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 چکیده 
در ذهن شهروندان منطقه  یو جمع یتوجه به خاطرات فرد با یشهر هایمحله

آن در رابطه انسان  یرگیمفهوم سکونت و شکل رو، نیدارند. ازا ایژهیو گاهیجا
دارد. در این  یانسان ارتباط تنگاتنگ یو رفتارها ازهایبا مکان، با برآورده شدن ن

 باشد می ییها ز حسِ بودن و تعلق از ضرورتاز احرا یبه مثابه بخش تیرابطه هو
از  ی. هدف کلردیمورد توجه قرار گ یسکونت هایطیمح یکه الزم است در طراح

حس تعلق به مکان، به منظور  جادیعناصر مؤثر در ا شناختپژوهش حاضر، 
مطالعه  نیاست. ا یدر محله شهر یمسکون یواحدها تیجهت حفظ هو یافتیره
. رفتیرشت صورت پذ سازانیارزش ساغر و با یمیحله قددر م یصورت مورد به

و با  یاستدالل منطق یبرمبنا ،یلیتحل -یفیپژوهش توص نیدر ا قیروش تحق
 یها و بناها خانه یبررس ی( است. برایکمّ -یفی)ک یبیراهبرد ترک زاستفاده ا

 47 نیو در ب میو تنظ هیها ته مورد مطالعه، پرسشنامه سنجش شاخص یبوم
شده با نرم  یاطالعات جمع آور ، سپس دیگرد عیتوز یمیبافت قد نیا نیساکن

در  نیمعنادار ساکن یاز وابستگ یحاک جینتا یابیشدند. ارز لیتحل SPSSافزار 
در محله  دیهای جد سازی نسبت به آپارتمان ،یمیقد یمسکون یواحدها

 ،یعبارتند از: مشکالت اقتصاد هیقض نیاست. از جمله علل ا سازانیساغر
 ،یو بلندمرتبه ساز طیمح یکنواختی م،یموجود در بافت قد یرساختیو ز یفرهنگ

فقدان خاطرات  ،یریمهاجرپذ ،یجمع یفقدان حس زندگ ،یبوم تیکاهش هو
 ی.نگرش مردم به زندگ رییتغ ط،یعدم اُنس با مح ،نشینی در آپارتمان یجمع

 : کليدي گانواژ

 رشت. سازانیساغر، یحله شهرم ،یمسکون یواحدها ،مکان تیحس تعلق، هو

Abstract 

Urban neighborhoods have a special place in the minds of 
the citizens of the region due to individual and collective 
memories. Hence, the concept of habitation and its formation 
in the relationship between human and place is closely 
related to the fulfillment of human needs and behaviors. In 
this regard, identity is an essential part of the sense of 
feeling and belonging that need to be considered in the 
design of residential environments. The general purpose of 
this study is to identify the elements that affect the sense 
of belonging to the place in order to approach the identity 
of residential units in urban neighborhoods. This study 
was carried out in the old and valuable neighborhood of 
Saghrysazan Rasht as a case study. The method of this research 
is descriptive-analytical based on logical reasoning as well 
as using a mixed strategy (qualitative-quantitative).In order to 
study indigenous houses and buildings, a questionnaire for 
measuring indicators was prepared and adjusted, after that 
it was distributed among 47 residents of this old texture. 
Then, the collected data were analyzed by SPSS software. 
The evaluation of the results showed there is a significant 
dependence among residents of old housing units over new 
apartments in the Saghrysazan neighborhood. The reasons for 
this issue included economic, cultural and infrastructure 
problems in the old texture, uniformity environment and 
high-rise building, decreasing in indigenous identity, lack 
of sense of collective life, Immigration, Lack of attachment to 
the environment, change the attitude of people to life. 
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 مقدمه
ها  در درک انسان یاساس راتییتغ 1عدم حس تعلق به مکان

کرده است.  جادینسبت به مکان و نگرش به محل سکونت خود ا
به  یانسان یها تیبه فعال ییحواس و پاسخگو یتمام یفعال ساز

 یذهن نهیشیبه مکان در پ یدلبستگ یلحاظ وجود وجوه معان
و حس تعلق  یاه جمعناخودآگ ریمهم در ضم یرهاییانسان از متغ

است  نیا یاست. مسئله اصل یانسان ستگاهیبه ز نیساکن یمکان
 ،یامروز یشهرهاموجود در یو شهر یمعمار یفضاها تر بیشکه 

رابطه  یدر بررس مشخص هستند. تیفاقد حس مکان و هو
انسان  انیپرمعنا م ایبا مکان، سکونت رابطه یانسان هایتیفعال

ستا دو عامل فضا و احساس تعلق که را نیاست و در ا طیو مح
عوامل و  ،است نیساکن یو جمع یبرگرفته از خاطرات فرد

رابطه پرمعنا درجهت  نیا یرگیدر شکل یمهم یرهاییمتغ
است. عامل اول به  یمعمار تارمند بودن ساخ تیبه هو یابیدست

آن مرتبط است و  ییو کارا یکیزیف یفضا و عملکردها صیتشخ
 طیمح یعاطف یو احساس یبه عملکرد ارجائعامل دوم معطوف 

 ریکه از آن به حس مکان و احساس تعلق به مکان تعب باشد می
 (.Schulz, 2008: 34) شود یم

در بافت  یاحداث یهاحالت، بنا بهتریندر  ،حاضر طیدر شرا
 یو توجه باشدیبه سرپناه کاربران م ازین یموجود تنها پاسخگو

نبودن کاربر و  لینشده است. به دل هاآن یروانشناخت یازهایبه ن
 نیاغلب به تأم ،یمسکون یبنا یواحدها یکارفرما در طراح

و از پرداختن به  شودیتوجه م یشناخت ستیعام ز یازهاین
. مانندیباز م میقد هایبافت تهوی ازجمله احراز ر،فرات یازهاین
 در این شده ادیاز موارد  یکه ناش یکالبد تیفیتنزل ک نیا

شناخت ها است، ضرورت آن تهوی شدن دارها و خدشهنتگاهسکو
 ,Schulz) سازدیم یرا ضرور یمیقد هایبافت یو سامانده

 یاتازنظربرگرفته  قیتحق ینظر یمبان (.46 :2009
مکان و حس  ارتباط با در یو شهرساز یپردازان معمار هینظر

حس تعلق به مکان  دةیشولتس، پد ازنظرتعلق به مکان است. 
بوده و ساختار مکان، متأثر از مرز/قلمرو،  یفیو ک یکل یمفهوم

و  ییشناسا ،یرونی/عرصه بیعرصه درون ت،یتمرکز/محصور
حس مکان  یچگونگ شناخت ق،یتحق نیاست. هدف ا ییخوانا

باارزش و تفاوت  یمیاستفاده کننده از مساکن قد نیتوسط ساکن
 بوده است. دیجد وسازهای ساخت یتیهو یآن در ب

ارتقاء راهکارهایی درجهت  شود، چه ین پرسش مطرح میا ذا،ل
محله شهری  تیهوو  سکونت به مکان ساکنین س تعلقح

1. Sense Of Place

نقش حس تعلق شهروندان در استمرار و  اتخاذ نمود؟ توان می
یها سوال بررسی از پس کدام است؟ موردنظربافت  تیحفظ هو
تحقیق پیشینه بر مروری است الزم قسمت این در تحقیق،
حس مورد در اتیدر ادب یمختلف همان طور که منابع .گیرد صورت

 ریناپذیی جدا یبه مکان بخش تعلقمحله وجود دارد،  یبرا تعلق
رفتارشناسان صرفاً از  حال نیاست. باا فرهنگ انسان و خیاز تار

 اندمکان پرداخته -مند روابط فردبه مطالعه نظام 1900سده  انهیم
(.(Scannell & Gifford, 2010: 7

طراحان و توجه مکان مورد -فرد وندیپ یالدیم 1970دهه  در
که  2لفرِ یدارشناختیپد کردیقرار گرفت. رو برنامه ریزان شهری

 یشخص یو معان یاحساس قیعم یوندهایپ مکان، یبر تجربه ذهن
کِراس،  فریجنو  شولتس ازنظر و دینمای م دیساخته از مکان تاک

 قاتیتحق نیاست. ا یفیک یمفهومحس تعلق به مکان  دةیپد
نگر وکل یفیک یبه روشها یمتک گونه که مشخص است همان

با  قاتینوع تحق نیعمدتاً ا. (Lewicka, 2011: 226) هستند
فرد به استقرا پرداخته و  اتیتجرب ازی حیبه اطالعات توض هیتک
 قاتیتحق نی. اندیاستخراج نما یو عموم یقواعد کل کنندیم یسع

خود راجع به  یو محقق تمام دانش قبل بودهی کتشافعمدتاً ا
 قیاز طر دهیشناخت خود پد یموضوع را کنار گذاشته و در پ

 .(Patterson & Williams, 2006: 371) خودش است

از  یحس جامعه محل یبه بررس نیز پردازان نظریه گرید حالنیدرع
 نوع مطالعات غالباً توسط نیپرداختند. ا یکم یروشها قیطر

مطالعات صورت  اکثر صورت گرفته است. یاجتماع روانشناسان
با  محقق بوده و یمتک یکم یبر روشها شانیتوسط ا شده گرفته

قواعد  یسازی به استنتاج و عموم یاستفاده از اطالعات کم
به  تعلق و دلبستگینحوه  یابیو ارز یاجتماعی شاخصها. پردازدیم

هستند.  ها پژوهش نیموضوعات در ا نیتر مهم یاجتماع محل
ارتباط  زانیشامل سن و جنس، م ،یفرد مشخصات اساسنیبرا

ی به مشارکت در امور محل لیتما ،یخانوادگ شهیر گان،یبا همسا
. به مکان شناخته شدند حس تعلقبر  رگذاریعوامل تأث نیتر مهم

موضوع شدند،  این ریدرگ 1980در دهه  یطیروانشناسان مح
 یبرخ .است شده ادیز اریمکان بس به تعلق قاتیپس تحقازآن

. اند بودهمتمرکز  فیمربوط به تعر یها ینگران شیها بر پاال تالش
به جامعه  تعلق مطالعات در شهیمطالعات ر نیکه انیبه ا با توجه

 یهاوهیو ش رهایمتغ فیتعر ،جهینت در است. داشته یمحل
 یمحل مکانبه  تعلق مطالعات ریتحت تأث تر بیش یقاتیتحق

 های بر شاخص دیتاک ابتداء در تعلقدر مطالعه  ،نیبنابرا؛ اند ودهب

2. Relph 



75                       1398، بهار و تابستان 19پیاپی، 1شماره ، دهمسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی

 و به مکان بوده است تعلق ینیشبیپ ای فیتعر عوامل عنوان به یاجتماع
ارتباط فرد با مکان  ندیرابطه فرد مکان از سه وجه مردم، مکان و فرآ

 .(Scannell & Gifford, 2010: 9) تشکیل شده است

که درآن  قیه برخورد با موضوع تحقاساساً نحو  ،چنین هم
و بدنبال آن  یروان شناخت یازهاین ،یکم یازهاینظر از نصرف

 یهایژگیو نییکاربران مالک تع یو اجتماع یشخص یرفتارها
 گر،یدیعبارتبرخوردار است. به یتر کمباشد از سابقه  یطیمح
 یازهاینساخته شده و  طیمح انیم یرابطه تعامل یو بررس لیتحل

 قیتحق نیتازه ا یهااز جنبه تواند میکاربران  یازهایو فران هیپا
خاص هر مکان  یها یژگیوجود و ،آنگردد. عالوه بر یتلق

آن که با مالحظه  یبرا یمعمار یکارهاراه نییو تع ییایجغراف
از  یگرید یجنبه ها رد،یاز تکرار و اقتباس صورت پذ زیپره

 خواهد داشت.مستتر  خودرا در  یو بطبع تازگ تیخالق

 مبانی نظری
 مکان

 دهنده تشکیل یاجزا تیماه با ارتباطدر ریزناپذیگر ابهام همواره
 یموجب بروزش که است داشته وجود ینظر هایکاوش در مکان

 چیه است ممکن مثال عنوان به ندارد؛ ها 3مکان مراتب سلسله جز
 دو ایآ که باشد نداشته وجود مطلب نیا بر دال یواضح نشان
 یم قلمداد مکان کی مثابه به شناختی روان منظر از تیدموجو
 کیتفک زانیم مفهوم .(Canter, 1977: 258) ریخ ای شوند
 یبرخ صیتشخ که کند می مطرح را احتمال نیا زین ها مکان
 به با توجه ،ایی که دارا می باشند ژهیو تیماه سبب به ها، مکان

 .(1 شکل) بود خواهد تر سهل یاکتساب اتیتجرب یگستره

 مجازی در مورد ماهیت مکان تصویر .1شکل 

 Canter, 1977: 258 :مأخذ 

 که آنمگر کرد مینخواه ییشناسا کامالً را مدنظرمان مکان ما
 :میبدان

3. Place

 رفتار ای رود یم یرفتار چه انجام توقع معلوم، یمکان در( الف
 ؛ستیچ مکان آن به وابسته

 ؛اندکدام اهگیجا آن یبدلکا یپارامترها( ب
 طیمح آنان رفتار درخصوص انیآدم تصورات ای حاتیتوض( ج

 .(Canter, 1977: 263) ستیچ یکالبد
  نوربرگ چون کریستیان شناسانی پدیدار دیدگاه از مکان پدیده
در این است. وجود از ناپذیر و جدایی کامل بخشی ،4شولتس
 ,Partoy)است  انتزاعی محل یک از بیش چیزی مکان دیدگاه،

که است کیفی و کلی ای پدیده مکان درواقع، (.34 :2008
دست از خصوصیات آن، بدون از یک هیچ به را آن توان مین

از  (.Schulz, 2009: 17)داد  کاهش اشواقعی طبیعت دادن
معنا یک به اکثراً« رویداد»و « مکان» 5دیدگاه مارتین هایدگر

افتد  می اتفاق درآن بودن که است جایی مکان یعنی هستند؛
(Relph, 2008: 5 .)ها مکان که نمود توجه قتیحق نیا به دیبا 

 از شخص هر تجربه و هستند گریکدی از متفاوت ینحو به همه
 یاتجربه ریناگز و هموارهاست، به طوریکه  مشخص مکان کی

 .است او خود به مخصوص
 یمشترک خصلت جایگاه، یگوناگون و تنوع رغم به ها مکان

 که است یضرور. داد قرار مدنظر همواره را آن دیبا هک دارند
 نییتع و ساز سرنوشت عوامل نجاایدر یفرد گوناگون یهاقهیسل

 گفت توانیم ،نیبنابرا (.Schulz, 2008: 69) باشند یا کننده
 تیفعال یسازمانده یاساس یهاراه از یکی 6شده تیتثب یفضا

 طور نیهم و یادم یها جلوه شامل و ستها گروه و افراد یها
 در حرکت هنگام به را بشر که است یپنهان و یدرون یها طرح

 از ییمایس ها ساختمان. کند می تیهدا نیزم یبررو خود رامونیپ
 باهم یژایو صورت به ها ساختمان نیهم اما هستند ثابت یالگو
 میتقس ینیمع یفرهنگ یها طرح براساس داخل از و شده قیتلف
 در مداخله و اهشهر ها، شهرک وستاها،ر طرح. شوند یم یبند

 و زمان به نسبت که یطراح از بلکه نبوده یتصادف و یاتفاق حومه
 (.Hall, 2008: 125) کنند یم یرویپ است رییمتغ فرهنگ

 که مؤثرند لحاظ نیبد درآن، نهفته تیهو و مکان یها نشانه
 جامع مسجد مثل) شده شناخته اریبس هم و فردند به منحصر هم
 تعلق( یتپولوژ) یشناس گونه ینوع به که لحاظ نیبد ای( هاناصف

(. 199: 1390 س،ی)فون ما یقرارداد خاص شکل نه و دارند
 عنوان به را مکان کی تواند می شخص که یحد یعنی تیهو

.دینما یبازشناس ای و شناخته ها مکان ریسا از یزیمتما مکان

4. Christian Norberg-Schulz
5. Martin Heidegger
6. Fixed space



.

 جادیا موجب خاص شکل کی مانند درست مکان، با ادیز ییآشنا
 انداز چشم و یعیطب طیمح با نفر کی خانه. گردد یم مکان حس

 و مشخص اریبس یهاگاهیجا و بسترها معموالً یو یکودک دوران
 .باشند یم یتیهو با

 مکان به تعلق حس

 شاناخت  باا  انسان. است آن ساکنان تیهو یاصل عنصر مکان
 ما که ستا ییجا مکان،. شود نائل خود شناخت به تواند می مکان
 اسااس بار . داشات  میخواه خود در بودن و یهست از کامل یادراک

 یعا یطب یفضاا  ایا  شاده  ساخته یفضا از یبخش ،مکان 7«کانتر مدل»
 و یمعاان  .2 انساانی رفتاار  .1 :عامال  ساه  متقابال  روابط جهینت که است
 تاداوم ) ماندن داریپا و ثابت بودن، زیمتما و یکالبد مشخصات .3 میمفاه

 یعاامل  نیتار  مهم فضا، و مکان .است داشتن تعلق جمع به و( اشتند
 8مکاان  به تعلق. کنندیم نیتأم را یتیهو هایازین نیا که هستند
 و منادی بهاره  منظاور  باه  کاه  است مکان حس از یباالتر سطح
 نیا ا. اباد ی یم ایکننده نییتع نقش مکان در انسان حضور تدأوم
 را خاود  انساان  آن در و هشاد  منجار  مکاان  با فرد وندیپبه  حس
 .(137: 1389)سرمست،  داندیم مکان از یجزئ

بینایی، قوای تواند می که است ادراکی توانایی یک مکان، حس
و مقصود تخیل، بساوایی، تحرک، و جنبش المسه، شنوایی،

(.Relph, 2009: 28)هم درآمیزد  با را بینی پیش و غایت

با  کلی ای پدیده ار مکان حس شولتس، -نوربرگ تیانسکری
ازطریق انسان که داند جوی می و فضایی های ساختاری،ارزش
مکان گردد. حسمی نایل به آن شناسایی و یابیجهت ادراک

 ,Partoy) است مانده باقی زنده حقیقت یک زمان، درطول

 که را یبشر یزندگ گذشته یمعمار ،سشولت(. 122 :2008
 یب و یزندگ یسخت وجود با و خورده وندیپ مکان با یمعان درآن
 یم تعلق احساس مکان به مجموع در هاانسان ،یاجتماع یعدالت

 یمرکز یفضا جادیا را یمعمار از هدف و کند می دیتأک را کردند
 آن با و داده بقیتط طیمح با را خود فرد درآن که یهست یفضا ای

 9مکان تیماه فیتعر در یو دارد.یم اعالم کند می یپندار ذات
 در که آنچه و شده ساخته یکالبد عناصر اءیاش شامل یتیکل را نآ

 کند می ینامگذار شودیم محسوب مکان روح ای تیماه واقع
مختلف سطوح 10کراس جنیفر (.30 :1390 ،یمطلب و فروزنده)

و طیفی سنجش منظور شمارد )بهبرمی زیر شرح به را مکان حس

7. Counter Model
8. Belong to the place
9. The nature of the place
10. Jennifer Cross 

امتیازدهی را سطوح ازاین مرحله هر محقق مکان، حس کردن
 است(: نموده

ادبیاات  در معماوالً  ساطح،  این مکان: به نسبت اعتناییبی .1
سانجش  در تواناد  میولی  شود نمی واقع توجه مورد مکان حس
؛امتیاز( 1گیرد ) قرار استفاده مورد مکان حس
اسات  هنگامی سطح این مکان: دریک قرارگیری از آگاهی .2
 نمادهای و کند می تمایز زندگیم مکان یک در که داندمی فرد که

باه  را او کاه  احساسای  هایچ  ولی دهدمی تشخیص را مکان آن
اسات  ممکان  فارد  حالت این ردو  ندارد وجود متصل کند، مکان
آناز که بخشای  داندنمی ولی است مستقر مکان دریک که بداند

؛(امتیاز 2است ) مکان
نمادهاای  و ناام  از تنها نه فرد سطح در این مکان: به تعلق .3

مشاترک  تقادیر  و احساس باودن  مکان، با بلکه است آگاه مکان
آنچاه  و محتارم  مکاان  نمادهای حالت در این و دارد نیز داشتن
؛(امتیاز 3) است مهم فرد برای دهد، رُخ می مکان برای
پیچیده عاطفی ارتباط فرد سطح، در اینمکان:  به دلبستگی .4
فردیات  محور مکان، و عنا داردم او برای دارد. مکان مکان با ای

 به نمادها و معانی با ترکیب در فرد هویت و جمعی تجارب و است

؛(امتیاز 4دهد ) می مکان شخصیت
دهناده  نشاان  ساطح،  ایان  مکاان:  اهاداف  باا  شدن یکی .5

حالت، در اینمکان است.  نیازهای با فرد پیوستگی و درآمیختگی
آنها از و شده منطبق هاآن با و داده تشخیص را مکان اهداف فرد

خودگذشاتگی  از و حمایات  عشق، شور، فرد درو  کند می پیروی
؛امتیاز( 6دارد ) وجود مکان به نسبت

که اجتماع در فرد فعال نقش به سطح، این مکان: در حضور .6
 ساطوح  یتمام مقابل در. داردتوجه  است، مکان به تعهد آن علت
 افاراد  یواقع یرفتارها از سطح نیا داشتند، ینظر یمبنا هک قبل

 ؛(امتیاز 6) شودیم برداشت
 انکم حس سطح نیباالتر سطح، نیا: انکم یبرا یارکفدا .7
 یارکفادا  و دارد انکا م باه  نسبت را تعهد نیترقیعم فرد و است

 مختلف یتهایموقع در رفاه و هایآزاد ارزشها، شها،یگرا یبرا یادیز
 ردنکا  رهاا  یبارا  یگآمااد  سطح، در اینو  دهد یم نشان خود از

 انکا م باه  نسابت  بزرگتار  قیعال لیدل به یجمع و یفرد قیعال
 (.امتیاز 7) (Relph, 2009: 49) دارد وجود

76                   غالمعلی زاده و همکاران: سنجش حس تعلق به مکان و حفظ هویت واحدهاي مسکونی در محله شهري، ... 
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 در معنا، و عملکرد فرم، مؤلفه سه گرفتن درنظر با دارشناسانیپد
 از یگرید جنبه عنوان به را مکان حس مکان، تیهو هایمؤلفه قالب

 یتلق ،کند می عمل مذکور لفهمؤ سه ارتباط درجهت که تیهو
 خود دیتأک ییگرااثبات و یانتقاد یدگاهاید گر،ید یازسو. نمایند یم
 انیدرم یتیجنس و یفرهنگ ،یاجتماع هایتفاوت ریتأث یچگونگ بر را

 نیمب امر نیا که دهند یم قرار مکان حس یرگیشکل بر هاانسان
 مکان حس و هانگرش ،یجمع ،یفرد هایارزش انیم متقابل ریتأث
 (. 45 :1391 ،یریمد و یکالل) باشدیم

 در مکان به یبخش نظم یمعنا به مکان حس ،گفت توانیم

 مکان در تواند می درک نیا که باشدیم نمادها درک یراستا
. شود ترقیعم زمان گذر با و دیایب وجود به یجمع و یفرد یزندگ

 کانم حس یچگونگ بر یجمع و یفرد صورت به هاارزش نیا
 و فرهنگ در یفرد یارزشها بر مکان حس نیا و گذاردیم ریتأث

 در مرتبط میمفاه نیتر مهم از. دهدیم نشان را خود ریتأث اجتماع
 مکان حس ،یستود مکان هایواژه به متوانییم مکان حس انیب

 یکینزد یمعنا که مکان تیشخص و مادیریغ یژگیو یمعنا به
 .(1 )جدول میکن اشاره دارد مکان روح به

 دهنده حس تعلق به مکان ابعاد مختلف و عوامل شکل .1جدول

شکل
ف و عوامل 

ختل
ابعاد م

 
ن
ق به مکا

س تعل
دهنده ح

ی
س
ت ابعاد ح

کليا

ای عنوان محيط اجتماعی است. تعلق به مکان در ارتباط با محيط ه آنچه که در مورد ابعاد حس تعلق به مکان ارائه می شود در ارتباط با مکان به

 اجتماعی تعريف می شود.

شناخت فردی نسبت به  -3تعلق کالبدی به مکان  -2تعلق اجتماعی  -1توان نام برد:  به طور کلی سه دسته بندی را براساس حس تعلق به مکان می

 مکان

ه مکان را ازنظر تعلق اجتماعی تفسير و تعلق ب کند میاجتماعی در مکان تأکيد -آلتمن و لو: در نقش اجتماعی به مکان به تعامالت و روابط فرهنگی

 .کند می

ن
ق به مکا

س تعل
ی ح
سته بند

د
 

عمدتأ بر پایه تعامالت اجتماعی در محیط صورت می گیرد و محیط از این منظر گونه ای از تعلق به همراه ترکیبی از عناصر  تعلق اجتماعی
 نه های اجتماعی نیز از اهمیت باالیی برخوردارند.اجتماعی است و نقش متغییرهای اجتماعی نظیر فرهنگ، نمادها و نشا

عنوان ضوابط طراحی با نام قوانین نانوشته یادکرده که از هنجارهای ارزشی  به قوانین محیط به« زبان فضا»: درکتاب 11الوسون
 فرهنگ و تعامالت اجتماعی بر می خیزد.

باشد. فعالیتهای حاکم در یک محیط را نوان جزئی از فرآیند هویت انسانی و شناخت میع برگرفته از عناصر کالبدی به مکان به تعلق کالبدی به مکان
و عناصر کالبدی از طریف ارتباط درونی با محیط در  کند میبراساس عوامل اجتماعی، کُنش ها و تعامالت عمومی انسان تعریف 

 ایجاد حس تعلق می انجامد.
گیری حس تعلق داردریجروالوارکاس: تعلق  یژگی های فرم نقش مؤثر در شکلعنوان و شکل، اندازه، رنگ، بافت و مقیاس به

کالبدی از نقش های مهم و اساسی و ریشه دار فرد نسبت به محیط است که به همراه عناصر کالبدی در شکل دهی معنای تعلق به 
 خاطره می انجامد.

شناخت فردی نسبت به 
 مکان

. عوامل کالبدی همچون حریم کند میصورت کالبدی خود را نمایان  رار می گیرد و در طراحی بهبر پایه ارتباط عاطفی فرد با محیط ق
 .باشد میین عوامل ادراک انسانی نسبت به محیط تر مهمها، مالکیت و همسایگی ها از 

48: 1385 ،فالحت مأخذ: 

11. Bryan Lawson 



 محله شهری، ...سنجش حس تعلق به مکان و حفظ هویت واحدهای مسکونی در و همکاران:  غالمعلی زاده 78

 به مکان در بناهای قديمی تعلق حس

 وجود به قیطر از نامع خلق از «خودآگاهانه» یتیوضع مکان حس
 مدرن، یشهرها در. است یکیزیف مکان از هایدلبستگ آوردن
ی از بناهی قدیمی خیتار حفاظت هایپروژه در ینوع به مکان،حس

-یم آشکار ای محله ای ایمنطقه ،یمل تیهو ستودن با وباارزش 
 ازنظر مکان رییتغ از بعد یادیز زمان تا مکان خاطره و یمعن. شود

 سطح نتریقیعم است، معتقد( 1976) رِلف. ابدی یم کلش یکیزیف
 یم وجود به ناخودآگاه و ارانهیهش مهین صورت به مکان به یوابستگ

 محو یارآگاهیهش بخش از مکان با ییآشنا و اُنس آن یط که دیآ
 .(Relph, 1976: 32)شود یم

 داشتن تعلق ،یدارشناختیپد ینگاه با ،(1996) سشولت نوربرگ
. داندیمی وجود گاهیپا از یبرخوردار یمعنا به را مکان به

 معتقد و داندیم طیمح از حیصح و کامل یبخش را بشر سشولت
 منجر طیمح و انسان یگانگبی به نکته نیا کردن فراموش است

 و یهمگان هایارزش یچرا و چونیب رشیپذ ،نیبنابرا ؛شود یم
 عوامل نیتر همم از را هدف منزله به ییکارا به حد از شیب توجه

 .کرد ذکر توانیم معاصر یها دوره در یمکان جادیا
 ارتباط :چون یعوامل قیطر از روها،ین نیا ریتأث ن،یبنابرا 
 موجب و آشکارشده ،یمرکز قدرت و یجمع فرهنگ ،یجمع

 و تیهو یب یفضاها با آن جاییجابه و مکان فیتضع و تزلزل
 و مکان با ما مکرر مواجه قیطر از زین و است دهیگرد ناشناس

 در .است شده بنا ما راتیتأث و هاخاطره در دهیچیپ یهای تداع
 به تر بیش و است مکان قتیحق مکان، حس یدارشناسیپد حوزه
 کاربه مکان تیشخص ای مادیریغ هایخصلت و هایژگیو یمعنا

 که معنا نیا به. دارد 12مکان روح به کینزد یمعنا که رودیم
 احساس ینوع فرد به که دارند ایجاذبه انچن ها مکان یبعض

 مندعالقه و شاداب سرزنده، را او و کنندیم القاء ینشدن وصف
 (.Schulz, 2008: 72) کند می مکان آن به بازگشت و حضور به

12. Genius Loci

 :دهد یم شرح گونه نیا را مکان حس 13لیاست تزیفر
 یزهاا یچ ماردم  یعنا ی اسات،  یتعاامل  مکان و انسان رابطه .1

 ؛رندیگ یم آن از سپس و دهندیم طیمح به را یمنف ای مثبت
 و اسات  یتعاامل  و یروانا  بلکه ،یکالبد فقط نه مکان تصور .2
 و رفتاار  مکاان،  کیا  بیا ترک از تجربه کی عنوان به مکان حس
 ؛دیآ یم وجود به دهد، یم آن به انسان آنچه
 هاای انانس بر که دارند یقو مکان روح چنانآن فضاها از یبرخ .3

 هایحس مختلف افراد در ها مکانگذارند و یم مشابه راتیتأث مختلف
 .(Altman & Low, 1992: 123) کنند یم جادیا یمتفاوت

 از یبااالتر  ساطح  مکاان  به وابستگی و تعلق احساس ،درواقع
 و مندیبهره منظور به فضا و تیموقع هر در که است مکان حس
 واقعدر .ابدییم ایکننده نییتع نقش مکان در انسان حضور تداوم

 باه  افاراد  توساط  شاده  جااد یا نینماد رابطه 14مکان به یوابستگ
 باه  یمشاترک  یفرهنگا  و یعاطف ،یاحساس یمعان که است مکان

 یمعنا به مکان به تعلق بودن یفرهنگ. دهدیم خاص یفضا کی
 نمااد  صاورت  باه  فضاا  لیا تحل و تجربه افراد دراکثر که است نیا

 باه  را هاا  مکاان  افراد واقعدر. است تجربه قابل یفرهنگ مشترک
 فضاا  کیا  کاه  ایگوناه  باه  دهناد، یم ربط یفرهنگ اتیخصوص

 در یمیقاد  بناهاا  یهاا  ارزش و انساان  تجرباه  محارک  تواند می
 .(2 جدول) شود یفرهنگ یمعان و میمفاه

13. Fritz Steele
14. Dependence on location
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 تعریف سیتالو از شش نوع رابطه نمادین میان انسان و محیط. 2 جدول

 توضيحات طه نمادينشش راب رديف

 این گونه ارتباط انسان و محیط از طریق شناسایی تاریخی مکان خانواده یا جامعه صورت می گیرد. ارتباط تبارشناسانه 1
 د می گردد.این رابطه تعلق مکانی به واسطه از دست دادن مکان و تجدید خاطره با فرآیند آفرینش مجدد مکان ایجا ارتباط به واسطه از دست دادن مکان 2

 .باشد میرابطه چون زمین عاملی اقتصادی  گونه این این رابطه به رابطه مالکیت یا میراث به وجود می آید، در  ارتباط اقتصادی 3

 تعلق مکانی به واسطه تطابق میان اسطوره ها و نمادها از طریق مناسبات مذهبی و معنوی به وجود می آید. ارتباط مذهبی و معنوی 4
زیارت یک مکان به معنای تمایل به دیدار دیگران و مشارکت در مراسم است که نوع خاصی از تعلق به مکانی  تباط زیارتیار 5

 .باشد می

 رابطه بین فرد به واسطه نامگذاری روی مکان صورت می گیرد و با سرزمین و فضا آشنا می شود. ارتباط روایتی 6

 Altman & Low, 1992: 124 مأخذ:

 آن هويت مکان و دلبستگی به رابطه

است که هویت فردی شخص را « خود»هویت مکان ابعادی از 
در ارتباط با مکان، براساس باورها، ترجیحات، احساسات، ارزش 
ها، اهداف، تمایالت رفتاری و مهارت های وی در رابطه با مکان 

صورت آگاهانه و ناآگاهانه تبیین می کند. هویت مکان در عین  به
وابسته به فرد، تجارت خاص و نحوه اجتماع پذیری اوست، آنکه 

انعکاس دهنده افراد و گروه هایی است که درآن مکان خاص 
عنوان ابزاری در برآوردن  گذشتة مکانی فرد به .زندگی می کنند

اجتماعی، روان شناختی و فیزیولوژیکی فرد  -نیازهای فرهنگی
مؤلفه مرتبط مکان از سه  (.Proshansky, 1983: 159)است 

به هم که بدان معنا و مفهوم خاص می بخشد تشکیل شده است. 
 محیط فیزیکی، روان شناسی درونی افراد و فرآیندهای اجتماعی

(Canter, 1977: 159.)  حس مکان وابسته به احساس و
تصور افرادی است مکان را تجربه کرده اند و مربوط به نیاز 

دن در یک مکان با هویت بخشی محیط شخصی و نیاز به بو
دلبستگی به  (.Relph, 1976: 64)هویت برای افراد است 

مکان چیزی فراتر از تبعیت از مکان، بلکه منعکس کننده هویت 

آلتمن، معتقد است دلبستگی به مکان در نحوه ادراک  .افراد است
هویتی فردی و جمعی تأثیرگذار بوده و مبتنی بر فعالیت هایی 

 ب مقتضیات فرهنگی انجام می دهنداست که افراد در قال

(Altman & Low, 1992: 148.)  حس مکان به توانایی
مکان در برانگیختن احساسات انسانی به واسطه کیفیاتی بستگی 

 ,Lynch) دارد که آن را از سایر مکان ها متمایز می کند

هویت مکان تشکیل شده از تصویر ذهنی، تولید  (.186 :1960

رات و احساسات بی واسطه و تفسیر تجارب، تفکرات، خاط
 (.Relph, 1976: 56) هدفمند از آنچه هست و آنچه باید باشد

مکان نیز نوعی دلبستگی عاطفی با مکان برپایه اهمیت  هویت
و به  باشد میعنوان ظرف عواطف و احساسات  نمادین مکان که به

 ,Willams & Vaske) زندگی فرد، هدف و معنا می بخشد

تحقیقات برروی حس مکان اغلب بر روی سه  (.830 :2003
ساختار دلبستگی به مکان، تعبیت از مکان و هویت مکان متمرکز 

هر چند در مورد کارکرد  (.Stedman, 2003: 149) شده است
عناصر کالبدی و فعالیت در بسط و توسعه هویت مکان بحث شده 

 هایی که دارایاست، اما به نقش معنا و هویت در ساخت مکان
دلبستگی مکانی قوی است، به اندازه کافی توجه نشده است. 

عنوان یک فرایند تجربی، بررسی مفاهیمی  برای ادراک مکان به
که مردم را وابسته به یک محل یا موضع کرده و سعی در ایجاد 
حس مکان کند، بسیار پراهمیت است. رلف انواع هویت مکان را 

 ,Relph)ی کند براساس تصورات از درون و برون مشخص م

بنابراین، در مکان بودن، دلبستگی به مکان را ؛ (48 :1976
قوی تر و عمیق تر منعکس می کند و به موجب آن معانی، ارزش 

با مکان که در محیط  های فرهنگی، تجربیات و کیفیات مرتبط
منعکس شده، قابل فهم و درک بهتر است. حس مکان نیز 

ست که کامالً مکان را تجربه وابسته به احساس و تصور افرادی ا
کردند و این امر مربوط به هویت بخشی و نیاز به بودن در یک 

 .(2)شکل مکان باهویت برای افراد است 
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 روش تحقیق
 ماهیت لحاظ به کاربردی، هدف لحاظ به تحقیق، روش
اسنادی  شیوه دو به داده ها گردآوری تحلیلی است. -توصیفی

 محله قدیمی منتخب( و داده های توصیفی و نظری )مطالعات

 قالب در بسته یها سوال صورت به پرسشنامه تکنیک با میدانی

شده  زیاد( انجام بسیار کم تا بسیار از طیف لیکرت )پنج طیف
شولتس  نوربرگ کریستین نظریاتاست. مبانی نظری تحقیق از

گرفته  شکل بوده، متأثر هایدگر مارتین ازنظریات خود نوبه به که
در  یحس تعلق به مکان سکونت یو سطح بند یدهازیامت است.

که در مبانی  کِراس فریجن جدول با استفاده از سازانیمحله ساغر
 شولتس نظریات مکمل عنوان به نظری به آن اشاره شده است

مراتب هفتگانه  جدول و نظریاتبرحسب  گردید. درضمن، بانتخا
 -درونی عرصه دیالکتیک مراتب سلسله زمینه در که ادوارد رلف

درخصوص سلسله  ها مصاحبه  جینتانموده،  ارائه بیرونی عرصه
محله  در ی باارزشمیهای قد خانه یرونیو ب یمراتب عرصه درون

در  ل،یو تحل هیتجز در روشمورد تحلیل قرار گرفت.  سازانیساغر

 ییدر شناسا یدگیچیبا توجه به پ ق،یتحق نیاز ا ییبخش ها
 نیحس تعلق ساکن زانیچنین سنجش م و هم یتیهو یارهایمع

استفاده  یفیک -  یکم 15یبیترک کردینسبت مکان سکونت از رو
براساس نوشتار، جداول  یفیبخش توص رو،نیشده است. ازا

شدند و  لیتحل یفیصورت ک به یریتصو یها سهیو مقا یوشتارن
 ،یآمار یدر پژوهش حاضر شاخصه ها گرید یدر بخش ها

 دادهتحلیل صورت گرفته است.  یتیصورت کم جداول، نمودارها به
صورت پذیرفته است.  SPSSتوسط نرم افزار  پژوهش نیا یها

دارای اهمیت باالی  SPSS در یآمار آزمون مناسب انتخاب
 یآمار یها داده از یادیز حجم ،وهشاین پژ در. لذا، باشد می
 به توان می هاآن قیطر از که شده یگردآور نمونه عنوان به

 استفاده مورد آزمون نوع .داد پاسخ قیتحق یها هیفرض و ها سوال
انجام شد و  نمونه انسیوار ای نیانگیم از طریق SPSS در

 1395و فرآیند پژوهش از سال  جامعه پارامتر یبرآوردها محاسبه

                                                                        
15. Mixed methd research 

 ورودی فرآیند

 شناسایی 
 عوامل 

 تاثیرگذار بر
 حس تعلق

 ساکنین 

 تحلیل معیارها استخراج شده 

 SPSSبا نرم افزار 

 تدوین گزینه های راهبردی با استفاده از 
 آرای نظریه پردازان معماری و شهرسازی 

 دربارة مکان و حس تعلق به آن. 

 بیارزیا

 راهبردها در
 ضعیف و ارتقاء 

 حس تعلق به مکان
 در محله  

  

 خروجی فرآیند

 پیشنهادات مؤثر 

 در ارتقاء 
 حس تعلق به مکان 

 بررسی مطالعات راهبردی حس تعلق ساکنین به محله:

 نقشه ذهنی ساکنین خانه های گزینش شده نسبت به مرز و قلمرو محله 

 ش شده  نسبت به مراکز غیرمسکونی محلهتمرکز و محصوریت خانه های گزین
 عرصه های درونی و بیرونی خانه ها نسبت به محله

 احساس امنیت و خوانایی خانه های گزینش شده نسبت به محله
 شناسایی و حس تعلق به مکانِ سکونت در محله  

معیارهای استخراج شده در قالب 
 پرسشنامه

نفر ساکنین خانه های  47توسط  
 قدیمی باارزش

 ویژگی های مکان

 حس تعلق به مکان
 حس تعلق به مکان در بناهای قدیمی 

 و دلبستگی به آنرابطه هویت مکان 
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 ابزار پایایی تعیین برای .صورت پذیرفت ماهه 18در بازه زمانی 
 مقدار که شد استفاده کرونباخ آلفای از آزمون تحقیق، پرسشنامه

 از نه که یزمان .است آمده بدست قبول قابل پایایی با 717/0آن 
 ریمتغ تیموفق عدم ای تیموفق احتمال از نه و جامعه انسیوار

 حجم وردآبر یبرا یآمار یهافرمول از توان ینم و یمدار اطالع
 جدول نیا. کنیم می  استفاده مورگان جدول از کرد استفاده نمونه

 :N و نمونه حجم :Sکه در آن  دهد یم را نمونه تعداد حداکثر
 گرفتن درنظر به توجه با هانمونه انتخاب در. باشد می جامعه حجم
 حجم محله، بافت تیجمع محدوده به با توجه و مورگان جدول
 یباال که باشدیم ی باارزشمیقد های خانه تعداد شامل N جامعه

 یهاخانه در که یافراد حاضر درحال و دارند قدمت سال 50
 خانوار 55 کنندیم یزندگ سازانیساغر محلهباارزش  یمیقد

 شد تالش ی،آمار جامعه نشیگز نیا در) است شده ییشناسا
 باارزش یمیقد و یبوم های نهخا از کننده استفاده اقشار یتمام
 درحال نیساکن که ییهاخانه شامل سازان،یساغر محله در واقع

در  شده، یبازساز و یکاربر رییتغ یهاخانه و دارند سکونت حاضر
که  جامعهحجم  تعداد به با توجهS  نمونه حجم. (نظر گرفته شود

 یمیقد بافت در خانوار 47 مورگان جدول بر طبقخانوار بود،  55
 .است شده انتخاب سازانیساغر باارزش و
 

 محدوده مورد مطالعه
تا  قهیدق 1درجه و  37 ییایشهرستان رشت در مختصات جغراف

درجه و  48از خط استوار و  یعرض شمال قهیدق 27درحه و  37
از نصف النهار  ییایطول جغراف قهیدق 3درجه و  49تا  قهیدق 35

خزر واقع شده  یایارتفاعات تالش و در نیمبدا در ب
خزر و بندر  یایشهرستان رشت از شمال به درچنین،  هماست.

 یها ن رودبار، از شرق به شهرستاناه شهرستب، از جنوب یانزل

فومن،  یها و از غرب به شهرستان هیو آستانه اشرف اهکلیس
 شود. یم یصومعه سرا و شفت منته

 براساس آمار تیهکتار و جمع 8/14670شهر رشت با مساحت 
 بافت فرسوده و ینفر است که دارا 698014معادل  94سال 

باشد که نسبت یهکتار م 6/965مصوب به مساحت  یمیقد
 07/0مساحت بافت فرسوده به سطح کل شهر رشت معادل 

نفوس و  یباشد )سرشماریدرصد نسبت به مساحت کل شهر م
محالت شهر رشت در طی دوره  (.1394 الن،یگ -رانیمسکن ا

ف رشد و تحول شهر، به لحاظ تقسیمات و تعداد دچار های مختل
های قدیمی که به آنها نسبت داده می دگرگونی شدند و حتی نام

 به مرور به فراموشی سپرده شد. شد، 
محله به نام های کیاب،  8محالت قدیمی و تاریخی شهر، 

خمیران، چوماسرا، پسکیا، استادسرا، بازار، صیقالن، زاهدان بودند. 
ور با تغییرات عمرانی ناشی از طرح جامع اول در شهر و به مر

عبارتی احداث معابر جدید و عریض، مرز محالت تغییر یافت، به
خیابان های نسبتاً عریض و جدیداالحداث، قاطعانه ارتباطات 
کالبدی و عملکردی و روابط اجتماعی اهالی داخل محالت را جدا 

گوهررود مرزهای جدید  های زرجوب ونموده و همراه با رودخانه
محالت را رقم زد. به همین علت محدوده برخی محالت با 
محدوده گذشته آن متفاوت شد و نه تنها محدوده محالت، بلکه 
عناوین محالت باقی مانده از دوره قاجار نیز تغییر کرد. 

زاهدان است و از خمیران بزرگ  هاز محل یبخش سازانیساغر
 شودی م شهر رشت محسوب ی و باارزشمیجمله محالت قد

 (.34، 1386)شرکت مهندسی طرح و کاوش: 
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 سازانیساغر محله قلمرو و مرز در شده گزینش یمیقد های خانه تیموقع و محدوده .3 شکل

 https://www.google.com/maps/place/Rash مأخذ: 
ین محالت ترمحدوده مورد مطالعه دراین پژوهش از قدیمی

شهر رشت و از قدیم مرکز فرهنگی و مذهبی شهر رشت بوده 
های مدارس عالیه، مساجد و بقعه  است. وجود امامزاده خواهرامام،

در همجواری دومین بازار شهر رشت یعنی  همنزدیک به 
تر کرده است. بافت این منطقه  ساغریسازان نقش آن را برجسته

ای دانشسرا و ساغریسازان صورت ریزدانه بوده و خیابان ه به
صورت نیم دایره غیرمنظم از میدان پاسداران به  ( که بها...)بادی 

اند که از وسط این بافت فشرده وسط خیابان مطهری کشیده شده
کند، به طوری که  گذشته و دو محله مذکور را از هم تفکیک می

محله رودبارتان در شرق و شمال و ساغریسازان در غرب قرار 
عنوان  یرند. خیابان ساغریسازان با بدنه کامالً تجاری و بهگ می

یک خیابان جمع کننده، باعث استقالل این دو محله از شهر شده 
عنوان یک هسته  است، به طوری که این دو محله درکنارهم به

توانند نیازهای خود را عمل کنند. وجود مراکز مذهبی مستقل می

خواهرامام، مسجد آقا سید  امامزاده مثلمتعددی دراین منطقه 
عباس و آقا سید اسماعیل، چهاربرادران و مسجد سوخته تکیه، 

های قدیمی باارزش موجب شدند که نقش قدیمی فرهنگی و خانه
مذهبی این محالت تقویت شود. این بناهای مسکونی و 

صورت توده هایی گسترده به  غیرمسکونی با کالبدی متمایز به
عنوان یک نشانه در  شناسایی هستند و بهآسانی در منطقه قابل 

منطقه محسوب می شوند که باعث هویت بخشیدن به محله و 
ه کجزء محدود محالت رشت است  سازانیساغرحتی شهر شدند. 

. قدمت و سنت از ید استردگحفظ  آن یبافت سنتمحدود 
ه در آن، کاست  سازانیمهم و قابل توجه محله ساغر یها یژگیو

اند و ردهکیم یزندگ ینیگزیی هم بدون جدا نارکدر یو غن ریفق
ازآن  یبخش هک شودیمحسوب م باارزش قدیمی یامروزه بافت

وچ کاز ثروتمندان محله ازآن  یاریشده و بس رییدستخوش تغ
 (.4و  3)شکل  اندردهک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

های بومی دسترسی به خانهنقشه و عکس پاناراما از خیابان اصلی ساغریسازان، بازار سنتی و  .4شکل 
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 ها یافته
مشارکت  سنجش میزان و نحوه بررسی به ابتداء قسمت در این

 یبر طبق الگو یمسکون یواحدهادر نوسازی و یا بازسازی  ساکنین
و سپس با توجه به مبانی نظری،  شده است ی پرداختهمیقد یمعمار

و شده نسبت به مرز و قلمر های گزینش خانه نیساکن ینقشه ذهن
شده نسبت به مراکز  های گزینش خانه تیتمرکز و محصور -محله

ها نسبت به  خانه یرونیو ب یدرون یعرصه ها -محله  یرمسکونیغ
شده نسبت به  گزینش یها خانه ییو خوانا تیاحساس امن -محله
مورد و حس تعلق به مکانِ سکونت در محله  ییشناسا -محله

 گردیده است. ارائه یپیشنهادهای درنهایت و سنجش قرار گرفت

گردیده است.سنجش قرار گرفت و در نهایت راهکارهایی ارائه   

  نوسازی در باارزش های خانه ساکنينمشارکت  زانيسنجش م

ها در این زمینه  مطالعات مصاحبه با ساکنین و پرسشنامه نتایج
درصد از ساکنین با توجه به حس تعلق به  76حاکی از آن است که 

 یبازسازی واحدها ایتمایل به مشارکت در نوسازی و خانه خود، 
را دارند. درمقابل  یمیقد یمعمار یخویش بر طبق الگو یمسکون

از پاسخ دهندگان تمایلی به همکاری با شهرداری و  درصد 24
 رویه بیوسازهای  متولیان امر نوسازی )به جهت صدور مجوز ساخت

 .(1 نمودار) ندارند (یو بلند مرتبه ساز

 بر طبق الگوی معماری قدیمی ارزیابی میزان مشارکت ساکنین در نوسازی واحدهای مسکونی. 1 نمودار

هایی که از فرآیند پرسشنامه با ساکنین شد، مصاحبه اساس بر
را  وسازهای جدید دلبستگی به ساختها علت عدم اکثریت آن

محله  در الحداثجدیدا یمسکون یساختمان ها اینگونه بیان کردند:
و  باشند میای یکسان و یکنواخت بدنه یدارا سازانیساغر یمیقد

در بدنه بنا باعث  یومیاستفاده از مصالح مشابه، ازجمله ورق آلومن
شده است. درضمن،  نیو ماندگاری در ذهن ساکن یمندتیعدم هو

 بهنوسازی واحدهای  به همسایگان خود در مورد منافع حاصل از

د منافع حاصل از نوسازی واحدهای همسایگان خود در مور
است که اقدام  یسازی اعتماد ندارند و این دلیل مسکونی و آپارتمان

توان گفت،  عنوان اولویت اول برگزیده اند. بنابراین می شخصی را به
 یمسکون یساکنین محله شرط مشارکت خود در نوسازی واحدها

در یل قدیمی مند و الگوهای اص ، توجه به ساختارهای هویتمحله را
 .(5 شکل) دانند یم شانهای خانه یو بازساز اءیاح

 های قدیمی بارزش محله های بی هویت درکنار خانه سازی وسازهای جدید و آپارتمان ساخت. 5شکل 
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شده نسبت به مرز و  های گزينش خانه نيساکن ینقشه ذهن

 قلمرو محله

 دگریا . هاشاود  یما  فیا رمارز تع  لهیبه وس یتیهر نوع محصور
ارتبااطش باا    مارز، بادون   یمکان و قلمارو : »دیگو یباره منیدرا
 :Sun-Young) «داشته باشد تیموجود تواند میمجاور ن طیمح

ازنظر شما، »پرسش است که  نیا اساس بر 3جدول  (.26 :2003
 47مجماوع از   رد«. کجاسات؟  سازانیمحله ساغر یمرز و قلمرو

هاا، چناد مارز در     از پاساخ  یاریه در بسا نفر مصاحبه به عمل آمد
. اکثار  (5)شاکل   جهات مختلف محله ماورد اشااره قارار گرفات    

 لیا پاسخ اشاره داشته اند )به دل کیاز  شیمصاحبه شوندگان به ب
صاورت پرساش بااز باوده اسات(. سااکنان        نوع مصاحبه به نکهیا

 نیسااکن  یبودناد، ولا   تر مرز محله راحت یمحله در معرف یمیقد
 یهاا  پاساخ  ط،یبه علت مدت کم سکونت و استفاده از محا  دیجد

آناان   یبارا  سازانیمرز ساغر کیکه تفک پراکنده و گوناگون دادند
نفر مصاحبه به عمل آماد کاه    47مشکل بوده است. درمجموع از 

از پاسخ ها، چند مارز درجهاات مختلاف محلاه ماورد       یاریدر بس
 .(3 جدول) اشاره قرار گرفت

 و اطراف محدوده سازانیساغر محله و قلمرو مرز مورد در شوندگان مصاحبه یپاسخها .3 جدول

نسبت به مراکز  شده های گزينش خانه تيتمرکز و محصور

 محله یرمسکونيغ

آن که در یواقع هر مکان در معتقد است کهنوربرگ شولتس 
 نیدر مرز به باالتر یمرز است. زندگ کی شود، یمعنا آشکار م
که ورود به مکان، از همان  لتبه این عو  رسد یشدت خود م

 (.Schulz, 2008: 221) دهد یبه مرز را خبر م دنیآغاز، رس
 درک جادیرا در ا ینقش مهم تیتوان گفت تمرکز و محصوریم

که  ییتاجا کند می فایا طیاستفاده کننده و مح یو ارتباط ییفضا

 کیتوان به  یمحصور نشود، نم یفضا به شکل مطلوب کیاگر 
اشتراک پاسخ  80. با توجه به %افتیمطلوب دست  یشهر یفضا

 یو جهت ها رهایاز مس سازانیساغر که آنبه دلیل دهندگان، 
اماکن  یمجاور ارتباط دارد و نقش محور یمختلف با محله ها

باارزش  یمیدر ارتباط با مساکن قد یو بازار سنت یمیقد یمذهب
 توان یمرا ن سازانیساغر، کند میفرامحله عمل  یاسیآن در مق

 .(4 جدولی به حساب آورد )متمرکز و محصور ییفضا

 محله غیرمسکونی مراکز ها نسبت به با تمرکز و محصوریت خانه ارتباط در باارزش های قدیمی از ساکنین خانه مصاحبه جینتا .4 جدول
پارک های مجاور محله اماکن ورزشی مغازه ها ها قهوه خانه اماکن مذهبی بازار ساغريسازان تعداد مصاحبه شونده

نفر 7 نفر 6 نفر 7 نفر 8 نفر 11 نفر 8 47

100٪ 17٪ 23٪ 17٪ 15٪ 13٪ 15٪

 ها نسبت به محله خانه یرونيو ب یدرون یعرصه ها

 رون،یب و درون هایو عرصه کیالتید مفهومکه  است معتقد لفرِ
 احساس یشخص اگر. است انکم در ونتکس ساختار یاصل هسته

 ، احساسترس یجا به یو باشد، داشته را انکم در بودن درون در

 اضطراب، یجا به دارد، پناهگاه ،یپناهی ب یجا به دارد، یمنیا
 به قائل برون -درونعرصه  یبرا لفرِ. داردی و تعلق راحت حس

 (.5 جدول) است هفتگانه یمراتب سلسله

مصاحبه شوندگان در محدوده مطالعهگزينه ها

محل استقرار 

ها خانه

پل عراق/ 

صومعه 

بیجار/ 

رودبارتان

خمیران 

زاهدان/پل 

عراق/ راسته 

ساغریسازان

صومعه بیجار/ 

راسته 

ساغریسازان/ 

چهار راه بادی 

ا...

 ا/دانشسر

 پل عراق/

راسته 

ساغریسازان

رودبارتان/ 

راسته 

ساغریسازان/ 

خواهر امام

راسته 

ساغریسازان/ 

چهار راه بادی 

/گذر فرخا...

خواهر 

امام/ چهار 

راه بادی 

/ا...

چهار راه 

/ ا...بادی 

گذر فرخ/ 

پل عراق

 گذر فرخ/

راسته 

 ساغریسازان/

چهار راه بادی 

ا...

تعداد پاسخ 

های خانوار 
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 ه رِلفسلسله مراتب دیالکتیک عرصه درون و بیرون از دیدگا .5 جدول
 نظريه و توضيحات رونيب و درون عرصه کيالکتيد سلسله مراتب رديف

 .گیرد می قرار مطالعه مورد مکان کننده تجربه فرد از مجزا شی، یک عنوان به مکان، هدفمندانه بیرونی عرصه 1
 ...(و خانمانی بی بیگانگی، حس) است آن خارج یا مکان از جدا کند می حس شخص وجودی بیرونی عرصه 2

 .است فعالیت نوعی برای جایگاهی صرفاً مکان آن، در که موقعیتی ضمنی بیرونی عرصه 3

 .است مکان تجربه نوع ترین عمیق حس این و بوده مکان در راحتی و وابستگی حس شامل وجودی درونی عرصه 4

 .شود می مرتبط مکان با...( و داستان و نقاشی طرق از) دوم دست عمیقاً درگیری از که موقعیتی مستقیم غیر درونی عرصه 5
 .بشناسد عمیقاً را مکان کند می تالش بیرونی فرد یک عنوان به شخص آن در که موقعیتی همدلی با توأم درونی عرصه 6

 .است مکان ظاهر به شده حساب و سنجیده توجه و دقت برگیرنده در که موقعیتی رفتاری درونی عرصه 7

به محله ساغریسازان، از چهاراه بادی ورودی و گشودگی اصلی 
باشد، اغلب پاسخ دهندگان اشاره در تقاطع خیابان مطهری می ا...

 وارد محله شاویم کاامالً   ا...کردند که اگر از سمت چهارراه بادی 
 .حس ورود به درون محله به انسان القا می شود

 

و  یدرخصاوص سلساله مراتاب عرصاه درونا      ها مصاحبه جینتا
 ساازان یمحلاه ساغر شاده نسابت باه     هاای گازینش   نهخا یرونیب

در نمودار زیر نشان داده شده اسات   برحسب مراتب هفتگانه رِلف
 .(2 نمودار)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لفرِ هفتگانه مراتب حسب ساغریسازان بر درمحله های قدیمی واقع شده درونی و بیرونی خانه عرصه مراتب سلسله درخصوص ها مصاحبه  نتایج .2 نمودار
 

 محلهنسبت به  شده گزينش های خانه يیخواناو  تيامناحساس 

 اجزای بتوان آسانی به که است آن یابی(، )جهتخوانایی از منظور

 شیپ و طیمح از استفاده به قادررا  افراد خوانایی، شناخت. را شهر
 احساس اشخاص، نوعی به محیط بودن . خواناسازد یم آن ینیب

های  طبق مصاحبه (.Lynch, 1960: 12)دهد  می امنیت و تعلق
 کنندگان استفاده اکثر یبراصورت گرفته شده، محدوده مطالعاتی 

  پر یها کوچه باالخص ،یبوم ریغ گردشگران ای و طیمح از جدید

 
 افراد و نبوده خوانا اصالًهای واقع شده در آن  و خانه آن خم و چیپ

 افرادی برای .شوند یم یسردرگم دچار شدت به خود یابی جهت در

 و هستند ساکن سازانیساغرمحله  در طوالنی مدتی برای که
 محله درو  اند کرده یزندگ آن در را خود یجوان و ینوجوان دوران
تمام کوچه ها  ساله، نیچند مهاجرت یا حتی بعد از اند، شده بزرگ

 .(6 جدول) است بوده یابیجهت قابلبرای آنان  محله و گذرهای

 و دسترسی به مکان سکونت محله طیمح ییخوانا زانیم نییتع در ها مصاحبه  جینتا .6 جدول
خوانا  محله محيطيابی در  جهت شوندگان مصاحبه تعداد

 است

خوانا  محله محيط در يابی جهت

 نيست

يابی فقط در مسير اصلی خوانايی  جهت

 دارد

47 26 8 13 

100% 55% 17% 28% 
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 کونت در محلهو حس تعلق به مکانِ س يیشناسا

 باعث هک خاص یطیمح با شدن آشنا از است عبارت ییشناسا
 واقع در. شود یم طیمح از بردن لذت و یعاطف ،یاحساس تیامن

 است طیمح به انسان داشتن تعلق حس یبرا یاهیپا ،ییشناسا
(Schulz, 2008: 35.) های صورت گرفته شده طبق مصاحبه 

 و هاخانهفرسودگی  در دموجو مشکالت چون یعواملبا توجه به 
خدمات و یزندگ از یتینارضا در ساعات ظهر و عصر، کیتراف ای

)به  محله یفرهنگ فیضع تیوضع ،یاقتصاد ، مشکالتیشهر 
 تفکر نوع وعلت تجمع افراد بومی در کنار مغازه ها برای گفتگو( 

به حس اُنس و  دهندگان پاسخ از 51فقط % ،یزندگ به نگرش و
قدیمی اشاره کردند.  محله در و مکان سکونتی طیمح با یدوست
مکان  به تعلق حس اهندهباعث تأثیر ک عوامل این رو،ازاین

 (.7 جدول) شودیم محسوب محلهزندگی در 

 ساغریسازان محله های قدیمی در به خانه حِس تعلق میزان سنجش .7 جدول
 انهخ طيمح به نسبت با محيط خانه اُنس دارم شوندگان مصاحبه تعداد

 بی تفاوت هستم 

 با محيط خانه اُنس ندارم

47 24 9 14 

100% 51% 19% 30% 

 اشاره ها مصاحبه  نمونه از چند در این قسمت از پژوهش به
 ارشد یکارشناس مدرک یدارا کرده لیتحص یفرد: کنیم می

 کرده یزندگ محله در این سال 3 مدت به که ساله 48 ،یشهرساز
 های سازی آپارتمان و دیجد وسازهای ختسا نظرم به: »دیگو یم

 اندک به و است کرده مخدوش را یسنت بافت منظر و مایس رویه بی
است  یمعمار شاخص عناصر یدارا که یمیقد و لیاص های خانه
 البته. اند داده یکاربر رییتغهارا  خانه گونه این  یحت و شده توجه

 نیساکن یوق حضور و یاجتماع تعامالت مثل یمثبت یپارامترها
 60که بیش از  ساله 64 یا فردی .«زند یم موج محله نیا در

و کسب محل سال در محله ساغریسازان از کودکی بزرگ شده و
با توجه به فرسوده : »کند می عنوان است این محله در سکونتش

ام نسبت به فضای داخلی و حیاط و حوض و و قدیمی بودن خانه
 س خوبی دارم و با توجه بهام حِحتی در چوبی ورودی خانه

وکار خود در  مکان سکونتی و کسب اینبه مشکالت اقتصادی،

می  مرا در محله همه .میکنم افتخار بازار سنتی ساغریسازان
  «.دهد یم من به یخوبحِس  قضیه این و شناسند
 تعلق به مکان محله قدیمی حس ارتقای در که مهمی بسیار عامل

 تعلق به مکان محله قدیمی حس ارتقای در که مهمی بسیار عامل
موجاود  انسانی و قوی غنی ارتباطات وجود دارد، وجود افراد بعضیدر 

مند تزیینی و عناصار قادیمی در   در ارتباط برقرارکردن با عناصر هویت
میشاود  باعاث  کاه  اسات  محله ها و حتی سیمای و منظر سنتی خانه
سکونتی دارد، تعدادیهای  مکان این که بسیاری مشکالت رغم علی

افراد و خانوارهایی که زمان زیادی را در این محله ساپری کردناد،   از
 ساطوح  یدها  ازیا امت باه  با توجاه  زیر نمودارباشند.  داشته تعلق حس

عنوان  کِراس به فریبا استفاده از جدول جن مکانتعلق به  حسِ مختلف
ده در مبانی نظری اشااره شاد، باه دسات آما     شولتس  اتیمکمل نظر

 کال  تعاداد  باه  دارناد  قارار  سطح هر در که یافراد تعداد یعنی ؛است
اناد،   آماده  دست به فوق های درصد و شده تقسیم شوندگان مصاحبه

درصد از مصاحبه شوندگان مکان سکونت خود را دلیال   45از این رو، 
سطح این های تحقیق، در تعلق به مکان انتخاب نمودند. بر پایه یافته

احسااس   مکان، با بلکه است، آگاه مکان نمادهای و نام زا تنها نه فرد

 مکاان  نمادهاای  حالات  در این .دارد نیز داشتن مشترک تقدیر و بودن
 (.3 نموداراست ) مهم فرد برای دهد، رُخ می مکان برای آنچه و محترم

 ساغریسازان محله در کِراس جنیفر جدول از استفاده با حس تعلق به مکان سکونتی بندی سطح و دهی امتیاز. 3 نمودار
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ساغریسازان محله در کِراس جنیفر از جدول استفاده با حس تعلق به مکان سکونتی بندی سطح و دهی امتیاز. 3 نمودار 



.

 گیریبحث و نتیجه

ها و بحث، های صورت گرفته در بخش یافتهبا توجه به تحلیل
 ییپارامترها سازانیدر محله ساغرتوان گفت  در این پژوهش می

وجود دارند.  یدر تحقق حس تعلق به مکان سکونت یمثبت و منف
های  عات و مصاحبهمطال زیدرکل، با توجه به مشاهدات و ن یول

 یگفت افراد، ازنظر حس تعلق به مکان سکونت دیبا رفته،یانجام پذ
 تیدرکل وضع سازانیساغر حلهم یمیهای قد خود در خانه

در ارتقا و تضعیف حس تعلق  مؤثراز عوامل قرار دارند.  یمطلوب
توان به  های تحقیق می به مکان در محله موردنظر بر پایه یافته

ره کرد.موارد زیر اشا
محله قدیمی حِس تعلق به مکان در  فیمؤثر در تضع عوامل

 :سازانیساغر
 و  دیوسازهای جد با ساخت میبافت قد یناهمخوان

 ؛رویه های بی سازی آپارتمان
 ؛ها خانه یمشکالت موجود در فرسودگ 
 ؛در ساعات ظهر و عصر کیتراف 
 نسبت به  دیجد نیساکن یضعف در شناخت نقشه ذهن

 تیشده در مرز و قلمرو محله )اهم نشهای گزی خانه
 ؛زمان سکونت( مدت

 در محله خصوصاً در  دیساکنان جد یبرا ییفقدان خوانا
 ی؛فرع یرهایمس

 یرساختیو مشکالت ز یاز خدمات شهر یتینارضا 
 ی؛مشکالت اقتصاد م،یموجود در بافت قد

 فقدان خاطرات  ،یریمهاجرپذ ،یجمع یفقدان حس زندگ
ذائقه و نگرش مردم به  رییتغ ،ینینش در آپارتمان یجمع
 ی؛زندگ

 عرض کم معابر نگ،یروز مانند کمبود پارک یازهاین. 
دست آوریم این  توانیم به می این پژوهش که از نتیجه نهایی

های  عناصر خانه یگیری از اصول کل و بهره ییشناسا :است که
و اقتباس از  دیصورت تقل نه به سازانیدر محله ساغر یبوم

ای از فرهنگ  جوهرهالهام از عنوان  های گذشته، بلکه به صورت
متناسب  تواند میهم  هو امروزرد انقضاء ندا خیو هنریک قوم تار

نسبت به حفظ  نیساکن علقحس ت شیروز در افزا طیبا شرا
 مؤثر باشد. ،یشهر های لهدر مح یمسکون یواحدها تیهو

 راهکارها
ارتقاء حس تعلق به  براساس نتایج جاصل از این پژوهش، برای

را به عنوان  لیموارد ذ توان یم سازانیمکان در محله ساغر
 :راهکار ارائه داد

یمسکون یدهاواح یدر نوساز نیمشارکت ساکن لتمای 
 ی؛میقد یمعمار یبر طبق الگو

نسبت به  میقد نیساکن یقوت در شناخت نقشه ذهن
 تیشده در مرز و قلمرو محله )اهم های گزینش خانه
 ؛زمان سکونت( مدت

در محله  میقد نیساکن ییابی راحت برا و جهت ییخوانا
 یبرا تر بیش تی)حس امن یفرع یرهایخصوصاً در مس

 ؛زمان سکونت( مدت تیمو اه یمیقد نیساکن
کامالً حس ورود به درون محله  سازانیساغر یبازار سنت

 ؛کند میالقا  یمیهای قد خانه نیساکن یرا برا
مانند تمندیو هو یخیتار ،یمیقد یها وجود مکان 

 ؛مدرسه و مسجد و حمام ،یمیهای قد خانه
؛به بازار نیآسان ساکن یو دسترس یغن یوجود بازار سنت 
و ارتباط  یمیهای قد در خانه ینیگز ینحس تعلق سک

 ؛وکار در محله آن بااعتبار در کسب
در محله،  لیاص یفرهنگ تیو داشتن هو طیاُنس با مح

 ؛هستند یسازانیساغر یو حت یرشت ،یالنیاکثر ساکنان گ
و  یمسکون یکالبد طیبا مح یانسان یوجود ارتباطات قو

 ی.به علت وجود بازار، مراکز مذهب یرمسکونیغ
مؤثر در ارتقاء حس تعلق به  لذا، پیشنهادها و راهکارهای

اشاره  لیبه موارد ذ توان یم سازانیمکان در محله ساغر
 کرد:

یواحدها یدر نوساز نیمشارکت ساکن التیتوجه به تما 
 ی؛میقد یمعمار یبر طبق الگو یمسکون

رویه در بافت موردنظر، به  های بی سازی منع آپارتمان
 یمسکون یدر واحدها نینادار ساکنمع یعلت وابستگ

در محله  دیهای جد سازی نسبت به آپارتمان یمیقد
 ؛سازانیساغر

ربط  های ذی تسهیالت بانکی و نظارت سازمان یاعطا
 یدر امر نوسازی بر طبق الگو نیبرای مشارکت ساکن

 ی؛میقد یمعمار
 آپارتمان برای یدولت ینهادها یاز سو مجوزعدم صدور 

 ؛باارزش یمییه در بافت قدرو های بی سازی 
و  یمسکون یمیقد یبناها یتوجه به حفظ و نگهدار

 ،یمیهای قد خانه ماننددر محله  تمندیهو یرمسکونیغ
مدرسه و مسجد و حمام، جهت شناخت  ،یغن یبازار سنت

 ؛نسبت مرز و قلمرو محله نیساکن ینقشه ذهن
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