ضرورت اتخاذ رویکرد محله -مبنا
1
در احیاي بافت های تاریخی شهرها
  بهادر زمانی
دكتراي طراحي شهري ،استاديار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اصفهان
bzamani1975@yahoo.com
  سارا شمس
دانش آموخته كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه هنر اسالمي تبريز
sara_sh1986@yahoo.com
 1این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناس��ی ارش��د طراحي ش��هری س��ارا شمس ،با عنوان «معاصرس��ازی بافت مسکونی با رویکرد
محله -مبنا» به راهنمایی دکتر بهادر زمانی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز می باشد.
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واژگان کلیدی :محله ،اجتماع محلی ،رويكرد محله -مبنا ،محالت سنتی و معاصر
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چکیده:
محله به عنوان مفهومي كالبدي -اجتماعي در تاریخ شهرهای ایران و جهان از ابعاد مختلف ،حائز
اهمیت و واجد كارايي هاي فراوان بوده اس��ت .با وجود این ،حس اجتماع محلی به عنوان خاس��تگاه
و در عي��ن حال دس��تاورد بس��یاری از نظریه ه��ا و الگوهای مطرح در زمینه محالت ،با مش��کالت و
تهديدهاي جدي ناش��ي از عوامل كالبدي و غير كالبدي در جوامع معاصر مواجه اس��ت .از جمله اين
عوامل ،رش��د شتابان شهرنشینی و ظهور طرح های توسعه شهری و دگرگونی شرایط جامعه است تا
آن جا كه در بس��ياري از شهرهاي داراي بافت هاي تاريخي ،محالت تاریخی نیز بي توجه به سرمایه
ه��ای اجتماعی و کالبدی ،دچار فرس��ودگی و زوال کیفیات محیط��ی و نيازمند مداخالت مبتني بر
رويكرد مناسب شده اند .مقاله ی حاضر با بررسی مزایای محله گرایی از ابعاد مختلف جامعه شهری
و شهرس��ازی و با مقایس��ه ویژگی های محالت س��نتی و معاصر ایران ،به ضرورت احیاي ارزش های
پايدار محلی در بافت های س��نتي به عنوان گنجينه اي براي احيا و ابقاي سرمايه هاي اجتماعي می
پردازد .مقاله در ادامه رویکرد محله -مبنا را به مثابه رویکرد مبتني بر تأكيد و تقویت س��رمایه های
اجتماع��ی محل��ه به عنوان رویکرد مطلوب مداخله در این بافت ها م��ورد توجه قرار می دهد .روش
ای��ن تحقیق از نوع توصيفي -تحليلي و گ��ردآوری اطالعات آن بر مبنای مطالعه منابع کتابخانهای و
تحلیل محتوايي آنهاست.

مقدمه :
تع ُّين و تصور سنتي از محله در شهرهای تاریخي ایران ،همواره نمايانگر یکی از مهم ترین واحدهای
اجتماعی -کالبدی ش��هر بوده اس��ت .به دلیل همين پتانسیل های اجتماعی -کالبدی ،محالت از طرفي
بس��تر توس��عه درونی و انسجام كالبدي و حیات و همبستگي اجتماعي شهرها و از طرفي ديگر ،منشاء
نقش انگيزي و ايجاد فضاي ياد و خاطره و هم پیوندی گذش��ته و حال بوده اند .با رواج تفکر مدرنیستی
و تغییرات وس��یع در س��اخت اجتماعی ،اقتصادی و کالبدی شهرها ،مفهوم محالت به شکل سنتی دچار
استحاله و دگرديسي شده و حس اجتماعات محلی در بافت هاي مسكوني بسیار کمرنگ گردید.
پژوهش حاضر با بررس��ی مزایای محله گرایی از ابعاد مختلف جامعه شناس��ی شهری ،انسان شناسی
ش��هری ،شهرسازی و مدیریت ش��هری ،به مقایسه تطبیقی ويژگي هاي محالت س��نتی و معاصر ایران
پرداخته و ضرورت اتخاذ رویکرد مناسب در راستاي احیاي ارزش های محلی بافت های گذشته را مورد
توجه قرار می دهد .روش تحقیق از نوع توصيفي -تحليلي بوده و به کمک منابع و اسناد کتابخانه ای به
توصیف مفاهیم و ادبیات موضوع و تحلیل محتوايي آنها می پردازد.
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 .1محله گرایی در شهر و شهرسازی:
ب��ا وج��ود مباحثی که در زمینه کاهش كارايي اجتماعی مجموعه های کالبدی در دوران اخیر مطرح
بوده ،از نظر بسياري از صاحبنظران ،بسترسازي براي تقويت اجتماعات محلی همچنان ضرورت و اهمیت
دارد ( Hesterب��ه نق��ل از لنگ .)1386 ،ضرورت توجه به محله و ظهور مجدد فرم های مختلف آن در
دهه های اخیر از ابعاد گوناگون جامعه شناس��ی ش��هری ،انس��ان شناسی شهری ،برنامه ریزی و طراحی
شهری و مدیریت شهری قابل بررسي است.
 .1-1بعد جامعه شناسی شهری:
چارلز هورتن کولی 1که از لحاظ علمی اولین تالش ها را برای ش��ناخت محالت ش��هری انجام داد،
موضوع محله را به عنوان سازمان اجتماعی و روند اجتماعی شدن و اجتماع چهره به چهره مورد بررسی
قرار داده و با تأکید بر اهمیت گروه نخس��تین مانند خانواده ،گروه بازی کودکان ،واحدهای همسایگی و
تأثیر آن بر اجتماعی ش��دن بچه ها و ایجاد الگوهای هنجاری رفتار ،نقش «جامعه آش��نا با یکدیگر و با
گفتگوی رودررو بر پایه خانواده ،مکان مش��ترک و منافع عمومی مش��ترک» را در دوام و قوام پیوندهای
اجتماع��ی مه��م می داند .کالرنس پری بعدها در تدوین الگوی واحد همس��ایگی خود از کولی الهام می
گی��رد .در تأييد و تأكيد اين نياز آرنت "گذران یک زندگی کام ً
ال خصوصی [را] به معنای محروم ش��دن
از همه چیزهایی[...مي داند] که برای زندگی انس��ان ضروری اس��ت .محروم ش��دن از ابراز وجودی ...که
از دیده ش��دن و شنیده شدن توس��ط دیگران به دست می آید و محروم شدن از برقراری رابطه عینی با
دیگران که از مرتبط ش��دن و همین طور جدا ش��دن از آن ها کس��ب می شود و باالخره محروم شدن از
احتمال به دس��ت آوردن چیزی که از خود زندگی دائمی تر[...اس��ت] «( Arendtبه نقل از مدنی پور،
.)59 :1387
1 Charles Horton Cooley

 .2-1بعد انسان شناسی شهری:
"س��کونت بیانگر برقراری پیوندی پرمعنا بین انس��ان و محیطی مفروض میباشد .این پیوند از تالش
ب��رای هویت یافتن یعنی  ...احس��اس تعلق داش��تن [به مکان در مقیاس های مختلف] ناش��ی گردیده
اس��ت"(نوربرگ ش��ولتز .)17 :1387 ،محله ها به منزل��ه محیط زندگی بعد از خان��ه ،می توانند دنیای
کوچکی باش��ند که معنا در آن تحقق یافته و خصوصاً کودکان فرآیند اجتماعی ش��دن و هویت یابی را
در آن طی میکنند .همچنین محله به عنوان شاکله هویتی و معنابخشی ،وسیله ای برای تمایز است.
در ای��ن ارتباط راپاپورت( )1997نخس��تين كس��ي بود كه محله را به عنوان اب��زاري توصيف کرد كه
شهروندان با استفاده از آن مي توانند هويت خود را بازیابند .دسترسي محلي به نيازها و توانايي ساكنان
ب��ه معرفي خود در س��طح فردي يا جمعي به آنها كمك مي كند ت��ا هويت محله خود را تعریف كنند و
تمايالت و ترجيحات خود را بيان نمایند ،فعاليت هاي مربوطه را انجام دهند و تفاوت ها و پيچيدگيها
را در عرصه شهري خلق كنند( Gharaiبه نقل از سلطانی.)1386 ،
2 Tonnies
3 Durkheim
4 Simmel
5 Wirth
6 Jacobs
7 Gans
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لوئیس مامفورد( )1954نیز با اس��تنباط این که محله ها یک واقعیت اجتماعی هس��تند که هر کجا
انس��ان ها گرد یکدیگر جمع ش��وند ،ایجاد می ش��وند ،به دفاع از نظریه ی «برنامه ریزی از طریق محله
ها» می پردازد(همان )167 :و با نقد پراکندگی ،به مطالعه ارتباط ارگانیک بین مردم و فضاهای زندگی
5
تأکید می کند .اگرچه در مطالعات بس��یاری از جامعه شناسان مانند تونیس ،2درکهایم ،3زیمل 4و ورث
که تحت دیدگاهی به نام «اجتماع منس��جم از دس��ت رفته» ش��ناخته شده ،زندگی شهری با زندگی در
اجتماع منسجم محلی مساعد و هم سنخ نیست اما بعدها سایر جامعه شناسان مانند جیکوبز 6و گنز 7در
دیدگاهی به نام «اجتماع منسجم محلی نجات یافته» به گروه های منسجم در شهرها اشاره می کنند که
پیوندهای اجتماعی قوی همراه با حس اجتماع منس��جم محلی بین افرادی که قلمرو مشترکی داشتند،
برقرار می کرده اند( Knoxبه نقل از همان.)182 :
طی دو قرن اخیر که تحوالت اجتماعی ش��دید ناش��ی از دوران صنعتی و نگرانی های حاصل از آن
بوجود آمد ،مکررا ً نیاز به تعریف و بازسازی مجدد روابط اجتماعی مطرح است .با تصور اینکه با کنار هم
آمدن مردم در محله ها می توان به ایجاد اجتماعات منسجم محلی مبادرت ورزید؛ "در سال های اخیر،
الگوهای طراحی جوامع محلی نیز به ش��دت تحت تأثیر مفاهیم اجتماعی بوده است"(لنگ)31 :1386 ،
قابل ذکر است با وجود تمامی تحوالت صورت گرفته ،محالت هنوز به عنوان یک واحد اجتماعی در ذهن
شهرنش��ینان معاصر جای دارند و اغلب مردم از واژه های اجتماعی و انس��انی برای تعریف محله استفاده
می کنند تا مفهوم قلمرو فیزیکی و سازمانی(Guestو  .)40 :1984 ، Leeاز 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 ،امری انكارناپذير است.

محله به عنوان راهکاری برای ارتقاء کیفیت زندگی ش��هروندان نیز مطرح بوده اس��ت؛ مامفورد عقيده
دارد كه محله بايد جوابگوي نيازمندي هاي روزمره س��اكنان باش��د .به اعتقاد او ،محله نقش والدين يك
خانوار را دارد كه در هر مرحله اي از زندگي يك فرد مي تواند نقش حمايتی 8در رشد فرد را داشته باشد.
بر خالف مامفورد كه از محله انتظار برآورده كردن توقعات روزمره را دارد ،لوكوربوزيه محله را يك وسيله
رفاهي(بهداش��تي،راحتي) مي داند كه س��اكنان خود را از صدمات ش��هر و زندگي شهري مصون مي دارد
اما هر دو نفر ،ارتقاء ش��رايط زندگي را از محله انتظار دارند .ديدگاه مامفورد و لوكوربوزيه بعدها توس��ط
طرفداران توسعه پايدار مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است(همان).
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 .3-1بعد برنامه ریزی و طراحی شهری:
اگرچه ردپای محله را به لحاظ فیزیکی می توان در ش��هرهای باس��تانی (از طريق تقس��یمات کالبدی
ش��هرهای باس��تان به واحدهای خردتر) یافت اما توس��عه ی خودآگاه آن به عنوان یک ایده برنامه ریزی
مربوط به طراحی و مدیریت محیط های شهری مدرن است( Kallusبه نقل از  Kallusو ،Law-Yone
 .)816 :2000در مفهوم شهر صنعتی مدرن ،برنامه ریزی به عنوان ابزاری کاربردی و همچنین ابزار اصلی
در جهت ایجاد تغییرات اجتماعی تکامل یافت .بر این اس��اس محله(واحد همس��ایگی) به عنوان مقیاس
مناسبی برای طراحی اجزای شهری خصوصاً مناطق مسکونی اتخاذ گردید.
تالش های برنامه ریزان مدرن اغلب به شکل تالش برای پر کردن خالء مقیاس ،میان خانه شخصی
و کل شهر مشاهده شده است .این تالش ها نه تنها در راستای دسترسی به فرم مناسب فیزیکی بلکه در
جهت دس��تیابی به معنا و مفهوم قابل مالحظه نیز بوده اس��ت .محله به عنوان یک جزء ش��هری ضروری،
می تواند نمودی از این واس��طه باش��د .از این رو محله همواره هم به عنوان جزئی از کل بزرگتر بوده و هم
به صورت سیس��تمی خودکفا که مکانیزم ها و عملکردهای خاص خود را داش��ته است .اعتقاد بر این است
که این واحد ش��ناخته شده ش��هری با منطق خاص خویش ،قادر به تولید روابط اجتماعی همراه با تأمین
آسایش و راحتی خواهد بود .همچنین در برابر هرج و مرج و نابسامانی و پیچیدگی سازمانی شهر به مثابه
کل ،م��ی توان��د یک محیط قابل کنترل ارائه دهد .بر این اس��اس محله را می توان یک حوزه ی ش��هری
تعریف نمود که با مرز محدود و مشخص ،مجموعه ای از خیابان ها و خدمات مشخص ،شبکه ای اجتماعی
بوجود می آورد(همان).
در مجموع با وجود تمامی مباحث مطرح در زمینه الگوهای پیشنهادی محله و معایب و محاسن آنها ،از دیرباز
شهرس��ازان ،محله را به عنوان کوچکترین واحد برنامه ریزی شهری که دربردارندهی هويت اجتماعي -اقتصادي
پويا و تركيبيافته از كاربريهاي تأمين كننده نيازهـاي روزمـره درشهـر میباشد  ،پذیرفته اند و همواره به دنبال
دستیابی به الگوی محلهی مناسب و پاسخگو به شرایط جامعه بشری بوده اند.
ب��ه م��وازات توج��ه های اخير به جنبه هاي رفتاري -روانش��ناختي محلهها در انتق��ال مفاهيم و بيان
هويت ،نظريه هاي طراحي شهري نیز به گونه اي با نظريه محله در هم آميخته اند .از ديدگاه شهرگرايان

8 Parental cooperation

جدي��د مانند كرير ،)1984(9كيتز )1994(10و دواني11و پالتر -زيبرك ،)1991(12مفهوم محله اگر چه
س��مبوليك اس��ت ولي ايجاد ارتباط بين يك مكان و فعاليت ضروري اس��ت .محله به عنوان يك فضاي
عمومي ديده مي شود كه روزانه توسط ساكنان مورد استفاده قرار مي گيرد( Gharaiبه نقل از سلطانی،
.)1386

9 Krier
10 Katz
11 Duany
12 Plater –Zyberk
13 Turner
14 Fichter
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 .4-1بعد مدیریت شهری :
تفک��ر تفکیک ش��هر به بخش های قاب��ل تعریف و قابل مدیریت از دغدغه ه��ای قدیم برنامه ریزان
و طراحان ش��هری بوده اس��ت؛ یعنی از زمان هیپوداموس که ش��هروندان را به طبقات درآمدی و انواع
زمین تفکیک می کرد( Gormanبه نقل از مدنی پور )174 :1387 ،تا دوران اوایل قرن  20که ش��هر
را براس��اس تفکر آلمانی به زون های مش��خص تخصصی تقسیم می نمود .همین تفکر توسط پری برای
طرح واحد همسایگی استفاده شد( Mumfordبه نقل از همان) .واحد همسایگی به عنوان اصلی برای
س��ازماندهی ش��هری ،مفهومی جدید نیس��ت اما همچنان مورد توجه اس��ت؛ به خصوص "به دلیل رشد
شهرنش��ینی و عدم امکان جامع نگری برای حل پایدار مسائل ،تأکید مدیریت شهری به سطوح پایین و
ملموس زندگی بیش��تر شده اس��ت"( Fridmanبه نقل از حاجی پور )1385 ،و مدیریت شهری و نظام
سیاس��ی و برنامه ریزی ،تقس��یم بندی ش��هر به واحدهای کوچک برنامه ریزی را برای سازمان دادن به
توزیع کاال و خدمات و تس��هیل در اداره امور ش��هر به انجام می رس��انند .عالوه بر این مدیریت محله به
عنوان راهی برای دخالت دادن شهروندان در تصمیم گیری و در نتیجه ترویج حکمروایی مطلوب است.
"اين ديدگاه که ابتدا توس��ط ترنر 13و فيچتر14در دهه  70مطرح ش��د ،مش��اركت شهروندان در اوضاع و
احوال محله زندگي خود را به عنوان يك ش��اخص مهم در كيفيت زندگي شهري ميداند»( Gharaiبه
نقل از س��لطانی .)1386 ،از این رو امروزه ترویج نگرش مش��ارکتی و تشویق مدیریت و برنامه ریزی از
پایین به باال و تأکید بر اجتماعات محله ای به منظور توانمندسازی آنها بسیار مورد تأکید قرار گرفته و
عقیده بر این است که برای تغییر محیط به شکل دلخواه مردم ،همراه کردن آن ها ضروری است تا بتوان
در راس��تای ایجاد اجتماعات محلی توانمند و پایدار گام برداش��ت .همین طور بسیاری سرمایه گذاران،
مشارکت محله ای را پیش شرط مهمی در خصوص طرحهای توسعه محلی عنوان میکنند .ضمن اینکه
این امر در برآورده شدن بهتر نیازها و رفع مشکالت محالت بسیار مفید خواهد بود چراکه دولتها ابزار و
آگاهی کامل برای حل مشکالت همه محله ها را در اختیار ندارند ،بدین ترتیب فرآیندهای تصمیم سازی
نیز موفقیت بیش��تری خواهند داش��ت .نهایتاً رسیدن جمعی مردم به اهداف برنامه محلی موجب تقویت
حس تعلق به محله و شکل گیری هویت محله ای و اجتماع محلی و نگهداری بهتر از محله خواهد شد.
همکاری مردم همچنین در سازگاری محیط با نیازهای متغیر مردم تأثیرگذار بوده و محیطی پاسخگو را

به ارمغان خواهد آورد .افزون بر این ،افزایش اعتماد مردم به نهادهای برنامه ریز عامل پیش��رفت برنامه ها
خواهد بود .به طور کلی باید گفت "شهر مدیریت پذیر ،شهری است که تعادل مناسب میان امور محلی و
امور متمرکز(واقع در مرکز) را برقرار س��ازد و ارتباط بین واحدهای همس��ایگی و خوشه ای متشکل از این
واحدها و کل شهر را تعریف نماید"(باگلیارللو.)20 :1385 ،
 .5-1جمع بندی بررسی محله گرایی و فواید آن در شهر و شهرسازی(با مرور ادبیات جهانی)
با مرور ادبیات مرتبط با محله مهم ترین مزایای محله گرایی از ابعاد جامعه شناسی شهری ،انسان شناسی
شهری ،برنامه ریزی و طراحی شهری و مدیریت شهری در قالب جدول زير قابل جمع بندي است:
جدول شماره  .1فواید تفکر محله گرایی در شهر و شهرسازی(با مرور ادبیات جهانی)
توانایی الگوی محله در ارتقاء تعامالت اجتماعی و چارچوبی برای یکپارچگی اجتماعی
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محله گرایی در جامعه شهری

تأثیر محالت بر اجتماعی شدن کودکان و الگوهای هنجاری رفتار
امکانی برای اجتماعی شدن از طریق دیدن و دیده شدن ضمن وجود نظارت
زمینه ساز تشکیل گروه های اجتماعی و اجتماع چهره به چهره
امکان تشکیل جامعه ای آشنا با یکدیگر بر مبنای خانواده ،مکان مشترک و منافع عمومی مشترک
زمینه برقراری ارتباطی ارگانیک بین مردم و فضاهای زندگی خود و حس اجتماع منسجم
واحدی شاخص برای حفظ تعادل اجتماعی در شهرها
اهمیت مفهوم محله در ذهن شهرنشینان معاصر و تأکید مردم بر ابعاد اجتماعی و انسانی آن
امکان ایجاد پیوندی پرمعنا بین انسان و محیط

بعد انسان شناسی شهری
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بعد جامعه شناسی شهری

امکانی برای ایجاد و ارتقاء سرمایه های اجتماعی
(به ویژه هنجارهایی چون اعتماد و ارتباط متقابل)

زمینه ساز ایجاد تمایز و تحقق هویتمندی خصوصاً تأثیر بر هویت یابی کودکان
بستر ساز شکل گیری حس تعلق قوی نسبت به مکان
امکان تأمین نیازهای ابتدایی و روزانه ساکنین
ایجاد بستر مناسب برای معرفی ساکنان در سطح فردی و جمعی و بیان تمایالت و
ترجیحات خود
ایفای نقش والدین یک خانوار و نقش حمایتی در رشد افراد(از دیدگاه مامفورد)
امکانی برای ارتقاء کیفیت زندگی روزمره و دور ماندن از صدمات شهر و زندگی شهری

الگویی برای مقابله با مشکالت گوناگون شهری از جمله مسائل اجتماعی ،بهداشتی ،رفاهی و...
واحدی برای دستیابی به فرم فیزیکی مناسب و معنادار و مفهوم قابل مالحظه برای برای پر
کردن خالء مقیاس میان خانه شخصی و کل شهر
ایجاد سیستمی با خودکفایی نسبی با تأمین خدمات ضروری موردنیاز و تأمین آسایش و راحتی
چارچوبی برای برنامه ریزی عملکردی و ترقی برنامه ها
بهینه ترین مقیاس برای دستیابی به توسعه پایدار از جنبه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و
زیست محیطی
ایجاد محیطی قابل کنترل در برابر پیچیدگی و نابسامانی شهر
سهولت در ارائه خدمات و تسهیل در اداره امور شهر
راهکاری برای دخالت دادن شهروندان در جهت دستیابی به محیط های انسانی تر و پایدار و
ترویج حکمروایی مطلوب و افزایش اعتماد مردم به نهادها
الگویی برای بهتر برآورده شدن نیازها و رفع مشکالت
رسیدن جمعی به اهداف برنامه ها و در نتیجه نگهداری بهتر از محیط

منبع  :نگارندگان

 .2محله گرایی در جامعه شهری و شهرسازی ایران:
 .1-2محله گرایی در جامعه شهری ایران :
به اعتقاد برخی محققین ،15شیوه زیست در ایران برخالف شهرهای اروپایی ،مبتنی بر هویت محله
ای بوده که عدم امنیت دائمی جامعه و انتخاب آگاهانه ی حاکمیت زورمداری توسط انسان ایرانی برای
رسیدن به امنیت جمعی ،در این امر مؤثر بوده است.
در گذش��ته روابط اجتماعی و همبس��تگی س��اکنان هر محله به طور عمده توس��ط عوامل پیدایش
محله ،ش��کل می گرفت؛ در ش��هرهای پیش از اس�لام ،عمدتاً عوامل اقتصادی -اجتماعی و بعد از آن،
عوام��ل مختل��ف مانند پیوندهای قومی قبیله ای ،نژادی ،مذهبی و یا همبس��تگی صنفی و حرفه ای در
مرزبندیه��ای محلی تأثیرگذار بود .با ای��ن وجود ،عدم تفکیک طبقات اجتماعی از مهم ترین نکات این
محالت بود که فقیر و غنی با هم در یک محله به س��ر می بردند .همچنین نیاز به همبس��تگی داخلی و
تحدید گروه اجتماعی خودی در مقابل دیگران منجر به خودکفا شدن نسبی محالت می گردید.
 15ر.ک .به «نظریه راهبرد و سیاست سرزمینی جامعه ایران :پژوهش شهرشناسی» و همچنین «شهر شهروندمدار» نوشته دکتر
پرویز پیران
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بعد مدیریت شهری

محله گرایی در شهرسازی و مدیریت شهری

بعد برنامه ریزی و طراحی شهری

به مثابه بلوک پایه ساختمانی برای شهر و مقیاس مناسب برای برنامه ریزی و طراحی اجزای
شهری
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پ��س از ورود اس�لام ،محالت در کنار حکومت ،امت ی��ا اجتماع مذهبی و اصناف ،بنیان های زندگی
شهری را تشکیل دادند(اشرف )38 :1353 ،و واحد اصلی روابط اجتماعی در شهر بودند .هر محله دارای
مرکزی بود که اصطالحاً پاتوق نامیده می ش��د که محل بیش��ترین تماس های اجتماعی و غالباً دارای
فضای باز ،مسجد ،تکیه و حسینیه بود .در این نظام محله ای سنتی و با توجه به حس تعلق ساکنان هر
محله ،انواع س��اختارهای اجتماعی و فرهنگی به صورت خودجوش ش��کل گرفته و مسائل مختلف محله
را هدایت می نمود .اعتبار اجتماعی -اقتصادی محله ها نیز بس��تگی به تعداد و قدرت مالی و اجتماعی
اعیان محله داشت.
به تدریج جدایی عوام و خواص از پایان دوره قاجار سبب گردید محالت به مکانی برای تبلور تمایزات
اجتماعی تبدیل ش��وند .پس از دوره قاجار نیز با تغییرات س��اختاری ،کارکردی ،اجتماعی -اقتصادی
حادث شده درکشور ،نظام شهري و به تبع آن محله دچار دگرگوني اساسي شد .تحمیل مدرنیسم
ب��رون زا منج��ر به پیدایش فضاهای نوین ش��هری و قطع ارتباط منطقی با گذش��ته گش��ت و تغییرات
گسترده ،سبب از هم گسیختگی بافت های قدیمی شد.
به تدریج با رش��د روزافزون و ش��تابان شهرها در پی سیاست هایی مانند اصالحات ارضی و در نتیجه
تمرکز شدید جمعیت در شهرها ،معضالت فراوانی از جمله معضل مسکن دامنگیر شهرها شد که جهت
حل این معضالت ،تهیه طرح های جامع در دستور كار قرار گرفت .این طرح ها با تخريبي قلمداد نمودن
بخ��ش عم��ده ای از بافت های کهن ش��هری و محالت ،مداخالت گس��ترده ای را در این بافت ها باعث
گرديدند .ضمن اینکه این طرح ها با برنامه ریزی گس��ترش شهر بر مبنای رشد كمي جمعیت نسبت به
الگوهای اقتصادی و اجتماعی و تفاوت های فرهنگی بي توجه و بي تفاوت ماندند.
دامنه اين تغييرات آن قدر گسترده شد كه امروزه تلقي محله عمدتاً محدود به بافت های قدیمی موجود
در بدنه شهرهاس��ت .محالتی که پس از تغییرات وس��یع ،اعتبار خود را از دس��ت داده و محل س��کونت
جمعی گذشته ،از مسائل
مهاجرین و طبقات کم درآمد گردیده اند .این در حالی است که حسرت زندگی
ِ
امروز جامعه شهری ایران است.
 .2-2محله گرایی در شهرسازی ایران :
ب��ا توج��ه به تغییرات مفهومی و س��اختاری محالت در طول زمان ،ب��رای تبيين ویژگی محالت در
شهرهاي ايران ،اين موضوع را مي توان در دو زمينه محالت سنتي و معاصر مورد بررسي قرار داد.
 .1-2-2ویژگی های کالبدی -فضایی محالت سنتی:
خصوصی��ات کالب��دی محالت تابع عوامل بس��یاری بود؛ ویژگی ه��ای جغرافیایی-اقلیمی ،اقتصاد و
جمعیت ش��هر ،پایگاه شهر در تش��کیالت اداری ،وضع اجتماعی -اقتصادی اهالی هر محله ،مصالح و فن
س��اختمان و ...از جمله این عوامل بودند(س��لطان زاده .)240 :1365،وسعت و اندازه ی هر محله نیز به
همی��ن ترتیب تحت تأثیر عل��ل گوناگون ،متنوع بود و حدود محالت و تعداد س��اکنین آن تابع ضوابط
خاصی نبود .کالبد محالت نیز معموالً از قبل طراحی ش��ده نبود و در طول زمان تابع عوامل اقتصادی و
جمعیتی رش��د می یافت اما در کل مشخصات فیزیکی محله های قدیمی تقریباً از الگوی ثابت و عناصر

ساختاری ثابتی شامل راه ،مرکز محله ،ورودی و لبه(مرز) پیروی می نمودند.
راه  :راه و گذر اصلی محله به مانند س��تون فقرات اس��تخوانبندی محله ،پیوند دهنده س��ایر عناصر
اطراف محور بود و کلیه جریان های هنجاری و رفتاری محله را در خود داشت .شبکه راه ها دارای بافتی
ارگانیک و سلسله مراتب فضایی بودند که عالوه بر ایجاد حس تملک ،تعلق و امنیت ،در قوت بخشیدن
به زندگی اجتماعی س��اکنان نیز تأثیر بسزایی داش��ت .ضمن اینکه محالت توسط یک راه اصلی به بازار
ش��هر یا راه منتهی به بازار وصل می ش��دند و مرکز ش��هر و مرکز محالت با هم ارتباط داشتند ،از تردد
بیگانگان در امان بوده و فضایی نیمه خصوصی را برای س��اکنان بوجود می آوردند .در عین حال ،تغییر
محصوریت ها ،وجود گش��ایش ها و تنگی ها و سرپوش��یده بودن برخی نقاط معابر منجر به شکل گیری
شبکه ای از فضاهای متباین و متنوع در سطح محله می گشت.

ورودی و لبه  :ورودی هر محله آستانه ورود به حریم کالبدی آن بود و تصور ذهنی از ورود به قلمرویی
که متعلق به س��اکنان یک محله خاص اس��ت را به ذهن متبادر می ساخت .حدود هر محله نیز عالوه بر
کالبد ،مفهومی انتزاعی داش��ت که حیطه محله را از محالت دیگر جدا می س��اخت و حضور ساکنان در
این قلمرو با حس تعلق و این همانی با فضا همراه بود(زرآبادی و خزاعی.)45 :1386 ،
بدی��ن ترتیب عدم وجود ضوابط اندازه و جمعیت و رش��د تدریج��ی و ارگانیک محالت ،هم پیوندی
واحدهای مس��کونی و عناصر ش��هری از طریق گذرهای اصلی ،درونگرایی و وجود قلمروهای مش��خص
کالبدی و ادراکی در نتیجه حس تملک و امنیت ساکنین ،تنوع و تباین فضایی ،خودکفایی نسبی محالت
از مهم ترین خصوصیات کالبدی -فضایی محالت سنتی به شمار می روند.
 .2-2-2ویژگی های کالبدی -فضایی محالت معاصر ایران با نگاهی به عوامل تأثیرگذار:
تقریباً تا پایان دوره قاجار ،تغییرات گسترده ای در ساختار شهرها و محله های ایران رخ نداد .شروع
آش��فتگی در مفهوم محله با اولین نقش��ه دگرگونی تهران در س��ال  1309به عنوان «نقشه خیابان ها»
رقم خورد .خیابان کشی بدون توجه به بافت های قدیمی و تصویب قوانین مرتبط با آن ،منجر به از هم
گس��یختگی محالت گش��ت .حضور قوی خیابان با فعالیت های اقتصادی خود نیز از نقش بازار به شدت
کاست و به این ترتیب سازمان محله ای قدیم دچار آسیب جدی گردید.
با رشد شهرها و مطرح گشتن طرح های جامع برای حل معضالت شهری ،تفکر و معضالت جدیدی
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مرکز محله  :در گذشته هر محله از جهت دارا بودن تجهیزات و تأسیسات ،دارای نظامی نیمه مستقل
در اداره ی ام��ور داخل��ی و تأمین نیازهای خدماتی و اجتماعی خود بود .این تجهیزات و تأسیس��ات در
مرکز محله ها قرار گرفته و از نظر کالبدی -فضایی در مکانی مس��تقر می ش��دند که بهترین دسترس��ی
را برای س��اکنان به همراه داش��ته باشند .نوع تأسیسات و خدمات آن نیز تابع شرایط جغرافیایی ،اقلیمی
و آداب و رس��وم اهالی ،وس��عت و موقعیت اقتصادی و اجتماعی محالت بود .مهم تر از آن اینکه همواره
مرک��ز محله ها به عنوان مکانی برای تجمع و گذران اوقات فراغت ،بسترس��از تعامالت اجتماعی و حس
تعلق ساکنان به محله بودند.
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دامنگیر ش��هرها و محالت شهری گشت .خیابان کش��ی بدون توجه به بافت های کهن ،کاربست قوانین
س��اختمانی جدید مانند س��اخت آپارتمان در بافت های س��نتی ،رواج فعالیت بس��ازبفروش ها ،افزایش
درآمدهای نفتی و پرداخت وام و تشویق ساختمان سازی ،رشد معماری مدرن و ...همگی در این دوران
نقش تعیین کننده ای در سرنوش��ت ش��هرها و به تبع آن محالت داش��تند .بعد از انقالب نیز ،تجربه به
بن بس��ت رسيده طرح هاي جامع به عنوان مبناي اقدامات و مداخالت شهرسازانه همچنان ادامه يافت.
گذش��ته از آن ،وقوع جنگ تحمیلی و تش��دید معضل مسکن منجر به اجرای طرح های متعدد از جمله
طرح های آماده س��ازی زمین گردید که پیدایش و توس��عه س��ریع بافت هاي مسكوني جدید با ویژگی
های مشابه را در حاشیه شهرها به دنبال داشت؛ بافت هایی كه چه از نظر كالبد و چه خصوصيات اجتماعي و
اقتـصــادي محلـــهها در ايران  ،پدیـده جدیــدی بوده و موجب پوک شدن شهر از درون گردید .همچنین
با س��رریز جمیعت به ش��هرها ،بحث شهرهای جدید نیز نوع جديدي از شهرنشيني را بوجود آورد ك ه مفهوم
محله در آن جايگاهي نداشت.
بدین ترتیب شهرنش��ینی ش��تابان معاصر و دگرگونی در مناس��بات اقتصادی ،سیاس��ی ،اجتماعی و
فرهنگی باعث گسس��ت نظام س��نتی محله گرديد .به گونه ای که مفهوم محله در شاكله جدید ماهیتاً با
محالت قدیمی متفاوت اس��ت .با رواج طرح های توس��عه شهری در نظام مدیریتی جدید ،اگرچه واژه
محله حفظ ش��د اما با مفاهیم و کارکردهای گذش��ته اش تفاوت ماهوی پیدا کرد .منظور از محله در این
طرح ها همان واحد همس��ایگی غرب اس��ت که با طرح جامع تهران در سال  1347به طور رسمی وارد
ادبيات شهرس��ازی ایران ش��د .امروزه نیز در غالب طرح ها ،محله به عنوان «کالبد س��کونت و اش��تغال
 700-1250خانوار با شعاع دسترسی پیاده  300-375متر( 4-5دقیقه پیاده) است که با عنصر شاخص
فرهنگی مس��جد و آموزش��ی دبستان تعریف می ش��ود»(حبیبی و مس��ائلی .)13 :1378 ،در حالی که
الگوبرداری از تعریف واحد همسایگی با مفهوم تاریخی محله در ایران فاصله زياد دارد.
در دوران معاصر ،جایگاه محله در طرح های توس��عه ش��هری به بررس��ی کمبودهای محالت و نحوه
توزیع خدمات محله ای ،تراکم محله ،س��طح اش��غال و مداخالت صرفاً کالبدی با تأکید بر مراکز محالت
خالصه می ش��ود و توجه به ش��اخص های کمی بسیار پررنگ تر از ش��اخص های کیفی و ویژگی های
اجتماع��ی و فرهنگی محالت می باش��د .محله بن��دی در این طرح ها اغلب به عنوان روش��ی در جهت
س��ازمان دادن به نظام فعالیت ها و تس��هیل امور مدیریتی در نظر گرفته می ش��ود .گسترش مناسبات
سوداگرانه باعث شده غالباً توان اقتصادی و سطح مالی ساکنین ،تنها عامل همسایگی ها باشد .همچنین
تغییر اجباری محل س��کونت بس��یاری از مردم ،منجر به تغییر مداوم بافت اجتماعی محالت گردیده و
عدم حس تعلق ،بی هویتی و بی تفاوتی ساکنین را به دنبال دارد .تأسیس نهادهای مدیریت شهری نیز
که مدیریت از باال به پایین را جایگزین سیس��تم مدیریت محله ای نموده اند ،در تش��دید این امر بسیار
تأثيرگذار بوده اس��ت».همچنين برخالف محله هاي س��نتي كه توأماً محل كار ،س��كونت ،تفريح و انجام
فعاليت هاي اجتماعي بوده اند ،امروزه كاركرد سكونتي محله هاي شهري به كاركرد مسلط آنها با شکلی
متفاوت تبديل گرديده است»(رهنمایی و همکاران.)39 :1386 ،
بدی��ن ترتی��ب در دهه های اخیر بافت های ش��کل گرفته چنان تفاوت فاحش��ی با محالت قدیمی
داش��ته اند که با یک نگاه می توان به دوگانگی کالبدی ش��هرها پی برد .شکل گیری محالت سنتی در

طول زمان و در تطابق با ش��رایط فرهنگی ،مذهبی ،اقتصادی و اجتماعی تبدیل به شکل دهی محالت
براساس برنامه ریزی های جمعیتی ،اقتصادی و کالبدی از طریق طرح های توسعه شهری گردیده است.
رشد شهر از برون سبب گردیده تا شهر قدیم از نو ساختن خویش بازماند و معاصر نگردد .به این ترتیب
نه تنها بس��یاری از ارزش های کالبدی گذش��ته نادیده گرفته شده بلکه بسیاری از بنیان های اجتماعی
نیز فرو ریخته اند .مقایسه ویژگی های محالت سنتی و معاصر ایران در جدول شماره  2آمده است.
جدول شماره  .2مقایسه ویژگی های محالت سنتی و معاصر با مزایای محله گرایی

فواید
محله گرایی

ویژگی محالت سنتی

ویژگی محالت معاصر

نتیجه

عدم تفکیک طبقات اجتماعی و طبقه طبقه بندی محالت بر اساس
بندی محالت بر اساس همبستگی های معیارهای اقتصادی و طبقات
اجتماعی
قومی ،نژادی ،مذهبی ،صنفی
وجود همبستگی اجتماعی -فرهنگی

جایگزینی روابط گذرا بجای
همبستگی های اجتماعی

وجود تعامالت اجتماعی فراوان

کاهش ارتباطات چهره به
چهره و تعامالت

وجود روابط
اجتماعی قوی در
محالت سنتی و
کاهش چشمگیر
ابعاد اجتماعی در
بافت های معاصر

استحکام روابط درون محله ای و ادراک تغییر در شیوه زیست و
مشترک ساکنان در هم محله بودن محدود شدن روابط همسایگی

اهمیت محالت به عنوان شاکله هویتی و معنابخشی  
و افزایش کیفیت زندگی

دارای هویت متمایز

کمرنگ شدن هویت

حس تعلق قوی ساکنین به محله خود

کاهش حس تعلق به محله

وجود ارتباط قوی ارگانیک میان مردم ناپایداری اقامت در محالت و
کاهش حس تملک
و محله خود

غلبه ابعاد کیفی
محیط و وجود
هویت متمایز و
حس تعلق در
محالت سنتی
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اهمیت محالت به عنوان مکانی برای اجتماعی شدن و وجود
اجتماع چهره به چهره

پاسخگویی محالت به نیازهای فرهنگی عدم توجه به شرایط فرهنگی
و اجتماعی
و اجتماعی

ادامه جدول شماره 2

شماره45-46

  اهمیت محله به عنوان مقیاس مناسب برنامه ریزی و طراحی و ارائه الگوهای مختلف برای مقابله با  مشکالت شهری خصوص ًا
ابعاد اجتماعی و دستیابی به توسعه پایدار از جنبه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی

84

شکل دهی محالت بر اساس
شکل گیری محالت بدون برنامه ریزی و
برنامه ریزی های جمعیتی،
به صورت خودجوش در تطابق با شرایط
کالبدی و اقتصادی از طریق
اقتصادی و فرهنگی
طرح های توسعه شهری
تعیین ابعاد ،جمعیت و
عدم وجود ضوابط خاص در مورد اندازه
مساحت مشخص برای محالت
و جمعیت
نقش بسیار غالب
وجود کارکردهای متنوع سکونت ،کار،
کارکرد سکونتی
تفریح خودکفایی محالت
حذف استقالل نسبی محالت
متکی بر حرکت پیاده و وجود سلسله
مراتب فضایی

شبکه های شطرنجی و
طراحی های اتومبیل محور

تقسیم هندسی دانه بندی
وجود بافت ارگانبک ،تنوع در دانه بندی ها و یکسان بودن قطعات و
ها و وجود تباین های فضایی
کاهش تنوع های کالبدی و
فضایی
افزایش تراکم های جمعیتی و
بافت متراکم و گسترش افقی محالت ساختمانی و گسترش عمودی
محالت
عدم توجه به شاخص های
کیفی و نابسامانی کالبدی

همگنی کالبدی

مطابقت بسیاری از
شاخص های محالت
پای��دار(از جمل��ه
تعام�لات اجتماعی،
خودکفای��ی ،پیاده
مح��وری ،اخت�لاط
کارب��ری ،هوی��ت و
حس تعلق ،سلسله
مرات��ب دسترس��ی
و )...با محالت سنتی
و تقلی��د مح�لات
جدید از الگوی اولیه
واحد همسایگی

حدود محالت تابع تقسیمات
درونگرایی محالت و وجود مرزهای شهری بر حسب بلوک های
کالبدی و به ویژه مرزهای ادراکی قوی شهری محصور میان خیابان
ها و نفوذپذیری مرزهای محله
تعریف محالت بر اساس
وجود مرکز محله با کاربری های متنوع خدمات مشخص برگرفته از
الگوهای غربی

اهمیت محله برای تسهیل امور
مدیریتی و مشارکت شهروندان

شکل گیری محالت به صورت
خودجوش

شکل دهی محالت جهت
ساماندهی نظام فعالیتی و
مدیریتی

همیاری و حس مسئولیت ساکنین

عدم مشارکت و بی مسئولیتی
ساکنین

منبع  :نگارندگان

ع��دم مش��ارکت
ب��ا تغییر سیس��تم
مدیریتی در محالت
جدید

 .3مقایسه تطبیقی ویژگی های محالت سنتی و معاصر ایران با مزایای محله گرایی در جهان:

از این رو مداخله در س��ازمان کالبدی -فضایی-فعالیتی ش��هرهای معاصر به گونه ای که بین س��اخت
کالبدی ،الگوی فعالیت ها و نیازهای رفتاری و سابقه فرهنگی جامعه پیوند مناسبی برقرار گردد ضروری
می نماید .بر این اس��اس و در راس��تاي احياي ارزش ها و اصول پايدار محالت س��نتی به عنوان بستري
براي تقويت س��رمايه اجتماعي محالت ،توانمندس��ازی ،معاصرسازی و كاربست ارزش های پايدار آن ها
در جامع��ه معاص��ر ضرورت مي يابد .اين مقاله در ادامه به تبيين رويكرد محله -مبنا به عنوان رويكردي
كارآم��د براي مداخله در بافت هاي مس��كوني مس��أله دار در حوزه هاي ش��هري واج��د هويت تاريخي
ميپردازد.

16 Eco-community
17Urban village
)18 Traditional neighbourhood development (TND
19 Pedestrian pocket
20 Smart growth
)21 Liveable neighbourhood (LN
22 neighbourhood
23 community
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مقایس��ه ویژگی محالت در ایران از گذش��ته تا به امروز (موارد مندرج در ستون نتیجه جدول شماره
 )2نش��ان دهنده ی کمرنگ ش��دن و تحلیل رفتن کیفیت ها و ویژگی های ارزشمند محالت گذشته و
ابع��اد اجتماعی و انس��انی آنهاس��ت به گونه ای که قرائت کنونی از محله در ای��ران با آنچه از این مفهوم
در گذش��ته انتظار می رفت متفاوت ش��ده و از بسیاری از فواید و مزایای محله گرایی (جدول شماره )1
نیز برکنار مانده اس��ت .هر چند عوامل گوناگونی از جمله پيچيده تر ش��دن تقس��يم كار اجتماعی،
تغییر در تش��کیالت اداری و مدیریتی ،ورود تکنولوژی مدرن و زندگی ماش��ینی ،شیوه زندگی جدید و...
در ای��ن تغیی��ر و چرخش مفهومی دخیل بوده اند اما این ام��ر دلیلی بر نادیده گرفتن ارزش های محلی
بومی و سنتی نیست؛ چرا که بسیاری از این ویژگی ها در انطباق با ویژگی های الگوهای جهانی متأخر
برای دس��تیابی به محالت پایدار و پاس��خده بوده اند؛ ویژگی هایی از قبیل اختالط کاربری و عملکردی،
خودکفایی ،وجود مرکزیتی مش��خص ،پیاده محوری ،هویت بخشی و بهبود حس تعلق ،توجه به شرایط
تاریخی و فرهنگی ،توجه به جزئیات و طراحی کالبدی ،توس��عه فضای عمومی و باز ،مش��ارکت گرایی،
پای��داری و ...ک��ه در الگوهای متأخر محله مانند رویکرد بوم ش��ناختی  ،16دهکده ش��هری  ،17توس��عه
واحدهای همس��ایگی س��نتی  ،18پیاده س��ازی کوچک  ،19رش��د هوش��مند  20و محالت قابل زیست ،21
قاب��ل بازشناس��ی اند .ای��ن در حالی اس��ت که در ش��رایط کنونی ای��ران ،کمرنگ ش��دن ارزش های
محل��ی در باف��ت ه��اي مس��كوني جديد از ي��ك طرف و فرس��ودگي بافت ه��اي تاريخ��ي و هويتمند
ش��هرها از ط��رف ديگ��ر به از دس��ت رفتن س��رمايه ه��اي اجتماعي ش��هرها و بحران هوي��ت كالبدي
22
و اجتماع��ي آنه��ا دامن زده اس��ت ت��ا آنجا که ام��روزه محله بیش��تر در مفه��وم مج��اورت کالبدی
به کار گرفته شده تا بستری برای همبستگی اجتماعات محلی.23

 .4توسعه محله -مبنا (توسعه اجتماع -محور): 24

نظر به اینکه همواره بعد اجتماعی محالت در تبیین این مفهوم نقش پررنگی داشته و چه بسا مهم ترین
عامل تعریف مردم از محله خود می باش��د ،25توجه به آن در رویکردهای مداخله در بافتهای مس��أله دار
نیز به تدریج مورد تأکید بیش��تری قرار گرفته است و بس��یاری از نظریه پردازان شهری ،رویکرد مجددی
را ب��ه بازآفرین��ی کارکردهای «محله مقی��اس» مورد تأکید ق��رار داده اند؛ در این راس��تا مفهوم اجتماع
محلی(باهمس��تان) و توس��عه اجتماع -محور از رویکردهای متأخر مطرح در برخورد با بافت ها و محالت
تاریخی می باشد.
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تأکی��د ب��ر نق��ش محل��ه و اجتم��اع محل��ی و ظه��ور برنام��ه ری��زی محل��ه -مبن��ا در سیاس��تهای
پیش��نهادی س��ازمان مل��ل نی��ز دی��ده م��ی ش��ود  .26ای��ن موض��وع از ده��ه  1970ب��ه ط��ور
27
ج��دی مط��رح ش��د و مقول��ه ه��ای مش��ارکت ش��هروندی (از ده��ه  ،)1960مناف��ع عام��ه
(دهه ،)1970حلی تأکید دارد و آن دس��ته افرادییت های ارزشمند آن ها ،انتقاد به دیدگاه اثبات گرایانه
و پوزیتویس��تی در شهرس��ازی(دهه  )1980و به دنبال آن تأکید بر جنبه های انسان گرایانه و اجتماعی،
عناصر اصلی پارادایم محله -مبنا بودند .این رویکرد که مبتنی بر مهندسی اجتماعی بوده ،به جای نگرش
کالن و مقی��اس های ذهنی به ابعاد مش��خص فضا -زمان در مقی��اس محلی و خرد می پردازد و به دنبال
سرش��ت ویژه و خاص هر محله و ناحیه ش��هری است که توسط فرضیات قراردادی کالن در مقیاس کالن
ش��هرهای امروزی ،متوقف ،پنهان و یا به فراموش��ی سپرده شده اس��ت(حاجی پور .)38-9:1385 ،تأکید
نظری و اجرایی این رویکرد بر ظرفیت های موجود توس��عه در بسترهای محلی و بکارگیری نگرشی است
ک��ه ام��کان به خدمت گرفتن تمامی ظرفیت ها و توان های محلی را دارا باش��د .به عبارت دیگر توس��عه
اجتماع محلی عبارت است از پاسخگویی به نیازهای روزمره ساکنان یک محله با حداکثر اتکا به منابع ،توان،
ارزش ها و مشارکت درونی آن ها(حاجی پور1385 ،؛ صرافی.)1389 ،

برنامه ریزی محله -مبنا بر این نکته تأکید دارد که ساکنان باهمستان ها طی تجربه مشترک و طوالنی
زندگی در یک محیط می توانند بسیاری از نیازها و ضرورت های روزمره زندگی خود را تشخیص داده و در
هماهنگی با مدیریت های سطوح باالتر به ایجاد محالت شهری پایدار کمک کنند .توسعه اجتماع محلی به
پایداری سرمایه های طبیعی ،انسانی و اجتماعی ،عالوه بر سرمایه کالبدی محله می پردازد؛ در واقع فرآیند
28
دگرگونی اجتماعی -اقتصادی منجر به بهگشت کالبدی محله می گردد .این چنین فرآیندی به توانمندسازی
جمعی می انجامد(همان).

«ظرفیت س�ازی »29و «س�رمایه اجتماعی ،»30دو مفهوم کلیدی در این رویکرد هستند« .بولن» در این
فرآیند ضمن تأکید بر اهمیت ظرفیت س��ازی برای ایجاد باهمس��تان ها ،شکل گیری سرمایه اجتماعی را
 25ر.ک .به بعد جامعه شناسی شهری
 26همایش سکونتگاه های انسانی(هبیتات) در 1996

24 Community-based approach

27 Public Interest
28 Empowerment
29 Capacity Building
30 Social Capital

پیش نیاز فرآیند توسعه باهمستان مي داند( Bullenبه نقل از حاجی پور.)41 :1385 ،

 UNDP 31در س��ال  1991ظرفیت س��ازی را ایجاد محیطی توانمند از طریق به کارگیری سیاس��ت ها
و چارچوب های قانونی مناس��ب ،توسعه نهادی ،مش��ارکت اجتماعات محلی(به ویژه زنان) ،توسعه منابع
انس��انی و تقویت س��امانه های مدیریتی تعریف کرده اس��ت( .)United Nations,2006:7کمیسیون
توس��عه پایدار س��ازمان ملل متحد در سال  1996در تعریف ظرفیت سازی بیان می کند فرآیند و وسیله
ای اس��ت که در طی آن دولت ها و نهادها و اجتماعات محلی ،مهارت ها و دانش خود در زمینه مدیریت
منابع محیطی و طبیعی به نحوی پایدار در طی فعالیت های روزانه خود ارتقا دهند(.)UN, 1996:2
نمودار  شماره  :1ساختار کلی سامانه ظرفیت سازی
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منبع :محمدی 1388 ،

گروه های اصلی موردنظر در فرآیند ظرفیتسازی عبارتند از:

 -1نهادهای دولتی و سیاستگذاران که باید به نقش توانمندساز ،تسهیل گر و پشتیبان تغییر نقش دهند؛

 -2نهادهای مسئول و اداره کنندگان محلی و دستگاه های خدمات رسان و گروههای ذینفع؛ پیادهسازی
برنامه ها نیازمند نهادهای نافذ در اجتماعات محلی با مشارکت فعاالنه آنهاست.

 -3اجتماعات محلی س��اکن که هدف اصلی و گزینه اصلی در فرآیند ظرفیت س��ازی به ش��مارمیروند
(محمدی.)10-11 :1388 ،

در این راس��تا دیدگاه دارایی -مبنا با بس��یج داراییهای محلی نظیر س��رمایه اجتماعی و کالبدی
موجب ظرفیتسازی میشود (عارفی.)23 :1380 ،
 .1-4دیدگاه دارایی -مبنا: 32

«کرتزم��ن» و «م��ک نایت» در مطالعه خود تأکید زیادی بر رویک��رد «دارایی -مبنا» در مدیریت و
31 United Nations Development Programme
32 Asset-based

توس��عه اجتماع محلی داش��ته و آن را جایگزین مناس��بی برای نگرش «نیاز-مبنا» به توسعه اجتماعات
محله ای می دانند .به اعتقاد آن ها حقیقت آن اس��ت که هر اجتماعی دارای نیازها ،کمبودها و مس��ائلی
اس��ت در عین حالی که دارای دارایی ها و توانایی هایی نیز هس��ت .درست همانند یک لیوان که تا نیمه
آن پر از آب است؛ می توان نیمه خالی آن را دید یا به نیمه پر لیوان توجه کرد .یک اجتماع محلی نیز به
مثابه این ظرف ّآب که می توان آن را مکانی دانست متشکل از مصرف کنندگانی با مجموعه نیازهایشان
و یا اینکه مکانی فرض کرد با شهروندانی که دارای قابلیت ها و استعدادهایی برای عرضه کردن در اختیار
دارند ( Kretzmann and McKnightبه نقل از حاجی پور.)42 :1385 ،
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دیدگاه دارایی -مبنا با نگرشی جامع و فرآیندی ،تمایل به انسجام رفاه «مردم» و «مکان» دارد و با
بسیج دارایی های محلی نظیر دارایی های مردم -مبنا(سرمایه اجتماعی) و مکان -مبنا(سرمایه کالبدی)
موجب ظرفیت سازی می شود .سرمایه کالبدی ،موجودی منابع مادی از قبیل مسکن ،راه ها ،پارکها و
فضای عمومی را شامل می شود در حالی که سرمایه اجتماعی بر الگوهای کنش متقابل مشترک استوار
است .دیدگاه مذکور این سرمایه ها را به عنوان ابزاری برای سایر اهداف مورد توجه قرار میدهد(Grant
& Porterبه نقل از خاکپور و همکاران1388 ،؛ عارفی.)1380 ،
تفاوت سرمایه کالبدی و سرمایه اجتماعی نیز قابل توجه است .استرام( ،)1997سه دسته تفاوت میان
س��رمایه اجتماعی و کالبدی قائل شده است .نخست اینکه سرمایه کالبدی آسان تر از سرمایه اجتماعی
مش��خص می ش��ود .شاید این امر ،دلیل اهمیت سیاست های مکان گرا نظیر طرح های نوسازی را برای
سیاس��تمداران و تصمی��م گیران ،به عنوان راه حل هایی با نتایج ملم��وس ،به جای تالش برای تولید یا
افزایش موجودی فعلی سرمایه اجتماعی تبیین کند .دومین تفاوت اینکه سرمایه کالبدی بر اثر استفاده
یا مصرف بیش از حد در طول زمان از بین می رود و یا فرسوده می شود در حالی که سرمایه اجتماعی
بر اثر استفاده ،تقویت می شود .سوم ،علی رغم اینکه سرمایه اجتماعی به سهولت و به سرعت زایل می
ش��ود ،جایگزینی آن نسبت به جایگزینی سرمایه کالبدی دش��وارتر است(عارفی .)28 :1380 ،از این رو
نس��بت به تقویت و یا زایل نمودن ناآگاهانه سرمایه اجتماعی باید حساس بود .برای مثال جابجایی افراد
فقیر به عنوان پیامد ناخواس��ته طرح های نوس��ازی شهری دهه های گذشته ،در زوال سرمایه اجتماعی
نقش داشت .سرمایه گذاری بر روی سرمایه کالبدی نیز به منظور جبران فرسایش کالبدی الزامی است
و می تواند نقش شتاب دهنده در تولید و تقویت سرمایه اجتماعی داشته باشد .افزایش سرمایه کالبدی
می تواند به ش��یوه های مختلفی انجام ش��ود؛ در این خصوص می توان به تبدیل زمین های خالی به
کاربری های جدید ،اس��تفاده مجدد و س��ازگار با بناهای قدیمی ،تعمیر راه های قدیمی و بهسازی پیاده
روها و ...اشاره کرد .جنبه مکمل بودن سرمایه اجتماعی و سرمایه کالبدی برای توسعه اقتصاد محلی ،به
جای قابلیت جایگزینی آن ها می تواند مبنایی برای سیاست های دارایی -مبنا باشد(همان).
با توجه به مفاهیم مطرح در رویکرد محله -مبنا از جمله ظرفیت سازی و دیدگاه دارایی -مبنا با تکیه
بر س��رمایه های کالبدی و اجتماعی ،می توان مهم ترین اصول و مؤلفه های بدس��ت آمده از این رویکرد
را در قالب نمودار زیر مالحظه نمود .الزم به ذکر است این اصول ،علت و معلول یکدیگر بوده و برخی از
آن ها را می توان در قالب اصول کلی تر دید .از طرفی اصول به دس��ت آمده از رویکرد اخیر ،با بس��یاری
از اصول مطرح گشته توسط الگوهای عام محالت قابل تطبیق می باشند.

نمودار شماره  :2مدل مفهومی مقاله
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منبع :نگارندگان

نتیجه اینکه رویکرد محله -مبنا با اتکا به توان ها و فرصت های موجود و نگرشی جامع و فرآیندی،
که مردم را در کانون توجه قرار داده ،به دنبال افزایش مش��ارکت ،افزایش اعتماد و تعامالت اجتماعی،
توسعه اقتصاد محلی ،افزایش ظرفیت و توانمندسازی محله ای و دستیابی به توسعه پایدار می باشد.
 .5جمع بندی:
این مقاله با مروری بر مفهوم محله در جهان و ایران به بازشناس��ی ابعاد مختلف جامعه ش��ناختی،
انس��ان شناختی ،برنامه ریزی ،طراحی و مدیریت شهری این مفهوم پرداخت .بر اساس بررسی صورت
گرفته ،می توان اذعان داش��ت هر چند تغییرات گسترده جوامع شهری و تأثیرات متقابل این تغییرات
بر شهرس��ازی جوامع در دوران معاصر ،ایفای نقش محله در ابعاد مختلف به ویژه بعد اجتماعی که از
ابتدا الهام بخش و خاستگاه نظری آن بوده را تحت الشعاع قرار داده لیکن نتوانسته از ضرورت و اهمیت
پرداختن به آن بکاهد.
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در جامعه ایران نیز محالت سنتی با پیشینه ای به قدمت شهرنشینی همواره به عنوان یکی از ارکان
سازمان فضایی بافت های تاریخی و واحدی کالبدی -اجتماعی در این بافت ها ایفای نقش نموده اند.
این در حالی اس��ت که محله در جامعه ش��هری معاصر ایران در اثنای تغییر و تحوالت شهری معاصر و
در س��ایه مداخالت مبتنی بر الگوهای وارداتی شهرسازی ،از مفهوم واقعی و توان و کارکردهای فضایی
و اجتماعی خود فاصله گرفته اس��ت .می توان گفت در ش��هرهای امروزی ایران محله بیشتر در مفهوم
مجاورت کالبدی واحدهای مس��کونی به کار گرفته ش��ده است و نه بستری برای همبستگی اجتماعات
محلی .متأس��فانه اغلب مداخالت در معدود بافت های قدیمی موجود نیز که با توجه به اصالت و مدت
اقامت س��اکنین و حس تعلق آنها همچنان دارای بافت اجتماعی نس��بتاً منسجم ولی کالبدی فرسوده
و مس��أله دار هس��تند با رویکردهای صرفاً کالبدی تحت عناوین بازسازی و نوسازی و بدون توجه کافی
به س��رمایه اجتماعی موجود صورت پذیرفته اس��ت .با توجه به اینکه تولید سرمایه اجتماعی نسبت به
س��رمایه کالبدی بسیار زمان بر و دشوارتر اس��ت ،تجدید نظر در رویکردهای مذکور با توجه به تبعات
جب��ران ناپذیر آنها مانند جابجایی جمعیتی و از دس��ت رفتن س��رمایه اجتماعی این بافت ها ضرورت
دارد .این مقاله با مقایس��ه ویژگی های محالت س��نتی و معاصر ایران با مزای��ای عام محله گرایی و با
تبیین ویژگی های رویکرد محله-مبنا ،اتخاذ این رویکرد را به عنوان رویکرد مبتني بر تأكيد و تقویت
س��رمایههای اجتماعی محله به عنوان رویکرد مطلوب مداخله در ش��رایط باف��ت های قدیمی موجود
م��ورد تأکید و توصیه قرار میدهد .مقایس��ه نتایج به دس��ت آمده از پژوهشه��ای قبلی با مؤلفههای
رویک��رد محله -مبنا که در این مقاله مورد بازشناس��ی قرار گرفت ،تناظ��ری ناظر بر لزوم پرداختن به
ابع��اد اجتماع��ی بافت های تاریخی به م��وازات ابعاد کالبدی بافت و ضرورت ظرفیت س��ازی از طریق
توانمندسازی و تشویق خودیاری محالت با هدف نهادینه سازی نگرش مشارکتی و واگذاری مسئولیت
به مردم محلی در نگاهی از پایین به باال به دست می دهد و ضرورت اتخاذ رویکرد محله -مبنا در این
گونه بافت ها را قوت میبخشد.

منابع:
 .1اش��رف ،احمد(«،)1353تحقیق در مس��ائل ایران :ویژگی های تاریخی شهرنشینی در ایران(دوره اسالمی)»،
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