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 مقدمه

 این امر که ابدییممناطق روستایی افزایش  در مقایسه باشهرنشینی فرایندی است که طی آن جمعیت در مناطق شهری 

تمرکز جمعیت در مناطق  این .شودیممنجر ر کاربری زمین و تبدیل الگوی سازمان و دولت از روستا به شهری به تغییر د

جهان جنوب کشورهای  رو(؛ از اینWB, 2015است )جدیدی از تحوالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  شهری نتیجة

فراتر  هارساختیزل ظرفیت نهادی برای تحو رعت رشد اززیرا س ی شهرنشینی را به حداکثر برسانند؛مزایا اندنتوانسته

شینی را در یند شهرندانشمندان فرا نتیجهدر (؛UN, 2014; UN, 2017a; UN-Habitat, 2016رود )یم

 ,Desmond) «شبه شهرنشینی»( و Hoselitz, 1957)« ازحد شهرنشینیبیش»جهان جنوب تحت عنوان 

رواج پیدا کرد که  یادوجانبه، تصدیق مورداین  دنبالبه .(Jain & Korzhenevych, 2020: 1نامند )یم( 1971

تئوریک و روش جدید  یهاچارچوبشهرنشینی در جهان جنوب، نیازی به  جدید و عمدة یهاچالشبرای درک براساس 

 & Roy, 2009a; Brenner & Schmid, 2015; UN-Habitat, 2016; Storperدارد )وجود 

Scott, 2016 .) سبک استعمار سنتی به سمت رویکردهای جدید برای  یهایزیربرنامهشدن از ز به دورنیاهمچنین

 (.Clarke,1992; Watson, 2009b; Todes, 2012است )گویی به نیازهای جهان جنوب پاسخ

محصول مدیریت محلی و که  غالب کرده استفضا  برنظم متفاوتی ، جهان جنوب رداین تفاسیر گسترش شهرنشینی 

دهی، میزان و است که جهتبرآیند نهادهایی  یافتهفضای شکلویژه اینکه هب گذاشته است؛ ریتأثآن بر جهانی بوده و 

لشگری تفرشی و همکاران، د )شویمتنظیم، مدیریت و کنترل  ریگمیتصمت عامل بازیگران و نهادهای شدت آن تح

و نظم ناشی از آن  هستندبر روابط تولید جامعه مسلط بورژوا  طبقةوفور، فضایی که در آن دولت و به تعبیر ل (.52: 1396

د شویمو اصطالحاً فضای زیسته تلقی  دهدمیرا نمایش  ساکنان هرروزة مستقیمة تجربکه از فضایی است  ترمتفاوت

(Merrifield, 2006: 110.) ییبلکه قدرت فضا ،میابییمقدرت را  ییضاف یتنها بازنمودهافضاها نه نیدر ا 

نظم  هیمقاومت عل ی، فضاها«فضاها ضد» جادیا یبرا یفضا وجود دارد و حوزه ارض نیدر هم زین ییو اجرا گرلیتحم

ع نواین  (.12: 1392جوان و همکاران، ) زندیخیبرمفضاها  نی( از ایاکناره ای یاهیحاشتر )نییپا یهاقسمتمسلط از 

 هستند نوعی از فضاهای زیسته دارلهئمس یهاسکونتگاه. شوندیمبا مفاهیم مختلفی شناخته  جغرافیای کشورها فضاها در

 ،یررسمی، رواج اشتغال غی جمعیتتراکم باال. اندشدهتثبیت  توسعهحالی کشورهای درکه با نظم جدیدی در شهرها

 که هستند هاسکونتگاه نیافرد منحصربه هایویژگیاز جمله  غیرهفقر قدرت و ، آگاهینا ت،یمسکن نامناسب، محروم

در  رسدیمنظر بهکرده است. تبدیل بازیگران مختلف  یدئولوژیو ا روابط ینیع ةتجرب، مناسبات قدرتمرکز به را  هاآن

در  انهیجومداخلهنیک هژموگفتمان پرکتیس فضایی دولت و مدیریت محلی در قالب مسلم است تسلط یند آنچه این فرا

در این  .دوشیمو سلطه  از قدرت استفادهکه سبب نابرابری، سوء باشد هاسکونتگاهاین اجتماعی  یهاسیپرکتمقابل 

رویکرد  ،گذاردیمی اعمال بازیگران را به نمایش شناختکشد و در قالب مفاهیم زبانمیراستا آنچه این تسلط را به چالش 

دنبال مواضع نوپا، به یعنوان گفتمانبه لیتحلاین  (.Van Dijk, 1991: 352است )دی تحلیل گفتمان انتقا

و  یدئولوژیزبان، قدرت، اة رابط کردیرو نی. اانداست که فضا را شکل داده بازیگرانی یاسیو س یکیدئولوژیا یکردهایرو

شهر آنچه  ةیدر سا «بودن». و نظم متفاوت دارندد هاسکونتگاهاین  دیگویمبه ما  و دهدیمقرار  تیگفتمان را در اولو

قدرت و منزلت  بدون یکه عمدتاً مردمان شده امعن «معنایمجاورت ب»خواهان آن است در قالب  یشهر تیریدولت و مد

 دانش و از یآگاه ازمندینو  ارزشمند یمجاورت دیفضاها، بازتول نیا «بودنیستیبا»که یحالدر شوند؛می یتلق یاجتماع

هدف مزبور،  یاستادر رحاضر بوده و  نظم یپژوهش واکاو نیهدف ا بنابراین ست؛فضا در متن/ یتیریمدقدرت خود



 911                                                           ...         فضا /متن تولید در قدرت مدیریت مکنون نظم واکاوي/  مکارانهو  شکینیم

 

 آباداسالم ةمحلدر ارتباط با  شد.بررسی خواهد  دارلهئمس یهاسکونتگاهدر  یبودگمتن یهالفهؤمقدرت و  انیارتباط م

زده، شهر، با تغییرات ناگهانی و شتاب یند تکوین متنااز فر دآبااسالم گفت محلة توانیمموردی  عنوان نمونةبه

تنها  اما این محله ،ها مواجه بوده استبولدوزری و از میان رفتن بخشی از واژگان و ارتباط فضایی بین آن یهابیتخر

 یامحلهچنین  است که توانست از حاشیه به متن تبدیل شود. هدف از رشددار مسئله یهاسکونتگاهموفق از  ةنمون

کمبودی اما باز  ،شدتبدیل ستد ومطلوب برای داد یامنطقهدلیل موقعیت خاص به افراد فقیر و روستایی بوده و به سکونت

 .ردیگیممتن قرار  ةهم در حاشی شده بنا نشده باز یزیربرنامهکه با توجه به اینکه اصولی و  وجود دارد

 

 مبانی نظري

 فضا /متننظم  ولیدقدرت در تمدیریت مفهوم 

ست که درون یک فرد واقع شده همچنین چیزی نی تصرف شود. ای دیآدست به که ستین یزیچ، قدرت فوکوبر اظهار  بنا

بلکه از طریق روابط بین مردم، گفتمان و دنیای مادی انجام و  باشد که از باال به پایین فعالیت کند،یا نهادی مرکزی  بوده

 & Melissa N.Pاست )و در هر تعامل و نهاد اجتماعی نهفته  کندیمفعالیت  جاهمه همیشه در .شودیماعمال 

McLean, 2020: 378). استفاده « نفوذ»عنوان مترداف مفهوم قدرت یک مفهوم انتزاعی است که بهاین مفهوم،  با

از کنترل بیشتری بر سازمان  ،ری دارندکه قدرت بیشت کسانیآنچه مسلم است (. Johnston, 1981: 629) شودمی

ید واقعیت خاستگاه گوناگونی قدرت در تول اهمیتاما (، Pacione, 2001: 640برخوردارند )جامعه و تخصیص منابع 

وتی شده است. به باور فوکو متفا یهاتیواقعگوناگون سبب تولید  هایدوره زیرا کیفیت مختلف روابط قدرت در دارد؛

 (.242: 1378فوکو، )« کندیمحقیقت را تولید  یهانییآو  هاابژهاز  ییهاحوزه؛ قدرت کندیمرت واقعیت را تولید قد»

است که از سوی یک طبقه یا گروه اجتماعی مسلط  ییهاشهیانداز  یامجموعهشامل  افزار قدرتوان نرمعنایدئولوژی به

و اجرای هر روشی  کندیم . از این منظر ایدئولوژی با قدرت ارتباط پیدادرویمکار و ایجاد مشروعیت به بخشینظم یبرا

است از  ارتعب یدئولوژیابه باور فرکالف . (54: 1396لشگری تفرشی و همکاران، دارد )طور قطع مبنای ایدئولوژیک به

و  دیبازتول د،یکه به تول هستند یینامع ییهابرساخته یاز نظر و هایدئولوژیا، ترقیدقبه عبارت  .«معنا در خدمت قدرت»

  (.Fairclogh, 1995b: 14) کنندیممناسبات سلطه کمک  یدگرگون

 یهاگفتماناول جایی است که  ست که در درجةفضا عی چون قدرت و ایدئولوژیفوکو معتقد است محمل مفاهیم انتزا

هر شکلی از زندگی اجتماعی  فضا در»بیر فوکو ؛ بر همین اساس به تعشوندیمتبدیل دانش به مناسبات واقعی  قدرت و

 ریکه به تعب ییفضا(. Foucault, 1986: 252) «که فضا اساس هر اعمال قدرتی است؛ چرابنیادین است یامقوله

مسلط در هر نوع  یاست و فضا یاجتماع یو فضاگونگ یماد داتیو نشانگر تول شودمی یمحسوس تلق یلوفور فضا

 (.Merrifield, 2006: 110است )و نظم آن روابط متصل  دیبه روابط تول یو ذات یدرون ینحوبوده که به  یاجامعه

عقالنی رفتار و  یهاصورتبه فضایی که بیانگر  یدهجهت براقتصاد و دولت یعنی امل اساسی، در این نوع از فضا دو ع

(. اول 17-1: 1392، جوان و همکارانکند )یمود از دو طریق فضا را از آن خ دارند. اقتصاد ریتأث کنش افراد است

کاالیی ارزشمند و سودده  مثابهبه تنهاو آن را  داردبه ارزش اقتصادی و مبادالتی زمین توجه  تنهاکردن فضا که کاالیی

مشخص درون  یهایکاربرخاص اقتصادی و  یهاگروهن از طریق فضا شامل استقرار کرد. دوم اینکه کاالییدنیبیم

اجتماعی و  یهاتیظرفو  هایژگیوفضایی مانند  یهاتیخاصشدن سایر و به حاشیه راندهاز بین رفتن  سببکه  ستفضا
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یان تشدید جر سببمالی به این فضاها،  ویژه سرمایةمختلف سرمایه به یهاچرخه. این کاربری با جذب ندشویمفرهنگی 

در تولید  مؤثرعنوان یکی از نیروهای . دولت نیز به(Gregory, 1994: 408) شودمیکردن از طریق فضا کاالیی

 ریتأثحقوق شهری  آگاهی فضایی و دستیابی به یریگشکلامکان  بر و کندمیفضا اعمال قدرت فضا، به دو شیوه بر 

متعدد فضا را  یهایکاربرقدرت در قالب برای عناصر  اجرایی یهابرنامهو  هاطرحاز طریق تعیین  نخست اینکه گذارد:می

ایجاد فضاهای مراقبتی  با اینکه (. دوم13: 1392، جوان و همکارانبه نقل از  Gerygory, 1994کند )یمبوروکراتیزه 

 اندیشه بر» مانندنوع از فضا از ایدئولوژی  . اینکنندیمحضور افراد را در فضاها کنترل و تحت نظارت میزان و چگونگی 

 کنندمیدر یک فضا اجرا  یزیربرنامهفضاگردانان برای مدیریت و است که  یاشهیاندی امعنشود و بهمیتلقی « فضا

فضایی و توزیع نابرابر ابزارهای تولید و  یهافرملوفور، تولید  مانندیشمندانی زعم اند(. به22: 1394صادقی و همکاران، )

، جایگزینی و وسیله تغییرفضاست؛ چراکه روی دیگر آن خلق فضای جدیدی است که بهتنها یک روی سکه تولید ایه سرم

فرایند و بازساخت، مطیعان و . در این گیردمیتغییر نظم قبلی صورت  برای دید،نیروهای جکمک تصاحب مصدر قدرت به

کنندگان، فضا را تصاحب و آن را در ؛ به این معنا که استفادهندشویمتبدیل لی به تولیدکنندگان فضا کنندگان قبمصرف

جدید  یفضایصورت عمیقی رخ دهد، کنند. اگر این تغییرات بهمیو در جهت منافع خود از نو خلق تعقیب نیازهایشان 

د شویماخت شکنی انتقادی در فضا میسر نتیجه یک سشده و دراجتماعی جدید برقرار -ظم فضاییهمراه با یک ن

(Habersack, 2010: 20) . 

کار هوسط مردم بکه در درون فضا ت ییهاشهیاندیعنی  شود؛میتلقی « اندیشه در فضا»ین اندیشه، ایدئولوژی بسان ا

 یعنوان بودگاهو بهست فضاها ریکه تحت تسلط سا شودمی یتلق ستهیز یفضا. بازنمود چنین فضایی، شودیمگرفته 

 میطور مستقفضاها به نیاست. ا غیرهو  تیقدرت، سلطه، مشروع شینما منظوربه گرانیو باز هایدئولوژیاانواع  یبرا

بلکه ساده و  ،ستیکنندگان ناستفاده وساکنان  رینمادها، تصاو ژه،یها، زبان وتجربه هر روزه هستند، زبان آن یفضا

که محصول  استنظم یک حق و  یریگشکلاین دو فضا مشترک  ةنقط (.12: 1392جوان و همکاران، است ) یخودمان

و به حقوق ساکنان  نیستسازگاری  دهندةنظم معموالً نشان تقابل این دو ست.ر فضا و بازتولید اندیشه در فضااندیشه ب

و  هالفهؤمظم حاصل از تولید فضا توسط ، نهانری لوفور حق به شهر یهالفهؤم براساس. دشویمکمتر توجه 

و نظارت  یدسترس نیتضم ،یزیربرنامه ندیاشهروندان در فرمشارکت  :ابدییمتحقق های زیر مانند شاخص ییهاشاخص

، هایسازمیتصمو  هایریگمیتصمدر  هاآناز نظرات  یریگبهرهو  یشهر تیریو مد یزیربرنامه ندیاشهروندان بر فر

 ،بهداشت و آموزشو  تیبه مسکن و کار فعال یهمگان یدسترس یبرا نیزم یو کاربر یشهر ابععادالنه من عیتوز

 یدسترس نیافراد و تضم یبرا ستیاستاندارد ز طیآوردن شراو اوقات فراغت، فراهم یعموم یو فضا ینقل عموموحمل

و  یحضور شهروندان از طبقات اجتماع نیشده، تضمرانده هیحاشبه مسکن مناسب، توجه به افراد به  درآمدکمشهروندان 

در  کنندهدعوت یامور اجتماع یبرا ژهیو یهاپهنهبا اختصاص  یعموم یبه فضاها عادالنه یمتفاوت و دسترس یمنزلت

آن در شبکه ارتباطات  یسازکپارچهیبازفضا و  ییزدایگانگیببرای  صلی این حقوق تالشعنصر ا (.1390 ،یاطهارشهر )

-زیستی یهاضرورتان یکی از عنوحقوق شهری بهلوفور عنصر بنیادین برای دستیابی به  اندیشة در. اجتماعی است

در فرایند تولید و بازتولید فضا و  فضاهای شهری گرکنترلنیروهای  زدنپسشهر، بیش از هر چیز، توانایی  حقوقی در

تقوایی و است )زندگی شهری در  یگرادارهخودرسیدن به  برای عمل و یاعرصهکردن شهر به دنبال آن تبدیلبه

 (.98: 1394 همکاران،
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 فضا متن/ نظم مدیریت قدرت در تولید وگفتمان انتقادي پیوند 

است در طیف وسیعی از مطالعات دوباره به وجود آمده  گذشته به بعد، کاربرد تحلیل گفتمان انتقادی یهادههاز 

(Bloor & Bloor; 2007; Bayram, 2010; Jahedi, & Abudullah, 2012; Parham, 

2013; Koussouhon & Dossoumou, 2015; Koussouhon & Amoussou, 2016.) 

برای کشف بسیاری از مشکالت اجتماعی در انواع  تواندیماست که  یارشتهرویکردهای میان تحلیل گفتمان

در  تواندیمتحلیل گفتمان (؛ یعنی Jorgensen and Philips, 2002: 12) شودمختلف مطالعات استفاده 

شود آن اعمال  یشناختروشبا یک روش تجزیه و تحلیل ذاتی با مبانی نظری و تحقیق  یهانهیزم همة

(Amoussou & Allagbe, 2018: 12.)  بسزایی  ریتأثقدرت یکی از مفاهیمی است که در این رویکرد

ایجاد سلطه بر به است که  گفتمانیفضا نشان از تسلط  در تولید متن/ مدیریت قدرتبحث از  اما امروزه دارد،

نحو  تسلط غالب و مغلوب به «اندیشه در فضا»و « اندیشه بر فضا»گفتمان ویژه در تقابل هب ؛کندیمکمک  فضا

قدرتمند  یهاگروه، تقابل اجتماعی یهایکژسبب  هاگفتمانتقابل این  چنانچه. شودیمچشمگیری نمایش داده 

 نبوداستفاده از قدرت، فریب، که سوء یاشهیاندانتقاد از  انجامد؛میبه انتقاد از گفتمان غالب  بدون قدرت شود،و 

تحلیل گفتمان انتقادی . ستکاربران از فضا یشوندگیعیطبو ماحصل آن  شودمیرا سبب  غیره آگاهی، فقر و

 شودمیی تلق فضا متن/فراتر از تولید ماهیت آن به کاربران فضاست. رویکردی که  دهندهو آگاهی رویکردی نوپا

گفتمان، کردارهای اجتماعی و ساختار  یهاهیروساخت روابط آشکار بین  دنبال دستیابی به اهدافی چونبه که

(، تغییر Wodak, 2002: 6قدرت )، بررسی رابطه میان زبان و (Sheyolislami, 2004) یاجتماع

ماعی از طریق تحلیل بررسی کردار اجتا سی در جامعه بدموکرا ودبنو  هایدادگریب، هایعدالت، بیهاینابرابر

  (.Bhatia, Flowedew and Jones, 2007است )اجتماعی  یهاکنشگفتمان و 

ا در قالب مفاهیم زبانی نمایش تسلط ایدئولوژی قدرتمند ر ،مفهومی یکسان مثابةدر این رویکرد، فضا و متن به

در گرو شناخت فضا  به حقوق متن/آگاهی  یریگشکلاست.  هشدحقوق فضا  ازکه مانع آگاهی  دهندیم

شعله، ) 5رسانیپیام و 4، قبولی یا پذیرفتگی3یمندهدف، نیت یا 2، انسجام1پیوستگی اند از:که عبارت استهیژگیو

گفتنی است  (.Beaugrande and Dressler, 1981: 3؛ 97 :1383زاده و افخمی، آقاگل ؛1390

از  یوستگیدو عامل انسجام و پ رسدیمنظر تلقی کرد. در این میان به ارزشهمرا نباید  فضا متن/ یهامالک

 7اتصال اجزای سطحی متن ةپیوستگی مربوط به نحو 6به قول درسلر و بوگراند. هستند ربرخوردا یشتریب یتاهم

پیوستگی  8هالیدی و حسنهمچنین تند. بل هس، در توالی متقامینیبیمیا  میشنویمکلمات واقعی که یعنی  ؛است

. کندتعریف می از یک متن به متن دیگر( برای پیوند بخشی غیرهزبان )که هر  دانندیممجموعه منابع زبانی را 
                                                           
1 -Cohesion 

2 -Coherence 

3 - intentionality 

4 -acceptability 

5 - informativity 

6 - Beugrande and Dressler 

7 - Surface text 

8 - Halliday and Hasan 



 1400 زمستان ،4 شمارة ،9 دورة شهري،ریزيبرنامه جغرافیاي هايپژوهش                                                                   914

شاخص مجموعه، از  سازمان کالبدی و پیوند فضایی میان عناصر ةپای بازخوانی مفهوم پیوستگی در فضا، بر

 یبنداستخوانوجود یک گفت  توانیم دیگر به عبارتی ؛دهنده استوار استطریق یک رشته عناصر ارتباط

بهترین معیار سنجش پیوستگی عناصر در  تواندیم ارتباط عناصر نشینی و، بارز و واجد مقیاس در همافتهیتکامل

است  یتؤرقابل آباداسالم ةمحلبر متن  سازمان کالبدیاز دید هر آنچه  (.24: 1390شعله، باشد )فضا 

عناصر و شامل  شدهتوزیع که در فضا  است یاوستهیپعناصر محله و  یبنداستخوانبافت ریزدانه در  یریگشکل

 ،. در این میاناندگرفتهیکدیگر قرار معابر در کنار  ةمراتب شبکسلسله ةاست که در سای (ییهایکاربر) یباارزش

در  هایکاربرثری هستند که بر کیفیت ؤشده نیز از متغیرهای مریزدانگی( و عمر مفید بنای ساخته) نیزمکیفیت 

ون معناشناسی شناخت مت یهاجنبهکه به  ستفضا معیار متن/انسجام متون دومین . گذارندیم ریتأث فضا

تا بتواند  کندیمتحلیل انسجام به خواننده کمک  (.Beaugrande and Dressler, 1981دارد )اختصاص 

انسجام را در فضا، با برخورداری  توانیم(. 60: 1383الینز، ) کندعناصر متن را بازشناسی  میانارتباط محتوایی 

 نوعیبهادار و غیرتکراری مترداف دانست که در ترکیب با سایر عناصر، قبولی از عناصر پرمحتوا، معنقابلاز تعداد 

 گستره یلمستقل در تکم ییواحد معنا صورتبه هم ،خود ییو بارمعنا یافته دستدر نقش و عملکرد  یمتقس

ژه یوعناصر  یعملکردارتباط شامل  آباداسالم ةمحل در(. 25: 1390شعله، ) اندگرفتهقرار  ییو محتوا ییمعنا

مسکونی،  یهایکاربرمثال  برایفضا )صاحبان . ارتباطی که میان کاربران و است یکدیگر( نسبت به هایکاربر)

رسانی در رسانی یا اطالعمنظور از اصطالح پیام نیازهای انسانی ایجاد شده است. نیتأم برای( غیره تجاری و

 Beaugrandeاست )آشنایی و ناآشنایی در عناصر متن  نداشتن ویا  داشتناطالع، مقیاس انتظار ةمفهوم نظری

and Dressler, 1981: 10 .) 

و اگر خواننده اطالعات جدیدی از متن کسب  به اعتقاد هالیدی و حسن، متن باید اطالعات جدید داشته باشد

 ییهابرداشتبسیاری از (. Halliday and Hasan, 1976: 36) نداردشایستگی متنیت نکند، چنین متنی 

، شودیمدست داده از فضا بهغیره  تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و یهالیتحلمبتنی بر  یهاتیرواکه در قالب 

فضا، به دو عامل حضور عناصری با کیفیت و در  یرسانامیپواقع بازتابی از همان پیام مستتر در فضاست. در

دارد گذشت تدریجی و بطیء زمان بر فضا بستگی  ةمعنایی و محتوایی در نتیج یهااندوختهو  هاهیالانباشت 

. بخشندیمکه فضا را شایستگی است همراه  ییهاامیپبا  آباداسالم ةمحلدر (. این ویژگی 27: 1390شعله، )

این صورت  حامل پیامی مطلوب است و در غیر ،سب با کیفیت زندگی ساکنان طراحی شده باشدچنانچه فضا متنا

 ابهام در، وضعیت زمین، هانگرش، دوگانگی و تضاد مانند ییهایژگیوبا  بود وپیام ناشی از آن متفاوت خواهد 

نیت امنیت شناخته خواهد شد.  نبودو  ضعف نظارتی، شدنگرفتهنادیده ، یماندگعقب، تعارض منافع، سرنوشت

 .و هدف آن هدایت موقعیت است بودهناشی از عالیق، نیازها و انتظارات کاربران زبان و تحلیل شرایط موقعیت 

است که در فضا براساس  ییهاتصرفو دخل و  هامداخلهارتباط با شرایط  ةدهندنشانمعیار نیت در فضا 

انتظارات کاربرانی  آباداسالم ةمحلاین ویژگی در  (.26 همان:است )معنا یافته  غیره ورها و، باهانییآمالحظات، 

. انتظاراتی فراتر از دسترسی به خدمات، مسکن دشویمها ایجاد سکونت در آن برای آندلیل است که به
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که به سبب سکونت  ییهایژگیو. به کاربران فضا هادگاهیدتغییر  منظوربه غیره معابر مناسب و ةاستاندارد، شبک

است که میان کاربران  ییهافاصلهعمل و  ،در ادعا نداشتنتفاوتنه منافع شخصی، و مشترک  خیر برایدر فضا 

تا متنی  شودیمرنده متن مربوط ست که به نگرش گیفضا متن/پنجمین معیار  پذیرفتگی. دشویمفضا حاکم 

، ترسادهبه عبارت (. Beaugrande and Dressler, 1981:8-9کند )پیوسته و منسجم را دریافت 

معنای پذیرفتگی در  متن بپذیرد. ةمنزلنامید که مخاطب آن را به« متن» توانیماز جمالت را زمانی  یارهیزنج

خت زبان غیرتخصصی شهروندان و مخاطبان فضا و تالش برای ایجاد زبان مشترک بین دانش شناعنوان فضا به

این ویژگی به خصوصیات کاربران و غیرکاربران در فضا اشاره  (.27: 1390شعله، است )تخصصی و عامیانه 

 ةبه تجرب ارند و کاربرانیافته را قبول ندآن، فضای تحقق یهایگژیوسبب شناخت و . غیرکاربران فضا بهکندیم

دارند با افزایش بهبودی،  سعی ییهایژگیوآن براساس کمک و به اندرفتهیپذزیست در آن فضا سرنوشتی را 

 حال، مشروعیت و حس تعلق در فضا را به نمایش بگذارند. یمشارکت، امید، ارزشمند ةجمعی، روحی اعتماد

. در اندشدهاست که در متن شهر تولید  یدارمسئله یهاسکونتگاه درهدف این تحقیق واکاوی نظم حاصل 

یتی هستند که وضعفرد خود در منحصربه یهایژگیوبا توجه به  هاسکونتگاهفضا این  فرایند تولید متن/

 هاسکونتگاه یریگلشکاین نوع از  یدارشهیرم است، آنچه مسل اما ،استقدرتمند  یهاگفتمانتسلط  دهندةنشان

 .یک در خود، واجد ویژگی بازترکیب عناصر استچیدمان عناصر و واژگانی است که هر ةدر نتیج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از نظر فرکالف  يگفتمان انتقاد لیمدل تحل. 1شکل 

 Fairclough, 1996منبع: 

گفتمان را  لیاست که تحل یشناختزبان یهامطالعهان در گفتم لیاز تحل ینیتکو یریس یگفتمان انتقاد لیتحل

 زین قیتحق ةو به لحاظ محدودارتقا داده  نییمتون به سطح تب فیاز سطح توص یشناختو روش یبه لحاظ نظر

است  دهیوسعت بخش یدئولوژیو ا خیجامعه، تار یعنی ،فرد به سطح کالن تیآن را از سطح بافت موقع ةگستر

دار مسئله یهاسکونتگاهمتن در  نییتب منظوربهاست.  ینوع واکاوو از  یفیکپژوهش حاضر (. 1385زاده، اگلآق)

 ناساکنزندگی  طیمح نیز پژوهش نیدر ا شدهاستفاده یهادادهمنابع  ه است.شداستفاده  یکم-یفیاز روش ک

یند تبیینافر  

یند تفسیرارف  

هاي زبانتوصیف ویژگی  

 )کردار اجتماعی(

 )کردار گفتمانی(

یند تولید و مصرف متنارف  

 متن

اجتماعی تولید متن ةنیزمشرایط یا   پرکتیس اجتماعی 

 پرکتیس گفتمانی
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در  نامتخصص ةجامعو  نااز ساکن افتهینساخت ةمصاحبی، مشارکتة مشاهداز  هاداده یدآورمنظور گربه .است

نمونه  378درصد،  05/0با سطح خطای ترتیب براساس فرمول کوکران بدین. شداستفاده  یقالب پنل دلف

ت اجتماعی و روند منسجم از محله، باف منظور تصوراین روش، به ةبر پای. شدند یآورجمعصورت تصادفی به

و سعی  ندانتخاب شد ،ندداشتسکونت در این محله را  ةابقسال س 20از میان کسانی که عمدتاً  هانمونهتغییرات، 

 نظر گرفته شود.منتخب از نظر جنسی میان هر دو گروه زنان و مردان در یهانمونه شد

 

 محدودة مورد مطالعه

یکی از  ،1395نفر جمعیت در سرشماری  430871شهری استان با  ةترین نقطاولین و بزرگان شهر زنج

 ةمحل که شودیمشهرداری تقسیم  ةبه چهار منطق شود. این شهراندام کشور محسوب میشهرهای میانه

و  1395شماری هزار نفر جمعیت در سر 23465 با 1 ةمراتب تقسیمات کالبدی در منطقاز حیث سلسله آباداسالم

فرودست شهر زنجان، از  هایهیکی از محلمنزلة شمال غرب واقع شده است. این محله به هکتار وسعت، در 120

دارند نفر در آن سکونت  3/3خانوار با بعد  7124شود که نظر مدیریت شهری سکونتگاه غیررسمی خوانده می

بوده متفاوت  غیره این محله به لحاظ خصوصیات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و(. 1395شهر زنجان،  ةآمارنام)

عرصه در مقایسه با شده معابر شطرنجی، ریزدانگی، میزان ساخته ةشبک .است نفر 23465حدود آن  جمعیتی و

فرد این محله منحصربه یهایژگیواز  هاسرانهنسبت توده به فضا(، تراکم ساختمانی و جمعیتی باال و کمبود )

 ردیگیکار مرا بهی کاربر درصد هر ن،یزم ةسران و تیجمع مانند یمیمفاه ن،یزم یکاربر یمک یهایبررس. است

استاندارد و مطلوب، به  یهااعداد و ارقام وضع موجود با سرانه ةسیاو مق گریکدیها با آن یبیترک یبررستا با 

در  هایکاربرتمامی  ةسران، دهدیمنشان  هایبررس .ابدیدست  یتخدما یهایازمندیکمبودها و ن رةبادر یجینتا

بیشتر  زی( نمترمربع -86/6ری فضای سبز با ). این میزان در کارباستاستاندارد  ةکمتر از سران آباداسالم ةمحل

( مترمربع 64/2سرانه )سیسات و تجهیزات شهری در وضعیت موجود بیشتر از استاندارد أت ةکه سراندرحالی ؛است

 امکاناتها و حدوده از فرصتم ساکنان یبرخوردار ةمهم در نحو یهاشاخصاز  یکی، دیگر سوی. از است

موضوع  نیا. شودیمنام برده  یتیجمع تراکماز آن به  کهبه مساحت محدوده است  تیجمعموجود، نسبت و تعداد 

 ةدر محلدارد.  غیره و ساکنان شیآسا، یرفاه -یخدمات یفضاهااز  ساکنان یبرخوردار زانیمبا  یتنگاتنگارتباط 

نفر در هکتار تمرکز  400شمالی محله با میزان بیشتر از  یهاقسمتان تراکم جمعیتی در بیشترین میز آباداسالم

 .اندداشته

 
 مورد مطالعهة محدود یعموم يهایژگیو. 1جدول 

 تعداد خانوار بعد خانوار هکتار(مساحت ) نفر() تیجمع شاخص

 132469 2/3 24/6160 430871 شهر زنجان

 7124 3/3 54/120 23465 آباداسالم ةمحل

 1395شهر زنجان،  ةنامآمار منبع:
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 1399، : نگارندگانمنبع، پژوهشقلمرو  .2شکل 

 پژوهش يهاافتهی

از  دهدیماست، نشان میدانی  یهادهدا اجرایآماری که حاصل  ةتوصیفی از مشخصات عمومی جامع یهاداده 

. میانگین سنی هستنددرصد مرد  6/64درصد زن و  4/35عمدتاً سرپرست خانوار( دهنده )پاسخ 378تعداد 

درصد مجرد، بیشترین نوع تحصیالت  6/33و  متأهلدرصد  4/66، درصد 1/42با  سال 40دهندگان حدود پاسخ

 5/67درصد،  2/53درصد، نوع شغل آزاد با  9/43نفر با  5تا  3 هاخانوادهدرصد، اغلب  8/27م با لیسانس و دیپل

سکونت در  دلیلو بیشترین سال  20میانگین سکونت در محل بیش از ، مستأجردرصد  5/32درصد مالک و 

درصد، نزدیکی  6/19خاطر فرزندان هدرصد، ب 2/13درصد، اجاره بهای کمتر با  5/26بودن با محله قوم و خویش

درصد  8/9درصد و ملک موروثی و ساکت و دنج بودن با  7/16درصد، حس تعلق به محله  3/14به محل شغل 

 .حاصل شده است

 

 يآمار يهانمونه یفیتوص يهایژگیو .2جدول 

 درصد عدادت شاخص ویژگی درصد تعداد شاخص ویژگی

ت
جنسی

6/64 244 مرد   

ت
جمعی

 
خانوار

 

نفر 3 از کمتر  80 2/21  

4/35 134 زن نفر 5 تا 3   166 9/43  

ن
س

 

 3/28 107 نفر 7 تا 5 5/32 123 18 – 30

 6/6 25 نفر 7 از بیشتر 1/42 159 30 – 40

50 - 40 40 6/10 

نوع
 

شغل
 7/21 82 دارخانه 

 6/5 21 محصل 3/10 39 50 - 60
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 2/53 201 آزاد 5/4 17 سال 60 از بیش

ت
ضعی

و
 

تأهل
 2/3 12 دانشجو 4/66 251 متأهل 

 2/12 46 دولتی 6/33 127 مجرد

ت
ال

صی
تح

 

 9/1 7 بازنشسته 1/10 38 سوادیب

 4/2 9 شرکتی 5/4 17 ابتدایی

 7/3 14 راهنمایی

ت
مد

زمان
 

ت
سکون

 

 2/17 65 سال 5 از کمتر

 4/11 43 سال 10 - 5 6/5 21 سیکل

 5/13 51 سال 15 - 10 8/4 18 دبیرستان

 5/18 70 سال 20 - 15 8/27 105 دیپلم

 4/39 149 سال 20 از بیش 8/27 105 لیسانس

 تمالکی 5/13 51 تکمیلی تحصیالت

 5/67 255 مالک

 5/32 123 مستأجر 4/2 9 حوزوی

 1399نگارندگان، منبع: 

 دار مسئله يهاسکونتگاه يفضا شناخت نظم قدرت حاکم بر تولید متن/

 ست. در نگاهی ساده متن/فضا شناخت نظم حاصل از قدرت حاکم شروعی بر نگاهی متفاوت بر تولید متن/

به . شودیما هر نهاد قدرت تعیین ب دولت یدر چارچوبر فضا  یاشهیاند، یزیربرنامهشده به لحاظ تولید یفضا

اجتماعی متمرکز، بتواند  یزیربرنامهمحال است . ردیگیمنظر شکل دیشه، نظم فضایی موردسبب این دانش و ان

آن ساکنان و مدیریت محلی است که  یاختهیخودانگاما در نگاهی دیگر نظم  ،باشدمتکی بر چنین شناختی  تنها

نظم حاکم زندگی ساکنان سروکار دارد.  ةاین اندیشه در فضا گویای نظمی است که با تجرب. اندکردهد بازتولیرا 

 .شداستفاده  یانمونهتک tآزمون فرض از آزمون  برایو  شداستخراج  هاشاخصمورد مطالعه براساس  ةر نموند

 یعددپژوهش را با  کیآمده از دستنمرات به دیکه شما بخواه شودمیه استفاد یآزمون وقت نیا یکلطوربه

یکدستی و »، «ارتباطات همسایگی»، متغیرهای 3براساس جدول . است 3عدد ثابت برابر با  .دیکن سهیثابت مقا

دفع »، «دسترسی به خدمات عمومی»، «در فضاهای محله حضور»، «امنیت محله»، «فرهنگی یهاتفاوت نبود

 76/3، 40/3، 53/3، 91/3، 24/3، 18/3، 10/3، 01/3، 33/3، 50/3، 4ترتیب با به «محله یهازبالهپسماندها و 

 دلیلهفرهنگی ب یهاتفاوت نبود. استساکنان  که نشانگر رضایت اندشدهباالتر از عدد ثابت حاصل  55/3و 

دسترسی به خدمات شهری  و یکدیگر ةشناخت چهره به چهر ةواسطفضاهای محله به ودن، حضور دربمهاجر

گزارش » مانندمتغیرهایی . کنندیم تأییدفوق را  یمندتیرضابافت موقعیتی از جمله دالیلی است که  دلیلبه

 «مشارکت در امور مختلف محله»و  «سازها در محلهوساختنظارت شهرداری بر »، «قانونیسازهای غیروساخت

 .اندشدهحاصل  اینکه نزدیک به عدد میانگین با وجود هستند؛تاحدودی مطلوب ، 94/2 و 92/2، 99/2ترتیب با به

 ،هستندبر متغیرهای فوق ثیرگذار تأ ن از جمله عواملاشدن ساکنمان، تعامل با مدیریت شهری و توانمندگذشت ز

، 78/1،60/2، 97/1، 23/2، 84/2، 45/2، 26/2، 15/2، 02/2، 06/2، 96/1، 67/2ترتیب با به متغیرهابرخی اما 

 نشانگرکه اند ( حاصل شده3) نیانگیم، کمتر از عدد 59/2و  01/2، 84/2، 60/2، 87/2، 71/1، 70/1، 65/2

مقایسه  دربهبودی محله اند از: این متغیرها عبارت. هستندزیست ساکنان  ةبودن متغیرها براساس تجربنامطلوب
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، احساس مسئولیت افراد هایکاربر ةسران، مراجعه به شهرداری، تشکیل جلسات منظم، ینظرسنج، گذشته با

سبب فعالیت افراد فرهنگی محله به یارتقا، افزایش مشارکت افراد با فعالیت افراد غیرساکن، غیرساکن شاغل

رعایت ، محله ةدیدشار آسیبدولتی از اق یهاتیحما، شهرداری یهابرنامهو  هاطرحسازی شفاف، غیرساکن

مشارکت در ، هاهمحدودیت در استفاده از فضاهای سایر محل نبود، مدیریت شهری حقوق شهروندی توسط دولت/

 دسترسی به فضاهای سبز، اوقات فراغت در فضاهای عمومی محله، برخورداری از مسکن مناسب، هاییگردهما

و  سیستم فاضالب محله، بودن خانوارتحت پوشش بیمه، ریحی محلهدسترسی به خدمات رفاهی و تف، محله

 .دادن زندگی در محله با تمام مشکالتترجیح

ترین عاملی است که سبب شهرداری( با مردم و بالعکس مهم) یشهرضعف ارتباط مدیریت  ةتجرب 

بافت  دلیلبه خدمات شهری به هاسکونتگاهدسترسی این  با وجودبودن متغیرهای فوق شده است. نامطلوب

را افزایش داده و  هایگذارها، ظرفیت باالی اقتصادی و تراکم باالی جمعیتی در این فضاها سرمایهموقعیتی آن

براساس دیدگاه مدیریت  شهروندان، اما تفاوت جایگاه به همراه داشته استاقتصادی را برای شهر  ةوسعرشد و ت

، 3جدول  .شده است منافع شخصی بر منافع خیر مشترکگرفتن پیشی ودوگانگی و تضاد  بب افزایششهری س

 .دهدیمرا نمایش متغیرها  انحراف معیارمیانگین ، میانگین، انحراف معیار و هانمونهتعداد 

 

 

 

 

 

 يامونهنتک tن حاصل از آزمون یانگیم .3 جدول

انحراف از 
 خطا میانگین

 ردیف سؤاالت فراوانی میانگین معیارانحراف 

 1 .است یافتهگذشته بهبود  در مقایسه با اممحله 378 67/2 176/1 061/0

 2 .بدهیم نظر شودیممحله از ما خواسته  یهابرنامهو  هاطرح در 378 96/1 010/1 052/0

 3 .دهیمیم یلمشکالت محله تشک رفع برای یگانبا همسا یمنظم جلسات 378 06/2 134/1 058/0

 4 .کنیمینممراجعه  یشهردار بهاست،  یدهحاد نرس ةمرحل به محله مشکالت که زمانی تا 378 02/2 387/1 071/0

 5 .دهیمیمگزارش  یدر محله را به شهردار یرقانونیغ هایسازوساخت 378 99/2 419/1 073/0

 6 .ما نظارت دارند ةمحل در سازهاوساخت به یشهردار نامأمور 378 92/2 352/1 070/0

 7 .شده است ینتأممحله  نیازهای براساس هایکاربرة سران 378 15/2 101/1 057/0

 8 دارند. یتما احساس مسئول ةمحل به ماة محل در شاغل غیرساکن افراد 378 26/2 288/1 066/0

محله شده  هایمراسم در افراد مشارکتو  دلیهم افزایش سبب( تجاری محور)در  غیرساکن افراد فعالیت 378 45/2 146/1 059/0
 است.

9 

 10 .است شده محله فرهنگیی ارتقا سبب( تجاری محورر )د غیرساکن افراد فعالیت 378 84/2 232/1 063/0

 مساجد در سخنرانی تبلیغاتی، بنرهای) شودمی سازیشفاف یمحله از طرف شهردار یهابرنامهو  هاطرح در 378 23/2 268/1 065/0
 (یرهغ و

11 

 و نوسازی بهسازی، تسهیالت، و وام) یدولت هاییتحما ( شاملیحله )از نظر کالبدم ةدیدآسیب قشرهای 378 97/1 084/1 056/0
 .دشوی( میرهغ

12 
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 13 .دشویم یت( رعاشهرداری) یشهر مدیریت /دولت توسط ما شهروندی حقوق 378 78/1 985/0 051/0

 14 .دارم یگانبا همسا یزیآممسالمت یستیزه همدر محل 378 4 894/0 046/0

 15 است.محله کمتر  ینساکن یانم یفرهنگ تفاوت 378 50/3 046/1 054/0

 16 .کنمیم یتامن احساسام محله در 378 33/3 317/1 068/0

 17 .ندارم محله فضاهای از استفاده در محدودیتی هیچ 378 01/3 390/1 071/0

 18 .دارم حضور محله فضاهای در بخواهم زمانی هر در 378 10/3 417/1 073/0

 19 .کنندیممحله استفاده  یفضاها یاز تمام یسن یهاگروه همة 378 18/3 269/1 065/0

 سبز فضایو  اوقات فراغت یفضاها ی،درمان-شتیبهدا آموزشی، فضاهای از استفاده در محدودیتی گونههیچ 378 60/2 371/1 071/0
 .یمندار هاهمحل سایر

20 

 21 .کنمیمامور مختلف محله مشارکت  در 378 94/2 203/1 062/0

 22 .مشارکت دارم هاییگردهمادر  آزادانه 378 65/2 194/1 061/0

 23 .ردارمبرخو محله در مناسبی مسکن از 378 70/1 582/0 006/0

 24 .ندارم هاهمحل یربه مراجعه به سا یازیو ن دشویم ینتأمدر محله  امروزانه یازهاین تمام 378 24/3 376/1 071/0

 25 محله شده است. یاقتصاد یسبب ارتقا یمدن ید( شهیمحور تجار) یتجار یتفعال 378 91/3 025/1 053/0

 26 .کنمیممحله استفاده  یعموم یفراغت از فضاها اوقات برای 378 71/1 095/0 009/0

 27 .دارم دسترسی محله درمانی -بهداشتی امکانات به 378 53/3 188/1 061/0

 28 .دارم دسترسی محله سبز فضاهای به 378 87/2 545/1 079/0

 29 .دارم سیدستر محله آموزشی فضاهای به 378 40/3 281/1 066/0

 30 .دارم دسترسی محله عمومی نقلوحمل خدمات به 378 76/3 087/1 056/0

 31 .دارم دسترسی محله تفریحی و رفاهی خدمات به 378 60/2 340/1 069/0

 32 دارند.( یرهغ و یخدمات درمان ی،اجتماع ینتأم) دفترچه و هستند یمهخانواده تحت پوشش ب افراد 378 84/2 510/1 078/0

 33 دارند.برمیدرب منزل  از راو پسماند محله  هازبالهشهرداری  نامأمور 378 55/3 199/1 062/0

 34 .است شهریمجهز فاضالب  یستمس بهما  محله 378 01/2 318/1 068/0

 35 .دهمیم یحدر محله را با تمام مشکالت ترج زندگی 378 59/2 402/1 072/0

 1399 ،نگارندگانمنبع: 

 

ا میان میانگین تفاوت معناداری ر 95/0با سطح اطمینان  یانمونهتک tآزمون همچنین نتایج 

 یهاسکونتگاهفضای  در نظم متن/فاهیم فوق سطح معناداری میان م. دهدیممتغیرها نمایش 

تسلط  گرنشانن اها در میان ساکنافزایش آن دیگر به عبارت .کاهشی است افزایشی/دار مسئله

 ؛قدرت مدیریت محلی بر فضای تحمیلی ناشی از ایدئولوژی دولت و مدیریت شهری است

افزایش تسلط راهبردهای  دهندةکه افزایش آن در سطح دولت و مدیریت شهری نشانحالیدر

های فراوانی مدیریت شهری با چالشرو ناز ای ؛استفضایی مردم ضعیف  یهاکیتاکتفضایی بر 

است؛ مدیریت شهری  ةبودن بعد مشارکتی مردم در زمینروست که یکی از دالیل آن ضعیفهروب

ارتباط طور مستقیم با شهروندان که بهاست شهر  ةکنندترین نهاد ادارهمهم مدیریت شهریاین بنابر

. این امر مستلزم کنداجتماعی شهروندان ایفا  ةبردن میزان سرمایباید نقش خود را در باال دارد و

 .استتقابل افزایش ابعاد آگاهی، اعتماد و مشارکت م

 
 یرهامتغ يانمونهتک tآزمون  .4 جدول
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 فیدر

 

 

 رهایمتغ

 

 

3=  شیآزما ةنمون  

 t   عیتوز

 

 ةدرج
یآزاد  

 

یمعنادار  
(یی)دودو  

نیانگیم اختالف  

 

درصد 95 نانیاطم ةفاصل تفاوت  

نیترنییپا نیترباال   

یبهبود 1  466/5-  377 000/0  331/0-  45/0-  21/0-  

ینظرخواه 2  124/20-  377 000/0  045/1-  15/1-  94/0-  

منظم جلسات 3  148/16-  377 000/0  942/0-  06/1-  83/0-  

مشکالت و مسائل 4  521/2-  377 012/0  180/0-  32/0-  04/0-  

-109/0 گزارش 5  377 913/0  008/0-  15/0-  14/0  

تنظار 6  104/1-  377 271/0  077/0-  21/0-  06/0  

یاراض یکاربر 7  273/13-  377 000/0  751/0-  86/0-  64/0-  

یریپذتیمسئول 8  100/11-  377 000/0  735/0-  87/0-  61/0-  

-331/9 مشارکت 9  377 000/0  550/0-  67/0-  43/0-  

-504/2 فرهنگ 10  377 013/0  159/0-  28/0-  03/0-  

-284/11 صداقت 11  377 000/0  772/0-  90/0-  64/0-  

تیحما 12  464/18-  377 000/0  029/1-  14/1-  92/0-  

یشهروند حقوق 13  173/24-  377 000/0  225/1-  32/1-  13/1-  

یستیزهم 14  816/21  377 000/0  03/1  91/0  09/1  

یفرهنگ تفاوت 15  343/9  377 000/0  503/0  40/0  61/0  

یمنیا 16  883/4  377 000/0  331/0  20/0  46/0  

تیمحدود نبود 17  074/0  377 941/0  005/0  14/0-  15/0  

فضا در حضور 18  307/1  377 192/0  095/0  05/0-  24/0  

فضا از گروه استفاده 19  716/2  377 007/0  177/0  05/0  31/0  

20 

در  نداشتنتیمحدود
یاراض یکاربر  

738/5-  377 000/0  405/0-  54/0-  27/0-  

یگیهمسا رتباطاتا 21  898/0-  377 370/0  056/0-  18/0-  07/0  

یآزاد 22  684/5-  377 000/0  349/0-  47/0-  23/0-  

-574/4 مسکن 23  377 000/0  302/0-  43/0-  17/0-  

روزمره یازهاین 24  326/3  377 001/0  235/0  10/0  37/0  

یتجار محور 25  311/17  377 000/0  913/0  81/0  02/1  

یحیتفر خدمات 26  201/4-  377 000/0  288/0-  42/0-  15/0-  

یبهداشت خدمات 27  746/8-  377 000/0  534/0  41/0  65/0  

سبز یفضا 28  598/1-  377 111/0  127/0-  28/0-  03/0  

یآموزش خدمات 29  141/6  377 000/0  405/0  28/0  53/0  

نقلوحمل خدمات 30  531/13  377 000/0  757/0  65/0  87/0  

یرفاه خدمات 31  872/5-  377 000/0  405/0-  54/0-  27/0-  

مهیب 32  112/2-  377 035/0  164/0-  32/0-  01/0-  

926/8 پسماند 33  377 000/0  550/0  43/0  67/0  

-633/14 فاضالب 34  377 000/0  992/0-  13/1-  86/0-  
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 در دوباره یزندگ به لیتما
 محله

685/5-  377 000/0  410/0-  55/0-  27/0-  

 1399نگارندگان، منبع: 

 

 دارهلئمس يهاسکونتگاهبر نظم در  مؤثرمکنون کشف متغیرهاي 

 یهاسکونتگاهبر نظم مکنون در  مؤثر کشف متغیرهای دار مسئله یهاسکونتگاهبعد از شناخت نظم حاکم بر 

بودن نظم حاضر رها در حاکمیک از متغیکدام باید دانست که به عبارت دیگرچندانی دارد. دواهمیت  دار مسئله

روشی چندمتغیره است که  . تحلیل عاملیشودمیعاملی استفاده تحلیل آزمون این فرض از  برای. ندگذارثیرأت

کننده ی از متغیرهای تبیینترتیب که این روش، تعداد زیاد. بدینرودیمکار به هادادهیا تقلیل کردن برای خالصه

. کندیم، تبدیل شوندیمنهان یا مکنون که عامل نامیده از ابعاد پ یترکوچکرا به تعداد  مدنظرضوع یک مو

 ةدهندلیتشکیا تولید ابعاد مکنون  که هدف اکتشاف رودیمدر مواردی به کار  لی اکتشافیروش تحلیل عام

متون نظری و تجربی مرتبط استخراج شده ، پس از مرور پدیده ة اینکنندمتغیرهای تبیین .است ظرموردن ةپدید

 عامل(مکنون )بعد  نکمتریرا به  مدنظر ةکارگیری این روش، متغیرهای متعدد نشانگر پدیدبا به نیز محقق است.

. عوامل شودیمرا شامل  مدنظرهای موضوع عامل، تعدادی از متغیرکه هر  یاگونهبه ؛کندیمتبدیل 

در  (.6: 1396زبردست، هستند ) مدنظرپدیده  ن موضوع/شده با این روش، نمایانگرهای خوبی برای تبییاستخراج

انجام شد. برای  Spssافزار مشاخص نهایی و با استفاده از نر 35روش تحلیل عاملی با استفاده از  این بخش،

بارتلت محاسبه شد. نتایج  -و آزمون کرویت KMOتحلیل عاملی، مقدار عددی  منظوربه هادادهکنترل تناسب 

(، Kaiser-Olikin-Meyer :کنیاول-ریمه-سریکا) KMOآزمون کرویت بارتلت و مقدار عددی معیار 

بارتلت آزمون کرویت  یدارامعن. سطح دهندیمی را نشان برای انجام تحلیل عامل هانمونهتناسب کلی 

(0001/0=Sig)  و مقدار عددی معیارKMO ای انجام تحلیل بر هادادهبودن است، مناسب 701/0ر با که براب

 .(5جدول د )دهیمعاملی را نشان 

 

 

 (عاملی تحلیل نتایج)از  KMO يمقدار عددآزمون بارتلت و  .5 جدول

701/0 نیاولک-ریمه-سریکااز  یریگنمونه تیکفا یریگاندازه  

اسکوئریاک معیار بارتلت تیکروآزمون   185/6644  

یآزاد ةدرج  595 

000/0 معناداری  

 

ا استفاده از روش تجزیه به ب ملافزار، بدون درخواست دوران عواتعیین روش و تعداد عوامل، در اولین اجرای نرم

که باید  ییهاعامل. برای تعیین تعداد شدخص استخراج هستند، مشکه قابل ییهاعاملتعداد  و اصلی یهالفهؤم
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شد. براساس این معیار، تنها در این تحلیل استخراج شوند، ابتدا از معیار کایسر استفاده  هاداده ةبرای مجموع

 6. جدول شوندیمپذیرفته  هادادهعنوان منبع ممکن تغییرات در یا بیشتر، به 1ة ژیوی مقدار دارا یهاعامل

عامل بیشتر از  11 ةمقدار ویژاین جدول براساس . دهدیمها را نمایش و درصد تغییرات آنشده عوامل استخراج

. برای تعیین قطعی تعداد عواملی کنندیمرا تبیین  هادادهیرات درصد تغی 878/70 درمجموعبوده و این عوامل  1

شکست  ةدو نقط ،نموداراین . در شده استبررسی ( نیز 1کوه )نمودار  ةاج کرد، نمودار دامنید استخرکه با

 ةعامل و در نقط 3شکست اول،  ةه عبارت دیگر، در نقط. ب5 ةو دومی در نقط 3 ة: اولی در نقطشودمیمشاهده 

را تبیین  هاداده( تغییرات 6درصد )جدول  45/36 تنهاعامل  3اما  ،دنعامل باید استخراج شو 8شکست دوم، 

 شده تجمعی چند درصد باشد مورداینکه مقدار عوامل استخراجدرصد مرسوم کمتر است.  60که از  کنندیم

استخراج کرد آن تعداد عواملی را باید برای حصول اطمینان از نتایج مدل، محققان معتقدند  بیشتر. استمناقشه 

 ,Howardبه نقل از  8: 1396، زبردستدهند )را توضیح  هادادهدرصد تغییرات  60حداقل  درمجموعکه 

 .شدعامل استخراج  هشت عوامل، یگذارنامل مشکالت و تکرار در تفسیر و دلیبه نیبنابرا ؛(2016

 

 هاآن تغییراتکشف نظم مکنون و درصد  برايشده عوامل استخراج .6 جدول

 هامؤلفه
 شدهمربع یبارها استخراج مجموع هیاول ةژیو ریمقاد

 یتجمع راتییتغ درصد انسیوار درصد مجموع یتجمع راتییتغ رصدد انسیوار درصد مجموع

1 971/6  916/19  916/19  971/6  916/19  916/19  

2 140/3  971/8  887/28  140/3  971/8  887/28  

3 650/2  571/7  548/36  650/2  571/7  548/36  

4 116/2  047/6  505/42  116/2  047/6  505/42  

5 918/1  480/5  985/47  918/1  480/5  985/47  

6 653/1  722/4  706/52  653/1  722/4  706/52  

7 466/1  190/4  896/56  466/1  190/4  896/56  

8 345/1 844/3 740/60 345/1 844/3 740/60 

9 263/1  608/3  347/64  263/1  608/3  347/64  

10 212/1  462/3  810/67  212/1  462/3  810/67  

11 074/1  068/3  878/70  074/1  068/3  878/70  

 اصلی یهامؤلفه روش استخراج: تجزیه و تحلیل
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 تعداد عوامل یینتع يکوه برا ةنمودار دامن .1نمودار 

 

 یباال یبار عامل عامل، 1از  یشبا ب یرهااز متغ یبعد از دوران برخ ینکها اول: توجه کرددو نکته در اینجا باید به 

عاملی را با آن عامل دارند  که بیشترین مقدار عددی بار میریگیم نظرعاملی در زیرتغیرها را که این م دارند 3/0

جهت مخالف  ةدهندنشان تنها عالمت منفی. دوم اینکه، میریگینمرا درنظر  و ارتباط این متغیرها با سایر عوامل

هر عامل  زیر یهاشاخصعامل و  هشت بنابراین ؛ی کمترو نه مقدار عددست هاشاخص ةاین شاخص با بقی

 هشتشده در نظم تولید مؤثر یهاشاخصشده با یک از عوامل استخراجبا توجه به ارتباط هر .شوندیممشخص 

 حقوقی، دسترسی، اداقتص حقوق ی،اجتماع حقوقی، تعلق مکان احساسی، حقوق شهروندترتیب عامل به

، تشکیل جلسات منظم هابرنامهنظرخواهی در . شده استبندی طبقه یشهردار کارکردی و عموم حقوقی، اسیس

به محله، مشارکت افراد، حمایت از قشرهای ، احساس مسئولیت هاسرانه نیتأمدر ارتباط با مشکالت محله، 

ثیرگذاری را در أدرصد ت 9/19 که استترین متغیرهای گروه اول شهروندی از مهم دیده و رعایت حقوقآسیب

درصد از بیشترین  8/3و  1/4، 7/4، 4/5، 04/6، 5/7، 9/8 ترتیب باسایر عوامل به. اندداشته آباداسالم ةنظم محل

از رویکردهای  متأثراگرچه با گذشت زمان و اقدامات  .است داشته آباداسالم ةرا در نظم محل ریتأثبه کمترین 

 ةدر نظم کنونی فضای محلاما  ،شهرها به رسمیت شناخته شدندمتن در  هاسکونتگاهمدیریت شهری، این 

ئل سایر مشکالت و مسا جایگزین هاشدنو نادیده گرفته  یتوجهبیحقوق شهروندی،  نکردنرعایت، آباداسالم

 شده است.
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 کشف نظم مکنون يها براآن يگذارو نام یبار عاملشده، عوامل استخراج .7 جدول

 ردیف شاخص اختصار شاخص یبار عامل عنوان عامل

 شهروندیحقوق 

 1 .میکه نظر بده شودیماسته محله از ما خو یهابرنامهو  هاطرحدر  نظرخواهی 539/0

 .میدهیمل یرفع مشکالت محله تشک برایگان یبا همسا یجلسات منظم جلسات منظم 476/0

اراضی کاربری 769/0  .شده است نیتأممحله  یازهاین براساس هایکاربرة سران 

پذیریمسئولیت 833/0  ت دارند.یبه محله ما احساس مسئولل در محله ما رساکن شاغیافراد غ 

 مشارکت 620/0
مشارکت  و یدلش همی( سبب افزایرساکن )در محور تجاریت افراد غیفعال

 محله شده است. هایافراد در مراسم

 حمایت 571/0
وام و ) یدولت یهاتیحما ( شاملیمحله )از نظر کالبد ةدیدبیآس یقشرها

 دشویم( یرهغ و ی، نوسازیالت، بهسازیتسه

شهروندیحقوق  458/0  
ت ی( رعایشهردار) یشهرت یریمد ما توسط دولت/ یحقوق شهروند

 .دشویم

 مکانیاحساس تعلق 

فرهنگیتفاوت  580/0  2 است.ن محله کمتر اان ساکنیم یتفاوت فرهنگ 

 .کنمیمت یاحساس امنام محلهدر  ایمنی 826/0

 .در محله برخوردارم یاز مسکن مناسب مسکن 374/0

زندگی برایانتخاب دوباره محله  606/0  .دهمیمح یدر محله را با تمام مشکالت ترج یزندگ 

 صداقت 312/0
 شودمی یسازشفاف یمحله از طرف شهردار یهابرنامهو  هاطرحدر 

 (یرهغ در مساجد و ی، سخنرانیغاتیتبل یبنرها)

 اجتماعیحقوق 

 3 .کنندیممحله استفاده  یفضاها یاز تمام یسن یهاگروه یتمام استفاده گروه از فضا 734/0

 .محله ندارم هایفضادر استفاده از  محدودیتی هیچ  675/0

در فضا محدودیتعدم  610/0  
، یدرمان-ی، بهداشتیآموزش یدر استفاده از فضاها یتیگونه محدودچیه

 .میندار هاهر محلیسبز سا یفضا و اوقات فراغت یفضاها

همسایگیارتباطات  559/0  .کنمیمدر امور مختلف محله مشارکت  

 .محله حضور دارم یبخواهم در فضاها یماندر هر ز حضور در فضا 811/0

 اقتصادیحقوق 

 فرهنگ 864/0
محله شده  یفرهنگ ی( سبب ارتقایرساکن )در محور تجاریت افراد غیفعال

 است.

4 

 .گان دارمیبا همسا یزیآممسالمت یستیزدر محله هم همزیستی 450/0

تجاریمحور  -424/0  
محله  یاقتصاد یسبب ارتقا ید مدنیه( شیمحور تجار) یتجارت یفعال

 شده است.

 دسترسی

رفاهیخدمات  703/0  5 .دارم یمحله دسترس یحیو تفر یبه خدمات رفاه 

بهداشتیخدمات  446/0  .دارم یمحله دسترس یدرمان -یبه امکانات بهداشت 

 بیمه 763/0
، خدمات یاجتماع نیتأمدفترچه )و  هستندمه یافراد خانواده تحت پوشش ب

 دارند.( یرهغ و یدرمان

سبز فضای 532/0  .دارم یسبز محله دسترس یبه فضاها 

نقلولمخدمات ح 511/0  .دارم یمحله دسترس ینقل عموموبه خدمات حمل 

 6 .مشارکت دارم هاییگردهماآزادانه در  آزادی 848/0 سیاسیحقوق 
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 عمومیحقوق 

آموزشیخدمات  495/0  7 .دارم یمحله دسترس یآموزش یبه فضاها 

روزمره نیازهای 669/0  
 هاهر محلیبه سا ندارم یازیو ن شودمی نیتأمدر محله  امروزانه یازهایتمام ن

 کنم.مراجعه 

تفریحیخدمات  763/0  .کنمیممحله استفاده  یعموم یوقات فراغت از فضاهاا برای 

  .است مجهز یستم فاضالب شهریبه سمحله ما  فاضالب 459/0

 شهرداریکارکرد 

 8 .افته استیگذشته بهبود  در مقایسه با اممحله بهبودی -538/0

 .ما نظارت دارند ةدر محل وسازهاختسا بر یشهردار نامأمور نظارت 588/0

 .دارندبرمیاز درب منزل  راو پسماند محله  هازباله یشهردار نامأمور پسماند 812/0

 .میدهیمگزارش  یاردر محله را به شهرد یرقانونیغ یوسازهاساخت گزارش 736/0

 مسائل و مشکالت 857/0
 یبه شهرداراست،  یدهحاد نرسة که مشکالت محله به مرحل زمانیتا 

 .میکنینممراجعه 

 

 دارلهئهاي مسبودن سکونتگاهیستیمعنا یا بامجاورت بی

شده است. دار مسئله یهاسکونتگاهبه  فیمختل یهاتیذهنتداعی یا بودن در کنار شهر سبب  معنایبمجاورت 

 بودگی چون پیوستگی و انسجام، نیت یا هدفمندی،فضا با معیارهای متن خوانش متن/ ،طور که گذشتهمان

 پیوستگی به اجزای سطحی فضا و عناصر ویژه ارتباط دارد.طور که ؛ همانابدییمرسانی تحقق پذیرفتگی و پیام

 یامحله هایگیریمجد که مرکز تمامی تصمیااما وجود مس ندارد،با ارزش تاریخی  یعناصر آبادالماس ةمحل

و ناشی از طراحی شبکه معابر  پیوستگی مطلوباست.  مؤثرفضایی محله کالبدی و پیوند دهی در سازماناست، 

ضعف در اما  ،است دادهمختلف را در سطح محله تسهیل  یهاتیفعالامکان وقوع عملکرد و  دسترسی مناسب

آمارها و بررسی وضعیت میدانی چنانچه  .کندمی ریپذبیآسرا در متن شهر  هاسکونتگاه، این کالبدی یهاشاخص

درصد از  15 است. همچنین بودهمترمربع  100-0تفکیک زمین در این محله عمدتاً ریزدانه و بین ، دهدیمنشان 

 در متن/گواه پیوستگی ترتیب بدین ؛اندشدهساخته  ریپذبیآسدوام و نوسازی شده و عمدتاً با مصالح کم هاملک

و تولید شده  «خودساخته»و  «شبهیک» اصطالحدربیانگر چیدمانی از ناپیوستگی است که  مورد مطالعه یفضا

ویژه در تقسیم نقش و عملکرد هباما ارتباط محتوایی و پیوند فضایی  ،ی بهبود یافته استتاحدوددر گذر زمان 

واجد ارزش  اند. همچنینیک با پذیرفتن بخشی از کارکردهای تکمیلی محله در قالبی تکوین یافتههرعناصر، 

 یهایکاربردر مقابل  نشینی عناصرهمویژه اینکه هب .اندداشتهو معناداری خاص را در خود محفوظ شده 

، خیابان دستغیب مدنی، شهید شهید )محور تجاری در محور ویژهو ارتباطات  مسکونی قابل تشخیص است

 و نقش آن را پررنگ کرده است. یافتهتمرکز  غیره( و بهمن 22پادگان، بلوار 

و از  یبولدوزر یهابیتخرزده، و شتاب یناگهان ییراتتغدر متن شهر،  آباداسالم ةمحل تکوین یندافر بررسی در

اهداف بازیگران را نمایش که تحقق  ها مواجه بودهآن میان ییاز واژگان و ارتباط فضا یرفتن بخش یانم

از حاشیه به متن  هاست که توانستدار مسئله یهاسکونتگاهاز  یموفق ةتنها نمون لهاین محغافل از اینکه  .دهدیم

و  شهروندی یهاگاهیجاتفاوت و که منافع شخصی را بر اهداف جمعی ترجیح داده دافی اه ؛تبدیل شود
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و  فاصله میان ما»مفاهیمی چون قالب در  یشوندگیعیطبکه  است ییهاگفتمانتسلط  گرنشان، زبانی یهاتیحما

غیررسمی در دانش  یهاسکونتگاهعنوان بهآنچه  را تحکیم بخشیده است. «فاصله ادعا و عمل»و  «آنان

پیام ناشی از . استشدن تحقق آرزوهای شهری برای یگاهپناه، در نظر دانش عمومی شودمیتخصصی تلقی 

، تعارض منافع، ابهام در سرنوشت، وضعیت زمین، دوگانگی و تضادمانند چنین وضعیتی در قالب مفاهیمی آن در 

مستتر  مفاهیمی که زبان از رازهای ؛معنا یافته است امنیت نبودو  ضعف نظارتی، شدندیده گرفتهنا، ماندگیعقب

، استفاده مدیریت شهریسوءو ارائه سند زمین،  هاتیمالک، اثبات هانگاه. تفاوت دهدیمبودگی را نمایش در متن

، ناپایداری، غیرمجاز، یبهرگیب، نداشتننظارت، هانکردنگیو رسید هانشدن، دیدهنداشتن توان اعتراضاری، ابز

زندگی ساکنانی  اجتماعی از جمله موضوعاتی است که دانش/ تجربه یریپذبیآسو استعداد  حداقلی، نگرانی

ها آنحلی اصلی و عملکرد فرام یهاابانیختجاری در  یهایکاربر. تمرکز اندافتهیکه رشد  شودمحسوب می

اجتماعی  یهاتیظرفبه حاشیه رانده شدن از بین رفتن و  سببرشد اقتصادی،  با وجود شهید مدنی و دستغیب()

ی به خدمات آموزشی، دسترسهمچنین  کردن فضا شده است.و فرهنگی ساکنان و تشدید جریان کاالیی

اما گذر از  ،هاستیبهبودامید و دهندة نشان غیره ناسب وبتاً منس هایهبا محل یجوارهمنقل، وحملبهداشتی، 

، دهدیمرا نمایش  هاهانمندسازی این محلچند اقدامات اخیر تواست. هر یتیفیکیب مرکز به پیرامون محله گواه

. اندرفتهیپذشدن شرایط را اخراج س ازتر دلیلبهاهداف سوء از جمعیتی است که  برایعملکردها  رودیمگمان 

زندگی با چنین وضعیتی است. فضاهایی که با در متن شهر عمدتاً پذیرش سرنوشت و  هاهپیام ناشی از این محل

و سرنوشت ابدی این  یشوندگیعیطب برای گرانلیتحمو تالش  اندآگاهی شناخته شدهنبود فقر و 

 .هاستسکونتگاه
 

 آباداسالم ةفضا در محل /د متنیدر تول مؤثر یارهايمع یتوضع .3جدول 

 یموضوعات استخراج نگاه خام مفهوم یارمع

گل  ی،چوب، حلبشکننده )خودساخته، مصالح نامقاوم و  یهابن یفیتک یوستگیپ
 ساز بدون مجوزو(، ساختیرهغ و

 ةساخت(، ساکنان اغلب تجرب ةپروانساز )وساخت یمجوزها یدارا
در  یفیتکاربلد هستند(، بناها از لحاظ ک یا ااغلب بندارند )ساز وساخت

مصالح مقاوم و  یریکارگبه، شوندمی ینگهدارو آمار  یدانیم یتوضع
 نظارت. یمهندس

مراتب سلسله
 معابرة شبک

 یصورت شطرنجبه معابر ةمراتب شبکسلسله یترعا نامنظم یهاابانیخو  کوچه

 .است یاما بافت در حال نوساز است،سال  25اغلب عمر بنا  سال 20 تا 15 ینب یانگینعمر بنا م یهعمر ابن

 .دشویم یتؤقطعات در معابر با عرض کمتر ر یزدانگیر اغلب یزدانگیابعاد کوچک و ر زمین کیفیت

 یارتباط عملکرد انسجام
 یژهعناصر و

( هایکاربرژه )یوعناصر  یفنسبتاً ضع یارتباط عملکرد
 در سطح محله

مساجد  ی،ابا کارکرد فرامحله یو تمرکز محور تجار یانسجام عملکرد
رونق  ی،مذهب هایو محور ارتباطات و مراسم یژهعنوان عنصر وبه

 یتیجمع یتقاضا یلدلبه هاتیفعالکار و وکسب

سود حاصل از  نکردنصرف، هاهبه محلها تفاوت نگاه و تضاد یدوگانگ یرسانیامپ
 در محله هاتیفعال

 یاقتصاد یتوضع یهاوتتفا و ییو فضا یاجتماع یهانگاهتفاوت 
به  یربومیاناما سود حاصل چه توسط ساکنان و چه غ ،است مشاهدهقابل

 .شودینممحله بازگشت داده 

کم، درآمد کم،  تحصیالتنظم، بی گریز،قانون هانگرش
اد، افر ینبا ا یوصلت اجتماع نبود ی،شده و اضافتحمیل

و  یافتهافراد ارتقادرآمد، و نسبتاً کم ضعیف، قشر مدارنونافراد قا
شهر،  هایهساکنان محل سایربا  اجتماعیفرزندان(، وصلت کرده )تحصیل
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از شهر زنجان توسط  یامحلهعنوان به پذیرش نبود
 .اییو فرهنگ روست پرجمعیت، افراد رخیب

 (تجاریمحور  ویژهبهشهر )شده در شناخته و یافتهبهبود

 معاملهو قابل یاقولنامه، یثبت یسندها یدارا یاقولنامهو فروش  یدخر ی،و تصرف یثبت یفاقد سندها زمین وضعیت

ها محصول ماندگار و بدون سکونتگاه ینا رسدیمنظر به ابهام در سرنوشت
 .هستند ییرتغ

 فرزندان ةیندترس از آ یب،محله، ترس از تخر ةیندبه آابهام 

)توجهات و  یو مصرف ی(، ابزاریآباداسالم) یغاتیتبل یهااستفاده اهداف خاص یبرا یو مصرف یاغلب استفاده ابزار تعارض منافع
 (یاخذ رأ برای آباداسالمفرزندان  مانند یانتخابات یشعارها

، نداشتناعتراض ی،شهر یریتمد یتوجهبی یماندگعقب
 مردم نکردنمراجعه

 نداشتناعتراضو  ی، ناآگاهنکردنیگیریپ

 شدن یدهد فرصت یژه،و یتموقع یدارا یری،پذیتمسئول نبود نکردنیدگیرس یت،موقع نبودنشدن، یدهد شدنگرفته یدهناد

بر  نداشتننظارت :«اندکردهول  یجورینرا هم ینجاا» یضعف نظارت
 سازهاوساخت

 در محله ییو اجرا یریتیضعف نظارت مد

 .استناامن  یگراند یاما برا داشته،امنیت  ساکنان یبرا .است یادمعتاد ز بوده و باال یتجرم و جنا نداشتنیتامن

 یا یتن
 یهدفمند

نه  یمنافع شخص
 مشترک یرخ

 به فکر خودش است. کساما هر، به گذشته کمتر شده هاگاهیجاتفاوت  و نوع شغلها ییداراشهروندان براساس  یگاهتفاوت جا

ادعا و  ةفاصل
 عمل

 هابودجهساکن با ادعاها فاصله دارد.  یتبا توجه به جمع هاتیحما .است یها فقط زبانگاهسکونت یناز ا یتحما
 .شودیمپرداخت  یاما عوارض نوساز شده، یعناعادالنه توز

ما و  یانفاصله م
 آنان

 یفضا ی،درمان-یبهداشت ی،به امکانات آموزش یدسترس
 یحیو تفر یرفاه ی،نقل عموموسبز، حمل

 به امکانات در سطح محله وجود دارد. یدسترس

 یا یرفتگیپذ
 یقبول

و  ییها، تواناسکونتگاه ینا یبودن عدم بهبودیعمد یبهبود
 یضعف و ناتوان ییر،به تغ یدام

 یقبه افراد ال یرأ و هاییتواناانواع حقوق،  از یناآگاه

محله، اعتماد مردم به  یتوضع یبهبود یشدن براجمع یجمع داعتما
 یشهر یریتبه دولت و مد نداشتناعتماد یکدیگر،

همچنان به  یگیاست. روابط همسا یشترب یکدیگرن به ااعتماد ساکن
 است. یرونق خود باق

را  جاین، مشارکت در امور محله، اهاییگردهماشرکت در  مشارکتة یروح
 .میاکردهما درست 

 مشاهدهو مشارکت در امور محله همچنان  هاییگردهماحضور در 
 .دشویم

و مردم،  یشهر یریتمحله توسط مد یبه ارتقا یدام یدام
، میکنیممهاجرت  یگرد هایه، به محلمیمانیمجا ینهم

 .ندارد یاهدیفاماندن 

 یدیچه ام ید،ن و مهاجران جداساکن یو ماندن توسط بعض ییربه تغ یدام
به  آباداسالمشهر محل سکونت خود را از  یشورا ةیندنما یوقت ماندیم

 .دهدیم ییرتغ هاهمحل یرسا

شهر،  یارتقا ی،اقتصاد یگذاریهارزش سرما یارزشمند
 یرگذاریثأنفس باال و تبهاعتماد

 یبلکه برا ،نامحله و ساکن ینه برا یاقتصاد گذارییهسرما یارزشمند
 و ثروتمند یربومیافراد غ

 یریتدولت و مد یبرا یو مکان یقانون یتمشروع نبود یتمشروع
 یشهر

 یدگیاما ضعف نظارت و رس ،یو مکان یقانون یتمشروع 

محله  ینم در اایتمام دوران زندگ یم،آرامش دار ینجاا حس تعلق
 .گذشته است

. ضعف حس تعلق رومیم ینجااز ا ،م خوب شودایاقتصاد یتاگر وضع
 جوانان، حس تعلق باال سالخوردگان

 1399نگارندگان، منبع: 

 

 گیريیجهنت

 افتهیشکلزیرا نظم  ؛انتقاد است همراه بانظمی  یریگشکلبر فضا داللت  /امروزه مدیریت قدرت در تولید متن

نوعی سکونتگاه  دار مسئله یهاسکونتگاهدر  یژهوبهداللت بر حقیقتی متفاوت از نظم آشکار دارد. این امر 

تجسم عینی نظم نهادهایی هستند که دار مسئله یهاکونتگاهسزیرا  دارد؛ یاژهیواهمیت است که غیررسمی 

بینیم، می هاسکونتگاهاین نظمی که ما در زندگی اجتماعی . کنندینممناسبات قدرت حقایق را آشکار تحت 

قعیتی و گذشت زمان، بافت موا که باست  خودانگیختهنظمی  ، بلکهتواند محصول هیچ طرح عقالنی باشدنمی
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بهبودی را رقم زده است.  هاسکونتگاهاست که سرنوشت این شده  ییهاقدرتو  هایدئولوژیا ةسترسی بازیچد

. ستهاسکونتگاهو توجه به این  هانگرشموردی ناشی تغییر  ةوان نمونعنبه آباداسالم ةمتغیرها در محلبرخی 

از میانگین شهر،  ترنییپاتسهیالت رفاهی ، دهدیم( نشان 1393همکاران )و  توالیی چنانچه نتایج تحقیقات

شهری اندک،  یهاسرانهبودن روند ساخت، بهداشت ناکافی، تراکم زیاد، کیفیت نازل ساختار مسکن و غیررسمی

، نامناسب، اقتصاد خانوار ضعیف و متکی به بخش غیررسمی اقتصاد و نبود امنیت تصرف ینیگزمکان

اما تقابل ساختارهای زبانی در قالب  ،روندیمشمار به هاسکونتگاهاین  مشترک یهایژگیوکلی  یهاشاخص

امروزه . دهدمینمایش نظم حاضر را  یشوندگیعیطبابزاری و  ةاستفادلب دیگری است که اگواه مط ،یمفاهیم

نهایت که درها در جامعه ضرورت دارد؛ چرامستمر آموزش ةو ادام هستندان متولی آموزش شهروند، هایشهردار

از  .گرددبه شهرداری برمی میمستقاثرات منفی ناآگاهی مردم از فرهنگ شهرنشینی و شهروندی و ضررهای آن 

بگیرند تا بتوانند شهری مطالبی را فراشهری  ةتعامل با حوز ةنحوبارة شهروندان نیز درضروری است  دیگر سوی

گیرد و پیامدهای مثبت و منفی تعامالت شهری در فضای شهر صورت می همةکه چرا ؛داشته باشند هنجارب

با تعامل و  رسانی خود به شهروندانخدمات ةدر حوزشهرداری  بنابراین ؛شودمیشهروندان  ریگدامننوعی به

و در  دادهرا رونق  های شهری و شهروندیتواند آموزشمی ربطنهادهای ذیسازمانی برونسازمانی و درون

دسترسی به انواع حقوق  .رسانی صحیح، شهروندان را به مشارکت سوق دهدریزی با نظام اطالعهای برنامهزمینه

حس اعتماد به نظام مدیریت تقویت ، تقویت حس تعلق اجتماعی، شهروندان یهاییتوانابسط و گسترش سبب 

تقویت ، امور شهروندان یسازکپارچهیساماندهی و ، و امکانات هافرصتایجاد عدالت در برخورداری از ، شهری

و  ییجومشارکت، ساختار شهروندی از طریق استقرار نظام حقوق تکالیف بین شهروندان و مدیران شهری

تقویت بینش زندگی جمعی و احترام به نیازهای جمعی ، ر شهریافزایش میزان اثرگذاری شهروندان در بهبود امو

 .شودمی منظور تثبیت حاکمیتبسترسازی تعامالت هدفمند اجتماعی به، در مقابل فردگرایی

 منابع 

نتشارات شرکت ا :تهران ،شناسیزبان در گفتمان تحلیل تکوین: انتقادی گفتمان تحلیل. (1385) فردوس ،زادهآقاگل (1
 .یو فرهنگ یعلم

 .103-89، 1  ةشمار شناسی،، زبان«متن و رویکردهای آن یشناسزبان»(. 1383) و علی افخمی آقاگل زاده، فردوس (2
 .http://www.isa.org.ir ، بازیابی از«شهر به حق: فورله یهنر یآرا یبررس». (1390) کمال ،یاطهار (3
ــی نقش »(. 1394) یزدانیان و احمد داوود ،عزیزی ،اکبریعل ،تقوایی (4 ــهر در تولید و بازتولید فضای  ةینظربررس حق به ش

 .99-88 ،50و  49 ةشمار ،هفت شهر، «شـهری
غیررسمی  یهاسکونتگاهتعریف و تعیین  یهاشاخص»(. 1393) دوستایران و کیومرث محمد ،اعظمی ،اهللروح ،الییتو (5

 .60-43 ،(21)6 ،ایهای شهری و منطقهمطالعات و پژوهش، «در ایران
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