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چكیده
یکی از شاخصه های مهم در معماری و شهرسازی بررسی مفاهیم تاثیرات پاید اری اجتماعی در اماکن مهم شهرها بوده که به مجموعهه رراینهد
هایی گفته می شود که هدف آن ارزایش کیفیت زندگی و به مفهومی دیگر ایجاد عدالت و تساوی بین تمامی اقشار مختلف جامعهه مهی باشهد،
بنابراین ارراد با توجه به ارتباط با محیط اطراف خود ارتباط اجتماعی خود را شکل داده ،این عامل باعث ایجاد درع یا تهداو حوهور انسهان در
مکان های مختلف می باشد .در معماری اسالمی نیز به دلیل این که اسال دینی است مردمی ،دربناهای ساخته شده نیهز تعهامالت اجتمهاعی
بسیار حائز اهمیت بوده است ،مسجد جامع زنجان به دلیل ویژگی های خاص کالبدی و مفاهیم ماهوی و معنوی ،از دیدگاه تعامالت اجتمهاعی
بسیار مورد توجه واقع شده است ،لذا با در نظر گررتن این شرایط بررسی پایداری اجتماعی در مسهجد جهامع زنجهان ،شهناخت عوامهل شهکل
دهنده پایداری و تداو حوور ارراد قابل توجه می باشد.
کلمات کلیدی :پایداری اجتماعی ،معماری اسالمی ،مسجد جامع زنجان ،پایداری.

مقدمه
پایداری مفهومی است که توجه اساسی آن بر حفظ سرمایه ها (انسانی ،طبیعی ،اجتماعی) در جهت عدالت بین نسلی است .توسهعه
پایداری در صورتی تحقق می یابد که همپوشی بین الیه های اکولوژیکی ،اقتصادی و اجتماعی ایجاد گردد .لذا ابعهاد توسهعه پایهدار
در بر گیرنده ی خصیصه های اجتماعی و اقتصادی و محیطی است که بیانگر مفهومی موزون و به هم پیوسته در قالب کلیتی واحهد
و دارای تعامل است .بنابر این پایداری اجتماعی به معنای ارتقای کیفیت زندگی و توسهعه منهابع انسهانی و در نهایهت خهود تهوانی
اجتماعات محلی برای غلبه بر چالش ها و مسائل درونی و واکنش در برابر تغییرات بیرونی و مدیریت حفظ ارزش ها است.
در پژوهش های بسیاری به مفاهیم مهم و قابل اهمیتی مانند مولفه ها و شاخص های پایداری اجتماعی مورد مطالعهه قهرار گررتهه
شده است و بعد اجتماعی آن تا کنون به ویژگی های یک اجتماع محلی پایدار در میان پژوهش ههای حهوزه معمهاری و شهرسهازی
دیده شده ،واضح است که اصول و ویژگی های یک اجتماع پایدار به ررهنگ و زمینه های محلی جامعه خاصی مانند جامعه اسالمی
ارتباط دارد .در ررهنگ اسالمی نیز که برگررته از جهان بینی اسالمی می باشد ،مفاهیم ،اصول و شاخصه ههایی بهه منظهور تحقهق
یک اجتماع مطلوب وجود دارد ،از این اجتماع پایدار در اسال به عنوان (امت اسالمی) یاد می شهود و ضهمن تبیهین مفههو آن در
سنت ،سلسله اصول و مفاهیمی را به منظور تحقق آن ارائه نموده است ،این اصول طی تاریخ در سرزمین های اسالمی تجلی یارتهه
و شکل شهرها و مکان های خاص مسلمانان را در عین کثرت ،وحدتی خاص بخشیده و مسهاجد نیهز در شههرهای اسهالمی بیهانگر
اهمیت و ویژگی خاص حوور اجتماع و رعالیت های اجتماعی در این مکان مقدس را القها مهی کنهد .در میهان انهدا ههای درون
شهری هر شهر یا روستا نیایشگاه همیشه جایگاه ویژه خود را داشته و دارد و از اندا های دیگر نمایان تر و چشم گیر تر می باشهد،
در اسال جایگاهی به اسم مسجد در پهنه ی زمین گسترده است چرا که تنها دینی است که هر جایی از زمین را نیایشگاه خداونهد
می داند ][4لذا به نظر می رسد که شاخصه های اجتماع پایدار از منظر اسال بسیار حائز اهمیت و در معمهاری مسهاجد مسهلمانان
بسیار تاثیر گذار بوده است ،چون در مساجد عالوه بر کارکرد های دینی به سایر رعالیت های اجتماعی و عمومی پرداخته مهی شهود
که به عنوان مکانی با هویت و معنا بخش در بستر ررهنگ جامعه اسالمی می باشد ،بدین منظهور بها بیهان شهر مختصهری از بعهد
اجتماعی و بررسی هویت اجتماعی و شناسایی تعامالت مختلف بین ارراد در شهر اسالمی و پایداری اجتماعی در اسهال بهه تبیهین
اهمیت مسجد و نقش اهمیت پایداری در آن پرداخته و با توجه به مبانی یاد شده در زمینه پایداری اجتماعی به بررسی این رراینهد
در نمو نه مورد مطالعه  ،مسجد جامع زنجان پرداخته و از این مفاهیم تحت عنوان بررسی پایداری اجتماعی معماری اسالمی ایهران

مورد تحلیل و واکاوی قرار گررته شده است.
پایداری
پایداری به معنی ارائه راه حل هایی در مقابل الگوهای رانی کالبهدی ،اجتمهاعی مهی باشهد .بنهابراین دهخهدا پایهداری را "بهادوا و
ماندنی" می داند .پایداری یک دید و بینش است که بر اساس آن ،با توجه به اهداف مشخص و تعیین شده ،انسان خواههان گهذر از
وضعیتی به وضعیت بهتر است .مک الرن معتقد است پایداری به عنوان یک حالت مطلوب یا مجموعه ای از وضعیت های مقهاو در
طول زمان است [17].واژه پایداری امروزه به طور گسترده ای به منظور توصیف جهانی که در آن نطا های انسهانی و طبیعهی کهه
تواما بتوانند در آینده ای دور ادامه حیات دهند ،به کار گررته می شوند ..بنابراین جهت بست مفهو پایداری میتوان به شاخه ای از
این مهم اشاره نمود که در معماری با نا طراحی پاپدار به آن اشاره شده است ،لذا طراحی پایدار نوعی از طراحهی اسهت کهه قصهد
دارد به نیازهای روزمره بدون آسیب به منابع نسل های آینده پاسخ دهد ،در طراحی پایدار باید به پایداری اجتمهاعی و اقتصهادی و
تاثیرات محیطی ساختمان ها و شهر ها اهمیت داده شود [15].بنابراین یکی از شاخصه های مهم در معماری و شهر سازی بررسهی

مفاهیم تاثیرات پایداری اجتماعی در اماکن مهم شهرها بوده که با توجه به موارد یاد شده ،مطالعه این عوامل جهت شناسایی میزان
تعامالت اجتماعی در محیط های مختلف ،قابل اهمیت می باشد.

پایداری اجتماعی
پایداری اجتماعی ،مجموعه ای از اقدامات و خط مشئ ها است که هدف آن بهبود کیفیهت زنهدگی و دسترسهی عادالنهه بهه توزیهع
حقوق و استفاده و تخصیص مناسب محیط طبیعی و مصنوع است ،این امر داللت دارد بر شرایط زندگی محلی .پایهداری اجتمهاعی
تحت عنوان زندگی سالم و بارور و هماهنگ با طبیعت تعریف شده است ،در این تعریف بقا و حیات جامعه ،همگا با حفظ کیفیهت
محیطی و مرتبط با نظا هستی در جهت دستیابی به باالتریین سطح رضایت از زندگی است.
تعاریف متعددی از سوی منابع مختلف برای پایداری اجتماعی ارائه شده است .در برخی از تعاریف ارائه شده از پایهداری اجتمهاعی،
مفهو " عدالت و تساوی"  ،در محوریت قرار گررته است ،کونیگ بیان می دارد که پایهداری اجتمهاعی بهه جامعهه ای کهه تسهاوی
حقوق در آن رعایت گردد ،عاری از محرومیت اجتماعی می باشد و از کیفیت خوب زندگی و معیشت برای همگان برخهوردار باشهد،
بر می گردد[22].
مسعودی نیز( )1387حوزه عمومی را روایی می داند که در آن ررد به بیان خویش در ارتباط با دیگر مهی پهردازد .او ویژگهی ایهن
حوزه را جمع شدن اشخاص گرد هم و بحث در مورد عالئق عمومی دانسته ،لذا این پدیده اجتماعی می بایستی در دسترسهی تمها
شهروندان باشد [13].لذا ارراد بر اساس منارع خود ،ارتباط اجتماعی را شکل داده و بر اساس توقعات ،هنجارها و نقش ههای معهین
خود ،به آن می پردازند بنابراین نحوه حوور ررد در مکان به همراه سایرین عاملی قوی در تصمیم ررد برای ماندن در آن است و در
این راستا حتی ممکن است ارراد در جستجو مکان هایی که در آن ،اررادی با خصوصیت مشابه آن به لحاظ طبقه ،مهذهب ،الگهوی
زندگی ،تحصیالت و تربیت و نژاد مشابه به حوور دارند ،بشناسند .اما با آن که همگن بودن ارراد  ،مشوق مالقات و ارهزایش تعامهل
با مکانهای ریزیکی و اجتماعی ودر نتیجه ارتقا دلبستگی به آن مکان است ،در عین حال مکهان ههای اجتمهاعی غیهر همگهن نیهز
ررصتی است تا ارراد با هم بودن و تعامالت اجتماعی غنی و آزاد را تجربه کنند[21] .در برخی دیگر از تعاریف پایهداری اجتمهاعی،
به جز عدالت ،مفهو مشارکت و نیز وجود نهادهای مدنی مورد تایید قرار گررته شده است[20] .
نتیجه این که توسعه اجتماعی در پی ایجاد به بود در وضعیت اجتماعی ارراد یک جامعه است که برای تحقق چنین بهبودی در پهی
تغییر در الگو هایی دست و پا گیر و زاید ررتاری ،شناختی و روی آوردن به یک نگرش ،آرمان و اعتقاد مطلوب تری است که بتوانهد
پاسخگوی مشکالت اجتماعی باشد[16].

پایداری اجتماعی در معماری
جامعه و ا جتماع به شکل یک رو در کالبدی به نا معماری ،حیات دارد و ویژگی های این کالبهد اسهت کهه در رشهد و شهکورایی
درون و رو آن تاثیر مستقیم داشته و یک رابطه متقابل بین این دو را شکل می دهند .در سه دهه گذشته مبانی معمهاری نیهز در
کنار علو اجتماعی به مسائل اجتماعی نیز معطوف شد .در واقع محیط در کنار علهو اجتمهاعی نقهش اهمیهت خهود را در بررسهی
پایداری باز یارت ،بعد اجتماعی معماری پایدار مبتنی بر مثلثی از انسان ،روا و حیات جمعی است که پاسخگویی بهه ابعهاد مهذکور
مستلز توجه به شناخت ابعاد کالبدی ،شناخت ابعاد موثر در حیات جمعی و ررصت های الز جهت بروز رعالیهت ههای اجتمهاعی،
شناخت گروه های مختلف استفاده کننده ،دست یابی به اهداف توسعه پایدار ،نیازمند توانمند سازی گروه های محهرو اجتمهاعی و
مشارکت مردمی است [10].معماری پایداری اجتماعی را می توان در چند شاخصه اصلی مورد بررسی قهرار داد کهه شهامل امنیهت،
ایجاد حس تعلق و هویت بخش ،زیبایی شناختی و آسایش اجتماعی بررسی کرد که هر کدا در صدد ،ررع برخی از نیازهای انسانی
است .بنابرین آنچه که امروز با عنوان پایداری اجتماعی در معماری مطر می شود در حقیقهت برخواسهته از رویکردههای ررهنگهی
اجتماعی در معماری است .در ای ن نگرش تاثیر ررتارها ،اعتقادات و ررهنگ جامعه در معماری در درجه اول اهمیت قرار مهی گیهرد.

در مجموع معماری با رویکردی پایداری اجتماعی طراحی رواهایی است که بها ررهنهگ ،ررتارهها و روش زنهدگی انسهان هها بهرای
حداکثر زمان ممکن همخوانی داشته باشد و بستر مناسب زندگی بشر برای زمان های طوالنی به شمار می آید[9] .
لذا از شاخصه های تاثیرگذار معماری بر پایداری اجتماعی می توان به عوامل زیر اشاره نمود:
 -1هویت معماری :معماری به رغم تفاوت های سرزمینی که در شهکل آن تهاثیر گذاشهته اسهت دارای ویژگهی ههای پاتهی ،پویها و
تدریجی است که آن را هویت می نامند .یکی از خصوصیات مکان که ما را به سوی درک هویت مکان رهنمود می سازد ،به صهورت
نظم روایی ،خاطره ،جهت گیری و یگانه پنداری است .اگر هر یک از این وجوه در مکان وجود نداشته باشد ،وضو و روشنی مکهان
برای شهود به ناظر از میان خواهد ررت و معنای از پس این مکان به او متابدر نخواهد شد[5] .
 -2بهداشت و امنیت در معماری :امنیت اجتماعی مفهومی است روانشناختی که شامل امنیهت پهنهی و امنیهت عینهی مهی شهود،
امنیت پهنی شامل ادراک ارراد از شرایط زندگی و موقعیت آنها در جامعه خالصه می شود و امنیت عینی بها مولفهه ههای حقیقهی
امنیت مرتبط است[1] .
 -3آسایش در معماری :رضایت مندی از روا ناشی از آسایش حرارتی صوتی و بصری می باشد.
 -4سرزندگی :یک روای شهری سر زنده و پویا برایندی است از حوور چشم گیر ارراد و تداو آن در ساعات مختلف شهبانه روز در
یک مکان و انجا رعالیت هایی به صورت دلخواه یا اجبار می باشد[8].
 -5پویایی و سازگاری :سازگاری به مفهو انطباق رر با رعالیت های گوناگون و مدارهای ررتاری می باشد[14].
 -6تعلق مکانی :حس تعلق یکی از عالئم و عوامل مهم در رابطه با انسان و محیط انسان ساخت می باشد.
 -7بعد کاربردی :معماری سنتی زیبا و دلنشین است ،زیبایی معماری در هنرنمایی نیست بلکه زیبهایی از معررهت هسهتی و جههان
متعالی می باشد ،پس رمز زیبایی معماری سنتی در نسبت معررت و هستی نهفته است[2] .
 -8انسجا اجتماعی :این عامل یکی از مولفه های تاثیرگذار شکل دهنده تعامالت اجتماعی در اماکن مختلف می باشد.
 -9خوانایی :خوانایی هر روایی در واقع بر گررته از ساختار و کاربرد آن روا می باشد.
 -10تعامالت اجتماعی :از جمله عوامل موثر در پایداری اجتماعی تداو حوور ارراد در یک مکان و ایجاد حهس آرامهش و ررهاه در
مراجعین با آن مکان است.
 -11دسترسی :به مفهو سهولت نفوپ ریریکی و بخش های مختلف بارت شهری می باشد[14].
 -12تنوع :تنوع کابری ها در یک مکان و همچنین تنوع رعالیت ها باعث به وجود آمدن روای شلوغ در بیشتر طهول شهبانه روز در
این مکان شده است[11].
بنابراین محیطی از لحاظ اجتماعی پایدار است که در ضمن جذابیت -1 :نسبت با ویژگیهای شرایط و مکانی پاسخگو و کهنش منهد
است -2 .در طول ررآیند حیات خود از نیرو ها و قابلیت های بستر بو شناختی در راستای ایجاد و شرایط محیطی مطلوب استفاده
می کنند -3 .از تعادل بو شناختی برخوردار است -4.نسبت به تغییرات بر شرایط و نیاز هایی پیش آمده انطباق پذیرد و در نتیجه
تداو پیدا کند -5 .به واسطه برخورداری از ویژگیهای مبتنی بر مکان متمایز و قابل تفکیک است[19].

پایداری اجتماعی و اهمیت آن در معماری اسالمی و مساجد
در شهرهای ایرانی پیش از اسال  ،عامل کنترل کننده ای که نظم ریزیکی شههر نیهز از آن متهاثر بهوده منجهر بهه تفکیهک طبقهات
اجتماعی می شد .نمود ریزیکی این تفکیک از امکان حوور همه مرد در بخش های اصلی که در انحصار نهادهای موثر و کهار اداره
شهر بودند می کاست .رروریختن نظا کاستی و بست اندیشه وحد ت گرایی اسال منجر به استخراج عرصه های حوور مرد و نهاد
موثر مسجد (در شهر اسالمی) شد و روای حاصل از آن میدان شهر اسالمی است که از مسجد جامع اعتبار مهی یابهد[7] .در آغهاز
اسال اولین ساختمان عمومی شهرهای اسالمی مسجد بود که با اهمیت یارتن روز ارزون آن تما رعالیت های عمهومی شههروندان

نیز در این مکان انجا میگررت به طوری که در اطراف حیاط مسجد کم کم بناهای عمومی مورد نیاز مسهلمانان بهه مسهجد اضهاره
می شد و عالوه بر ویژگی چند عملکردی مسجد ،آن حیاط آن را به روایی با عملکرد های ترکیبی تبدیل می کهرد .بهه طهور کلهی
جهان اسال چن دان سر کاری با رلکه ها و میدان های شهری نداشته است و ترجیح داده است این روای باز را در حیطه خصوصهی
نگه دارد و از این روی امکان تبدیل آن ها را به مکان تمرکز عمومی از دست داده است[18] .مسجد در یک شههر سهنتی اسهالمی
صررا مرکز رعالیت های مذهبی نیست ،بلکه مرکز حیات و زندگی جامعه و در بردارنده رعالیت های ررهنگی ،اجتمهاعی ،سیاسهی و
تا حدی اقتصادی نیز هست [3] .بنابراین اصول پایداری اجتماعی در اسال به سه دسته ( اعتقادی ،کاربردی و اخالقهی) بیهان مهی
شود [12] .با توجه به مطالب گفته شده می توان ویژگی های زیر را برای رواهای جمعی در معماری اسالمی-ایرانی بر شهمرد ،بهه
این ترتیب است که اعتقادات به توحید و الها از آن در خلق آثهار مختلهف عامهل اصهلی تجلهی وحهدت و نشهان دهنهده پایهداری
اجتماعی مسلمانان می گردد.
در نتیجه می توان مهمترین راه کارها برای رسیدن به پایداری اجتماعی و تقویت تعامالت اجتماعی در روهاهای بهاز جمعهی را بهه
موارد زیر اشاره نمود _1 :تراکم و پیوستگی روا ها _2 .رعایت سلسله مراتب در عملکرد و دسترسی رواهای عمومی _3 .توجه بهه
درون گرایی _4 .توجه به مقیاس انسانی _5 .توجه به ارزش های تاریخی ،اجتماعی و ررهنگی که بر درک مطلوب از روا تاثیر مهی
گذارد][7

روش پژوهش
روش پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و جمع آوری اطالعات مههم در زمینهه ههای شهکل دهنهده تعهامالت اجتمهاعی و
شناسایی عوامل تاثیر گذار بر پایداری اجتماعی (در اسال و بناهای اسالمی) می باشد و سپس با در نظر گررتن مطالب یهاد شهده و
شناخت تمامی شاخصه های مهم شکل دهنده این ررایند ،به شناسایی تاثیرات پایداری اجتماعی معماری اسالمی ایهران در مسهجد
جامع زنجان پرداخته شد ،که به نتایج قابل توجهی از این تحقیق می توان دست یارت.

نمونه مورد مطالعه "مسجد جامع زنجان"
مسجد و مدرسه جامع زنجان ،معروف به مسجد سید در قلب بارت تاریخی شهر زنجان قرار گررته است .این مسجد از ضلع غربی به
بازار قیصریه و از ضلع شرقی با معبر موصوف به کوچه مسجد سید و از جبهه شمالی با خیابان اما و سبزه میدان درارتباط است.
مجموعه مسجد و مدرسه سید توسط عبداله میرزادارا پسر یازدهم رتحعلی شاه قاجار در زمان حمکرانی وی در زنجان در سال
 1242هجری قمری احداث گردیده است ،بر اساس مدارک و اسناد سال مزبور به اختتا آن است و هیچگونه ارزایش مجموعه و
الحاقات در دوره بعدی مشاهده نمی گردد .مجموعه تاریخی مسجد و مدرسه سید یکی از بناهای ارزشمند داخل شهری است ،این
مسجد بر اساس پالن مساجد یکی از بناهای ارزشمند داخل شهری است ،این مسجد براساس پالن مساجد چهار ایوانی ساخته
شده ،طبق معمول ،ایوان ورودی مقابل شاه نشین گنبد دار قرار داده شده است .مساجد با سبک چهار ایوانی در پی تحوالت مهمی
که در طر کالبدی در ایران پایه گذاری گردید با الها از معماری دوران پارتی "کاخ هتره" پدیدار گشته و به اعتباری مسجد
جامع زواره و به قولی دیگر مسجد جامع اصفهان از نخستین مساجدی است که به این سبک ساخته شده است[6] .

شكل( :)1پالن مسجد جامع  ،ماخذ :میراث فرهنگی ،ماخذ:نگارندگان

شكل( :)2صحن مسجد جامع زنجان ،ماخذ:

نگارندگان

شكل( :)3ایوان مسجد جامع زنجان ،ماخذ :نگارندگان شكل( :)4شبستان مسجد جامع زنجان ،ماخذ :نگارندگان

اهمیت شناسایی پایداری اجتماعی معماری اسالمی در "مسجد جامع زنجان"
مسجد جامع زنجان به دلیل قرار گیری در بار ت تاریخی شهر زنجان و ارتباط بالقوه آن با بازار زنجان و سبزه میدان به عنوان عنصر
شهری سنتی ،به دلیل وجود این عناصر در مکان به عنوان مرکز تعامالت اجتماعی در شهرشناخته شده و اکثر رعالیت های روزانهه
اقشار مختلف جامعه در این بنای با ارزش صورت می گیرد ،بنابراین میزان تعامالت اجتماعی در مسجد جهامع از اهمیهت ویهژه ای
برخوردار است؛ مسجد جامع از نظر کالبد و معماری و همچنین نحوه استقرار و ارتباط آن با عناصر مهم تاریخی بارت سهنتی شههر
زنجان می توان از آن به عنوان عنصر مرکزی بارت تاریخی و عنصرهویت بخش در این محدوده با ارزش شهری یاد کرد.

جمع بندی
با توجه به مطالعات انجا شده در زمینه پایداری ،پایداری معنای راه حل هایی در مقابل الگو ههای رهانی کالبهدی و اجتمهاعی مهی
باشد و پایداری اجتماعی به مفعو شکل دهنده تساوی در جامعه و ارزایش کیفیت زندگی برای همگان می باشد که ارراد بر اسهاس
شرا یط زندگی در مورد مکان و محیط های مختلف که در آن قرار گررته اند برداشت های مختلفی را نسبت به محیط دریارهت مهی
کنند ،که شامل همگن شدن با ارراد و ایجاد انگیزه بهتر برای ارزایش تعامل ریزیکی و اجتماعی و در نهایهت دلبسهتگی مهی گهردد،
این عامل ررصتی را ایجاد می کند تا ارراد ت عامالت اجتماعی مهمی را تجربه کنند.در این زمینه می توان در مورد پایداری اجتماعی
نیز دست یارت لذا با بررسی بیشتر پایداری اجتماعی از دیدگاه معماری می توان بهه عهواملی شهامل امنیهت ،حهس تعلهق ،زیبهایی

شناختی و آسایش اجتماعی گردد که ای عوامل به عنوان پایداری اجتماعی در معماری شناخته می شود.تمامی عوامل یاد شده بهه
دلیل رو معماری اسالمی و هویت ماهوی دین اسال و تساوی اجتماعی ارراد در مکان های مختلف بهه ویهژه مسهجد جهامع قابهل
انتقال است در نتیجه می توان مهمترین راه کارها برای رسیدن به پایداری اجتماعی و تقویت تعامالت اجتماعی را به مواردی چهون
پیوستگی رواها ایجاد سلسله مراتب در رواها ،توجه به درون گرایهی ،توجهه بهر مقیهاس انسهانی ،توجهه بهه ارزش ههای تهاریخی،
اجنماعی و ررهنگی اشاره نمود که به دلیل ویژگی خاص مسجد جامع زنجان و جایگاه آن از نظر دیدگاه مرد و ارتباط ارراد در این
مکان م ی توان تمامی شاخصه های ایجاد کننده در تعامالت اجتماعی تعمیم و مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

نتیجه گیری
بر اساس یارته های تحقیق می توان به این نتایج دست یارت که به دلیل وجود ویژگی های غنی در رابطه با پایهداری اجتمهاعی در
معماری مسلمانان به ویژه مساجد جامع،حوو ر ارراد و پایداری در اجتماعات مختلف در دین اسهال بسهیار حهائز اهمیهت بوده،لهذا
وجود این ویژگی ها در تمامی اماکن جمعی به بررسی مورد مطالعه (مسجد جامع زنجان) پرداخته شد .بها در نظهر گهررتن عوامهل
ایجاد کننده و تاثیر گذار بر تعامالت اجتماعی می توان تمامی ویژگی های یاد شده را در این مکان شناسهایی کهرد کهه بها ارهزایش
حوور ارراد باعث انگیزش احساسات ارراد جامعه نسبت به بنای مسجد جامع از دیدگاه کالبدی می گردد ،در این رراینهد بها بیشهتر
شدن تعامالت اجتماعی ،ارزایش یارته و هر چه حوور انسان در این مکان بیشتر شده دل بستگی و احسهاس تعلهق نیهز بهه سهطح
باالتری ارتقا یارته و باعث تداو حوور در این بنا می گردد و با توجه به یارته های تحقیق در جهت رسیدن بهه پایهداری اجتمهاعی
می توان به این نکته اشاره نمود که با انجا تمهیدات مختلف که در پایداری اجتماعی تاثیر گذار می باشند به عنوان مثال ارهزایش
پیوستگی روایی و ایجاد سلسله مراتب و حفظ آن در مسجد جامع و جلوگیری از تخریب کالبدی به دلیل معماری سهنتی اسهالمی
که درون گرایی و حفظ مقیاس انسانی که باعث ایجاد ارزایش حوور مرد در ایهن مکهان مقهدس مهی گهردد ،مهی تهوان پایهداری
اجتماعی در مسجد جامع زنجان را ارزایش داد و باعث ایجاد حوور مداو و بیشتر شدن تعامالت ارراد و نهایتا ارزایش حهس تعلهق
خاطر نسبت به مسجد شد.
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