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 ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله های سنتی ایران، نمونه موردی:
محله سنگ سیاه شیراز*

سیده مهسا عبداهلل زاده**- محمود ارژمند***- احمد امین پور****

چکیده
محله های سنتی ما روزگاری محیطی امن، توأم با آسایش و رفاه برای ساکنان آن بود. در گذشته، محله به مثابه خانه 
نیازها،  بر  تکیه  با  این فضاها  را داشتند.  به محله مسکونی همان احساس خانه خود  بود و خانواده ها نسبت  خانواده ها 
ارزش ها و شرایط متغییر جامعه انسانی آن روز به وجود آمده و به عنوان مصداقی از محله های پایدار عالوه بر پاسخگویی 
به عملکرد مادی، نیازهای روحی و روانی شهروندان را پاسخگو بوده است. اما نظام ساختاری شهرهای سنتی به دنبال 
پیروی از اصول شهرسازی مدرن دستخوش تحوالت چشم گیری شد. به گونه ای که امروز ناکارآمدی و از هم گسیختگی و 
به عبارتی ناپایداری در محله های شهری دیده می شود. عدم احساس تعلق به محیط زندگی و کاهش ارتباطات اجتماعی 
این  است. در  از مشکالت محله های معاصر  امروزی  با ساخت فضایی شهرهای  اجتماعی  تطابق ساخت  پیامد عدم  که 
مقاله با بهره گیری از شیوه توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی به بررسی ابعاد پایداری 
اجتماعی در کالبد محله سنگ سیاه شیراز به منظور آشنایی با ارزش های پایدار در کالبد محله های سنتی و بهره گیری 
از آن در طراحی معاصر پرداخته می شود. در این راستا با مروری بر مفاهیم پایداری و معرفی ویژگی های محله پایدار، به 
بررسی ویژگی های کالبدی محله سنگ سیاه که در تحقق ابعاد پایداری اجتماعی نقش مؤثری داشتند اشاره شده تا از 
آن به عنوان راهکاری مؤثر در جهت تحقق اهداف پایداری در شهرهای امروز استفاده شود. در نهایت مشخص شد که 
درون گرایی، رعایت حریم و سلسله مراتب ساختاری در محله سنگ سیاه از یک سو و تنوع کالبدی و اجتماعی در محله، 
مقیاس مناسب، وجود عرصه های گوناگون معادل سطوح مختلف تعامالت اجتماعی، فضاهای عمومی و عوامل هویت بخش 

از سوی دیگر از عوامل اصلی در دستیابی به پایداری اجتماعی در این محله بوده است.

واژگان کلیدی: محله، پایداری اجتماعی، هویت، مشارکت،  سنگ سیاه.
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مقدمه
در گذشته محله به مثابه خانه خانواده ها بود و وابستگی محله ای بسیار عمیق می نمود. روند شکل گیري محله هاي قدیمي به 
گونه اي بوده که در پاسخگویي به نیازهاي فردي و اجتماعي ساکنین از کارایي الزم برخوردار باشند. در گذشته، مقتضیات 
و روح حاکم بر زندگی ایرانیان همان روح حاکم بر معماری آنان بوده و هماهنگی کاملی بین ساختار معماری و زیربنای 
زندگی اجتماعی اقتصادی خانوارها وجود داشت )Bagerim, 2009, p. 59(. اما دگرگوني در عوامل اقتصادي، اجتماعي،  
 Azizi, 2001,( زیست محیطي شهرهاي امروز، اثرات منفي بر کارایي آن ها در پاسخگویي به نیازهاي ساکنین داشته است
p. 36(. به گونه اي که عدم احساس تعلق و وابستگی به محیط زندگی وکاهش ارتباطات اجتماعی از مشکالت شهرسازی 
معاصر است. چنین محیط آشفته و ناهمگونی بر زندگی و روابط شهروندان تأثیر سوء داشته و از آن جا که هرگونه عدم 
تعادل محیطی بر ذهن، رفتار و روابط اجتماعی و حتی جهان بینی انسان تأثیر دارد، در درازمدت هنجارها، ارزش ها و در 

 .)Atani & Ebrahimi, 2011, p. 2( نهایت فرهنگ جامعه را تهدید خواهد کرد
توسعه بي حد و مرز شهرهاي بزرگ، چاره اي جز توجه به محله محوري و مشارکت شهروندان در اداره شهر باقي نگذاشته 
از   .)Gehl, 2004( از هر زمان دیگر مورد توجه طراحان شهري قرار گرفته است  انساني محله بیش  ابعاد  امروزه  است. 
آنجایی که محله هاي مسکوني امروز از درك روح انساني و تعلق اجتماعي به دور شده اند، توجه به عوامل مؤثر در دستیابی 
به پایداری در محله هاي سنتي و تعمیم آن به محله های امروز یکي از ضرورت هاي مهم در طراحي محله های مسکوني 
است. در این راستا، محله سنگ سیاه شیراز را مي توان مصداقي از محله هاي سنتي دانست که علي رغم تغییرات گسترده  
صورت گرفته در آن،  همچنان مي توان نشانه هایي از ویژگي هاي کالبدي سنتي این محله را که از هجوم تغییرات زمانه در 
امان مانده، یافت که در دستیابي به محله اي پایدار مؤثر بوده است. از این رو هدف تحقیق، تالشي در ارزیابي و بازخواني 
محله سنگ سیاه به عنوان یکي از محله هاي سنتي شیراز و بررسي اصول و معیارهاي پایداري اجتماعي در این محله به 

منظور دستیابی به راهکارهای مؤثر برای طراحی محله های پایدار امروزی است.

1. فرضیه و سؤاالت تحقیق
فرضیه پژوهش این است که »سازماندهی فضا در محله سنگ سیاه شیراز به علت در نظر گرفتن باورها و نیازهاي رفتاري 
ساکنان از یک سو و تأمین نیازهاي فردي و اجتماعي ساکنان محله از سوي دیگر، محله اي پایدار از لحاظ اجتماعی را 

به وجود آورده است«. 
از این رو با در نظر گرفتن این موارد و بررسي نحوه پاسخگویي کالبد بافت سنتي محله سنگ سیاه به این نیازها، مي توان به 
بررسي ابعاد پایداري اجتماعي در کالبد این محله پرداخت. بدین ترتیب در چارچوب بحث پایداری اجتماعی پرسش هاي 

این پژوهش عبارتند از:
• تأثیر عوامل انسانی بر سازمان دهی بافت محله سنگ سیاه شیراز چگونه بوده است؟

• نوع طراحی کالبد محله سنگ سیاه شیراز در دست یابی به اهداف و شاخص هاي پایداري اجتماعی چه تأثیري داشته 
است؟

• کالبد محله سنگ سیاه شیراز نیازهاي فردي و اجتماعي ساکنان را به چه نحوي پاسخگو بوده است؟

2. روش تحقیق
در این پژوهش از روش ترکیبي در نمونه موردي استفاده شده است. بدین ترتیب که در مراحل انجام پ ژوهش،  از ابزارهاي 
مطالعات کتابخانه اي، مشاهده، برداشت میداني استفاده شده است و در نهایت با استفاده از روش استدالل منطقي، یافته ها 

جمع بندی شده اند.

3. مباني و مفاهیم نظري 

1-3- مباني شکل گیري و ویژگي هاي محله سنتي در شهرهای ایران
محله در لغت نامه دهخدا به معناي "کوي، برزن، یک قسمت از چندین قسمت شهر" آمده است )Dehkhida, 1957(. در 
فرهنگ غربي به عنوان واحد همسایگي و با معادل هایي مانند Neighborhood ،Quarter, District تعریف شده است. اما 
مفهوم این معادل ها با تعریف، ساختار و ماهیت محله در شهرهاي گذشته ما، تفاوت شکلي و ماهوي دارد. واحد همسایگي 
 Pirbabae &( است  اجتماعي  تشکل  است درحالي که محله سنتي یک  و طراحي شده  برنامه ریزي شده  یک مجموعه 

.)Sajjadzadeh, 2011, p. 18
شهرهاي قبل از اسالم بر اساس نظام طبقاتي حاکم بر جامعه سازماندهي و شامل کهندژ، شارستان و ربض بود. با ظهور 
اساس  بر  یافت و محله ها  اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در جوامع مختلف گسترش  اقتصادي،  تغییرات سیاسي،  اسالم 
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معیارهاي فکري، قومي- قبیله اي، مذهبي، شغلي و غیره ساکنان شکل گرفتند. این روش محله بندي موجب هویت بخشي 
اجزاء مختلف شهر براي ساکنین شد )Naghizadeh, 2008, p. 138(. محله ها به عنوان اجزاء اصلی شهر در بیشتر موارد 
متمایز از یکدیگر؛ اما در تعاملی مشترك، هسته های سازنده شهر را تشکیل می دادند. محله یا کوی، یک شهرك کوچک در 
دل شهر بود که بازارچه، مدرسه، مسجد و دیگر چیزهای مورد نیاز را داشت. هر محله گاهاً برج و بارو و دروازه مخصوص 
داشت. هر یک از محله ها نام به خصوصی داشت که در بعضی شهرها به نام افراد سرشناس آن محله نام گذاری می شد 

 .)Tavasoli, 1990(
"محله در شهرهاي اسالمي همان مکان هاي تشکیل شبکه هاي اجتماعي اند و چنین ساختاري بیش از آن که تنها یک 
فضا باشند، یک تجربه اند" )Naghizadeh, 2008, p. 145(. درگذشته محله تحت شرایط اقتصادی- اجتماعی زمان خود 
کارکردی مناسب ارائه می داد و تغییرات ایجاد شده درطول زمان، ناشی از تغییرات در مناسبات اقتصادی- اجتماعی و 
تغییرات شرایط محلی بوده است. اما از آنجا که تا اواسط دوره قاجار تغییرات مهم در کشور رخ نداد، محله و فضاهای 
بودند  خود  زمان  نیاز  جواب گوی  و  دادند  ادامه  خود  حیات  به  بومی  فرهنگ  تأثیر  تحت  متمادی  سالیان  شهری طی 
)Pakzad, 2007, p. 6(. با نفوذ فرهنگ بیگانه و سبک هاي مدرن و همچنین محوریت ساخت وسازگرایي در توسعه شهرها، 

انسجام، حس تعلق، ارزش هاي بومي و هویت مستقل محله ها از بین رفت و مفهوم و ارزش های محله بی اعتبار شد.

2-3- توسعه پایدار و ابعاد آن
رشد فزاینده برنامه های توسعه در دهه 1970 به هشدارهای زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی منجر شد. در پاسخگویی 
به بحران های به وجود آمده، رویکردهای جدیدی برای توسعه های آتی مطرح شد که مفهوم توسعه پایدار از مهم ترین آن ها 
بود. گزارش برانتلند توسعه پایدار را "توسعه اي که نیازهاي امروز را بدون از دست دادن توانایي پاسخگویي به نیازهاي 
نسل آینده ممکن مي سازد" معرفی می کند )WCED, 1987, p. 43(. بارتون معتقد است که "توسعه پایدار تمرکز توسعه بر 
مردم و برقراری عدالت برای نسل های جاری و آینده است" )Barton, 2003, p. 5(. توسعه پایدار، توسعه اي کیفي و متوجه 
 Azarbayjani & Mofidi, 2003,( کیفیات زندگي است و هدف از آن باال بردن سطح کیفیت زندگي براي آیندگان است
p. 348(. توسعه پایدار دستیابی همزمان به همه ابعاد با رویکردی سیستمی و یک ادراك ذهنی کل گرایانه نیاز دارد. برای 
 .)Lorestani, 2010( پایداری توسعه در دراز مدت باید میان ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعادل برقرار شود
راستا  این  در  که  شود  تخریب  طبیعي  منابع  که  آن  بدون  اقتصادي  فعلي  وضعیت  ارتقاء  و  حفظ  اقتصادی:  ابعاد   -1
 Keshtkar Ghalati et al., 2010,( فعالیت هاي اقتصادي باید موجب رشد جامعه شده و با عدالت و کارآیي همراه باشند

.)p. 21
2- ابعاد زیست محیطی: کاهش استفاده از منابع طبیعي و انرژي هاي تجدیدناپذیر، جلوگیري از اتالف منابع انرژي، کاهش 
آلودگي ها در صنایع و کشاورزي   تولید  به طبیعت و کاهش  بازگشت  قابل  مواد  از  استفاده  بازیافت پسماندها،  و  تولید 

.)Elliott, 2006, p. 98(
3- ابعاد اجتماعی- فرهنگی: بر اهدافي نظیر هویت فرهنگي، همبستگي اجتماعي، امنیت، توسعه تشکیالتي، مشارکت 

.)Del Barrio, 1998, p. 24( شهروندان، توانمندسازي انسان ها و امکان جابه جایي اجتماعي تأکید مي شود

1-2-3- اصول و معیارهای اجتماعی در پایداری محله 
با توجه به مطالعات انجام شده معیارهای زیر را می توان از مهم ترین شاخصه های اجتماعی- فرهنگی در توسعه پایدار 

برشمرد:
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جدول 1: معیارهای پایداری اجتماعی محله

معرفی شاخص های پایداری اجتماعی شاخص های 
پایداری اجتماعی

وضوح در درك از محله و سهولت در شناخت و برقراری پیوند بین عناصر و اجزاء آن با سایر رویدادها و 
مکان ها را می توان در زمره هویت محله دانست. معنی در محله با شکل فضایی و کیفیت آن در ارتباط 
مستقیم است، در حالی که وابستگی شدید به فرهنگ نیز دارد )Lynch, 1997, p. 167(. خوانایی محله 
از جمله معیارهای هویت و پایداری محله ها به شمار می رود. نشانه ها در قالب بناهای خاص، مناظر ویژه، 
شکل خیابان ها، بناهای مرتفع و عناصر کالبدی خاص می توانند عناصری مهم در خوانایی محله محسوب 

.)Azizi, 2001, p. 38( شوند

هویت 1

از جمله عوامل مؤثر در ایجاد سرزندگی در محله، وجود فضاهای عمومی مناسب است. تخصیص فضای 
مناسب برای عابرین پیاده، انجام فعالیت های اقتصادی، ترافیک آرام، امکانات و زمینه های مناسب برای 
مراکز  و  تفریحی  فضاهای  تفریح(،  مانند  جنبه هایی  از  بلکه  اقتصادی،  جنبه  از  فقط  )نه  مردم  خرید 

.)Azizi, 2001, p. 38( فرهنگی موجب ارتقاء سرزندگی محله را فراهم می آورند

سرزندگی 2

پایداری به معنای تنوع، گوناگونی و فراگیربودن است. تنوع اجتماعی در محله می تواند به معنای امکان 
با طیف  تنوع در مسکن  برای مثال،  باشد.  اجتماعی در کنار یکدیگر  برای گروه های گوناگون  زندگی 
وسیعی از شاخص های اقتصادی و اجتماعی و کالبدی آن یکی از عوامل مؤثر در پایداری محله است 

.)Azizi, 2001, p. 39(

تنوع 3

فعل و انفعال اجتماعی مردم یک عامل عمده در پایداری محسوب می شود، به ویژه جایی که آن ها در 
تصمیم گیری درباره محیط زندگی شان می توانند شرکت کنند )Ansari & Anjomani, 2011(. حضور 

آگاهانه مردم، به عنوان یکی از شاخصه های اصلی توسعه پایدار مورد تأکید است.

جامعه پذیری و 
مفهوم اجتماع 4

مهم ترین مسائل در این زمینه شامل، به روز نمودن خدمات محلی با رشد روزافزون فناوری، ارتقاء سالمت 
روانی افراد از طریق ایجاد محیط زیست اجتماعی سالم، ارتقاء امکانات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و 
توزیع مکانی مناسب آن ها، ایجاد فضاهای عمومی سرزنده، تشویق شیوه زندگی فعال و پرتحرك است 

.)Barton, 2003(

ارتقاء کیفیت 
زندگی 5

مشارکت اجتماعی حد واالی داشتن تعامالت اجتماعی است که در آن افراد با داشتن حس تعلق به 
اجتماع یکدیگر را در هدف و سرنوشت یکدیگر سهیم می دانند و برای انسجام و پایداری اجتماع تالش 

می کنند )Ansari & Anjomani, 2011(. آسیب های اجتماعی از نوع از هم گسیختگی و از خود 
بیگانگی یا ضدیت با نظم، همواره نسخه مقابل و بدل انسجام، پیوستگی، همبستگی مشارکت اجتماعی 

است. هر کجا که میزان مشارکت و پیوندهای اجتماعی کاهش می یابد، آسیب ها و انحرافات اجتماعی 
رو به افزایش می گذارد.

مشارکت و 
همبستگی 
اجتماعی

6

در مقیاس محلی از مهم ترین عوامل تامین عدالت در میزان و چگونگی توزیع خدمات در شهر، رضایت 
از مسکن است )Shakibaei, 2011, p. 6(. وجود عدالت اجتماعی در محله را می توان در تعیین نوع 
کاربری اراضی و منطقه بندی در شهر، خدمت رسانی به اقشار پایین اجتماعی، نظام مدیریتی، دغدغه 
عدالت اجتماعی بین نسل ها، احساس شهروندی، جوامع همگن و همبسته، رعایت برابری در تخصیص 
اجتماعی  و  ذهنی  فیزیکی،  ارتقای  اساسی،  نیازهای  تامین  فضایی،  واحدهای  میان  امکانات  و  منابع 

.)Barati, 2010, p. 7( جمعیت، ترویج مشارکت مردمی، ارتقای شرایط زندگی و غیره دانست

عدالت اجتماعی 7

و  محلی، شهرك ها  مکان های  تا  گرفته  ساختمان های شخصی  از  مختلف،  مقیاس های  در  خودکفایی 
مناطق پیشنهاد می شود. یک واحد همسایگی می تواند نقش برجسته ای در این زنجیره بازی کند، اگرچه 
یک واحد خودکفای کامل در شهر دور از واقعیت است، لیکن حدود یک واحد همسایگی خود کفای 

.)Ansari & Anjomani, 2011, p. 5( مؤثر، باید معین شود

خودکفایی 8

امنیت به عنوان امری ذهنی تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی، روانی و کالبدی است. افزایش امنیت 
در مناطق شهری موجب سالمت و پویایی فضای شهری می شود. اسکارنیومن در راستای افزایش 

امنیت فضا، بر نظارت فعاالنه و تعریف عرصه ها تاکید و پیشنهاد تغییر ساختار محیط شهری را به 
 Shakibaei,( گونه ای می دهد که جامعه توسط افرادی که در عرصه هایی خاص سهیم اند، کنترل شود

.)2011, p. 6

امنیت  9



39

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

ابعاد پایداری اجتامعی در کالبد محله های سنتی ایران

شامره صفحه مقاله: 35-54
13

96
ن
ستا

تاب
.1
9
اره

شم


4. محله های تاریخی شیراز
یازده محله به جای مانده از دوره زندیه در شیراز شامل محله اسحاق بیگ، بازار مرغ، باال کفت، درب شاهزاده، درب مسجد نو، 
سر باغ، سردزك، سنگ سیاه، لب آب، میدان شاه و کلیمیان هستند. در این پژوهش به بررسی محله سنگ سیاه اشاره 

می شود )شکل 1(.

شکل 1:  بافت قدیم شیراز

)Afsar, 1986(

5. محله سنگ سیاه شیراز
محله قدیمی سنگ سیاه از شمال به محله سرباغ و محله میدان شاه، از غرب به محله باروی شهر، از جنوب به محله 
دروازه- کازرون و از شرق به محله سردزك محدود می شده است. از زمان کریم خان زند با ادغام محله درب کازرون با این 
با اتصال دروازه شمالی )دروازه  محله، به هر دو محله  سنگ سیاه می گفتند. گذر سنگ سیاه تا قبل از تحوالت معاصر، 
قرآن( به دروازه جنوب غربی )دروازه کازرون(، عمده ترین معبر شهر به شمار می آمد و فضاها و فعالیت های بسیار مهمی را 
در پیرامون خود شکل داده بود. این گذر اکنون نیز از مهم ترین معابر بافت قدیم است. علی رغم تخریبات گسترده حضور 
عناصری چون حمام، مسجد، بازارچه در کنار بافت مسکونی با کارکردی نسبتاً فعال، باعث شده همچنان مفهوم "محله" 
و "مرکز محله" در این قسمت از بافت قدیم، معنا و هویت داشته باشد. مجموعه دربند مشیر، نمونه بارز این ویژگی در 

.)Sharghifard, 2009, p. 119( گذر سنگ سیاه است
با مجموعه  را  ارگانیک گذر سنگ سیاه  ارتباط  پیرامونی )شهید دستغیب، احمدی(  نابه جای خیابان های  امروزه احداث 
هسته مذهبی، مجموعه بازارهای ارگانیک و ستون فقرات از هم گسسته است. اما به لحاظ تعدد فضاها و عناصر با ارزش، 
این گذر از اهمیت فوق العاده برخوردار است. از بناهای شاخص محله می توان به مسجد و حسینیه مشیر )مجموعه مشیر 
از کانون های استقرار خاندان های ذي نفوذ شهر قدیم بوده( مسجد سیاوشان1، حسینیه کردها، بازارچه حاج زینل، آرامگاه 
سید- تاج الدین غریب2،  مسجد امام  علي3، خانه بصیري و ضیائیان اشاره کرد )Ibid(. تعداد خانه های محله در سال 1301، 

.)Wikipedia( 465 واحد و اهالی آن 20 82 نفر مرد و2207 نفر زن است

6. بررسی اصول و معیارهای پایداری اجتماعی در  محله سنگ سیاه شیراز
در این پژوهش  اصول فضایي محله شامل هویت،  سرزندگي،  تنوع، امنیت،  حوزه نفوذ )خدمات(،  و ظرفیت محله در ایجاد 
پایداري  به عنوان مباحث حائز اهمیت در  فضاهاي مناسب جهت مشارکت و همبستگي اجتماعي در محله سنگ سیاه 

اجتماعي محله مورد بررسي قرار گرفتند. درادامه برخی از مهم ترین اصول مطرح شده در این زمینه معرفی مي شود. 
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شکل 2: محله سنگ سیاه در بافت تاریخي شیراز

)Najafi, 2004(

1-6- هویت و سرزندگی در محله سنگ سیاه
موارد مهم از عوامل هویت و سرزندگی محله شامل نشانه ها، مکان های برگزاری مراسم عمومی و مکان های خاطره انگیز 
محله می شود که )Azizi, 2006, p. 42( مورد بررسی قرار گرفتند. در جداول زیر عناصر نشانه ای و مؤلفه هاي مؤثر در 

هویت و سرزندگي محله سنگ سیاه آورده شده است )جداول1 و 2(.

جدول 2: مهم ترین عوامل هویت در محله سنگ سیاه

حضور افراد 
سرشناس مکان های خاطره انگیز مکان های برگزاری 

مراسم عمومی نشانه ها قدیمی بودن محله 
و عناصر آن

عوامل هویت 
در محله 

سنگ سیاه 
شیراز

مشیرالملک، 
ضیاء التجار

فضاهای عمومی محله 
)مسجد و حسینیه مشیر، 
مسجد سیاوشان، بازارچه 

حاج زینل، بازارچه 
مشیر، گذر سنگ سیاه، 
گذر سیاوشان،  بازارچه 
جنب امامزاده سید تاج 

الدین، مرکز محله و غیره

فضاهای عمومی 
و مرکز محله و 

مراکز مذهبی محله 
)آرامگاه سید زین 

الدین، مسجد و 
حسینیه مشیر، 

مسجد سیاوشان ، 
مسجد علي و غیره(

سید تاج الدین غریب، 
مسجد مشیر )گلدسته ها 

و ساعت مسجد4(، 
آرامگاه سید زین الدین، 
مسجد سیاوشان، مسجد 
علي، مرکز محله، ساباط 

پشت مسجد،  آرامگاه 
سیبویه

آرامگاه امامزاده 
سید تاج الدین، 
آرامگاه سیبویه، 
مجموعه مشیر، 

مسجد علي،  مسجد 
سیاوشان،  حسینیه 

کردها

جدول 3: عوامل سرزندگی در محله سنگ سیاه

تعامل بین همسایگان و ساکنان 
محله برگزاری مراسم عمومی مرکز محله و فضاهای عمومی آن

عوامل 
سرزندگی 

محله

مشارکت در امور محله و کمک 
به سایر افراد محله در برپایی 

مراسم وغیره، وجود عرصه های 
مختلف جهت تعامالت اجتماعی 

بین ساکنان

برگزاری مراسم مذهبی )تعزیه و 
عزاداری عاشورا )در حسینیه مشیر 
و یا در حیاط خانه اوجي که جزء 
مجموعه بصیر دیوان محسوب مي 

شده و غیره( و غیره

سید تاج الدین غریب، مسجد مشیر، 
مسجد سیاوشان، مسجد علي، مرکز 
محله، ساباط پشت مسجد، بازارجه 

حاج زینل و مشیر، گذر سنگ سیاه، 
گذر سیاوشان، حمام و غیره

2-6- تنوع
در قالب اصل تنوع، موضوعات متعددی را می توان مدنظر قرارداد. در این تحقیق یکي از موارد بررسي شده وجود تنوع در 
انتخاب مسکن بود. نمونه خانه های متنوعی )خانه سعادت، نصر، بصیري، اوجي، توحیدي،  پاکیاری و ضیاییان( در محله 
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وجود دارد که پاسخگوی نیازهای جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی ساکنین است. عالوه بر تنوع فضایي در محله،  تنوع در 
ویژگی های کالبدی )تنوع در معابر و فضاهای محله( و نیز تنوع افراد ساکن )از نظر اعتبار و طبقه اجتماعی( به پایداری 
محله کمک کرده است. وجود خانه هایی با ابعاد متفاوت )خانه های یک، دو و سه حیاطه(، وجود خانه افراد سرشناس 

)ضیاء التجار، مشیرالملک( در کنار خانه های افراد معمولی نشان دهنده تنوع اجتماعی ساکنان بوده است. 

3-6- فضاها و خدمات محله ای
در رابطه با موضوع خدمات و فضاهای آموزشی، تجاری، مذهبی و غیره محور اصلی مطالعه بر این بود که آیا این فضاها در 
پاسخگویی به نیاز مردم محله پاسخگو بوده است. وجود فضاهای مذهبی و فرهنگی در این محله همچون آرامگاه سیدتاج 
الدین، مسجد و حسینیه مشیر، مسجد سیاوشان، مسجد علي، حسینیه کردها و غیره( از یک سو و فضاهای تجاری مناسب 
)بازارچه حاج زینل، بازارچه مشیر، بازارچه جنب امامزاده سیدتاج الدین، گذر سنگ سیاه و سیاوشان( و فضاهای خدماتی 

مانند حمام و فضاهای عمومی برای جمع شدن ساکنان محله از سوی دیگر از مهم ترین موارد در این زمینه است.

4-6- امنیت در محله
توجه به سلسله مراتب ساختاری و درون گرایی از عوامل مهم در تأمین امنیت محله است. وجود سلسله مراتب دسترسی 
از فضاهای عمومی به خصوصی محله )گذر و مرکز محله به خانه( از طریق فضاهایی همچون )گذر، کوچه های فرعی، 

کوچه های بن بست، ساباط، کوچه های سرپوشیده، قرارگیری ورودی چند خانه در کنار هم( تأمین می شده است.

جدول 4: درون گرایی محله و تنوع الگوی خانه ها در محله سنگ سیاه

     
)Najafi, 2004( )تنوع کالبدی و درون گرایی در خانه ها )از چپ: خانه ضیاییان، نصر، بصیري، سعادت

7- بررسی عوامل  مؤثر در دستیابی به پایداری اجتماعی در محله سنگ سیاه

1-7- عوامل اجتماعی )احساس تعلق و هویت محله ای(
محدوده محله در وهله نخست محل آمدوشد ساکنین آن بوده است. افراد ناشناس به خوبی در محله قابل شناسایی بودند. 
این احساس مالکیت معنوی بیشتر جنبه اجتماعی داشته و »حس قلمرویی« افراد بر محله خود بسیار بارز بوده است. 
نمونه ای از این موارد را در محله سنگ سیاه می توان در ورودی مجموعه عدلو )فضایی نیمه خصوصی برای چندین خانه( و 
یا ایجاد کوچه های سرپوشیده و یا ساباط مشاهده کرد. حس قلمرویی افراد نه تنها شامل عالقه به مکان، بلکه با احساس 

تعلق ایشان به گروه هم محله ای خود نیز توأم بوده است؛ عباراتی نظیر »بچه محل بودن« حاکی از این حس است.
                شکل 3: بازارچه جنب امامزاده تاج الدین )دهه 40(                  شکل 4: تعزیه، حسینیه مشیر، 1290

                                )www.eshiraz.ir)                                                  )Sane, 2011, p. 50)                              
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در گذشته اغلب سابقه اقامت افراد در محله ها به چندین نسل می رسید و افراد تمایل به اسکان در محله پدری خود داشتند 
از خانه های قاجاری )سعادت، پاکیاری، ضیائیان، بصیري، عدلو، توحیدي،  )Pakzad, 2007, p. 7(. به جا ماندن تعدادی 
 اوجي و غیره( تا به امروز و زندگی در این خانه ها تا چندی قبل، خود گواه این امر است. همچنین تعهدات اجتماعی مردم 
در قبال همسایگان، همبستگی اجتماعی با ایشان را تضمین می نمود. به طوری که در چارچوب روابط اجتماعی ارگانیک 
آن چنان تجانس فرهنگی در هر محله وجود داشت که اختالف طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان، بعد فیزیکی که امروز شاهد 
آن هستیم نمی یافت و در محله از فقیرترین تا ثروتمندترین مردمان )ضیاء التجار، مشیرالملک و غیره( زندگی می کردند.
اهمیت یک محله در گذشته بیشتر متکی به سکنی گزینی افراد سرشناس آن بود. از این رو افزایش و یا رکود اعتبار هر 
محله، ارتباط تنگاتنگ با ساکنین آن داشته است )Soltanzadeh, 1988, p. 244(. حضور افراد سرشناسی مانند مشیرالملک 
)از رجال سیاسی معروف و بانی مجموعه مشهور در بند مشیری( و ضیاء التجار در افزایش اعتبار محله نقش مهمی داشته 
است. وجود امامزاده سید تاج الدین غریب و سیدزین الدین، آرامگاه سیبویه، مسجد سیاوشان نیز به اعتبار محله افزوده است.

2-7- عوامل کالبدی مؤثر در دستیابی به پایداری اجتماعی در محله سنگ سیاه
در ادامه به معرفی ویژگی هایی کالبدی محله سنگ سیاه که در دستیابی به پایداری اجتماعی نقش مهمی داشتند اشاره 

می شود.

1-2-7- سلسله مراتب ساختاری در محله
ساختار محله سنگ سیاه به گونه ای بوده که اجزاء و فضاهای آن در یک سلسله مراتب درون گرایی مکان گزینی نموده اند. 
شبکه معابر در محله سنگ سیاه دارای سلسله مراتبی بدین صورت بود: معابر خصوصی، نیمه خصوصی، عمومی فرعی، 
عمومی اصلی. فضاهای نیمه خصوصی در بن بست ها و کوچه هاي سرپوشیده، محل مناسبی برای ارتباط با همسایگان بود. 
در حقیقت گذر سنگ سیاه و سیاوشان در محله معابر اصلی و مرتبط با دو دروازه مهم شهر و محله های مجاور )سرباغ، 
سردزك( هستند و بسیاری از فضاهای اصلی با آن ها در ارتباط هستند. این گذرها به صورتی غیرمستقیم ارتباط کل محله 
را با شهر تأمین و محله را به گونه ای دور از فضاهای عمومی شهر حفظ می کند. در محله سنگ سیاه شاهد شکل گیری 
معابر نیمه خصوصی میان چند خانه )مجموعه عدلو( و حتی کوچه های سرپوشیده مشترك میان چندین خانه هستیم 
)شکل های 2 تا 6( این نظم سلسله مراتبی در معابر، هماهنگ با اصل درون گرایی عالوه بر تقویت ارتباط با همسایگان، 

امنیت، خلوت، آرامش و حریم خصوصی هر خانواده را تأمین می کرد.

                            شکل 5: ساباط در محله سنگ سیاه                        شکل 6: معبر سرپوشیده

شکل 7 و 8: ایجاد معبر نیمه خصوصی با عقب نشینی ورودی مجموعه عدلو )قرارگیري ورودي چندین خانه در هشتي(
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شکل 9: درونگرایی دربافت قدیم سنگ سیاه )دانشنامه ایرانشهر(

2-2-7- مقیاس محله
مقیاس متناسب محله سنگ سیاه، فضایی را به وجود آورده که فرد به راحتی قلمرو آن را در مدت زمانی کوتاه طی و 
محیطی آشنا را هر روز تجربه می نماید و به آن تعلق خاطر یافته است. مقیاس مناسب دسترسی به کلیه فضاهای محله 
را برای ساکنان امکان پذیر کرده است. خوانایی ناشی از توجه به مقیاس و ظرفیت های ادراکی انسان در محله از یک سو و 
وجود نشانه ها )سید تاج الدین غریب، مسجد مشیر )گلدسته ها و ساعت آن(، حسینیه مشیر، آرامگاه سیدزین الدین، مسجد 
سیاوشان( و عناصر کالبدی متمایز )تنوع در جداره ها و معابر، سردر خانه ها، ساباط، کوچه هاي سرپوشیده و غیره از سوی 

دیگر حس گم شدگی را کاهش و موجب افزایش امنیت محیطی شده است.

3-2-7- درونگرایی و توجه به اصل حریم 
در محله سنگ سیاه، درونگرایی در ساخت خانه ها و نحوه استقرار اجزاء محله رعایت می شده و در ارتباط کل محله با فضای 
خارج نیز وجود داشته است. ارتباط هر چندین خانه به وسیله بن بست خصوصی و یا فضای نیمه خصوصی کوچه برقرار 
شده است. با گذر از بن بست به کوچه در واقع روابط اجتماعی افراد از حد یک خانواده گسترده یا چند خانواده ساکن در 
بن بست به تعداد بیشتری افزایش می یافت. در کالبد قدیم محله سلسله مراتب در تمامی جنبه های عملکردی، کالبدی و 
اجتماعی وجود داشت و حریم ها را به ناظر القاء می کرد. اصل تسلسل در معماری سنتی حریم های خصوصی را با ایجاد 
شکستگی در محورهای حرکت، از فضاهای دیگر جدا می کرد. طراحی شبکه دسترسی مناسب و ممانعت از عبوری شدن 
محله، استقرار عملکردهای عمومی و مراکز محله ها در نقاطی که در دسترس عموم باشد، محدود کردن تعداد ورودی ها 
و تعریف دقیق آن ها با طراحی ویژه از مهم ترین عواملی هستند که سلسله مراتب محله ای را در محله سنگ سیاه تجلی 
کالبدی بخشیدند. همچنین تعریف سلسله مراتب فضایی در قلمرو همسایگی را می توان با بهره گیری از عناصری چون 
ساباط، کوچه های سرپوشیده و یا قرارگیری ورودی چندین خانه در کنار هم )ورودی مجموعه عدلو و نصر( در محله 
سنگ سیاه مشاهده کرد. بنابراین بافت درونگرای محله تأمین کننده محرمیت بود که خود بسیاری از شاخص های پایداری 

اجتماعی نظیر حس قلمرو و دلبستگی به مکان را محقق می ساخته است )شکل های 7 تا10(.

                           شکل 10: کوچه سرپوشیده                       
                     )قرارگیری ورودی سه خانه در آن(               شکل 11: ساباط، سلسله مراتب و حریم    
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              شکل 12: نشانه های کالبدی در محله               شکل 13: کوچه بصیري )دانشنامه ایرانشهر( 

4-2-7- تبیین مرزهای فضایی
در محله سنگ سیاه برخالف واحدهاي همسایگي امروزي که شعاع عملکردهاي رفاهي و یا خیابان کشي ها عامل تعیین کننده 
و مرزبندي محدوده آن مي باشد، روابط اجتماعي بین ساکنان، مالکیت خانه، مسجد و بناهای مذهبی )مجموعه مشیر، 
آرامگاه سید تاج الدین غریب، مسجد سیاوشان، حسینیه کردها، مسجد علي، آرامگاه سیبویه(، گذرها و غیره حریم محله 

را تعیین مي کند. 
در گذشته وجود تباینات میان محله ها باعث می شده تا هر محله برای خود دارای حصاری باشد و توسط دروازه هایی به 
یکدیگر مرتبط و یا از هم تفکیک شوند. غالباً محدوده محله به طور کامل با موانع یا عالئم کالبدی و فیزیکی مشخص 
نمی شد و اگر فردی ناآشنا به محله ای وارد می شد، به سادگی نمی توانست محدوده محله را تشخیص دهد، اما هر یک از 

.)Soltanzadeh, 1988, p. 240( ساکنین محله به خوبی می دانستند که به کدام محله تعلق دارند

5-2-7- مراکز محله و فضاهای عمومی 
مراکز محله ها در شهرها مظهر بیشترین تماس ها و تجمع افراد محله محسوب می شد )Bagheri, 2009, p. 69(. در محله 
سنگ سیاه مرکز محله و فضاهای عمومی عالوه بر تأمین نیازهای معیشتی و معنوی اهالی، همواره به عنوان فضایی برای 
تجمع و گذراندن اوقات فراغت به شمار می رفت. برگزاری آیین های اجتماعی و مذهبی در مسجد، تکیه )برگزاري تعزیه 
درحسینیه مشیر )شکل 4( و نیز اختصاصی بودن اماکن عمومی مانند حسینیه و مسجد مشیر )با ساعت معروف آن(، 
آرامگاه سیدتاج الدین، آرامگاه سیبویه )دانشمند ایرانی صرف ونحو زبان عربی(، مسجد سیاوشان، بازارچه جنب امامزاده 
)شکل 4( بازارچه مشیر، مسجد علي و غیره در محله باعث ایجاد حس تعلق در بین ساکنین می شد. این فضاها در حکم 

نشانه های هویتی محله هستند و نقش مهمی در تعامالت اجتماعی ساکنان داشته و دارند )شکل های 11 تا 14(.
در گذشته احداث بناهای عمومی در مرکز محله یا با تأمین هزینه از طرف اهالی و یا به تنهایی توسط اعیان محل صورت 
می گرفت که در صورت امکان برای تأمین هزینه ها، موقوفاتی معین می نموده اند )Soltanzadeh, 1988, p. 244(. در محله 
سنگ سیاه مجموعه مشیر از این موارد است که توسط مشیرالملک )مسجد )1265 تا 1274 ه.ق( و حسینیه )1290-
به  انتهای مسیر خود  در  نیمه محصوری  فضای  ایجاد  با  1293ه.ق( ساخته شد. همچنین ساباط ضلع شمالی مسجد 
دکان های متصل به مسجد و ورودی آن منتهی می شود. این مجموعه با خلق فضای باهویت در مرکز محله در شکل گیری 
تعامالت اجتماعی ساکنان مؤثر بوده است. حتی امروز در محله سنگ سیاه حضور عناصری چون حمام، مسجد، بازارچه در 
کنار بافت مسکونی با کارکردی نسبتاً فعال، باعث شده همچنان مفهوم "محله" و "مرکز محله" معنا و هویت داشته باشد.

              شکل 14: ارتباط مسجد و حسینیه مشیر در گذشته                  شکل 15: سید تاج الدین غریب  

   )Tahmasebi, 2008(                                          
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                                          شکل 16: مسجد مشیر                         شکل 17: فضاهای عمومی در قلب محله 
                                                                                                                   و در مسیر گذر اصلی

6-2-7- پیوستگی شبکه ارتباط شهری
دو گذر مهم این محله گذر سنگ سیاه و سیاوشان ارتباط منازل مسکونی را با مرکز محله و شهر برقرار ساخته است. گذر 
سنگ سیاه تا قبل از تحوالت کالبدی معاصر، با اتصال دروازه شمالی )دروازه قرآن( به دروازه جنوب غربی )دروازه کازرون(، 
عمده ترین معبر شهر به شمار می آمد و فضاهای مهمی )تجاری، مذهبی و غیره( را در پیرامون خود شکل داده بود و 
هم اکنون نیز از مهم ترین معابر بافت قدیم است. گذر سیاوشان نیز ارتباط این محله را با محله سردزك )آرامگاه شاهچراغ 
در این محله است( امکان پذیر می نماید )شکل های 15-17(. کوچه های محله چون شبکه ای از مویرگ ها امکانات ارتباطی 

ساکنین محل را فراهم می کردند.

              شکل 18: گذر سنگ سیاه با دید به              شکل 19: گذر سنگ سیاه )قرمز(، گذر سیاوشان )زرد(
                        آرامگاه سید زین الدین   

8. یافته هاي تحقیق
در ادامه به بررسی مهم ترین عوامل کالبدی که در تأمین اهداف پایداری اجتماعی در محله سنگ سیاه مؤثر بودند، اشاره 
می شود. این عوامل در مقیاس محله و خانه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به تفصیل به بررسی شاخص های 

پایداری اجتماعی و نحوه عملکرد کالبد محله در دستیابی به این شاخص ها اشاره می شود.

جدول 5: عوامل کالبدی مؤثر در تأمین و تقویت پایداری اجتماعی در مقیاس محله

نمونه موردی در محله سنگ سیاه نحوه تأثیر در دستیابی به 
اهداف پایداری اجتماعی عناصر مؤثر

مجموعه مشیری، آرامگاه سید 
تاج الدین غریب، مسجد سیاوشان 

و مسجد علي، حسینیه کردها از 
مهمترین فضاهای محله جهت تشکیل 

اجتماعات محلی، فضاهای عمومی 
در محله در مسیر گذر سنگ سیاه، 
بازارچه حاج زینل و مشیر، بازارچه 

جنب امامزاده سید تاج الدین

فضاهای شاخص محله 
سنتي

محلی برای تجمع اهالی 
محله و برگزاری آیین های 

جمعی و مراسم مختلف
افزایش سرزندگی 

موجب تعلق روحي رواني 
ساکنان

مرکز محله 
و فضاهاي 

عمومي
1

مسجد مشیر و ساعت معروف آن
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سید تاج الدین غریب، مسجد 
مشیر )گلدسته ها و ساعت 

آن(، آرامگاه سید زین الدین، 
مسجد سیاوشان، مرکز محله، 

ساباط و بازارچه مشیر،  آرامگاه 
سیبویه، سردر ورودي چندبن 
خانه )مجموعه عدلو و غیره(، 

تنوع در معابر و جداره ها )کوچه 
سرپوشیده و غیره(

خوانایی محله، هویت 
بخشي به محله، 

ایجاد خاطره و در 
نهایت تعلق روحي 

رواني در محالت 
سنتي،  ارتباط 

فضایی و کالبدی 
قوی سایر اجزای 
محله با این فضاها

نشانه ها 2

بناي فعلي آرامگاه 
سیبویه

مسجد مشیر و ساعت 
معروف آن

بافت با سلسله مراتب ساختاری 
)گذر سنگ سیاه و سیاوشان(، 
ساباط، کوچه های سرپوشیده، 

کوچه بن بست، قرارگیري ورودی 
چندین خانه در کنار هم، 

مسیرهاي غیرمستقیم

تأمین نیازهای 
روحی، روانی، 

اجتماعی ساکنان
ایجاد بستر امنیتی 

)فیزیکی، روانی( برای 
ساکنان

تعلق روحي رواني 
ساکنان

درون 
گرایی 
محله

3

سردر مسجد مشیر و 
گلدسته هاي آن کوچه سرپوشیده

آرامگاه سیبویه، امامزاده سید 
تاج الدین، مسجد سیاوشان، 

مجموعه در بند مشیری، 
 مسجدعلي، بازارچه حاج زینل، 

حسینیه کردها و غیره

عناصر خاطره ساز
 عامل مؤثر در هویت 

محله
احساس تعلق جمعی

ابنیه 
تاریخی 4

حجره هاي بازارچه مشیر سردر و گنبد آرامگاه 
سید تاج الدین

معابر سرپوشیده ورودي خانه سعادت 

ورودی خانه ها )عدلو، بصیري، 
سعادت(، تنوع معابر و فضاهای 

عبوری )سرپوشیده، ساباط و 
غیره(، تنوع در فضاهای عمومی 

و نشانه ها در محله )گنبد 
امامزاده سیدتاج الدین، سیدزین 

الدین، مناره های مسجد، 
ورودي مسجد سیاوشان ،  مسجد 

و حسینیه مشیر،  بازارچه حاج 
زینل، بازارچه مشیر(

موجب خوانایي خاص 
هر محله

تمایز ساختاري و 
کالبدي بین محله ها

تشخص و هویت 
بخشی محله

تعلق روحی و روانی 
ساکنین

عدم 
شباهت 
بیش 
از حد 
اجزاي 
محله

5

مشیرالملک، 
ضیاء التجار  و غیره

افزایش هویت و 
اعتبار محله

حضور 
افراد 

خاص و 
اقامت در 

محله

6
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ساباط، کوچه های سرپوشیده، 
قرارگیری ورودی چندین خانه 
در جوار هم )مجموعه عدلو(، 
قرارگیری چندین خانه در بن 

بست )بازشدن درب خانه ها رو 
به روی هم(

افزایش سطح 
تعامالت اجتماعی 
مردم و روابط بین 

همسایگان
توجه به نیازهای 
اجتماعی ساکنین
مالکیت ضمنی و 

معنوی ساکنان بر 
معبر نیمه عمومی

فضاهای 
مناسب 
برای 

برقراری 
روابط 

اجتماعی 
بین 

همسایگان

7

ورودي مجموعه عدلو کوچه و ورودي یکي از 
خانه ها

خانه سعادت خانه ضیائیان                                  

امکان دسترسی به کلیه امکانات 
و فضاهای محله به صورت پیاده

مقیاس انساني معابر

آشنایی همه افراد 
محله با یکدیگر

امنیت محله
حس تعلق روحی- 

روانی ساکنین

مقیاس 
محله و 
آشنایی 

افراد محله 
با هم(

8

تنوع فضایي و کالبدي در 
)فضاهاي عمومي )مسجد، حمام، 
حسینیه( و غیره،  نیمه عمومي، 

نیمه خصوصي( 
وجود خانه های متنوع برای 
تامین نیازهای افشار مختلف 

)خانه سعادت، مصطفوی، 
پاکیاری، عدلو، نصر، بصیري، 

اوجي، توحیدي و غیره(، تنوع 
کالبدی در مسیرهای عبوری در 

جداره ها و نوع مصالح
سردرهای متفاوت خانه و غیره

تأمین نیازهای 
افراد متفاوت )تنوع 

اجتماعی(
خوانایي و ایجاد 

تصویر ذهني
هویت بخشي

ایجاد حس تعلق
تنوع 
کالبدی 9
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جدول 6: عوامل کالبدی مؤثر در تأمین و تقویت پایداری اجتماعی در مقیاس خانه

نمونه های موردي در محله نمونه ها در محله سنگ سیاه نحوه عملکرد در تأمین و تقویت 
پایداری اجتماعی

الیه های 
فضایی

جدایی حریم ها و سلسله 
مراتب

در برخی خانه ها دارای سکو 
)پیرنشین(

ورودی خانه ها از طریق قاب 
کشیده و مصالح متفاوت 

سردرها از بافت شهری متمایز 
می شود )عامل تشخص و 

تمایز(
عدم ایجاد مزاحمت جهت 

حریم کوچه هنگام باز و بست 
شدن در

قاب های آجری با ازاره سنگی

 تعریف فضایی اجتماع پذیر 
»دعوت کننده و استقبال کننده« 

احترام به افراد مراجعه کننده با 
امکان نشستن در هنگام انتظار )در 

چندین خانه( و امکان »برقراری 
تعامالت اجتماعی کوتاه مدت« 

عدم ارتباط مستقیم بصری با 
درون خانه 

هویت بخشی و خاطره انگیزی،
 دو نوع کوبه با تم متفاوت جهت 

اعالم هویت فرد مراجعه کننده 

ورودی 

ورودي و در خانه

هشتی خانه ها بیشتر 
چهارگوش و هشت گوش 

)آجر پوشش(
مسقف و در مواردي با تعبیه 
سکو و یا طاقچه در طرفین 

احترام به خلوت و حریم خصوصی 
خانه، ایجاد حریم بصری، فضای 

مکث وانتظار انجام تعامالت 
اجتماعی کوتاه مدت، پذیرایی 
کوتاه مدت از برخی از مهمانان هشتی

داالن ورودي در منزل توحیدي )خانه2با 
حیاط(

اغلب دارای فرم شکسته و غیر 
مستقیم

ایجاد حریم بصری برای  عرصه 
خصوصی

تفکیک اندرونی و بیرونی
انشعاب جهت  فضاها  و عرصه های 

گوناگون داالن

هشتي و داالن خانه 
شفیعي اردکاني

هشتي ورودي در خانه 
اوجي

خانه ها دارای حیاط های 
مختلف: 

مجموعه بصیري) 3 حیاط(
خانه توحیدي )2 حیاط(

خانه شفیعي اردکاني )که در 
گذشته داراي 3حیاط اندروني، 

بیروني و خلوت( بوده است.
)به عنوان مثال از حیاط خانه 

اوجي که در گذشته جزء 
مجموعه بصیر دیوان محسوب 

مي شده و در انتهاي کوچه بن 
بست بصیر دیوان قرار دارد، به 
عنوان روضه خواني و عزاداري 

استفاده مي شد )دانشنامه 
ایرانشهر(

امکان انجام فعالیت های اجتماعی 
وسیع تر )خانه  دارای حیاط 

های مختلفی جهت اختصاص به 
عملکردهای گوناگون همچون ، 
خدمه برگزاری مراسم مختلف و 

غیره می شود.
بیرونی اختصاص به روابط 
اجتماعی خانواده با سایرین

جدایی زندگی خصوصی از زندگی 
عمومی

تأمین امنیت رواني ساکنان

تفکیک 
اندرونی 
از بیرونی

 داالن ورودي منزل 
بصیري

خانه بصیري )مجموعه 
بصیر دیوان(
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جدول 7: شاخص های پایداری اجتماعی و مصداق آن در محله سنگ سیاه شیراز

نحوه عملکرد کالبد جهت تأمین نیاز در بافت سنتی )واحد همسایگی(
)مصداق ها در محله سنگ سیاه شیراز(

ریز شاخص ها در مقیاس محله
)راهکارها و عوامل اجتماعی 

تأثیرگذار(  

شاخص های 
پایداری 
اجتماعی

نیازهاي  تأمین  جهت  مسکن  الگوهای  در  تنوع  محله/  فضاهای  تنوع 
ساکنین/ وجود فضاها و امکانات الزم برای کلیه ساکنین محله )بازارچه، 
اجتماعی  تعامل  فضاهای  وجود  غیره(/  و  حمام  مسجد،  حسینیه، 
حضور  زمینه  غیره(  و  مذهبی  فضاهای  بازارچه،  ساباط،  )مرکزمحله، 
همه اقشار مردم را فراهم کرده و عالوه بر افزایش مشارکت و تعامالت 

اجتماعی آن ها در ارتقای کیفیت زندگی اجتماعی مؤثر بود.

تنوع در مسکن/ توجه به همه اقشار 
جامعه/ مشارکت مردم/ وجود فضاهای 

تعامل اجتماعی/ ارتقاء فیزیکی، 
ذهنی و اجتماعی جمعیت/ برابری در 

تخصیص منابع و امکانات میان خانه ها 
.)Barati, 2010(

عدالت 
اجتماعي

فضاهای عمومی مناسب )مسجد و حسینیه مشیر، بازارچه مشیر، گذر 
سنگ سیاه و سیاوشان، مسجد سیاوشان، مسجد علي، حسینیه کردها، 
بازارچه حاج زینل و آرامگاه سید تاج الدین غریب،  بازارچه جنب امامزاده 
تعامالت  مختلف  سطوح  معادل  گوناگون  عرصه های  الدین(/  تاج  سید 
اجتماعی همچون ساباط، معابر مسقف، کوچه های سرپوشیده، ورودی 
و  خانه  خصوصی  حریم  به  دسترسی  مراتب  سلسله  رعایت  هشتی/  و 
عدم اشرافیت عرصه نیمه عمومی به عرصه خصوصی و رعایت محرمیت 
و  سعادت  بصیري،  اوجي،  خانه  عدلو، هشتي  مجموعه  )ورودی  بصری 

غیره(/ فضاهاي عمومي و مرکز محله

کمک به شکل گیری الگوهای 
تعامل اجتماعی/ مجاورت مکانی/ 
وجود عرصه های گوناگون معادل 
سطوح مختلف تعامالت اجتماعی 

)خلوت)فضای شخصی(، قلمرو)اولیه، 
 Ansari &( )ثانویه، عمومی و تعاملی

.)Anjomani, 2011, p. 11

جامعه 
پذیری

 و مفهوم 
اجتماع

و  )مسجد  محله  اصلی  مراکز  عنوان  به  امامزاده  و  حسینیه  مسجد، 
حسینیه مشیر، مسجد سیاوشان، حسینیه کردها، آرامگاه سیدتاج الدین 
غریب،  آرامگاه سیبویه(/ چند عملکردی بودن و انعطاف پذیری فضاهای 
مشیر،  مسجد  محله،  مرکز  در  مختلف  مراسم  برگزاری  جهت  عمومی 
حسینیه و سایر فضاهای عمومی(/ وجود عملکردهای متداخل در جوار 
بازارچه  حمام،   مشیر،   )مجموعه  مردم  مشارکت  میزان  افزایش  با  هم 
مقیاس  با  محله  بافت  داخل  در  خدمات  و  تسهیالت  غیره(/  و  مشیر 
عمومی  عرصه های  غیره(/  و  حمام  حسینیه،  مسجد  )بازارچه،  مناسب 

و نیمه عمومی)کوچه های سرپوشیده، ساباط و غیره( با امکان کنترل

احساس سرزندگی و نشاط )زندگی 
جمعی(/ وجود بستر تعامل اجتماعي/ 

تعلق مکاني/ افزایش کیفیت همسایگی 
)Pourmohammad, 2011(/ تنوع 

در کارکردها، گروه های مخاطب و 
فعالیت ها/  فضاهای اجتماع پذیر/ نهادها 

و تشکیالت مردمی درون مجموعه 
 Ansari & Anjomani,2011, p.(

.)12

مشارکت
 و 

همبستگي
 اجتماعي

)مشیرالملک،  سرشناس  )افراد  محله  در  ساکن  افراد  اجتماعی  تنوع 
ضیاء التجار و غیره(/ تنوع کالبدی در خانه های موجود )خانه سعادت، 
پاکیاری، بصیري، خانه نصر، عدلو،  ضیائیان و غیره(/ تنوع در فضاهای 
عمومی محله و انعطاف پذیری و چند عملکردی بودن آن )امکان برگزاری 

مراسم و فعالیت های مختلف(/ تنوع کالبدی در معابر و فضاها

امکان زندگی برای گروه های گوناگون 
 Barati,(اجتماعی در کنار یکدیگر

p. 6 ,2010( /تنوع در مسکن با طیف 
وسیعی از شاخص های اقتصادی و 

اجتماعی و کالبدی

تنوع

درونگرایی بافت محله و خانه ها ))تفکیک اندرونی و بیرونی در خانه ها 
)منزل بصیري، شفیعي اردکاني و غیره(/ وجود عملکردهای متداخل در 
جوار هم جهت استفاده از فضاها در زمان های مختلف )بازار، قرارگیري 
مسجد، حسینیه مشیر، ساباط با مغازه هاي تجاري در کنار آن،  بازارچه 
سلسله  و  حریم  رعایت  غیره(/  و  الدین  تاج  سید  امامزاده  نزدیکي  در 
مراتب در بافت محله/ عرصه های نیمه عمومی با امکان نظارت )کوچه 
غیره(/  و  ساباط(  مسیر  در  مغازه  چندین  )وجود  ساباط  سرپوشیده، 
قرارگیری ورودی چند خانه در کنار هم )افزایش همسایگی( )مجموعه 
عدلو و نصر(/ کوچه بن بست )حریم نیمه خصوصی بین چند خانه، بن 
بست عظیم السلطنه )عظیمي( و غیره((/ نبود فضاهای خالی در محله 

و نظارت بر فضاها

رعایت قلمرو خصوصی و تفکیک 
 )Shakibaei, 2011(از عمومی

))فضاهای قابل دفاع)سلسله مراتب(( 
/ افزایش کیفیت همسایگی /مالکیت 
معنوی و ضمنی فضاهای عمومی و 
نیمه عمومی و امکان نظارت بر آن 

 Ansari & Anjomani, 2011, p.(
.)12

امنیت
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سعادت،  )خانه  آن ها  کالبد  در  انعطاف پذیری  و  خانه ها  کالبدی  تنوع 
پاکیاری، فروغ الملک، نصر و عدلو(. چند عملکردی بودن و انعطاف پذیری 
تعامالت  مختلف  سطوح  معادل  گوناگون  عرصه های  عمومی/  فضاهای 
مسقف،  معابر  سیاوشان(،  )سنگ سیاه،  گذر  محله،  )مرکز  اجتماعی 
ساباط، کوچه های سرپوشیده، ورودی و هشتی/ فضاهای عمومی مناسب 
زینل،  حاج  بازارچه  مشیر،  حسینیه  و  )مسجد  مختلف  کاربری های  با 
حمام و غیره( )تأمین کننده نیازهای جسمی، روانی و اجتماعی(/ حریم 
و  روانی  )تأمین کننده رضایت  در عرصه های مختلف  مراتب  و سلسله 

اجتماعی( 

 Shakibaei,( آسایش درون خانه
2011(/ تعامل کالبد و رفتارهای 

انسانی )فضای منعطف، متنوع( / ایجاد 
 Barton,( محیط زیست اجتماعی سالم
2003(/ تأمین رضایت جسمی، روانی و 
اجتماعی/ ایجاد فضاهای عمومی جالب 

 Anjomani &( توجه برای ساکنین
.)Taki, 2011, p. 4

ارتقاء
کیفیت
زندگی

وجود عرصه های عمومی محله جهت برقرای ارتباطات جمعی/ عرصه های 
عمومی و نیمه عمومی با امکان نظارت/ انعطاف پذیری و چندمنظوره بودن 
فضاهای عمومی محله/ عملکردهای متنوع و متداخل در محله )مذهبی 
سیاوشان،  مسجد  الدین،  زین  سید  آرامگاه  مشیر،  و حسینیه  )مسجد 
مسجد علي و غیره(، تجاری )بازارچه حاج زینل، بازارچه جنب امامزاده 

سید تاج الدین، بازارچه مشیر( و غیره، خدماتي )حمام و ....((

امنیت اجتماعی/ تسهیل و افزایش 
تماس اجتماعی/ فضاهای اجتماع پذیر 

.)Azizi, 2001(
سرزندگی

سید  آرامگاه  و  غریب  الدین  تاج  سید  آرامگاه  هویت بخش:  عوامل 
محله  در  سرشناس  افراد  و  اعیان  حضور  سیبویه/  آرامگاه  الدین،  زین 
و  )نشانه ها  متمایز  کالبدی  عناصر  غیره(/  و  ضیاالتجار  )مشیرالملک، 
مسقف،کوچه های  معابر  )ساباط،  همسایگی  بدنه  در  فضایی(  مرزهای 
دردار(/ تنوع کالبدی )تمایز سر در رفیع خانه ها از بدنه کوچه )ورودی 
مجموعه عدلو، خانه بصیري و غیره(، شیر سر چوبی در ورودی تعدادی 
ضمنی  و  مشاع  مالکیت  فضاها/  ساختاری  مراتب  سلسله  خانه ها(/  از 
محله  سیمای  خوانایی  میادین/  معابر،  همچون  نیمه عمومی  فضاهای 
آوری  )گردهم  محله  عطف  نقاط  عمومی  فضاهای  انسانی/  مقیاس  و 

فعالیت ها(/حضور در فعالیت های مذهبی، اجتماعی )تعزیه و غیره(

حس تعلق/ نظام نمادی و ارزش های 
مشترك )Barati, 2010(/ قابل تمیز 
 Shakibaei,( بودن از محالت دیگر
p. 7 ,2011( / افزایش سطح فعالیت 

 Anjomani &( اجتماعات محلی
Taki, 2011, p. 9(/ خوانایی / تعریف  

انواع قلمروها توسط مرزهای واقعی 
 Ansari & Anjomani,( و نمادین
p. 11 ,2011(/ وجود عوامل هویت 

بخش و ویژگی های خاص در محله 
.)Barton, 2003(

هویت

وجود مسجد، حسینیه و سایر فضاهای عمومی با امکان برگزای مراسم 
مختلف برای تمامی افراد محله

کاربری های گوناگون )مسجد، بازار، حمام، نانوایی و غیره( در محدوده 
قابل دسترسی جهت تأمین نیاز افراد

تراکم مطلوب و گستره معین/ 
تسهیالت در داخل مسافت قابل 

 Ansari & Anjomani,( پیاده روی
)2011, p. 11

حوزه نفوذ 
معین و 
خودکفایی

9. جمع بندي
طراحی سکونتگاه های پایدار یکی از مهم ترین مباحث توسعه شهري پایدار است. به منظور دستیابی به راهکارهای مناسب 
طراحی محله های پایدار یکی از مهم ترین منابع، توجه به تجارب معماری تاریخی است که پاسخگوی نیازهای انسان بوده 
است. این سخن، نه تنها به معنای تکرار کالبد گذشته، بلکه به معنای دریافت اصول و یافتن تفاسیر مناسب عصر حاضر از 
آن هاست. در این مقاله به دنبال دریافت این اصول در محله های گذشته به بررسی ابعاد پایداری اجتماعی در کالبد محله 
سنگ سیاه شیراز اشاره شد. در این راستا  اصول فضایي محله شامل هویت، سرزندگي، تنوع، خدمات،  امنیت و ظرفیت محله 
در ایجاد فضاهاي مناسب جهت مشارکت و همبستگي اجتماعي در محله بررسي و یافته ها، فرضیه پژوهش را مورد تأیید 
قرار مي دهد. بر مبناي بررسي صورت گرفته در محله سنگ سیاه شیراز مي توان این محله را مصداق یک محله پایدار به 

لحاظ اجتماعي دانست. بر این اساس عالوه بر تأمین امکانات محلي مورد نیاز براي ساکنان محله:
• وجود نشانه ها، مکان های برگزاری مراسم عمومی و مکان های خاطره انگیز و تاریخي در محله سنگ سیاه از عوامل 

مهم در هویت و سرزندگی محله بودند.
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• درونگرایي و وجود سلسله مراتب ساختاري در ساختار محله، توجه به مقیاس انساني، مقیاس مناسب محله و وجود معابر 
و فضاهاي مناسب براي برقراري سطوح مختلف تعامالت اجتماعي،  با ارتقاء نظارت و مالکیت ضمني ساکنان بر فضاها و 

معابر بر امنیت آن افزوده است.
• همچنین تنوع کالبدي،  فضایي، بصري و فعالیتي در محله سنگ سیاه، عالوه بر ایجاد فضاهاي مناسب براي افراد در 
طبقات اجتماعي مختلف و تأمین فضاهاي مناسب براي تعامالت اجتماعي، در خوانایي، شکل گیري هویت و سرزندگي 
محله نیز مؤثر بوده است. عالوه بر آن تنوع اجتماعي و در نظر گرفتن ترکیب طبقات مختلف مردم در محله در تأمین 

عدالت اجتماعي مؤثر بوده است.
•  قرارگیري دو گذر مهم شهر )گذر سیاوشان و سنگ سیاه( و قرارگیري بناهاي مهمی چون امامزاده سیدتاج الدین، مسجد 
سیاوشان، مسجد علي و مجموعه مشیر، عالوه بر نشان دادن نقش ارتباطي این محله، بر رونق هر چه بیشتر این محله، 

نقش آن در مشارکت و همبستگي ساکنان و افزایش جامعه پذیري افزوده است.
بنابراین روند شکل گیری محله سنگ سیاه شیراز در دوره ای طوالنی به گونه ای صورت گرفته که هماهنگ با ارزش ها، 
اعتقادات و ویژگی های فرهنگی، پاسخگوی نیازهای مردم زمان خود بوده است و کالبد معماری سنتی به بهترین نحو 
تأمین کننده اصول پایداری اجتماعی که به صورت ضمنی در سنت زندگی ایرانی کاماًل مشهود است. بنابراین محله سنتي 
نیازهاي روان شناختي را در  افراد عالوه بر سرپناه، رشد اجتماعي و  نیازهاي جمعي و فردي  و پایدار آنجایي است که 
برگرفته و این بدان معناست که طراحان، باید در طراحي محیط متوجه تنوع نیازهاي انساني و برآوردن آن ها باشند. به 
عبارتی رویکرد کیفی انسان محور که در شکل گیری محله های مسکونی مشهود است، جایگزین مناسبی برای رویکرد 
کمی اسکان محور در توسعه های مسکونی جدید به نظر می رسد. در انتها توصیه هایي کاربردي جهت طراحي محله هاي 

پایدار ارائه مي شود:

جدول 8: راهکارهاي پیشنهادي جهت طراحي محله هاي پایدار به لحاظ اجتماعي

راهکارهاي طراحي پایدار در محله   اصول

• تنوع در گونه هاي مسکن
• در نظر گرفتن ترکیب طبقات مختلف مردم در محله

• اهمیت طراحي مبتني بر حساسیت هاي اجتماعي
• تأمین امکانات محلي و امکانات مورد نیاز )فضاهاي عمومي،  تفریحي،  فرهنگي، تجاري و غیره(

عدالت 
اجتماعی

• همبستگي بین واحدهاي همسایگي )خلق فضاي مناسب براي تعامل همسایگان(
• افزایش قلمروهاي عمومي و فضاهاي مردمي )پارك هاي عمومي،  محیط هاي فرهنگي و تفریحي و غیره(

• اهمیت تراکم نسبتاً باال
• لزوم توجه به مسیرهاي پیاده و فضاهاي پیاده محور به عنوان فضایي مناسب جهت تعامل ساکنان

افزایش 
مشارکت و 
همبستگی 
اجتماعی

• ایجاد تنوع در فعالیت ها
• ایجاد تنوع فضایي
• ایجاد تنوع بصري

• ایجاد شبکه اي از فضاهاي سبز و باز )محورهاي سبز و و غیره(

ایجاد تنوع
محیطي در 

محله

• تمایز مابین عرصه خصوصي و عمومي
• فشردگي و افزایش تراکم مناسب 

• توجه به سلسله مراتب فضایي در کالبد محله
• ایجاد شبکه اي از فضاهاي سبز و باز

• تفکیک سواره از پیاده )ایجاد شبکه حرکت دوچرخه و پیاده(
• ایجاد خوانایي در بافت محله

• افزایش کیفیت محیط فیزیکی )تأمین روشنایي کافي در شب، توجه به ساختار پیاده رو، کف سازي مناسب و 
پرهیز از ایجاد شیب ها و اختالف ارتفاع هاي غیراستاندارد و موانع عمودي در پیاده رو و غیره(

امنیت
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 • خلق عملکردهای متنوع و متداخل در محله
•افزایش تطبیق پذیري با فعالیت هاي آتي )انعطاف پذیري در کالبد محله(

•دادن فرصت خالق بودن به شهروندان
•تأمین امکانات محلي

•طراحي  خانه هاي مناسب با نیازهاي رفتاري ساکنان
•لزوم در نظر گرفتن باورها، رفتارها و حساسیت هاي اجتماعي شهروندان در شکل گیري فضاهاي محله

ارتقاء
 کیفیت
زندگی

• ایجاد شبکه اي از فضاهاي سبز و باز
• مرکزیت بخشیدن به فضاهاي آموزشي، اجتماعي و عمومي
• انعطاف پذیری و چند منظوره بودن فضاهای عمومی محله 

• رعایت مقیاس انساني معابر
• تنوع کالبدي در بافت محله

• توزیع شبکه ای امکانات و تسهیالت در مناطق جهت تشویق و ترغیب پیاده روی )ایجاد عناصر جاذب 
جمعیت در مسیرهای عمومی،  توسعه کاربری های مختلف(

• بررسي تأثیر نقش دسترسي سواره در درك حسي عابر پیاده )لزوم کاستن از شدت و سرعت تردد سواره 
در محورهاي مجاور حرکت هاي پیاده

از دید بصري مناسب، و حفظ  از عرض سواره رو به منظور امکان استفاده عابران پیاده  • لزوم کاستن 
محصوریت فضا و و غیره(

• دلپذیری، جذابیت، مطبوعیت  و ایمني مسیر پیاده )خلق محیطی جذاب با قرار دادن مبلمان مناسب 
شهری )نیمکت، کیوسک های اطالع رسانی، غیره(،  اجرای استانداردها در مسیر حرکت عابر پیاده، برنامه 
بارفتارهاي  پیاده  معبر  تناسب  رعایت  عابرپیاده،   رضایت مندی  و  امنیت، خشنودی  ترویج  ریزی جهت 

عابرین )پیاده روي، نشستن، ایستادن عابرین، فعالیت های جنبی پیاده( 
و  پیاده روی  حرکت،  از  مهیج  و  مطلوب  ذهنی  تصویر  ایجاد  برای  طراحی  تکنیک های  از  استفاده   •

دوچرخه سواری
• هویت بخشی به محیط فیزیکی
• ایجادسلسله مراتب فضاهاي باز

• ایجاد شبکه ارتباطی پیاده ای مناسب و فراگیر در سطح محله )ارتباط مناسب بین کاربری، حمل و 
نقل و عابر پیاده(

افزایش 
سرزندگی 
محله و 
حیات 

بخشي معابر 
و فضاهاي 

محله

• ایجاد هویت از طریق نمادگرایي،  غناي فرهنگي، تاریخي
• ایجاد خوانایي

• ایجاد تنوع ادراکي
هویت 
کالبدي

• تأمین امکانات و مرکزیت بخشیدن به فضاهاي آموزشي، اجتماعي و عمومي
• در نظر گرفتن امکانات جابه جایی مطمئن برای رسیدن به خدمات مورد نیاز )دسترسی آسان به محور 

پیاده ایستگاه های عبور و مرور و و غیره(

حوزه نفوذ 
معین و 
خودکفایي
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پی نوشت
1. مسجد سیاوشان بنایی قاجاری در محله سنگ سیاه، بازارچه حاج زینل است.

2. آرامگاه سید تاج الدین غریب از بقاع متبرك دوره قاجار، در نزدیک دروازه کازرون است )دانشنامه فارس(.
3. مسجد علی بنایي قاجاری، داخل بازارچه حاج زینل است. این مسجد تنها یک شبستان ساده و فاقد تزئینات معماري 

دارد )دانشنامه تاریخي ایرانشهر(.
4. ساعت مسجد مشیر اولین ساعتی است که وارد شیراز شده و ساخت انگلستان است. صدای زنگ ساعت در آن زمان 

در اکثر نقاط شهر شنیده می شده است. 
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