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:چكيده
ضرورت اين .باشدمحله در شهرنشيني ايران و غرب ميهاي و نقش،تعريف، بررسي تطبيقي مفهوممقاله هدف از اين 

نقش و اي در شهرهاي تاريخي كشورمان ورغم غناي مفهوم محله و الگوهاي محلهاين دليل است كه عليتحقيق به
الگوهاي يشهريهاي توسعهدر طرح، گيري شهرها داشته استاجتماعي شكل/ اي كه در ساختار فضاييجايگاه ويژه

مورد استفاده قرار گرفته وتمركز دارندواحدهاي همسايگيعملكردي/بر مفاهيم كالبديكه غربي يطراحي محله
مطالعات و و با استفاده از ، ايكتابخانهاطالعات،گردآوريمنابع. باشدميتطبيقيتحليلي وروش تحقيق . گيردمي
گيري مفهوم محله دردر زمينه پيدايش و شكلنيتفاوت بنياديدهدمينتايج تحقيق نشان .هاي موجود استوهشپژ

قلمرويي اجتماعي براي را اولي توان ميكهسازي معاصر غرب وجود داردشهرواحدهاي همسايگي سنتي ايراني و شهرهاي 
هاي جديد ايدههايي كه در كه نقشبا آن.دانستقلمرويي مسكوني براي برخي مفاهيم اجتماعي را و دومي ،سكونت

شود، در خور تامل ها به عنوان محملي براي پايداري استفاده ميشده است و از آنهرسازي به واحدهاي همسايگي داده ش
نسبت به بيشتري پذيري و داراي انعطافتركامل، دهندهاصول شكلسنتي ايراني در زمينهيمحلهبا اين حال .است

.استاصر غربهرسازي معتعريف شده در شواحدهاي همسايگي 

الگوهاي طراحي محله در غرب و ايران-سير تحول تاريخي-مركز محله-محله:هاكليد واژه

مقدمه-1
ريشـه در زنـدگي جمعـي    وايران و جهان اسـت اي طوالني در نظام شهرنشينيچهداراي تاريخ"محله"پيدايش مفهومي چون 

هاي سنتي در ايران و در غرب خصوصـا در  اهميت و نقش محلهيمطالعات زيادي در باره.ددارها مردم و ارتباطات اجتماعي آن
، موريس،1376، ؛ توسلي1380، ؛ حبيبي1367، سلطان زاده، فالمكي(ام به طور جداگانه انجام شده استكدهر، اخير يدوره

سـنتي ايرانـي بـا    يهـاي مفهـوم محلـه   انگارههدف از اين تحقيق آن است اصول و Smith,2010..(Mumford,1998؛1374
يهاي محلـه گيرد و به اين ترتيب مشخص گردد آيا اصول و انگارهدر شهرسازي غرب مورد مقايسه قرارواحد همسايگيمفهوم 

سنتي ايران قابليت آن را دارد كه در بازتوليد مفهـوم محلـه و معاصـر سـازي آن در شهرسـازي كنـوني كشـور مـورد اسـتفاده          
يهـاي توسـعه  هـا و طـرح  برنامـه كههجري شمسي 1340ياز اواخر دههاين مقايسه به اين دليل ضروري است كه.گيردرارق

كـه مفهـوم محلـه بـا مفهـوم شـهر در نظـام        آنرغـم  علـي ، شروع به تهيه گرديـد براي شهرهاي مختلف كشوردر ايرانشهري
اي بسيار طوالني بود ولـي از مفهـوم محلـه سـنتي     بود و محله داراي سابقهشهرنشيني ايران به مدت چندين قرن پيوند خورده 

و الگوهـاي از مفاهيمها استفاده نگرديد و به جاي آنها و طرحدهنده به محالت تاريخي عمال در اين برنامهايراني و اصول شكل

استاديار گروه شهرسازي، دانشكده هنر و معماري ،دانشگاه آزاد اسالمي مشهد١



و عمـال در  استفاده شـد  ايصورت گستردهبه ) واحد همسايگي(شدهريزيبرنامهيشهرسازي مدرنيستي غربي و از جمله محله
شهري در ايران از مفهوم غربي محلـه  يهاي توسعهدر حال حاضر نيز در طرح.شده استمرحله اجرا با مشكالت فراواني روبرو 

غربي مـورد قيـاس و   يسنتي ايراني با مفهوم محلهياي مفهوم محلهمقايسهروشي بنابراين ضرورت دارد در . گردداستفاده مي
.سنتي ايراني مشخص گردديهاي محلهگيرد تا قابليتتحليل قرار

مفهـوم محلـه در تـاريخ    وي شهرهاي تاريخي ايران در ساختار فضايي و اجتماعمحالت جايگاه جستجويپس ازتحقيق حاضر
ل ها و اصـو نقش، ه مقايسه تطبيقي مفهوممدرن و پس از مدرن پرداخته و بيشهرسازي غرب مخصوصا الگوهاي محله در دوره

:سواالت اصلي تحقيق شامل موارد زير است.پردازدغربي مييسنتي ايران با محلهيمحله
پيشــنهادي درواحــد همســايگيچنــينو هــماســالمي-ايرانــي ســنتي يي محلــههــااصــول و ويژگــي، الگوهــا، مفهــوم)1

غرب چيست؟معاصرشهرسازي
ــباهت ) 2 ــه ش ــا و چ ــاوته ــه تف ــين محل ــايي ب ــران و يه ــيني اي ــنتي در شهرنش ــايگي  س ــد همس ــده در  واح ــف ش تعري

وجود دارد؟معاصر غربشهرسازي
موجودهايژوهشمطالعات و پ، ايمنابع كتابخانهطريق اطالعات ازگردآوري.باشدميو تطبيقيتحليلي صورتتحقيق بهروش

هاي مختلف هاي شهرسازي و ساختار اجتماعي و فضايي محالت در دورهويژگي، و به اين منظوراست هاي اطالعاتي و پايگاه
واحد بندي الگوهاي مختلف طراحي به دسته، تحقيقچنينهم.شده استبه طور خالصه بررسيپس از اسالم تاريخي ايران

و داده استقرار مورد بررسيرا در صد سال اخير پرداخته و به اين منظور نظرات محققان غربي در شهرسازي غربهمسايگي 
.قرار داده استقياس مورد را غربي واحد همسايگي سنتي ايراني با يمحلههاي ويژگي، ايروش مقايسهسپس با استفاده از

اي قابل توضيح است كه نفوذ شهرسازي غرب در ايران و به تبع آن تاثيرگذاري بر الگوي محالت و مخدوش بودن الگوي محله
زمان نباشد به اين بررسي همتاريخهاي انجام شده در ايران و غرب به لحاظبررسيران در نيم قرن اخير سبب شده تادر اي

. اسالمي و در رابطه با غرب به دوره معاصر تمركز يافته استيمعنا كه در رابطه با ايران تاريخ دوره

محله در شهرنشيني ايران- 2
تاريخيسير تحول 2- 1

وران دوران قبل از اسـالم و د ، در ايران به دو قسمت اصليشهرنشينيدوران مختلف تاريخ، تاريخيتحقيقاتمطالعات و در اكثر 
وجود داشـته و محله در شهرنشيني قبل از اسالم دهد كه مفهومبررسي منابع تاريخي نشان مي.بعد از اسالم تقسيم شده است

ه هاي مسـكوني بـود  مرزبندي محلهيكنندهبه طور عمده تعيين، اجتماعيطبقات مختلفمخصوصااقتصادي-عوامل اجتماعي
).1384، شيعه؛1367؛ سلطان زاده1380، حبيبي(است

، هاي مختلف تاريخي شهرنشيني بعد از ورود اسالم به ايران و به منظور شناسايي سير تحول مفهوم محلهبه منظور بررسي دوره
. گيـرد پهلوي اول را در بر مـي يبخش اول از ابتداي ورود اسالم به ايران تا دوره. اصلي تقسيم شده استاين دوره به دو بخش

فضايي شـهر در ايـن  -به علت تغييرات گسترده در ساختار اجتماعي و كالبديپهلوي اوليانتخاب حد نهايي زمان آن با دوره
تار شـهرهاي ايـران در   مفهوم محله به عنوان يكي از عناصر اصـلي سـاخ  دهد بررسي منابع تاريخي نشان مي.استيزمانمقطع

ر شهرنشـيني ايـران   در سـاختا اي ان گسترش و توسعه مفهوم محلـه تاريخي استمرار داشته و با گذشت زمهاي دورهتمامي اين 
شـهري  يچگي در جامعـه وجود همبسـتگي و يكپـار  هاي تاريخي از لحاظ اجتماعي عدمالبته در تمامي دوره.وجود داشته است

بايـد دقـت كـرد شـهرهاي     .شهري بين ساكنين وجود داشته استوجود دارد و در مقابل روابط اجتماعي قوي در سطح محالت
. هاي متفاوتي به لحاظ كالبدي شكل گيـرد به صورتستهانتوهر شهري محالت ميدر ايران هر يك تاريخ خاص خود را دارند و

طـور  پهلـوي اول بـه   يبعد از اسالم تا دورهيدورهبخش اول يعني ي و ساختار اجتماعي محالت در ساختار كالبد1در جدول 
.ردگيخالصه مورد بررسي قرار مي



)1387، قه االسالميث: (مĤخذ )قاجاريهياز ابتدا ورود اسالم به ايران تا دوره(سير تحول تاريخي محله در شهرنشيني ايران-1جدول

يدوره
هاي شهرسازي اين دورهبرخي ويژگيتاريخي

ساختار 
عملكردي /كالبدي

محله

ساختار
اجتماعي محله

در منابع
دسترس

دوران 
متقدم 
اسالمي

2و1قرن(
)ق.ه

دوران گذار شهر ايراني با مفاهيم قبل از اسالم و -
تغيير ساختار آن با توجه به مفاهيم اسالمي و 

فرهنگي، تغييرات گسترده در روابط اجتماعي، 
اقتصادي، نظام توليدي شهر، نظام مالكيت بر زمين و 

هانحوه اسفاده از اراضي و معادن و آب
از بين رفتن امتيازات طبقاتي و اشرافي و تجلي -

جامعه شهري، آميختگي سههمدركالبدي آن در شهر، 
.روستايي و ايلي با يكديگر

)بيرونيشار(گسترش شهر در ربض-
مسجد، بازار و :شهريمشخصهعوامل اصلي -

.محالت
عدم وجود همبستگي و يكپارچگي در -

شهري يجامعه

رفتن مرزبندي از بين-
اسالممحالت دوران قبل از

محالت در گيري قرار-
به شهراطراف بازار

ستون فقرات شهريمثابه

بندي محالت بر تقسيم-
طبقات هاي اساس مرزبندي

.بودناجتماعي و اقتصادي
يگيري مجموعهشكل-

گونه شهري بدون هيچمحالت
.برتري قومي، مذهبي و نژادي

وجود عوامل اجتماعي مانند -
اي و پيوندهاي طايفه

اي، زبان و فرقه براي قبيله
هاي مسكونيمرزبندي محله

1366فالمكي، 
زاده، سلطان
، حبيبي، 1367
1380
1384شيعه، 

ــرن  از قـ
ــا .ه3 ق ت

ــرن  7قـ
ق.ه

قرون سه و چهار هجري قمري به نوعي اسـتقالل از  -
هاي اشرافي خالفت امـوي و عباسـي بـا تشـكيل     نظام

هـاي اجتمـاعي تـازه در    هاي محلي و حركـت حكومت
ايران

تجديـد  يدورهپيشرفت در علوم و فنون مختلـف و  -
. حيات علمي و ادبي در ايران

.گسترش شهرنشيني در ايرانشكوفايي و -
ــ- ــدم وج ــه  ع ــارچگي در جامع ــتگي و يكپ ود همبس

شهري

ــود- ــتقالل  خ ــاري و اس ي
.سكونتي هر محله

ــكل- ــز  شـ ــري مراكـ گيـ
وجـود امكانـات   اي و محله

ماننــد يزيســتي و خــدمات
بازارچه، حمام، مسـجد در  

محله و مخصـوص  مركز هر
.به خود

ق شــروع .از قــرن ســوم ه -
ــل     ــه عام ــي ك ــاد محالت ايج
مـــذهب يكــــي از عوامــــل  

.اي استحلههمبستگي م
هاي غني، كردن گروهزندگي-

درآمـد در كنـار   متوسط و كم
يكديگر

همبستگي اجتمـاعي قـوي   -
بين اهالي محله

بـه تـدريج محـالت شــهري    -
قــومي و ي گــاه تضــادهاجلـوه 

در محــالت(شــهرهادرمــذهبي
)ستيز و در تضاد

1353اشرف، 
1366فالمكي، 

زاده، ســـــلطان
1367

1380حبيبي، 

7از قرن 
10تا قرن 

ق.ه

مغوليزمان با حملهق هم.ه7قرن -
پس از آن رونـق  ، افول شهرنشيني به مدت يك قرن-

.يدوباره شهرنشين
يعـدم وجــود همبسـتگي و يكپــارچگي در جامعــه  -

شهري

هـاي دوره  همان ويژگـي -
ــل ــامي  .قب ــا تم ــي ب محالت

اي امكانات و خدمات محله
.مختص به خود

سـتيز و در  نقش محالت در -
بردن وحـدت و  تضاد با از بين

ــهر و  ــارچگي مـــردم شـ يكپـ
ــهرها   ــان شــ ــرف آســ تصــ

.مغوالنتوسط

1366فالمكي، 
1353,اشرف

1380,حبيبي

االسـالمي،  قـه ث: (مĤخـذ  )قاجاريـه ياز ابتدا ورود اسالم به ايران تـا دوره (سير تحول تاريخي محله در شهرنشيني ايران -1جدولادامه 
1387(

يدوره
هاي شهرسازي اين دورهبرخي ويژگيتاريخي 

ساختار 
عملكردي /كالبدي

محله

ساختار
اجتماعي محله

در منابع
دسترس



ــرن  از قـ
دهــم تــا 
قــــرن 
دوازدهم 

ق.ه

متمركـز  دولـت  ايجاد زمان با هم. ق.ه11و 10قرن -
صفوي

رونق اقتصادي همراه با آرامـش ايجـاد شـده در كـل     -
كشور

هاي گسترده در علوم و هنرها پيشرفت-
شـكوفايي  هاي قبل در شـهر و  تكامل مفاهيم دوران-

). سبك اصفهان(نشيني در كشورشهر
زمـان بـا فروپاشـي دولـت     ق هـم . هپايان قرن يازده-

.صفوي و حمله افغان
ــه   - ــارچگي در جامع ــتگي و يكپ ــود همبس ــدم وج ع

شهري 

ــه  ت- ــهر بــ ــيم شــ قســ
هاي مسـكوني ماننـد   محله

ــين و  وراند ــاي پيشــ هــ
قويــــــت محــــــالت و ت

. ايمحلهمراكز
نقش مهم محالت و مراكـز  

اي در ساختار فضايي محله
شهر 

گذشـــته يهماننـــد دوره-
همبستگي قوي اجتمـاعي در  

بين ساكنين محله 
وجود محالت در ستيز و در -

ــاد ــد دوره.تضـ ــاي هماننـ هـ
گذشته در شهرها

1353اشرف، 
1366فالمكي، 
زاده، نســـــلطا

1367
1380حبيبي، 

دوره 
قاجاريه

.گيري دولت متمركز قاجارش شكل.ه1165سال -
.پيشين دوره صفويشهري شهر با همان ساختار-
ــراي  - ــت ب ــداماتي توســط دول ــه، اق ــل قاجاري در اواي

فضايي شهرها بـا ايجـاد خيابانهـا و    -تغييرات كالبدي
)سبك تهران.(عملكردهاي جديد شهري

ش قانون تشكيل بلديه.ه1286سال -
ــه   - ــارچگي در جامع ــتگي و يكپ ــود همبس ــدم وج ع

شهري 

محالت به عنوان مكـان  .-
.نيمه مستقل در دل شهر

محالت كهن با سـازمان  -
ــروع   ــويش و ش فضــايي خ
ــد در   ايجــاد محــالت جدي

هـاي احـداث   كنار خيابـان 
شده، خدمات محله نـه در  
درون بلكـــه در حاشـــيه  

. محله

ــتگي  پيو- ــد و همبســـ نـــ
اجتمــاعي در ســطح محــالت 
كهن با عواملي مانند مـذهب،  

.قوم و نژاد
ــرانمحلـــه- در ســـبك تهـ

مكــاني بــراي تبلــور تمــايزات 
.طبقات اجتماعي

تغييـــــرات در الگـــــوي  -
محلهمديريت

زاده، سلطان
1367

1380حبيبي، 
1384شيعه، 

ياز اواخــر دورهتقريبــا. گيــردمــيپهلــوي اول تــا زمــان حاضــر را در بــريمعاصــر يعنــي از دورهيبخــش دوم بررســي دوره
پهلوي اول تغييرات اساسي و گسـترده در سـاختار اجتمـاعي و كالبـدي     يو اوايل دوره)مخصوصا از زمان ناصرالدين شاه(قاجار

ختار كالبدي محله و ورود خـودرو و  تغيير سا.شهري نيز تاثير گذاشتمحالتكه بالطبع بر ساختاربه وجود آمدشهرهاي كشور
اي و هاي مسـكوني باعـث تخريـب فضـاي كالبـدي محـالت تـاريخي بـه ويـژه مراكـز محلـه           سهولت امكان حركت آن در بافت

.اي بسـيار تضـعيف گشـت   هـايي قلمـرو محلـه   هاي شطرنجي در محالت جديد شهري شد كه در چنين بافـت گيري بافتشكل
اي از اي بـه مجموعـه  محلـه با تغيير ساختار كالبدي محلـه و تقسـيمات متمركـز   ، اجتماعي محلهچنين تغييرات در ساختار هم
هـاي مختلفـي از روابـط اجتمـاعي گـذرا جـايگزين       شـبكه ، متمركز و تغييرات گسترده در نظام اسكان در شـهرها هاي غيراليه

در شـهرهاي كشـور   هـا ايجـاد شـهرداري  .گشتترتيب مفهوم محله بسيار تضعيفبه اين.هاي اجتماعي متمركز شدهمبستگي
شـهري بـا الگـو قـرار     يهاي توسعهچنين انواع طرحدر اين دوره هم. حله زير نظر اين نهاد انجام گيردت ميمديرباعث گرديد تا 

2در جدول .آوردن مفهوم غربي از محله در نظام شهرسازي ايران شدندغربي سعي در به اجرا دريريزي شدهدادن محله برنامه
خالصه مـورد  در سه قسمت به طورپهلوي اول تا حال حاضر به طور جداگانه ويخصوصيات كالبدي و اجتماعي محله از دوره

.گيردو تحليل قرار ميبررسي



)نگارندگان: مĤخذ (سير تحول تاريخي محله در شهر نشيني ايران در دوره معاصر: 2جدول 
در منابعساختار اجتماعي محلهعملكردي محله/ساختاركالبديويژگي هاي شهرسازي اين دورهبرخي تاريخييدوره

دسترس

پهلوي اول

ش.ه1304آغاز دولت پهلوي از سال -
هاي سنگين در بافت و ساختار دخالت-

سعي در ايجاد انقطاع تاريخي و غلبه و شهر
به تفكر غربي و نفي هويت تاريخي و سنتي

غييرات شكلي گسترده و استفاده از همراه ت
اشكال فضايي غربي 

هاشهرداريش قانون .ه1309سال -
ش قانون گسترش و تعريض .ه1312سال -

.هامعابر و خيابان
هايي مداخالت در بافت شهرها، خيابان-

هم عمود بر
تاريخي شهرهاقطعه شدن بافتقطعه

هايي عمود بر احداث خيابان-
نيمه شهرها،  چندهم در بيشتر 

شدن محالت كهن و آسيب 
.ايجدي سازمان محله

ايتضعيف قلمرو محله-

گرفتن تحت تاثير قرار-
ساختار اجتماعي محله با 

خوردن ساختار كالبدي همبر
.محله

تضعيف ساختار اجتماعي -
محله

1380حبيبي، 
1383حبيبي، 

پهلوي دوم

ش.ه1320آغاز اين دوره از سال-
تغييرات گسترده محتوايي در مفهوم -

شهر مكان تظاهرات ،  )گرامصرفشهر(شهر
.هاي اجتماعيو تقابل

گسترش سريع شهرها در ايران و مهاجرت -
.گسترده روستاييان به شهرها

هاي جامع و تفصيلي شروع به تهيه طرح-
.براي شهرها

رو به ويراني گذاشتن محالت -
.يهاي تاريخبافت
اي انتقال خدمات مراكز محله-

.االحداثهاي جديدبه خيابان
هاي جامع و تفصيلي نگاه طرح-

به محله بر اساس مفهوم واحد 
همسايگي غربي

)عملكردييمحله(

هاي مسكوني ويژه بافت-
تراكم مردم با درآمد باال با

جمعيتي بسيار پايين و 
يهاي مسكوني ويژهبافت

تراكم مردم با درآمد پايين با
.جمعيتي بسيار باال

بعد از انقالب 
اسالمي

ش.ه1357آغاز اين دوره از سال -
همزمان با جنگ تحميلي60يدهه-
.گسترش روند شهرنشيني در ايران-
روند سازندگي و 80و 70يدهه-

علوميكفايي در كشور و توسعهخود

كالبدي از بين رفتن بافت-
محالت قديمي همانند دوره 

.گذشته
به اجرا در نيامدن پيشنهادات -

شهري در يهاي توسعهطرح
.مورد محالت

گيري نهادهايي تحت شكل-
ياري محالت در عنوان شورا

.كشورشهرهاي بزرگ

عدم وجود تعامالت -
اجتماعي قوي در سطح 

.محالت شهري
ضعيف بودن مفهوم -

اجتماعي محله

1380حبيبي، 
1383حبيبي، 

فضايي و اجتماعي شهرهاي تاريخي ايران-جايگاه محالت در ساختار كالبدي-2-2
فرهنگـي و  -زمـان فضـاي اجتمـاعي   كه بتوان نقش و جايگاه محالت را در شهرهاي تاريخي ايران بررسي كرد بايد همبراي اين

گيري مفهوم محله نقش داشته و داراي تاثيرات زمان در شكلاين دو هم. فضاي كالبدي را در ساخت محله با هم در نظر گرفت
گيـري آن تحـت عوامـل مختلـف از جملـه      فضاي كالبدي محالت و شكل.متقابل و ارتباط تنگاتنگ مفهومي با يكديگر هستند

سـاكنين  عيت اقتصاديو وض) زهاي مردم و الگوهاي رفتاري ساكنيناني(اجتماعيهاي يگويژ، مردم ساكنهاي فرهنگيويژگي
گيري و نوع خـدمات شـهري در هـر    شكلينحوه.گيردچنين عوامل طبيعي و اقليمي و عوامل مختلف ديگر قرار ميمحله و هم

. محله نيز تحت تاثير عوامل مذكور قرار داشته است
هافضايي شهر-كالبديجايگاه محالت در ساختار - الف



مركز شهر شامل بازار و عناصر مرتبط يك كل مركب از اجزاء به صورت محالت ويمثابهبه تاريخي ايران در گذشتهشهرهاي
سازمان ها و عناصر پايدار سازنده سكونت ساكنان شهر در كنار هم در ساخت و محالت به عنوان سلولبنابراين. با آن بوده است

چنين جغرافيايي و هماقليمي و موقعيت، يكه عوامل مختلف محيطبا وجود آن.اندفضايي شهر نقش داشته-لبدياك
گذار بوده است ولي تاثيرگيري فضاهاي محلهاقتصادي و فرهنگي ساكنين در شكل- سياسي و اجتماعي- هاي اجتماعيويژگي

فضايي و ساختار اجتماعي - ساختار كالبديمشخصي را در اصولها وويژگيتوانتمامي شهرهاي ايران در گذشته ميدر 
.گرفته استشكل هاو ويژگياسالمي بر اساس اين اصول- ايرانييجويي كرد كه محلهپي

بر پيوند ميان مركز شهر و هاسازمان فضايي شهر، در اغلب شهرهاي تاريخي ايران: پيوند ميان مركز شهر و مراكز محالت
، شهريفضايي مجموعه-از نظر كالبدي).1381،توسلي(ها استوار بوده استمراكز محالت از طريق گذرهاي اصلي و ميدان

.اندكردهو متجانس ايجاد مييافتهمحالت و مركز شهر تركيبي وحدت
هاي شهر مظهر بيشترين مركز محله.گرددترين فضاي اجتماعي و قلب هر محله محسوب ميمحله مهممركز:مركزيت

مكان استقرار فضاهاي خدماتي مورد نياز ساكنين ، عالوه بر آنمركز محلهشدمحله محسوب ميهاي افراد هرها و تجمعتماس
مسجد به عنوان . دهدتاثير خود را به خوبي نشان مي، گيري فضاهاي كالبدي محلههاي معنوي در شكلارزش.بوده استمحله

.نقش ايفاء نموده استهر محلهترين عنصر كالبديو مهماصلي ينشانه، هامحور فعاليت
هاي اي پس از گذر از دروازهشبكه راههاي منطقه.:اي با شبكه گذرهاي اصلي محالتشبكه راههاي منطقهميانپيوند 
اي مانندمركز محله و ساير عناصر محله، هاو به تدريج خانهد داشهر را تشكيل ميگذر اصلي محالت، شهرورود بهشهر و 
توان اشاره كرد كه زمينه به شهر تاريخي قم ميدر اين.اندتوسعه يافتهكيل و در حول اين محورها تشيرهتكايا و غ، مساجد

).1368، سعيدنيا(فضايي آن وجود دارد-ختار كالبديچنين ويژگي در سا
و از لحاظ فضايي داراي قلمرو و حريم مشخصي بود كه تقريبا براي تمامي ساكنين شناخته شده بودهر محله :ايمحلهقلمرو

به همان ترتيب خود را از ، كرديك راه اصلي خود را به بازار شهر يا امتداد راه اصلي منتهي به بازار وصل ميكه توسطضمن آن
.داشتفضاي عمومي و پر تحرك آن دور نگه مي

اي بود كه محله از ترددهاي عبوري گونهبهمراتب دسترسيسلسلهمراتب را حداقل به سه صورتاصل سلسله:مراتبسلسله
استقرار يعنيمراتب عملكرديسلسله، بخش آن براي ساكنين محله ملموس و محفوظ باشدامان بوده و خصوصيت آرامدر 

مراتب و سلسلهباشد گوي مناسبي به نيازهاي ساكنين بودهاي كه پاسخگونهو عملكردهاي عمومي در مراكز محالت بهخدمات 
.برخوردار بوده استصوصيبه خموميعفضاي 

به )1368، زادهسلطان(ر برخي منابعد. هاي هر محله متفاوت بوده استابعاد محالت با توجه به ويژگي: تعاد محالاب
هاي يك شهر نيز داراي محلهتعداد .گرفته اشاره شده استميبرخانه را در100هخانه تا محالتي ك2000محالتي با بيش از 

كه تهران در قرن سيزدهم هجري قمري محله بوده در حالي47چهارم هجري داراي نيشابور در قرن . قاعده مشخصي نبود
.ه استمحله بود7محله و نايين داراي 5داراي 

اي ايرانجايگاه محالت در ساختار اجتماعي شهره-ب
فضاي ترتيب اينبهاندختلف بودههاي ديني و طبقات اجتماعي ماقليت، محالت شهر سكونتگاه صاحبان حرف و مشاغل خاص

اجتماعي و حمايتكديگر همبستگيياجتماعي بوده كه افراد اين گروه بنمايانگر يك گروه اهر محلهفرهنگي–اجتماعي 
.كرده استاند و به اين ترتيب هر محله هويت منحصر به فرد خود را پيدا ميداشته
در محـالت اتحاد و همبستگي اجتمـاعي ، ارتباطيجاداعوامل مختلفي باعث :اجتماعي در محالتقويو همبستگياتحاد 

، كردهـا يمحلـه (قـومي و نـژادي  ، )ارامنـه محلـه ، يهوديهـا يمحلـه ، هامحله مسلمان(دين و مذهب: عواملي مانند.استشده مي
محالت شـهرهاي  توان درو غيره را مي) شعربافانيمحله، مسگرهايمحله(اقتصاديهايعامل شغلي و فعاليت، )هاتركيمحله



يافتـه  ها و قشرهايي همانند و منسـجم تشـكيل  ها از گروهبه اين ترتيب تركيب اجتماعي ساكنان بسياري از محله.ايران نام برد
.كردندمتوسط و كم درآمد زندگي مي، ها و قشرهاي مرفهتركيبي از گروه، در اغلب شهرها در هر محله. بود

در .كننـد اي در نظـام شهرنشـيني ايـران اشـاره مـي     ها و فرهنگ عشـيره به نقش طايفهمحققين بسياري از :محالت در تضاد
و عي در شهر و روستا به وجود نيامد به اين ترتيب تضاد ميان شهر و روستا نيز به وجود نيامداجتماكارتقسيمشهرنشيني ايران 

شـهر و روسـتا در   .د اسـت جانبـه و متعـد  ارتبـاطي چنـد  روسـتا ارتباط شهر و .كار اجتماعي در شهر و روستا ايجاد شدوحدت
شـهر  ي چنان نهادينه شده بود كه اهاي عشيرهروابط و وابستگي).1384، شيعه(انده يكديگر پيوند خوردهاي بهاي منطقهنظام

يران در طول تـاريخ خـود   شهري ايجامعهبه اين ترتيب . گرديداي از گروههاي اجتماعي ناهمگن مجموعه، ايرانييهدر جامع
محالت شهري ايجاد شد كـه باعـت   چنين يكپارچگي و همبستگي در سطح يكپارچگي و همبستگي الزم نرسيد و در مقابل به

اهـالي چنـد محلـه    بعضي از اختالفـات حـادث بـين   ).1380، حبيبي؛1382، پاكزاد(شان گرديدساكنين در امور محلهركتمشا
در اغلب منابع تاريخي به ايـن  . به درگيري و جنگ بين ساكنان دو يا چند محله با يكديگر شودامكان داشت به سادگي تبديل

محـالت  يبعضي محققين واژهبه همين علت. .)1380، و حبيبي1367، زادهو سلطان1353، اشرف(درگيريها اشاره شده است
اندي قمري به بعد به كار بردهدر ستيز و در تضاد را در شهرنشيني ايران به خصوص از قرن چهارم هجر

در بعضي منابع . معيني در مورد حداقل و حداكثر جمعيت يك محله وجود نداشته استيضابطه و قاعده: جمعيت محالت
واحد مسكوني و يا به 50يا40تر ازگرفت نمي توانست كماشاره شده كه مجتمع مسكوني كه نام محله را بر خود ميتاريخي 

).1367، زادهسلطان(حداكثر جمعيت يك محله داراي ميزان ثابت و مشخصي نبود.نفر باشد300تا 200تر از كمعبارت ديگر 
امور داخلي و تامين يرهامستقل در ادهر محله داراي فضايي نيمه، مديريت محله در گذشتهيدر زمينه:ايمديريت محله
با كدخداها و كالنتران ها ها و حقوق اجتماعي مردم در محلهاجتماعي در محلههاي رهبري و هدايت فعاليت.نيازهاي خود بود

اي گذار در ارتقاء كيفيت خدمات محلهاي نقشي تاثيرمديريت محلهبه اين ترتيب. اعيان محله بودندكه اغلب از بين مهتران و
.داشت

در شهرسازي غرب واحد همسايگي–3
مدرن و پس از آندر دورهسير تحول تاريخي 3- 1

ساختار فضايي و اجتماعي ، هاي اجتماعي و اقتصاديه در نظامبا تغييرات گسترد، غربيدر كشورهايبعد از انقالب صنعتي
انديشمندان ، ساكن در شهريشهر و حل مشكالت به وجود آمده براي جامعهدر نگرش به مفهوم. شهرها نيز دگرگون شد
پيشنهاد گرديد كهزيستيهايمجتمعاز جمله .آرماني پرداختنديها خود براي جامعهانديشهها ومتعددي به بيان ايده

مسكوني و خدمات مربوط نوعي يسعي داشت بين محدودههاي زيستيچنين مجتمع. كار و زندگي بودتركيبي از فضاهاي
مشاركت مردم و روح همكاري جمعي ، ي اجتماعيها برابرو معيارهاي اصلي در طراحي آنپيوستگي و همبستگي ايجاد نمايد

چنين . موفقيت روبرو شدگرايي افراطي با عدممحتوايي دروني و آرمانها نيز به اجرا در آمد ولي به دليل بيبود و برخي از آن
تاثير خود داشت و به نوعي محلييدر ارتباط با تامين نيازها و خدمات مردم ساكن سعي در ايجاد يك جامعهالگوهاي كالبدي

).Rohe et al.,1985(هاي بعد در الگوهاي ارائه شده براي محله نشان دادرا در سال
ريزي برنامهيمحلهپردازينظريهدر ميالديبيستمدوم قرنيدر دههاشخاص ترينيكي از معروف: 2الگوي كلرنس پري-

هاي محدوده، جديدريزي شهرهايها براي برنامهسنتي را به عنوان يكي از پايهمحالتوي .است3)واحد همسايگي(شده
يهپري در نظري).Rohe,2009(معرفي كردجهت حل مشكالت اجتماعي آن زمانهامجدد آنگسترششهري و

محلهجمعيت واحدپري،. ني مستقر شوندهاي مسكومات عمده و اساسي بايد در نزديكي خانهدكرد كه خاستدالل مي"محله"

٢ Clerance Artur Perry 
٣ Neighborhood Unit



بودريزي شدهاي برنامهبه گونهمحله.گرفتنظردر، آموزان به آنآموزشي دبستان و دسترسي مناسب دانشرا بر اساس كاربري
ي ابعاد محله نيز جمعيتبا افزايش تراكمو داردتا مدرسه فاصله ن)متر400حدود (اي بيش از يك چهارم مايلكه هيچ بچه

هاي اصلي اطراف محله در نظر گرفته شده بود و از ورود آن به داخل در اين طرح ترافيك عبوري در خيابان.شدتر ميكوچك
فا شكو، يافته باشندجمعي در واحدهايي كه به خوبي سازمانچنين معتقد بود كه زندگيهمپري. محله جلوگيري شده بود

ساكنين از خدمات اجتماعي معيني مانند دبستان مشتركا ،پرييمحلهبه اين ترتيب در ).1371، استروفسكي(شودمي
).Perry,1929(4گرددتعريف ميبه وسيله شعاع عملكردي مدرسه ابتداييمحلهيكنند و جمعيت و اندازهاستفاده مي

استانداردهاي پري جايگاه خود را در قوانين و محالت نظام : در نظام شهرسازي غربهمسايگي واحدالگوي يتوسعه-
كه از آن تحت عنوان ريبه طوپيدا كردبدر شهرسازي غرميالدي1950و1940و1930هايشهري در دههيتوسعه

كه پس از جنگ و ايجاد شهرهاي جديدبه خصوص در اقدامات بازسازي مراكز شهري. شودنام برده مي5"محلهجنبش واحد"
اي ژهويو جايگاهمحالت نقششهري، يهاي توسعهآمريكا آغاز گشت و پس از آن در برنامهورهاي اروپايي و جهاني دوم در كش

داشتندرا بر عهده 
)Rohe et al.,1985 ؛Hall,2002 .(ها پيدا بسياري از كمبودها را در گسترش حومهغربيميالدي منتقدان1960يدر دهه

گروهي از مشكالت ، تجاري و اداري، بسيار بزرگ همگن از فضاهاي مسكونيهاي كم و محدودهاي با تراكمگسترش حومه.كردند
پري يالگوي محله.كردندزدن و غيره را ايجادفراغت و قدمكمبود فرصت اوقات، ترافيكيهايتقاطع، اضافيكه شامل سفرهاي

جديد در طراي ميالدي الگوهاي1960ياي كارآيي چنداني نداشت و تقريبا از دههدهي گسترش سريع حومهبراي سازمان
.محله معرفي گرديد

الگوهاي پيشين، دوم قرن بيستم ميالدييدر نيمهواحد همسايگي الگوهاي طراحي ، انديشمندانبر اساس نظرات بسياري از
در طراحي ه مهمنكت.اندمسكوني معاصر به كار گرفتهمحالتعناويني جديد در طراحيرا با شرايط جديد تطبيق داده و با 

رغم شباهت با علي.)1386، فرعيني(گرايش مجدد به ايجاد اجتماعات كوچك محلي از طريق طراحي استالگوهاي جديد، 
واحدالگوي به يانتقاداتچنين هماندگران و طراحان توجه بيشتري به تنوع نيازهاي انساني كردهپژوهش، الگوهاي پيشين

نبوده بلكه انتقاد اصلي بر چگونگي واحد همسايگي اكثر اين انتقادات به مفهومدقت كردبايد شده است وليهمسايگي 
دوم قرن بيستم اول و يدر نيمهمختلف واحد همسايگيالگوهاي3در جدول شماره. ها بوده استو طراحي آنريزيبرنامه

.ها آمده استهاي آنو ويژگيميالدي 

شهرسازي غربدر نقش و جايگاه واحد همسايگي بررسي2-3
بـه  ها آنكه از يبه طور. شهري در شهرسازي غرب بر عهده دارنديجايگاه مهمي در امر توسعهواحد همسايگيدر حال حاضر

شودهاي شهري ياد ميبخشي به محيطمشاركت مردم و هويت، شهرييعنوان كليد توسعه
)Urban Task Force,1999; Rapaport,2001(Hester,1984; . در حال حاضر براي مفهوم محله در شهرسازي غرب

. هاي زير را تعريف كردتوان حداقل نقشهاي مختلفي قائل هستند كه با بررسي منابع غربي مينقش
خدمات و نيازهاي اوليه ساكنينمكاني جهت سكونت و ارائهيفراهم كننده- الف

، كردننيازهاي روزانه ساكنين مانند نياز به خريدقلمرويي مسكوني را ايجاد كرده و بايدهاي همسايگي واحد، نگرشدر اين
اين نگاه بيشتر متوجه . نمايندبرآوردههاي يك شهر راتفريح و فراغت و دسترسي معمول به ديگر بخش، كودكانآموزش

پري پيشنهاد يهمانند آنچه در الگوي محلهمانند دبستانتعريف محله به يك كاربري خاص . كاركرد و عملكرد محله است

آموز بود كه به اين ترتيب با نفر دانش1200تا 1000گيري دبستان با حدود در زمان ارائه پيشنهاد پري براي واحد همسايگي، شكل4
.نفر در محله ساكن شوند6000تا 5000آموز در سن آموزش ابتدايي بايد حدود توجه به نرخ جمعيت دانش

٥ Neighborhood Unit Movement



به ايجاد واحدهايي كند و به اين ترتيبآستانه جمعيتي كامال مشخصي را براي واحد محله تعريف مي، شده است
ه يك پذيري الزم ايجاد شده و جمعيت بانعطاف، در الگوهاي جديد سعي شده.اي منجر خواهد شدانعطاف و كليشهقابلغير

.وابسته نباشد) مانند فضاي آموزشي(كاربري خاص خدماتي
مراتب تقسيمات كالبدي شهربنيادين در سلسلهواحد -ب

را به عنوان بلوك واحد همسايگي، كه در راستاي تامين نيازها و خدمات ساكنين استواحد همسايگيبه مفهوم گرشاين ن
، از به هم پيوستن چند محله. گيرددر نظر ميشهرو يكي از عناصر اصلي تقسيمات كالبديدهنده ساختار شهرهااصلي شكل

مراتبي خدمات در كدام از اين تقسيمات شهري به صورت سلسلهشود كه هرترتيب مناطق و شهر ايجاد ميناحيه و به همين
محرك تفكيك شهرها به تعدادي از واحدهاي مسايگيواحد هبنابراين نظريه . كنندتر را تامين ميتر و تخصصيهاي مهمرده

، استروفسكي(آورندعاد متفاوتي كه نسبت به يكديگر داشتند يك نظام سلسله مراتبي را به وجود ميبساختاري بود كه با ا
).1383؛ فري، 1371

حس جامعه محليو ايجاد كنندهتعامالت اجتماعييارتقاء دهنده- ج
فرصت ايجاد مجاورت مكاني گروهي از مردم و مركزيت كاركردي به عنوان يك قلمرو اجتماعي به علتواحد همسايگي

رنگي در تقويت تعامالت اجتماعي در سطح تواند نقش پراي همگن ميكردن قلمرويي براي جامعهخدمات جمعي و فراهم
قوي از يك اجتماع در محله وجود دارد و از نظر حساندبعضي از انديشمندان گفته. شهرها و حس تعلق به مكان داشته باشد

براي شهرهايي كه ناهمگن، متنوع ين صورته اب. را دارند"محلياجتماعحس"مشخص يشناسي افراد ساكن در يك محلهروان
.)Ropoport,2001(6شودهاي شهري ميفرهنگمكاني براي خردهفرهنگي هستند، واحد همسايگيو چند

كننده مديريت شهري بهتر و مشاركت اجتماعيفراهم -د
امور مختلف شـهر  ييك شهر بسيار بزرگ است و بايد براي اداره.داردآنتاكيد بر توان مديريتيواحد همسايگياين نگرش به 

. تـر اسـت  كدام از اين واحدهاي فضايي بسيار راحـت اداره و مديريت هر. رساني آن را به واحدهاي فضايي تقسيم نمودو خدمات
آوردن كيفيـت بهتـري بـراي زنـدگي فـراهم كننـد      به دسـت بخشي را به منظورتوانند كوچكي رضايتشهري مياين واحدهاي

)Gharai,1998 .(واحـد  تـرين واحـد يعنـي    ريـزي و مـديريت شـهري را از خـرد    برنامـه ، شـهري يرويكردهاي جديد به توسعه
و از فرآيندهاي مشاركتي توسعه بر اساس مشـاركت بهينـه مـردم محلـي بـه عنـوان       هدف قرار داده استرادر شهرهمسايگي 

محيط شـهري  شهري فراهم كرد وامكان ورود سازمان يافته شهروندان را در امورتا بتوان، گيردهاي اجتماعي كمك ميسرمايه
).Hester,1984؛1385، پورحاجي(وف استمعر7ريزي محله مبناآنچه تحت عنوان برنامهد، بهتري را براي ساكنين فراهم آور

حس مكان در محيط هاي شهريوايجاد كننده هويت و معني- ه
هم يك نهاد اجتماعي اسـت و هـم   زيرا .ندجوديت اجتماعي و كالبدي را خلق كد يك موتوانميواحد همسايگي در اين نگرش

امـوس راپـاپورت در همـين زمينـه     .كننـد هاي شـهري كمـك مـي   كردن و هويت محيطدارو به معني، ويژهيك الگوي كالبدي
.)Gharai,1998(توانند خودشان را تعريف كنندوسيله آن ساكنين ميهايي هستند كه بهمكانواحدهاي همسايگي: نويسدمي

Rapoport,2001;Campbell et( كنندحدهاي فضايي در شهر ايجاد ميهويت اجتماعي را براي وابه اين ترتيب al.,2009 .(
شهري                                                    ينمودن توسعهامكاني براي پايدار- و

اگر ساكنين شخصيت همگوني نداشته باشند، . دهنده ارتباط بين همگوني اجتماعي و الگوهاي تعامل اجتماعي استتحقيقات نشان6
هاي محيطچنينهم. ها وجود نداشته باشدشود، به ويژه وقتي كه خلوت كافي براي خانوادههاي منفي منجر ميمجاورت مكاني به تماس

).1381لنگ، (اجتماعي قابل توجهي وجود دارد، ميزان جرم و جنايت پايين است محلي كه تعامل

٧ Neighborhood Based Planning
٧Planned Unit Development



حلـي بـراي   راهآن را و توسـعه  داشتهواحد همسايگيتوجهي بر روي مفهوم شهري اثرات قابليپايدار به توسعهرويكرد توسعه
واحد همسايگي يك).Gharai,1998(.توان در موارد زير خالصه كرداصلي را ميهاي علت. استحل مشكالت شهري دانسته

اجتمـاعي و  هـاي شـهري، پايـداري   تواند باعث ايجاد خودكفايي در زمينه تامين خدمات مورد نياز ساكنين، كاهش مسـافرت مي
.شهري گرددهايجامعه محلي، عدالت و برابري و حس مكان و هويت در محيطحس

.)نگارندگان: مĤخذ (قرن بيستم ميالدياول و دوميالگوهاي واحد همسايگي در نيمه: 3جدول

زمان
الگو

منابعنتايجنظرمعيارهاي موردتعريفنام الگو

نيمه
ي

ي
ستم ميالد

اول قرن بي

همسايگي واحد 
پري

)1920دهه (

اي مسكوني كه بتواند محدوده
جمعيت مورد نياز واحد آموزشي 

دبستان را تامين كند و فاصله 
تا پيرامون بيشتر ) دبستان(مركز 

. متر نباشد400از 

رفاه اجتماعي-
اهميت به خانواده-
كارآيي عملكردي-
اهميت به زندگي در اجتماع محلي-

متداول موفقيت مدل و-
شدن در اغلب شهرهاي 

دنيامعاصر 

Perry,1929

واحد همسايگي 
در شهر 

كنگره (مدرن
)مدرنمعماري

)1930يدهه(

مرتبه، مجهز واحد همسايگي بلند
به خدمات اوليه براي نيازهاي 

ساكنين

آوري جديداستفاده از فن-
برابري اجتماعي-
كارآيي عملكردي-
گراييشهر-
گراييكاركرد-

شهريكاربرد در مراكز-
مسكن جمعي و عمومي-

1381,لنگ

.)نگارندگان: مĤخذ (قرن بيستم ميالدياول و دوميالگوهاي واحد همسايگي در نيمه: 3جدولادامه 
زمان
الگو

منابعنتايجنظرمعيارهاي موردتعريفنام الگو

ي
ستم ميالد

نيمه دوم قرن بي

هاي مجموعه
ريزي برنامه
شده

PUD)8(
60يدهه(

)ميالدي

اي مسكوني با طراحي مبتني بـر  محدوده
فشردگي و تراكم بيشتر، هماهنگ،ضوابط
عمـومي و مـديريت   فضاهاي بـاز يتوسعه

مشاركتي

فضاي سبز عمومي بيشتر در قبال مسكن -
ترمتراكم

عموميرفاه-
اهميت زندگي در اجتماع محلي-
اهميت به كيفيت فضاي كالبدي-

ايجاد جوامع بسته و -
طبقات اجتماعيتفكيك 

ــي- ــازيخصوصــــــ ســــــ
هاي عموميعرصه

بستههايمحيط-
و از نظر اجتماعي

كالبدي منزوي-

1382,عزيزي
1386,فرعيني

Rohe,2009

واحد يتوسعه
همسايگي 

(TND)9سنتي
)1980يدهه(

ترين عنصر نوشهرسازي با يك مركز مهم
فروشي قابل تشخيص و خدمات خرده

ايستگاه حمل و نقل عمومي و تجاري، 
دقيقه پياده 5فاصله مركز تا پيرامون 

)متر600(روي 

برابري اجتماعي-
عموميرفاه-
محوريپياده-
اهميت زندگي در اجتماع محلي-
و زيباييگذشتههايتاكيد بر سنت-
طراحي هماهنگ با اتكا به ضوابط مدون-

هاي غالب قرن تطبيق ايده-
ا شرايط محليبيستم ب

يابي موفق بازار-
در تجارت مسكن

بهتوجه بيش از حد-
عناصركالبدي

اجتماعيمورد توجه طبقات-
مرفه

The
Congress 
For The New 
Urbanism,
١٩٩٦
Grant,٢٠٠٦

234567,١٣٨٦
Rohe,٢٠٠٩

٨ Planned unit Development
٩ Traditional Neighborhood Development



واحد همسايگي 
نقل محوروحمل

10)TOD(
90يدهه(

)ميالدي

هـاي مسـكوني،   واحـد اي از تجمع سـاده 
فروشـي و دفـاتر   فضاهاي تجـاري خـرده  

ــا 400اداري در فاصــله ــري از 800ت مت
محور بـا  نقل شهري، پيادهوايستگاه حمل

اتكا به حمل و نقل عمومي

رفاه عمومي-
برابري اجتماعي-
نقل عموميومحوري با اتكا به حملپياده-
اهميت به زندگي در اجتماع محلي-
ايبا راهبردهاي منطقههماهنگي -

هايتطبيق ايده-
گذشته با شرايط امروز

موفقيت در بازار مسكن-
1382,عزيزي
1386,فرعيني

Grant,2006
Rohe,2009

هاي دهكده
11شهري

) 1990يدهه( 

بخشي از يك شهرك يا شهر با هويت 
هاي ها و مجموعهمتمايز شامل خانه

تركيبي با هاي مسكوني با ساختمان
الويت حركت پياده و مركزيت 
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در شهرسازي غربمقايسه محله در شهرنشيني ايران و واحد همسايگي-4
-سـنتي ايـران  اي تطبيقـي در محلـه  دهنده به محلـه در مقايسـه  هاي محله و اصول شكلتعريف محله، نقشاز در اين قسمت 

اسالمي با 
اصـول  هـوم، تعريـف، نقـش و جايگـاه محلـه،      در اين خصـوص پـنج معيـار مف   . گيردمعاصر غربي مورد مقايسه قرار مييمحله
دهـد  تطبيقي نشان مـي ينتايج مقايسه). 4جدول شماره(اند گرفتهاي مورد مقايسه قرارمحلهو عنصر شاخصدهنده و الگوشكل

سنتي ايراني با مفهوم واحد همسايگي در شهرسازي معاصـر غـرب وجـود    يگيري محلهمفهوم شكليتفاوت بنيادي در زمينه
كالبـدي  محلـه فضـاي  . اسـالمي مفهـومي اجتمـاعي اسـت    -گيري مفهوم محله سنتي ايرانيو شكلزمينه اصلي پيدايش.دارد

گيـري و پيـدايش محلـه در    اصـلي شـكل  يكـه زمينـه  در حـالي . اجتماعي فراهم كرده اسـت مناسبي را براي زندگي يك گروه
هـايي كـه   تعريف محله، نقشيسنتي ايراني در زمينهيچنين محلههم.فضايي است-شهرسازي معاصر غرب مفهومي كالبدي

پـذيري بـاالتري را   تـر و داراي انعطـاف  تر، جـامع الگوي كاملدهندهتواند بر عهده داشته باشد و اصول شكلشهري مييك محله
ر الگوهاي بسيار متنوعي از گرچه در حال حاضا. شده در شهرسازي معاصر غرب ارائه داده استنسبت به واحد همسايگي تعريف

هاي شهرسازي مانند نوشهرسازي، توسعه واحد همسايگي سنتي و پايداري شـكل  واحدهاي همسايگي در غرب در رابطه با ايده
.گرفته است

)نگارندگان: مĤخذ (در شهرسازي معاصر غربيواحد همسايگيمقايسه تطبيقي مفهوم محله سنتي ايراني با : 4جدول شماره

در شهرسازي معاصر غربواحد همسايگيمحله در شهرنشيني ايران هاي ويژگي

عملكردي-كالبديواحديفضايي/ اجتماعيواحدي مفهوم 

قلمرويي اجتماعي براي سكونتتعريف 
دهنده به ساختار فضايي و اجتماعي اصلي شكلعنصر
شهر 

اقتصاديكالبدي و ، فرهنگي، مدني، واحدي اجتماعي

داراي مفهومي اجتماعيقلمرويي مسكوني 
شهر هاي كالبديبه جنبهدهندهعنصر اصلي شكل

و اقتصادي، اجتماعي، واحدي كالبدي

ترين واحد روابط اجتماعي در شهراصليايگاهجنقش و 
دهنده اجتماعياجتماعي و وحدتگزيدن گروهسكونت
ده تعاون و همكاري بين ساكنين نايجاد كن

كننده خدمات و نيازهاي ساكنينفراهم-
مراتب تقسيمات كالبدي شهربلوك بنيادين در سلسله-
جامعه محليكننده حسدهنده تعامالت اجتماعي و ايجادءارتقا-
اجتماعيكننده مديريت شهري بهتر و مشاركتفراهم-

١٠ Transitional Oriented Development
١١ Urban Villages



هاي شهريكننده هويت و معني و حس مكان در محيطايجاد-
پايدار شهري يدر توسعهنقش محالت -

قلمرودهندهاصول شكل
مراتبسلسله

پيونديهم
هاي فرهنگيمتاثر باز ارزشمركزيت

وحدت و همبستگي اجتماعي
ايمديريت محله

اي تامين خدمات و نيازهاي محله

مركزيت
قلمرو فضايي

تامين نيازهاي خدمات ساكنين
دسترسيمراتبسلسله
اي محلهمديريت

گيـري  الگوي شكل
و عنصر شاخص

فاقـد مرزهـاي   ، ارگانيك و متمركز گيريالگوي شكل
كالبدي مشخص 

به عنوان عنصر شاخص)مسجد (فضاي فرهنگي

بـا مرزهـايي   و متمركـز تعيين شدهاز پيش، متنوع گيري الگوي شكل
هاي سوارهها و دسترسيعمدتا راهكالبدي مشخص
و يا ساير خدمات به عنوان شاخص)دبستان(فضاي آموزشي

:گيرينتيجه- 5
دهنده آن اسـت كـه محلـه داراي پايـداري و مانـدگاري در طـول تـاريخ        بررسي سير تحول تاريخي مفهوم محله در ايران نشان

–كالبـدي  مهـم نقـش  كه با نفوذ فرهنگ شهرسازي غـرب بوده است) پهلوي به بعديدوره(معاصريشهرنشيني ايران تا دوره
اجتمـاعي قـوي بـين سـاكنين ايجـاد      محله سنتي ايران بر اثـر همبسـتگي و يكپـارچگي   . خود را از دست داده استاجتماعي

ي را در بـين  اتحـاد و همبسـتگ  ، باشندهاي مشترك ميشهري با تشكيل گروههاي اجتماعي كه داراي ارزشيحلهم.گرديدمي
كند و از اين طريق اي براي عمل جمعي فراهم ميپايه، آوردو حمايت ساكنين را از شرايط جمعي فراهم ميمودنافراد ايجاد مي

در بـين افـراد   )به آن زياد اشـاره شـده اسـت   نيزكه در منابع اسالمي(و روابط همسايگيباعث تقويت روحيه همكاري و تعاون
كـرده  هاي متفاوت فراهم مـي براي گروههاي اجتماعي مختلف مردم با خاستگاهگاه مناسبي را سكونتاين محلهبنابر.ديگردمي

رود و فضايي محالت از بين مي، سازمان كالبدي، هاي كهن شهريپهلوي اول با ورود اتومبيل و خودرو به بافتيدر دوره.است
هـا و  آشـنايي ي در سـطح محـالت و  و همبسـتگي اجتمـاعي قـو   ده و به همراه آن سـاختار اجتمـاعي  هاي انجام شبا دگرگوني

مراتـب  هـاي جـامع سـعي در اجـراي سلسـله     پهلوي دوم و به خصوص بـا اجـراي طـرح   يدر دوره.رودارتباطات نيز از بين مي
رونـد تخريـب محـالت    .آيـد كه عمال به اجرا در نمـي ، تقسيمات كالبدي و از جمله محالت بر اساس تعاريف غربي از محله دارد

كنـد  شهري همانند گذشته ادامه پيدا مييهاي توسعهفرآيند تهيه طرح. كندهاي تاريخي شهرها ادامه پيدا ميتقديمي در باف
كنـد و درعـين حـال ظهـور مفهـومي ديگـر از محلـه شـكل         ها در مورد محالت شهري تحقق پيدا نميو عمال پيشنهادات طرح

در حال حاضـر بـا تغييـرات گسـترده در مفهـوم      .شودديده ميهاي دو بعدي شهرسازيقشهگيرد كه به صورت ظاهري در نمي
، امـين زاده ، تقـه االسـالمي  (كنـد محله به يك مفهوم ذهني تبديل شده كه هر يك از ساكنين به نوعي آن را تعريف مي، محله

1388 ( .
واحـد  الگوهـاي  . كنـد مفهومي محله در تجارب غرب بر اهميت و توجـه بـه آن در تـاريخ شهرسـازي غـرب تاكيـد مـي       بررسي

ي اوليـه الگوهـا .اي محلي داردسعي در ايجاد محيطي كالبدي براي جامعه، قرن بيستمدر شهرسازي غرب از ابتداي همسايگي
اربري آموزشـي  به طور عمده ك( خدماتيشاخصهاياساس كاربريبركه شدهريزيبرنامهواحدبه مثابه يك راواحد همسايگي

وابسـته بـه اسـتانداردهاي ايـن گونـه خـاص       واحد همسايگيبدين ترتيب جمعيت و اندازه.كردتعريف مياستوار بود) دبستان
دوم قـرن بيسـتم الگوهـايي    يدر نيمـه . گشـت اي ميانعطاف و كليشهقابلفضايي غير-گرديد و چنين واحد كالبديكاربري مي

اساس يك كـاربري مشـخص و اسـتانداردهاي    برواحد همسايگيتعريفهاكه در آن، اندشدهريزي شده محالت برنامهجايگزين
ابتداي قرن بيستم مانند داشتن مركز تعريف شـده  واحد همسايگيبلكه با رعايت بعضي از اصول الگوهاي، مربوط به آن نيست



، پايانه حمـل و نقـل  از جمله فضاي عمومي مجهز به به وسيله عناصر ديگري، و مشخص و يا قلمرو و شعاع مشخص براي واحد
واحـد  بررسـي مفهـومي   .گـردد تعريـف مـي  فضاهاي شهري فعـال و سـرزنده  ، واحد همسايگيهاي تركيبي درتاكيد بر كاربري

و انديشمندان را برعهده بگيردمتعدديهاينند نقشتواشهري ميواحد همسايگيدهد نشان ميشهرسازي غرب درهمسايگي
( اجتمـاعي ، سـكونت مسكوني كوچك با بخشـي از عملكردهـاي مـرتبط بـا    يمحدوده(كالبديرا مفهوميواحد همسايگيغربي

داراي هويـت منحصـر بـه فـرد خـود بـا خـاطرات        (شناختيو روان) اجتماعي بين ساكنينهاي اجتماعي و تعامل و كنشويژگي
يدر زمينـه دهد كـه ن و غرب نشان ميالگوها و مفاهيم محله در ايراتطبيقيبررسي.گيرنددر نظر مي) جمعي و معاني ذهني

فضـايي آن بـه كـار رفتـه     -هايي كه محله شهري بر عهده داشته و اصولي كه در ساختار اجتماعي و كالبدينقش، تعريف محله
تـوان  مـي با استفاده از اصول محله سـنتي ايرانـي   .نمايدتر را ارائه ميتر و جامعلمتكام، پذيرترانطافمحله سنتي ايراني الگويي 

در چند سال گذشته با ايجاد نهادهايي تحـت  . مفهوم محله را باز توليد كرده و در شهرسازي معاصر كشور مورد استفاده قرار داد
، شـود دهـي مـي  هاي اجتماعي كه در سطح محالت شـهري سـازمان  و انواع فعاليتياري محالت در شهرهاي بزرگعنوان شورا

بـه  كه بايد با استفاده از اصول محله سـنتي ايرانـي  اي در آينده شاهد بودراي ارتقاء مفهوم محلهانداز مناسبي را بتوان چشممي
.مفهوم محله عينيت بخشيد
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