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آزاده شاهچراغی
دانشیار گروه شهرسازی ،واحد علوم تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 0931/00/01 :تاریخ صدور پذیرش0931/10/10 :

چکیده
نوشتار حاضر پس از شناسایی مولفههای موثر در ادراک ساکنین از مرز محله ،در صدد پاسخ به این سوال است که اوال ماهیت
واقعی مرز محالت براساس ادراک ذهنی ساکنین از آن چگونه است و ثانیا آیا می توان مبتنی بر مولفههای عینی و ذهنی حاصل از
توافق عام اکثریت ساکنین ،مرز محله را تعیین کرد؟ بدین منظور در این پژوهش کیفی با مرور ادبیات موضوع و جمع بندی و
تدوین مدل مفهومی برای تعریف مرز محله؛ در گام نخست به شناسایی مولفههای ادراک ساکنین از مرز محله(در دو نوع محله ی
قدیمی و جدید شهر تبریز) پرداختیم و در گام دوم با تعریف سطوح فضایی مرز محالت ،محدوده ای را با بیشترین هم پوشی در
ادراک جمعی ساکنین ،بعنوان مرز محالت مورد نظر پیشنهاد نمودیم .یافتههای این پژوهش نشان می دهد که محدوده ی محالت
دارای سطوح فضایی چندگانه ای است که حاصل مولفهها ،روابط و رفتار پیچیده در آنهاست و نیازمند برداشت تصاویر ذهنی
ساکنین و تحلیل ابعاد عملکردی ،کالبدی و معنایی به طور همزمان می باشد .پس نمی توان با تقسیمات رسمی و از باال به پایین،
محالت را بسادگی مرزبندی نمود و براساس آن برای مردمی که در آن زندگی می کنند برنامهریزی و سیاستگذاری صحیحی
انجام داد.
کلمات کلیدی :مرز ،مرز محله ،بعد ذهنی ،بعد عینی ،سطوح فضایی

 -0این مقاله برگرفته از رساله ی دکتری وحیده برنون با عنوان «تبیین مفهوم محله ،مرز محله در شهرهای امروزی با تاکید بر ادراک انسان و حس مکان» که با راهنمایی
دکتر ناصر براتی و مشاورهی دکتر آزاده شاهچراغی در دانشکده ی عمران ،معماری و هنر دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران ارائه گردیده است.
( -0نویسنده مسئول) naser.barati2012@yahoo.com
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مقدمه
مکانها در مقیاس متفاوتند؛ مکان سکونت من ،جایی که من بطور عاطفی ،احساس تعلق و دلبستگی به آن می کنم
ممکن است اتاق من ،محله ی من ،ایالت من و یا غیره باشد( ،Lewicka 2009:36به نقل از آلتمن و دیگران).
علیرغم تنوع زیاد مکانها با آنچه مردم با آن تشخیص هویت می کنند ،تمرکز متداول پژوهشگران محیطی بر "محله"
نقطه میانی مقیاس مکان می باشد( .)Lewicka,2009:36محله یک مفهوم اجتماعی و جغرافیایی است که نقش
بااهمیت و در حال افزایشی در پژوهشها ،تصمیمات ،سیاستگذاریها واختالفات در رفاه جمعیتهای شهری بازی می
کند (.)Coulton Claudia,2012ارزش دیگری که امروزه برای محله قائل می شوند در ظهورانواع جدیدی از
حاکمیت شهری است که آنرا پایین ترین مقیاس فضایی برای مدیریت شهری و برنامهریزی می دانند( مدنی پور،
 .)0901:019قلمرو واقعی یک محله ،بعنوان محدوده ی حد فاصل بین ملک خصوصی فرد و عرصه ی عمومی
شهر ،می تواند حس تمایز و هویت به ساکنین القا نماید ،نیازی که امروزه بیش از پیش در شهرهای بزرگ ناشناخته،
حس می گردد .بدون مرکز و مرز مشخص ،تفکر برنامهریزی محلهای دو ویژگی کلیدی خود را از دست می دهد .با
این حال عمدتا فرضیهها را در مورد مرز محالت خالصه می کنند .اغلب دانشمندان اجتماعی در تعیین مرز محالت
برآمار جغرافیایی ورسمی تکیه می کنند ،که تعاریف کاربردی ناقصی را برای تحقیق و سیاست گذاری پیشنهاد می
نمایند ( .)Sampson et al.2002 :445 ،Coulton Claudia,2012برعکس تئوریها درباره ی تعامالت بین ساکنان و
محالت شان نمونههای اندکی هستند(.) Sampson et al, 2002:444,Shinn and Toohey,2003پژوهش حاضر
به روش کیفی انجام شده و در بخش اول به مرور ،تحلیل و جمعبندی ادبیات موجود و پژوهشهای انجام یافته در
زمینه ی مرز محالت پرداخته است .محصول این بخش چارچوبی مفهومیست که به شناسایی مولفههای موثر
درادراک ساکنین از مرز محله می پردازد .در بخش دوم طی پیمایش و مصاحبه ،با روش اخذ تصویر ذهنی و برداشت
ادراک ساکنین مبتنی بر مولفههای چهارگانه ،به تعیین مرز محله حاصل از اتفاق نظر ساکنین هر یک از محالت
همت گماشته می شود.
مبانی نظری تحقیق
مرز
"مرزها" یک مفهوم جدید نیستند از زمانهای دور ،وجودهای انسانی به گسترش مرزها عالقمند بوده است .این
اشتیاق به یک موانع یا دیوارهایی برنمی گردد ،بلکه نقاط رجوع آنها ،یک حس اجتماعی میباشد.این نقاط رجوع،
آزادی مارا ضمانت می کند:آزادی برای خود شخص و برای دیگران(  .)Delphin.M,2012یونانیان و رومیها اولین
کسانی بودند که با مفهوم "مرز" دست به گریبان بودند .جهان بینی یونانی نسبت به بی نهایت ،بیشتر بر مفهوم
محدودیت ،تمرکز نموده است .زیرا تنها مفهوم محدودیت است که بر شکل و معیار بندی داللت می کند و بی
شکلی بعنوان بیانی از نقص ،مورد توجه قرار گرفته است(  ،Klause,2009به نقل از  .)Aristotleچندین فیلسوف
مشهور مانند الیب نیتس ،کانت ،هگل ،و کسبرز تاکید نموده اند که توسعه ی جهان بدون کاربرد مفهوم مرز
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غیرممکن است .مرزها موجودیت را تعریف می نمایند .آنها هویت انسانی را تعیین می کنند .مرزها به چیزها،
شخصیت می دهند(  .)Klause,2009چنانکههایدگر نیز اشاره می کند« مرز آن نیست که چیزی در آن از پیشروی باز
ایستد ،بلکه همانگونه که یونانیان می پنداشتند ،آنست که چیزی از آن آغاز شده و هویدا شود(شولتز.)30-0900:30
فرایند سرحدگذاری ،ابتدا در داستان خلقت ذکر شده است؛ آسمان( هفت آسمان) و زمین ،روشن و تاریکی و
همچنین آب و زمین تعیین مرز شده اند .پارادایس مفهوم دیگری است که داللت ضمنی به مرزها می
کند(.)Kummer,K,2009
لئوناردو داوینچی حدود  011سال پیش گفت که جایی که هیچ مرزی نباشد ،هیچ شکلی وجود نخواهد
داشت.امروزه روشن می شود که مرزها به اعتبار ،احترام و به رسمیت شناخته شدن داللت می کنند.مرزها"هویتها" و
"ارزش" چیزها را حفظ می کنند .امور بیرونی را بازشناسی می کنند ،آنها هستند تا"تفاوتها"راونه"اختالفات"راحفظ
نمایند(.)Kummer,K,2009
مفهوم مرز محله
مفهوم شهر در کل با دارا بودن یک گروه از محالت شکل دهنده ی آن ،مفهوم جدیدی نمی باشد(.)wright,1931
تفکر تفکیک شهر به بخشهای قابل تعریف و مدیریت یکی از دغدغههای قدیمی برنامهریزی و طراحی شهری بوده
است .یعنی از زمان هیپوداموس که شهروندان را به طبقات درآمدی و انواع زمین تقسیم می کرد ( Gormanبه نقل از
مدنی پور .)0901:013 ،تا اوایل قرن بیستم که تفکر آلمانی شهر را به زونهای مشخص تقسیم می کرد(Mumford

به نقل از مدنی پور .)013:0901ایده ی غالب در مورد محله اینست که داشتن یک محدود ی مشخص ،موجب
تقویت روابط اجتماعی و عملکردی می شود و حس تعلق به آن به دنبال تعریف یک ناحیه ی مشخص بوجود می
آید(کرمونا و تیزدل .)0900:093 ،محلهها یی که مرز و محدوده و هویت مشخص دارند بستری آماده برای ایجاد
تشابه و تفاوت فراهم می کنند(مدنی پور .)0901:000 ،روندی که لفور آن را «حق متفاوت بودن» عنوان می کند؛ به
نحوی که به امنی ت روحی و ایجاد پناهگاه در مقابل شهر بزرگ ناشناخته را تامین می کند(مدنی پور.)0901:001 ،
ماتین معتقد است مرز میان محلههای مختلف تحکیم بخش انسجام آنهاست .الکساندر معتقد است؛ « محله ،مسلما،
محدوده ای کمابیش مشخص دارد» .همچنین به عقیده ی وی قدرتمند بودن محدوده ی محله ،امری عملیاتی است.
اگر مرز خیلی ضعیف باشد ،محله نمی تواند هویت متمایز خود را حفظ کند(مدنی پور .)0901:090 ،براساس نظر
راپاپورت ،هویت به تمایز و شناخته شدن افراد و گروهها کمک می کند .تمام اشکال هویت ،شامل محتوا و محدوده
ای مشخص اند .با درنظر گرفتن چنین تمایزی ،تعریف محتوا و محدوده ای که بیانگر حریم محله باشد ،دو گام
اساسی در شکل گیری هویت محله مسکونی است(عینی فر .)0900 ،درحالیکه تداوم فضایی و خوانایی ،عوامل
مهمی برای طراحی محله اند محدودهها و لبههای قوی نباید لزوما" ماهیت کالبدی داشته باشند( Rapoport,

 .)1982:10لینچ معتقد است که لبهها و محدودههای قوی بجای موانع منزوی کننده ی مجموعهها ،خطوط وحدت
بخش آنها هستند(.)lynch,1960,65
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ابعاد عینی تعریف مرز محله
مرز عینی محله می تواند به دو نوع طبیعی یا مصنوعی باشد که از عوامل کالبدی حاصل میشوند ،مرزهای طبیعی
چیزهایی شبیه مناطق خارج شهر ،فضاهای سبز در دسترس ،نهرها و غیره و مرزهای مصنوعی مثل جادههای
کمربندی ،نوار صنعتی و (...الکساندر .)1387:123 ،در شهرهای متراکم لبه واحدهای همسایگی را اغلب
زیرساختهایی چون خطوط راه آهن و جادههای پر رفت و آمد مشخص و تعریف میکند(حبیب.)0930:011 ،انواع
دیگرمحالت نیز ،تفاوتهای اقتصادی ،سیاسی یا عملکردی را بکار می برند که بوسیله ی یک فرهنگ ،قدمت یا
میراث مشترک و یا از مشخصههای متمایزی همچون؛ اجتماعات دروازه دار ،ناحیه ی طراحی شده ی تجاری یا
بعنوان بخش فرسوده ی شهری متحد شده اند( Borden.T.Fبه نقل از .)2008:2 B.Wahl, E.Wilde,بطور کلی
مرزهای عینی و از پیش تعیین شده ی محله توسط گروههای درونی و بیرونی عبارتند از :محالت سیاسی ،محالت
اقتصادی_اجتماعی ،محالت کالبدی که اغلب بوسیله ی آژانسهای دولتی برای مقاصد اجرایی برنامههایشان تعریف
می شوند( تایوب و دیگران ،به نقل از .)Chaskin.1998 :4
ابعاد ذهنی تعریف مرز محالت
مسئله ی تعریف ذهنی محله در مطالعات اجتماعی و محلهای از غنای تاریخی برخورداراست( ;Anderson, 1990

.)Gould & White, 1974; Guest & Lee, 1984; Hunter, 1974; Keller, 1968; Lee & Campbell, 1997
بسیاری از اندیشمندان همچون کاتلر(  ،)0300ساتلز( )0310و البرتهانتر( )0313و دیگران از روش ذهنی و
برداشت تجربه ی ساکنین از محدوده ی محله ،دفاع کرده اند .منتقدان ادعا می کنند که تعریف محالت با استفاده از
نقشههای شناختی دارای توافق کمی در بین ساکنان و افراد بیرونی می باشد .با این وجود ،شواهد تجربی که فقدان
توافق عام را نشان دهد ،اندک است و در عوض نقشههای شناختی ،شباهتهایی را نشان می دهد که ساکنین ،برای
تعریف محله شان ،از عوامل ویژه ای استفاده می کنند( .)Hwang.J,2007ساکنین در تعریف محالتشان ،ممکن است
اطالعات جمعیتی ،مشخصهها ی کالبدی ناحیه را بکار گیرند و یا یک تصور نمادین از محله را مبتنی بر ادراک
طوالنی مدت از محله ترسیم نمایند( .)Elizabeth Campbell et all, 2009:464علیرغم تشخیص اینکه واحدهای
آماری ممکن است ارتباط تئوریکی محدودی برای مفاهیم مو رد مطالعه و تطابق محدودی برای معنای روانشناختی و
اجتماعی از محله داشته باشد و برای معیار اجتماعی « تعامالت چهره به چهره ی ساکنین» ،خیلی بزرگ می باشند،
اتکا بر محدودههای آماری ،بویژه برای تعریف مرزهای محلهای کامال رایج است( Elizabeth Campbell et all,

 .)2009:464عناصر موثر در شکل گیری این مجموعه از نقشههای ذهنی عبارتند از :عناصرکالبدی شامل مسیرها،
نشانهها ،مرزهای لبه ای .عناصر اجتماعی شامل واحدی از فضاهای پیوسته که فعالیتهای مختلف اجتماعی یا محتوای
نمادین یا تاریخی در آن رخ می دهد .عناصر عملکردی شامل نواحی جمعیت شناختی ،وجود موسسات اصلی،
وجود فرصتهاو مراکز فعالیت(تایوب و دیگران ،به نقل از .)Chaskin.1998 :4
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ماهیت فضایی مرز محالت
پژوهشهای مختلف پدیدارشناختی بر روی مرز محالت نشان می دهد که محالت بهترین مصداق از نبود نواحی
مجزا از هم در یک شهر می باشند(ساتلز ،به نقل از .)Y.Guo and R.Bhat,2010:4گالستر در پژوهش خود(،)0110
به تشریح این مطلب می پردازد که تعدادی از خصیصههای ساختاری ،جمعیتی ،محیطی ،تعامالت اجتماعی و
ویژگیهای احساسی که منجر به تمایز بین محالت می شود .مقیاس جغرافیایی محله اغلب در بین این ویژگیها،
متفاوت است( .)Galster,2001:2121کارهای ساتلز( )Suttles,0310و بیرچ( )Birch,1979نیز بیان می کند که
خانوارهای شهری می توانند چهار مقیاس فضایی مجزا از "محله" را درک نمایند( نمودار :)0
 -0کوچکترین سطح آن عبارت از بلوک چهره است ،ناحیهای که تا انتهای آن کودکان بدون نظارت والدین اجازه ی
بازی دارند( .) Galster,2001,2114محله در این سطح برای هر شخصی متفاوت است و بعید است که مرز
مشخصی داشته باشد( .)Y.Guo and R.Bhat,2010:5
 -0دومین سطح" محله ی دفاع شده" ،عبارت از کوچکترین ناحیه ایست که در بردارنده ی یک هویت مشترک
ناشی از تضاد یا تمایز بین دیگر نواحی بوده و بوسیله ی مرزها ،نشانههای شهری مشخص شده است(.) Ibid:2112
اندازه ی آن به حد کافی بزرگ بوده و شامل مکملی از تسهیالت محلی می باشد( .)Y.Guo and R.Bhat,2010:5
 -9سطح سوم"اجتماعی از تعهد محدود" می باشد که شامل ناحیهایست که توسط دولت محلی تعیین شده و
مشارکت اجتماعی افراددرآن داوطلبانه میباشد(.)Galster 2001:2114
 -3باالترین مقیاس جغرافیایی از محله " ،اجتماع گسترده با تعهد محدود" ،بخشی از شهر بوده که هویت آنها
معموالً از سیاستها و برنامههای دولتی ناشی می شود(.)Y.Guo and R.Bhat,2010:5
بلوک چهره
محله دفاع شده
اجتماع محدود
اجتماع گسترده

نمودار :1الیههای مختلف مرز محالت ،ماخذ؛ نگارندگان

ارائه ی مدل مفهومی پزوهش
در این قسمت بر اساس ادبیات نظری ارائه شده و تحلیل مطالعات و پژوهشهای مختلف ،مدل مفهومی(نمودار
)0برای تعریف مرز محله مبتنی بر مولفههای ذهنی و عینی ارائه می گردد .مبنی بر عمده ی نظریهها ،مرز محالت
عناصر ثابت و ایستایی نیست تا با معیارهای کمی و مشخصی قابل تعریف باشد ،محدوده ی محالت دارای سطوح
فضایی با هویتهای چندگانه ای هستند .مدل مفهومی تنظیم شده نشان می دهد که ماهیت فضایی محله بطورکلی در
چهار سطح قابل تصور است که هر یک از محدودهها بر مبنای مولفههای مختلف (عینی و ذهنی) حاصل می گردد.

 189فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامهریزی منطقهای) ،سال دهم ،شماره سوم ،تابستان 9911

سطح فضایی اول که ساتلز آنرا «بلوک چهره» 0می نامد محدوده ایست در حد یک بلوک که حاصل مولفههای ذهنی
و اجتماعی مبتنی بر ادراک ساکنین از محدوده ی خانه ی خویش تعریف میگردد؛ محدوده ی امن بازی کودکان
بدون نظارت والدین .دومین سطح فضایی( بنابر ساتلز ،محله ی دفاع شده ،)0کوچکترین ناحیهای که یک هویت
مشترک شناخته شده را برای اعضای درونی و بیرونی در بردارد و اندازه ی آن در محالت مختلف تغییر می یابد ،و
شامل مکملی از خدمات محلهای که در چرخه ی حرکتهای روزانه ی ساکنین می باشد.

نمودار -2مدل مفهومی تحقیق :تعیین مرز و قلمرو اجتماع محلهای مبتنی بر ابعاد عینی و ذهنی محله ،ترسیم :نگارندگان

در واقع در بعد عینی دارای مولفههای کالبدی و عملکردی(نشانههای خاص ،معابر و دسترسیها ،مراکز محلی)و در
بعد ذهنی دارای مولفهها ی اجتماعی( محدوده ی تعامالت روزانه و چهره به چهره ساکنین) و آشنایی فضایی در
محدوده ی حرکات روزانه میباشد .سطح سوم فضایی محله(اجتماع با تعهد محدود) ،ساختاری که بوسیله ی عالیق
دولتی و تجاری بیرونی اعمال شده که ساکنین با جوامع چندگانه ای با مرزهای تکه تکه دارای هم پوشی اند .این
محدوده در نقشههای تفصیلی و کاربری زمین توسط سازماهای رسمی بعنوان مرز محلهای تقسیم شده و وسعتی
بزرگتر دارد که ظرفیت آشنایی فضایی و حس مکان و تعامالت چهره به چهره ساکنین را ندارد .سطح چهارم(اجتماع

Block Face
Defended community

1
2
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گسترده با مسئولیت محدود) ،ناحیهای بزرگ مقیاس است که به بخشهای کلی از یک شهر رجوع می کنند مطابق
مدل مذکور ،در بین سطوح فضایی چندگانه ی محالت ،سطح دوم فضایی ،مبنی بر مولفههای کالبدی ،عملکردی،
اجتماعی و روانشناختی؛ محدوده ای است که میتواند باالترین میزان اتفاق نظر را در بین تقشههای شناختی و
ادراک ذهنی ساکنین در تعریف مرز محله شان به خود اختصاص دهد.
مطالعه ی نمونههای موردی
پیرو کولتن و دیگر پژوهشگران ،در این مقاله نیز ما مرزهای محلهای تعریف شده بوسیله ی ساکنین را با استفاده از
فرایند نقشه ی ذهنی که با نمونهها یی از هر دو گروه( زنان و مردان جوان و میانسال) در دو محله ی مقصودیه و
ولی عصر ساکن بودند ،آزمودیم.ما در مرحله اول با بررسی مولفههای( کالبدی ،عملکردی ،اجتماعی )..موثر در
ادراک ذهنی ساکنین ،ماهیت فضایی مرز محالت را شناسایی نمودیم .در مرحله دوم ،براساس اتفاق نظر اکثریت
ساکنین در نقشههای ذهنی ،محدوده ی هر یک از محالت را در سطوح فضایی مرز محالت تعیین نمودیم .در نهایت
با اتکا به توافق عمومی نقشههای ذهنی ساکنین ،به تعریف مرز محالت پرداختیم .تمرکز پژوهش حاضر بر تعاریف
مرز ذهنی ،یک تالش برای تکمیل مطالعاتی است که منابع اداری و رسمی را بکار می گیرند .بدین ترتیب ،مقاله ی
حاضر به تحلیل وآزمون مدل مفهومی ارائه شده در بین محالت انتخابی از شهر تبریز می پردازد .به دلیل گسترده
بودن شیوه ی مطالعه و لزوم انجام مصاحبه ی عمیق از ساکنین مبتنی بر برداشت نقشههای ذهنی ،به بررسی دو تیپ
متفاوت و متمایز از محالت تبریز پرداخته شد .از بین محالت قدیمی شهر تبریز ،محله ی مقصودیه در بافت تاریخی
و از نوع محالت مدرن و طراحی شده ،محله ی ولی عصر بعنوان نمونههای مورد مطالعه برای آزمون مدل پژوهش
انتخاب شدند.محله ی مقصودیه واقع در مرکز شهر و از محالت قدیمی و باهویت شهر تبریز می باشد که در
دادههای طرح تفصیلی منطقه  ،0قسمتهایی از محله ی ساعت را به خود اختصاص داده است (مهندسین مشاور نقش
محیط 0931 ،؛.)010کوی ولی عصر یکی از کویهای بزرگ ،پروسعت و طراحی شده ی تبریز است که در ناحیه
شرقی این شهر واقع شده است .این کوی از جهت ارتفاع ،یکی از مناطق مرتفع شهر محسوب می گردد.این کوی از
محلههای مرفه نشین شهر به شمار می رود .در طرح تفصیلی منطقه کوی ولی عصر به نواحی و محالت متعدد با
کدبندی آماری تقسیم شده است .در پژوهش حاضر یکی از محالت آماری که در بخش شمالی کوی واقع شده
است ،انتخاب گردیده است .در روش میدانی و تنظیم پرسشنامه ی مصاحبه ،به سنجش روایی و پایایی پرسشنامهها
پرداخته شد.روایی سؤاالت مربوط به متغیرها ،ابتدا از طریق روش تعیین اعتبار محتوایی و با استفاده از نظریات
صاحبنظران شهرسازی انجام گرفت .سپس برای تعیین پایایی پرسشنامه ،از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد.از
آنجاییکه هدف برداشت ادراکات ذهنی ساکنین در سطح محله برای تعیین مرز بوده است تالش گردید تا پرسشگری
و انجام مصاحبه در هر محله بین  11نفر از افراد دارای سنین باالی  01سال و با مدت اقامت بیش از  0سال و به
طور برابری از دو جنس زن و مرد به عمل آید .نمونه گیری ،به صورت خوشه ای تصادفی انجام گرفته است.
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تحلیل مطالعات میدانی صورت یافته
در مرحلهی میدانی و پرسشگری از محالت ،برای آزمون مدل مفهومی ارائه شده ،ابتدا مولفههای مختلف استخراج شده
از تئوریها و پژوهشهای پیشین بطور جداگانه ای( در دسته بندی ابعاد عینی و ذهنی) مورد مصاحبه قرار گرفت.بطوریکه
برای شناسایی ابعاد عینی تعریف مرز توسط ساکنین مولفههای کالبدی ،عملکردی ،عوامل سیاسی مورد پرسشگر قرار
گرفت و برای مطالعه ی ابعاد ذهنی عوامل اجتماعی ،روانشناختی و حس مکان مورد پرسشگری قرار گرفت .در مرحله
ی بعدی مبتنی بر مولفههای مذکور ،نحوه ی الیه بندی فضایی مرزمحالت مشخص گردید بطوریکه مجموع پاسخهای
ساکنین مربوط به هر بخش در نقشههای جداگانه ای ترسیم و نمایش داده شد ،برای مشخص شدن سطح فضایی
اول(بلوک چهره)پاسخهای ادراک ذهنی ساکنین از محدوده ی رخداد تعامالت اجتماعی ،حس امنیت و بازی کودکان
بدون نظارت و ...در محالت ،بطور جداگانه نشان داده شد ( .نقشههای ترسیمی  0و.)0

نقشه  -1سطح فضایی اول در محله ی مقصودیه

در مقصودیه اکثریت پاسخ دهندگان تا انتهای کوچه تعامالت صمیمی و محدوده ی بازی کودکان بدون نظارت
وجود دارد ولی در ولی عصر نیمی از افراد تا انتهای کوی و بلوک مسکونی را ذکر نمودند .این محدوده شامل سطح
بسیار کوچکی در حد انتهای کوچه یا انتهای مجتمع مسکونی نسبت به خانه ی مورد پرسشگری می باشد .به دنبال
آن سطح فضایی دوم که تحت عنوان «همسایگی دفاع شده» از آن یاد می شود و حاصل ترکیبی از مولفههای مختلف
عینی و ذهنی بطور همزمان می باشد شناسایی گردید.

شناسایی ابعاد عینی-ذهنی مرز محله187 ...

نقشه ی  -2سطح فضایی اول در محله ی ولی عصر

بدین منظور با اتکا به ترسیمات نقشههای ذهنی ساکنین ،محدوده ای که حاصل عوامل کالبدی(شامل :معابر مرزی
محله ،محدوده و لبه ی انتهایی محله ،مراکز عمده ی خرید محلی ،عناصر شاخص و نشانههای مهم محله)،
مولفههای عملکردی( شامل :محل ایستگاههای وسایل نقلیه ی عمومی ،محل مراکز آموزشی محله ،مکانهای
تسهیالت محلی ،پارک و ) ...در بعد عینی و عوامل اجتماعی(شامل محدوده ی رخداد تعامالت اجتماعی چهره به
چهره ،محدوده ی امنیت زنان در شب و  )...عوامل روانشناختی (محدوده ی آشنایی فضایی ساکنین ،محدوده ی
مورد عالقه ی بیشتر ساکنین ،محدوده ی حس ورود به محله و )....در بعد ذهنی مشخص گردید .محدودههای
مذکور در حد باالیی دارای هم پوشی بوده و عمدتا" از امتداد معابر اصلی محدودکننده ی محله ترسیم شده است.

نقشه ی  -3سطح فضایی دوم محله ی مقصودیه
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پاسخهای ساکنین ( طبق نقشه ی  9و جدول )3نشان می دهد که الیه دوم فضایی حاصل از نقشههای ذهنی ساکنین ،در
مقصودیه سطحی بزرگتر را درون کل بافت محله ،تا معابر اصلی شکل می دهد ولی در ولی عصر سطوح کوچکتری را متاثر از
معابر فرعی و خدمات موجود در آن بوجود می آورد .قدمت باالی سکونت در محله قدیمی مقصودیه و تعامل و آشنایی بیشتر
ساکنین و نیز به هم پیوستگی و امتداد کوچهها تا معابر اصلی منجر به ادراک گسترده تر از محدوده محله نسبت به ولی عصر
شده است.

نقشه ی  -4سطح فضایی دوم از محله ی ولی عصر

سطح فضایی سوم(اجتماع کوچک با تعهد محدود) ،شامل محدوده ای است که بطور رسمی نامگذاری شده و طبق محله بندی
طرح تفصیلی منطقه تقسیم گردیده است .سطحی به مراتب بزرگتر را شامل می گردد که در درون خود به محالت ذهنی
چندی قابل تقسیم است.
سطح فضایی چهارم(اجتماع گسترده با تعهد محدود) ناحیهای بسیار بزرگتر در سطح شهر است که ناحیه بندی رسمی
شهرداری را شامل می گردد و در مراجعات اداری ساکنین به سازمانهای دولتی قابل تشخیص می باشد.

نقشه ی -5سطح فضایی سوم از محله ی مقصودیه

شناسایی ابعاد عینی-ذهنی مرز محله181 ...

نقشه ی -6سطح فضایی سوم از محله ی ولی عصر
جدول -2مقایسه ی سطوح مختلف فضایی مرز محالت در محالت مورد پژوهش
سطوح فضایی مختلف

ابعاد

مرز محالت
الیه ی اول( بلوک

مولفههای موثر در

تفاوت ادراک ساکنین محله ی مقصودیه با ولی عصر در ابعاد مختلف

ادراک ساکنین
ذهنی

چهره)

اجتماعی:

در مقصودیه اکثرا تا انتهای کوچه تعامالت صمیمی و محدوده ی بازی کودکان بدون نظارت بود .ولی در ولی عصر نیمی از افراد تا انتهای کوی و

محدوده ی تعامالت

بلوک مسکونی را ذکر نمودند.

نزدیک

بلوک چهره در ولی عصر نسبت به مقصودیه در حال کاهش و از بین رفتن است.

محدوده ی امنیت
بازی کودکان

عینی

کالبدی:

در مقصودیه سر کوچهها ی اصلی منتهی به معابر اصلی بعنوان مرز محله در بافت به هم پیوسته بود .در ولی عصر معابر اصلی و فرعی در بافت

معابر ،لبهها

شطرنجی مرز محسوب می شد .نشانهها در مقصودیه عمدتا درون بافت و شامل خانههای تاریخی و مساجد بود ولی در ولی عصر در معابر مرزی و

مراکز

شامل پارک و برج تجارت جهانی و مجتمع تجاری بود.

نشانهها
عملکردی:

عمده ی خدمات محلی و آموزشی در مقصودیه درون بافت بوده ولی در ولی عصر در معابر اصلی و فرعی و مرزمحله

محل تسهیالت و

محل ایستگاههای حمل و نقل در مقصودیه در معابر اصلی مرز محله بوده ولی در ولی عصر در اکثر معابر اصلی و فرعی

خدمات اموزشی

خدمات تفریحی در مقصودیه در محدوده ی خارج از محله و در ولی عصر در بدنه معابر اصلی و فرعی وجود داشته

ایستگاههای حمل و
نقل
خدمات تفریحی و
ورزشی و..

الیه دوم( همسایگی
دفاع شده)
ذهنی

اجتماعی:

تعامالت و آشنایی فضایی و فضای مورد عالقه و امنیت برای اکثر ساکنین مقصودیه ،درون کل بافت و کوچههای محله تا معابر مرزی اصلی وجود

تعامالت روزمره

داشته است .در ولی عصر روابط محدود به ساختمان و بلوک مسکونی بوده و آشنایی فضایی و امنیت و فضای مورد عالقه تا معابر فرعی مرزی وجود

امنیت زنان در شب

داشته است.

روانشناختی:

در نتیجه ،الیه دوم فضایی در مقصودیه سطحی بزرگتر را درون کل بافت محله ،تا معابر اصلی شکل می دهد ولی در ولی عصر سطوح کوچکتری را

آشنایی فضایی

متاثراز معابر فرعی و خدمات موجود در آن بوجود می آمورد.

حس مکان
رسمی و سیاسی:

الیه سوم(اجتماع با
تعهد محدود)

عینی

الیه ی چهارم( گسترده

عینی

نامگذاری رسمی

محله بندی طرح تفصیلی است که محدوده ای بزرگتر از ادراک ساکنین از محالتشان را در برمیگیرد.

محله بندی طرح
تفصیلی
رسمی و سیاسی

محدوده ی ناحیه بندی عینی در نقشهها ی موجود که شامل چندین محله در مرکز شهر و کل شهرک ولیعصر در طرح تفصیلی می گردد.

با تعهد محدود)

منبع  :یافتههای پژوهش
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درگام نهایی تحلیل ،به تجمیع و هم پوشانی کل پاسخهای ساکنین در نقشههای ذهنی تالش گردید ،تا مشخص
گردد آیا محدوده ای حاصل از توافق عمومی ساکنین در محالت برای تعریف مرز قابل ترسیم است؟ نتیجه ی
همپوشانی نقشههای ذهنی کل پرسش شوندگان(کل  11نفر در هر یک از محالت) نشان می دهد که ،محدوده ای با
سطح باالی همپوشانی و اتفاق نظر عمومی قابل تشخیص است که در هر دو محله ی ولی عصر و مقصودیه تا حد
باالیی منطبق بر سطح فضایی دوم از الیههای فرضی مدل مفهومی میباشد( نقشههای شماره  9و  ،3سطوح فضایی
دوم از محالت)
بدین ترتیب مشخص می گردد که ادراکات و برداشتهای ذهنی ساکنین از محله ی زندگی خویش و رفتارهای
حاصل از آن ،حاصل ابعاد اجتماعی ،کالبدی و روانشناختی از محله می باشد .محدوده ی تعیین شده ،سطحی است
که مردم ادراک بصری و آشنایی فضایی کاملی در استفا ده از آن دارند و تا انتهای آن با اهالی و کسبه تعامالت
اجتماعی برقرار می کنند و زنان نیز در شب در محدوده ی موردنظر حس امنیت میکنند و از لحاظ کالبدی نیز
خدمات و تسهیالت مورد استفاده و عناصر شاخص را مدنظر قرار می دهند.
نتیجه گیری:
در پژوهش حاضر با تحلیل کیفی ادراک ذهنی ساکنین دو محله ی مورد مطالعه ،مرزهای فرضی محالت را در
سطوح فضایی چندگانه مشخص نمودیم .سطوح فضایی متعدد از مرز محالت ،هر کدام تحت تاثیر مولفههای
مختلفی حاصل گردید .علیرغم وجود تفاوتهای اساسی در گونه بندی ،بافت و قدمت محالت مورد مطالعه؛ هر دو
محل ه محل سکونت طبقه ی متوسط به باالی شهری می باشند .در حالی که مقصودیه به بازار و قلب تجاری شهر
تبریز نزدیک است ،محله ی ولی عصر نیز دارای یک مرکز فعال تجاری در سطح شهری می باشد .این دو مرکز فعال
تاثیرات مهمی در بعد عملکردی ادراک ساکنین از مرز محالت داشته اند .با این وجود تفاوتهای چشمگیری نیز در
ابعاد مختلف بین محالت وجود دارد .سطوح الیههای فرضی مرز در محالت حاکی از آنست که در محله ی
مقصودیه سطح فضایی اول از مرز ،کامال محسوس بوده و کوچکترین محدوده ی فضایی از محله(بلوک چهره)از
نظر اکثریت مصاحبه شوندگان قابل ادر اک است .در حالی که این سطح فضایی در ولی عصر در حال کم رنگ شدن
است .محله ی مقصودیه با قدمت و هویت اصیل خود در بین محالت قدیمی تبریز دارای عناصر شاخص و تاریخی
متعددی می باشد که نقش عمده ای در ادراک ساکنین دارد .مبتنی بر نقشههای شناختی ساکنین ،در محله ی
مقصو دیه در بین عوامل متعددی که الیه دوم فضایی از مرز محله را می آفریند؛ابعاد ذهنی در قالب مولفههای
اجتماعی و هویتی_ روانشناختی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند .ساکنین مقصودیه در پاسخ به سواالتی مانند لبه
ی انتهایی محله ،عناصر محدود کننده ی محله ،محدوده ی آشنایی کامل فضایی ،مکان حس ورود به محله عمدتا
سر کوچههای به نام محله را ذکر نموده اند( مثال تا سر کوچه ی صدر ،از سر کوچه ی مقصودیه )...که نشان دهنده
ی برجسته و مهم بودن بعد هویت شناختی و معنی در اذهان ساکنین مقصودیه می باشد .این درحالیست که در محله
ی ولی عصر( بدون وجود بناهای تاریخی و کوچههای با هویت) در بین عوامل متعدد ،مولفههای عملکردی و

شناسایی ابعاد عینی-ذهنی مرز محله119 ...

کالبدی نقش موثری در تعریف مرز محالتشان ایفا می کند؛ بطوریکه عمدتا معابر فرعی و اصلی تقسیم کننده ی
بلوکها و مرکز تجاری و پارک محله بعنوان لبههای انتهایی محله و محدوده ی آشنایی فضایی و حس ورود به محله
را شامل می گردد .از آنجاییکه محله ی قدیمی مقصودیه دارای بافت ارگانیک و بهم پیوسته و کوچههای طوالنی می
باشد ابتدا و انتهای کوچههای مذکور عمدتا" محدوده ی مرز محالت را تشکیل می دهد و در عین حال کوچههای
مذکور با ارتباط متداوم خو د نفوذپذیری پیاده و احاطه ی بیشتر ساکنین را به سرتاسر نقاط محله فراهم می سازد از
اینرو ادراک ساکنین مقصودیه سطح بزرگتری از محله را در مقایسه با ولی عصر در برمی گیرد .تفسیر پاسخها و
نقشههای شناختی ساکنین محالت حاکی از آنست که ابعاد عینی تعریف کننده ی مرز محله با مولفههای
کالبدی_ عملکردی غالب در محله ی جدید و طراحی شده ی ولی عصر و ابعاد ذهنی با مولفههای اجتماعی و
روانشناختی –هویتی ،در محله ی قدیمی مقصودیه نقش موثری در تعریف مرز محله توسط ساکنین داشته است .در
نهایت امر با همپوشانی نقشههای شناختی ساکنین در همه ی ابعاد مشاهده می گردد که محدوده ی مرزبندی محالت
مبتنی بر ادراک ساکنین در هر دو محله ،فضای کوچکتری را در مقایسه با مرزبندی رسمی طرح تفصیلی نشان می
دهد و ادراک ساکنین در هردو بافت مورد نظر علیرغم تفاوتهای موجود در ابعاد؛ از عوامل و مولفههای متعدد
اجتماعی-روانشناختی -عملکردی و کالبدی متاثر است .بنابراین نمی توان صرفا با اتکا به تعداد و اندازه ی بلوکها و
تعداد جمعیت ساکن به مرزبندی صحیحی از ماهیت محالت پرداخت .تعاریف ذهنی ساکنین از محله ممکن است
بر استراتژیهایی که ساکنین در تربیت فرزندانشان بکار می گیرند ،تاثیرگذار باشد .طرز و منشی که ساکنین در زندگی
اجتماعی محله شان دارند به همان نسبت تالشهایشان در فعالیتهای دسته جمعی موثر است .همچنین آگاهی از
ادراکات ذهنی ساکنین از محالت ،مرزهای آن ،مسائل و استفاده ساکنین از آنها ،ممکن است بخشی ضروری برای
توانمندسازی و درگ یری موثر ساکنین در فعالیتهای شهروندی محلی باشد .بنابراین درک اینکه چطور مردم بطور
ذهنی محالتشان را تعریف می کنند ممکن است صرفا یاری برای پژوهشگران محیطی نباشد ،بلکه همچنین برای
فعاالن و شاغالن اجتماعی نیز ضروری می باشد .در نتیجه تحقیق حاضر معیارهای ذهنی محله را بعنوان مکملی
برای تعاریف سازمانی یا برای معیارهای طرح شده براساس مشاهده ی محققان از فعالیتها و ویژگیهای محلهای
مطرح نمود .کثرت مسلم عوامل اجتماعی که بر مرزهای پدیدارشناختی موثرند و دشواریهای عملی مانند مولفههای
ادراک شده ،که ممکن است برای محققان آت ی مطرح گردد هرچه بیشتر ضرورت تالشهای آینده را مشخص می
نماید که تعاریف عملکردی و بهتری رااز فرایندها و خروجیهایی که حاصل تعاریف ذهنی از محله می باشد ،ارائه
نمایند.
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