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 2یارا هاتف ،1زاد فریدیامسرمسعود 

 گروه طراحی صنعتی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران علمی هیئت عضو .1

 تکنیک میالن، میالن، ایتالیا پلیمحصول،  -های خدمت سیستمارشد طراحی کارشناس  .2

 (12/11/94 ، تاریخ پذیرش نهایی:21/8/93ه: )تاریخ دریافت مقال

 چکسده
قابل  قولولی    جایگاهاز  حوزهاین  به طراحان میزان توجهکه  حالی در. پایدار استتوسعۀ  سه رکنپایداری اجتماعی یکی از   

دانل   جلدی در   ألتوجه به خ با. انجام نگرفته استمرتوط های ح و راه ابزارها تالش کافی نیز برای معرفی، برخوردار نیست

 ،بلومی جامعلۀ   در ح پیشنهاد راه امکاننمای   و طراحی برای پایداری اجتماعی دو بخ  معرفی درمقاله این ، مرتوط بومی

هلای  و شلاخ   ضمن برشمردن لزوم و اهداف طراحی برای پایداری اجتماعی ،. در بخ  اولانجام شد ایرانیتوسط طراحان 

 شلرح  بلا  بخل  دوم  .شد شرح های مرتوطو چال  در پاسخ به نیازهای این حوزه حصولم -های خدمت، رویکرد سیستمآن

 طراحلی ، تجارب موفقپس از مرور   گرفته شد. پیی انتخاب ابزارعنوان  به اسدیاسروش ام موردی و چیستی طراحیاهداف 

هلای  رویکرد سیستماستفادۀ در  بومی حانطرا ملکردع سازی و ارزیابیپیاده چگونگی ،کارگیری هب امکان نمای  موردی برای

پس  و شدند هایی از دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اصفهان انتخابتیم ،انجام شد. برای این منظور محصول -خدمت

 و نملای   ضمن ارائله  ،پایان در. شدشهر اصفهان انجام در چند محله  برایاجتماعی  ح راه طراحی های الزم،آموزشارائۀ از 

توسط  این ابزارموفق  کارگیری هبامکان نتایج ارزیابی  ،بومیجامعۀ  برایاس اسرویکرد پی با ح و پیشنهاد راه طراحی امکان

 داد. نشانرا  دانشجویان طراحی
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  ____________________________________________________ مقدمه
  

اریخی انسان و طویعت را براساس سلیر تل   ۀطپردازان رابنظریه
مرحلۀ اول بلا ههلور انسلان در     .کنندبه سه مرحله تقسیم می

ارتولا  انسلان بلا طویعلت در ایلن       .دشلو عالم خلقت آغاز می
است، طویعت بر انسلان غالل     ختیشنا کیهانمذهوی و  ،زمان

 ،است و انسلان دارای اهمیلت کمتلری اسلت. در مرحللۀ دوم     
د دارد و طویعت و انسان به تعامل  بلا یکلدیگر    همزیستی وجو

 کننللده،رسللند و در سللومین مرحللله، انسللان، کاملل    مللی
کننلدۀ طویعلت    تخریل   ،نهایتکننده و درکننده، ایجاد تعریف
 ،. دوران پللس از دکللارت(50-52: 1388، )نورمحمللدی اسللت

روزگاری کله   .شوددانسته میسرآغاز جدایی انسان از طویعت 
طلور   بله بشلر را از محلیط زیسلت      اجلازه داد انسان به خود 

 ،درنهایلت  مصلرفی بناملد و   ۀطویعت را ماد، رسمی جدا سازد
رجلو  مجلدد   گرایلی،  پس از این افرا رد. دست به غارت آن بُ

 و توان در قال  سوک رمانتیلک انسان متجدد به طویعت را می
. از (67 :1380 ،بلری ) اواخر قرن هجده میالدی شلاهد بلود  از 
رابطلۀ   ای بلرای احیلای  جانوله ای  همله گر ،به بعد دوراناین 

هلای  جنلو   به شلک   ،که درنهایت شدآغاز  انسان و طویعت
 خودنمایی کرد. دوستیطویعت
هللای هللای بازگشللت بلله ارزش  در میللان جریللان   
 2سلوز  طراحیو  1دیزایناکوزیستی مرتوط با طراحی،  محیط

بنلدی  در جمل  . آینلد به حساب ملی ها ترینشدهتهشناخاز 
جللوگیری   ، تمرکز برشده در این دو رویکرد مطرح یاهنظر

 .بلی  از همله پررنلس اسلت     یمحیطل هلای زیسلت  آسی 
 3و ریسللایک  چللون ردیللوس، ریللوزهمهللایی دسللتورالعم 
هایی دستورالعم  د.نشومحسوب میتفکرات نمودی از این 

 ام سی دانوف و. تردید وجود داردآنها بودن  جام دربارۀ  که
 4،گهللواره بلله گهللواره ،در کتللاب مشهورشللان ،بارونگللارت
 هلای حل   عنوان راه امروز به به آنچهتوجهی  درخورنقدهای 

وارد  ،شلوند طراحلی محصلول پیگیلری ملی     ۀسوز در حوز
های خللق محصلول بلا    ح  راهبسیاری از  ایشان .انددانسته

 برنلد  ملی ال ؤمواد بازیافتی یا محصوالت مستعم  را زیر س
(McDonough & Braungart, 2002: 17-46)تلرین  . بزرگ

توجهی به هر سله  توان، بیها را میایرادات این دست پروژه
زمان، انتقلال مسلئله بله محل  یلا       طور هم بهاص  پایداری 
 بسلیاری از  مقیاس غیرصنعتی و جای ح  آن بهزمان دیگر 

جامعه عنوان فرهنگی های توجهی به واقعیتها و بیح راه
حلی بلر ایلن حلوزه    راه عنوان بهآنچه امروز  ،در مقاب کرد. 

؛ پایلدار اسللت  ۀتوسللعانلدی   نگلاه ژرف ، شللودملی مطلرح  
بسلیاری از طراحلان    بلرای همچنان  ابعاد آن رویکردی که

 است. ماندهباقی  شناختهنا
 

 

 در این حوزه تحقس  لزومو وضعست کنونی 
پایلدار و   ۀتوسلع ثیر دیزاین بر أماندن تاز مغفول ،اسپنگنورگ

حل  در  جلای راه  بهعنوان بخشی از مشک   بهحتی درک آن 
 Spangenberg et) گویلد نظران سخن ملی  نزد برخی صاح 

al., 2010: 1486)  ای دیلزاین در راسلت   ۀتاریخچل . با بررسلی
هلای  ولله قگرایی و توجه انلدک طراحلان بله م   مصرف ۀاشاع

 .محیطی، این برداشت چندان هم دور از انتظار نیسلت  زیست
 آموزشلی  هلای موضلو  آملوزش پایلداری را در دوره    ،رامیرز

از نتلایج ایلن تحقیلق،     .اسلت  کلرده طراحی صنعتی بررسی 
چلون  همهلایی  های دانشلگاهی در زمینله  ل  پروژهغتعریف ا
کلاربردن ملواد    همحیطی کمتلر، بل  ثیرات أتموادی با  ۀاداستف

محصلول و جداسللازی   عملر  ۀچرخللقابل  بازیافلت، بررسلی    
قطعات در زمان بازیافت است. از نتلایج دیگلر ایلن تحقیلق،     

ای حرفله  ۀرزومل پایلداری در   ازوجلود نمودهلایی    کلم  ثیرأت
 ,Ramirez) نظر ایشان اسلت ماز  ،طراحان برای یافتن شغ 

 موضو  پایلداری توجهی به  کم ،های مشابهیافته. (2-4 :2007
.  شلود متلذکر ملی  طراحی های مسئله صورت بسیاری از در را

 ،2030طوق آمار سازمان مل  تا سال ست که ا حالی این در
هللای سللاکن در محللالت میلیللارد نفللر انسللاندوبللا  جهللان

مشلکالت متعلدد   بلا  افلرادی کله   ؛ رو اسلت  هروبل  فقیرنشین
بهداشلللت، آملللوزش و اشلللتغال   حلللوزۀ اجتملللاعی در 

. (Woodcraft, 2011: 6) گریوللان خواهنللد بللود  بلله دسللت
حال توسعه  تنها معطوف به کشورهای در عضالت اجتماعیم

و  ، اعتیلاد افلزای  آملار بلزه   از  ،متعلدد  یاه گزارشو  نیست
حکایلت  نیلز  یافتله   توسعهدر کشورهای  نامالیمات اجتماعی

تلوان  سلادگی ملی   بله  ،هلا و نشانه این آماردر  گذریبا . دارند
 .یافتبازرا  اهمیت مسئله

 ۀحللوزمانللدن و ناشللناختگی  مغفللولبرآوردهللای اولیلله از 
طراحی بلرای پایلداری اجتملاعی در     طراحی پایدار و خصوصاً

مطالعلات   ۀملد ع .دحکایلت دار  کشلور  صنعتی طراحان ۀجامع
شلناختی و  جامعله  هلای بررسلی  ۀبه دو حوز ،شده انجامداخلی 

ارزیلابی پایلداری اجتملاعی بلا      .شلود  ملی شهرسلازی تقسلیم   
( و 19: 1391 ،و همکلاران  )تیملوری  استفاده از منطق فلازی 

http://www.amazon.com/Michael-Braungart/e/B0039X2JVI/ref=dp_byline_cont_book_1
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 سنج  پایداری اجتملاعی زنلان روسلتایی شهرسلتان سلنقر     
مطالعللات هللایی از ( نمونلله55: 1390 ،و همکللاران )سللالمی
اصللول پایللداری اجتمللاعی در و  شللده انجللام شللناختیجامعلله
: 1389 ،و همکاران قائم مقامیسجادی ) مسکونی هایمجتم 
تلراکم و پایلداری اجتملاعی در منلاطق      ۀرابطل بررسی ( و 75

( از 185: 1391 ،و همکللاران پللور جمعلله) شللهرداری تهللران
. با آنکله در  دنگرد محسوب می مطالعات شهریگروه  طالعاتم

پایداری اجتماعی  بهوود برایهایی ح ، راهمطالعات دوم ۀدست
 بله  شلده،  شلرح  اتمطالعدستۀ یک از  هیچ، است هدیگرد طرح

در  5اس(اس)پلی  محصول -های خدمتکاربرد رویکرد سیستم
 .نداپایداری نپرداخته یطۀح

بینشی بلر چگلونگی    ۀارائاین مقاله،  هدف درمجمو   
با پایدار اجتماعی  ۀامکان مشارکت طراحان در مسیر توسع

در  ،بلرای ایلن منظلور    .است اساسپیاستمداد از رویکرد 
بله بررسللی   ،اصلول بحلل  معرفللی هریلک از  ضلمن   ادامله 
های مشابه جهانی در پروژه این رویکرداز کاربرد  هایی مثال
ارائلۀ  و طراحلی   داخللی در  ۀتجربل  ،نتهلا ادر  و پردازیممی
 .رددگمی شرح یکردرو براساس اینح   راه

 پایداری اجتماعی بر درآمدی
اجتملا ، محلیط و    رکلن سله   ز بلر هلر  پایدار با تمرکل رویکرد 

توسلعه   ۀمسلئل  صلورت به  جام اقتصاد، در تالش است نگاهی 
نجیری به یکدیگر ملرتوط  صورت ز هب ،بعد این سه .باشدداشته 

پایلدار، محصلول    ۀتوسع. دیگری اثرگذار است یک بربوده و هر
شلود  مشترک ما دانسته ملی  ۀبا عنوان آیند 6لندگزارش برانت
نیازهلای بشلر    ۀتوسلع و مفهلوم   شلد  طرح 1987که در سال 

هلای  خطراندازی همین نیازهلا بلرای نسل     بهبدون  را امروزی
 :Sneddon et al., 2006) خلود قلرار داد   ۀایلد آینلده، محلور   

پیچیدگی سرنوشلت   همهای متعدد حکایت از دربررسی. (258
 ۀسه اص  پایداری به یکدیگر دارند و رشد هریک بدون توسلع 

پایلداری اجتملاعی    ،ن میلان از ای .انددانستهناممکن  دیگری را
 .ترین مفاهیم استپیچیدهدارای یکی از 

عنللوان بخشللی از   پایللداری اجتمللاعی بلله  موضللو   
 ،یمحیطلل زیسللتدر کنللار مسللائ   ،توسللعه ۀمسللئل صللورت

نخسلت للزوم طراحلی     .کشدحداق  دو وهیفه را یدک می
عت شلتابان  توانلد خلود را بلا سلر    ای کله نملی  برای جامعه
سلازد و   هماهنلس مدرن  ۀو دیگر پیامدهای جامعتغییرات 

و  دوم هملاهنگی  .به رشد موللد ادامله دهلد    ،خود خودی به
 هلای محلیط  خواسلتگاه  سازی اجتماعی برای نی  بهزمینه
 .پایدار ۀتوسع زیستی

شللرایط  مسلتمر  پایلداری اجتمللاعی بهولود   ه،در ادامل  
توسلعۀ  و رکلن دیگلر   ، در هماهنگی بلا د زندگی در جامعه

 شلود  ملی دانسلته   هلدف دستیابی بله ایلن    ۀو پروسپایدار 
(McKenzie, 2004: 23). عنلوان   بله را  دو تعریلف  یلالرد د

مین أت ۀپروس . یکیدهدچیستی پایداری اجتماعی ارائه می
 و سالمت اجتماعی و خوشلوختی در زملان حلال و آینلده    

و اجتملاعی کله پایلداری محیطلی      هلای زیرسلاخت  دومی
 Dillard) آورندبه ارمغان میبرای امروز و فردا اقتصادی را 

et al., 2008: 2). پایلدار   ۀنظلام توسلع  ، دیگلر  یمنظلر  از
همواره در قضاوت  و استزنده  یدهمچون موجو اجتماعی

توانند یا باید وجود های اجتماعی مییک از جنوه کدام کهآن
 بله د یا نلاگزیر  تواننمینها یک از جنوه کدامداشته باشند و 

 .(57: 1390 ،و همکاران )سالمی هستندفناشدن 
ای بزرگ در های بشری مسئلهچند پیچیدگی نظامهر  

و  (58: هملان ) آیلد تعیین معیارهای پایداری به حساب می
هللای هللا و زمللانهللای متفللاوت جواملل  در مکللانبرداشللت
بله پلی     بلرای پایلداری  هلای مختلفلی   شاخ  ،گوناگون
درک  ،(192 :1391، و همکللاران پللور معللهج) کشللد مللی

ازگشلایی  قالل  ب  در ،تر از مفهوم پایداری اجتملاعی مناس 
تالش  .شودمحقق می ،جهانی توجه این رویکرد مورد صولا

کله   از کنفرانس ریلو  پایدار ۀتوسعهای برای تعیین شاخ 
 ،کلرد در برزیل  برگلزار    1992سازمان مل  متحد در سال 

بلاوجود   .(Elkington, 1994: 90) فلت توجه قرار گر کانون
یکسان از مفهوم پایداری اجتماعی، تفاوت آرا  تعاریف نسوتاً

ایلن چنلدگانگی    کله زیاد است  آن نسوتاً یتعیین اجزا در
وادار ا هاین نظر و تطویق سنجیبه هم را مطالعات متعددی

 & Omann؛ Magis & Shinn, 2009: 18) اسلت  کلرده 

Spangenberg, 2002: 2-17 ؛Dillard et al., 2008: 21). 
 بیلان  اجتملاعی  یپایلدار بلرای   را رکلن  پنجمکنزی   
 :کند می

بلرای   های برابر برای همله خصوصلاً  تساوی: فرصت. 1
 ؛پذیرار آسی قشا

 ؛تنو : تشویق و ترغی  به حفظ تنو  آرا و سلوک. 2
 قویلت هلا بلرای ت  تنظلیم زیرسلاخت   انسجام اجتماعی:. 3

 ؛داخلی و بیرونی اجتما  بستگی و هم اطاتهرچه بیشتر ارتو
مین دستیابی به نیازهای اساسی ضتکیفیت زندگی: . 4

 ؛پرورش سطح زندگیتالش برای و پایه و 
وجللود برقللراری دموکراسللی و دموکراسللی و حکومللت: . 5

 .(McKenzi, 2004: 18-19) گو پاسخ باز و ساختار حکومتی
یداری اجتملاعی  های پابندی معمارانه، ویژگیدر دسته  
شهرگرایی، مسکن مناس  و واحد  کالودی نظیر ۀدستبه دو 



 140 

 1396، بهار 1، شمارۀ 22دورۀ   تجسمی هنرهای -هنرهای زیبا 

 

 

ارتوللا ، امنیللت و اشللتغال  نظیللرغیرکالوللدی  همسللایگی و
مشلکینی و   .(Dempsey et al., 2011: 292) شودتقسیم می
 ،تلللرجلللام بنلللدی ( در دسلللته190 :1392) همکلللاران
م های پایداری اجتماعی را بله دو بعلد کللی تقسلی     خواستگاه

 ۀکله بله توزیل  عادالنل     اولی عدالت اجتماعی است :کنندمی
مناب ، جلوگیری از انحصار، دسترسلی بله خلدمات و امکلان     

بله   ،علد دیگلر  های مدنی اشلاره دارد و بُ مشارکت در فعالیت
حفلظ  شام  که  کندمی نظرحفظ و بهوود شرایط اجتماعی 

 ای واجتملاعی، بهولود ارتواطلات محلله     های فرهنگلی ویژگی
در  7کلول آنتنیلو   همچنلین شلود.  امنیت و ثوات نسوی ملی 

در ارزیابی پایلداری  را سطحی  سهحلی کارگشا، چارچوبی  راه
بلر   در های کلالن را که رهیافت) اجتماعی متشک  از تئوری

کله اصلول و اهلداف برنامله را در خلود      ) ، سیاست(گیردمی
هللا و شللاخ  ۀبرگیرنللددر ۀعنللوان الیلل بلله) و عملل  (دارد
میزان پایداری جامعه طلرح  برای ارزیابی  ،(های اجرایی روش
هلای  شاخ دیگر (. 59: 1390 و همکاران، )سالمی کندمی

شللده بللرای بررسللی پایللداری اجتمللاعی در مطالعللات   بیللان
، پللذیری تعاملل انللد: گونللاگون بللدین شللرح برشللمرده شللده

امیللد بلله آینللده، احسللاس پللذیری، گرایللی، مسللئولیت بللرون
ت شلغلی، اعتملاد، تعللق مکلانی، تلرس از      خوشوختی، رضای

و  )پورطللاهری رضللایت از مسللکن و خللدمات  و ناهنجللاری
حلوزۀ  نظران متناس  با اغل  صاح . (12: 1389 ،همکاران

شلده گلرای     هلای ارائله  بنلدی مطالعاتی، بله یکلی از صلف   
در شلرایط   ،از منظلر ایلن تحقیلق   دهنلد.  بیشتری نشان می

 طراحی بلرای  ۀور درزمینموجود در کش دان  اندکحاضر و 
و تمسک بله  هرگونه تالشی در این راستا  ی،اجتماعپایداری 

 .تلقی خواهد شدمؤثر قدمی  ،های مورد بح هریک از نظام

 رویکردی ؛محصول -های خدمتیسست 

 پایدار طراحی بر ژرف
پایلداری، ایلن رویکلرد نیلز      پلارادایم های وجود موفقیت با

چهار چال  عمده در ارتوا   .خود داردبدنۀ هایی در ضعف
با پرداختن بله موضلو  پایلداری اجتملاعی بلدین ترتیل        

و  غیردقیللق وضللوح مفهللومی   :برشللمرده شللده اسللت  
گی موضلو  و  های متنو  در دول مختلف، پیچیلد  برداشت

 1960 ۀمنفلی دهل   ۀتجربجام ،  اتاشکال در انجام مطالع
جر من بندی اصولاجتماعی در فرمولن امحققتردید  که به
سلوک مصلرف و   هلای   فلر   پلی  وجلود   ،و درنهایت شد

 & Omann) زنلللدگی اروپلللایی در تعلللاریف موجلللود 

Spangenberg, 2002: 3) . ایلرادات  هلا بلا   جم  این چال

کافی  نکردن بر استقوال مونیهای قولی شده در بخ طرح
 ،ثرؤو کمولود ابزارهلای مل    طراحی پایلدار  ۀراحان از حوزط
 کله در خلود   پیچیلده  ندبعلدی و چهلای  ویژگلی هملراه   به

 هایی کارگشا بلرای تعامل   ح راه ۀ، ارائنهفته است طراحی
 کنلد. مشلک  ملی  را  پایلداری اجتملاعی   ۀبا حلوز  طراحانه
از منظلر بسلیاری   محصلول   -های خلدمت سیستمرویکرد 
کله   اسلت  هلایی حل  راهترین مناس یکی از  ،نظرانصاح 

 .استشده رائه ا هادشواری این تاکنون برای پاسخ به
 هلای متفلاوت و بعضلاً   نشان از وجود شلناخت  هاگزارش
 :Boehm & Thomas, 2013) ددار اساساز پلی  ینادرسلت 

با آنکه این نو  نگلرش بله طراحلی در کشلورهای در      .(247
بله   آن ۀاشاعشده نیست، طرح و  شناختهحال توسعه چندان 

 :Tukker & Tischner, 2006) گرددمیالدی باز می 90 ۀده

در  تلوجهی  درخور( و در این مدت توانسته است نق  1553
 ،ای کله املروز  گونله بله  کنلد؛ ایفلا   طراحلی تغییر نگرش بله  

و هماهنس با کار موفق ومدل کس  نوعیعنوان  بهاس اس پی
(. Wallin et al., 2013: 264) شلود ملی ر شلناخته  اپاید تفکر
 -ی خلدمت هلا  سیسلتم تلوان  می ساده ترکیوی از تعاریف در

 ایاس مجموعللهاسپللی :کللرد چنللین بازنمللایی را محصللول
 صورت مشلترک  به ی است کهاز محصوالت و خدمات یکپارچه

اسلت   انکلاربر  نیازهایها و خواست قادر به تحقق ،نماأو تو
(Goedkoop, 1999: 17؛Manzini & Vezzoli, 2003: 

، های طراحلی ح راهدر مقاب  رویکرد سنتی  نگاهاین ، (853
قلرار   تنهلایی  بله بر محصوالت یا خلدمات   صرف تمرکزیعنی 
 ،انجلام دادنلد   مانزینی و وزولی که سازمان مل گزارش  .دارد
دانلد کله باعل     ای ملی استراتژی نوآورنه ۀنتیج اس رااسپی

خواهلد   فیزیکلی  تانتقال تمرکز از تولید و فلروش محصلوال  
 هللایخواسللتگاه .(Manzini & Vezooli, 2002: 4) شللد

 کله  اسلت  شدهمتنوعی برای خلق این رویکرد یکپارچه ذکر 
(، افلزای   Sawhney et al., 2003: 37) بیشلتر کسل  سلود   

 و (Wallin et al., 2013: 265) انمیزان رضلایتمندی کلاربر  
از  (Mont, 2002, 237) بهوود مداوم در کنارها کاه  هزینه

 .هستندها این دست ویژگی
حللی بینلابینی بلرای    س راهااساز منظر پایلداری، پلی  

ها به قواعدی برای تولید و مصلرف  زمان دولت دستیابی هم
 شلود ها دانسته ملی پایدار و حفظ امکان رشد مداوم شرکت

(Vanhalen et al., 2005: 21.)  دالیل    ،مطالعات گونلاگون
اسی بیلان  اسهای پیح متعددی از چرایی پایداربودن راه

و  کتاب خود بله شلک  مشلروح   وزولی در آخرین کنند. می
اس در رابطله  ساپی گوناگون از دستاوردهای در چند فص 

 ,.Vezzoli et al) گویلد اجتماعی سخن می ابعاد مختلفبا 
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 خاطرنشلان سلازمان ملل    محلیط زیسلت   گزارش  (.2014
های پایدار منجر ح به راه اس لزوماًاسرویکرد پی سازد می
دهلد.  ییابی به آن را ارائه مل بلکه قابلیتی از دست ؛شودنمی
در پایلداری   بلرای فلراوان  وجلود قابلیلت    گزارش علتاین 
نخسللت گسللترش  ،اس رااسهللای موتنللی بللر پللیحلل  راه

پیوسللتن  هللم بللهحاصلل  از )سیسللتم بلله شللکلی یکپارچلله 
 (وری بیشتراشتراک و بهره ،درنتیجهمحصوالت و  ۀمجموع

دگان و کاربران گرایی بیشتر مناف  فروشن و دوم پیوند و هم
 پیشللرووکللار  هللای کسلل نفعللان در مللدل عنللوان ذی بلله)
 .(Manzini & Vezzoli 7 :2002 ,) داندمی (اسی اس پی

از چرایلی   دالی  مختلف دیگری ،این حوزهکارشناسان 
محصول بیلان   -های خدمتهای سیستمح پایداربودن راه

فیلت  اس بلر کی اسکیلد پلی  أرا ت دلی  آنتومیاما  اند.کرده
 ,Tomiyama) داندجای کمیت محصول می بهرضایتمندی 

ذات  بله  یاس را بینشل اسپلی  ،تن و همکاران. (615 :2001
 Tan et) دنل دانعمر محصلول ملی   ۀچرخجین با ع و پایدار

al., 2010: 91) .ِد کله  یابل ملی  اس را سلاختاری اسپیر می
نگری، امکان پیوندی صحیح  و همگن میلان  کلی ۀواسط به
محلیط زیسلت را فلراهم     ،تول  آن  بهولوژی و اقتصاد و تکن
وی . (Meier & Massberg, 2004: 395) ه اسللتآورد

صلورت   کاالها بله  ۀاستفاد نظام به در جای دیگر، همچنین
کله در درون   جلای تصلاح  کلاال    بله ای و اشلتراکی  کرایه
اشلاره   ،اسی گنجانده شده استاسوکار پی کس های  مدل
 هبل  ملورلی  ،تو درنهایل  (Meier et al., 2010: 608) دارد
و  کنلد ملی در این رویکلرد اشلاره    فراوانثیرات اجتماعی أت

ارتواطات میلان افلراد    ۀرا تقویت شوک دلی  پایداربودن آن
هلای اجتملاعی عنلوان    تعلامالت و کلن   افزای   جامعه و

 .(Morelli, 2002: 5) ندک می

 مسقدان  محصول در -های خدمتیسست 

 عمل
 اس برشلمرده شلد،  اسهای پیعنوان ارزش بهآنچه ۀ همبا 

 ،هلا منظور ایجاد پایداری در سیستم بهاس اسگرای  به پی
آنچله در واقعیلت امکلان تحقلق      از تر همچنان بسیار اندک
 انلدک از فراوانلی   رامیلرز  شلود. گلزارش  دارد، دانسته ملی 

اس را در طراحلی  اسکه مسیر پلی  حکایت داردهایی پروژه
وزولللی از  .(Ramirez, 2007: 4)کننللد ر طللی مللیپایللدا

سردمداران طراحی پایدار، ضمن تشلریح اهمیلت رویکلرد    
نیافتگی این  اس در طراحی پایدار، عمده دلی  توسعهاسپی

آن در نلزد   هلای حل  انگاشتن راه افراطیو  تفکر را رادیکال

ای کله  گونله  بله ؛ کندمخاطوان و تولیدکنندگان معرفی می
از  بلی  اس را استغییلرات ملدنظر پلی    ،ز ایشانبسیاری ا
. وی (Vezzoli et al., 2012: 289) داننلد می بنیادیناندازه 

ۀ توسللع محللور اهللای تحقیقللاتی بللبللر لللزوم تشللکی  تللیم
طراحلی   ۀتوسعکند و این امر را اساس کید میأاس ت اس پی

 .کند معرفی میپایدار 
اههلار   اساسبنلدی مطالعلات پلی   در جم کومار  ویجی

هلای ایلن حلوزه بله     یای که متدولوژوجود اشاره دارد بامی
 کلاربردی  هایح راه اغل  آنها اما ،اندموضو  پایداری داشته

خ  همچنان بله  کنند و این ببرای دستیابی به آن ارائه نمی
 (.Vijaykumar, 2012: 656) داردنیلاز   یبیشلتر  مطالعلات 

ی طراحلی پایلدار را   کلاربردی در ابزارهلا  هلای  خأل 8،تیشنر
اس را راهکاری موفق بلرای پایلداری   اسپی و کندعنوان می

 کللامالً یهللایبللا گللام حلل  طالیللیراه ،. از منظللر اودانللدمللی
امللا  ؛پایللدار وجللود نللدارد  طراحللیبللرای یللک  اسللتاندارد
از  یپایلدار سلوی   بههایی برای هدایت مطلوب پروسه  قابلیت
 Tukker et) اسلت  ودموجهمواره  اساسپی هایگام طریق

al., 2008: 160-168) . بلرای   نیز هایی تالش، همین مسیردر
تلر ایلن   انجام دقیلق برای  ،مشخ  اساسابزارهای پی ۀارائ

و همکاران  روشی برای  لی .انجام گرفته است هاپروژهقوی  
 انلد اس ارائله داده اسهلای پلی  گیری پایداری در پروژهاندازه

(Lee et al., 2012: 173-180) .ابزاری با عنوان  لیم همچنین
که جدولی بلرای ارائله و   کند میرا پیشنهاد  9اساسبورد پی

 زوللی و. (Lim et al., 2012: 42-50)هاسلت  سلنجی داده هم
 افزایلد میبه این مجموعه  10اس دی اسبا عنوان ام نیز ابزاری

(Vezzoli, 2010: 7-14.) 
اس اسهای پلی اجرای مدلدرمجمو  باید بیان داشت 

ای بله حسلاب   امر سلاده  های گوناگون،پیچیدگی ۀواسط به
 ۀها نشان دادنلد، رونلد توسلع   همچنان که گزارشآید. نمی

این رویکرد در جوام  صنعتی نیز با مشکالتی مواجه است. 
موضلو  طراحلی   توان انتظار داشت در قیاسی منطقی، نمی

 ۀجامعل بلرای   جدیلد  یوحثل مبرای پایداری اجتملاعی کله   
و  بللاره از طریللق برتللرین  اسللت، بلله یللک  طراحللی ایللران

خلود   با توجه به نوبودن) اساسهای پیروش ترین پیچیده
( پیگیری شلود.  ایرانیطراحان  ۀجامع دراس اسموضو  پی
طراحلی   ۀرسد خط توسعست که به نظر میا این در حالی

ایلن   راهی جز گذر از این مسیر را نخواهد جسلت.  ،جهانی
کنلد کله   را طل  میگام بهشده و گام حساب مدلی ،طشرای

سلهولت   دارایشلده،   توصلیف هلای  ارزشدر عین تعهد به 
و امکلان ارزیلابی و   اولیلۀ انلدک   هلای  درک و اجرا، هزینله 

   را داشته باشد. مداوم براساس نیازهای بومی ۀتوسع



 142 

 1396، بهار 1، شمارۀ 22دورۀ   تجسمی هنرهای -هنرهای زیبا 

 

 

نملای    هملراه  بله کشف چنین ابلزاری   ،هدف این تحقیق
 گلام اس در اسنگلاه پلی   ۀمواجهله و زاویل  هلا، نلو    توانمندی
 .اسلت  برای مسلائ  اجتملاعی   های نوآورح راهارائۀ طراحی و 

ساده  یبا معرفی مدل تصمیم گرفتندمحققان  ،بر همین اساس
 ،اساسبا اجرای یک نمونه طراحی با رویکرد پلی  و اثربخ  و

بللرای هللای اجتمللاعی  حلل راه ۀدسللتاوردهای آن را در ارائلل 
و  همچنلین در انتخلاب   .نملای  دهنلد   بومی ای هئلمس صورت
 ،پلس از آن  نتایج که عم  شود روشیبه  شدمدل تالش  ۀارائ
. از هملین  گیری و اجرا باشلد قاب  پی ایرانیطراحان  دیگر برای
کارگیری ابزار توسط طراحان بومی نیلز در   هب امکانبررسی  ،رو

پلی  از   خلود  ،که پژوهشلگران  از آنجا دستور کار قرار گرفت.
 خلارجی و مطالعلات ملرتوط    هلای مشلابه  در انجام پروژه ،این

ثیراتی بلر  أتوانست تل اند و این آشنایی با مواح  میدرگیر بوده
طلراح  یک گروه دانشلجویی  انتخاب نتایج آزمای  ایجاد کند، 

برای پایلداری   ای مدت مفاهیم و انجام پروژه کوتاهآموزش برای 
 ر کار قرار گرفت.در دستوتوسط ایشان اجتماعی 
ر ظل بله ن  ،اساسپلی  ۀشلد  شلناخته میان ابزارهلای   در
هلای  تمرکز بر سلرمایه  ۀواسط هب اسدیاسمدل امرسد  می

تلالش بلرای اسلتخرا      ،اجتماعی حال حاضر یلک جامعله  
انطولا    ،تلر از آنهلا و سلهولت درک و اجلرا    ترکی  بهینله 

ایرانللی و نیازهللای  جامعللۀ هللای بللا ویژگللی  مناسللوی
همچنللین ایللن روش  .دارد ان بللومیطراحلل ۀشللد ردهبرشللم
شلده و تجلارب    کارگرفتله ه بل تر توسط مجریان طرح پی 
بله   ،کله درنهایلت   انلد ثری از اجرای عملیاتی آن داشلته ؤم

انجامید. بلا ایلن    طراحی ۀسازی نمونپیاده انتخاب آن برای
اس بله  اسسلازی پلی  بزارهای پیادهااین تنها یکی از  ،حال

ثر و ترکیولی  ؤابزارهای مممکن است بتوان د و روشمار می
 .داد دنیز در آینده پیشنها را دیگر

به روش  پایداری اجتماعیطراحی برای 

 اسدیاسام
هایی کله رونلد اقتصلادی    دهد نظامبشری نشان می ۀتجرب

جلایی نخواهنلد    پایداری نداشته باشند، در بلندمدت راه به
 اایلن موضلو  مسلتثن    برد؛ نظام پایداری اجتملاعی نیلز از  

اجتماعی تنها در صلورتی کله بلا     هایپروژه ،نیست. درواق 
و بلومی   11هلای اجتملاعی  گیلری از سلرمایه  آگاهی و بهلره 
اقتصلادی   و ، باع  پایلداری اجتملاعی  شوندطراحی و اجرا 
 خواهند بود.
رفلت از بحلران اقتصلادی و     تنهلا راه بلرون   ،مانزینیازنظر 
بلرای   اساسپلی  هلای سیسلتم  یاجرا، کنونیزیستی  محیط

و شلادی عملومی    های نو در جهلت رفلاه اجتملاعی   تولید ایده
بلرای   12یعلد اقتصلاد ب  اصلطالح  در راستای همین باور، است. 

بلر کتلاب    ای کله مقدمله  . او درشلد اولین بار توسط وی طرح 
خلود را از   ۀوضوح ایلد  به، نگاشته استو سن جیورجی  مرونی

 .(Meroni & Sangiorgi, 2011: 1) دکنل این اصطالح بیان می
هایی است کله از دل  به معنای استفاده از فرصت عدیاقتصاد ب 
هلای  فعالیلت  ربل  ،حل  این راهشالودۀ . آیندها بیرون میبحران
گیلری  جهلت  دراسلت کله بایلد     استوارای و گسترده نوآورانه
حیط زیست در برای آنکه سازگاری با م) تولید و مصرف ۀدوبار
برای رویارویی ) تولید اجتماعی خدمات ،افزای  داده شود(آن 

 و تعلامالت اجتمللاعی(  افلزای  بلا نیازهلای جدیلد اجتملا  و     
 ۀبلرای اشلاع  ) های بومی سازگار با محیط زیسلت برنامه ۀتوسع

 توجله قلرار   کلانون  مصرف پایدار مناب  فیزیکلی و اجتملاعی(  
 .اجتماعیاقتصادی است بر مونای شوکه اقتصاد بعدی،  ند.یرگ

هلا بلرای رسلیدن بله     مردم، محصوالت و مکان ،در این اقتصاد
 ,Hatef) هسلتند  تعام  با یکدیگردر  ، هموارهمشترک یارزش

بخشی جدانشلدنی   ،نوآوری اجتماعی ،از همین رو .(35 :2012
 آید.از آن به حساب می

بللا چنللین الگللویی از لللزوم ایجللاد    اسدیاسام شرو
اجتملاعی( و   هلای  یهسلرما ) تصادیپیوستگی میان مناب  اق

روش کله بله   کند. ایلن  پایداری اجتماعی طرح موضو  می
 13طراحی سیستم برای پایداری ۀستروش به هم پیوعنوان 

 زوللی در برای اولین بار توسط پروفسور و ،دشوشناخته می
پللی   دانشلگاه  14طراحلی و نلوآوری بلرای پایلداری     بخ 

هلای  ن در پلروژه اکنلو تکنیک میالن طلرح گردیلد و هلم    
مورد استفاده اسلت. ایلده کللی     این دانشگاه طراحی پایدار
ی موجلود،  هاکشف امکانات و فرصت سه اص  این روش بر

و بهولود   ،ها، اشخاص و محصوالتایجاد ارتوا  میان مکان
 اسلتوار اسلت   مداوم سیستم با تکیه بر ابزارهای کاربرمحور

(Vezzoli, 2010: 7-14).  ایلن روش  ،لکلرد برای بهولود عم 
 15دیسلی بلی ای نظیلر  دیگر محورهای داراییبا روش بعضاً
(Kretzmann et al., 2005: 25)  در ایلن   .شلود ترکی  ملی

موجلود در محلله شلام      ۀهای بالقودارایی تمامی ،رویکرد
ها، ارتواطات های افراد، هرفیت سازماناستعدادها و مهارت

اب  اقتصلادی محلله   سیاسی، بناهلا، امکانلات رفلاهی و منل    
شلوند و سیسلتم    ملی عنوان مناب  پروژه در نظلر گرفتله    به

اجتماعی براساس بازتعریفی از ارتوا  هملین   ۀجدید توسع
 . (Hatef, 2012: 27) گیردمناب  شک  می

توان اجتماعی می های اقتصادیاین فعالیتهای نمونهاز 
)بلرای ایجلاد    های غلذایی جدیلد  سیستم شوکه طراحی به
ان و زواسطه بلین شلهروندان، کشلاور   رتوا  مستقیم و بیا
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سیسللتم خللدمات مشللترک بللرای پیشللگیری و  ،(داران دام
دادن مسلتقیم   )با شرکت قیمت ارزانهای بهداشتی مراقوت

 هلایی برنامله گیری( و ازمند در مراح  تصمیمشهروندان نی
اقتصاد بومی  ۀبا توسع) ایشهری و منطقه ۀدر جهت توسع

انتفلاعی  هلای غیر های جدید از سازمانری حالتگیو شک 
 هلایی برنامله  ؛(Hatef, 2012: 19-22)کرد نهاد( اشاره مردم
یافته در حلال  اکنون در بسیاری از کشورهای توسعهکه هم

سله نمونله از    شلرح  ،گیری هسلتند. در ادامله  توسعه و پی
 .آیدمی با همین رویکرد، های موفق جهانیپروژه

 ،رسد در زندگی مصلرفی املروز  به نظر می 16:تعمیراتکافه
اسلت.    دورانداختن چیزها بله علادتی نلامطلوب تولدی  شلده     

 ،انلد و جامعله   های تعمیراتی به فراموشی سلپرده شلده   مهارت
در  تعمیلرات  اولین کافه   نیست.ئها قاارزشی برای این مهارت

وجلودآوردن تغییلر در    هبا هدف بل  و آمستردام در  2009سال 
ه گیرکردن فرهنس تعمیرات در جامعه ب تفکر مردم و همهطرز 

رایگان برای همه اسلت،   یکه محل تعمیراتکافه در .وجود آمد

افراد به ابلزارآالت و للوازم تعمیراتلی متنلوعی ازجملله للوازم       
دسترسلی دارنلد. در ایلن     ...خیاطی، برقی، تعمیلر دوچرخله و  

للوازم کوچلک   تعمیرکاران بازنشسته نظیلر تعمیرکلار    ،هاکافه
برقی، خیا ، نجار و مکانیک دوچرخه حضور دارند. مشلتریان،  

و بلا کملک    آورنلد  ملی به آنجا  ،دندارنیاز اشیایلی که به تعمیر 
. (1 )تصویر کنندتعمیر میرا آن  ،مشارکت جمعیمتخص  و 

د چیلزی هلم   افلر ااگر  .تعاملی و پویاست ،آموزشی یروند این
د از فنجلان قهلوه و چلای    نل توانمی ،دنبرای تعمیر نداشته باش

اش کملک   در کلار تعمیراتلی  دیگر یا به فردی  دنخود لذت بور
استفاده به کملک   ۀعالوه بر بازگشت محصوالت به چرخد. نکن

افراد ماهری که تا قو  از این به حاشلیه رانلده   ساده،  یتعمیر
شلوند و بله   کافه درگیلر ملی   ۀشده بودند، در  محیط صمیمان

تعمیرات در حلال حاضلر    کافه شود.ار  نهاده میشان ای توانایی
 در کشللورهای مختلللف اروپللایی دارد شللعوه سللی بللی  از 

(repaircafe.org). 

 

 نمایی از کافه تعمسرات. 1 تصویر

 (http://en.wikipedia.org/wiki/Repair_Caf%C3%A9)خذ: أم 

گذاری خودرو سیستمی برای به اشتراک 17:کار پولینس
پروفای  شخصی در  ،خودرو و مسافر ۀاست که در آن رانند

سایت آن دارند و قادر به پیشنهاد صندلی خالی خودرو وب
و رزرو آن برای مقصد مشترک هستند. این سایت اینترنتی 

اربران ایللن امکللان را کلل ۀسللاختاری سللاده دارد و بلله هملل
مدنظر خود را با توجه به پروفای  و نظلر   سفر همدهد تا  می

است که  بر این باور . کارپولینسکنند انتخابسایر کاربران 

صرفه و  به مقرونونق   به سیستم حم  حق دارند مردم ۀهم
سللوز دسترسللی داشللته باشللند. کارپولینللس کلله در ابتللدا  

در  ،کلرد مان آغاز بله کلار   دانشجویی در آل ۀصورت پروژ به
کشور دنیا اشاعه یافت و به مردم در  چه زمان کوتاهی در 

ای بهینه از پول، سوخت و کاه  گازهای گلخانله  ۀاستفاد
گیلری  این سیستم به شک  ،هااین ۀهمکمک کرد. عالوه بر 

 .(carpooling.com) شدمنجر نیز  یجدید تعاملی ابطور

http://en.wikipedia.org/wiki/Repair_Caf%C3%A9
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سللازمان  18،(آآسللی جللی  )انجمللن باغوللانی آمریکللا  
ای متشک  از داوطلوان و حامیان باغولانی  غیرانتفاعی حرفه

 دانلد ملی گروهی در فضای شهری و روستایی است. انجمن 
آوردن فضللاهایی مناسلل   هللای باغوللانی بللا فللراهم گللروه
شللیدن بلله ارتواطللات میللان  بخ سللرعتتسللهی  و  بللرای

نفس  بهاعتماد افزای بهوود تعامالت اجتماعی،  همسایگان،
غذایی مغذی، کلاه   افراد محله، زیوایی محله، تولید مواد 

ها، حفاهت از منلاب  و ایجلاد   غذایی خانوادههای موادهزینه
بهوود کیفیت زنلدگی   باع  ،و سرگرمی فرصت برای تفریح

گیلری و  شلک  رونلد  این انجمن با تسلهی    د.شومردم می
شناسلایی  ای و ایلالتی،  ی منطقله نهای باغواگسترش شوکه

هلای بلدون کلاربری و پیگیلری کلاربری کشلاورزی،       زمین
هللای و اجللرای برناملله تشللویق بلله تحقیللق منللاب ، ۀتوسللع

آموزشی و انتشار مجالت ادواری بله پشلتیوانی از باغولانی    
 .(communitygarden.org) پردازدمی گروهی

خل  ایده برای پایدار اجتماعی محالت 

 اسدیاسام به روش اصفهان
 ،بخل  هلدف ایلن    ،شلد  دادهتر شلرح   گونه که پی  نهما

 دربلا رویکل   پایلدار اجتملاعی   ۀطراحی پلروژ امکان  بررسی
بلوده   توسط تیمی از طراحان محصول-های خدمتسیستم
که نخست بتوان ارزیابی کرد آیا این رویکرد به نتلایج   است

بلومی   ۀدر جامعل اجلرا  برای های قاب  قوولی طراحی و ایده
دوم آیلا امکلان انتقلال مفلاهیم و      ؟دانجامل ملی ایرانی نیلز  

آموزش گروهی از طراحان ایرانی برای نی  بله ایلن هلدف    

 مناس  بلرای هلر   یاس ابزار دی اس سوم آیا ام ؟وجود دارد
 ؟استدو مقصود 

ای در هفتله  پنج اجرایی آموزشی این برنامه در قال  کارگاه
و ابلزار   شلرح روش که شلام    شددانشگاه هنر اصفهان برگزار 

، تفسللیر هللاداده توسللط برگزارکننللدگان، برداشللت میللدانی 
، هلا های میلدانی توسلط تلیم   آمده از برداشت دست بهی ها داده

، ارزیلابی  هلای اولیله  طراحی اولیه، ارزیابی طراحی، بهوود ایلده 
 ،مطالعله ایلن  در انجلام   بوده اسلت.  ح راه نهایی ۀو ارائ مجدد

مشلارکت  راحلی صلنعتی   ط هفلتم دانشجویان تلرم   گروهی از
پللس از تشللکی   شللددرخواسللت  دانشللجویاناز انللد. داشللته
ان که اتفلاقی  به محالت مختلف شهر اصفه ،های چندنفره گروه

 .و به گردآوری اطالعات بپردازند کنندسرکشی  ،ندانتخاب شد
در هفتله و بلا فواصل  زملانی متغیلر       دواین برداشت در مدت 

هلا در سلاعات روز انجلام    انجام شد. اغل  برداشلت ول هفته ط
هلای  و برای دستیابی به اطالعات مربلو  بله دیگلر زملان     شد
 مصلاحوه بلا   آمده از دست هبروز و طول سال، به اطالعات  شوانه

تلیم و   پلنج در قالل    هلا گلردآوری داده  .شدافراد بومی اکتفا 
بللرداری، عکللسداری، بللرفللیلممسللتقیم،  ۀمشللاهد ۀواسللط هبلل

در شلده   ارائله  و توصلیفی  کملی  رهلای مصاحوه و رجو  به آما
نظیلر  توسلط شلهرداری   اصلفهان  محلۀ ارتوا  با اطالعات هر 

 .شلد انجلام   ، سطح کلی اقتصادی، نژاد و مذه ساکنانتعداد 
 مربیلان کارگللاه  ۀهلا زیرنظلر مسلتقیم و مشلاور    ادهبرداشلت د 
آوری بلا اصلالح روش جمل     قل ، مواو در برخی  گرفتصورت 
خلود از   ۀپروژ مسیر در هاگروه. مراه بودآماری ه ۀجامع داده و
-Vezzoli, 2010: 252)زولللیو اسدیاسام ۀددا بسللط روش

 .(1 )جدول بهره بردند (270
 

  های روش ام اس دی اس گامتفصسل . 1 جدول

 مطالعات راهبردی

 تعریف دقیق پروژه
 وتحلی  ماهیت پروژه تجزیه

 پایدار های طراحی برای رسیدن به نتایج تعیین اولویت

 های موفق پایداربررسی نمونه

 ها و امکانات کشف فرصت
 هاپرورش ایده

 های فعال در آن حوزهها و سازمان های گروهی همراه با شرکت برگزاری کارگاه

 کلی یسست  ۀپسشنهاد اید
 ها و بازتعریف سیستم موناز ایدهانتخاب یکی ا

 کلی سیستم ۀبسط اید

 طراحی و مهندیی یسست 
 حی دقیق سیستمطرا

 نظر پایداری محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی استزارزیابی سیستم، ا
 سیستم به مخاط خالقانۀ استفاده از ابزارهای گرافیکی برای انتقال دقیق و  ارتباط

 (Vezzoli, 2010) :مأخذ 
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که  اصفهان ۀزینوی ۀمحل ،ی برگزیدههادر یکی از پروژه
 انتخلاب و  ،ب اصفهان اسلت ای محروم در شمال غرمنطقه
ایلن   .از آن انجام شلد  طراحی اجتماعی شد. سپس تحلی 

آید که های مهاجرپذیر اصفهان به حساب میمحله از بخ 
دارد. همچنین بافلت   فراوانیتنو  قومیتی  ،به همین سو 
 وجللود دارد کلله  در ایللن منطقلله  یتراکمللجمعیتللی م
گوی  سخپا ،های فرهنگی و اماکن عمومی موجودزیرساخت

مشلکالت   ،تکمیللی هلای  در بررسی این شدت نیاز نیست.
بافلت   بلدین ترتیل  فهرسلت شلدند:     توجه دیگری درخور
فروشی مواد  خرده، زیادری فقر نسوی، بیکاشهری،  ۀفرسود
  تعدد زنان سرپرست خانوار.مخدر و 

 یاهل  ها براساس مشاهدات عینلی و گلزارش  این فقدان
وجود مقولره و   ،در این میان دست آمدند.ه نهادهای فعال ب

عنلوان   بله  ،فلر عبنلت موسلی ابلن ج    ،آستان امامزاده زین 
 ۀگسلترد  ، فعالیلت زیلاد  ۀکننلد مراجعهپویا با تعداد محلی 
جمعیلت املام عللی اصلفهان،      نظیرنهاد  مردمهای مجموعه

هلای  وجلود کارگلاه  های وابسته بله آسلتان،   فعالیت خیریه
و ارتواطات گسترده ازار ب چهارشنوهتولیدی در مح ، وجود 

هلا و دارایلی   عنلوان پتانسلی    بله محلله،   بلومی  میان اهالی
به این مجموعه، توجه ویژه و حمایت  .گردیدموجود برآورد 

شهرداری اصفهان برای ح  معضالت ایلن منطقله، منلاب     
هلای زودبلازده و   هلا بلرای طلرح   تعلاون و بانلک   ۀادارمالی 

 .شدا افزوده ههای خدماتی دیگر ارگانپتانسی 
با تمرکز بر توانمندسازی که ح  نهایی این گروه در راه
با  سناریویی ،شک  گرفتو از میان معضالت موجود  خانوار
 ۀاسلتفاد بالهلای متعلدد و   غرفله  از اسلتفاده  محوری، ۀاید

هلای تولیلد   امامزاده برای آموزش رایگلان حلرف و مهلارت   

کارشناسلان   هزینه به بانوان محله توسلط صنای  دستی کم
بلر  ایلن ایلده   تمرکلز   .سازمان صنای  دسلتی تنظلیم شلد   

 خواهد بود آموزش ساخت صنای  دستی پاپیه ماشه و نخی
هللای بازیافللت مقللوا و  بللر پتانسللی  کارگللاه  متکللی کلله
 .اسلت  مین مواد اولیله أت برای سازی موجود در محله طناب

ضلمن دریافلت    ،هلای الزم هنرورزان پس از دریافت مهارت
نای  دسلتی را بله   صل  ،حلرم مربوطله در   ۀاولیه از باجمواد 

جمعیت املام  د. ندهسفارش همین مرکز تهیه و تحوی  می
 ۀوهیفلل ،هللای موجللودعلللی، مللدیریت آسللتان و خیریلله 

هللای تولیللدی مللواد اولیلله و   همللاهنگی میللان کارگللاه  
عهده دارنلد.   صنای  دستی را بر گانهای فروشند درخواست

مین أتل  بلرای ای، تعاون و بانلک  همکاری ادارات فنی حرفه
هلای خوداشلتغالی نیلز در    اندازی کارگاههای راهزیرساخت

خلانواده در   ۀاندازی مرکلز مشلاور   راهطرح دیده شده است. 
خالی اطراف حرم به  ۀهای دیگر و اختصاص دو محوطغرفه

در  های جنوی این طرح است.ازجمله ایده ،برپایی نمایشگاه
هلای دیگلر در   از شرو  به کلار ایلده  این طرح و پس  ۀادام

 انرجلو  ملنظم بلانو    ،وری از پتانسی  جدیلد راستای بهره
صلورت پویلا و بلا     کله بله   دیده شده اسلت  محله به آستان

هلای محلوری ایلن    ارزشبخشی از . همراه استجرای آن ا
دیدگاه طراحلی پایلدار، آملوزش و توانمندسلازی،      طرح از

یسللتم مشللارکت  اسللتفاده از منللاب  محلللی، طراحللی س  
های جدیلد اجتملاعی،   زایی، ایجاد شوکهها، اشتغال سازمان

، ایجلاد ارزش  در جامعله  جدیلد  عمومی هایخلق پتانسی 
 عملر  ۀچرخل بله  مواد ندن اافزوده بر مواد بازیافتی و بازگرد

روابلط حلاکم بلر سیسلتم و      ،2ویر تصل  برآورد شده اسلت. 
 .دهدمیرا نمای   تعامالت میان اجزا

 

 روابط یسست  پسشنهادی ۀنقش. 2 رتصوی



 146 

 1396، بهار 1، شمارۀ 22دورۀ   تجسمی هنرهای -اهنرهای زیب 

 

 

یکلی از   ،دانشلجویان  هلای تیملی،  در یکی دیگر از پلروژه 
. بررسللی کردنللدمحللالت مرفلله و ثروتمنللد شللهر اصللفهان را 

ارتواطلات اجتملاعی بیشلتر و     ،نیازهای اصلی اهالی این محلله 
یی اهمل تر میان اهالی محله، امکان گردارتواطی گسترده ۀشوک

حل   های محیط شناسایی شلد. در راه بهتر از قابلیت ۀو استفاد
بخشی از فضای سلوز موجلود در    ،شده توسط تیم طراحی ارائه

خلتم   و علری  بست بن ای محوطهال حاضر به حمحله که در 
 ،شناسایی شد و متناس  با شرایط مالی اعضای مح  ،شودمی
. شلد  طراحلی مشاء با مدیریت مسجد محلله   یصورت فضای به

کلردن  ، سلپری در این فضا بله مطالعله  توانند اعضای محله می
ها یا حتی برگلزاری جلسلات کلاری    ایمحله همفراغت با  اوقات

دهی و مدیریت چنلین  که قوانینی برای شک  بپردازند. از آنجا
وجود دارد و سلازوکارهای مناسلوی   ها در شهرفضاهای مشائی 

توسلط افلراد محلله و     فضا ازمین مالی خدمات مورد نیأتبرای 
اسلتقوال   اهلالی محلله  ، شددیده  در این ایده کنندگاناستفاده

 .کردنداولیه طرح  ۀمناسوی از اید

هققای پققروژه آمققده از دیققت بققه نتققای 

 دانشجویی
مطالعه  شده در این های دانشجویی انجامپروژهشرح تمامی 

املا   ؛های ساختاری مقالله وجلود نلدارد   به دلی  محدودیت
 مجریلان طلرح،  از منظلر   در مجملو  و  هاپروژه کلینتایج 

بنللدی هللایی بللرای اولویللت  روش .شللدموفللق ارزیللابی  
های پایداری اجتماعی براسلاس نیازهلای مختللف     شاخ 

)فتلاحی،   یک جامعه و طراحلی براسلاس آنهلا وجلود دارد    
ارزیلابی   ،که هدف این آزمای  از آنجااما  ؛(71-66: 1392

 طراحللی بللرای مسللائ  اس در اسکلیللت اسللتراتژی پللی 
طراحان در گروهی از و بررسی عملکردهای  بومی اجتماعی

در مطالعلات   های معمولمواجه و استفاده از آن بود، تالش
یلا  سازی کامل  اطالعلات   و مستند سازیبرای موثق کیفی

   .انجام نشد هابندی شاخ  لویتوا
ت در پی ارزیلابی جزئیلا  این مطالعه علت این است که 

و  ه اسلت هلا نولود  ح راهگویی  نهایی یا میزان پاسخنتیجۀ 
یلا   داشلتن  امکلان  ، یعنلی تمرکز آزمای  بر اصل  موضلو   

برای معضالت داخلی هایی ح چنین راه ۀارائ نداشتن امکان
د شوآنچه در این میان باع  می بومی است.توسط طراحان 
 ،کننلد ییلد  أترا شلده   هلای انجلام  کلیت پروژهپژوهشگران 

 ۀمرحلل در آمده  دست ههای ب، دادهانجام پروژه روش ۀمقایس
های موفق خارجی است. کشف و نتایج طرح نهایی، با نمونه

یعنلی   ،رسیدن اص  موضو  است در صورت به نتیجه واضح

هلای  یید عملکرد کلی سیستمأتو امکان کاربندی این ابزار 
 تریقهای دق، تالش برای رسیدن به پاسخمحصول -خدمت

الوته یادآوری این  پذیر خواهد بود.امکان در مطالعات آینده
تفکلر  حلوزۀ  از منظلر کارشناسلان    کله  نکته الزاملی اسلت  

مسائ  خوی  دانسته  احی، مسائ  طراحی که غال  آنهاطر
 تلوان می عیاری ندارند و معموالً تمامح  شوند، هرگز راهمی
 ،الوسللون) دسللت یافلت  در آنهلا  سازشلی موقللت بلله  تنهلا 
رسد همین قاعده در ارتوا  بلا طراحلی   به نظر می .(1392

 برای پایداری اجتماعی نیز حاکم است.
های نهلایی بلا   ح اغل  راهرسد در ارزیابی کلی به نظر می

بلرای   یحل  مفیلد  عنلوان راه  بله توانستند اندک تغییراتی می
کلار  ه بل  شلده  بررسلی  ۀسازی معض  اجتماعی در محلبرطرف

گروه طراحلی   ن نتیجه نشان از دریافت مناس یا گرفته شوند.
طلور درک   پایداری اجتملاعی و هملین  های از خواسته و آرمان

دو  سلازی پیاده اس بوده است.اسمنطق موجود در رویکرد پی
کشلف امکانلات و   یعنی  ،اسدیاساص  از میان ارکان ابزار ام

هلا، اشلخاص و   ایجاد ارتوا  میلان مکلان  ی موجود و هافرصت
 رکلن سلوم  . ها با موفقیت انجام شد، در اغل  پروژهمحصوالت

اجرایلی اسلت کله بله      یاقلدام  ،بهوود مداوم سیستم یعنی نیز
تلوان  می و داردنیاز ح  در بلندمدت سازی و بازنگری راهپیاده

   .دکرتمرکز بر آن در مطالعات بعدی 
مشلکالت   ؛ترتی  قابل  بیلان هسلتند    بدین نتایج دیگر

حتلی در منلاطق    هلای شلهری و  تمامی حوزهدر  اجتماعی
ح  متناس  با شلرایط  مرفه وجود دارند و امکان یافتن راه

کله   از آنجااسی موجود است. اسآنها از طریق ابزارهای پی
اس بللر بللازآفرینی ترکیوللی از منللاب  دیاسکیللد ابللزار امأت

ن نیلاز بله ورود منلاب     وموجود و در دسلترس اسلت و بلد   
چلابکی   ،هلا نتلایج حاصل  از پلروژه   ، ندکعم  میخارجی 
منلاب  و بلرای عملیلات اجرایلی در خلود       ۀدر حوزفراوانی 
در تغییلر   ،اس اس پیعملکرد اصلی مورد انتظار از  اند.یافته
نگاه طراحان از تمرکز بر محصوالت یا خدمات صلرف   ۀزاوی
خلوبی در   یلک سیسلتم یکپارچله و هماهنلس بله     ارائلۀ  به 
کله بلرای نملای     ابزارهلایی  ویدا بلود.  های نهایی ه ح  راه

کلار گرفتله   ه ارتواطات میان اجلزا بل   ۀسیستم و نحونقشۀ 
آسلانی   گروه طراحی بهابزارهای متداولی هستند که  ،شدند

ترکیل  مناسلوی از    ،هاح در اغل  راه .از آن استفاده کرد
شلده   ارائههای ح راه .شدایجاد محصوالت در کنار خدمات 

اشلتیا  مناسلوی   مواقل ،  اغلل   در یر بودند و پذبسیار باور
 محالت ابراز شد.ساکنان از طرف  هاایدهبرای اجرای 
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   ____________________________________________________ هسجنت
و  ، نوود دانل  پیشلین  موجودخألهای توجه به  حاضر با ۀمقال

 د.شل بر اهداف آموزشی متمرکز  ضرورت انتقال مفاهیم، عمدتاً
 بله شلرح   ،تلوجهی از مطالعله  درخلور  بخ   ،به همین منظور

طراحلی بلرای آن و    و للزوم  ، امکلان جایگاه پایداری اجتماعی
 ۀپروژ محصول پرداخت. -های خدمترویکرد سیستم یستیچ

محللالت شللهر  در پایللداری اجتمللاعی ۀطراحللی بللرای توسللع
هلای  حل  راه ۀارائل برای موردی  ۀعنوان مطالع اصفهان نیز نه به

 ی  نلو  نگلاه  نماای از عنوان نمونه به بلکه ،عیار تمامبالفص  و 
و داخللی   ۀاس در نمونل اسپلی  کاربندی و بررسی اص  امکان

تللوان مللی ،از همللین رو ارائلله شللد.طراحللان بللومی توسللط 
 هریللک از هللای بللدی  و متناسلل  دیگللری نیللز بللرای حلل  راه

ارائله و  متصلور بلود کله    های دانشلجویی انجلام گرفتله،     پروژه
 نووده است. تحقیقجزو اهداف این آنها، مقایسۀ 

 ،اساسابزارهای پیبندی باید خاطرنشان کرد در جم 
 داری اجتماعیسوی طراحی برای پای بهای مناس  را دریچه
که  اندفراهم آورده کان مشارکت طراحان در این عرصهو ام

فراگیری و اجرا از طرف ایشان طلل    برایاهتمام بیشتری 
 -هلای خلدمت  رویکلرد سیسلتم  سازی امکان پیاده .کندمی
هللای اثرگللذار در حلل بللرای دسللتیابی بلله راه صللول، مح

دستیابی  های داخلی و بومی ایران وجود دارد.مسئله صورت
هلای  توسط تلیم اس دیاسروش ام ح  با استفاده ازبه راه

همراه داشلت کله امکلان     بهنتایج قاب  قوولی  بومیطراحی 
های آموزشی مرتوط با طراحلی  آن را به دیگر برنامه ۀتوسع
 دهد.دار نشان میپای

خاطرنشللان  ،جنولی ایللن مطالعلله  بنللدیجملل عنللوان  بله 
مقاالتی که به شلرح چیسلتی و چگلونگی    جای خالی د شو می
 طراحی ۀهای نو در حوزدان  جدید و رویکردهای سازیپیاده
ازنللد، پردبداخلللی  نیازهللای شللرایط بللومی وبللا  در انطوللا  و
ری بسلیاری  که سلوگی  حالی در. شوددیده میصورت جدی  به

سلمت   طراحی در کشلورمان بله   ۀاز مطالعات حال حاضر حوز
و بلا کمتلرین    هلای قوللی  دان  ۀتکرار مطالعات موردی بر پای
مطالعلاتی کله بتواننلد بلا معرفلی      نوآوری است، لزوم توجه به 

هلای بلزرگ موجلود را    های کلالن دانل  طراحلی، خأل   حوزه
برای کاربردی دیگر ابزارهای  . بررسیدشواحساس می ،پرکنند

میلزان  مقیاس  ۀو ارائاجتماعی، بررسی  پایداری نی  به اهداف
اس و ارزیللابی میللزان اثرگللذاری اسهللای پللیکارآمللدی روش

 االت باز ایلن تحقیلق اسلت   ؤساز های طراحانه در اجرا، ح  راه
 کند.ن را طل  میاکه تالش دیگر محقق

  _______________________________________________ یپایگزاری 
، آستان اه هنر اصفهاندانشگمسئوالن پایان از همکاری  در

، یلیئپیام آقایی، مرتضی اسلما  و دانشجویان مقدس زینویه
که ملا را  سازی، عماد رضایت و محدثه فرامرزی سینا تفنس
 تشکر را داریم. مرات ، کردندمطالعه یاری  این در انجام
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1. Ecodesign. 
2. Green Design. 
3. Reduce Reuse Recycle. 
4. Cradle to Cradle. 
5. Product Service Systems: PSS. 
6. Brundtland. 
7. Colantonio. 
8. Tischner. 
9. PSS Board. 
10. MSDS: Modular System Design For Sustainability. 

، توسلط  قل  اجتماعی مفهومی است کله در بسلیاری از موا   یۀسرما .11
ینلدهای  افرتحلیلگران اجتملاعی بلرای توضلیح طیلف وسلیعی از      

تلوان گفلت   ترین تعریلف ملی   رود. اما در جام اجتماعی به کار می
اجتمللاعی، مجموعلله منللابعی اسللت کلله در ذات روابللط   ۀسللرمای

های اجتماعی جامعه وجود دارد و بر رشلد  خانوادگی و در سازمان
اجتملاعی،   ۀشناختی یا اجتماعی افراد مؤثر است. اصطالح سلرمای 

عنلوان منول  باارزشلی     میان افراد جامعه بله به پیوندها و ارتواطاتِ 
اشاره دارد که با خلق هنجارهلا و اعتملاد متقابل ، موجل  تحقلق      

تللوان بلله بیشللتر مللی ۀشللوند. بللرای مطالعللاهللداف جامعلله مللی
http://www.hawzah.net/fa/magazine/magart/3881/5006
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12. The Next Economy. 
13. Modular System Design for Sustainability. 
14. Design and Innovation for Sustainability. 
15. ABCD: Asset based Community Development. 
16. Repair Café. 
17. Car Pooling. 
18. ACGA: American Community Gardening Association. 
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بررسلی  » (،1391) سلعید  ،شلفیعا  ؛مرضاغال ،نجفی ؛محمود ،پور جمعه
، «تراکم و پایلداری اجتملاعی در منلاطق شلهرداری تهلران      ۀرابط

 .185-200، ص  (4) 23 ، شمارۀریزی محیطی جغرافیا و برنامه
، (1390) فریوللرز ،زاده میللرک ؛محمدرضللا ،ایهمللزه م؛مللری ،سللالمی
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