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از محله سنتی تا محله معاصر؛
کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی در شهر امروز

مریم غروی الخوانساری*

چکیده
تاکنون دیدگاه هاي متنوعي در رابطه با نقش محله مطرح شده اند. اگرچه با توجه به ویژگی های زندگی امروز، وابستگي 
افراد به قلمرو سکونتي آن ها و خدمات آن کاهش یافته، ليکن نياز به ارتباط چهره به چهره هنوز زوال نيافته و اهميت 
طراحي محله و توانایي آن براي ارتقاء تعامل اجتماعي و تعلق خاطر به محيط زندگی همچنان در نظریات توسعه پایدار 
موردتوجه است. یکی از مؤثرترین روش های مطالعه ویژگی های محله از طریق مطالعه سابقه تاریخی آن در محله های 
سنتی امکان پذیر است. در این راستا، این نوشتار احياء هویت محلی را در شهر امروز در مقابل احياء کالبدی محله های 
سنتی طرح می نماید. احياء هویت محلی، احياء حس مکان و اجتماع محلی است و می تواند با زندگی شهری امروز انطباق 
یابد. براساس تحليل ها، در فرایند ادراکی از هویت، دو مرحله »بازشناسی« و »تشخص« اهميت دارد. مولفه های مربوط به 
تحليل حوزه بازشناسی هویت محلی در محله سنتی در این نوشتار در چهار محور با عناوین مرزبندی اجتماعی- فرهنگی 
محله، نظام سلسله مراتبی فضایي و فعاليتي، رعایت مقياس، انسجام و هماهنگی در بافت و سيمای کالبدی، مرکز محله و 
خدمات محلی دسته بندی شدند. از سوی دیگر، مؤلفه های مربوط به تحليل حوزه تشخص، ذیل عنوان شاخصه های معنایی 
مورد تحليل قرار گرفتند. با الهام از ویژگی های محله سنتی و توجه به شرایط خاص و نيازمندی های حوزه های مسکونی 
براساس جداول تحليلی سوات،  پایداري آن ها  معاصر، اصلی ترین فرصت ها و راهکارهای احياء هویت محله ها و تقویت 
به صورت سيزده راهکار در پنج دسته بندی اصلی به صورت انطباق و اتصال مناسب با شهر، خودکفایی نسبی، ساماندهی 
کالبدی، مردمی کردن و تقویت حس تعلق انسانی ارائه شده است. در فرایند تبيين راهکارها به موضوع انعطاف پذیری و 
ماهيت دو بعدی محله های معاصر از نظر دارا بودن برخی ویژگی های شهری در عين داشتن ابعاد محلی توجه شده است 
که آن ها را از طرفی با روح کلی محله های سنتی پيوند می دهد و از طرف دیگر با شرایط زندگی امروز متناسب می سازد.

واژگان کلیدی: محله مسکونی، محله سنتی، هویت محلی، شهر معاصر.
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مقدمه
محله ها، به عنوان سيستم شکل دهنده به سکونتگاه های انسانی از گذشته دور وجود داشته اند. با شروع قرن بيستم و توسعه 
صنعتی، افزایش سریع جمعيت در شهرها و مسائل فراوان ناشی از آن در زمينه سکونتگاه ها، ساختار و مفهوم محله در 
شهرهای جدید دچار تزلزل شد. در شرایط امروز، مفهوم محله در حالت سنتي خود تناقض هایي با زندگي شهري دارد. 
امروزه با گسترش روز افزون ارتباطات، دسترسی بين نقاط مختلف شهر آسان تر شده است. از این رو، قلمروی زیست و 
از الیه های  به مجموعه ای  تقسيمات متمرکز فضایی محله،  بر  به خود گرفته است. شهر، عالوه  ابعاد وسيع  انسان  کار 
غير متمرکز و شبکه های ارتباطی مختلفی از روابط تبدیل شده است که حدود و مرز آن ها برای هر شهروند متفاوت است 
)Shariatmadar et al., 2014(. با این وجود، با تأمل در فواید ایجاد اجتماعات منسجم محلی، »در سال های اخير، توجه به 
.)Lang, 2004, p. 31( »الگوهای طراحی جوامع محلی دوباره قوت گرفته و به شدت تحت تأثير مفاهيم اجتماعی بوده است

هم چنين با وجود تمامی تحوالت صورت گرفته، محله ها هنوز به عنوان یک واحد اجتماعی در ذهن شهرنشينان معاصر 
جای دارند و اغلب مردم از واژه های اجتماعی و انسانی برای تعریف محله استفاده می کنند تا مفهوم قلمرو فيزیکی و 
سازمانی )Guest & Lee, 1984, p. 40(. از این رو نياز به ارتباط چهره به چهره هنوز زوال نيافته و اهميت طراحي محله 
در توانایي آن براي ارتقاء تعامل اجتماعي و چارچوبی برای یکپارچگی اجتماعی، در دیدگاه های متعددی مورد تأیيد قرار 

.)Zamani & Shams, 2014, p. 75( گرفته است
در شهر معاصر ایرانی، به دنبال از هم پاشيده شدن ساختار سنتی شهرها و مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها 
و آغاز شيوه های جدید زندگی، ارتباط احساسی و تعلق خاطری که در طی سال ها زندگی در یک محل و با یک گروه 
خاص اجتماعی بين مردم و محيط به وجود می آمد، زمان کافی برای تحقق پيدا نمی کند. البته شواهد حاکی از آن است 
که با وجود از بين رفتن محله های سنتی و کمرنگ شدن ویژگی های مربوط به محله، هنوز هم در بسياری از شهرها روابط 
همسایگی زیادی بين مردم وجود دارد )Gharai, 1999 adopted from Homayooni, 1995; Tavallayi, 1993(. احياء 

مجدد خصلت های محلی می تواند این روابط را در بستر مناسب تری محقق سازد. 
این مقاله در پی آن است که با مطالعه ویژگی های محله های سنتی، راهکارهایی در راستای احياء هویت محلی در شهر 
معاصر ارائه دهد. این راهکارها باید بتواند از سویی ارزش های محله سنتی را احياء نماید و از سوی دیگر قابليت تطابق با 
شهر معاصر را بيابد. روش تحقيق در این مقاله مبتني بر رویکرد توصيفي- تحليلي است در بخش تحليلی، مقایسه بين 
محله سنتی و حوزه های مسکونی جدید صورت می گيرد و جمع بندی وضعيت موجود حوزه های مسکونی جدید در قالب 
جدول سوات ).S.W.O.T( صورت می گيرد )شکل 1(. جمع بندی و نتيجه گيری بحث بر پایه استخراج و دسته بندی 

اصلی ترین فرصت ها و راهکارهای حاصله در ارزیابی سوات می باشد که به صورت سيزده راهکار نهایی معرفی می شود.

شکل 1: ارزیابی محدودیت ها، امکانات، تهدیدها و فرصت ها در قالب دسته بندی سوات 

مستندات و شواهد ارائه شده در مقاله در زمينه شهرهای جدید، عمدتاً ناظر بر محله هاي شهرهاي بزرگ است. در این 
رویکرد، تاکتيک اصلی جمع آوری اطالعات، روش اسنادی، کتابخانه ای و هم چنين مشاهده مستقيم بوده است.

1. تحلیل مؤلفه های هویت محلی 
گرایشات و توجهات اخير به شهرهای سنتی و شناخت کيفيت محيطی نهفته در آن کوشش هایی در جهت دستيابی به 
هویت در اجتماعات محلی می باشد. در بحث روانشناسانه از هویت، تشخيص هویت را فرآیند مقایسه بين عينيتی موجود 
)ابژه( با داده هایی از آن در ذهن )سوژه( معرفی می کنند. در این فرآیند دو مرحله »بازشناسی« و »تشخص« واجد اهميت 
است. دیالکتيک حاکم ميان بازشناسی و تشخص، برگرفته از پژوهش های هانس پاول بارت، جامعه شناس معاصر آلمانی 
در رابطه با هویت می باشد. اگرچه عينيت و تصویر ذهنی، بنا بر ماهيت پویای خود، دچار تغيير می شوند، در عين حال 
هویت معين و منسجم هرگز نمی تواند بی در و پيکر باشد و لزوماً در چارچوب و محدودیت های مشخص قرار می گيرد 
)Pakzad, 1996(. در این نوشتار مراد از بازشناسی آن است که بتوان حوزه محله مسکونی را نسبت به بافت شهر تشخيص 



63

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی

شامره صفحه مقاله: 61-76
13

96
ن
ستا

زم
.2
ه1

مار
ش


داد. در این راستا الزم است بافت های مسکونی از سکونتگاه هایی بی در و پيکر به محله هایی قابل شناسایی تبدیل شوند 
که رنگ و بو و مقياس سکونتگاه انسانی داشته و توقعات ساکنانشان را برآورده سازند. در راستای دستيابی به تشخص، 

الزم است که محله به واسطه خصوصيات خاص و منحصر به فرد خود از سایر محله ها متمایز شود. 

1-1- مؤلفه های هویتی محله سنتی از نظر تحقق »بازشناسی« 
ویژگی های مربوط به حوزه بازشناسی محله، ویژگی های بنيادینی است که زیر بنای تحقق یک نظام محلی است. این 

ویژگی ها براساس چهار محور تحليلی زیر در محله سنتی بررسی شده است:

1-1-1- مرزبندی اجتماعی- فرهنگی محله
شهرهاي دوره اسالمي داراي محله هاي مسکوني بودند که هرکدام تحت تأثير عوامل همبستگي خاص ميان ساکنان بر 
پایه پيوندهاي قبيله اي، مذهبی و یا صنفی استوار بود )Soltanzadeh, 1988; Oryan, 1995(. در عين حال، قابل تأمل 
است که این مرزبندي ها هيچگاه به مرزبندي طبقاتي نمي انجاميد. مرزبندی های فوق زمينه فرهنگی مشترکی را محقق 
می ساخت که سبب می شد تا محله ها به عنوان پایگاه زندگي انساني، دارای انسجام و یکپارچگی خاصی به لحاظ فرهنگی 

و اجتماعی شوند )شکل 2(.

شکل 2: راست: مرزبندی مشخص در محله های سنتی و نقشه تاریخی محله های سنتی تبریز، چپ: نقشه تاریخی 
محله های سنتی تهران

(Parsi et al., 2011)
در شرایط امروزي حوزه های شهری، به جهت سرعت باالی شکل گيری، توسعه و تغيير بافت، چنين همبستگی از نظر 
مسائل اجتماعی و فرهنگی امکان بروز و ظهور نمی یابد. اشتراك در توان مالي )Shariatmadar et al., 2013( و در مورد 
محله هاي نظير مساکن کارمندي، اشتراك شغلي، باعث همجواري و نه همسایگي ساکنين درمحله ها مي گردد. درچنين 
محله هایي به دليل فقدان اشتراکات عميق و ریشه دار ميان ساکنين، احساس تعلق مکاني و انسجام اجتماعي بسيار ضعيف 
بوده و تضميني براي سکونت طوالني مدت ساکنين در محله وجود ندارد )Rahnamaee et al., 2007, p. 24(. در محله های 
 Barton,( جدید، همچنان که خانواده ها و فرصت های شغلی رشد و افول دارند، مهاجرت ها تعادل محلی را برهم  می زنند

p. 191 ,2003( و محيط آشنای محلی امکان تحقق نمی یابد.
بخش هایی از شهر هم که متأثر از نظام محلی تاریخی خود، به صورت نسبی دارای چنين همبستگی اجتماعی بوده است، 
به جهت خيابان کشی ها، تعریض ها و یا ساخت و سازهای نامتجانس، دچار از هم گسيختگی شده و انسجام خود را از 

دست داده است. 
مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر مرزبندی در شکل 3 ارائه شده است.

شکل 3: مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر مرزبندی
 های مسکونی جدیدحوزه  سنتیمحله 

     جتو امجا ر   هايمه  نسخخ ب    رخخ ر    مرزهاي مشخخ م مه   -
   همچنين اجتماعي مذه ي، فاكتورهاي قومي، ق ي   اي

 
 
 

 هاي مسکوني نس ب    ر رمضمهل ردن مرزهاي حوزه - 
  غيره   ساختار تراكم، ،توج     جمعيب مه    ا حد در يتغي -
 هماهنگي اجتماعي ميان ساكنين مجا ر عدم  جود -
  ا توج     توانايي اقتصادي ساكنين هامه  گيري رکل -
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نظم منطقی از محدودیت ها، امکانات، تهدیدات و فرصت ها از نظر مرزبندی حوزه های مسکونی جدید در قالب دسته بندی 
سوات )شکل 4( ارائه شده است.

شکل 4: بررسی مرزبندی حوزه های مسکونی جدید در قالب دسته بندی سوات  4شکل 

 
 
 
 

 7شکل 
 مکاناتا هامحدودیت

های مسکوني و حوزهارتباط ازهم پاشيدگي سازمان سلسله مراتبي  -
 شهر

های عبور شبکهواسطه بهمحله و شهر  هواسطارتباط ناگهاني و بي -
   های مسکونيحوزهشرياني از داخل 

خدمات، اشتغال،  اعم از هادر تمامي زمينه شهر با محله ارتباطنياز به  -
 غيره و روابط اجتماعي، تحصيل، تفريح

های خاص جغرافيايي، اقليمي، تاريخي، اجتماعي و کشف پتانسيل -
 نسبت به شهر محله بندیمفصلتعريف ها در گيری از آنو بهره غيره

های هايي که در عين تعريف حريمتعريف و امکان سنجي مفصل -
 ، ارتباط سريع و روان با شهر را مهيا نمايند.هایمحلهمناسب برای 

 هافرصت تهدیدات
 های مسکونيحوزهشهری شدن مقياس  -
 های مسکونيبافتمحرميت  حريم و بين رفتن از -
 محليبين رفتن حس امنيت  از -
 ايجاد حس سردرگمي  -

های حوزهجهت ايجاد محرميت و حجاب سکونتي  هاييمفصل طراحي -
های جديد جغرافيايي، اقليمي، تاريخي، اساس پتانسيلمسکوني بر
 غيرهاجتماعي و 

 نحرف کردن مسيرهای شريانيمطريق  حريم محالت از احترام به -
 

  

 مکاناتا هامحدودیت
 و ساختار تراکم، ،توجه به جمعيت با های مسکونيحوزه حدودر يتغي  -

 عدم وجود هماهنگي اجتماعي ميان ساکنين مجاورو  غيره
 با توجه به توانايي اقتصادی ساکنين وزه های مسکونيحگيری شکل -
 

 و اجتماعي ،جغرافيايي، اقليمي، تاريخيخاص های پتانسيلکشف  -
 های مسکوني بندی بافتها در باز تعريف حوزهگيری از آنو بهره غيره

 هافرصت تهدیدات
 های مسکونيحوزهگيری نظام طبقاتي و اقتصادی در شکل -
تعلق خاطر و مشارکت جمعي به واسطه از دست از دست رفتن حس -
 ن انسجام اجتماعيترف

، جغرافياييهای جديد های جديد بر اساس پتانسيلبندیتعريف حوزه -
 غيرهو  اجتماعي ،اقليمي، تاريخي

 محله  حريم جديد برای احيای حس  توجه به مفاهيم -

2-1-1- نظام سلسله مراتبی فضایي و فعالیتي 
از خصوصيات محله های سنتي، وجود سلسله مراتب در اجزاء آن، از فضاي خصوصي تا فضاهاي نيمه خصوصي- نيمه عمومي 
و عمومي بود. به این ترتيب که از واحد مسکوني تا مرکز شهر سلسله مراتب دسترسي به صورت دربند، بن بست، کوچه، 
عبور فرعي، گذراصلي، راسته و بازار برقرار بود. این سلسله مراتب نوعي محرميت و حجاب سکونتي براي محله نسبت 
)Soltanzadeh, 1983; Khaksari et al., 2006( به شهر ایجاد کرده و محله را از فضاي عمومي شهر، دور نگه مي داشت

)شکل 4(.

شکل 5: راست: یزد، محله عرب ها: گذر عمومی )1(، بن بست به عنوان معبر نیمه عمومی که به عنوان واسطه از خیابان 
اصلی به ورودی نیمه خصوصی هدایت می کند )2(، این مسیر به جهار حیاط خصوصی از خانه های مجزا منتهی می شود 
)3(. چپ: سمنان: بن بستی پیج خورده که از بازار منشعب می شود و برای قلمرو تحت نظر چند خانه دسترسی برقرار 

می کند.

(Tavassoli, 1986, p. 22)

در محله های سنتی پيوستگي مجموعه  مرکز شهر و مراکز محله ها از طریق شبکه ای از گذرها شکل می گرفت. در تسلسل 
فضایي ارتباط محله با شهر، خدمات شهري در جوار ميدان شهر و راسته بازار قرارگرفته و محله ها از طریق گذرهاي اصلي 
به یکدیگر متصل مي شدند )Bagheri, 2009; Soltanzadeh, 1991(. آنچه که در این زمينه حائز اهميت است، انطباق و 

سازگاري اجزاء محله با شهر در عين انفصال سلسله مراتبی است. 
در محله های جدید، تقسيم شطرنجی دانه بندی ها و یکسان بودن قطعات )Zamani & Shams, 2014, p. 83( موجب از 
ميان رفتن سلسله مراتب فضایي محله نسبت به شهر شده و محله ها به طور بي واسطه با شهر مرتبط مي شوند. محله های 
تازه تأسيس شهری، واحدهای خدماتی خود را در لبه محله و در کنار خيابانهای تازه احداث شده مستقر نمایند و خدمات 
به جای درون محله، در حاشيه محله ارائه شوند )Latifi & Safari, 2012, p. 5(. این ویژگی تعریف واحدهای همسایگی را 
 .)Dargahi, 2011( دچار ضعف نموده و سلسله مراتبی که موجد حس محرميت و نظارت می باشد، دچار اخالل شده است
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مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر سلسله مراتب فضایی و فعاليتی در شکل 6 ارائه شده است.

شکل 6: مقایسه محله سنتی با حوز ه های مسکونی جدید از نظر سلسله مراتب فضایی و فعالیتی
 های مسکونی جدیدحوزه  سنتیمحله 

ب  اساخ  ظاخ  ساال له  تشایل  ههده  ن    خیههمحلو  شار   ساختاخ   -
 م اتبي 

 

 شر    ازهم پخشلهگي سخزمخ  سل له م اتبي ه  - 
 

 ا تبخط ظخگرخظي و بي واسطة محله و شر     -  خهمحلهه وظگ ايي  -
 

 از محله تخهخ و م ل هخ فعخللتفضخهخ، سل له م اتب از بلن  فان  -  شر  تخاز محله هخ، فضخهخ و م ل هخ سل له م اتب فعخللت -
 شر 

 
 از ط يق گذ هخی اصلي خههمحل م كز و پلوساگي شر  -
 مدخسب شر یجخيگخ   و تحقق توسط گذ هخ تهخی محالملها اتصخل  -

   ب ای اين ملخهين
پلوساگي  و از عوام  سختت فضخيي شر عدوا  عدص  مرم هبتلخبخ   -

 خههمحل و ر شم كز 
بخ شااار  از ط يق بخزا ، ه علن هو  بوه  از شااالو ي و  خههمحل ا تبخط -

 هلخهوی ن 

 ایو محله یا كخ  و اجزاء شر  تدخسب پخشلهگي از هم - 
 خهمحلهعه  وجوه ح يم ب ای  -

 شاار  و ابطه بخ  سااويي ه  از پلوظه بخ محله و سااويي ه  از زظهگي ف ه -
 شر ی ظال  بخزا  كخ ك ههخی

 محله و زظهگي شر  زظهگي، ملخ  زظهگي ف ه تع يف ظشه   ابطه - 

 

نظم منطقی از محدودیت ها، امکانات، تهدیدات و فرصت ها از نظر مرزبندی حوزه های مسکونی جدید در قالب شکل 7 
ارائه شده است.

شکل 7: بررسی سلسله مراتب فضایی در حوزه های مسکونی جدید در قالب دسته بندی سوات

 4شکل 

 
 
 
 

 7شکل 
 مکاناتا هامحدودیت

های مسکوني و حوزهارتباط ازهم پاشيدگي سازمان سلسله مراتبي  -
 شهر

های عبور شبکهواسطه بهمحله و شهر  هواسطارتباط ناگهاني و بي -
   های مسکونيحوزهشرياني از داخل 

خدمات، اشتغال،  اعم از هادر تمامي زمينه شهر با محله ارتباطنياز به  -
 غيره و روابط اجتماعي، تحصيل، تفريح

های خاص جغرافيايي، اقليمي، تاريخي، اجتماعي و کشف پتانسيل -
 نسبت به شهر محله بندیمفصلتعريف ها در گيری از آنو بهره غيره

های هايي که در عين تعريف حريمتعريف و امکان سنجي مفصل -
 ، ارتباط سريع و روان با شهر را مهيا نمايند.هایمحلهمناسب برای 

 هافرصت تهدیدات
 های مسکونيحوزهشهری شدن مقياس  -
 های مسکونيبافتمحرميت  حريم و بين رفتن از -
 محليبين رفتن حس امنيت  از -
 ايجاد حس سردرگمي  -

های حوزهجهت ايجاد محرميت و حجاب سکونتي  هاييمفصل طراحي -
های جديد جغرافيايي، اقليمي، تاريخي، اساس پتانسيلمسکوني بر
 غيرهاجتماعي و 

 نحرف کردن مسيرهای شريانيمطريق  حريم محالت از احترام به -
 

  

 مکاناتا هامحدودیت
 و ساختار تراکم، ،توجه به جمعيت با های مسکونيحوزه حدودر يتغي  -

 عدم وجود هماهنگي اجتماعي ميان ساکنين مجاورو  غيره
 با توجه به توانايي اقتصادی ساکنين وزه های مسکونيحگيری شکل -
 

 و اجتماعي ،جغرافيايي، اقليمي، تاريخيخاص های پتانسيلکشف  -
 های مسکوني بندی بافتها در باز تعريف حوزهگيری از آنو بهره غيره

 هافرصت تهدیدات
 های مسکونيحوزهگيری نظام طبقاتي و اقتصادی در شکل -
تعلق خاطر و مشارکت جمعي به واسطه از دست از دست رفتن حس -
 ن انسجام اجتماعيترف

، جغرافياييهای جديد های جديد بر اساس پتانسيلبندیتعريف حوزه -
 غيرهو  اجتماعي ،اقليمي، تاريخي

 محله  حريم جديد برای احيای حس  توجه به مفاهيم -

3-1-1- رعایت مقیاس، انسجام و هماهنگی در بافت و سیمای کالبدی
از نظر سيمای داخلی، هماهنگي در عناصر محله و کيفيت استقرار آن ها در محله سنتی وجود داشت. توجه به مقياس 
است  تأمل  قابل  سنتی  محله  بافت  در  شهري  هماهنگي  درکنار  عرصه ها  درتمامي  پيمون  و  مدول  رعایت  و  انساني 

)Soltanzadeh, 1988, p. 243( )شکل 8(. 
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شکل 8: سردر، تنها نمود شناسایی خانه ها در بافت محله سنتی

(Soltanzadeh, 1993)

 Falamaki,( در محله های امروز، توسعه و دگرگوني در ساختار شهري جدید، به آشفتگي در قلمروهاي شهرها منجر شد
p. 135 ,1996(. هرچند که ضوابط ساختماني، درحال حاضر بر محله حاکم است، ولی دربخش هاي مختلف محله، شاهد 
تراکم هاي مختلف مي باشيم که موجد عدم  انسجام فضایي بافت شده است. هم چنين تنوع حجمی  از نظر نماسازی، نوع 
معماری، رنگ و مصالح این ویژگی را تشدید می نماید )Shariatmadar, 2013(. هم چنين در پی توسعه وسایل حمل و نقل 
ماشيني و گسترش وسيع ابعاد کالبدي شهر، مقياس هاي انساني تا حدود زیادي اعتبار خود را از دست داده است و لذا 
 Pars( باتوجه به اینکه که حضور اتومبيل موجد انفصال در بافت محلی است، نظام محله بندي با آشفتگي روبه رو شده است

.)Vista Consulting Enginerring, 2002
مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر انسجام، مقياس و هماهنگی در بافت و سيمای کالبدی در شکل 

9 ارائه شده است.

شکل 9: مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر انسجام، مقیاس و هماهنگی در بافت و سیمای 
کالبدی

 های مسکونی جدیدحوزه  سنتیمحله 
   صاد،اقليم، اقت جغرافيایی، بستر متناسب باهای کالبدی محله ویژگی -
 نيازها   مطابق بابافت  و تدریجی گيری ارگانيكشكل -

 

های کالبدی محله منطبق با استتتانداردهای ک تتك  انطباق ویژگی - 
اجت تتا ی در  -فرهنگیکتتارکردی کتته ویژگی هتتای بقمی، اقلي ی و 

 ها لحاظ ن ده است.آن
 شده محله فیالگقی تعر -
 انستتانی-ستتازمان اجت ا ی و محله تابع ستتاکتارتنقع الگقهای کالبدی  -

 شهر   حاکم بر

 
 محله متغير الگقی نام خص و -

 انی ساکت هفيزیكی محالت جدید برمبنای تقد ساکتارگيری شكل -  مكان   -مبنای فضا فيزیكی محالت بر ساکتارگيری شكل -
 (  های شهری)بلقك

  با هدف تردد روان اتقمبيلشطرنجی بافت  گيری منظم وشكل -  محله پيقستگی فضایی درپقیایی در  ين  -
 لحاظ سي ای   قمی کقانایی ازوحدت و انسجام فضایی،  -
 کيابان  هبدن تداوم بافت در -
 هپيادمسيرهای تداوم  -
 مسيرها  و تنقع منظر پقیایی -

   تراکم ها، ن اهاساکت فضایی،  و کقانایی  دم ه اهنگی - 
 کيابان  هبدن تداوم بافت در دم  -
  دم وجقد و تعریف مسيرهای پياده -
 مسيرها  تی منظرکیكنقا -

 آشفتگی در استفاده از مصالح جدید -  کار رفتههبه اهنگی مصالح بقمی  -
 جای مقياس انسانیهبمقياس ماشين جایگزینی  -  ساکتار محله انسانی درمقياس  -
 محله الگقی مسكن و تطابق کامل فرهنگ سنتی زندگی و -
 

قی الگ سنتی زندگی امروز با  دم تطابق فرهنگ تلفيقی مدرن و - 
 محله مدرن مسكن و
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نظم منطقی از محدودیت ها، امکانات، تهدیدات و فرصت ها از نظر مرزبندی حوزه های مسکونی جدید در قالب شکل 10 
ارائه شده است.

شکل 10: بررسی انسجام، مقیاس و هماهنگی در بافت و سیمای کالبدی در حوزه های مسکونی جدید در قالب 
دسته بندی سوات

 01شکل 
 مکاناتا هامحدودیت

 كنترل كيفي ساخت و سازهادر جهت ضوابط شهرسازي مناسب  نبود -
 سيماي محله   در جهت ساماندهيضوابط مناسب  نبود -
  راستاي تردد اتومبيل شطرنجي در منظم و تحقق بافت -
 

 لههاي محالگوهاي مناسب نماهاي خياباني ملهم از پتانسيلیي شناسا -
شناسایي الگوهاي مناسب شکل گيري بافت منطبق با مسائل بومي،  -

 اقليمي، اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي مسکوني  
 شناسایي الگوهاي مناسب كاربرد مصالح -

هافرصت تهدیدات  
 هامحلهاغتشاش سيماي شهري  آشفتگي و -
 رو هاي عریض ماشيندليل راههناهمگن، ب بافت گسسته و ایجاد -
ه جهت لحاظ كردن مقياس اتومبيل در بنيااز به افاای  حریم محت    -

 مسيرها  
 نسبت به مسيرهاي تردد اتومبيلكم شدن فضاي مفيد سکونتي  -
 در فضاها و مسيرهامقياس انساني  توجهي بهكم -
 كم شدن اهميت پياده  -
 قبيل فضااي سابا، حجاس سکونتي و   نيازهاي انسااني از توجهي به بي -

 فضاهاي جمعي
وسعت، جمعيت،  هاي خشا  و یکسان از نظر اساتاندارد لحاظ نمودن  -

 محلهتراكم 
 

 كنترل كيفي ساخت و سازهادر جهت تهيه ضوابط شهرسازي مناسب  -
 تهيه ضوابط مناسب براي سيماي محله   -
 ویژگي هاي جغرافيایي، توجه به باتهيه الگوي اساااتفاده از مصاااالح  -

 غيرهاجتماعي و  -فرهنگي، ياقليم
جاد مساايرهاي پياده داخل یطریق ا از توجه به مساايرهاي تردد پياده -

 بافت  
كيد شااده أهاي تراهپيادهازطریق ایجاد  توجه به مساايرهاي تردد پياده -

 در كنار مسيرهاي اتومبيل رو
طریق منحرف  امکان از حد تا داخل بافت در اتومبيل كم كردن تردد -

 داخل محله كردن مسيرهاي شریاني از
با شااارایط خاج اجتماعي،  ، هماهنگمحله پذیرارائاه الگوي انعطاف  -

 فرهنگي، جغرافيایي هر محله  
 

 01شکل 
 مکاناتا هامحدودیت

كم كرده اساات و ساابب   اي راجمعيت زیاد، مفهوم محله مساااحت و -
امکانا  زیستي شده  و نارسایي دراستفاده از ايكاه  برخوردهاي محله

 است.  
   هامحلهخودكفا نبودن  -
 هاي خدماتي محليعبور مسيرهاي سواره شریاني از حوزه -
 ت  كاركردي بودن بناهاي خدماتي محلي -

 جهت غيرههاي خاج جغرافيایي، تاریخي، اجتماعي و توجه به قابليت -
هاي در مراكا خدماتي حوزهاحياي مفاهيم منحصر بفرد و هویت بخ  

 مسکوني
هاي مغفول بناهاي خدماتي موجود نظير مدارس، توجه به قابليت -

 منظورهبراي تبدیل شدن به بناهاي چند غيرهمساجد و 
 هاي خدماتي محليهاي بایر و خالي در محدوده حوزهتوجه به زمين -

 هافرصت تهدیدات
 مسکونينابرابري توزیع خدما  در حوزه هاي  -
 عدم رفع نيازهاي مردم محله از طریق تسهيت  موجود در محله   -
خدما  و تخمين نيازها در نسبت با جمعيت، پيچيده شدن محاسبا   -

 تراكم و ... در حوزه هاي مسکوني
جهت خدمت رسااااني به حوزه هاي  ازبين رفتن حریم محلي خدما  -

 مسکوني
استفاده از خدما  مشترک  ي اجتماعي كه بواسطهكم شدن برخوردها -

 محلي شکل مي گرفتند و كم رنگ شدن همدلي بين هم محله اي ها
 در زمان استفاده از خدما  بين رفتن حس امنيت پياده از -
 

 ابداع مفاهيم جدید براي احياي حس محله   -
 رفع فقدان خدما  محله   سعي در -
 محله   پذیرارائه الگوي انعطاف -
اتصال بين  ها جهت ایجادنظير پارک سبا ازفضااهاي عمومي اساتفاده   -

   برخوردهاي اجتماعي هاي خدماتي در عين تقویتحوزه
اتصااال انتقال یا  و يداخل محل شاااخ  مساايرهاي پياده دهيشااکل -

 این مسير عمومي بهاماكن 
سعي در القاي كاركردهاي متناسب و متنوع به بناهاي خدماتي محلي  -

 منظورههاي چندمدارس، مساجد و تحقق كاربريموجود نظير 

 
  

4-1-1- مرکز محله و خدمات محلی
و  مي نمود  تغيير  شهر  جمعيتی  و  سياسی  اقتصادی،  بومی،  مقتضيات  براساس  محله  اندازه  و  وسعت  سنتي،  شهر  در 
تأسيسات محله با این ویژگی ها متناسب بودند )Falamaki, 1988(. هم چنين بيشتر روابط فقط درون محله بود و از این 
جهت محله ها نوعي استقالل داشته و نيازهاي روزمره ساکنين و تاحدی اشتغال محلی را فراهم می ساخته است. لذا محله 

از ابعاد متفاوت اجتماعي، اقتصادي وکالبدي دارای استقالل نسبی بود.
نهادها و تجهيزات خدماتی و اجتماعی از نظر کالبدي در مرکز محله قرار مي گرفتند که در محل تقاطع راه هاي اصلي 
محله شکل مي گرفت. این مراکز از نظر کالبدي  یا به صورت یک راسته عریض یا به صورت ميدانچه هایي که اغلب در محل 
تقاطع چند راه اصلي محله قرار داشتند، قرار داشت. از ویژگي هاي شکل دهنده مرکز محله، رسوم و اعتقادات اهالي و توان 
اقتصادي مردم محله و هم چنين وسعت محله بود. هم چنين مرکز هر محله به عنوان فضایي براي تجمع وگذران اوقات 
فراغت محله به شمار مي رفت و در آنجا اهالي از آخرین اخبار مطلع مي شدند )Khaksari et al., 2009(. تنوع فعاليت ها و 
 Bagheri,( هم چنين نحوه استفاده منعطف از بناها مخصوصاً مسجد و حسينيه در مرکز محله از ویژگی های قابل تأمل است

 .)2009
در طرح هاي جدید شهري ميادین اغلب در محل تقاطع خيابان هاي اصلي و برای عبور ماشين پيش بيني شده اند و کمتر 
محلی برای تعامالت انسانی به وجود می آید )Rahnamaee et al., 2007, p. 38(. هم چنين در برخی محله ها تراکم بيش از 
حد جمعيت، نارسایي در امکانات خدماتی به وجود آورده است )Majidi & Kolivand, 2012, p. 64(. باالرفتن تراکم در 
حوزه های مسکونی و کم شدن فضاي باز محلی )Samadi, 1993, p. 66( موجد کمبود فضای مناسب در مرکز محله براي 
 Ardeshiri( و در نتيجه کاهش تعامالت اجتماعي شده است )Dargahi, 2011, p. 17( گذران اوقات فراغت ساکنان شده
et al., 2013, p. 37(. در عين حال، تک عملکردي شدن اغلب بناها، امکانات و کارکرد خدماتی مورد نياز حوزه های مسکونی 

  .)Gharavi, 2005( را بسيار محدود نموده است
مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر مرکز محله و خدمات محلی در شکل 11 ارائه شده است.
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شکل 11: مقایسه محله سنتی با حوز ه های مسکونی جدید از نظر مرکز محله و خدمات محلی
 های مسکونی جدیدحوزه  سنتیمحله 

 تحقق الگوی نسبی تعریف شده از محله و مرکز محله   -
 محله   ای بودن مرکزهستهتك -
اعم از ) هیمحلاه  هتشااا یان ده اد   هایی دادمایتی   حوزهبودن  معین -

 ارتبیطی(   هشب  مذهبی، ددمیتی و مس ونی،
ت یه،  مدرسااه،شاایمن کیرکردهییی نریر  محله مرکزعمومی  ع یصاار -

 ب یهیی عمومی و هیدینه، آب انبیر، حمیم، دکینساااقیدینه، زوردینه، ه وه
   بودند.

مطرح مرکزمحله  بخشو تی حدی هویت مساا د بع وان ع  اار اصاالی  -
   بود.
شأن  هده د هیی محلی نشینمیدانو ت مع  مراکزوضاعیت و ام ینی    -

 اجتمیعی محله

 هیی مس ونیحوزهعدم تعریف هسته ددمیتی مشخص برای  - 
نریر آب، برق،  مت وع و گونیگونبه تأسااایسااای  و ت  یزا   نییز -

 مین د مورد نییز معیصاار  محلی ع یصاار و ددمی  و ...  تلفن، گیز و
 غیره مقیطع مختلف تح ااایلی ومادار  در  ورزشاااگایه، ،ایر ،   
هیی حوزه ای اید دادمی  مت یسااا  بی   ریزی و،یچیادگی  برنایماه   
 است. شدهمس ونی را موج  

هیی ددمیتی محلی، ع  اار هویت بخش دیصی بساییری از حوزه  -
هیی ت یری تی حدی نقش نادارناد. در بسااایایری از موارد م موعاه    

 هویت بخش به حوزه مس ونی را ایفی می   د.
 ثقن محله   گیری میدان در مرکزش ن -
 هی  در تقیطع راه و ددمی  محلی گیری میدان یش ن -
 مح وریت میدان   -
 

هیی ددمیتی محلی، ع وان میدان ج ت ارائه حوزه مف ومی تحت - 
 مف وم دود را از دست داده است.  

 ،راک ده بودن ع یصر ددمیتی محلی در سطح حوزه مس ونی-
 و نییزهیی محلیجمعیت محله  ت یس  ددمی  بی -
ددمی  محلی، تی نریر ج ی زامحله  نسبی استقالل و دودکفییی -

 محلی در سطح محله اشتغیل افراد و سیک ین هوزمرر،یسخ به نییز 
 ی محلی  هیآمیختگی فعیلیتدرهم -
 محله   ب یهیی مرکز از چ دکیرکردیاستفیده  -

 
 عدم وجود دودکفییی از نرر ددمی  محلی -
 تك کیرکردی بودن ب یهیی محلی -
 

هیی ددمیتی حوزهنییز به عبور از مسیر سواره برای رسیدن به  -  ارتبیط ،ییده بی مرکز محله -
 محلی

 
نظم منطقی از محدودیت ها، امکانات، تهدیدات و فرصت ها از نظر مرزبندی حوزه های مسکونی جدید در قالب شکل 12 

ارائه شده است.

شکل 12: بررسی مرکز محله و خدمات محلی در حوزه های مسکونی جدید در قالب دسته بندی سوات

 01شکل 
 امکانات هامحدودیت

 كنترل كيفي ساخت و سازهادر جهت ضوابط شهرسازي مناسب  نبود -
 سيماي محله   در جهت ساماندهيضوابط مناسب  نبود -
  راستاي تردد اتومبيل شطرنجي در منظم و تحقق بافت -
 

 لههاي محیي الگوهاي مناسب نماهاي خياباني ملهم از پتانسيلشناسا -
شناسایي الگوهاي مناسب شکل گيري بافت منطبق با مسائل بومي،  -

 اقليمي، اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي مسکوني  
 شناسایي الگوهاي مناسب كاربرد مصالح -

هافرصت تهدیدات  
 هامحلهاغتشاش سيماي شهري  آشفتگي و -
 رو هاي عریض ماشيندليل راههناهمگن، ب بافت گسسته و ایجاد -
ه جهت لحاظ كردن مقياس اتومبيل در بنيااز به افاای  حریم محت    -

 مسيرها  
 نسبت به مسيرهاي تردد اتومبيلكم شدن فضاي مفيد سکونتي  -
 در فضاها و مسيرهامقياس انساني  توجهي بهكم -
 كم شدن اهميت پياده  -
 قبيل فضااي سابا، حجاس سکونتي و   توجهي به نيازهاي انسااني از بي -
 هاي جمعيفضا
وسعت، جمعيت،  هاي خشا  و یکسان از نظر اساتاندارد لحاظ نمودن  -

 محلهتراكم 
 

 كنترل كيفي ساخت و سازهادر جهت تهيه ضوابط شهرسازي مناسب  -
 تهيه ضوابط مناسب براي سيماي محله   -
 ویژگي هاي جغرافيایي، توجه به تهيه الگوي اساااتفاده از مصاااالح با -

 غيرهاجتماعي و  -فرهنگي، ياقليم
جاد مساايرهاي پياده داخل یطریق ا از توجه به مساايرهاي تردد پياده -

 بافت  
كيد شااده أهاي تراهپيادهازطریق ایجاد  توجه به مساايرهاي تردد پياده -

 در كنار مسيرهاي اتومبيل رو
طریق منحرف  امکان از حد داخل بافت تا در اتومبيل كم كردن تردد -

 داخل محله شریاني ازكردن مسيرهاي 
با شااارایط خاج اجتماعي،  ، هماهنگمحله پذیرارائاه الگوي انعطاف  -

 فرهنگي، جغرافيایي هر محله  
 

 01شکل 
 امکانات هامحدودیت

كم كرده اساات و ساابب   اي راجمعيت زیاد، مفهوم محله مساااحت و -
امکانا  زیستي شده  اي و نارسایي دراستفاده ازكاه  برخوردهاي محله

 است.  
   هامحلهخودكفا نبودن  -
 هاي خدماتي محليعبور مسيرهاي سواره شریاني از حوزه -
 ت  كاركردي بودن بناهاي خدماتي محلي -

 جهت غيرههاي خاج جغرافيایي، تاریخي، اجتماعي و توجه به قابليت -
هاي بخ  در مراكا خدماتي حوزهاحياي مفاهيم منحصر بفرد و هویت

 مسکوني
هاي مغفول بناهاي خدماتي موجود نظير مدارس، توجه به قابليت -

 براي تبدیل شدن به بناهاي چندمنظوره غيرهمساجد و 
 هاي خدماتي محليهاي بایر و خالي در محدوده حوزهتوجه به زمين -

 هافرصت تهدیدات
 هاي مسکونينابرابري توزیع خدما  در حوزه -
 عدم رفع نيازهاي مردم محله از طریق تسهيت  موجود در محله   -
خدما  و تخمين نيازها در نسبت با جمعيت، پيچيده شدن محاسبا   -

 هاي مسکونيدر حوزه غيرهتراكم و 
هاي رسااااني به حوزهجهت خدمت ازبين رفتن حریم محلي خادماا    -

 مسکوني
از خدما  مشترک ي اجتماعي كه بواسطه استفاده كم شدن برخوردها -

 هاايمحلي شکل مي گرفتند و كم رنگ شدن همدلي بين هم محله
 در زمان استفاده از خدما  بين رفتن حس امنيت پياده از -
 

 ابداع مفاهيم جدید براي احياي حس محله   -
 رفع فقدان خدما  محله   سعي در -
 محله   پذیرارائه الگوي انعطاف -
اتصال بين  ها جهت ایجادنظير پارک سبا اساتفاده ازفضااهاي عمومي   -

   برخوردهاي اجتماعي هاي خدماتي در عين تقویتحوزه
اتصااال انتقال یا  و يداخل محل شاااخ  مساايرهاي پياده دهيشااکل -

 این مسير عمومي بهاماكن 
سعي در القاي كاركردهاي متناسب و متنوع به بناهاي خدماتي محلي  -

 هاي چندمنظورهقق كاربريموجود نظير مدارس، مساجد و تح

 
2-1- مؤلفه هویتی محله از نظر تحقق »تشخص«   

با فرض تحقق مؤلفه های چهارگانه ذکر شده در حوزه بازشناسی، مؤلفه های مربوط به حوزه تشخص محله، زمينه های 
اعتالء نظام محلی را ممکن می سازد و احساس تعلق ساکنان را ارتقاء می بخشد. در این بخش شاخصه های معنایی به عنوان 

مؤلفه پنجم ارائه می شود.
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1-2-1- شاخصه های معنایی
همان گونه که بيان شد، محله های سنتی با توجه به شرایط جغرافيایي، اجتماعی، ابعاد و مقياس محله وکيفيت ساخت و ساز، 
به طور همزمان  براي ساکنين مهيا مي ساختند. چنين ویژگی هایی  پيوستگي فضایي داشته و محيطي خوانا  و  انسجام 
فراهم کننده زیرساخت های معنایی است. بهبود کيفيت محيطي محله مي تواند با ایجاد تصویر ذهنی مطلوب، موجد ایجاد 
حس تعلق مکاني وهویت شود )Ardeshiri et al., 2013, pp. 37-52(. در محله سنتی، هماهنگي اجزاء محله و هم چنين 
کافي بودن خدمات مورد نياز ساکنين در عين اینکه ویژگی بازشناسی محله را مهيا می نمودند، چارچوب تحقق جنبه های 
این ویژگی تحقق می یابد که ویژگی های کالبدی و  یا به عبارتی، تشخص محله را شکل می دادند. زمانی  خاص محله 
خدماتی به لحاظ ابعاد خاص کارکردی محله، پيشينه تاریخی و فرهنگی محله، جغرافيا، اقليم و ویژگی های بومی محله 
و یا خصوصيات اجتماعی با الیه های معنایی درگير شوند یا به عبارت دیگر معنایی خاص به خود بگيرند. در همين حال 
نقش عوامل طبيعي مانند رودخانه و یا تپه اي که بخشي از شهر را به عنوان یک محله از محله هاي دیگر متمایز مي نموده 
را نباید نادیده گرفت )Papoli Yazdi, 1987, p. 320(. تحقق الیه های معنایی موجد منحصربه فرد شدن محله می شود 
 Houghton &( به عقيده هاتون و هانتر .)Lynchi, 1997, p. 167( و در این صورت از سایر محله ها قابل تميز می شود
Hunter, 1994(، یک سکونتگاه پایدار باید در پي ارتقاء و حفظ ویژگي هاي مثبت خود در زمينه محيط طبيعي، مصنوعي 
و فرهنگي باشد. این ویژگی ها شخصيت مستقل و باهویت خودجوش در محله ایجاد می نماید که در ساکنان خود احساس 

تعلق می آفریند. 
آپارتمانی، کوی های کارمندی و شهرك های  از واحد همسایگی، مجموعه های  اعم  تقسيمات فعلی حوزه های مسکونی 
معنایی  فاقد چنين خصوصيات  است،  اقتصادی  اصلی وجودیشان که عموماً ضرورت های صرفا  بر علت  بنا  صنعتی که 
تا  بازشناسی،  به  یا به عبارتی خصوصيات مربوط  اوليه حوزه مسکونی  می باشند. در حالی که ممکن است استانداردهای 
حدی در آن ها رعایت شده باشد. امروزه حوزه های مسکونی سيمای مشابهی دارند و در چنين شرایطی حس تعلق کاهش 

می یابد.
هم چنين عناصر شاخص محلی، در احياء تشخص محلی نقش مؤثری دارند. مکان  های عمومی قابليت مناسب تری در 
تحقق جنبه های سمبليک محلی دارند. به عنوان مثال مرکز محله به عنوان قلب تپنده و پویای عمومی محله نقش مهمی از 
این نظر در محله سنتی ایفا می نموده است. هویت در مرکز محله سنتی به صورت مشخص تري ظاهر مي شد و موجودیت 
و شخصيت هر محله در مرکزي که نيازهاي آن را برآورده مي کند به منصه بروز مي رسيد. عناصر نمادین چون منار مسجد 
محله، براین موضوع تأکيد مي نمود. هم چنين در برخی محله های سنتی، گذر به عنوان عنصر شاخص محله و مهمترین 
معيار در شناسایی محله بود و به عنوان مکان اصلی و هویت دهنده محله عمل می نمود. امروزه در ميان ساختمان های قد 
 برافراشته نوع بناهای خاص و شاخص مانند مدرسه و مسجد گم شده اند و این امر خوانایی محله ها را کاهش داده است 
)Shariatmadar et al., 2013(. فضاهای عمومی با ميزان جذابيت خود و اثرگذاری بر ذهن انسان می توانند تشخص محله را 
تقویت نمایند )Chapman, 2005, p. 158; Lynch, 1997, pp. 155-192(. خانه، مدرسه و مراکز مذهبي می توانند گره هایي 
را شکل دهند که حول آن ها فعاليت هاي انساني در جریان اند و مي توانند حس مکان را به لحاظ جغرافيایي و اجتماعي 
 Chapman,( هم چنين مناظر ویژه و شکل بدنه ها در این زمينه مؤثرند .)Ardeshiri et al., 2013, p. 44( به وجود آورند

  .)2005, p. 178
ایفا  از بعد کارکردی، برگزاری مراسم جمعی و آیينی در محله های سنتی در تشخص بخشيدن به محله نقش مهمی 
 Ardeshiri et al.,( می کرد. عناصر موجد خاطره جمعي در ميان اهالي محله، به شکل گيري نوعي حس هویت می انجامد
p. 45 ,2013(. امروزه هم زمان با کم رنگ شدن ارزش هاي فرهنگي )Samadi, 1993, p. 66(. حذف چنين رویدادهایی از 

منظر محله های امروزی در تضعيف تشخص محله ها مؤثر است. 
مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر شاخصه های معنایی در شکل 13 ارائه شده است.
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شکل 13: مقایسه محله سنتی با حوزه های مسکونی جدید از نظر شاخصه های معنایی
 های مسکونی جدیدحوزه  سنتیمحله 

 هایهای خاص جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی در ویژگیثیر ویژگیأت -
 کالبدی نظیر ابعاد و مقیاس محله و تجلی چهره ای خاص برای محله

فیایی، اجتماعی، فرهنگی در های خاص جغراعدم تاثیر ویژگی - 
تشابه سیمای عمومی های کالبدی نظیر ابعاد و مقیاس محله و ویژگی
 های مسکونیحوزه

 مرکزمکانهای عمومی نظیر محله در شخخخت خخخیت هر بروزموجودیت و -
 یا گذر اصلی محله
جهت تشتص بتشیدن به استفاده از عناصر نمادین مانند منار مسجد  -

   محله
 تشتص محلی به واسطه برگزاری مراسم جمعی و آیینی  -

 های مسکونی جدیدحوزهدر دهنده هویت عدم وجود عناصر - 
 های مسکونی جدیدبتش در حوزههویترویدادهای عدم وجود  -
 

 واسطه تشتص محی بهتعلق خاطر سخاکنین به محی  زندگی  تقویت  -
 زندگی

واسخطه افزایش ح  تعلق سخخاکنین  افزایش ایمنی و امنیت اجتماعی به-
 و ح  مسئولیت اجتماعی نسبت به محی 

واسطه عدم تشتص محی  به محی  زندگی به تفاوتی نسخبت ح  بی - 
 زندگی

 تعلق و ح واسطه عدم وجود ح کاهش ایمنی و امنیت اجتماعی به -
 مسئولیت اجتماعی ساکنین

 
نظم منطقی از محدودیت ها، امکانات، تهدیدات و فرصت ها از نظر مرزبندی حوزه های مسکونی جدید در قالب شکل 14 

ارائه شده است.

شکل 14: بررسی شاخصه های معنایی در حوزه های مسکونی جدید در قالب دسته بندی سوات

 
 41شکل 

 
 مکاناتا هامحدودیت

 های مسکونیهم شکل شدن و همسانی حوزه -
های معنایی محیط ثیر منفی سوداگری های افتصادی بر ویژگیأت -

 زندگی
 

های مسکونی بخش اعم از های معنابخش در حوزهتوجه به پتانسیل -
 فرهنگی و اجتماعیهای اقلیمی، ویژگی

 هاهای فیزیکی، کالبدی و اجرایی احیای این پتانسیلتوجه به بستر -
 غیرهو  هامحلهشامل مسیرهای پیاده، مراکز محالت، سیمای عمومی 

های های اقتصادی و ویژگیردن پتانسیلتوجه به راهکارهای همسو ک -
 معنابخش محیطی

 هافرصت تهدیدات
 تفاوتی نسبت به محیط سکونتو بی احساس سردرگمی -
 های مسکونی بواسطه حس عدم تعلق ساکنینعدم سرزندگی محیط -
بخش مورد غفلت قرار گرفتن و فراموش شدن ویژگی های هویت -

 های مسکونی در طی زمانبومی محیط
 
 
 

های ویژگی محله درتطابق کامل با ارائهه الگوی مناسهههك مسهههکن و  -
 ی امروز مردم   زندگاجتماعی  -فرهنگی

 فرهنگ امروز   با ناسكتممحلی های جمعی گسترش دادن فعالیت -
 و رویدادپذیر های گذران اوقات فراغتگسترش مکان -
تعلق خاطر ساکنین به های محلی و ایجاد حسسمبل احیای عناصر و -

 محیط زندگی 
کننده تشخص محلی های تقویتعنوان حوزههب تقویت مسیرهای پیاده -

 رو  ویت برخوردهای رو درقت و در پی آن
 کننده تشخص محلیهای تقویتعنوان حوزههب هامحلهلبه تقویت  -
 کننده تشخص محلیهای تقویتعنوان حوزههب هامحلهمراکز تقویت  -

 
2. جمع بندی و ارائه راهکارها جهت سازماندهي حوزه های مسکونی جدید  

امکانات و فرصت ها جهت احياي هویت محله ها و تقویت پایداري آن ها،  با توجه به جداول تحليلی سوات، اصلی ترین 
به صورت سيزده راهکار اصلی در پنج دسته بندی در جدول 1 آورده شده است. از مجموع این مؤلفه ها، یازده مؤلفه مربوط 

به تحقق »بازشناسی« هویتی است و دو مؤلفه مربوط به تحقق »تشخص« هویتی می باشد.

جدول 1: دسته بندی راهکارهای تقویت هویت محلی

دسته بندی 
مؤلفه »تشخص«مؤلفه »بازشناسی«راهکارهای اصلیراهکارها

انطباق و 
اتصال مناسب 

باشهر

1- اتصال مناسب و سلسله مراتبي راههاي محلي به راههاي شهري

2- اتصال مناسب مراکز محلي به یکدیگر از طریق مسيرهاي سواره 
و پياده
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خودکفایي 
نسبي

3- تعيين حریم نسبي محله ها

4- تخصيص زمينه هاي اشتغال محله جهت افراد محلي درحد امکان

5- برطرف کردن نيازهاي خدماتي روزمره و هفتگي محله و 
دسترسي مناسب به خدمات محلي



ساماندهی 
کالبدي

6- محلي کردن سيما از طریق مصالح بومي، گياهان بومي، مبلمان 
شهري و ...



7- هماهنگ سازي و یکپارچه کردن سيما

8- الحاق عناصر شاخص هویت دهنده محلي

مردمی کردن 
و تقویت 

حس تعلق 
انسانی

9- تقویت مشارکت مردم و مردمي کردن فضا

10- ایجاد ارتباطات اجتماعي 

11- برنامه ریزی جهت وسعت و جمعيت متناسب 

12- توجه به مقياس انساني فضاها 

13- توجه به ایمني و امنيت

 
راهکارهای حاصله به این صورت تشریح می شوند:

1-2- اتصال مناسب و سلسله مراتبي راه هاي محلي به راه هاي شهري
مناسب است که دسترسي ميان حد فاصل عرصه شهر و محله به گونه ای باشد که تسلسل فضایي در آن رعایت شده 
باشد. به این ترتيب، سلسله مراتب در مشخصات و ابعاد معابر که سازمانی هماهنگ با تناسبات و ترکيب فضاهای اطراف، 
دسترسي به خدمات عمومي و حتی در ميزان استفاده از فضا شکل دهد، مي تواند کليت یکپارچه و سازمان یافته اي از 
کالبد محلي را به دست دهد. چنين سلسله مراتبی در راه ها در ایجاد یک نظام ذهني براي درك شهر و محله مؤثر بوده 
و با ایجاد عرصه هاي محلی به شهر مقياس مي دهد )Hamidi, 1997(. رعایت سلسله مراتب شهری موجب خوانایی و هم 
چنين افزایش توانمندی شبکه دسترسی در خدمت رسانی شهری و محلی می شود. به عنوان مثال، سلسله مراتب شبکه 
هاي دسترسي مي تواند، محله و تسهيالت محلي را قادر ساخته تا بدون اینکه مراتب دسترسی ها مختل  شود، در مقياس 
شهر نيز ایفای نقش  نماید. با لحاظ  نمودن مالحظات خاصی نظير جایابی تسهيالت خدماتي در لبه محله ها و با قابليت 
اتصال به سيستم دسترسي شهري می توان گفت که محله به همان نسبت که از ترافيک شهري دور مي ماند، از سيستم 

  .)Gharavi, 2006( خدمات شهری نيز بهره می گيرد و یا می تواند به آن سرویس  دهد

2-2- اتصال مناسب مراکز محلي به یکدیگر از طریق مسیرهاي سواره و پیاده
اتصال مناسب مراکز محلي به یکدیگر به حيات و فعاليت آن ها مي افزاید و مراکز محله را در ساختار تعریف شده ای نسبت 
به شهر فعال می سازد. در عين حال نوعي حق اختيار براي ساکنان محلي در استفاده از تنوع باالتری از خدمات محلی 
به وجود می آورد. در این صورت قابليت بهره وری محله ها از پتانسيل های محله های مجاور و احياناً تعدیل کمبودهای محله 
به وجود می آید. بهره گيری از پياده راه ها در این اتصال بر غنای محيط محلی می افزاید. در بسياری از شهرهای جهان 

  .)Lang, 2007, pp. 105-106( خيابان های اصلی به روی ترافيک سواره بسته شده و تبدیل به مسير پياده روی شده اند

3-2- تعیین حریم نسبي محله ها
براي تقویت نظام محله اي الزم است، تصورذهني مورد توافق از یک مجتمع زیستي را از طریق جداسازي ها، مکان یابي 
عناصر و مراکز محلي، جداسازي مسيرهاي اصلي ترافيک، استفاده از عوارض طبيعي و پتانسيل هاي بستر قلمرو مانند 
ناهمواري ها و خصوصيات کالبدي قلمرو محله مورد تقویت قرار داد. تا آنجایي که این تقسيمات الگوي عمومي دسترسي 
را مسدود نکرده و روابط اجتماعي یا خدماتي را دچار محدودیت نسازد، خوانایي را افزایش داده، از سر و صدا و ترافيک 
کاسته و موقعيت سازمان محلي و ترافيک را بدون هيچ گونه هزینه عمده اي ارتقاء بخشد، به تقویت حریم محله کمک 
نموده است. ليکن چنانچه موانعي حرکت را سد کند، یا اینکه مردم به خرید در یک محل و کار در محله دیگر و یا به 
استفاده ازخدمات خاصي مجبور شوند، در این صورت دسترسي و تطبيق پذیري کاهش پيدا مي کند. بخش هاي کوچک 
محلي که در آن مردم به خاطر همجواري سکونت، با یکدیگر آشنایي داشته، مي تواند در مرزبندي محله ها عامل با ارزشي 
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الگوي خيابان، هویت حریم ها و  )Lynch, 1997, p. 324(. هم چنين خصوصيات دیگر نظير یکپارچگي اجتماعي،  باشد 
عدالت در دسترسي به خدمات عمومي در این موضوع تأثيرگذار مي باشند. در عين حال حدود و مرز محله مي تواند با توجه 
به آمار حدود مراجعه اهالي به مرکز محله تعيين شود. حوزه هاي نفوذ همپوش خدمات محلي امکان اختيار بين دو یا چند 

انتخاب را براي ساکنين فراهم مي کنند. 

4-2- تخصیص زمینه هاي اشتغال محله جهت افراد محلي 
مي توان با دادن امتيازاتي، شغل هاي محلي را به افراد محله تخصيص داد و به این ترتيب درحد ممکن اشتغال را در سطح 
محله به وجود آورد و از ميزان جابه جایي هاي شهري به جهت امور مربوط به اشتغال تا حدودي کاسته شود. به این ترتيب 
زمينه بروز فعاليت هاي اجتماعي و تماس هاي رو در رو همسایگان بيشتر مهيا مي شود. در این زمينه قابل توجه است که 
 .)Lynch, 1997, p. 324( احترام به حق انتخاب افراد نيز اهميت دارد و نباید مردم را به خرید یا کار در محلی مجبور کرد

از این رو، چنين اقداماتی باید به واسطه سياست های تشویقی صورت گيرد و به صورت نسبی محقق شود.

5-2- برطرف کردن نیازهاي خدماتي روزمره محله و دسترسي مناسب به خدمات
محله باید امکان پاسخگویي به نيازهاي روزمره ساکنين را داشته باشد. تحقق این ویژگی موجد سرزندگی محلی می شود. 
در عين حال چنين مراکزی در ایجاد تصویر مثبتی از مکان زندگی مؤثرند )Lang, 2007, p. 103(. »اعتماد و سازماني که 
 Lynch,( »درعرضه خدمات محلي حاصل مي شود، گامي است در راه حصول همياري شهروندان براي رویدادهاي بزرگ تر
p. 326 ,1997(. هم چنين دسترسي روان تسهيالت محلي به شبکه دسترسي شهر و همچنين همپوش بودن حوزه هاي 
خدماتي مراکز محله های مختلف می تواند از مشکالت ناشي از افت و خيز تقاضا کاسته و دامنه و حوزه نفوذی منعطف 
برای خدمات به وجود آورد. هم چنين ایجاد حوزه هاي نفوذ همپوش خدمات محلي، امکان انتخاب بين چند حوزه خدماتی 

  .)Gharavi, 2006( را براي ساکنين فراهم مي کند

6-2- محلي کردن سیما از طریق مصالح بومي، گیاهان بومي و غیره  
ازآنجایي که کيفيت جغرافيایي و خصوصيات مکاني محله در هویتي بخشي به آن مؤثر است، مي توان از طریق استفاده از 
مصالح،  گياهان و عناصر بومي، سيماي محلي متمایزي را نسبت به سایر محله ها ایجاد نمود. الگوي مناسب استفاده از 
مصالح در جلوگيري از اغتشاش نماها مفيد خواهد بود. هر فضای محلی موفق، محيط طيبعی پویا و منحصر به فرد خود 
را دارد و سازگاری سکونتگاه با طبيعت بومی موجب بقا و شکوفایی است. از این رو سازگاری اقليمی و استفاده از مصالح 

   .)Chapman, 2005, pp. 17, 26, 42( طبيعی و در دسترس، موجد تقویت حس مکان محلی می شود

7-2- هماهنگ سازي و یکپارچه کردن سیما
وحدت از لحاظ سيماي عمومي، بافت کالبدي منسجم و همگن را به وجود مي آورد که خوانایي و جهت یابي را تقویت 
مي نماید. وحدت بافت کالبدی است که حوزه ای را تبدیل به یک محله می کند )Lynch, 1997(. شناسایی محله ها به دليل 
برخورداری از برخی خصوصيات مشترك و هماهنگ محقق می شود )Chapman, 2005, p. 190(. این هماهنگی هم در 

اندازه ها و شکل فضاهاي محلي و هم درچهره فعاليت هایي که در آن ها جریان دارد، مطرح مي شود. 

8-2- الحاق عناصر شاخص هویت دهنده محلي 
تجلي ویژگی های شاخص محلی در مرکز محله مورد تأکيد است و به صورت عناصر سمبليک می تواند مطرح باشد. وجود 
نشانه هاي شهري در مکان های عمومی محله عالوه بر هویت بخشي مؤثر مي تواند رابطه بصري مناسبي را در ساختار محله 
ایجاد نماید. مجسمه ها، برج های ساعت، فواره و مبلمان خيابانی عناصری هستند که بر غنای سيمای محيط می افزایند، 
نقطه عطف ایجاد نموده و در کل کيفيت مطلوبی در محيط به وجود می آورند. چنين ویژگی هایی مکان هایی ایجاد می کنند 

.)Lang, 2007, p. 191( که برای مالقات مردم قابل تشخيص باشد

9-2- مشارکت مردمي، مردمي کردن فضاها
مشارکت ساکنين در تصميم گيری ها می تواند مقدمه ای برای ایجاد حساسيت عمومی به محيط زندگی و احياء نظام محلی 
باشد. هم چنين این ویژگی به خودکفایی محله نيز منجر می شود. محله های خودکفا می توانند نقش بسيار حساسی در 
 .)Jacobs, 2007( دستيابی به توسعه پایدار شهری ایفا نمایند. جيکوبز، اداره محله ها توسط اهالي را پيشنهاد مي نماید
ترنر، مشارکت مردم را در خلق محيط زندگي خود به عنوان اصل عنوان می کند. در این دیدگاه محله مسکوني به عنوان 

 .)Turner, 1976( صحنه اي براي مشارکت گروهي منظور مي شود
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10-2- ایجاد ارتباطات اجتماعي 
فضاهاي جمعي، فعاليت هاي جمعي و مراسم عمومي در ایجاد ارتباطات اجتماعی نقش تعيين کننده ای دارند و مناسب 
این  به  پياده  مسيرهاي  و  ميدان ها  نظير  کالبدي  فضاهاي  تخصيص  زمينه سازی شود. چگونگي  رابطه  این  در  تا  است 
فعاليت ها اهميت دارد تا به زنده کردن این رویدادها کمک نمایند. تيم 10 به فعاليت مشترك و ارتباطات متقابل اهالي 
در سطوح مختلف اشاره داشته و محله را وسيله اي مناسب در جهت ایجاد سلسله مراتب الزم براي تشویق ارتباطات اهالي 
مي شناسد )Smithson, 1968(. چارلز هورتن کولي در نظریه خود در زمينه محله بر نقش »جامعه آشنا با یکدیگر و با 
گفتگوي رودررو، که به جاي تمایالت خاص شده و ائتالف هاي آگاهانه بر پایه خانواده، مکان مشترك و منافع عمومي 

 .)Gharai, 1999 adopted from Mumford, 1954( مشترك استوار بود« تأکيد مي کرد

11-2- وسعت و جمعیت مناسب 
متغير کليدی در زمينه اندازه محله، تعيين جمعيت ساکن در محله است )Lynch, 1997, p. 312(. سکونتگاه های کوچک 
کارایی خود را از دست می دهند و از سوی دیگر، سکونتگاه های بزرگ دچار سردرگمی گشته و معضالتی را به ارمغان 
می آورند )Lynch, 1997, p. 317(. وسعت و جمعيت متناسب محله در تقویت حس محله اي و تعلق خاطر اهالي به محيط 
زندگی تأثير باالیی دارد. معيار تعيين وسعت و جمعيت محله، متفاوت بوده و از مکانی به مکان دیگر فرق مي کند. ارزیابی 

شرایط محيطی و اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر حوزه به تحقق صحيح این مقوالت کمک مي کند.

12-2- مقیاس انساني فضاها
در  و  است  ماشين  مقابل  در  انساني  اندازه هاي  به  دادن  اهميت  معناي  به  محلي،  فضاهاي  در  انساني  مقياس  رعایت 
این صورت کالبد فضا و نياز انسان هماهنگ شده و حس تعلق فضایی افزایش می یابد. ملموس جلوه دادن مقياس انسانی 
مکان زندگي و عناصر آن، از اهداف دیدگاه هایي است که در تقویت هویت محله اي و تعلق خاطر انسان به فضاي مسکوني 

.)Gharai, 1999( خود بسيار مؤثر است

13-2- ایمني و امنیت 
امکان تفکيک ترافيک محلي از ترافيک شهري موجب تأمين ایمني عابرین پياده است. در این راستا وضع مقررات ایمني 
در مورد اتومبيل ها و محدود کردن حرکت آن ها درسطح محله، موجب رفع آلودگي هاي صوتي، زیستي، محيطي و بصري 
مي  شود. خيابان هاي آرام و ایمن براي گروه هاي سني خاص مانند کودکان، نوجوانان، جوانان و سالمندان موجب آسایش 
ساکنان است. هم چنين نظارتي که از ایجاد یک محيط محلي و آشنا ميسر مي شود، باعث پيشگيري بسياري از جرایم 

 .)Lynch, 1997, pp. 322-323( خواهد شد. تفکر محله به عنوان ابزاري جهت نظارت، کفایت خود را نشان داده است

نتیجه گیری
در مسير دستيابی به هویت محلی در این نوشتار، ارکان اصلی مفهوم هویت در دو محور بازشناسی و تشخص مورد تحليل 
قرار گرفتند. در این راستا ویژگی های »بازشناسی« محلی به صورت مرزبندی اجتماعی- فرهنگی محله، نظام سلسله مراتبی 
فضایی و فعاليتی، رعایت مقياس، انسجام و هماهنگی در بافت و سيمای کالبدی و مرکز محله و خدمات محلی دسته بندی 
شدند. راهکارهای اصلی ارائه شده در این راستا عبارتند از اتصال مناسب و سلسله مراتبي راه هاي محلي به راه هاي شهري، 
اتصال مناسب مراکز محلي به یکدیگر از طریق مسيرهاي سواره و پياده، تعيين حریم نسبي محله ها، تخصيص زمينه هاي 
اشتغال محله جهت افراد محلي در حد امکان، برطرف کردن نيازهاي خدماتي روزمره و هفتگي محله و دسترسي مناسب 
به خدمات محلي، هماهنگ سازي و یکپارچه کردن سيما، مشارکت مردم و مردمي کردن فضا، ایجاد ارتباطات اجتماعي، 

وسعت و جمعيت مناسب، مقياس انساني فضاها و نهایتاً ایمني و امنيت که در این راستا مؤثر می باشند.
ویژگی های »تشخص« محلی در قالب شاخصه های معنایی، دسته بندی شدند. راهکارهای اصلی ارائه شده در این راستا 
عبارتند از محلي کردن سيما از طریق مصالح بومي، گياهان بومي، مبلمان شهري و الحاق عنصر شاخص هویت دهنده 

محلي که در این راستا مؤثر می باشند.
در ارائه راهکارها تالش برای دستيابی به کيفيت محيطی مناسب برای زندگی محلی بوده است. در تقسيم بندی راهکارها 
می توان به دو گونه موضوعی توجه نمود. گونه اول راهکارهایی هستند که مستقيماً ملهم از ویژگی هایی غيرکالبدی از 
محله های سنتی مانند مشارکت اجتماعی، حس تعلق، جمع گرایی )در راهکارهایی نظير راهکار 9 ، 10  و تا حدی 13( 
امروزی  محله های  در  کمتر  که  هستند  ویژگی هایی  موجد  جدید  مسکونی  حوزه های  در  راهکارها  این  گرفته اند.  الهام 
مشاهده می شود و می تواند هویت و همبستگی محله ای را به محله های امروزی بازگرداند. گونه دوم راهکارهایی هستند 
که به طور غيرمستقيم و با اعمال تغييراتی ملهم از ویژگی هایی از محله های سنتی در راستای تدوین اصول نوین در رابطه 
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با زندگی شهری جدید پيشنهاد شده اند. این راهکارها ویژگی هایی را مانند توسعه فشرده، کاربری های مطابق با زندگی 
امروز، قابليت پياده مداری در عين حمل و نقل متنوع )در راهکارهایی نظير راهکار 1، 2، 3، 4 ، 5 ، 11، 12 و 13( توصيه 
با  می کنند و قادر خواهد بود که هم به حفظ اصول محله های سنتی یاری رساند و هم محل های هویت مند متناسب 
نيازهای امروزی ساکنان خود را ایجاد نمایند. از این رو می توان گفت که از ویژگی های ضروری محله های جدید، آزادی 

انتخاب و انعطاف پذیری است که ساختار محله های جدید را از گونه های سنتی متمایز می کند.
تبيين  فرآیند  در  قابل طرح می باشد.  نيز  مقياس  به  توجه  نقطه نظر  از  در محله های جدید،  انعطاف ساختاری  به  توجه 
راهکارها و مالحظات مدنظر در آن ها به ماهيت دو بعدی محله های معاصر از نظر دارا بودن برخی ویژگی های شهری )نظير 
راهکارهای 1 و 2  و به طور مستقيم و راهکارها 5 به طور ضمنی( در عين داشتن ابعاد و مقياس محلی )نظير راهکارهای 
3، 4، 9، 11، 12، 13( توجه شده است که آن ها را از طرفی با روح کلی محله های سنتی پيوند می دهد و از طرف دیگر با 

شرایط زندگی امروز متناسب می سازد. 
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