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چکیده
محله  مقیاس  در  اجتماعی  ابعاد  که  می شود  موجب  کلیت شهر  به  نسبت  محله  مناسب  مقیاس  داشتن 
قابل شناخت و کنترل باشد، امکان مدیریت محلی و دقیق فراهم شود، خودکفایی، یکپارچگی و انسجام 
اجتماعی شکل گیرد، حس هویت و تعلق مکانی در ساکنین به وجود آمده و از تمامی پتانسیل های ساکنین 
و منطقه استفاده شود. این مزایا که دقیقاً در مقابل مشکالت شهرهایی که از اجتماع رو به انحطاط، آلودگی، 
آشفتگی و تنزل کیفیت زندگی رنج می برند قرار دارد، متخصصان و عوامل مرتبط را به محله گرایی به عنوان 
ضرورت و راهکاری پایدار ترغیب می کند. اما آنچه در شهرسازی کنونی کشور ایران مشاهده می شود، اغلب 
شکست شیوه های محله گرایی است که بخشی از علت آن نهفته در عدم شناخت کافی از مفهوم محله و 
مفاهیم مشابه و وابسته به آن، همچون الگوهای جایگزین دوره معاصر و در نتیجه به کارگیری سیستم های 
محله گرایی نامناسب با توجه به زمینه موجود، است. لذا این مقاله به دنبال بررسی مفهوم محله و مقایسه 
آن در نظام سنتی شهرهای ایران با الگوهای مشابه که در دوره معاصر به وجود آمده و به عنوان جایگزینی 
برای محله به کار رفته اند و همچنین پاسخگویی به این سؤال که مفهوم محله در نظام سنتی شهرهای 
ایران با الگوهای مشابه دوره معاصر چه تفاوت هایی دارند، است تا از این طریق و با بهره گیری مناسب از 

محله گرایی، به راهکاری برای کاهش مشکالت موجود دست یافت.
دست یابی به پاسخ مناسب در این نوشتار به کمک روش توصیف و تحلیل اطالعات و داده های اسنادی 
و کتابخانه ای صورت گرفته و پژوهشی خطی–تحلیلی است. بر اساس آنچه به دست آمده، محله مفهومی 
بوده  یکسان  معاصر جایگزین  الگوهای  و  ایران  آن در شهرسازی کهن  است که هدف  کالبدی-محتوایی 
که  ترتیب  بدین  است.  شده  دو  این  میان  تمایز  بروز  موجب  آن،  زمان  و  نحوه شکل گیری  در  تفاوت  و 
معانی  القای  بوده سبب  با مشارکت ساکنین همراه  که  ایران  نظام سنتی  در  محله  تدریجی  شکل گیری 
ارزشمند فرهنگی-تاریخی و هویتی به محله شده که الگوهای از پیش طراحی شده معاصر برای دست یابی 
به آنها تالش می کنند که این برنامه ریزی و تالش گاهی موفقیت آمیز بوده و گاه با شکست روبرو شده است.
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مقدمه و چهارچوب پژوهش
فزاینده  رشد  چون  دالیلی  به  امروزی  شهرهای  از  بسیاری 
دچار  شهر  به  مهاجرت ها  افزایش  و  شهری  نشده  کنترل  و 
به  و  شده اند  هم ریختگی  به  و  آشفتگی  گستردگی نامنظم، 
نابهنجاری های  اکولوژی،  آلودگی  چون  مشکالتی  آن  تبع 
اجتماعی،  تعلق  حس  و  هویت  شدن  کمرنگ  اجتماعی، 
زندگی  کیفیت  کاهش  مجموع  در  و  اقتصادی  نابرابری های 
را به خود دیده اند. یکی از راهکارهایی که می تواند مشکالت 
پیش رو را کاهش داده یا از بین ببرد تقسیم شهر به مناطق 
کوچک تر است تا از طریق آن توانایی ایجاد اجتماعات منسجم 
محلی، تسهیل مدیریت شهری و یکپارچگی جامعه را به وجود 
آورد. محله گرایی قالبی برای شکل دادن به این ایده است که 
به سبب ویژگی های نهفته در محله می تواند کمک شایانی در 
ایران  کنونی  در شهرسازی  متأسفانه  انجام دهد.  زمینه  این 
به سبب عدم شناخت کافی از مفهوم محله و مفاهیم مشابه 
و  معاصر،  دوره  جایگزین  الگوهای  همچون  آن  به  وابسته  و 
ناکارآمد،  محله گرایی  سیستم های  کارگیری  به  نتیجه  در 
الگوبرداری نامناسب و ظاهری از الگوهای مدرِن معادل محله 
و یا تقسیمی صرفاً فضایی بر روی نقشه ها، محله گرایی اغلب 
با نتیجه گیری نامناسب روبرو شده است. بدیهی است توجه 
به محله به عنوان یک راهکار و ضرورت، هنگامی اثر بخش 
مفاهیم  و  مفهوم محله  از  و درست  کافی  است که شناخت 
زمانی  مختلف  شرایط  در  تا  باشد  داشته  وجود  آن  معادل 
در  منظور  بدین  شود.  اتخاذ  راهکار  مناسب ترین  مکانی،  و 
و  می شوند  بررسی  و  شرح  محله  از  تعاریفی  نوشتار  ابتدای 
ابعاد مفهوم محله از آن استخراج می شود. سپس این مفهوم 
و  بررسی  ایران  نظام شهر سنتی  و  قالب  در  آمده  به دست 
روند تغییرات آن در دوره مدرنیته تحلیل می شود. در ادامه 
الگوهای معاصر جایگزین محله بررسی شده و ویژگی های آن 
برشمرده می شود. در مهم ترین قسمت پژوهش نیز بر اساس 
مطالب طرح شده، مفهوم محله در گذشته شهرهای ایرانی و 
الگوهای معاصر جایگزین به صورت مقایسه ای مورد تحلیل 
و بحث قرار می گیرد. در پایان نیز نتیجه تمامی بخش ها به 

همراه نتیجه گیری کلی مطرح می شود.

پیشینه تحقیق
صورت  متفاوتی  پژوهش های  محله  مفهوم  بیان  زمینه  در 
بررسی  به  از جمله در تحقیقی دکتر عبدالهی  گرفته است. 
نظری مفهوم محله از دیدگاه های مختلف پرداخته و سپس 
است  کرده  بررسی  ایران  شرایط  با  را  شده  مطرح  مباحث 
دیگر  پژوهشی  در   .)1389 توکلی نیا،  و  صرافی  )عبدالهی، 
ایجاد  تغییرات  و  تحوالت  سیر  همکاران  و  رهنمایی  دکتر 
شده در ساختار و عملکرد محله های ایران را از دوره باستان 

همکاران،  و  )رهنمایی  کرده اند  بررسی  اسالمی  انقالب  تا 
در  محله  مفهوم  بازتولید  هدف؛  با  نیز  مطالعاتی   .)1386
شرایط شهری کنونی )سبحانی، 1385(، تببین مفهوم محله 
و عناصر شکل دهنده آن در بافت محالت سنتی )مضطرزاده 
و حجتی، 1392(، شرح مفهوم محله و بیان مفهوم تغییرات 
همچنین  رسیده اند.  انجام  به   ،)1389 )آذری،  محله ای 
تحقیقاتی در زمینه بیان الگوهای جدید شهرسازی هم تراز 
محله در دوره معاصر صورت گرفته است.)عینی فر، 1386(، 
)اردشیری و انصاری، 1388(، )عظیمی و مقدم، 1389(. در 
مقاله ای نیز به شرح اصول به کار رفته در محله های ایرانی 
و واحد همسایگی پرداخته شده و آنها را با یکدیگر مقایسه 
کرده اند )ثقه االسالمی و امین زاده، 1392(. اما در باب مقایسه 
و ریشه یابی تفاوت های مفهوم محله در ایران و الگوهای هم 
تراز دوره معاصر و دالیل آن، پژوهش محکمی صورت نگرفته 
لذا این ضرورت احساس شد که به این موضوع پرداخته شود. 

مفهوم محله
مفهوم محله واژه ای تازه در ادبیات شهرسازی جهان و خصوصاً 
ایران نیست. شکل اولیه این مفهوم را در قرن ها پیش و از زمانی 
که اولین حکومت های مرکزی ایران شکل گرفتند به صورت 
آن چنان  واژه  این  یافت1.  می توان  شارستان ها  و  دژها  کهن 
عامه  ادبیات  در  که حتی  است  گره خورده  مردم  فرهنگ  با 
قابل درک  برای مردم  استفاده می شود و مفهوم آن  به وفور 
است. اما زمانی که صحبت از تعریف و بیان مفهوم آن به میان 
می آید، همین واژه آشنا و ساده،  شکلی پیچیده و متغیر به 
خود می گیرد به طوری که نه تنها مردم، بلکه متخصصان این 
حوزه نیز از تعریف دقیق آن عاجز می شوند. برای تعریف محله 
هر یک از حیطه هاي مختلف علمي با توجه به زمینه هاي نظري 
خاص خود و زاویه نگاه به مفهوم محله، به شرح و کاربست آن 
پرداخته اند که نشان از چند وجهی و پیچیده بودن محله دارد. 
برای آشنایی بیشتر با مفهوم محله در ابتدا چند تعبیر از آن 

بیان می شود :
• سبب 	 به  که  است  ارضی  مجزای  گروه  یک  محله 

اجتماعی  خصوصیات  و  منطقه  خاص  فیزیکی  ویژگی های 
.)Glass, 1948( ساکنانش متمایز و شناخته می شود

• اجتماعي، 	 بعد  در  تعریف  قابل  معیارهاي  بر اساس 
افراد  از سازمان فضایي شهر است که تعامالت  محله بخشي 
در آن به صورت چهره به چهره رخ می دهد و مي تواند با توجه 
محدوده هاي  تعریف  و  اداري  ارتباطات  همچون؛  عواملي  به 
اجتماعي  برداشت هاي  زندگي،  قابل  محیط زیست  مشخص، 
ساکنان از محیط محله، ابعاد عملکردي و ارایه خدمات مورد 

  .)Barton, 2003( نیاز ساکنانش، تعریف شود
• محدوده یکپارچه فضایي از شهر با مرزهاي کالبدي 	
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بنابر درک ذهني و یا نشانه عیني براي ساکناني که تعلق مکاني 
تعیین کننده  کنند.  احساس  آن  در  اجتماعي  همبستگي  و 
پاسخگویي  و  رو  رو در  امکان شناخت  این محدوده،  مقیاس 
به نیازهاي روزمره در حد پیاده روي است. )عبدالهی، صرافی و 

توکلی نیا، 1389(.
• براي تشکیل یک محله شهري سه 	 نیز  تاملینسون 

شرط را ضروری مي داند که عبارتند از : "دارا بودن یک حوزه 
جغرافیایي وسیع یا کوچک از شهر، تشکیل یک اجتماع کوچک 
از گروهي از مردم شهر و در آخر وجود و ایجاد وابستگي میان 

.)Thomlinson, 1969( "گروه های اجتماعی شکل گرفته
• کران دار 	 قلمرویی  آن  در  که  است  منطقه ای  محله 

قابل شناسایی توسط ساکنانش، بیش از یک مؤسسه و نهاد 
در فضای آن و گره های متعدد از فضاهای عمومی یا شبکه های 

.)Schoenberg, 1979( اجتماعی مشترک، وجود دارد
• از 	 وحدت  داراي  اجتماعي  مي توان  را  محله  یک 

نظر  از  نسبي  استقالل  از  برخوردار  و  فضایي  و  کالبدي  نظر 
عملکردي دانست که گروهي متجانس ازمردم، خانه هاي آنها 
و مراکز تأمین خدمات اولیه زندگي آنها را درخود جاي داده 
است و تشابهات فرهنگي موجود در آن که مبتني بر عواملي 
چون دین، مذهب، قومیت، زبان، شغل و ... هستند به حیات 
روزمره، اندیشه ها و فعالیت هاي ساکنین آن نظم مي بخشد و 
و سازمان  به چهره  اجتماعي چهره  روابط  سبب شکل گیري 
مدیریتي برخاسته از میان اهالي محله مي شود  )رهنمایی و 

همکاران، 1386(.
در تعاریف فوق تفاوت هایی دیده می شود که علت آن، اتخاذ 
نقطه  از  آن  بررسی  و  محله  به  نسبت  متفاوت  رویکرد های 
نظرهای گوناگون است. بدین منظور برخی محله را مفهومی 
"یک  صورت  به  را  آن  و  گرفته  نظر  در  مکانی  جغرافیایی- 
سازمان اجتماعي از جمعیت ساکن در یک منطقه جغرافیایي 

آن  در  که  جغرافیایی  "واحدی  یا   )Warren, 1981( معین" 
 )Bridge, 2002(" روابط اجتماعی خاصی وجود داشته باشد
تأکید  محله  اجتماعی  بعد  بر  دیگر  گروهی  تعریف می کنند. 
ویژه دارند و حتی محله را یک واحد اجتماعی می دانند "که در 
این صورت محله به عنوان مجموعه ای از ارتباطات و تعامالت 

اجتماعی تعریف می شود" )مضطرزاده و حجتی، 1392(.
نگرش های عینی و ذهنی، دو رویکرد دیگر در تعریف محله 
هستند. در نگرش ذهنی توجه و تمرکز بر برداشت های ذهنی 
افراد بوده و بر صورت های انتزاعی و غیر ملموس تکیه می شود 
و پارامترهای اندازه گیری آن کیفی است لذا تعریف آن در هر 
فرد متفاوت و متغیر است. بر این اساس "میتلون کتلر معتقد 
است معقول ترین راه براي تعریف محله این است که از ساکنان 
و  صرافی  و  )عبدالهی  کجاست"  محله  که  شود  پرسش   آن 
بر اساس  تعریف  زمینه  عینی  رویکرد  در  نیا، 1389(.  توکلی 
عینیات و کمیاتی چون : مرز مشخص کالبدی، جمعیت معین، 

کاربری و عملکردهای موجود و مشابه اینهاست. 
محله از ابعاد مختلف دیگری نیز تعریف شود. به عنوان مثال 
"محله ها از نظر اداری با دیوار، راه و یا مرزهای تعیین شده و 
نظر  از  محلی؛  ادراک ساکنین  با  اجتماعی،  نظر  از  مشخص؛ 
عملکردی، با حوزه های خدمات محلی؛ از نظر زیست محیطی، 
با خصوصیات ترافیکی، کیفیت و امنیت و باالخره از نظر زیبایی، 
تعریف  توسعه  و سن  عمر  یا  مشخص  ویژگی های  داشتن  با 
می شوند" )عزیزی، 1385(. البته تفاوت در تعریف محله نه تنها 
در حوزه های علمی مختلف دیده می شود بلکه "مفهوم محله 
در هر کشوري تعریفي خاص دارد به عنوان نمونه در کشور 
مراکش محله کمتر مفهوم اداري یا تجاري دارد بلکه بیشتر 
مفهومي سمبلیک است" )ربانی، 1385( که نشان از وجود بعد 
فرهنگی و اجتماعی در تعریف محله دارد. سایر رویکرد های 

دیگر را در جدول 1 به طور خالصه می توان مشاهده کرد :

جدول 1. رویکردهای مختلف در تبیین مفهوم محله. مأخذ : عظیمی و مقدم، 1389.

 های تعریفا و جنبههؤلفهم حوزه های معنایی مفهوم

ی/
ذهن

 
ونی

در
 

 نام / مفاهیم نمادین و فرهنگی/ عوامل مذهبی و عقیدتی/ سیمای ذهنی/ حس تعلق شناختی/ فرهنگی / تاریخیبوم
 ها/ عوامل حسی و ادراکینشانههویت قابل تشخیص /  شناختیزیبایی

گیری و تقویت حقوق و نظام یادی برای شکلقلمرو یک گروه اجتماعی/ بن ساکنین/سیمای ذهنی و ادراکی  اجتماعی
 بودن / امنیت گزغریبپیوندی اجتماعی/ اجتماعی/ هم

ی/
عین

 
ونی

بیر
 

 های مردم نهادریزی شهری / وجود شوراها و انجمنترین واحد در برنامهمرز و محدوده مشخص/ کوچک ریزیبرنامه اداری/ سیاسی /
 های محله()شورایاری

 محدوده خدماتی / جریان کار و مصرف روزانه شهروندان / اشتغال بومی عملکردی / اقتصادی
 نظام ارتباطی / کیفیت زیست و زندگی / بومی بودن / آرامش زیست محیطی

بندی محله محدوده کالبدی مشخص / محل زندگی. رفت و آمد اکثریت شهروندان / سازمان و استخوان  کالبدی
 /تراکم ساختمانی و مسکونی / استقرار عناصر خدماتی

 تراکم جمعیتی / تعداد خوانوارها / واحدهای مسکونی / جمعیت پذیری مشخص جمعیتی
 



..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
....

18

سید فخرالدین حسینی و همکاران.

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر 

باید به این نکته توجه داشت که ساختار فیزیکی و کالبدی 
محالت ارتباط تنگاتنگی را با ویژگی های فرهنگی و اجتماعی 
ساکنانش دارد و این دو مؤلفه از یکدیگر تأثیر گرفته و توأمان 
"دیوید  باره  این   در  می کنند.  تضعیف  و  تقویت  را  همدیگر 
هاروی بر وابستگي فرم های فضایي و فرایندهاي اجتماعي، و 
پیتر دیکن نسبت به روابط متقابل و هم توانی بین فرآیندهای 
 .)1388 )شکویي،  می کنند"  تأکید  فضایی  فرم  و  انسانی 
لیدن در سال 2003 در زمینه  "در مطالعاتي که  همچنین 
این  به  داد،  انجام  اجتماعي  بر سرمایه  مصنوع  محیط  تأثیر 
محله  کالبدي  ساخت  طراحي  نحوه  که  یافت  دست  نتیجه 
به ویژه از آن جهت بر شکل گیري سرمایه اجتماعي اثرگذار 
است که میزان تعامالت اجتماعي را هم به لحاظ کمي و هم 
که  اشاره مي کند  مي برد. وي همچنین  باال  کیفي  لحاظ  به 
نوع و نحوه طراحي محله مي تواند مشوق ساکنان در زمینه 
دخالت در امور مربوط به محله باشد و یا تمایل آنها نسبت 
به مشارکت را به کلي از بین ببرد ")اردشیری، حاجی پور و 
حکیمی، 1392(. درباره تأثیرات کالبد و اجتماع بر یکدیگر 
تحلیل  و  :"مطالعه  که  می نویسد  چنین  نیز  یوسفی فر  دکتر 
وجود  ریخت یک شهر  در  که  اصلی  و  ویژه  کالبدي  عناصر 
نیروهاي  نقش  تبیین  و  بازشناسی  امکان  دارد،  یا  داشته 
اجتماعی در زندگی شهري و بروز تغییر در شکل شهرها را 
فراهم می کند؛ که بر اساس آن شناسایی و تبیین گرایش هاي 
شهري  جامعه  در  تحول  ایجاد  در  که  اقتصادي  اجتماعی  
مؤثر واقع می شدند، امکان پذیر می شود." )یوسفی فر، 1385( 
بنابراین جدایی گزینی کالبد و اجتماع در تعریف مفهوم محله 
نمی رسد  نظر  به  مناسب  آن چندان  به  نگرشی تک بعدی  و 
و در واقع باید چنین گفت که " محله مفهومي است که نه 
صرفاً بر مالک هاي کالبدي و بصري مبتني است و نه صرفاً 
بر مالک هاي اجتماعي بلکه هر دو این مالک ها در ادراک و 
فهم این مقوله مؤثر هستند. به همان اندازه که نوع مساکن یا 
بافت کالبدي یک محدوده از شهر، آن را از سایر محدوده ها 
مشاغل،  نوع  اجتماعي،  روابط  ارتباطات،  نوع  مي کند،  مجزا 
زبان، قومیت و حتي به گفته کوین لینچ سر و صداي موجود 
در یک بخش از شهر نیز به درک مفهوم محله کمک مي کند" 

)رهنمایی و همکاران، 1386(.
با وجود تمامی تفاوت ها در شرح محله، عناصر مشترکی را 
در تمامی تعاریف محله می توان مشاهده کرد. تأکید بر وجود 
بعدی کالبدی که چهارچوب فیزیکی محله را شکل می دهد 
)بعد کالبدی-شکلی( و همچنین بعدی انسانی که جنبه های 
محتوایی- )بعد  محله  رفتاری  و  فرهنگی  فردی-اجتماعی، 
در  مشترک  ابعاد  مهم ترین  می آورد،  وجود  به  را  معنایی( 
کالبدی-شکلی ،  بعد  از  منظور  هستند.  محله  مفهوم  تعریف 
همان ساختار فیزیکی محالت شامل بناها )منازل مسکونی، 

و  گذرها  آنها،  بین  فضای  و  مدارس(  تکیه ها،  مساجد، 
دسترسی ها، ویژگی های توپوگرافی، طبیعت و تمامی عناصر و 
فضاهایی که به صورت بصری قابل درک بوده و می توان برای 
آنها حد و اندازه تعیین کرد، است. اما تعریف بعد محتوایی-

معنایی به لحاظ ارتباط با انسان و ویژگی های متغیر او کمی 
دشوار است. منظور از این بعد؛ جهانی نامحدود است که در 
قالب ذهنی افراد و با توجه به گذشته، تجربه، نوع تفکر، نوع 
عواطف و احساسات، سالیق و تمامی عواملی که خصوصیات 
قابل  آنچه که  را می سازند، تشکیل می شود.  فرد  شخصیتی 
کالبدی ساخته شده  که حتی محیط  است  این  است  تأمل 
نیز متأثر از همین ذهنیت های افراد بوده و به نوعی نمایانگر 
جغرافیایی خاص  در  و  تاریخ  در طول  بشر  تفکر  و  فرهنگ 
است که همه برگرفته از ذهن او و تجلی درون و افکار اوست 
و شاید علت اینکه فرد اگر در محیط های همخوان با فرهنگ 
و جهان ذهنی خود زندگی کند، آرامش بیشتری دارد، همین 

باشد. 
به طور خالصه می توان گفت که : محله محدوده ای جغرافیایی-
عموماً  و  بوده  اجتماعی  پیوستگی  دارای  است که  اجتماعی 
کالبدی پیوسته نیز دارد که مرز و حدود آن تابع ویژگی های 
شکل  و  بناها  کالبدی  و  فیزیکی  ساختار  جمله  از  کالبدی؛ 
بصری آنها، نوع دسترسی ها و وضعیت توپوگرافی طبیعی آن 
و...، و ویژگی های فردی و جمعی ساکنین ) بعد محتوایی-
 باطنی(؛ مانند روابط اجتماعی، فرهنگ، تجارب، اکتسابات و ... ،

تعریف  و  لذا حدود  است  متغیر  ویژگی ها  این  و چون  است 
محله برای افراد مختلف و در مکان های متفاوت، متغیر است. 
عواملی  به  را می توان  معنای محله  پیچیدگی  علت  بنابراین 
چون انتزاعی بودن مفهوم محله، یکسان نبودن تعریف محله 
در علوم مختلف، متغیر بودن عوامل تشکیل دهنده و تغییر 
موضوع  این  بر  عوامل  این  داد.  نسبت  زمان  طول  در  معنا 
تأکید می کنند که محالت شهری در طول زمان های مختلف 
و در جغرافیای غیر یکسان، شکل متفاوتی از خود نشان داده 
و ویژگی ها و عملکردهای گوناگونی دارند. لذا برای شناخت 
دقیق آن باید این مفهوم را در گذشته و امروز ایران و تا حدی 
در جوامع مختلف بررسی کرد. به همین منظور در ابتدا به 
شرح این مفهوم در نظام سنتی شهر و جامعه ایرانی پرداخته 

می شود.

محله در نظام سنتی شهر و جامعه ایران
باید  ایران،  بررسی مفهوم محله در گذشته شهرسازی  برای 
توجه ویژه ای به نحوه شکل گیری این محالت داشت. در این 
زمینه دکتر یوسفی فر در پژوهشی، عواملی چون؛ تغییر در 
حکام  تغییر  مانند  فرهنگی  و  اقتصادی  و  سیاسی  مناسبات 
گروه های  برای  احداث محالت جدید  برنامه ریزی شهری،  و 
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گروه ها،  این  است")حسینی، 1389(.  مشاهده  قابل  ایران  و 
اجتماعات و "جامعه شهري رنگ گرفته از نظام عشیره اي، در 
روند شکل گیري خود مجموعه هایي را ایجاد کرد که به محله 
معروف شدند" )پاکزاد، 1369(. دلیل تمایل به این نوع روابط 
خانوادگي،  "همبستگي هاي  که  بود  این  محالت  تشکیل  در 
صنفي و یا قومي باعث ایجاد همگرایي درعرصه هاي محله اي 
زندگي  سرنوشت  هدایت  و  دادن  شکل  براي  اینان  و  شده 
خویش، ناگزیر به تحکیم وحدت و برقراري روابط همجواري 
مي شدند . این وحدت، آنها را به نوعي همبستگي و انسجام 
بیگانگان وادار مي ساخت"  )رهنمایی و  اجتماعي در مقابل 
همکاران، 1386( که البته تأثیرات سوء و نابهنجاری نیز مانند 
و  اجتماعی  و محدودیت های  قبیله ای  و  قومی  درگیری های 

فرهنگی را نیز در پی داشت. 
ساکنین محله نسبت به یکدیگر و به محله از وظایف و حقوق 
خاصی برخوردار بودند، خود را جزیی از جمع، و بقا و آسایش 
"همبستگي  قدرت مجموعه می دیدند.  و  کارایی  در  را  خود 
اجتماعي-فرهنگي سبب ایجاد عامل رواني تعلق به محله و 
پیروي افراد از آداب و رسوم واحد و همچنین احساس تمایز 
نسبت به ساکنان دیگر محله ها بود" )پاکزاد، 1386(. تحت 
تأثیر این نظام اجتماعی که مقوله های اقتصادی و سیاسی را 
اجتماع های کوچک،  به صورت  بر می گرفت محالت  در  نیز 
همبستگي  به  "نیاز  و  زندگی  شیوه  این  می شدند.  خودکفا 
داخلي از یک سو، و تحدید گروه اجتماعي خودي در مقابل 
زمینه  در  را  نسبي  خودکفایي  لزوم  دیگر،  سوي  از  دیگران 
خدمات و تأسیسات الزم توجیه مي کرد" )پاکزاد، 1386(. از 
این رو کالبد و سایر عناصر محله به گونه ای شکل می گرفت 
که این شیوه زندگی را حمایت کرده و بتواند نیازهای اولیه 

جسمی و روحی ساکنین را برطرف کند.
نیازهای  برای رفع  و  این خصوص  مهم ترین عنصری که در 
»اغلب  که  بودند  محله  مراکز  شد  خلق  ساکنین  اولیه 
از  دسترسی  که  بود  صورتی  به  و  محله  اصلی  راه  کنار  در 
شکل  بهترین  به  کمابیش  آن،  به  محله  هر  گوناگون  نقاط 
رو  این  از   .)1372 )سلطان زاده،  می گرفت«  صورت  ممکن 
مراکز  این  نظر شکلی،  از  و  نوع ساختار دسترسی  به جهت 
یا  راه  چند  تقاطع  محل  در  )اغلب  میدانچه  صورت  دو  به 
)مراکز  خطی  یا  بازارچه  و  داشتند(  قرار  اصلی  راه  کنار  در 
خطي یعني مراکزي که در امتداد گذرها و به صورت بازارچه 
شکل گرفته اند( ایجاد می شده اند و"عناصر عمده و فضاهای 
اقتصادی ساکنین محله شکل  بنابر وضعیت اجتماعی و  آن 
می گرفته اند" )توسلی، 1381 : 10(. به عبارت دقیق تر نوع، 
به  و  محله  درون  کاربری های  کالبدی  شکل  و  ابعاد  تعداد، 
نیاز و تحت  به  توجه  با  آنها  فعالیت های موجود در  تبع آن 
محله،  جمعیت  و  مقیاس  همچون؛  مختلفی  عوامل  تأثیر 

و  توسعه  به  منجر  که  منطقه ای  در  خدمات  ارایه  خاص، 
مراکز  و  روستاها  تشکیل  شده،  جدید  محله ای  شکل گیری 
زیستی در کنار شهرها که بعدها به صورت محالت به شهر 
دیگر  عوامل  برخی  و  روستاییان  مهاجرت  شده اند،  متصل 
تاریخ  میانی  سده های  در  محالت  تشکیل  علل  عمده  از  را 
ایران بیان می کند )یوسفی فر، 1385(. همچنین دکتر پاپلی 
مختلف  گروه های  کردن  جدا  شهرها،  اداره  "سهولت  یزدی، 
مالک های  بر اساس  شهرها  تقسیم بندی  قومی،  و  دینی 
سیاسی و نظامی، جدایی شغلی و طبقاتی، جدایی گزینی در 
یزدی،  )پاپلی   " و...(  ،تپه  ،کوه  )رودحانه  طبیعی  عوامل  اثر 
1366( را از عوامل تشکیل محالت دانسته و آنها را موجب 
نگاهی  با  است.  بیان کرده  یکدیگر  از  جدایی گزینی محالت 
دقیق تر به این توصیفات، مشاهده می شود که همیشه عاملی 
درونی یا بیرونی، سبب تجمع افراد و گرایش آنها به سمت 
گروه و تشکیل اجتماع شده است. این عوامل گاهی فشارهای 
حکومتی بر قشر خاصی از جامعه، در مواردی وضعیت زمین و 
شکل محیط و توپوگرافی، در پاره ای اوقات سیاست های اتخاذ 
اشتراکات مذهبی،  اوقات  از سوی حکام و در بسیاری  شده 
مثاًل  است.  بوده   ... و  اداری  فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی، 
دیگر  مذاهب  مردم  حکام،  عموما  مذهبی،  حکومت های  در 
اغلب  را در محالتی جدا که  آنها  و  داده  قرار  را تحت فشار 
از رفاه و شرایط ضعیف تری برخوردار بود و در بیشتر موارد 
محالتی  و  کرده  گرد هم جمع  داشت  قرار  در حاشیه شهر 
چون محله کلیمیان، مسیحیان، تسنن و تشیع را به وجود 
می آوردند. بنابراین در این حالت مردم ساکن این محله در 
عنصری مانند مذهب و فرهنگ مشابه یکدیگر بودند، هرچند 
این گردهمایی به قهر و اجبار ایجاد شده بود. همچنین اصناف 
مختلف، محالتی با صفت مشترک »شغل« شکل می دادند که 
از جمله می توان به محله مسگرها، زرگرها، تجار، بازاریان و 

... اشاره کرد.
به  که  آنجا  چه  محالت،  تشکیل  موارد  تمامی  در  بنابراین 
حکومتی  یا  قهری  عاملی  چه  بوده،  منطقه  مردم  خواست 
آنرا بنا نهاده است، عنصر و یا صفتی مشترک در میان آنها 
نسبی  همگنی  و  شدن  همجنس  موجب  که  داشته  وجود 
صفات  و  عنصرها  این  بین  در  است.  می شده  آن  اجتماع 
مي توان  را  انساني  گروه هاي  مشترک  سرنوشت  و  "نیازها 
به  مسکوني  محله هاي  شکل گیري  عوامل  مهم ترین  از  یکي 
یک سو  از  زیرا  دانست.  کالبدي  اجتماعي  واحدهایي  عنوان 
نیازهاي رواني و از سوي دیگر نیازهاي اقتصادي، اجتماعي 
و امنیتي ایجاب مي کرد، که خانوارها و گروه هاي انساني به 
صورت مجتمع زندگي کنند. روابط خویشاوندي و طایفه اي 
یکي از قدیمي ترین و شایع ترین عوامل همبستگي محسوب 
مي شود، که آثار و نمونه هاي آن هنوز در برخي از نقاط جهان 
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به  دسترسی  محیط،  توپوگرافی  اعتقادات،  و  فرهنگ  اقلیم، 
سایر شرایط  و  اقتصاد ساکنین  مرکز شهر،  از  فاصله  منابع، 
با  مطابق  و  داشته  قرار  محله،  زمانی  و  سیاسی  جغرافیایی، 
شهرهایي  »در  مثاًل  می گرفته اند.  شکل  عوامل  این  شرایط 
آشامیدني  آب  به  دسترسي  که  کاشان  و  نایین  یزد،  مانند 
نبود،  به صورت فردي ممکن  و  براي همه مردم  به سادگي 
مرکز  هر  در  که  بود  خدماتي  مهم  عناصر  از  یکي  انبار  آب 
محله یا نزدیک به آن براي تأمین نیاز مردم احداث مي شد. 
اصفهان که سطح آب هاي  مانند  در شهرهایي  در حالي که 
سادگي  به  خانواده ها  همه  که  بود  باال  حدي  به  زیرزمیني 
انبار از عناصر مرکز محله به  به آن دسترسي داشتنند، آب 
با  همچنین   .)1379 فرد،  دوست  نمی رفت.")زراعت  شمار 
هر  معنوی  نیازهای  و  موجود  فرهنگ  و  اعتقادات  به  توجه 
قشر عناصری چون آتشکده )قبل از اسالم(، مسجد، حسینیه، 
تکیه، کلیسا بنا گشته و یا بر اساس نیاز به بهداشت بناهایی 
چون حمام های عمومی خلق می شدند و برای تأمین مایحتاج 
روزانه نیز مغازه ها و دکان های مختلف به وجود می آمدند که 
البته این عناصر در سایر نقاط محله نیز به چشم می خورند 
اما حضور آنها در مراکز محله رنگ بیشتری به خود می گیرد. 
نیازهای  به جز مراکز محله و عناصر خدماتی که برای رفع 
ابعاد  در  و جهت خودکفایی محله  معنوی ساکنین  و  مادی 
... به وجود می آمدند  مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و 
سایر عناصر کالبدی محله نیز در جهت تقویت این امر شکل 
کمک  محله  هویتی  و  اجتماعی  پیوستگی  به  و  می گرفتند 
تعیین  عنصری شاخص  با  محله  هر  ورودی  مثال  می کردند. 
برای ورود  تفکیک کرده و هشداری  را  تا مرز محله  می شد 
در  محالت  معماری  نوع  و  کالبد  همچنین  باشد.  غریبه ها 
محالت  سایر  از  را  آن  و  بوده  خود  به  مختص  موارد  برخی 
مجاور متمایز می کرده است. شبکه های دسترسی و ارتباطی 
با  که  بوده  عملکردی  و  فضایی  مراتب  سلسله  دارای  نیز 
حرکت از عمومی ترین و پر رفت و آمدترین راه یعنی راسته 
محله شروع و به خصوصی ترین و کم رفت و آمدترین معبر 
یعنی بن بست ها ختم می شده که این امر در شکل کالبدی 
راه های  "عرض  که  صورت  این  به  می کرده  پیدا  تجلی  نیز 
دسترسی، ارتباط غیر مستقیم با مرتبه و میزان خلوت گزینی 
منحصراً  بن بست ها  یا  معابر  باریک ترین  و  است  داشته  افراد 
به وسیله ساکنین منازل واقع در آنها یا مالقات کنندگانشان 

مورد استفاده قرار می گرفته است" )خاکساری، 1385(. 
عناصر  دیگر  و  محله  مرکز  و  ارتباطي  شبکه  ترتیب  بدین 
انبار، مسجد، سقاخانه، حمام، میدانچه ها  کالبدي مانند آب 
و... به وجود می آمدند. "بافت کالبدي محله به عنوان تبلور 
انسجام و  اقتصادي جامعه داراي  فضایي شرایط اجتماعي و 
همگني خاصي بود. به عبارت دیگر، عوامل مذکور باعث به 

از  مجموعه اي  و  مي شد  محله  کالبدي  عناصر  آمدن  وجود 
پدید مي آورد  را  مراکز مسکوني، محیطي  در  مذکور  عناصر 
که نمایانگر روابط متقابل ساکنان در ارتباط روزمره آنان بود" 
)پاکزاد، 1369(. بنابراین می توان گفت که محالت در نظام 
بوده  زیر  ویژگی های  دارای  عموماً  ایران  شهرسازی  سنتی 

است :
اجتماعی،  ابعاد  در  نسبی  خودکفایی  و  استقالل  الف(  

اقتصادی، سیاسی، خدماتی، مدیریتی )پایین به باال( و ... 
ب(  ارتباطات اجتماعی مستحکم و پیوسته

ج(  چهارچوب کالبدی مشخص با عناصر کالبدی تعریف شده 
)مرکز محله، شبکه ارتباطی، بازارچه و...(

د(  هویت اجتماعی و کالبدی 
ه(  شکل گیری تدریجی  

ذکر این نکته نیز ضروری است که "در گذشته محله تحت 
شرایط اقتصادی- اجتماعی زمان خود کارکردی مناسب به 
و  می داد  ارایه  شهری  سلول های  قالب  در  سکونتگاه  عنوان 
تغییراتی که در طول زمان در عناصر متشکله آن به وجود آمد 
ناشی از تغییرات در مناسبات اجتماعی به طور اعم و تغییرات 
)1384 )سواری،  است"  بوده  اخص  طور  به  محلی   شرایط 
بزرگی  و  تغییرات مهم  قاجاریه  تا دوره  از آن جهت که  اما 
در نظام شهری و شیوه زندگی جمعی و فردی مردم صورت 
نگرفته بود بنابراین محله ها و سایر فضاهای شهری به همان 
شکل سنتی و بومی به حیات خود ادامه می دادند اما "از اواخر 
با فروپاشی تدریجی نظام عشیرتی و گذر از  دوران قاجاریه 
مرحله اقتصاد سنتی به نظام فعلی تغییرات در بافت های ایران 
نیز شروع شد" )پاکزاد، 1386(. این تغییرات که همزمان با 
تحوالت مدرنیته در سرتاسر جهان بود موجب شد تا هویت 
و ماهیت محالت تغییر کند. این تغییر ماهیت موجب شد تا 
دیدگاه های جدیدی در مورد محالت بیان شود و تعریف آن 
در اشکال تازه و متنوع تری بیان شود که در ادامه به بررسی 

آن پرداخته می شود.

دوره مدرنیته و تأثیران آن بر مفهوم محله
ورود مبانی مدرنیسم و به تبع آن پیامدهای مثبت و منفی آن 
به کشور ایران در دوره قاجاریه آغاز شد. "پس از دوره قاجار 
حسب شکل گیري صورت بندي هاي جدید اجتماعي اقتصادي 
دگرگوني  دچار  محله  آن  تبع  به  و  شهري  نظام  کشور،  در 
رشد  توکلی نیا، 1389(.  و  و صرافی  )عبدالهی  اساسي شد" 
افزایش مهاجرت ها به شهر،  فزاینده و کنترل نشده شهری، 
تغییر اقتصاد اصلی از کشاورزی به سمت صنعت و تکنولوژی 
و به تبع آن مشکالتی چون آلودگی اکولوژی، نابهنجاری های 
اجتماعی،  تعلق  حس  و  هویت  شدن  کمرنگ  اجتماعی، 
زندگی،  و در مجموع کاهش کیفیت  اقتصادی  نابرابری های 
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از جمله عمده اتفاقاتی بود که بر پیکره زندگی شهری وارد 
فراوانی در شکل و محتوای آن شد.  تغییرات  شد و موجب 
»همزمان با تحول و دگرگوني در شکل و ماهیت شهرنشیني، 
محله هاي شهري نیز که همچون سلول هاي تشکیل دهنده 
گرفتند.  به خود  و شکل جدیدي  متحول شده  بودند،  شهر 
اجتماعي،  روابط  در  هم  و  محله  درکالبد  هم  تحوالت  این 
ساکنان  مناسبات  درهمه  طورکلي  به  و  اقتصادي  فرهنگي، 
مهم ترین  که   )1390 )پاکزاد،  است«  یافته  انعکاس  محله 

موارد آن به قرار زیر است :
"-تحول کالبدي و کارکردي عناصر تشکیل دهنده ساختار 
میادین،  محله،  تأسیسات  محله،  مرکز  معابر،  )شبکه  محله 

مساکن(
-  تغییر و تحول در روابط و مناسبات اجتماعي افراد ساکن 

در محله
-  تغییر و تحول در روابط و مناسبات اقتصادي افراد ساکن 

در محله" )رهنمایی و همکاران، 1386(.
این تغییرات دو بعد اصلی تعریِف محله یعنی بعد کالبدی-

شکلی و بعد محتوایی-معنایی را تحت تأثیر قرار داد و موجب 
شد تا محله کارایی سابق خود را نداشته باشد که خالصه ای 

از این تغییرات و تأثیرات را در جدول 2 و 3 می توان مشاهده 
کرد. 

را  محله  شکل گیری  بنیان های  که  گسترده  تغییرات  این 
هدف قرار داده بود سبب شد تا مفهوم سنتی محله در نظام 
شهری جدید به تدریج متزلزل شود و به تبع آن کارکردها و 
مزایای محله همچون؛ هویت بخشی به ساکنان، خودکفایی 
و کنترل مردمی و همبستگی اجتماعی نیز بی معنا شود. بروز 
این مشکالت به همراه عدم امکان تشکیل محالت به صورت 
الگوهای کاماًل سنتی و همچنین ایجاد نیازهای جدید و شکل 
تازه شهرنشینی و گستردگی و توسعه زیاد شهرها، باعث ایجاد 
موج جدیدی از نظریه های معماری و شهرسازی در راستای 
احیای زندگی اجتماعی و محلی شد و نظریه پردازان را بر آن 
داشت تا به شکلی محالت را در شهرهای جدید احیا کنند 
ایجاد استحکام اجتماعی و  بر  بتوانند عالوه  به کمک آن  تا 
هویت بخشی در ناحیه ای از شهر، با تقسیم شهر به بخش های 
کوچک تر، نسبت به کنترل و برطرف سازی نیازهای شهروندان 
تسلط بیشتری داشته باشند. این امر سبب شد تا تعاریف و 
ادامه  نظریه های جدیدی در مورد محالت بیان شود که در 

برخی از آنها به صورت خالصه مطرح می شود.

جدول 2. تغییرات ایجاد شده در بعد کالبدی-شکلی محالت در دوره مدرنیسم. مأخذ : نگارندگان.

عامل ایجاد تغییر در 
 محالت

 نتیجه و شکل تأثیر بر محله شیوه ایجاد تغییر در محله

ی 
زیک

 فی
مل

عوا
–

دی
کالب

 
ورود 

اتومبیل و 
گسترش 
 حمل و نقل

ه شبکییر در شکل و عملکرد تغ
 معابر 

 یکارگانی هایرمس یجا یابانخ -
 از بین رفتن سلسله مراتب معابر -

ها، گذرها، راستهمعنا شدن یو ب ییناکارا -
 ورودی محالت بن بست، و یهاکوچه

 هانقاط تجمعی و تعاملی مانند گره و هاتوقفگاهاز عدم استفاده  - افزایش سرعت حرکت 
 ایفرهنگی محله-های خدماتیکاهش اهمیت و کارایی مراکز محله و مکان - دسترسی به سایر نقاط شهر

پیشرفت 
در 

 تکنولوژی

 ظاهر محله در نتیجهتغییر  در شکل کالبدی بناها و  - بناها در ارتفاعگسترش 
 عدم توجه به شکل کالبدی محله و عناصر مهم کالبدی بناها - افزایش ساخت و ساز

 در تناسبات فضاهای سکونت انسان یبه جا ینماش جایگزینی مقیاس - افزایش ماشین آالت مصرفی
افزایش 

سطح رفاه 
و بهداشت 
 و خدمات

 یخدمات یها مکان یشافزا
 )پاساژ و ساختمانهای تجاری(

و سایر مراکز ها ها ، بازارچهت و کارایی مراکز محالت، میدانچهکاهش اهمی -
 ای رفاهی محله -خدماتی

افزایش خدمات رفاهی مثل آب، 
 برق گاز و..

ها، ها، گرمابهحمامای مانند : ای از تأسیسات محلههفایده شدن بخش عمد بی -
 ها، آب انبارها،  و...شوی خانهرخت

ی 
نگ

ره
ل ف

وام
ع

-
عی

تما
اج

 

افزایش اهمیت جنبه مادی و  اقتصاد
نبهسایر جاقتصادی بنا نسبت به 

 ها

کاهش توجه به عوامل زیبایی -
 گرایانه

 از بین رفتن خط آسمان -

استفاده از مصالح نا همگون و ارزان و  -
 و اقلیم نامتناسب با محیط

 ها ، کاهش فضای سبز و گسترش بناها در ارتفاعافزایش تراکم ساختمان افزایش قیمت زمین
سبک 
 زندگی

 ناکارایی برخی فضاهای جمعی در نتیجهکاهش استفاده از فضاهای جمعی و  استقالل فردی )شخصی گرایی(

 ساخت و ساز نابهنجار و متغایر با محله -معنا   بیهویت و گسترش فضاهای بی - ریزیضعف مدیریت و برنامه مدیریت
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جدول 3. تغییرات ایجاد شده در  بعد محتوایی-معنایی محالت در دوره مدرنیته.  مأخذ : نگارندگان.

 

عامل ایجاد تغییر در 
 محالت

 نتیجه و شکل تأثیر بر محله در محله ییرتغ یجادا یوهش

ی 
زیک

 فی
مل

عوا
–

ی 
بد

کال
 

یلاتومب ورود  
 

یاده،تداخل حرکت سواره و پ یروان یتمحله ، کاهش امن یطبه استفاده از مح یلکاهش تما   
در شبکه معابر  ییرتغ  تغییر در درک مرز ذهنی و کالبدی محالت 

 یطکاهش حس تعلق به مکان، کاهش شناخت و ادراک مح سرعت حرکت در محله یشافزا
در  یشرفتپ

و  یتکنولوژ
 ارتباطات

یرواج تعامالت از راه دور و مجاز ساختار  یفتضع ی،، حس مشارکت و ارتباطات محلیکاهش ارتباطات حضور 
 اجتماع

محدوده ارتباطات افزایش محلهاجتماع  محالت، کاهش حس تعلق به  یرفتن مرز ذهن یناز ب   
یآالت مصرف ینماش افزایش اشخاص یآالت به جا ینماش یگزینیجا   

ی 
نگ

ره
ل ف

وام
ع

-
عی

تما
اج

  

ینیشهرنش کاهش حس تعلق به کالبد و  یجهمحالت و در نت یمداوم بافت اجتماع ییرتغ مهاجرت از روستاها به شهر 
 اجتماع 

تغییر ارزش ها 
و نگرشها و 

تحول در شیوه 
 زندگی

 از بین رفتن برخی عوامل وحدت اجتماعی کمرنگ شدن اعتقادات
 اولویت فرد بر گروه، کاهش ارتباطات جمعی و تزلزل اجتماع محلی (ییگرا ی)شخص یاستقالل فرد

اشتراکات و اهداف مشترک  یلتبد
ظاهریبه تشابهات و اشکال   

اند اما یدهجنگیآن م یخانواده بوده و برا یکمثال در گذشته همه اجتماع در حکم 
مختلف  یهادر جنبه اتیتشابه های مشترک واسم مشترک به یهدف ها یناکنون ا

شده یلشغل و... تبد یالت،مثل اقتصاد، تحص  
های متغیر سکونت دوره و مکان

)مثل دوران دانشگاه، اشتغال موقت 
 (یگرد یدر مکان

حس  دلیل موقت بودن و کوتاهی زمانه شده اما ب اتارتباط یرهداباعث افزایش 
کاهش حضور در مکان قدیم، حس تعلق  یلبه دلآورد و  جدید به وجود نمی  تعلق

 شود.جتماعی و محلی قدیم نیز کمرنگ میا
 کاهش صفات حسنه اجتماعی مثل گذشت و یاری رسانی و کمک به یکدیگر روابط عقالنی، چند الیه و محتاطانه

 کاهش اعتماد عمومی و از بین رفتن انسجام اجتماعی گسترش تعامالت منفعت طلبانه اقتصاد
 کاهش میزان حضور در محله جدایی محل شغل و کار الزامات شغلی 

از باال  یریتمد
یینبه پا  

ضور در اجتماعات محلی و تضعیف ساختار اجتماع محلی و همچنین کاهش ح کاهش مشارکت
 به مکان و اجتماع محلهکاهش حس تعلق 

الگوهای جایگزین محله در دوره معاصر
واحد همسایگی : "از اواسط قرن نوزدهم در پی چاره جویی 
برای هویت بخشیدن، به نظام شهری یکی از موضوع های مهم 
بر  انتظام آن  ایجاد سلسله مراتب شهری و  شهرسازی، فکر 
پایه واحدی معین بود" )سعیدنیا، 1383(. در دهه 1920 و 
در پی چاره جویی در مورد پیامدهای ناگوار انقالب صنعتی، 
سیل هجوم جمعیت به سوی مادر شهرهای صنعتی آمریکا 
و عدم بهسازی شرایط به هم ریخته کالبدی و اجتماعی این 
شهرها، برای اولین بار طرحي با عنوان واحدهاي همسایگي،  
در قالب بخشي از طرح منطقه اي نیویورک، توسط کالرنس 
پري ارایه شد. البته مهم ترین انگیزه پری در ارایه طرح واحد 
همسایگی "اثبات لزوم ایجاد خدمات اساسی بود که باید در 
این رو  از  نزدیکی ساختمان های مسکونی مستقر می شدند. 
عرصه استقرار این خدمات را همسایگی خانوادگی نامید. این 

بنیادی در سلسله مراتب  مجموعه ها می توانستند واحدهای 
شهری نیز به حساب آیند. انگیزه دیگر پری از مطرح کردن 
واحد همسایگی تقویت زندگی جمعی در شهرهای صنعتی 
آمریکا بود که به صورت تهدید آمیزی دچار ضعف شده بود. 
وی اعتقاد داشت که اگر طرح ها منصفانه و دقیق تهیه شوند 
می توانند محرک آن نوع زندگی باشند" )پاکزاد، 1386(. در 
کرده  ارایه  مسکونی  مناطق  برای  پری  که  خودیاری  طرح 
نزد  در  تفاوت ها  تمامی  با  که  می کند  مطرح  را  اصولی  بود، 

صاحب نظران دارای ویژگی های مشترک زیر است 2 : 
حمل و نقل خارج از بافت مسکونی و تفکیک مسیر 	 

پیاده و سواره
و 	  اجتماعی  حریم  ایجاد  و  مراتب  سلسله  رعایت 
خصوصی 
جمعیت بهینه و معین در واحد همسایگی با توجه 	 
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به امکانات و تأسیسات آن
ایجاد مراکز فرهنگی و آموزشی به مرکزیت دبستان	 
حدود فیزیکی مشخص و معین واحد همسایگی 	 
وجود تأسیسات و خدمات شهری در واحد همسایگی 	 

بود  الگویی  ارایه   به دنبال  این اصول  بیان  با  کالرنس پری 
" که به طراحی آرایش های ممکن در مجتمع های مسکونی 
می پردازد. تحقیقات نشان می دهد که مجتمع های مسکونی، 
با تأمین نیازهای زندگی خانوادگی، دارای بخش های مشابه و 
عملکردهای مشابه با یکدیگرند. در سیستم واحد همسایگی، 
این عناصر به صورت یک کل واحد طبیعی در کنار یکدیگر 
واحد  که  است  آن  طرح  این  بر  حاکم  اصل  می گیرند.  قرار 
همسایگی شهری باید به طور همزمان به عنوان عنصری برای 
کل بزرگ تر و به عنوان یک موجودیت مشخص در نظر گرفته 

شود" )آرتورپری، 1386(. در واقع واحد همسایگی، ارایه یک 
طرح شهری با جزییات دقیق و بسته برای اجرا در منطقه ای 
ایجاد یک  الگو و چهارچوبی است جهت  بلکه  خاص نیست 
واحد شهری و مجتمع نمونه که از انسجام کالبدی و اجتماعی 
و در نتیجه سطح زندگی مطلوبی برخوردار است و عالوه بر 
بزرگتری  مقیاس  عملکرد  به  کوچکتر  مقیاس  در  نیاز  رفع 
مثل شهر نیز کمک می کند که بر این اساس می توان چنین 
گفت که "واحد همسایگی کوچک ترین واحد شهری است که 
خدمات اساسی اجتماع محلی را تأمین می کند و به منظور 
تقویت روح همسایگی و ارتباطات اجتماعی و تأمین امنیت 
تأسیس شده است تا کیفیت محیط های شهری و اجتماع های 
شهرهای کوچک را در شهرهای بزرگ داشته باشد" )سعیدنیا، 

 .)1383

.Perry, 1929 : تصویر 1. دیاگرام واحد همسایگی. مأخذ

خود  همسایگی  واحد  نظری  جنبه های  پری  کالرنس  هنوز 
اشتاین،  کالرنس  و  رایت  هنری  که  بود  نکرده  تکمیل  را 
و  همسایگی  واحد  ایده  بر اساس  را  رادبرن  جدید  شهرک 
این  که  مواردی  کردند."در  احداث  و  طراحی  آن  معیارهای 
طرح ها در ایران به اجرا در آمده است، نظیر منطقه نارمک 
در تهران، با وجود برنامه ریزی و رعایت اصول طراحی و ارایه 

خدمات، این منطقه به دلیل ضعف اجتماعی و هویتی، فاقد 
 کیفیت محیطی الزم است" )محمودی و همکاران، 1393(؛

 )تصویر 1(.
فارغ از اصول هندسی و ابعاد و اندازه و با توجه به ویژگی های 
بررسی  نیز  و  همسایگی  واحد  طراحی  اصول  در  مشترک 
نمونه های اجرا شده می توان گفت که نظریه واحد همسایگی 
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به دنبال دستیابی به اهداف زیر است تا به کمک آنها سطح 
کیفی زندگی شهرنشینان را ارتقا دهد :

• قرارگیری، 	 محل   : شده  طراحی  و  مشخص  کالبد 
ابعاد، مقیاس و نوع فعالیت های هر حوزه تقریباً تعریف شده 

است.
• روزمره 	 نیازمندی های  رفع   : نسبی  کفایی  خود 

ساکنان از طریق ایجاد مراکز تجاری، خدماتی و ...
• بستر 	 ساخت   : مستحکم  اجتماعی  روابط  ایجاد 

مراکز  تجمع،  فضاهای  مانند  اجتماعی  روابط  برقراری 
آموزشی-فرهنگی

• بین 	 ارتباط  ایجاد حریم،  از طریق   : بخشی  هویت 
اجتماع  و  کالبد  اجتماع،  به  خاطر  تعلق  فعالیت،  و  مکان 

مشخص و ...
بیستم  قرن  اوایل  در  شد  بیان  که  همانطور   : الگوها  سایر 
میالدی و در پی بروز مشکالتی در زندگی شهری و تضعیف 
و  معماری  زمینه  در  جدیدی  نظریه های  شهرها،  سیستم 
شهرسازی و حوزه های مرتبط به وجود آمد که هدف آنها؛ 
بهبود شرایط موجود و غلبه بر ضعف ها و کاستی های شکل 
گرفته، بود. در این میان "دو دیدگاه اصلی نهضت مدرن، که 
توسط برخی پژوهشگران به خردگرایی و تجربه گرایی تعبیر 
شده اند، دو صورت کاماًلً مجزای محله و مجموعه های خود 
مقصود  دیدگاه،  دو  هر  بر اساس  کرده اند.  پیشنهاد  را  اتکا 
طراحان استقرار نهاد اجتماعی محله در محیط های کالبدی 
جوامع  تشکیل  آنها   .)1386 )عینی فر،  بود"  شده  طراحی 
می دانستند  راه حلی  را  محلی  امکانات  از  استفاده  و  محلی 
که به وسیله آن می توان به؛ انسجام اجتماع شهری، کنترل 
در  موجود  مشکالت  بر  غلبه  کل  در  و  شهری  نظام  بهتر 
هدف،  این  به  نیل  برای  یافت.  دست  مدرن،  شهرنشینی 
زندگی  پیش بینی  و  تصور  مبنای  بر  طراحی  خردگرایان 
کار  اساس  را  تکنولوژی  و  روز  شرایط  با  انطباق  و  آینده 
و  زیاد  ارتفاع  با  برج هایی  آن  حاصل  که  داده  قرار  خود 
انواع  و  داشته  قرار  یکدیگر  از  فاصله  با  که  بود  باال  تراکم 
داشتند.  خود  در  اولیه  نیازهای  تأمین  برای  را  کاربری ها 
نمونه  فرانسه  مارسی  در  لوکوربوزیه  مسکونی  واحدهای 
مناسبی برای این نوع نگرش و طراحی است. تجربه گرایان 
تجربیات  از  استفاده  گرو  در  را  هدف  این  به  رسیدن  نیز 
می دانستند  موجود  شده  طراحی  الگوهای  و  مردم  گذشته 
که این نوع تفکر به صورت واحدهای تک خانوار و با ارتفاع 
کم و پراکندگی در سطح به جای ارتفاع، تجلی یافت. واحد 
همسایگی کالرنس پری در رادبرن که قبال شرح داده شد 
نظریه،  دو  هر  "اساس  است.  تفکر  نوع  این  برجسته  نمونه 
اتکا  خود  مجموعه ای  منزله  به  همسایگی«  واحد  »مفهوم 
)عینی فر،  شهرهاست"  مسکونی  مناطق  به  برای شکل دهی 

موجود،  نظریه های  به  وارده  نقدهای  و  مشکالت   .)1386
که  شهری؛  دهکده های  همچون  جدیدی  نظریه های  خلق 
با حس اجتماع  ایجاد مجتمع های زیستی شهری  به دنبال 
منسجم محلی است، و  یا نظریه  نوشهرگرایی که به دنبال 
و  مرکز  پیاده،  مقیاس  از  "برخورداری  مانند  اصولی  تعمیم 
لبه قابل شناسایی و با هویت، تنوع و یکپارچگی در کابری ها 
)مدنی پور،  مشخص"  عمومی  فضای  و   ساکن  جمعیت  و 
1389( به شهرهای بزرگ است، را در پی داشت. هر چند" 
هردو تفکر و پنداشت به سوی ساخت و ساز کوچک مقیاس 
و  یکنواخت  شهری  فضاهای  از  دریایی  وسط  در  متمایز  و 

متمایز نشده تمایل دارد" )مدنی پور، 1389(.
دیگری  متعدد  نظریه های  بیستم   قرن  دوم  نیمه  در 
که  شد  مطرح  منسجم  محلی  اجتماع  احیای  پیرامون 
سنتی  محله های  پیاده،  مجموعه های  به؛  آنها  عمده  از 
نقل  و  حمل  محوریت  با  محله  و  هوشمند  رشد  جدید، 
بسیاری  نظرهای  "بر اساس  که  کرد  اشاره  می توان  عمومی 
همسایگی  واحد  الگوی  همان  راه حل ها  این  منتقدان،  از 
جدید  شرایط  با  را  میالدی  بیستم  قرن  بیست  دهه 
مجموعه های  طراحی  در  جدید  عناوینی  با  و  داده  تطبیق 
.)1386 ")عینی فر ،  گرفته اند  کار  به  معاصر   مسکونی 

در جدول 4 برخی از این الگوها را به صورت خالصه می توان 
مشاهده کرد.

بحث )تحلیل و مقایسه تطبیقی مفهوم محله در نظام 
سنتی شهرهای ایران و الگوهای مشابه دوره معاصر( 

ایران،  شهرهای  سنتی  نظام  در  شد،  مطرح  که  همان گونه 
محالت حاصل زندگی جمعی ساکنین قسمتی از شهر است 
که بر اساس مشترکاتی چون؛ قوم، مذهب، نژاد، فرقه، منافع، 
آمده اند  هم  گرد   ... و  رسوم  و  آداب  اقتصاد،  زبان،  صنف، 
استقالل  تدریجی،  شکل گیری  چون؛  ویژگی هایی  دارای  و 
اجتماعی  ارتباطات  مختلف،  ابعاد  در  نسبی  خودکفایی  و 
عناصر  با  مشخص  کالبدی  چهارچوب  پیوسته،  و  مستحکم 
هستند.  اجتماعی-کالبدی  هویت  و  شده  تعریف  کالبدی 
وارد  منفی  پیامدهای  و  داده  رخ  انفعالت  و  فعل  همچنین 
شده بر پیکره شهرها و اجزای آن در دوره مدرن موجب شد 
تا متخصصان حوزه های مرتبط نظریه های جدیدی را برای 
بهبود وضع موجود بیان کنند که بررسی آنها نشان می دهد 
که تمامی نظریه های به وجود آمده در دوره معاصر نیز به 
دنبال آن بودند تا به کمک یک سری از قواعد طراحی مانند 
رفاهی-خدماتی- امکانات  ایجاد  دسترسی،  مراتب  سلسله 

 ... و  تعریف شده  ظوابط  بهینه،  و  معین  فرهنگی، جمعیت 
موجود  شرایط  با  تطابق  با  که  آورند  وجود  به  را  محیطی 
ساکنین  اولیه  و  ضروری  نیازهای  تأمین  بر  عالوه  بتواند 
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به  آنها  تعامالت  افزایش  برای  را  بستری  محله،  مقیاس  در 
رسیدن  نظریه ها  تمامی  هدف  دیگر  عبارت  به  آورد.  وجود 
انسجام  و  تحکیم  اجتماعی-اقتصادی،  نسبی  خودکفایی  به 
به  بخشی  هویت  و  مشخص  کالبد  طراحی  محلی،  اجتماع 

محله بود.
که  است  این  کرد  استنباط  می توان  مسئله  این  از  آنچه 
و  ویژگی  همان  که  بودند  راهی  دنبال  به  معاصر  الگوهای 
معیارهای محالت سنتی را که در دوره رواج صنعت و تفکر 
به شرایط  با توجه  بود،  یا تضعیف شده  بین رفته  از  مدرن 
جدید، احیا کنند. یعنی می توان گفت که نظریه پردازان در 
دوره جدید به دنبال راهی بودند که بتوانند مفهومی همچون 
محله که از قرن ها پیش در نظام شهری ایران وجود داشته 
است را خلق کنند. لذا می توان بیان داشت که هدف محله 
در بطن و ریشه در تمامی ادوار و جغرافیای متنوع، یکسان 

است و تفاوت های موجود در فرهنگ ها و نیازهای انسان ها 
با  را  محله  تطابق پذیری  و  شکل  تغییر  مختلف،  جوامع  در 
یعنی  است.  داشته  پی  در  آن  ویژگی های  و  اساس  حفظ 
اینکه این تغییر در ظاهر و تطابق پذیری با شرایط مختلف، 
در  بلکه  نیست  محله  هدف  در  تفاوت  معنای  به  تنها  نه 
راستای تحکیم و حفظ ارزش های محله بوده است. اما چند 
ایران  سنتی  نظام  در  مفهوم  این  تمایز  باعث  اصلی  تفاوت 
و  شکل گیری  زمان  در  تفاوت  می شود.  معاصر  الگوهای  و 
چگونگی و روند تشکل. در نظام سنتی، محله به مرور زمان 
حاصل  و  می گرفت  شکل  ساکنین  و  مردم  خواست  طی  و 
کرده  ریشه  خواست های  و  ذهنیت ها  اندیشه ها،  از  توده ای 
و  تدریجی  شکل گیری  دلیل  به  که   بود  مردم  زندگی  در 
مشارکتی، در جان و رگ های محله هویدا بود و به آن هویت 
در  نیز  فرهنگ  و  تاریخ  که  گفت  می توان  لذا  می بخشید. 

جدول 4. الگوهای معاصر جایگزین محله. مأخذ : عینی فر، 1386.
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   تداخل سواره و
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  فقدان هویت 
   نزول ساختار

 اجتماع محلی

 رفاه اجتماعی 
 اهمیت به خانواده 
 کارایی عملکردی 
 اهمیت به زندگی در اجتماع محلی 

 تفکیک کامل سواره و پیاده 
 تفکیک کارکردها 
  عنصر شاخص محله و مرکزیت

 مدرسه

  شباهت به زیر تقسیمات
 شهرهاتعریف شده در الگوی باغ
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  پراکندگی کالبدی
 شهرها

 وابستگی به ماشین 
 متوازنتوسعه نا 
 زشتی شهرها 
  کیفیت نازل محیط

 شهرها

 برابری اجتماعی 
 رفاه عمومی 
 پیاده محوری 
 اهمیت زندگی در اجتماع محلی 
 های گذشتهتأکید بر سنت 
 کید بر زیباییتأ 
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 افزایش تراکم 
 الگوی ترکیبی مسکن 
 رعایت معیارهای زندگی شهری 
  شبکه دسترسی با طراحی

 کالسیک
  روش طراحی کوتاه مدت در

 محل
 تدوین ظوابط طراحی 

 های غالب قرن تطبیق ایده
 بیستم با شرایط محلی

  بازاریابی موفق در تجارت
 مسکن

  توجه بیش از حد به عناصر
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  فقدان هویت و
 شخصیت در شهرها

  نبود حس مکان و
 محله

  فقدان الگوهای اقناء
 کننده مسکن

 شهرگرایی 
 رفاه عمومی 
 برابری اجتماعی 
 پیاده محوری 
 توجه به اجتماع محلی 
 های مشیت روستاییتوجه به ویژگی 
 هاتوجه به سنت 

 سبک بومی کالسیک 
 کاربری ترکیبی 
 افزایش نسبی تراکم 
  استفاده از الگوهای ترکیبی

 مسکن
 های روستاییویژگی 

 ناء کننده و قابل مسکن اغ
 قبول

   خطر تقلیل الگو به عناصر
 طراحی صرفا کالبدی
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با یکدیگر حرکت  و  بوده  شکل گیری محالت سنتی دخیل 
و  تاریخ  هویت،  معنای  جدید،  الگوهای  در  اما  می کرده اند. 
فرهنگ را به سختی می توان یافت. به این دلیل که محالت 
در ابتدا طراحی و شکل می گیرند و افراد با توجه به نوع نیاز و 
خصوصیات خود، بستری مهیا شده را به عنوان محله انتخاب 
می کنند که در صورت تغییر خواسته ها، گزینه مورد نظر نیز 
تغییر می کند. همچنین به دلیل شکل گیری سریع، از قبل و 
توسط طراح، مفاهیمی چون تاریخ، فرهنگ و هویت، حس 
مکان، تعلق خاطر و مشارکت در آن وجود ندارد و طراح فقط 
برای  را  زمینه  مناسب،  طراحی  و  امکانات  ارایه  با  می تواند 

شکل گیری و رشد این ارزش ها به وجود آورد. 

نتیجه گیری 
کالبدی- مفهومی  محله  که  می دهد  نشان  مطالب  بررسی 

محتوایی است که در ایجاد خودکفایی نسبی، نظام اجتماعی 
مستحکم، کالبد مشخص و هویت بخشی به ساکنین، دارای 
هدف مشترک در جغرافیا و دوره های مختلف است و تفاوت 
موجود در فرهنگ ها و نیازهای انسان ها در جوامع مختلف و 
تغییر یا اختالل در آنها به مرور زمان )مانند دوره مدرنیته(، 
سبب شده محله به اقتضای زمان و مکان تغییر کند و مانند 
موجودی زنده به طور ارگانیک به شرایط محیطی خود خو 
کرده و مطابق با آن تغییر و وفق یابد. البته نحوه شکل گیری 
ایران  محله موجب ایجاد تفاوتی بین شکل سنتی محله در 
شکل گیری  که  ترتیب  بدین  است.  شده  معاصر  الگوهای  و 
تدریجی محله در نظام سنتی ایران که با مشارکت ساکنین 
همراه بوده سبب القای معانی ارزشمند فرهنگی- تاریخی و 
از پیش طراحی شده  الگوهای  به محله می شده که  هویتی 
این  که  هستند  ارزش ها  این  به  دست یابی  دنبال  به  معاصر 

 

زمان و نحوه  
 گیریشکل

 نتیجه یبخش یتهو چهارچوب کالبدی نظام اجتماعی خودکفایی نسبی

ران
  ای

تی
سن

 

مشارکتی و -تدریجی
ساس نیازها، بر ا

فرهنگ و توده 
 های  ساکنیناندیشه

 ی درنسب ییخودکفا
های اجتماعی، زمینه

اقتصادی، سیاسی، 
 مدیریتی، اجرایی

مستحکم، زنجیری، 
و  محدود به محله

 اولویت زندگی جمعی

های ای نشانهدار
تشخص، عناصر 
کالبدی تعریف شده و 
مرز و محدوده تقریبا 

 معین

و  یاجتماع هویت
و  مشخص یکالبد

 منحصر به فرد محله

 به ثمر نشسته
 موفق

وها
الگ

 ی
صر

معا
 

شده از پیش طراحی 
و بر اساس خواسته و 

های طراح بینیپیش
 ریزانو برنامه

ر دی نسب ییخودکفا
های اقتصادی و زمینه

رفاهی و تالش برای 
خودکفایی اجتماعی، 

 سیاسی و مدیریتی

خت بستر و ایجاد سا
زمینه  برای شکل

گیری تعامالت و 
ارتباطات اجتماعی و 
دعوت به زندگی 

 جمعی در محله

بد معین و طراحی کال
شده توسط برنامه

 ریزان و طراحان
با عناصر و کاربری

 های مشخص

هویت عدم وجود 
اولیه و به دنبال 

یت بخشی در هو
گیری صورت شکل

نظام اجتماعی و 
 کالبدی موفق

گاه موفق و گاه 
 ناموفق

بسته به قدرت 
طراحی و 

های بینیپیش
 درست

جدول 5. مقایسه محله در نظام سنتی شهرهای ایرانی با الگوهای مشابه )جایگزین( دوره معاصر. مأخذ : نگارندگان.

روبرو  با شکست  گاه  و  بوده  موفقیت آمیز  گاهی  برنامه ریزی 
شده است )جدول 5(.

را در طراحی محله  و مکان  زمان  تأثیر عمیق  این مطالب 
نادیده  علت  به  که  امری  می دهند  نشان  خوبی  به  مطلوب 
توجه  عدم  با  ایران  امروزی  طراحی های  در  شدن  گرفته 
عموماً  که  معاصر؛  الگوهای  از  ظاهری  اقتباس  و  بستر  به 
شکل گیری  منشأ  در  جغرافیایی  و  فرهنگی  تفاوت  دارای 
ناکارآمدی  سبب  هستند،  ایران  شهرسازی  به  نسبت  خود 
داده  شرح  موارد  به  توجه  با  و  بنابراین  است.  شده  آنها 
و  جدید  نیازهای  ایجاد  و  نیازها  ماهیت  تغییر  مانند  شده 

تغییر  ارزش گذاری ها ،  در  تفاوت  شهرنشینی،  تازه  شکل 
نظام زندگی انسان و وابستگی جبری به تکنولوژی و وجود 
محالت  ساختار  در  اجتماعی  محدودیت  چون  مشکالتی 
باید گفت که امکان ساخت محالت به شکل کاماًلً  سنتی، 
سنتی غیر عقلی و غیر عملی است و همچنین نیل به این 
با  تطابق  بدون  جدید  الگوهای  شکست  احتمال  که  نکته 
می شود  مطرح  پرسش  این  است،  فراوان  نیز  بستر  شرایط 
که آیا می توان به اهداف محله گرایی برای کاهش مشکالت 

موجود که از اهداف این نوشتار است دست یافت؟
با توجه به نکات مطرح شده باید گفت که برای رسیدن به 
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الگوی مناسب باید تلفیقی از الگوهای سنتی و جدید ایجاد 
کرد تا با برطرف سازی ضعف طرفین به الگوی دلخواه دست 
ارزشی و هویتی  با محتوای  باید محله ای  به عبارتی  یافت. 
و  نیازها  با  مطابق  و  قالبی جدید  در  الگوی سنتی(  )مانند 
شرایط موجود و توجه کامل به بستر آن خلق کرد. این امر 
زمانی محقق می شود که بتوان شکاف موجود بین الگوهای 
شیوه  در  تفاوت  یعنی  آن،  سنتی  شکل  و  محله  جدید 
برد. بدین صورت که در کنار حفظ  بین  از  را  شکل گیری، 
امروزی،  محالت  شده  تعریف  و  اصلی  مثبت  ویژگی های 
طرق  به  محالت  شکل گیری  فرآیند  در  مطلوب  تغییر  با 
گوناگون مانند؛ مداخله دادن ساکنین در شکل گیری محله 
و مشارکت دادن آنان،  بهره گیری از الگوها و ساختارهای 
تزریق  و  موجود  اقتصادی  و  اجتماعی  کالبدی،  فرهنگی، 
ارزش های  القای  جدید،  ملزومات  و  کاستی ها  تدریجی 
الگوهای  ضعف  کاهش  شاهد  و  داشت  پی  در  را  هویتی 
جدید و احیای دوباره محالت سنتی در قالب امروزی بود 
و در نتیجه به هدف محله گرایی مناسب دست یافت. البته 
دارد  وجود  ارزش ها  این  القای  برای  دیگری  بسیار  راه های 
که نویسنده امیدوار است با بیان این مطالب توانسته باشد 

مسیر را برای ادامه هموارتر ساخته باشد.
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