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   چکیده

این در حالی است  .اهمیت تاریخی خود، امروزه در نظام دهی به الگوي سکونت شهري کم اهمیتی را دارا هستند رغمعلیمحالت شهري 

که در چند دهه اخیر چارچوب نظریه توسعه پایدار، تاکید مجددي بر احیاء آنها صورت گرفته است. دیدگاه توسعه محله پایدار، رویکرد 

هدف در .شودمیحیات شهري تصور  هايسلول عنوانبهدر بازگشت به مفهوم محله  شهرکه در آن حل مشکالت  کندمییت ونوینی را تق

شهري ، سعی شده است در یک محله منتخب شهر تهران(محله الگوهاي اجتماعی  یابیسازمانن پژوهش بازیابی مفهوم نوین محالت در ای

 استفاده باپایدار مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.  ايمحلهجلفا) فرایند احیاء مفهوم و کارکردهاي محله در چارچوب رویکرد توسعه 

 و ینذه تصورات بررسی به کانون هايگروه و عمیق مصاحبه روش کاربرد و پایدار ايمحله توسعه دیدگاه در مطرح هايشاخص و اصول از

 گسست ،دهدمی نشان حاصله نتایج . است شده پرداخته اجتماعی هاي یه سرما و ارتقاء فضایی ساختار بهبود زمینه دو در ساکنین نظریات

 ارتباطات کاهش و ساکنین یانم پیوسته اجتماعی ساختار رفتن ینب از سبب محدوده کالبدي هویت رفتن بین از و محله فضایی ساختار در

 ایجاد و محلی اجتماعات و هاگروه قالب در قوي اجتماعی هايشبکه ایجاد که داد نشان نتایج همچنین .است گردیده مردم انیم تعامالت و

 وضعیت بهبود و شهري مشکالت حل سبب مؤثر بازخوردي صورتبه تواندمی ساکنین، میان ارتباط برقراري اي بر الزم بسترهاي و هازمینه

 .گردد ساکنین زیستی

  

  اجتماعی هايسرمایهپایدار، ساختار فضایی محله، هویت کالبدي، اجتماعات محلی،  ايمحلهدیدگاه توسعه  کلیدي: هايواژه

  

  مقدمه - 1

زمان ممکن تحت  ترینسریع. پیشرفت روزافزون جهان همه مناطق را در هست» ارتباطات«و  »اطالعات«عصر حاضر، عصر 

محله مسکونی و روزانه شاهد دوري مردم از مکان زندگی،  صورتبهاقبال عمومی از این امر،  باوجود. دهدمیقرار  تأثیر

 ساکنین محلی پذیريمسئولیت رفتن بین از بالتبع و زندگی محدوده به خاطر تعلق وجود عدماجتماعات محلی و همچنین 

 و فضاهايمسکونی  محالت شهرها، ضامن خود که بزرگ شهرهاي »اجتماعی سرمایه «، اخیر قرن در . باشیممی است، محالت

 ،دستخوشهاپدیده شدن جهانی اندیشه از ناشی جریانات و تحوالت تبع به و خود تکوین فرآیند و تحول در سیر شهري

یده گردمیعظی گسست دچار او زندگی محیط و انسان میان ارتباط جریان این در .اندگردیده شگرفی هاي دگرگونی و تغییرات

 است نموده تشدید را اجتماعی هاي پیوستگی از عاري اجتماعی فضاي گیريشکل و مکانی جدایی مقدمه موجود شکاف .است
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 بوده جمعی مشترك روابط تولید ساززمینه و عمده عوامل جمله از زندگی محیط به انسان تعلق اجتماعی جغرافیاي نظر از .

  .است

 مشارکت سایه در تنها خود که گردد مسکونی محالت فضایی ساختار گسیختگیازهم سبب تواندمی محلی ارتباطات نبود    

 و دانندمی روستایی زندگی و روستاها به بازگشت را شهرها مشکالت حل راه ايعده . یابدمی بهبود و یافته مفهوم مردمی

  حل راه ارائه درصدد و کنندمی اشاره نیز ن آ مثبت جوانب به ، شهري زندگی ناخوشایند يهاپدیده قبول با دیگر گروهی

 خاطر تعلق احساس ایجاد با توانمی پایدار ايمحله توسعه دیدگاه از استفاده با .باشندمی مشکالت این بر غلبه جهت اسبمن

   .رسید موفقیت به زیستی هاي مکان مشکالت حل در ايمحله فرهنگ و مشترك حس و ساکنین در

 کنندگانمشارکت و محلی هايگروه قدرتمند طریق از شهري محالت درون بالقوه هاي پتانسیل از تا دارد سعی تحقیق این   

 بهتري فضاي ایجاد بر عالوه بطوریکه ، نماید استفاده متمرکز و مؤثر و عمیق فعال، صورتبه اجتماعی هايسرمایه عنوانبه

  .نماید ایفا آنها مکانی هویت ایجاد در اساسی نقش شهري محالت فضایی ساختار بهبود با تفریح و کار زندگی، براي

سلول هاي حیات شهري داراي نقش اساسی در زندگی ساکنان آنها  عنوانبهاز گذشته دور محالت مسکونی شهرها، 

نژادي، مذهبی، اقتصادي و -هاي قومیبراي گردآوردن افراد با ویژگیبا توجه به اینکه در گذشته محالت شهري، مکانی  .اندبوده

هاي مشترك در یک محدوده، آن بخش از شهر داراي ، به دنبال تجمع بیشتر افراد با ویژگیبوده استاجتماعی و... مشترك 

همین عامل هویتی در آن محدوده  گردد.هاي اطراف میکه سبب تمایز آن از دیگر بافت بودمی ايشدهشناختههویت خاص و 

. وجود یک گرداندمیاطراف متمایز  هايمحدودهنیز از  آن راسبب ایجاد فضاهایی با کارکرد و عملکردهاي خاص شده که بافت 

منجر به ایجاد اهداف و عالیق مشترك در میان ساکنین یک  معموالًشیوه زندگی خاص در میان افراد ساکن در یک محله 

  .گردیدمیمحله 

اساسی ایجاد گردیده است . در این  در چند دهه اخیر ، با تغییرات شگرف در شیوه زندگی در ساختار محالت نیز تغییرات

زندگی شهري ر ا درگرو  و شهرها دیدگاهی که حل مشکالت کنونی عنوانبهپایدار  ايمحلهدیدگاه توسعه  شدنمطرحمیان با 

 اجتماعی موجود در آن به حل هايسرمایهو  زادرونبا استفاده از نیروهاي توانمند  توانمی، داندمیبازگشت به مفهوم محله 

  مشکالت موجود پرداخت.

 چنین هم و شاخص کالبدي عناصر و هاکاربري اجتماعی، تعامالت و هافعالیت از مرکب ايمجموعه محالت فضایی ساختار     

 . دهدمی تشکیل را ايپیوسته هم به فضایی شبکه ، ساختار این . هست عمومی هايعرصه فضاها یا و ارتباطی هاي شریان

 و حیات شهر، نهایت در و منطقه یعنی ، کالبدي تر باالرده به محالت ة دهند ارتباط هايرشته عنوانبه ارتباطی هاي شریان

 شالوده ، مجموعه این .هستند اجتماعی هايفعالیت تبلور مکان محله عمومی فضاهاي .دسازمی منتقل آنها به را سرزندگی

ي فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و به هاویژگیتشکیل داده و بیانگر  را آن اجزاي و شهر سطح در کالبدي – فضایی سازمان

  .هستعبارتی بیانگر هویت آن جامعه 

 ساختار بازتاب ماهوي و صوري . این نمایدمیالزم است هر محله داراي ساختاري باشد که آن را از محله مجاور متمایز       

ه به لر آن ارتباطات اجتماعی در سطح محاست که د ايشبکه یژگی هاي فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنین محله بوده وو

  ايمحلهاست که در آن حیات مدنی و زندگی شهري در مقیاس  ايمحدوده. به عبارتی پیونددمی شکل هاي متفاوت به وقوع

  .یابندمیمقیاس، در آن نمود  در ایني فرهنگی ، اجتماعی ، تاریخی هاشاخصجاري است و 

 هايتوسعه. این محدوده داراي پیشینه تاریخی قوي و دستخوش استمحدوده مطالعاتی در این تحقیق، محدوده جلفا 

 پیشینههاي همت، حقانی و رسالت قرار گرفته است.  و بزرگراهه سه شهرداري تهران حدفاصل خیابان شریعتی منطق جدید، در

اجتماعی  هايشبکهدور در این محدوده، سبب ایجاد  هايگذشتهاز اقلیت از جمله ارامنه  هايگروهتاریخی این محله و وجود 

، ایجاد است. در سال هاي اخیر به علت احداث خیابان هاي عبوري در این محدودهقوي و ارتباطات موثر در آن گردیده 
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و دیگر کاربري هاي از  هاشرکتمانند دانشگاه خواجه نصیر، فرهنگسراي هنر، ادارات و  ايفرا محلهفضاهایی با کاربري در سطح 

  گردیده است.بین رفتن تعامالت اجتماعی این قبیل، ساختار فضایی و اجتماعی این محدوده دچار گسست شده که سبب از 

ي هر کدام از این دو بعد، در بهبود و حل هاویژگیدو بعد اجتماعی و کالبدي براي هر محله و استفاده از  نظر گرفتنبا در 

د توانمیاز ساختار اجتماعی  متأثر. ایجاد ساختار فضایی متناسب و یافتدست توجهیقابلبه نتایج  توانمیمشکالت محله، 

 نماید. سازينهادینهعالوه بر حل مشکالت موجود،سرمایه عظیمی را براي نسل هاي آینده در محله 

. دگرگونی رابطه توده و فضا و تغییر در تراکم هاي دارندعهدهمحالت شهري نقش اساسی در حیات و زوال شهرها به 

افزایش جمعیت شهرنشینی و... سبب تغییرات اساسی در  ،زندگی هايشیوهانسانی و ساختمانی همه و همه در اثر تغییر در 

ساختار فضایی محالت و در نهایت میزان ارتباطات و تعامالت اجتماعی در سطح محلی گردیده است. این تغییرات غیرقابل 

اجتماعی  اجتناب در محله و شهر سبب بروز مشکالت اساسی گردیده است. با توجه به ارتباط تنگاتنگ میان ساختار فضایی و

ي بهبود وضعیت در بعد دیگر ایجاد گردد. فراهم آوردن زمینه هازمینهمحالت، الزم است با دخالت و تغییر در هر کدام 

د سبب شود که محله و در نهایت کل شهر تمام خصوصیات توانمیبه مکان سکونت و کار خود،  دهیشکلمشارکت مردمی در 

  الزم را دارا گردد.

 منظوربهآن را،  بالقوهنیروهاي درونی  کارگیريبهو ارتباطات میان ساکنین محله ، امکان  اجتماعی هايشبکه شناسایی

  .یابدمی، رشد درونی محله، تحقق ترتیباینبهبهبود ساختار فضایی و کالبدي محله فراهم آورده و 

قرن بیستم کمیسیون  80اخیر، از حدود دهه  شهرها و افزایش جمعیت آنها در قرون رویهبیبا توجه به رشد و گسترش 

را براي اولین بار در سطح » توسعه پایدار«نظریه  »آینده مشترك ما«در گزارش  )WCED( زیستمحیطجهانی توسعه و 

بیشترین مباحث توسعه پایدار حول ضرورت هاي اقتصادي و محدودیت هاي  هاسال، در آن زمان تا جهان مطرح کردند

توجه می شد. بخصوص مباحث اجتماعی در کمترین  نبررسی می شد و به بقیه جوانب زندگی شهري کمتری محیطیزیست

نقش این نظریه در  »جهانی بیندیش، محلی عملی کن«درجه اهمیت قرار داشتند. اما در سال هاي اخیر با افزایش روند تفکر 

پایدار در سال هاي اخیر سبب  ايمحلهاحث توسعه جنبه هاي محلی و بومی بیشتر شده و اهمیت خاصی یافته است. مب

سازمان ملل  »و توسعه زیستمحیط«کنفرانس  1992تغییرات عظیمی در ساختار تفکري توسعه ایجاد نموده است. در سال 

 ییهاپیشنهادبود. آن طرح شامل  21را منتشر نمود که یک طرح عملیاتی براي توسعه پایدار در قرن » 21دستور کار «متحد 

 33دولت محلی در  1200نزدیک  1996تا  1992است. از سال  21محلی نمودن دستور کار  باهدفبراي دولت هاي محلی 

شهري و مطالعه ظرفیت هاي موجود در  هايمحلهبا این تفاسیر توجه به ]1[محلی منتشر نمودند  21دستور کار کشور جهان 

  بسیاري از کشورها قرار گرفته است. دریاي آزادتر الویت شناسایی و احیاي ارزش هاي حیاتی د منظوربهآن 

 هايزمینه در بیشتر ابتدا که شدهمطرح علوم هايزمینه همه در پایدار توسعه مباحث که است دهه دو حدود نیز ایران در   

 هايزمینه  در بخصوص که هست مطرح آن موازاتبه حرکتی اخیر ايساله در اما . شدمی گیري پی اقتصادي و محیطیزیست

 ایران در ايمحله توسعه موضوع به توجه . است گرفته قرار توجه مورد تري جدي صورتبه مردم حضور سیاسی  اجتماعی

  .باشندمی دسته این از سنتی ايمحله زندگی قالب در نوین هاي چارچوب ایجاد که است خاصی ابعاد داراي

آنها و استفاده از امکانات بالقوه هر  اجتماعی و کالبدي محالت سبب تقویت ارتباط میاناستفاده از این دیدگاه در دو بعد   

بستري براي  عنوانبهمنسجم و پیوسته به همراه فضاهاي باز عمومی  . ایجاد ساختار فضایی گرددمیکدام در حل مشکالت 

آنچه  ارکتی در میان ساکنین یک محدوده گردد.بروز رفتارهایی مش ساززمینه تواندمیاجتماعی قوي  تعامالت و ارتباطات

و  ايمحله. کاربري هاي است، فعالیت هاي اجتماعی جاري در فضاهاي آن سازدمیساختار فضایی محله را پویا و حائز اهمیت 

د به عاملی توانمید فضایی براي تماس هاي اجتماعی در سطح محله باشد. این ارتباطات خود توانمیفضاهاي عمومی محلی 

  بهبود ساختار فضایی و حل مشکالت محلی بدل شود. منظوربه

است برخاسته از ماهیت فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنین آن. رفتارهاي اجتماعی  هاییویژگیساختار فضایی محله، واجد 

 شوندمیزهاي رفتاري خلق فضاهاي شهري در جهت پاسخگویی به نیا ازآنجاکهبعث از فرهنگ آن اجتماع بوده و همواره من
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نقش  توانمی، نگیردمیرودررو و در میان ساکنین یک محله صورت  صورتبهدر سطح محالت که ارتباطات اجتماعی  ویژهبه

  آنها را در ایجاد هویت مکانی در سطح محالت نادیده انگاشت.

ي ارزشی، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی است. سیر تحول و بهبود آن هاویژگیساختار فضایی شهر و محله واجد  ازآنجاکه   

استفاده از الگوهاي انتزاعی برگرفته از  جايبههدایت گردد. پس الزم است  زادرون صورتبهو  هاویژگیباید بر اساس این  لزوماً

  الگوهاي جهانی، الگوهاي رشد را در درون محالت جستجو نمود.

 نظریهبراي دستیابی به ادبیات  توصیفی (اسنادي) هايروشهش، با توجه به میدانی بودن آن، از وجهت انجام این پژ

 توأمان صورتبهتأثیرگذاري و تأثیرپذیري متغیرها بر هم،  تحلیلی کیفی براي سنجش میزان هايروشموضوع و همچنین 

  استفاده گردیده است.

 مبانی نظري -2

تواند بدون اتکا به منابع و ظرفیت محیطی اطرافش پایدار بماند، بدون توجه به ي نمیکه هیچ شهر همان طوربه طور کلی 

این نظریه در مقیاس جهانی، مشکالت  شدنمطرح. با یابدنمیاجزاء درونی خود یعنی سلول هاي شهري نیز این پایداري تحقق 

محلی و بومی هر  هايویژگیبهاجرایی در نیل به این نوع توسعه در جوامع مختلف پدیدار گشت که مشکل اصلی آن عدم توجه 

این دیدگاه و حتی قبل از آن دیدگاهی که توجه به محالت شهري را عنوان سلول هاي حیات  موازاتبهمحدوده بوده است. 

در محالت شهري  زادرون، توسعه یافت. این دیدگاه حل مشکالت شهري را استفاده از نیروهاي توانمند کردندمیمطرح  شهري

یه در کنار . این دو نظردانستمیبرخوردار هستند،  کالن شهرهاسرمایه اجتماعی در  عنوانبهو اجتماعات محلی  هاگروهیعنی 

گردید. این دیدگاه مبین این اصل است که محالت شهري  »1پایدار ايمحلهتوسعه «نیکدیگر، منجر به تبیین دیدگاهی با عنوا

بستر  عنوانبهو توجه به محالت  شهرونديکه تنها بازآفرینی فرهنگ  باشندمیهاي عظیم اجتماعی و فرهنگی  دورنماداراي 

  .گرددمیزندگی اجتماعی ساکنین، به توسعه پایدار محلی منجر 

  ر:توسعه پایدا- 2-1

آن بر پاسخگویی به  که تاکید استیکی از نظریات مطرح در سال هاي اخیر جهت حل مشکالت شهرها، توسعه پایدار 

پایداري را  توانمینیازهاي جوامع انسانی در حد ظرفیت هاي محیط و بدون کاهش سرمایه طبیعی براي نسل هاي آتی است. 

وارد عمل شده و مشکلی را براي  محیطیزیسترا فرایندي محلی، مشارکتی و به دنبال تعادل دانست که در یک ناحیه «

  .]2[»نمی آورد باوجودمحدوده فراتر از خود و براي نسل هاي آینده 

  محلی و جوامعمحله -2-2

به . استسلول زندگی حیات شهري  عنوانبهپایدار بررسی شود، محله  ايمحلهعنصر دیگري که باید در دیدگاه توسعه 

   .استرودررو  صورتبهکلی محله جزئی از سازمان فضایی شهر است که در آن روابط افراد  طور

. پیونددمی به وقوعمحله عبارت است از فضایی که در آن بخشی مهمی از فعالیت هاي کار و مصرف شهروندان در آن 

اد مهمی براي شناخت وسیع افراد و تجهیزات اجتماعی افراد براي فعال کردن، توسعه یا دفاع از آن دسته از حقوقی محله بنی

. محله باشندمیاست که نه در حوزه سیاسی بلکه بیشتر از نوع ماده و انرژي در حوزه فرهنگ، اقتصاد و زندگی اجتماعی 

یک تعامل موثر فردي و  وسیلهبهند توانایی براي فعالیت اولیه توانمیوعات بنابراین نهادي است که از طریق آن افراد و موض

  .جمعی را در درون آن و یا از وراي آن به اجرا در آوردند

ي خاص و متمایز از بافت اطراف دانست که هاویژگیمسکونی با هویت و  غالباًیک محله را محدوده  توانمیبه طور کلی 

  .استخدماتی محلی نیز بوده و اولویت دسترسی در آن براي پیاده و دوچرخه  هايمحدودهشامل  معموالً

با تاکید بر بعد کالبدي آن، مفهوم دیگري با تاکید بر بعد اجتماعی  ”Neighborhood“معادل » محله«در کنار مفهوم 

به معناي  ”Community“. در لغتنامه آکسفورد است ”Community“معادل » اجتماعات محلی«و آن  گرددمیمطرح 

                                                
1 Sustainble Commumity Development 
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ي مشترك مذهبی، شغلی و ملی و... هاویژگیکرده و که در یک مکان، ناحیه و یا محدوده مشترك زندگی  هاانساناز  ايبدنه

شبکه اي از اجتماعات مردمی یا هویت، « ”Community“، آورده شده است. در ادبیات شهرسازي نیز مفهوم باشندمیدارا 

اي براي دوستی و همکاري فراهم می عالیق و نظریه هاي مشترك در سطح محلی که شناخت، فرصت و حمایت هاي دو سویه

 . ]3[است، »آورند

  پایدار: ايمحلهتوسعه - 2-3

و در مقیاس محلی  ايمحلهسلول زندگی شهري، تحقق توسعه پایدار نیز تنها در قالب توسعه  عنوانبهمحله  شدنمطرحبا 

مردم جهان در  %50دنبال شد. با توجه به اینکه در حال حاضر بیش از  »جهانی بیندیش، محلی عمل کن  «و در ادامه تفکر 

وفقیت و یا شکست جامعه را در برابر حل مشکالت د متوانمیدر مقیاس کالن  هامحله، نحوه توسعه کنندمیشهرها زندگی 

 .]4[، اجتماعی، کالبدي و تعیین نماید.محیطیزیست

اصطالحات دیگري نیز به این مفهوم اشاره دارد ازجمله توسعه سبز، اجتماع سبز، محیط مصنوع پایدار، جوامع پایدار، 

به تنهایی جامعیت ندارد،  کدامهیچکه  شودمیپایدار ارائه  ايمحلهجوامع سالم. در سطح جهان نیز تعاریف متفاوتی از توسعه 

و محدودیت هاي  هافرصتو منجر به  گیردمیآن کل شکل  فردمنحصربهخاص و  هايویژگیبهزیرا توسعه هر مکانی با توجه 

  باشند.. در واقع جوامع محلی باید خود در تعریف پایداري از منظر محلی دخیل گرددمیخاص آن مکان نیز 

را که محیط  هاییفعالیت. کندمیرا توصیف ن ناحیهتنها یک نوع واحد همسایگی، محله، شهر و یا » پایدار ايمحلهتوسعه «

ند به آنها پایداري بخشند، ممکن است از یک جامعه تا جامعه دیگر متفاوت باشد. به طور کلی توانمیو  خواهندمیشهروندان 

  .گویدمیاجتماعی ساکنانش پاسخ - ، به نیازهاي اقتصاديمحیطیزیستگرفتن توان یک محله پایدار با در نظر 

، محیطیزیستو اجزاء  باارتقاء کیفیت زندگی در شهر، شامل همه ویژیگی «توسعه پایدار در مقیاس محله به معناي 

  .است» نسل آینده فرهنگی، سیاسی، اداري، اجتماعی و اقتصادي بدون ایجاد مانعی براي 

 سطح در محیطیزیست پایداري به که محلی مدیریت هايشیوه در تغییري عنوانبه توانمی را پایدار ايمحله توسعه      

 محلی کنترل افزایش پایدار توسعه .نمود تبیین ،نمایدمی کمک نیز محلی مصنوع و طبیعی زیستمحیط حالدرعین و جهان

 گیريتصمیم در اختیار تفویض نیازمند ايتوسعه راهبرد چنین . نمایدمی تشویق و داده قرار توجه مورد هاگیري تصمیم بر را

  .هست محلی سطح تا

و اهداف توسعه بخصوص در بعد اقتصادي از طریق  محیطیزیستپایدار تاکید بر تعادل بین ضرورت هاي  ايمحلهتوسعه    

  نماید. سازينهادینهو براي دوران آینده نیز  بخشدمیخود روابط اجتماعی محلی را نیز ارتقاء  کهدرحالیمشارکت مردمی است 

از توسعه اجتماع محلی وجه اشتراکاتی  بابه این نتیجه رسی که وجود تفاوت هاي بسیار در میان برداشت  توانمیدر نهایت   

. بر این اساس توسعه اجتماع محلی عبارت اندرسیده نظراتفاقبهر آنها در این دیدگاه بر س پردازاننظریهنیز وجود دارد که اکثر 

فرایندي مبتنی بر مشارکت داوطلبانه و خودیارانه  در میان ساکنان یک محله در جهت بهبود شرایط فیزیکی، «است از 

  ]5[»اجتماعی و اقتصادي

  محله پایدار  ایجاداهداف - 2-4

پایدار  ايمحلهمورد هدف توسعه  دو زمینه اصلی در محالت شهري را توانمیپایدار ،  ايمحلهبا بررسی دیدگاه توسعه 

 دانست:

 ) ساختار فضایی و هویت مکانی1

 اجتماعی  هايسرمایه) 2

مکانی از طریق نهادهاي اجتماعی و در  پایدار بهبود ساختار فضایی و تقویت هویت ايمحلهکلی هدف اصلی توسعه  به طور

 .هستاجتماعی  هايسرمایهفاده از راستاي است
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. هویت  هستان ککیفی یک م هايجنبه ترینمهممحیط یکی از  معنیهویت مکان زیستی به دلیل تسهیل در ادراك 

 یک ساکنین براي . گرددمی تلقی محیط این درون در هاانسان يهافعالیتمکانی فرآیند تعامل انسان و محیط زندگی و یا 

 احساس ، مختلف خاطرت یا و مشاهدات تجربیات، کردن درونی دلیل به و فعالیت یا و اقامت مدت و طول برحسب محدوده،

 تعلق جز چیزي مکانی هویت . گرددمی تقویت و ایجاد آن اجتماعی هویت از بخشی عنوانبه خاطر تعلق و پیوستگی

 محیط با پیوستگی نوع این است بدیهی . نیست کار و زیست جغرافیایی مکان به فرهنگی و روانی اجتماعی، جانبههمه

 ایجاد در . کند پیدا خارجی نمود گوناگون صور به جغرافیایی مختلف مناطق در است ممکن خود زیستی فضاي یا و جغرافیایی

  .گردند یکدیگر با محیط و فرد هویت مشترك تعامل سبب ندتوانمی مختلفی دالیل و با انگیزه ، پیوستگی این

 هايضرورتبدین ترتیب در کنار  باشد . ايمحلهاهداف توسعه  کنندهتأمین تواندمیفضایی به تنهایی ن هايشبکهتوسعه 

شبکه تعامالت  باوجودي شهري هامحلهتعامالت اجتماعی است .  فضایی نیازمند بازسازي اجتماعی و احیاء و تقویت شبکه

  گرفتندمیمیان ساکنین یک محله مورد توجه قرار  پذیريمسئولیتو پایدار و حس تعلق خاطر  اجتماعی و روابط اجتماعی

، ساختار و تعامالت بااز جمله شبکه  شودمیاصطالح سرمایه اجتماعی به موضوعات مربوط به ساختار اجتماعی مربوط 

عناصر  مابینفی. عنصر اصلی سرمایه اجتماعی ارتباط و اعتماد گردندمیاجتماعی که سبب ارتقاء پتانسیل هاي اجتماعی 

این  بااجتماعی از دیگر دارایی  هايسرمایهي متمایز کننده هاویژگی. یکی از است هاگروهجامعه یعنی افراد، اجتماعات محلی و 

  .گردندمیبا مصرف از بین نمی روند بلکه تقویت نیز  بااست که این سرمایه 

. بدین  هستاجتماعی و کالبدي  هايسرمایهپایدار ارتباط میان  ايمحلهه مالحظه شد ، هدف نهایی توسعه ک همان طور

آتی استفاده  هايتوسعهکالبدي و ایجاد ظرفیت براي  بهبود هویت و ساختار منظوربهمفهوم که از فرآیندهاي اجتماعی 

  .گرددمی

مأنوس شدن سکنه جدید با محله از  به مکان و ایجاد زمینه دهندههویتعناصر شاخص  کارگیريبهترکیب این دو جنبه با 

یک مجموعه و تأمین فضاي  عنوانبهبراي تثبیت محله  بخشوحدتخوانایی سیماي آن استفاده از عوامل  باال بردنطریق 

ان تبادل آرا و نظرات در اجتماعی و برگزاري اجتماعات محلی و ایجاد نزدیکی و پیوند و امک مناسب جهت برقراري تعامالت

 میان

 ايمحلهتحقق اهداف توسعه  سبب تواندمیساکنین یک محدوده در قالب فضاهاي باز محلی، فضاهاي فرهنگی و تفریحی و ... 

  .پایدار گردد

اجتماعات محلی در جهت به چشم آمدن  عنوانبهیک انسان و براي مجموعه آنها  عنوانبهطراحی براي ساکنین یک محله 

آن در مقابل تغییرات آتی،  پذیريانعطافقابلیت انطباق با بافت و  و دیده شدن آنها در فضا از طریق رعایت مقیاس انسانی،

باز و  ايمجموعهبه نیازها و حل مشکالت مردم، ایجاد  با توجهتدریجی بافت بدون دخالت مستقیم و  و رشد گیريشکلامکان 

قابل اجتماع در  حالدرعینمتنوع و  فعال با عملکردهاي ايمجموعهمجاور، ایجاد  هايعهمجموو داراي پیوند با  دسترسقابل

، مذهبی و فرهنگی و... در مقیاس محلی از عواملی هستند که سبب تقویت یک فضا مانند آموزشی و ورزشی، تفریحی و ورزشی

ایجاد هماهنگی میان اجزاء آن یکی از عناصر . ایجاد انسجام در ساختار فضایی محله و گردندمیهویت مکانی یک محدوده 

  د منجر به پیوستگی و انسجام اجتماعی گردد.توانمی. این انسجام استاصلی هویت محلی 

  پایدار ايمحلهها و الگوهاي مداخله در دیدگاه توسعه دراهبر-2-5

  سه نوع الگوي مداخله در اجتماعات محلی را براي توسعه محلی در نظر گرفت:  توانمیبه طور کلی  

بر آن است که بهترین شکل  که بر مبناي روش خودیاري استوار است. در این الگو فرض  ايمحلهتوسعه  الگوي اول:

مردم محله در تعیین اهداف و انجام اقدامات میسر است.  توسعه اجتماع محلی از طریق ایجاد تغییرات با مشارکت بهینه عموم

بجاي آنان و براي آنان  گیريتصمیمو نه  گیريتصمیمکمک به اجتماع محلی براي  در اینجا هدف سیاست گزاران در حقیقت

  اجتماعات محلی و تسهیل گري توسعه به کمک ساکنان است. توانمندسازي راهبرداصلی در این  است. هدف
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استوار است. این  ریزيبرنامه فنی به اجتماعات محلی براي هايکمک ارائهاجتماعی که بر مبناي  ریزيبرنامه دوم: الگوي

یک فرآیند فنی و یا حل مسایل و  ارائهاز طریق شده  ریزيبرنامهروش بیشتر به فرآیند توسعه اجتماعات محلی و مداخله 

و جرایم وابسته است. در این الگو مشارکت اجتماعی در حداقل و یا حداکثر بهداشت  مسکن، هايزمینهمشکالت اجتماعی در 

برخوردار است. به  است وجود داشته باشد و بکارگرفته شود. در این الگو خود اجتماع محلی از اهمیت کمتري خود ممکن

توسط نظام  شدهارائه ریزيبرنامهخدمات  مصرف کنندگان عنوانبهعبارت دیگر ساکنان محله و یا اجتماع محلی صرفاً 

  .گیرندمیمورد توجه قرار  گیريتصمیمو  ریزيبرنامه

آنها و فراهم آوري منابع و امکانات  محروم در محالت و سازماندهی هايگروه: برخورد اجتماعی بیشتر متوجه الگوي سوم

است. تا حدود زیادي این الگو مبتنی بر  ساالريدممراجتماعی و  عدالتاجتماعی براي ایجاد  هايگروهالزم با همراهی سایر 

 متفاوتی بخصوص در مورد نوع هايدیدگاهتوزیع آن است. در مورد نحوه کاربرد این الگو نیز  نظریه قدرت و نحوه کاربرد و

ولتی و یا غیردولتی باید د هاسازمانبحث در این رابطه آن است که آیا  ترینمهمکه باید ایجاد شوند وجود دارد.  هاییسازمان

  .]6[باشند 

 

  معرفی نمونه مطالعاتی -3

به معیارهاي  با توجهپایدار و مبانی نظري و  ايمحلهدر دیدگاه توسعه  شدهانجامدر این بخش، با توجه به مطالعات 

ي شهرسازي از لحاظ ساختار هاشاخصابتدا این محدوده با توجه به خواهد شد. اختهدپرآمده، به مطالعه محله جلفا،  دستبه

و تشکل هاي مردمی  هاگروهي کارکردي و دسترسی شده و پس از آن با توجه به اهمیت هاویژگیفضایی و کالبدي و همچنین 

نقش  با توجه به اهمیت. گیردمیموجود در این محدوده توجه قرار  هايسرمایه، ساختار اجتماعی و بادر به نتیجه رسیدن طرح 

فضایی و -کالبدي، در این بخش الزم است تصورات ذهنی آنها در دو زمینه نفوذذيذینفع و  هايگروهدوده و ساکنین مح

استفاده  بامصاحبه عمیق و گروه  بحث  فن. در این راستا از دو گرددمیهمچنین در زمینه اجتماعی و مباحث مشارکت بررسی 

  شده است.

  موقعیت محدوده - 1- 3

 هاي اتوبان شامل اصلی لبه چهار داراي که است تهران شهرداري سه منطقه شرقی جنوب در ايمحدوده جلفا محله       

 واقع آن شرق در شریعتی اصلی خیابان و غرب در ) کودك جهان( حقانی شهید و شمال در همت شهید جنوب، در رسالت

با توجه به موقعیت  .هست اصلی محور عنوانبه  (ارسباران) جلفا جنوبی  شمالی خیابان داراي شهري محدوده این .است شده

قرارگیري عناصر کالبدي موجود در این محله، از جمله فرهنگسراي هنر، پارك نشاط و دانشگاه خواجه نصیر و... و همچنین 

د. عالوه بر باالتر بررسی نمو هايردهآن را جداي از تقسیمات کالبدي  توانمینري و اداري در لبه شرقی آن، کاربري هاي تجا

محله مورد نظر گردیده  که سبب گسست در ساختار نمایدمیایفا  ايمنطقهدر ترافیک  ايعمدهه مورد نظر نقش این محدود

داراي عملکردي  پدیدة هوایی 550نفر جمعیت و شعاع دسترسی  13000است. طبق تقسیمات کالبدي، این محدوده با حدود 

  .استدر حد یک محله بزرگ شهري 

  محله و تغییرات فضایی محلهسیر تحول - 2- 3    

به دلیل ساخت اتوبان و  60دهه  حدودکه در  هستشهرداري تهران  3تاریخی منطقه  هايمحدودهمحله جلفا نیز یکی از 

ن از جمله قرارگیري تعداد زیادي از واحدهاي مسکونی در لبه اتوبا گردیده است ، ايعدیدهروگذر سیدخندان دچار مشکالت 

 شدن ترافیک عبوري به این محدوده و ... از جمله این مشکالت است. بدون وجود حریم، وارد

، در نتیجه داراي بافتی استبه بعد  1340از اوایل دهه  3که قسمت عمده توسعه کالبدي منطقه  دهدمینشان  بابررسی 

در محدوده کنونی  وسازساختکه قسمت عمده  دهدمیموجود و در دسترس نشان  هاينقشهبررسی اسناد و  .استنستا معاصر 

نوسازي شده و بافت شطرنجی در اراضی کشاورزي  تدریجبه. بافت ارگانیک روستاها شودمیاز این زمان به بعد شروع  3منطقه 

  .یابدمیتوسعه 
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 ارامنه گريخلیفه شوراي به بعدها کبیر که عباسشاه تاریخی دبستان احداث با ، 1340 دهه از پیش جلفا محله تاریخی هسته

که محور اصلی آن بود ایجاد گردید که بعدها به » جلفا« بانام خیابانی تاریخیمحله  این در . شد ایجاد یافت، کاربري تغییر

 داشته هادام آبادعباس هايتپه تا که بودند کشاورزي اراضی و باغات شامل مطالعاتی محدوده اراضی . داد نام تغییر» ارسباران«

  .داشت تعلق بودند، ناحیه آن در ساکن که ارامنه اقلیت به عمدتاً و

 دگرگونی این و شد ایجاد انسانی و ساختمانی تراکم رابطه دگرگونی با ه محدود این فضایی ساختار در اساسی دگرگونی اولین

 تمایل ارامنه اقلیت ، محدوده این اولیه هسته در گريخلیفه شوراي وجود دلیل به . انجامید جلفا محله در رفتاري دگرگونی به

. تا یافت کاهش هسته، مرکزیت از گرفتن بافاصله ارامنه جمعیت تراکم لذا و دادند نشان محل این در گزیدن سکنی به بیشتري

تدریجی و با احداث ساختمان هاي یک یا دو طبقه و افزایش طبقات بر  صورتبهرشد محدوده مورد مطالعه ، 1360آغاز دهه 

  روي ساختمان موجود ادامه یافت.

شهید   بزرگراه احداث به منجر.گردیدتهراندیگر نقاط  همانند محدوده فضایی ساختار در اساسی تغییرات 1360در دهه 

 هايتپه در کاريجنگل آن دنبال به و گشت مطالعه مورد ه محدود شمال در همت بزرگراه و غرب درحقانی (جهان کودك) 

 مذکور، تغییرات بر عالوه اخیر سال چند در . ساخت تحول دستخوش را محدوده سیماي ، کودك جهان شرق در آبادعباس

 است، شده عمل وارد ايفرا منطقه صورتبه جنوب به شمال جهت در که عبوري خیابان یک به ارسباران محور شدنتبدیل

  .است شده شرق و غرب هايمحدوده بین عمیق گسست همچنین و محدوده این در ترافیکی مشکالت سبب

  ي محیط طبیعی در محلههاویژگیشناخت - 1- 2- 3

. این محدوده با قرار گرفتن در مجاورت استمحیط طبیعی متنوع در آن ي اصلی محدوده مطالعاتی، وجود هاویژگییکی از 

گردیده  مندبهره، از ساختار توپوگرافیک  خاصی نیز باشندمیپاکی برخوردار  نسبتاًعالوه بر اینکه از هواي  آبادعباس هايتپه

  در موارد زیر مطالعه نمود: توانمیي محیط طبیعی این محدوده را هاویژگیاست. 

 تپه این . است بوده جهت این در محله توسعه  بازدارنده عامل ،مطالعاتی ه محدود غرب سمت در آبادعباس هايتپه 

 و 50 دهه پایانی ايساله در که شده کاريجنگل ارتفاعات واسطهبه و جدا کرده حقانی شهید بزرگراه از را محله با

 اینکه بر عالوه عنصر این .اندگردیدهسبب  را محله غربی حاشیه در ویژهبه آشکار تمایزي ، گرفت صورت 60 آغاز دهه

 محدوده از بخش این . نمایدمی ایفا نیز ايفرا محله رده در اساسی خود نقش ،شودمی محدوده در بصري تنوع سبب

 تأثیرات از براي جلوگیري مناسبی حریم خود اینکه ضمن در و نموده عمل نیز ايمنطقه پارك عنوانبه مطالعاتی

 ايگونهاین ارتفاعات، شیب این بخش از محله را به . هست رسالت بزرگراه از بخشی و کودك جهان بزرگراه منفی

عنصري شاخص، از عناصر اصلی  عنوانبهي بصري هاویژگیمانع توسعه و از لحاظ  عنوانبهچشمگیر افزایش داده و 

بسزایی در ساختار کالبدي و سیماي  تأثیر. این شیب زیاد در سمت غرب، شوندمیساختار فضایی محله محسوب 

 . اندآورده باوجودمتفاوتی را  کامالً اندازهايدر حاشیه غربی داشته و در برخی نقاط چشم  ژهویبهعمومی 

 امتداد مسیل میرداماد قرار گرفته است ،  غرب به جنوب شرق در جریان بوده و در وجود مسیل ارسباران که از شمال

یکی از  است، در حال حاضر عتی متصل. خیابان مسیل که به شریهستبافت کالبدي محله جلفا موثر  گیريشکل در

 .نمایدمیمحلی عمل  کنندهپخشجمع و  خیابان عنوانبهدر محله مورد مطالعه بوده و  مسیرهاي اصلی

  شناخت کاربري هاي شهري در محله- 2- 2- 3

 وجودبااین اما ،هست خدماتی -  تجاري کاربري بعد اولویت در و مسکونی کاربري تی،امطالع محدوده در غالب کاربري

 وجود چنین هم . است داده قرار تأثیر تحت را خود پیرامون محدوده فرهنگی، شاخص کاربري عنوانبه هنر فرهنگسراي

 نشاط پارك و آبادعباس هايتپه همچنین و داده اختصاص خود به را بزرگ قطعه دو که طوسی نصیرالدینخواجه دانشگاه

 عمدتاً مسکونی کاربري . است داشته محدوده کالبدي و فرهنگی رفتاري، ساختار در زیادي تأثیر ، ايمنطقه پارك یک عنوانبه
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 ايمحله خدمات شامل اکثراً جلفا محور حاشیه در محدوده درون تجاري کاربري . هست طبقه چهار هاي ساختمان صورتبه

  .دارد دربر را ايمنطقه رده تجاري محدوده قی شر و شرقی جنوب جنوبی، حاشیه در و بوده

  

  

  محله جلفا هايسرانهپیشنهادي طرح ساماندهی تهران و  هايسرانه: مقایسه  )1(جدول

  سرانه محله جلفا  سرانه محله طرح ساماندهی  کاربري

  05/2  5/1  آموزشی

  -  03/0  درمانی

  7/18  70/1  فضاي سبز 

  83/0  03/0  تفریحی

  28/0  12/0  فرهنگی

  -  07/0  ورزشی

 ساماندهی تهران، مهندسین مشاور آتکمنبع: طرح 

دانشگاه خواجه نصیر، سرانه فضاي سبز و  بررسی اعداد جدول فوق نمایانگر این امر است که سرانه آموزشی به علت وجود

فرهنگی به علت وجود فرهنگسرا بیشتر از حد سرانه مورد نیاز محلی گر دیده  تفریحی به علت وجود بوستان نشاط و سرانه

  .نیستدر این محدوده درمانگاه و مجموعه ورزشی موجود  وجودااینباست . 

و  بادانشگاه خواجه نصیر و دبیرستان  محور جلفا، مراکز خدماتی و تجاري در حاشیه محورهاي اصلی، فرهنگسراي هنر،

. در این محدوده عناصر کالبدي گردندمیاز این دسته عناصر محسوب  دبستان هاي موجود، پارك جنگلی و پارك شریعتی

که  باشندمیعناصري  . این دسته شودمیمجاور  هايمحدودهبا حذف آنها محدوده مورد مطالعه نیازمند  که هستموجود 

جمله مدارس راهنمایی، دبستان و مهدکودك، فرهنگسر اي  حیات اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی محله به آنها وابسته است ؛ از

این  ترینمهم محلی و پائین تر و محورهاي اصلی، پارك شریعتی و پارك جنگلی از هايردهخدماتی  هاي تجاري وهنر ، واحد

  .باشندمیعناصر ساختار فضایی 

  :شوندمیفضاهاي جمعی به طور کلی در این محدوده به دو دسته تقسیم 

و فضاي سبز و غیره که محدودیتی از لحاظ زمان استفاده  بااصلی، پارك  هايراستهفضاهاي عمومی مانند خیابان و  - الف

  .باشندمیو غیره ندارند و داراي عملکردهاي مختلفی 

فصلی و  هايبرنامهداراي  معموالًفضاهاي ویژه و  داراي عملکرد خاص مانند فرهنگسرا، باشگاه شرکت نفت و غیره که -ب

  .باشندمی ايفرا محله معموالًین فضاها . عملکرد اباشندمیمقطعی مانند برگزاري نمایشگاه 

  در محله باشناخت دسترسی -3- 2- 3

جهت شمالی ، غربی و جنوبی آن با  یک محصور گردیده است . سه هشریانی درج هايراهمطالعه توسط  محدوده مورد

جهت شرقی آن به راه اصلی عبوري درجه یک (خیابان شریعتی) محدود  رسالت و همت و بزرگراه شهید حقانی و هايراهآزاد

 هايبافاصلهچهارراه  بست و تداخل مسیر سواره و پیاده و تقاطع هاي سه راه وبن بعضاًباریک و  هايکوچه . وجود گرددمی

یر خیابان شریعتی از بودن مس یک طرفهدر حال حاضر با توجه به  نزدیک از ویژگی هاي دسترسی در این محدوده است.

و این امر  نمایدمییعنی منطقه شهري را ایفا  ايفرا محلهتا پل همت، خیا بان ارسباران نقشی در رد ه  محدود ه سیدخندان

  هستدر دهه اخیر  ویژهبهعامل گسست ساختار فضایی محله  ترینمهم

  تصور ذهنی ساکنین از محله- 4- 2- 3
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 آن در که هست شهر مرکزي نواحی در تهران شهر قدیمی نسبتاً هايمحدوده از یکی خود تاریخی هسته با جلفا محله محدوده

 اند داده می تشکیل ارامنه را محدوده این اولیه ساکنین . دارد آن معاصر نسبتاً بافت از نشان نامنظم و منظم شطرنجی بافت

 سبب اعتقادي ارتباطات زمان آن در . دادند تشکیل را مختلطی بافت و واردشده آن به نیز ساکنین دیگر زمان مروربه که

  .است گردیده ايیکپارچه و منسجم فضایی ساختار به منجر که است هشدمی محدوده در قوي اجتماعی ارتباطات

 و جلفا محور در ویژهبه . ماندمی باقی افراد ذهن در که هست محیطی اندازهاي چشم و نمادین عناصر داراي محدوده این

  هاي ساختمان از برخی و باشندمی مطالعه مورد محدوده در عبوري اصلی محور دو که ) مجتبایی شهید(مسیل محور

 عبور که اندازهاییچشم چنین هم . شوندمی ثبت کنندگانمراجعه بصري حافظه در خاص توده و حجم و شکل با مسکونی

  .هست اهمیت حائز نیز آورندمی باوجود محدوده شمال از همت و جنوب از رسالت هايراهبزرگ

  آمده : دستبه فنبررسی نظرات ساکنین محدوده در دو زمینه اجتماعی و کالبدي، از طریق دو 

  مصاحبه عمیق  - الف

مستقیم با ساکنین محله جلفا استفاده شده  اطالعات از روش مصاحبه عمیق حضوري و آوريجمع منظوربهدر این تحقیق 

بودن موضوع این تحقیق و همچنین عدم وجود تحقیقات عملی و اجرایی  چندبعدياست . علت انتخاب این روش گستردگی و 

 .هستزمینه  در این

میان برخی ند . در این گردمیمتفاوتی انتخاب  از طیف هاي گویانپاسخ،  هستکیفی  صورتبهدر این نوع مصاحبه که 

 باسابقهشهرداري، فرهنگسراي هنر و ... ، مطلعین و افراد سرشناس محلی و ساکنین  مسئولین امور شهري از جمله مسئولین

 صورتبه اندبودهمصاحبه  که در این بخش محور اصلی سؤاالتی. نمونه  دهندمیرا تشکیل  شوندهمصاحبهافراد  تریناصلی

  است. ار یافته در پیوست آورده شدهساخت نسبتاًو  شدهبنديطبقه

  کانونی هايگروهگفتگوه با -ب

فعالیت هاي » گروه جهاندیدگان عصر« باناماي  NGOکه به شکل  3در بخش دوم و صحبت با گروهی از ساکنین منطقه 

، باشندمیاز آنها نیز در این محدوده ساکن  ايعدهو  دهندمیي اجتماعی، فرهنگی و ورزشی و... انجام هازمینهمختلفی را در 

  .) مشاهده نمود2توان در جدول  شماره (نتایج بررسی نظرات ساکنین می نتایج جالبی حاصل گردید.

  3نتایج بررسی نظرات ساکنین منطقه .):2جدول (

الویت بندي   سرمایه اجتماعی  هویت کالبدي

و  محیطیزیستوضعیت   مشکالت

  سطح سالمت زندگی

کیفیت مکان هاي 

  ستییز

سطح فعالیت 

  اجتماعات محلی

  امنیت اجتماعی  تساوي و عدالت اجتماعی

تمایل به شیوه زندگی -

  فعال

استفاده از معابر پیاده -

  مشکالت باوجود

الویت دهی در استفاده از -

فرهنگسرا پارك در مقابل 

  ...و

در  قرار گرفتنبه علت -

 آبادعباس هايتپهکنار 

  شیب زیادي دارند. باکوچه 

آلودگی صوتی و 

در بخش  محیطیزیست

شرقی این محدوده بسیار 

  .استبیشتر از بخش غربی 

آلودگی صوتی و وجود 

الویت سواره به -

  پیاده در محدوده

گسست در محدوده -

 شدنتبدیلبه علت 

محور ارسباران به 

  عبوري خیابان

عدم مناسب بودن -

فضاها براي رده 

  محله

تمایل استفاده از -

  دوچرخه

تمایل به استفاده از -

 ونقلحملوسایل 

  عمومی

رعایت  مراتبسلسله-

عدم امکان ارتباط با -

  دیگر ساکنین

عدم وجود فرهنگ -

مشارکت در میان نسل 

جدید به علت عدم 

  تجربه آن

ي هازمینهعدم وجود -

  الزم براي مشارکت

تمایل به شیوه زندگی -

فعال، استفاده از پارك 

  شریعتی

خیابان ارسباران محور -

اصلی و هویت محله 

تبدیل به  آلنااست ولی 

بدترین خیابان محدوده 

رضایت از وجود اقلیت -

  مذهبی

الویت دهی در استفاده پارك -

  در مقابل فرهنگسرا

فقط وقتی مردم احساس -

سود و منفعت کنند مشارکت 

  .کنندمی

عدم ارتباط زیادي با -

  ساکنین جدید

ارتباطات و تعامالت -

 یافتهسازماناجتماعی 

  نیستند.

در سطح  شدهارائهخدمات  -

محله بیشتر در سطح 

  فرامحلی است.

موافق با ایجاد -

  محلی هايگروه

 هايگروه-

معتمدین محلی  

  مشارکتبراي 

بهترین مکان -

مسجد و فضاهاي 

فرهنگی براي 

تجمع چنین 

ی مناسب هایگروه

  هستند.

همه خدماتی که -

در مکان هاي 

مختلف مانند 

فرهنگسرا و... 

  ترافیک و دسترسی-

زیاد و  وسازساخت-

  جمعیت بیش از اندازه

ایجاد پارکنیگ  -

  طبقاتی

عدم امکان استفاده از -

امکانات محدوده به علت 

  شلوغی

وجود مشکالت -

  محیطیزیست

عدم اهمیت مسائل -

اجتماعی  در مقابل 

منافع مادي و حتی 

  ي کالبديهاویژگی

عدم درك مزایاي -
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موش، بوي بد فاضالب 

 آوريجمعمسیل و 

نامناسب زباله بیشترین 

 محیطیزیستمشکالت 

  محدوده هستند.

شلوغی و دوري مسیرها و -

کمبود وقت سبب وابستگی 

  .شودمیاتومبیل زیاد به 

تنوع به علت وجود -

  توپوگرافی خاص

نشده، نه در خیابان 

  و نه در خدمات با

محله بیشتر متعلق -

به مردم محالت 

اطراف است تا مردم 

  محلی آن.

براي افراد مسن -

استفاده همیشگی از 

مسیرهاي پیاده 

  مشکل است.

امنیت  وجودعدم -

  در مسیرهاي پیاده

فضاي شهري -

خاصی به مفهوم 

  واقعی وجود ندارد.

فضاهاي  الزم است-

چندمنظوره در حد 

 واحد همسایگی

ایجاد شود نه پارکی 

در سطح منطقه و 

  شهر

حاضر فقط  در حال-

به ندرت به پارك 

و یا  رويپیادهجهت 

به فرهنگسرا در 

صورت وجود برنامه 

خاصی در آن 

مراجعه صورت 

  .گیردمی

به علت ترافیک -

 بافاصلهزیاد فضاهاي 

کم را در اطراف 

 واحد مسکونی

پیاده طی  صورتبه

  .نمایندمی

  شده است.

اجتماعات محلی سبب -

که طرح  شوندمی

متقابل میل مردم 

طراحی و اجرا شود، 

  .شودمیپس عملی تر 

فقط قشر خاصی -

حاضر به مشارکت و 

 هايبرنامههمکاري در 

  مختلف هستند.

کمبود زمان و نداشتن -

 ترینبزرگاعتماد از 

دالیل عدم مشارکت 

  است.

گروه محلی و یا -

NGO  خاصی در محله

وجود ندارد ولی در فکر 

  تشکیل آن هستم.

خیابان هاي محلی -

تبدیل به خیابان هاي 

شلوغ و پرترافیک 

  .اندشده

عدم وجود تساوي در سطح -

  درآمدها و زندگی

 ، سببغیر محلیورود افراد -

  .شودمیعدم امنیت 

تنوع زیادي در نوع واحدهاي -

-مسکونی و طبقه اجتماعی

  اقتصادي ساکن وجود ندارد.

امکانات زیادي براي جوانان -

  بخصوص دختران وجود ندارد.

عدم احساس امنیت به علت -

 باشلوغ بدون خیابان 

ی هایگروهبراي  خصوصبه

  مانند زنان و کودکان

عدم وجود فرهنگ استفاده -

 شدنتبدیلاز فضاهاي سبز  و 

فضاهاي باز به مکان جرم و 

  هاخالفجنایت و بروز انواع 

عدم توجه به نیازهاي -

 عنوانبهمعلولین و سالمندان 

  خاص هايگروه

فقط  شودمیارائه 

به دنبال پول 

  است.

ضریب امنیت -

  باال در محله

حس تعلق خاطر -

بیشتر  مسئولیتو 

  .شودمی

حس تعلق خاطر -

 پذیريمسئولیتو 

 صورتبهساکنین 

سبب  توأمان

بهبود محیط 

  .شوندمیزندگی 

  

مشارکت و عدم وجود 

  ي الزم بدینهازمینه

عدم پاسخگو بودن -

 باخدمات و خیابان 

براي جمعیت  محدوده

  روبه رشد

عدم شناخت ساکنین -

  از یکدیگر

عدم امنیت در اطراف -

  باپارك 

 هايگروهعدم توجه به -

خاص سالمندان و 

معلولین و کودکان در 

شهرهاي ایران به طور 

  کلی

 مراتبسلسلهعدم -

  دسترسی

عدم وجود مسیرهاي -

آنها  شدنتبدیلمحلی و 

  به خیابان هاي اصلی

  

 :نمود بررسی زیر صورتبه توانمی را مطالعاتی محدوده فضایی ساختار کلی به طور 

 هايتپه و پارك مانند ايفرا محله خدمات بخش در مجزا دانهدرشت بافت و مسکونی بخش در ریزدانه بافت محدوده این در -

  .دارد وجود آبادعباس

 که با مسیل در اي و اره اندام و ارگانیک الگوي و اصلی محورهاي در نامنظم و منظم شطرنجی الگوي داراي معابر شبکه -

 .خوردمی چشم به دارند جنوبی  شمالی عمومی راستاي

 و مشابه بافت دو طرف هر در نسبتاً ولی نموده تقسیم غربی  شرقی نیمه دو به را مطالعاتی محدوده )جلفا( ارسباران محور -

 عمدتاً يهاکاربري شاهد شرقی نیمه در که است این در شرقی و غربی نیمه عمده تفاوت . گرددمی مشاهده مشابه هاي ویژگی

 هايتپه با مجاورت علت به غربی نیمه در نیز منظر و دید . است مسکونی عمده کاربري غربی نیمه در ولی بوده ايفرا محله

  باشندمی شرقی  غربی زیاد شیب با بست بن هايکوچه شامل اکثراً غربی بخش . هست شرقی نیمه از متفاوت آبادعباس
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  شده است. محدودهتا حدودي سبب گسست  و رسالتقرار گرفتن در میان چهار شریان اصلی شریعتی، همت، حقانی -

 زایا هویت عوامل جزء ... و نصیر خواجه دانشگاه ارسباران، فرهنگسراي ،آبادعباس هايتپه مانند بارزي عناصر محدوده این در -

  .است گردیده محلی محدوده فضایی ساختار در گسست سبب خود عوامل این .باشند می ايفرا محله نقش داراي و محدوده

مشکالت ساکنین  تریناصلیمشکالت دسترسی و ترافیکی را از  توانمیاز لحاظ تصور ذهنی ساکنین نسبت به محدوده -

را یادآور شد. بیشتر ساکنین تمایل  ايمحلهو خدمات  محیطیزیستبعدي نبود فضاهاي محلی، مشکالت  هايردهدانسته و در 

و ایجاد فضاهاي خردتر محلی دارند. جلوگیري از ورود خودروهاي عبوري در داخل محدوده  ايفرا محلهبه حذف کاربري هاي 

  .استساکنین  هاپیشنهادنیز از بیشترین 

به محدوده،  غیر محلیاجتماعی نیز عدم شناخت ساکنین از یکدیگر به علت تعداد زیاد مراجعین  هايسرمایهدر بخش -

  .دانندمیدالیل ارتباطات اندك میان ساکنین  تریناصلیید و نبود فضاهاي محلی را از هاي زیاد و ورود ساکنین جدوسازساخت

 تحلیل - 4

شهرداري تهران قرار گرفته است، با ساختار  3در بخش قبل مالحظه گردید، محدوده جلفا که در حوزه منطقه  همان طور

در آن و همچنین وجود شبکه  عباسشاهارامنه و مدرسه  گريخلیفهقوي و وجود عناصري مانند شوراي  نسبتاًفضائی تاریخی 

اجتماعی قوي و روابط و تعامالت خاص در آن، در چند دهه اخیر دستخوش گسست فضایی و ناهنجاري هاي اجتماعی گردیده 

  است.

و تصورات ذهنی بر شناخت تحلیل که از محدوده مطالعاتی با توجه به نظرات ساکنین  ابتدا مبتنی، شودمیدر این بخش سعی 

ي هاشاخص، با توجه به دهندمیپایدار را تشکیل  ايمحلهآنها در دو محور اصلی اجتماعی و کالبدي که ساختار اصلی توسعه 

کالبدي این محله با -. پس از آن چگونگی بهبود ساختار فضاییگرددمیسوات تحلیل  وسیلهبهدر مبانی نظري  شدهارائهابی ارزی

  فضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و راهبردهاي اولیه ارائه خواهد گردید. ریزيمهبرنا بهروشتوجه 

 هايسرمایه و کالبدي هویت و فضایی ساختار جنبه دو از را مطالعاتی محدوده توانمی پایدار ايمحله توسعه دیدگاه به توجه با

 به و مشخص کامالً زمینه دو این میان تنگاتنگ ارتباط بخش این در است ذکر به الزم . نمود بررسی زیر صورتبه آن اجتماعی

  .گرددمی منجر آن مشکالت حل جهت در راهبردهایی و محله وضعیت بهبود جهت در پیشنهادي راهبردهاي ارائه

ذیل تحلیل  صورتبهدیدگاه ساکنین را در دو زمینه کلی  توانمیتحلیلی که در قسمت قبل صورت گرفت –طبق شناخت 

  نمود:
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  تحلیل مسایل در زمینه هویت کالبدي محدوده جلفا از دید ساکنین آن): 1شکل شماره(

  

  
  هاي اجتماعی محدوده جلفا از دید ساکنین آن):تحلیل مسایل در زمینه سرمایه2شکل شماره (
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زیر استفاده نموده و نقاط قوت و ضعف و همچنین  صورتبه  SOWTدر قالب یک جدول   توانمیاز مباحث باال 

  نمود و تهدیدها را در محدوده مطالعاتی بررسی  هافرصت

  تهدید  فرصت  ضعف  قوت  زمینه

ي
د

لب
کا

ت 
وی

ه
  

 در قوي تاریخی پیشینه وجود-1

 محدوده

 مانند تاریخی عناصر وجود-2

 که ... و یهود ارامنه، کلیساي

 شکل را محدوده تاریخی هویت

 .دهدمی

 مانند ده سازمان عناصر وجود-3

 تجمع نقاط عنوانبه فرهنگسرا

 و جلفا اصلی محور دو وجود-4

 عنوانبه شهیدمجتبایی

 فضایی ساختار حیاتی هايشریان

 و نشاط هايبوستان وجود-5

 بوستان دیگر و شریعتی پارك

 تجمع فضاي عنوانبه محلی هاي

 در طبیعی خاص هویت وجود-6

 و شیب علت به محدوده

 خاص توپوگرافی

 بست بن هايکوچه وجود-7

 ترافیک ورود از جلوگیري سبب

 مسکونی هاي بخش به عبوري

  گرددمی

 عملکرد و کاربري با عناصر وجود-1

 ... و فرهنگسرا مانند ايفرا منطقه

 وارد و عبوري ترافیک ورود سبب

 هاي خیابان به ترافیکی بار آمدن

 .گرددمی محدوده

فرا  تجاري و اداري عناصر وجود-2

  ايمنطقه

 از عبوري آمدهاي و رفت وجود-3

  محدوده درون

 تقاطع در ترافیکی گره وجود-4

 وشهیدمجتبایی جلفا خیابان

 دسترسی مراتبسلسله رعایت عدم-5

  محدوده در

 عملکردي مراتبسلسله رعایت عدم-6

  محدوده در

  پیاده مسیرهاي و شبکه وجود عدم-7

 و محلی فضاهاي وجود عدم-8

  خاص شهري فضاهاي

 انواع و محیطیزیست مسایل وجود-9

 وجود عدم مسیل اطراف در با آلودگی

  فرهنگسرا اطراف در ... و پارکینگ

توپوگرافی خاص محدوده و -1

 خاصایجاد دیدومنظر طبیعی 

 در آن

خیابان اصلی و عناصر  وجود-2

 ساختارخاص که امکان تقویت 

 .نمایدمی ایجادفضایی قوي را 

فضاهاي فرهنگی   وجود-3

 تفریحی در محدوده 

قوي در  هايلبه وجود-4

اطراف محله و تعریف دقیق 

 آن مرزهاي

مسیرهاي ویژه پیاده  وجود-5

به  آندر پارك و امکان توسعه 

 بقیه نقاط محدوده

تعریض خیابان اصلی  امکان-6

  در بیشتر نقاط

  

 و غربی بخش میان گسست-1

 شدن عبوري علت به بافت شرقی

 جلفا اصلی خیابان

 خیابان در حرکت بااليسرعت-2

 شدن عبوري  علت به جلفا

 نسبی شیب وجود و خیابان

 خلوت مواقع در جنوبی  شمالی

 زیاد ترافیک و خیابان بودن

  آن جنوبی بخش در بخصوص

 جلفا خیابان مستقیم ارتباط -3

 رعایت عدم و رسالت بزرگراه به

 دسترسی مراتبسلسله

 اطراف در نامناسب ترافیک-4

 روزهاي در بخصوص نشاط پارك

 تعطیل

 جمله از با آلودگی انواع وجود-5

 و صوتی هوا، آلودگی

 و محدوده در محیطیزیست

 زیستی نامناسب شرایط ایجاد

 آن ساکنین براي

 ازدیاد و زیاد وسازساخت-6

  مسکونی تراکم

ی
اع

تم
ج

ه ا
ای

رم
س

  

 در قوي اجتماعی شبکه وجود-1

 دور هايگذشته از ساکنین میان

 ... و ارامنه گروه مانند

 در مشارکتی هايانگیزه وجود-2

 مانند خاص هايگروه میان

 ... و زنان جوانان، سالمندان،

 و پارك مانند فضاهایی وجود-3

 تجمع فضاهاي عنوانبه فرهنگسرا

 ... و

 که قدیمی ساکنین وجود-4

 و تعلق پذیريمسئولیت حس

 .دارند بیشتري خاطر

 در اجتماعی نظارت بودن باال-5

 همچنینو  قدیمی ساکنین میان

  مسکونی بست بن هايخیابان

 الزم ساختار و با زمینه وجود عدم-1

 و تعامالت ارتباطات برقراري براي

 محلی اجتماعی

 هايگروه از کافی شناخت عدم-2

 ساکنین میان در موجود محلی

 در مشارکت شدن نهادینه عدم-3

  محلی ساکنین میان

 در مشارکت فرهنگ وجود عدم-4

  ساکنین میان

 و پذیريمسئولیت حس وجود عدم-5

 علت به ساکنین میان در خاطر تعلق

 شدن موقتی و سکونت زمان شدن کم

 آن

 راستاي در مادي تمایالت وجود-6

  فعالیت هرگونه انجام

 مقابل در فردي مسایل اولویت-7

  جمعی مسایل

 خاص تفریحی فضاهاي وجود عدم-8

 کمبود عبارتی به یا و محلی سطح در

 محلی کاربري با فضاها این گونه

 به یکدیگر از ساکنین شناخت عدم-9

 این در جمعیتی تراکم افزایش علت

  محدوده

 بابرگزاري مراسم و جشن -1

در فضاهایی مانند ..فرهنگسرا، 

پارك و ... که سبب برقراري 

در میان  ارتباطات خاص

  .گرددمیساکنین 

عدم وجود تفاوت طبقاتی و -2

فرهنگی شدید در میان 

  .ساکنین

مذهبی  هايگروهوجود -3

  خاص مانند ارامنه و ... ..

ي از تشکل استقبال شهردار-4

پل  عنوانبههاي مردمی 

  ارتباطی میان مردم و مسئولین

پتانسیل  وجود فضاهایی با-5

به  شدنتبدیل منظوربهباال 

  فضاهاي شهري محلی

استفاده باالي جوانان و -6

سالمندان از فضاهاي تفریحی 

  درون محدوده

 
عدم وجود فرهنگ -1

  منفعت جمعی  دهیاولویت

قوي در  رسانیاطالع عدم-2

هاي  طرحمیان مردم در رابطه با 

  اجرایی در محدوده

و تشکل  هاگروهوجود  عدم-3

میان  درهاي مردمی فعال 

و  CBO در قالب ساکنین

NGO   
وجود متولی خاص  عدم-4

 فعالیت و هدایت  منظوربه

  مردمی هايگروه

وجود برنامه و هدف  عدم-5

 هايگروهفعالیت  منظوربهخاص 

  مردمی

شدن ارتباطات مردمی و  کم-6

مشغله  علتتعامالت اجتماعی به 

  زیاد مردم



  کانون ملی معماري ایران

 همایش ملی معماري، عمران و توسعه ي نوین شهري
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  :بنديجمع-5

پایدار مرکب از دو زمینه اصلی کالبدي و  ايمحلهگردید که دیدگاه توسعه  نائلبه این نتیجه  توانمیآمده  دستبهاز نتایج 

  :استاجتماعی تعریف نموده و مبین اصول زیر 

 ایجاد شده است.باشندمیداراي ساختار فضائی است که از ترکیب عناصر و عواملی که مبین هویت محله  هر محله ، 

  فضایی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.-کالبدي دو بخشند در توانمیاین عناصر 

  و یا اجتماعی) در فضاي محله معادل است با فقدان پیوستگی و انسجام میان عناصر و  کالبدي( هویتیبیمفهوم

 اجتماعی محله و لذا مبین فقدان کلیت و یکپارچگی آن است در نتیجه- اجزاي ساختار فضایی

  است با ساماندهی و یکپارچه نمودن آن.هویت بخشی به فضاي محلی، معادل 

ساختمانی و انسانی در محله، آمده در محدوده مطالعاتی، دگرگونی رابطه توده و فضا و رابطه تراکم  دستبهطبق نتایج 

گسست در ساختار فضایی محله، دگرگونی رفتاري و  محله را دگرگون سا خته است . دگرگونی و فضاییمفهوم ساختار 

دگرگونی در رفتارها و هنجارهاي محلی میان ساکنین قدیم و جدید محله و بافت  ر محله به همراه د اشته است .هنجاري را د

 .بردمید و ارتباط میان ساکنین را از بین سازمیآن، گسست در ساختار فضایی محله را دوچندان  قدیم و جدید

ی که حالدرعینفضایی کمک نموده،  و تعامالت اجتماعی میان ساکنین محلی، به بهبود ساختار ارتباطتدر نتیجه تقویت 

ي مشارکتی در میان ساکنین به بومی شدن این هازمینههمچنین ایجاد  ایجاد فضاهاي مناسب براي بروز چنین رفتارهایی و

  .نمایدمیساختار و حل مشکالت کمک 

، ایجاد ارتباطات نزدیک در میان CBOو  NGO صورتبهمحلی  هايگروهن و ... در قالب استفاده از نیروهاي بالقوه جوانا

عوامل موثر در افزایش حس تعلق خاطر و  تریناصلی عنوانبه توانمیي مشارکت در میان مردم را هازمینهساکنین و ایجاد 

راهبردهاي براي بهبود ساختار فضایی  توانمیبا استفاده از جدول سوات  آخردر میان ساکنین دانست.در  پذیريمسئولیت

  نمود. بینمحله 
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