
 

 

 
 

 :مفهوم محله از نگاه ساکنان یشناخت جامعه فیبازتعر

 شهر تهران 5 ۀکن منطق ۀمحل یدارشناسیپد ۀمطالع
 

  3یمحمد صادق مهدوسید و 2مصطفی ازکیا، 1*یمائده قرش دهیس
 21/29/2305تاریخ پذیرش:  - 90/21/2304تاریخ دریافت: 

 
 چکیده

ساز توسعه باشد و خود معلول  تواند زمینه های اجتماعی که می به مثابۀ یکی از پدیده "شهرنشینی"در عصر حاضر 

شهری بلکه تعامالت ها و مبلمان  شود. شهر را نه ساختمان توسعه است، از ضروریات زندگی محسوب می

واحد در یک نظام شهری است.  بخشد. محله خردترین سازد و به آن هویت می شهروندان و حس شهروندی می

شود ساکنان، ادراک  هایی سبب می این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که در یک پهنۀ وجود، چه مؤلفه

مفهوم محله در ذهن ساکنان آن و روش مورد استفاده  زیستن در محله را داشته باشند. هدف مقاله بازتعریف

شهر تهران است. تعداد  5واقع در منطقۀ  پدیدارشناسی توصیفی است. جامعۀ مورد مطالعه محلۀ کن

اند و از اشباع نظری نیز استفاده شده است. در این مقاله مفاهیم و  نفر بوده 31ها  کنندگان در مصاحبه شرکت

های  نیز به کار برده شده است. از بررسی و تحلیل مصاحبه لی، لینچ، شولتز و راپاپورتهای پاتنام، کو نظریه

به دست آمده است که ترکیب  "امر ذهنی"و  "سرمایۀ اجتماعی"، "بخشی هویت"اصلی  مایۀ شده، سه درون انجام

توان از  که تنها نمیدهد  در ذهن ساکنان کن است. تفسیر اطالعات نشان می "محله"تعریف  مایه، این سه درون

های غیر کالبدی در تشخیص و ماهیت محله نقش  منطق اعتباری و کالبدی به پدیدۀ محله نگریست. شاخص

 اساسی دارد.
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 و بیان مسئله مقدمه

و نیز  هۀ هرروزهکه به دلیل مواج شدهای بدل ش به پدیدهنبرای بسیاری از ساکنا امروزه شهر

ای اما شهر پدیده؛ ها و بودنش آگاهی ندارندزیست دائمی در آن، دیگر چندان به ویژگی ۀتجرب

توان زندگی در شهر، می ۀای در مقابل تجربدلیلِ وجود تجربهبه ساخت است شاید  انسان

 ها محله نگریست. تأملای قابل ن پدیدهبه شهر و وجوه مختلف زیستن در آن به عنوا همچنان

. نقش و اند داشتهدور نقش مهمی در ایجاد ارتباط و پیوند بین ساکنان خود  های گذشتهاز 

کارکرد محله در حیات اجتماعی جوامع باستانی چنان بود که کمابیش هیچ خانواده و یا فردی 

 ی زندگی متعادل برخوردار شود،، از نوعبدون آن که خود را متعلق به آن بداند توانست نمی

افراد جامعه )چه در گذشته و چه در حال( خود را وابسته و متعلق  ۀهمان گونه که کمابیش هم

از اهمیت محله در شهر و  ،نسبت به گذشته ه،. البته امروزدانند میبه یک خانواده معین 

وابسته به جوامع پیشرفته کاسته شده است، زیرا روابط و پیوندها بر اصول  های گاه سکونت

 (.13: 2302 ،زکریایی) ذشته استوارندمتفاوتی از گ

 ساز زمینه تواند میاجتماعی که  های پدیدهیکی از  ۀبه مثاب« شهرنشینی»در عصر حاضر 

. شهروندان آید میاز ضروریات زندگی به حساب باشد و خود معلول توسعه است، توسعه 

ۀ فضای شهری در دور .کنند میشهری فعالیت  جامعۀمختلف در  های انگیزهعموماً با سالیق و 

ها و  پارک ها، ساختمان نه گذشته متمایز کرده است. شهر را دارد که آن را از هایی جدید ویژگی

هویت و به آن  سازد آنان میمبلمان شهری بلکه تعامالت شهروندان و حس شهروندی 

اثر  آنهاو به صورت مداوم بر  داردعناصر گوناگونی ، شهر به عنوان یک سامانه .بخشد می

 استزیر عنوان محله  تری کوچک. این سامانه دارای تقسیمات پذیرد می یا تأثیرو  گذارد می

رک بر حسب قواعد و تولید شکل زندگی مشت ،از جمله کارکردهای محله (.1994)اریکسون، 

است. از آن جا که تعلق مکانی به تدریج تعلقات اجتماعی و فرهنگی را در بین  آداب محلی

هویت جمعی در بین اهالی محله  گیری شکلاین موضوع سبب  ،داده یمساکنان محله گسترش 

 .(50: 2302 ،زکریایی) است شده می

بدیهی است نقشی که محله در شهرهای سنتی در دست داشت، متفاوت با نقشی است 

رو شناسایی  دارند. از این به عهده شهرها کالن مخصوصاًامروز  شهرهایی کنونی در ها محلهکه 

مبنا بر حسب  مفهوم محله و نقش گوناگون آن در زندگی شهری و بازبینی و تطبیق نظام محله
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و مدیریت شهری یکی از موضوعات مهم و کاربردی است که  ریزی برنامهمقتضیات جدید در 

 .اعی و فضایی بسیاری را به همراه خواهد داشتاجتم پیامدهای

 اناز دید ساکن "محله"مفهوم  دهندۀ شکل های مؤلفهبه  شودمیدر این پژوهش تالش 

 ۀدر نحو "محله" جایگاهپاسخی برای چگونگی  توان ها می این مؤلفهاز خالل  کرد. دایپدست 

دست یافت. این امر گامی است برای طراحی آرمانی آن  ۀو ترسیم چهر شهربه  اننگرش ساکن

 محور آن. اجتماعتوسعه از نوع 

ساکنان یک محله آشنا همیت شناخت این جایگاه از آن روست که ما را با ذهنیت ا

آن در ذهن خود دارد در قسمتی از شهر تصویری از  د. هر فرد پس از اقامت چندین سالکن می

ست. در این تصویر هم عوامل متحرک و هم ا همراه با خاطرات و معانی بسیاری برای او که

ند بلکه امناظر شهر گرظارهآدمیان نه تنها ن نقش حضور دارند. جسم شهر چونی عوامل ثابت

تمام حواس آدمی در کار است و  ،شهر ۀدر مشاهد شوند.شهر محسوب میخود نیز بخشی از 

و احساس آدمی نسبت به  دهشود ترکیبی از نتایج مشاهتصویری که در ذهن حاصل می

 .(29: 2050 لینچ،آنهاست )

پایدار شهری  ۀمردم و مشارکت آنها در حرکت به سمت توسع مؤثرامروزه اهمیت نقش 

پویا و پایدار که متعلق  ۀکسی پوشیده نیست و روشن است که برای حرکت به سمت توسع بر

، احساس مردم از دسترسی به فواید توسعه ، باید خودِباشدینده آ های نسلبه مردم امروز و 

 مدیریت ی ومحور اجتماع رویکرد محله،( 44 :2309پور،  حاجی) رضایت و عدالت کنند

این موضوع  ؛ اماشده است تأکید بر آناز موضوعاتی است که به تناوب  یکی ای محله شهریِ

گرایش شهروندان در  تواند میکه تقویت برخی از آنها  را داردخاص خود  های ویژگی

  .به همراه داشته باشدشهر را  ۀدر ادارافزایش اعتماد و  مشارکت

ماند که در ای میدرک مکان زیست به عنوان محله در شهرهایی مانند تهران به شاخه

شاخه امید بست تا شهر را از توان به این تککشد و میسیاهی جنگل به سوی نور فریاد می

های عمیقی که التیامی است بر زخم رهایی بخشد. تقویت محله رفتارشدهگمنجالبی که به آن 

است.  کرده بهره بیها را از نعمت تعلق به مکانی خاص نهاده و آن ساکنانشبر پیکر  شهرنشینی

آید به شهر منتقل ستایی بر میرو یزندگ دلاجتماعی را که از  ۀرمایس شاید بتوان به یاری محله

زایای زندگی در شهر برخوردار و از برخی از م شهرنشینانسان  ،آن ۀد تا به واسطکر

توان به محالت با نگاه هربرت گانز به عنوان به دور باشد. بر این اساس می شا معایب
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"یشهرروستاییان "هایی که وی  گروه
اهدافی  ترین مهم .(2330 محمدی،) ستینگر ،نامدمی 2

ساکنان یابی به تعریفی از مفهوم محله از دید دست ند از:ا که این مقاله به دنبال آن است عبارت

 کنند.آنها استفاده میاز  «محله»برای تعریف  ساکنانکه  ییها مؤلفهیابی به دست و

 :عبارتند ازتحقیق  سؤاالت ترین مهم

 کنند؟ادراک می محلهآیا ساکنان، پهنۀ مسکونی خود را به عنوان  (2

شود تا ساکنان، ادراک زیستن در محله را هایی سبب می مؤلفهدر یک پهنه، وجود چه  (1

 داشته باشند؟

 
 نظری چارچوب

که به موضوع محله در قالب  از نظریات و پیشینۀ تجربیآن دسته در این بخش به طور کلی، 

است.  ۀ قرار گرفتهبررسی و مطالعاند، مورد  پرداختهشهری قرار  شناسی جامعه های دیدگاه

ن، یعنی ساکنانش، محله را از دید سازندگان اصلی آ ها پژوهشبسیار محدودی از  تعداد

ی ها پژوهش بخش به ذکر عناوین نیدر ابا توجه به موضوع مورد بررسی  اند. ارزیابی کرده

بارز و یا مفاهیم  های ویژگی ،همین مبحث پایانیو در جدول  پردازیم میمورد بررسی 

  شود. ان میها بی پژوهشمستخرج از این 

گزینی سکونتی در شهر  چگونگی جدایی :ند ازا عبارت ها پژوهشاین  ترین مهمجمله  از

تهران  شهر کالنآرمانی از دید ساکنان  محلۀمفاهیم محله و  بازتعریف (؛2331 آزاده،)تهران 

اصول و  ؛(2331فرهودی، )توقع مکانی بر کیفیت طراحی  تأثیرتعیین  ؛(2330بندری، )

ی شهری در ها محله ؛(2314توسلی، )مسکونی در ایران  فضاهایطراحی شهری و  های روش

 (.2333منش، شکیبا)ی شهری ایران ها محلهنگرشی بر  و (2335خاکساری، ) ایران

و تنها  اند حاضر متفاوت ۀبا روش تحقیق در مقال شناسی روشگرفته از منظر  ی انجامها پژوهش

ی انجام شده از ها پژوهشدان به مفهوم محله پرداخته است. اکثر زینب بندری از نگاه شهرون

 اند. بررسی کرده محوری را بر محله مؤثرو عوامل  پردازند میمنظر کمی به تحلیل محله 

حقیقی  "یاجتماعواحدهای "های شهری به مفهوم شناسی شهری محلهاز دیدگاه جامعه

اند و با گذشت زمان هستند که تا حدی به صورت اتفاقی و ناخودآگاه به وجود آمده

                                                           
1. urban villagers 
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حریم معینی برای خود تعریف و اند شکل و قالب ثابت و پایداری به خود بگیرند  توانسته

اجتماعی فرهنگی مذهبی و به خصوص  های ویژگیافرادی با  ۀها از مجموعکنند. این محله

 به وجودنوعی همبستگی و روابط متقابل جمعی  ۀد که به واسطنشوشکیل میاقتصادی مشابه ت

 .(23 :2310توسلی، ) آیندمی

شود که در چنین بودن مکان معین، به اجتماعی اطالق میمحله ضمن دارا ،در تعبیر دیگر

مند رویارویی با یکدیگر بهره فضایی سکونت دارند و از برخوردهای فراوان نخستین و یا

آورد تا با یکدیگر شناسان فرصتی برای مردم فراهم می وند. ماهیت محله از دیدگاه جامعهش می

شان به  ران زندگی روزمره شرکت جویند و در تالش برای غلبه بر مشکالتدیدار کنند، در گذ

  (. 013: 2001، 2)گولد و کولب همکاری بپردازند

دانند. دهی در شهرسازی می سازمانشهرگرایان جدید نیز محله را از عناصر اصلی 

ای شهری با ترکیب متوازنی از محدوده"آندرواس دوانی و الیزابت پالترزیبرک محله را 

 "کنندهای انسانی که در اطراف مرکزی معین و مشخص ساخته شده است تعریف میفعالیت

در مقیاس ترین واحد اجتماعی جامعۀ شهری  (. محله به عنوان کوچک154: 1999، 1)کوان

مدیریت شهری امری اعتباری شناخته  و حد و مرزهای جغرافیایی آن بر روی نقشه تعیین 

اند که سیال بوده و روی هم منطبق  ها، مفاهیمی محله شود. به این ترتیب، محله و کالنمی

شوند و شهرسازان به طور مداوم با این مجموعه سروکار دارند، به این دلیل، تحوالت  می

ریزی  عنوان مدیریت سیال و برنامه ها در شهر باید از سوی مدیریت شهری به  محلهدائمی 

نظر گرفته شود. بنابراین، پدیدۀ محله یک امر اصیل فرض شده است که تحقق  سیال شهری در

آید و مدیریت شهری تنها  ریزان شهری بلکه خود طی زمان پدید می آن نه تحت ارادۀ برنامه

 (.41: 2330زم را برای تحقق و باروری آن ایجاد کند )محمدی بندری، تواند بسترهای ال می

مختلف نشان  پردازان و محققان نظریه های محله را از نگاه ترین ویژگی جدول زیر مهم

 دهد. می

  

                                                           
1. Gold and Colb 

2. Cowan 
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 های نظری در خصوص محله . دیدگاه1جدول 
 سال انتشار پرداز نظریه 1های بارز ویژگی

 .وجود فضای سبز کافی 

  مرزهای محله.تعیین 

 .امکان دسترسی پیاده به خدمات روزمره 

  .استفاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری 

 ابنزر هاوارد

2051 

 هورتون کولی های اولیه. تأکید بر نقش گروه  

 .2019 ترنر و فیچتر بستری برای برقراری روابط 

 .2001 راپاپورت ابزاری برای بازیابی هویت شهروندان 

  2044 ملوین وبر مشترک بین ساکنان.وجود روابط 

 2030 کلرنس پری فروشی، امکانات تفریحی(. های خرده ها )مدرسه، مغازهدسترسی آسان به خدمات عمومی مورد نیاز خانواده 

 .تمایز سیمای بیرونی و درون محله 

 است. محله باید واجد دو بعد باشد تا ناظر احساس کند وارد آن شده 

  خصوصیاتی مشترک دارند.اجزای محله 

 کوین لینچ

2049 

 یابد. دهند این معنا از طریق تمایز عرصه بیرونی و درونی اعتبار می ساکنان به یک مکان معنا می 

 آید با کمک این آن پدید می شود و مرکزیت درهر مکان مرز و قلمروی دارد که سبب محصوریت می

 شود.متمایز بدل مییابد و به مکانی ها مکان کاراکتر می مؤلفه

 نوربرگ شولتز

2010 

 .تمایز سیمای بیرونی و درونی محله 

 .محله باید واجد دو بعد باشد تا ناظر احساس کند وارد آن شده است 

 .اجزای محله خصوصیاتی مشترک دارند 

رایت و  هنری

 کلرنس اشتاین

2013 

 نزدیک. ارتباط برقراری جایگاه 

 همبستگی. تقویت 

 اجتماعی. تضادهای کاهش 

 اجتماعی. های گروه پیدایش سرچشمۀ 

 محمود توسلی

2314 

 ،محیط مساعد برای برقراری روابط اجتماعی. اجتماع کوچک اما طبیعی 

 .امکان بازشناسی شخصیت 

 امیر شکیبامنش 

 

2333 

 داخلی همبستگی ،و استقالل سکونتی مشروط خودکفایی ،شهر ۀدهندواحدهای اصلی شکل. 

  ،ای و طبقاتیخانوادگی و گاه اداری، حرفههمسانی قومی. 
 امیر خاکساری 

2335 

 "سکونت. مکان ادراک در مهمی مؤلفۀ "مکان حس 

  در محله. توجه به منزلت اجتماعی 
 محمدی بندری 

2330 

 

  

                                                           
 . هاست هینظری پژوهشی و ها افتهی پیشین، برداشت کلی نویسنده از کل یها پژوهشو  ها هینظری بارز استخراج شده از ها یژگیو. کلیۀ 2
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 تحقیق  روش

پارادایم  ثیرأکه تحت تپدیدارشناسی تدوین شده روش  ی کیفی باپژوهشاین مقاله بر اساس 

یند انجام های کیفی در یک فرابه مانند سایر روش پدیدارشناسیتحقیقات  تفسیری است.

این مقاله با استفاده از که مراحل آن خطی نبوده و حالت بازگشتی و سیکلی دارد.  شوند می

در تولید کنش اجتماعی و درک  یحضور آگاهچگونگی  به منظور بیان پدیدارشناسیروش 

  م شهروندان از مفهوم محله است.مفهومی جدید از فه

پدیدار مرحله را برای تحقیق  1، پدیدارشناختیشناسی (، با مرور روش2302) مانیا

اول  ۀترکیبی از پژوهش پدیدارشناسان ،ایمان پیشنهادیِ ۀمرحل 1گیرد. در نظر می شناختی

است.  از آن استفاده شدهدر این پژوهش  که اگزیستانسیالیسم است ۀو پدیدارشناسان شخص

معرفی  .1 پدیدارشناسانه؛تحقیق با رویکرد  ۀاطمینان از انطباق مسئل .2مرحله عبارتند از:  1این 

برای  پدیدارشناسانهفلسفی  های فرض پیششدن  مشخص .3 ؛مورد بررسی ۀپدید یابی هویتو 

تحلیل . 5 اند؛ کردهد بررسی را تجربه رمو ۀاز افرادی که پدیداطالعات  آوری . جمع4 ؛محقق

و همچنین  کنندگان مشارکتاظهارات مهم و معنادار . نگارش 4 ؛اطالعات پدیدارشناسانۀ

ترکیب توصیفات متنی و ساختاری تحقیق با تکیه بر  .1از آن و شده  استخراج های مایه درون

 .شایستگی و خالقیت محقق استعداد، مهارت،

 ۀکانونی و مطالع های گروه ساختاری، عمیق نیمه ۀمصاحب های تکنیکدر این تحقیق از 

 5منطقۀ در  کن ۀساکنان محل ۀآماری در تحقیق حاضر کلی جامعۀاستفاده شده است.  اسناد

ها گیری، نمونهدر این نوع نمونه .استهدفمند  گیری نمونه ،گیری نمونه ۀویش .شهر تهران است

تا مرحله اشباع  ها نمونهانتخاب شوند. از پدیدۀ مورد مطالعه انتخاب می شان شناختبر اساس 

ۀ مصاحب 15. بعد از حدود به عمل آمدمصاحبه  نفر 31 از تحقیق، در این نظری ادامه داشت.

 مورد دیگر ادامه 1اما برای اطمینان از نتایج کار تا  به دست آمد؛اشباع نظری مورد نظر  عمیق،

 .دهد میرا نشان  شوندگان مصاحبهزیر مشخصات  جدول شد.داده 
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 شوندگان . مشخصات مصاحبه1جدول 

 

 

های کیفی از هاست و ارتقای اعتبار دادهبرای تضمین قابلیت اعتبار که میزان صحت داده

با جلب همچنین  .شده استگرفته  و مشاهدۀ مصرانه است بهره مدت طوالنیدرگیری 

 ها مصاحبه مستندسازی، دار جهت های سؤال کارگیری به، عدم کنندگان شرکتاعتماد  حداکثری

در ابتدا  .توجه شوداعتبار تحقیق  ، بهنتایج مجدد های بررسیو رفت و برگشت به میدان و 

که  هایی گفتهاولیه به  های مصاحبه سپس های اولیه و خام به متن تبدیل شدند، مصاحبه

 کدهای، ها گفته کدگذاریتقسیم شدند. پس از آن با  کردند، می را ارائه 2معنایی واحدهای

                                                           
و عنوانی بر اساس تشابه معنایی برای آن در نظر   اند شدهی بند دستهی معنایی ها تشابهی معنایی مفاهیمی است که بر اساس واحدهامنظور از 2. 

 .شود یمدر نظر گرفته  هیما درون ای معنایی یواحدهای به عنوان ایجاد دارشناسیپدفرآیند در  نیا گرفته شده است.
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گرفته حاصل  شکل های مایه درونشدند.  بندی دستهمفهومی شناسایی و بر اساس تشابه معنایی 

آمده به یک توصیف  به دست های مایه درون. در نهایت استمعانی متشابه  بندی دستههمین 

با توصیفی از ساختار اساسی یا ماهیت تجربه  ها تحلیلواقعی برگردانده شد و  ۀکلی از تجرب

شود. در  میاطالعات انجام  آوری جمعاطالعات، پس از  ۀپدیدارشناسان تحلیل خاتمه یافت.

اساس آنها بتوان به  بیانات مهم و معنادار برجسته شوند تا بر تحلیل اطالعات، سعی شده است

؛ پرداخته است ها مایه درون ۀد، محقق به توسعبع ۀپدیده دست یافت. در مرحل ۀتجرب چگونگی

علمی خود به ترکیب توصیفات متنی و ساختاری تحلیل  های داشتهدر نهایت محقق با تکیه بر 

 مراحل تحلیل در پژوهش حاضر را در سه مرحله توان میاست. به صورت کلی  کرده اقدام

تحلیل را با ذکر یک مثال  انۀگ سهد. جدول زیر سطوح بندی کر طبقهتحلیل و تفسیر  توصیف،

 .دهد میدر این پژوهش نشان 
 . مراحل تحلیل در مقالۀ حاضر3جدول 

 

 تحقیق های یافته

 ۀشیو رود. میبه شمار  مفهوم مورد بررسی در پژوهش حاضر ترین محوریعنوان  به «محله»

 است. گرفتهصورت عمیق و بحث گروهی  های مصاحبهاز طریق  شده یگردآور های دادهاصلی 

 واحد 3و در مرحلۀ کدبندی محوری،  ییواحد معنا 33در این تحقیق، در مرحلۀ کدبندی باز، 
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، «حس تعلق»اند از: استخراج شدند. این واحدهای معنایی عبارت فرعی مایۀ درونمعنایی یا 

تصورات »، «روابط اجتماعی»، «اعتماد»، «احساس امنیت»، «هویت مذهبی»، «حس اصالت»

، «بخشی هویت»اصلی  مایۀ درون 3در ادامه واحدهای معنایی فوق در  .«یهنجارشکن» و «ذهنی

به یک مقولۀ اصلی با عنوان  مایه درون 3بندی شدند. این دسته «امر ذهنی» و« اجتماعی سرمایۀ»

گیرد. جدول زیر ضمن نشان دادن های تحقیق را در بر میکل یافته که منتهی شد «مفهوم محله»

اصلی و محوری،  مایه درونفرعی مستخرج از پژوهش و تبدیل آنها به  های مایه درون تبدیل

و تحقیقات پیشین را نشان  ها نظریهدر  آمده به دستمفاهیم  ۀدکنندییتأمرجع نظری و تجربی 

 های دیدگاهشامل  مستخرج از بخش ادبیات موضوع ۀشد این اساس مفاهیم استفاده بر .دهد می

و  ملوین وبر، پاتنام ،شولتز، راپاپورت، هورتون کولی نوربرگ نظری کوین لویچ، دونز،

که با نتایج حاصل از پژوهش حاضر  استتوسلی  منش وتحقیقات تجربی بهشتی، شکیبا

 .همخوانی دارد

  یفیاز اطالعات ک شده استخراجیۀ مرکزی ما درونهای اصلی و مایه های فرعی، درونمایه . درون4جدول 
مایۀ محوری درون مایۀ فرعی درون  مایۀ اصلی درون   مرجع نظری و تجربی 

 
 محله

تصورات 
ذهنی 
 هنجارشکنی

به اینکه محله باید  اعتقاد ،کوین لویچ: توجه به تمایز بین سیمای درونی و بیرونی محله امر ذهنی
 ناظر احساس کند که وارد آن شده است. باشد تاداری دو بعد 

 .دانند یم(: محله همان چیزی است که ساکنان آن را محله 2032) دونز
 (: ساکنان درک خاصی از فضای محلۀ خویش دارند.2330بهشتی )

حس تعلق   

 حس اصالت
هویت 
 مذهبی

بخشی هویت دهند این معنا از طریق تمایز عرصۀ بیرونی  نوربرگ شولتز: ساکنان به یک مکان معنا می 
 یابد. و درونی اعتبار می

 (: محله ابزاری برای بازیابی هویت شهروندان.2001راپاپورت )
 .دهد تا بتوان به بازشناسی شخصیت دست یافت (: محله این امکان را می2333شکیبامنش )

احساس 
 امنیت
 اعتماد
روابط 
 اجتماعی
 

سرمایۀ 
 اجتماعی

 های اولیه. هورتون کولی: تأکید بر نقش گروه
 برای برقراری روابط.(: بستری 2019ترنر و فیتچر)

 (: وجود روابط مشترک بین ساکنان.2044ملوین وبر )
محله را واژه اجتماعی به مفهوم ارتباطات اجتماعی افراد در یک ظرف  (:1999) 2اراکو

 .داندمکانی می
 باشد باالتر یا جامعه در اعتماد سطح هرچه و کند می تسهیل را همکاری پاتنام: اعتماد

 .شود می تر شیب هم همکاری احتمال
 و تقویت همبستگی. (: جایگاه برقراری ارتباط نزدیک2310توسلی )

 (: محیط مناسب برای برقراری روابط اجتماعی.2333شکیبا منش )

 

 بخشی هویت

 شوندگان مصاحبهبه عنوان یک مفهوم در ذهن  "بخشی هویت" دهد مینشان  ها مصاحبهتحلیل 

شود،  میبه یک گروه انسانی  بخشی هویتکه سبب  یزیآن چ. استمفهوم محله  ۀکنند یتداع

                                                           
1 . Warrack 
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هویت هر  معتقد است دنزیگ .شود های دیگر می گروهشباهتی است که باعث تفاوت آنها از 

ذاتی آن شخص نیست. هویت نقشی نیست که از طرف جامعه به شخص  لزوماًشخصی 

آن  های کانیسممطی زندگی روزمره و د معناسازی است که تفویض شود بلکه هویت فراین

دهد  مینشان  ها مصاحبهآمده از تحلیل  به دستنتایج . (30: 2331الطایی، )شود  میساخته 

به نوعی شناخت از خود  تواند می آورد می به دستانسان با شناختی که از فضای زندگی خود 

از:  عبارت است بخشی هویت ۀمجموع معنایی زیر واحدهایاز جمله  دست یابد. یابی هویتو 

در این تحقیق را  "حس تعلق" ۀشد مفهوم ساخته حس تعلق، حس اصالت و هویت مذهبی.

حس آشنایی، حس امنیت، حس آرامش و در  چونهایی  ویژگی توان تا حدودی حاصل می

کنند. به نظر خوب یاد می مجموع احساسی دانست که ساکنان گاه از آن با عنوان کلی حسِ

از سوی  بخشی هویتارتباط با ویژگی دیگری که با مفهوم یرسد چنین احساس تعلقی بمی

 گوید: میساله  15فاطمه  به عنوان مثال .، نیستتشده اسساکنان مطرح 
 تمام چون اینجا به دنیا اومدم و از بچگی بزرگ شدم توش و خیلی دوسش دارم. محله من کن هست "

عادت کردم به اینجا هرچند که خیلی امکاناتش  خب کوچه هاش و آدماش برام خاطره بچگی هامه.

کن رو دوس دارم چون مال کنم اگه غریبه بودم  چرا ضعیفه ولی من کن رو با هیچی عوض نمی کنم.

 ."نداشتم هیچ وقت اینجا رو دوس 

 کند: میاینگونه بیان  را بخشی هویتایجاد  حس اصالت در ساله 59اعظم 
محله من کنه جائی که توش بزرگ شدم و به دنیا اومدم اصل و نسبم از اینجا ریشه می گیره پدرم و  "

مادرم اصالتن کنی ان افتخارمه اینجا زندگی می کنم چون قبل اینکه تهران آباد شه کن بوده درسته االن 

دارشدنم و بزرگ ی ازش خاطره دارم ازدواجم بچه لیخ داغونش کردن ولی در مجموع دوسش دارم.

که توش آرامش دارم با همسایه هایی مثل خودم  هیجائ شدن بچه هام و دانشگاه رفتنشون اینجا بوده.
 ."برام خاطره داره و درکلرفت و آمد دارم 

معنایی در  واحد کیبه عنوان  بخشی هویت گیری شکلاز جمله مفاهیم دیگری که در 

 تقریباًو محتوایی که دارد  به دلیل ماهیت که ستا  تأثیرگذار است هویت مذهبیتعریف محله 

در  ،کن ۀدلیل بافت سنتی و مذهبی محل به تبدیل شده است. بخشی هویتبعد  ترین مهمبه 

هویت مذهبی  ۀکنند انیبجمالت و عباراتی که  کنندگان شرکتمفهوم محله از نگاه  بازتعریف

 کند: می بیانمحله  تعریفدر  لهسا 41صبایی  مثالً .شود میدیده  ،در تعریف محله است
یک حسینیه یه مسجد مردمش هم مردم متدین و  محله جایی که برای خودش یک امامزاده داشته باشه"

دارو درخت و امامزاده و بشه توش راحت رفت و آمد  ...داشته باشه  فضای بسیار خوبی باشند خوبی

 ."کرد 
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 گوید: میساله  35و یا مهدی 
مردم محلش خیر رسون باشند  ...اون جاییه که آروم باشه و نسبتا از نظر مذهبی قویمحله به نظر من  "

ها  ها و اختالفاشونو به حرمت این ماه و به هم کمک کنند و موقع محرم و اعیاد دور هم جمع شن و قهر

 ." نجورهیهمکنار بزارن. اینجایی که من توش زندگی می کنم 

 

 اجتماعی سرمایۀ

کل جامعه از آن  تاًینهاو  اجتماعی های گروهکلی است که اجتماع افراد و  یمنبع سرمایه 

اصلی دیگری  مایۀ درون اجتماعی سرمایۀ خود را تحقق بخشند. های هدفتا  کنند میاستفاده 

انجام  های مصاحبه اند. کردهمفهوم محله استفاده  بازتعریفاز آن در  کنندگان مشارکتاست که 

خوب در بین  اعتماد و همچنین داشتن روابط اجتماعیامنیت، اس احسدهد  میشده نشان 

از آنها برای توصیف مفهوم  کنندگان شرکتاست که  هایی مؤلفهبه عنوان مفاهیم و  ساکنان

روابط "و  "و اعتماد احساس امنیت"های  مایه درون. این مفهوم از ترکیب اند کردهمحله استفاده 

به عنوان یک  اعتماد و شناخت بین مردم آرامش ناشی از بیرون آمده است. احساس "یاجتماع

تعریف  ای گونهمحله را به  کنندگان شرکتدر این تحقیق در نظر گرفته شده است.  مهم مؤلفه

 .شود میتعریف آنها دیده در اعتماد و امنیت ناشی از آن به عنوان یک عنصر مهم  که کنند می

که این احساس را ناشی از  ده احساس امنیت استدر برگیرنساله از محله،  35مهدی  تعریف

 .داند میخود  یها یا محله اعتماد به هم
محله در اصل جایی است که آدم توش احساس امنیت بکنه خانوادش آروم بتونن زندگی بکنن زمانی  "

که منزلش رو ترک می کنه خیالش راحت باشه که زن و بچه ش راحت ان.محله کن خب قدمتش 

 ."کردن انی که تهران آباد نبود توی کن داشتن زندگی می طوالنیه زم

 دهد که آرامش و امنیت، ساله نیز با یکی دانستن فضای محله با خانه نشان می 32 دیمج

 تعریف اصلی او از محله است.
ای هات مثل  محله جاییکه وقتی میای بیرون این احساس بهت دست بده که تو خونتی و هم محله" 

 ." یبپرسبدون ترس  خونوادت باشن. بتونی اگر سوالی ازشون داشتی

دهد برقراری روابط اجتماعی به عنوان یک  ها نشان می از سوی دیگر تحلیل مصاحبه

برقراری  های شیوهاز مفهوم محله قرار دارد. آنها  کنندگان مشخصه اصلی در ذهن شرکت

از اتفاقات محله که  رسانی اطالعنحوه  ؛ واند گرفتهارتباطشان را به عنوان تعریف محله در نظر 
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ساله  49ابوالفضل  اند کردهتکرار  ها مصاحبهناشی از همین ارتباطات عمیق هست را با ها در 
 که: کند میدر تعریف محله بیان 

محله کن، خب هرکی آب و خاک خودش رو دوس داره دیگه دیدی کسی که یه شهرستانی میره بعد " 

هم چون همه بومیه و همه هم رو می شناسن  نجایا یه مدتی بازم دلش برای آب و خاکش تنگ میشه.

همه  اب باالخره اینجا رو دوس دارم دیگه توش بزرگ شدم. منم هراتفاقی بیفته زودی همه خبردار میشن.

 "سالم علیک دارم و همه از حال هم خبر دارند 

هر چند نفس  کند، میدر محله حد و مرز تعیین  برای ارتباط موجود ساله 30نظری 

 کند. میارتباطات را رد ن
مسئله یه جورایی  نیا توی کن همه همو می بینن و خونه ها نزدیک همه و همه هم رو می شناسن."

 ."هست خوبه یه جورایی بد. خوبه از این نظر که احساس تنهایی نمی کنی ولی خب فضولی هم توش 

را فارغ از بار معنایی مثبت  "اجتماعی سرمایۀ"مؤلفه توان شده می با توجه به مطالب بیان

 .دانست ر تعریف مفهوم محلهاثر گذار د های مؤلفهو یا منفی آن یکی از 

 

 امر ذهنی

کنندگان  شرکتمعیار تعیین حدود محله در نزد  که دهد مینشان ها  مصاحبهتحلیل و بررسی 

شده  و در تقابل حدود تعیین تصورات ذهنی خود بر اساس فراتر از آن است که گفته شد. آنها

عمومی از  های تعریفو حتی نوعی هنجارشکنی در  کنند یمرا تعیین  ، محلهاز سوی مراجع

 گوید: میساله  45علی  به عنوان نمونه دهند. مین را نشا محله
من نمی تونم بااون چیزایی که شهرداری واسه من  ...خواهی بدونی محله من کجاست مثال شما می"

 ."مشخصش کرده محدودشو بگم. یه جاییه تو ذهنم که نمی تونم واستون نشونش بدم 

 :چنین تعریفی از محله داردنیز  ساله 49طیبه 
خاطراتم با دوستام  با مشخصسش کنم. هیچکس نمی تونه به زور بهم بگه اینجا محله توئه باید خودم"

 ."سر کوچم  با بقالی
یکی از ی ذهنی، امر رداختن به مفهوم محله به عنوانپدهد  مینشان  ها مصاحبهتحلیل 

)یکی  . فاطمهدکنن یمدر تعریف محله از آن استفاده  کنندگان شرکتاست که  ترین نکاتی مهم

 شود. رفع مینیازهایش در آنجا شناسد و  میکه  داند میرا مترادف با فضایی محله  ها( از نمونه
ببین خانم من چند وقت پیش مراجعه کردم به یکی از این ساختمونای شهرداری بهم گفتن اینجا محله "

اشو بشناسم خریدامو کنم هرجایی که من آدم ...مگه اونا می تونن بگن که محله من کجاس شما نیس

 ."اونجا محله منه 
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 گیری نتیجهو  بحث

آن گونه که ساکنان آن را درک سؤال است که تعریف محله، پاسخ به این  این مقاله در پی

از منظر ساکنان  مفهوم محله بازتعریفهایی در  ونه است؟ و یا چه عناصر و مؤلفهچگ کنند، می

 گرفته صورت های مصاحبهشده از تحلیل  استخراج های مایه درون. شود محلۀ کن مهم تلقی می

 محله است. در ارتباط با مفهوم کنندگان شرکتذهنی  یو معان ها نگرش ۀدهند نشان

 تحت عنوان مفاهیم ،گویای این امر است که تعریف محله شده استخراج های مایه درون

، «روابط اجتماعی»، «اعتماد»، «احساس امنیت»، «هویت مذهبی»، «اصالت حس»، «حس تعلق»

گروه یا  3مفهوم را در  این توان میکه  شود میتعریف  «هنجارشکنی» و «تصورات ذهنی»

خوشه  3این  کرد. بندیدسته «امر ذهنی» و« اجتماعی سرمایۀ»، «بخشی هویت» ،اصلی مایۀ درون

تحقق را در بر  های یافتهکه کل  شوند میمنتهی  «مفهوم محله»مفهوم اصلی با عنوان  به یک

 .گیرد می

جمله مباحثی است که همواره ذهن اندیشمندان را به خود مشغول داشته است.  هویت از

به عنوان یک موجود اجتماعی  انسان ازبه صورت یک مشخصه یا خصوصیتی  غالباًهویت 

باشد، بلکه باید خلق وجود داشته جایی  نیست که به خودی خود در یزیچ و شود مینگریسته 

به عنوان یک مفهوم مهم در نظر  "هویت" مطالعهمورد  جامعۀدر تعریف محله از نگاه شود. 

سازد، ترکیبی است از  میمفهوم هویت را در تعریف محله  آنچهگرفته شده است. به بیان دیگر 

تعلق به یک مکان به معنای درک  حس ."هویت مذهبی"و  "حس اصالت"، "تعلقحس "

که  کند میو آن را به محیطی تبدیل  ذهنی مردم از مکانی است که با آن ارتباط برقرار کرده

اد محله یادآور ارتباط نزدیکی با خصوصیات حسی و رفتاری آنها دارد و به نوعی برای افر

 دهد مینشان  نتایج در گذشته است. از سوی دیگر تحلیل و تفسیر خاطرات و تجربیات آنها

از  کنندگان شرکتاست که  ییها مقوله ترین مهمبه عنوان یکی از  حس اصالت مکانی و فردی

محله را منتسب به گذشتگان خود  و گاهی تعریف اند کردهمحله استفاده  بازتعریفآن در 

می از مه بخش تقریباًدارد، محله مورد بررسی . هویت دینی به دلیل اصالتی که در دانند می

اماکن مذهبی در یک مذهبی و وجود  های ویژگی شود، به عبارتی میرا شامل تعریف محله 

 است.مهم در تعریف محله عنصر مکان 

ش به مفهوم محله ، هرچند وی در نظریاتهمخوانی دارد باال با دیدگاه شولتز های یافته

، روح مکان و احساس اما در خصوص مکان هنکردنیندیشیده و تعریفی از این مفهوم ارائه 
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ساکنان به عنوان  آنچهتوان  رسد می. به نظر میده استکرتعلق به آن آثار متعددی منتشر 

همچون، خاطره، وابستگی و تاریخ  هایی مؤلفهاند را در کنار مطرح کرده "محله بخشی هویت"

د. وی معتقد است داشتن حس مکان نسبت به فضایی مفهوم حس مکان بیان کر در قالب

نیاز ، پایگاهی که وجود آن است یوجودخاص در شهر، به معنای برخورداری از پایگاهی 

 .(49: 2333 شولتز،بنیادین انسان است )

دیدگاهی  دیدگاه آموس راپاپورت است ،همخوانی داردها  یافتهی که با های دیدگاهاز دیگر 

اینگونه تعریف  راپاپورت هویت را ست.ها یافتهنظری ۀ شتوانکه به طور کامل پ

یا خصوصیتی که به  کند میمختلف تغییر ن طیشرا دراز محیط که  یتیخصوص :کند یم

و عناصر شهری را  دهد میموجودات امکان قابلیت تمیز و تشخیص عنصری را از عناصر دیگر 

هویت محیطی یک  هر .2 این است که راپاپورت تأکیدمورد  ۀ. دو نکتکند میاز هم متمایز 

 آنکه  داردهویت مرزی  هر .1 دهد میمحتوای درون دارد که ذات و ماهیت خودش را نشان 

شناسی و مشخص  نشانهبه کارگیری با  یو .کند میاز غیر خودش جدا  بیرون از خودش و را

پایین در پی توضیح این نظر است که فضای شهری  -میانه -کردن سه سطح معنایی باال

هویت مکان به ما کمک  صیتشخ دراین رو نه تنها  زا ودارد  یادراک و یکنندگ یتداعخاصیت 

نظر  از .سازد میرا برای ایجاد هویت اجتماعی گروه مورد مطالعه فراهم  ییها راه، بلکه کند می

 انیب رابا تفکیک سه سطح معنا این مطلب  یو و چیزها. اءیاش دراو معنا در مردم است نه 

 آنهابه  کنندگان استفادهکه  هایی ارزش وکه برای فهم یک محیط شهری به فهم معانی  کند می

مردم  آن درکه  داند میاز جهان اطراف  یبعد  سه ۀگستر را فضانیاز داریم. وی  دهند می نسبت

اشیاء و اشیاء،  ۀبه عبارت دیگر فضا رابط ؛کند مییا از هم جدا  زند یمپیوند   و اشیاء را به هم

از  آمده به دست های یافتهو  بر اساس این دیدگاه نیبنابرا؛ است اءیاش ومردم  و مردم و مردم

به  ،تعریف و طراحی شهر و محلهدر الزم است به این مهم دست یافت که  توان می ها مصاحبه

به عنوان یکی از  تیهو برو  شود توجه بیشتری آنها یده سازمانعناصر و ۀ رابط ۀشیو

د به این نکته توجه کرباید  . به طور عمدهدشو تأکیدشهری  های محیطمعیارهای اساسی کیفی 

اول باید به لحاظ بصری واجد شخصیت و هویت باشند. به  ۀشهری در درج های محیط که

کالبدی در  عناصر متمایز و متفاوت و قابل تشخیص سازد. ها مکانکه آنان را از سایر  ای گونه

به فرهنگ پیوند  یا افتهی این معانی به طور نظام و ؛مختلف معانی متفاوت دارند های محیط

 های دادهاز این روست که هر فرهنگ و هر مکانی هویت خاص خود را دارد.  و ؛است  خورده
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مفاهیم محله و  بازتعریف"با موضوع  بندریهای پژوهش  یافتهبا  ها جنبهدر برخی  این بررسی

 دهد می شده نشان انجام . مطالعۀنزدیکی دارد "تهرانشهر   آرمانی از دید ساکنان کالن ۀمحل

اما وجه تمایز این دو ؛ مهمی در ادراک مکان سکونت به عنوان محله است ۀمؤلف "مکان حس"

، اما در حال استحائز اهمیت  مؤلفهکه هرچند حس مکان به عنوان یک  است ینا از هم

منزلت "شود بیش از حس مکان سبب قرار و پایداری ساکنان در یک محله می آنچهحاضر 

 محله است. "یاجتماع

فرعی  های مایه دروناز دیگر  "روابط اجتماعی"و  "احساس امنیت و اعتماد"

را ساخته است. اعتماد  "اجتماعی سرمایۀ" اصلی مایۀ درونبود که  ها مصاحبهشده از  استخراج

اجتماعی  سرمایۀ. شود میاجتماعی محسوب  سرمایۀ یها مؤلفه نیتر یاساسبه عنوان یکی از 

د که بوسیله اعتماد بین ساکنان شو ای خودجوش معرفی می به عنوان شبکه در پژوهش حاضر

هر چه بیشتر با کند  ۀ اجتماعی فرض میتئوری سرمای . پاتنام درکند میمحله گسترش پیدا 

(. 45: 2005کنیم و بر عکس )پاتنام،  افراد دیگر ارتباط داشته باشیم، بیشتر به آنها اعتماد می

نشان از این مهم دارد که هرچه سطح اعتماد  مذکور دیده شد ۀآنچه به طور مشخص در محل

و این افزایش همکاری،  یابد محله افزایش می، احتمال همکاری افراد در محله باالتر باشد

 زیادی به قرابتآمده در این بخش  به دست. نتایج کند میاعتماد را در شهروندان ایجاد 

که  دهد مینشان  ها مصاحبهتحلیل  از سوی دیگر .اجتماعی پاتنام دارد سرمایۀی ها نظریه

اند. این  کردهبط اجتماعی درک برای برقراری روا یمکانکنندگان محله را به عنوان  مشارکت

البته صمیمت و  ،تحت عنوان صمیمیت و همبستگی را به دنبال دارد یارزشروابط 

 جامعۀمیان نتایج حاصل از  از این منظر همخوانی زیادی .دارد حدود و ثغورای که  همبستگی

ش . وی در تعریف محله بر اهمیت نقشود میمورد بررسی و دیدگاه هورتون کولی دیده 

های بازی کودکان در محله گروهها شامل خانواده و این گروه .دارد تأکید 2«های اولیهگروه»

ها و ای از تماسپیچیده ۀرشد شبک ۀلیبوسها صمیمیت در محلهکولی معتقد است . است

نشینی و زندگی آپارتمان ۀهای جدید ارتباطی از بین رفته است. در شهرهای امروزی شیوروش

ای را دچار آسیب های خانوادگی و محلهاقتصادی به شدت کانون-های اجتماعیپیچیدگی

، مفهوم محله ضمن دارا بودن مکان معین، به اجتماعی شناختی جامعهکرده است. در تعبیر 

یا « نخستین»های فراوان شود که در چنین فضایی سکونت دارند و از برخورداطالق می

                                                           
1. Primary Group 
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 ای هواژ»را  محله (1999) واراک سوی دیگر از شوند.میمند با یکدیگر بهره« رویارویی»

محله جایی است که "«.دانداجتماعی به مفهوم ارتباطات اجتماعی افراد در یک ظرف مکانی می

نه سازد، پیوندد، به عبارتی آنچه محله را مییک محل در آن به وقوع می ساکنانتعامالت 

و  به فردشانمنحصر  های ویژگیبا تمام سالیق و  یهای انسان، بلکه ها یا فیزیک محله ساختمان

عنوان بستری برای برقراری ه محله باز سوی دیگر  "شان استایحقیقت هویت محلهدر 

 کرد.مشاهده  گاه ترنردید در توان میین را روابط با سایر

 پردازد یممحله در ذهن ساکنان  تعریف شده در این مقاله که به ساخته مایۀ درونآخرین 

شهروندان به عنوان محله آن را  آنچهاست که حاکی از این  ها افتهیتحلیل  است. "امر ذهنی"

معیار محله به آن پرداخته  که در مدیریت شهری در تعییناز آن چیزی  دکنن یمدرک و باور 

که از سوی  یزیآن چذهنیت خود و گاه در تقابل با  با تکیه بر است. پاسخگویان متفاوت ،شده

 .کنند یمحدود محله خود را تعیین  شود، میمراجع اعالم 

محله به عنوان یک امر ذهنی با  تصورکه  دهد میانجام شده نشان  های مصاحبهتحلیل 

 ،اعظم کارهای لینچ بعد از تصویر شهر قسمت لینچ تا حدود زیادی همخوانی دارد. دیدگاه

بالنسبه کامل از شهر  برای داشتن یک تصویر ذهنی ،وی ۀگفتمتوجه مطالعات مکان است. به 

. این سه مقوله به ظاهر کردلکرد و معنا بررسی عم ،  هویت ۀچیدرسه  از راآن  بهتر است

 باشد ی از دیگری یا منتج از دیگرییتواند جز ولی بسته به موارد خاص هر یک می متفاوتند

، ها دانسته، ها برداشت ۀکلی ،بر اساس دیدگاه لینچ تصویر ذهنی یا سیما (33: 2334 ،پاکزاد)

ارزش، کیفیات،  د از محیط پیرامون خود داشته وو انتظاراتی است که فر ها حدسباورها، 

 ۀ. این ذهنیات تابعی از کلیکند یممتفاوت را در ذهن وی ایجاد  یها تیاولوعملکرد و 

ه از زمان دریافت و در ذهن خود انباشته است. آنچه اطالعاتی است که فرد تا آن بره

را در  در واقع تصویر ذهنی است که آن تصویر دهد میاز تعریف محله ارائه  شوندگان مصاحبه

خود  یآرزوهاشده از واقعیت فیزیکی بر اساس تجارب و یا  ساخته قالب یک ساختار

 گردد گذشته و حال پاسخگویان بر نمیشده از محله تنها به زمان  . این تصویر ساختهاند ساخته

آرزوی دستیابی به آن را دارند  هدر آیند خود را بر اساس تصویر ذهنی که ۀبلکه آنها محل

 کنند. یمتعریف 

د به دست آمده به این نکته اشاره کراصلی  مایه درون 3 یبند جمعدر  توان میدر مجموع 

، یشهرشده در کتب و منابع مدیریت  بیان کن با تعریف ۀکه مفهوم محله در ذهن ساکنان محل
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ترین واحد اجتماعی شهری متفاوت است. محله به عنوان کوچک ریزی برنامهو  شناسی جامعه

شود و حدود و مرزهای اعتباری شناخته میهری در مقیاس مدیریت شهری امری ش جامعۀ

ویش به جهت محله در ذات خ که یصورت. در شودایی آن بر روی نقشه تعیین میجغرافی

ی و واقعی است و مدیریت شهری برخوردار بودن از جریان زندگی شهری یک امر عین

مرز جغرافیایی قائل شود و هایی از شهر حد و خویش برای پهنه ۀاراد بنا برتواند  نمی

محله  ۀچرا که تحقق و ایجاد پدید روی نقشه مشخص کرده و محله بنامد؛هایی را بر  محدوده

مدیریت شهری و  ۀمنتج از تداوم زیستی جماعتی از مردم در یک مکان است که موکول به اراد

 را برای محلهدر طول زمان درک فضایی اهل محله مرزهایی  ای شهرسازان نیست؛حرفه جامعۀ

ناپذیر است و هیچ آورد که در ابتدا تعیین این حدود از روی نقشه مشکل و امکانمی به وجود

روی  بر امرانتی وجود ندارد که حدود جغرافیایی محله، همان خطوطی باشد که در بدو ضم

توان از منطق اعتباری و کالبدی محله تنها نمی است. به پدیدۀ شده  مشخصنقشه تعیین و 

 د.ندر تشخیص هویت و ماهیت آن نقشی اساسی دار یکالبد ریغهای نگریست بلکه شاخص
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