحلره،فرراه کنرد.بره

ورمریه اجتمرعی

جزء موانشنرورنه

تصویر :2رابطۀ محیط کالبدی و اجتماعی محالت با سرمایۀ اجتماعی
Fig. 7: Relation of social and built environment and social capital
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محیط کرلبدی

محالتتاریخی،سرازگاری،انطبراق،همخروانیوهمسرویی

خل کیفیاتفضایی،مکانیرابیمناسربو،...بردونوجرود

محیاکالبدیواجتماعیاسرتوبسریاریازشاخصرههراو

محیااجتماعیمطلوب،اع ازبافرتجمعیتری،شریوهاداره،

کیفیاتممتازآنهابدوناینویژگیحاصلنمریشرود.تنهرا،

سطحاستقاللو،...محلهایباسطحسرمایۀاجتماعیباالبره

وجودکالبدمناسباع ازگذر،میردان،مسرجد...،واعر از

دستنمیدهدوبالعکس .


پینوشتها
.2
.3
.4
.5

)Asset Based Community Development(ABCD
Sense of Community
Empowerment
هایدیگریچون"رواباهمسایگی"نیزبرایاینواژهپیشنهادشدهاست.
معادل 
 Neighboring
Citizen participation

.6
 .0درادبیاتسرمایۀاجتماعی،مفهومتعاملمتقابل)(Reciprocityبهمفهومهمسرایهداریبسریارنزدیرکاسرت،گرچرهتعامرل
مییابد.
متقابلصرفاًدرهمسایگیمعنین 

Communitarianism .0اینپژوهش،معادل«محلهگرایی»رابرایاینواژهانتخابکردکهممکناستدرانتقرالبرارمعنرایی
واژهبانواقصینیزروبروباشد.
آنهاونهصرفاًایراناست.
حضورداشتهاندوبرخیآراءکهدرمتنآمدهخطاببه 

می
 .9محالتدرشهرهایاسال 
.17

جهتاطالعبیشترازورایفهریکازمناصبمذکورازجملهنک(Ehteshami 2004; Floor 1984):

Land Use Mixed .11
ویرایششدهاند.

عکسهابراساساهدا پژوهش،

 .12کلیۀ
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.1

جهتاطالعبیشتر،ازجملهنکSoltanzadeh 2017.

فهرست منابع
برنامهریزی شهری .56-24:)13(4
اجتماع .پژوهش و 
اردالن،نادر،واللهبختیار.1307.حسوحدت،سنتعرفانیدرمعماریایرانی.مترج حمیدشاهرخ.اصفهان:خاب.
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احتشامی ،
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.ویژگی 
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