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رمانی از نگاه ساکنانآشناختی محلهتعریف جامعه
شهر تهران)5(مطالعه پدیدارشناسی: محله کن منطقه 

3و دکتر محمدصادق مهدوي2، دکتر مصطفی ازکیا1سیده مائده قرشی

14/9/96پذیرش:تاریخ10/11/95:وصولتاریخ

چکیده:
هاي حیات شهري عنوان سلولهاي مسکونی، بههاي دور محلهاز گذشته

هاي واقعی اند. در نگاه شهروندان شهرداراي نقش اساسی در زندگی ساکنان بوده
هایی سوق هایی است؛ این امر شهروندان را به سمت ساختن آرمانپر از نقصان

آرمانی از دید ساکنان به ن مقاله با هدف دستیابی به تعریفی از محله دهد. ایمی
آنگونه که باید باشد در ذهن این سؤال است که تصویري از محله دنبال پاسخ به
است؟ روش مورد استفاده در این پژوهش پدیدارشناسی توصیفی ساکنان چگونه

باشد. شهر تهران می5ي ي کن واقع در منطقهي مورد مطالعه محلهاست. جامعه
از اشباع اند کهنفر بوده32هاي صورت گرفته کنندگان در مصاحبهتعداد شرکت

هاي از مفاهیم و نظریهاست. در این مقالهگیري استفاده شدهنظري در نمونه
است. از بررسی و تحلیل پاتنام، کولی، کلرنس پري و فاضلی استفاده شده

ي سرمایه"، "مدارياخالق"ي اصلی مایهسه درونهاي انجام شدهمصاحبه
مایه است که ترکیب این سه درونبه دست آمده "کالبد شهري"و "اجتماعی
باشد. تفسیر اطالعات نشان در ذهن ساکنان کن می"محله آرمانی"تعریف 

دهد الهام ها سوق میآنچه ساکنان محله را به سمت ساختن آرماندهد کهمی
و "ي اجتماعیسرمایه"ي مایهز منابع مختلفی است در دروناگرفته

ي مایهاند و در درونساکنان آرمانشان را از گذشته وام گرفته"مدارياخالق"
هاي مدرن امروزي است. از تصویر محلهاین منبع وام گرفته "کالبد شهري"

ي اجتماعی رمایهمحله آرمانی، پدیدارشناسی، کالبد شهري، سکلیدي:فاهیمم

تهرانواحد علوم و تحقیقاتآزاد اسالمیشناسی اقتصادي و توسعه دانشگاه دانشجوي دکتري جامعه1
m.ghorashi82@gmail.com

)ي مسئولنویسنده(واحد علوم و تحقیقات تهرانآزاد اسالمیشناسی دانشگاهاستاد گروه جامعه2
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مسألهیانبومقدمه
هاي حیات شهري، داراي عنوان سلولها، بههاي مسکونی شهرهاي دور محلهاز گذشته

راي گرد آمدن افراد هاي شهري، مکانی بمحلهاند.نقش اساسی در زندگی ساکنان آنها بوده
به دنبال تجمع اند.و اجتماعی مشترك بوده، نژادي، مذهبی، اقتصادي قومیهايبا ویژگی

هاي مشترك در یک محدوده، آن بخش از شهر داراي هویت خاص و بیشتر افراد با ویژگی
در چند گردید.هاي اطراف میشد که سبب تمایز آن از دیگر بافتاي میشناخته شده

ها نیز تغییرات ایجاد زندگی، در ساختار محلهياخیر با تغییرات شگرف در شیوهي دهه
ها و تعامالت اجتماعی، اي مرکب از فعالیتاي مجموعهساختار فضاي محله؛استشده

هاي ها یا عرصههاي ارتباطی و فضاها و عناصر کالبدي شاخص و همچنین شریانکارکرد
است. از سوي دیگر آرمان شهر از دیر باز موضوع تفکر گروه بسیاري از اندیشمندان عمومی

ایناند، درهاي آرمان شهر مطالبی نگاشتهویژگیير اینکه دربارهاست. آنان عالوه ببوده
اند.یابد نیز سخن راندهزمینه که چگونه شهر آرمانی صورت تحقق می

اي از لحاظ کمی و نیز وضعیت تازهنشینی ي اجتماعی دیگر، شهرچون هر پدیدهمه
بهتوجهبابه همراه دارد.اي در این حوزه سائل و مشکالت عدیدهمآورد که کیفی پدید می

رسانی دچارخدماتبارابطهدرشهريدیریتموظایف بااليحجمونیازهاگستردگی
.استکارآییونظارتمنابع،کمبود

ملموس و مشهود، پر از نقصان است، ،یواقعيدر نگاه شهروندان شهرهاگریدياز سو
زباله و کثافت ،یزندگهايان کاريپنهوهادر رشد، اضطرابنظمییبرینظهایینقصان

سخت و شاتیآزماهايکه هنوز از بوتهییراه و رسم روستاهايتلنبار شده، بازمانده
امر شهروندان را به نیا.)234: 1381(ممفورد،ستاامدهینرونیشهر بیزنگيتکاپو

شناخت. ستاالهام گرفته شدهیاز منابع مختلفدهد کهسوق میهاییسمت ساختن آرمان
ساکنان و شهروندان که به محله مربوط دیاز دیي آرمانمحلههايیژگویازآن دسته

شهروندان از محلهتیجلب نظر و رضاوشهر دهیرا در سازمانيشهررانیمدود،شمی
آنچه زاساکنانریدر تصومیگاه به صورت مستقهایژگیونیاخواهد نمود.ياری

يعنوان فضامحله که بهيسرسبزرینظيبر عناصردیکأت.شودرائه میند، باشد اخواهمی
کیساکنان فاتیاز خالل توصتوانمیزیگاه ن؛ ردگیقرار میبررسیموردهاسبز در محله
افتداتفاق مییزمان،عنوان نمونهامر بهنی. ادیمورد نظر آنان رسيکالبديمحله به فضا

ند،گویسخن میشانیي آرمانروابط دوستانه در محلهو تیمیکه ساکنان از وجود صم
شانترضایتاشدخواهدسببهاآنیذهنریو تصوساکنان از محلههايتوجه به خواسته
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مشارکت در امور شیدرآمد افزاشیپتواندمیتیرضانیو اابدیاز مکان سکونت ارتقا 
.محله باشد

ها و قابل توجه شباهت دیدگاهينکته،هارمانآدر این راستا و جهت پرداختن به
به رغم اتفاق نظر امور محلی است.ياتفاق نظر در اصل مشارکت شهروندان در اداره

ي بر سر راه مشارکت ساز مشارکت اجتماعی محلی، موانع زیادي نقش سرنوشتدرباره
ترین از مهمثر است. یکی جویی شهروندان مؤهاي گوناگونی بر مشارکتوجود دارد. مؤلفه

بینند و یا چه خود را چگونه میينها محلهآو آگاهی از این امر است کهآنها دانستن
تعریفی از آن در ذهن دارند.

گذشته به دالیل مختلف سیاسی، ياز جهتی دیگر شهر تهران در طول چندین دهه
است و با وجود گسترده و پرشتاب برخوردار بودهياجتماعی و اقتصادي از رشد و توسعه

ي بوده، به شکلی کهزیربرنامهي مختلف، دگرگونی شهر تهران فارغ از ساز و کار هابرنامه
چنین رشد سریعی، به ياست. ثمرهدر پی داشتهییهایینارسااین دگرگونی مشکالت و 

هم خوردن تعادل و پایداري اجتماعی و زیستی و ایجاد نابرابري فضایی در برخی نواحی و 
ي هاعرصهاست. به تعبیر دیگر تغییرات شتابان شهر در بودههامحلّهبه صورت ویژه در 

هماهنگ، شهر تهران را در يمختلف و عدم توانایی و وجود ظرفیت الزم جهت توسعه
ي اخیر دچار مشکالت بغرنجی نموده که ناپایداري محالت و زوال تدریجی مفهوم هادهه

ي مطرح است که در کنار آن عدم هابحران، یکی از هاینیگزي از منظر جداواقعی محلّه
ي از باال به پایین، دگرگونی زیربرنامهعنوان ساکنان اصلی محلّه، وجود مشارکت مردم به

است.این بحران دامن زدههویت و حس تعلق به مکان نیز به
مکان نیست بلکه وجود آن را در یک "ايهویت محله"هدف این پژوهش شناخت 

هاي به مؤلفهتا شودمیدانست. در این پژوهش تالش نشانی از وجود محلهتوانزیست می
ز خالل تا بتوان انمود.از دید ساکنین دست پیدا"رمانیآيمحله"ي مفهومدهندهشکل

امروزشان و ي نگرش ساکنین به شهردر نحوه"محله"گاه آن پاسخی براي چگونگی جای
از نوع اجتماع محور را تا بتوان بر اساس آن توسعه؛ مانی آن پیدا نمودي آررسیم چهرهت

است کهرمانی نیز در این امر نهفتهآياهمیت بازتعریف مفهوم محلهطراحی نمود.
کنند که شهروندان تمایل دارند به سوي آن گام ها مسیر و افقی را مشخص میرمانآ

آورند.را امري مطلوب به شمار میبردارند و یا گام برداشتن به سمت آن
هر فرد پس از اقامت چندین ساله در قسمتی از شهر تصویري از آن در ذهن خود 

این تصویر همراه با خاطرات و معانی بسیاري براي اوست. در این تصویر هم عوامل دارد که
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گرظارهنآدمیان نه تنها ،جسم شهری همچونکنند و هم عوامل ثابتمتحرك نقش ایفا می
تمام ،ي شهردر مشاهدهشوند.شهر محسوب میمناظر شهرند بلکه خود نیز بخشی از 

شود ترکیبی از نتایج مشاهده و در کار است و تصویري که در ذهن حاصل میحواس آدمی
.)1959:10(لینچ،هاستنآنسبت بهاحساس آدمی

از سوي جامع شهري به ویژههاي امروز تحقیقات شهري که در چارچوب طرحتا به
هاي پوزیتیویستی به شد، بیشتر از روشهاي مهندسین مشاور شهرسازي انجام میشرکت

ها تالش در این قبیل روشبرد. معموالًمنظور توصیف و تحلیل وضع موجود سود می
ابل مفاهیم و اطالعات به دست آمده را به کمیتی ق،نامهاز پرسششود تا با استفادهمی

هاي شهري در جریان است را به محاسبه تقلیل دهند و عمق مسائلی که در محله
به که چنین رویکرد علمیکاهند. حال آناین رهگذر فرو میازهاي به دست آمدهکمیت

نماید پذیر مبدل میهاي سنجشي واقعی جدا کرده و به مؤلفهها را از زمینه، آن"چیزها"
رو ما در این پژوهش سعی اینبتاباند. ازیت زیست جهان را برد واقعتوانو این امر نمی

ن رویکرد شعار هوسرل مبنی بر نمودیم با رویکردي پدیدارشناسانه به مسئله نگاه کنیم. ای
کید وي که علم مدرن نتوانست به فهم ما از زیست و نیز تأ"به سوي خود چیزها"اینکه 

جهان، جهان دهد. به واقع زیستقرار میکار خویشيجهان کمک کند را سرلوحه
مطابق با "چیزها"است و پدیدارشناسی راهیست که رویکردش به "چیزهاي معنادار"

را "چیزها"دهند. در چنین رویکردي ما از خود بروز می"چیزها"ست که امنديطبیعت
شی از بودن که مندي یا رور جدا از هم بلکه مثل تجلیات ذاتعنوان موجودات و عناصنه به

این همانی خود را از دست بدهد، کهآنهاي بودن معنا دارد بییر راهتنها در ارتباط با سا
جهانی را مورد مطالعه قرار دهیم. پدیدارشناسی که چنین زیستمورد مداقه قرار می

است.صحه گذاشته و معتقد بر وحدت سوژه و ابژه"جهان بودنـ درـ بر"دهد می
: قاله به دنبال آن است عبارتند ازاین مترین اهدافی کهراستا مهمدر این 

.از دید ساکنینآرمانیي دستیابی به تعریفی از محله-
رمانی از آجهان زیستکه ساکنین براي تعریف محلههایی کهیابی به مؤلفهدست-

.کنندآنها استفاده می
است ن آبه دنبال پاسخ بهکه محققترین سؤاالتی در راستاي اهداف تعیین شده مهم

: عبارتند از
در ذهن ساکنان وجود دارد؟ـآرمانیـ که باید باشدآنگونهمحلهآیا تصویري از-1
؟ هایی استاحتمالی داراي چه ویژگیاین تصویر -2
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پژوهشچارچوب نظري 
ا و بارها اهمیتش در مدیریت شهري، بارهبا توجه بههاي اخیرمفهوم محله طی سال

است. اما هاي مختلف مورد ارزیابی قرار گرفتهعنوان یکی از مفاهیم کلیدي پژوهشبه
از دید سازندگان اصلی آن، یعنی ساکنانش آرمانی را ي محلههاتعداد معدودي از پژوهش

ن ي آمحقق به بررسی و مطالعهبا توجه به موضوع مورد بررسیاند.مورد ارزیابی قرار داده
شناسی شهري قرار دارد هاي جامعهع محله در قالب دیدگاهاز نظریاتی که به موضوتهدس

شناسانه از روش پدیداربه دلیل استفادهذکر این نکته حائز اهمیت است که است. پرداخته
ها با یافتهيدر این پژوهش پرداختن به نظریات در این تحقیق تنها جهت مقایسه

مفهومبهشهريهايمحلهشهريشناسیجامعهدیدگاهازدارد.هاي نظري اهمیتدیدگاه
وجودبهناخودآگاهواتفاقیصورتبهحديتاکههستندحقیقی"اجتماعیواحدهاي"

حریمبگیرندخودبهپایداريوثابتقالبوشکلاندتوانستهزمانگذشتباواندآمده
يهاویژگیباافراديمجموعهازهاهمحلاینحقیقتدر. کنندتعریفخودبرايمعینی

يواسطهبهکهشودمیتشکیلمشابهاقتصاديخصوصبهومذهبیفرهنگیاجتماعی
.)13: 1379توسلی،(آیندمیبوجودجمعیمتقابلروابطوهمبستگینوعی

است. وي 1علوم اجتماعی، مفهوم محله بیشتر متأثر از نظریات چارلز کولیيدر حوزه
ها شامل خانواده کند. این گروهتأکید می»هاي اولیهگروه«ریف محله بر اهمیت نقش در تع

يها بوسیلهمعتقد است که صمیمیت در محلهويهاي بازي کودکان در محله بود.و گروه
تعبیراست. درهاي جدید ارتباطی از بین رفتهها و روشاي از تماسپیچیدهيرشد شبکه

فضاییچنیندرکهشودمیاطالقاجتماعیبهمعین،مکانبودنادارضمنمحلهدیگر
. شوندمیمندبهرهیکدیگربارویارویییاونخستینفراوانبرخوردهايازودارندسکونت
دیداریکدیگرباتاآوردمیفراهممردمبرايفرصتیشناسانجامعهدیدگاهازمحلهماهیت
بهمشکالتشانبرغلبهبرايتالشدروجویندرکتشروزمرهزندگیگذراندرکنند،

حسب خصوصیات محله بريمفهوم و واژه). 928: 1997گلد و کالب، (بپردازندهمکاري
محله را 2کالبدي و طبیعی مرتبط با آن قابل تعریف است. واراكاجتماعی، اقتصادي،

(همان). » داندانی میاجتماعی به مفهوم ارتباطات اجتماعی افراد در یک ظرف مکواژه«
عبارتی آنچه پیوندد، بهمحل در آن به وقوع میمحله جایی است که تعامالت ساکنین یک "

هایی با تمام سالیق و انسانها یا فیزیک محله نیست، بلکهسازد، ساختمانمحله را می

1 Charles Cooley
2 Warak
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(کشمیري، "شندباشان میايهاي منحصر بفردشان و در حقیقت هویت محلهویژگی
1389.(

. دانندمیشهرسازيدرسازماندهیاصلیعناصرازرامحلهنیزجدیدشهرگرایان
ازمتوازنیترکیبباشهريايمحدوده"رامحلهپالترزیبركالیزابتودوانیآندرواس

تعریفاستشدهساختهمشخصومعینمرکزياطرافدرکهانسانیهايفعالیت
).2000:256کون، ("کنندمی

نه پژوهش پیشی
ها محله را از دید سازندگان اصلی آن، یعنی تعداد بسیار محدودي از پژوهش

پردازیم.ها میترین این پژوهشدر زیر به مهم.ساکنانش مورد ارزیابی قرار داده است

الف) تحقیقات داخلی
)، در پژوهشی با عنوان محله از عینیت به ذهنیت و از ذهنیت به 1389ایوانی (

هاي مختلف در شهر و معماري ایرانی پرداخته و آن را ماحصل به بررسی دورهعینیت 
، طییحموناگونگلوامر عیثأتهایی که بین ذهن و عین ها و واکنشاي از کنشمجموعه

يا در دورهاماند د، میددونیپیموعوقه، بآنرو ... باديصت، اقیگنرهفیاسی، سیاعمتاج
یرانایايهتینا ذهبهزا کرونبلوامعراتیثأو تیخاریتطاعقر انکفر تیثأتتحر تاصعم

ر ظاهاز ماريیسا ببهکهتافیديبالو کلکشاريمعر و مه، شتسینیلامکتیخنسداراي
ود، شیمطرحما آناد و بضتیتو حلابقدر تهکل، بودهبنامگمو هانسماو هینذه

لدیبر در تاصعماز دورانلبا قتهکويو قینغيهقل، حتفگوانتیمنرایابنب
از اريیسو بهتسسگمروز از هود، امود بوجمديبالکياهتینیعیرانایايهتینذه
د، اشبیمهالرسناییلاصثحبهوارد کمنایهلم. از جتاسهتوسیا پهتینذهها بهتینیع
تافییمتینیعهلحمواننعتحروز تدیا تهکیتیناز ذهتاسیرانایتونکسيهلئسم
دهانمنیاقبزيیط، چیحر مدر هناکسردمموراتصدر تینذهايدودهحز، مجهبروزهام
ط یحدر مردمو ... میگنره، فیاعمتط اجروابيدهدارناسروز پا دیتهکینی. عتاس
تود را از دسخیارزشمیاهفاز ماريیس، بتینذههبلدیبروز در تود، امبانشتونکس
هلحمتبثمايهتینذهرار دادنر قیثأتتحتهبروعشیت، حنینچند و ایدهیم
از هیاوليهعطالاز مس، پايهلحمتسزیايهارزشتاخنشیدر پهوعمجمند ایایمنیم
سپو سخاریتدر طولهلحمومهفمدنیرستینیعهبهونگچیررسبهبهلحممیاهفم
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هبتینیعلدیبردازد (تپیر ماصعميدر دورهینذهايههرصعهبآنالقتانیگونگچ
، میاهف، موريئت(طرحاصخايوهیر و شکفتيهدر ارائیعر سآخيهلح) و در متینذه
)، تینیعهبتینذهلدیبترا دارد (ینیعیویگالهبهلحمتینذهلدیبا) در تهرمفواوهگال
در امجساد انجایرايبايوهیشيهارائه، بینذهمیاهفذار از مد در گوانتیمهکايوهیش
).1389(ایوانی، ردازدپبینیعالکا و اشهرمفتاخس

شی با عنوان بازتعریف مفاهیم محله )، در پژوه1389از سوي دیگر محمدي بندري (
نیاشهر تهران به بررسی این موضوع پرداخته است. ي آرمانی از دید ساکنان کالنو محله

يمحله"و "محله"مفهوم فیاثرگذار بر بازتعرهايلفهؤبه میابیپژوهش با هدف دست
نیافیبازتعرتاهمی. استشهر تهران انجام شدهاز ساکنان کالنیبخشدیاز د"یآرمان
تیریمديهاساکنان با توجه به استقبال شهروندان از مشارکت در طرحياز سومیمفاه
شده بود، مشخص يگذارانیساکنان بنیو مشارکت اجتماعاه¬محلهيمبناکه بريشهر

آنان و سانکیدرك ازمندیمحله، نتیری. در واقع مشارکت شهروندان در امور و مدگرددیم
شهروندانچهآنست،باییامر بدان معناست که منیاز مفهوم محله است. ايرشهرانیمد

در این تحقیق سعی باشديشهرزانرینامهمترادف با مفهوم محله در نظر بردانندمیمحله
محله فیبازتعرکه شهروندان در هاییلفهؤبه مهاي عمیق شده است با استفاده از مصاحبه

امر نیدر ازینیآرمانيمفهوم محلهفیبازتعرتی. اهممیبایدست برندیاز آن سود م
دارند به لیکه شهروندان تماکنندیرا مشخص میو افقرمسیهانهفته است که آرمان

آورند.یمطلوب به شمار ميگام برداشتن به سمت آن را امرایآن گام بردارند و يسو
ي مهمی در ادراك مؤلفه"حس مکان"ي انجام شده نشان داد که هر چند مطالعه

عنوان محله از سوي ساکنان است، اما در حال حاضر آن چه بیش از حس مکان سکونت به
محله است. "منزلت اجتماعی"شود. مکان سبب قرار و پایداري ساکنان در یک محله می

یابی به پایگاه اقتصاديشهروندان امروز عالوه بر اهمیت وجه اقتصادي و تالش براي دست
باالتر به دنبال رسیدن به منزلت اجتماعی باالتر نیز هستند. این منزلت اجتماعی که گاه از 

ي شهري شود و جایگاه شهروند را در جامعهنیز یاد می"پرستیژ اجتماعی"عنوان آن به
به "منزلت اجتماعی"کند به شدت تحت تأثیر مکان سکونت است. بار ارزشی مشخص می

یابی به منزلت بستگی به یک محله تنها به امید دستکنان به رغم دلقدري باالست که سا
اجتماعی باالتر، محل سکونت خود را با تمام خاطرات تلخ و شیرینی که از آن در ذهن 

).1389ك خواهند کرد (محمدي بندري، دارند تر
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ب) تحقیقات خارجی 
محالت مسکونی دیوید جفري اسمیت در مطالعات خود که به صورت موردي بر روي

در مدارانساني پایدار و اتوسعهي آن انجام داده است، بر دستیابی به شهر شیکاگو و حومه
به فرآیندهاي پیچیده جوامع محلّی و تقویت و به کارگیري شتریبشهرها با توجه کالن

ت ي در شهر شیکاگو قدمامحلّهي که اگر چه توسعهدهدیم. او نشان کندیمتأکید هاآن
و تجارب محلّی هاتیظرفي کافی از نسبتاً زیادي دارد، اما هنوز مدیریت این شهر به اندازه

ي نوین محلّی به ویژه در ابعاد هادهیاي کافی نبرده است و نیازمند در این شهر بهره
).2000اقتصادي ـ اجتماعی است (اسمیت، 
ي اجتماعات محلّی وند توسعهي خود به ارزیابی رنامهآرتور توماس بوگارت در پایان

ي که پس از تدوین راهبرد توسعهدهدیمدر یکی از ایاالت کانادا پرداخته است، او نشان 
میالدي، روند مشارکت ساکنان 2000در سال "Winnipeg"ي براي شهر امحلّه

ي اجتماعی مرتبط با محالت کارکردهاي اجتماعات محلّی در این شهر و به تبع آن توسعه
ي کنونی ي شدهزیربرنامهي گرفته است و انتظارت و برآوردها با روند ترشیبشهري شتاب 

ي ) محقق خواهد شد. در این رساله، سرمایه2025ي آن (تا سال ساله25اندازچشمدر 
ي بنیادي شهر (محالت شهري) مورد تأکید قرار گرفته هاسلولاجتماعی و تقویت آن در 

).1388از ایمانی جاجرمی و فیروزآبادي، است (بوگارت؛ به نقل 
سوزان رادشتورم به ارتباط مابین هویت شهري و بازیابی آن و دستیابی به پایداري به 

که کندیمو تأکید پردازدیمي موردي بر روي محالت شمالی شهر تورنتو در کانادا مطالعه
از طریق توجه به عامل ي پایداري شهريي امروزي رمز دستیابی به توسعهشهرهاکالندر 

و ایجاد نهادهایی محلّی براي تقویت و تداوم آن نهفته است. »حفظ هویت محالت شهري«
ي زیربرنامهکه هویت فرهنگی ممکن است به سرعت، با عدم کندیمتأکید آنکهضمن 

مناسب و در خور از دست برود. لیکن بازیابی و تحقق مجدد آن به سهولت و در کوتاه مدت 
).1386،نخواهد بود (صارمی به نقل از زکریاییریپذانامک

شناسی پژوهشروش
ست. بر اشناسی تدوین شدهاساس یک پژوهش کیفی و روش پدیداراین مقاله بر 

رویکرد پارادایم تفسیري است، طبیعتاًثیراساس منطق حاکم بر پدیدارشناسی که تحت تأ
مشخصات تحقیقات کیفی است.يهمهشناسی، رویکرد تفسیري با حقیقاتی پدیدارت

شوند که مراحل آن خطی شناسی نیز در یک فرآیند انجام میبنابراین تحقیقات پدیدار
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شناسی در از روش پدیدارنبوده و حالت بازگشتی و سیکلی دارد. این مقاله با استفاده
فهومیآگاهی در تولید کنش اجتماعی و به دنبال درك مچگونگی حضوريراستاي ارائه

)، با مرور 1391(باشد. ایمانآرمانی میيجدید از فهم شهروندان از مفهوم محله
مرحله را براي تحقیق پدیدارشناختی در نظر 7شناسی پدیدارشناختی موجود، روش

و اول شخصيپیشنهادي ایمان ترکیبی از پژوهش پدیدارشناسانهيمرحله7گیرد. می
است. که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتهزیستانسیالیسم است ي اگپدیدارشناسانه

:مرحله عبارتند از7این 
.شناسانهتحقیق با رویکرد پدیدارياطمینان از انطباق مسئله-1
.مورد بررسیيیابی پدیدهمعرفی و هویت-2
.شناسانه براي محققهاي فلسفی پدیدارفرضمشخص شدن پیش-3
.اندمود بررسی را تجربه کردهيري اطالعات از افرادي که پدیدهآوجمع-4
.اطالعاتي شناسانهتحلیل پدیدار-5
هاي استخراج شدهمایهکنندگان و همچنین دروناظهارات مهم و معنادار مشارکت- 6

.شوداز آن نگارش می
به ترکیب محقق با تکیه بر استعداد، مهارت، شایستگی و خالقیت خویش اقدام -7

.کندفات متنی و ساختاري تحقیق میتوصی
هاي کانونی و گروهساختاري، عمیق نیمهيمصاحبههايدر این تحقیق از تکنیک

ساکنان يماري در تحقیق حاضر کلیهي آاست. جامعهاستفاده شدهي اسنادمطالعه
اینکه توجه بهگیري با نمونهيشیوهباشد.شهر تهران می5يدر منطقهکن يمحله

باشد در این نوع گیري هدفمند میباشد از نوع نمونهحاضر از نوع کیفی میدانی میتحقیق 
شوند. انتخاب میمورد مطالعهيشان از پدیدهها بر اساس شناختگیري، نمونهنمونه

به نفر مورد مصاح32در این تحقیق، اشباع نظري ادامه داشت.ي ها تا مرحلهانتخاب نمونه
اشباع نظري مورد نظر دست یافتیم اما عمیق بهيمصاحبه25قرار گرفتند. بعد از حدود 

جدول زیر مشخصات مصاحبه داده شد.مورد دیگر ادامه7نتایج کار تا براي اطمینان از
دهد. شوندگان را نشان می

ر که در تحقیق حاضر سعی شد، براي تضمین قابلیت اعتبادر خصوص اعتبار و روایی
فی از درگیري طوالنی مدت و هاي کیهاست و ارتقاي اعتبار دادهمیزان صحت داده

همچنین سعی شد تا با جلب حداکثري اعتماد مصرانه بهره گرفته شود؛يمشاهده
ها و رفت و سازي مصاحبهدار، مستندهاي جهتالکنندگان، عدم بکارگیري سؤشرکت
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ایج اعتبار تحقیق مورد توجه و بررسی قرار گیرد. هاي مجدد نتبرگشت به میدان و بررسی
هاي اولیه به سپس مصاحبههاي اولیه و خام به متن تبدیل شدند.در ابتدا مصاحبه

است که بر اساس هاي معنایی مفاهیمی منظور از واحد(هاي معناییهایی که واحدگفته
ه معنایی براي آن در نظر اند و عنوانی بر اساس تشاببندي شدههاي معنایی دستهتشابه

مایه هاي معنایی یا درونعنوان ایجاد واحداست. این فرآیند در پدیدارشناسی بهگرفته شده 
ها، گذاري گفتهردند تقسیم شدند. پس از آن با کدکارائه میرا)،شوددر نظر گرفته می

هاي شکل یهن ما. دروبندي شدندایی و بر اساس تشابه معنایی دستهشناسهاي مفهومیکد
هاي بدست باشد. در نهایت درون مایهبندي معانی متشابه میگرفته حاصل همین دسته

ها با توصیفی از ساختار واقعی برگردانده شد و تحلیليآمده به یک توصیف کلی از تجربه
اساسی یا ماهیت تجربه خاتمه یافت. در پژوهش پدیدارشناسانه باید به تحلیل اطالعات 

شود. آوري اطالعات انجام میاطالعات، پس از جمعي د در تحلیل پدیدارشناسانهدست ز
در تحلیل اطالعات، سعی بر این است که بیانات مهم و معنادار برجسته شوند تا بر اساس 

اند دست یافت. در پدیده رسیدهيکنندگان از تجربهآنها بتوان به چگونگی آنچه مشارکت
پردازد. در میهاي درون مایهمعنادار مهم، محقق به توسعهجمالتبعد، بر اساس يمرحله

کنندگان و همچنین مقوالت این رساله، ابتدا اظهارات و بیانات مهم و معنادار مشارکت
اند روي کاغذ پیاده شد. این توصیف، نها تجربه کردهآمستخرج از آن براي توصیف آنچه که

ف است. عالوه بر این، از این موارد براي توصیدر حقیقت همان توصیف متنی یا لفظی
اند به کار ساختهکنندگان را نیز متأثر مشارکتيزمینه یا بستري که چگونگی تجربه

روند. می
خود، اقدام به هاي علمیاي بود که محقق با تکیه بر داشتهآخرین مرحله، مرحله

این ترکیب، توصیفی کشف شد ترکیب توصیفات متنی و ساختاري تحقیق کرد. بر اساس
هاي مشترك که حکایت از ذات و ماهیت پدیده دارد. محقق در این توصیف، بر تجربه

مشترك ارائه شد. يکنندگان تمرکز داشته، به نحوي که ساخت زیرین این تجربهمشارکت
يکند، که چگونه زمینهرا تداعی میدر تئوري بوردیو» زمینه«این ساخت زیرین مفهوم 

شود و آنها با مشترك در بین کنشگران میيهاي زیستهاجتماعی مشترك منجر به تجربه
یل در پژوهش توان مراحل تحلبه صورت کلی میکنند؛ تفسیر شرایط اقدام به کنش می

سطوح سه 1بندي نمود. جدول حاضر را در سه مرحله توصیف، تحلیل و تفسیر طبقه
دهد.در این پژوهش نشان میتحلیل را با ذکر یک مثاليگانه
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مراحل تحلیل اطالعات در پژوهش حاضر:1جدول 
)مداريمثال (اخالقاقداماتمراحل

توصیف

ها و خواندن مکرر یادداشت
ها، یادآوري مشاهدات و نسخه

تجربیات، گوش دادن مکرر و 
ي صوتی و اري از نوارهابردنسخه

محقق و تصویري، تعامل بین
هااري دادهگذها، کدداده

ا بر روي هاین مرحله متن مصاحبهدر
کاغذ پیاده شد و محقق به مرور و 

هاي میدانی و خواندن یادداشت
ها پرداخت. اظهارات و بیانات مصاحبه

کنندگان مهم و معنادار مشارکت
گذاري اطالعات مشخص شد سپس کد

آغاز گردید

تحلیل

هاي مشابه، بندي دادهخوشه
هر ایده و فکر برداري یادداشت
چند هم مبهم باشد، جدید هر

هاي ها و روایتاز داستاناستفاده
کنندگان براي از شرکتثبت شده

مورد نظريفهم پدیده

این مرحله هاي استخراج شده، درکد
مورد مقایسه و بررسی مداوم قرار 

از نظر تحلیل هایی کهگرفتند تا کد
مضمونی موضوعات مشابه را در بر 

رند در یک خوشه قرار گیرند این کار دا
هاي ها و روایتگیري از داستانبا بهره

داري برشوندگان یادداشتمصاحبه
میدانی محقق امکان پذیر شد

هاي ها، خوشهي مداوم کداز مقایسه
"اخالق شهروندي"و "اصول مذهبی"

الزم به استخراج شدنددر این مرحله
گذاري، ذکر است که در حین کد

ردآوري اطالعات پایان نگرفت و رفت گ
ها به میدان بررسی تا رسیدن و آمد
اشباع نظري ادامه داشتبه

تفسیر

این مورد تفسیر محقق دريارائه
- ارائهها حاکی از چیست.که داده

فهم و توضیحی فراتر از آنچه ي
توجه به رسد.قطعی به نظر می

مفید بودن و کاربردي بودن 
هاریزه کردن یافتهها و تئویافته

يهاي استخراج شده در مرحلهخوشه
تحلیل، پس از مقایسه و ادغام، 

را "مدارياخالق"اصلی يمایهدرون
دهد ها نشان میتفسیر دادهساختند.

مداري یک عنصر مهم در باز اخالقکه
رودرمانی به شمار میآي تعریف محله
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پژوهشهايیافته
بهحاضرپژوهشدربررسیموردمفهومترینمحوريعنوانبه"نیرماي آمحله"

طریقازشدهگردآورييهادادهاصلیي شیوهحاضرپژوهشدرورودمیشمار
متنبهخامواولیهيهامصاحبهابتدادر.استبودهگروهیبحثوعمیقيهامصاحبه

کردندمیارائهرامعناییيهااحدوکهییهاگفتهبهاولیهيهامصاحبهسپس.شدندتبدیل
تشابهاساسبروشناساییمفهومیيهاکدها، گفتهکدگذاريباآنازپس. شدندتقسیم
معانیبنديدستههمینحاصلگرفتهشکليهامایهدرون. شدندبنديدستهمعنایی
واقعیيربهتجازکلیتوصیفیکبهآمدهبدستيهامایهدروننهایتدر. باشدمیمتشابه

. یافتخاتمهتجربهماهیتیااساسیساختارازتوصیفیباها تحلیلوشدبرگردانده
کدبندييمرحلهدرومعناییواحد29باز،کدبندييمرحلهدر این پژوهش در

اصول: «ازاندعبارتمعناییواحدهاياین. شدنداستخراجمعناییواحد7محوري،
دسترسی«،»تعلق«،»آشناییاحساس«،»اجتماعیامنیت«،»يشهرونداخالق«،»مذهبی

3درفوقمعناییواحدهايادامهدر. »مدرنشهريهاویژگی«،»شهريامکاناتبه
بنديدسته» شهريکالبد«و»اجتماعیي سرمایه«،»مدارياخالق«يعمدهيخوشه
که؛شدمنتهی» رمانیي آهمحل«عنوانبااصلیيمقولهیکبهمعناییواحد3این. شدند

باپژوهشيهایافتهيمقایسهوتطبیقدر ادامه به.گیردمیبردرراتحقیقهايیافتهکل
شدهپرداختهپیشینتحقیقاتونظريمبانیازآمدهدستبهتجربیونظريمفاهیم

هاي حاصل از هاي نظري که به یافتهدیدگاه.دهدمینشانرااطالعاتاینزیرجدول.است
، واراك، هنري 1: فاضلی، کولی، ملوین وبرضر نزدیکی زیادي دارد عبارتند ازپژوهش حا

.3و کلرنس اشتاین2رایت

1 Melvin Weber
2 Henry Wright
3 Clearance Eshtain
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از مرکزي استخراج شدهيمایههاي اصلی و درونمایههاي فرعی، درونمایهدرون:2جدول 
)ي آرمانیمحلهاطالعات کیفی (

يمایهدرون
محوري

ي همایدرون
اصلی

يمایهروند
مرجع نظري و تجربیفرعی

ي محله
رمانیآ

مدارياخالق
اصول مذهبی

اخالق 
شهروندي

ساختارهاي يبا همهشهر انسانی یا شهر زندگی: فاضلی
یابی به یک تانسانی نیازمند دساجتماعی، فرهنگی، اخالقی و

ها تنی بر ارزشزندگی انسانی عادالنه، محترمانه و عاشقانه مب
است

ي سرمایه
اجتماعی

امنیتاحساس
اعتماد

اجتماعیروابط

اولیهيهاگروهنقشبرکیدأت: کولیهورتون
روابطبرقراريبرايبستري: 1970،فیتچروترنر
ساکنانبینمشتركروابطوجود: 1964،وبرملوین

یاجتماعارتباطاتمفهومبهاجتماعیي واژهرامحله:واراك
داندمیمکانیظرفیکدرافراد

اعتمادسطحچههروکندمیتسهیلراهمکارياعتماد: پاتنام
شودمیبیشترهمهمکارياحتمالباشدباالترايجامعهدر

تقویتونزدیکارتباطبرقراريجایگاه: 1379،توسلی
همبستگی

روابطبرقراريبرايمناسبمحیط: 1383،شکیبامنش
اجتماعی

کالبد شهري

دسترسی به
امکانات شهري

هاي ویژگی
شهر مدرن

ها با ): ایجاد بلوكهنري رایت و کلرنس اشتاین: (طرح رادبرن
ا و گسترش در فضاي سبز و جداسازي هي خوشههاایده

اياز پیاده، ایجاد فروشگاه و خدمات محلهترافیک سواره
هایی نظیر : تئوري واحد خودیار که داراي ویژگیکلرنس پري

يهاي پر رفت و آمد، شبکهراهيهاي اصلی و شبکهشبکه
هاي مسکونیهاي داخلی و تعیین جمعینت محلهراه

مداري اخالق
وان یک عنبه"مدارياخالق"دهد که هاي صورت گرفته نشان میتحلیل مصاحبه

. اخالق مذهبی رمانی استي آمفهوم محلهيکنندهشوندگان تداعیمفهوم در ذهن مصاحبه
ترین عنوان مهماصول و قواعد شهرنشینی بهو ترویج عقاید مذهبی در کنار پایبندي به

نمایند. از جمله رمانی خود را بر آن اساس تعریف میي آنها محلهآموضوعاتی است که
: اخالق شهروندي مداري در این پژوهش عبارتند ازي اخالقهاي معنایی زیر مجموعهواحد

صول مذهبی.و ا
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نوان یک انسان، داشتن روابط عخوب بودن بهتوجه بهدر خصوص اخالق شهروندي
شوندگان در است که مصاحبهترین مفاهیمیعنوان مهمبهرفتار و کردار مناسب وسالم

گوید: ساله می62عنوان مثال صبائی اند. بهنمودهرمانی از آنها استفادهي آتوصیف محله
خوب باشند از نظر آداب،ال باشند،که مردمش ایدهاينی به نظر من محلهرماي آمحله"

."اي رو دوست دارممن اینجور محله...رسوم مسائل فرهنگی، اجتماعی و 
عنوان یک رکن مهم در رعایت اخالق شهروندي از دانستن آداب معاشرت به

این موضوع بهساله60عنوان نمونه حسن است. بههاي انجام شده بیرون آمدههمصاحب
دماش آدماي خوبی آخوبی باشهيمحلهآداب معاشرتش خوب باشه،": کند کهاشاره می

"...شه خبو کردارشون خوب باشه محله خوب میرفتارباشن.

: کندگونه بیان میرمانی خود را ایني آساله وضعیت محله35طور مهدي همین
که معاشرت مردمشون با هم خوب نظر من جاییرمانی به ي آدونی خانم محلهمی"

آرامش اگر وباید تو برخورداشون مهربانی باشهیعنی باشه برخورداشون با هم خوب باشه
."طور باشه دیگه هیچکی مشکلی ندارهاین

عنوان یک واحد بهمداريگیري مفهوم اخالقاز جمله مفاهیم دیگري که در شکل
عنوان گذار است اصول مذهبی است توصیف آنچه بهانی تأثیررمي آمعنایی در تعریف محله

هاي پرداختن به جنبه؛کندنمود پیدا میي کنمحلهي آرمانی در ذهن ساکنان محله
کنند که داراي مردمانی متدین، اي توصیف میاست. آنان محله را به گونهمذهبی در محله

ه محلی ی"گوید میساله 31مجید ثالًهاي مذهبی و پایبندي به شعائر دینی است. منماد
که هاییبه نظام اعتقاد دارن مراسماللهی هستن و خیلیکه تموم مردمش یه ذره حزب

هاشون همه با همعزاداريبراي مراسمايذارن و اعیادش همیشه حرف اول رو بزنه.می
."نماه رمضونش همه دو سه شب خرج بدمراسماي هم جمع بشن.شن و دوربسیج می

:کند کهاشاره میساله62طور طاهري و همین
عدالتنماز جماعت باشه،ياقامهاي که مکان به مکانش صداي اذان بلند شهمحله"

یوس نباشن.به زندگی باشن مأامیدوارمن باشن،درش همیشه حکمفرما باشه مردمش مؤ
."...امش پیدا کننصدایش آرصداي اذان باید بلند شه و مردم باتقوا داشته باشن.

اجتماعی سرمایه
کل جامعهو نهایتاًهاي اجتماعی جتماع افراد و گروهاسرمایه یک منبع کلی است که

ي مایهدروناعیاجتمي سرمایههاي خود را تحقق بخشند. تا هدفکننداز آن استفاده می
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رمانی استفاده ي آحلهکنندگان از آن در باز تعریف مفهوم ماصلی دیگري است که مشارکت
و اعتماد و داشتن احساس امنیتدهد کههاي انجام شده نشان میاند و مصاحبهنموده

از آنها براي کنندگان هایی است که شرکتعنوان مفاهیم و مؤلفهاجتماعی خوب بهروابط 
.اندآرمانی استفاده کردهيتوصیف مفهوم محله

در این ي مهملفهعنوان یک مؤخت بین مردم بهاحساس آرامش ناشی از اعتماد و شنا
کنند کهاي تعریف میکنندگان محله را به گونهاست. شرکتتحقیق در نظر گرفته شده

35شود. مهدي عنوان یک عنصر مهم تعریف آنها دیده میاعتماد و امنیت ناشی از آن به
کهي احساس امنیت استرندهکند در برگیرمانی ارائه میي آاز محلهساله در تعریفی که

داند. هاي خود میايمحلهن احساس را ناشی از اعتماد به همای
دم توش احساس امنیت بکنه خانوادش آروم آدر اصل جایی است کهرمانیي آمحله"

ش کنه خیالش راحت باشه که زن و بچهبتونن زندگی بکنن زمانی که منزلش رو ترك می
قدمتش طوالنیه زمانی که تهران آباد نبود توي کن داشتن زندگی کن خب يمحلهن.راحت
."کردنمی

آرامش و دهد کهساله نیز با یکی دانستن فضاي محله با خانه نشان می31مجید 
.رح استمطي آرمانیتعریف اصلی او از محلهعنوانامنیت به

ده که تو که وقتی میاي بیرون این احساس بهت دست بجاییي آرمانی محله"
بدون ترس ت مثل خونوادت باشن. بتونی اگر سؤالی ازشون داشتیهاايخونتی و هم محله

."بپرسی
عنوان یک دهد برقراري روابط اجتماعی بهها نشان میاز سوي دیگر تحلیل مصاحبه

هاي آرمانی قرار دارد. آنها شیوهيکنندگان از مفهوم محلهرکتاصلی در ذهن شي مشخصه
ي      و نحوهاند؛ آرمانی در نظر گرفتهيعنوان تعریف محلهري ارتباطشان را بهبرقرا

ها در ررسانی از اتفاقات محله که ناشی از همین ارتباطات عمیق هست را بااطالع
.اندها تکرار کردهمصاحبه

کن، خب هريمحله": کند کهي آرمانی بیان میساله در تعریف محله40ابوالفضل 
ره بعد یه آب و خاك خودش رو دوس داره دیگه دیدي کسی که یه شهرستانی میکی 

چون همه بومیه و همه هم رو اینجا هممدتی بازم دلش براي آب و خاکش تنگ میشه.
اینجا رو دوس دارم منم باالخرهشن.اتفاقی بیفته زودي همه خبردار میشناسن هرمی

."از حال هم خبر دارنددارم و همهبا همه سالم علیک دیگه توش بزرگ شدم.
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را فارغ از بار "جتماعیاي سرمایه"ي لفهتوان مؤوجه به مطالب بیان شده میبا ت
از ي آرمانیگذار در تعریف مفهوم محلههاي اثرنایی مثبت و یا منفی آن یکی از مؤلفهمع

سوي ساکنان دانست.

کالبد شهري 
این موضع مشترك از هویت شهري ارائه شدهکهدر میان تعاریف متفاوت و گوناگونی 

اي است حداق با دو بعد اصلی. بعد اول شاکله و حقیقتی است که هویت شهري پدیده
شود و بعد دوم سیما و کالبد و آن چیزي است که در برابر دیدگان قرار است که دیده نمی

رمانی ي آان یک محلهعنودهد آن چیزي که ساکنان بهها نشان میدارد. تحلیل مصاحبه
امکانات کنند پرداختن به منظر یا سیماي شهري است که شامل دسترسی بهتصور می

شهري، رعایت اصول شهرسازي است.
رمانی دري آهاي مهم در تعریف محلهلفهعنوان یکی از مؤامکانات شهري به

ساله 62اي صبایی مثالً آقاست.کنندگان بیرون آمدهاز شرکتهاي انجام شدهمصاحبه
یک ينظر امکانات رفاهی و غذایی درجهازکهايرمانی محلهي آخب محله":گویدمی

نظر آلودگی آب خیلی خوب، از،ها و مواد غذایی رو داشته باشههبهترین فروشگامثالً؛باشه
کند میرمانی ارائهي آاز محلهتعریفی کهساله27و یا رجالی "و ترافیک هم نمونه باشه

هاي مدرن شهري شاهد آن هستیم و کید دارد که در محلهبیشتر بر امکانات شهري تأ
ببینید "کند که: اشاره میاي دارد. مثالًهاي آنان حتی کاربردي فرا محلهبرخی از خواسته

فوتبال هاي تجاري توش باشه، فروشگاه داشته باشه، زمین خوب اینه که مجتمعيمحله
... پارکینگ داشته باشه که اریمها بذبهترین مهدکودكمونو توهاتونیم بچهداشته باشه. ب

."یی بریم دیگه دغدغه نداشته باشیمخواییم جاوقتی می
از نظر خدمات "ي آرمانی خود دارد ساله چنین تعریفی از محله38همچنین محمود

کاراشون برسن.مردم راحت بیان و برن و بهرعایت حقوق شهروندي غنی باشه.رفاهی،
ها خدمات تفریحی خوبی ارائه بشه یا سالمندان یه فضاي سبز درست و حسابی براي بچه

استخر مناسب یا باشگاه ورزشی مجهز داشته یهداشته باشن که بیان و دور هم بشینن.
."هاي ورزشی و تفریحی بذارنحد متوسط حداقل یه برنامهبراي خانوما درباشه.

و اصول شهرسازي توجه بهها از تحلیل مصاحبهمفاهیم بیرون آمدهیکی دیگر از
گونه تحلیل توان ایناست. در واقع میرعایت آن در سطح محلههاي شهر مدرن وویژگی

کن ساختار روستا شهر داشته و بسیاري از باغاتشان به ياینکه محلهنمود که با توجه به
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سبز امکان ساخت و ساز در آن وجو د ندارد بنابراین در فضاي يدلیل قرار گرفتن در پهنه
هاي شهرو ویژگیهاي متعارف شهرسازيرخوردار از قاعدهکه بايذهن ساکنان محله

ساله 50عنوان نمونه محسن بهشود.ي آرمانی در نظر گرفته میعنوان محلهمدرن باشد به
:دهدرمانی خود ارائه میي آتعبیر متفاوتی از محله

دونی کجاس اونجاست که شهر حسابش کنند یعنی مثل شهران رمانی میي آمحله"
."و جاهاي دیگه بهش تراکم بدن

هاش کوچهجور امکاناتی توش باشه دیگه.خب همه": گویدساله می54و یا اصغر 
داشته باشه، همه جا پیشرفت کرده باریک نباشه بشه راحت رد بشی یه مرکز خرید مناسب

بندي، خیابون، برج امکانات داشته باشه، دیگه جدولبا وانت نیان چیز بفروشن.جایی که
شته باشه که من داازمایشگاه درست و حسابی یه،درمونگاه و داروخانه مجهز داشته باشه

هاي موجود در ترین دغدغهرسد مهمساله به نظر می45طور زهرا همین."برم آزمایش بدم
: گویدگیرد و میر محله در نظر میهاي مد نظر دآرمانعنوان ذهن خود را به

روهاي پهن داشته باشه و آرامش داشته باشی همه چی اي که خیابونا و پیادهمحله"
خدمات يهمهو برت باشه و مجبور نباشی بري راه دور.خواي دورکه براي یه زندگی می

جوري باشه که حسرت نخوري که یه امامزاده باشه.داشته باشی پررفاهی و تفریحی رو
قالب امکانات موجود در هاي خود را درساله خواسته31؛ و نظري "اینجا هیچی نداره چرا

:بیندها میسایر محله
منظورم ...رمانی من جایی که مثل بقیه جاها باشهي آاگه بگم محلهباورتون میشه"

بندي، دولآپارتمان داشته باشه جاینه که خیابون داشته باشه، ساختمون داشته باشه،
."روپیاده

گیري ها و نتیجهتفسیر داده
گونه آنرمانی بهي آال است که تعریف محلهاین سؤیافتن پاسخ بهاین مقاله در پی 

تعریف هایی در بازاست؟ و یا چه عناصر و مؤلفهکنند چگونهنان آن را درك میکه ساک
هاي مایهباشد. درونیت میکن حائز اهمير ساکنان محلهاز منظي آرمانی مفهوم محله

معانی ذهنی ها ونگرشيدهندههاي صورت گرفته نشاناز تحلیل مصاحبهاستخراج شده
.باشدرمانی میي آدر ارتباط با مفهوم محلهکنندگانشرکت
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ي آرمانی تحتهاي استخراج شده گویاي این امر است که تعریف محلهمایهدرون
احساس«،»اجتماعیامنیت«،»شهروندياخالق«،»مذهبیاصول«عنوان مفاهیم

تعریف » مدرنشهريهاویژگی«،»شهريامکاناتبهدسترسی«،»تعلق«،»آشنایی
، »اخالق مداري«ي اصلی. مایهه یا درونگرو3مفهوم را در توان این شود که میمی

مفهوم خوشه به یک 3بندي نمود؛ این دسته» کالبد شهري«و »ي اجتماعیسرمایه«
ق را در بر یهاي تحقکه کل یافتهشودمنتهی می» ي آرمانیمفهوم محله«اصلی با عنوان 

گیرد.می
تواند مداري که میقن شک اخالدهد بدوها نشان میمصاحبهيکلیهتحلیل نهایی

مفهوم عنوانباشد بهاصول مذهبی ترکیب دو بعد مهم یعنی اخالق شهروندي و پایبند به
امروزه یکی از کارآمدترین ساز و رمانی است. ي آمهم در ذهن ساکنان در بازتعریف محله

هاي کارهاي مدیریت شهري براي رسیدن به مناسبات اجتماعی مطلوب و کاهش هزینه
ق شهرنشینی در بین ریزي براي ارتقاي فرهنگ و اخالبر شهر توجه و برنامهوارده 

ا دهد نزدیکی زیادي ب. تطبیق این مفهوم با متون مطالعه شده نشان میستشهروندان ا
از آن زیاد استفاده نمودههاي خوداهللا فاضلی در بررسیمفهوم شهر اخالقی دارد که نعمت
ها، میادین و ها، خیاباناي از ساختمانشهر با مجموعهاست. بر اساس رویکرد فاضلی 
دهند که براي همزیستی و همنشینی ما انی را تشکیل میدرختان نوعی فضا یا محیط انس

عتبار اي که به شهر ارزش و ااست. اما در این میان آن نکتهها تعریف و چیدمان شدهآدم
هایش نیست. زیبایی خراشیافته در شهر یا معماري آسماندهد، مدل خودروهاي ترددمی

عواطف انسانی و يبه واسطهشهر به تعداد درختان و فضاي سبزش نیست بلکه شهر 
به ها و داد و ستدهاي انسانی زیبا و معنا دارد.ها و همنشینیها و دوستیمجموعه محبت
هاي ساختاريشناس شهري، تحقق دستیابی به شهر یا شهر زندگی با همهباور این انسان
محترمانه و یابی به یک زندگی عادالنه،گی، اخالقی و انسانی نیازمند دستاجتماعی، فرهن

هاي هاي ساکن شهر ارزشانساني هاست. طبیعی است که همهعاشقانه مبتنی بر ارزش
ياند که خود این موارد سرمایهانسانی، اخالقی را پذیرفته و به سطحی از سواد دست یافته

کنیم شهر به دهد. بر اساس این دیدگاه وقتی از شهر صحبت میشهري را تشکیل می
موارد دیگر به چگونگی رفتار انسان در يهمهاي از اخالق انسانی است ومعناي مجموعه
گردد.این شهر باز می
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فرعی استخراج هايمایهاز دیگر درون"روابط اجتماعی"و "احساس امنیت و اعتماد"
ت. اعتماد اسرا ساخته"ي اجتماعیسرمایه"ي اصلی مایهدرونها بود که از مصاحبهشده

ي شود. سرمایهاجتماعی محسوب میي هاي سرمایهلفهترین مؤیکی از اساسیعنوانبه
ي گردد که بوسیلهاي خودجوش معرفی میعنوان یک شبکهبهاجتماعی در پژوهش حاضر

اجتماعی فرض ي در تئوري سرمایه1. پاتنامکندن ساکنان محله گسترش پیدا میاعتماد بی
کنیم و آنها اعتماد مییگر ارتباط داشته باشیم، بیشتر بهکند که هر چه بیشتر با افراد دمی

نشان از این ي مذکور دیده شد طور مشخص در محله). آنچه به65: 1995برعکس (پاتنام، 
چه سطح اعتماد در محله باالتر باشد احتمال همکاري کردن افراد محلهمهم دارد که هر

کند. نتایج بدست را در شهروندان ایجاد میافزایش یافته و این افزایش همکاري، اعتماد 
ي اجتماعی پاتنام دارد از سوي هاي سرمایهنظریهمده در این بخش نزدیکی زیادي به آ

عنوان یک مکان براي را بهي آرمانی نها محلهآکهدهدها نشان میدیگر تحلیل مصاحبه
ورده با ارزشی تحت عنوان طی که براي آنها آاند. رواببرقراري روابط اجتماعی درك کرده

ت و همبستگی داراي داشته باشد. البته صمیمباید به دنبالصمیمیت و همبستگی را 
مورد بررسی و يمیان نتایج حاصل از جامعهحدود و ثغور. از این منظر همخوانی زیادي

هاي گروه«. وي در تعریف محله بر اهمیت نقش شودون کولی دیده میدیدگاه چارلز هورت
هاي بازي کودکان در محله بود. ها شامل خانواده و گروهاین گروه؛کید داردتأ»2ولیها

ها و اي از تماسپیچیدهيرشد شبکهيها بوسیلهمعتقد است که صمیمیت در محله
عنوان بستري براي محله بهاز سوي دیگر "است. هاي جدید ارتباطی از بین رفتهروش

."مشاهده نموددگاه ترنر دیتوان درا میین ربرقراري روابط با سایر
ي آرمانی در ذهن این مقاله که به تعریف محلهساخته شده دريمایهآخرین درون

اي عنوان یک ساختار کالبدي که پیکرهشهر بهاست."کالبد شهري"پردازد ساکنان می
سی خود باشد که مشخص و رشدیابنده دارد، باید داراي ساختار اصلی از ارکان و عناصر اسا

ثابت و پایدار و متداوم شهر را شکل داده، شکل، اندازه، کارکردها و يمحکم و استوار، بدنه
عنوان یک ساختار بهمحله توان گفت اگر ساختار اصلیهویت اصلی آن را ایجاد نماید می

در ریزي و طراحی قرار گیرد، هم گام مهمی پویا، شناخته شده و به خوبی مورد برنامه

1 Robert Putnam
2 primary group
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طور بهمحله و عناصر شکلاجزاي برداشته شده و هم بقیهمحلهراستاي شناخت شکل
طبیعی و با روندي منطقی و صحیح در این ساختار، جایگاه خود را یافته و رشد خواهند 

کند، جلوگیري میمحله شفتگی درآوجگونه هرج و مرکرد. این روند، نه تنها از بروز هر
بخشد و حس ن هویت میآدهد، بهنیز به دست میمحلهشنی از بلکه تصویر ذهنی رو

دهد آن ها نشان می. تحلیل مصاحبهرا در میان شهروندان افزایش خواهد دادمحلهتعلق به 
کنند پرداختن به منظر یا سیماي رمانی تصور میي آعنوان یک محلهچیزي که ساکنان به

. باشدي، رعایت اصول شهرسازي میکانات شهرامشهري است که شامل دسترسی به
این است که ساکنان کن به دلیل آن توجه نموداي که در اینجا وجود دارد و باید بهنکته

شهر ـ از اصول مورد نظر شهرسازي برخوردار نیست و بافت روستا اي کهزندگی در محله
عنوان امور شاید بهخود متصور هستند. امکاناتی کهرمانیي آاین اصول را در محلهارد، د

ها، شهرسازان جدید بر اساس محلههاي دیگر در نظر گرفته شود. بدیهی در محله
رمانی، ي آمحله"پردازند. به تصور آنان ها به ساخت فضاي شهري میها و داالنمحدوده

اي کشد. محلهن پیاده دقایقی بیشتر طول نمیي آاز مرکز محله تا حاشیهکوچک است که
ها و ها، پاركهاي کار، فروشگاههاي مسکونی، محلع با ترکیبی متعادل از خانهمتنو

مرکزي با غالبیت "این محله داراي "...و کلیسانهادهاي مدنی مانند مدرسه و
ها و (شاید مزرعهاي به همین ترتیب استو حاشیههاي مدنی و فضاي عمومیساختمان

آنان با یک سیستم رمانیي آاز زمین در محلهستفادهو یا یک اتوبان یا خط آهن). اجنگل
هاي حمل و نقل که فرصت شود. داالندهی گذرگاهی بیان میرو و جهتدوستدار پیاده

براي رفتن به نقل عمومیاز وسایل حمل وقدم زدن، دوچرخه سواري، رانندگی یا استفاده
... نگرش فوق در آوردفراهم میمحل کار، مدرسه، فروشگاه و مهمانی را براي ساکنان 

حال گسترش، گیرد: نواحی دراي امروز قرار میتقابل شدید با الگوهاي غالب حومه
هاي واضح خالی و بدون مراکز یا حاشیهخودوابسته و همگن که جایشان در فضاي عمومی

).207: 2003(لوگیتز و استوت، "است
نوسازي شهري الگوهايکه توجه بهدهد هاي انجام شده نشان میمصاحبهبررسی 

ود دارد. این وجي آرمانی در ذهن ساکنانمهم در تعریف محلهيلفهعنوان یک مؤبه
ازي مطابقت داشته باشد. الگوي نو هاي نظري نو شهرسدیدگاهتواند بادیدگاه می

مطرح شده1980ياز دههکهگرا است ي انسانهاي شهرسازشهرسازي یکی از دیدگاه
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کند که قابلیت       یزي فراهم میراصولی را براي برنامهشهرسازي مجموعهاست. نو
از نکات یط دوستانه براي عابران و ساکنانهاي همسایگی و خلق محپذیري واحدزیست

که قابل هایی است رویکرد واحد همسایگی خواهان تقسیم شهر به هستهمهم آن است. 
شناسان معتقدند که در طرح واحد همسایگی، ري باشند. جامعهمدااداره و مبتنی بر قانون

رسد و مشکالتی که در واحد همسایگی ساکنند، به حداقل میمشکالت ناآشنایی مردمی
که در شهرهاي امروزي از نظر سردي روابط همسایگی بین مردم شهرها وجود دارد، 

مردم و يانجام فعالیت روزانهاز خدمات شهري، کند. بدین ترتیب استفادهکاهش پیدا می
و در هنگام تداخل ؛ آوردوري از زندگی روزانه را به نحوي مطلوب و آسان فراهم میبهره

. از سوي دیگر مباحث مطرح آیدمحدوده و حریم فعالیت آنان مشکالت کمتري بوجود می
دگاه دیبه برخورداري از امکانات شهريوشده توسط شهروندان در خصوص کالبد شهري 

نها شهر جدیدي به نام در طرح رادبرن بسیار نزدیک است. آهنري رایت و کلرنس اشتاین
ي، در نیوجرسی در نزدیکی نیویورك، بر اساس اصول واحد همسایگی نظریه1رادبرن

طراحی کردند.  2کالرنس پري
شود رمانی میي آهاي بیرون آمده که منتهی به مفهوم محلهمایهدر تحلیل درون

ها سوق نچه ساکنان محله را به سمت ساختن آرمانآگونه بیان نمود کهتوان اینمی
و "ي اجتماعیسرمایه"هاي از منابع مختلفی است. در درون مایهدهد الهام گرفتهمی

بحثی که به شدت اندکنندگان آرمانشان را از گذشتگان وام گرفتهشرکت"مدارياخالق"
نان آگونه تحلیل نمود کهتوان اینما رو به زوال است. پس میامروز شهريي در جامعه

ي و یا شاید حاصل تجربهاند شاید زمانی آن را تجربه کردهاي که آرمانشان را از گذشته
از نوع رفتار اي خیالیر آنها مترادف با گذشتهمد نظنیاکانشان باشد و یا حتی بعد آرمانی

هاي ارائه است به بیان دیگر شاید آرمانبه دست آمدهباشدساکنان یک محله با هم می
گونه آنذهن آنها بوده و نهياخالقیات بیشتر ساختهي اجتماعی و شده در خصوص سرمایه

را توصیف "ي آرمانیمحله"ي دیگري که مفهوم مایهدرونافتد.که در عالم واقع اتفاق می
این امر توجه نمود که توان بهمایه میي است. در تحلیل این درونکالبد شهرکندمی

هاي مدرن امروزي محلهرمان خویش را بر اساس تصویري ازکنندگان در مصاحبه آتشرک

1 Radburn
2 Clarence Perry
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از این تصویر عموماًاند.اما آن را مشاهده نمودهکه خود آن را تجربه ننمودهاندساخته
هاي خود با سایر یازیک شهر به دلیل رفع نطریق ارتباطاتی که در سطح وسیع ساکنان 

ها و تبلیغات محیطی در که رسانهبر اساس تصویريگردد و همچنینها ایجاد میمحله
در است.گردد ساخته شدهشهر ایجاد میرسانی خدمات ارائه شده در سطح راستاي اطالع

هاي سایر محالت مقایسه نموده و هاي خود را با داشتهواقع در این آرمان آنها نداشته
هایی که شاید براي سایر نمایند. ویژگیرمانی طرح میي آعنوان محلهها را بهکمبود

محالت یک امر بدیهی باشد. 
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