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مـفاهـيم و تـعاريف محله
ــهري، پديده هاي بنيادي در نظام تنظيم شهري در گذشته و  محله هاي ش
نيز در حال حاضر در بسياري از كالنشهرهاي جهان از جمله كشور ما تلقي 
مي شوند. محله مفهومي كهن است كه در سال هاي اخير مورد بي توجهي و 
بي مهري هاي فراوان قرار گرفته و در ايران همواره از جريانات كالن اجتماعي، 
اقتصادي، فرهنگي، مذهبي و سياسي موجود در شهرها تأثير پذيرفته است. بر 
اساس فرايند توسعه برنامه ريزي شهري، ايجاد شهر طبق تنظيمات جغرافيايي 
جديد و يا دخالت در تقسيم بندي فضايي، منجر به تجديد ساختار كالبدي 
ــهرهاي مدرن در شكل نواحي منفصل و بي ارتباط شهري شده است. به  ش
ــهرها و گسترده شدن دامنه مبادالت انساني،  دنبال رشد وسيع فيزيكي ش
ــكوني و سازماندهي روابط ساكنين  موضوع «هويت يابي» در محله هاي مس

شهري با سكونت گاه هاي زيستي شهر در شكل كالبدي-اجتماعي محله به 
يكي از لوازم ساماندهي شهري تبديل شده است. در دهه هاي اخير محله و 
محيط اجتماعي و انساني آن به ويژه در سطح روابط اجتماعي، زمينه را براي 

(Mousavi,1998:18).برنامه ريزي بهتر بازسازي شهري فراهم كرده است
ــنتي، محصول انتخاب طبيعي ساكنين و خانوارها و برخوردار  محله هاي س
از رشد طبيعي بوده است. محله گزيني در بسياري از شهرهاي بزرگ جهان 
در ارتباط مستقيم با كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي است. گاهى ممكن 
است ويژگي هاي متفاوت مذهبي، نژادي، فرقه اي و يا عوامل اقتصادي سبب 

جداگزيني مكاني ساكنين در نواحي مختلف شهر شود.
محله واحد اجتماعي درون شهر تعريف مي شود كه ساكنين آن ممكن است 
بر حسب خصوصيات ويژه جمعيتي گرد هم آمده باشند. موقعيت اقتصادي 
از قبيل نوع شغل، شرايط عمومي اجتماعي مانند سطح برخورداري و رفاه 
ــت كه  اقتصادي و نيز تفاوت هاي فرهنگي و نژادي از جمله خصوصياتي اس

ممكن است محله نشينيان را از يكديگر متمايز نمايد. 
مفهوم محله شهري در برخورد نخست تداعي كننده حوزه جغرافيايي پيچيده 
در شبكه فضايي شهر است كه در درجه نخست، داراي كاربري مسكوني و 
ــپس داراى كاربري هاي ديگرى همچون اداري، تجاري، خدماتي و مانند  س
ــت. به نظر  ــناختي محله به مراتب پيچيده تر اس آن. اما «واقعيت جامعه ش
جامعه شناسان، معرف هاي سنتي محله با واحد حيات جمعي و جامعه پذيري 

در ارتباط است. « (رباني،1382: 154).
ــت ادوار تاريخي و تحولي  ــنتي در شهرهاي بزرگ ممكن اس محله هاي س
ــرايط و تحول در مناسبات شهري  ــند. تغيير در ش خاصي را طي كرده باش
ــكار محله دارد. از جمله عوامل مؤثر در تغيير  تأثير مستقيم بر كاركرد آش
ساختار محالت شهري طرح ها و برنامه ريزى هاي كنترل شده شهر است كه 
به گونه اي غيرمستقيم ساز وكار طبيعي شبكه زندگي و فعاليت محله اي را 

دگرگون نموده است. 
زيست شهرى ايرانيان در سه اليه (سطح) متقاطع صورت مى گيرد. اين سه 
سطح به ترتيب عبارتند از : خانه مسكونى، محله شهرى و شهر. (فالمكى، 
ــينان ايران زمين، در  ــت شهرنش 1383: 4). فرهنگ محله اى در بطن زيس
طول تاريخ استمرار داشته است و به همين سبب است كه در جريان ترويج 
خانه سازى و شهرك سازى هاى ناسنجيده دهه هاى اخير توانسته است برخى 
ارزش ها، انديشه ها، مفاهيم و سنت هاى معنوى را در زيست شهرى پايدار نگه 

دارد. (سبحانى، 1385: 30). 
ــن واحد «مدنى»  ــواده) كوچك تري ــس از خانوار (خان ــه را مى توان پ محل
(صرف نظر از مجتمع مسكونى) محسوب كرد. ارزش هاى انسانى- معنوى، 
ــنت ها و آداب زيست شهرنشينان چنين نشان مى دهد كه دشوارترين و  س
پرشورترين لحظه هاى زندگى آنها در محله هاى مسكونى سپرى شده است؛ 
سازش هاى بازاريان يا زياده خواهان حكومتى و مذهبى را ساكنان محله هاى 
شهرى خنثى مى كرده اند، از گذشته هاى دور تاكنون، همزيستى هاى مدنى، 

شهرنشينان را پايدار مى كرده است. 
شناخت واحد محله- شهري 1

محله بافت و برش تفكيك ناپذيرى از شهر است. محله واقعيتي اجتماعي 
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امروزه در گفتگوهاي روزمره وقتي 
ســخن از محله به ميــان مي آوريم، 
مفهومي بديهي و بي نياز از تعريف و 
تفســير را در ذهنمان جاي مي دهيم، 
اما قــادر به تعريف آن نخواهيم بود. 
امروزه اصطالح محله را بدون اطالع از مفهوم واقعي 
و پيشــينه بلند تاريخــي آن به كار مي بريــم. يكي از 
ويژگي هاي كهن شهرهاي ايراني وجود محالت شهري 
داراي وحدت كالبدي، فضايي و استقالل نسبي از نظر 
عملكردي بوده كه گروه متجانسى از مردم، خانه هاي 
آنها و مراكز تأمين خدمات اوليه زندگي آنها را در خود 
جاي مي داده اســت. تشابهات فرهنگي موجود در اين 
محالت كه مبتني بر عواملي چون دين، مذهب، قوميت، 
زبان، شــغل و ... بوده و به حيات روزمره، انديشه ها و 
فعاليت هاي ساكنين آن نظم مى بخشيد. بي توجهي به 
مفهوم واقعي محله، كاركردها و نقش هاي آن در قرن 
اخير، باعث آسيب كالبدي- عملكردي محالت شهرهاي 
تاريخي و  زوال تدريجي آنها شده است. اگرچه رجعت 
به سازمان فضايى كهن محله هاي شهري به سادگي 
توجيه پذير، عملي و منطقي نيست، با اين حال بازتوليد 
مفهوم محله با اتوجه به نيازهاي زمانه مي تواند سبب 
حفظ نظام اجتماعي- اقتصادي محالت تاريخي شهرها 

و جلوگيري از نابودي ساختار كالبدي آنها شود. 
واژگان كليدى : محله شهرى، سازمان فضايى شهرى، احياء.



43

27ويژه نامه شماره پنجم / 

ــود دارد. از نظر «ممفورد» محله  ــهرها وج ــت كه در تمام ش و فيزيكي اس
ــود  ــناخته مي ش ــهر ش ــته اي آن در ش با مرزهاي معين و نيز جايگاه هس
ــي و نوع ارتباط نزديك  ــاي فيزيكي، جمعيت (Mumford,1945 ). ويژگي ه
ــبب  ــترك س ــاكنين آن با يكديگر و نيز فضاي اجتماعي و محيطي مش س
مي شود محله ها از يكديگر متمايز باشند. برخي از محققين واحد همسايگي 
را بنياد واقعي در محله مي دانند. از نظر «شكويي» محله  از خانه هاي  مجاور 
هم  در يك  فضاي  جغرافيايي  مشخص تشكيل  مي شود. به  عبارت  ديگر محله  
از تركيب ، پيوستگي كم  يا زياد، معاشرت  و روابط  محكم  همسايگي  و ارتباط 
ــكويي ، 1365). بدين  ــمي  ميان  گروهي  از مردم  به  وجود مي آيد(ش غيررس
ترتيب  در يك محله شهري ادغام عناصر مختلف محيطي و اجتماعي منجر 
ــود كه طي آن شبكه فعاليت ها، عملكردها  ــاختار فضايي مي ش به توليد س
ــبي مستقلي را پيدا  ــايي و بطور نس و تنظيمات جمعي، هويت قابل شناس

مي كند.
طبق نظر «ويلمن» اجتماع محله اي، شبكه روابطى از نوع شخصي دارد. به نظر 

او و نيز «ليگتون» پنج علت اصلي باعث مطالعه محله مي شود :
1 محله واحد مجزي نوع شهري است كه قابل مشاهده است.

2 روابط اجتماعي در سطح محل آنرا يك واحد مستقل مى كند.
3 توضيح فضايي روابط، نياز به مطالعه مرزهاي جغرافيايي آن از لحاظ نظام 

اداري را حذف مى كند.
4 محله دنياي اجتماعي كوچك در درون شهر و موزائيك دنياي اجتماعي 

برابر با اجتماع2 است 
ــراد  ــط اف ــه و رواب ــده در محل ــن كنن ــش تعيي ــكان نق ــت م 5 موقعي

.(Mousavi,1998)ندارد
ــش نهايي را در  ــه كرده اند، مكان نق ــر» و «گان» توج ــه «بلوم  همچنان ك
ــازمان محله ندارد؛ بلكه زمينه ساز آن است. «هاروي» و «مسي» به عنوان  س
جغرافي داناني كه روي خودآگاهي از مكان در سال هاي اخير مباحثي را مطرح 
ــايي  ــهري را ويژگي مهم و قابل شناس كرده اند، هويت اجتماعي در محله ش
ــي بسيار نزديك است.  مي دانند. از اين نظر ديدگاه هاي آنان به جامعه شناس
معهذا تركيب فضايي در روش اين دو محقق شهري، نقش مهم تري در تحليل 
ــور» در كتاب «توليد مكان» نيز  ــئله، مورد نظر «لوف روابط دارد. همين مس
ــت (Blockland,2003 :8). از اين رو مي توان گفت محله هاي شهري  بوده اس
واحدهاي جغرافيايي فاقد معني و كاركرد نيستند؛ بلكه بالعكس آنها در ارتباطي 

پيوسته و كاركردي قرار دارند. 
ويژگى محالت شهرى گذشته ايران

ــاختار گذشته شهري در ايران، شبكه روابط   از جمله ويژگي هاي مهم س
ــت. وضعيت فوق  ــهر از نوعي هويت محله اي اس محله اي و برخورداري ش

ــاكنين اين محالت و  ــه زندگي جمعي بهتر براي س ــرايط را براي ادام ش
ــيب ها و ناهنجاري هاي اجتماعي فراهم مي كرد.  ــياري آس پيشگيري بس
ــاختار محالت شهري تهران در گذشته به دليل نزديكي مكاني  به ويژه، س
ــاس تعلق مكاني بين آنان ارتباط متوالي موجود ساكنين را  اعضاء و احس
موجب و در نتيجه امكان تأمين بسياري از نيازهاي عاطفي و رواني افراد را 
ــم مى كرد. روابط اجتماعي با دوام بين اهالي يك محل، حضور خرده  فراه
ــئوليت  ــاس مس فرهنگ تعامل و همياري، حفظ حريم و حرمت ها، احس
ــت فرهنگي و اجتماعي افراد در محيط زندگي  ــالمت و بهداش در قبال س
ــياري از خصوصيات كاركردي  ــنن و ارزش هاي موجود و بس بر حسب س
ــته بوده است. بدون   ــبكه اي شهر در گذش ــابه ديگر، عالئم پويايي ش مش
ــياري از محله  ترديد با هر ديدگاه  و منظري  كه  به  محيط ها و فضاهاي بس
ــن است كه برخي  فضاهاي محله اي،  ــهري در تهران بنگريم، روش هاي ش
محيطي خالق ، سرشار از تنوع  و واجد معني  است  و با تقويت  ارتباط  انسان  
ــتي مطلوب  به وجود مي آورند؛ مانند محله نازي آباد  با محيط ، محيط  زيس
ــر محله ها فاقد اين  قابليت ها بوده  و  ــي،1383: 28). اما برخي  ديگ (عروج
قادر نيستند ارتباط  مناسبي  با مردم  و استفاده  كنندگان  خود برقرار كنند؛ 

 .(Mousavi, 1997) مانند شهرك كاروان
نكات الزم در بازسازى محالت

ــازي فيزيكي محله هاي شهري اولويت نخست به طراحي و تراكم  در بازس
ــاختمان هاي مسكوني، دسترسي به فضاي باز محيطي، ايجاد بوستان و  س
فضاي سبز متناسب با سطح و نياز واحدها، ايجاد يا تغيير تدريجي شبكه 
ــات مزاحم و آالينده به بيرون محله،  ــات خدماتي و انتقال تأسيس تأسيس
ــي هاي خدماتي است. ايجاد  طراحي ميادين، خيابان ها، تقاطع و دسترس
واحدهاي كارشناسي و فني در سطح برنامه ريزي و توسعه محلي و استفاده 
ــاكنين محلي و مهم تر از همه جلوگيري از احداث  ــنهادات س از نظر و پيش
ــات فاقد كنترل و ارزيابي فني از جمله مراحل مهم اقدام در  بناها و تأسيس
روشهاي بازسازي است. امروزه موضوع «بازسازي فيزيكي محله اي» به روشي 
ــال و موجود در محله ها  ــود كه در آن بخش هاي گوناگون فع اطالق مي ش

ــتي،  ــز بهداش ــل مراك از قبي
و  ــد  خري اداري،  ــي،  آموزش
فروش و حمل و نقل عمومي 
هر كدام ممكن است روش و 
الگوي خاصي را در سطح يك 
ناحيه و در چارچوب بازسازي 
ــاب كنند  ــهر ايج عمومي ش

.(Blockland, 2003 : 13)
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محله را مى توان پس از خانوار (خانواده) كوچك ترين 
واحــد «مدنــى» (صرف نظر از مجتمع مســكونى) 
محسوب كرد. ارزش هاى انسانى- معنوى، سنت ها 
و آداب زيست شهرنشينان چنين نشان مى دهد 
كه دشوارترين و پرشــورترين لحظه هاى زندگى 
آنها در محله هاى مســكونى ســپرى شــده است


