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Abstract 
Introduction: The concept of neighborhood and its perception have changed in big 

cities, especially in Tehran. Thus, both the geographical boundaries of former 

neighborhoods have changed and the importance and concept of neighborhood as a 

social center has lost its former position. Considering these changes, this study tries 

to find out how people perceive a good neighborhood today and what are the 

characteristics of this good neighborhood: When a neighborhood is not good or we do 

not live in a good neighborhood, two challenges arise: 1) neighborhood instability 

and 2) neighborhood disrespect, which reinforce each other. Neighborhood badness is 

manifested by, among other things, a lack of a sense of identity with and belonging to 

the neighborhood, a lack of participation and voluntary mobilization of human and 

financial resources and facilities, and the like. Therefore, understanding a good or 

desirable neighborhood is important for city managers and planners to consider 

citizens’ ideas, needs, and priorities in neighborhood preservation and development, 

and to enhance the attractiveness of urban neighborhoods for life and vitality. Also, 

by understanding the characteristics of a good neighborhood and its dimensions, it is 

possible to expansion urban development programs based on the material and mental 

needs of the neighborhood people. We believe that a good neighborhood is a place 

that provides vitality, quality of life, and a good standard of living, a place where one 

feels at home and belongs.   

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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Method: The methodological approach of this article is qualitative. Data are 

collected using interviews and observation techniques in eight Tehran neighborhoods 

named Kianshahr, Yaftaabad, Shemiran Neu, Karoun-e Shomali, Narmak-e Markazi, 

Bagh Feyz, Niavaran, and Saadataabad. Fifty-nine people participated in the study. 

The collected data were analyzed using the content analysis method. 

Finding: The results of this study show that the characteristics of a good 

neighborhood include: “good and moral people”, “health and cleanliness in the 

neighborhood”, “recreational, cultural and sports facilities”, “easy access to essentials 

and public transportation”, “quietness and low population density in the 

neighborhood”, “presence of green areas, parks and good weather,” “architecture and 

good appearance of the neighborhood,” “no interference in others’ lifestyle,” 

“interaction and good relations with neighbors,” “absence of social 

problems/anomalies and enjoyment of social security and health,” and “a suitable 

educational environment for children.” 
People see a good neighborhood as a place that has three important dimensions: 

“social health,” "suitable physical space and environment,” and “the opportunity to 

live and enjoy.” 
Conclusion: A good neighborhood is very closely related to attachment. When it is a 

good neighborhood, the attachment to the neighborhood is naturally positive and 

high. It can be said that paying attention to the dimensions of a good neighborhood is 

important and crucial for a vital and sustainable city, as well as for a livable 

neighborhood for people, and should be seriously considered by urban planners and 

managers. 

Keywords: Good Neighborhood, Neighborhood livability, Neighborhood Vitality, 

Attachment to Neighborhood, Tehran. 
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 چکیده
این تحقیق به ها و ابعاد محلۀ خوب در شهر تهران است.  ق، بررسی ویژگیهدف اصلی این تحقی

های مربوط به آن با استفاده از فنون مصاحبه و مشاهده از  شیوۀ کیفی تحلیل مضمون انجام شده و داده

آباد، شمیران نو، کارون شمالی، نارمک مرکزی، باغ های کیانشهر، یافت هشت محلۀ شهر تهران با نام

نفر بودند.  59کنندگان در این تحقیق  آوری شده است. مشارکت آباد جمعیاوران و سعادتفیض، ن

های این تحقیق نشان  اند. یافته تحلیل مضمون تحلیل شده  شده با روش آوری های جمع همچنین داده

بهداشت و »، «مدارهای خوب و اخالق وجود آدم»اند از:  های محلۀ خوب عبارت دهد که ویژگی می

دسترسی آسان به ملزومات زندگی و »، «وجود امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی»، «میزی محلهت

وجود فضای سبز، پارک و »، «بودن محلهجمعیتساکت، خلوت و کم»، «وسایل نقلیۀ عمومی

تعامل »، «نکردن در سبک زندگی دیگراندخالت»، «معماری و ظاهر خوب محله»، «وهوای خوب آب

و « های اجتماعی و وجود امنیت و سالمت اجتماعینبود ناهنجاری»، «ا همسایگانسالم و خوب ب

بینند که دارای سه  افراد در تعریفشان محلۀ خوب را جایی می«. محیط تربیتی مناسب برای فرزندان»

دارای امکانات و تسهیالت »و « فضای کالبدی و محیطی مناسب»، «سالمت اجتماعی»بعد مهم 

 باشد.« زندگی

 پذیری محله، سرزندگی محله، شهر تهران، محلۀ خوب. تعلق به محله، زیستهای کلیدی: اژهو
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 ت اجتماعی و فرهنگی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران.مطالعا
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 مقدمه و طرح مسئله
شود و  های شهری در آن سپری می محله جایی است که بخش مهمی از زندگی افراد در محیط

ها،  ای متشکل از ساختمان اجتماعی است. مجموعه-شامل ابعاد فیزیکی، کالبدی و حسی

طورکلی محیطی کالبدی و فیزیکی به همراه  ها، فضاهای عمومی و به ها، مغازه ها، کوچه یابانخ

ها با روابط اجتماعی، فرهنگی و احساسات است. کنش و واکنش این دو مجموعه،  جمعی از آدم

گذارد و در  سازد. نقصان یا بهبود در هر بخش بر بخش دیگر تأثیر می کلیت یک محله را می

 پذیرد. ن کل مجموعه از این وضعیت تأثیر میگذر زما

محله در طول زمان از جهات گوناگون تغییراتی کرده است. همچنین حدود جغرافیایی محله

عنوان کانونی اجتماعی، جایگاه پیشین خود را از های گذشته تغییر کرده و معنا و مفهوم محله به

سنتی کارکردهای اجتماعی مهمی های  (. محله1392دست داده است )نعمتی و همکاران، 

یابی، بسیج داوطلبانه منابع یابی و احساس تمایز، احساس تعلق جمعی، مشارکتداشتند. هویت

و امکانات انسانی و مالی از جملۀ این کارکردها است. ساخت کالبدی محله سبب تقویت هرچه 

ای  گونهجد محله همگی بهعمومی، بازار و مس  شد؛ زیرا معابر، میدان بیشتر این کارکردها می

وگوی دائمی، حمایت مالی، همفکری و مشورت  طراحی شده بودند که امکان مالقات و گفت

(. محلۀ سنتی بخشی 1393زاده و همکاران،  کردند )ابراهیم در امور محله و همکاری را فراهم می

تماعی و فرهنگی های اجشد برخی از ویژگی کرد که برمبنای آن میاز هویت فرد را تعریف می

 (.1392ساکنان آن را بازشناخت )نعمتی و همکاران، 

آمده  ها با گذشت زمان و با وجود زندگی مدرن شهری و تغییر و تحوالت پیش این ویژگی

ها از میان رفتند. به  در زندگی اجتماعی و همچنین با تغییر در ساختار جغرافیایی و کالبدی محله

ای واسط میان شهر و شهروندان در های شهری که زمانی حلقه بیان فاضلیان و قاسمی، محله

دهی امور شهری بودند و با ارائۀ خدمات روزمره، احساس تعلق و هویت را  دهی و سازمان شکل

(؛ 58: 1392اهمیتی دارند )کردند، امروزه نقش کم در روابط اجتماعی به ساکنان القا می

دهد مناطق  ویژه شهرهای بزرگ نشان میما به که روند توسعۀ موجود در شهرهای طوری به

دادن شخصیت و  دلیل توسعۀ نابسامان و مغشوش، در معرض ازدست ها به مسکونی شهر و محله

(؛ بنابراین محله مانند گذشته دیگر در نگاه 29: 1383اند )فکوهی،  هویت دیرینۀ خود قرار گرفته

شود؛ زیرا هم حدود پیشین نمیساکنانش شامل محدودۀ جغرافیایی و اجتماعی مشخص 

ها تغییر کرده و هم برداشت افراد از محله متفاوت شده است )نعمتی و جغرافیایی محله
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اجتماعی بود، -ای که قبالً تابعی از عوامل فرهنگی(. درواقع تعلق محله14: 1392همکاران، 

خصوص کالن  امروزه تابعی از عوامل مادی و اقتصادی شده است. در شهرهای امروز به

شهرهایی مانند تهران، تمکن مالی عامل انتخاب محل سکونت و زندگی افراد است و این مکان 

 (.58: 1392شود )فاضلیان و قاسمی،  است که موجب مباهات یا سرافکندگی ساکنانش می

خصوص شهر تهران  بینیم، مفهوم محله و برداشت از آن در شهرهای بزرگ به طور که می همان

کند که  ییر و تحول شده است؛ بنابراین با توجه به این تغییرات، این تحقیق بررسی میدچار تغ

 هایی دارد. امروزه برداشت مردم از محلۀ خوب چگونه است و این محلۀ خوب چه ویژگی

بودن محله، دو پیامد مهم دارد: یکی ناپایداری محله و  نقصان در داشتن محلۀ خوب و خوب

کنند. نقصان در محلۀ خوب، با  محله که این دو همدیگر را تقویت میاعتنایی به دیگری بی

مواردی مانند نداشتن احساس هویت و تعلق به محله، نداشتن مشارکت و بسیج داوطلبانه، 

دلیل نداشتن تعلق،  یابد. از یک طرف، ترک محله به منابع، امکانات انسانی، مالی و... بروز می

اری در آن موجب ناپایداری سکونتی و کالبدی در محله و گذ مشارکت و عالقه به سرمایه

گذاری و  شود. از طرف دیگر در صورت کمبود سرمایه های شهری می درنتیجه فرسایش محله

یابد و  دلیل نبود امکانات مالی و موقعیتی، زندگی با کیفیت پایین ادامه می نکردن محله به ترک

 ای است. ها مانعی برای توسعۀ شهری و محلهاین شود که همۀ اعتنا می فرد به محلۀ خود بی

ریشه و علت برخی از مسائلی که ذکر شد، مانند بحث مشارکت )عالءالدینی و 

( در 1393( و احساس فقدان و ازخودبیگانگی )باستانی و نیکزاد، 47: 1397پورمیرغفاری، 

وج از محله را در شود افراد راه خر نداشتن احساس مثبت و تعلق به محله است که سبب می

رو نداشتن احساس مثبت و تعلق  پیش بگیرند و سکونت در جای دیگر را انتخاب کنند. از این

توان راهکارها و پیشنهادهایی هرچند  ها می هایی دارد که با شناخت آن ها و ریشه به محله، بنیان

ت؛ بنابراین فهم ها ارائه داد و برای رشد و توسعۀ شهر گام برداش کوچک را در جهت رفع آن

ریزان شهری دارای اهمیت است تا بتوانند با  محلۀ خوب یا مطلوب برای مدیران و برنامه

ها کمک کنند و جذابیت  های شهروندان به حفظ و توسعۀ محله ها، نیازها و اولویت شناخت ایده

ها و  گیتوان با فهم ویژ های شهری را برای زیست و سرزندگی افزایش دهند. همچنین می محله

ها و نیازهای  های توسعۀ شهری را با خواست های آن، برنامه مختصات محلۀ خوب و ویژگی

(، محله 1986میالن و چاویس ) ها منطبق کرد؛ چرا که به قول مک مادی و معنوی مردم محله
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سازی نیازها و افزون بر موقعیت مکانی، بر مبنای احساس عضویت، تأثیرگذاری، برآورده

 گیرد.عاطفی شکل می هایپیوست

 تأمالت نظری و مفهومی
اندازهای مختلفی به  توان از چشم واقعیت این است که برای بحث نظری دربارۀ محلۀ خوب می

موضوع نگاه کرد، اما به نظر ما این دو رویکرد نظری با مفهوم مورد نظر ما همخوانی نزدیک 

های شهری است و رویکرد  در محلهپذیری یا قابلیت زیست  دارند. یکی از رویکردها زیست

طور که  های شهری است. همان دیگر که با این موضوع ارتباط نزدیک دارد، سرزندگی در محله

گفته شد، محلۀ خوب جایی است که دارای سرزندگی، قابلیت زیست و استانداردهای خوب  

 زندگی باشد و درواقع جایی است که فرد به آن حس مکانی و تعلق دارد.

ترین عناصر کیفیت زندگی و بهزیستی یکی از مهم 1پذیری شهریزیست پذیری:تزیس

های مختلف  ذهنی ساکنان شهری است. همچنین جذابیت شهری، توجه روزافزونی را در زمینه

(. 2021، 2؛ لی2018؛ ژان و همکاران، 2015جلب کرده است )نوروزیان مالکی و همکاران، 

گیری واحدی طبیعت چندبعدی آن، هنوز تعریف و ابزار اندازهدلیل پیچیدگی و  حال بهبااین

؛ سلیمانی 2021؛ لی، 2018پذیری شهری در ادبیات وجود ندارد )ژان و همکاران، برای زیست

پذیری در برخی تعاریف، کیفیت زندگی (؛ برای مثال زیست1395مهرنجانی و همکاران، 

(، استاندارد زندگی یا بهزیستی 2006یموار، شدۀ ساکنان یک شهر یا منطقه )تیمر و س تجربه

( 2011کوزارین، -عمومی مردم در یک منطقه یا معیار زندگی برای ساکنان یک منطقه )اوکولیز

ای از  پذیری یک اصطالح گسترده، شامل مجموعهدهد زیست ها نشان میتعریف شده است. این

گذارد )نوروزیان مالکی و  خصوصیات محیط شهری است که بر جذابیت یک مکان تأثیر می

 کند. ( و آن را به مکانی مناسب برای زندگی تبدیل می2018؛ ژان و همکاران، 2015همکاران، 

پردازد  شدن نیازهای ضروری انسان در یک منطقه میپذیری به چگونگی برآوردهزیست

، سالمت و 3یکه به نیاز انسان برای تسهیالت رفاه اجتماعطوری (؛ به2018)ژان و همکاران، 

(. 1999کند و شامل بهزیستی فردی و بهزیستی اجتماع محلی است )نیومن،  بهزیستی اشاره می

کند. همچنین فرصت برای  زندگی، زندگی سالم را تسهیل می پذیر و قابلیک شهر زیست

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. urban livability 
2 . Lee 

3. social amenity 
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کند )هالوگ،  عنوان شهری برای همۀ مردم عمل می دهد و به جایی آسان را افزایش می جابه

به نقل از  2002، 1. در این شهر، معیشت و پایداری اکولوژیکی دارای اهمیت است )اوانز(1997

(؛ یعنی هر انسانی تمایل دارد نیازها و عالیق خود را در درجۀ اول در 2018ژان و همکاران، 

های خود را در منطقۀ خود  محدودۀ سکونتی خود برآورده کند. اگر کسی بتواند نیازها و خواسته

 (.2021ده کند، مایل خواهد بود که به زندگی در آن محله یا منطقه ادامه دهد )لی، برآور

سکونت  پذیری به مباحثی مانند ایجاد جامعۀ قابل با توجه به تعاریفی که ارائه شد، زیست

پذیری به سیستم  ها اشاره دارد؛ یعنی زیست و امن برای شهروندان و الزامات مورد نیاز آن

شود که به تقویت خوشبختی ذهنی، اجتماعی، فیزیکی و پرورش  می اطالق  ای شهری

ساکنانش توجه دارد و اصول کلیدی آن عدالت، کرامت، دسترسی، تعامل، مشارکت و 

کنندۀ رفاه یک  پذیری منعکس (. زیست158: 1395توانمندسازی است )رشیدی و همکاران، 

کند که افراد  به جایی تبدیل می اجتماع محلی است و شامل خصوصیاتی است که یک مکان را

(. 1395به زندگی در آنجا در زمان حال و آینده تمایل دارند )نقل از موسوی نور و همکاران، 

پذیری به یک سیستم شهری اشاره دارد که در آن به سالمت اجتماعی،  درواقع زیست

(. 1393ان، پور و همکار اقتصادی، کالبدی و روانی همۀ ساکنانش توجه شده است )ساسان

ای از پایداری است که مستقیم بر ابعاد پذیری زیرمجموعه توان گفت زیست طورکلی می به

ای از  گذارد و دربرگیرندۀ مجموعه اقتصادی و روانی زندگی مردم تأثیر می-فیزیکی، اجتماعی

های اکتسابی محیط است که آن را به مکانی مطلوب، مناسب و جذاب برای زندگی،  ویژگی

ها به دو دستۀ عینی )دسترسی به زیرساخت کند. این ویژگی و بازدید همۀ افراد تبدیل میکار 

ونقل، مسکن، سالمت و امکانات  جایی و حمل های مختلف جابههای شهری، امنیت، گزینه

روانی )تعلق به -های اقتصادی( و ذهنی بهداشتی، تفریح، فضاهای عمومی جذاب و فرصت

بندی  ۀ اجتماعی، همبستگی، عدالت، صمیمیت و راحتی( طبقهمکان، هویت محلی، سرمای

 (.1395شوند )سلیمانی مهرنجانی و همکاران،  می

ها، هوای پاک، مسکن  اند از: زیرساخت پذیری عبارت های زیست ترین اصول و ویژگی مهم

ها، دسترسی به خدمات و امکانات باکیفیت  کننده و فضای سبز و پارک مناسب، شغل راضی

بهداشتی، قابلیت حرکت پیاده، امنیت، فضاهای -ند امکانات هنری، مدارس و اماکن ورزشیمان

های  فرد، ثبات اقتصادی، فرصت خصوصی، اصالت، احساس افتخار به مالکیت، هویت منحصربه

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Evans 
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های محلی، پاکیزگی، کیفیت هوا،  ها و پارک زندگی سالم، طراحی شهری، زیباسازی باغچه

های مشترک، مشارکت مدنی،  پذیری، ارزش له و همسایگان، انعطافاحساس پیوستگی با مح

پور و  های داوطلبانه و مشارکت سیاسی )ساسان پیوستگی با تاریخ و میراث فرهنگی، فعالیت

 (.1392جعفری اسدآبادی، 

ریزی  های اخیر برای برنامه اصطالح یا مفهومی است که در دهه 1سرزندگی سرزندگی:

های اخیر توجه و مالحظات  کار گرفته شده و در سال طور گسترده به شهری و شهرنشینی به

 1960دست آورده است. در حوزۀ شهری، بحث درمورد سرزندگی شهری از دهۀ  خاصی را به

افزایش  1980های علوم طبیعی و اجتماعی، سرعت رشد آن در دهۀ  آغاز شد و با توجه به ایده

رود، به ویژگی  کار می طور گسترده در دنیای علمی به هیافت. تعریف کالسیک از این کلمه که ب

 (.8: 2011، 2کند زنده بماند، رشد کند و توسعه یابد )سلزنوا یک نظام اشاره دارد که کمک می

( سرزندگی را یکی از پنج بعد اساسی در شهر خوب، و در 1981) 3، لینچ1980در دهۀ 

ن پنج بعد شامل سرزندگی، احساس، کند. ای معرفی می 4شکل شهر خوبکتاب معروف خود 

کند که سرزندگی عنصر اصلی برای دستیابی به  تناسب، دسترسی و کنترل است. او اظهار می

کند که چگونه شکل یک  گونه تعریف میکیفیت زندگی است. او مفهوم سرزندگی را این

شان پشتیبانی  ها و نیازهای بیولوژیکی سکونتگاه )شهر( از عملکردهای حیاتی مردم، توانایی

 5کند. افزون بر این، او سه اصل اساسی را برای سرزندگی توصیف کرده است: معاش می

ها یا  )نبود سموم، بیماری 6)کفایت و بسندگی توان آب، هوا، غذا، انرژی و ضایعات(، ایمنی

: 1981زیست و نیازهای انسانی( )لینچ  )میزان تناسب بین محیط 7خطرات محیطی( و هماهنگی

حال محلۀ سرزنده، (؛ بنابراین محلۀ خوب و پایدار و درعین8: 2020به نقل از اتاک،  129

سکونتگاهی است که سالمت و بهزیستی ساکنان و بقای موجودات زنده در آن تأمین شود 

(. همچنین سرزندگی اجتماعی در فضای عمومی شهری به یک 30: 1393)لطیفی و همکاران، 

های بیشتر برای  کند که ظرفیت را برای ارائۀ گزینه تر اشاره می و جذابتر  تر، مطلوب فضای امن

کند. همچنین محلی برای مبادالت فرهنگی است  های اجتماعی و انتخابی افراد فراهم می فعالیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Vitality 

2. Selezenva 

3. Lynch 

4. Good City Form 

5. sustenance 

6. safety 

7. consonance 
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یافتن به شهری زنده یا سرزندگی در محیط شهر  (. برای دست30: 1392زاده، )فرازمند و صحی

داشتنی فراهم کرد )لنارد و لنارد،  های دوست هایی را برای ایجاد تجربه ها و موقعیت باید مکان

 (.158: 1399زاده و همکاران،  به نقل از خراسانی 1382: 1377

در دیکشنری شهرسازی، سرزندگی را ویژگی مناسب برای زندگی و فراهم 1رابرت کوان

(. در 81: 1398همکاران، نژاد کاشی و کند )هدایت آورندۀ کیفیت زندگی مطلوب تعریف می

( 1توجه است:  اقتصادی از مفهوم سرزندگی، سه خصیصۀ عمده قابل-یک تفسیر اجتماعی

( امکانات دردسترس؛ بنابراین برای سرزندگی جامعه باید 3( فعالیت اقتصادی و 2جمعیت، 

بار  هعاملی درنظر گرفته شود که پیامدهای خاص اجتماعی، اقتصادی و محیطی را برای جامعه ب

( با عنوان هفت 1997) 2(. در دیدگاه سالزانو1398نژاد کاشی و همکاران، آورد )هدایتمی

داشتن، وجود زندگی اجتماعی در شهر، خوشبختی  هدف برای رسیدن به شهر سرزنده، به هویت

پور و همکاران،  و پیشرفت اجتماع و اشخاص و پایداری اکولوژیکی توجه شده است )قربان

1397 :109.) 

آنچه مشخص است، یک محلۀ خوب باید مکانی مطلوب، مناسب و جذاب برای زندگی 

باشد، باید نیازهای ضروری افراد را تأمین کند و فرد بتواند کیفیت زندگی و بهزیستی ذهنی 

که فرد مایل و عالقمند باشد که به زندگی در آن محله ادامه  طوری خوبی را در آن تجربه کند؛ به

ای افراد دارای هویت و تعلق به محله هستند و احساس خوشبختی و  ن محلهدهد. در چنی

ای دارای سرزندگی، قابلیت زیست و  طورکلی چنین محله پیشرفت در اجتماع را دارند. به

 پایداری است.

هایی برای  کاخهای اجتماعی و در کتاب  دربارۀ زیرساخت 3با الهام از نظریۀ کالیننبرگ

ان گفت در محلۀ خوب باید در کنار رشد اقتصادی، به فضاهای فیزیکی تو ( می2018) 4مردم

های  های بهداشتی و... باید به زیرساخت ها، سیستم هایی مانند جاده مهندسی و زیرساخت

های های اجتماعی و کمربند عمومی یا راهها، باغاجتماعی یا فضاهای عمومی )مانند کتابخانه

ها نحوۀ تعامل افراد با ر در تماس هستند، توجه شود؛ زیرا اینسبز( که در آن افراد با یکدیگ

توانند به کاهش انواع مسائل  کنند و می دهند، انسجام اجتماعی ایجاد می یکدیگر را شکل می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Robert Cowan 
2. Salzano 

3 . Eric Klinenberg 

 با ترجمۀ حسین ایمانی جاجرمی چاپ کرد.  1399. در ایران، این کتاب را انتشارات شیرازه در سال 4
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وهوایی کمک کنند.  اجتماعی از جمله جرم و جنایت، انزوا، ناامنی غذایی و تغییرات آب

فردی گرد هم بیاورند و  های منحصربه راد را به روشتوانند اف ها میهمچنین این زیرساخت

 (.2020مشارکت مدنی، تعلق به محله و مشارکت اجتماعی را تسهیل کنند )الکساندر، 

دهد برای داشتن شهر یا محلۀ خوب،  کلی مرور تأمالت نظری و مفهومی نشان میطور به

حقیق با برداشتن یک گام به پذیری امری مهم و حیاتی است. در این توجود سرزندگی و زیست

زیست را از دیدگاه کنشگران انسانی مطالعه کردیم که  های یک محلۀ خوب و قابل عقب، ویژگی

 نقطۀ تفاوت این کار با کارهای پیشین است.

 شناسی تحقیقروش

با توجه به اهداف این پژوهش، برای دستیابی به تعریف و مشخصات محلۀ خوب از دیدگاه 

آوری اطالعات نیز با فنون  ی، از روش کیفی تحلیل مضمون استفاده شد. جمعکنشگران انسان

های گروهی و مشاهده صورت گرفت. جامعۀ هدف ما  و در برخی مواقع مصاحبه  مصاحبه

کنندگان از انواع سال و ساکن در شهر تهران هستند. همچنین مشارکت 18شهروندان باالی 

ای مختلف انتخاب شدند. در این  های توسعه ویژگی های جدید، قدیمی، بینابین و با محله

تحقیق، افرادی از قشرهای مختلف جوانان، میانساالن، سالمندان، زنان و مردان انتخاب شدند تا 

 طور دقیق و موشکافانه بررسی شود.موضوع در کلیت و ابعاد مختلف آن به

های شهر  بندی( محلهخوشهتیپولوژی )»های این تحقیق، از کار پژوهشی  برای انتخاب محله

ریزی ( به کارفرمایی مرکز مطالعات و برنامه1389زاده ) که آن را سراج« گانههای دهتهران، خوشه

های شهر تهران در  بندی محلهشهر تهران انجام داده، استفاده شده است. در این کار به خوشه

ای برای کننده تغیرهای تعیینقالب سه متغیر وضع اقتصادی، مهاجرت و سواد پرداخته شد که م

هایی که در یک خوشه قرار  بسیاری از متغیرهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. محله

های نمونۀ معرف آن خوشه را تا حد زیادی به همۀ  توان یافتهدارند، بسیار همگن هستند و می

ی شهر تهران را در ده خوشه ها بندی، محله (. این خوشه1389زاده،  ها تعمیم داد )سراج آن محله

 بندی کرده است. طبقه1صورت جدول  به
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 آوری اطالعات شده برای جمع های انتخاب ها و نیز محله بندی محله . وضعیت خوشه1جدول 

 محله انتخاب شده ها تعداد محله وضعیت خوشه خوشه

 کیانشهر 77 سوادی باال، مهاجرت کم ترین اقتصاد، بی پایین اول

 آباد یافت 19 سوادی باال، مهاجرت زیاد ترین اقتصاد، بی ینپای دوم

مهاجرت سوادی باال،  ، بیاقتصاد متوسط رو به پایین سوم

 کم

53 - 

مهاجرت سوادی باال،  ، بیاقتصاد متوسط رو به پایین چهارم

 زیاد

و  4شمیران نو: برای خوشۀ  16

6 

رت مهاجسوادی کم،  ، بیاقتصاد متوسط رو به پایین پنجم

 کم

کارون شمالی: برای خوشۀ  40

 5و  3

مهاجرت سوادی کم،  ، بیاقتصاد متوسط رو به پایین ششم

 زیاد

17 - 

سوادی کم، مهاجرت  اقتصاد متوسط رو به باال، بی هفتم

 کم

 نارمک مرکزی 70

سوادی کم، مهاجرت  اقتصاد متوسط رو به باال، بی هشتم

 زیاد

 باغ فیض 24

 نیاوران 36 سوادی کم، مهاجرت کم بی باالترین اقتصاد، نهم

 آباد سعادت 9 سوادی کم، مهاجرت زیاد باالترین اقتصاد، بی دهم

 1389زاده، منبع: سراج

بندی و اهمیت وضعیت اقتصادی و مهاجرت برای محلۀ  بنابراین با توجه به این خوشه

سوم و پنجم و خوشه انتخاب شد. با توجه به همسانی خوشۀ  10محله از مجموع  8خوب، 

برای هرکدام   های اقتصادی و مهاجرت، از بین این دو خوشه خوشۀ چهارم و ششم در ویژگی

های  ها هم یک محله درنظر گرفته شد؛ بنابراین محله یک محله انتخاب شد. از سایر خوشه

آباد، شمیران نو، کارون شمالی، نارمک مرکزی، باغ فیض،  شده شامل کیانشهر، یافت انتخاب

 آباد هستند. یاوران و سعادتن

صورت هدفمند و نظری صورت گرفت؛ یعنی به سراغ افرادی رفتیم که دربارۀ  گیری به نمونه

توانستند اطالعات نسبتاً جامعی را ارائه کنند. در این مطالعه بعد از  موضوع مورد مطالعه می

ند، تقریباً به اشباع مصاحبه و بحث گروهی که شامل افراد جامعۀ مورد مطالعه بود 59حدود 

تر با افراد مختلف، دیگر  های بیشتر و جدید نظری مورد نظر دست پیدا کردیم؛ یعنی مصاحبه
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را « پدیده»کرد؛ بنابراین در تحقیق حاضر یک  مطالب و اطالعات جدیدی را برای ما فراهم نمی

 ها و با اشخاص متفاوتی مطالعه کردیم. ها، مکان در زمان

اند. تحلیل مضمون،  کیفی تحلیل مضمون تحلیل شده  شده با روش وریآ های جمع داده

ها و الگویابی بندی دادهتحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی است که در آن، پژوهشگر با طبقه

کارگیری  یابد. در اجرا و بهشناسی تحلیلی دست میای به یک سنخداده ای و برونداده درون

محقق »شود که ش محقق زیاد است، به همین دلیل گفته میروش تحلیل مضمون، حضور و نق

: 2012، 1)گست« کنددر تحلیل مضمون مداخله و تفسیر بیشتری را دربارۀ موضوعات ارائه می

وجوی  اولیه، جست  ها، ایجاد کدهای (. تحلیل مضمون در شش مرحله شامل آشنایی با داده11

شود  گیری اجرا می و درنهایت ارزیابی و نتیجه گذاری مضامین، بازبینی مضامین، تعریف و نام

 (.101-77: 2006)براون و کالرک، 

های  ها براساس سؤاالت یا ایده در این مطالعه و در مرحلۀ اول تحلیل مضمون، مصاحبه

اساسی و ارتباط موضوعات مکتوب شد و ذیل هر سؤال یا ایدۀ اصلی آورده شد. در مرحلۀ 

جمله بوده  به سطر و جمله استخراج شد که براساس تحلیل سطربهها  دوم، کدهای اولیۀ داده

است. در مرحلۀ سوم، کدهای مختلف زیر یک مضمون مرتب یا خالصه شدند. این مرحله، 

بندی کدها بود که کدها زیر چند مضمون آورده شدند. در مرحلۀ چهارم، مضمامین مرحلۀ دسته

ها مورد توجه قرار گرفت. در مرحلۀ پنجم،  ها با مجموعۀ دادهتر شد و رابطۀ آنخالصه

آمدۀ دست گذاری مضامین و تعریف مفاهیم انجام شد و در مرحلۀ نهایی براساس مضامین به نام

« باورپذیرکردن گزینشی»ها از روش نهایی، گزارش تهیه شد. درنهایت برای ارتقای اعتبار یافته

های میدانی مستدل  هایی قابل قبول از داده قول که متن با نقلطوری ( استفاده شد؛ به1378)فلیک، 

 شده است.

 های تحقیق یافته

های محلۀ خوب آورده شده و سپس تعریف و ابعاد محلۀ  های تحقیق، ابتدا ویژگی در یافته

های  کدهای اولیه، مضامین اصلی و حوزه 3خوب مورد بحث قرار گرفته است. در جدول 

تهرانی آورده شده است. این مضامین اصلی که  مضامین محلۀ خوب از نظر شهروندان

دهند، دارای یازده ویژگی هستند که شامل سه  های محلۀ خوب را در تهران تشکیل می ویژگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1. Guest 
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حوزۀ اصلی اجتماعی و فرهنگی، کالبدی و محیطی و دسترسی به امکانات و تسهیالت 

 زندگی است.

 ن محلۀ خوب از نظر شهروندان تهرانیهای مضامی . کدهای اولیه، مضامین اصلی و حوزه3جدول 

 حوزۀ مضامین مضامین اصلی کدهای اولیه/ مفاهیم ردیف

1 

های تحصیلهای با شخصیت، تربیت خوب، وجود آدمآدم

پذیر، فرهنگ خوب های خوب و مسئولیتکرده، وجود آدم

های های خوب، آدممردم، داشتن مردم خوب، بودن آدم

 مدارهای اخالقاصیل، آدم

های  وجود آدم

 مدارخوب و اخالق

سالمت اجتماعی 

 و فرهنگی

2 

امکانات بهداشتی مناسب، نظافت مناسب، نبود آشغال، 

بهداشت و تمیزی محله، رسیدگی به نظافت شهر، نبود 

 موش و جانوران موذی، تمیزبودن محله، نبود زباله

بهداشت و تمیزی 

 محله

فضای کالبدی و 

 محیطی مناسب

3 

ات تفریحی، ورزشی و فرهنگی، امکانات رفاهی وجود امکان

ها(، امکانات اقتصادی، وجود امکانات )امکانات بازی بچه

تفریحی و ورزشی، وجود امکانات به اندازۀ جمعیت، وجود 

های ورزشی، داشتن امکانات مذهبی، وجود ورزشگاه و سالن

 های تفریحی، ورزشی و فراغتی مکان

وجود امکانات 

و  تفریحی، فرهنگی

 ورزشی

برخورداری از 

امکانات و 

 تسهیالت

4 

دسترسی به ملزومات زندگی، دسترسی به خدمات، 

های خوب، دسترسی به وسایل نقلیۀ عمومی، دسترسی

 هاسهولت دسترسی

وآمد آسان، دسترسی آسان به امکانات زندگی،  رفت

ها،  ها، دسترسی به اتوباندسترسی مناسب به نیازمندی

ه چیز، نزدیکی به وسایل نقلیۀ عمومی بودن هم دردسترس

)مترو و اتوبوس(، پاسخگویی به نیازها در داخل محله، 

نداشتن دغدغه برای رفع نیاز داخل محله، تأمین ملزومات 

 و رفاه در داخل محله

دسترسی آسان به 

ملزومات زندگی و 

 وسایل نقلیۀ عمومی

برخورداری از 

امکانات و 

 تسهیالت

5 

بودن،  دن از هیاهو و شلوغی، خلوتبودن، دوربو آرام

ها، نبود صداهای مزاحم، جمعیت نبودن خیابان شلوغ

نبودن محله، نبود شلوغی و  متناسب، نبود سروصدا، شلوغ

بودن  ازدحام جمعیت، آرامش و سکوت محله، ساکت و آرام

بودن جمعیت، جمعیت معتدل،  ها و محله، متناسبخیابان

 ودگی صوتیجمعیت کم، نبود سروصدا و آل

ساکت، خلوت و 

 بودن جمعیت کم

فضای کالبدی و 

محیطی مناسب و 

 سالمتی اجتماعی
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 حوزۀ مضامین مضامین اصلی کدهای اولیه/ مفاهیم ردیف

6 

های عمومی خوب، وجود فضای سبز خوب، وجود پارک

پارک، بوستان و امکانات تفریحی الزم، سرسبزی محله، 

وهوای  منابع و فضاهای سبز، نداشتن آلودگی هوا، آب

 خوب

وجود فضای سبز، 

ای وهو پارک و آب

 خوب

فضای کالبدی و 

محیطی مناسب و 

برخورداری از 

امکانات و 

 تسهیالت

7 

سازی اصولی، داشتن فضای معماری شهری و ساختمان

شدن  شهری استاندارد، ظاهر شهرسازی خوب، ساخته

شده، وجود  براساس نقشۀ درست، فضای بافت بازسازی

بودن ظاهری محله،  بافت پهن و باز، مدرن و شیک

ها، اهمیت چهرۀ خوب محله، ن ساختماننوسازبود

های قشنگ، محلۀ تمیز و شیک، نمای ها و خیابانساختمان

نبودن  روهای خوب، نامرتبها، پیادهخوب و تمیز خیابان

 هاها و خیابانکوچه

معماری و ظاهر 

 خوب محله

فضای کالبدی و 

 محیطی مناسب

8 

کاری به کار کسی نداشتن، زیرنظرنداشتن همدیگر، 

نبودن همسایگان، سردرنیاوردن از کار هم، نداشتن  فضول

نکردن در کار دیگران،  آزار و اذیت، دخالت

نکردن در کار  نکردن در زندگی همدیگر، فضولی کنجکاوی

دیگران، دخالت نکردن در سبک زندگی دیگران )در نحوۀ 

 داشتن به کار خود پوشش، آرایش و روابط(، توجه

نکردن در  دخالت

گی سبک زند

 دیگران

سالمت اجتماعی 

 و فرهنگی

9 

داشتن به هم،  بودن افراد با هم، روابط صمیمی، محبت خوب

کردن، رفتار  احترام به همدیگر، حقوق همدیگر را رعایت

ها، هماهنگی فرهنگی، اهمیت روابط اجتماعی، درست آدم

های خوب، روابط وجود مردم یکدست، وجود همسایه

مردم، اعتماد به فضای محله،  اجتماعی خوب، فرهنگ غنی

بودن،  بودن افراد با هم، مهربان های خوب، خوبهمسایه

بودن، تعامل سالم با همسایگان، احترام و اعتماد به  گرم

 نشینیهمدیگر، رعایت فرهنگ آپارتمان

تعامل سالم و خوب 

 با همسایگان

سالمت اجتماعی 

 و فرهنگی

10 

محیط سالم، وجود امنیت و سالمت اجتماعی، وجود 

نداشتن مشکالت اجتماعی، نبود معتاد و مواد فروش، نبود 

داشتن،  ها، آرامشدعوا و مرافعه، نبود معتاد در کوچه

وآمد راحت خانم داشتن، نبود اراذل و اوباش، رفت آسایش

هنجارینداشتن نا

های اجتماعی و 

وجود امنیت و 

 سالمت اجتماعی

سالمت اجتماعی 

 و فرهنگی
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 حوزۀ مضامین مضامین اصلی کدهای اولیه/ مفاهیم ردیف

های اجتماعی )مثل معتاد،  ها، خاطرجمعی، نبود ناهنجاری

 بودن محله گیر و...(، امنخفت

11 

کردن فرزندان، فضای تربیت مناسب،  جایی برای بزرگ

ها، شدن بچه ها، بافرهنگ بزرگوجود محیط سالم برای بچه

ها، محیط های تربیتی، محیط خوب برای بچهنداشتن دغدغه

شتن مدارس خوب، وجود تربیتی مناسب برای فرزندان، دا

 فضاهای آموزشی مناسب

محیط تربیتی مناسب 

 برای فرزندان

سالمت اجتماعی 

 و فرهنگی

 های محلۀ خوب ویژگی

های محلۀ خوب در شهر تهران، وجود  یکی از ویژگیمدار: های خوب و اخالق وجود آدم

دگان در دل کنن مدار در محله است. این ویژگی در میان مشارکتهای خوب و اخالق آدم

مدار، باشخصیت، های اصیل، اخالق مفاهیمی مانند داشتن مردم خوب، فرهنگ خوب مردم، آدم

پذیر، تربیت خوب و مواردی از این قبیل بروز یافته است. درواقع بخش مهمی از یک  مسئولیت

محله همچنان که در ادبیات نظری به آن اشاره شد، فضای اجتماعی و فرهنگی محله است. 

ها درون این فضا قرار دارند. افرادی که در یک محله زندگی اد، ارتباطات، رفتار و کردار آنافر

ها سالم باشد، مدار باشند و ارتباطات، رفتار و کردار آنهایی خوب و اخالق کنند، اگر آدم می

 فضای اجتماعی و فرهنگی محله هم فضایی مناسب و دلپسند خواهد بود:
ساله و  58)مرد، « های خوبی زندگی کنن و اصیل باشنخوب باشن. آدم اینکه همه با هم»... 

ساله و  23)مرد، « مردمش خوب باشن، با هم درگیر نشن، به هم احترام بذارن»متأهل(. 

ساله و  58)مرد، « طوریهمدارن. محلۀ خوب این های خوبی هستن، اخالقآدم»...مجرد(. 

بینن، سعی کنن با محبت ای هم از کسی می به هم محبت کنن. حتی اگر بدی»متأهل(. 
جوابشو بدن نه با دشمنی؛ یعنی در کنار هم بتونن با خوبی، با احترام و با ادب زندگی کنن. 

 ساله و متأهل(. 52)مرد، « حقوق همدیگه رو رعایت کنن

روابط همسایگی همواره یکی از ابعاد مهم تعلق به تعامل سالم و خوب با همسایگان: 

صورتی پررنگ در نیز رضایت و کیفیت زندگی افراد در محله است که این موضوع به محله و

های مهم محلۀ خوب در  ادبیات تحقیق وجود دارد. واقعیت هم این است که یکی از ویژگی

های  شهر تهران همین تعامل سالم و خوب با همسایگان است. اینجا است که وجود همسایه

تماد به فضای محله، تعامل سالم با همسایگان و احترام و خوب، روابط اجتماعی خوب، اع
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اعتماد به همدیگر ویژگی مهمی برای محلۀ خوب است. در واقعیت هم بسیاری از ارتباطات و 

افتد. اگر افراد از  مراودات اجتماعی افراد در شهرها، محیط محله و محیط همسایگی اتفاق می

ها خوب  باشند، بالطبع فضای محله هم برای آن این محیط اجتماعی و فرهنگی رضایت داشته

برند؛ حتی به همکاری و مشارکت در امور  کردن در آن لذت می خواهد بود و از بودن و زندگی

 شوند: محله و بهبود آن تشویق می

کنن، یه تعامل سالم با هم داشته باشن؛ یعنی  کسایی که تو این محله دارن با هم زندگی می»
ساله  40)زن، « ای هم نداشته باشن و کنار هم با اعتماد و احترام زندگی کننآزار و اذیتی بر

 ساله و متأهل(. 34)زن، « های خوب داشته باشه همسایه»و متأهل(. 

های محلۀ خوب در  تمیزی و بهداشت محله یکی دیگر از ویژگیبهداشت و تمیزی محله: 

وب و مناسبی برخوردار باشد و همچنین ای از نظافت و تمیزی مطل شهر تهران است. اینکه محله

کند؛ جایی که  دارای امکانات بهداشتی مناسب باشد، یک محلۀ خوب را در ذهن افراد تداعی می

شود، زباله و آشغال در فضای محله وجود ندارد و انباشت  در آن به نظافت محله رسیدگی می

یز و مرتبی است. چنین نشده است، انواع حشرات موذی در محله نیست و در کل محلۀ تم

دهد و به  دهد، رضایت از محله را افزایش می ای به افراد حس خوب و سرزندگی می محله

شود، به  رو می انداز تمیز و زیبایی از محله روبه کند. وقتی فرد با چشم کیفیت زندگی کمک می

در محله لذت کنند و از بودن  رسد که افراد در قبال محله احساس مسئولیت می این باور می

شوند، در برداشت و چشم خصوص در دید افرادی که وارد محله میبرند. این موضوع به می

 ها تأثیر بسزایی دارد:انداز اولیۀ آن
کنم، به تمیزی اهمیت می کنم و خیلی تمیز می چون من خودم آدمی هستم که رعایت می»

ساله  34)زن، « اشت رو رعایت کننتمیز باشه. بهد»ساله(.  70)زن، « دهم و برایم مهم است

 و متأهل(.

های یک محلۀ خوب، به  بخش مهمی از ویژگیوجود امکانات تفریحی، فرهنگی و ورزشی: 

وجود امکانات تفریحی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی آن بستگی دارد. واقعیت این است که بخش 

توانند  قات فراغت همواره نمیشود و افراد برای گذران او مهمی از زمان افراد در محله سپری می

ها و  خصوص برای زنان و کودکان و نیز برای فراغت از محل زندگی خود خارج شوند، این امر به

یا تفریحات روزمره همواره   های روزمره بیشتر مصداق دارد. افراد برای اوقات فراغت ورزش
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ین تفریحات را در محلۀ خود های دیگر مراجعه کنند و عالقمند هستند که ا توانند به مکان نمی

 کند: های محلۀ خوب کمک زیادی می امکانات به ویژگی داشته باشند؛ بنابراین وجود این

خدمات شهری داشته »ساله و متأهل(،  55)مرد، « محلۀ خوب باید امکاناتش خوب باشه»
سال و  38 )مرد،« کردن داشته باشه یه امکاناتی برای ورزش»سال و متأهل(،  53)مرد، « باشه

امکانات شهری الزم رو داشته باشه، مثل امکانات تفریحی، ورزشی، »متأهل( و درنهایت 
 سال و مجرد(. 50)مرد، « فرهنگی

وهوای خوب برای محله همواره یک  آبوهوای خوب و فضای سبز و پارک:  وجود آب

جوی کمتری های  وهوای خوبی دارد و آلودگی ای که آب شود. محله ویژگی مثبت محسوب می

خصوص وقتی دارای اهمیت  داشته باشد، مورد عالقۀ بسیاری از شهروندان است. این مسئله به

خصوص در نقاط  است که بدانیم هوای شهر تهران در بیشتر مواقع آلوده است و این شرایط به

خصوص برای  تر است؛ بنابراین زندگی در مناطق آلوده به مرکزی و جنوبی شهر تهران پررنگ

 بخش نیست. پذیر همواره دشوار است و رضایت های آسیب روهگ

دیگر محلۀ خوب وجود فضاهای سبز، پارک، بوستان و امکانات   های همچنین از ویژگی

تفریحی مناسب است.  محلۀ سرسبز که فضاهای سبز کافی در اختیار داشته باشد تا افراد بتوانند 

محلۀ »شود:  خوبی برای محله محسوب میاوقات فراغت خود را آنجا سپری کنند، ویژگی 

 ساله و مجرد(. 26)زن، « خوب باید سرسبز باشه و منابع و فضاهای سبز داشته باشه

در ادبیات نظری گفتیم که دسترسی آسان به ملزومات زندگی و وسایل نقلیۀ عمومی: 

اید برای سرزندگی و قابلیت زیست محله و همچنین رضایت و کیفیت زندگی، این مکان ب

خصوص از منظر اقتصادی باشد تا فرد دلبستگی و وابستگی به  بتواند پاسخگوی نیازهای فرد به

های آسان و خوب به خدمات مورد نیاز عمومی و روزمره،  محله داشته باشد؛ بنابراین دسترسی

ها ها جزئی از این ویژگی هستند. در کنار این دسترسی آسان به امکانات زندگی و نیازمندی

ها و  ترسی یا نزدیکی به وسایل نقلیۀ عمومی، همچنین دسترسی یا نزدیکی به اتوباندس

توان گفت  های این مؤلفه هستند؛ بنابراین می های اصلی نیز بخش مهمی از ویژگی خیابان

پاسخگویی به نیازها در داخل محله و نداشتن دغدغه برای رفع نیازها در محله از مواردی 

 ای محلۀ خوب تأثیر زیادی دارند:ه هستند که بر ویژگی
کنه، همه چی دوروبرش باشه، الزم نباشه نیم  خیلی مهمه آدم توی محلی که زندگی می»

ساله و مجرد(.  21)مرد، « ساعت یه ساعت وقت بذاری بری یه جای دیگه تهیه کنی
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ر مون رو برطرف کنیم و مغازه و فروشگاه دای که بتونیم داخلش نیازهای اولیه محله»
های دسترس باشه. اماکن تفریحی و فضای سبزش خوب باشه. مدارسش خوب باشه. بانک

« ونقل عمومی خوب باشه و مترو و اتوبوس داشته باشه مختلف داشته باشه. از نظر حمل

 ساله و متأهل(. 36)مرد، 

های یک  بودن محله از ویژگی خلوت و ساکتبودن محله:  جمعیتسکوت، خلوتی و کم

ای دارای  اند. اینکه محله کنندگان بر آن تأکید داشتهاست که بیشتر مشارکت محلۀ خوب

های ساکت و آرام باشد و خبری از هیاهو، شلوغی و صداهای مزاحم نباشد،  ها و کوچه خیابان

هایی درواقع دارای جمعیت کم، معتدل  یک ویژگی بارز و دلخواه برای محله است. چنین محله

ای آرام و  کند. هرقدر محله موضوع به خلوتی و آرامی محله کمک می و مناسب هستند و این

خلوت باشد و جمعیت متعادلی داشته باشد، برخوردهای اجتماعی، فرهنگی و نیز معضالت 

 کند: شود و به بهبود چهرۀ محله کمک می دید کمتر می قابل

ساله و مجرد(.  21)مرد، « خلوت باشه، آروم باشه، زیاد سروصدا نباشه، شلوغ نباشه»

محلۀ خوب آرامش و آسایش داره. »ساله و متأهل(.  58)مرد، « جمعیت معتدل داشته باشه»
دونی محلۀ خوبیه، ساکته، بافرهنگه. از ت بره تو حیاط یا کوچه می ساکته، راحتی داره. بچه

 ساله و متأهل(. 45)زن، « هر لحاظ آدم راحته

های ما  د موضوع را به همراه دارد که در یافتهاین ویژگی چنمعماری و ظاهر خوب محله: 

صورت یک ویژگی بارز نشان داده شده است. این ویژگی با خود شهرت خوب محله،  نیز به

تصویر ذهنی خوب از محله، تمیزی و زیبایی محله را به همراه دارد. این ویژگی در بلندمدت 

اقتصادی و فرهنگی باال در چنین قیمت زمین را افزایش داده است و سبب شده افراد با سطح 

ای با ظاهر و معماری خوب و تمیز موجب  هایی وارد شوند. به این صورت که محله محله

تدریج قیمت امالک در این محله افزایش یافته است  شهرت خوب محله شده است. درنتیجه به

اند که و شهرت  شدهها  و به دنبال آن افرادی با سطح باالی اقتصادی و اجتماعی وارد این محله

 کنند. خوب محله و زیبایی را در آن بازتولید می

این مؤلفه دربرگیرندۀ مفاهیمی مانند معماری شهری و اصولی، فضای شهری استاندارد، 

ها و  ها، نمای خوب و تمیز خیابان بودن ظاهری محله، نوسازبودن ساختمان مدرن و شیک

 مواردی از این قبیل است:روهای خوب و  ها، بافت عریض، پیاده محله

ساله و مجرد(.  30)زن، « کنه، مدرن و شیک باشهآدم دوست داره جایی که زندگی می»

 55)زن، « آن آبرومون نره محلۀ تر و تمیزی باشه، شیک باشه که دو تا فامیل از یه جایی می»
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و  ها و شکل ظاهری فضای شهر مهمه که محیط خوب و مناسب خیابون»ساله و متأهل(. 
ساله و متأهل(.  38)مرد، « ها ناجور و نامرتب نباشنها و کوچهآرومی داشته باشه، خیابون

یه محلۀ خوب از لحاظ فضای شهری استاندارد ساخته شده باشه... امکانات شهریش و »
 ساله و متأهل(. 34)زن، « طراحی شهریش مهمه

سبک زندگی همدیگر  در محلۀ خوب افراد درنکردن در سبک زندگی دیگران:  دخالت

کنند، کسی کاری به کار کسی ندارد، در کار هم دخالتی ندارند، همدیگر را زیر نظر  دخالتی نمی

ای افراد آزار و اذیتی  کنند. در اینجا و در چنین محله ندارند و در زندگی همدیگر کنجکاوی نمی

که در این ویژگی نهفته  ها مفاهیم مهمی بودرسانند و سر در کار خود دارند. این به هم نمی

های مختلف زندگی و تعامل مناسب با همسایگان در این بعد  بودند؛ بنابراین احترام به سبک

خصوص شهر تهران، افراد  داده در جامعۀ شهری ایران و به قرار دارد. امروزه و با تغییرات روی

ز مدارا است. در اینجا اند؛ بنابراین در این ویژگی صحبت ا های مختلف زندگی شده دارای سبک

ها و زدودن  ها، تسهیل روابط اجتماعی افراد در محله توان با ایجاد فضاهای اجتماعی در محله می

 ها گام برداشت: داوریپیش

اینکه »ساله(.  70)زن، « ادبی، دخالت نباشهبی، کسی کاری به کار کسی نداشته باشه. فضولی»
کنه و آزار به کسی نمیار کسی دخالت نمیهر کس سرش به کار خودش هست، کسی تو ک

مردم تو کار همدیگه دخالت نکنن، سرشون به کار »ساله و متأهل(.  36)مرد، « رسونه
)مرد، « خودشون باشه. درک باالیی داشته باشن، کاری به حسن و عیب دیگران نداشته باشن

 ساله و متأهل(. 36

فضای اجتماعی محله و مت اجتماعی: های اجتماعی و وجود امنیت و سال نبود ناهنجاری

های اجتماعی و فرهنگی باشد و در  کند، اگر عاری از ناهنجاری می  فضایی که فرد در آن زندگی

آن حضور افراد معتاد و موادفروش، جوالن اراذل و اوباش، دعوا و مرافعه، سرقت و دزدی و 

ود. افراد در این فضا خاطرجمع مواردی از این قبیل نباشد، توأم با آرامش و آسایش خواهد ب

های محلۀ خوب، نبود  شوند و خیالشان راحت خواهد شد؛ بنابراین یکی از ویژگی می

ها، داشتن امنیت، سالمت اجتماعی  های اجتماعی و فرهنگی است. در کنار این ویژگی ناهنجاری

بودن  ع سالمهای مطلوب افراد از یک محلۀ خوب است. درواق و محیط اجتماعی سالم، خواسته

خصوص برای کودکان و زنان در ایجاد یک محلۀ خوب اهمیت  داشتن در آن به محله و امنیت

 ای دارد. ویژه
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های اجتماعی زیاد، امنیت کمتر و مناسبات اجتماعی ناسالم، همواره  هایی با ناهنجاری محله

ورود مهاجران  های جمعیتی زیاد قرار دارند. خروج ساکنان قدیمی و بومی و در معرض حرکت

 شود: هایی می تر سبب فرسایش بیشتر محله در چنین محله با طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین
محلۀ خوب باید آروم باشه، شلوغ نباشه، معتاد نداشته باشه، موادفروش نداشته باشه. اگر »

داشته محلۀ خوب باید امنیت »ساله و متأهل(.  52)زن، « شهها نباشه، محله بهشت میاین
امنیت و آرامش به نظر »ساله و متأهل(.  62)مرد، « باشه، اراذل و اوباش و معتاد نداشته باشه

تره. من خودم اگر بخوام جایی زندگی کنم، انقدر که امنیتش برام مهمه، من از همه چیز مهم
که  شه این وابستگی رو پیدا کنمانقدر که سالمت اجتماعیش برام مهمه، ایناست که باعث می

 ساله و متأهل(. 65)زن، ...« بخوام تو اون محل بمونم

های محلۀ خوب، داشتن محیط  یکی دیگر از ویژگیمحیط تربیتی مناسب برای فرزندان: 

های  کنندگان با توجه به دغدغهفرهنگی مناسب برای فرزندان است. مشارکت-تربیتی و اجتماعی

دانستند که مکان مناسبی برای  ا جایی میتربیتی که دربارۀ فرزندان داشتند، محلۀ خوب ر

ها  ها باشد و فضای تربیتی مناسب و همچنین محیط سالم و خوبی را برای بچه کردن آن بزرگ

ها نگرانی زیادی  شوند و خانواده فراهم آورد. در این محیط، کودکان با فرهنگ مطلوبی بزرگ می

ی ندارند. در چنین محیطی عالوه بر های اجتماعی و فرهنگ ها به ناهنجاریبرای آلودگی آن

موارد ذکرشده، وجود فضاهای آموزشی مناسب و داشتن مدارس خوب یک اولویت است. در 

 اند. ها یادگیری از محیط و همساالن نقش مهمی دارد که به آن توجه ویژه کرده نگاه خانواده

شون دغدغۀ آینده ها توی محیط سالمی هستند.دوست دارم بدونم اطرافیانم مخصوصاً بچه»
محلۀ خوب... »ساله و مجرد(.  20)مرد، « و تربیتشون رو نداشته باشم. بافرهنگ بزرگ بشن

ها خیلی از نظر تربیتی محیطش برای بچه مناسب باشه. مردمش عفت کالم داشته باشن، این

 ساله و متأهل(. 38)مرد، « مهمه

های کلی وارد کردیم، این  لب حوزهها یا مضامین را در قا وقتی ویژگیتعریف محلۀ خوب: 

هایی که برای محلۀ خوب  ها در سه حوزه مشخص شدند؛ بنابراین با توجه به ویژگی ویژگی

گفته شد، محلۀ خوب جایی است که دارای سه بعد مهم سالمت اجتماعی، فضای کالبدی و 

 محیطی مناسب باشد که از امکانات و تسهیالت زندگی برخوردار است.

نکردن در سبک زندگی  مدار، دخالتهای خوب و اخالق تماعی شامل وجود آدمسالمت اج (1

های اجتماعی، وجود امنیت و دیگران، تعامل سالم و خوب با همسایگان، نبود ناهنجاری

 سالمت اجتماعی و درنهایت محیط تربیتی مناسب برای فرزندان است؛
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بودن محله،  ساکت و خلوت فضای کالبدی و محیطی مناسب شامل بهداشت و تمیزی محله، (2

 وهوای خوب و معماری و ظاهر خوب محله است؛ آب

های آسان به ملزومات زندگی،  برخورداری از امکانات و تسهیالت نیز شامل دسترسی (3

 وسایل نقلیۀ عمومی، وجود فضاهای سبز، پارک و مواردی از این قبیل است.

توان محلۀ  طورکلی می شود، به می ستنباط شده ا با توجه به آنچه از این ابعاد و مضامین مطرح

 گونه تعریف کرد:خوب را در شهر تهران و از نظر شهروندان این

کنند، در سبک  مدار زندگی میهای خوب و اخالق محلۀ خوب جایی است که در آن آدم»

کنند و با همسایگان خود تعامل سالم و خوبی دارند. در چنین  زندگی دیگران دخالتی نمی

ها و مشکالت اجتماعی در سطح پایینی قرار دارد، امنیت و سالمت اجتماعی ای ناهنجاری محله

برقرار است و محیط تربیتی مناسبی برای فرزندان و کودکان وجود دارد. در این محله، 

های آسان به ملزومات زندگی و وسایل نقلیۀ عمومی فراهم است و از فضاهای سبز،  دسترسی

ین قبیل به مقدار مناسب برخوردار است. همچنین این محله، ساکت و پارک و مواردی از ا

 «وهوا، معماری، ظاهر خوب و بهداشت و تمیزی برخوردار است. خلوت است و از آب

 اند از: برخی تعاریف درباره محلۀ خوب عبارت
های اصلی راحت باشه، ترافیک کمتر باشه، تردد  ن ای هست که دسترسی به خیابو محله»

های خرید داشته باشه. از نظر امنیت مشکل نداشته باشه. فضای تر باشه، دسترسیراحت
ها تو خیابون وجود داشته شده، رسیدگی شهرداری و جای پارک برای ماشین بافت بازسازی

 های باال(. ساله، متأهل، محلۀ خوشه 40)زن، « باشه

ت. این خیلی مهمه؛ یعنی اولین ویژگی محلۀ خوب، امنیت هست. بعد فرهنگ مردم اونجاس»
تعامل خوب داشته باشن. با احترام با هم برخورد کنن و به هم اعتماد داشته باشن. به زندگی 

 های باال(. ساله، مجرد، محلۀ خوشه 30)زن، « همدیگه و رفتارهای همدیگه کنجکاو نباشن

و آبادانیش  یکی اینکه مردم خوبی داشته باشه که بتونن محله رو حفظ کنن یا به عمران»
ترین عامل در بودنش تالش کنن. هر کسی یه آشغال نریزه و بره. مهم بپردازن. برای سالم

هاش هستن و دیگه اینکه دسترسی خوبی داشته باشه، ای آدمبودن هر منطقه صحیح و خوب
ساله، مجرد، محلۀ  30)زن، « امکانات خوبی داشته باشه... از نظر جمعیتی آروم باشه

 متوسط(. های خوشه

هاش خوب باشه، فضای سبز سروصدا باشه، امنیت داشته باشه، دسترسیآروم باشه، بی»
 های پایین(. ساله، متأهل، محلۀ خوشه 40)زن، « خوب داشته باشه
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های مختلف و با وضعیت اجتماعی و اقتصادی  ها از خوشه درنهایت با توجه به اینکه محله

به سه طبقۀ « دانش عامه»ها را با مفاهیم شناختی  هیم محلهمختلف انتخاب شده بودند، اگر بخوا

های باال، متوسط و پایین تقسیم کنیم و نگاه شهروندان به محله را از این زاویه نگاه کنیم،  محله

 توان به دو نکتۀ مهم اشاره کرد: می

بود های پایین بیشتر بر ن های محلۀ خوب، در محله نکتۀ اول، در تعریف افراد از ویژگی

های مثبت، تأکید بر  شد و در محله مسائل، مشکالت و بارهای منفی یا سلبی محله تأکید می

بودن محله در برابر نبود  وجوه مثبت محله و ابعاد انضمامی محله بود؛ برای مثال خلوت

نبودن محله یا داشتن محیط سالم در برابر نبود مشکالت و مسائل اجتماعی در  سروصدا و شلوغ

 ها است. ز جملۀ این ویژگیمحله ا

ساکت، خلوت و کم»های در عوامل و مضامین  ترین تفاوت در میان محلهنکتۀ دوم، مهم

های اجتماعی و وجود امنیت و نبود ناهنجاری»، «معماری و ظاهر خوب محله»، «بودن جمعیت

حث همان است. در موارد دیگر مبا« محیط تربیتی مناسب برای فرزندان»و « سالمت اجتماعی

های دیگر هم مطرح شد، مگر  نگاه مثبت یا منفی به مفهوم محلۀ خوب که تا  بود که در محله

های  های باال در این عوامل نسبت به محله توان گفت محله که میطوری حدودی وجود داشت؛ به

 پایین در وضعیت بهتری قرار داشتند.

 گیری بحث و نتیجه
ها، ابعاد و تعریف محلۀ خوب در شهر تهران بود؛ چرا که  یدنبال بررسی ویژگاین مطالعه به

تواند مشکالتی را به همراه داشته باشد. نداشتن تعلق به محله،  بودن محله می نقصان در خوب

طورکلی  گذاری در محله، نداشتن احساس همدلی با محله و به نداشتن، نبود سرمایه مشارکت

ت و امکانات مناسب برای خروج از محله باشد، از گذران وقت در محله که فرد مترصد موقعی

اندازی در بلندمدت از ساکنان بومی و قدیمی  پیامدهای این امر هستند. محله با چنین چشم

رود؛ بنابراین به محلی برای مهاجران جدید تبدیل  شود و تحرک جمعیتی آن باال می خالی می

له و صدمه به شهرت آن را به دنبال شود. این شرایط درنهایت فرسایش هرچه بیشتر مح می

برد.  کند و آسایش ساکنان را از بین می دارد، فضای اجتماعی و فرهنگی محله را دچار ناامنی می

ها و ابعاد  ها تا حد زیادی به ویژگی فرهنگی و جمعیتی محله-توان گفت پایداری اجتماعی می

های محلۀ  ها با ویژگی ش محلهگرد و فرسایمحلۀ خوب بستگی دارد. رشد و توسعه یا عقب
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خوب عجین شده است؛ بنابراین آشنایی با اینکه احساسات شهروندان چگونه نسبت به محلۀ 

تواند برای بهبود  ها و ابعاد محلۀ خوب دارند، می گیرد و چه شناختی از ویژگی خود شکل می

 ای و شهری در تهران راهگشا باشد. وضعیت محله

بینند که دارای سه بعد  دهد شهروندان، محلۀ خوب را جایی می ینتایج این تحقیق نشان م

مهم سالمت اجتماعی، فضای کالبدی و محیطی مناسب و برخوردار از امکانات و تسهیالت 

( و سلیمانی مهرنجانی و همکاران 1999ها دقیقاً مواردی هستند که نیومن )زندگی باشد. این

براین، در بعد سالمت کنند. عالوه ها اشاره میآن های شهری به پذیری محله( در زیست1395)

( در بعد فضای 1392زاده ) ( و فرازمند و صحی1395اجتماعی، سلیمانی مهرنجانی و همکاران )

پذیری و کالبدی و محیطی مناسب و همچنین بعد امکانات و تسهیالت زندگی، نظریات زیست

 اند. پذیر به این ابعاد اشاره کردهیستطور جدی برای داشتن شهری سرزنده و ز سرزندگی، به

دهد محلۀ خوب جایی است که در آن،  همچنین بخش دیگری از نتایج این تحقیق نشان می

کنند و با  کنند، در سبک زندگی دیگران دخالتی نمی مدار زندگی میافراد خوب و اخالق

ماعی کم است، امنیت ها و مشکالت اجتهمسایگان خود تعامل سالم و خوبی  دارند، ناهنجاری

و سالمت اجتماعی برقرار است، محیط تربیتی مناسبی برای فرزندان و کودکان وجود دارد و 

ای  های آسان به ملزومات زندگی و وسایل نقلیۀ عمومی فراهم است. درنهایت محله دسترسی

وهوا، معماری و ظاهر خوب و همچنین بهداشت و تمیزی  ساکت و خلوت است و از آب

های مثبت از محله بسیار  ردار است. این تعریف از محلۀ خوب به احساسات و برداشتبرخو

توان گفت  گیری تعلق به محله را ایجاد کند. پس می های شکل تواند زمینه نزدیک است که می

ای خوب باشد، تعلق به محله  محلۀ خوب با تعلق در پیوند بسیار نزدیکی قرار دارد. اگر محله

توان گفت برای داشتن شهری سرزنده و پایدار  ت و باال خواهد بود. با این دید مینیز در آن مثب

های محلۀ خوب  که دارای شهروندانی با تعلق باال به محله است، توجه به ابعاد و ویژگی

 ریزان و مدیران شهری قرار گیرد. طور جدی مورد توجه برنامه ضروری است که باید به

گیری محلۀ خوب،  های محلۀ خوب نشان داد، ساخت و شکل طور که بررسی ویژگیهمان

های اجتماعی و فرهنگی و همچنین  ها، ویژگی های کالبدی و محیطی محله تحت تأثیر ویژگی

برخورداری از امکانات و تسهیالت زندگی قرار دارد؛ بنابراین برای ارتقای پایداری اجتماعی، 

زیست و سرزنده، الزم است به موارد زیر  های قابل ها و نیز ایجاد محله فرهنگی و جمعیتی محله

 توجه شود:
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ها از طرف مجموعۀ مدیریت شهری تهران و نهادهای  رسیدگی به مسائل و مشکالت محله (1

 ربط عامل مهمی برای ایجاد محلۀ خوب در شهر تهران خواهد بود؛ذی

آلودگی هوا و ها، کاهش  نیاز است که اقدامات عملی برای بهبود وضعیت ترافیکی محله (2

 جلوگیری از موارد ایجاد شلوغی و مزاحمت برای شهروندان انجام شود؛

گرفتن  ها، همچنین درپیش رسیدگی و ارائۀ برنامه برای بهبود وضعیت ظاهری محله (3

های فرسوده و نامناسب  های شهری، نوسازی بافت هایی برای رفع کج و معوجی محله برنامه

 انجامد؛ د ساکنان محله میو... در درازمدت به بهبود دی

ها انجام  ها و بهبود چهرۀ ظاهری محله الزم است اقدام اساسی برای نظافت و تمیزی محله (4

شود. درواقع این موضوع از مواردی است که چندان به هزینۀ زیادی نیاز ندارد، ولی به 

 ها توجه دارند؛کند که مدیران شهری به وضعیت آن شهروندان القا می

یزی در جهت گسترش امکانات و تسهیالت شهری برای تمام مناطق شهری تهران و ربرنامه (5

ها به وسایل نقلیۀ عمومی و مترو گام مناسبی برای بهبود  همچنین گسترش دسترسی محله

 ها در درازمدت است؛ وضعیت محله

ها  ریزی برای گسترش فضاهای سبز و پارک در نقاط مختلف شهر به سرزندگی محله  برنامه (6

 های خود تعلق بیشتری پیدا کنند؛ شود افراد به محله کند و سبب می کمک می

های  سازی و ایجاد مجتمع رویۀ ساختمان هایی برای گسترش بی گرفتن محدودیت درپیش (7

یابند و موجب شلوغی و  ها گسترش می ها که بیشتر از ظرفیت محله مسکونی در محله

 های محله سنخیتی ندارند؛ و توانمندی شوند، با امکانات محله ازدحام جمعیت می

ها  های اجتماعی و فرهنگی در محله الزم است برای کاهش مشکالت و ناهنجاری (8

 مشاهده تالشی جدی و ضربتی صورت گیرد؛ های قابل خصوص مسائل و ناهنجاری به

گیری روابط اجتماعی پایدار و سالم در میان  الزم است مجموعۀ مدیریت شهری، برای شکل (9

های  ها فضاهایی را ایجاد کند. در این خصوص، گسترش فعالیت سایگان و افراد محلههم

 گیری نهادهای مشابه کارساز است؛ ها یا شکل سرای محله

ها و  ها، فعالیت نیاز است ابتدا برای بهبود وجهۀ اجتماعی و شهرت برخی از محله (11

ند و بهتر شود. دوم ها بهبود پیدا ک اقداماتی صورت گیرد تا صورت برخی از محله

تواند  کند و می ها کمک می های مختلف به سرزندگی و پویایی محله برندسازی برای محله

 ها را تقویت کند. تعلق به محله
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