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درجه علمي پژوهشي دوفصلنامه مطالعات معماري ایران طي نامه شماره 161676 مورخ 1390/08/21 دبیرخانه كمیسیون نشریات علمي كشور،  
وزارت علوم،  تحقیقات و فناوري ابالغ گردیده است.

پروانه انتشار این نشریه به شماره 90/23030 مورخ 91/9/7 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي صادر شده است.
این نشریه حاصل همکاري مشترک علمي دانشگاه كاشان با دانشکده معماري دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه الزهرا )س(، 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه شهید رجایي و پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماري جهاد دانشگاهي است.
نشریه مطالعات معماري ایران در پایگاه استنادي علوم كشورهاي اسالمي )ISC(، پایگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي )SID(، پایگاه مجالت 

تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله می باشد.

)نسخه الکترونیکی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در وبگاه نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي پژوهـشي دانـشكده معماري و هنــر، دانــشگاه كاشان

همـکاران اجرایی: م. آخوندزاده، م. شریف فر                                            عکــس روی جلــد: سید علی میرعمادی
ویـراستار ادبي فـارسي: اقـدس عـدالـت پور                                     )خــانـه بــروجــردی هـا، كـــاشـــان(                   
ویـراستار انگلـیسی: م. غزل نفـیسه تابـنده                                     دورنــــــگـار:          031-55913132
نشاني دفتر نشریه: كاشـان، بلوار قطب راوندي، دانشگاه كاشان، دانـشکده معماري و هنر، كدپستي: 87317-53153
jias.kashanu.ac.ir :پایگاه اینترنتي                                         j.ir.arch.s@gmail.com :رایانامه

شـاپـا:  2252-0635
بــهاء: 60000 ریـال

الـــــــفبا(: تـــرتـــــیب  )بــه  تحــریــریــه  هــیـــــات 
دكتر ایرج اعتصام. استاد دانشگاه آزاد اسالمي. واحد علوم و تحقیقات
دكـتر مجــتبي انـــصاري. دانـــشیار دانـــشگاه تــربیت مــدرس

دكـتر امـیرحـسین چیـت سـازیـان. دانشـیـار دانــشگاه كــاشــان 
دكـــتر پــیـروز حــناچــي. اســـتـــاد دانــــشـگاه تـهــــــران
دكـــتر شـــاهیـــن حــیدری. اســــتاد دانـــشـگاه تـــــهران
دكــتر ابـوالقـاســم دادور. اســـتــاد دانـــشــگاه الــزهــرا )س(
دكــتر حـسیـن زمـرشیـدي. دانـشیــــار دانــشگاه شـهیـد رجــایي
كاشــــان دانـــشگاه  اســـتادیــار  پور.  عمـــراني  علـي  دكــتر 

دكتر حســین كالنتري خلــیل آبــاد. دانشـــیار جهاد دانشـــگاهی 
دكتر اصـغر مـحمـد مــرادي.  اســــتاد دانـــشگاه عـلم و صنعت ایران
دكتر غالمـحسیــن معمـاریان.  استاد  دانـشگاه علـم و صــنعت ایــران
كاشـــان دانـــشگاه  اســتـــاد  نــیـــازي.  مـحسـن  دكــــتر 



تا  چهارم  سدۀ  از  شیراز  فضایی  سازمان  در  شهر  و  باغ  ساختاری  رابطۀ  سیرتحول 
دوازدهم هجری قمری

سید امیر منصوری/ ندا عرب سلغار
بررسی ریشه  های ایرانی معماری آرامگاهی هند در دوره سالطین دهلی

نمونه موردی: مقبره صوفی ركنی عالم
سهیل نظری/ حسن بلخاری قهی

بازشناسی مفهوم محله در شهرهای كویری ایران، نمونه مطالعاتی محله های شهر نایین
حمیدرضا موّقر/ احسان رنجبر/ محمدرضا پورجعفر

هنر،  در  »تجربه مداری  و  فرایندمدار«  پویندگی  یا  »حركت مندی  كمال محور:  آفرینش 
معماری و شهرسازی اسالمی« 

محمد علی آبادی
تعریف و تدوین دستگاه واكاوی فرم معماری مبتنی بر تحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد

احسان طایفه/ عیسی حجت/ حمیدرضا انصاری
تأّمالتی در تعامل با فرهنگ ها در زمینۀ نظریه ها و اصطالحات )نمونه: فضا و مكان(

محمد نقی زاده
از  بهره گیری  با  ایران  در  اقلیم سرد  در  موجود  ساختمان های  جدار  حرارتی  بهسازی 

ویژگی های دیوار ترومب
نوشین ابوالحسنی/ بهروز محمدكاری/ ریما فیاض

آسیب شناسی برنامۀ درس طراحی در رشتۀ معماری منظر در ایران با تأكید بر محتوای 
آموزشی كارگاه طراحی منظر1

سید حسن تقوایی/ امیر سمیاری
معماری طبایع: پروردن نظریه ای درباره نسبت انسان و محیط مصنوع بر مبنای چهارگانه ها

محمد مهدي عبداهلل زاده
راهنمای تدوین و ارسال مقاله
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بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران
نمونه مطالعاتی محله های شهر نایین *

حمید رضا موّقر **
احسان رنجبر ***

محمد رضا پورجعفر ****

چکیده
در ادبیات برنامه ریزی و طراحی شهری معاصر، پرداختن به مقیاس های خرد شهری در سلسله مراتب نظام تقسیمات شهری، 
به عنوان مهم ترین مقیاس سکونتی مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به همراه ویژگی های پایدار واحدهای 
سنتی، در همۀ ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی باعث شده است که الگوهای ارائه شده در نظریه های غربی به گونه ای 
بر پایۀ بسیاری از اصول واحدهای سنتی همان کشورها باشد. معادل واحد همسایگی، شاخص ترین مقیاس سکونتی در ایران، 
یعنی محله است. بررسی مطالعات موجود در تحلیل مفهوم و ساختار محله های سنتی ایران نشان می دهد که از یک سو، عمدۀ 
این مطالعات و نتایج آن ها توصیفی بوده و از سوی دیگر، بر پایه های روش شناختی روشنی، استوار نیستند. ازاین رو تاکنون 
نظریه ای درخور که با فرهنگ و شرایط زندگی معاصر در ایران هماهنگ باشد، ارائه نشده است. این پژوهش بر این نکته تکیه 
دارد که از طریق موردکاوی محالت در شهرهای تاریخی ایران، مبتنی بر تحلیل های کیفی و کمی، می توان به ابعاد جدید از 
ماهیت محالت دست پیدا کرد. لذا با توجه به تمرکز عمدۀ مطالعات ایرانی، بر مناطق کویری و همچنین ساختار شناخته شده 
و موجود شهر تاریخی نایین متشکل از 7 محله در فالت مرکزی ایران، نایین به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش انتخاب شده 
است. در این پژوهش از روش های تفسیری-تاریخی، توصیفی-تحلیلی، تحلیل محتوا و موردپژوهی استفاده شده است. این 
مطالعات به کمک اسناد تاریخی، مشاهدات میدانی، مصاحبۀ مبتنی بر تاریخ شفاهی محالت و بهره گیری از نرم افزار تحلیلی 
Arc Gis، امکان تدوین مدلی ویژه جهت تحلیل محله های شهر نایین در قالب مؤلفه های کمی و کیفی را فراهم آورده 
است. مؤلفه های کمی و کیفی در کنار هم واقعیت ها را می سازند، اما در این پژوهش به دلیل بررسی دقیق تر و همچنین اهمیت 
و کمبود مطالعات در زمینۀ ابعاد کمی محله ها، این دو بعد به صورت جداگانه در محله های شهر نایین مورد بررسی قرار گرفته 
است. نتایج حاصل از بررسی این مؤلفه ها در بخش کیفی مشخص می سازد که شکل گیری و تغییرات شهر و محالت آن 
به صورت مستمر و تدریجی در راستای همسازی مناسب بافت موجود با تغییرات و نیازهای جدید تا دورۀ قاجار و پیش از پهلوی 
ادامه داشته است. در این میان آداب ورسوم و ارزش های اجتماعی ازجمله مذهب نقش تعیین کننده ای در نوع عناصر، ویژگی ها، 
کیفیت روابط، نحوۀ شکل گیری و هویت محله  ای و شهری داشته است. از سوی دیگر، وضعیت سخت اقلیمی و محدودیت 
منابع آبی نیز سبب فشردگی باالی کالبدی و همچنین محدودیت جمعیت و وسعت محله ها و شهر نایین شده است. یافته های 
این پژوهش در بعد مؤلفه های کمی نشان می دهد که مساحت کوچک ترین محلۀ نایین 2/3 هکتار و بزرگ ترین آن ها 8/2 
هکتار است. این ارقام بسیار کمتر از حدود شناخته شده برای یک واحد همسایگی معاصر در غرب است. همچنین میانگین 
فاصلۀ خانه ها در هر محله به ترتیب از میدانچه ها 131 متر، از بازار 171 متر، از مسجد 81 متر بوده است که به وضوح، نشانگر 

سازگاری فواصل با توان عابر پیاده و اهمیت مسجد در بافت به دلیل تعداد زیاد آن هاست.

کلیدواژه ها 
محله، شهرهای کویری، نایین، تحلیل  کیفی، تحلیل  کمی.

* این مقاله، مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد نویسندۀ اول تحت عنوان »تدوین اصول و معیارهای طراحی محله های جدید مسکونی با تکیه بر 
بازآموزی از شهر های ایرانی اسالمی، نمونه موردی نایین« است.

**کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
e.ranjbar1983@gmail.com ،استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس، نویسنده مسئول ***

**** استاد گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ دریافت: 1393/10/15   تاریخ پذیرش: 1394/11/3
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پرسش های پژوهش
1. چگونه می توان از ترکیب روش های کیفی و کمی برای تحلیل ماهیت محلۀ سنتی ایرانی در شهر نایین 

استفاده کرد؟
2. در مقایسه با شاخصه های عمومی مطرح شده برای مقیاس واحد همسایگی در ادبیات جهانی، مهم ترین 
شاخصه های متمایزکنندۀ مفهوم محلۀ سنتی در شهرهای ایران به ویژه نایین را در چه مواردی می توان 

جست وجو کرد؟

مقدمه
مقیاس هایی نظیر محله، به عنوان مهم ترین مقیاس سکونت در شهر، همواره بخش مهمی از دغدغه های فکری و 
نیز، مقیاس واحد  ادبیات تئوریک  اندیشمندان و مدیران حوزۀ شهری را به خود اختصاص داده است. در  حرفه ای 
الگوهای  و  ایده ها  زمانه،  و مسائل  با چالش ها  متناسب  به گونه ای که  است،  نسبتًا غنی  زمینه ای  دارای  همسایگی 
مختلف برای ارتقای کیفیت زندگی ارائه شده است. مدل هایی همچون مدل کالرنس پری1، مدل آندرو دوانی2 و 
مدل الیزابت پالتر زیبرگ3 و مدل واحد همسایگی پایدار ریچار راجرز4، نمونه ای از مدل های شاخص تدوین یافته در 
این حوزه اند. مبتنی بر آنچه در ادبیات جهانی در ارتباط با مقیاس واحد همسایگی شکل گرفته، در ایران نیز نمونۀ 
پژوهش های معاصر تالش کرده اند عالوه بر معرفی این مدل ها، زمینه ای برای مقایسۀ تطبیقی با ماهیت و ساختار 
محله در ایران را فراهم کنند. این مقایسه با توجه به ساختار غنی محالت در شهرهای تاریخی ایران و تحوالت آن ها 
در دوران معاصر ضروری به نظر می رسد. نقطۀ چالشی در این نوع نگرش روش شناختی، زمانی پیش می آید که درک 
جامع و دقیقی از ماهیت و ساختار محالت مبتنی بر فرایند تولید تاریخی و ساختار فرهنگی، اقلیمی، اقتصادی و... 
فراهم نشده باشد. یک بررسی اولیه در زمینۀ مطالعات ماهوی محله در شهرهای تاریخی ایران، حکایتگر آن است 
که با وجود تحول روش های مختلف تحلیلی، از یک سو، مطالعات نمونه کاوی در محله های شهرهای تاریخی ایران 
به میزان کافی انجام نشده و از سوی دیگر بخش عمده ای از این مطالعات در چارچوب مطالعات توصیفی و تحلیل 
کالبدی قرار گرفته است. بر همین اساس، این مقاله تالش دارد با نمونه کاوی محالت تاریخی شهر نایین، مبتنی بر 
روش های تحلیل کیفی و کمی، زمینۀ جدیدی را در نحوۀ مطالعات و شناخت ماهیت محالت تاریخی ایران فراهم 

سازد. علل عمدۀ انتخاب شهر نایین به عنوان نمونۀ مطالعاتی پژوهش را در موارد زیر می توان ارائه داد:
- با وجود تخریب گسترده در بافت تاریخی نایین، سازمان فضایی محالت تاریخی همچنان حفظ شده است.

- آثار عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی در ساختار محالت نایین به وضوح مشهود بوده و رد پای خود را 
تا دوران معاصر حفظ کرده است.

- مطالعات محله در شهرهای کویری ایران دارای پشتوانۀ حجمی مناسب تری نسبت به دیگر مناطق ایران 
بوده و بستر تحلیل اولیه در شهر نایین را فراهم می آورد. 

 این پژوهش بدین سو جهت گیری می کند که برای تحلیل محالت تاریخی همچون شهر نایین، با توجه به تحول 
تدریجی مفاهیم و روش های تحلیلی در دانش طراحی، در هر زمان می توان چارچوب های تحلیلی جدیدی متناسب 
با هر فضا، طراحی و تولید کرد. الزمۀ چنین پژوهشی پرداختن به جنبه های متنوعی نظیر اقلیم، فرهنگ، پیشینۀ 
تاریخی و اقتصادی و... و همچنین استفاده از تکنیک های مناسب و بروز جهت ادراک ابعاد پنهان در ماهیت محالت 
تاریخی است. لذا مبتنی بر ماهیت محالت تاریخی نایین از روش های تحلیلی مختلف برای درک این ابعاد پنهان 

استفاده شده و رویکردی نو در شناخت ماهیت محالت تاریخی ارائه گردیده است. 
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1. روش پژوهش
بررسی و مطالعۀ مطالب موجود در زمینۀ محله در ایران و نظریه های معاصر در زمینۀ واحدهای خرد شهری در غرب، 
شاخصه هایی را در زمینۀ بررسی این مفهوم روشن می سازد، اما ازآنجاکه مسائل و فضاهای شهری خاص و بی همتا 
هستند، نمی توان فرمول ویژه ای برای همۀ آن ها تجویز کرد )لنگ 1386، 26( در نتیجه از این چهارچوب ها که از 
نظر کلی صحیح هستند باید به صورت انعطاف پذیر و با درک کافی از شرایط مکانی، سود جست.)کرمونا و دیگران 
1388، 21( ازاین رو در این پژوهش با توجه به مطالعات موجود در زمینه محله و واحدهای خرد شهری و با اتکا بر 
مشاهدات میدانی، تحلیل اسناد و اطالعات موجود و مصاحبه های عمیق مدل ویژه تحلیل محالت تاریخی نایین 

تدوین شده است. روش گردآوری و تحلیل اولیه اطالعات در گام اول به صورت زیر بوده است: 
- مطالعات اسنادی: این بخش بر مبنای جمع آوری و مطالعه کتب و اسناد مرتبط با نایین شامل کتب تاریخی، 
فرهنگی، اجتماعی و همچنین مطالعات تخصصی شهرسازی نظیر، طرح مستند سازی بافت تاریخی شهر نایین بوده 

است.
- مشاهدات میدانی: شاخص ترین بروز معاصر مفهوم محله در نایین در ایام محرم می باشد. برپایی هر ساله مراسم 
محرم با میزبانی اهالی بافت تاریخی، میدانچه ها و حسینیه ها و با حضور ساکنین بافت جدید و حتی افرادی که به 
شهرهای دیگر نقل مکان کرده اند، حیات مجددی را درون بافت و محله ها به جریان می اندازد، با مغتنم شناختن این 
فرصت، طی دو سال متوالی 1391ـ1392 در این شهر اقامت گزیده شد و با حضور و مشارکت در اجرای مراسم، 

درکی عمیق و محتوایی از فضا و جریان های موجود در آن ها ایجاد شد.
- مصاحبۀ عمیق: ضرورت انجام مصاحبه در این پژوهش، تطبیق هرچه بیشتر مطالب و آگاهی از ابعاد پنهان 
فضاها و محله هاست. در این فرایند، ابتدا با تنظیم ساختار مصاحبه ای متناسب با اهداف و نیازها، اقدام به انتخاب 
مصاحبه شوندگان شد، ازاین رو با مراجعه به هریک از میدانچه های هفتگانۀ محلی، متولیان، کلیدداران حسینیه ها و 
ریش سفیدان آن محله شناسایی شدند. این افراد اغلب سنی بیش از 60 سال داشتند. علت انتخاب این افراد حافظۀ 
تاریخی مناسب، حضور دائم در محله های تاریخی و نقش تأثیرگذار آن ها در تصمیم گیری های آن محله بود. عالوه 
بر سؤاالت مورد نظر، مصاحبه شوندگان به نکات مهمی اشاره داشتند که خارج از سؤاالت اولیه بود. همچنین برای 
پاسخ به برخی از سؤاالت و آشنایی هرچه بیشتر با موضوع، افراد مناسبی از سوی آن ها معرفی شدند، در مجموع از 

23 نفر5 مصاحبۀ عمیق به عمل آمد.

نمودار 1: مدل ویژه بررسی ساختار تاریخی شهر نایین
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اکثر اطالعات کسب شده تا این مرحله جنبۀ توصیفی دارند، به منظور تکمیل تر شدن اطالعات و همچنین درک 
)نقشه های  این مرحله  نیاز  اولیۀ مورد  بهره گیری شد. اطالعات   EXEL Arc GIS و  نرم افزار تحلیلی  از  دقیق تر، 
Auto Cad وضع موجود( مربوط به طرح های شهری نایین است.6 براساس بررسی تمامی اطالعات حاصل از مراحل 
فوق و تجزیه و تحلیل آن ها، در یک جمع بندی می توان مؤلفه های تحلیل، ابعاد تحلیل و روش تحقیق و جمع آوری 

اطالعات را به شرح زیر ارائه کرد )جدول 1(.

جدول 1: مولفه ها، ابعاد و روش پژوهش

2. مبانی نظری
1.2. ماهیت، تحوالت و ساختار محالت 

بررسی پیشینۀ پژوهش های انجام شده در ارتباط با مفهوم و ساختار محله در ایران، نتایج قابل توجهی را پیش رو 
قرار می دهد. ازجمله، عمده نتایج حاصل مبتنی بر تحلیل های کیفی بوده و در یک جمع بندی می توان گفت که 
ویژگی های کیفی محله را ارائه می دهند. این نتایج گاه به صورت کلی دربارۀ ساختار عمومی محالت در ایران بوده و 
گاه بر نمونه های موردی استوار هستند. بر مبنای این نتایج، محله مفهومی است که دارای ابعاد گوناگون اجتماعی، 
فرهنگی، کالبدی، اقتصادی، جغرافیایی، تاریخی و... است. این امر سبب شده است تا متخصصان رشته های مرتبط با 
ابعاد فوق، هریک به ضم خود تعاریفی را از محله ارائه دهند. اما آنچه در حوزۀ شهرسازی مورد استناد قرار می گیرد، 

شامل چنین تعاریفی است:
یا فضای جغرافیایی مشخص، عالقه ها،  با حوزه  است،  فرهنگی شهر  کالبدی-  تقسیم بندی  از  محله بخشی   •
احساسات، تعلق جمعی، روابط همسایگی و الگوی مشترک زندگی که روی هم رفته هویت مشترک مردمان ساکن 

1 

 

  
 

 

 ابعاد تحلیل مولفه تحلیل
روش تحقیق و جمع آوری 

 اطالعات

 کیفی

 زمانی-تاریخی 1
 هذهبی تاریخی و تحوالت 
 ها رونذ توسعه و تغییزات هحله

 و شهز

تحلیل تفسیزی تاریخی هتکیی  
بییز هبییابی  ایییه و هبییا به بییا  

 بشرگاى هحلی

2 
آداب و رسووووو  و 

هووووووووای ارزش
 اجتماعی

 هذهبی و هزاسن هاارسش 
 سوم باستانیر 
 بییز هتکییی تحلیییل توصیییفی باورهای اجتواعی 

 هیذانی هایهبا به هشاهذات 
 اسباد بزرسی و

 شرایط طبیعی 3
 اقلین 
 هبابی آبی 
 فزم بافت 

 کمی

1 
 محله انذازه و ابعاد
 هووای خانووه و هووا

 یمسکون

 هاهحله 
 وا ذهای هسکونی 
 ها هحله شهز و نقشه نیتزس باس هاهعابز و هیذانچه

 Arc طیهحی  درآى  لیی تحل و
Gis 2 ه از واحذهای فاصل

 خذماتی

 هیذانچه اس لبه هحله 
 باسار اس وا ذهای هسکونی 
 هسجذ اس لبه هحله 

 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 8 ـ پاییز و زمستان 94

39

را در محله می سازد )پورجعفر 1383، 168(. 
• محله از تجمع، پیوستگی کم یا زیاد، معاشرت نزدیک، روابط محکم همسایگی و اتحاد غیر رسمی، میان گروهی 

از مردم در یک فضای جغرافیایی خاص به وجود می آمد )شکویی 1372، 48(.
• محله، اجتماعی دارای وحدت از نظر کالبدی و فضایی بوده است. هر محله گروهی متجانس از مردم، خانه های 
آن ها و مراکز تأمین خدمات اولیۀ زندگی آن ها را در خود جای می داد، به گونه ای که تشابهات فرهنگی مبتنی بر 
دین، مذهب، قومیت، زبان، شغل و... به حیات روزمره، اندیشه ها و فعالیت های ساکنان آن نظم می بخشید و سبب 
شکل گیری روابط اجتماعی چهره به چهره و سازمان مدیریتی برخاسته از میان اهالی می شد )بصیرت 1384، 25(.

وجه اشتراک این تعاریف و بسیاری از تعاریفی که در این حوزه مطرح شده، تأکید بر جنبه فضایی و مکانی محله 
و وجود نوعی همبستگی اجتماعی و غیر قراردادی در میان اهالی آن است. همچنین می توان افزود که محله ها 
پدیده هایی ارگانیک و تدریجی بودند که از کنار هم قرار گرفتنشان شهرها به وجود می آمد. این واحدهای فضایی 
دارای ویژگی های کمی و کیفی، مطابق با نیازهای زندگی فردی و جمعی بودند، این نیازها تحت تأثیر شیوۀ معیشت 
و فرهنگ در بستر زمان بودند، به نحوی که تحوالت تاریخی تغییرات متعددی را در ویژگی ها و ساختار محله ها 

ایجاد کرده است. ازاین رو در ادامۀ روند تحوالت محله براساس منابع گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. 
در ادوار پیش از اسالم بخش های مختلف شهر متأثر از ساختار حکومتی، دینی و اجتماعی موجود با دیوارهایی 
از یکدیگر تفکیک می شدند )حبیبی 1376، 5-25؛ هوف7 1365، 176؛ پرو8 1365، 99(. هیچ گونه اطالع دقیقی 
از کم وکیف واحدهایی مشابه با محله که محل سکونت مردم عادی است، وجود ندارد. برابری و برادری، به همراه 
امنیت نسبی موجود پس از ورود اسالم، سبب فروریزی دیوارها و حصارها شد )منصوری 1386، 56( و ربض که 
محل زندگی مردم عادی بود، اهمیت یافته و شروع به گسترش نمود )اشرف 1354، 21؛ منصوری 1386، 56(. 
محله های شکل یافته در این دوره حاوی برتری نسبت به یکدیگر نیستند، بلکه برحسب قومیت، شغل و مذهب و 
به صورت مستقل ظاهر می شوند، استقاللی که تنها مبین تمایز است و نه برتری )مشهدی زاده دهاقانی 1385، 11؛ 
حبیبی 1376، 71(. استقرار حکومت های جدید در قرن پنجم و ششم هجری قمری و قدری فاصله با روحیۀ برابرنگر 
صدر اسالم، احیای ساختارهای کهن )اختالف طبقاتی( را تا حدودی در پی دارد. به گونه ای که برخی از محله ها 
نسبت به برخی دیگر برتری یافتند )حبیبی 1376، 72-87(. در دورۀ صفوی در هر شهر و محله میدانگاهی کوچک 
احداث می شود و کاربری های مورد نیاز و تأسیسات محلی در داخل محله ها مستقر می شوند )حبیبی 1376، 108-

87؛ شیعه 1378، 206(. هر چند در این دوره شیعه رسمیت می یابد، اختالف حیدری و نعمتی که مربوط به دوره های 
قبل بود و ریشه در اختالف شیعه و سنی داشت، با بهانه هایی دیگر ادامه می یابد و با تقسیم محله ها به حیدری و 

نعمتی، دامن گیر اتحاد محله ها و شهر می  شود )سجادی نایینی 1379، 19؛ گلی زواره 1373، 60(
به  مطالعات  از  دیگر  برخی  ویژگی های محله هستند،  و  مفهوم  تاریخی  تحوالت  بیانگر  که  مطالعاتی  بر  عالوه 
بررسی کیفی، بیان ویژگی های کلی و توصیف عناصر تشکیل دهندۀ محله، نظیر خانه، فضاهای عمومی و عناصر 
تأسیساتی و... در دوره هایی خاص از تاریخ )نظیر مکتب اصفهان( که مفهوم محله به اوج بلوغ کالبدی خود رسیده 
بود، پرداخته اند. در این مقاله به خالصه سازی و دسته بندی این مطالعات در قالب ویژگی های کیفی محله پرداخته 
شده است )جدول 2(. در این رویکرد باید به دو نکته توجه کرد: الف. مقدار، نوع و کیفیت فضاهای اختصاص یافته 
به عناصر خدماتی و تأسیساتی، عالوه بر توان اقتصادی اهالی و وسعت و اندازۀ هر محله، مشروط به ویژگی های 
نواحی  محله ای  مراکز  در  را  آب انبار  وجود  اقلیمی  مسائل  مثال،  برای  است.  شهر  شکل دهندۀ  و  پدیدآورنده  عام 
گرم و خشک الزامی می ساخت؛ ب. هریک از کیفیت ها به شرط صدق در یک فضا، بسته به نوع فضا و موقعیت 
سلسله مراتبی آن، اولویت بندی شده و به شکلی خاص به کالبد تبدیل می شود. برای مثال توجه به حریم به عنوان 
یکی از ویژگی های اصلی در خانه با ایجاد هشتی و تقسیم خانه به اندرونی و بیرونی ایجاد می شد، ولی این موضوع در 
معابر با ایجاد سلسله مراتبی از معابر اصلی تا فرعی برقرار می شد. در برخی از فضاهای عمومی نظیر بازار نیز مسئله 

حریم خصوصی آن گونه که در خانه حکم فرماست، چندان اهمیت پیدا نمی کرد.
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جدول2: ویژگی محله ها در  شهرهای مرکزی ایران

 

 

 نوود عینی  کیفیت ردیف

1 
تفکیک حزین
 های فضایی

 اقتصادی و فزهنگی و ...  قوهی، ،ها با توجه به اشتزاکات اجتواعیتفکیک هحله 
 های فضایی هحله با توجه به سلسله هزاتب فضاهاتعزیف هشخص و قابل فهن آستانه 

o ّاای عثیقای ٍ هػاٌَؿ ًؾیاز     طاًِاست ٍ حذٍد آى تزای ساکٌیي کاهال هطخع است ً هحلِ فضایی ًیوِ فوَهی
 رساًذًذ.پستی ٍ تلٌذی، جَی آب یا گٌثذ ٍ هٌار هساجذ  تا خَاًاتز کزدى فضا، تِ تطخیع ایي قلوزٍّا یاری هی

o ّا تَدُ است.  تفکیک هقاتز تِ اغلی ٍ فزفی سثة تقییي ؽزفیت پذیزًذگی ٍ ًَؿ خاظ هکث ٍ فقالیت در آى 
هحسَب ًوای ی اس ًؾام ارسضی جَاهـ سٌتی است کِ در آى، تحزک تقٌَاى یک ارسش *ایي حذ اس کٌتزل ٍ هحذٍدیت ًاض 

  ضَد.
 .تقذس حزین شخص و خانواده در اسالم 

o  ِی ضکل دٌّذُ هحلِ اس فضاّای فوَهی ٍ ّوسایگاى.درًٍگزایی ٍ تستِ تَدى هحیظ خاًِ تقٌَاى سلَلْا ٍ گَضت 
o  ً گاُ داضتي ایي حَسُ اس هحیظ تیزًٍی.دقت در ًحَُ، ًَؿ ٍ کیفیت تاسضَّا جْت هحفَػ 

 .عذم تفکیک سنذگی هادی اس هعنوی 
o گذارًاذ ٍ   گزفت، اها هَهٌاى تا لثاس ًاپاک قذم تِ آى ًوای تزیي فضاّا قزار هیحزین هقذس هسجذ در کٌار فوَهی

تا احتوال ٍرٍد ضذ،  گزفت ٍ ّیچ ساختواًی تِ هسجذ هتػل ًویاعزاف هسجذ حیاط، گذر، تاسار ٍ یا ساتاط قزار هی
 ّز گًَِ آلَدگی تِ آى ٍجَد ًذاضتِ تاضذ.

o ّای هتٌاسة تا ضأى هسجذ در ًشدیکی آى.استقزار کارتزی 

2 
ایونی و 

 اهنیت

 ِّا ٍ هقاتز آى.تستِ تَدى ٍ هطخع تَدى حزین هحل 
 .ًغارت ساکٌیي ٍ ضٌاخت ساکٌیي ّز هحلِ تَسظ اّالی 
 ى ٍ دضوٌاى.فزؼ کن هقاتز جْت هقاتلِ تا حولِ راّشًا 
 ُّا ٍ هقاتز کِ در ضة ٌّگام تستِ هی ضذًذ.ّای هتقذد اس حػار ضْز، تاسار ٍ حتی تزخی اس هحلٍِجَد درٍاس 

 هویت 3

 هانقش غالب عناصز شاخص هذهبی، فزهنگی و جغزافیایی در سیوای درونی و بیزوى هحله 
o ِّا داللت داضتٌذ.ت ٍ فزٌّگ هحلِّا تِ حضَر ّوِ جاًثِ هذّة در َّی گٌثذ ٍ هٌار هساجذ ٍ حسیٌی 
o ّا ٍ سایز فٌاغز تأسیساتی ضْز، کِ جغزافیا ٍ اقلین هٌغقِ تقییي کٌٌذُ ًَؿ ٍ حضَر تادگیز، گٌذ، آب اًثارّا، یخچال

 ّا تَدُ است، در چطن اًذاسّای درًٍی ٍ تیزًٍی هحلِ.کیفیت آى
 ًِتزد ًؾیز، ّطتی، ارسی، ضَاداى ٍ ... .ا تکار هیّتٌَؿ خاغی کِ ّز هٌغقِ جْت تآهیي هحزهیت ٍ حفؼ حزین خا 
 ّای خاظ ساخت ٍساس در ّز هٌغقِ.ٍ ضیَُ استفادُ اس هػالح تَهی 

4 
خودبسنذگی 
 و خودکفایی

 :اقتصادی 
o ًِوَد. ّا جذب هیگزفت ٍ فقالیت تاسارچِ هطتزیاًی را گاّی اس خارج هحلِ ّا اًجام هیتَلیذات هختلفی در هحل 

 :اجتواعی 
o ری ٍ هطارکت در هسائل اجتوافی، فزٌّگی ٍ اقتػادی تطکل کٌتزل هسائل اجتوافی ٍ ساخت فٌاغز فواَهی  ّویا

 ّا.هحلِ
  :فزهنگی 

o ّای هذّثی سثة قَام رٍاتظ ٍ تقَیت َّیت جوقی ضذُ تَد ٍجَد حسیٌیِ ٍ هساجذ ٍ ّیأت. 

 خوانایی 5

 هاهوخوانی کالبذ با عولکزد و هیشاى اهویت آى 
o تز ضکل دٌّاذُ تاِ سااختار اغالی هحلاِ      ّای هتٌَؿتز ٍ تا کارتزیتز)هحػَریت کوتز(، هستقینیؽهقاتز اغلی فز

 ّستٌذ.
o تز تِ ًسثت ٍاحذّای هسکًَی ّستٌذ.فٌاغز فوَهی ٍ اغلی ّز هحلِ دارای کالثذی هطخع 

 انتظام کالبذی 
o ّای یک هحلِ ٍ تذاٍم ارتثاط ارتثاط کالثذی ٍ تػزی هسیزّای اغلی، هیادیي ٍ فٌاغز ضاخع هحلی در داخل هزس

 ضذ. ّا سثة ایجاد کلیتی خَاًا هیآى تا فٌاغز سایز هحلِ

6 
آسایش و 

 رفاه

 ّا، تا راحتی تیطتزی تتَاًٌذ َّیت، افواال   ایضذ تا ّن هحلِّز هحلِ، سثة هی ٍ اًسجام اجتوافی ٍ فزٌّگی یکپارچگی
   حفؼ کٌٌذ. هذّثی، ستاى ٍ فادات غذایی ٍ کالً ضیَٓ سًذگی خَد را

 ًِضذ.ّا هیًؾام سلسلِ هزاتثی هَجَد در هقاتز ٍ فضاّا سثة ایجاد آراهص در فضای تالفػل خا 
 ّای اغالی هحلاِ دستزسای آسااى ٍ آراهاص درٍى      ّا ٍ راُّای هَرد ًیاس رٍساًِ هزدم در هیذاًچِتجویـ ٍ استقزار کارتزی

 کزدُ است.هحلی را ایجاد هی
 ّا ٍ ّا، فزؼ هحذٍد هقاتز، ساتاطلیوی تا کوک سایِ اًذاسی جذارُتَجِ تِ تقذیل ضزایظ اق… . 
 ُّا جْت سکَى ٍ استزاحت فاتزاى.تقثیِ سکَّایی در اهتذاد جذار 
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2. 2.  واحدهای شهری متناظر با مفهوم محلۀ ایرانی
ارائۀ  در  سعی  همواره  غرب،  در  معاصر  گوناگون  جنبش های  و  نظریه ها  شهری،  خرد  واحدهای  اهمیت  به دلیل 
مدل هایی بهینه داشته اند. رویکرِد غالِب مهم تریِن این الگوها، در کشورهای امریکایی و اروپایی، توجه و بهره گیری 
از اصول موجود در جوامع سنتی خودشان بوده است. علت این امر را می توان در توجه بیشتر گذشتگان به مفهوم 
پایداری و همچنین گرایش عمومی جوامع معاصر به فرهنگ خودی و شکل بومی زیست دانست. با توجه به ضعف 
مبانی نظری دربارۀ محلۀ ایرانی، بررسی این الگوها و ارزیابی ویژگی های مورد نظر آن ها، در راستای مقایسۀ آن با 

 

 
 

7 
مردم واری و 

تناسبات 
 انسانی فضا

 ِای کَتاُ ٍ در دستزس آساى تزای پیادگاى.تؼثیِ فضاّای هَرد ًیاس  رٍساًِ ساکٌیي ٍ استقزار آًْا در فاصل 
 ِّا تا تَجِ تِ کارکزد ٍ تٌاسثات اًساًی.هتٌاسة تَدى عَل، ػزض ٍ ارتفاع هؼاتز ٍ هیذاًچ 
 ُحذّای هسکًَی اس تیزٍى.ّای تیزًٍی ٍ ػذم تفاخز ٍاسادگی جذار 

8 
 گرایی وبوم

سازگاری با 
 طبیعت

    ٍِاحذّا ٍ فضاّای کالثذی تِ صَرت هتصل ٍ پیَستِ کٌار یکذیگز قزار گزفتِ اًذ، در ًتیجِ ّز ٍاحذ اس سِ یا دٍ جْت  تت
 یذ آهذُ اس .پذ ّا هتصل ٍ چسثیذُ اس ، ٍ در هجوَع تافتی پیَستِ ٍ هٌسجن در تزاتز شزایظ سخ  اقلیوی دیگز ٍاحذ

  در کلی  تٌاّا ٍ اجشا درًٍی ٍ تیزًٍی آًْا ًظیز چگًَگی تاسشَّا، تؼذاد عثقات ٍ ... ّای خاص حجویتزکیة 
 .استفادُ اس هصالح تَهی ًظیز خش  ٍ آجز در تزاتز آفتاب سَساى اس ًظز هیشاى جذب ٍ اًؼکاس اس تْتزیي کارایی تزخَردارًذ 

 وحدت در کل 9

 کٌذ.ای پیَستِ را ایجاد هیّا را تِ یکذیگز پیًَذ دادُ ٍ هجوَػِادیي کَچک ٍ تشرگ هحلی، هحلِگذرّای اصلی ٍ هی 
 گیتزد ٍ ایتي تتذاى هؼٌاست  کتِ در      ّای ػوَهی شْز کِ سًذگی هادی در آًْا جزیاى داش  قزار هی هسجذ در کٌار هکاى

 گزدد.یٌی، سهیٌِ ساس ٍحذت کالثذی هیّای هادی ٍ هؼٌَی حیات ٍجَد ًذارد ٍ ٍحذت داسالم جذایی هیاى جٌثِ
 کٌٌذ.ػٌاصز ٍ اجشاء هحلی در تزکیة کالثذی ٍ ػولکزدی تا یکذیگز کلی  هٌسجن ٍ کارا ایجاد هی 

01 

 
همبستگی 

 اجتماعی
 

 .ِاشتزاکات خاص اجٌواػی، قَهی، هذّثی، صٌفی ٍ ... اّالی ساکي در یک هحل 
 فقیز در یک هحلِ اًسجام ٍ فشزدگی تاف  ٍ اختالط اجتواػی غٌی ٍ 
 ُّاس ایآیی ّن هحلِّنّا، فضای هٌاسة تزای گزدّا ٍ هیذاًچِهؼاتز ًیوِ ػوَهی هحلِ، سکَّای تؼثیِ شذُ در جذار 
 ِهحلِ سثة تزقزاری تؼاهالت اجتواػی اس . ّای ػوَهیجْ  استفادُ اس کارتزی ّای ػوَهیحضَر در ػزص 
 ِشًَذ کِ ػالٍُ تز تزگتشاری هٌاستثات هتذّثی، تستیاری اس اهتَر      ؼی هحسَب هیّا ٍ تکایا فضاّای تجو هساجذ، حسیٌی

 گش .هحلی ٍ اختالفات هیاى افزاد ًیش در آًْا حل ٍ فصل هی
  ًظیز رفغ اختالفات ٍ احذاث تٌاّا ٍ  ایهحلِ دراهَر آًْا تیي ٍ هشارک  ّا اس ّوذیگز، تؼاٍى، ًظارت ایهحلِ ّن حوای

 ّز هحلِ   فضاّای ػوَهی
 ُّای هسکًَی تیزٍى تزای جلَگیزی اس فخز ٍ القاء تفاٍت اقتصادی اّالیسادگی جذار 
 ِّای حیذری ٍ ًؼوتی شتٌاختِ  ای تا ًام هحلِای، اٍج گیزی اختالفات تیي هحلی کِ اس دٍرُػالرغن ّوثستگی درٍى هحل

تَدُ  «اه  ٍاحذُ اسالهی»ی ٍ هخزب اشًَذ تشرگتزیي ػاهل ػقة هاًذگی در تؼالی ّز چِ تْتز سًذگی شْزی ٍ هحلِهی
 اس .

 غنای حسی 00

 کزدًذ.ّایی غٌی ٍ هغلَب ایجاد هی ّا ٍ ...در تزکیة تا ّن هجوَػِػٌاصز ٍ اجشاء هحلی ًظیز گٌثذّا ٍ ٍرٍدی 
 .ُػذم ٍجَد خَدرٍ ٍ درک فضا در هقیاس ػاتز پیاد 
 ف  ارگاًیک، سثة تاال تزدى کیفی  هحیغی ّوچتَى  ّای هسکًَی ٍ گذرّای پیچ در پیچ درٍى تافزم غیز ٌّذسی پالک

 پی یا تسلسل فضایی ٍ ... شذُ اس .درگًَاگًَی، دیذ پی
 تز سثة یکوزتثگی ٍ ایجتاد فضتاّای هتثتایي    شَد در ارتثاط تا هیادیي ٍسیغهسیز تٌگ، ارگاًیک کِ  گاّی سزپَشیذُ هی

 شَد.هی

 کارایی 01

 ّای فضایی ٍ عثیؼی هَجَد.، هحذٍدی گیزی تذریجی ٍ هتٌاسة تا ًیاسّاشکل 
 ...ٍ  ارگاًیک تَدى تاف  جْ  اقلین ٍ اهٌی 
    ًَِع ٍ کیفی  ػٌاصز هَجَد در ّز هحلِ تح  تأثیز ًیاسّای کارکزدی، اجتواػی ٍ ...  ٍ تَاى اقتصادی ّز هٌغقتِ ٍ هحلت

 .تَدُ اس 

02 
پرهیس از 

بیهودگی و 
 اصراف

 ّا تَدُ اس . چٌتیي است    ُ اجتواػی، کارکزد ٍ هٌشل  تاًی یا استفادُ کٌٌذگاى اس آىاتؼاد فضاّای هحلی هتٌاسة تا جایگا
کِ هساجذی کِ در کٌار گذرّای فزػی تزای اقاهِ ًواس تَسظ افزاد ًیکَکار احذاث شذُ اًتذ، اغلتة دارای اتؼتادی کَچتک     

وٌذ احذاث ٍ تکویل شذُ اًذ، اتؼادشتاى  در حالی کِ هساجذی کِ کارکزدی شْزی دارًذ یا تَسظ حکام ٍ افزاد ثزٍت ،ّستٌذ
 ّا تَدُ اس .تشرگ ٍ هتٌاسة تا کارکزدشاى یا هٌشل  اقتصادی تاًی آى

 . تٌاسة هَجَد تیي اتؼاد سهیي ٍ هقذار سیزتٌا ًیش کواتیش ّویي گًَِ تَدُ اس 
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ویژگی های محله های سنتی ایران، عالوه بر اینکه سنجۀ مناسبی را در این زمینه در اختیار قرار می دهد، می تواند 
نشان دهندۀ اهمیت پژوهش بر روی محله های سنتی باشد.

Lang 1994, 2005) (Por�)  ااحد همسایگی »کالرنس پری« یکی از الگوهای اصلی در اوایل قرن بیستم است
teos 1977, 72�8) ریشه این الگو را می توان در نظریه باغشهر  هاوارد یافت. نظریه هاوارد در واقع تفسیری جدید 
و جمع بندی دیدگاهای برنامه ریزان، طراحان، جامعه شناسان آرمانگرا و نهضت های مردم گرای پیشین در کشورهای 
اروپایی و امریکا بوده است. )عینی فر، 1386( واحد همسایگی شباهت هایی به زیر تقسیمات ارائه شده در این الگو 
دارد (Grant 2006, 32�3) محیط اجتماعی- کالبدی واحد همسایگی احساس زندگی در جامعه محلی منسجم را از 
.(Lang 1987,171) طریق توسعه شبکه اجتماعی دوستان و اقوام و درک قلمرو محلی مشترک فراهم می ساخت

عناصر اصلی تشکیل دهنده این الگو شامل مدرسه ابتدایی، پارک کوچک یا زمین بازی، فروشگاه های کوچک و 
ترکیبی از ساختمان ها، خیابان ها و خدمات عمومی است(Perry 1939). اندازه کنترل شده)حدودا به شعاع 400 متر(، 
حریم های روشن، تفکیک کامل سواره از پیاده و تفکیک کارکردها با دسترسی ایمن برای پیاده ازجمله ویژگی های 

.(Grant 2006, 3�32) دیگر این الگوست
طرح رادبرن براساس الگوی واحد همسایگی کالرنس پری ساخته شد و نتایج زیر در نقد آن بیان شده است:

پیشنهاد جدایی دسترسی ها علی رغم ایجاد محیط امن برای کودکان و آرامش درون محلی سبب ایجاد ابهام شده 
است، تفکیک عملکرد ها نیز سبب تقلیل کیفیت زندگی شهری و فضاهای آن شده است، به گونه ای که خیابان ها 
تبدیل به فضاهای عبوری شده اند (Calthorp 1986) همچنین گروهی، تفکیک گروه های قومی و اقتصادی را مورد 

.(Jacobs 1961) و در مقابل، اختالط را باعث تعادل دانسته اند (Gans1962) تردید قرار داده
عالوه بر الگوی کالرنس پری، در سال های اخیر مدل هایی با عناوین مختلف مطرح شده اند. ازجمله مهم ترین 
بر  را  بسیاری  تأثیر  اشاره کرد که  پیاده و دهکدۀ شهری  به محله های سنتی جدید، مجموعه های  آن ها می توان 
سراسر جهان داشته اند. به نظر بسیاری از منتقدان، این راه حل ها همان الگوی واحد همسایگی دهۀ بیست قرن بیستم 
میالدی را با رفع معایب موجود و وفق آن با شرایط جدید، با عناوین جدید در طراحی مناطق مسکونی به کار برده 

.(Lang 1994; Kelbaugh 1989; Calthrope 1991; Fisher 1993) است
)TND( 2. 2. 1. واحد همسایگی سنتی جدید

از شهرند که ترکیبی  این جنبش واحدهای همسایگی تقسیماتی  الگو در جنبش نوشهر گرایی مطرح شد. در  این 
متعادل از فعالیت ها را با اهمیت و اولویت فضاها و بناهای عمومی در خود جای می دهند. همچنین هر واحد مرکز 
اندازۀ بهینۀ آن یک چهارم مایل )400 متر( از مرکز است. گونه های متنوع  و لبه ای مشخص دارد، به گونه ای که 
مسکونی به منظور نیل به تنوعی از طبقات اجتماعی، در فاصله ای سه دقیقه ای از پارک ها و پنج دقیقه ای از خدمات 
و محیط طبیعی  زیبایی، سنت های گذشته  به  توجه  الگو  این  در  مکان یابی شده اند.  و فضاهای همگانی  عمومی 

.(Grant 2006; Katz 1994; Solomon 1992; Duany and Plater� zyberk 1994) جایگاهی ویژه دارد
)TOD( 2. 2. 2. واحد همسایگی پیاده محور

در ادامه، الگوی TND الگوی TOD در جنبش نوشهرگرایی، با هدف ایجاد پیوندهای قوی تر محیطی و منطقه ای 
ارائه شد. در این الگو با تجمع ساده ای از واحدهای متراکم و کم ارتفاع مسکونی مابین خیابان های اصلی چندمنظوره 
 Kelbaugh 1989,ix) (Newman &) و در فاصلۀ یک چهارم مایلی از ایستگاه حمل ونقل ریلی روبه رو هستیم
Kenworthy 1992; Neal 2003) کارکردهای ترکیبی، الگوی ترکیبی مسکن، رعایت سلسله مراتب دسترسی و 
پیاده محوری (Grant 2006, 3�32) از دیگر ویژگی های این الگوست که سبب صرفه جویی در مصرف انرژی، تقلیل 
Kelbaugh 1989; Cer�) یررافیک سواره، تقلیل زمان مسافرت های شهری، دسترسی راحت تر به خدمات شهر

vero 2004; Curtis and Bertolini 2009) ایجاد پیوند میان گروه های سنی و اجتماعی مختلف، حس زندگی در 
.(Kelbaugh 1989; Calthrope1991, 1993) اجتماع محلی و حس مکان شده است
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(Urban Village) 2.2.3. دهکدۀ شهری
دهکده شهری ارتباط نزدیکی با نوشهرگرایی دارد. این اندیشه از طریق پایداری اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی 
تبیین شده است. نواحی موسوم به دهکدۀ شهری باید واجد سویه های جذاب برای زندگی، کار، تفریح و سرمایه گذاری 
باشند (Caves 2005) مبانی این الگو عبارت است از: سبک بومی کالسیک با توجه به ویژگی های روستایی و 
افزایش نسبی تراکم (Grant 2006, 3�32) تنوعی از کاربری ها ـ الگوی ترکیبی مسکن ـ تأکید بسیار زیاد بر مرکز 
مجموعه هم به عنوان مرکزی مدنی و هم به عنوان عرصه ای غیررسمی برای تجمعات عمومی ـ امکان مشارکت 
ساکنان محله در برنامه ریزی و مدیریتـ  ایجاد حس مکان در کنار ارائۀ امکانات ضروری در فاصلۀ پیاده از واحدهای 

.(Neal 2003; Aldous 1992; Magnaghi and Kerr 2005) مسکونی

3. محالت نایین
شهر نایین از توابع استان اصفهان در بخش مرکزی ایران است، بخش کهن این شهر از هفت محله تشکیل شده 
است )نقشۀ 1(. به دلیل اشتراکات فراوان فرهنگی و زیستی در مناطق مرکزی ایران، نوع خاصی از محله و شهر پدید 

آمده است که علی رغم مشابهت با سایر نقاط، دارای ویژگی های خاص این منطقه هستند.
آشنایی با علت نام گذاری هر محله در نایین، در شناخت بهتر آن محله، در ابعاد گوناگون مفید واقع شد، هرچند 
ارائۀ  در  سعی  میدانی،  مصاحبه های  و  معتبر  منابع  به  توجه  با  دارد،  وجود  زمینه  این  در  بسیاری  نقل قول های 

محتمل ترین حالت شده است.

نقشه شماره 1. نظام تقسیمات شهر به محله ها 7 گانه 1.کلوان 2. درب مسجد 3. 
نوآباد 4. سرای نو 5. پنجاهه 6. چهل دختران 7.کوی سنگ، ماخذ، سلطانزاده 1390

1. محلۀ کلوان )کلوان= کل+ وان( »کل« در زبان محلی یعنی کلید دار و »وان« به معنای نگهبان است. یعنی 
نظر  از  نقش  این   )71 ج.1:   ،1369 )بالغی  است  می کرده  زندگی  شهر  کلید دار  و  نگهبان  آن  در  که  محله ای 
توجیه است. 2.  قابل  این محله  از  اولیۀ شکل گیری شهر  به هستۀ  توجه  با  و  بوده است  اهمیت  دارای  اجتماعی 
محلۀ باب المسجد، به دلیل استقرار بنای مسجد جامع شهر در ورودی این محله به این نام خوانده شده است. )این 
دو محله جزء محله های اعیان نشین نایین بودند.( 3. محلۀ نوآباد، نوگباد یا نوک آباد »نوک« به فتح نون، معانی 
زیادی دارد اما یکی از این معانی خار است، گویی در این محله خار زیادی وجود داشته است )همان، 72(. 4. محلۀ 
سرای نو )سرای نو= سرا+ نو( »سرا« به معنی خانه و »نو« به معنی تازه است، به دلیل اینکه این محله بعد از بقیه 
محله ها ساخته شده، به این نام خوانده می شود. 5. محلۀ پنجاهه که اگر پنجه هه بخوانیم، یعنی پنجمین محله ای 
که در نایین ساخته شده است )بالغی 1369، ج.2: 16(. 6. محلۀ چهل دختران، چهل دختر از خانوادۀ سادات در آن 
مدفون اند. 7. محلۀ سنگ یا گودالو )گودالو= گود+ آلو( »گود« به معنی زمین عمیق است و »آلو« کورۀ خشت پزی 
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است، گویا کوی خشت پزی شهر سابقًا در این محله مستقر بوده است. زمین به نسبت فرونشسته تر در این محله و 
وجود کارگاه های خشت پزی در پشت همین مکان، تأییدکنندۀ این موضوع است. در گذشته سه محلۀ چهل دختران، 
گودالو و پنجاهه یک محلۀ بزرگ با نام »گودرزا« بودند که بعدها از یکدیگر تفکیک شدند )پنج محله آخر بیشتر 

مربوط به قشر کارگر و کشاورز و... بود(.

4. یافته های تحقیق
1.4. تحلیل کیفی محله های نایین

اجتماعی  ارزش های  و  آداب ورسوم  و  طبیعی  شرایط  تاریخی زمانی،  عوامل  انجام شده،  اولیۀ  مطالعات  به  توجه  با 
به عنوان عوامل مؤثر در نحوۀ شکل گیری و ویژگی های خاص محله های شهر نایین در بخش کیفی به شرح زیر 

مورد شناسایی و بررسی قرار گرفتند.
1.1.4. تاریخی زمانی

بافت شهری و محله ای نایین به صورت تدریجی و ارگانیک شکل گرفته است. براساس شواهد کالبدی موجود نظیر 
نارنج قلعه، الوگاه ها و همچنین آداب ورسوم خاص، نظیر توجه به آتش و آب و انعکاس این موضوع در ضرب المثل ها 
و... )سلطانزاده 1390، 45(. می توان قدمت این شهر را به پیش از اسالم نسبت داد. جایگاهی که نایین در طول 
تاریخ به عنوان یک شهر میانی حفظ کرده، سبب شده است تا دچار تحوالت اساسی یا رکود نشود و همواره با روندی 
تدریجی پذیرای تغییرات باشد. این ویژگی سبب شده است تا بافتی غنی و متراکم به یادگار بماند )مشهدیزاده 1386، 
81( فقدان اطالعات شهری و باستان شناختی از نایین، مانع مهمی در راه بررسی و شناخت دقیق روند شکل گیری 
محله های این شهر است، ازاین رو در این تحقیق از سایر منابع و متون تاریخی غیرتخصصی، برای بررسی تاریخی 
آقا احمد  ناصرخسرو و سفرنامۀ  آثار کهنی نظیر سفر نامۀ  رابطه،  این  استفاده شده است. در  به حقایق  و پی بردن 
کرمانشاهی بهبهانی و... به صورت مختصر اشاراتی به نایین داشته اند، اما مهم ترین منبع شناسایی شده، کتاب پنج 
این منبع به صورت جامع، منابع  نایین نوشتۀ عبدالحجه بالغی در سال 1369 هجری قمری است.  تاریخ  جلدی 
تاریخی پیشین را در خود گرد آورده است. سایر منابع و کتب موجود بعد از این تاریخ، نظیر نایین بلده طیبه، فرهنگ 
نایین و... به نوعی اقتباس شده از این منبع هستند. بررسی این منابع، به همراه مشاهدات میدانی و گفت وگو با اهالی 

برخی از نکات را که می تواند در زمینۀ ساختار شهری نایین مؤثر باشد، آشکار می سازد )جدول 3(.
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جدول 3: تحوالت تاریخی کالبدی در شهر و محله های نایین.

 .ثَدُ است ًبرًج قلؼِ ثؼٌَاى کٌْذص ٍ هحلِ کلَاى ثِ ػٌَاى هٌطقِ ثیزًٍی کٌْذص ٍ هحل استقزار هزدم  پیص از اسالم 
  است ئی ٍ سپس سرتطتیثصباثتذا دیي هزدم 
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پ
 

 32اواخر 
 هجرت

 )ٍرٍد اسالم ثِ ًبییي ٍ اّویت یبفتي هٌطقِ ثیزًٍی)هحلِ کلَاى 
 ا  اس سبخت اٍلیي هسجذ )هسجذ قذیوبى( در هیذاًچِ هحلِ کلَاى ٍ ثرز رٍ  تتطرهذُ   لشٍم سبخت هسجذ، سجت

تَاًذ ًطبى دٌّذُ هزکش سهًَتی)رثض( تى سهربى ٍ قرذهت ثربم  هحلرِ     د. ایي هَضَع هیَضهیّب  قجل دٍرُ
 ثبضذ. ّبهحلِکلَاى ثِ ًسجت سبیز 

  ثَدًذ. ِاّل تسٌي ثطزیقِ ضبفؼی ٍ ػذُ قلیلی ضیؼهزدم ًبییي اثتذا 

 بویهآل
 اهب تب اٍاخز ایي دٍرُ ّوچٌربى تؼرذاد ضربفؼیبى اس ضریؼیبى      ،یبىیي ضیؼیرسویت تطیغ ٍ هزاسن ٍ ت

  ثیطتز ثَد

 تحت فطبر قزار گزفتي ضیؼیبى ثب ایزاد احبدیج جؼلی ٍ رسویت هجذد ضبفؼیت  سلجوقیاى

 حوله
 هغول

 رٍ ثِ ػقت است. گبهی ،کطَرّب  ٍ تخزیت فضبیی ضْزّب ٍ هحلِ ػوَهی هزج ٍ ّزج 
      گرز  ٍ  ضذت ضبیؼبت ثز تهذُ اس حولِ هغَمى ثحذ  ثَد کِ جْرت تسرهیي تمم، ثربسار صرَفی

ترًَی اس  کٌذ. در تى سهبى دراٍیص ایي هٌطقِ هزیرذ قطرت الرذیي حیرذر    ًطیٌی رًٍق پیذا هیگَضِ
 ضذًذ.ػزفب  هؼزٍف ایزاى ثَدًذ ٍ حیذر  خَاًذُ هی
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 ایلخاناى
 تطیغ ٍ رٍاج سربخت هرشار ٍ تراههربُ در ایري دٍرُ سرجت سربخت ایٌهًَرِ ثٌبّرب ٍ          یبفتي رسویت

تًْرب( ٍ در خربرج اس ضرْز    ّب ٍ یرب خربرج اس   ّب)در کٌبر هیذاًچِفضبّب  اطزاف تًْب در داخل هحلِ
 ( ضذ.)ع(ٍ سلطبى هَصلیِ )ع()سلطبى سیذ ػلی

 تیووریاى
  هبثیي هزیذاى ٍ پیزٍاى ضبُ ًؼوت اهلل ٍلی ٍ پیز کجیز سیذ حیذر تًَی اختالفبتی ایجبد ضذ، در ٍاقغ

   هذّجی ٍ ػقیذتی هب ثیي پیزٍاى اّل تسٌي ٍ تطیغ ثَد.اختالف ثب جٌجِ

 صفویاى

 رسویت تطیغ 
 ًِّب  دیهز اس جولِ تؼصجبت قَهی کِ گبُ اس سرَ  حبکوربى   تذاٍم اختالف حیذر  ٍ ًؼوتی ثب ثْب

 ضذ.ًیش تزٍیج هی
 ِهحلِ ضْز ًبییي دٍ  7ا  کِ اس ّب ثِ دٍ دستِ هتخبصن، ثهًَِتقسین ّوِ طجقبت اجتوبػی ٍ هحل

 هسجذ حیذر  ٍ پٌج هحلِ دیهز ًؼوتی ضذًذ. هحلِ کلَاى ٍ درة
 ٍ ّب  اصلی ّز هحلِ در ثبفت هترزاکن ٍ فطرزدُ   ّبیی در هحل ثزخَرد راُسبخت هیذاًچِ احذاث

ضْز ًبییي جْت ثزگشار  سٌتْب  هذّجی ضیؼی، ًظیز هزاسن دِّ هحزم )در گفتهرَ ثرب اّربلی ٍ    
ِ ّب تضهبر ضذ کِ در ٌّهبم احذاث ثزخی اس تىثشرگبى هحلِ ّرب  اطرزاف تخزیرت ضرذُ ٍ     ّب خبًر
 سبختِ ضذُ اًذ.(  ّبسپس هیذاًچِ

 قاجار

تهویل ضذى فزم ضْز کْي ٍ حصبر دٍر تى ٍ گستزش ضْز در ثیزٍى اس حصبر ٍ در اهتذاد هحَر ثبسار ًَ 
 در هحلِ ثبغستبى.

ّب  سزپَضیذُ ثؼٌَاى ػٌبصز  هْن در ّرز هحلرِ، اس اٍاسر     حسیٌیِ ،ّب  تبریخ دار هَجَدطجق کتیجِ
ِ     ّب دٍرُ قبجبر در حبضیِ هیذاًچِ ّرب گربّی ثرب    هحلی ضهل گزفتٌذ. کِ ثرذلیل فطرزدگی ثبفرت هحلر

 تخزیت ثٌبّب  اطزاف هیذاًچِ اههبى پذیز ضذُ است.
پهلوی تا 
 به اهروز

 گسیختهی کزد. ّب  ایي دٍرُ ثبفت را دچبر اس ّنّوزاُ خیبثبى کطیٍرٍد هظبّز هذرى ّوچَى خَدرٍ ثِ
 اس ثخص کْي سجت خبلی ضذى ثبفت کْي ٍ فزسَدگی رفتِ رفتِ تى ضذ.تَسؼِ جذیذ ضْز ٍ توزکش اههبًبت در خبرج 
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2.1.4. شرایط طبیعی
با  ایران  مرکزی  کویر  جنوبی  حاشیۀ  در  آن  استقرار  موقعیت  به  می توان  نایین  طبیعی  ویژگی های  مهم ترین  از 
آب وهوایی گرم وخشک و دشواری تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی اشاره کرد، چنان که در زمان های گذشته اهالی 
آب آشامیدنی موردنیاز خود را از 15 آب انبار که 2 تا 7 فرسخ با شهر فاصله داشتند، تـأمین می کردند و فوق العاده 
از این حیث در زحمت بودند )بالغی 1369، 70( این عوامل یکی از دالیل اصلی عدم گسترش نایین و محله های 
آن از نظر وسعت و جمعیت بوده است. در چنین وضعیتی عامل اصلی ای که سبب شکل گیری نایین و تداوم حیات 
آن شده است، نقش ارتباطی آن بین بخش های مرکزی ایران با نواحی شمالی و جنوبی بوده است. جدول )4( تأثیر 

وضعیت اقلیمی بر روی محله های نایین را بیان می کند.

جدول4: ویژگی های طبیعی و تأثیر آن بر محله های نایین

1.1.3. آداب ورسوم و ارزش های اجتماعی
مشاهدات و مطالعات انجام شده روی آداب ورسوم و ارزش های اجتماعی در نایین، به همراه تحلیل رابطۀ این عوامل 

بر روی نظام محله ها و شهر نایین، اجزای زیر را دسته بندی و بیان می کنند )جدول 5(.
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 تافت پیوسته و هنسجن 
o  اوذمتصل ي چسبیذٌ َاي تا حذ ممکه بٍ دیگر ياحذ بًدٌياحذَای مسکًوی، دريوگرا. 
o ًَای بُم پیًستٍ ي با محصًریت باال ساختمان البالیدر  میفضاَای عم ٍ اوهذ.  قرار گرفته

َای عمهًدی در عهًم مبهابر اسهت ادٌ  هذٌ      ي تیغٍ َا اباطجُت افسایش سایٍ اوذازی از س
 است.

 یو آجر ی، خشتیگلغالة الح صه 
o  از بُتریه کارایی برخًردار است.   میسخت اقلی ایه ترکیب در برابر  رایظ 
 عذم رونق کشاورزی 
o با ىذ ًر ویس َای مىغقٍ اکثر قىات کٍ سبب  ذٌوسبتاً  ًر  یمسغح ي با خاک ید ت. 
o کشايرزی بٍ سایر مىاعق  ُر از وظر محصًالت يابستگی  
 رونق صنایع دستی 
o دارای مرغًبیهت    ذ،َا تًلیذ میَای محلی ي خاوٍواییه کٍ در داخل کارگاٌ... ي عبا  ،یقال

امهرار مبها     ي یکهی از عًامهل   ي  ُرت باالیی در ایران ي حتی خهار  از نن بهًدٌ اسهت   
 .ساکىیه بًدٌ است
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 تاثیز عامل اجشا مولفه ردیف

1 
آثار بزجای 

ماوده اس دوره 
 باستان

 ّبی ّز هحلِ جْت تأمهیي  ی وِ هزثَط ثِ پیص اس اسالم ٍ دیي سرتطت است( هیذاًچِثزپبیی آتص در الَگبُ )ػٌػز
 رٍضٌبیی ٍ ثزگشاری هزاسن آییٌی در ضبهگبّبى. 

 ّبی غبثئیي استًذاى ٍ... وِ اس سٌتتؼییي رٍسّبی ثزگشاری هزاسن ختن ثزاسبس تؼذاد فزس 
        ٍرٍضي وزدى آتص در فَاغل هطخع در هؼجز خبًِ هتَفی ٍ خَاًذى فبتحأِ ٍ تموأغ اّأبلی آى هحلأِ در ضأت ا

 هتَفی
  ضٌجِ سَری ٍ ... ثِ ضىلی خبظ در هؼبثز ٍ فضبّبی ػوَهی ّز هحلِ رهزاسن ػیذ ًَرٍس ٍ چْبثزگشاری. 

2 
-آییهمذهب و 

 های مذهبی

 گیزد.ثؼٌَاى دیي جبهغ ّوِ اثؼبد سًذگی فزدی ٍ اجتوبػی را در ثز هی اسالم 
 گیزی ٍ تغییزات وبلجذی در ًبییي است.هذّت یىی اس هْوتزیي ػَاهل در ًحَُ ضىل 
o ِّب.ّب ٍ هیذاًچِهسىًَی ٍ تَجِ ثِ سلسلِ هزاتت راُّب، جْت حفظ حزین همذس ثستِ ثَدى هحل 
o ّأبی آییٌأی اس   یی وِ در ثزگشاری هزاسنّب حسیٌیِهحالت جْت سبخت هیذاًچِ ٍ  تغییزات وبلجذی در ثبفت هتزاون

ّأبی  تزیي فضبی ّز هحلِ در وٌأبر سأبیز وأبرثزی   ّب در ػوَهیگیزًذ. ایي هیذاًچِهَرد استفبدُ لزار هی جولِ هحزم
ی ٍ َّیتی ّأز هحلأِ   ّبی هٌحػز ثفزد ثَدُ ٍ یىی اس ػٌبغز اغلّبی ثسیبر دارای ٍیژگیػوَهی ػلی رغن هطبثْت

 آیٌذ.ثحسبة هی
o ًِّب در لذین ٍ ضىی ثَدُ است وِ ًسجت ای )دلیل ایي هَضَع هطتزن ثَدى خبًِتؼذد هسبجذ اس جولِ هسبجذ ًوبسخب

داد ٍ اّأبلی  ّبی خَد را ثِ هسمذ اختػأبظ هأی  ّب یىی اس اتبقثِ هبلىیت ٍ پبوی فضب داضتٌذ، اس ایٌزٍ ثزخی اس خبًِ
ِ  ای،آٍرًذ.(، هسبجذ هحلِبى ًوبس خَد را ثب خیبلی آسَدُ در آى ثمبی هیخبًِ ٍ ّوسبیگ ّوچٌأیي   ٍای ٍ جأبهغ  ًبحیأ

، تب جبیی وأِ ثأذلیل ایأي    داردضْز ًطبى اس اّویت ًمص هذّت  جوؼیت ون ٍ اًذاسُ ثِ تَجِ فضبّبی هذّجی ثب سبیز
 خَاًٌذ.ضْز هسبجذ هی ّبی هذیٌِ الؼزفب، هذیٌِ غفب ٍّب ًبییي را اس لذین ثِ ًبمٍیژگی

o ِهسبجذ. تّب جْت حفظ حزهّب ٍ ثزگشاری ثزخی اس هزاسن غزفبً در حسیٌیِّومَاری حسیٌیِ ثب هسمذ در هحل 
o ِّب جْت حفظ حزین هسمذ ٍ حسیٌیِ.ّبی هحلِػذم اهىبى حضَر ّز ًَع وبرثزی ٍ فؼبلیت در هیذاًچ 
o ً ٍ ضذ.گْذاری فضبّبی ػوَهی هحلِ ٍ ضْز هیفزٌّگ دیٌی ٍلف سجت هطبروت غٌی ٍ فمیز در سبخت 
o  ِگٌجذ هسمذ ثبثبػجذاهلل ٍ گٌجأذ همأبثز همأبٍر    ّب حسیٌیًِبریي للؼِ، هٌبر هسمذ جبهغ ٍ پَضص هٌحػز ثفزد ٍ هطبث ،

ى درغأذ آ  28، 6ٍ ضىلیطبى در ًظبم افمی ضْز ًبییي وِ عی گشارضبت هسمذ جبهغ ثَاسغِ اثؼبد، خػَغیبت حموی
ِ خَاًبیی سبختبر ضْز ٍ هَلؼیت ّز هتب ػالٍُ ثز وٌٌذ را اثٌیِ یه عجمِ تطىیل دادُ است، ثخَثی خَدًوبیی هی ، حلأ

 .دیٌی ٍ اجتوبػی اّبلی ایي خغِ ثبضذّبی ثیبًگز َّیت ٍ ارسش
 ِخأبظ  ّأب ٍ لَاػأذ   عجك سأٌت  ،ّبی هحلیّب ٍ هیذاًچِّبی ػشاداری در هحلًِحَُ خبظ ثزگشاری ٍ چزخص دست

بت هزدهأی در ّأز هحلأِ ثأِ     تطأىیل اجتوبػأ  ذ. ًضَای اجزا هیثزٍى هحلٍِ ای در دٍ حبلت درٍى هحلِ آییي هحزم.
ثخأَثی ًطأبى دٌّأذُ     ٍ هطأخع ثیي هحالت ثب ًظن ٍیأژُ   ّبٍ اجزای هطتزن ثزخی اس آییي ّبی گًَبگَىهٌبسجت

 هحالت دیگز است.  َّیت ٍ استمال  ّز هحلِ ٍ ّوچٌیي جبیگبُ خبظ ّز هحلِ در هیبى

3 
حیدری و 

 وعمتی

 ِسأجت ًأَػی    ،ّب در لبلت دٍ گزٍُ هتخبغن حیذری ٍ ًؼوتی ثزپبیِ ثبٍرّبی ًبدرست ٍ هخبلف ثب هذّتتفىیه هحل
 ثٌذی دٍگبًِ ضْز ضذُ ثَد.ًبحیِ

 ای یب ّز هَضأَع دیگأز  ثزگشاری هزاسن آییٌی هطتزن ثیي هحلِ ًحَُدر  وَچىتزیي تغییز  ِ ثأزای سد ٍ  ای ثأَد  ثْبًأ
 خَردّبی خًَیي ٍ حتی وطتِ ضذى افزاد.

 ِّأأب( ٍ عزفأأذاراى ّأأبی حیأأذری ٍ ًؼوتأأی در دٍراى هطأأزٍعِ ثأأیي هطأأزٍعِ خَاّأأبى)ًؼوتیاداهأأِ درگیأأزی هحلأأ
 ضذُ غبرت رختخَاة يیث اس یوَدوّب ّب ٍ غبرت هٌش  حیذریّب( وِ در یه هَرد ّمَم تَسظ ًؼوتیاستجذاد)حیذری

 هیزد.هی ٍ افتبدُ يیسه ثِ
 :تمثیز ثز رٍی وبلجذ 
o ّب داضتای جْت ارتجبط ثب داخل ٍ خبرج ضْز ثِ ٌّگبم درگیزیّبی جذاگبًِّب ٍ درٍاسُّز هحلِ دستزسی 
o اهىبًبت هَرد ًیبس خَد را داراست تب در تمبثل ثیي هحلی ووجَدی ًذاضتِ ثبضذ. ّز هحلِ توبهی 
o   ّب در غحي اهبهشادُ سألغبى  هزدگبى، چٌبًچِ همبثز هحلِ ًؼوتیاحذاث دٍ هٌغمِ هتفبٍت در حبضیِ ضْز جْت دفي

 لزار دارد. )ع(ّب در غحي هغْز سلغبى هَغلیٍِ همبثز حیذری )ع(سیذ ػلی

وٌٌأذ ٍ ایأي   ٍ ّوجستگی اجتوبػی تمویذ هأی  داد وِ اغَ  هذّجی ثز ٍحذت اهت اسالهیّب در حبلی رٍی هی*ایي ٍالؼیت
اجتوبػی ثَد. ثزاستی ایي تحمز یىی اس ػلل ػذم ضىَفبیی ّز چِ ثْتأز ًأبییي ٍ توأذى     لطز ثٌذی ثزخالف اغَ  دیٌی ٍ

 ضْزی آى ثَدُ است. 
  

جدول5: مولفه های آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی و نمود عینی آن ها
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4.2. تحلیل کمی محله های نایین
تحلیل کمی، شامل استخراج داده های کمی از نقشه های بافت کهن و ارزیابی و ارزش گذاری آن هاست. برای این 
منظور از نرم افزارهای Auto CAD �Arc GIS�Excel  استفاده شده است. خروجی های حاصل از این بخش گاهی 
مؤید اطالعات حاصل در بخش کیفی است و گاهی بیانگر ویژگی هایی است که کمتر تاکنون مورد توجه دقیق قرار 
گرفته اند. ازاین رو برای تحلیل برخی از نتایج، به معیارهای مطرح در ادبیات معاصر جهان ارجاع شده است. هدف از 
این ارجاع، صرفًا مقایسۀ اصول موجود در محله های سنتی شهر نایین با نظریات اخیر شهرسازی در زمینۀ واحدهای 

خرد شهری جهت درک میزان مشابهت ها و تفاوت های موجود بین آن هاست.  
4.1.2. تحلیل ابعاد و اندازه 

4.1.2.1.  ابعاد و اندازۀ واحدهای مسکونی
دو محله درب مسجد و کلوان )دو محلۀ حیدری( بیشتر به اعیان و اشراف و سایر محله ها )محله های نعمتی( بیشتر 
به اقشار کم درآمدتر، یعنی کارگران و کشاورزان تعلق داشت، بر همین اساس می توان بزرگ تر بودن و تعدد خانه های 
خانه های  مجاورت  در  بزرگ  خانه های  کم وبیش  محله  هر  در  باوجوداین  کرد.  توجیه  محله  دو  این  در  را  بزرگ 
کوچک تر قرار گرفته اند )نمودار و نقشۀ 2(. این امر سبب اختالط طبقات مختلف اقتصادی و اجتماعی در کنار هم و 

ایجاد تعادل و همیاری بین ساکنان محله در امور محله می شود.
همان طور که در نمودار )2( مشاهده می شود، بیشترین فراوانی مساحت خانه ها بین 100 تا 300 مترمربع و میانگین 
آن ها نیز 293 مترمربع است. این ابعاد با توجه به حیاط دار بودن خانه ها نشان از ابعاد تقریبًا کوچک خانه ها و فشردگی 
نسبی بافت هر محله دارد. با توجه به جمعیت نایین در سال 1335 که 4681 نفر گزارش شده )مرکز آمار ایران 
1335( و تقسیم آن بر تعداد خانه ها یعنی 851 واحد، سرانۀ متوسط هر خانه 5.5 نفر و سرانۀ شهری هر نفر با توجه 

به مساحت کل محله ها یعنی 320506 مترمربع، 68.5 متر بوده است.

4. 2. 1. 2.  ابعاد و اندازۀ محله ها و معابر
بیشترین مساحت محله در نایین، 8.2 هکتار و کمترین آن 2.2 هکتار است )جدول 6(. این مقادیر بسیار کمتر از 50 
هکتاری است که امروزه به عنوان مساحت یک واحد همسایگی در نظریه های غربی پیشنهاد می شود. یکی از دالیل 

این موضوع عوامل محدودکنندۀ توسعۀ شهر است.
سهم معابر نسبت به محله در بافت سنتی که کمتر دچار تغییر شده، بین 9 تا 10 درصد است، در مقابل بافت های 
دورۀ پهلوی سهمی بین 9 تا 16 درصد را به خود اختصاص داده اند، این مقدار در بافت های امروزی عددی بین 18 تا 
25 درصد را به خود اختصاص می دهد که نشان از تأثیر حضور خودرو در محله ها و مخدوش شدن نظام سلسله مراتبی 

نسبت به گذشته است )جدول 6 و نقشۀ 3(.

نقشه2: ریزدانگی و پخشایش واحدهای شهرینمودار2: تحلیل مساحت واحدهای شهری
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نقشه3: سهم فضاهای خصوصی به عمومی در بافت تاریخی و بافت جدید

  

 

 

 

 

 

 

 توضیحات
سهن هعثر نسثت ته 
 هحله تر حسة درصد

/ هاهساحت هیدانچه
 هتر هرتع

های تعداد واحد
 هسکونی

/ عاترهساحت ه
 هتر هرتع

 هساحت هحله/
 هتر هرتع

 ردیف نام هحله

هن
ت ک

تاف
 

ان
خیات

شده
ی 

کش
 1 سنگ 22897 3819 102 297 1666 

 2 سرای نو 27483 5483 120 308 20

 3 کلوان 82008 20560 257 632 25

 4 درب هسجد 60267 12544 81 328 20

هن
ت ک

تاف
 

ار 
اخت

ا س
ت

شده
ظ 

حف
ی 

ریث
 تق

 5 پنجاهه 37704 3850 77 480 1062

 6 نوآتاد 66762 6203 151 873 962

 7 چهل دختران 23385 2137 63 194 961

ک
تلو

ی 
هر

ی ش
ها

ده 
حدو

ی)ه
هلو

ه پ
دور

ید(
جد

 

 8 1هحدوده  81102 13506   1666

 9 2هحدوده  40951 5287   13

 10 3هحدوده  62059 6158   962

جدول6: ابعاد و اندازه محله ها و فضاهای شهری مرتبط با آنها
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4.2.2. تحلیل فواصل
4.2.2.1. تحلیل فاصلۀ واحدهای تجاری از واحدهای مسکونی

فضاهای تجاری در نایین، به دالیل مختلف ازجمله امنیت، جو غالب مذهبی حاکم بر میدانچه های محلی و ابعاد 
کوچک محله ها و  شهر، ب طور کلی در امتداد بازار که عمومی ترین محور و فضای شهری محسوب می شده، استقرار 
یافته اند. تنها محلۀ کلوان است که به عنوان هستۀ اولیه شهر، یک بازارچۀ کوچک و قدیمی تر داشته است. محور 

اصلی بازار 350 متر طول، 3 متر عرض و دارای 170 دکان است.
تا 150 متری و میانگین فاصله  بیشترین فراوانی واحدهای مسکونی در فاصلۀ 50  طبق اطالعات استخراجی، 
از محور بازار 171 متر است. هرچند شاهد استقرار بناهایی در فاصلۀ 424 متری نیز هستیم، این فاصله نیز بنا به 
نظریات جدید که شعاع دسترسی 400 متر را پیاده مدار می دانند، به راحتی قابل پیمایش توسط اهالی محله ها بوده 

است )نمودار 3 و نقشۀ 4(.

نمودار3: فراوانی فاصله پخشایش واحدهای مسکونی از بازار

نقشه 4: فاصله واحدهای مسکونی از محور بازار.
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4.2.2.2. تحلیل فاصلۀ میدانچه ها از لبۀ محله ها
میدانچه های محلی عمومی ترین و اصلی ترین فضای هر محله هستند و اکثر کاربری های عمومی محله در نزدیکی 
آن ها استقرار یافته است. در بررسی موقعیت میدانچه ها نسبت به محله ها مشخص می شود که نه تنها برخی از آن ها 
از آن ها نظیر میدانچه محله های پنجاهه، نوگاباد و سرای  در مرکزیت فیزیکی محله قرار نگرفته اند، بلکه برخی 
نو بنحوی در گوشه ای از محله خود قرار گرفته اند. این مسئله نمایانگر این موضوع است که شکل گیری موقعیت 
هر مرکز محله بیش از آنکه تحت تأثیر مرکزیت هندسی باشد، از عوامل دیگری مانند موقعیت های خاص، توسعۀ 

تدریجی محله و نزدیکی به راه های اصلی محله و شهر تأثیر می پذیرفته است. 

نمودار4: تحلیل پراکندگی واحدها از مرکز محله

نقشه5: موقعیت و فاصله مراکز محله ای از لبه هر محله

میانگین فاصله از مرکز محلی 131 متر و بیشترین مقدار 292 متر است. ازاین رو استقرار میدانچه و حسینیۀ آن 
همچون بازار در دسترسی راحت برای ساکنان هر محله بوده است )نمودار4 و نقشۀ 5(.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 8 ـ پاییز و زمستان 94

52

4.2.2.3. تحلیل فاصله از مساجد 
مساجدی که در نقشۀ 6 مشخص شده اند، در برداشت های میدانی و اسناد شهری وجود دارند. هرچند طبق منابع 
تاریخی و گفتۀ اهالی تعداد مساجد بسیار بیشتر از این تعداد بوده است، چنان که محلۀ کلوان را دارای 8 مسجد 
دانسته اند9، اما فرسودگی و عدم سکونت سبب از میان رفتن برخی از آن ها شده است. در همین وضعیت، بیشترین 
فراوانی نمونه ها در فاصلۀ 20 تا 50 متری و میانگین 81 متری از مساجد قرار گرفته اند )نمودار 5 و نقشۀ 6(، این 
میزان فاصله دسترسی به مسجد را برای تمامی واحدها با راحتی هرچه بیشتر نسبت به سایر کاربری های شهری 

قرار داده است. 

نمودار5: تحلیل فاصله مساجد از واحدها

نقشه6: موقعیت و فاصله مساجد از خانه ها در هر محله

نتیجۀ تحقیق
این پژوهش بر این نکته تأکید دارد که مبتنی بر نمونه کاوی در شهرهای مختلف ایران براساس روش های کیفی 
نتایج  دیگر  از  پی  برد. همچنین  ایرانی  در ساختار شهرهای  ماهیت محالت  از  ابعاد جدیدی  به  و کمی می توان 
روش شناختی این پژوهش می توان به این نکته اشاره کرد که تولید مدل تحلیلی هر نمونه نیز می تواند خاص آن شهر 
و محله باشد. تولید این مدل تحلیلی نیاز به پیش شناخت هایی مبتنی بر تحلیل تفسیری تاریخی اسناد، بازدیدهای 
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 کیفی

 سماوی -تاریخی

 ِفزٌّد   تدذاٍم الَگاُ ٍ...( ٍ  -هحذٍدُ هحلِ کلَاى -تز خای هاًذى آثار کالثذی اس پیص اس اسالم)ًارًح قلؼ 
 آى سهاى  یضْزساس

 توز ٍ تذریدی کالثذی خْت ّوساسی تا تغییزات ٍ ًیاسّدای خذیذ)تَسدؼِ   تغییزات هس ِ سداتت   -ّدا  هحلد
 ّا تا دٍرُ قاخار.ّا ٍ...( ٍ تکاهل ّز چِ تیطتز تافت ٍ هحلِحسیٌیِ -ّاهیذاًچِ

 .اس ّن گسیختگی ًظام هحلی ٍ ضْزی تا تیاتاى کطی ٍ تَ سؼِ تارخی ضْز تؼذ اس دٍرُ پْلَی 

 ضزایط طثیعی

 ي محذيدیت مىاتع آتی در ایه مىطقٍ سثة ضذٌ است تا: میط سخت اقلیضزای 
o ِّا ٍ ضْز کن تاضذخوؼیت ٍ ٍسؼت هحل 
o ِّا دارای فطزدگی تاالی کالثذی تاضٌذضْز ٍ هحل 
o فضاّای ضْزی هحصَریت تاالیی داضتِ تاضٌذ 
o هصالح غالة تکار رفتِ تطت ٍ گل تاضذ 

آداب ي رسًم ي 
َای ارسش

 اجتماعی

 َای اجتماعی ي آداب اضارٌ کزد.تًان تٍ مذَة، ياتستگیحًسٌ می در ایه 
  :مذَة تعىًان عاملی مًثزتز در حًسٌ مطالعاتی 
o ِای )آب گذاری ٍ تالش هزدم در ساتت ٍ ًگْذاری فضاّای ػام الوٌفؼِ هحلِتاٍرّای هذّثی سثة سزهای

 ای)هسدذ خاهغ، هصلی ٍ ...( ضذُ است.اًثار(ٍ فزا هحلِ
o ّا ٍ ...( هْوتزیي ػاهل تؼییي کٌٌذُ سیوای درًٍی ٍ تیزًٍدی  ذّثی)گٌثذ هساخذ، حسیٌیِػٌاصز ه ِ  ّدا هحلد

 یاتی افزاد دارد.است ایي ػَاهل ًقص تؼییي کٌٌذُ در َّیت ضْز ًاییي ٍ خْت
o  تَیژُ حزین فضاّای هسکًَی ٍ هذّثی ّاهحلِحفظ حزین 
o ِتؼذد تاالی فضاّای هذّثی در ّز هحل 
o ایي هَضَع لغوات سیادی  ،ّا ضذًیش سثة رضذ پذیذُ حیذری ٍ ًؼوتی در هیاى هحلِهذّثی ُ تؼصثات اضتثا

ّایی تِ داتل ٍ تَسیلِ درٍاسُ ّاهحلِکِ سثة خذایی کالثذی  .داضت ّاهحلِرا تز ٍحذت ٍ یکپارچگی تیي 
 تارج ضْز ضذ.

 کمی

اتعاد ي اوذاسٌ 
-ي خاوٍ َامحلٍ

 َای مسکًوی

 فقیز ٍ غٌی  یّاهحلِّای تشرگ کَچک در یل اتتالط داًِاتتالط اختواػی تذل 
 ًِهتدز هزتدغ    293ّدا  هتز هزتغ ّسدتٌذ، ٍ هیداًگیي آى   300تا  100ّا دارای هساحتی تیي تیطتزیي تؼذاد تا

 است. 
 ًِهتز تَدُ است. 68.5ًفز ٍ سزاًِ ضْزی ّز ًفز  5.5ٍاحذ ٍ تؼذ تاًَار  851ّای تؼذاد تقزیثی کل تا 
 َّکتار اسدت. ایدي ارقدام تسدیار کوتدز اس حدذٍد        2/8ّا ّکتار ٍ تشرگتزیي آى 3/2چکتزیي هحلِ هساحت ک

 ضٌاتتِ ضذُ اهزٍسی است.
  درصذ تَدُ کِ ًطاى اس فطزدگی تافت است 10-9سْن هؼاتز تِ ًسثت تافت تیي 
  ِهتز هزتغ تِ اسای ّز ًفز تَدُ 0.66سزاًِ هیذاًچ 

فاصلٍ اس 
ياحذَای 

 ماتیذخ

 ٍمحلی: میذاوچ   
o اًذ قزار ًگزفتِ ّاهحلِفیشیکی  تیهزکش در فضاّا يیا 
o هتز است 131ٍ هیاًگیي فاصلِ اس آًْا  هتز 230 اس کوتز ِچذاًیه اس فاصلِ يیتطتز 
 :تاسار 
o 350 است دکاى 170 یدارا ٍ ػزض هتز 3 عَل، هتز . 
o َزیي فاصلِ را تِ ًسثت سدایز  هتز فاصلِ، تیطت 425هتز ٍ حذاکثز  171تزیي فضای هحَری تا هتَسظ هیػو

 داراست. هیفضاّای ػوَ
   :مسجذ 
o  هتدز   171هتزٍ تیطتزیي فاصلِ  81هیاًگیي فاصلِ  است. هتز 50تا  20تیياس هساخذ  ّاتاًِتیطتزیي فزاٍاًی

 دّذ.ّا تیطتزیي راحتی را در دستزسی تِ هسدذ ًطاى هیاست، ایي هقادیز تِ ًسثت سایز کارتزی
َاای ريساواٍ محلای ي حتای ضاُزی در      ساسد کٍ تمامی کارتزیيضىی مطخص می*تزرسی فًاصل تٍ ر

 َا مىطثق تًدٌ است.  واییه تزاحتی تا تًان عاتز پیادٌ در پیمایص مسافت
 

میدانی در ایام خاص و رجوع به حافظۀ شفاهی ساکنان داشته تا فرایند تولید فضا در گذر زمان واکاوی شود. بر مبنای 
این نگاه روش شناختی، شاخصه های کیفی و کمی محالت نایین را در جدول )7( می توان ارائه داد.

جدول 7- ویژگی های کمی و کیفی محالت شهر نایین
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بررسی و تحلیل ویژگی های کیفی و کمی محله های شهر نایین در مقایسه با واحدهای خرد شهری در ادبیات معاصر 
غرب نشان دهندۀ شباهت های بسیاری است که ازجمله آن ها می توان به:

انطباق و هماهنگی با فرهنگ، معماری بومی و محیط طبیعی پیرامونـ  مرکز و لبۀ مشخصـ  اختالط کاربری هاـ  
الگوی متنوع و قابل استطاعت از مسکن ـ توسعه در زمین های مناسب و نامستعد برای کشاورزی ـ توجه به زندگی 
اجتماعی اهالی و ارتقای سرمایۀ اجتماعی ـ تأکید بر خلق و ایجاد فضاهای باز عمومی ـ اولویت طراحی خیابان ها 
و راه ها بر ساختمان ها ـ تراکم باال ـ حمایت از فشردگی بافت و اصل پیاده مدار ـ استفاده از مشارکت ساکنان در 

ساماندهی بافت و... اشاره کرد.
ازجمله تحلیل  با معادل های جهانی است،  نایین  اما همین بررسی نشان دهندۀ تفاوت هایی بین محله های شهر 
کمی محالت نایین ابعاد جدیدی از مکان یابی خدمات عمومی در محله را نشان می دهد به نوعی که در مقایسه با 
ابعاد کمی واحدهای همسایگی در غرب، مقیاس جمعیتی و مساحت محالت کوچک تر بوده و خدمات عمومی در 
دسترس تر هستند. همچنین محالت نایین برای ایجاد محرمیت درونگراتر و با نفوذ پذیری کمتری ایجاد شده اند که 

می توان بخشی از این تفاوت ها را در ارزش های دینی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان دانست.

پی نوشت ها
1. Clarance Perry
2. Duany
3. Elizabeth Plater Zyberk
4. Richard Rogers

5. ازجمله مصاحبه شوندگان می توان به آقای جواد جبلی، آقای حسین میرزا بیگی نویسندۀ کتاب تازه منتشرشدۀ فرهنگ نایین 
و آقای افضل آقایی راهنمای میراث فرهنگی خانۀ تاریخی پیرنیا در محلۀ باب المسجد، آقای برخوردار وطن )صفایی( در محلۀ 
کلوان، آقایان سقاباشی، احمدی و همچنین آقای علی سلمان زاده، یکی از معماران گنبد سقاخانۀ میدانچۀ محلۀ چهل دختران 
در محلۀ چهل دختران، آقای عباسی در محلۀ کوی سنگ، آقای صفایی در محلۀ سرای نو، آقای فردوسی زاده در محلۀ پنجاهه 

و آقای علی نقی در محلۀ نوآباد و همچنین محمد مدنیان مسئول میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان نایین اشاره کرد.
6. برای مطالعۀ بیشتر به منبع 16 مراجعه شود. شرکت ایوان نقش جهان تهیه کنندۀ سند مذکور است. با تشکر از مهندس 
مشهدیزاده، مدیریت محترم شرکت ایوان نقش جهان به دلیل ارائۀ مدارک سند مذکور، راهنمایی ها  و کمک های بی دریغشان.
7. Huff
8. Jan Prue

9. برای مطالعۀ بیشتر به منبع 3 مراجعه شود.
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