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Background: The urban neighborhoods have a long history, as old as the urbanity and 
they have undergone extensive changes over the time. During these changes, 
belonging to place which is one of the cornerstones of the relationship between the 
citizens and the living environment is going to be declined. The metaphor of the 
neighborhood and its changes in adaptation with the contemporary period is an issue 
that the planners, the urban designers and the architects should pay attention to it. 
Objectives: The objective of this research was to achieve the alternative futures based 
on the alternative metaphors of the neighborhood in relation with the sense of 
belonging and identifying the possible scenarios of the neighborhood in the future, in 
order to preserve the cultural, social and physical values of the neighborhood based on 
the sense of belonging to place. 
Method: Using a causal layered analysis method in four layers of analysis including 
"Lithuania", "macro social causes", "discourse – worldview" and "metaphor – myth", 
the present study attempted to achieve not only a clear understanding of the causes 
behind these changes, but also to present the alternative scenarios for the concept of 
the neighborhood in the future, based on the alternative metaphors of this concept, 
focusing on the sense of belonging to place. 
Result: Using the purposeful sampling, in-depth semi-structured interviews were 
conducted with the experts who had sufficient knowledge and experience on the topic 
under the discussion and the sampling continued up to the theoretical saturation. 
Finally, the metaphors such as “Lack of spirit and meaning", "Confused", "fluid", 
"chaos", "boundless", "unidentity" was mentioned by the interviewees. 
Conclusion: Based on the results, four scenarios of the smart neighborhood, the global 
neighborhood, the sustainable neighborhood and the flexible neighborhood have been 
presented. 

Highlights: 
Explore the precise concept of the neighborhood in contemporary cities, according to the 
changes that have taken place in the age of modernity. 
In order to deconstruct and restructure the future and to create alternative futures and present 
alternative scenarios from the concept of neighborhood, the method of layer analysis of causes 
has been used. 
Based on alternative metaphors of neighborhood concept, four scenarios of smart neighborhood, 
global neighborhood, sustainable neighborhood and flexible neighborhood are presented. 
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حس تعلق، محله  ها:کلید واژه

ای تحلیل الیه، آینده پژوهیشهری، 

 سناریو ها،علت

اند و در ای شدهای به قدمت شهرنشینی دارند و در گذر زمان دچار تغییرات گستردهمحالت شهری سابقهبیان مسأله: 

های ارتباطی شهروندان و محیط زندگی است، رو به افول نهاده است. یهاثنای این تغییرات، تعلق مکانی که یکی از پا
ریزان، طراحان شهری و ای است که باید مورد توجه برنامهاستعاره محله و تغییرات آن در انطباق با دوران معاصر، مسئله

 معماران قرار گیرد.

های بدیل از محله در ارتباط با حس تعلق و ارههای بدیل بر مبنای استعهدف از این پژوهش، دستیابی به آینده هدف:

های فرهنگی، اجتماعی، کالبدی محله براساس حس شناسایی سناریوهای محتمل محله در آینده، به منظور حفظ ارزش
 تعلق مکانی است.

علل ی تحلیل شامل لیتانی، های تغییر مفهوم محله در چهار الیهای علتپژوهش حاضر با روش تحلیل الیه روش:

های این کالن اجتماعی، گفتمان/ جهان بینی و اسطوره/ استعاره، بر آن است تا ضمن دستیابی به درک روشنی از علت
های بدیل این مفهوم با تمرکز بر حس تعلق تغییرات، سناریوهای بدیلی را برای مفهوم محله در آینده بر مبنای استعاره

  مکانی ارایه دهد.

ساختاریافته با صاحب نظرانی که در زمینه موضوع های عمیق نیمهگیری هدفمند، مصاحبهبا استفاده از نمونه: هایافته

در نهایت  گیری تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت.مورد بحث دارای دانش و تجربه کافی بودند، صورت گرفته و نمونه

از سوی مصاحبه « بی هویت»، « مرزبی»، «هرج و مرج»، «لسیا»، «آشفته» ، «فاقد روح و معنا»هایی مانند استعاره

 گردید.وندگان مطرح ش

 اند.براساس نتایج تحقیق، چهار سناریوی محله هوشمند، محله جهانی، محله پایدار و محله منعطف ارائه شدهنتیجه: 

 نکات برجسته:
 ر عصر مدرنیته صورت گرفته است.، با توجه به تغییراتی که دشهرهای معاصرواکاوی مفهوم دقیق محله در 

روش ،به منظور ساختارزدایی و ساختاردهی مجدد به آینده و برای خلق آینده های بدیل و ارائه سناریوهای بدیل از مفهوم محله
 تحلیل الیه ای علت ها مورد استفاده قرار گرفته است.

 اند.د، محله جهانی، محله پایدار و محله منعطف ارائه شدهچهار سناریوی محله هوشمناز مفهوم محله،  های بدیلبراساس استعاره

 
 
 انجام گرفته است. زیتبر یدر دانشگاه هنر اسالم ییاسکو یبالل تایباشد که توسط استاد سرکار خانم دکتر آز یم «ژهیدرس و» با عنوان یدوره دکتر یمقاله مستخرج از کالس درس نیا 1
 رجاع به این مقاله:ا

(، 3)3، شهرسازیدانش  های تغییر مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق و ارایه سناریوهای بدیل.ای علت(. تحلیل الیه1398باللی اسکویی، آزیتا، حیدری ترکمانی، مینا و دیبا، فربد. )
65-81 .Doi: 10.22124/upk.2019.14235.1257 
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 مقدمه

اجتماع، تعلق به مکان و مکان، حسمفاهیم مشابه بسیاری مانند دلبستگی اجتماعی، هویت مکانی، وابستگی به مکان، حس
اند، بدون اینکه تالشی یکدیگر در ارتباط بوده و عمدتاً به جای هم مورد استفاده قرار گرفته غیره وجود دارد که به طرز مشابهی با

(. جداسازی این Van der Graff,2009:36د )کننده و ایجاد تمایز میان این مفاهیم شده باشبرای تعریف مرزهای جدا
ا در پژوهش حاضر، مفهوم حس تعلق به مکان که بر مفاهیم به دلیل قرابت مرزهای آنها در سطح تجربی بسیار دشوار است. لذ

گیرد. مکان جایی است که انسان به آن حس ر قرار میمکان قرار دارد و به عنوان سطحی فراتر از آن است، مبنای کاپایه حس
دلبستگی انسان  پندارد. در عین حال، حس تعلق مکانی مفهومی پیچیده از احساسات وتعلق دارد و آن را قسمتی از وجود خود می

ه بین اهالی محله، خرد روابط اجتماعی پیوسته نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می آید.
فرهنگ تعامل و همیاری و بسیاری از خصوصیات کارکردی دیگر، نشانه ایی است از این باور که در گذشته محله های شهری در 

فق تعامالت انسانی در زیست شهرهای بزرگ پیشین بوده اند تا عالوه بر ایفای نقش های فراوان اجتماعی، حکم الگو های مو
ساکنان آن ها توان تأمین پاره ای از نیازهای عاطفی و روانی ساکنان را نیز داشته باشند)موسوی و همکاران،  فضای موجود بین

وزی فقدان حس مکان و به تبع آن، عدم احساس تعلق، از مشکالت پنهانی های امر(. این در حالی است که در محله 99: 5931
ها را با یکدیگر و با محیط ها دامن می زند و رابطه  انسانن این محیطریشگی را در ساکنااست که در دراز مدت احساس بی

 .(Sadeghi, 2015: 2کشاند )تفاوتی میزندگیشان به بی
 های بافت فضایی سازمان ارکان از یکی عنوان به همواره شهرنشینی قدمت به ایپیشینه با سنتی محالت، ایران جامعه در

 اثنای در ایران معاصر شهری جامعه در محله که ستا حالی در این .اندهنمود نقش ایفای اجتماعی - کالبدی واحدی و شهری

 کارکردهای و توان و واقعی مفهوم از شهرسازی، تیواردا الگوهای بر مبتنی مداخالت سایه در و معاصر شهری تحوالت و تغییر

 مسکونی واحدهای کالبدی مجاورت مفهوم در بیشتر لهمح، ایران امروزی شهرهای در. است گرفته فاصله خود اجتماعی و فضایی

گی ی که به تبع آن کیفیت محالت به عنوان محل زندمحل اجتماعات همبستگی برای بستری نه و است شده گرفته کار به
علق به (. یکی از معانی مهم در ارتقاء کیفیت محیط های انسانی، حس ت35: 5931شهروندان کاهش یافته است )زمانی و همکاران،

نجر به مکان می باشد. این حس که عامل مهم در شکل گیری پایه های ارتباطی استفاده کنندگان و محیط می باشد، نهایتا م
هد گردید. اما نبود تفسیر دقیق و مشخص از این حس سبب ایجاد نوعی سردرگمی و ایجاد محیط های با کیفیت نیز خوا

طراحی در جهت ایجاد این سطح معنایی در محالت  گردیده است )جوان فروزنده،  بالتکلیفی در شناخت و استفاده از عوامل
سی تغییرات این مفاهیم در طول زمان، ریزان و طراحان شهری باید با مالحظات موشکافانه، ضمن برراما برنامه(. 13: 5933

اشند. اهداف تحقیق حاضر دستیابی به توانایی طراحی و شکل دادن به محالت به منظور حفظ و افزایش حس تعلق را داشته ب
های بدیل از محله با تمرکز بر افزایش حس تعلق ساکنین است. سواالت مطرح در این زمینه های بدیل بر مبنای استعارهآینده

های بدیل و به کنند؟ استعارهعبارتند از: چه استعاره هایی تغییرات مفهوم محله در ارتباط با حس تعلق در دوران معاصر را تبیین می
 .تبع آن، سناریوهای بدیل کدامند

 پژوهشو پیشینه  نظری مبانی
  حس تعلق

ران، نهادهای اجتماعی و خویشتن است. تعلق یکی ها برقرار کردن و حفظ ارتباط با دیگهای فراگیر در انسانمندییکی از عالقه
تعلق در رابطه  حس(. Hagerty et al,1992:172امون است )ها و اشیای پیراز اجزای اتصال خویشتنِ فرد به بافت مردم، مکان

ان تجربه تعریف عنو بهال حس تعلق دهد. معمو ها و محیط رخ می ها، اشیاء، سازمان با عوامل مختلف خارجی همانند افراد، گروه
یا محیط سیستم  پذیر آن های شخصی در محیط یا سیستم که فرد آن را به بخش جدایی شده است، که شامل تجربه درگیری

تعلق با  تعلق، احتیاج به مشارکت و انگیزه برای مشارکت معنادار و داشتن پتانسیل برای توسعه حس کند. تجربه حس ادراک می
حس تعلق به عنوان یکی از  .(59: 5939)امامی و همکاران،های مکمل با محیط خودشان است یبه اشتراک گذاشتن یا ویژگ
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 و همکاران.، باللی ..های تغییر مقهوم محلهای علتتحلیل الیه

پس از بررسی  5ها و اجتماع دارد. هگرتیای برای افراد، خانوادهکی از اجزای تعامالت انسانی اهمیت ویژهنیازهای اساسی انسان و ی 
 اند.برای بیان مفهوم حس تعلق ارائه کرده( را 5شماره  شکلای )تعاریف موجود از حس تعلق، مدل ویژه

 

 (Hagerty et al:1992)ماخذ:  مدل حس تعلق. 1شکل 

تواند در فرد شکل بگیرد را شناسایی کرده است: سه سطح از تعلق خاطر که می 1یونگمؤسسه مطالعاتی  عالوه بر هگرتی ،
تر اجتماعی نظیر های گستردهطح جمعی حس تعلق به شبکهفردی، جمعی و ملی. در سطح فردی حس تعلق به خانواده؛ در س
د، سبک زندگی، قومیت و در نهایت در سطح ملی حس تعلق محلِ زندگی، محلِ کار، باشگاه و کلوپی که فرد در آن عضویت دار

کالن  ( حس تعلق در سه سطح خرد، میانی و1 شمارهشکل شود. در این مدل)های مشترک و هویت ملی مطرح میبه ارزش
 شود.مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 ( Young Foundation,2008)مأخذ:تعلق سطوح مختلف حس . 2شکل 

 9مکانیتعلقحس

 هطای  ویژگطی  و بطودن  اختصاصطی  درجطه  فضطایی،  سططح  اساس که بر مکان، و گروه یا فرد یک بین است پیوندی مکان تعلق

 سطیاوش (گطردد   می رفتاری، آشکار روانشناسانه فرایندهای و شناخت احساس، طریق از و است متغیر مکان، کالبدی یا اجتماعی

                                                           
1. Hagerty, Bonnie 
1. Young Foundation 

2. Place Attachment 

جایی که اهل آن هستیم،هویت کاری و  -جمعی: شبکه های گسترده تر، محله

حرفه ای، نهادهای مذهبی، عضویت در باشگاه های ورزشی و...، ارزش ها و انتخاب 

ااقتصادی، قومیت، نهاده -های سبک زندگی؛ طبقه اجتماعی  

 

لی، ارزش های مشترک ملی ملی: هویت م  

 

ندل آنجا هستفردی: تعلق فردی به عنوان هویت فردی،خانواده و جایی که افراد اه  
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یطک لنگرگطاه    بطه  محطیط  محطیط،  با فرد پیوند و ایجاد زمان گذشت ا( ب5361)5مارکوس کوپر به تعبیر 1393).همکاران،  و پور

این معنا است که مردم خطود  (. بنابراین تعلق مکانی به 35:5936گیرد)معلمیمی مکانی شکل و احساس تعلق شودمی تبدیل روانی
ای عمیطق و مانطدگار تحطت    م را به گونهکنند. این ارتباط مرداند، تعریف میرا به واسطه مکانی که در آن به دنیا آمده و رشد کرده

 (. 68:5931نماید )فالحت،دهد و خاطره مکان، هویت و قدرت انسان را تقویت میتأثیر قرار می
شان ها و مکان زندگیتوان مجموعه پیوندهای احساسی، شناختی و رفتاری میان انسانطور کلی میمفهوم تعلق به مکان را به 
ای که دهد. به گونهآورد و چارچوب هویتی فرد و جامعه را شکل میاش با مکان را فراهم مید و رابطهدانست که مبنای ادراک فر

 5گیرد که در جدول شماره کند و در نهایت حس تعلق به مکان شکل میفرد خود را جزئی از مکان و در پیوند با مکان تعریف می
 اشاره شده است :

 یو اندیشمندان از تعلق مکان دیدگاه و نظریه های محققان .1جدول

 تعاریف ارائه شده از تعلق مکانی اندیشمندان

 و جامعه( فرد هویتی چارچوب آنها ) کالبدی -عیاجتما محیط و هایا گروه تجربه شده بین اشخاص و مثبت پیوندهای 1پرکینز و براون
 ارتباطی نمادین با مکان ،9آلتمن و لو

 واطف فرد نسبت به یک موقعیت جغرافیایی)جنبه تاثیر زمان بر تعلق مکانی )تجربه( (اسات و عمبین احس ،1رابستاین و پارملی
 شی از هویت مکانوابستگی عاطفی با مکان خاص و تبدیل فرد به عنوان بخ ،1بوناییتو

 ،6هیدالگو و هرناندز
اش ن پیوند تمایل فرد به حفظ نزدیکیپیوند عاطفی مثبت و مساعد، مابین یک فرد و یک مکان خاص، که مهمترین ویژگی ای

 با آن مکان خاص است
 متاثر از وابستگی مکانی و مقوم هویت مکانی 6ویلیامز
 شود(بندی مینسبت به مکان تا فداکاری برای مکان تقسیمتفاوتی مکان)از بییک مرحله از حس 3شامای
 یابدبین فرد و مکان توسعه می مکان و وابستگی عاطفی مثبت کهیک بُعد از کلیت حس ،3استدمن

 Bonaiuto et al, 1999:332( .)Shumaker(. )91 -91: 5935( )میردامادی،Altman & Low,1992:5(. )193:5931از )رضازاده، برگرفته مأخذ:

& Taylor,1983:119( .)Rubinstei & Parmelee,1992:139( .)Hidalgo & Hernandez,2001( .)Stedman,2002:674.) 

 له شهری حم
نی در نظططام شهرنشططینی ایططران و جهططان اسططت و ریشططه الای طو دارای تاریخچه «محلططه»پیدایططش مفهومی همچون 

 مختلف ابعاد از تواند می محله، مفهوم(. 11: 5936) محمدی و همکاران، ت اجتماعی دارد در زندگی جمعی مردم و ارتباطا

 ارایه را محله از خود خاص تعریف مختلف، ابعاد از یک هر .شود تعریف سیاسی و معماری کی،رااد ذهنی، شناسی، نارو، اجتماعی

 محله مفهوم منزله به توان می را  Township و  Neighbourhood واژه دو جهانی، ادبیات براساس مثال، برای .دهند می

 بر عالوه که شود می اطالق ای محدوده به دوم، واژه اما است، مشخص هویت دارای و مسکونی محله اول، واژه. کرد ترجمه

، برزن، یک کططوی» محلططه در لغتنامططه دهخدا به (.96: 5931 عزیزی،) است متفاوت شغلی های صتفر دارای اندازه، در بزرگی
است که  یا گونه ل محله بهالدهد که اسططتق معنا شده است. این تعریف برای محله نشان می «قسططمت از چندین قسمت شهر

های مردم را تأمین کنططد. تعاریف موجود از محله، تأکید بر عنصر فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی محله  قادر است نیازها و خواسططته
 1851 :136)  ها دارد ها و ساختمان که محله مفهومی انتزاعی داشته، که ریشه در رفتار مردم نسبت به خیاباندارد. برخی معتقدند 

Sattari et al,  .): است که واجطد خصوصیات  بزرگی از شهر محله قسمت نسبتاً” تعریفی که لینچ از محله دارد، عبارت است از
کواین، محله را از منظر برنامه ریزی شهری،  (.533 : 5966لینچ،) ”آن وارد شودبتواند به الً یکدست و مشابه باشد و ناظر عم

محدوده شهری یا محدوده ترکیب شده از کاربری های تأمین کننده نیازهای ساکنان  تعریف می کند و آن را بخش قابل شناسایی

                                                           
3. Marcus, Cooper 

4. Brown, Barbara & Perkins, Douglas 

5. Altman, Irwin & Low, Setha 

6. Rubenstein, R.L & Parmelee, P.A 

7. Bonaiuto, Marino 

8. Hidalgo, Carmen & Hernandez, Bernardo 
9. Williams, Daniel R 

10. Shamai, Shmuel 

11. Stedman, Richard C 
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عی تعریف کرده که برای برقراری روابط توسلی، محله را یک اجتماع کوچک طبی .(Cowan,2005:25) اختار شهر می دانددر س 
 (. 18: 5966اجتماعی، محیط بسیار مساعدی را به وجود آورده است )توسلی،

 معیارهای واسطه وجود به معین، جغرافیایی ی محدوده یک در اجتماعی پویا روابط بودن دارا از گذشته محله، اکنینزندگی س

 مساعی تشریک و مشترک زیست چون قلمروی عینی معیارهای و فرهنگی تعلق و هویت مشترک سرنوشت، احساس مانند ذهنی

 ذکر قابل(. Sarrafi, 1992:37است ) آمیخته درهم یکدیگر با  لیاص و اولیه نیازهای تأمین و جمعی زندگی جهت بهبود در

 .گیرند قرار شناخت مورد باید و بوده اهمیت حایز اقتصادی و اجتماعی نظر از چه و کالبدی نظر از چه ارتباطات محله، در که است
 با و بوده محله خاص اقتصادی سیستم و مردم ارتباطی، گذرهای بناها، آن، اجزای که ترکیب یک عنوان به را محله باید کل در

در  (. 15: 5931)پورسراجیان،  گرفت نظر در اند، دهآور وجود به را ترکیب فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، کالبدی، ارتباطاتی
 مطالعططه و فهم محله چهار عامل شامل مرزهای سمبولیک و فیزیکی، روابط اجتماعی، هویت و احساس تعلق به محیط امکانات و

  (. 11: 5936)محمدی و همکاران،  خدمات محله و نهایتا زندگی باید در نظر گرفته شود

تأکید بر جنبه فضایی و مکانی محله و وجود نوعی  وجه اشتراک این تعاریف و بسیاری از تعاریفی که در این حوزه مطرح شده،
هایی ارگانیک و تدریجی  ها پدیده ان افزود که محلهوت همبستگی اجتماعی و غیر قراردادی در میان اهالی آن است. همچنین می

یفی، مطابق با آمد. این واحدهای فضایی دارای ویژگیهای کمی و ک وجود می شان شهرها به بودند که از کنار هم قرار گرفتن
ت النحوی که تحو معیشت و فرهنگ در بستر زمان بودند، به ٔەنیازهای زندگی فردی و جمعی بودند، این نیازها تحت تأثیر شیو

  .(93: 5931)موقر و همکاران،  ها ایجاد کرده است ها و ساختار محله تغییرات متعددی را در ویژگی ،تاریخی

 محله در دوران  معاصر 
 .است بوده شهر کالبدی -اجتماعی واحدهای ترین مهم از یکی نمایانگر همواره ایران، تاریخی شهرهای در محله از سنتی تصور

 همبستگی و حیات و کالبدی انسجام و درونی توسعه بستر طرفی از محالت کالبدی، -اجتماعی های پتانسیل همین دلیل به

 رواج با. اند بوده حال و گذشته پیوندی هم و خاطره و یاد فضای ایجاد و انگیزی نقش منشاء دیگر، طرفی از و شهرها اجتماعی

 و استحاله دچار سنتی شکل به محالت مفهوم شهرها، کالبدی و اقتصادی ی،اجتماع ساخت در وسیع تغییرات و مدرنیستی تفکر
 (.69: 5931)زمانی، گردید رنگ کم بسیار مسکونی های بافت در محلی اجتماعات حس و شده دگردیسی

 اکمرت ای، محله خدمات توزیع نحوه و محالت کمبودهای بررسی به شهری توسعه های طرح در محله جایگاه معاصر، دوران در

 بسیار کمی های شاخص به توجه و شود می خالصه محالت مراکز بر تأکید با کالبدی صرفاً مداخالت و اشغال سطح محله،

 عنوان به اغلب ها طرح این در بندی محله .باشد می محالت فرهنگی و اجتماعی یها ویژگی و کیفی های شاخص از تر پررنگ

 باعث سوداگرانه مناسبات گسترش .شود می گرفته نظر در مدیریتی امور تسهیل و ها فعالیت نظام به دادن سازمان جهت در روشی

 از بسیاری سکونت محل اجباری تغییر مچنینه د.باش ها همسایگی عامل تنها ساکنین، مالی سطح و اقتصادی توان غالباً شده

 .دارد دنبال به را ساکنین تفاوتی بی و یتیوه بی تعلق، حس عدم و گردیده محالت اجتماعی بافت مداوم تغییر به منجر مردم،
 این شدیدت در اند، نموده ای محله مدیریت سیستم جایگزین را پایین به باال از مدیریت که نیز شهری مدیریت نهادهای تأسیس

 های یتالفع انجام و تفریح سکونت، کار، محل توأماً که سنتی های محله برخالف همچنین«. است بوده تأثیرگذار بسیار امر

« است گردیده تبدیل متفاوت شکلی با آنها مسلط کارکرد به شهری های محله سکونتی کارکرد امروزه اند، بوده اجتماعی
 قدیمی محالت با فاحشی تفاوت چنان گرفته شکل های بافت اخیر های دهه در ترتیب دینب(. 93: 5936همکاران، و رهنمایی)

 .برد پی شهرها کالبدی دوگانگی هب توان می نگاه یک با که اند داشته
محالت شهری در طول دوره های زمانی، توان سازگاری با روند کند تغییرات اجتماعی  و اقتصادی را داشته و ضمن  در گذشته

رزش های طبیعی محیط و رفع نیازهای فردی و اجتماعی ساکنین خود، از پویایی و سرزندگی الزم نیز برخوردار بودند. به حفظ ا
ریج با تغییر روش های معیشتی و پیامدهای ناشی از آن و همچنین عدم حفظ تعادل متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و زیست تد

و در نتیجه عدم پاسخگویی به نیاز ساکنین و ناکارآمدی عملکردی محالت  ی، موجب گسستن کالبدی و فرهنگ محله هامحیط
 (.581: 5939شهری شد )عبدالهی و رختابناک، 

 



68 

 

 

 1338 پاییز ،81-65، 3شماره  ،3دوره  ،دانش شهرسازی

 

  پژوهش ینهپیش
(، در پژوهشی تعلق مکانی از طریق سه مقیاس مکانی)خانه، محله و شهر( و دو بعد 1885کارمن هیلداگو و برناندو هرناندز )

های مختلف بیان نموده اند که تعلق مکانی به درجات مختلفی در ها در مقیاسر انجام برخی مقایسهکالبدی و اجتماعی به منظو
( تعلق به محله نسبت به تعلق به خانه و 5توان گفت: یابد و میتلف توسعه و افزایش مییی و کالبدی مخها و ابعاد فضامقیاس

( درجه تعلق به مکان با سن و جنس رابطه 9تر از تعلق کالبدی است و ( تعلق اجتماعی بیش1تری قرار دارد شهر در سطح پایین
، بیان کرده است که استفاده بر حس تعلق به مکان در کالنشهر مشهد (، در بررسی تأثیر فضاهای مجازی5933) دارد. جوادی

اهمیت فضای محله، فقدان پیوند  تواند بر متغیرهای رفت و آمد در محله، همبستگی بین همسایگان، عدمفزاینده از اینترنت می
روی افراد، کاهش پیادهتعلق اجتماعی  های عمومی، ضعفاجتماعی بین افراد محله، انزوای اجتماعی و کاهش دیدار افراد در مکان

(، 5935) و در نهایت کاهش حس تعلق به مکان به عنوان پیامدهای اجتماعی استفاده از اینترنت تأثیر گذار باشد. رهنما و رضوی
ی حس تأثیر حس تعلق مکانی بر سرمایه اجتماعی و مشارکت در محالت شهر مشهد، مورد واکاوی قرار داده اند که تأثیر گذار

-ای مشارکت قابل تبیین است، بنابراین داشتن جوامعی با سرمایهتعلق مکانی در افزایش سرمایه اجتماعی از طریق متغیر واسطه

های افزایش گاهانه شهروندان مستلزم وجود حس تعلق به مکان، محله و شهر است و یکی از راههای اجتماعی باال و مشارکت آ
 سازی محالت است.اسببدی و منریزی کالاین حس نیز برنامه

نماید. احیاء  های سنتی طرح می احیاء هویت محلی را در شهر امروز در مقابل احیاء کالبدی محله (،5939) غروی الخوانساری
ها، در فرایند  تواند با زندگی شهری امروز انطباق یابد. براساس تحلیل مکان و اجتماع محلی است و می حلی، احیاء حسهویت م

پذیری و  به موضوع انعطافکه مورد بررسی قرار گرفته است و  اهمیت دارد «تشخص»و  «بازشناسی» مرحله راکی از هویت، دواد
توجه  به عنوان راهکار  های شهری در عین داشتن ابعاد محلی ارا بودن برخی ویژگیهای معاصر از نظر د ماهیت دو بعدی محله

 دهد و از طرف دیگر با شرایط زندگی امروز متناسب می های سنتی پیوند می لی محلهشده است که آنها را از طرفی با روح ک
محوری در ارتقای  به بررسی نقش محلهو پاتنام  (، با استفاده از دو نظریه دورکیم و پارسونز5931حقیقتیان و همکاران) .سازد

از اخالق  -محله محور–این طرح هد با نشأت گیری نتایج نشان می د .ندشان پرداخته ا ی زندگی سطح تعلق شهروندان به محله
. و با تذار بوده اسرگثیمحله تأ ت به رفتار نابهنجار در هویمدنی، در اداره کالن شهر تهران مؤثر عمل نموده  و با کنترل گرایش 

محوری نشان  حلهی محکمی با م و رضایتمندی اجتماعی مردم رابطهت ای موفق عمل نموده اس محله تتعلق و هوی سالقای ح
 . تداده اس

این مطالعات و  ٔەدهد که از یک سو، عمد های سنتی ایران نشان می بررسی مطالعات موجود در تحلیل مفهوم و ساختار محله
ای درخور که  رو تاکنون نظریه این شناختی روشنی، استوار نیستند. از های روش توصیفی بوده و از سوی دیگر، بر پایهنتایج آنها 

بر این نکته تکیه  (5931پژوهش موقر و همکاران )ندگی معاصر در ایران هماهنگ باشد، ارائه نشده است. فرهنگ و شرایط زبا 
توان به ابعاد جدید از  های کیفی و کمی، می های تاریخی ایران، مبتنی بر تحلیلت در شهرالدارد که از طریق موردکاوی مح

گیری و تغییرات  سازد که شکل ها در بخش کیفی مشخص می این مؤلفه از بررسی تایج حاصلن .ت دست پیدا کردالماهیت مح
قاجار  ٔەغییرات و نیازهای جدید تا دورصورت مستمر و تدریجی در راستای همسازی مناسب بافت موجود با ت ت آن بهحالشهر و م

ای در نوع  کننده جمله مذهب نقش تعیین ی ازهای اجتماع رسوم و ارزش و و پیش از پهلوی ادامه داشته است. در این میان آداب
  .ای و شهری داشته است گیری و هویت محله شکل ٔەها، کیفیت روابط، نحو عناصر، ویژگی

 درون از نگاه اقتصادی، و کالبدی ابعاد به نسبت مردم در دیدگاه بعاد اجتماعی و انسانی ارزش ها(، اهمیت ا5931پورسراجیان )

ساکنان، بیان  نظر از آن در تغییر معیارهای و تاریخی محله ارزش های تغییر مراحل در مردم مشارکت یارعم اهمیت و محله ها به
 لحاظ از ساکنین مسکن نوع و سن ساکنین، دموگرافیک صیات(، نشان می دهد که خصو5931می کند. عربی و همکاران، )

 محله تعلق حس با ای محله وری بهره و شناخت، کت،ارمش ترتیب به محله اجتماعی خصوصیات از بودن و استیجاری و شخصی

 و گروهی کار انه،داوطلب آمادگی( ساکنین اجتماعی مشارکت بر ای محله تعلق حس دارند. و قوی مثبت معنادار، ارتباطی آنها ای
 .دارد بسیار زیادی تأثیر ) ای محله نهادهای با همکاری
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)احساس تعلق محله اس تعلق محله مل مؤثر بر مشارکت اجتماعی با تأکید بر احس(، بیان کرده اند عوا5936زیاری و همکاران ) 
س تعلطق بطه محلطه موجطب مسئولیت و حط داردای( با آمادگی برای مشارکت رابطه معنادار وجود  ای، احساس امنیت محله

 .شود های مشارکتی می پذیری افراد و در نهایت آمادگی برای فعالیت
های پیشین مشاهده گردید، مفهوم دقیق محله در شهرهای معاصر براساس شکل گیری حس تعلق ائه پژوهشهمانطور که در ار

با حس تعلق به محله با رویکردهای گوناگون مورد بررسی قرار  مورد واکاوی قرار نگرفته است، بیشتر عوامل متفاوت در رابطه
ررسی اینکه ن محله گردیده است. به نظر می رسد در این زمینه باند، امروزه مفهوم همسایگی و همجواری صرف، جایگزیگرفته

های گذشته نده به محلهده. بدیهی است، بررسی عوامل شکلمحله در شهرهای معاصر دقیقا چه مفهومی دارد؛ قابل بررسی است
ت دارد با نگاهی به آینده و واکاوی و ارائه راهکارهایی برای انتقال آن به حال و آینده، به تنهایی نمی تواند پاسخگو باشد و ضرور

اقعیت ها، ابتدا وای علتهای بدیل برای مفهوم محله در نظر گرفته شود. در این پژوهش با تحلیل الیههای بدیل، استعارهآینده
نی ترین الیه یعالیه به الیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سپس با شروع از عمیق« محله»موجود در خصوص مفهوم 

پردازیم. نگارش سناریوها با ارایه های بدیل برای مفهوم محله از نگاه متخصصین میبه ارایه استعاره« استعارهاسطوره/ »
های بدیل و در نهایت ارایه علل کالن اجتماعی بدیل بر مبنای ی متخصصین برمبنای استعارههای بدیل از سوبینیگفتمان/جهان
 شد. نجام خواهدهای بدیل ابینیگفتمان/جهان

 پژوهش روش
معرفی شده، در تلفیطق بطا سطناریو نویسطی      (5333)اله  عنایت توسط که (CLA)ها ای علتپژوهش حاضر با روش تحلیل الیه

 و راد اسطت )فطاتح   رویکطرد، اکتشطافی   لحطاظ  از و کیفطی  روش، لحطاظ  از( CLA)تحلیطل الیطه ای علطت هطا     انجام شده است. 
 تفسیرگرایانه، تجربه گرایانه، یعنی(شناخت  مختلف هایمدل تجمیع دنبال به نظریه، یک عنوان به رد(. این رویک5931همکاران،

فضاهای تحطول سطاز بطرای     آفریدن برای بلکه آینده پیش بینی برای نه آن کاربرد روش، یک عنوان به است. و یادگیری( انتقادی
 عمودی بعد به بیشتر و دارد آینده افقی فضای بر کمتری رکزمت CLA . (Inayatullah, 2004: 8)خلق آینده های بدیل است

 یابد. حرکت نمی خاتمه رت عمیق سطوح در اما است قایل عمق برای باالتری ارزش و پردازد می تحلیل های الیه و پژوهی آینده

 ارزشمند پژوهشی تا دارد نیاز اه الیه این تمام به  CLA واقع در است. کلیدی عامل یک مختلف های الیه در پایین و رو به باال

 هطم چطون تحلیطل    هطا  روش دیگطر  بطا  رابططه  در آن کاربرد بهترین (Inayatullah, 2004: 8-16).  گیرد انجام ساز و تحول

 .(Inayatullah, 2005:19) است اندازسازی چشم و ظهور الح در موضوعات
 و عینی های الیه از طیفی باید داریم، پژوهی آینده قصد موضوعی خصوص در که زمانی ها،ای علتروش تحلیل الیه مطابق

 در تحلیل سطح نخستین یلیتان الیۀ  :5لیتانی الیۀ :از عبارتند الیه ها این داد. توجه قرار مورد  را آینده به دهنده شکل ذهنی

 نظام های الیۀ .دمی شو بررسی و مطالعه نظر مورد موضوع ظاهری الیۀ سطح، این در که علت هاست تحلیل الیه ای روش

 به و می شود علّی های نظام الیۀ یعنی دوم الیۀ وارد سرعت به اول، الیۀ از عبور با علت ها الیه ای تحلیل روش   :1علّی

 .است قبل الیۀ در شده ادعای ارائه بر شاهدی مرحله نمایانگر این پردازد. می الیه ها این در نظر مورد مسئلۀ ریشه های واکاوی
در این سطح یافتن ساختارهای عمیق تر پشت موضوع و نیز بازتعریف مسئله بسیار مهم و حیاتی است.  :9بینی/ جهانمانگفت الیۀ

 عمیق که الیه این در  :1 اسطوره/ استعاره گیرند. الیۀورد نقد و پرسش قرار میدر این سطح شالوده های نمایش سطح لیتانی م

 .(11: 5931است )کرامت زاده، متن در پنهان استعاره های دنبال به است، کار سطح و خالقانه ترین ترین
وجه به تحلیل صورت که با ت رود می مسئله و تعریف موضوع متعارف های چارچوب فراسوی به ها علت ای الیه تحلیل روش

 متفاوت شیوه یک معرف عواقدر  سناریو هر داد. ارائه بدیل سناریوی یک قالب در را آنها از یک هر توان سطح، می گرفته در چهار

: 5931) خزائی و همکاران،  کند می مرتب نیز عمودی فضای در را سناریوها ها، علت ایتحلیل الیه روش است. آینده دانستن

                                                           
1. Litany 

2. Systematic causes 

3. Discourse/Worldview 

4. Myth/Metaphor 
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ساختاریافته با متخصصین، به بررسی وضع موجود مفهوم محله در های عمیق نیمهوهش حاضر، با استفاده از مصاحبه(. در پژ35

های ترین الیه یعنی اسطوره/استعاره به تبیین استعارهها پرداخته شده و سپس با شروع از عمیقای علته تحلیل الیهچهار الی
-ترین الیه به گفتمان/جهانپرداخته شده است. در قسمت دوم با حرکت از عمیق بدیل برای مفهوم محله از دیدگاه متخصصان

های بدیل به تبیین بینیکنند، پرداخته شده و در مرحله بعد، برمبنای گفتمان/جهانمیهای بدیل حمایت هایی که از استعارهبینی
ها تبیین شده و برای اعتبارسنجی راستای این تحلیل علل کالن اجتماعی بدیل پرداخته شده است. در انتها نیز، سناریوهایی در

 ی در آنها اعمال شد.سناریوها، مجددا سناریوها به افراد متخصص ارائه گردید و تعدیالت

 جامعه آماری و روش نمونه گیری پژوهش
له، علل کالن اجتماعی و ها شامل الیه مشهود مسئای علتهای چهارگانه تحلیل الیهبرای دستیابی به اطالعات مرتبط با الیه

ضوع برای لعه ادبیات موکنند؛ ضمن مطاهایی که از وضع موجود پشتیبانی میبینی/گفتمان و استعاره/اسطورههمچنین جهان
گیری هدفمند به متخصصین موضوع که بیشترین درگیری را با موضوع مطالعه طراحی سواالت اولیه مصاحبه، با استفاده از نمونه

 ساختار یافته انجام شد. معیارها برای این افراد با آنان مصاحبه عمیق نیمهای علتعه و پس از تشریح روش تحلیل الیهدارند، مراج
کنندگان در این پژوهش شامل آگاهی داشتن و فعال بودن در زمینه مورد بحث بود. همچنین،  مورد نظر برای انتخاب مشارکت

ی  افراد خبره دیگری را برای انجام مصاحبه  پیشنهاد دادند که خود گویای روش نمونه بعضی از مصاحبه شوندگان به طور اختیار
 از یکی سنتی، طور فایت، تئوریک و اشباع نظری موضوع تعیین نموده است. بهجم نمونه را کاست. مالک ح  5برداری گلوله برفی

 به اعتبار سنجش کیفی، پژوهش (. درZaltman, et al, 1982است ) آن نتایج اعتبار سنجش موردکاوی رویکرد های دغدغه

افشانی،  )گل است مناقشه مورد گرچه نیز یکیف در پژوهش پایایی .(Glyn, 2000) است واقعیت با نتایج شباهت درجۀ معنی
 این ر(. دPandit,1996 )گردد می تعبیر تحقیق فرآیند دوبارۀ تکرار صورت یکسان در نتایج آمدن دست به معنی به اما (،5931

و  احبهصم دستورالعمل طراحی -1 آن، با ها یافته مقایسه و موضوع ادبیات بر اتکا -5 مانند رعایت مواردی طریق از پژوهش،
 نمونه گیری - 1ها  داده تحلیل و ضبط ثبت، برای مدون فرآیند کارگیری به -9 ساختاریافتهصورت نیمه به ها مصاحبه برگزاری

 .است گردیده مهیا پژوهش پایایی اعتبار و دانشگاهی خبرگان از نفر 9 به پژوهش یهاارائه یافته -1و  نظری

 هایافته
 ه ای و نگارش سناریولت ها در بررسی حس تعلق محلکاربرد روش تحلیل الیه ای ع

تمطاعی،  ای، براساس روش تحلیل الیه ای علت ها این موضوع در چهار سطح لیتانی، علل اجبه منظور بررسی حس تعلق محله
ه ای تطأثیر  جهان بینی یا گفتمان و اسطوره/ استعاره مورد تحلیل قرار گرفت و عواملی که در چهار سطح بر مسئله حس تعلق محل

مورد بررسی قرار گرفت. براساس مطالعات صورت گرفته پیرامون موضوع پژوهش و نتایج مصاحبه ها در گذار می باشند، واکاوی و 
ا مسائل مشهود مفهوم محله در شهرهای معاصر، آنچه مورد اجماع است، تغییر بسطیار مفهطوم محلطه اسطت.     الیه اول و در ارتباط ب

های همسایگی و سایر اشکال، نشان از تغییر بسطیار در مفهطوم محلطه دارد. داده هطا و اطالعطات بسطیاری در       تغییر محله به واحد 
خصیصه های محله های  شهری هستند و از حیث تجربی نیز می توان  ه بیانگر  تغییرات و تحوالتی اساسی دردسترس قراردارد ک

های عمیطق  است و چه عواملی در بروز آن مؤثر بوده اند، اساساً باید در الیهآن ها را تأیید کرد. اینکه چرا چنین تحولی ایجاد شده 
هطای عمیطق نیمطه سطاختاریافته بطا      حبهای بطرای طراحطی سطواالت اولیطه، مصطا     تر جستجو گردد. پس از انجام مطالعات کتابخانطه 

، دامنه تأثیر و 1گردد. در الیه دومج ارایه میها، انجام گرفت که در ادامه نتایای علتهای تحلیل الیهمتخصصین برای بررسی الیه
و حس ای گسترش می یابد. در پاسخ به این سؤال که چگونه مفهوم محالت شهری روابط عناصر تشکیل دهنده حس تعلق محله

-احبهتعلق مکانی تغییر کرده و کدام علت های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، قانونی و کالبدی مسبب تغییطر شطدند؟ مصط   

                                                           
5. Snowball SAMPLING 

های ارایه شده توسط سهیل عنایت اله به تمطامی  ( بیان شده است. ولی در توضیحات و نمونهsocial causesعنوان علل اجتماعی ) باها، الیه دوم ای علتدر تحلیل الیه .1
انونی و سیاسی و زیسطت محیططی اشطاره شطده اسطت.      نوان عوامل محیط کالن در مدیریت شناخته شده است؛ یعنی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، قعواملی که تحت ع

هطا بطه   بنطدی الیطه  بندی است؛ مشکالتی در طبقطه  هایی مانند تجدد گرایی که هم تحت عنوان گفتمان تجددگرایی و هم فرهنگ تجددگرایی قابل دستهضمن اینکه در بخش
 آید.وجود می
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 و همکاران.، باللی ..های تغییر مقهوم محلهای علتتحلیل الیه

های تغییر مفهوم محله به عنوان مکانی که به دلیل تحوالت و تغییرات اقتصادی و در پاسخ به نیازهطای اقتصطادی   شوندگان، علت 
ری را پذیرفته و از مفهوم اصلی خود فاصله گرفته و از جهانی شدن شهرها تأثیراتی دیده است؛ اشطاره  دوران معاصر، ساز و کار فناو

داری مدرنیته در ساختار محالت شهری، فضای محله به سطمت  ین باور بودند که به دلیل تسلط جامعه سرمایهکردند. همچنین بر ا
ح و معنا شده و به سمت بی هویتی کشانده شده است. عوامل اقتصطادی،  تجدد گرایی تغییر یافته است. فضای کالبد محله بدون رو
ی جدید شده به طوری که ساختار اصلی محله به ناسازگاری و تجددطلبی اجتماعی و ... در مفهوم محالت شهری منجر به مفاهیم

ارتباط با حس تعلق مکانی از نظر علل کالن تغییر مفهوم محالت شهری در  1در محتوا و کالبد تبدیل شده است. در جدول شماره 
 شوندگان نشان داده شده است. مصاحبه

حطس تعلطق مکطانی از    و جامعه علمی، مفهوم محالت شهری در ارتبطاط بطا   در الیه سوم، براساس نتایج مصاحبه با متخصصان 
بری و شاید عجوالنه بسیاری از لحاظ گفتمان/ جهان بینی، در دوران معاصر دچار دگردیسی شده است که با ورود مدرنیته، حذف ج

 از سططحی ناشطی   تحطوالت  فی،نم اثرات نشان دهنده محیط محالت به نگاه اقتصادی و مذهبی فرهنگی، فعالیت های اجتماعی،

است. تغییر بافت اجتماعی محله ها در اثر عواملی مانند گسترش مناسبات سوداگرانه، افطزایش تمطایالت    معاصر در دوران مدرنیسم
فطوذ  طلبانه و فرد گرایانه و رقابت شدید برای دستیابی و بهره مندی از امکانات و خدمات بیشتر، تغییر نیازهای معاشرتی و نمنفعت 

سازی و در فضای خصوصی سکونت شکل می گیرد. در محالت شهری فرهنگ غربی، تعامالت و روابط اجتماعی برمبنای شخصی
تجربه  و شده مکان ها صمیمانه و غنی و تجربه های شخصی مواجهه های جایگزین هاالگو و به مرور زمان، فرمول ها، ضابطه ها

و حس تعلق  و  سرزندگی، خاطره انگیزی ابهام، شگفتی، تنوع، چون ییین ویژگی هاخالی، جایگز عنصری به صورت فضا از مدرن
 است.  در نهایت منجر به بی تفاوتی میان ساکنان آن شده
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 یر مفهوم محالت شهری در ارتباط با حس تعلق مکانی علل کالن تغی. 2جدول 
 ای تغییر مفهوم محلهمسائل زمینه عوامل مؤثر

 -اجتماعی
 فرهنگی

 کشاند.طلبی که افراد را به سمت تعویض محله میرایی و حس تنوعدگفر 

 تقسیم بندی محالت براساس مرزبندی های طبقات اجتماعی و اقتصادی 
 ای همبستگی اجتماعیجایگزینی روابط گذار به ج 

  کاهش ارتباطات چهره به چهره 

  تغییر درشیوه زیست و محدود شدن روابط همسایگی 

 ی ت اجتماعی و سرزندگاز بین رفتن تعامال 

 عدم تطابق فرهنگ تلفیقی مدرن و سنتی زندگی امروز با الگوی مسکن و محله مدرن 

 هم بین همدلی شدن رنگ کم و گرفتند می شکل محلی مشترک خدمات از استفاده بواسطه که اجتماعی برخوردهای شدن کم 
 هاای محله

 یت اجتماعی ساکنینکاهش ایمنی و امنیت اجتماعی به واسطه عدم حس مسئول 

 .محله مکانی برای تبلور تمایزات طبقات اجتماعی 

  حذف برخی فضاهای اصلی محله نظیر مرکز محله به عنوان محل تجمعات جمعی 

 ساکنین مسئولیت حس و اریو همی مشارکت عدم 

 اقتصادی
 باشد ها همسایگی عامل تنها ساکنین، مالی سطح و اقتصادی توان غالباً شده باعث مناسبات سوداگرانه گسترش 

 های اقتصادی، کاهش سطح اشتغال و گرایش به گسترش عمودی  به دلیل صرفه 

 جدایی مراکز اشتغال از محل سکونت 

 فناوری

 رسانی در محالت یر شرایط خدماتورود اتومبیل و تغی 

 زایش آلودگی شده است. افزایش سفرهای ماشینی که موجب افزایش تراکم ترافیک، هزینه پارکینگ، خطر تصادف و اف 

  استفاده فزاینده از اینترنت که باعث کاهش رفت و آمد در محله، همبستگی بین همسایگان، عدم اهمیت فضای محله، فقدان پیوند
های عمومی چون پارک و خیابان، ضعف تعلق اجتماعی ن افراد محله، انزوای اجتماعی و کاهش دیدار افراد در مکاناجتماعی بی

 روی شده است.کاهش پیادهافراد و 

 -کالبدی
 فیزیکی

 های بلندمرتبهتبدیل محله  به واحدهای همسایگی و مجتمع 

 کند(می ایجاد شهرها به نسبت برای محله سکونتی حجاب و تمحرمی نوعی مراتب سلسله عدم رعایت اصل سلسله مراتب )این 

 ا و بافت ها عدم توجه به مقیاس انسانی و فضاهای انسانی با تداوم عرصه ه 
 کاهش سطح اشغال و گرایش به  و و ساختمانی جمعیتی هایتراکم محور، افزایشاتومبیل های و طراحی شطرنجی های شبکه

 گسترش عمودی محالت
 در  اجتماعی -فرهنگی و اقلیمی بومی، های ویژگی که خشک کارکردی استانداردهای با منطبق محله کالبدی گی هایویژ انطباق

 .است نشده لحاظ آنها
 الگوی نامشخص و متغیر محله 

 عدم هماهنگی و خوانایی ساخت فضایی، تراکم ها، نمادها 

 جایگزینی مقیاس ماشین به جای مقیاس انسانی 

  از مصالح جدید آشفتگی در استفاده 

  عدم تداوم بافت در بدنه خیابان 

 ای شهری(شکل گیری ساختار فیزیکی محالت جدید بر مبنای توده ساختمانی )بلوک ه 
 سیمای تشابه و محله مقیاس و ابعاد نظیر کالبدی در ویژگی های اجتماعی، فرهنگی جغرافیایی، خاص ویژگی های تاثیر عدم 

 مسکونی عمومی حوزه های

 -کارکردی
 عملکردی

 محله  ها دور ازحذف کارکردهایی مثل محل بازی کودکان به دلیل عدم وجود فضای مناسب و به تبع آن ایجاد شهربازی 

  دسترسی عمودی به خدمات مانند فروشگاهها، مدرسه در طبقات ساختمان 

  تنزل کیفی زندگی در فضای عمومی به دلیل تفکیک عملکردها 
 م از محله حذف شده اند: مانند مرکز محله، گذر برخی کارکردهای مه 

 غربی از الگوهای برگرفته مشخص اساس خدمات بر محالت تعریف 
 سکونتی دکارکرغالب  بسیار نقش 
 محالت نسبی استقالل حذف 
 عملکردی و کالبدی، فضایی های تنوع و کاهش قطعات بودن یکسان و بندی ها دانه هندسی تقسیم 

 محالت برای مشخص و مساحت جمعیت ابعاد، تعیین  قانونی
 عدم انسجام الزم در برخی قوانین نظیر ارتفاع مجاز ساختمان های بلند مرتبه بدون درنظر گرفتن رعایت اشرافیت و حرائم 

زیستی -اقلیمی
 محیطی

 (ساباط و و باریک مرکزی،کوچه حیاط از استفاده با سایه عدم رعایت الزامات اقلیمی در ساخت محله )ایجاد... 

 از بین رفتن فضاهای سبز 
 ایش وسایل حمل و نقل در محالت و افزایش آلودگی افز 
 عدم استفاده از مصالح با توجه به ویژگی های جغرافیایی، اقلیمی 

-گذاریسیاست
 ها

 اندنموده ای محله مدیریت سیستم جایگزین را پایین به باال از مدیریت که شهری مدیریت نهادهای تأسیس 
 شهری توسعه های طریق طرح از اقتصادی و معیتی، کالبدیج هایریزیاساس برنامه بر محالت دهی شکل 
 پذیر محله، هماهنگ با شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، جغرافیایی هر محله.عدم ارائه الگوی انعطاف 
 عدم مشارکت با تغییر سیستم مدیریتی در محالت جدید 
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ن نظام  شبکه ای به جای آن تغییراتی در شبکه م سلسله مراتب شهری و جایگزین شددر عصر جهانی شدن با تحلیل رفتن نظا 
معابر محله به وجود آمده است. مرکز محله که قبال عمدتاً از عوامل فرهنگی مذهبی همچون مسجد و تکیه متأثر بود، در اثر تغییر 

ساژها و مغازه ها( متطأثر  تجاری و اقتصادی )مراکز خرید، پاسبک زندگی و افزایش روز افزون عرضه انواع کاالها، امروزه از عوامل 
شده است. در محله های سنتی، میدان محل تالقی معابر درون محله بود اغلب فرصت توقطف و برخوردهطای چهطره بطه چهطره و      

را که در طرح هطای  تعامالت و حتی گذران اوقات فراغت اهل محل را فراهم می آورد امروزه کارکرد خود را از دست داده است. چ
دین اغلب در محل تقاطع خیابان های اصلی شهر پیش بینی شده اند و اساساً شهرها برای اتومبیل ها طراحی می جدید شهری، میا

شوند. همچنین مساکن محله هم که از عناصر اصلی تشکیل دهنده ساختار محله های شهری هستند، با توجه به اینکطه از سطبک   
کونت تبعیت می کنند و نوعی تنوع طلبی در بافت اجتماعی و کالبدی به پراکنده و رشد بی رویه در فضای سهای معماری، توسعه 

 وجود می آید.
ها بهتر وضطع موجطود   الیه چهارم  استعاره / اسطوره؛ در الیه چهارم این پرسش اصلی مد نظر قرار گرفته است که کدام استعاره

هطایی  شطوندگان از اسطتعاره  ه ایطن سطوال، مصطاحبه   کننطد؟ در پاسطخ بط   مکانی تشریح می محالت شهری را در ارتباط با حس تعلق
استفاده کردند. حال که تراکم و سطاخت و  «  بی هویت» ،« مرزبی»، «هرج و مرج»، «سیال»، «فتهشآ» ، «فاقد روح و معنا»مانند

-ه است به گونهانزوای درونی و اجتماعی تبدیل شدساز منازل مسکونی، از حد مجاز عبور کرده است، تعلق خاطر به محله به یک 

ای که اجتماع خاصیت اجتماعی بودن خود را از دست داده است. بهترین استعاره برای توصیف وضع موجود محالت شطکل گیطری   
الت به می باشد که مح« فضای های فاقد روح و معنا»واحدهای همسایگی یا چیدمان بلوک های ساختمانی در کنار هم به عنوان 

به صورت خالصه دیدگاه متخصصان نسبت به عوامل و عناصر مؤثر در هر یطک   9ت. نمودار شمارهکشانده اس« بی هویتی»سمت 
 دهد.از الیه های چهارگانه را نشان می

 
. تحلیل وضع موجود محالت شهری و حس تعلق مکانی به آن در الیه های چهارگانه روش تحلیل الیه ای علت 3شکل 

 امه ریزان شهریدیدگاه متخصصان و معماران و برن ها از
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 بحث

ای سناریوهای بدیل برای مفهوم محله شهری در ارتباط با حس تعلق و تلفیق با روش تحلیل الیه

 هاعلت
-ندهکنند. برای ساخت آییاد می« تغییر راهبردی»( از تغییر در سطح اسطوره/استعاره به عنوان 558: 1856عنایت اله و همکاران )

ها به صورت صرفا ظاهری بدیل هستند های باالتر شروع کنیم؛ عمق تغییرات اندک و در نتیجه آیندهیههای بدیل اگر از تغییر در ال
 و از نظر ماهوی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.

 های بدیلی برای وضطعیت اره/اسطورههای بدیل، تالش بر این بود تا با شروع از الیه چهارم، استعبه همین منظور برای ارایه آینده
هطای بطدیل و سطپس علطل کطالن      بینی/گفتمطان های بدیل، به ارایطه جهطان  موجود ارایه شود و سپس بر مبنای این استعاره/اسطوره

 اجتماعی بدیل پرداخته شود. 
محطالت شطهری در ارتبطاط بطا     های بدیل، توانایی شکل دادن به مفهوم شوندگان در پاسخ به این سوال که کدام استعارهمصاحبه
، متناسب با تحوالت محله و فاصله گیری از حطس تعلطق، مفهطوم مشطترک     «محله هوشمند»مکانی را دارند؟ از استعاره  حس تعلق

« محله منعطف»، «محله پایدار»های مجازی، بهره گیری از اینترنت، خدمات رسانی در سطح محله استفاده کردند. همچنین استعاره
 بدیل به کار بردند.های را برای توصیف آینده« جهانیمحله »و 

های بدیل و سناریونویسی ابزاری برای بیان روایی ها در ایجاد فضا برای خلق آیندهای علتمهمترین کاربرد روش تحلیل الیه
اند. بر این مبنا و نگاشته شدههای بدیل های بدیل بر مبنای استعاره/اسطورههای بدیل است. سناریوهای بدیل برای آیندهاین آینده

در نگارش سناریو )رشد مداوم، فروپاشی،  5363راساس یافته های تحقیق، همچنین با توجه به چهار الگوی اصلی جیمز دیتورب
 شود:وضعیت باثبات و دگرگونی( چهار سناریو برای مفهوم محله شهری در ارتباط با حس تعلق ارائه می

است. در این سناریو فناوری راه حل تمام « له هوشمندمح»ریو محله در این حالت سناریو سناسناریوی فناوری محور، 

های متداول حقیقی و واقعی عمدتا مجازی می شوند و تعامالت شود و با رشد مداوم فناوری، ارتباطات و فعالیتمسائل فرض می
پاسخ گویی به خواسته و برای ایجاد فضاهای انفرادی برای محله ها بیشتر  اجتماعی در فضای واقعی معنای خود را از دست داده و

صورت آنالین نقل این توانایی را خواهند داشت تا به و سیستم حملنیازهای افراد شکل می گیرد. فردگرایی به اوج خود می رسد. 
نیز قالب های هندسی ادراکی و  در نتیجه فرم ها و فضاها .های خود را ارسال کرده و بازخوردهای متناسب را دریافت کنندداده

 هومی جدید پیدا می کنند.مف

انتخاب شده است. در این حالت محالت شهری، به سبب « محله جهانی»در این سناریو، سناریوی منتخب سناریو فروپاشی، 

رسیده است و در گسترش پیوندها و ارتباطات متقابل فراتر از حد تصور دولت بوده و اهمیت محالت و قومیت گرایی به حداقل 
ی نوزایی تمدن صنعتی و انقالت تکنولوژی و گسترش سرمایه داری می باشد که محالت سرمایه اصلی خود حس حقیقت از پیامدها

تعلق را که در الیه علل کالن اجتماعی به ابعاد و عوامل آن اشاره شده، از دست داده و تناقضات در اثر تغییر مفهوم محله بوجود 
 اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و عملکردی ادامه داشته است. کل دهی محله بدون مدیریت کالبدی،آمده است و ش

است. که حالتی متوازن و متعادل، عوامل ساختار « محله پایدار»سناریوی منتخب در این حالت، سناریوی سناریو دوام سو، 

و هویت محله دیده  اس تعلق به محله در ساختار، معناگیرد. احسمحله در بخش های کالبدی، اقتصادی و عملکردی را در بر می
خواهد شد و روابط اجتماعی گسترده و حس تعلق نسبت به محله شکل خواهد گرفت. محله ای با سطح روابط اجتماعی بادوام در 

بنای قلمروی یک واحد مستقل شکل خواهد گرفت و مرزهای جغرافیایی محله از لحاظ نظام اداری نامتوازن حذف خواهد شد و م
ای اساسی در روابط افراد به صورت مداوم خواهد ومی خواهد بود. موقعیت جغرافیایی محله، تعیین کنندهمحله اصول شهرسازی ب

 بود. 
انتخاب شده است. کارکردهای گذشته محله همانند دسترسی « محله منعطف» در این سناریو، سناریوی سناریوی تحول سو، 

های کوچک ویژگی اصلی آن خیاباندر ساختار محله دگرگون خواهد شد. ، گذرها و به تبع آن فضای میدان به عناصر و مرکز محله
ها و امکان تغییر سریع مبلمان شهری های طراحی شده برای رفت و آمد اتومبیلکنترل آنی ترافیک خیابان متصل به یکدیگر است.

حله خواهد بود. این تغییرات در تمامی های این مد پیاده از جمله ویژگیها، دوچرخه سواران و افرابرای تسهیل حرکت اتومبیل
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. و تعامالت اجتماعی به حداقل رسیده و تعلق به محله به گیردساعات شبانه روز و بر مبنای نیازهای شهروندان هر محل صورت می 
 د.گردو موجب تغییر مفهوم محله  میعنوان سرمایه درونی و ذاتی، زمینه فهم و احساس ساکنان از محله، از بین رفته 

 تیجهن

با ورود مدرنیته و تحوالت سطحی ناشی از آن، مفهوم همسایگی و همجواری صرف، جایگزین محله  ایران امروزی شهرهای در
ه گردیده است و به نظر می رسد در این زمینه که محله در شهرهای معاصر دقیقا چه مفهومی دارد، وجود دارد. بدیهی است ک

گذشته و راهکار گزینی برای انتقال آن به حال و آینده نمی تواند جوابگو باشد. این ضرورت گیری محله های بررسی عوامل شکل
 تری مورد واکاوی قرار گیرد. های بدیل، مفهوم محله به صورت عمیقنگاهی به آیندهشود که با احساس می

به آینده و برای خلق آینده های بدیل  ظور ساختارزدایی و ساختاردهی مجدددر این پژوهش، روش تحلیل الیه ای علت ها به من
های بدیل از مفهوم محله مورد استفاده قرار گرفت. طبق نتطایج تحقیطق، در الیطه اول در    و ارائه سناریوهای بدیل براساس استعاره

نظطر   قطرار گرفطت و موضطوع مطورد اجمطاع در      مشهود مفهوم محله مورد واکطاوی  الیۀ ارتباط با مفهوم محله در شهرهای معاصر،
متخصصین، تغییر بسیار مفهوم محله است. تغییر محله به واحدهای همسایگی و سایر اشکال، نشان از تغییر در مفهوم محلطه دارد.  

 اول، الیۀ زا با عبور علت ها الیه ای تحلیل این سطح بیشتر نمایگر مواجهه با مشکالت موجود در رابطه با محله می باشد. روش

 مطی  الیطه هطا   در این نظر مورد مسئلۀ ریشه های واکاوی به و علل کالن اجتماعی می شود الیۀ یعنی مدو الیۀ وارد سرعت به

است؛ کطه عوامطل اجتمطاعی، اقتصطادی، فرهنگطی، سیاسطی،        قبل الیۀ در شده ادعای ارائه بر شاهدی مرحله نمایانگر این پردازد.
مورد بررسی قرار گرفت. در سطح سوم تحلیل، بطه بررسطی گفتمطان/     قانونی موثر بر تغییر مفهوم محله -گذاریفناورانه و سیاست

های مدرنیته و جهانی سازی، کند، پرداخته شد. از نظر متخصصین، گفتمانبینی که از وضع موجود مفهوم محله پشتیبانی میجهان
 اند. حله را فراهم کردهفردگرایی و تنوع طلبی زمینه اساسی برای تغییر مفهوم م

های تشریح کننده مفهوم فعلی محلطه در ذهطن متخصصطین    چهارم به عنوان عمیق ترین و خالقانه ترین سطح، استعارهدر الیه 
های بدیلی برای نگارش سناریوهای بدیل ارایه دهند. با توجه به تغییر مستمر بررسی شد. و در نهایت از آنان خواسته شد تا استعاره

بیان کرد که محله در آینده بیشتر به این سو سوق خواهد داشت که بیشطتر نقطش عبطور و     وم محله و ادامه این روند می توانمفه
مرور با تعامالت اجتماعی پایین را بازی کند و با ورود تکنولوژی  بیش از حد به زندگی مردم، تعامالت اجتماعی در فضای واقعطی،  

و ذاتی، زمینه فهم و احسطاس سطاکنان محطیط محلطه، از بطین        لق به محله به عنوان سرمایه درونیمعنای خود را از دست داده، تع
خواهد رفت. در سناریوی بدیل دیگری، با نگرشی خوشبینانه و با تعدیل روندهای کنونی و تبیین فضای قابل زیست، حطس تعلطق   

اعی و مشارکت آگاهانه افزایش پیدا می کند و سرمایه اجتمبیش از پیش رشد کرده و ماندگاری افراد در محل زیست و زادگاهشان 
مردم افزایش پیدا می کند. از طرف دیگر تقویت هویت شهری محله ای را سبب می شود و محله ای قابل زیست با تعلقات خطاطر  

ه نقطش مهمطی در   مکانی و زمانی منسجم و یکپارچه بوجود می آید و تصاویر ذهنی متناسب با کالبد ِ محلطه شطکل مطی گیطرد کط     
دد محله با فناوری امروزی همانند مرکز خرید اینترنتی، تاکسی الکترونیکی، کتابخانطه الکترونیکطی و... کطه    طراحی و بازسازی مج

محل تعامالت اجتماعی ساکنان بومی است، ایفا می کند و حس تعلق مکانی نسبت به محالت شهری تقویت خواهد شد. بنابراین 
لیل الیه ای علت ها با استفاده از سناریو نویسی به عنوان ابزار بیانی، بسطتر  مفهوم محله در الیه های مختلف، تحبا توجه به تغییر 

مناسبی را برای خلق آینده های بدیل برای گذر از وضع موجود به آینده مطلوب را فراهم می کند و طراحان و برنامه ریزان شهری 
 ینه را مدیریت کنند.محله ، بحران های موجود در این زممی توانند با ارائه تصویری مطلوب از 

 منابع
 زیبا هنرهایمجله طراحی فرهنگ محور.  برای راهکاری سوی به (.5933) پارسا خوش، کامه و امیرمسعود زاد، رضا، فریدی علی اژدری،

 .61-16 صص ،11شماره تجسمی، هنرهای
موردی:  های اجتماعی آن، نمونه تعلق و شاخصه حستعیین رابطه (. 5939علی، بازدار، مهرنوش، صفری، ملیحه و فرحناکی، رامونا. )امامی، 

 .15-55 صص ،15 شماره معماری و شهرسازی آرمان شهر، فصلنامه. روستای زیارت در گلستان
 .11-93 صص ،91 شماره باغ نظر،مجله ساکنان.  نظر از آن در تغییر و معیارهای تاریخی محله ارزشهای (.5931) پورسراجیان، محمود. 
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 تهران: دانشگاه پیام نور. اراتشانت (. جامعه شناسی،5936عباسی .) توسلی، غالم

ش در افزای محله ای احساس تعلق نقش بررسی (.5939) ثریا. باقری، حاج ادیب صدیقه و پیری، شیوا، هرهدشت، پروایی غالمرضا، جمشیدیها،
 .58 ص ،18 شماره شهر، جامعه شناختی مطالعات تهران(. قلعه قزل محله: مطالعه مشارکت اجتماعی)مورد

شهر مشهد. پایان نامه کارشناسطی ارشطد در رشطته جغرافیطا و     (. تاثیر فضاهای مجازی بر حس تعلق به مکان در کالن5933جوادی، معصومه. )
 انسانی دانشگاه زابل.ریزی شهری، دانشکده ادبیات و علوم برنامه

 .93 -16 صص ،3شماره دهنده آن. هویت شهر، علق به مکان و عوامل تشکیل(. مفهوم حس ت5938جوان فروزنده، علی و مطلبی، قاسم. )
بین  و سیاسی الیه الیه علت ها. رهیافت های تحلیل روش بر تکیه با سیاسی  علوم در پژوهی آینده کاربرد (.5938محمد. ) مقدم، حسینی

 . 563-533 صص المللی،
، تهران محوری و احساس تعلق به محله در بین ساکنان شهر حلهم (.5931کانی، سمیه. )حقیقتیان، منصور، اسماعیلی، رضا و کریمی زاده ارد

 .61-19صص، 51شماره مطالعات جامعه شناختی شهری، 
بررسی نظری روش تحلیل الیه ای علت ها در حوزه آینده پژوهی.  (.5931خزائی، سعید، جلیلوند، محمد رضا و نصر الهی وسطی، لیال. )

 .581-65صص، 6شماره پژوهی، مطالعات آینده 
شناسانه به هویت مکانی در شهرهای جدید. مجموعه مقطاالت هویطت شطهرهای جدیطد،     (. رویکرد روانشناسانه و جامعه5931رضازاده، راضیه. )

 ن.انتشارات شرکت عمران شهرهای جدید، تهرا
 در محلطه  عملکطردی  و ساختاری سیرتحول(. 5936) خاتون، مهحلی پور، هادی و محمدباقر رهنمایی، محمدتقی، فرهودی، رحمت اهلل، قالیباف

 .19-53 صص ، 59 و 51 شماره ،ی انجمن جغرافیایی ایران(شپژوه -ریه علمیش) نجغرافیا ،ایران شهرهای
 ،16- 11 شماره، 1دوره  مبنا در احیای بافت های تاریخی شهرها. هفت شهر،–ویکرد محله(. ضرورت ر5931زمانی، بهادر، شمس، سارا. )

 .39-69 صص
 محله بررسی عوامل موثر بر افزایش مشارکت اجتماعی با تأکید بر احساس تعلق(. 5936زیاری، کرامت اله، حاتمی، احمد و مصباحی، سحر. )

 .36-63صص، 1 شماره ،1دورهاجتماعی شهری،  (. جغرافیای5مطالعۀ موردی: نورآباد دلفان)  ای
دهندۀ حس تعلق به مکان، با تأکید بر عوامل کالبطدی،  ابعاد تشکیل (.5939موالیی رامشه، زهره ) و جتبیسیاوش پور، بهرام، شادلو جهرمی، م

 .ریزی و مدیریت شهری، مشهد(. ششمین کنفرانس ملی برنامهاجتماعی و احساسی )ادراک و شناخت
شطهری   هطای  محلطه  شرایط بر تأکید با آن بازتعریف و محله مفهوم نظری (. بررسی5933لهی، مجید، صرافی، مظفر و توکلی نیا، جمیله. )عبدا

 .581 - 39 صص ،61  شماره ایران، پژوهشهای جغرافیای انسانی )پژوهش های جغرافیایی(،
 مطالعطه: تهطران،   اجتماعی )مورد مشارکت در آن نقش و ای محله تعلق (. حس5931موسوی، سمیه. ) سمیرا و سادات طاوسی، عربی، زهرا و

 . 15-99 صص ،5 شماره ،3دوره. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، )الف ارامنه محله
 .16 -91صص، 16 شماره زیبا، هنرهای .نارمک موردی مطالعه ر:پایدا مسکونی محله(. 5931)محمدمهدی عزیزی،

: مریم یوسفیان، علیرضا نصر اصفهانی، ای علت ها، ترجمه(. آینده پژوهی با روش تحلیل الیه5931یچ، ایوانا. ) یلویهعنایت اهلل، سهیل و م
 فاطمه عیوضی، محمد فراهانی و مهدی مبصری، جلد اول، تهران: انتشارات شکیب.

های احیاء هویت محلی در شهر امروز. معماری و (. از محله سنتی تا محله معاصر؛ کندوکاوی در راهکار5939غروی الخوانساری، مریم. )
 .66-65 صص ،15شماره شهرسازی آرمان شهر، 

 مطالعات پژوهی. آینده روش شناسی معرف شناسی و مبانی بر (. درآمدی5931وسطی، لیال. ) نصرالهی و محمدرضا جلیلوند، مهدی، راد، فاتح

 .11 -16 صص ، 3شماره   پژوهی، آینده
رح سنتی و نوآورانه(. رساله دکتری مکان پنج مسجد معاصر با طمکان )مقایسه حس (. نقش طرح کالبدی در حس5931. )صادقفالحت، محمد

 در رشته معماری، دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران.
 دوره ، آینده پژوهی ایران،(. نقش استعاره های شناختی در آینده پژوهی با تحلیل دیدگاه های سهیل عنایت اهلل5931کرامت زاده، عبدالمجید)

 .95 -51صص، 5 شماره ،5
 ،51و  59 شماره، فردا مدیریت پژوهشی و آموزشی رسانی، اطالعفصلنامه کیفیت.  پژوهش در پایایی و (. روایی5931 ناهید. ) افشانی، گل

 .15-99 صص
 (. جهانی شدن فرهنگ و هویت.  تهران: نشر نی.5935محمدی، احمد ) گل 

 ارات و چاپ دانشگاه تهران.فر، علیرضا، تهران: مؤسسه انتش(. آفرینش نظریه معماری. مترجم: عینی5936. )لنگ، جان
شماره  رفاه اجتماعی، پژوهشی علمی اجتماعی. تعلق حس و تعهدات شهروندی خدمات شهری، کیفیت (.5931) سمیه صالحی، مبارکی، محمد،

 .951-161 صص ،11
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های ایرانی  شاخص طباقپذیری باهای نوساز و قدیمی اصفهان از نظر میزان ان مقایسه تطبیقی محله (.5936رضا. )محمدی، جمال و آزاده سید  
 .33-19 صص ،91 شماره . شهر های ایرانی اسالمی،های جویباره و شهرک نگین می مطالعه موردی: محلهالط اس

 .31 -38صص، 13 شماره امروزی. ماهنامه راه و ساختمان،مسکونی، مفاهیم گمشده شهری، هویت(. هویت5936معلمی، محسن. ) 
های  بازشناسی مفهوم محله در شهرهای کویری ایران نمونه مطالعاتی محله(. 5931، احسان و پور جعفر، محمد رضا. )موقر، حمید رضا، رنجبر

 .16 -91 صص ،3 شماره . مطالعات معماری ایران،شهر نایین
نامه ولنجک تهران(. پایان های شهری با تاکید بر رویکرد مکانی )نمونه موردی: محله. ارتقاء کیفیت محیط(5935پرهام. )میردامای، سید

 کارشناسی ارشد در رشته شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان.
 :موردی مشارکت اجتماعی )نمونه در آن نقش و محله ای تعلق حس (. بررسی5939سجاد. ) کفرودی، قاسمی ابراهیم و شیرعلی، احمد، نادری،

 . 18-6صص ،9شماره ، 6دوره ایران، جتماعیا توسعه مطالعات نعمت آباد(. محله
-13صص، 11 شماره  اجتماعی، علوم آموزش رشد. شوراهای اسالمی نقش بر با تأکید اجتماعی تعلق و (. توسعه5939) .محمدجواد پور، ناطق

91. 

مکطانی  ی و رابطه آن با میزان تعلطق های هویت شهر(. بررسی و تحلیل مؤلفه5933بافنده، مهدی و محمدزاده، محمد. )وارثی، حمیدرضا، عامل
 .96 -56صص، 1شماره ، 5 دوره ریزی شهری،ساکنین شهرهای جدی )مطالعه موردی: شهر گلبهار(. پژوهش و برنامه
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