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 چکیده
شررهای سنتی ایران بودند. ساختار اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و کالبدی از بخش جدایی ناپذیر  ت شهرری محال

تمرکزگرایی در سهاختار مدیری  شهرری و تیررر و تحو ت اقتصادی و اجتماعی موجا از برن رنتن   در دوران معاصهر  
های توسههعو شههرری محالت صههرنا بو ی  وا د انسهاا  اجتماعی و کالبدی محالت شههده بو گونو ای کو با ررور  ر  

داری از خدمات پایو محلو ای تبدیل گردیده اند. پژوهش  اضر بو دنبال تقسهرمات شهرری بر اساج جمعر  و برخور  
اداری محالت سهنتی با ابزار برنامو ریزی محلو مبنا در پاسههخ بو کمرند شدن نقش  -معاصهرسهازی سهازمان اجتماعی   

وایی و تحلرل محتی اهمرن منظور، با استفاده از منابع کتابخانوباشد. بو محالت در ساختار برنامو ریزی شرری ایران می
 مرتبط با سازمان اصهلی  هایهای اصهلی برنامو ریزی محلو مبنا پرداختو و همزمان اسهتخراش شهاخصهو    تبررن مولفوبو 

گررد. در ادامو با استفاده از پنل خبرگان سنتی و معاصر ایران از  ریق منابع اسنادی اناا  می محالت اداری-اجتماعی
های برنامو ریزی محلو مبنا صههورت گرنتو و از این  ریق وجو اشههترا   با مولفو هامقایسههو تیبرقی این شههاخصههو  

نتایج تحلرل  شود.اجتماعی محالت ایرانی سنتی و معاصر مشخص می -های رویکرد محلو مبنا با ماهر  اداریشاخص
ررهای سنتی اعمال برخی از اصهول برنامو ریزی محلو مبنا بو صهورت توانقی و عرنی در محالت ش   دهند کونشهان می 

شهده اسه . با تحلرل مقایسهو صورت گرنتو عوامل بستر ساز و عوامل بازدارنده تحقق پذیری رویکرد محلو مبنا در    می
محالت سهنتی و معاصهر ایران شناسایی شده و از این منظر پرشنراداتی بو منظور معاصرسازی محالت سنتی بر اساج   

چو معاصرسازی مفرو  محالت سنتی با توجو بو ضوابط و مقررات متمرکز و از با  گردند. اگررویکرد محلو مبنا ارائو می
توانند عوامل بسترساز  ز  جر  بو پایرن امروزی با چالش نراوان روبرو اسه ، با این  ال پرشهنرادات میر  شده می  

 گر را نراهم سازند.ایااد محالت خودگردان، خودکفا و خود امی
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 مقدمه و بیان مسئله -1
بر اسههاج گزارش صههندوع جمعر  سههازمان ملل متحد 

یخ جران بود. برای نخسترن رنقیو عیفی در تا 5440سهال  
ر در تاریخ شهههررنشهههرنی تعداد جمعر  شهههرری جران با اب

جمعر  روستایی برابری نموده و پس از آن ترکرا جمعرتی 
رود. انزایش جمعر  شرری جران بو سهم  شرر نشرنی می 

های بسراری مناملو اشتیال، مسکن، تامرن ها و پرامدچالش
های در  ال توسعو بو   را بو ویژه در کشورخدمات و برداش

 در نوآوری نرازمند هاچالش این بر غلبووجود آورده اسهه . 
ها و اقداماتی اسههه  کو نراتر از نگاه کل نگر برنامو دیهدگهاه  

باشد. لذا بو منظور بو شرر و مسائل شرری می ریزی سهنتی 
 ها نوع نگاه از برنامو ل مسهههائل بیرنج و چند بعدی شهههرر

ریزی در سیو  خرد و محلی ریزی کل نگر و دولتی بو برنامو
 ,Friedman)با بکارگرری مشهارک  مردمی تیررر یانتو اس  

مرم  از یکیبو عنوان . در این مران محالت شهههرری (1993
باشههد  ل مسههائل و مشههکالت شههررها می  هایمحور ترین

(Madanipour, 2001) شههکل گرری مبا م مختلفی چون .
حلو ای، برنامو ریزی محلو مبنا، توسعو پایدار محلو توسعو م

محور، دهکهده شهههرری و غرره نشهههان از اهمره  جهایگههاه    
اجتماعات محلی در نظا  مدیری  و برنامو ریزی شهههرری از 

 اکم بر جوامع سنتی  هایی   رف، و نراز بو ا رای ارزش
 دارد. از  رنی دیگر

ذیر محلو بخش جدایی ناپایران در شهههررهای سهههنتی 
ی شرر ایران اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و کالبدیساختار 

منهابع موجود محالت شهههرری را وا هدهههای    بهاشهههد. می
نرهنگی -اداری خودگردان بهها بههانهه  اجتمههاعی-اجتمههاعی

همگن معرنی نموده کههو زنههدگی در آن بر پههایههو  روت 
وموقعر  اجتماعی نبوده ونقرا و اغنرا دری  وا د نضههایی 

 ,Kheirabadi؛ Ashraf, 1973د )نگاه کنرد بو نزیستو امی

های اسهه  کو همبسههتگی بدیری (.Maroufi, 2018؛ 1997
پایداری  و رمزمحالت  عامل انساا و زبانی  قومی، مذهبی

پروندهای مستحکم برن ساکنرن  سهاکنرن بوده اس . بقا  و
موجا تامرن امنر  روانی و انزایش همکاری و تعاون برن 

شده بیوریکو بسراری از خدمات مورد نراز ساکنرن آنرا می
 شدهمحالت بدون دخال  مستقرم نراد  اکمر  تامرن می

با شهههکل گرری دول  متمرکز پرلوی اول وضهههعر   انهد.  
تمرکزگرایی در محالت شههرری بو شههدت دگرگون گشهه . 

ساختار مدیری  شرری و تحمرل شبکو  مل و نقل شرری 
بر بهانه  تهاریخی شهههررها موجا از برن رنتن انسهههاا      
اجتماعی و کالبدی محالت شهههده بو گونو ای کو با ررور 

ههای توسهههعهو شهههرری محلو نو بو عنوان ی  وا د     ر 

اجتماعی بلکو صرنا بو ی  وا د تقسرمات شرری )در  د 
ی( بر اسههاج جمعر  و برخورداری از خدمات بلو  شههرر

پایو محلو ای تبدیل گشهه . با نگاهی اجمالی بو وضههعر   
توان نتراو گرن  کو مفرو  محلو در شررهای امروزی می

نظا  برنامو ریزی و عرصههو کالبدی شههررها جایگاه چندانی 
های جمعرتی برن منا ق مختلف شرری بو ندارد. جاباایی

هها و سهههیو  عملکردی آنرهها  کههاربریهمراه تیررر مههداو  
موجها کهاهش  س اجتمهاع محلی و انسهههاها  کالبدی     

های اخرر و با انزایش محالت شههده اسهه . بو ویژه در دهو 
شههکل گرنتو در -شههررنشههرنی و شههکل گرری محالت خود

جوار شهررها مشههکالتی چون هوی  مکان، عد  مسهه ولر   
وجود  پذیری و ا ساج تعلق خا ر شرروندان بو شرر را بو

آورده کو موجا نگرانی کارشههناسههان شههده اسهه .  تی   
های مسههکونی، های جدید شههرری در قالا  وموتوسههعو
های مسهکونی و شررهای جدید در ایااد محرط با  شهرر  

کرفر  و سرزنده با اقبال چندانی مواجو نشده اس . بحران 
های مدیری  شرری نگاه متخصصان هوی  بو همراه چالش

را بو معاصرسازی نقش پرشرن محالت در  و تصمرم سازان
سازمان شرری و استفاده از ررنر  محلو ای در اداره برتر 

با توجو بو سههاختار غنی شههررها سههم  و سههو داده اسهه . 
در ایران پژوهش گران متعددی بو مقایسههو  محالت سههنتی

ه های ارائو شدبا مدلسنتی  تیبرقی ساختار محالت ایرانی
 & Zamani؛ Latifi & Safari, 2013ند )ادر غرب پرداختو

Shams, 2014بو معیوف ت یالعاای از این م(. بخش عمده
سهههاختهار کهالبدی محالت شهههده کو نرایتا منار بو ارائو    

سههازی الگوهای کالبدی محالت  معاصههرپرشههنراداتی برای 
شهود. آن چو در این مران کمتر بو چشم  می ایرانی سهنتی 

هر  اداری و اجتماعی محالت بو ما معاصر سازیخورد می
باشد. بر همرن عنوان عامل بسهتر ساز الگوهای کالبدی می 

تحلرهل ماهر  اداری و اجتماعی   بهو  اسهههاج این پژوهش
سنتی پرداختو و سعی دارد کو  های ایرانیمحالت در شهرر 

با اصهههول برنامو  ماهر  محلو در معنای کرنمقایسهههو  با
اجتماعی محالت  -اداری معاصههرسههازی بوریزی محلو مبنا 

از این رو بههو منظور تحقق پههذیری اهههداف نوع و بپردازد. 
های دانش انزایی در  وزه میالعو شههررهای ایرانی پرسش

های اداری و اجتماعی محلو ویژگیگردنهد:  ذیهل میر  می 
هایی با اصول در شهرر ایرانی سنتی چو بوده و چو شباه  

نامو ریزی شههرری دارند  برآمده از رویکرد محلو مبنا در بر
توان با بو کارگرری رویکرد محلو مبنا در برنامو چگونهو می 

ریزی شرری نقش و جایگاه محالت را در شررهای امروزی 
 استحکا  بخشرد 
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 روش انجام پژوهش -5

مقایسهههو ای آن -این پژوهش با توجو بو ماهر  تحلرلی
و  قا تابتدا با اسههتفاده از میالعات اسههنادی بر پایو کتا، م

و های اصلی برنامسایر اسناد داخلی و خارجی بو تبررن مولفو
پردازد. سههپس ماهر  اجتماعی و اداری ریزی محلو مبنا می

محالت در شههررهای ایرانی سههنتی و معاصههر از  ریق منابع 
های کتابخانو ای و بحم و گفتگو با خبرگان تبررن و شاخص

دادی متخصههص و شههوند. در ادامو از تعمرتبط اسههتخراش می
 رنو مند خبره در  وزه مسههائل شههرری ایران در خواسهه  

اداری  –های مرتبط با ماهر  اجتماعی گردیهد تا شهههاخص 
محالت در شررهای ایرانی سنتی و شررهای ایرانی معاصر را 

های برنامو ریزی محلو مبنا مقایسو نمایند. با تحلرل با مولفو
عوامل بازدارنده  مقایسههو صههورت گرنتو عوامل بسههتر سههاز و

تحقق پذیری رویکرد محلو مبنا در محالت سههنتی و معاصههر 
ایی ها راهبردهایران شناسایی شده و در نرای  با تحلرل یانتو

اجتماعی محالت در  –جر  معاصههرسههازی سههازمان اداری  
 گردد.معاصر ارائو می شررهای ایرانی

 پیشینه پژوهش -9
بهها توجههو بههو اهمرهه  نقش محالت شهههرری در تههاریخ 

های سهراسهی ایران، پژوهشگران مختلفی در  وزه  -اجتماعی
جیرانرا، تاریخ، علو  اجتماعی و شررسازی بو بررسی مفرو  
محلو در شررهای ایرانی سنتی پرداختو اند )رجوع کنرد بو: 
Rahnamayi, Farhoudi, Ghalibaf, and Hadipour, 2007 ؛

Bastanirad, 2012 ؛Bahrimoqaddam & Yousefifar, 

ها از ی  سو تاکرد نقیو مشتر  تمامی این پژوهش (.2013
بر نقش محالت در سهههاختار اجتماعی و کالبدی شهههررهای 
ایرانی سنتی، و از سویی دیگر انتقاد از تیررر ساختار محالت 
در یکصههد سههال اخرر بو واسههیو شههررنشههرنی و دگرگونی   

اقتصادی ایران اس . روند شررگرایی بو سهاختار سهراسهی و    
ها و نرسودگی کالبدی و عملکردی همراه رشد شررها در لبو

محالت سههنتی واقع در بان  مرکزی شههررها موجا کاهش  
کرفر  زیسههتی در اک ر شههررهای ایران گردیده اسهه . در   
پاسههخگویی بو این مسههالو در دو دهو اخرر تحقرقات مسههالو 

رهای ایرانی صههورت گرنتو محوری در خصههوم محالت شههر
با تی سن بو مقایسو تیبرقی ساختار محالت ایرانیکو عمدتا 

و از این منظر بو ارائو های ارائو شهههده در غرب پرداختو مدل
شهههوند. بو  ور پرشهههنرادات برنامو ریزی و  را ی ختم می

بههازآنرینی محلههو در "صهههفری در پژوهش م ههال لیرفی و 
بو  "ایو اصههول نوشههررگرایی اسههالمی بر پ-شههررهای ایرانی

مقایسو اصول و قواعد دستوری مکتا اصفران در شررسازی 

با اصهول نوشررگرایی در  را ی محالت پایدار پرداختو و از  
نمایند. بر این منظر بو تشهههابرات این دو مکتا اشهههاره می

مبنهای مفاهرم بو دسههه  آمده از مقایسهههو این دو مکتا،  
 را ی محالتی کو هم ویژگی نگارندگان معرارهایی را برای 

اسههالمی داشههتو و هم متناسهها با نرازهای معاصههر  –ایرانی 
نمایند. این معرارها شامل پروستگی نضایی، باشند را ارائو می

و دت و تنوع نضهههایی، سهههلسهههلو مراتا، تاکرد بر روابط  
باشهههند کو در اجتمهاعی و اهمر  دادن بو مفرو  محلو می 

 Latifiا ی معرنی شههده اند )قالا ی  یا چند پرشههنراد  ر

& Safari, 2013.) 
ن بو عنوا "رویکرد محلو مبنا"زمانی و شههمس با تاکرد بر 
های تاریخی شههررهای ایرانی بو ی  ضههرورت در ا رای بان 

بررسههی مزایای محلو گرایی در ابعاد جامعو شههناسههی، انسههان 
شهناسی و مدیری  و برنامو ریزی شرری پرداختو و با مقایسو  

ت سهنتی و معاصر ایران بو اهمر  رویکرد محلو مبنا در  محال
تقوی  سهههرمایو اجتماعی محالت و بازآنرینی محالت تاریخی 

نمایند. اصول کلی رویکرد محلو مبنا در این پژوهش اشاره می
شهامل پایداری زیس  محریی، توجو بو هوی  نرهنگی، رشد  

 ی و توسههعو اقتصههادی،  فا و ارتقا سههرمایو کالبدی و تقو  
 (.Zamani & Shams, 2014سرمایو اجتماعی اس  )

را بو عنوان  "دهکده شرری"بحرینی و عزیزخانی مفرو  
ی  راهکار پر اهمر  برای  ل مشههکل شررنشرنی و توسعو 

کنند. اگرچو ها معرنی میپراکنده و بی برنامو شهههرر در لبو
محالت بو عنوان اجزا اصههلی مفرو  دهکده شههرری معرنی  

با این  ال،  بق نظر این دو پژوهشهههگر، عواملی شهههده اند 
جمعرتی محالت امروزی، قوانرن و  -چون سههاختار اجتماعی

های  مل و نقل بر ههای نرادسههه ، غلبو زیرسهههاخ   ر 
سهههاختهار کهالبهدی محالت، نبود بسهههتر نرهنگی و قانونی    
مشهههارک  شهههرروندان و موانع نرادی امکان تحقق پذیری 

 نمهایههد مشهههکههل مواجهو می مفرو  دهکههده شهههرری را بهها 

(Bahrainy & Azizkhani, 2012) . 
های نوین و ارزشهمند در خصهوم   علررغم تبررن دیدگاه

برنههامههو ریزی محالت در شهههررهههای ایران، خروجی عمههده 
هههای  را ی از جنس هههای رایج، دسهههتورالعمههلپژوهش

باشههد. بو خصوم الگوها و قواعد محور می-موضهوعات کالبد 
های تاریخی تکرار شههده و بو عنوان   را ی شههرری در بان

معرارهای پرشهههنرادی محالت معاصهههر معرنی گردیده اند. 
های نوین برنامو ریزی بازگشهه  بو مفرو  محالت در دیدگاه

شهرری  اصل تیررر نگاه از موضوعات کالبدی بو موضوعات  
انسهانی اسه  کو ضهوابط و اصول  را ی محور در ا را این    

نمایند. این پژوهش، در تکمرل ا میمفرو  نقش مکمل را ایف
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میالعات صهورت گرنتو در خصوم بازگش  بو مفرو  محلو  
در شههررهای ایران، اشههاره بو ضههرورت تیررر مفرو  محلو از 

مدیریتی در -یه  وا هد برنهامو ریزی بو ی  وا د اجتماعی   
 ساختار شررهای امروز ایران دارد.  

 مباحث نظری -4
حالت در  ایریره    بازگشتااه بام ت نقاه          -4-1
 ررزی شهیبی ز م

در ابتهدای قرن برسهههتم مرالدی برنامو ریزان شهههرری  
بازگشهه  بو محالت شههرری را پاسههخی برای  ل مشههکالت 

 یمحریاجتماعی مانند از هم گسرختگی جوامع، تنزل زیس 
از . (Rohe, 2009, 209کرده اند ) و انزوای اقتصههادی معرنی

رشههد  مو اول قرن برسههتم،نظر بسههراری از پژوهشههگران نر 
های ها بو همراه تیررات جمعرتی و توسعو شبکورویو شرربی

سرد شدن روابط  ،سریع، موجا ناامنی اجتماعی ل مل و نق
 گشههتو اسهه   و کاهش انسههاا  اجتماعات محلی انسههانی

(Mumford, 1954) لذا برنامو ریزی در قالا محالت شرری .
های قوی و با  س اجتماع با پروند امکان ایااد جامعو سالم تر

 رنداران ایده محالت شرری آورد. را نراهم می منسام محلی
متقهاعهد بودنهد کهو امکهان ایااد خدمات اجتماعی و نرزیکی      

های شهههرری در داخل موجود در شهههررهای کوچ  و  ومو
لذا برنامو ریزی  .Isaac, 1948, 15))کالنشررها نرز وجود دارد 

ان با برنامو ریزی محالت شههرری جایگزین توشههرری را می
نرم قرن پرش لویس مومفرد در لزو  اتخههاذ  نمود. برش از

شهههرری، از و  را ی رویکرد محلهو محور در برنهامههو ریزی   
از اجزای  محالت بههو عنوان یهه  واقعرهه  اجتمههاعی و یکی

 ز  اس  در محالت " راتی شرر یاد کرد. بو گفتو مومفرد: 
مقراج  گسههترش کو بو واسههیو کی س صههمرمر  و نزدی

های  مل و نقل مختل شده، ماددا ها و سرع  شبکوشهرر 
بو عقرده مومفرد  (Mumford, 1954, 269) "بازیابی شهههود.

تنرا پاسههخ عملی بو غول سههانی و " ´1وا د همسههایگی´ایده 
 "باشهههد.های برش از  د تمرکزیانتو میناکارایی کالنشهههرر

(Ibid, 266) اعتراض بو  ذف محالت کوچ  جکوبز در  جرن
های و سههرزنده نرویور  و جایگزینی آنرا توسههط مگا پرو ه 

های شهههرر مرگ و زندگی"در کتاب  و زیرسهههاختیتااری 
ایده بازگشههه  بو محالت سهههرزنده و خود  "ییبزرگ آمریکا

 جکوبزبو عقرده (. Jacobs, 1961) کنهد ن را میر  میاگرد
خودگردانی محالت نقش بسهههرهار زیادی در  بات و انزایش  

در محالت دارد. وی با میالعو شههرر نرویور   کرفر  زندگی
نشهههان داد کهو محالت بها امنره  با  آنرایی نرسهههتند کو    

را دارند؛ بلکو محالتی هسههتند کو  برشههترین کنترل پلرسههی
 ابرشترین مالکرن محلی و صا بان مشاغلی را دارند کو مرتب

اتفهاقات روزمره محلو را کنترل کرده و بو هنگا  مشهههکالت  
. در بخشی دیگر جکوبز با اشاره (Ibid, 35) کنندهمکاری می
 `یعسرمایو اجتما`بودی اآمریکا بو ن 24های دهو بو نوسازی

محالت اشاره  بو عنوان عاملی برای خودگردانی و سههرزندگی
محور بههو  چرخش از برنههامههو ریزی کلی نگر و دولهه . دارد

ههای محلی و زندگی روزمره مرد  نگاه اصهههلی برنامو  جنبهو 
باشد. نریدمن ریزان رادیکال و در راج آنرا جان نریدمن می

در انترهای قرن برسهههتم مرالدی این رویکرد را تح  عنوان  
معرنی نمود کو وجو تمایز آن با  `برنامو ریزی نا اقلردسهههی`

. توجو بو 1د: باشههبرنامو ریزی سههنتی در دو مشههخصههو می 
زندگی روزمره و تعامالت رو در رو در زمان واقعی )نو آینده( 

. ارجحره  برنامو ریزی در مقراج محلی و منیقو ای بر  5و 
(. تمرکززدایی از Friedmann, 1993مقرههاج ملی و نراملی )

برنامو ریزی، انزایش نقش جامعو مدنی در تصههمرم سههازی،  
ا بر نضای معرشتی از مشارک  عمومی ساکنرن و کنترل آنر

باشههد ) اجی پور های این رویکرد نوین میمشههخصههودیگر 
بر  اهمر  نگرش مبتنی ا تاکرد برمهدنی پور ب  علی(. 1902

بازگش  بو مفرو  محالت ، در توسهعو شرری  5هاباهمسهتان 
 .9داندبو عنوان ی  رویو نوررور در اک ر جوامع می راشرری 

شرر گرایی "ایده  قالااین گرایشههات را در  مدنی پور تمامی
عبارت اس   کو (Madanipour, 1996) کندمیر  می "خرد
کو در مواجرو با مخا راتی  کوچ  شهههرریههای  محرط"از 
و چنهد پهارگی اجتماعی قابلر  ایااد    یتنزل اکولو یک نچو

  Madanipour, 2001, 174)) ".را دارند `س با هم بودن `
  بنز حلم  بی ز م ررزی -4-2

تیررر نگاه شههکل گرنتو در  وزه مدیری  شههرری نشههان  
دهنده این واقعر  اس  کو امروزه نقش محالت و برنامو ریزی 

ها بو عنوان رهرانتی مناسههها و کارامد در  ل مسهههائل و آن
گررد. در واقع تیررر نقش مشکالت شرری مورد توجو قرار می

باز تعریف "ده بو تسهههررلگر موجا ها از عرضهههو کنن کوم 
 شکل گرری و"و  "نقش بازیگران وکنشههگران مدیری  شرری

اجرای الگویی جدید از مدیری  شهرری در سی  محالت شده  
( توجو و Nourian & Mozaffaree Pour, 2013, 48) "اسهه .

تاکرد برنامو ریزی و مدیری  شررها بو خردترین سی ، یعنی 
های برنامو ریزی از دیدگاه ت وریمحلو،  اصهههل تیررر نگرش 

اشههد. بپوزیترویسههتی بو دیدگاه انسههان گرایانو و اجتماعی می
موجا  بنام-تهاکرهد بر نقش محلهو و ررور برنامو ریزی محلو   

ها انیباع برشهههتری با نرازها و ها و برناموشهههود کهو  ر  می
ها نرز با مشهههکالت پذیری آنشهههرایط محلی داشهههتو، تحقق

ده و در نرهایه  موجها قدرت بخشهههی بو    کمتری روبرو شههه
. بنا بر نظر روهو هدف  )Park & Rogers, 2005(ساکنرن شود
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نراتر از دسههترابی بو ی   ر  نرزیکی  بنابرنامو ریزی محلو م

مناسها با معرارهای زیبایی شناسی کالبدی اس . امروزه این  
ههدف بها در برگرری نهاکتورهایی چون ایااد جوامع سهههالم،    
قدرت بخشههی بو سههاکنرن، توانمندسههازی اقتصادی محالت و 

. (Rohe, 2009, 210)ارتقا کرفر  محریی همراه شههده اسهه  
  ل خصوم در همگرا تکاملی سرر  ی گذشتو دهو سهو   ی

شکل  محور محلو ریزی برنامو بر مبتنی شروه بو مسائل شرری
آ ار نظریو پردازان مورد تاکرد  آن چو در تمامی گرنتو اسههه .
؛ محلیمنسهج  . تاکرد بر ایااد اجتماع 1سهو مولفو  قرار گرنتو 

. 9. تمرکززدایی و واگذاری امور بو سهههیو  خرد و محلی؛ و 5
 :دباشمی 1میابق جدول شماره  بو سرمایو اجتماعیتوجو 

رشهد لاا  گسرختو شررنشرنی در مقراج جرانی موجا   (1
تیررر در نظم اجتمهاعی شهههده بهو گونو ای کو پروندهای   

های پروندهای خویشهههاوندی و ارزش -سهههنتی اجتماعات
توسهههط نردگرایی، رقاب  و  -مشهههتر  مذهبی و اخالقی

orrest & Kearns, Fخبری جایگزین شهههده اسههه  )بی

ای از انراد بهها اجهتمههاع محلی ماموعههو (. 2125 ,2001
باشد کو ها، اعتقادات، عالیق و نرهند مشههتر  میارزش

 ) باشهههدلزوما محدود بو ی  قلمرو جیرانرایی خام نمی
 Park & Rogers, 2005, 19(.  نارسهه  و کررنز در تبررن

تفاوت اجتماع محلی و وا د همسایگی )یا محلو( بو جنبو 
ملموج و صهههفه  جیرانرایی وا د همسهههایگی اشهههاره   

تاکرد بر ایااد ( ,Forrest and Kearns 2001)نمهایند  می
اجتمهاع محلی در برنامو ریزی محلو محور د ل  بر ایااد  

و  رفی از ک باشهههدای و برن نردی میتعهامالت شهههبکو 
 لذا شود.های قوی تا پروندهای ضهعرف را شهامل می  پروند

ها و مفهاهرم چون عضهههوی  اجتماعی،  س تعلق، ارزش 
مالت ا،  س برابری اجتماعی و تعمنانع مشههتر  گروهی

 محلی اس منسهام  های ی  اجتماع از ویژگیاجتماعی 

(Israel, Chekoway, Schultz, and Zimmermand, 

Forrest & Kearns, 2001) 1997; 1994; Walter, 

 24ههای مدیری  شهههرری از دهو  سهههرر تحول رویکرد (5
ار از مدیری  ذگ`مرالدی در منهابع مختلف تح  عنوان  

نگاه کنرد بو یاد مرشود ) `شهرری بو  کمروایی شهرری  
Barakpour & Asadi, 2009 )  رویکردی کهو بو کاهش

امور  نقش اقتهدار گرایهانو و مداخلو گر دول  مرکزی در  
های عرنی شرری و انزایش نقش جوامع محلی و سازمان

همپا با تحو ت اقتصادی، سراسی و اجتماعی . اشاره دارد
 و توجو "،هامسههائل شههرر و پرچردگی در عصههر جرانی

 زمان هر از برش شههررها مدیری  و ریزی برنامو تاکرد

شرری  زندگی ملموج ابعاد و تر پایرن سیو  بو دیگری
ل نههقهه بههو Friedmann, 1993) "گههردیههد.مههعههیههوف 

در بهدین سهههان برنامو ریزی   ( Hajipoor, 2006, 38از
برای مشههارک  شرروندان  ابزاریبو عنوان  مقراج محلو

)خودگردانی(  در اداره محلههو و کنترل بر معرشههه  خود
. بههاشههههدمی ` کمروایی خوب`پههذیری  جرهه  تحقق

بده تواند بو صهههورت خودگردانی در محالت شهههرری می
های های برن ساکنرن، اعمال قوانرن عرنی، انامنبستان

 های محلی و غرره شکل بگررد. داو لبانو، تشکل

عههلههرههرغههم کههاهههش نقش محالت در ایاههاد روابط و  (9
های اجتماعی در شههررهای امروزی، برخی از همبسههتگی

پژوهشههگران معتقدند کو محالت کماکان نقشههی پایو در 
 & Völker, Flapد)ایاههاد سهههرمههایههو اجتمههاعی دارنهه

2007 Lindenberg,) سهههرمایو اجتماعی در محالت، بنا .
بههو تعریف کولمن، شهههبکههو ای از تعرههدات متقههابههل و 

شهههود هناههارهههای مشهههتر  قههابههل اجرا تعریف می 
)Coleman, 1988(  تحقرقات متعدد نشههان داده اند کو

رابیو مسهههتقرمی برن سهههرمایو اجتماعی در محالت و 
 سهههاکنرن از زنههدگی وجود داردمرزان رضهههایتمنههدی 

(Helliwell & Putnam, 2004; Powdthavee, 2008; 

)Oshio, 2016;. Hoogerbrugge & Burger, 2018. 
امروزه سرمایو اجتماعی عامل مرمی برای رشد اقتصادی 

ههها در برابر تیرررات جمعرتی، جوامع و تههاب آوری آن
اجتماعی و اقتصهههادی ناشهههی از شهههررنشهههرنی اسههه  

(in & Rohe, 1998Temk .)  با تمرکززدایی از نقش دول
نقش سهههرمههایههو  ،هههای غرردولتیو انزایش نقش نرههاد

اجتماعی در  بات پایداری و توانمند سازی جامعو محلی 
 بو اجتماعی سرمایو گف  می توان"پررند شهده اس .  

 قرار محلو ای توسههعو اسههاج باید جمعی دارایی عنوان

ایااد  و ا العات تبادل دهی شههکل با دارایی این .گررد
 و یانتو تعمرم متقههابل رابیههو بههو اعتمههاد و آگههاهی

 هسهههتند، اجتماع نظم  انا کو اجتماعی هناارهای

 مشههارک  و همبسههتگی و انسههاا  و دهدمی شههکل

 بو دسهههترابی و کرده تقوی  را محلههو در اجتمهاعی 

 & Nourian) "نماید.می تسههررل را توسههعو هایهدف

Pour, 2013, 50Mozaffaree )    در برنهامهو ریزی محلو
مبنا بنا بر ی  توانق عمومی ایااد سهههرمایو اجتماعی از 

های غرر  ریق همکهاری و اشهههترا  مسهههاعی بها نراد  
هههای مردمی و داو لبههانههو و عمومی، تشهههکرههل انامن

 باشد.مشارک  ساکنرن اساج کار می
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Table 1: Indicators and policies of neighborhood-based planning approach 

Components of neighborhood-

based planning 
Indicators Policies 

Emphasis on the cohesive local 

community 

(Israel et al, 1994; Walter, 1997; 

Forest & Kearns, 2001) 

 Local shared values and 

interest 

 Sense of belonging and 

neighborly ties 

 Inhabitants’ cohesion and 
solidarity 

 Sense of social security 

 Sustaining the sense of place by 

highlighting features of local identity 

 Dissemination of collectively-agreed 

norms and behaviors and advocacy of 

local interests 

 Promoting social events 

 Improving neighborhood security 

Decentralization and devolution 

of decision making to the local 

community 

(Friedman, 1993; Barakpour & 

Asadi, 1388) 

 Residents participation in 

decision making 

 Residents control over their 

livelihoods 

 Financial autonomy of urban 

neighborhoods 

 Empowerment of residents 

 Promoting local associations and 

participatory events in neighborhoods 

 Demanding non-local businesses to 

employ local residents in their 

establishments 

 Granting power to local representatives 

to tax non-local businesses to collect 

revenue for the neighborhood’s welfare 

Emphasis on social capital 

(Coleman, 1988; Jacobs, 1961; 

Temkin & Rohe, 1998) 

 Trust 

 Local volunteer groups 

 Awareness-raising 

 Local associations 

 Empowering local councils to promote 

trust 

 Building networks between different 

social groups 

 Media coverage of local events 

 Encouraging membership in social 

groups 

 

  تریت ی  حلم در شهی -4-3

 رابیو تنگاتنگی با نظا  گرری محالت در شرر ایرانیشکل
د از عزمرن در قبل و ب کم بر ایراناای  ه عشهههرره -ای قبرلهو 

همانند بسهههراری از جوامع . (Maroufi, 2018) اسهههال  دارد
شرری خاورمرانو، وا د پایو اجتماعی در جامعو ایرانی سرستم 

ا  وناداری نسهههب  بو خهانواده گسهههترده بوده کهو در این نظ  
خانواده و  ایفو ارجحر  بر وناداری بو شههرر و دول  داشههتو  

 ضور قبایل و  وایف (. Clark & Costello, 1973,100اس  )
زمرن موجها تک ر بان  اجتماعی و   مختلف در منیقهو ایران 

بر اسهاج تشابرات نژادی، قومی و   مختلف گرری جوامعشهکل 
 -خونی  . همبستگی( ,2014Zibakalam) شهده اسه    مذهبی

ری  وایف عامل انساا  و اتحاد آنرا در برابر سایر  وایف و تبا
ل شهههک تک ر نرهنگی. ی  ایفو بوددر واقع رمز پایداری و بقا

گرنتهو در ایالت و اقوا  مختلف در مقرهاج سهههرزمرنی عامل   
نژادی در مقراج شهههرری بوده  -شهههکل گرری محالت قومی

ر تحقرقات داخلی و خارجی صورت د (.Maroufi, 2014اس  )
ههای قومی، زبانی، نژادی و مذهبی  گرنتهو نقش همبسهههتگی 

سهاکنرن محالت بو عنوان مشخصو اصلی محالت در شررهای  
ایرانی عنوان شهههده اسههه  بههو گونههو ای کههو بههو واسهههیههو  

اهالی هر محلو برش از آن کو با "ههای محلو ای  همبسهههتگی
ر روستا یا قبرلو ای کو د های دیگر پروند داشتو باشند بامحلو

 ,Pakzad, 2011) "اصهههل بدان متعلق بودند رابیو داشهههتند.

 ،ههای خهانوادگی، قومی، عقردتی  عالوه بر همبسهههتگی (529

منانع مشهتر  صههنفی یا  بقاتی نرز در شکل گرری محالت  
شهههرری دخرهل بوده انهد. البتهو این عوامهل پررو ضهههابیو و     
قانونمندی مشخص نبوده و در همو شررها بو ی  شکل عمل 

در شهههررهای بزرگ عوامل دینی، مذهبی و قومی نمی کردند. 
هها نسهههب  بو  نقش پررنهد تری برای جهدایی گزینی محلهو   

در شههررهای کوچ  بو دلرل قراب  "  دارند. شههررهای کوچ
نرهنگی برشههتر در مران مرد ، ضههوابط دیگری چون پرشههو،  
مبهدا مرهاجران و یا انراد سهههرشهههناج و رهبران با نفوذ و یا   

ها قرار می ههای جیرانرهایی، مال  نهامگهذاری محلو    نشهههانهو 
های (. این امر شکافRahnamayi, et.al., 2007, 26) "گرنتند.
ا برن محالت ی  شرر ایااد نموده کو اغلا بو صورت زیادی ر

کرد. تمامی شررهای های نضههایی نمود پردا میجدایی گزینی
هایی تقسههرم شههده  ایران )و  تی روسههتاهای بزرگ( بو گروه

 بودند کو غالبا در رقاب ، تضاد و گاها دشمنی با یکدیگر بودند.
 سزگ زن تجتنزعی  حالت در شهی تریت ی سنتی -4-4

کو شههرروندان ی های اروپای قرون وسههیبر خالف شههرر
برخوردار از ی  سری  قوع شرروندی بوده و در شرر اشترا  

قوع و  منانع داشهتند در جامعو ایران، شررنشرن هر   ق و  
 بو واسههیو شههررنشههرن شههدن نداشههتو اس  یا امتراز خاصههی

همانند  ،بو عقرده لپردوج در شررهای ایرانی(. 1934)پاکزاد، 
 س مسهه ولر  مدنی در مقراج  ،سههایر شههررهای خاورمرانو

شهههرر بسهههرار محدود بوده اسههه  و و دت در محلو اغلا بو 
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 ,Lapidusمعنای و دت و یکپارچگی در شههرر نبوده اسهه  ) 

، وناداری و دراین سهههرسهههتم  س تعلق، هوی  یابی(. 1967
مسهه ولر  پذیری مرد  نسههب  بو جامعو محلو ای قوی تر از  

و قانون چرزی جز تبعر  از کدها و اصول معو شهرری بوده  جا
 ,Costello)مورد توانق برن سهههاکنرن محلههو نبوده اسههه   

 ,2018این تعریف کاسهههتلو  بق تحلرل معرونی ) .(1977,16

( در بر گررنده دو ویژگی مرم در ارتباط با محالت اسههه : 40
ی . عد  اسهتقالل نردی و ادغا  منانع نردی در منانع جمع 1"

. مهاهره  عرنی محالف و عد  دخال   کوم  در   5محلهو و  
سهرسهتم استقالل نردی    عالوه بر این در این "نظا  محلو ای.

 محلو خالصههو یعو منانع انراد در منانع جمبسههرار ضههعرف  
ای بر جامعو شههرری موجا غلبو جامعو محلو .اسهه شههده می

نرا آ  قوع و ورایف انراد بر پایو عضههوی  و همبستگی تعریف
و قوانرن و مقررات کامال  نمودای معنا پردا میمحلو ودر جهامع 

پروندهای مسهههتحکم برن بودند. بر مبنهای قراردادی و عرنی  
ساکنرن موجا تامرن امنر  روانی و انزایش همکاری و تعاون 

ههها و این روابط در پی تمههاج"شهههده اسههه .  برن آنرهها می
  آنرا درشههکل های هر روزه و مداو  اهالی واشههترامعاشههرت

دادن سرنوش  مشتر  خود در محدوده محلو، موجا تحکرم 
روابط هماواری شهده و بو و دت و انساا  اجتماعی آنان در  

 & Bahrimoqaddam) "بهرابهر عوامههل خههارجی می انزود.  

Yousefifar, 2013, 107 .)"  و س  "ههم مهحلههو ای بههودن
  نظا   مای"مسه ولر  پذیری انراد نسب  بو محلو در قالا  

نرودسههتان وضعفا گردید کو اقتصههادی موجا می –اجتماعی 
تحه   مهایه  ومراقبه  توانمنهدان قرار گرنتو و تا  دودی      
نقهدان قوانرن و مقررات کهانی برای تهامرن امنره  اجتماعی     

(. عالوه بر این در نبود Ibid, 108-109) "محلو را جبران شههود
نراد شهررداری، نظا  اوقاف برآمده از اصول اسال  عاملی برای  

های مورد نراز نرآهم آوری بسهههراری از خدمات و زیرسهههاخ 
محالت بدون نراز بو مداخلو مستقرم نراد  اکمر  بوده اس  

بسههراری از (. Ehlers, 1993; Shahbi, 2003رجوع کنرد بو: )
مذهبی )مساد، مدرسو،  سرنرو و  -نرهنگیهای زیرسهاخ  

آب انبار و  ، ما  ،تکرهو( و خهدمهات عا  المنفعو )وضهههوخانو   
سههقاخانو( و مراسههم مذهبی )تعزیو و روضههو خوانی( توسههط   

وقف  بدین گونوگشهههتو اسههه . واقفرن در محالت نراهم می
های موجههها انزایش همبسهههتگی اجتمهههاعی و ارتقههها ارزش 

. شده اس  می محلی تماعی در جامعوانسههههانی و سرمایو اج
مشارک  موجا شکل  ، همراری واعتماد، همبسهتگی،  مای  

برن ساکنرن هر محلو گرری سههرمایو اجتماعی بسرار قوی در 
شهده بو گونو ای کو هم محلو ای بودن و همسایو بودن نوعی  

شده اس . البتو روابط و تعامالت اجتماعی تنرا ارزش تلقی می
پذیرن  و بر خالف جوامع غربی کو رت میدرون محالت صههو

های اجتماعی بود در نضههای شههرر محل تعامل  بقات و گروه
ایران ارتبا ات انقی درون محلو ای مانع شهههکل گرری ارتباط 

 ,Honarvar, Pasianشهههد )مران انراد در  بقات مختلف می

Taravat, 2015, 49. .)هر محلو برای خود شهههرری  در نتراو
نرن زهای ساکابو تامرن نرو مستقل  خودکفاصورت بوده کو بو 
البتو شایان ذکر اس  اس . پرداختو منانع آنرا می و  مای  از

اغلا کهو اگرچو محالت ارتباط محدودی با هم داشهههتند، اما  
های قومی و عقردتی نرز بودند.سترز جلوه گاه تضهادها و رقاب  

سههابقو مشاجره  ،های عرنیبرن محالت معمو  بو دلرل رقاب 
 ;Habibi, 2005های  و نی برن سهاکنرن بوده اس  ) و کرنو

Kheirabadi, 1997های بایسهه  وجود نرقو(. بو این عوامل می
ر م ال بیومختلف کو تضاد عقردتی نرز با هم داشتند را انزود. 

ای کو در دوران صههفویو بو نگارش درآمده تاورنرو در سههفرنامو
و نعمتی   ردری فران بو دو محلواصهه" "کندن میااسهه  بر

منقسهم اسه  و غالا اهالی شهرر بو دو دستو تقسرم و با هم    
 "هها و روسهههتاهای ایران مهاننهد اک ر شهههرر   سهههترزه دارنهد، 

(Tavernier, 1957 cited in Pakzad 2011, 511) . الههبههتههو
ای بو شهههکل م ب  و سهههازنده در جر  های برن محلورقاب 

ال  اجتماعی نرز بوده اسههه  عد خوشهههنامی محالت و تحقق
(Bahrimoqaddam & Yousefifar, 2013.)  بههیههور مهه ههال

ای بخصههوم برن متمولرن موجا نراهم های برن محلورقاب 
شههده اسهه . بو همرن  آوری نرازمندیرای سههاکنرن محلو می

ههای صههها بهان  روت بهو نرهازمندان در جر      منوال کمه  
لو نقش آنرین خوشنامی محالت و ایااد تصویری م ب  از مح

بوده اسه .تصویرسازی از محلو بو ویژه در اعراد و مناسبترای  
ای در جر  هرچو با های برن محلورقاب  کهو در آن  مهذهبی 

موجا تقوی  انتو، یشههکوه تر برگزار نمودن مراسههم نمود می 
 شده اس .  تعلق خا ر و سرمایو اجتماعی محالت می

 سنتیدر شهی تریت ی سزگ زن تدتری    یریرتی  حالت  -4-5
برخالف شههررهای قرون وسههیایی اروپا شههررهای ایرانی 
موجودیتی مسهههتقل از نراد  اکمر  نداشهههتو و نرز امکان 
تشکرل نرادهای مستقل از  اکمر  در چنرن بستری تحقق 
پذیر نمی شهده اس . با این  ال  اکمر  بو صورت بالفعل  

های زندگی شههرری بو خصههوم امور   در بسههراری از  وزه
دبسندگی محالت وختقرم نداشتو اس . محالت مداخلو مسه 

زهای اقتصههادی، نراای بوده اسهه  کو عالوه بر تامرن بو گونو
ساکنرن، سازمان اداری مشخص و نرمو  اجتماعی و نرهنگی

. تقسههرم شههرر بو محالت مختلف مسههتقل نرز داشههتو اسهه 
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های اجتماعی و نرهنگی سهههبا سهههرول  در عالوه بر جنبو
و مواردی همچون مهدیری    مهدیریه ، جمع آوری مهالرهات    

(. Kheirabadi, 1991, 81شهههده اسههه  )منابع آبی نرز می
های پرنفوذ و شهههناختو معمو  در محالت انرادی از خانواده

شههده مدیری  امور محالت را )اغلا بو صههورت مورو ی( بر  
عرههده داشهههتنههد. این انراد قوانرن و مقرراتی را برای تنظرم 

کردند کو غالبا جنبو عرنی یروابط اجتماعی ساکنرن وضع م
داشهتو و مورد قبول تمامی ساکنرن محلو بودند. یکی از این  

 ، مای  از منانع جمعی ی محلو بود کو عالوه برکدخداانراد 
و ارائهو گزارشهههاتی از قبرل آمار   سهههاکنرن هل اختالنهات   

نقش مرانای و  ،ر اکم شهههربو و اشهههتیال محلو  جمعرتی
 ,Avery)داشتو اس  را نرز کوم دادخواهی مران مرد  و  

Hambly & Melville, 1991, 567).  در  قرق  کدخدا عامل
 های  اکمتضمرنی نراد  اکمر  بود کو توسط وی خواستو

یانتو اس  و در عرن  ال در برن جمعر  شهرری تحقق می 
کهدخهدا نرز بهو  ور منظم نراد  اکمر  را از انکار عمومی    

  (.Ibid, 568ساخ  )میلع می
دیگری نرز مسههه ولرهه  کنترل  هههای غرر رسهههمیگروه

و مراقب  و  فار  از سههاکنرن محلو را اجتماعی و اخالقی 
های محلی بودند ها لو یاز این گروهیکی . بر عرده داشههتند

ها در سههازمان لو ی کو رهبری محالت را بر عرده داشههتند.
 غرر رسههمی خود سههلسههلو مراتبی داشتند کو انراد در آن بر

 شدندپایو ارشهدی ، صفات و استعدادهای نردی شناختو می 
(Arasteh, 1961, 50 آن چو لو ی را از سههایر انراد متمایز .)

کرد صفاتی از جملو درستکاری، وناداری بو عرد و کم  می
در شررهای  .بو انراد نرازمند و  فار  داو لبانو محالت بود

نظم اجتماعی،  در برقراری ها نقش مرمیما قبل مدرن لو ی
 فا اخالع عمومی، دناع از محلو در برابر خشهههون ، کم  

و بو نقرا و ا فال یترم، و سههازماندهی مراسههم مذهبی  مالی 
مراسهههم تعزیو و اعراد( را بر عرده  ،آیرنی )برگزاری روضهههو

های  کومه  مبتنی بر قهانون و نراد  در نبود .نهد داشهههتهو ا 
را بو عنوان  لو ی، جامعو شههرری سههازمان خدمات شههرری
و نراهم آوری خدمات  ایاهاد عهدال  اجتماعی  عهاملی برای  

نقش آنرینی . (Maroufi, 2018, 40) محلی پههذیرنتههو بود
ها در زندگی اجتماعی محالت بو واسهههیو هم پروندی لو ی
های مذهبی، اصههناف و سههایر رهبران ها با زورخانو، هراتآن

ههها لو ی(. Arasteh, 1961, 51اجههتههمههاعی محالت بود )
همچنرن بههازوی اجرایی رهبران محلی از جملههو کههدخههدا، 
کالنتر و ماترهد و اما  جمعو محلی بوده و در بسهههراری از  
موارد اختالنهات برن رهبران دو محلهو متخاصهههم با مداخلو   

عهالوه بهراین در زمان گردید. ها بو خشون  تبدیل میلو ی
کمر ،  ا نراد ی سههراسهههههههی و کم شههدن اقتدار هابحران
نقش مرمی در  فهار  و مراقب  از محلو در برابر   هها لو ی

 .(Floor, 1971) خشون  و غهارت داشهتند
تجتنزعی  - زی  یتبط بز  ز قه تدتریتستخیتج  ولفم -4-6

  حالت در شهی تریت ی سنتی
با توجو بو مرور تحقرقات اناا  گرنتو و تحلرل محتوایی 

ت در شررهای سنتی متون و اسههناد مرتبط با خصههل  محال
توان سههههو مولفههو خودگردانی، خودکفههایی و  ایهران مهی  
های مختص بو محالت در گری را بو عنوان مولفوخود هامی 

های سههنتی ایران نا  برد. خودگردانی محالت در قالا شههرر
ههای نهارر محلی و عهد  دخهال  نراد     شهههکهل گرری نرهاد  

ت باشهههد. تامرن خدما هاکمره  در امور داخلی محالت می  
های خرریو و نراد اوقاف و مورد نراز ساکنرن بو کم  انامن

های همراری محلو ای منار بو ایااد شههکل گرری سههرسههتم
پایبندی بو محالت خودکفا در گذشهتو شده اند. و در نرای   

اشههترا  منانع سههاکنرن موجا انزایش  و  اخالع مشههتر 
. هر مولفو بو همراه شههده اسهه می تنقش  مای  گر محال

های مستخرش از منابع و اسناد کتابخانو ای در جدول خصشا
 تبررن گردیده اس . 5

 
Table 2: Social and administrative components of neighborhoods in traditional Iranian cities 

Components Definition 

Self-autonomy 

 Neighborhood as an autonomous functional unit 

 Social control of neighborhoods through supervisory associations 

 Neighborhood’s control over land-use 

 Resolution of residents’ disputes through customary law 

Self-sufficiency 

 In the absence of urban regulations and municipal institutions, neighborhoods were 

responsible for the provision of residents’ welfare 

 Strong social ties between residents strengthened altruism and cooperation among 

members 
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Self-

supportiveness 

 Solidarity and common interests have increased neighborhood’s supportive role 

 Supporting vulnerable families and groups in the neighborhood 

 Neighborhood residents were required to abide by the ethnic principles and regulations 

defined in each neighborhood 

 Ethnic and cultural commonalities promote self-discipline and adherence to common 

morality 

تدتری  حالت در شهی زی  -دشیشو ی سزگ زن تجتنزعی -4-7
  عزصی تریت ی

گرری دول  مرکزی و سههرسههتم اداری مدرن در  شههکل
شرری را کو  های زندگیدوران پرلوی اول بسههراری از جنبو

و زیرماموعو خهارش از  ریهو دخال  مسهههتقرم دول  بود ب  
دوران همسان  دول  تبدیل نمود. اولرن سراس  اجتماعی آن

بود. این سههراس  با  جامعو ک ررالقو  ایرانی سهازی نرهنگی 
شههکل سههازی پوشههش، زبان، آموزش و تربر  آغاز و با   ی 

همگن سهازی نضهای کالبدی شررها تکمرل شد. با توجو بو   
، های قومییاین دیدگاه هوی  نردی دیگر در گرو همبسههتگ

؛ بلکو در سرستم جدید می باشههدن نژادی، زبانی و یا مذهبی
هر نرد عضههوی از مل  بو همراه ی  سههری  قوع و ورایف 

 های قومی وبو عبارتی دیگر همبستگی .اس ل دول  ادر قب
اشهههترا  منهانع و و دت محلو ای تردیدی برای نظا  تازه  

نمود  (.Maroufi, 2018آمد )شکل گرنتو شده بو  ساب می
از  ریق  شههرری این سههراسهه  ایااد نضههای شههرری همگن

و تعررن ضهوابط و مقررات یکسان   تحمرل الگوهای هندسهی 
. دبدون در نظر گرری آداب و سههنن و قوانرن عرنی جامعو بو

ای از  ریق تحمرل شههبکو معابر نروپاشههی سههرسههتم محلو 
بخشی بو  ی بو منظور تحققیهای نضههابخشههی از سههراسهه 

جامعو بود. عالوه بر  سه  کالن همسهان سازی نرهنگی  سهرا 
شرروندان در  این دول  مرکزی عرده دار تامرن رناه زیستی

، اجتماعی، و اقتصادی های نرهنگیقالا ی  سهری سراس  
ا ت ها از رناه نرزیکیعرصههو شههد کو این سههرسههتم در تمامی

و نظم عمومی  شههرروندان تعامالت اجتماعی ،شههروه زندگی
های بدین سهههان سهههرسهههتم را تح  تا رر قرار داد.  التمح

همراری و خودیاری محالت کو بو صورت داو لبانو بو تامرن 
و از  شمولقوانرن همو پرداختند توسهط  نرازهای محالت می
 ،از منظر اداری دند.جایگزین شهههمرکزی با  بو پایرن دول  

اداری مسهههتقل بلکو  -محالت نهو دیگر ی  وا د اجتماعی  
واگذاری امور دادند. جزئی از تقسههرمات شههرری را شههکل می

ای بههو نرههاد نو بنرههان شهههررداری بههو معنههای انحالل محلههو
های خودگردانی محالت بود. بدین منوال بسهههراری از انامن

متولی کنترل اجتماعی  اران غرر رسهههمیزای و کهارگ محلهو 
و  گرنتوهای شهههرری و دولتی قرار ت زیر ماموعو نرادمحال

سههرنوشهه  محالت در گرو سههرنوشهه  شههرر و وابسههتو بو   
 شد.های شرری سراس 

های توسعو شرری بو نظا  تازه شکل گرنتو با ورود  ر 
برنامو ریزی در ایران عمال شههررها در مسههرر توسههعو کمی   

قرار نرهنگی و هویتی -بههدون در نظرگرری ابعههاد اجتمههاعی
های جامع دهو چرل شهههررهایی چون ترران و گرنتند.  ر 

مشههرد بازتاب دهنده الگو و تفکر توسههعو گرایانو نسههب  بو  
. بسراری از اجزاء (Kamrava, 2009) باشهد مسهالو شهرر می  

هها همچون الگوی محلهو بنهدی، نا رو بندی و منیقو     ر 
 نبندی بر اسههاج ضههوابط اسههتاندارد سازی شده و باور بر ای

اصهههل کهو نرازهای جوامع انسهههانی نارم از قومر  و نژاد و  
و  قوانرن باشهند تدوین شده اند. بنابراین مذها یکسهان می 

شامل عرصو بندی، کاربری زمرن، ها مترتا بر  ر ضهوابط  
 نرهنگی -توده گذاری، .... بدون در نظرگرری بان  اجتماعی 

ونی ساختار . با دگرگدوشمحالت بو کّل شرر تعمرم داده می
های محلو ای نرز دستخوش تیرررات و عملکرد محالت ارزش

شده بو گونو ای کو سرمایو اجتماعی  اکم بر محالت قدیم 
در محالت جدید شرری  -اعتماد، مشهارک  و همبسهتگی   –

نمود چندانی ندارند. در این برن بسهط و گسهترش مناسبات   
 شرری اقتصهاد سرمایو داری موجا تیررر ترکرا اجتماعات 

هوی  گروهی و انسهههاا  اجتماعی جوامع "بهو گونو ای کو  
قرار گرنتهو اند   "مختلف در راسهههتهای خیوط پولی و مهالی  

(Madanipour, 2002, 395پژوهش .) های مردانی صهههورت
گرنتو در خصههوم محالت معاصههر ایران بو ضههعف سههرمایو 
اجتماعی در محالت اشهاره دارند کو موجا تشدید مشکالت  

 ,Khakpour, Mafiهای شههرری گردیده اسهه  )یو ناهناار

and Bavanpouri, 2009; Loghman, Zarbadi, and 

Behzadfar, 2019; Aslani, Dehghanpour, and Hedayat, 

2018.) 
 هاشرح و تفسیر نتایج و یافته -2
 ازی بی ز م ررزی  حلم  بنز بز  از     ازرهاام  ولفام   -5-1
 ت  عزصی تریتنتجتنزعی  حالت سنتی    حال-تدتری

-محلو ی برنامو ریزیهابدون شهه  بسههراری از شاخص
 -از تیررر و تحو ت اقتصههههادی و اجتمههاعی همبنهها برآمههد

تیررر و تحو تی کو  باشههد.می شههررگراییاز  ناشههی نرهنگی
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تا رر آن بر نضههای محلی بو عنوان نضههای تشههکرل دهنده   
د مداخلو زندگی روزمره شرروندان، بسرار پر اهمر  و نرازمن

عالوه بر این مبا م باشد. برنامو ریزان و سهراسههتگذاران می 
مران  مربوط بو  قوع شههرروندی، شههفاف سههازی و ارتباط  

نوع نگرش ) کمروایی شهههرری( جهامعهو مدنی     کومه  و 
 نرادینو کردهمتفهاوتی را نسهههب  بو مدیری  و برنامو ریزی  

برن  اتصالپل بنابراین برنامو ریزی در سی  محلو ای  .اس 
مرکزی در جر  قدرت   کوم  و محلو ای اجتماع منسههام

بخشههی و توانمند سههازی سههاکنرن و توزیع بررنو خدمات و  
بهاشهههد. سهههو مولفهو تاکرد بر اجتماع محلی،   امکهانهات می  

تمرکززدایی و توجو بو سهرمایو اجتماعی عوامل بستر ساز بو  
ر منظور انزایش نقش محالت در مهدیریه  و برنهامو ریزی د   

ای هباشهند. با مقایسو تیبرقی شاخص عصهر شهررگرایی می  
هههای اجتمههاعی و اداری محالت این سهههو مولفههو بهها ویژگی

بو  سهنتی و محالت شهررهای ایرانی معاصر  شهررهای ایرانی  
یابرم. از این رو از نقاط قوت و ضعف محالت ایرانی دس  می

تعدادی متخص و  رنو مند خبره در  وزه مسههائل شههرری 
های مرتبط با ماهر  در خواسههه  گردید تا شهههاخص ایران

اداری محالت در شهههررهههای ایرانی سهههنتی و  –اجتمههاعی 
شهههررههای ایرانی معهاصهههر را کهو از تحلرل محتوای متون    
کتابخانو ای و همچنرن نظر متخصههرصن بو دس  آمده را با 
توجو بو مزایا و معایا هر ی  در سههو دسههتو بندی تعریف  

و ریزی محلو مبنا جانمایی نمایند. ههای برنهام  شهههده مولفهو 
مشخص شده اند نشان دهنده وجو  مواردی کو با عالم  
 -های رویکرد محلو مبنا با ماهر  اداریاشهههترا  شهههاخص

اجتماعی محالت ایرانی سهنتی و معاصر اس . میابق جدول  
بسراری از اصول برنامو ریزی محلو مبنا بو صورت  9شهماره  

شهههررهای ایرانی سهههنتی اعمال  توانقی و عرنی در محالت
شههده اسهه . با این  ال  بق نظر متخصههصههرن برخی   می

های محالت سههنتی از جملو محدودی  نقش زنان در ویژگی
های عمومی، عد  استقالل و امکان رشد نردی و وجود عرصو

روابط سهلسلو مراتبی بر پایو قدرت و  روت نرز در تناق  با  
اشهههد. از  رنی برخی بهههههای نوین محلههو مبنهها میرویکرد
 ذف پرش ههای معدود در محالت معاصهههر از جملو  ویژگی

شههرط نژادی، قومی، دینی بو منظور  ضههور در محلو، وجود 
های اجتماعی های شههورایاری، شههکل گرری شههبکو  انامن

ماازی عوامل بسههتر سههاز برای تحقق پذیری رویکرد محلو  
 مبنا از نظر متخصصرن تلقی شده اند.

های محالت بها این  ال  ز  بو ذکر اسههه  کو ویژگی  
خودگردان، خودکفا و خود امی گر در گذشههتو متناسهها با 

اداری زمان خود -اقتصادی و سراسی-سههاختارهای اجتماعی
بوده و لزوما قابل تیبرق با شهههرایط شهههررهای امروزی نمی 

برای م ال مفرو  سرمایو اجتماعی در محالت سنتی  باشند.
عواملی چون سههرسههتم خانواده گسههترده، مناسههبات در قالا 

های اجتماعی مرتبط با این قومی/نژادی/زبانی/دینی و شههبکو
گررد در  الرکو در محالت معاصر عالیق مناسهبات شکل می 

و سهالیق مشهتر  برن انراد )نو لزوما خانواده( شکل دهنده   
سرمایو اجتماعی اس . مشابرا خودگردانی محالت سنتی نرز 

سههراسههی  اکم بر ایران زمرن بر پایو -در نظا  اداریریشههو 
 اکمر  چندگانو یا ملو  الیوایفی دارد کو محالت سههنتی 
را تبدیل بو ی  وا د اداری خودگردان بدون دخال  مستقرم 
نرهاد  هاکمره  نموده اسههه . در  الرکو امروزه موضهههوع    
خودگردانی محلی با مفاهرمی چون جامعو مدنی، شرروندی  

 موکراسی مشارک  محور گره خورده اس .شرری و د
 

Table 3: Comparing the components of neighborhood-based approach with social-administrative components of 

neighborhoods in traditional as well as contemporary cities of Iran 

Emphasis on social capital 

Decentralization and devolution 

of decision making to the local 

community 

Emphasis on the cohesive 

local community 

Components of 

neighborhood-based 

planning 

 Solidarity and common 

interests have increased 

neighborhood’s supportive 
role 

 Supporting vulnerable 

families and groups in the 

neighborhood 

 Ethnic and cultural 

commonalities promote self-

discipline and adherence to 

common morality 

 Neighborhood as an 

autonomous functional unit 

 Social control of 

neighborhoods through 

supervisory associations 

 Neighborhood’s control over 
land-use 

 Resolution of residents’ 
disputes through customary law 

 Strong social ties 

between residents 

strengthened altruism 

and cooperation among 

members 

 In the absence of urban 

regulations and 

municipal institutions, 

neighborhoods were 

responsible for the 

provision of residents’ 
welfare 

Neighborhoods in 

traditional Iranian 

cities 

Benefits  

(Supportive factors) 

- Tensions and disputes 

among different 

neighborhoods diminished 

social capital at city scale 

- Residents’ participation is 
restricted by the decision of the 

local elder 

- patriarchy, hierarchical 

social structure, and 

segregation of ethnic-

religious groups 

 Disadvantages 

(Deterrent factors) 
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- Hierarchical structure in 

informal associations such 

as Zurkhaneh overshadow 

individual flourishing 

- Residents’ representatives were 
often elected according to their 

power, wealth and social 

prestige among the male 

member of neighborhood 

- Restrictions on women’s 
presence in the public 

domain 

 the positive impact of virtual 

social networks in residents’ 
social awareness 

 Existence of neighborhood 

councils for monitoring 

neighborhoods’ issues 

 Inclusive neighborhoods 

and elimination of racial, 

ethnic, and religion 

preconditions for 

membership in a 

neighborhood 

Neighborhoods in 

contemporary 

Iranian cities 

benefits  

(Supportive features) 

- Low degree of mutual trust 

and social participation in 

neighborhoods 

- Lack of customary 

institutions and the 

weakness of local NGOs 

diminish neighborhoods’ 
shared ethics 

- The direct intervention of 

government institutions in all 

neighborhood’s affairs 
(security, health, land-uses, …) 

- Residents have no voice in 

decisions that affect their 

everyday life (including land-

use plan, density, public/private 

investments, …) 
- Lack of transparency about 

ongoing plans and projects in 

neighborhoods 

- Excessive demographic 

shifts between 

neighborhoods reduce 

long-term common 

interests 

- Formation of 

neighborhoods based on 

wealth and social status 

- Disadvantages 

(Deterrent factors) 

 
 عزصایسازگی  حالت در شاهی زی تریت ی بی تسز      -5-2

 ر رکید  حلم  بنز
دو عامل در دگرگونی ماهر   همهانیور کو عنوان شهههد 

نقش آنرین بوده  ایرانیهای در شرر تمحال اجتماعی-اداری
بر قانون و مفرو    کوم  مبتنیاند. عامل اول شکل گرری 

تح  عنوان عضههوی  در جامعو سراسی  -شهرروندی  جدید 
باشهههد کو می -مل ( در وا د جیرانرایی کشهههور -)دوله   

، نژادی، زبانی و مذهبی ساختار پرشرن قومی هایهمبستگی
 ؛ و عامل دو  مرتبط با شههکل گرریتح  الشههعاع قرار داد را

نراهم آوری خدمات محلی از  ریق  بها ههدف  دوله  محلی  
یکپارچو شرری و تصویا قوانرن یکپارچو سرستم متمرکز و 

قوانرن پرنو بندی، ضههوابط سههاختمانی، تفکر ، کاربری   -
محلو ای  -های عرنیباشههد کو ماهر  نظا می هغرر و زمرن

تاربرات مختلف نشههان داده اسهه  کو . را دگرگون سههاختند
های امروزی مختص معاصهههر سهههازی مفرو  محلو در شهههرر

های پرشهههرن ز محالت شهههررا کالبدیاسهههتخراش الگوهای 
باشههد. با این  ال نباید نراموش شههود کو کالبد محالت  می

معاصهر سازی آن با   پرشهرن تابع اصهول و ضهوابیی بوده کو   
های نراوان امروز با چالش مقررات موجود توجو بو ضههوابط و

این بدان معنا نرس  کو برنامو ریزان و  البتوباشهد.  روبرو می
ران قهادر بو ایااد محالت برتر بو   را هان شهههرری امروز ای 

 منظور تامرن رناه و امنر  شرروندان نرستند. محالت سنتی
، امنر ، ایااد رناه اجتماعی های ایران عامل هوی  یابیشرر

و اقتصهادی ساکنرن بوده کو بو صورت خودگردان و مستقل  
شده اس . اگرچو بسراری از موجا تداو   رات شههرری می

ما باشد ادس  یانتنی نمی در شررسازی معاصرها این ویژگی
هدای  شوند کو  توانند درجرتیهای شرری میسراستگذاری

ها را نراهم شهههرایط  ز  بو منظور دسهههترابی بو این ویژگی
های برنامو ریزی محلو مبنا برای . اسهههتفهاده از مولفو دآورنه 

معاصرسازی محالت شررهای ایرانی بو معنای اجرای جزء بو 
ها نمی باشهههد بلکو هدف توانمند سهههازی و ء این مولفهو جز

قدرت بخشههی بو محالت با استفاده از ابزارهای جدید برنامو 
ریزی در عصههر شههررگرایی اسهه  کو رویکرد محلو مبنا در   

های برنامو ریزی دهد. بسههراری از شههاخصاخترار ما قرار می
نرهنگی جوامع غربی  -محلو مبنا ریشههو در بسههتر اقتصههادی

رند کو امکان تحقق پذیری در شهههررهای ایرانی را محدود دا
نماید. از این رو میالعو ساختار اجتماعی و اداری محالت می

سازد. ها را مرسر میسهنتی امکان بومی سهازی این شهاخص   
عوامل بسهتر ساز و عوامل بازدارنده محالت   9جدول شهماره  

محلو  های برنامو ریزیسههنتی و معاصههر را در قراج با مولفو
گها  مو ری جر  معاصهههرسهههازی   مبنها تبررن نموده کهو  

اجتماعی محالت سهههنتی توسهههط ابزار -های اداریشهههاخص
های پرشنرادی ارائو باشهد. راهبرد برنامو ریزی محلو مبنا می
های  ز  برای توانند بسهههترمی 0شهههده در جدول شهههماره 

اسهههتحکا  بخشهههی بو جایگاه محالت در نظا  برنامو ریزی 
سعی شده اس  سو  راهبردهاا ایااد نمایند. در ارائو شرری ر

مبنا با واقعر  محالت امروزی ایران محلو مولفو برنامو ریزی 
تیبرق داده شههده و با درج آموزی از تاربو محالت سههنتی 

 سازی شوند. بومی

 



36 

JOURNAL OF IRANIAN ARCHITECTURE & URBANISM 

VOL. 11, NO. 19 

SPRING & SUMMER 2020 

 پژوهشی معماری و شهرسازی ایران -نشریه علمی 
 92 1911بهار و تابستان ، 11شماره ، 11دوره 

 

 

 

Table 4: Strategies for application of the principles of neighborhood-based approach to the planning of 

contemporary neighborhoods in Iranian cities 

Components Strategies 

E
m

p
h

a
si

s 
o

n
 t

h
e 

co
h

es
iv

e 
lo

ca
l 

co
m

m
u

n
it

y
  Promoting education and skills training to empower neighborhoods’ residents 

 Promoting neighborhood’s identity by focusing on its history, celebrating its 
achievements, and appreciating its notorious members 

 Supporting local entrepreneurs by setting up the neighborhood’s local 
development fund 

D
ec

en
tr

a
li

za
ti

o
n

 

a
n

d
 d

ev
o

lu
ti

o
n

 

o
f 

d
ec

is
io

n
 

m
a

k
in

g
 t

o
 t

h
e 

lo
ca

l 
co

m
m

u
n

it
y
 

 Public participation in decisions that impact their everyday life 

 Granting veto right to neighborhoods’ residents over a decision that affects their 
lives and their social rights 

 Promoting “neighborhood citizenship” in a way that residents are the main actors 

and beneficiaries in decision and policies regarding their neighborhood 

 Applying the neighborhood’s capacity to attract creative class and investors 

E
m

p
h

a
si

s 
o

n
 s

o
ci

a
l 

ca
p

it
a

l 

 Regenerating voluntary associations to resolve disputes and assist local authorities 

to provide welfare for neighborhood’s residents 

 Supporting NGOs for social development and assisting families in their 

livelihoods 

 Promoting neighborhood competitiveness and sense of belonging by hosting 

cultural events 

 Increasing residents awareness (especially children and adolescents) of the values 

and capacities of their neighborhood 

 
 نتیجه گیری   -2

محالت سههنتی در  معاصههرسههازی مفرو در دو دهو اخرر 
شههررهای معاصههر ایران صههرنا محدود بو ارائو پرشههنراداتی  
جر  بازتولرد الگوهای کالبدی گذشههتو یا معاصر سازی این 

پژوهش الگوها با ابزار  را ی شرری بوده اس . هدف از این 
اداری محالت سنتی با ابزار -معاصهرسهازی سازمان اجتماعی  

مرند شهههدن نقش برنهامو ریزی محلو مبنا در پاسهههخ بو ک 
محالت در سهاختار برنامو ریزی شهرری ایران اس . نتایج بو   

های . ویژگی1دسه  آمده بر اهمر  دو موضوع تاکرد دارند:  
اجتمههاعی محالت سهههنتی ایران در سهههو مولفههو   –اداری 

خودگردانی، خودکفهایی و خود هامی گری در بسهههراری از   
میابق   های برآمده از رویکرد محلو مبناموارد با شههاخصههو 

دارنهد هرچنهد وجود برخی عوامهل بهازدارنهده نرز انکارپذیر      
. رویکرد محلو مبنا چنانچو با شهههرایط معاصهههر 5نرسهههتند. 

شههررهای ایران باز تعریف و بومی سازی شود، نرص  خوبی 
های شههرری بو خصوم در ها و نارسههاییرا برای  ل چالش

ر نا ابزاکند. بنابراین رویکرد محلو مبکالنشهههررهها ایااد می 

مناسههبی برای باززنده سههازی و معاصر سازی مفرو  محالت 
سههنتی ایرانی اسهه  کو بو صههورت مکمل رویکردهای کالبد  

 تواند مد نظر قرار گررد.محور رایج می

از آن جا کو این پژوهش جامعو آماری بو خصههوصی را 
گررد پس نمی توان نتهایج آن را بهو تما  محالت   نمیدر بر

مرم داد. پرشهنرادات راهبردی عنوان شده  شهرری ایران تع 
بو صهههورت کلی بوده و  ز  اسههه    0در جدول شهههماره 

متناسها با شرایط بستر در هر شرری محدود و باز تعریف  
توانند با انتخاب شوند. در عرن  ال سایر پژوهش گران می

نمونو موردی و تعررن جامعو آماری موضوعات میر  شده 
نمایند. اگرچو معاصهههرسهههازی   در این پژوهش را کاربردی

مفرو  محالت سهههنتی در قالا رویکرد محلو مبنا، با توجو 
بو ضهههوابط و مقررات متمرکز و از با  بو پایرن امروزی، با 
چالش نراوان روبرو اسهه ، با این  ال پرشههنرادات میر   

توانند عوامل بسترساز اجتماعی ، نرهنگی و اداری شده می
گر دگردان، خودکفا و خود امی ز  جر  ایااد محالت خو

 را نراهم سازند.
 پی نوشت:

1. Neighbourhood Unit 

2. Communites 

شکل  Livable Neighbourhoodو در استرالرا ایده  New Urbanism در ایال  متحده مفرو  Urban Village بیور م ال در انگلستان ایده .9
 گرنتو اس .
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Urban neighborhoods used to be an essential part of the social, economic, and physical 

fabric of traditional Iranian cities. Strong ties, a sense of belonging, and cooperation 

among inhabitants had established an informal welfare system that has limited the 

intervention of authorities in neighborhoods’ affairs. The formation of the central 
government and rapid urbanization in the last century has changed the nature of urban 

neighborhoods from social and administrative units to mere physical urban blocks. At the 

same time, the application of modern planning tools such as zoning, land-use adjustment, 

and neighborhood-unit concepts have established homogenous physical neighborhoods 

with little attention to social issues. A brief analysis of today’s urban issues reveals that 
the traditional concept of ‘neighborhood’ has little place in the planning and management 
of cities. Demographic shifts, gentrification, and constant alteration of land-uses in 

contemporary neighborhoods have reduced the sense of belonging to a local community, 

and therefore have diminished social cohesion with the city. As a response to the current 

problems, in the past two decades, a shift in planning paradigms along with social and 

economic changes at the global level has transferred the focus of planning from macro 

scale to local scale of communities. Formation of various discourses such as 

neighborhood development, neighborhood planning, sustainable neighborhood-based 

development, urban village, etc.… accentuates the importance of local communities in 
urban planning and management, on the one hand, and emphasizes the need to revive the 

value of traditional communities on the other hand. Therefore, this study aims to revive 

and redefine social and administrative features of traditional neighborhoods in planning 

contemporary Iranian cities according to the following steps: first, this study analyzes the 

main social and administrative components of neighborhoods in traditional Iranian cities. 

Then, the main components of the neighborhood-based planning approach are derived to 

make a comparison between the former and the latter issues. Finally, this study provides 

strategies for the social-administrative regeneration of neighborhoods in contemporary 

Iranian cities. Due to its analytical and comparative nature, this research uses 

bibliographical documents to define the main components of the neighborhood-based 

planning approach. Then the social and administrative nature of neighborhoods in 

traditional and contemporary cities of Iran is analyzed and the main components and 

indicators are derived from library resources and deep discussion with experts. To make 

a comparison, a group of experts and specialists in urban issues were asked to compare 

the social-administrative components of traditional Iranian neighborhoods with the 

components derived from the neighborhood-based planning approach. The comparison 

highlights both supportive and deterrent factors in the realization of a neighborhood-based 

approach in the planning of contemporary Iranian cities. The data analysis displays the 
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fact that many principles of neighborhood-based approach were used to be practiced 

regularly in traditional neighborhoods of Iranian cities. However, according to experts, 

some features of traditional neighborhoods such as patriarchy, hierarchical social 

structure, segregation of ethnic and religious groups, and restrictions on the presence of 

women in public spheres, are not compatible with the ideals of the neighborhood-based 

approach. On the other side, some features of contemporary Iranian neighborhoods, such 

as neighborhood councils, community-based organizations, and ethnoreligious 

inclusiveness are considered supportive factors in realization of a neighborhood-based 

approach. The result of this study also highlights two important issues: first, the social 

and administrative features of traditional Iranian neighborhoods are quite consistent with 

the components of neighborhood-based approach (however the existence of some 

deterrent factors are undeniable); second, redefinition and application of the 

neighborhood-based approach in contemporary Iranian cities establishes a good 

opportunity to solve urban challenges and urban management issues especially in large 

metropolises. The findings suggest that although social and administrative regeneration 

of traditional neighborhoods is associated with many challenges, the use of new planning 

tools, such as the neighborhood-based approach, can provide the necessary social, 

cultural, and administrative bases for realization of neighborhoods with a strong sense of 

identity and belonging. Since this study does not cover a specific statistical population, 

its results cannot be generalized to all cities in Iran. Future research can adopt a case study 

approach and define a statistical population to apply the issues raised in this study. 

However, the suggested strategies in this article can provide guidelines for policymakers 

and urban planners to provide processes to establish autonomous, self-sufficient, and self-

supportive neighborhoods in contemporary Iranian cities.  

Key words: 

Iranian city, Neighborhood, Neighborhood planning, Local community. 
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