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 چکیدٍ:

دس خقٕؿ  ثذج ْبی طشفذاساٌ يذیظ صیغت دس ثشگیشَذَِظشیّ تٕعؼّ پبیذاس ، 

دس ایٍ تفکشات جهٕگیشی اص  يغبیم صیغت يذیطی ثخقٕؿ يذیظ صیغت ؽٓشی اعت. 

دًبیت ُبعت دفع فشُْگ ثٕيی ٔ يذهی، يغکٍ ٔ يذیظ صَذگی ي آنٕدگی يذیظ صیغت،

اص يشدو دس  ثٓشِ گیشی، اعتفبدِ ثٓیُّ اص يُبثغ طجیؼی، اص ثیٍ ثشدٌ طجمبت اجتًبػیاص 

ٔ ْضاساٌ اْذاف ػبنی  ٔ سٔعتبیی یت ػًٕيی دس يذیشیت ؽٓشکثشَبيّ سیضی ٔ يؾبس

 .ؽٕد تجهٕس يیيدس ساعتبی استمبء عطخ صَذگی ثؾش 

دًبیت اص عاليت دٔنتًشداٌ ايشٔصِ يٕفمیت خٕد سا دس گشٔ يؾبسکت يشدو ٔ 

، التقبد پبیذاس ٔ تٕصیغ ػبدالَّ يُبثغ اجتًبػی، ادیبی عیغتًٓبی اکٕنٕژی ثٕيی ٔ طجیؼی

کالٌ ٔ دس دٔ دّْ گزؽتّ دس تًبو ثشَبيّ سیضیٓبی  ذ.ُثبؽ طجیؼی ٔ يقُٕع دبضش يی

س کبس خٕد لشاس دادِ ٔ دس ْش صيیُّ ای ثّ سا دسدعتٕ خشد افٕل اعبعی پبیذاسی

 پشداختّ اَذ.دس ساثطّ ثب "اَغبٌ"  يشثٕطّ يٕضٕعآٌ  "پبیذاسی"

تبحیش گزاس يی ثبؽُذ کّ ًْٕاسِ ػذو دس اجشای يٕفك طشدٓبی "پبیذاس" ػٕايم يًٓی 

طشدٓبی يشثٕطّ يیؾٕد. دس ایٍ يمبنّ عؼی ؽذِ اعت ثّ تٕجّ ثّ آٌ يٕجت ػذو يٕفمیت 

 ثؼًم آیذ."يؼًبسی پبیذاس" اؽبساتی  دس طشدٓبی "اَغبٌ" جبیگبِ

 

 ػذانت اجتًبػیيؼًبسی، تٕعؼّ، يؼًبسی پبیذاس، يؾبسکت،  کلید ّاژٍ:
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Abstract 
 

Theory of sustainable development includes environmental debate on environmental issues, 

particularly in urban environment. In this idea  preventing the pollution of the environment, 

saving the local culture, housing and appropriate living, supporting the efficient use of natural 

resources, eliminating the social classes, taking advantage of people in planning and public 

participation in the management of urban and rural areas and thousands objectives in order to 

promote human life are taken into account.  
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Nowadays politicians depends their success on the involvement of public and society health 

protection, restoration of native ecosystems and natural distribution, sustainable and equitable 

economic resources and artifacts. Over the past two decades, they put the basic principles of 

stability into planning and put "sustainability" of the subject related with "human" into every 

field. 

There are important factors in performing successful "sustainable" project which not paying 

attention to them may affect the cause of a failure. In this article, an attempt is made to know 

the place of man in the "sustainable architecture".  

 

Keywords: architecture, development, architecture, sustainability, participation, social justice 

 

 تْسعَ پایدار

تٕعؼّ پبیذاس دس ٔاژِ ايشٔصی ثّ يؼُی دم يؾکم ايشٔص ثب یک سٔیکشدی ثّ فشدا تؼشیف يیؾٕد. اعتفبدِ اص کهًّ 

اص طشف دیگش اعتفبدِ اص کهًّ "پبیذاسی" دس  .يی ثبؽذثیبَگشآیُذِ َگشی آٌ فشد َٕیغُذِ "پبیذاسی" دسادثیبت یک َٕیغُذِ 

جب ٔ ْش يکبَی عؼی ثشای ًْیٍ اعت کّ دس ْش .يی ثبؽذ آیُذِ َگش آٌ دشفّیک دشفّ تذاػی کُُذِ جٓبٌ ثیُی گغتشدِ ٔ 

ذاس، ؽٓش پبیذاس، يؼًبسی پبی ، يُبثغ يبنی پبیذاس،یذاس ؽٓشیثّ تٕعؼّ پب یبثیدعت"پبیذاسی" يیؾٕد:  ٔاژِ دس ثًیبٌ آٔسدٌ

ٔ  ثشَبيّ سیضی پبیذاس ، تٕنیذ پبیذاس، تٕعؼّ ؽٓشی پبیذاس،آيٕصػ پبیذاس، يذیظ پبیذاس، يذیشیت پبیذاس، اَشژی پبیذاس

جبیگبِ يیشاث فشُْگی دس دسيٕالؼی ْى کًی فشاتش يیشٔیى ٔ يٕفمیت آَٓب سا دس استجبط ثب پبیذاسی اسصیبثی يیًُبئیى يخم: 

تٕعؼّ کؾبٔسصی ٔ  ،ذاسیكشد تٕعؼّ پبیثب سٔ یت ؽٓشیشیيذ، یذاس ؽٓشیؽٓش پشتشاكى ٔ تٕعؼّ پب، تٕعؼّ ی پبیذاس ؽٓشی

ٔ.... ْضاساٌ يٕاسد دیگش کّ ًْگی ثشای ثیبٌ  یغثشسعی استجبط ثیٍ َمؼ طشادی فُؼتی ٔ تٕعؼّ پبیذاس دسفُب پبیذاس ،

 يیذُْذ. َٕیذ يخبطجیٍ خٕد  یب ٔ اَغبٌّ سا ث ای يطهٕة ثیُی ٔ دٔس اَذیؾی خٕد ایُذِ جٓبٌ

 پبیذاسی اَغبٌ خٕد ثبؽذ ٔ دس ایٍ  "يٕضٕع" ضبيٍ ثمبء ٔ اػتًبد يشدو ثّ آٌ يیتٕاَذ يٕضٕػیپبیذاسی دس یک 

یظ يیذاَذ ٔ اص طشف دیگش اعتفبدِ اص يذ ٔ فٍ آٔسی کّ عبختّ دعت ثؾشاعت یتکُٕنٕژ ،يذٕس تالػسا ا ص یک طشف  

. دس تٕعؼّ پبیذاس يٕسد ثذج لشاسيیگیشد صیغت خذادای کّ دس اختیبس أ لشاس داسد ٔ خٕد سا يبنک ثشدك آٌ يیذاَذ

ٔ  (عبختّ دعت ثؾش)کُتشل ٔ يذیشیت اعتفبدِ ثٓیُّ اص يُبثغ ٔ اَشژی يقُٕع  ،ٔفشدايذذٔدیتٓب ثش اعبط َیبص ايشٔص 

 يطشح يیؾٕد کّ دس ساعتبی ضًبَت ثمبء ثؾش لذو ثشيیذاسد.  ،(خذادادی)یؼی اَشژی طج

ٔ  یذاس ؽٓشیتٕعؼّ پبػظیًی سا آغبص کشدَذ.  دشکتٓبیثّ ًْیٍ يُظٕس يتخققیٍ ايش ثفکش يذیشیت ایٍ يُبثغ افتبدِ ٔ 

 ی ٔاعتشاتژ ساثطّ ثبدس ذذ يیالدی عبصيبٌ يهم يت 1791ٔ دس دّْ  گشدیذاص ؽؼبسْبی اَذیؾًُذاٌ جٓبٌ  یػذانت اجتًبػ

  ذ :یذ ٔسصیپشداخت ٔ ثش چٓبس يٕسد تأک یٔ اجتًبػ یالتقبد یيؤنفّ ْب تذٔیٍثّ  یٍ انًههیتٕعؼّ ث

 

 ٔ تٕعؼّ؛ یت اص لهًشٔ دگشگَٕیجًؼ یک اص ثخؾٓبیچ یػذو دزف ْ (1

ُذ تٕعؼّ یسا ثّ يؾبسکت دس فشآ اَغبٌ یاستمب ثخؾذ ٔ تًبو ثخؾٓب یکّ ثّ تٕعؼّ يه یعبختبس یدگشگَٕ یجبد َٕػیا (2

 ؛ًَبیذت یتشغ

 ٍ آدبد يهت؛یغ ػبدالَّ دسآيذ ٔ حشٔت ثیتٕص یٔ اص جًهّ تالػ ثشا یت ػذانت اجتًبػیتؼم (3

 لبئم ؽذٌ أنٕیت ثبال ثشای تٕعؼّ تٕاَبییٓبی اَغبَی ، تأيیٍ فشفتٓبی ؽغهی ٔ ثشآٔسدٌ َیبصْبی کٕدکبٌ .  (4

صیغت  غٔ دس ػیٍ دبل ثٓشِ ٔسی اص يُبث انت اجتًبػی ٔ سػبیت دمٕق ثؾشدس ٔالغ دس ایٍ چٓبس يٕسد تبيیٍ ػذ

ػذانت اجتًبػی دس ًّْ صيیُّ ْب ٔ تٕصیغ ػبدالَّ حشٔت دس تًبو يذیطی سا اص افٕل أنیّ ٔ يکًم یکذیگش داَغت. 

ًّْ الؾبس یک جبيؼّ ؽٓشی اص  ٔلتی کّ دس ٔالغ "تٕعؼّ" ٔ "پبیذاسی" لشاس گشفت.طجمبت اجتًبػی اص اْذاف کالٌ ایٍ 

دس دفبظت اص يُبثغ طجیؼی ٔ عبيبَذْی فضبی  آَٓب َیضطجیؼی ثّ فٕست ػبدالَّ ثٓشِ يُذ ؽَٕذ، صيیُّ يؾبسکت  ُبثغي

 . صیغتی ثیؾتش يی گشدد
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 آٌ تٕجیّ چُذ ثؼذی ثٕدٌثًیبٌ يیبیذ، فمظ ثشای  "پذیذِ ای"ٔ یب  ی"یئ"ؽ" دس پبیذاسی"ايشٔصِ اگش فذجتی اص 

ٔنی ٔالغ ايش ایٍ اعت کّ سيض  اعتٕاسی عخٍ أل سا يی گٕیذ.بیذاسی دٔاو ٔ پ"ؽئی" ٔ یب آٌ "پذیذِ" يی ثبؽذ. پظ دس 

  يی ثبؽذ.  يشدواص جبَت جبیگبِ ٔیژِ اجتًبػی ٔ فشُْگی يٕسد تبئیذ يٕفمیت پبیذاسی دس اعتمشاس یک 

اس ؽذ ٔ ثّ اجالط سیٕ َیض يؼشٔف اعت  افٕنی و  ٔ دس اجالط صيیٍ کّ دس ؽٓش سیٕدٔژاَیشٔ ثشگض1772عبل   

ثشای دعتیبثی ثّ پبیذاسی جٓبَی ثیٍ کؾٕسْبی فُؼتی ٔ دس دبل تٕعؼّ ثّ تقٕیت سعیذ. ثشاعبط افم أل ثیبَیّ سیٕ 

اَغبَٓب دس يذٕس تٕجّ تٕعؼّ پبیذاس لشاس داسَذ ٔ عضأاس صَذگی عبنى ٔ يٕنذ دس ًْبُْگی ثب طجیؼت ْغتُذ. اجالط سیٕ 

و  ثب ْذف ثذج ٔ گفتگٕ دسثبسِ عتیض جٓبَی ثیٍ تٕعؼّ التقبدی ٔ دفبظت 1772سٔصِ ای ثٕد کّ دس ژٔئٍ 11شدًْبیی گ

کؾٕس يٕافمت کشدَذ کّ دس صيیُّ تٕعؼّ پبیذاس عیبسِ صيیٍ  192يذیظ صیغت فٕست گشفت. دس ایٍ اجالط ًَبیُذگبٌ 

کت کُُذِ ايضب ؽذ کّ یکی دسيٕسد ثّ دذالم سعبَذٌ تغییش آة کؾٕس ؽش 151فؼبنیت کُُذ. دٔ ثیبَیّ الصو االجشا تٕعظ 

ْٕٔای کشِ صيیٍ ٔ دیگشی ثّ يمبثهّ ثب تخشیت صیغتی دس جٓبٌ يشثٕط ثٕد. اعُبد دیگش ایٍ اجالط ثّ تبيیٍ يبنی الصو ثشای 

يهتٓب دس يجبدج يشثٕط ثّ يشالجت اص يذیظ صیغت ٔ جُگم، اَتمبل فٍ آٔسی، ثیبثبٌ صدایی ٔ آنٕدگی جٕی، يغئٕنیتٓب ٔ دمٕق 

 تٕعؼّ يذیظ صیغت ٔ تٕعؼّ پبیذاس جُگهٓبی عطخ صيیٍ يشثٕط يی ؽذ.

يي تٕاَذ يجُبي يُبعجي ثشاي فٓى يذتٕي تٕعؼّ پبیذاس ثبؽذ . َمؼ  21افٕل اػالو ؽذِ سعًي دس دعتٕسکبس    

ثّ « سیٕ  ثیبَیّ» ػُٕاٌ افم أنیّ ٔ اعبعيثّ طٕسي کّ ثّ  ػٕايم اَغبَي دس ایٍ يیبٌ ثغیبس لبثم تٕجّ لهًذاد يي ؽٕد

تقٕیت سعیذِ اعت. افم أل ایٍ ثیبَیّ "اَغبٌ" سا کبٌَٕ اْذاف تٕعؼّ پبیذاس لهًذاد يي کُذ ٔ اعتذمبق اَغبٌ ْب سا ثشاي 

ِ دس ثشخٕسداسي اص یک صَذگي عبنى ٔ خالق دس ًْبُْگي ثب طجیؼت ، يٕسد تأکیذ لشاس يي دْذ. جذٔل صیش افٕل اػالو ؽذ

 : 1اجالط سیٕدٔژاَیشٔ سا َؾبٌ يي دْذ 21دعتٕسکبس 

 «اصول بيانيه ريو » 

 ًقص هحَسي اًسبى ٍ ًيبصّبي اٍ .1

 حفظ هحيظ صيست ثِ عٌَاى خضٍ اليٌفک فشايٌذ تَسعِ ثشاي ًسلْبي اهشٍص ٍ آيٌذُ  .2

 سيطِ کي کشدى فقش ٍکبّص تفبٍتْبي عجقبتي .3

حبل تَسعِ کِ اص ًظش صيست هحيغي آسيت پزيشًذ ٍ اص حذاقل دس ًظش گشفتي ضشايظ خبظ ثشخي کطَسّبي دس  .4

 تَسعِ ثشخَسداسًذ.

 هسئَليت هطتشک ٍ ّوکبسي کليِ دٍلتْب ٍ هلتْب .5

 سيبستْبي خوعيتي هٌبست ٍ تغييش الگَّبي تَليذ ٍ هصشف غيش پبيذاس .6

  اًتقبل تکٌَلَطي ، استقبي داًص علوي خْبى اص عشيق هجبدالت ٍ ّوکبسي ّبي ثيي الوللي .7

 هطبسکت کليِ هشدم ٍ تالش دٍلتْب ثشاي تشٍيح ٍ استقبء آگبّي عوَهي .8

ٍضع قَاًيي هؤثش صيست هحيغي ثش اسبس هعيبسّبيي کِ ثشاي ضشايظ خبظ ّش کطَس اص ًظش دسخِ تَسعِ هٌبست  .9

 است.

 يست.ٍضع قَاًيي هلي دس صهيٌِ هسئَليت ٍ خجشاى خسبسات قشثبًيبى آلَدگي ٍ سبيش صذهبت ٍاسدُ ثش هحيظ ص .11

 اسصيبثي تأثيشات صيست هحيغي دس هَسد کليِ فعبليتْبيي کِ اثشات هخشة خذي ثش هحيظ صيست داضتِ ثبضٌذ. .11

دس هَسد فعبليتْبيي کِ آثبس سَء فشاهشصي داسًذ ثبيذ ّوکبسي دٍلتْب دس صهيٌِ هجبدلِ اعالعبت ٍ اقذاهبت الصم صَست  .12

 گيشد.

 است ٍ هطبسکت کبهل آًْب ضشٍست ضذيذ داسد. ًقص صًبى دس هذيشيت ٍ تَسعِ هحيظ صيست حيبتي .13

 ثسيح ًيشٍّبي ثَهي ٍ خلت هطبسکت آًْب ٍ حوبيت اص َّيت ٍ فشٌّگ ايطبى .14

                                                 
1

 (1378)فصلٌبهِ ٌّشّبي صيجب ؛  
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خٌگ راتبً ًبثَد کٌٌذُ تَسعِ پبيذاس است ٍ صلح تَسعِ ٍ حفبظت اص هحيظ صيست ٍاثستِ ثِ ّن ٍ  غيش قبثل تفکيک  .15

 اًذ.  

 

 اسکاى غیر رسوی 

پبیذاسی ؽٓشی ٔ ایجبد ديٕکشاعی ػًهی ثیؾتش دس عطخ يذهی ٔ يُطمّ ای اعت کّ  یکی اص يًٓتشیٍ اجضاء" 

ثّ َٕثّ خٕد يی تٕاَذ يٕجت ثٕجٕد آيذٌ تغییشات يخجت دیگش ثبؽذ. دس ایٍ صيیُّ ثشَبيّ سیضی ؽٓشی دس ایشاٌ يٕفك 

ّ دس ایٍ طشدٓب يؾبْذِ يی صيبَیکّ يذتٕای طشح ْبی جبيغ ٔ کالٌ سا يطبنؼّ يی کُیى ثضسگتشیٍ خالء ک .َجٕدِ اعت

ؽٕد جبی خبنی يؾبسکت يشدو اعت
2

عاليت اجتًبػبت   . اکٕنٕژی اجتًبػی ْى اگش عبنى ثبؽذ ثّ پبیذاسی کًک يی کُذ.

اَغبَی دس یک يُطمّ ؽٓشی سا ثّ يشاتت يؾکهتش اص اکٕنٕژی طجیؼی يی تٕاٌ دسک کشد. تذمك یک اکٕنٕژی اجتًبػی 

ی يٕلؼیتٓبیی اعت کّ ثتٕاَذ اجتًبع اَغبَی يٕلؼیت ٔ ؽشکت دس لذست سا استمبء ثخؾذ. عبنى ٔ پبیذاس ثّ يؼُی جغتجٕ

کٕنٕژی اجتًبػی عبنى سا يی تٕاٌ دس استجبط ثب يذیظ صَذگی يُبعت يٕسد ثشسعی لشاس دادِ ٔ اص عٕی دیگش ثّ ایٍ ا

بػی فشُْگی سا دسَظش داؽتّ ثبؽیى ٔ يطهت َیض تٕجّ داؽت کّ صيبَیکّ دس سَٔذ ثشَبيّ سیضی، يُبفغ تًبيی طجمبت اجتً

خٕاعتّ ْب ٔ اسصؽٓبی آَٓب سا دس ثشَبيّ سیضی نذبظ کُیى يی تٕاٌ ثّ داؽتٍ جبيؼّ ای ايیذٔاس ثٕد کّ اػضبء آٌ ثّ 

ثب ٔضؼی کّ دس   ؽٓشی کّ دس آٌ صَذگی يی کُُذ تؼهك خبطش داؽتّ ثبؽُذ، ؽٓشی کّ دس آٌ ادغبط سادتی کُُذ.

داسد ًَی تٕاٌ گفت کّ ؽٓشْبی ایشاٌ ثّ طٕس کبيم تٕاَغتّ ثبؽُذ ثّ اکٕنٕژی اجتًبػی عبنًی ؽٓشْبی ایشاٌ ٔجٕد 

یکی اص اْذاف افهی ثٕجٕد آيذٌ ؽٓشْب ایجبد يکبَٓبی يطهٕة ثشای صَذگی عبکُیٍ آٌ اعت ٔ چُبَچّ  دعت یبفتّ ثبؽُذ.

دس ایٍ فٕست َظبو ؽٓشی دچبس يؾکم خٕاْذ چُیٍ يکبَٓبیی ٔجٕد َذاؽتّ ثبؽذ یب ثّ ػهت گشاَی لبثم دعتشعی َجبؽذ 

ثب دسَظش گشفتٍ ایٍ تٕضیخ ٔ تشعیى ؽٓشْبی ایشاٌ دس رٍْ، یکی اص يغبیم ؽٓشی کّ طشح يی ؽٕد يغبنّ اعکبٌ   ؽذ.

ثشَبيّ سیضی ؽٓشی دس ایشاٌ آیب دس جٓت ایجبد يغکٍ ٔ يذیظ صَذگی خٕة ثشای عبکُبٌ ؽٓشْب يٕفك  .غیشسعًی اعت

ؾٕس يب َیض اعکبٌ غیشسعًی ثب سؽذی عشیؼتش اص سؽذ ؽٓشَؾیُی ثّ تؼجیشی سعًی، يٕاجّ ثٕدِ. ثٕدِ اعت؟ دس ک

انجتّ ًّْ يی داَیى کّ دس ایجبد   ثشآٔسد يی ؽٕد کّ یک پُجى جًؼیت ؽٓشی دس ایُگَّٕ عکَٕت گبْٓب يغتمش ثبؽُذ.

داخم یب خبسد اص ؽٓشْب دس سَٔذ يغبکٍ غیشسعًی دس ؽٓشْب جذای اص َذِٕ ثشَبيّ سیضی ؽٓشی ػٕايم دیگشی اص 

   .3"اعکبٌ يٕحشَذ

اص  دسخقٕؿ اعکبٌ غیش سعًی ثبیذ گفت کّ خیهی اص کؾٕسْب گشیجبَگیش ایٍ پذیذِ يؼًبسی ٔ ؽٓشعبصی"

اعت. ايب َّ  (تٕعؼّ کبنجذی)ٔجٓی اص ٔجِٕ ایٍ تٕعؼّ  دذالم دٔ لشٌ پیؼ يی ثبؽُذ. "پذیذِ عکَٕتگبْٓبی خٕدسٔ

يغبکٍ  عکَٕتگبْٓبیی کّ ّْش چُذ ٔج ثهکّ تٕعؼّ ای ثب ثؼذ يغبفت ٔ ثب فبفهّ ای اص ؽٓش. ،تٕعؼّ دسَٔی ٔیب ثالفقم

ثّ ؽٓش پذیذِ ای لذیى تش يی ثبؽذ. دس ُٓجبس سا دس خٕد جبی يیذادِ اَذ، ثّ اؽکبل يختهف ٔدس دسٌٔ ؽٓش ٔ يتقم َبث

کّ يُجش ثّ افضایؼ ؽذیذ جًؼیت دس تٓشاٌ ؽذ ٔ گزؽتٍ  ٔلبیغ عیبعی ٔ التقبدیثب تٕجّ ثّ  1332تب  1331عبنٓبی 

یبصی ػًٕيی ٔ اعبعی تش ثذل يی يغئهّ يغکٍ ٔ داؽتٍ عشپُبِ سٔص ثّ سٔصثّ َ .جًؼیت آٌ اص يشص یک يیهیٌٕ َفش ؽذ

اص جًهّ ٕل پذیذاس يی ؽذ. ؽذ ٔ يذالت تبصِ ای دس خبسد اص يذذٔدِ لبََٕی ؽٓشْب اص ْش عٕ ثب سؽذ ثی سٔیّ ٔغیش يؼً

 يی کشدَذ. (ت آثبدفي)ٔ عبختًبٌ عبصی  دس ؽٓش تٓشاٌ يشدو دعت ثّ تقشف ػذٔاَی اساضی ثبیش صدِ ٔ ثب دیٕاس کؾی

آسا ٔ ثذَجبل افالدبت ؽٓشی کّ ٔی دس جُٕة  ِ.ػ. دس صيبٌ َخغت ٔصیشی سصو 1327َیض دس عبل لجم اص ایٍ صيبٌ 

جُٕة ؽٓش تٓشاٌ َیض دس دعتٕس کبس لشاس  ّ پٕؽبَذٌ َٓش فیشٔص آثبد، ثشچیذٌ صاغّ ْبی، اص جًهتٓشاٌ ثّ اَجبو سعبَذ

"گشفتّ ثٕد
4

 . 

ّ کدس ٔالغ ػذو ايکبٌ دعتشعی يطهٕة ثّ يغکٍ ٔ یب ػذو يذیشیت فذیخ دس اداسِ ايٕس ؽٓشی ٔ سٔعتبیی، 

بنجذی ؽٓش ٔ عبختبس اجتًبػی تٕايب کيیگشدد، يٕجت يیؾٕد کّ عبختبسيُجش و سػبیت ػذانت اجتًبػی دس َٓبیت ثّ ػذ

                                                 
2

 ثّ کتبة ؽیِٕ ْبی تذمك طشدٓبی تٕعؼّ ؽٓشی دس ایشاٌ.اؽبسِ 

  
3

 ثشَبيّ سیضی ٔ تٕعؼّ پبیذاس ؽٓشی دس ایشاٌ ، جؼفشیبٌ دغیٍ 
 
4

  دأد پٕس صْشِ، کالَؾٓش تٓشاٌ ٔ عکَٕتگبْٓبی خٕد سٔی. 
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پذیذِ ای ثُبو "اتبق َؾیُی" 1335عبل چُیٍ يذقٕنی سا ثّ جبيؼّ تذٕیم دُْذ. دس 
5
دسفذ  32ظبْش يیؾٕد کّ دسدذٔد  

  .سا تؾکیم يیذادَذ الؾبس کى دسآيذ آٌ سااص اعکبٌ 

اجتًبػی ٔاسد يی ؽٕد. دس کُبس دم دس ًّْ اثؼبد ايشٔصِ پبیذاسی ًْبَطٕسی کّ لجال ْى ثّ آٌ اؽبسِ ؽذ، 

ٔ "ثذ يغکُی" ثّ کیفیت، دٔاو ٔ اعتٕاسی يغکٍ ٔ دس کُبس ًّْ ایُٓب اعتفبدِ اص يقبنخ ثٕيی ٔ َٕع  يؾکم "ثی يغکُی"

يؾبسکت ػًٕيی ثبیغتی َذِٕ تٕنیذ يغکٍ ٔ دعتشعی الؾبس يختهف جبيؼّ ثّ يغکٍ، يی پشداصد. دس عیبعتٓبی  يؼًبسی

 ٕست گیشد. ف بتی جبيغيطبنؼ

 در طرحِای پایدار هشارکت هردم

طشح يی ؽٕد، "يؾبسکت" ػًٕيی يطهت اعبعی کّ دس ایُجب 

ایٍ يؾبسکت ٔ َذِٕ ٔسٔد ایٍ "يشدو" دس ساثطّ ثب يغکٍ يی ثبؽذ. 

دهّ أل ثبیذ يؾخـ ؽٕد کّ ایٍ يؾبسکت ٔيشدو دس ایٍ يمٕنّ دس 

مشارکت از نوع سرمایه گذاری  ؟يیجبؽذ یيشدو اص چّ َٕع يؾبسکت
ی مشارکت اقتصادی؛ ای بورس براطواگذاری سهام، دریافت اع مالی،

و یا بلعکس  خته شده توسط دولتامشارکت در خرید بناهای س
و تمایالت مردم" می  خواسته ها ،مشارکت در " ایده پردازی، تفکر

  ؟باشد

صورت در یک پروژه مشارکتی که در کشور فرانسه 
، عمال مسئولین و دست اندرکاران امر از "مشارکت فکری" مردم خوشحال می شوند و نه مشارکت اقتصادی میگیرد

اریس انجام میشود، نتیجه کار با دیمک لیو، استاد دانشگاه کرت ای، در حومه پآقای پیر آنان. در این پروژه که توسط 
 خاتمه پیدا میکند. ایده و همفکری کردن در بعمل آمدن پروژه  ارائهرضایت پژوهشگر در شرکت مردم در احساس 

تحت  در کنگره ای، با مقاله ای تحت عنوان: برنامه ریزی جامع و مشارکتی در معماری و شهرسازیدیمک لیو 
: مردم در در این پروژه که  خود راهدف تالش میکرد که  در این مقاله در کنار مردم" شرکت میکند معمارعنوان "

او معتقد  کنگره ارائه نماید. ، را به"برنامه ریزی، ایده پردازی و مدیریت شهری و سر زمین خود شرکت داشته باشند
  :ه میباشدرا این دو رسیدن به هدف از این اقدام، مرسوم،بطور است در این گونه تحقیقات اصوال و

 تنها تصمیم گیرنده نهایی میباشد.  است و مطلق حاکممعمار یک  اول اینکه .1
 . هستندتصمیم گیرنده  هر دو با همدیگر دوم، معمار و شهروند اینکه در صورت یا .2

و نه رسیدن به این  رساندن راه سوم میباشدمیباشد، به اثبات  در این تحقیقهدف اصلی دیمک لیو  چیزی که"
. این راه سوم یک تجمیع افکار ما هم به آن فکر میکردیم داشت ووجود ی سوم ما راه برایاو معتقد بود که  دوراه مسلم.

ساکنین )اثر صاحبان گروه در هاسیاستتجمیع  گروه سوم :لف و در نهایت نزدیک کردن آنها استو تخصصهای مخت
بتدریج توسط دو گروه دیگر پروژه را  ، که(صاددانمعمار، جامعه شناس، اقت)ان برنامه ریز گروه، و(مصرف کننده

  ".و اجرائی مینماید احیاء

آٌ سا ثب لذست عیبعی تمغیى کُُذ. ٔ َّ ْذف تٕنیذ لذست َیغت کّ عبکُیٍ يُطمّ  ؽکم يؾبسکت در واقع در این

ٔ تقًیى  فشفٔ دس ػیٍ دبل یک يؾبٔسِ خٕدؽبٌ ْش طٕسی کّ ثخٕاُْذ ػًم کُُذ.  یک ديٕکشاعی آصاد ٔ عٓم کّ

"عبکُیٍ، َذاؽتّ ثبؽذَظشات  ٔ دس پیبدِ کشدٌ دسخٕاعتٓبئی فشيبنیتّ ْى َیغت کّ ْیچ ضبيٍ اجشا
6

. دس ٔالغ دس تذمیك 

درخواستهای مشارکتی آنها  مین اجرایضراه سومی پیدا میشود که در پیاده کردن نظرات مردم و ت دیمک لیو ثؼًم آيذِ
 میتواند بسیار مفید واقع شود. 

                                                 
5

 ًْبٌ يُجغ 
6

  Pierre DIMEGLIO La programmation générative et participative en architecture et en Urbanisme.  
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  تْسعَ پایدار سَ اصل اساسی

کّ ثُظش يیشعذ دس دَیبی يذسٌ اص ًْذیگش جذا ؽذِ اَذ  تٕعؼّ پبیذاس دس ساعتبی آؽتی عّ افم اعبعی

 يیپشداصد: 

 التقبد عبنى ٔ يفیذ  .1

 ػذانت اجتًبػی  .2

 عاليت يذیظ صیغت  .3

يجبسصِ ثش ػهیّ ثی ػذانتی اجتًبػی ٔ دس ػیٍ دبل دفع يذیظ  دس ایٍ چؾى اَذاص تٕعؼّ التقبدی ثبیذ ًْشاِ ثب یک 

  دس صيبٌ دبل ٔ آیُذِ الذاو ًَبیذ. صیغت

دس ثیٍ يتخققیٍ ايشجب افتبدِ اعت،  پبیذاس، کّ يتبعفبَّ خیهی ْى ّثشخالف تؼجیش ثشخی اص يؼُی تٕعؼ

ثب عّ افم رکش  ًْشاِ تٕعؼّ اجتًبػی أنٕیتپبیذاسی، دس  "تٕعؼّ پبیذاسی التقبدی" سا يطشح کشدِ اَذ. دس دبنی کّ

يذیظ صیغت ٔ یب َبثشاثشی ثّ لیًت اص ثیٍ سفتٍ  کبَغپت يٕضٕع َٓفتّ اعت. سؽذ التقبدی َجبیذ دسثطٕس يغبٔی ؽذِ 

بهمین منظور نباید فرض کنیم که طبیعت یک ذخیره و منبعی است برای بهره وری امروز، بلکه اجتًبػی تًبو ؽٕد. 
بسیار مهمی است که باید با تدبیر و اندیشه صحیح مدیریت شده و بطور عادالنه در زمان حال توزیع و یک سرمایه 

 برای آیندگان نیز در نظر گرفته شود. 

بر گرفته  توسعه پایدار فقط یک اندیشه" تصمیم کیری میباشد. ازنحوه جدیدی در واقع توسعه پایدار بنوعی یک 
، شهری و  ملیبین المللی، روش هماهنگ برای وارد شدن در تمام سطوح: ، بلکه در واقع یک از وجدان بیدار نیست

تصمیمات سیاسی و اقتصادی باید  الزام میکند کهاین مدل . می باشد مواردی که از نظر حقوقی با آن درگیر هستیم تمام
 . 7"روی نسل آینده گرفته شودشفافیت در عملکرد آنها بر بطور واضح و روشن در ارتباط با محیط زیست و 

"توسعه پایدار" حکایت از تصمیم گیری و مدیریت به نوع دیگری، با احترام به برخی از اصول: پس بنابر این 
محیط زیست، تا کوتاه مدت، پیش گیری تا درمان در خصوص  دراز مدت بیشتر در ،یک چشم انداز در منابع پذیرفتن

و  کننده، آلوده کننده و پرداخت کننده مقرف ، اقدام در خصوص اصولتصمیمات سیاسیمعلوالت  مجموعه پیش بینی
   غیره...

ایده توسعه پایدار با یک سری انتقاداتی روبرو شد از جمله اینکه ما با اطمینان خاطر نمیتوانیم از نیازهای 
ین چالشها، برخی معتقدند که ایده "توسعه ولی علی رغم انسل آینده از االن تصمیم بگیریم. آیندگان باخبر بوده وبرای 

 شبدلیل داند و نلمی خبر از وخیم بودن محیط زیست دراینده میدهبرای آیندگان عملی خواهد بود. گذارشات عپایدار" 
یر توسعه در کشور کانادا وز .شود چند برابر می درقبال سر نوشت آیندگان بیش از حد ما در این زمینه، مسئولیت ما

توسعه پایدار به نیازهای امروز پاسخ میدهد  در کشور کانادا8" عه پایدار میگوید:سیف توو محیط زیست در تعرپایدار 
دراز  توسعه پایدار تکیه بر یک جهان بینی قابلیت نسل اینده در پاسخ به مشکالت بوجود آورد. بدون اینکه اختاللی در

                                                 

7
 GUAY, Louis, « Introduction : Le développement durable en contexte historique et cognitif »,  

8
 ًْبٌ يُجغ   

 يیآًال یُوشِر  :هٌبع
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فعالیتهای توسعه را درنظر  اد محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادیمدتی می نماید، بطوریکه ویژه گیهای مجزا نشدنی ابع
                                     میگیرد".

 

در واقع همه براین نظر توافق دارند که نیاز جامعه امروز رسیدن به یک توسعه پایدار واقعی است. پس در 
، و پاک، جلوگیری از هدر رفتن آب و انرژی استفاده از تکنولوژیی با استفاده بهینه در منابع طبیعی، این راستا بایست

منابع مصرفی روزانه را در دستور کار خود  ابطه باردر کنار همه اینها تغیردادن عادات مصرفی خود و رفتارخو در 
ی محسوب بلکه یک پیشرفت انسان این یعنی توسعه پایدار. توسعه پایدار به معنی برگشت به عقب نیستقرار دهیم. 

امکانات الزم وقت آن رسیده و یک ضرورت است و ما کنیم. مصرفمصرف کنیم بلکه "بهینه"  کم""نه اینکه میشود: 
 گذاشته شده است.  را داریم بخصوص تکلیفی که به عهده ما

 هعواری پایدار 

اعتفبدِ ؽذِ، اَشژی يقشفی، طشادی  سا يیتٕاٌ اص چُذ ثؼذ يٕسد ثشسعی لشاس داد: يقبنخيؼًبسی پبیذاس 

ًْبَطٕسی کّ دس يطبنت گزؽتّ اؽبسِ ؽذ، ْذف اص يؼًبسی پبیذاس ثشگؾت ثّ يُطجك ثب يذیظ ٔ طشادی يشتجظ ثب صيبٌ. 

گُجذ ٔ عشداة ٔ یب ثبدگیش يؾکم اَشژی ثب عبختٍ يؼًبس گزؽتّ  يؼًبسی گزؽتّ َیغت. َٔجبیذ فکش کشد کّ چٌٕ دس

َیبصْبی آیُذِ سا دم ًَبئیى. دس ثٕد، االٌ َیض ثب ایجبد ایُگَّٕ ػُبفش يؼًبسی يب يیتٕاَیى يؾکم  عبختًبٌ سا دم کشدِ

صيبٌ ٔ ثب ایذِ  ٔالغ صَذگی ايشٔص ثُب َیغت کّ فذای صَذگی فشدا ؽٕد. دس يؼًبسی ايشٔص تکُٕنٕژی تٕاَغتّ ًْگبو ثب

ٔ ثب َذِٕ اعتمشاس ثُب اص َظش  دس عیغتى تبعیغبتی عبختًبٌثب اعتفبدِ اصػُبفش گشو ٔ عشد کُُذِ ْبی يؼًبسی پیؼ ثشٔد. 

دس پبیذاسی يؼًبسی ْذف يذذٔد کشدٌ اَغبٌ اص اعتفبدِ اص يُبثغ يٕجٕد  الهیى خیهی اص يٕاسد ثخٕدی خٕد دم يیؾٕد.

ٔ  عشاَّ دسآيذصیغتی ٔ ًْضیغتی يیجبؽذ."طجك جذٔل يشثٕط ثّ  ْذف یبفتٍ ساِ دم ْبی يؼًبساَّ دس ؽشایظ َیغت ثهکّ

يقشف افضایؼ  ثّ تجغ آٌ دسآيذ عشاَّ عبالَّ ثبالتش سٔد، يیضاٌ ؽذتيیضاٌ سؽذ يقشف، ْش چّ سؽذ التقبدی ٔ 

تمبضب ثشای صيیٍ، عبختًبٌ ٔ اَشژی خٕاْذ ؽذ.  سؽذثبػج خٕاْذ یبفت. يؼًبسی َیض اص ایٍ يغبنّ تجؼیت يی کُذ. ایٍ 

ایٍ عّ يغبنّ سا تبيیٍ کُذ. ثّ اعت کّ ؽشایظ صیغتی يُبعت ٔ ًْضیغتی  ْذف طشادی پبیذاس یبفتٍ ساِ دم ْبی يؼًبساَّ

ٔ طشادی  فشفّ جٕیی دس يقشف يُبثغ، طشادی ثشاعبط چشخّ دیبت :ًْیٍ يُظٕس طشادی ثبیذ يُطجك ثش عّ افم

ٔ اَشژیٓبی تجذیذ پزیش استجبط  اَغبَی فٕست گیشد. دس ایٍ ثیٍ دٔ افم أل تکُیکی ثٕدِ ٔ ثب يقبنخ ٔ سٔػ عبخت

يؼًبسی دس دس ًْیٍ يمبنّ ثّ اًْیت فضبی  داسد، دس دبنیکّ افم عٕو ثش گشفتّ اص اَغبٌ ٔ سٔؽٓبی صَذگی أعت.

يؾبْذِ يیؾٕد. "دس جٕايغ يذسٌ  ساثطّ ثب ػًش اَغبٌ اؽبسِ يیؾٕد کّ اًْیت جبیگبِ يؼًبسی فضب دس لجبل صَذگی ثؾشی

ی تشیٍ َمؼ يؼًبسی خهك يذیظ زسد. ثُب ثشایٍ ضشٔسگػًش ْش ؽخقی دس فضبْبی داخهی يی دسفذ طٕل  91ثیؼ اص 

اص  ت سٔاَی ٔ ثٓشِ ٔسی خٕد سا تذأو ثخؾذ.ذ، ف، عاليتیضیکیف ْبی عبختّ ؽذِ ای اعت کّ ايُیت، آعبیؼ

ؼی" "طشادی ؽٓشی ٔ "دفع ؽشایظ طجی ساْجشدْبیی کّ ثشای دعت یبفتٍ ثّ یک طشادی اَغبَی تذٔیٍ ؽذِ يی تٕاٌ ثّ

"ٔ"آعبیؼ ٔ سفبِ اَغبٌ" اؽبسِ کشد "ثشَبيّ سیضی عبیت
7
.  

 يٕسد ثشسعی لشاس داد.  يیتٕاٌ ؽذیتش ٔ ؽفبفتش َغجت ثّ دیگش اثؼبد آٌ ثؼذپبیذاسی يؼًبسی سا دس دٔ 

ثشاعبط سٔاثظ اجتًبػی ؽکم يیگیشد، کّ دس ایٍ يؼًبسی ثشآٌ دبکى خٕاْذ ؽذ ٔ فضب ثؼذ اجتًبػی کّ تبحیش تئٕسی  – 1

دس استجبط ثب فضب يٕسد ثشسعی  سفتبسْبی اَغبَی ،دس ایٍ گَّٕ ثشخٕسد ْبی يؼًبساَّطشادی پبیذاسی ثبیذ نذبظ ؽٕد. 

  ذ.َلشاس يیگیش

ساثطّ ثب يؼًبسی دس طشادی ٔ ثشَبيّ سیضی کبنجذی يؼًبسی داسد. دس ایٍ يمٕنّ پبیذاسیثؼذ الهیًی کّ تبحیش يغتمیى ثش -2

دس ایُجب عؼی يیؾٕد ْى کًتشیٍ آعیت ثّ يذیظ صیغت ٔاسد ؽٕد ٔ ْى اَغبٌ طشادی ٔ الهیى يٕسد ثشسعی لشاس يیگیشد. 

 الصو ثغش ثشد.  عبیؼآدس

                                                 
7
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اثطّ سثؼذ "الهیًی" ٔ "اجتًبػی" دس  ثیٍ ًْبُْگی اجتُبة َبپزیش دس ایجبد وانضاچیضی کّ دس ایُجب اتفبق يیبفتذ، 

دس ثؼذ الهیًی ثّ پبیذاسی يقبنخ ٔ اعتفبدِ ثٓیُّ اص  .آیذ يی ثٕجٕد "يؼًبسی پبیذاس يیجبؽذ"کّ ًْبٌ   فضبیی پبیذاسثب 

"پبیذاسی  ألغت ٔ ثطٕس کم "ثٕيی گشایی" دس ًّْ اثؼبد تٕجّ يیؾٕد ٔنی دس ثخؼ يقبنخ ثٕيی ٔ سػبیت يذیظ صی

ٔدشاعت اص  ُبػتلتکیّ ثش ادتشاو ثشيُبثغ يٕجٕد، سػبیت تبعیغبت يقُٕع ٔ طجیؼت،  ثشيذٕسیت ثؼذ اجتًبػی"

 کشدٌ يشدو ثب ؽشکت دادٌ ٔ يؾٕست ثب آَٓب. نیت پزیشغئٕايکبَبت يٕجٕد ثشای آیُذگبٌ ٔ ثطٕس خالفّ ي

یبصدِ ثشسعی ٔ اجشاء طشدٓبی تٕعؼّ ؽٓشی ثیٍ  ت يشدو دس تٓیّ،کثشسعیٓبیی کّ دس َذِٕ ٔ َٕع يؾبسدس 

، يتبعفبَّ ایشاٌ ستجّ خٕثی سا ادشاص ًَی کُذ. ثشای يخبل دس َذِٕ تٓیّ طشدٓبی تٕعؼّ کؾٕس جٓبٌ فٕست يیگیشد

ؽٓشی کّ دس ٔالغ ًْیٍ ثبػج تذأو ٔ پبیذاسی ؽٓشْبی یک کؾٕس يیؾٕد، ايتیبص يؾبسکت يشدو دس دخبنت دس تٓیّ 

يی  ٔ اعتشانیب انًبٌ، کبَبدا، داًَبسک، ثشصیم اَگهیظ، ژاپٍ، چٓبس ثشای کؾٕسْبی:ٌ ففش دس يمبثم اثشای ایش طشدٓب

چٓبس کؾٕسْبی: اَگهیظ،  ٔ تقٕیت طشدٓبی تٕعؼّ ؽٓشی ايتیبص ایشاٌ ففش دس يمبثم دسَذِٕ  ثشسعی ثبؽذ. ٔ یب

شای يخبل دس يؾکم ٔجٕد داسد. ثًْیٍ  يتبعفبَّ . دس خقٕؿ اجشاء َیضٔ اعتشانیب ْهُذفشاَغّ، انًبٌ، کبَبدا، داًَبسک، 

يؾبسکت يشديی دسایشاٌ ثشاثش یک َغجت ثّ چٓبس دس کؾٕسْبی:  ِ اجشای طشدٓبی تٕعؼّ ؽٓشی دس ایشاٌ َذِٕصدٕ

م ٔ دس ثیٍ کؾٕسْبی اَتخبة ؽذِ کؾٕس آيشیکب، ثشصی اَگهیظ، ژاپٍ، انًبٌ، کبَبدا، داًَبسک، ْهُذ ٔ اعتشانیب يی ثبؽذ.

دسفذ يؾبسکت لجم ایشاٌ لشاس يیگیشَذ. دس ایُگَّٕ ايبسْب ٔ ثشسعیٓب، تالػ ثش ؽُبخت  ْهُذ دس جًغ ثُذی َٓبیی يب

يشدو دسپشٔژِ ْبی يؼًبسی، ؽٓشعبصی ٔ ثشَبيّ سیضی يذیطی يکبٌ صَذگی خٕدؽبٌ يی ثبؽذ
11

 . 

آَٓب يذغٕة يیؾٕد. يؾبسکت ػًال  تضًیُی ثشای ثمبیدس پشٔژِ ْبی يؼًبسی ٔ ؽٓشعبصی يؾبسکت يشدو 

 دس ايٕس ؽٓش ٔاتفبلبت ؽٓش يی ثبؽذ.يشدو دس لجبل اظٓبس َظش کشدٌ آَٓب ٔ دخبنت يغتمیى  زیشیتؼٓذ پ

  ْهی در هعواری پایدار بفرٌُگ هحلی ّ 

ثشای ًْگبٌ انضاو ٔ غیش لبثم  دس يؼًبسی پبیذاس َگبِ ثّ اعتفبدِ اص يُبثغ طجیؼی ايشٔصِ ثقٕست یک اپیذيی

اعبط ٔجٕد یب عیغتى عٕالس" خٕسؽیذی" کّ يذٕس طشادی ثشعبختًبٌ عجض، ٔ  اَکبس گشدیذِ اعت. ثشای يخبل طشادی

يیگشدد ٔ اعتفبدِ اص يقبنخ ثبصیبفتی ٔ یب لبثم ثبصیبفت دس خیهی اصطشدٓبی يؼًبسی سٔص  فٕست ی خٕسؽیذیژاَش

آغبص ًَٕدِ « ی پبیذاسيؼًبس»پبیذاسی ٔ تٕعؼّ پبیذاس دس يؼًبسی، يجذخی ثّ َبو  ٔاژِ دس دبل الذاو اعت. جٓبٌ يطشح ٔ 

ايشٔصِ  آٌ ثب ػُٕاٌ "يؼًبسی اکٕـ تک"، "يؼًبسی ٔ اَشژی ـ يؼًبسی عجض" ایجبد يی گشدد. اَذ کّ يٓتشیٍ عشفقهٓبی

 کهًبت ؽُبختّ ؽذِ دَیبی يؼًبسی يی ثبؽذ. يبَی ٔ اصد"يؼًبسی پبیذاس" ٔاژِ ای کبيال خٕ

فضبی  کّ دس دٔساٌ گزؽتّ ٔ دس فشُْگ اعتفبدِ اصيجٓى يبَذِ اعت، يؼًبسی پبیذاسی چیضی کّ دس ایُجب 

يؼًبسی دس اعتفبدِ ثٓیُّ دس فقٕل عبل ٔ یب دس يُبطك يختهف کؾٕس يیجبؽذ. َذِٕ طشادی دس يُبطك يختهف: ؽًبل ٔ یب 

دس يُبطك گشو ٔ خؾک ایجبد تبحیش گزاس آٌ يُطمّ طشادی ٔاجشاء يی ؽذ. يقبنخ ثٕيی ٔ  طثشاعب کّ جُٕة کؾٕس

ضبفی ثشای يقشف کُُذِ. دس ًْبٌ صيبٌ دس ٔعشداة ثشای خُک ؽذٌ دس فقم تبثغتبٌ ثذٌٔ ْیچ ْضیُّ ا صیشصيیٍ

ٔ یب  ایجبد کشدِ يضادًتیاص جُظ چٕة عبختّ يیؾَٕذ کّ يجبدا سطٕثت ؽًبل ایشاٌ ثُبْبیی داسیى کّ سٔی پیهٕتی 

عبخت ٔ عبص دس لغًت ؽًبل ٔ یب جُٕة يُطمّ ذ. يقشف کُُذِ سا يججٕس ثّ ْضیُّ اضبفی ثشای ػبیك ثُذی ایٍ ثُبْب ًَبی

ٔ ... ْضاساٌ َذِٕ اعتفبدِ اص ایُگَّٕ اَشژیٓب کّ ايشٔصِ  ٔ اعتفبدِ اص ثبدگیش ثشای ثٓشِ ٔسی اص اَشژی ثذٌٔ ْضیُّ

 پیشٔی اص ػبدات فشُْگی ٔ اجتًبػی گزؽتّ گبٌ يی ًَبیذ. ثشخی ثّ اعتُبد گزؽتّ عؼی ثش 

طجیؼی تبحیش جیؼی يٕجٕد، ػٕايم اداة ٔ سعٕو ْش يذهی، دس َذِٕ اعتفبدِ اص يُبثغ يٕاد طدس کُبس ثٓشِ ٔسی 

عُت ْش ؽٓش ٔ  فشُْگ ؽٓشْبی يختهف سا يی تٕاٌ ثب ؽیِٕ ْبی گَٕبگٌٕ دفع کشد چشا کّ دس فشُْگ کًی َذاؽتّ.

ایٍ ک ٔ عبخت ٔ عبص. م گَٕبگٌٕ تجهی يی یبثذ يخم فؼبنیت التقبدی غبنت، فُبیغ دعتی، صثبٌ، خٕساک، پٕؽبئيغب

استجبط ثب  تبحیش ثغضایی داسد. ایٍ يؼًبسی ٔ پبیذاسی دس ٔیژِ گیٓب تبحیش يغتمیى ثّ فضبی يؼًبسی ٔ طشادی يؼًبسی

ِٕ اعتمشاس ٔ اؽغبل صيیٍ ٔ ذتؼشیف يیگشدد. َ اَغبٌ ثب صيیٍاستجبط  ًْیُطٕس ٔ فضبی يؼًبسی ثغتشدس  فؼبنیت اَغبٌ

  يشدو آٌ يُطمّ يشتجظ يیؾٕد.َٕع ثٓشِ ٔسی ثّ فشُْگ 

                                                 
 .ؽیِٕ ْبی تذمك طشدٓبی تٕعؼّ ؽٓشی دس ایشاٌسجٕع ؽٕد ثّ کتبة  11
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دس دبل دبضش دس صيبٌ گزؽتّ يیجبؽذ.  استجبط اجتًبػی ثذنیملذیًی  ْبیتبحیشات يغبئم فشُْگی دس کبنجذ ؽٓش

 دس ٔالغ کّ فٕست يیگیشد، ثذنیم تغیش فشُْگ ايشٔص َغجت ثّ گزؽتّ، تغیشاتی بَی ثٓیُّ دس ثبفت لذیىعثشای خذيبت س

 ایجبد ؽٕد.  دٔساٌ لذیى ٔ دس ػیٍ دبل فشفتی ثشای اعتفبدِ ايشٔصیٓبی اسصؽٓبؽبٌ دفع  دس ساعتبی

 

دس دَیبی ايشٔص تهمی يیؾٕد ٔ يذیشیت دس ْش دبل پبیذاسی يؼًبسی ٔ يؾبسکت يشدو َیض یکی اص يٕاسد يٓى ثذج 

خبکی ثغتگی داسد. ثًٓیٍ يُظٕس ثبیغتی  کشِيُبثغ طجیؼی ٔ دعتبٔسدْبی ثؾشدس آیُذِ ثؾشیت ثّ اداسِ فذیخ ٔ کتُشل 

 کبيم ؽٕد:  صیش تٕجّ ساْجشدی کّ کّ ًْبٌ "پبیذاسی" يی ثبؽذ ثّ َکبتثشای سعیذٌ ثّ ْذف اعبعی 

  .هصبلح ٍ عشاحي هٌبست يب ضشايظ ثَهي استقبدُ اص .16

  . ثب عجيعت دس ٌّگبم اسائِ عشح هعوبسي ٍ اخشاء آى استجبطحذاکثش  .17

 هشثَعِ.هَسد ثشسسي ٍ تَخِ قشاس دادى هسبئل فشٌّگي ٍ اختوبعي ثب هحيظ  .18

  هعوبسي آى هَثش خَاّذ ثَد. ثيي فضبي داخل ٍ خبسج هعوبسي دس پبيذاسي  طاستجب .19

 هعوبسي يک ثٌب ثسيبس هَثش هي ثبضذ. کبّص هصشف سَخت دس پبيذاسي  .21

 پبيذاسي آى هعوبسي هحسَة هيطَد.  ،دس هعوبسيٍ قبثليت تَسعِ  اًعغبف پزيشي .21

 دس هعوبسي پبيذاس کجفيت ٍ ثْيٌِ ثَدى هغشح هيطَد ٍ ًِ کثشت.  .22

 تبحذي هستقل عول کٌذ.  ثبيذ عَسي عشاحي ضَد کِ ثٌب دس هعوبسي .23

 يک ساّجشد دس هعوبسي پبيذاس، استفبدُ اص هصبلح عجيعي قبثل ثبصيبفت است.  .24

 هي ثبضذ. تضويي دٍام، استحکبم ٍ پبيذاسي دس هعوبسي آًْب ، استفبدُ اص هصبلح ثَهي دس سبخت ثٌبّب .25

 "پبیذاسی" يذغٕة يیؾٕد. استفبدُ اص هطبسکت هشدهي دس تْيِ ٍ تصَيت عشحْب اص اّذاف  .26

 بدُ اص تکٌَلَطي هذيشيت َّضوٌذ دس پبيذاسي هعوبسي ثسيبس هَثش هي ثبضذ. فاست .27

 عَاهل َّيتي دس تحقق پبيذاسي هعوبسي ثسيبس تبثيش گزاس هي ثبضٌذ.  .28

 پشٍطُ ّبي هعوبسي هيگشدد.  يضٌبخت تبسيخ ٍ فشٌّگ ّش هليتي کوک ثِ پبيذاسي عشح ٍ اخشا .29

 سٍصهشُ تک تک افشاد خبهعِ هيجبضذ.  اص اّذاف اصلي ٍ تعيي کٌٌذُ هعوبسي پبيذاس، پبسخ ثِ ًيبصّبي .31

  

 هٌابع: 
 

 

 يشکض يطبنؼبتی ٔ تذمیمبتی ؽٓشعبصی  ٔيؼًبسی، کالَؾٓش تٓشاٌ ٔ عکَٕتگبْٓبی خٕد سٔی. پْر زُرٍ،داّد  

 . 1384تبثغتبٌ 

، تبثغتبٌ 55پبیذاسی اجتًبػی دس يغکٍ، يجهّ آثبدی، ؽًبسِ  َٕؽتبسی ثشعباش زادگاى، رئیسی ّ حبیبی،  

1386 . 

ٓشی دس ایشاٌ، تذٔیٍ ؽیِٕ ْبی يُبعت تٓیّ ؽیِٕ ْبی تذمك طشدٓبی تٕعؼّ ؽهٌِدساى هشاّر شارهٌد،  

  .1397طشدٓبی ؽٓشی دس ایشاٌ، جهذ عٕو، اَتؾبسات عبصيبٌ ؽٓشداسیٓبی کؾٕس، 

 

يمذيّ اي ثرش يفٓرٕو تٕعرؼّ ؽرٓشي پبیرذاس ٔ َمرؼ ثشَبيرّ سیرضي »  ،لقایي ، حسیٌعلي ّ حویدٍ هحود زادٍ تیتکا ًلْ 

 .  1398غتبٌ ؛ صي 6؛ فقهُبيّ ُْشْبي صیجب ؛ ؽًبسِ « ؽٓشي 
 ت اص ایُتشَت اخز ؽذِ اعت.. يطهثشَبيّ سیضی ٔ تٕعؼّ پبیذاس ؽٓشی دس ایشاٌ ، حسین جعفریان 
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 La programmation générative et participative en architecture et 
enurbanisme : proposition pour l'élaboration du projet urbain de l'Île St-
Denis. (Un extrait de ce texte a été publié in Urbanisme, n° 320, pp. 26-31, 
septembre 2001) 

 Pierre DIMEGLIO, professeur émérite à l'Institut d'Urbanisme de Paris, 
laboratoire CRETEIL, axe EPPPUR 

 GUAY, Louis, « Introduction : Le développement durable en contexte historique et 

cognitif », dans Louis GUAY, Laval DOUCET, Luc BOUTHILLIER et Guy 

DEBAILLEUL (dir.), Les enjeux et les défis du développement durable. Connaître, 

décider, agir, Québec, P.U.L, 2004, p. 1-36. 
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