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از محله سنتی تا محله معاصر؛

کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی در شهر امروز
مریم غرویالخوانساری

*

تاریخ دریافت92/06/03 :
تاریخ پذیرش نهایی93/02/27 :

چکیده

تاکنون ديدگاههاي متنوعي در رابطه با نقش محله مطرح شدهاند .اگرچه با توجه به ویژگیهای زندگی امروز ،وابستگي
افراد به قلمرو سكونتي آنها و خدمات آن كاهش یافته ،لیکن نياز به ارتباط چهرهبهچهره هنوز زوال نيافته و اهميت
طراحي محله و توانايي آن براي ارتقاء تعامل اجتماعي و تعلقخاطر به محیط زندگی همچنان در نظریات توسعه پایدار
موردتوجه است .یکی از مؤثرترین روشهای مطالعه ویژگیهای محله از طریق مطالعه سابقه تاریخی آن در محلههای
سنتی امکانپذیر است .در این راستا ،این نوشتار احیاء هویت محلی را در شهر امروز در مقابل احیاء کالبدی محلههای
سنتی طرح مینماید .احیاء هویت محلی ،احیاء حسمکان و اجتماع محلی است و میتواند با زندگی شهری امروز انطباق
یابد .براساس تحلیلها ،در فرایند ادراکی از هویت ،دو مرحله «بازشناسی» و «تشخص» اهمیت دارد .مولفههای مربوط به
تحلیل حوزه بازشناسی هویت محلی در محله سنتی در این نوشتار در چهار محور با عناوین مرزبندی اجتماعی -فرهنگی
محله ،نظام سلسلهمراتبی فضايي و فعاليتي ،رعایت مقیاس ،انسجام و هماهنگی در بافت و سیمای کالبدی ،مرکز محله و
خدمات محلی دستهبندی شدند .از سوی دیگر ،مؤلفههای مربوط به تحلیل حوزه تشخص ،ذیل عنوان شاخصههای معنایی
مورد تحلیل قرار گرفتند .با الهام از ویژگیهای محله سنتی و توجه به شرایط خاص و نیازمندیهای حوزههای مسکونی
معاصر ،اصلیترین فرصتها و راهکارهای احياء هویت محلهها و تقويت پايداري آنها براساس جداول تحلیلی سوات،
بهصورت سیزده راهکار در پنج دستهبندی اصلی بهصورت انطباق و اتصال مناسب با شهر ،خودکفایی نسبی ،ساماندهی
کالبدی ،مردمیکردن و تقویت حستعلق انسانی ارائه شده است .در فرایند تبیین راهکارها به موضوع انعطافپذیری و
ماهیت دو بعدی محلههای معاصر از نظر دارا بودن برخی ویژگیهای شهری در عین داشتن ابعاد محلی توجه شده است
که آنها را از طرفی با روح کلی محلههای سنتی پیوند میدهد و از طرف دیگر با شرایط زندگی امروز متناسب میسازد.

واژگان کلیدی :محله مسکونی ،محله سنتی ،هویت محلی ،شهر معاصر.
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مقدمه

محلهها ،بهعنوان سیستم شکلدهنده به سکونتگاههای انسانی از گذشته دور وجود داشتهاند .با شروع قرن بیستم و توسعه
صنعتی ،افزایش سریع جمعیت در شهرها و مسائل فراوان ناشی از آن در زمینه سکونتگاهها ،ساختار و مفهوم محله در
شهرهای جدید دچار تزلزل شد .در شرایط امروز ،مفهوم محله در حالت سنتي خود تناقضهايي با زندگي شهري دارد.
امروزه با گسترش روزافزون ارتباطات ،دسترسی بین نقاط مختلف شهر آسانتر شده است .از اینرو ،قلمروی زیست و
کار انسان ابعاد وسیع به خود گرفته است .شهر ،عالوه بر تقسیمات متمرکز فضایی محله ،به مجموعهای از الیههای
غیرمتمرکز و شبکههای ارتباطی مختلفی از روابط تبدیل شده است که حدود و مرز آنها برای هر شهروند متفاوت است
( .)Shariatmadar et al., 2014با این وجود ،با تأمل در فواید ایجاد اجتماعات منسجم محلی« ،در سالهای اخیر ،توجه به
الگوهای طراحی جوامع محلی دوباره قوت گرفته و به شدت تحتتأثیر مفاهیم اجتماعی بوده است» (.)Lang, 2004, p. 31
همچنین با وجود تمامی تحوالت صورت گرفته ،محلهها هنوز بهعنوان یک واحد اجتماعی در ذهن شهرنشینان معاصر
جای دارند و اغلب مردم از واژههای اجتماعی و انسانی برای تعریف محله استفاده میکنند تا مفهوم قلمرو فیزیکی و
سازمانی ( .)Guest & Lee, 1984, p. 40از این رو نياز به ارتباط چهره به چهره هنوز زوال نيافته و اهميت طراحي محله
در توانايي آن براي ارتقاء تعامل اجتماعي و چارچوبی برای یکپارچگی اجتماعی ،در دیدگاههای متعددی مورد تأیید قرار
گرفته است (.)Zamani & Shams, 2014, p. 75
در شهر معاصر ایرانی ،بهدنبال از هم پاشیده شدن ساختار سنتی شهرها و مهاجرت گسترده مردم از روستاها به شهرها
و آغاز شیوههای جدید زندگی ،ارتباط احساسی و تعلق خاطری که در طی سالها زندگی در یک محل و با یک گروه
خاص اجتماعی بین مردم و محیط بهوجود میآمد ،زمان کافی برای تحقق پیدا نمیکند .البته شواهد حاکی از آن است
که با وجود از بینرفتن محلههای سنتی و کمرنگ شدن ویژگیهای مربوط به محله ،هنوز هم در بسیاری از شهرها روابط
همسایگی زیادی بین مردم وجود دارد ( .)Gharai, 1999 adopted from Homayooni, 1995; Tavallayi, 1993احیاء
مجدد خصلتهای محلی میتواند این روابط را در بستر مناسبتری محقق سازد.
این مقاله در پی آن است که با مطالعه ویژگیهای محلههای سنتی ،راهکارهایی در راستای احیاء هویت محلی در شهر
معاصر ارائه دهد .این راهکارها باید بتواند از سویی ارزشهای محله سنتی را احیاء نماید و از سوی دیگر قابلیت تطابق با
شهر معاصر را بیابد .روش تحقيق در اين مقاله مبتني بر رويكرد توصيفي -تحليلي است در بخش تحلیلی ،مقایسه بین
محله سنتی و حوزههای مسکونی جدید صورت میگیرد و جمعبندی وضعیت موجود حوزههای مسکونی جدید در قالب
جدول سوات ( )S.W.O.T.صورت میگیرد (شکل  .)1جمعبندی و نتیجهگیری بحث بر پایه استخراج و دستهبندی
اصلیترین فرصتها و راهکارهای حاصله در ارزیابی سوات میباشد که بهصورت سیزده راهکار نهایی معرفی میشود.
شکل  :1ارزیابی محدودیتها ،امکانات ،تهدیدها و فرصتها در قالب دستهبندی سوات
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مستندات و شواهد ارائه شده در مقاله در زمینه شهرهای جدید ،عمدتاً ناظر بر محلههاي شهرهاي بزرگ است .در این
رویکرد ،تاکتیک اصلی جمعآوری اطالعات ،روش اسنادی ،کتابخانهای و همچنین مشاهده مستقیم بوده است.

 .1تحلیل مؤلفههای هویت محلی

گرایشات و توجهات اخیر به شهرهای سنتی و شناخت کیفیت محیطی نهفته در آن کوششهایی در جهت دستیابی به
هویت در اجتماعات محلی میباشد .در بحث روانشناسانه از هویت ،تشخیص هویت را فرآیند مقایسه بین عینیتی موجود
(ابژه) با دادههایی از آن در ذهن (سوژه) معرفی میکنند .در این فرآیند دو مرحله «بازشناسی» و «تشخص» واجد اهمیت
است .دیالکتیک حاکم میان بازشناسی و تشخص ،برگرفته از پژوهشهای هانس پاول بارت ،جامعه شناس معاصر آلمانی
در رابطه با هویت میباشد .اگرچه عینیت و تصویر ذهنی ،بنا بر ماهیت پویای خود ،دچار تغییر میشوند ،در عین حال
هویت معین و منسجم هرگز نمیتواند بیدر و پیکر باشد و لزوماً در چارچوب و محدودیتهای مشخص قرار میگیرد
( .)Pakzad, 1996در این نوشتار مراد از بازشناسی آن است که بتوان حوزه محله مسکونی را نسبت به بافت شهر تشخیص

از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی
شامره صفحه مقاله61-76 :
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داد .در این راستا الزم است بافت های مسکونی از سکونتگاههایی بیدر و پیکر به محلههایی قابل شناسایی تبدیل شوند
که رنگ و بو و مقیاس سکونتگاه انسانی داشته و توقعات ساکنانشان را برآورده سازند .در راستای دستیابی به تشخص،
الزم است که محله بهواسطه خصوصیات خاص و منحصر به فرد خود از سایر محلهها متمایز شود.

 -1-1مؤلفههای هویتی محله سنتی از نظر تحقق «بازشناسی»

ویژگیهای مربوط به حوزه بازشناسی محله ،ویژگیهای بنیادینی است که زیر بنای تحقق یک نظام محلی است .این
ویژگیها براساس چهار محور تحلیلی زیر در محله سنتی بررسی شده است:

 -1-1-1مرزبندی اجتماعی -فرهنگی محله

شهرهاي دوره اسالمي داراي محلههاي مسكوني بودند كه هركدام تحتتأثير عوامل همبستگي خاص میان ساکنان بر
پايه پيوندهاي قبيلهاي ،مذهبی و یا صنفی استوار بود ( .)Soltanzadeh, 1988; Oryan, 1995در عین حال ،قابلتأمل
است که اين مرزبنديها هيچگاه به مرزبندي طبقاتي نميانجاميد .مرزبندیهای فوق زمینه فرهنگی مشترکی را محقق
می ساخت که سبب میشد تا محلهها بهعنوان پايگاه زندگي انساني ،دارای انسجام و یکپارچگی خاصی به لحاظ فرهنگی
و اجتماعی شوند (شکل .)2
شکل  :2راست :مرزبندی مشخص در محلههای سنتی و نقشه تاریخی محلههای سنتی تبریز ،چپ :نقشه تاریخی
محلههای سنتی تهران

محله سنتی
 مرزهاي مش خ م مه نس خ ب ر خ ر مه هاي مجا ر ا توجفاكتورهاي قومي ،ق ي اي ،مذه ي همچنين اجتماعي

حوزههای مسکونی جدید
 مضمهل ردن مرزهاي حوزههاي مسکوني نس ب ر ر تغيير حد د مه ا توج جمعيب ،تراكم ،ساختار غيره عدم جود هماهنگي اجتماعي ميان ساكنين مجا ر -رکلگيري مه ها ا توج توانايي اقتصادي ساكنين
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)(Parsi et al., 2011
در شرایط امروزي حوزههای شهری ،به جهت سرعت باالی شکلگیری ،توسعه و تغییر بافت ،چنین همبستگی از نظر
مسائل اجتماعی و فرهنگی امکان بروز و ظهور نمییابد .اشتراك در توان مالي ( )Shariatmadar et al., 2013و در مورد
محلههاي نظیر مساكن كارمندي ،اشتراك شغلي ،باعث همجواري و نه همسايگي ساكنين درمحلهها ميگردد .درچنين
محلههايي به دليل فقدان اشتراكات عميق و ريشهدار ميان ساكنين ،احساس تعلق مكاني و انسجام اجتماعي بسيار ضعيف
بوده و تضميني براي سكونت طوالني مدت ساكنين در محله وجود ندارد ( .)Rahnamaee et al., 2007, p. 24در محلههای
جدید ،همچنان که خانوادهها و فرصتهای شغلی رشد و افول دارند ،مهاجرتها تعادل محلی را برهممیزنند (Barton,
 )2003, p. 191و محیط آشنای محلی امکان تحقق نمییابد.
بخشهایی از شهر هم که متأثر از نظام محلی تاریخی خود ،بهصورت نسبی دارای چنین همبستگی اجتماعی بوده است،
به جهت خیابانکشیها ،تعریضها و یا ساخت و سازهای نامتجانس ،دچار از هم گسیختگی شده و انسجام خود را از
دست داده است.
مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر مرزبندی در شکل  3ارائه شده است.

64
نظم منطقی از محدودیتها ،امکانات ،تهدیدات و فرصتها از نظر مرزبندی حوزههای مسکونی جدید در قالب دستهبندی
سوات (شکل  )4ارائه شده است.
شکل 4

شکل  :4بررسی مرزبندی حوزههای مسکونی جدید در قالب دستهبندی سوات
محدودیتها

 تغيير حدود حوزههای مسکوني با توجه به جمعيت ،تراکم ،ساختار وغيره و عدم وجود هماهنگي اجتماعي ميان ساکنين مجاور
 شکلگيری حوزه های مسکوني با توجه به توانايي اقتصادی ساکنينتهدیدات

 شکلگيری نظام طبقاتي و اقتصادی در حوزههای مسکوني از دست رفتن حستعلق خاطر و مشارکت جمعي به واسطه از دسترفتن انسجام اجتماعي

امکانات

 کشف پتانسيلهای خاص جغرافيايي ،اقليمي ،تاريخي ،اجتماعي وغيره و بهرهگيری از آنها در باز تعريف حوزهبندی بافتهای مسکوني

فرصتها

 تعريف حوزهبندیهای جديد بر اساس پتانسيلهای جديد جغرافيايي،اقليمي ،تاريخي ،اجتماعي و غيره
 -توجه به مفاهيم جديد برای احيای حس حريم محله

 -1-1-2نظام سلسله مراتبی فضايي و فعاليتي

از خصوصيات محلههای سنتي ،وجود سلسلهمراتب در اجزاء آن ،از فضاي خصوصي تا فضاهاي نيمهخصوصي -نيمهعمومي
و عمومي بود .به اين ترتيب كه از واحد مسكوني تا مركز شهر سلسله مراتب دسترسي بهصورت دربند ،بنبست ،كوچه،
عبور فرعي ،گذراصلي ،راسته و بازار برقرار بود .اين سلسلهمراتب نوعي محرميت و حجاب سكونتي براي محله نسبت
شکل 7
)Soltanzadeh, 1983; Khaksari
et
al.,
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 شهری شدن مقياس حوزههای مسکوني از بين رفتن حريم و محرميت بافتهای مسکوني از بين رفتن حس امنيت محلي -ايجاد حس سردرگمي

فرصتها

 طراحي مفصلهايي جهت ايجاد محرميت و حجاب سکونتي حوزههایمسکوني براساس پتانسيلهای جديد جغرافيايي ،اقليمي ،تاريخي،
اجتماعي و غيره
 -احترام به حريم محالت از طريق منحرف کردن مسيرهای شرياني

)(Tavassoli, 1986, p. 22
در محلههای سنتی پيوستگي مجموعه مركز شهر و مراكز محلهها از طريق شبکه ای از گذرها شکل میگرفت .در تسلسل
فضايي ارتباط محله با شهر ،خدمات شهري در جوار ميدان شهر و راسته بازار قرارگرفته و محلهها از طريق گذرهاي اصلي
به يكديگر متصل ميشدند ( .)Bagheri, 2009; Soltanzadeh, 1991آنچه که در این زمینه حائز اهمیت است ،انطباق و
سازگاري اجزاء محله با شهر در عین انفصال سلسلهمراتبی است.
در محلههای جدید ،تقسیم شطرنجی دانه بندیها و یکسان بودن قطعات ( )Zamani & Shams, 2014, p. 83موجب از
میان رفتن سلسله مراتب فضايي محله نسبت به شهر شده و محلهها بهطور بيواسطه با شهر مرتبط ميشوند .محلههای
تازه تأسیس شهری ،واحدهای خدماتی خود را در لبه محله و در کنار خیابانهای تازه احداث شده مستقر نمایند و خدمات
به جای درون محله ،در حاشیه محله ارائه شوند ( .)Latifi & Safari, 2012, p. 5این ویژگی تعریف واحدهای همسایگی را
دچار ضعف نموده و سلسلهمراتبی که موجد حسمحرمیت و نظارت میباشد ،دچار اخالل شده است (.)Dargahi, 2011

از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی
شامره صفحه مقاله61-76 :
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مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر سلسله مراتب فضایی و فعالیتی در شکل  6ارائه شده است.
شکل  :6مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر سلسلهمراتب فضایی و فعالیتی
محله سنتی
 ساختاخ شار و محلههخی تشایل ههده ن ب اساخم اتبي

ظاخ ساال له

 -ه وظگ ايي محلههخ

شکل

حوزههای مسکونی جدید
 ازهم پخشلهگي سخزمخ سل له م اتبي ه شر -ا تبخط ظخگرخظي و بي واسطة محله و شر

 -4سل له م اتب فعخللتهخ ،فضخهخ و م ل هخ از محله تخ شر

محدودیتها

اصلي ،تراکم ،ساختار و
جمعيت
توجه
حدود
 -تغييرگذبههخی
مسکوني طبا يق
هایمحلههخ از
حوزه كز
شر و م
پلوساگي
جخيگخمجاور
ساکنين
ملهاوجود
اتصخلعدم
غيره و
مدخسب شر ی
ميانتحقق
اجتماعيهخ و
هماهنگيتوسط گذ
هخی محالت
شکلاين
ب ایملخهينوزه های مسکوني با توجه به توانايي اقتصادی ساکنين
گيری ح

 تلخبخ بهعدوا عدص مرم سختت فضخيي شر و از عوام پلوساگيم كز شر و محلههخ
تهدیدات
 ا تبخط محلههخ بخ شااار از ط يق بخزا  ،ه علن هو بوه از شااالو ي وگيری نظام طبقاتي و اقتصادی در حوزههای مسکوني
 شکلهلخهوی ن
دست
حس
واسطه شازاار و
جمعيهبه ابطه بخ
مشارکتسااويي
خاطربخومحله و از
تعلق پلوظه
اويي ه
رفتن سا
دستف ه از
-اززظهگياجتماعي بخزا
انسجامشر ی ظال
كخنك ههخی
رفت

 از بلن فان سل له م اتب فضخهخ ،فعخللتهخ و م ل هخ از محله تخشر

امکانات

ای ،اجتماعي و
تاريخي
کشفهمپتانسيل
اقليمي،و محله
جغرافيايي ،شر ی
خاص كخ و اجزاء
هایتدخسب ا
پخشلهگي
  -ازمحلهبازهختعريف حوزهبندی بافتهای مسکوني
ها در
گيری از
عه بهره
غيره و
يم بآنای
وجوه ح
-

فرصتها

 تعريف حوزهبندیهای جديد بر اساس پتانسيلهای جديد جغرافيايي،اجتماعي و غيره
تاريخي
اقليمي،
زظهگي ف ه ،زظهگي محله و زظهگي شر
يف ،ظشه ملخ
ابطه تع
 -توجه به مفاهيم جديد برای احيای حس حريم محله

نظم منطقی از محدودیتها ،امکانات ،تهدیدات و فرصتها از نظر مرزبندی حوزههای مسکونی جدید در قالب شکل 7
ارائه شده است.
شکل 7

شکل  :7بررسی سلسلهمراتب فضایی در حوزههای مسکونی جدید در قالب دستهبندی سوات
محدودیتها

 ازهم پاشيدگي سازمان سلسله مراتبي ارتباط حوزههای مسکوني وشهر
 ارتباط ناگهاني و بيواسطه محله و شهر بهواسطه عبور شبکههایشرياني از داخل حوزههای مسکوني
 نياز به ارتباط محله با شهر در تمامي زمينهها اعم از خدمات ،اشتغال،روابط اجتماعي ،تحصيل ،تفريح و غيره
تهدیدات

فرصتها

 طراحي مفصلهايي جهت ايجاد محرميت و حجاب سکونتي حوزههایمسکوني براساس پتانسيلهای جديد جغرافيايي ،اقليمي ،تاريخي،
اجتماعي و غيره
 -احترام به حريم محالت از طريق منحرف کردن مسيرهای شرياني

از نظر سیمای داخلی ،هماهنگي در عناصر محله و كيفيت استقرار آنها در محله سنتی وجود داشت .توجه به مقياس
انساني و رعايت مدول و پيمون درتمامي عرصهها دركنار هماهنگي شهري در بافت محله سنتی قابل تأمل است
(( )Soltanzadeh, 1988, p. 243شکل .)8
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 شهری شدن مقياس حوزههای مسکوني از بين رفتن حريم و محرميت بافتهای مسکوني از بين رفتن حس امنيت محلي -ايجاد حس سردرگمي

امکانات

 کشف پتانسيلهای خاص جغرافيايي ،اقليمي ،تاريخي ،اجتماعي وغيره و بهرهگيری از آنها در تعريف مفصلبندی محله نسبت به شهر
 تعريف و امکان سنجي مفصلهايي که در عين تعريف حريمهایمناسب برای محلههای ،ارتباط سريع و روان با شهر را مهيا نمايند.

66
شکل  :8سردر ،تنها نمود شناسایی خانهها در بافت محله سنتی

)(Soltanzadeh, 1993
در محلههای امروز ،توسعه و دگرگوني در ساختار شهري جديد ،به آشفتگي در قلمروهاي شهرها منجر شد (Falamaki,
 .)1996, p. 135هرچند كه ضوابط ساختماني ،درحال حاضر بر محله حاكم است ،ولی دربخشهاي مختلف محله ،شاهد

تراكمهاي مختلف مي باشيم که موجد عدمانسجام فضايي بافت شده است .همچنین تنوع حجمیاز نظر نماسازی ،نوع
معماری ،رنگ و مصالح این ویژگی را تشدید مینماید ( .)Shariatmadar, 2013همچنین در پی توسعه وسايل حمل و نقل
ماشيني و گسترش وسيع ابعاد كالبدي شهر ،مقياسهاي انساني تا حدود زيادي اعتبار خود را از دست داده است و لذا
باتوجه بهاینکه كه حضور اتومبيل موجد انفصال در بافت محلی است ،نظام محلهبندي با آشفتگي روبهرو شده است (Pars
.)Vista Consulting Enginerring, 2002
مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر انسجام ،مقیاس و هماهنگی در بافت و سیمای کالبدی در شکل
 9ارائه شده است.
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شکل  :9مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر انسجام ،مقیاس و هماهنگی در بافت و سیمای
کالبدی
محله سنتی
 ویژگیهای کالبدی محله متناسب با بستر جغرافيایی ،اقليم ،اقتصاد، شكلگيری ارگانيك و تدریجی بافت مطابق با نيازها الگقی تعریف شده محله تنقع الگقهای کالبدی محله تابع ستتاکتار و ستتازمان اجت ا ی-انستتانیحاکم بر شهر
 شكلگيری ساکتار فيزیكی محالت بر مبنای فضا -مكان پقیایی در ين پيقستگی فضایی در محله انسجام فضایی ،وحدت و کقانایی از لحاظ سي ای تداوم بافت در بدنه کيابان تداوم مسيرهای پياده پقیایی و تنقع منظر مسيرها ه اهنگی مصالح بقمی بهکار رفته مقياس انسانی در ساکتار محله تطابق کامل فرهنگ سنتی زندگی و الگقی مسكن و محلهقمی

حوزههای مسکونی جدید

 انطباق ویژگیهای کالبدی محله منطبق با استتتانداردهای ک تتكکتتارکردی کتته ویژگی هتتای بقمی ،اقلي ی و فرهنگی -اجت تتا ی در
آنها لحاظ ن ده است.
 الگقی نام خص و متغير محله شكلگيری ساکتار فيزیكی محالت جدید برمبنای تقده ساکت انی(بلقكهای شهری)
 شكلگيری منظم و شطرنجی بافت با هدف تردد روان اتقمبيل دم ه اهنگی و کقانایی ساکت فضایی ،تراکم ها ،ن اها دم تداوم بافت در بدنه کيابان دم وجقد و تعریف مسيرهای پياده یكنقاکتی منظر مسيرها آشفتگی در استفاده از مصالح جدید جایگزینی مقياس ماشين بهجای مقياس انسانی دم تطابق فرهنگ تلفيقی مدرن و سنتی زندگی امروز با الگقیمسكن و محله مدرن

از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی
شامره صفحه مقاله61-76 :
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نظم منطقی از محدودیتها ،امکانات ،تهدیدات و فرصتها از نظر مرزبندی حوزههای مسکونی جدید در قالب شکل 10
ارائه شده است.
شکل  :10بررسی انسجام ،مقیاس و هماهنگی در بافت و سیمای کالبدی در حوزههای مسکونی جدید در قالب
دستهبندی سوات

شکل 01

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

امکانات

تهدیدات
 آشفتگي و اغتشاش سيماي شهري محلهها ایجاد بافت گسسته و ناهمگن ،بهدليل راههاي عریض ماشين رو نيااز به افاای حریم محت به جهت لحاظ كردن مقياس اتومبيل درمسيرها
 كم شدن فضاي مفيد سکونتي نسبت به مسيرهاي تردد اتومبيل كمتوجهي به مقياس انساني در فضاها و مسيرها كم شدن اهميت پياده بيتوجهي به نيازهاي انسااني از قبيل فضااي سابا ،حجاس سکونتي وفضاهاي جمعي
 لحاظ نمودن اساتانداردهاي خشا و یکسان از نظر وسعت ،جمعيت،تراكم محله

فرصتها
 تهيه ضوابط شهرسازي مناسب در جهت كنترل كيفي ساخت و سازها تهيه ضوابط مناسب براي سيماي محله تهيه الگوي اساااتفاده از مصاااالح با توجه به ویژگي هاي جغرافيایي،اقليمي ،فرهنگي -اجتماعي و غيره
 توجه به مساايرهاي تردد پياده از طریق ایجاد مساايرهاي پياده داخلبافت
 توجه به مساايرهاي تردد پياده ازطریق ایجاد پيادهراههاي تأكيد شاادهدر كنار مسيرهاي اتومبيل رو
 كم كردن تردد اتومبيل در داخل بافت تا حد امکان از طریق منحرفكردن مسيرهاي شریاني از داخل محله
 ارائاه الگوي انعطافپذیر محله ،هماهنگ با شااارایط خاج اجتماعي،فرهنگي ،جغرافيایي هر محله

شکل 01
 -1-1-4مرکز محله و خدمات محلی
محدودیتها

 شناسایي الگوهاي مناسب نماهاي خياباني ملهم از پتانسيلهاي محله شناسایي الگوهاي مناسب شکل گيري بافت منطبق با مسائل بومي،اقليمي ،اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي مسکوني
 -شناسایي الگوهاي مناسب كاربرد مصالح

امکانات
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ساابب بومی ،اقتصادی ،سياسی و جمعيتی شهر تغيير مينمود و
مقتضیات
در شهر سنتي ،وسعت و اندازه محله براساس
 مساااحت و جمعيت زیاد ،مفهوم محلهاي را كم كرده اساات و توجه به قابليتهاي خاج جغرافيایي ،تاریخي ،اجتماعي و غيره جهتحوزهازهاياين
خدماتيبود و
مراكامحله
روابط بخفقط دردرون
تأسيسات محله با این ویژگیها متناسب بودند ( .)Falamaki, 1988هم چنین بيشتر
كاه برخوردهاي محلهاي و نارسایي دراستفاده از امکانا زیستي شده احياي مفاهيم منحصر بفرد و هویت
تاحدی اشتغال محلی را فراهم میساخته است .لذا محله
است .محلهها نوعي استقالل داشته و نيازهاي روزمره ساكنين و
جهت
مسکوني
اجتماعي ،اقتصادي وكالبدي دارای استقالل نسبی بود.
از-ابعاد
متفاوت محلهها
خودكفا نبودن
 توجه به قابليتهاي مغفول بناهاي خدماتي موجود نظير مدارس،محلي
خدماتي
خدماتیازوحوزههاي
سواره شریاني
عبور ومسيرهاي
تقاطع راههاي اصلي
محل
در
كه
گرفتند
ي
م
قرار
محله
مرکز
در
كالبدي
نظر
از
اجتماعی
تجهيزات
نهادها
مساجد و غيره براي تبدیل شدن به بناهاي چندمنظوره
 ت كاركردي بودن بناهاي خدماتي محليمحل
خدماتيدر
كه اغلب
صورتدرميدانچ
هايیا ب
عریض
محلي
هاييهاي
محدودهه حوزه
بایرهو خالي
راسته زمين
يكتوجه به
محله شكل ميگرفت .اين مراكز از نظر كالبدي یا به صورت -
رسوم و اعتقادات اهالي و توان
داشتند ،قرار داشت .از ويژگيهاي شكلدهنده مركز محله،
تقاطع چند راه اصلي محله قرار
فرصتها
تهدیدات
براي تجمع وگذران اوقات
فضايي
عنوان
ه
ب
محله
هر
مركز
چنین
م
ه
بود.
محله
وسعت
چنين
محله ودر هم
اقتصادي
 ابداع مفاهيم جدید براي احياي حس محلهحوزه هاي مسکوني
مردم خدما
نابرابري توزیع
شدند
آخرين اخبار -مطلع
تسهيتاهالي
در آنجا
رفت و
مردممي
شمار
محله به
فراغت
(al., 2009محله .)Khaksari etتنوع فعاليتها و
فقدان خدما
سعي مدريرفع
از در محله
موجود
طریق
محله از
نيازهاي
عدم رفع
مخصوصاً
ویژگیهای قابلتأمل است (Bagheri,
محله
مركز
ارائهدر
حسینیه
مسجد و
منعطف از
ه -مچنین
پذیرازمحله
انعطاف
الگوي
جمعيت- ،
نسبت با
بناهانيازها در
تخمين
استفاده خدما و
نحوه محاسبا
پيچيده شدن
 اساتفاده ازفضااهاي عمومي سبا نظير پارکها جهت ایجاد اتصال بين.)2009و  ...در حوزه هاي مسکوني
تراكم
اجتماعي
برخوردهاي
تقویت
عين
در
خدماتي
هاي
حوزه
هاي
حوزه
به
رسااااني
خدمت
جهت
خدما
محلي
حریم
رفتن
ازبين
در -طرحهاي جديد شهري ميادين اغلب در محل تقاطع خيابانهاي اصلي و برای عبور ماشین پيشبيني شدهاند و کمتر
 شااکلدهي مساايرهاي پياده شاااخ داخل محلي و انتقال یا اتصامحلی
بيشاالاز
مسکونيبرای تعامالت انسانی بهوجود میآید ( .)Rahnamaee et al., 2007, p. 38همچنین در برخی محلهها تراكم
 كم شدن برخوردهاي اجتماعي كه بواسطه استفاده از خدما مشترک اماكن عمومي به این مسيرحد جمعيت ،نارسايي در امكانات خدماتی بهوجود آورده است ( .)Majidi & Kolivand, 2012, p. 64باالرفتن تراکم در
 سعي در القاي كاركردهاي متناسب و متنوع به بناهاي خدماتي محليمحلي شکل مي گرفتند و كم رنگ شدن همدلي بين هم محله اي ها
منظورهمحله براي
هايدرچندمرکز
مناسب
نظير موجد
)Samadi,
محلی
فضاي باز
شدن
مسکونی و ك
فضای كاربري
کمبود و تحقق
مدارس ،مساجد
خدما( 1993, p. 66موجود
استفاده از
در زمان
امنيتمپياده
هایرفتن حس
حوزازهبين
گذران اوقات فراغت ساکنان شده ( )Dargahi, 2011, p. 17و در نتیجه كاهش تعامالت اجتماعي شده است (Ardeshiri
 .)et al., 2013, p. 37در عینحال ،تكعملكردي شدن اغلب بناها ،امکانات و کارکرد خدماتی مورد نیاز حوزههای مسکونی
را بسیار محدود نموده است (.)Gharavi, 2005
مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر مرکز محله و خدمات محلی در شکل  11ارائه شده است.
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شکل  :11مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر مرکز محله و خدمات محلی

شکل

محله سنتی
 تحقق الگوی نسبی تعریف شده از محله و مرکز محله تكهستهای بودن مرکز محله معین بودن حوزههایی دادمایتی تشااا یان ده اده محلاههی (اعم ازمس ونی ،مذهبی ،ددمیتی و شب ه ارتبیطی)
 ع یصاار عمومی مرکز محله شاایمن کیرکردهییی نریر مدرسااه ،ت یه،01
ساااقیدینه ،زوردینه ،ه وهدینه ،آب انبیر ،حمیم ،دکینهی و ب یهیی عمومی
بودند.
محدودیتها
مطرح
مرکزمحله
بخش
جهتهویت
مناسبو تیدرحدی
شهرسازياصاالی
ضوابطوان ع اار
مساا د بع
سازها
ساخت و
كيفي
كنترل
 -نبودبود.نبود ضوابط مناسب در جهت ساماندهي سيماي محلهاتومبيل ده ده شأن
محلی نشین
مع ودرمیدان
منظم ومراکز ت
بافتام ینی
وضاعیت و
هییتردد
راستاي
شطرنجي
 -تحققاجتمیعی محله
 ش نگیری میدان در مرکز ثقن محلهتهدیداتتقیطع راههی
 ش نگیری میدان ی و ددمی محلی دروریتو میدان
 -محاغتشاش سيماي شهري محلهها
آشفتگي

حوزههای مسکونی جدید
 عدم تعریف هسته ددمیتی مشخص برای حوزههیی مس ونی نییز به تأسااایسااای و ت یزا مت وع و گونیگون نریر آب ،برق،تلفن ،گیز و  ...و ددمی و ع یصاار محلی مورد نییز معیصاار مین د
ورزشاااگایه، ،ایر  ،مادار در مقیطع مختلف تح ااایلی و غیره
،یچیادگی برنایماهریزی و ای اید دادمی مت یسااا بی حوزههیی
مس ونی را موج شده است .امکانات
هویت بخش
محلی ،ع
ددمیتی
الگوهايهیی
بساییری از حوزه
دیصی محله
پتانسيلهاي
خياباني اارملهم از
نماهاي
مناسب
 -شناسایينقش
حدی
تی
یری
ت
هیی
موعاه
م
موارد
از
بسااایایری
در
 نادارناد.شناسایي الگوهاي مناسب شکل گيري بافت منطبق با مسائل بومي،
د.
می
ایفی
را
ونی
مس
حوزه
به
بخش
هویت اجتماعي و فرهنگي حوزه هاي مسکوني
اقليمي،

 -شناسایي الگوهاي مناسب كاربرد مصالح

 مف ومی تحت ع وان میدان ج ت ارائه حوزه هیی ددمیتی محلی،فرصتها
مف وم دود را از دست داده است.
 تهيه ضوابط شهرسازي مناسب در جهت كنترل كيفي ساخت و سازها،-راک ده بودن ع یصر ددمیتی محلی در سطح حوزه مس ونی

 تهيه ضوابط مناسب براي سيماي محله ایجاد بافت گسسته و ناهمگن ،بهدليل راههاي عریض ماشين روجمعیت
 -ت یسمحلیكردن مقياس اتومبيل در  -تهيه الگوي اساااتفاده از مصاااالح با توجه به ویژگي هاي جغرافيایي،
نییزهییلحاظ
محتمحلهبهو جهت
ددمی بیحریم
نيااز به افاای
ددمی محلی
نرر
از
دودکفییی
وجود
عدم
محلی،
ددمی
نریر
تی
ی
ج
ز
ا
محله
نسبی
دودکفییی
و
استقالل
اقليمي ،فرهنگي -اجتماعي و غيره
مسيرهامحلی
یهیی
ب
بودن
کیرکردی
تك
ترددمحله
مسيرهايسطح
افرادبه محلی در
اشتغیل
مفيد ین و
فضايه سیک
نییز روزمر
كم به
،یسخ توجه به مساايرهاي تردد پياده از طریق ایجاد مساايرهاي پياده داخلاتومبيل
نسبت
سکونتي
شدن
فعیلیتهیی
درهم
بافت
محلی فضاها و مسيرها
انساني در
آمیختگیمقياس
توجهي به
 كمپيادهاز ب یهیی مرکز محله
دکیرکردی
استفیده
 توجه به مساايرهاي تردد پياده ازطریق ایجاد پيادهراههاي تأكيد شاادهشدنچ اهميت
 -كمرو برای رسیدن به حوزههیی ددمیتی
سواره
مسیر
از
عبور
به
نییز
انسااني از قبيل فضااي سابا ،حجاس سکونتي و در كنار مسيرهاي اتومبيل
 بيتوجهي به نيازهاي ارتبیط ،ییده بی مرکز محلهمحلیكردن تردد اتومبيل در داخل بافت تا حد امکان از طریق منحرف
 كمفضاهاي جمعي
 لحاظ نمودن اساتانداردهاي خشا و یکسان از نظر وسعت ،جمعيت ،كردن مسيرهاي شریاني از داخل محلهاجتماعي12،
خاج شکل
شااارایط قالب
جدید در
محله،مسکونی
های
حوزه
مرزبندی
منطقی از محدودیتها ،امکانات ،تهدیدات و فرصتها از -نظر
نظم
هماهنگ با
پذیر
انعطاف
ارائاه الگوي
تراكم محله
فرهنگي ،جغرافيایي هر محله
ارائه شده است.
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محدودیتها
 مساااحت و جمعيت زیاد ،مفهوم محلهاي را كم كرده اساات و سااببكاه برخوردهاي محلهاي و نارسایي دراستفاده از امکانا زیستي شده
است.
 خودكفا نبودن محلهها عبور مسيرهاي سواره شریاني از حوزههاي خدماتي محلي -ت كاركردي بودن بناهاي خدماتي محلي

امکانات

تهدیدات
 نابرابري توزیع خدما در حوزههاي مسکوني عدم رفع نيازهاي مردم محله از طریق تسهيت موجود در محله پيچيده شدن محاسبا خدما و تخمين نيازها در نسبت با جمعيت،تراكم و غيره در حوزههاي مسکوني
 ازبين رفتن حریم محلي خادماا جهت خدمترسااااني به حوزههايمسکوني
 كم شدن برخوردهاي اجتماعي كه بواسطه استفاده از خدما مشترکمحلي شکل مي گرفتند و كم رنگ شدن همدلي بين هم محلهايها
 -از بين رفتن حس امنيت پياده در زمان استفاده از خدما

فرصتها
 ابداع مفاهيم جدید براي احياي حس محله سعي در رفع فقدان خدما محله ارائه الگوي انعطافپذیر محله اساتفاده ازفضااهاي عمومي سبا نظير پارکها جهت ایجاد اتصال بينحوزههاي خدماتي در عين تقویت برخوردهاي اجتماعي
 شااکلدهي مساايرهاي پياده شاااخ داخل محلي و انتقال یا اتصااالاماكن عمومي به این مسير
 سعي در القاي كاركردهاي متناسب و متنوع به بناهاي خدماتي محليموجود نظير مدارس ،مساجد و تحقق كاربريهاي چندمنظوره

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

 توجه به قابليتهاي خاج جغرافيایي ،تاریخي ،اجتماعي و غيره جهتاحياي مفاهيم منحصر بفرد و هویتبخ در مراكا خدماتي حوزههاي
مسکوني
 توجه به قابليتهاي مغفول بناهاي خدماتي موجود نظير مدارس،مساجد و غيره براي تبدیل شدن به بناهاي چندمنظوره
 -توجه به زمينهاي بایر و خالي در محدوده حوزههاي خدماتي محلي

با فرض تحقق مؤلفههای چهارگانه ذکر شده در حوزه بازشناسی ،مؤلفههای مربوط به حوزه تشخص محله ،زمینههای
اعتالء نظام محلی را ممکن میسازد و احساس تعلق ساکنان را ارتقاء میبخشد .در این بخش شاخصههای معنایی بهعنوان
مؤلفه پنجم ارائه میشود.

از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی
شامره صفحه مقاله61-76 :
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توساز،
همانگونه که بیان شد ،محلههای سنتی با توجه به شرايط جغرافيايي ،اجتماعی ،ابعاد و مقیاس محله وكيفيت ساخ 
انسجام و پيوستگي فضايي داشته و محيطي خوانا براي ساكنين مهيا ميساختند .چنین ویژگیهایی بهطور همزمان
فراهمکننده زیرساختهای معنایی است .بهبود كيفيت محيطي محله ميتواند با ایجاد تصویر ذهنی مطلوب ،موجد ايجاد
حس تعلق مكاني وهويت شود ( .)Ardeshiri et al., 2013, pp. 37-52در محله سنتی ،هماهنگي اجزاء محله و همچنین
كافي بودن خدمات مورد نياز ساكنين در عین اینکه ویژگی بازشناسی محله را مهیا مینمودند ،چارچوب تحقق جنبههای
خاص محله یا به عبارتی ،تشخص محله را شکل میدادند .زمانی این ویژگی تحقق مییابد که ویژگیهای کالبدی و
خدماتی به لحاظ ابعاد خاص کارکردی محله ،پیشینه تاریخی و فرهنگی محله ،جغرافیا ،اقلیم و ویژگیهای بومی محله
و یا خصوصیات اجتماعی با الیههای معنایی درگیر شوند یا به عبارت دیگر معنایی خاص به خود بگیرند .در همين حال
نقش عوامل طبيعي مانند رودخانه و يا تپهاي كه بخشي از شهر را بهعنوان يك محله از محلههاي ديگر متمايز مينموده
را نبايد ناديده گرفت ( .)Papoli Yazdi, 1987, p. 320تحقق الیههای معنایی موجد منحصربهفرد شدن محله میشود
و در اینصورت از سایر محلهها قابل تمیز میشود ( .)Lynchi, 1997, p. 167به عقيده هاتون و هانتر (& Houghton
 ،)Hunter, 1994يك سكونتگاه پايدار بايد در پي ارتقاء و حفظ ويژگيهاي مثبت خود در زمينه محيط طبيعي ،مصنوعي
و فرهنگي باشد .این ویژگیها شخصیت مستقل و باهویت خودجوش در محله ایجاد مینماید که در ساکنان خود احساس
تعلق میآفریند.
تقسیمات فعلی حوزههای مسکونی اعم از واحد همسایگی ،مجموعههای آپارتمانی ،کویهای کارمندی و شهرکهای
صنعتی که بنا بر علت اصلی وجودیشان که عموماً ضرورتهای صرفا اقتصادی است ،فاقد چنین خصوصیات معنایی
میباشند .درحالیکه ممکن است استانداردهای اولیه حوزه مسکونی یا به عبارتی خصوصیات مربوط به بازشناسی ،تا
حدی در آنها رعایت شده باشد .امروزه حوزههای مسکونی سیمای مشابهی دارند و در چنین شرایطی حس تعلق کاهش
مییابد.
همچنین عناصر شاخص محلی ،در احیاء تشخص محلی نقش مؤثری دارند .مکانهای عمومی قابلیت مناسبتری در
تحقق جنبههای سمبلیک محلی دارند .بهعنوان مثال مرکز محله بهعنوان قلب تپنده و پویای عمومی محله نقش مهمی از
این نظر در محله سنتی ایفا مینموده است .هویت در مركز محله سنتی بهصورت مشخص تري ظاهر ميشد و موجوديت
و شخصيت هر محله در مركزي كه نيازهاي آن را برآورده ميكند به منصه بروز ميرسید .عناصر نمادين چون منار مسجد
محله ،براين موضوع تأكيد مينمود .همچنین در برخی محلههای سنتی ،گذر بهعنوان عنصر شاخص محله و مهمترین
معیار در شناسایی محله بود و بهعنوان مکان اصلی و هویت دهنده محله عمل مینمود .امروزه در میان ساختمانهای قد
برافراشته نوع بناهای خاص و شاخص مانند مدرسه و مسجد گم شدهاند و این امر خوانایی محلهها را کاهش داده است
( .)Shariatmadar et al., 2013فضاهای عمومی با میزان جذابیت خود و اثرگذاری بر ذهن انسان میتوانند تشخص محله را
تقویت نمایند ( .)Chapman, 2005, p. 158; Lynch, 1997, pp. 155-192خانه ،مدرسه و مراكز مذهبي میتوانند گرههايي
را شكلدهند كه حول آنها فعاليتهاي انساني در جرياناند و ميتوانند حسمكان را به لحاظ جغرافيايي و اجتماعي
بهوجود آورند ( .)Ardeshiri et al., 2013, p. 44هم چنین مناظر ویژه و شکل بدنهها در این زمینه مؤثرند (Chapman,
.)2005, p. 178
از بعد کارکردی ،برگزاری مراسم جمعی و آیینی در محلههای سنتی در تشخص بخشیدن به محله نقش مهمی ایفا
میکرد .عناصر موجد خاطرهجمعي در ميان اهالي محله ،به شكلگيري نوعي حسهويت میانجامد (Ardeshiri et al.,
 .)2013, p. 45امروزه همزمان با كمرنگ شدن ارزشهاي فرهنگي ( .)Samadi, 1993, p. 66حذف چنین رویدادهایی از
منظر محلههای امروزی در تضعیف تشخص محلهها مؤثر است.
مقایسه محله سنتی با حوزههای مسکونی جدید از نظر شاخصههای معنایی در شکل  13ارائه شده است.
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محله سنتی
 تأثیر ویژگیهای خاص جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی در ویژگیهایکالبدی نظیر ابعاد و مقیاس محله و تجلی چهره ای خاص برای محله
 بروزموجودیت و شخخخت خخخیت هر محله درمکانهای عمومی نظیر مرکزمحله یا گذر اصلی
 استفاده از عناصر نمادین مانند منار مسجد جهت تشتص بتشیدن بهمحله
 تشتص محلی به واسطه برگزاری مراسم جمعی و آیینی تقویت تعلق خاطر سخاکنین به محی زندگی بهواسطه تشتص محیزندگی
افزایش ایمنی و امنیت اجتماعی بهواسخطه افزایش ح تعلق سخخاکنینو ح مسئولیت اجتماعی نسبت به محی

حوزههای مسکونی جدید
 عدم تاثیر ویژگیهای خاص جغرافیایی ،اجتماعی ،فرهنگی درویژگیهای کالبدی نظیر ابعاد و مقیاس محله و تشابه سیمای عمومی
حوزههای مسکونی
 عدم وجود عناصر هویتدهنده در حوزههای مسکونی جدید -عدم وجود رویدادهای هویتبتش در حوزههای مسکونی جدید

بیتفاوتی نسخبت به محی زندگی بهواسطه عدم تشتص محی

حزندگی
 کاهش ایمنی و امنیت اجتماعی بهواسطه عدم وجود ح تعلق و حمسئولیت اجتماعی ساکنین

نظم منطقی از محدودیتها ،امکانات ،تهدیدات و فرصتها از نظر مرزبندی حوزههای مسکونی جدید در قالب شکل 14
ارائه شده است.

شکل 41

شکل  :14بررسی شاخصههای معنایی در حوزههای مسکونی جدید در قالب دستهبندی سوات
محدودیتها

 هم شکل شدن و همسانی حوزههای مسکونی تأثیر منفی سوداگری های افتصادی بر ویژگیهای معنایی محیطزندگی

تهدیدات
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 احساس سردرگمی و بیتفاوتی نسبت به محیط سکونت عدم سرزندگی محیط های مسکونی بواسطه حس عدم تعلق ساکنین مورد غفلت قرار گرفتن و فراموش شدن ویژگی های هویتبخشبومی محیطهای مسکونی در طی زمان

امکانات

 توجه به پتانسیلهای معنابخش در حوزههای مسکونی بخش اعم ازویژگیهای اقلیمی ،فرهنگی و اجتماعی
 توجه به بسترهای فیزیکی ،کالبدی و اجرایی احیای این پتانسیلهاشامل مسیرهای پیاده ،مراکز محالت ،سیمای عمومی محلهها و غیره
 توجه به راهکارهای همسو کردن پتانسیلهای اقتصادی و ویژگیهایمعنابخش محیطی

فرصتها
 ارائهه الگوی مناسهههك مسهههکن و محله درتطابق کامل با ویژگیهایفرهنگی -اجتماعی زندگی امروز مردم
 گسترش دادن فعالیتهای جمعی محلی متناسك با فرهنگ امروز گسترش مکانهای گذران اوقات فراغت و رویدادپذیر احیای عناصر و سمبلهای محلی و ایجاد حستعلق خاطر ساکنین بهمحیط زندگی
 تقویت مسیرهای پیاده بهعنوان حوزههای تقویتکننده تشخص محلیو در پی آن تقویت برخوردهای رو در رو
 تقویت لبه محلهها بهعنوان حوزههای تقویتکننده تشخص محلی -تقویت مراکز محلهها بهعنوان حوزههای تقویتکننده تشخص محلی

 .2جمعبندی و ارائه راهکارها جهت سازماندهي حوزههای مسکونی جديد

با توجه به جداول تحلیلی سوات ،اصلیترین امکانات و فرصتها جهت احياي هویت محلهها و تقويت پايداري آنها،
بهصورت سیزده راهکار اصلی در پنج دسته بندی در جدول  1آورده شده است .از مجموع این مؤلفهها ،یازده مؤلفه مربوط
به تحقق «بازشناسی» هویتی است و دو مؤلفه مربوط به تحقق «تشخص» هویتی میباشد.
جدول  :1دستهبندی راهکارهای تقویت هویت محلی
دسته بندی
راهکارها

راهکارهای اصلی

مؤلفه «بازشناسی»

 -1اتصال مناسب و سلسلهمراتبي راههاي محلي به راههاي شهري



انطباق و
اتصال مناسب  -2اتصال مناسب مراكز محلي به يكديگر از طريق مسيرهاي سواره
باشهر
و پياده



مؤلفه «تشخص»

از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی
شامره صفحه مقاله61-76 :

خودكفايي
نسبي

ساماندهی
كالبدي

 -3تعيين حريم نسبي محلهها



 -4تخصيص زمينههاي اشتغال محله جهت افراد محلي درحد امكان



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



 -6محليكردن سيما از طريق مصالح بومي ،گياهان بومي ،مبلمان
شهري و ...
 -7هماهنگسازي و يكپارچهكردن سيما




 -8الحاق عناصر شاخص هویتدهنده محلي
مردمیکردن
و تقویت
حس تعلق
انسانی
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 -9تقویت مشاركت مردم و مردميكردن فضا



 -10ايجاد ارتباطات اجتماعي



 -11برنامهریزی جهت وسعت و جمعيت متناسب



 -12توجه به مقياس انساني فضاها



 -13توجه به ايمني و امنيت



راهکارهای حاصله به این صورت تشریح میشوند:

 -2-1اتصال مناسب و سلسله مراتبي راههاي محلي به راههاي شهري

مناسب است که دسترسي ميان حد فاصل عرصه شهر و محله بهگونهای باشد كه تسلسل فضايي در آن رعايت شده
باشد .به اين ترتيب ،سلسلهمراتب در مشخصات و ابعاد معابر که سازمانی هماهنگ با تناسبات و ترکیب فضاهای اطراف،
دسترسي به خدمات عمومي و حتی در ميزان استفاده از فضا شکل دهد ،ميتواند كليت يكپارچه و سازمان يافته اي از
كالبد محلي را بهدست دهد .چنین سلسلهمراتبی در راهها در ایجاد يك نظام ذهني براي درك شهر و محله مؤثر بوده
و با ايجاد عرصههاي محلی به شهر مقياس ميدهد ( .)Hamidi, 1997رعایت سلسلهمراتب شهری موجب خوانایی و هم
چنین افزایش توانمندی شبکه دسترسی در خدمترسانی شهری و محلی میشود .بهعنوان مثال ،سلسلهمراتب شبكه
هاي دسترسي ميتواند ،محله و تسهيالت محلي را قادر ساخته تا بدون اینکه مراتب دسترسیها مختلشود ،در مقیاس
شهر نیز ایفای نقشنماید .با لحاظنمودن مالحظات خاصی نظیر جایابی تسهيالت خدماتي در لبه محلهها و با قابلیت
اتصال به سيستم دسترسي شهري میتوان گفت که محله به همان نسبت که از ترافيك شهري دور ميماند ،از سیستم
خدمات شهری نیز بهره میگیرد و یا میتواند به آن سرویسدهد (.)Gharavi, 2006

 -2-2اتصال مناسب مراكز محلي به يكديگر از طريق مسيرهاي سواره و پياده

براي تقويت نظام محلهاي الزم است ،تصورذهني مورد توافق از يك مجتمع زيستي را از طريق جداسازيها ،مكانيابي
عناصر و مراكز محلي ،جداسازي مسيرهاي اصلي ترافيك ،استفاده از عوارض طبيعي و پتانسیلهاي بستر قلمرو مانند
ناهمواريها و خصوصيات كالبدي قلمرو محله مورد تقويت قرار داد .تا آنجایيكه اين تقسيمات الگوي عمومي دسترسي
را مسدود نكرده و روابط اجتماعي يا خدماتي را دچار محدوديت نسازد ،خوانايي را افزايش داده ،از سر و صدا و ترافيك
كاسته و موقعيت سازمان محلي و ترافيك را بدون هيچگونه هزينه عمدهاي ارتقاء بخشد ،به تقویت حریم محله کمک
نموده است .ليكن چنانچه موانعي حركت را سد كند ،يا اينكه مردم به خريد در يك محل و كار در محله ديگر و يا به
استفاده ازخدمات خاصي مجبور شوند ،در اينصورت دسترسي و تطبيقپذيري كاهش پيدا ميكند .بخش هاي كوچك
محلي كه در آن مردم بهخاطر همجواري سكونت ،با يكديگر آشنايي داشته ،ميتواند در مرزبندي محلهها عامل با ارزشي
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اتصال مناسب مراكز محلي به يكديگر به حيات و فعاليت آنها ميافزايد و مراکز محله را در ساختار تعریفشدهای نسبت
به شهر فعال میسازد .در عین حال نوعي حقاختيار براي ساكنان محلي در استفاده از تنوع باالتری از خدمات محلی
بهوجود میآورد .در این صورت قابلیت بهرهوری محلهها از پتانسیلهای محلههای مجاور و احیاناً تعدیل کمبودهای محله
به وجود میآید .بهرهگیری از پیادهراهها در این اتصال بر غنای محیط محلی میافزاید .در بسیاری از شهرهای جهان
خیابانهای اصلی به روی ترافیک سواره بسته شده و تبدیل به مسیر پیادهروی شدهاند (.)Lang, 2007, pp. 105-106
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باشد ( .)Lynch, 1997, p. 324همچنين خصوصيات ديگر نظير يكپارچگي اجتماعي ،الگوي خيابان ،هويت حريمها و
عدالت در دسترسي به خدمات عمومي در اين موضوع تأثيرگذار ميباشند .در عینحال حدود و مرز محله ميتواند با توجه
به آمار حدود مراجعه اهالي به مركز محله تعيين شود .حوزههاي نفوذ همپوش خدمات محلي امكان اختيار بين دو يا چند
انتخاب را براي ساكنين فراهم ميكنند.

 -2-4تخصيص زمينههاي اشتغال محله جهت افراد محلي

ميتوان با دادن امتيازاتي ،شغلهاي محلي را به افراد محله تخصيص داد و به اين ترتيب درحد ممكن اشتغال را در سطح
محله بهوجود آورد و از ميزان جابهجاييهاي شهري به جهت امور مربوط به اشتغال تا حدودي كاسته شود .به اینترتیب
زمينه بروز فعاليتهاي اجتماعي و تماسهاي رو در رو همسايگان بیشتر مهيا ميشود .در اینزمینه قابل توجه است که
احترام به حق انتخاب افراد نیز اهمیت دارد و نباید مردم را به خرید یا کار در محلی مجبور کرد (.)Lynch, 1997, p. 324
از اینرو ،چنین اقداماتی باید بهواسطه سیاستهای تشویقی صورت گیرد و بهصورت نسبی محقق شود.

 -2-5برطرف كردن نيازهاي خدماتي روزمره محله و دسترسي مناسب به خدمات

محله باید امكان پاسخگويي به نيازهاي روزمره ساكنين را داشته باشد .تحقق این ویژگی موجد سرزندگی محلی میشود.
در عینحال چنین مراکزی در ایجاد تصویر مثبتی از مکان زندگی مؤثرند (« .)Lang, 2007, p. 103اعتماد و سازماني كه
درعرضه خدمات محلي حاصل ميشود ،گامي است در راه حصول همياري شهروندان براي رويدادهاي بزرگتر» (Lynch,
 .)1997, p. 326همچنین دسترسي روان تسهيالت محلي به شبكه دسترسي شهر و همچنين همپوش بودن حوزههاي
خدماتي مراکز محلههای مختلف میتواند از مشكالت ناشي از افت و خيز تقاضا کاسته و دامنه و حوزه نفوذی منعطف
برای خدمات بهوجود آورد .همچنين ايجاد حوزههاي نفوذ همپوش خدمات محلي ،امكان انتخاب بين چند حوزه خدماتی
را براي ساكنين فراهم ميكند (.)Gharavi, 2006

 -2-6محلي كردن سيما از طريق مصالح بومي ،گياهان بومي و غیره

ازآنجایيكه كيفيت جغرافيايي و خصوصيات مكاني محله در هويتي بخشي به آن مؤثر است ،ميتوان از طريق استفاده از
مصالح ،گياهان و عناصر بومي ،سيماي محلي متمايزي را نسبت به ساير محلهها ايجاد نمود .الگوي مناسب استفاده از
مصالح در جلوگيري از اغتشاش نماها مفيد خواهد بود .هر فضای محلی موفق ،محیط طیبعی پویا و منحصر به فرد خود
را دارد و سازگاری سکونتگاه با طبیعت بومی موجب بقا و شکوفایی است .از این رو سازگاری اقلیمی و استفاده از مصالح
طبیعی و در دسترس ،موجد تقویت حس مکان محلی میشود (.)Chapman, 2005, pp. 17, 26, 42
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 -2-7هماهنگسازي و يكپارچهكردن سيما

وحدت از لحاظ سيماي عمومي ،بافت كالبدي منسجم و همگن را بهوجود ميآورد که خوانايي و جهتيابي را تقويت
مينماید .وحدت بافت کالبدی است که حوزهای را تبدیل به یک محله میکند ( .)Lynch, 1997شناسایی محلهها به دلیل
برخورداری از برخی خصوصیات مشترک و هماهنگ محقق میشود ( .)Chapman, 2005, p. 190اين هماهنگی هم در
اندازهها و شكل فضاهاي محلي و هم درچهره فعاليتهايي كه در آنها جريان دارد ،مطرح ميشود.

 -2-8الحاق عناصر شاخص هويتدهنده محلي

تجلي ویژگیهای شاخص محلی در مركز محله مورد تأکید است و بهصورت عناصر سمبليك میتواند مطرح باشد .وجود
نشانههاي شهري در مکانهای عمومی محله عالوه بر هويتبخشي مؤثر ميتواند رابطه بصري مناسبي را در ساختار محله
ايجاد نمايد .مجسمهها ،برجهای ساعت ،فواره و مبلمان خیابانی عناصری هستند که بر غنای سیمای محیط میافزایند،
نقطه عطف ایجاد نموده و در کل کیفیت مطلوبی در محیط بهوجود میآورند .چنین ویژگیهایی مکانهایی ایجاد میکنند
که برای مالقات مردم قابل تشخیص باشد (.)Lang, 2007, p. 191

 -2-9مشاركت مردمي ،مردميكردن فضاها

مشارکت ساکنین در تصمیمگیریها میتواند مقدمهای برای ایجاد حساسیت عمومی به محیط زندگی و احیاء نظام محلی
باشد .همچنین این ویژگی به خودکفایی محله نیز منجر میشود .محلههای خودکفا میتوانند نقش بسیار حساسی در
دستیابی به توسعه پایدار شهری ایفا نمایند .جيكوبز ،اداره محلهها توسط اهالي را پيشنهاد مينمايد (.)Jacobs, 2007
ترنر ،مشاركت مردم را در خلق محيط زندگي خود بهعنوان اصل عنوان میکند .در اين ديدگاه محله مسكوني بهعنوان
صحنهاي براي مشاركت گروهي منظور ميشود (.)Turner, 1976

از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی
شامره صفحه مقاله61-76 :
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 -2-10ايجاد ارتباطات اجتماعي

فضاهاي جمعي ،فعاليتهاي جمعي و مراسم عمومي در ايجاد ارتباطات اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارند و مناسب
است تا در این رابطه زمینهسازی شود .چگونگي تخصيص فضاهاي كالبدي نظير ميدانها و مسيرهاي پياده به این
فعالیتها اهمیت دارد تا به زندهكردن اين رویدادها كمك نمايند .تيم  10به فعاليت مشترك و ارتباطات متقابل اهالي
در سطوح مختلف اشاره داشته و محله را وسيلهاي مناسب در جهت ايجاد سلسلهمراتب الزم براي تشويق ارتباطات اهالي
ميشناسد ( .)Smithson, 1968چارلز هورتن كولي در نظریه خود در زمینه محله بر نقش «جامعه آشنا با يكديگر و با
گفتگوي رودررو ،كه بهجاي تمايالت خاص شده و ائتالفهاي آگاهانه بر پايه خانواده ،مكان مشترك و منافع عمومي
مشترك استوار بود» تأكيد ميكرد (.)Gharai, 1999 adopted from Mumford, 1954

 -2-11وسعت و جمعيت مناسب

متغیر کلیدی در زمینه اندازه محله ،تعیین جمعیت ساکن در محله است ( .)Lynch, 1997, p. 312سکونتگاههای کوچک
کارایی خود را از دست میدهند و از سوی دیگر ،سکونتگاههای بزرگ دچار سردرگمی گشته و معضالتی را به ارمغان
میآورند ( .)Lynch, 1997, p. 317وسعت و جمعيت متناسب محله در تقویت حسمحلهاي و تعلقخاطر اهالي به محیط
زندگی تأثیر باالیی دارد .معيار تعيين وسعت و جمعيت محله ،متفاوت بوده و از مکانی به مکان ديگر فرق ميكند .ارزیابی
شرايط محیطی و اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی هر حوزه به تحقق صحیح اين مقوالت كمك ميكند.

 -2-12مقياس انساني فضاها

رعايت مقياس انساني در فضاهاي محلي ،به معناي اهميت دادن به اندازههاي انساني در مقابل ماشين است و در
اينصورت كالبد فضا و نياز انسان هماهنگ شده و حس تعلق فضایی افزایش مییابد .ملموس جلوهدادن مقياس انسانی
مكان زندگي و عناصر آن ،از اهداف ديدگاههايي است كه در تقويت هويت محلهاي و تعلق خاطر انسان به فضاي مسكوني
خود بسيار مؤثر است (.)Gharai, 1999

 -2-13ايمني و امنيت

امكان تفكيك ترافيك محلي از ترافيك شهري موجب تأمين ايمني عابرين پياده است .در این راستا وضع مقررات ايمني
در مورد اتومبيلها و محدود كردن حركت آنها درسطح محله ،موجب رفع آلودگيهاي صوتي ،زيستي ،محيطي و بصري
ميشود .خيابانهاي آرام و ايمن براي گروههاي سني خاص مانند كودكان ،نوجوانان ،جوانان و سالمندان موجب آسايش
ساكنان است .هم چنین نظارتي كه از ايجاد يك محيط محلي و آشنا ميسر ميشود ،باعث پيشگيري بسياري از جرايم
خواهد شد .تفكر محله بهعنوان ابزاري جهت نظارت ،كفايت خود را نشان داده است (.)Lynch, 1997, pp. 322-323
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در مسیر دستیابی به هویت محلی در این نوشتار ،ارکان اصلی مفهوم هویت در دو محور بازشناسی و تشخص مورد تحلیل
قرار گرفتند .در این راستا ویژگیهای «بازشناسی» محلی بهصورت مرزبندی اجتماعی -فرهنگی محله ،نظام سلسلهمراتبی
فضایی و فعالیتی ،رعایت مقیاس ،انسجام و هماهنگی در بافت و سیمای کالبدی و مرکز محله و خدمات محلی دستهبندی
شدند .راهکارهای اصلی ارائه شده در اینراستا عبارتند از اتصال مناسب و سلسلهمراتبي راههاي محلي به راههاي شهري،
اتصال مناسب مراكز محلي به يكديگر از طريق مسيرهاي سواره و پياده ،تعيين حريم نسبي محلهها ،تخصيص زمينههاي
اشتغال محله جهت افراد محلي در حد امكان ،برطرف كردن نيازهاي خدماتي روزمره و هفتگي محله و دسترسي مناسب
به خدمات محلي ،هماهنگسازي و يكپارچهكردن سيما ،مشاركت مردم و مردميكردن فضا ،ايجاد ارتباطات اجتماعي،
وسعت و جمعيت مناسب ،مقياس انساني فضاها و نهایتاً ايمني و امنيت که در این راستا مؤثر میباشند.
ویژگیهای «تشخص» محلی در قالب شاخصههای معنایی ،دستهبندی شدند .راهکارهای اصلی ارائه شده در این راستا
عبارتند از محليكردن سيما از طريق مصالح بومي ،گياهان بومي ،مبلمان شهري و الحاق عنصر شاخص هويتدهنده
محلي که در این راستا مؤثر میباشند.
در ارائه راهکارها تالش برای دستیابی به کیفیت محیطی مناسب برای زندگی محلی بوده است .در تقسیمبندی راهکارها
میتوان به دو گونه موضوعی توجه نمود .گونه اول راهکارهایی هستند که مستقیماً ملهم از ویژگیهایی غیرکالبدی از
محلههای سنتی مانند مشارکت اجتماعی ،حستعلق ،جمعگرایی (در راهکارهایی نظیر راهکار  10 ، 9و تا حدی )13
الهام گرفتهاند .این راهکارها در حوزههای مسکونی جدید موجد ویژگیهایی هستند که کمتر در محلههای امروزی
مشاهده میشود و میتواند هویت و همبستگی محلهای را به محلههای امروزی بازگرداند .گونه دوم راهکارهایی هستند
که بهطور غیرمستقیم و با اعمال تغییراتی ملهم از ویژگیهایی از محلههای سنتی در راستای تدوین اصول نوین در رابطه
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با زندگی شهری جدید پیشنهاد شدهاند .این راهکارها ویژگیهایی را مانند توسعه فشرده ،کاربری های مطابق با زندگی
امروز ،قابلیت پیادهمداری در عین حمل و نقل متنوع (در راهکارهایی نظیر راهکار  12 ،11 ، 5 ، 4 ،3 ،2 ،1و  )13توصیه
میکنند و قادر خواهد بود که هم به حفظ اصول محلههای سنتی یاری رساند و هم محلهای هویتمند متناسب با
نیازهای امروزی ساکنان خود را ایجاد نمایند .از اینرو میتوان گفت که از ویژگیهای ضروری محلههای جدید ،آزادی
انتخاب و انعطافپذیری است که ساختار محلههای جدید را از گونههای سنتی متمایز میکند.
توجه به انعطاف ساختاری در محلههای جدید ،از نقطهنظر توجه به مقیاس نیز قابلطرح میباشد .در فرآیند تبیین
راهکارها و مالحظات مدنظر در آنها به ماهیت دو بعدی محلههای معاصر از نظر دارا بودن برخی ویژگیهای شهری (نظیر
راهکارهای  1و  2و بهطور مستقیم و راهکارها  5بهطور ضمنی) در عین داشتن ابعاد و مقیاس محلی (نظیر راهکارهای
 )13 ،12 ،11 ،9 ،4 ،3توجه شده است که آنها را از طرفی با روح کلی محلههای سنتی پیوند میدهد و از طرفدیگر با
شرایط زندگی امروز متناسب میسازد.
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از محله سنتی تا محله معارص؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی
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