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بررسـى تطبيقى مفهوم و اصول بـه كار رفته در محله ايرانى و 
واحد همسايگى غربى
دكتر عميد االسالم ثقه االسالمي*، دكتر بهناز امين زاده**دكتر عميد االسالم ثقه االسالمي*، دكتر بهناز امين زاده**

تاريخ دريافت مقاله:    1389/08/17
تاريخ پذيرش نهايى:   1390/11/29

 چكيده
ــايگى در شهرسازى معاصر غرب است.  ــينى ايرانى با واحد همس ــى تطبيقى مفهوم و نقش محله در شهرنش هدف اين بحث بررس
ضرورت تحقيق به آن دليل است كه عليرغم اهميت جايگاه محله و تاثير آن در ساختار فضايى و اجتماعى شهرسازى سنتى ايران، 
در طرح هاى توسعه شهرى معاصر كشورمان از الگوى واحد همسايگى غربى استفاده مى شود. روش تحقيق مقايسه تطبيقى است 
ــى دو مطالعه موردى  ــتفاده از بررس ــى دو اصل مركزيت و قلمرو با اس ــايگى، به بررس كه پس از تحليل مفاهيم محله و واحد همس
ــكل گيرى مفهوم محله در شهرنشينى ايرانى و  ــان دهنده آن است كه: 1) تفاوت بنيادينى در پيدايش و ش ــد. نتايج نش پرداخته ش
ــكونت و دومى را قلمرويى كالبدى براى برخى  ــايگى غرب وجود دارد كه مى توان اولى را قلمرويى اجتماعى براى س واحد همس
ــنتى ايرانى در زمينه اصول طراحى، كامل تر و داراى انعطاف پذيرى بيشترى نسبت به واحد  ــت؛ 2) محله س مفاهيم اجتماعى دانس

همسايگى است. 

 واژه هاى كليدى
محله، واحد همسايگى، اصل مركزيت، اصل قلمرو
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مقدمه
 

ــه اي طوالني در نظام  ــه" داراي تاريخچ ــش مفهومى چون"محل پيداي
شهرنشيني ايران و جهان است و ريشه در زندگى جمعى مردم و ارتباطات 
ــى آن ها دارد. مطالعات زيادى در باره اهميت و نقش محله هاى  اجتماع
ــدام به طور  ــا در دوره اخير،  هر ك ــران و در غرب خصوص ــنتى در اي س
ــلطان زاده،1367؛ حبيبى، 1380؛  ــده است (فالمكي،1366 ؛ س جداگانه انجام ش
.(Smith, 2010; Mumford,1961،1376 ــلى، 1376 ؛ موريس، 1374؛ بيكن توس
 هدف از اين تحقيق آن است اصول و انگاره هاى مفهوم محله سنتى 
ايرانى با مفهوم واحد همسايگى در شهرسازى معاصر غرب مورد مقايسه 
ــخص گردد آيا اصول و انگاره هاى محله  قرار گيرد و به اين ترتيب مش
سنتى ايران قابليت آن را دارد كه در بازتوليد مفهوم محله و معاصر سازى 
ــازى كنونى كشور مورد استفاده قرار گيرد. اين مقايسه به  آن در شهرس
ــى كه  ــت كه از اواخر دهه 1340 هجرى شمس ــن دليل ضرورى اس اي
ــهرى در ايران شروع به تهيه گرديد،  ــعه ش برنامه ها و طرح هاى توس
ــهر در نظام شهرنشينى ايران به  عليرغم آنكه مفهوم محله با مفهوم ش
ــى از مفاهيم و الگوهاى واحد  ــدت چندين قرن پيوند خورده بود،  ول م
ــد. در حال حاضر نيز در  ــترده اى استفاده ش ــايگى به صورت گس همس
طرح هاى توسعه شهرى در ايران از مفهوم غربى محله استفاده مى گردد. 
بنابراين ضرورت دارد در روشى مقايسه اى مفهوم محله سنتى ايرانى با 
ــايگى مورد قياس و تحليل قرار گيرد تا قابليت هاى  مفهوم واحد همس

محله سنتى ايرانى تدقيق گردد. 
ــاختار فضايى و اجتماعى  ــتجوى جايگاه محالت در س  لذا پس از جس
شهرهاى تاريخى ايران و مفهوم محله در تاريخ شهرسازى معاصر غرب 
ــد. سواالت اصلي تحقيق شامل  ــه تطبيقى اين دو پرداخته ش به مقايس

موارد زير است:
ــالمى  ــنتى ايرانى- اس - مفهوم، الگوها، اصول و ويژگى هاى محله س
ــازى معاصر غرب  ــنهادى در شهرس ــايگى پيش و همچنين واحد همس

چيست؟ 
ــه كار رفته بين  ــترك ب ــباهت ها و تفاوت هايى در اصول مش - چه ش
ــايگى تعريف شده در  ــينى ايران و واحد همس ــنتى در شهرنش محله س

شهرسازى معاصر غرب وجود دارد؟
ــردآوري اطالعات از طريق  ــت. گ  روش تحقيق تحليلى و تطبيقى اس
ــود و پايگاه هاى  ــات و پ ژوهش هاي موج ــع كتابخانه اي، مطالع مناب
ــاختار  ــازى و س ــت و به اين منظور، ويژگى هاى شهرس اطالعاتى اس
ــه كار رفته در محالت تاريخى  ــى و فضايى محالت و اصول ب اجتماع
ايران به طور خالصه بررسى شده است. همچنين تحقيق، به دسته بندي 

ــايگى در شهرسازى غرب در صد  الگوهاي مختلف طراحي واحد همس
ــتفاده از روش مقايسه اى، اصول و  ــپس با اس ــال اخير پرداخته و س س
ــايگى غربى مورد قياس  ــنتى ايرانى با واحد همس ويژگى هاى محله س
ــت. قابل توضيح است كه نفوذ شهرسازى غرب در ايران  قرار گرفته اس
و به تبع آن تاثيرگذارى بر الگوى محالت و مخدوش بودن الگوى محله اى 
در ايران در نيم قرن اخير سبب شده تا بررسى هاى انجام شده در ايران 
ــى همزمان نباشد به اين معنا كه در رابطه  و غرب به لحاظ تاريخ بررس
ــالمى و در رابطه با غرب به دوره معاصر تمركز  با ايران تاريخ دوره اس

يافته است. 

 محله در شهرنشينى ايران
سير تحول تاريخي

در اكثر مطالعات و تحقيقات تاريخي، دوران مختلف تاريخ شهرنشيني 
ــالم تقسيم شده است.  ــمت،  دوران قبل و بعد از اس در ايران به دو قس
ــان مي دهد كه مفهوم محله در شهرنشيني  ــي منابع تاريخي نش بررس
قبل از اسالم وجود داشته و عوامل اجتماعي- اقتصادي به ويژه طبقات 
ــدي محله هاي  ــن كننده مرزبن ــه طور عمده تعيي ــف اجتماعي، ب مختل
ــلطان زاده، 1367، 28؛ حبيبي، 1380،  ــكوني بوده است (اشرف،1353، 10؛ س مس
14؛ شيعه، 1384، 190). بعد از ورود اسالم به ايران نيز تا دوره پهلوي اول1  
ــاختار (كالبدى- فضايى  مفهوم محله به عنوان يكي از عناصر اصلي س
ــتمرار يافته است و اگرچه همبستگى و  و اجتماعى) شهرهاي ايران اس
ــده بود، در مقياس  ــهرى تضعيف ش ــى اجتماعى در جامعه ش يكپارچگ
محالت شهرى روابط اجتماعى قوى بين ساكنين وجود داشته است. به 
لحاظ كالبدى، با توجه به آنكه شهرهاى ايران هر يك تاريخ  و هويت 
خاص خود را دارند محالت به صورت هاى متفاوتى شكل گرفته اند و 
نماد و نشانه اى براى شهر خود بودند (حبيبى،1380، 48؛ فالمكى،1374،214؛  

نقى زاده و دروديان ،1387، 78؛ پاكزاد،1382، 32؛ توسلى،1381، 24). 
بررسي منابع تاريخى در دوره معاصر يعني از دوره پهلوي اول تا زمان 
ــار (مخصوصا از زمان  ــا از اواخر دوره قاج ــان مى دهد تقريب حاضر نش
ــاه) و اوايل دوره پهلوى اول تغييرات اساسى و گسترده در  ناصرالدين ش
ــاختار اجتماعى و كالبدى شهرهاى كشور به وجود آمد كه بالطبع بر  س
ــت. تغيير ساختار كالبدى محله  ــاختار محالت شهرى نيز تاثير گذاش س
ــكونى  ــكان حركت آن در بافت هاى مس ــهولت ام و ورود خودرو و س
ــث تخريب فضاى كالبدى محالت تاريخى به ويژه مراكز محله اى  باع
ــطرنجى در محالت جديد شهرى شد كه  ــكل گيرى بافت هاى ش و ش
ــت. همچنين  ــيار تضعيف گش در چنين بافت هايى قلمرو محله اى بس
ــاختار كالبدى محله و  ــاختار اجتماعى محله، با تغيير س ــرات در س تغيي
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صفحات     5-15
بررسى تطبيقى مفهوم و اصول به كار رفته در محله ايرانى و ...

ــيمات متمركز محله اى به مجموعه اى از اليه هاى غيرمتمركز و  تقس
ــترده در نظام اسكان شهرها، شبكه هاى مختلفى از روابط  تغييرات گس
ــتگى هاى اجتماعى متمركز شد. به اين  اجتماعى گذرا جايگزين همبس
ترتيب مفهوم محله بسيار تضعيف گشت. از نظر مديريت شهرى، ايجاد 
ــور باعث گرديد تا محالت به صورت  ــهرهاي كش ــهرداري ها در ش ش
ــراردادى تعريف و مديريت محله اى زير نظر اين نهاد انجام گيرد. در  ق
اين دوره همچنين انواع طرح هاى توسعه شهرى با الگو قرار دادن واحد 
ــعى در به اجرا در آوردن مفهوم غربى از محله در  ــايگى غربى س همس
نظام شهرسازى ايران نمودند (ثقه االسالمى،1387؛ ثقه االسالمى،1388، 82).

 جايگاه محالت در ســاختار كالبدى-فضايى و اجتماعى 
شهرهاى تاريخى ايران

ــهرهاي تاريخي ايران  براى اينكه بتوان نقش و جايگاه محالت را در ش
بررسى كرد بايد هم زمان به فضاى اجتماعى- فرهنگى و فضاى كالبدى 
توجه نمود و تاثيرات متقابل و ارتباط تنگاتنگ مفهومي آن ها با يكديگر را 
شناخت. فضاى كالبدى محالت و شكل گيرى آن تحت عوامل مختلف از 
جمله ويژگى ها ى فرهنگى مردم ساكن، ويژگى هاى اجتماعى (نيازهاى 
ــاكنين محله و همچنين  مردم و الگوهاى رفتارى) و وضعيت اقتصادي س
ــكل گيري و نوع خدمات  عوامل طبيعى و اقليمي قرار مى گيرد. نحوه ش

شهري در هر محله نيز تحت تاثير عوامل مذكور قرار داشته است. 

 اصول به كار رفته در ساختار كالبدى- فضايى محالت
ــته به مثابه يك كل مركب از اجزاء  ــهرهاى تاريخى ايران در گذش ش
ــر مرتبط با آن  ــامل بازار و عناص ــهر ش ــه صورت محالت و مركز ش ب
ــت. بنابراين محالت به عنوان سلول ها و عناصر پايدار سازنده  بوده اس
سكونت ساكنان شهر در كنار هم در ساخت و سازمان كالبدي- فضايى 
ــف محيطي، اقليمي  ــته اند. با وجود آنكه عوامل مختل ــهر نقش داش ش
ــي و  ــي و همچنين ويژگي هاي اجتماعي- سياس ــت جغرافياي و موقعي
اجتماعي-اقتصادي و فرهنگي ساكنين در شكل گيري فضاهاي محله 
تاثير گذار بوده است ولي در تمامي شهرهاي ايران در گذشته مي توان 
ــاختار كالبدي- فضايي و ساختار  ــخصي را در س ويژگى ها و اصول مش

اجتماعي پي جويي كرد. 
- پيوند ميان مركز شهر و مراكز محالت: در اغلب شهرهاى تاريخى 
ايران، سازمان فضايى شهرها بر پيوند ميان مركز شهر و مراكز محالت 
ــتوار بوده است (توسلى،1376، 8)  از طريق گذرهاى اصلى و ميدان ها اس
ــهر تركيبى  ــهر، محالت و مركز ش از نظر كالبدى-فضايى مجموعه ش

وحدت يافته و متجانس ايجاد مى كرده اند. 

ــم ترين فضاي اجتماعي و قلب هر محله  - مركزيـت: مركز محله مه
ــهر مظهر بيشترين تعامالت و  ــوب مي گردد. مراكز محله اى ش محس
تجمع هاي افراد هر محله محسوب مي شده است. عالوه بر آن، مكان 
ــاكنين محله بوده است. مسجد  ــتقرار فضاهاي خدماتي مورد نياز س اس
ــانه اصلى و مهمترين عنصر كالبدي هر  به عنوان محور فعاليت ها، نش

محله نقش ايفاء نموده است (حبيبى،1382).
- پيوند ميان شـبكه راههاي منطقه اي با شـبكه گذرهاي اصلي 
ــهر و  ــبكه راه هاي منطقه اي پس از گذر از دروازه هاي ش محالت: ش
ــهر را تشكيل مي داد و به تدريج  ــهر، گذر اصلي محالت ش ورود به ش
خانه ها، مركز محله و ساير عناصر محله اي مانند مساجد، تكايا و غيره 

در حول اين محورها تشكيل و توسعه يافته اند (سعيدنيا، 1368، 155).
ــي داراي قلمرو و حريم  - قلمـرو محلـه اى: هر محله از لحاظ فضاي
ــخصي بود كه تقريبا براي تمامي ساكنين شناخته شده بود و ضمن  مش
ــا امتداد راه اصلي  ــهر ي ــط يك راه اصلي خود را به بازار ش آن كه توس
منتهي به بازار وصل مي كرد، به همان ترتيب خود را از فضاي عمومي 

و پر تحرك آن دور نگه مي داشته است.
ــله مراتب  ــه صورت،  سلس ــله مراتب به س - سلسـله مراتـب: سلس
ــله مراتب  ــت. سلس ــته اس ــي، عملكردى و فضايى وجود داش دسترس
دسترسى محله را از ترددهاي عبوري در امان نگه مى داشت و ويژگى 
ــوس و محفوظ مى نمود،  ــاكنين محله ملم ــى آن را براي س آرام بخش
ــله مراتب عملكردي يعنى استقرار خدمات و عملكردهاي عمومي  سلس
در مراكز محالت پاسخ گوي مناسبي به نيازهاي ساكنين بود و سلسله 
مراتب فضاى عمومى به خصوصى، به محرميت و قلمروهاى هريك از 

فضاها پاسخ مى داد. 
ــه ويژگى هاى هر محله  - انعطـاف پذيـرى: ابعاد محالت با توجه ب
ــت. در برخى منابع به محالتي بين صد تا دوهزار خانه  متفاوت بوده اس
اشاره شده است. تعداد محله هاي يك شهر نيز داراي قاعده مشخصي 
ــابور در قرن چهارم هجري داراي 47 محله بوده در حالي كه  نبود. نيش
ــيزدهم هجري قمري داراي 5 محله و نايين واجد 7  تهران در قرن س

محله بوده است (سلطان زاده، 1368، 375).
ــاختار اجتماعى محالت: محالت شهر سكونتگاه  - اصول به كار رفته در س
ــت هاى دينى و طبقات اجتماعى  ــاغل خاص، اقلي صاحبان حرف و مش
ــاى اجتماعى–فرهنگى هر محله  ــه اين ترتيب فض ــف بوده اند ب مختل
ــا يكديگر  ــراد اين گروه ب ــوده كه اف ــروه اجتماعى ب ــر يك گ نمايانگ
ــن ترتيب هر محله  ــته اند و به اي ــتگى و حمايت اجتماعى داش همبس

هويت منحصر به فرد خود را پيدا مى كرده است. 
- اتحاد و همبسـتگى اجتماعى: عوامل مختلفى باعث ايجاد ارتباط، 
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ــت مانند دين و  ــده اس ــتگى اجتماعى در محالت مى ش اتحاد و همبس
ــه ارامنه)، قومى و  ــا، محله يهودى ها، محل ــلمان ه مذهب (محله مس
ــغلى و فعاليت هاى اقتصادى  ــژادى (محله كردها، محله ترك ها)، ش ن
ــب تركيب اجتماعي  ــعربافان). به اين ترتي ــگرها، محله ش ــه مس (محل
ــياري از محله ها از گروهها و قشرهايي همانند و منسجم  ــاكنان بس س
ــكيل يافته بود. بسيارى از محققين معتقدند جامعه شهرى ايران در  تش
ــيد و در مقابل  ــتگى الزم نرس ــول تاريخ خود به يكپارچگى و همبس ط
ــتگى در سطح محالت شهرى ايجاد شد كه  چنين يكپارچگى و همبس
ــيعه، 1384،194؛  ــاكنين در امور محله شان گرديد (ش ــاركت س باعث مش
ــزاد، 1382، 32 ؛ حبيبى، 1380، 48). بعضي از اختالفات حادث بين اهالي  پاك
ــري و جنگ بين  ــادگي تبديل به درگي ــت به س چند محله امكان داش
ساكنان دو يا چند محله با يكديگر شود. در اغلب منابع تاريخي به اين 
درگيري ها اشاره شده است به همين علت برخى واژه محالت در ستيز 
ــوص از قرن چهارم هجري  ــيني ايران به خص و در تضاد را در شهرنش

قمري به بعد به كار برده اند (اشرف،1353، 31 ؛ حبيبي، 1380، 76). 
- انعطـاف پذيرى جمعيتى: ضابطه و قاعده معيني در مورد حداقل و 
ــته است. در بعضي منابع تاريخى  حداكثر جمعيت يك محله وجود نداش
اشاره شده كه مجتمع مسكوني كه نام محله را بر خود مي گرفت نمي توانست 
ــارت ديگر كمتر از 200  ــكوني و يا به عب ــر از 40 يا 50 واحد مس كمت
ــه داراي ميزان ثابت و  ــد. اما حداكثر جمعيت يك محل تا 300 نفر باش

مشخصي نداشت (سلطان زاده، 1368، 367).
ــته، هر محله  - مديريـت محله اي: در زمينه مديريت محله در گذش
ــتقل در اداره امور داخلي و تامين نيازهاي خود  ــي نيمه مس داراي فضاي
ــه ها و حقوق  ــاي اجتماعي در محل ــري و هدايت فعاليت ه ــود. رهب ب
ــي مردم در محله ها با كدخداها و كالنتران بود كه از مهتران و  اجتماع
اعيان محله بودند. به اين ترتيب مديريت محله اي نقشي تاثير گذار در 

ارتقاء كيفيت خدمات محله اي داشت (سلطان زاده، 1368، 370).

 واحد همسايگى در شهرسازي معاصر غرب 
سير تحول تاريخي واحد همسايگى در دوره مدرن 

و پس از آن
ــترده در  ــى و تغييرات گس ــورهاى غرب ــالب صنعتى در كش ــد از انق بع
ــهرها  ــاختار فضايى و اجتماعى ش ــام هاى اجتماعى و اقتصادى، س نظ
ــهر و حل مشكالت به وجود  ــد. در نگرش به مفهوم ش نيز دگرگون ش
ــمندان متعددى به بيان ايده ها  ــاكن در شهر، انديش آمده براى جامعه س
ــد. از جمله مجتمع هاى  ــراى جامعه آرمانى پرداختن ــه ها خود ب و انديش
زيستى پيشنهاد گرديد كه تركيبى از فضاهاى كار و زندگى بود. چنين 

ــت بين محدوده مسكونى و خدمات  ــعى داش ــتى س مجتمع هاى زيس
ــتگى و همبستگى ايجاد نمايد و معيارهاى اصلى در  مربوط نوعى پيوس
ــردم و روح همكارى جمعى  ــاركت م طراحى آنها برابرى اجتماعى، مش
بود و برخى از آنها نيز به اجرا در آمد ولى به دليل بى محتوايى درونى و 
آرمانگرايى افراطى با عدم موفقيت روبرو شد. چنين الگوهاى كالبدى در 
ــاكن سعى در ايجاد يك جامعه  ارتباط با تامين نيازها و خدمات مردم س
ــت و به نوعى تاثير خود را در سالهاى بعد در الگوهاى ارائه  محلى داش

شده براى محله نشان داد.
ــخاص در دهه دوم  الگـوى كلرنـس پرى2 : يكى از معروف ترين اش
ــده (واحد  ــتم ميالدى در نظريه پردازى محله برنامه ريزي ش قرن بيس
ــايگي)3  است. او محالت سنتى را يكى از پايه هاى برنامه ريزى  همس
ــهرهاى جديد، محدوده هاى شهرى و گسترش مجدد آن ها معرفى  ش
ــتدالل  ــايگى" اس كرد (Rohe,2009, 210).  پرى در نظريه "واحد همس
مى كرد كه خدمات عمده و اساسى بايد در نزديكى خانه هاى مسكونى 
ــاكنين از خدمات اجتماعى  ــوند. در واحد همسايگى پرى، س ــتقر ش مس
ــتان به صورت مشترك استفاده مى كنند و جمعيت و  معينى مانند دبس
اندازه واحد همسايگى به وسيله شعاع عملكردي مدرسه ابتدايي تعريف 
ــايگى را بر اساس كاربري آموزشي  مي گردد. پري، جمعيت واحد همس
ــب دانش آموزان به آن، در نظر گرفت. واحد  ــتان و دسترسي مناس دبس
ــايگى به گونه اي برنامه ريزي شده بود كه هر خانه بيش از يك  همس
ــد تا بتوان  ــته باش ــه فاصله نداش چهارم مايل (حدود 400 متر) تا مدرس
پياده فاصله خانه تا مدرسه را طى كرد. در اين طرح ترافيك عبورى در 
ــايگى در نظر گرفته شده بود و از  خيابان هاى اصلى اطراف واحد همس
 .(Perry,1929, 34) ورود آن به داخل واحد همسايگى جلوگيرى شده بود
ــازمان  ــرى معتقد بود كه زندگى جمعى در واحدهايى كه به خوبى س پ

يافته باشند، شكوفا مى شود (استروفسكي، 1371، 112).
توسعه الگوي واحد همسـايگى در نظام شهرسازي غرب: نظام 
ــتانداردهاى  ــايگى پرى جايگاه خود را در قوانين و اس واحد هاى همس
ــال هاى 1950- 1930 ميالدي در شهرسازي  ــهرى بين س توسعه ش
غرب پيدا كرد به طوري كه از آن با عنوان "جنبش واحد همسايگى"5 
ــايگى نقش و جايگاه وي  ژه اي در  ــود. واحدهاى همس نام برده مي ش
ــهرهاى جديد كه پس از  ــهري و ايجاد ش ــازي مراكز ش اقدامات بازس
ــت و نيز  ــورهاي اروپايي و آمريكا آغاز گش ــگ جهاني دوم در كش جن
ــهرى پس از آن داشت (Rohe and Gates,1985؛  برنامه هاى توسعه ش
ــياري از  ــدان غربى به بس ــالدي منتق ــه 1960 مي Hall,2002). در ده

كمبودها در گسترش حومه اى اشاره كردند. تراكم كم و محدوده هاي 
ــكوني و يا تجاري و اداري، سبب سفرهاي  ــيار بزرگ يكنواخت مس بس

دكتر عميد االسالم ثقه االسالمي، دكتر بهناز امين زاده
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صفحات     5-15

اضافي، تقاطع هاي ترافيكي، كمبود فرصت اوقات فراغت و قدم زدن و 
غيره شده بود. الگوى واحد همسايگى پري براي سازمان دهي گسترش 
ــت و تقريبا از دهه 1960 ميالدي  ــريع حومه ها كارآيي چنداني نداش س
الگوهاي جديد در طراحى واحد همسايگى معرفي گرديد. بر اساس نظرات 
ــيارى از انديشمندان، الگوهاى طراحى واحد همسايگى در نيمه دوم  بس
ــتم ميالدى، الگوهاي پيشين را با شرايط جديد تطبيق داده و  قرن بيس
ــكونى معاصر به كار گرفته اند.  با عناوينى جديد در طراحى محالت مس
نكته مهم در طراحى الگوهاى جديد، گرايش مجدد به ايجاد اجتماعات 
ــى فر، 1386؛  ــزى،1382؛ عين ــت (عزي ــك محلى از طريق طراحى اس كوچ

(Grant, 2006

ــعه واحد  از جمله الگوهاى متاخر و جديد در زمينه محله الگوهاى توس
ــنتى7 ، توسعه حمل و نقل مبنا8 و  ــده6 ، توسعه محله س برنامه ريزى ش
ــباهت با الگوهاي  ــهر9 را مى توان نام برد. عليرغم ش ــتا ش الگوى روس
ــين، پژوهشگران و طراحان توجه بيشتري به تنوع نيازهاي انساني  پيش

داشتند. 

 بررســى نقش و جايگاه واحد همســايگى در شهرسازي 
معاصر غرب

در حال حاضر واحد هاى همسايگى جايگاه مهمي در امر توسعه شهري 
ــازي غرب دارند. به طوري كه از آنها به عنوان كليد توسعه  در شهرس
ــي به محيط هاي شهري ياد  ــاركت مردم و هويت بخش شهري، مش
 Urban Task Force,1999; Rapaport,2001;Hester,1984) ــود ش مي 
ــن اين ويژگى ها  Congress for the new urbanism,1996;  ). مهمتري

شامل موارد زير است:

مكانى جهت سكونت و ارائه خدمات و نيازهاى اوليه ساكنين
ــكونى را ايجاد كرده و  ــد قلمرويى مس ــرش، محالت باي ــن نگ در اي
ــه خريد كردن، آموزش كودكان،  ــاكنين مانند نياز ب نيازهاى روزانه س
ــهر را  ــهاى يك ش ــى معمول به ديگر بخش تفريح و فراغت و دسترس
ــتر متوجه كاركرد و عملكرد محله است.  برآورده نمايند. اين نگاه بيش
ــتان همانند  ــايگى به يك كاربري خاص مانند دبس تعريف واحد همس
ــت، آستانه  ــده اس ــنهاد ش ــايگى پرى پيش آنچه در الگوى واحد همس
ــايگى تعريف مى كند و  ــخصى را براى واحد همس جمعيتى كامال مش
به اين ترتيب به ايجاد واحدهايي غير قابل انعطاف و كليشه اي منجر 
ــد. در الگوهاى جديد سعى شده، انعطاف پذيرى الزم ايجاد  خواهد ش
ــده و جمعيت به يك كاربرى خاص خدماتى(مانند فضاى آموزشى)  ش

وابسته نباشد.

واحد بنيادين در سلسله مراتب تقسيمات كالبدى شهر
ــن نيازها و خدمات  ــتاى تامي ــن نگرش به مفهوم محله كه در راس  اي
ــكل دهنده ساختار  ــت، محله را به عنوان بلوك اصلى ش ــاكنين اس س
شهرها و يكى از عناصر اصلى تقسيمات كالبدى شهر در نظر مى گيرد. 
ــتن چند واحد محله، ناحيه و به همين ترتيب مناطق و  از به هم پيوس
ــود كه هر كدام از اين تقسيمات شهرى به صورت  ــهر ايجاد مى ش ش
ــر و تخصصى تر را تامين  ــله مراتبى خدمات در رده هاى مهم ت سلس
ــايگى، محركى براى تفكيك شهرها به  مى كنند. بنابراين واحد همس
ــاد متفاوت يك نظام  ــت كه با ابع ــاختارى اس تعدادى از واحدهاى س
ــله مراتبى را به وجود مى آورند (استروفسكى، 1371،113؛ فرى،  سلس

.(58 ،1383
ارتقاء دهنده تعامالت اجتماعى و ايجاد كننده حس جامعه محلى

ــاد گروهى از مردم،  و مركزيت  ــايگى، به علت فرصت ايج واحد همس
ــه اي همگن به وجود  ــات جمعى، قلمرويي براي جامع كاركردى خدم
ــه مكان ايجاد  ــش پر رنگى در حس تعلق ب ــى آورد كه مى تواند نق م
ــاكن در يك محله مشخص "حس  ــى، افراد س كند. از نظر روان شناس
ــه ناهمگن، متنوع و  ــهرهايى ك اجتماع محلى" دارند. بنابراين براى ش
ــهرى  ــتند، محله مكانى براى خرده فرهنگ هاى ش چندفرهنگى هس

.( Ropoport, 2001,148) است
زمينه ساز مديريت شهرى و مشاركت اجتماعى

ــايگى تاكيد دارد و اداره امور  ــن نگرش بر توان مديريتى واحد همس اي
ــب واحدهاى فضايى  ــه آن را در قال ــانى ب ــهر و خدمات رس مختلف ش
ــى را به منظور  مى بيند. اين واحدهاى كوچك مى توانند رضايت بخش
 .(Gharai,1998) ــد ــى فراهم كنن ــت آوردن كيفيت بهتر زندگ ــه دس ب
ــهري، برنامه ريزي و مديريت شهري  ــعه ش رويكردهاي جديد به توس
ــايگى مد نظر قرار مى دهد و از  ــرد ترين واحد يعني واحد همس را از خ
ــاركتى توسعه توسط مردم محلى به عنوان سرمايه هاى  فرآيندهاى مش
ــت  ــى گيرد، و متكى بر برنامه ريزي محله مبنا  اس ــى كمك م اجتماع

.(Hester,1984,49 حاجي پور، 1385، 38 ؛)
ايجاد كننده هويت و معنى 

ــدى را خلق كند.  ــى و كالب ــك موجوديت اجتماع ــى تواند ي ــه م  محل
ــوى كالبدى ويژه،  ــت و هم يك الگ ــاد اجتماعى اس ــرا هم يك نه زي
ــهرى كمك مى كنند.  ــردن و هويت محيط هاى ش ــه معنى دار ك و ب
ــتند كه  ــد: محالت مكان هايى هس راپاپورت در همين زمينه مى نويس
ــيله آن ساكنين مى توانند خودشان را تعريف كنند. به اين ترتيب  به وس
ــهر ايجاد مى كنند  ــاى فضايى در ش ــت اجتماعى را براى واحده هوي

.( Rapoport,2001, 148;Campbell et al.,2009,463)

بررسى تطبيقى مفهوم و اصول به كار رفته در محله ايرانى و ...
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امكانى براى پايدار نمودن توسعه شهرى                          
ــهرى اثرات قابل توجهى بر روى  ــعه ش ــعه پايدار به توس  رويكرد توس
ــت. علت هاي اصلي را مي توان در موارد زير  ــته اس مفهوم محله داش
خالصه كرد: يك محله مى تواند باعث ايجاد خودكفايى در زمينه تامين 
خدمات مورد نياز ساكنين، كاهش سفرهاى شهرى، پايدارى اجتماعى و 
حس جامعه محلى، عدالت و برابرى و حس مكان و هويت در محيط هاى 

.(Gharai,1998) شهرى گردد

 مقايسه محله در شهرنشينى ايران و واحد همسايگى در 
شهرسازى معاصر غرب

ــه تطبيقى دو الگوى محله ايرانى و واحد همسايگى غربى نشان   مقايس
ــنتى  ــكل گيرى مفهوم محله س مى دهد كه زمينه اصلى پيدايش و ش
ــاس مفهومى اجتماعى از سكونت است. محله  ــالمى بر اس ايرانى- اس
ــروه اجتماعى فراهم  ــراى زندگى يك گ ــبى را ب ــاى كالبدى مناس فض

ــرى و پيدايش محله  ــكل گي ــت. در حالى كه زمينه اصلى ش كرده اس
ــازى معاصر غرب مفهومى كالبدى- فضايى است و قلمرويى  در شهرس
ــن دو نگرش  ــت. اي ــتيبان مفاهيم اجتماعى اس ــت كه پش كالبدى اس
ــاى كالبدى، عنصر  ــوم محله در تعيين و تعريف مرزه ــاوت به مفه متف

شاخص محله و نيز اصول شكل دهنده نقش داشته است (جدول1).  
 

ــكل گيرى و طراحى محله سنتى در ايران و واحد همسايگى   اصول ش
در غرب، عليرغم شباهت، داراى تفاوت هاى مشخص و ماهوى است. 
ــنتى در ايران و يك واحد  به منظور تدقيق اصول طراحى، يك محله س
همسايگى در غرب مورد بررسى قرار گرفت. مقايسه تطبيقى با استفاده 
ــكل دهنده در دو نمونه انجام شده است. بعضى از  ــه اصول ش از مقايس
اصول در ساختار كالبدى/ فضايى و ساختار اجتماعى مخصوص محالت 
ايرانى بوده و در نمونه غربى به كار نرفته است و برعكس. از بين اصول 
مختلف شكل دهنده دو نمونه، دو اصل قلمرو محله اى، مركزيت در هر 

جدول 1. مقايسه تطبيقى مفهوم محله سنتى ايرانى با واحد همسايگى در شهرسازى معاصر غربى 

واحد همسايگى در شهرسازى معاصر غربمحله در شهرنشينى ايران ويژگى ها 
واحدى كالبدى- عملكردىواحدى اجتماعى- فضايىمفهوم 
قلمرويى مسكونى داراى مفهومى اجتماعىقلمرويى اجتماعى براى سكونت تعريف 

عنصر اصلى شكل دهنده به جنبه هاى كالبدى شهر عنصر اصلى ساختار فضايى و اجتماعى شهر 
واحدى كالبدى، اجتماعى و اقتصادىواحدى اجتماعى، مدنى، فرهنگى، كالبدى و اقتصادى

-فراهم كننده خدمات و نيازهاى ساكنيناصلى ترين واحد روابط اجتماعى در شهرنقش و جايگاه 
- بلوك بنيادين در سلسله مراتب تقسيمات كالبدى شهرسكونت گزيدن گروه اجتماعى و وحدت دهنده اجتماعى

- ارتقا دهنده تعامالت اجتماعى و ايجاد كننده حس جامعه محلىايجاد كننده تعاون و همكارى بين ساكنين 
- فراهم كننده مديريت شهرى بهنتر و مشاركت اجتماعى

- ايجاد كننده هويت و معنى و حس مكان در محيط هاى شهرى
 - نقش محالت در توسعه پايدار شهرى

الگوى شكل گيرى ارگانيك و متمركز،  در بعضى مواقع داراى مرزهاى الگوى شكل گيرى 
مشخص و در برخى مواقع فاقد مرزهاى كالبدى مشخص 

 الگوى شكل گيرى متنوع،  از پيش تعيين شده و متمركز با مرزهايى كالبدى 
مشخص عمدتا راه ها و دسترسى هاى سواره

 فضاى آموزشى(دبستان) و يا ساير خدمات به عنوان عنصر شاخصفضاى فرهنگى(مسجد ) به عنوان عنصر شاخصعنصر شاخص
مركزيتمركزيت متاثر از ارزش هاى فرهنگىاصول شكل دهنده

قلمرو فضايى قلمرو
سلسله مراتب دسترسىسلسله مراتب
تامين نيازهاى خدمات ساكنينهمپيوندى

مديريت محله اىوحدت و همبستگى اجتماعى
 مديريت محله اى و خودكفايى محالت
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دو الگو وجود دارد كه مى توانند مورد مقايسه تطبيقى قرار گيرد. تمركز 
بر اين دو اصل،  امكان تحليل هاى عميق تر در موضوع را فراهم كرده 
است. مقايسه ى تطبيقى بين دو اصل قلمرو محله اى و مركزيت در دو 

نمونه مطالعاتى در جدول شماره 2 آمده است.    
               

 محله فهادان (يوزداران) در شهر يزد : نمونه ايرانى محله انتخابى 
از شهر يزد در نظر گرفته شد. شهر يزد در مركز ايران و در اقليمى گرم 
و خشك قرار گرفته است. يزد از شهرهاى تاريخى ايران مى باشد كه بر 
اساس نظام محله اى شكل گرفته است. محالت شهر يزد از نمونه هاى 
بسيار خوب در زمينه نظام محله اى در ايران است كه بر خالف بسيارى 
ــترده اى در محالت آن ايجاد نشده و  ــهرهاى ديگر، تغييرات گس از ش
ساختار فضايى و اجتماعى محالت تا حدود زيادى حفظ شده است. وجه 
ــيخ احمد فهادان از عرفاى مورد احترام  ــميه محله فهادان به نام ش تس
مردم يزد بوده و وجه تسميه يوزداران به علت آن است كه اشتغال عمده 
ساكنين اين محله در ارتباط با پرورش و رام كردن يوز پلنگ در گذشته 
ــهر يزد  ــاس مطالعات انجام گرفته بافت تاريخى ش ــت. بر اس بوده اس
شامل مركز شهر قديمى يزد و 43 محله است (توسلى، 1376، 10). محله 

ــمال بافت تاريخى شهر يزد قرار دارد و توسط گذرهايى با  فهادان در ش
ــهر قديمى شامل بازار و مسجد جامع شهر يزد مرتبط  مجموعه مركز ش
ــود. اين محله از شمال با محله آبشوره، از شرق با محله بازار نو،  مى ش
ــاعت و شاه  ــكنو و از جنوب با محالت وقت و س از غرب با محله كوش
ــلى، 1376، 12). مساحت اين محله نسبت به  ــم مرتبط است (توس ابوالقاس
ــبتا وسيع تر است. مركز  ــهر يزد نس ديگر محالت در بافت تاريخى ش
ــجد و حمام، آب انبار، فضاى  ــامل بازارچه فهادان، مس محله فهادان ش
ــهرى، حسينيه فهادان و 2 عنصر تاريخى ارزشمند مدرسه ضيائيه  باز ش
ــكل 1 موقعيت محله فهادان در بافت  ــد. در ش و بقعه 12 امام مى باش

تاريخى شهر يزد نشان داده شده است. 

ــه  واحد همسـايگى در شـهر جديد رادبرن12: نمونه غربى مقايس
ــايگى شهر رادبرن است. رادبرن يكى  تطبيقى، يكى از واحد هاى همس
ــايگى در  ــتفاده از نظام واحدهاى همس ــيك اس ــه هاى كالس از نمون
ــقى براى شهرسازان دوره هاى بعدى  برنامه ريزى و طراحى و سرمش
ــط دو شهرساز  ــهر رادبرن در سال 1929 ميالدى توس ــت. ش بوده اس
ــتاين و هنرى رايت  در ايالت  معروف آمريكايى به نام هاى كلرنس اش

بررسى تطبيقى مفهوم و اصول به كار رفته در محله ايرانى و ...

شكل 1. بافت تاريخى شهر يزد و موقعيت محله فهادان. قلمرو محله با رنگ تيره 
در پيرامون آن مشخص شده است.) ماخذ: (توسلى، 1368، 24)

ــكل 2. نقشه شهر رادبرن. شهر از 3 واحد همسايگى تشكيل شده است. موقعيت  ش
ــده است. ــخص ش ــى با رنگ تيره در پيرامون آن مش ــايگى مورد بررس واحد همس

(Source: Watson et al.,2003)
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واحد همسايگى در شهر رادبرنمحله فهادان در شهر يزدويژگى هااصول
مشخص شدن با گذرهاى باريك تعريف قلمروقلمرو محله اى

اطراف محله و در برخى مكانها 
همپوشانى با ديگر محالت همجوار

 

 
 
  
 
 

تعريف با شبكه راههاى سواره 
در اطراف واحد همسايگى

حدود 110 هكتارحدود 14 هكتارمساحت قلمرو
حداكثر حدود 800 مترحداكثر حدود 400 مترفاصله مركزتا پيرامون

ارتباط قلمرو با واحد هاى 
ديگر و مركز شهر

از طريق گذر اصلى فهادان و
 رشته اى از گذرها و معابر

از طريق محور سواره گذرنده از 
داخل واحد همسايگى

موقعيت قرار گيرى مركز مركزيت
محله

تقريبا در مركز جغرافيايى واحد در مركز جغرافيايى محله نيست.
همسايگى

به صورت خطى (گذر فهادان) و شكل مركز
متمركز و هسته اى (مركز محله 

فهادان)

به صورت متمركز در يك هسته

مسجد، حسينيه، بازارچه، آب انبار و عناصر مركز
عناصر تاريخى

(مسجد ضيائيه و بقعه 12امام)

واحد آموزشى( دبستان) و پارك 
و فضاى سبز

واحد آموزشى دبستان(عنصر مسجد و حسينيه (عنصر فرهنگى)عنصر شاخص
آموزشى)

عدم محصوريت و عدم تعريف مركزمحصوريت و تعريف مركز محلهكيفيت محصوريت

جدول 2. مقايسه تطبيقى مفهوم محله سنتى ايرانى با واحد همسايگى در شهرسازى معاصر غربى 
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ــى نيويورك براى جمعيت حدود  ــى آمريكا و در فاصله 16 مايل نيوجرس
ــهر از 3 واحد همسايگى كه در هر واحد  ــد. اين ش 25000 نفر ايجاد ش
ــكونت داشتند، تشكيل شده است. حدود  حدود 7500 تا 10000 نفر س
ــايگى طبق شعاع عملكرد يك مدرسه ابتدايى نيم مايل  هر واحد همس
يا حدود 800 متر تعيين شده است كه بزرگتر از الگوى واحد همسايگى 
ــنهادى پرى است. مركز شهر شامل مركز خريد است كه در محل  پيش
ــعاع عملكرد مركز  ــت. ش ــده اس ــهر در نظر گرفته ش ورودى اصلى ش
ــت. در طراحى واحدهاى  ــهر معادل يك مايل ( حدود 1600 متر) اس ش
همسايگى از ايده كالن بلوك استفاده شده است. در مركز كالن بلوك، 
ــر شهر و واحدهاى  ــيعى وجود دارد كه در سرتاس پارك و فضاى باز وس
ــايگى گسترده مى شود. واحدهاى مسكونى در اطراف يك محور  همس
سواره بن بست قرار گرفته است. در شكل 2 نقشه شهر رادبرن و نقشه 
ــى از يكى از واحد هاى همسايگى شهر ديده مى شود. طرح شهر  بخش
رادبرن كه از ويژگى هاى متنوعى بهره مند شده بود، الگوى جديدى براى 
طراحى واحدهاى همسايگى ارائه داد و تاثيرات بسيار زيادى بر شهرسازى 
ــورهاى ديگر و به ويژه اروپا بر جاى گذاشت (استروفسكى،1371، 118؛  كش

  .(Watson et al.,2003

ــه تطبيقى دو الگوى محله ايرانى و واحد همسايگى غربى   نتايج مقايس
ــده  ــعى ش ــان مى دهد. در هر دو س در زمينه اصل قلمرو محله اى نش
ــايگى، مرزها به  ــود. در واحد همس ــخصى تعريف ش قلمرو فضايى مش
صورت محور سواره حدود هر واحد همسايگى را به صورت مشخص و 
ــده از بقيه واحدها متمايز ساخته است. در حاليكه اين امر در  تفكيك ش
ــاخص تاكيد ندارد. مرز كالبدى  محله ايرانى لزوما بر عناصر كالبدى ش
در محله به صورت گذرهاى باريك اطراف محله تعريف شده، در برخى 
مكان ها نيز مرز مشخصى وجود ندارد، عالوه بر آن بين محالت مجاور 
ــاحت  ــانى وجود دارد. در حاليكه محله ايرانى با توجه به مس هم همپوش
ــكل گيرى روابط همسايگى قوى ترى  كوچك آن (14هكتار) امكان ش
ــا توجه به بزرگى  ــهر رادبرن ب ــايگى در ش را دارد. در واحد هاى همس
محدوده تعريف شده براى هر واحد همسايگى،  امكان آشنايى و تعامل 
ــود. در زمينه اصل مركزيت در  ــاكنين ضعيف تر مى ش اجتماعى بين س
ــدن ساكنين محله به صورت ميدانچه  محله ايرانى مكانى براى جمع ش
ــهرى وجود دارد كه در نمونه غربى چنين فضايى وجود  و فضاى باز ش
ــرار دارد. از لحاظ  ــايگى پارك عمومى ق ــز واحد همس ــدارد و در مرك ن
ــت.  ــترى اس ــر محله اى در مركز، نمونه ايرانى داراى تنوع بيش عناص
همچنين از لحاظ موقعيت قرار گيرى مركز در محله ايرانى انعطاف پذيرى 
ــاخص در محله ايرانى مسجد و  ــترى وجود دارد. از لحاظ عنصر ش بيش
ــى دبستان  ــينيه اين نقش را دارد ولى در نمونه غربى واحد آموزش حس

نقش عنصر شاخص محله را دارد و با توجه به تعداد مشخص دانش آموز 
براى شكل گيرى دبستان، انعطاف پذيرى محله ايرانى نسبت به الگوى 

غربى بيشتر است.

نتيجه گيري

ــت كه محله داراي  ــان دهنده آن اس ــي مفهوم محله در ايران نش بررس
پايداري و ماندگاري در طول تاريخ شهرنشيني ايران تا دوره معاصر (دوره 
پهلوي به بعد) بوده است كه با نفوذ فرهنگ شهرسازى غرب نقش مهم 
ــنتى ايران بر اثر  ــت. محله س ــت داده اس اجتماعي/كالبدى خود را از دس
همبستگى و يكپارچگى اجتماعى قوى بين ساكنين كه داراي ارزش هاي 
مشترك بودند، ايجاد مى شد و زمينه اى براى حمايت ساكنين از شرايط 
ــود، و از اين طريق باعث تقويت روحيه همكاري و  جمعي فراهم مي نم
ــايگى (كه در منابع اسالمي نيز به آن اشارات زيادى  تعاون و روابط همس
ــبي براي گروه هاي  ــده است) مى شد. بنابر اين محله سكونتگاه مناس ش

اجتماعي مختلف مردم با خاستگاه هاي متفاوت بود.
ــه بافت هاي كهن  ــل و خودرو ب ــا ورود اتومبي ــوي اول ب  در دوره پهل
ــازمان كالبدي، فضايي محالت از بين مي رود و به واسطه  ــهري، س ش
آن، ساختار اجتماعي و همبستگى ساكنين در سطح محالت و آشنايي ها و 
ارتباطات آنها با يكديگر تضعيف مى گردد. دوره پهلوي دوم و به خصوص 
ــعي در اجراي سلسله مراتب تقسيمات كالبدي و از  طرح هاي جامع، س
ــي از محله دارد، كه عمال به اجرا  ــاس تعاريف غرب جمله محالت بر اس
در نمي آيد. روند تخريب محالت قديمي در بافت هاي تاريخي شهرها 
ادامه پيدا مي كند. فرآيند تهيه طرح هاي توسعه شهري همانند گذشته 
ادامه پيدا مي كند و عمال پيشنهادات طرح ها در مورد محالت شهري 
ــكل  تحقق پيدا نمي كند و درعين حال ظهور مفهومي ديگر از محله ش
ــه هاي دو بعدي  ــه صورت ظاهري و قراردادى در نقش ــي گيرد كه ب م

شهرسازي ديده مي شود. 
ــت و توجه به آن در  ــي محله در تجارب غرب بر اهمي ــى مفهوم بررس
ــايگى در  ــرب تاكيد مي كند. الگوهاي واحد همس ــازي غ تاريخ شهرس
ــازي غرب از ابتداي قرن بيستم، سعي در ايجاد محيطي كالبدي  شهرس
ــايگى را به مثابه  براي جامعه اي محلي دارد. الگوهاى اوليه واحد همس
يك واحد برنامه ريزي شده كه بر اساس كاربري هاي شاخص خدماتي 
ــتوار بود، تعريف مى كرد.  ــي دبستان) اس (به طور عمده كاربري آموزش
ــايگى وابسته به استانداردهاي  بدين ترتيب جمعيت و اندازه واحد همس
ــه اي  ــري و در نتيجه، غير قابل انعطاف و كليش ــن گونه خاص كارب اي
ــي جايگزين محالت  ــتم الگوهاي ــت. در نيمه دوم قرن بيس مي گش
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ــاس يك  ــده اند، كه در آنها تعريف محله بر اس ــده ش برنامه ريزى ش
ــتانداردهاي مربوط به آن نيست، بلكه با رعايت  كاربري مشخص و اس
ــتم مانند  ــايگى ابتداي قرن بيس ــي از اصول الگوهاي واحد همس بعض
ــتن مركز تعريف شده و مشخص و يا قلمرو و شعاع مشخص براي  داش
ــيله عناصر ديگري از جمله فضاي عمومي مجهز به پايانه  واحد، به وس
ــهري  حمل و نقل، تاكيد بر كاربري هاي تركيبي در محله، فضاهاي ش
ــايگى در نظريات  ــرزنده تعريف مي گردد. واحدهاى همس فعال و س

جديد، مي توانند نقش هاي متعددى را برعهده بگيرند.
بررسى تطبيقى الگوها و مفاهيم محله در ايران و غرب با بررسى ويژگى هاى 
ــكل گيرى، عنصر شاخص و  مفهومى، تعريف، نقش و جايگاه، الگوى ش
ــاختار اجتماعى و كالبدى- فضايى آن بيانگر  ــكل دهنده در س اصول ش
ــخصى بين محله سنتى ايرانى و واحد همسايگى غربى  تفاوت هاى مش
ــت. تمركز بر دو اصل قلمرو محله اى و مركزيت نشان مى دهد كه  اس
محله سنتى ايرانى الگويى انعطاف پذيرتر، متنوع تر، متكامل تر و جامع 
تر را ارائه مى نمايد. با استفاده از اصول محله سنتى ايرانى مى توان مفهوم 
محله را باز توليد كرده و در شهرسازى معاصر كشور مورد استفاده قرار 
ــورا ياري  ــته با ايجاد نهادهايي تحت عنوان ش ــال گذش داد. در چند س
ــهرهاي بزرگ و انواع فعاليت هاي اجتماعي كه در سطح  محالت در ش
ــهري سازمان دهي مي شود، مي توان چشم انداز مناسبي را  محالت ش
براي ارتقاء مفهوم اجتماعى محله شاهد بود كه توصيه مى شود با استفاده 

از اصول شكل گيرى محله سنتى ايرانى عينيت يابد. 

پى نوشت ها

ــترده در  ــاب حد نهايي زمان تا دوره پهلوي اول به علت تغييرات گس 1. انتخ
ساختار اجتماعي و كالبدي- فضايي شهر در اين مقطع زماني است. 

2.Clerance Artur Perry 
3.Neighborhood Unit

ــايگى، شكل گيري دبستان با  ــنهاد پري براي واحد همس 4.در زمان ارائه پيش
ــن ترتيب با توجه به نرخ  ــا 1200 نفر دانش آموز بود كه به اي ــدود 1000 ت ح
ــن آموزش ابتدايي بايد حدود 5000 تا 6000 نفر در  جمعيت دانش آموز در س

محله ساكن شوند.
5.Neighborhood Unit Movement 
6.Planned Unit Development (PUD)
7.Traditional Neighborhood development (TND)
8.Transitional Oriented Development (TOD)
9.Urban Village

ــي اجتماعي و الگوهاي تعامل  ــان دهنده ارتباط بين همگون 10.تحقيقات نش
اجتماعي است. اگر ساكنين شخصيت همگونى نداشته باشند، مجاورت مكانى 
ــه خلوت كافى براى  ــود، به ويژه وقتى ك ــه تماس هاى منفى منجر مى ش ب

خانواده ها وجود نداشته باشد. همچنين محيط هاى محلى كه تعامل اجتماعى 
قابل توجهى وجود دارد، ميزان جرم و جنايت پايين است (لنگ، 1381).

11.Neighborhood Based Planning
12.Radburn
13.C. Stein and H. Wright
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