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 چکیده:
 ایران و ترکیه در محله مدیریت تحوالت و ها ویژگی مهمترین. است ایران و ترکیه در محله مدیریت بررسی مقالهاین  هدف

 شورایاری انجمن تاسیس و قاجار دوره اواخر در محله کدخدای رفتن میان از و ترکیه در محله مختار نسبی ثبات همچون

 فنون از و است ای مقایسه تحقیق، روش روش. هستند مقاله توجه مورد ایران در1370 دهه اواخر در تهران شهر در محله

 مقاالت، ها، کتاب  از گیری بهره با  اسنادی شیوه به مطالعه های داده. است گرفته بهره خود موضوع مطالعه برای توصیفی

 محله مدیریت که دهند می نشان مقاله های یافته. اند شده گردآوری رسمی های سایت وب همچنین و موجود قوانین و ها گزارش

 مردم تر مستقیم و بیشتر مشارکت مردم، با نزدیک ارتباط به توجه با بیشتری دموکراتیک های ویژگی از ایران به نسبت ترکیه در

 شورایاری نظام در که حالی در شود می انتخاب مردم مستقیم رای با محله مختار. است برخوردار محله های گیری تصمیم در

  توان می و دارد عهده بر محله توسعه و عمومی امور گردش در مهمی نقش ،محله مختار. ندارد وجود اجرایی امور برای مقامی

 از محله مختار که حالی در همچنین. ندارد وجود محله سطح در مقامی چنین ایران در که حالی در دانست محله شهردار  را او

 مدیریت بهبود برای شود می پیشنهاد. هستند محروم ای پشتوانه چنین از ایران در ها شورایاری است، برخوردار قانونی پشتوانه

 سوی از شهردار مستقیم انتخاب و ایران شهرهای در محالت سطح در محله شهرداری تاسیس مانند اصالحاتی ایران در محله

 .گیرد انجام محله اهالی
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Abstract 

The article aims to study neighborhood management in Turkey and Iran. The main focus is on 

the most important characteristics of neighborhood management and its changes in Iran and 

Turkey such as the relative continuity of neighborhood headman (MUHTAR) in Turkey and 

the abolishment of the KADḴODĀ in the late years of Qajar period and the establishment of 

Tehran neighborhood council helper associations (SORA-YARI) in late 1990s in Iran. 

Comparative method and descriptive techniques are used for the study. The data are gathered 

from valid and reliable documents such as books, articles, official reports, legal documents and 

official websites. The study findings show that neighborhood management in Turkey has more 

democratic elements in comparison the similar system in Iran. Muhtar has close relation with 

local people and there is more direct participation in neighborhood decision making. Muhtar is 

elect by direct voting and there is no such role and voting in neighborhood council helper 

association. Muhtar has an important role in neighborhood daily affairs and we can name him 

neighborhood mayor. Neighborhood management in Turkey is enjoying legal support unlike 

Shora-yari in Iran. The article suggests some reforms as establishment of neighborhood 

municipality and the direct election of neighborhood mayors in Iranian cities.. 

 

Keywords: Neighborhood Management, Muhtar, Shora-yari, Neighborhood Municipality, 

Turkey.  
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 مقدمه و طرح مسئله 

 سبب محور خودرو شهرسازی هرچند. است اجتماعی زندگی شدۀ توجه کمتر اما مهم بخش محله 

 های دستگاه ناتوانی اما است، شده مبنا محله شهری زندگی فضای از ای عمده بخش نابودی و تخریب

 برای شهرهایی کالن، تعبیری در یا سالم و پایدار امن، زنده، شهرهای ایجاد در بازار نهادهای و دولتی

 آن اهمیت و محله به پژوهشگران و ریزان برنامه گذاران، سیاست سبب توجه دوبارۀ (1،1394گل)مردم 

 اهمیت .است شده روزمره صمیمی تعامالت و مراقبت فراغت، امنیت، چون کارکردهایی تأمین در

 را ها آن تخریب معروف، شهری اندیشمند جیکوبز جین که است جایی تا شهری زندگی برای ها محله

 ،2جیکوبز)داند  می آمریکا بزرگ شهرهای مرگ معادل ها، بزرگراه ساخت برای شهری نوسازی جریان در

1392.) 

 را محلی های چالش و مسائل که است این محلی توسعۀ های سیاست در شده پذیرفته اصل یک

 سیاست کشورها بیشتر در رو، ازهمین .کرد وفصل حل خوبی به تمرکزگرا رویکردهای با توان نمی

 سیاست، این در استفاده مورد های برنامه از. است شده دنبال محلی امور ادارۀ عرصۀ در تمرکززدایی

 است آن هدف. هستند اشاره قابل محلی اجتماعات به توجه و مشارکتی مدیریت مبنا، محله ریزی برنامه

  بگیرند. دست به را خود به مربوط امور ادارۀ بتوانند محلی اجتماعات که

. است ترکیه کشور محلی توسعۀ سیاست اجرای و تمرکززدایی در حوزۀ موفق کشورهای ازجمله

 حکومت تقویت راستای در و شود می محسوب توسعه الزامات ازجمله کشور این در محلی مدیریت

 و گیری شکل برای ضروری شرط یک ترکیه در محله. است گرفته صورت توجهی قابلِ اقدامات محلی،

 و پایداری به جامعه در مالکیت احساس ایجاد با محله. است شده دانسته پایدار جوامع حیات ادامۀ

 .کند می کمک آن مستمر بهبود

 مختار محله گذرد می آن تأسیس از سال 187 که ترکیه در محلی واحدهای ترین قدیمی از یکی

( محله سرپرست)مختار  سرپرستی به واحد این نداشت وجود شهرداری هنوز که زمانی است، یعنی

 شهر در را محله ساکنین بین اختالف رفع همچنین و محلی خدمات ارائه از  محله، اعم امور به رسیدگی

 از آن مدیریت و گردد می باز عثمانی امپراتوری زمان به محله تاریخی پیشینۀ. داشت عهده بر روستا و

 حکومت های بندی تقسیم در محلی دولت عنوان به محلهبه  هرچند .است برخوردار طوالنی تاریخی

تعامل  چگونگی و آن مدیریت و محله سازمان نشده است، ولی ای اشاره ترکیه اساسی قانون در محلی
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 و محلی حکومت سطح ترین پایین عنوان به است. محله برخوردار بسیاری اهمیت از مرکزی دولت آن با

  (.111:2017، 2، کالکیشم1است )ایلماز شده شناخته جامعه در اداری

 محوری محله های سیاست آمدن پدید موجب مدرنیستی شهری توسعۀ بر کوبنده و مؤثر نقدهای

 های شورایاری گیری شکل. است شده کشورها از بسیاری در اخیر های مهروموم در مداری محله و

 ایران شهرهای در ها سیاست این تحقق عنوان به توان می را شهرها از دیگر تعدادی و تهران در محالت

به  روستا باتوجه و شهر شوراهای تشکیل زمان به تهران شهر در امور سپردن و محله مدیریت .کرد تلقی

 قانون 71 ماده استناد به. گردد برمی اصل هفتم قانون اساسی مبنی بر سپردن ادارۀ امور به دست مردم

 و 1/3/1375 مصوب شهرداران انتخابات و کشور اسالمی شوراهای انتخابات و وظایف تشکیالت

 در ویژه به کیفی و کمّی ابعاد در شهری مختلف مشکالت و مسائل گستردۀ و عظیم حجم به باعنایت

 و نظرات از گیری بهره و تمرکززدایی مستلزم شرایط بهبود و مشکالت این رفع تهران، شهر کالن

 و ها سازمان و ها انجمن تشکیل نهادینه، و دائمی پایدار، واقعی، مشارکت و مردم آحاد های دیدگاه

 ششم بندهای اجرای خصوصاً و فوق اهداف تحقق راستای در. است مردمی و داوطلبانه مدنی نهادهای

 های انجمن تأسیس به طرح، این موجب به 3تهران شهر اسالمی شورای الذکر، فوق قانون 71 ماده هفتم و

 ،(تهران شهردار) تهران  شهر مدیریت شدن عوض با ادامه در کرد؛ اقدام تهران محالت در شورایاری

 در شهروندان حضور و مشارکت گسترش راستای در تهران شهر مدیریت ها، شورایاری بر عالوه

 71 ماده در مندرج 7 و 5 ،2 بند مفاد تحقق راستای در و محوری محله سیاست و مختلف های عرصه

 مصوبات استناد به و اسالمی شورای مجلس مصوب کشور اسالمی شورای تشکیالت و وظایف قانون

 و شرایط مهیا کردن برای تهران، شهر اسالمی شورای 229 جلسه 88/ 8/ 13 مورخ 160 -719 -1885

 و مند قاعده معنادار، آگاهانه، مشارکت گیری شکل منظور به الزم تشکیالتی و اجرایی قانونی، های زمینه

 های مشارکت دهی سامان دستورالعمل»اجتماعی  سرمایۀ از شهری مدیریت بهینه استفادۀ و پایدار

 مدیریت و ریزی برنامه در محوری محله رویکرد به دستیابی راستای در ،«تهران شهر محالت در اجتماعی

اشکاالت  (.1391 نیاسر، و نژاد پاکدل) شد  تصویب محالت سطح در محله امناء هیئت قالب در شهری

ها و شهرها  قانون اساسی در مورد شوراهای محلی باعث شده در تمامی مراکز استان 100حقوقی ماده 

های قانونی با مخالفت مجلس شورای اسالمی در تاریخ  رسد چالش شورایاری تشکیل نشود و به نظر می

نون انتخابات شوراها در راستای مرتفع کردن خأل قانونی قا 71ماده  7با طرح استفساریه بند 1398/ 17/9
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تر  جدی 1های نظارتی در خصوص محمل قانونی شدن شورایاری و ایرادهای وارده از سوی دستگاه

نهاد شناخته شده و  عنوان یک سازمان مردم گردد. باوجوداینکه انجمن محلۀ شهر و روستا در قانون به

است، اما بخش مهمی  محله مدیریت های شهری به دنبال بهبود برنامه ریزان مدیریت های برنامه سیاست

 سبب اطالعات کمبود یا برخوردار نیست. نبود زیادی از اطالعات اهمیت، ها باوجود از این سیاست

 شده ها برنامه اجرای های شیوه و اهداف نبودن روشن مانند محله مدیریت برای هایی چالش آمدن پدید

 بهبود برای موردِنیاز اطالعات تأمین برای خوب راهکار یک تواند می ای مقایسه مطالعات انجام. است

 با آن مقایسۀ و ترکیه در محله ادارۀ نظام تشریح با تا کوشد می حاضر مقالۀ .باشد ها محله مدیریت برنامۀ

 های که یافته هایی پرسش ترین مهم. کند کمک محله مدیریت مفهوم توضیح و تصریح به ایران وضعیت

 دارد؟ جایگاهی چه ترکیه عمومی امور ادارۀ نظام در محله: عبارتند از است ها آن به پاسخ دنبال به مقاله

 ترکیه در محله ادارۀ های نظام میان ها مشابهت و ها تفاوت ترین مهم اند؟ کدام محله ادارۀ عناصر ترین مهم

 اند؟ ایران کدام و

 

 

 پیشینه تحقیق

صورت راهبردی بوده و  کشورهای مختلف در ایجاد محالت پایدار بر اساس ظرفیت محلی و بهتجربۀ 

، برنامۀ 2012-2014های  دهد. در انگلستان بین مهروموم ها را در این زمینه نشان می تجارب آن

م، انجام شد. هدف این برنامه دستیابی به محالت سال 2استراتژیک مدیریت محله به مدیریت جان گاونتا

موفق و پایدار از طریق ایجاد مشارکت مؤثر و کارآمد با استفاده از منابع موجود مالی و انسانی برای 

اجرای برنامه مسیریابی  2001(. در سال 2014، 3حمایت از محله است )برنامۀ استراتژیک مدیریت محله

ای  این برنامه گروه حرفه .های موفقی بود که در محالت فقیرنشین انگلیس اجرا شد محله یکی از برنامه

های مختلف برای ایجاد فعال کردن و مشارکت  کوچکی متشکل از جمعی از ساکنین محله با مهارت

سال انجام شد )برنامۀ  6محالت محروم برای بهبود ارائه خدمات و توانمند کردن محالت به مدت 

تحت عنوان تأثیر تغییرات و  با تحقیقی 6و گونر 5زایلما 2017(. در سال 2008، 4مسیریابی محله

باال را  به اصالحات در دولت محلی ترکیه  به اصول تمرکززدایی و بهبود پاسخگویی و مشارکتی از پایین

های بسیاری دربارۀ  اند. در ایران نیز پژوهش ویژه محالت اشاره کرده در بهبود حکومت محلی به
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( توسعۀ اجتماع محلی را 1391محمدی )شورایاری و مدیریت محله انجام شده است. رضازاده و 

 (1395اند. فاضلی و قادری ) مبنا عنوان کرده های مشارکتی بر اساس رویکرد دارایی گیری از ظرفیت بهره

اند.  های مدیریت محله در محالت پرداخته با مقایسۀ مدیریت محله در ایران و انگلستان، به بیان چالش

های سنتی و منطبق بر رویکردهای غیرمشارکتی در امر  شیوه ( به راهگشا نبودن1392فنی و صارمی)

( عواملی که موجب پیدایش پدیدۀ فقدان نهادینگی 1393اند. شیرعلی و شهبازی ) توسعۀ محله پرداخته

شوند، فقدان نهادینگی شورای اسالمی شهر، محدودیت شورایاری، فقدان نظارت و  می در شورایاری

های قانونی و اصالحات موردِنیاز  شده، به چالش های مطرح در بیشتر پژوهشدانند.  ابهام در قوانین می

قوانین کمتر توجه شده است. پژوهش حاضر در نظر دارد از طریق مقایسۀ مدیریت محله ایران و ترکیه 

 به اطالعات موردِنیاز برای بهبود مدیریت محله بپردازد.

 

 چارچوب مفهومی

الزم  یالتیو تشک ییاجرا ،یقانون های زمینهو  طیشرا مهیا کردن یشهر تهران، برا یاسالم یشورا 

از  یشهر تیریمد ۀنیبه ۀو استفاد داریو پا مند قاعدهگیری مشارکت آگاهانه، معنادار،  شکل منظور به

 یراستا در« در محالت شهر تهران یاجتماع های مشارکت یده دستورالعمل سامان» ی،اجتماع یۀسرما

ی را در قالب تشکیل شورایاری در شهر تیریریزی و مد در برنامه یمحور محله کردیبه رو یابیدست

به نقش سرمایۀ اجتماعی در مدیریت  (. بنابراین باتوجه1391سطح محالت تصویب کرد )پاکدل نژاد، 

  قرار داد. لیتحل یمبانمحور محور را  هیسرما کردیرو لیتحل توان پایدار محله می

سازی محلی، تقویت رویکرد  ون توجه عمده مدیریت شهری بر ظرفیتتاکن 1980از اواسط دهه 

محور معطوف شده  سازمانی و درنهایت حرکت از نوعی مدیریت متمرکز به مدیریت محله -نهادی

ریزی مشارکتی  های شهری بر اساس برنامه ای در سطح محله های محله است. استفاده از ظرفیت

جای تعقیب اهداف و منافع شخصی به دنبال منافع جمعی باشد،  ههایی که ب پذیر است و مشارکت امکان

 (.51:1381گیرد )قبادی،  بر اساس سرمایۀ اجتماعی شکل می

پاتنام از مفهوم سرمایۀ اجتماعی برای مطالعۀ نهادهای دموکراتیک در ایتالیا استفاده  1990در دهه 

جامعۀ مدنی، یا ظرفیت جامعه برای  کرد. از این منظر، سرمایۀ اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت

های گروهی غیررسمی، داوطلبانه و غیردولتی است )تاجبخش،  مدیریت خویش از طریق فعالیت

سازی که  عنوان مادۀ خام ظرفیت (. سرمایۀ اجتماعی عنصر سازندۀ جوامع محلی است که به11:1384

توان به  به موضوع پژوهش می توجهشود. با نیاز توسعۀ اجتماعات محلی است، استفاده می خود پیش

 ای اشاره کرد: رویکرد سرمایۀ اجتماعی محله

 شود: این رویکرد مبتنی بر سه جنبۀ زیر توصیف میای:  سرمایۀ اجتماعی محله
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هایی که در درون محله برای  عنوان یک ساخت چند سطحی؛ اعتماد متقابل در قالب شبکه الف( سرمایۀ اجتماعی به

تواند به ایجاد یک ساخت اجتماعی چند سطحی از شهروندان  گیرند، می ریزی محله شکل می همدیریت و برنام

سازد. سرمایۀ اجتماعی در سطح محله  تری میسر می محله منجر شود که درنهایت ادارۀ امور محله را به شکل آسان

ریزی مشارکتی در  برنامهکند تا اعتماد شهروندان را جلب و مدیریت و  با ایجاد یک ساخت چندوجهی تالش می

ها نقش  ها و نهادها و شبکه محله را توسعه دهد. مبنای این جنبه، سرمایۀ اجتماعی ساختاری است و تشکل

 (.1389: 87گیری آن دارند )عبداللهی،  ای در شکل کننده تعیین

( بر اساس این 1999)های محلی؛ بولن  عنوان شکل متفاوت در استفاده از ظرفیت ب( سرمایۀ اجتماعی محله به

دهد: مردم این احساس  های دارای درجه باالیی از سرمایۀ اجتماعی را به شرح زیر ارائه می جنبه، مشخصات محله

ها برای مشارکت واقعی در  را دارند که جزئی از محله هستند، احساس مفید بودن و سودمندی کرده، توانایی آن

 کنند. ود دانسته و در آن احساس امنیت میشود، محله را متعلق به خ محله تقویت می

تواند از  ریزی می های برنامه ای. سیاست های مناسب محله عنوان ابزاری برای تقویت سیاست ج( سرمایۀ اجتماعی به

ریزی مشارکتی توسط ساکنان محله به اجرا درآید.  سطح ملی و کالن تعریف شود و در سطح محلی با نگاه برنامه

ها و هنجارهای جامعه،  ها، توجه به ارزش رکتی و اهداف و مقاصد عمومی به حمایت از شبکههای مشا فعالیت

ای را تقویت  های مناسب محله عنوان عنصر اساسی در سرمایۀ اجتماعی و تعلق و ایمنی محیطی، سیاست اعتماد به

توانند  جامعه هستند و میکنند جزئی فعال و تأثیرگذار در  و حفاظت کند. در توانمندسازی، شهروندان حس می

ها و هنجارهای رفتار عمومی و به اشتراک گذاشتن  فعالیتشان را مدیریت کنند و به انجام رسانند. توجه به ارزش

توالیی ، به نقل از 1999شود )بولن،  ها باعث تقویت حس اعتماد و تعلق به افراد ساکن در محله و مکان آن می آن

 (.1380شریفیان ثانی، و 

 

 تحقیق وشر

ای این است که با توصیف و  ای استفاده شده است. هدف روش مقایسه در این پژوهش از روش مقایسه

های تازه دست یافت.  ها را شناسایی کرد و به تفسیر و تعمیم ها، بتوان آن تبیین شباهت و تفاوت پدیده

و همکاران بر این باورند که ای عموماً سه مرحلۀ توصیف، مقایسه و نتیجه دارند. هیگ  مطالعات مقایسه

شود، موجب آگاهی  ها می مقایسه به این دلیل ضروری است که باعث اطالع بیشتر ما از دیگر مکان

مارش و استوکر، )دهد  شود و قدرت توصیفی ما را افزایش می تر ما از دیگر کشورها می کامل

های محلی و کشورها  کومتگیرندگان در شهرها، ح (. هر کشور مشکالتی دارد، تصمیم285:1384

(. هدف 3:1390توانند از یکدیگر بیاموزند )رز،  علت که با مشکالت مشترکی مواجه هستند، می این به

آموزی از تجربۀ کشور ترکیه درزمینۀ مدیریت محله  پژوهش حاضر نیز در همین راستا و با هدف درس

یه از عثمانی تا جمهوری انجام شده است. است. این پژوهش با رویکردی تاریخی دربارۀ ادارۀ محله ترک

و  ای کتابخانهآوری اطالعات از روش داست که برای گر یلیتحل –یفیمقاله از نوع توص ۀروش مطالع
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آن  های شاخصبررسی وضعیت مدیریت محله و  منظور به استفاده شده است. اسناد و مدارک ۀمطالع

 های گزارشو  ها ها، کتاب هدر کشور ترکیه به مقال یندها و عملکرد(امدیریت محله و فر )برداشت از

مدیریت  ۀاستانبول در حوزدانشگاه مکاتبه با برخی استادان از طریق  در این زمینه پژوهشی موجود

استخراج شده  ها شاخص ،معتبر مانند سایت شهرداری استانبول های همچنین مراجعه به سایت شهری و

و مطالعات  ای کتابخانهمحلی در ایران از روش اسنادی و  است. در مورد مدیریت محله و حکومت

 ه شده است.در این زمینه، استفاد شده انجام

 

 تحقیق های یافته

 جمهوری تا عثمانی حکومت از ترکیه در آن ادارۀ و محله جایگاه

 حکومت زمان از آن شهروندان که است این ترکیه در اجتماعی زندگی توجه جالبِ های ویژگی از یکی

 و بوده محلی مشترک نیازهای رفع برای جامع و همگون منظم، ساختار با محالتی دارای تاکنون عثمانی

 صورت شهری مدیریت قوانین در که اصالحاتی با اند. هرچند کرده حفظ را ویژگی این نیز امروز به تا

 محلی واحد ترین کوچک عنوان به همچنان محله است، ولی کرده زیادی تغییرات آن ادارۀ و محله گرفته،

 است حقوقی شخصیت فاقد محله اگرچه. است برخوردار ترکیه عمومی مدیریت در زیادی اهمیت از

 در که اقتصادی –سیاسی اقدامات در همچنین و دانشگاهی مطالعات و تحقیقات در محله ساختار اما

 خودکفا اقتصادی واحد عنوان به آمده «ِتوسعه درحال محالت» عنوان با هشتم ساله پنج توسعۀ برنامۀ

 (.  518:2018، 1، به نقل از اکمن199:2000است )وزارت توسعه،  شده تعریف

 کردند می زندگی محله در که مردمی. اجتماعی است واحد یک محله عثمانی حکومت دورۀ در

 داشته وجود ساکنان میان اجتماعی همبستگی تا بود شده سبب محله و بودند مسئول یکدیگر به نسبت

 را محله که گیرد می قرار عثمانی دوران شهرهای دربارۀ مرسوم های دیدگاه برابر در واقعیت این. باشد

 به اسالمی نمایی با عثمانی شهر بافت. کنند می معرفی عمومی ابتکارات و سیاسی استقالل هویت، فاقد

 گرفتند می شکل مذهبی ساختار یک اطراف در که شد می تقسیم بسته محالت نام به کوچکی جوامع

 :از عبارتند عثمانی دورۀ در محله های ویژگی برخی (.99:2003، 2)دوزباکر

 روستا با محله شباهت 

 جامعۀ دارند، روستا با زیادی های شباهت ها آن که است این دوره این در محالت خصوصیات از یکی

 مذهب اساس بر روستا مانند محالت. است آن عنصر ترین مهم هویت که اند داده تشکیل را ای بسته

 .است گرفته شکل آن ساکنان

                                                           
1 - Akman.Ogretim 

2- Duzbakar. Omer 
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 محله اجتماعی پایگاه 

 وضعیت و طبقه به توجه بدون محله که است این عثمانی محلۀ در ِتوجه قابل های ویژگی از دیگر یکی

 روابط اجتماعی، پایگاه و وضعیت و طبقه از نظر صرفِ اختالفات وفصل حل برنامۀ. است گرفته شکل آن

 زندگی فضای با است، مختلف های وضعیت ادغام محله. است کرده ماندگارتر و تر مستحکم را اجتماعی

 خود های خانه ساخت هنگام افراد که عواملی از یکی. است شده تشکیل مختلف های زبان و ادیان از که

بود  مذهبی و ای قبیله -قومی همگنی گرفتند، می نظر در مذهبی مجتمع یا عبادی مکان یک اطراف در

  (.112، 2ایلماز و 1کالکیشم)

 واحد اجتماع یک عنوان به محله تلقی  

 سطح در غیراخالقی و سوداگرانه رویکرد هرگونه عثمانی، های محله داخلی ساختاری قوانین لطف به

 مقایسۀ در است. واحد جمعیتی داشتن برای ها تالش این از ای نمونه. بود غیرممکن تقریباً محله

 عثمانی محالت در تفاوت باعث که توجه قابلِ مسئله عثمانی دورهۀ با فعلی همسایگی های شیوه

 مردمی. است درآمدی تفاوت شود می دیده امروزی محالت در که چیزی. بود اعتقادی تفاوت شود، می

 ترین مهم از عمومی امنیت تأمین. گرفتند می قرار صدر در بودند ساکن مسلمان محالت در که

 از اطمینان برای که اقداماتی ترین مهم شاید نیز شهری امنیت مورد در. است عثمانی دورۀ موضوعات

 باعث امر این که است همه برای جریمه پرداخت یا ساکنین همۀ برای مجازات گرفته، صورت امر این

 .بگیرند نظر زیر را یکدیگر اعمال افراد شد می

 واحد کشور این در محله هم کنونی دوران در تا شده سبب ترکیه در غنی تاریخی پیشینۀ همین وجود

 وجود ترکیه در محله از تر شده شناخته و تر مهم اداری نهاد هیچ و شود محسوب شهر اداری اصلی

 در روستایی و شهری توسعۀ های طرح تجویزی راهکارهای دیدگاه از انتقاد 1970دهه از. باشد نداشته

 منجر محله مورد در کامل تجدیدنظر به گرفت صورت ها محله و شهرسازی تاریخ مورد در که مطالعاتی

 بیشتر تأکید آن و دهد می قرار خود مطالعۀ موضوع ترین اصلی عنوان به را محله جدید، نگاری تاریخ. شد

شیوه این  محله. فیزیکی های ویژگی بر نه و آورد می هم گرد را ها آن است که روابطی و ساکنان بر

 اجتماعات توانمندسازی و محلی سازی ظرفیت بر را ریزان برنامه و مدیران عمدۀ نگاری، توجه تاریخ

 (.517:2018 اکمن،)است  ساخته معطوف محلی

 طی در تدریج به شاخص این. است عثمانی امپراتوری در محالت دهی سازمان در اصلی معیار یک دین

 زمان در محله گفت توان می. است شده تبدیل جمهوری در دموکراتیک معیار یک به نوسازی فرایند یک

 اساس بر جامعه در تمدن و دموکراسی اصلی های شاخص آن در که است محلی دولت یک عثمانی

                                                           
1 Kalkisim. Hassn  

2 Yilmaz.Nihat  
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 ابزار یک عنوان به همچنان دین محله، گیری شکل در. است شده بنا اقتصادی قومی و دینی، های شاخص

  (.106:2000، 1اورتایلی)دارد  قرار مشروعیت این مرکز در کلیسا و مسجد پدیدۀ. است مشروعیت

 آن جانبۀ سه های ستون ترین عنوان مهم به محله و اصناف بنیاد، سازمان سه عثمانی شهرهای مدیریت در

 مانند هایی مکان واسطۀ  به محلی اجتماعات. آمدند می حساب به اداری و اجتماعی های فعالیت برای

 ها مکان این .گرفت می شکل حمام عمومی حتی و بازار مجتمع، مدرسه، چشمه، کلیسا، یا مسجد

 پدیدۀ یک مساجد ِمثال عنوان به بود. اهمیت دارای محله مسائل و مشکالت حل برای محلی عنوان به

 و اجتماعی حوزۀ مسائل به رسیدگی عبادی، نیازهای تأمین غیراز به که رفت می شمار به زنده اجتماعی

 ازدواج، ثبت و محله ساکنان از مرکزی دولت های درخواست و ها سفارش مانند محله مدیریتی امور

 (.165-164: 2008 ،2اعلدا) گرفت ، در این مکان صورت میمردم مشکالت حل و نظامی امور و طالق

قانون  3داد. در ماده  رخ ها محله ویژه به و روستا و شهر مدیریت در جدیدی تمهیدات جمهوری اعالم با

 و تعامل که است فیزیکی فضای یک محله» تعریف شده است: گونه این شهرداری، محله 5393شماره 

 ساختار یک هم و است مدیریتی واحد هم محله. است شده تعریف جامعه یک عنوان به آن ساکنان همکاری

 وجود آن ساکنان بین در که مشابه های ویژگی و ها اولویت و نیازها با حکومت سطح ترین پایین در که اجتماعی

 را بسیاری های فعالیت که است اداری و اجتماعی شهری، واحد ترین کوچک محله. است شده دهی سازمان دارد

 استانی واحد ترین کوچک عنوان به محله که دارد اذعان ترکیه مرکزی دولت (.4:2017دهد )کوکلو، گل،  می انجام

 نقطۀ محله مدیریت منظر این از است. مهم جامعه توانمندسازی و مشارکت در آن نقش و دارد عهده بر را وظایفی

  (.534-517:2016است )اکمن،  محلی و مرکزی های اداره بین تالقی

 محسوب مرکزی دولت حکومت ِنظر تحت رسمی نهادی و ساختاری عثمانی دوران در محله مدیریت

 بین قوی ارتباطی اند توانسته ترکیه شهرهای در محله های مدیریت ها قرن از پس امروز اما شد، می

 نظر در محلی جامعۀ به نزدیک واحد یک عنوان به که محله مدیریت. کنند برقرار مردم و شهرداری

 شهرداری به را محلی جامعۀ مشکالت و ترجیحات نیازها، تا است شهرداری مکمل اکنون شده گرفته

 ادغام از که گرفته شکل جدید شهری مدل در روستایی محلۀ جدید پدیدۀ براین، عالوه. کند منتقل

 و محله مدیریت تحول است و در آمده وجود به 2000محله در دهه  به روستاها تبدیل و ها شهرداری

 را روابط که محله. است مهم بسیار اجتماعی زندگی و ترکیه سنتی مدیریت ازنظر آن جدید انداز چشم

 تعریف در مهم عاملی و جوامع هویت گیری شکل کنندۀ تعیین کند، می تعریف شهری منطقۀ در ویژه به

 مرکزی های دولت به خدمات ارائه در ضروری نهاد یک محله همچنین. است شهر در اجتماعی ساختار

 و کرده تقویت را ترکیه در روستایی اتحادیۀ و شهرها کالن ظرفیت اخیر، اصالحات. است محلی و

                                                           
1  Ortily.Liber 

2 Alada. Bayramoglu  
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 سطح یک ایجاد بدون توانسته ترکیه و برداشته محلی نهادهای به وظایف انتقال در اساسی های گام

 (.115:2009، 1گونوش)باشد  منطقه در خود اقتصادی–اجتماعی توسعۀ دنبال به در حکومت جدید

 جمهوری تا عثمانی از محله مختار نظام

 رئیس تعریف، ترین کوتاه در مختار. دارند اساسی نقش مختارها ترکیه، کشور در ها محله امور ادارۀ در

 از طورکه همان است. «برتر انتخاب»معنای  به و عربی مختار واژۀ. است شهری محالت یا روستا ادارۀ

. شوند می انتخاب گیری رأی طریق از شهری های محله یا روستا ساکنین سوی از مختارها آید، برمی نامش

 مدت و است محالت قانونی نمایندۀ مختار. ندارند مختار محله انتخابات در نقشی ترکیه در احزاب

 شده انتخاب محله مردم اکثریت سوی از جداگانه طور به که مختار. ماند می باقی سمت این در سال پنج

 انتخاب مردم مستقیم رأی با نیز ها آن که عضو چهار از که برگزیدگان شورای با را خود تصمیمات

  (.226:2014و همکاران،  2گول)کند   اند، اتخاذ می شده

 و هستند ها محله و روستاها نمایندگان آن مختارها که در ای منطقه 5241 شماره قانون 10 ماده

 یک عنوان به محلی یا محله ادارات» شوند: تعریف صورت به این  تواند می دارند عهده بر را آن مدیریت

 شهرداری توسط که را شهروندان به مربوط  خدمات از برخی که شوند می تعریف کوچک اداری واحد

  .«هستند واحدها این اداره مسئول مختارها دهند. می انجام است، شده تعیین

 و نشین مسلمان های محله در امامان نوزدهم، قرن اواسط در مختار سازمان اولین تشکیل زمان تا

 مواقع در داشتند و عهده بر را محالت ۀ ادار مسئولیت غیرمسلمان محالت در کشیشان و ها خاخان

 و خود اداری وظایف انجام با امامان. کردند می به امامان کمک نظم در برقراری نیز محتسبین اضطراری

 امنیت مسئول امامان 1829 سال تا. داشتند بسزایی تأثیر محله مردم بر شرعی وظایف انجام همچنین

 وظیفۀ. داشتند برعهده افتاد، می اتفاق محله در که را آنچه مسئولیت اخالقی پلیس عنوان به و بودند محله

 وظیفه انجام محله در دادرس عنوان به و بود شده سپرده امامان به محله مردم بین در جزئی اختالفات حل

 از الزحمه حق شامل ها آن درآمد و کردند نمی دریافت دستمزدی خود وظایف انجام برای آنان. کردند می

 تأمین کردند، می دریافت مسجد توسط که ای سهمیه و سپاری خاک مراسم های هزینه خدمات، برخی

 محالت اقتصادی و اجتماعی ساختار به بسته اما نبود، خاصی تعرفۀ دارای محالت در ها هزینه. شد می

 رسمی جنبۀ محله مدیریت مختار، قانون تصویب با 1829 سال محرم دوم در. یافت می کاهش و افزایش

 درجه به شدند می شناخته محله رئیس عنوان به که امامان نقش شد موضوع باعث این گرفت و خود به

 واحد های پایه سال در این شد. آغاز محله در سکوالریسم روند قانون این تصویب با. یابد کاهش دوم

 یک دوم محمود سلطان و بود شده ویران شهر در معادن از یکی. گرفت شکل استانبول در مختار

                                                           
1 Gonesh. Mehmet 

2  Gul.Huseyin 
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 امنیت حفظ برای نظامی نیروهای نبود در خطر، از جلوگیری برای را مختار سازمان نام با سازمان

 به شروع روستاها و محالت در مختار نظام 1833 سال در و کرد تأسیس  محلی کوچک واحدهای

 مختار سازمان تأسیس دهد می نشان این و شدند تأسیس 1854 سال در ها شهرداری. کردند فعالیت

 (.96:2000دارد )اورتایلی،  ترکیه در ها شهرداری تأسیس به نسبت بیشتری قدمت

 بار اولین برای و گرفت صورت 1864 سال در محله مختار به مربوط قوانین تنظیم باوجودِاین،

 مدیریت و تنظیمات تشکیل» عنوان با قانون این. درآمد اجرا به ترکیه در مختار قانون نام با رسمی طور به

 شده داده توضیح روشنی به مختارها وظایف قانون این در. شد اصالح 1876 سال در «والیات عمومی

 و کرد لغو را محلی ادارات و مختارها به مربوط مقررات تمام قانون عثمانی سلطان 1913 سال در. است

 در محالت خود کار به قانون این لغو باوجود همچنان مختار اما. رسید پایان به مختارها وظایف درنتیجه

 (.172:2004، 1کاورک)داد  می ادامه

 دهی سازمان قانون» عنوان با 5241 شماره قانون در مختار اختیارات و وظایف 1930 سال در

 و شد احیا 1944 سال در قانون این) بود شده بیان« روستاها و شهرها در برگزیدگان شورای و رئیسان

 ایجاد ها شهرستان و شهرها در که هایی محله در قانون این به باتوجه .(شد برطرف آن ایرادات و نواقص

 به برگزیدگان شورای و مختار نام به رئیس یک شوند، می تأسیس شهرداری قانون 8 ماده مطابق و اند شده

است. قانون شهرداری  2000(. تحول در مدیریت محله در دهه 189همان: )دارد  وجود مختار ریاست

هایی در تغییر کارکرد محله و مدیریت و جایگاه  تصویب شد، نوآوری 2005که در سال  5393شماره 

تر  آن در مدیریت شهری و روابط با شهرداری ایجاد کرد. همچنین نقش مختار را در ادارۀ محله پررنگ

روستاها با شهرهای کوچک و ادغام برخی  2008در سال  5747کرده است. با تصویب قانون شماره 

شهرها و توسعۀ اجتماعی این  شدن به محالت شهری توانست بر سیستم مدیریت شهری کالن تبدیل 

امکان تشکیل  2012شهرداری در سال  6360ِتوجهی بگذارد. با تصویب قانون  محالت تأثیر قابل

 (.25:2019 ،نیوشاهایکانفر وجود ندارد ) 500محالت کمتر از 

 

 مختار وظایف

 صورت در هستند سرشماری مسئوالن به اطالعات ارائه به موظف شهروندان جمعیت، قانون طبق

. کند به انجام این کار مجبور ها آن سرشماری مورد در اطالعات دادن با که است مختار وظیفۀ خودداری،

. است ها آن عهدۀ بر ها جاده بر مالیات اخذ مسئولیت و مربوطه شعب به سربازان معرفی طور همین

 نوشتن یا امضا به قادر مدنی دادگاه قانون موجب به که را کسانی نامۀ وکالت امضای دارد وظیفه مختار

                                                           
1Kavruk.Hikmet  
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 انتخابات دورۀ طول در دارند. خاصی وظایف انتخابات زمان در مختارها. دهد تأیید قرار مورد نیستند،

 کمیته عضو تمایل صورت در تواند می مختار و آید درمی تعلیق حالت به نمایندگان تبلیغات نامزدها،

 ها خیابان های نشانه و عالئم دارند وظیفه و هستند نیز ها خیابان مسئول شهر در شود. مختارها گیری رأی

 مهم های مسئولیت از یکی. دهند اطالع شهرداری به را آن تغییر یا خرابی صورت در و کنند بررسی را

 قانوناً مختارها. است سالخوردگان و نیازمندان معلولین، یتیمان، به کمک و تشخیص مختارها اجتماعی

 را مختارها وظایف ترین مهم توان می درمجموع. هستند محله به مربوط مسائل تمامی با برخورد به مجاز

  :دانست زیر شرح به

 انتخاب سال پنج مدت به محلی انتخابات به مربوط قانون در مندرج اصول طبق شهر در محله مختار

 :دارد عهده بر را زیر اختیارات و است، وظایف محله نماینده و رئیس که او. شود می

  و خدمات ریزی برنامه محله، به مربوط موضوعات در عقیده ابراز و محله منافع و حقوق ازحمایت 

 محله؛ شهرداری با گذاری سرمایه

 انجام از اطمینان و محله مشترک های خواسته گرفتن نظر در شهرداری، شورای جلسات در شرکت 

 محله؛ نیازهای با متناسب خدمات

 راهکارهای تعیین ها، آن بیان ونقل، حمل وفاضالب، آب بندی، پهنه محله، زیرساختی مشکالت شناسایی 

 شهرداری؛ به ها آن پیشبرد و مناسب

 های ارزش از حمایت و فرهنگی و اجتماعی روابط توسعۀ درزمینۀ شهرداری با الزم کارهای انجام 

 محله؛ ساکنان بین در فرهنگی

 با محله در ورزشی های فعالیت ترویج و گردشگری هنری، و فرهنگی های فعالیت دهی سازمان 

 شهرداری؛ همکاری

 شهرداری؛ همکاری با مهارتی و ای حرفه آموزش های دوره افتتاح 

 توسط شده ارائه خدمات از حمایت محله، مرزهای در زیست محیط حفظ برای پشتیبانی انواع ارائه 

 شهرداری؛

 محله؛ در ساکن معلولین و نیازمندان به کمک و اجتماعی خدمات ارائه 

  ها؛ شهرداری همکاری با محله در سبز مناطق و ها پارک ها، جنگل از نگهداری 

 پلیس؛ و شهرداری رانندگی، و راهنمایی نیروی به کمک 

 جلسات شورای ساکنان، اعالم محلی مشترک نیازهای تأمین منظور به ابتکارات و ها فعالیت انجام 

 محله؛  مردم به شهرداری شورای تصمیمات اعالم محله، مردم به شهرداری

 مربوط مسائل مورد در اظهارنظر برای دولتی های سازمان و نهادها سایر و شهرداری با روابط برقراری 

  (.784:2019 ، جکیو م  لمازی)امحله  به
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 مختار انتخاب شرایط

 که روستایی یا شهر محلۀ در انتخابات از قبل سال  یک حداقل باید مختار عنوان به انتخاب داوطلب 

 نباید. باشد داشته سن سال 25 حداقل باید داوطلب فرد. باشد ساکن دارد، را آن در شدن انتخاب قصد

 باید او. باشد عمومی خدمات از محرومان از یا تقلب یا و قاچاق سرقت، مانند جرائمی متهمان از

  بداند. را ترکی زبان به نوشتن و خواندن

 همچنین و مشاوران و شهردار با تواند می راحتی به شد، انتخاب مختار عنوان به فرد ازاینکه پس

 در محله شورای نمایندۀ عنوان به گیری تصمیم روند در تواند می مختار. کند برقرار ارتباط شهری ادارات

 مشارکت اجازه و دارد را شهرداری شورای جلسات در شرکت حق او. کند شرکت شهرداری جلسات

 از یکی مختار. است شده داده او به شهرداری نوسازی کمیتۀ مانند تخصصی های کمیسیون در

 مجمع با کاری جلسات در تواند می همچنین او. است شهری راهبردی برنامۀ تهیۀ در کنندگان مشارکت

 داوطلبانه های سازمان با همکاری در شهرداری با ها پروژه اجرای به و کرده شرکت شهر شورای عمومی

 تمایل با و کند نظارت شهری گیری تصمیم های هیئت های دستورالعمل بر باید مختار. بپردازد محله در

 و راهبردی برنامۀ محتوای باید مختار براین، عالوه. شود دعوت جلسات در شرکت برای خود

 را داده انجام محله در شهرداری که کارهایی مورد در اطالعاتی و عملکرد گزارش و بودجه های شاخص

 توسعۀ امر در مند عالقه مردم مشارکت به مختار سوی از اطالعات این گذاشتن اشتراک به کند. بررسی

 .کند می کمک محله

 کند می عمل محلی بازرس یک عنوان به قانونی، شدۀ تعیین های مسئولیت و وظایف بر مختار عالوه

های  محله را با استفاده از رسانه به مربوط امور در دولتی نهادهای سایر و شهرداری های و فعالیت

 خانواده های گذارد. در این جلسات انجمن اجتماعی و برگزاری جلسات محله در اختیار مردم محله می

  (.785ر دارند ) همان: حضو نیز آپارتمان مدیران و مدرسه و

 شورای محلی برگزیدگان در شهر 

محله، شورای محلی برگزیدگان محله است که به همراه مختار ادارۀ  مدیریت های یکی دیگر از ترجمان

 شورای ،1945 سال در مصوب شهرداری 5393 شماره قانون 29 ماده طبق محله را بر عهده دارند.

 و اصول اساس بر که است اعضایی از متشکل و است محله گیری تصمیم سازمان برگزیدگان، محلی

 چهار و اصلی عضو چهار از مختار استثنای به محلی شورای. شوند می انتخاب قانون در مندرج های رویه

 سال 5مستقیم و به مدت  رأی با برگزیدگان محلی شورای انتخاب. شود می تشکیل جایگزین عضو

 در محله نمایندۀ عنوان به که است رسمی نیمه و مدنی نیمه دموکراتیک نهاد یک ترکیه در شورا این. است

 را اجازه این قانون مطابق اما ندارد، ای بودجه هیچ شورا دفتر. کند می عمل محلی و مرکزی دولت برابر
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 و وظایف .(106:2005، 1کند )کوچبربر اقدام محلۀ خود در تهیه بودجۀ انسانی و مالی منابع از که دارد

 :هستند زیر شرح به قانون همین 30 ماده طبق برگزیدگان در محالت شهری محلی شورای اختیارات

 محله ساکنان داوطلبانه مشارکت با مشترک نیازهای تعیین ●

 محله زندگی کیفیت بهبود جهت الزم مطالعات انجام ●

 عمومی های سازمان و نهادها سایر و شهرداری با روابط حفظ ●

 محله به مربوط موضوعات مورد در نظر بیان ●

 باهدف دهندگان رأی همۀ نظرات تعیین منظور به عمومی افکار بررسی و ها نظرسنجی انجام ●

 محله مهم خدمات مورد در گیری تصمیم

  مختار با مشترک طور به اسناد امضای ●

 

 ساختار مدیریت محله در ایران

 مدیریت محله، ساختاری مدیریتی، نظارتی و اجرایی در سطح محالت شهری است که متشکل از: 
عنوان تیم نظارتی و  امنای محله )اعضای شورایاری و مطلعین محله و برخی مسئوالن نهادهای محلی به هیئت -1

محوری )مدیر  اری در امر محلهعنوان مدیر محله و بازوی اجرایی شورای یکی از اهالی محله به -2گیرنده(،  تصمیم

مکان و ساختمانی با کاربری اداری برای استقرار کارکنان  -3شود(،  امنا انتخاب می محله با تصمیم اکثریت هیئت

هایی در موضوعات مختلف اجتماعی و فرهنگی و  های فعالیتی که تحت عنوان خانه حوزه -4سرای محله، 

کنند. مدیریت محله در بطن یک ساختار نظارتی به نام  و ... بیان می خدمات آموزشی و مهارتی و توانمندسازی

شورایاری شکل گرفته که خود هیچ مبنای قانونی نداشته و فاقد سازوکارهای روشن و شفافی در انتخاب اعضا 

امنا هستند از حوزۀ مدیریت محله شناخت کافی ندارند )فاضلی و  است و اعضای شورایاری که اعضای هیئت

 (. 117:1395ری، قاد

 . وظایف مدیریت محله1جدول 

 های محله ادارۀ واحدهای مربوط به سالمت امور ورزشی، تفریحی، فرهنگی و مذهبی و کتابخانه

 های اجتماعی در محله مشارکت در کنترل و کاهش آسیب

 پذیر محله های آسیب شناسایی و کمک به گروه

 مشارکت در حفظ و ارتقای زیباسازی محله

 دهی شهروندان در محله دهی امور مربوط به مدیریت بحران و سازمان مدیریت و سازمان

 های مختلف شهرداری در محله سنجی و اجرای فعالیت ای، نیازسنجی، امکان نظارت بر اجرای سند توسعۀ محله

 مشارکت همکاری در آموزش و افزایش سطح آگاهی شهروندان در محله

 (1395: قریشی مدیسه )منبع

 

                                                           
1- Kocberber.Seyit   
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 ترکیه و ایران در محله مدیریت مقایسۀ

. آن پرداخته است جایگاه و منزلت بهبود به دموکراتیک و مؤثر محلۀ مدیریت ایجاد منظور ترکیه به

 فرهنگ ازنظر که است کشوری ترکیه اینکه اول. است گرفته صورت زیر دالیل به ترکیه کشور انتخاب

 مدیرت اینکه دوم. دارد( محله کدخدای)محله  مدیریت در ویژه به ایران با بیشتری های قرابت تمدن و

 های برنامه با همسو و دنیا در موفق مدیریتی الگوی یک عنوان به ترکیه در محله مدیریت ویژه به محلی

 شناخته ملل محلی از سوی سازمان دموکراسی توسعۀ و اجتماعی توسعۀ ارتقاء و ترویج پایدار توسعۀ

 یعنی. است مدرن الگوهای و سنتی الگوهای از تلفیقی ترکیه در محله مدیریت اینکه سوم است. شده

 مدیریتی امروزی، مدرن و علمی الگوهای در آن از گیری بهره و سنت حفظ بر عالوه است توانسته ترکیه

 و سنت تلفیق با شهرها کالن با کوچک شهرهای و روستاها برخی ادغام)نهد  بنیان را کارآمد و قوی

محله(. این بررسی در حوزۀ مشروعیت و شخصیت حقوقی، الگوی  مدیریت ارتقاء باهدف مدرنیته

 مدیریت محله در شهر، اهداف و اصول مدیریت محله صورت گرفته است.
 

 . مشروعیت و شخصیت حقوقی و نوع انتخابات مدیریت محله در ایران و ترکیه2جدول 

 ترکیه ایران شرح

 دارد دارد مشروعیت

 ندارد ندارد شخصیت حقوقی

 مستقیم غیرمستقیم نوع انتخابات

 (.2018( و اکمن )1395قریشی مدیسه ) منبع:

 

 و محله امنای هیئت توسط محله مدیریت ولی بوده مستقیم صورت به شورایاری اعضای انتخاب ایران در

. است مختار انتخاب برابر در دموکراسی از تری پایین درجۀ این شود و می انتخاب غیرمستقیم صورت به

 با ها آن شدن درگیر باعث محله، شهروندان توسط عمومی قدرت مستقیم اعمال با مستقیم دموکراسی

 مشارکتی مدیریت طریق از مشکالت وفصل حل در ها آن مشارکت و طرف ازیک محلی مشکالت

 آگاهانۀ و عملیاتی عینی، واقعی، تمرین و شهروندان آگاهی و دانش ارتقای باعث امر این و شود می

  .شود می همگانی نظارت و دموکراسی
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 ترکیه و ایران در شهری محالت مدیریت . الگوی3جدول 

الگوی مدیریت  کشور

 محله

نحوه 

 انتخاب

بودجه و منابع  تعداد اعضا

 مالی

مشی  محور خط مدت فعالیت

دموکراتیک در سطح 

 محلی

 4نفر اصلی و  9 مستقیم  شورایاری ایران

 البدل نفر عضو علی

سال تمام و  2 شورای شهر

انتخاب مجدد 

 بالمانع

  -ظاهر دموکراتیک به

ِنظر شورا با  تحت

 اختیارات مبهم

 3نفر عضو و  7 مستقیم مختار محله ترکیه

 البدل نفر عضو علی

سال تمام و امکان  5 شورای شهر

 انتخاب مجدد

 -دموکراتیک

 با اختیارات کامل

 (2014( و قانون محله ترکیه )1398داخلی شورایاری محله: دوره پنچم ) نامه آیینمنبع: 

 همۀ. دارد را محله شورای و محله مدیریت انتخابات در شرکت حق تُرک و ایرانی فرد هر

 تُرکی ملیت یا و ایرانی ملیت دارای. کنند شرکت انتخابات این در توانند می سال 18 باالی شهروندان

 و تمام سال 22 باید کنند شرکت انتخابات بخواهند در که کسانی و نباشند سوءسابقه دارای و بوده

 . باشد رأی اخذ محلۀ ساکن ماه شش حداقل

 
 ها و اصول مدیریت محله در ایران و ترکیه . هدف4جدول 

 اصول ها هدف کشور

 داوطلبانه/غیردولتی/غیرمتمرکز تحقق و اجرای قانون شوراها، تقویت مشارکت شهروندان ایران

 غیرسیاسی/مشارکتی/خودگردان

مشارکت مردمی/ افزایش کیفیت زندگی/ فراهم آوردن فرصت  ترکیه

 ای برای توسعۀ محله

طرفی/احترام به حقوق  شفافیت/داوطلبانه/بی

 شهروندان

 (.2018( و اکمن )1395قریشی مدیسه ) منبع:

 

 در توانند می ولی ندارند، شوراها و شهرداری قانون و ساختار در جایگاهی ها شورایاری ایران در

 های ظرفیت مردم، بیشتر مشارکت جلب با تواند می نهاد این. باشند داشته بسزایی نقش محله مدیریت

 در ترکیه با محله مختار. کند فراهم محلی اجتماعات های الیه ترین اصلی با گرفتن ارتباط برای خوبی

 است مردم و حکومت بین واسط پلی مانند و دارد عهده بر را محله شهردار حکم همحل شورای همکاری

 .آورد می فراهم را محالت در اجتماعی و اقتصادی توسعۀ فرصت و

 

 گیری نتیجه و بحث

 شورای یا شهر های انجمن با جلساتی هرچند. است برخوردار ای ویژه جایگاه از محله مختار ترکیه، در

 مالقات به خود کار محل همان در باشد که شغلی هر در مختار اما گیرد، می صورت مختار دفتر در شهر
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 روش این .یابد می اطالع روزانه و مستمر طور به آنان نیازهای و مسائل از و پردازد می مردم چهرۀ به چهره

 زمانی در کدخداهادر ایران  که چیزی همان تقریباً شود، یعنی می اجرا طریق همین به روستاها نیز در

 حکم ترکیه در مختارها. داشتند شهرها در دستیارانشان و کالنترها یا و روستاها در دور چندان نه

 و مسکن ارزیابی مانند عمومی خدمات ارائه در نیز مختلف های گروه از و دارند را محله شهرداران

 ها شغل تمامی از داوطلبانه صورت بهو  محالت خود ساکنین شامل ها گروه این برند. می بهره آن خدمات

 نقش ایران کنند. در می یاری محله ادارۀ در را مختار که باشند می عمومی خدمات ارائه باهدف اصناف و

 از همچنان مدیریتی رویکردهای است و نشده نهادینه شهر مدیریت امور در شورایاری های انجمن

 زیرا دارند، محلی امور در محالت به آنان خاطر تعلقِ خاطر به کمی مشارکت مردم. است پایین باالبه

 خود بِین زندگی طول در زیادی جایی جابه است حاکم مسکن بازار در که شرایطی خاطر به مردم

 خدمات دهندگان ارائه های فعالیت و ها برنامه و خدمات عرصۀ در مردم ترکیه در دارند. مختلف محالت

 محله سراهای در آموزشی های برنامه و ها رده در شرکت به تنها مشارکت ایران در که درحالی درگیرند،

  ندارند. اختیار منابع مالی در و قدرت درواقع داشته و مشورتی جنبۀ شورایاری های انجمن. است

مدیریتی باید  چنین به رسیدن برای شده است. بنا مشارکتی دموکراسی پایۀ مدیریت مطلوب محله بر

 عادی قوانین به باتوجه ایران مدیریت محله در. اقدام کرد آن رفع جهت در و شناسایی را آن های نارسایی

 در مدیریت محله ارکان یابد. دست مطلوب جایگاه به است نتوانسته ها شهرداری و شوراها به مربوط

مردم با علت آشنا نبودن  شورایارهاست و به به محدود صرفاً مردم مشارکت نحوۀ و نشده تقویت ایران

 شده تقویت محور توسعه رویکرد مدیریت محله با ترکیه عملکرد آن درصد مشارکت نیز پایین است. در

 نظام برای کارآمدی الگوی تواند آید که می به شمار می خوب محلی حکمرانی تحقق از موفقی که مدل

 .باشد ایران ادارۀ محله برای

 پیشنهادها 
 توان به موارد زیر اشاره کرد: پژوهش برای بهبود نظام مدیریت محله می های حاصل از این در راستای یافته

ها وارد  ها و افزایش مشارکت مردم در آن، این است که شورایاری یک راه مهم برای تغییر ساختار شورایاری -

 قانون شوراها و ساختار قانونی شوند و به شورای محالت تبدیل شوند.

دیریت شهری به نام شهرداری محله و انتخاب شهردار محله توسط مردم و تبلور ایجاد یک واحد در مجموعه م -

 قانونی و سازمانی آن.

عنوان محلی برای رسیدن به منافع جناحی یا  حزبی نبودن شورایاری و جلوگیری از سوءاستفاده از آن نهاد به  -

 شخصی. 

یق انجام مطالعات تطبیقی و بازگشت به استفاده از تجارب کشورهای موفق در حوزۀ مدیریت محله از طر -

 سیستم کدخدای محله. 
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شهرها و تبدیل برخی از روستاها به محالت شهری در جهت ارتقاء  ادغام برخی از شهرهای کوچک با کالن -

محور تا شوراهای محالت بتوانند شهردار منطقه را انتخاب کنند و درگیر کردن محالت در  مدیریت محلۀ توسعه

 ی شهری و روستایی.ها پروژه
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