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چکیده
بافـت تاریخـی شـهرها منعکـس کننـده شـخصیت مدنـی، فرهنـگ و 
تعامـالت شـهری اسـت. در ایـن بافـت ها عـالوه بـر کالبد به فضاسـازی 
بـر  عـالوه  می شـود.  پاسـخگوی  نیـز  عملکـرد  و  کارکـرد  بـا  مطابـق 
مؤثـر  مؤلفه هـاي  عنـوان  بـه  »کارکـرد«،  »کالبـد«و  انگاره هـاي  ایـن، 
ایـن  شـناخت  بنابرایـن  مطرح انـد.  تاریخـي  بافت هـاي  مداخـالت  در 
مولفه هـا هـم در جهـت مداخلـه در بافتهـای تاریخـی و هـم در جهـت 
تعمیـم انگارهـای آن بـه سـایر بخشـها حائـز اهمیت انـد بـا نگاهـی بـه 
بافـت تاریخـی، ایـن نکته مشـهود اسـت که شـکل گیری و حیـات آن ها 
در تداومـی تاریخـی، فرهنگـی، اجتماعـی، و محیطی به صورتی منسـجم 
و هماهنـگ عیـان گردیـده اسـت. سـاکنان ایـن بافـت هـا هویـت خـود 
را از طریـق ارتباطـات اجتماعـی و مشـارکت در ایجـاد ایـن فضاهـای 
مانـدگار دریافـت مـی نمـوده انـد. تاثیـر چنیـن مـکان هـای مانـدگاری 
در شـکل دهـی بـه هویـت فـردی و اجتماعـی و فرهنگـی اسـت. ایـن 
مقالـه مولفه هـای موثری نظیـر: تعامـالت اجتماعی، فعالیتها، دلبسـتگی 
را در پیونـد اجتماعـی افـراد بـا بافـت قدیـم موثـر ارزیابی می کنـد و در 
جهـت پاسـخگویی کالبـدی و معمـاری بـه آنهاسـت. در ایـن پژوهـش با 
روش تحقیـق توصیفـی، تحلیلـی و مطالعـات کتابخانـه ای و بـا چارچوب 
نظریـه پیونـد اجتماعـی و مولفه های  اصلـی آن درصدد بررسـی مفاهیم 
کالبـدی در بافتهـای تاریخـی، بـه بررسـی مفاهیمـی نظیـر مشـارکت، 
دلبسـتگی، تعهـد و بـاور و موضع گیـری جامعه شـناختی آن، از منظـر 
کالبـدی و شـناخت ویژگی هـای پیوند اجتماعـی و لزوم احیـای کالبدی 
آن در بافتهـای تاریخـی پرداختـه می شـود. تـا بدیـن طریق بـه تفکیک 
مولفه هـای کالبـدی و فعالیتـی کـه در پیونـد میـان مـردم  و بافت قدیم 

موثـر اسـت بینجامد.
واژه هـای کلیـدی: بافـت تاریخی، اجتمـاع، کالبـد، کارکـرد، تعامالت، 
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The impact of physical identity components and activity 
of the historical contexts in creating social interactions

Abstract
Historical context of cities reflects the civil character, culture and urban 
interactions. In these contexts, in addition to the physical, is answered to 
create an atmosphere in accordance with the function and performance. 
Moreover, the notions of “body” and function are raised as effective 
components in interventions of historical contexts. Therefore, under-
standingthese components are important both towards intervening in 
historical contexts and towards extending its notions toother sectors,  by 
looking at the historical context, it is obvious that forming and  their life 
in historical continuity, cultural, social, environmental has beenexplicit as 
coherent and coordinated. Residents ofthese contextshavereceived their 
identitythroughsocial interactions andparticipationin creating theseper-
manentatmospheres. The impact of such permanent places is in forming 
of individual and social and cultural identity. This paper evaluates effec-
tive components such as social interactions, activities, interests in social 
links of individuals with the old context and is in order to physical and 
architecture respond to them. In this study ,by research method of de-
scriptive, analytical and library studiesandthetheoryof social linksandits 
maincomponents, is tried to investigate the physical concepts in historical 
contexts, to investigate the concepts such as participation,  attachment, 
commitment, belief and the sociological positioning, in terms of physical 
and understanding the features of social links and the need for its physical 
restoration in historical contexts. So as, leads to theseparation ofthe com-
ponents of physical and the activity that is effective in the links between 
people and old context.
Keywords :historical context, social, physical,function, interactions,identity, 
location.
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1. مقدمه 
جسـت و جـوی معنـی در مـکان ها و فضاهای شـهری 
در دهه هـای اخیـر بسـیار مـورد توجـه قـرار گرفتـه 
اسـت. بـه دنبـال انقطـاع تاریخـی و بریـدن از آن چـه 
میراث گذشـته محسـوب می شـد، و در پی بیانیه های 
تقسـیم شـهر به نواحی عملکـردی با فضاهای سـیال و 
بی انتهـا و فرم هـای سـاده و احجـام خالـص و مکعـب 
شـکل، آن چـه حاصـل شـد مـکان هـای بـدون تفاوت 
در کیفیـت و رمـز و راز بـود. عملکردگرایـی خـود در 
زمینـه ای تاریخـی تحقـق یافتـه بـود که چنیـن نوعی 
از شهرسـازی و معمـاری را ناگریـز می کـرد. هویـت 
کالبـدی  بـر الگوهـای رفتـاری و نحـوه تعامـالت افراد 
در بافتهـای تاریخـی تاثیرگـذار بوده اسـت و مـردم نیز 
مشـتاقانه بـه حضـور و مشـارکت در چنیـن فضاهـای 
تاریخی  پاسـخ مثبت داده انـد )گهل،2004(؛ همچنین 
عـالوه بـر ابعاد کالبـدی و هویت کالبدی کـه در حضور 
و تعامـل اجتماعـی افـراد موثـر اسـت، پیش بینـی و 
خلـق رویدادهـای اجتماعـی اسـت کـه در عیـن ایجاد 
فرصت هـای مشـارکت در فعالیتها اجتماعـی می تواند 
باشـد  نیـز  مـکان  بـه  تعلـق  ارتقـا حـس  زمینه سـاز 
مولفـه  چهـار  هیروشـی«  »تراویـس  )لنـارد،1984(. 
را »مشـارکت،  افـراد  اجتماعـی  پیونـد  بـر  تاثیرگـذار 
دلبسـتگی، تعهـد و بـاور« معرفـی کرده اسـت و بر این 
عقیـده اسـت کـه رابطه معنـاداری بین ایـن مولفه ها و 
پیونـد افـراد بـا جامعـه برقرار اسـت. از این رو شـناخت 
ابعـاد کمـی و کیفـی فضاهـای سـنتی حائـز اهمیـت 
اسـت. امـروزه نابسـامانی های  در بافت هـای تاریخـی 
بوجـود آمـده اسـت، که تهدیـدی بـرای بقـا و پایداری 
کالبـدی آن محسـوب می شـود و می تواند تمـام ارزش 
ببـرد.  بیـن  از  را  شـهروندان  فرهنگـی  میـراث  هـای 
بنابرایـن در کالبـد بافـت هـای تاریخی، می بایسـت به 
مفاهیم هویت، دلبسـتگی، مشـارکت، تعهـد و باور تاکید 
بسـیاری گـردد؛ لـذا در بافت هـای تاریخـی هـر شـهر 
عـالوه بر مداخـالت بافت ها در جهت تعمیـم انگارهای 
آن بـه سـایر بخـش ها نیـز بایـد توجه کـرد. همچنین 
بی توجهـی بـه آن می توانـد عواقـب ناخواسـته ای را 

بـر پیکـره حیاتـی شـهر وارد آورد. و سـبب عـدم تمایز 
ویژگی هـای خـاص یک شـهر )نظیـر عناصـر کالبدی( 
از دیگـری گـردد. بنابرایـن در ایـن پژوهـش بـا هـدف 
بررسـی مفهوم کالبدی در بافتهای تاریخی، به بررسـی 
مفاهیمی نظیر هویت، مشارکت، دلبستگی، تعهد و باور 
و موضع گیـری جامعه شـناختی آن، از منظر کالبدی و 
شـناخت ویژگی هـای پیونـد اجتماعـی و لـزوم احیای 
کالبـدی آن در بافـت هـای تاریخی پرداخته می شـود.

ایـن مقالـه سـعی دارد با اسـتناد بـه مولفه هـای پیوند 
اجتماعـی به بررسـی میـزان هماهنگی آن بـا فضاهای 
سـنتی پرداختـه، عناصـر کالبـدی موثر در معمـاری از 
قبیـل دسترسـی، فضای مـورد نیاز، قابلیتهـای کالبدی 
الزم، امنیـت و کیفیـت فضـا را ارائه دهـد؛ بدین ترتیب 
حـس کلـي کـه پـس از ادراك و قضـاوت نسـبت بـه 
محیـط خـاص در فـرد بـه وجـود مي آید حـس مکانی 
می باشـد )رحمانـی، 1387، ص 78( کـه بـر میـزان 
دلبسـتگی بـه  مـکان تاثیر می گـذارد. و شـامل عوامل 
کالبـدی، احساسـات و معانـی و فعالیت هـا می باشـند. 
هویـت در محیـط مصنـوع در ایـن پژوهـش بـا رویکرد 
رابطـه میـان کالبد و معنا، از این منظـر که »ویژگیهای 
تعریـف و تمایزهـای بـا دیگـران، چـه وجه اشـتراکی با 
کالبـد و معنـا دارنـد؟« قابـل طـرح و بررسـی اسـت. 
بقـا  بـرای  تهدیـدی  هویتـی  نابسـامانی های   امـروزه 
می توانـد  و  می شـود  محسـوب  کالبـدی  پایـداری  و 
تمـام ارزشـهای میـراث فرهنگـی شـهروندان را از بین 
ببـرد. بنابرایـن در کالبـد مـکان و حس مـکان در بافت 
تاریخـی،  می بایسـت بـه مفهـوم هویـت و تبعـات آن، 
تاکیـد بسـیاری گـردد؛ لـذا بی توجهـی به هویت شـهر 
می توانـد عواقـب ناخواسـته ای را بـر پیکـره حیاتـی 
شـهر وارد آورد. تاکیـد ایـن مقالـه بـر روی مولفه هـای 
پیونـد اجتماعـی و اهمیـت ان در مـکان هـای سـنتی 
هـای  مولفـه  تحقیـق  ایـن  نظـری  چارچـوب  اسـت. 
پیونـد اجتماعـی در فضای سـنتی اسـت که با اسـتناد 
بـه مطالعـات کتابخانـه ای و باتکیـه بـر کتـب ومقاالت 
برگرفتـه از آن مـی توان مولفه های مصنوع و ارزشـهای 
نهفتـه در ناحیـه تاریخـی را طبقـه بنـدی نمـوده و بـا 
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روش تحقیـق توصیفـی- تحلیلـی مابـه ازای معمـاری 
ایـن مفاهیـم را در فضاهـای سـنتی ارائـه نمود. 

بافت های تاريخی و ارزش های نهفته آن
بـا نگاهـي به بافتهاي تاریخي1 این نکته مشـهود اسـت 
کـه شـکل گیـري و حیـات آن هـا برپایه اصـول خاص 
انسـانی، کالبـدی و طبیعـی بـوده اسـت؛ ازایـن رو، از 
شـخصّیت و هویّـت ویـژه اي برخوردار اسـت. بـا وجود 
ایـن، در چنـد دهـه اخیـر بـر اثرتحـّوالت اقتصـادي، 
و  )چنگیـزی  مشـابه  مـوارد  و  فرهنگـي  و  اجتماعـي 
احمدیـان، 1392،ص54(. نابسـامانی های  در مداخالت 
بافـت قدیـم بوجود آمده اسـت، این تحوالت و سـاخت 
وسـازها در درون شـهر و بافتهـای قدیـم- که به صورت 
ناهنجـار و بدون احترام به کیفیتهـای موجود، فضاهای 
شـهری و سـیمای شـهری اتفـاق می افتـد- تهدیـدی 
بـرای بقـا و پایـداری کیفیت محیط شـهری بافت قدیم 
محسـوب می شـود و می توانـد تمـام ارزشـهای میراث 
فرهنگـی شـهروندان را از بیـن ببـرد. احیـا بافت هـای 
تاریخـی هـر شـهر عـالوه بـر مداخـالت بافت هـا در 
جهـت تعمیم انگارهای آن به سـایر بخشـهای طراحی- 
بافت هـای  در  معمـاری  و  شـهری  طراحـی  قبیـل  از 
جدیـد- بسـیار حائـز اهمیـت اسـت. در این قسـمت با 
بررسـی مفهـوم پیوند اجتماعـی مرتبط با روانشناسـی 
اجتماعـی و جامعـه شناسـی-که مرتبط تریـن حوزه به 
مفاهیـم کالبـدی اسـت- پرداختـه می شـود. »ناحیـه 
طبـق  شـهر  مرکـز   )Historic Region( تاریخـی 
نمونه هـای پیش گفتـه و تاکیـد بـر این تعریـف مبتنی 
بـر: محـدوده ای از بخـش مرکـزی شـهر، کـه شـامل 
اصلی تریـن محـالت قدیمـی اسـت کـه دارای ارزش 
هویتـی- فرهنگـی بـوده و از بخش هـای دیگـر شـهر 
متمایـز می باشـد« )خلیل آباد و پوراحمـد، 1384، ص 
32(؛ بعـالوه فضایی اسـت عمومی که ضمـن دارا بودن 
شـخصیت و هویتـی ویـژه، آن را بـه مقصـدی یگانـه 
بـرای شـهروندان مبـدل سـاخته و نیز منعکـس کننده 
شـخصیت مدنـی کل شـهر در خـود اسـت. چنانچـه 
کـه گفتـه شـد کالبـد بـه مفهـوم نوعـی حـس و درك 

انسـانی مطـرح نیسـت، ولـی در عین حـال دربرگیرنده 
اندیشـه ها، باورهـا، فعالّیتها اسـت. بنابراین در بافت های 
قدیمی شناسـایی ارزش هـای زیبایی شناسـی، فرهنگی 
و بومـی از طریـق مفاهیـم زیـر امـکان پذیر می باشـد. 

ارزش زيباشناختي در تنوع معماری
مناطق تاریخي داراي کیفیت هاي خیره کننده اي هسـتند. 
آنهـا عطـر و بـوي دوره مهارت هاي اصیـل و فردیت هایي 
را بـرون مي تراونـد کـه در دوران فرآورده هـاي صنعتـي 
و نظـام هـاي سـاخت و سـازهاي مهـم ازدسـت رفتـه 
اسـت. احتمـاالً نوعـي هویت غریـزي در مصالـح و مواد 
طبیعـي یافت مي شـود که حـال و هوایي بهتـر از مواد 
اپلیـارد  بـه عقیـده  آن هـا مي دهـد.  بـه  ماشین سـاز 
و  ارزان  تولیـدات  عینـي،  »راحتـي   )Appleyard(

ایمنـي، بـه بهـاي فردیت زدایـي کسـب شـده اند«.
تشـخص،  و  فردیـت  انسـاني،  مقیـاس  بنابرایـن 
اهمیـت دادن و مهـارت از عناصـر کالبـدی از لحـاظ 
زیبایی شناسـی در بافـت قدیـم می باشـند کـه اکنـون 
و  تکـراري  اجـزاي  بـا  مـدرن  ماشین سـاز  شـهر  در 
نمي خـورد  چشـم  بـه  آن  مقیـاس  کالن  پروژه هـاي 

الری،1390( )امینـی 
ارزش تـداوم خاطـره فرهنگـي؛ ارزش میـراث:  
از اواسـط دهـه 1960 بـه ایـن سـو، ایـن توجیـه براي 
حفاظـت مناطـق تاریخـی، اهمیـت فزاینـده اي یافـت 
و پرداختـن بـه مقولـه اصالـت فرهنگـي، بـه صـورت 
گسـترده مطـرح شـد. شـواهد رویت پذیـر گذشـته بـه 
لحـاظ آموزشـي و تربیتـي بـه هویت فرهنگـي و حفظ 
یـاد و خاطره مـردم و مکانهاي خاص یاري مي رسـانند 
و جامعـه امـروز را بـا سـنت گذشـته پیونـد مـي دهند 
و بـا تداخـل گذشـته در زمـان حـال، معنـا و مفهومـي 
بـه حـال مـي بخشـد. ایـن ایـده در پیشـگفتار »قانون 
حفاظـت تاریخـي ملـي امریـکا« )1996( نیـز عنـوان 

گردیـده اسـت )امینـی الری، 1390(.
کالبـد  مطالعـه  منطقـه ای:  و  بومـی  ارزش هـای 
مسـتلزم بررسـی خصوصیات متمایزکننده شـکل شهر 
و بسـتر طبیعـی آن دو اسـت کـه لزوماً متفاوت اسـت. 

1. آن بخش از شهرهای ایران را که تا عهد قاجار شکل گرفته اند،  بافت قدیم یا تاریخی می نامند.
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ازآنجـا کـه معمـاري بومـی داراي ویژگی هایـی اسـت 
کـه بـا تمـام وجـوه انسـانی در ارتبـاط اسـت و از نظـر 
محیطـی نیز بـا محیط طبیعـی و طبیعـت در ارتباطی 
از نـوع سـازگاري و هماهنگـی اسـت )کامیـار، 1393، 

.)92 ص 
رويکردی به مقوله هويت

شـاید اولیـن مرحلـه از شـناخت هـر مفهـوم، به ویـژه 
مفهـوم پیچیـده اي ماننـد هویّـت، تحقیـق در معنـي 
آن از دیـدگاه واژه شـناختي یـا بـه اصطـالح فقـه اللغه 
باشـد؛ بدیـن منظور در این قسـمت از بحـث، معاني  و 
تعاریـف واژه شـناختي هویّت در واژه  نامه هاي فارسـي 
و التیـن مطرح مي گردد. هویت عبارتسـت از تشـخص 
و همیـن معنـي میـان حکیمـان ومتکلمـان مشـهور 
اسـت، هویّـت گاه بـر وجـود خارجي اطالق مـي گردد، 
هویّـت گاه بـر ماهیت با تشـخص اطالق مـي گردد که 
عبارتسـت از حقیقـت جزئیه. اصطـالح و مرتبه احدیت 
و الهـوت اشـارت اسـت از آن. در انسـان کامـل گویـد 
صوفیـه هویّـت مرتبـه ذات حجت را گوینـد هویّت حق 
تعالي عین او اسـت که ممکن نیسـت ظهور آن. هویّت 
از لفـظ هـو گرفته شـده که اشـاره به غایب اسـت و آن 
دربـاره خدایتعالي اشـاره اسـت به کنـه ذات او به اعتبار 
اسـماء و صفـات او بـا اشـعار بـه غیبوبـت آن )دهخـدا،  
1377، ص 35(. هویّـت به معناي احسـاس تعلّق و این 
همانـي با محیـط و معیارهایـي چون احسـاس امنّیت، 
خاطـره انگیـزي، حـس تعلّـق و وابسـتگي نیزتعریـف 
بـا  مفهومـي  نظـر  از  کالبـدي  هویّـت  اسـت«.  شـده 
اصطالحـات »شـخصیت« و »حـس مـکان« متـرادف 

اسـت )میرمقتدایـي، 1383، ص 29(.
در ترجمه هایـي کـه از زبان هـاي اروپایـي انجام شـده 

اسـت، اغلـب واژه هویّـت را در برابـر واژۀ Identity در 
زبـان انگلیسـي برگزیده انـد. واژۀ Identity  انگلیسـي 
از زمـان پیدایـش تـا کنـون بر پنـج معنا داللـت کرده 

است:
1.کیفیـت یـا وضعّیـت »همان« بـودن؛ همانـي مطلق 

وجـودي؛ یا 
2. فردیـت، شـخصّیت )از سـال 1638 م(؛ وجود فردي 

)از سـال 1682 م(؛
3. )در جبـر( معادلـه یا عبارتي که بـه ازاي همه مقادیر 

متغّیرهاي خود ثابت باشـد؛
4. بازشناخته شـدن از نظر احسـاس و عالئق، )از سـال 

1868، کاربـرد ایـن معنا محدود اسـت(؛
5. آنچه مالک خود را بشناسـاند، مانند کارت شناسـایي 

)از سال900م( )رحیم زاده، 1387(.
طبـق تعالیـم اسـالم، اهـداف حیـات انسـان اصـوالَ در 
مقـوالت معنـوي و روحانـي خالصـه مي شـود و وجـه 
مـادي حیـات وي تنهـا به عنوان وسـیله وصـول به آن 
آرمانهـا معرفـي مـي گـردد. عمده تریـن اهـداف حیات 
انسـان عبارتنـد از: عبودیّـت و عبـادت حضـرت حـق، 
حضـور در معـاد، تمرکـز بر توحیـد و وحدانّیـت الهي و 
انجـام اعمـال بـراي او، قیام بـراي برپایي عـدل، خروج 
از ظلمـات بـه سـوي نـور، و در نهایـت وصول بـه قرب 
الهـي )نقـي زاده، 1382، ص 23(. هویّـت اجتماعي، در 
حقیقـت شـناخت و آگاهي انسـان نسـبت بـه جایگاه و 
منزلـت خـود در گـروه هـا و نهادهـاي اجتماعي اسـت 
و عـالوه بـر شـناخت خـود در جامعه، شـامل شـناخت 
نحـوۀ ارتبـاط و تعامـل عناصرجامعه نسـبت به یکدیگر 
اسـت. در تعریـف هویّـت اجتماعـي ریچـارد جنکینـز 
معتقـد اسـت کـه »هویّـت اجتماعـي درك مـا از ایـن 

تمايز/
تشابه

تمایز از غیر و تشابه با خودي

تداوم/
تحّول

پیونـد بـا گذشـته و عـدم انقطـاع )تـداوم معنـي و ارزش هـاي خـودي( در عیـن نـوآوري و 
خالقّیـت بـا توّجـه بـه شـرایط زمانـه )خـود مانـدن ولي همـان نمانـدن(.

وحدت/
کثرت

پیونـد میـان اجـزاي متفـاوت، ناهمگـون و حتي متضادبـه گونه اي کـه در کنار هـم یک کل 
را بـه وجـود بیاورند.

)Physical Identity( جدول 1. معیار ارزيابی هويت کالبدی
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مطلب  اسـت که چه کسـي هسـتیم و دیگران کیستند 
و از آن طـرف درك دیگران از خودشـان و افراد دیگر از 
جمله خود ما چیسـت« )چنگیـزی و احمدیان، 1392، 
ص 45(. هویّـت اجتماعـي در کنـار هویّـت شـخصي، 

مکمـل هویّـت انسـان به شـمار مـي آید.
هویّـت جمعـي، جایگاهي از زندگي اجتماعي اسـت که 
طـي فرآینـد اجتماعـي شـدن حاصـل مي شـود و طي 
آن افـراد جامعـه معموالً بـا ضمیر »ما« خـود را متعلّق 
و مدیـون بـدان مي داننـد و در برابر آن نوعي احسـاس 
تعّهـد و تکلیـف مي نماینـد. ایـن نـوع هویّت که شـیوۀ 

اسـت،  گـروه  تمایـالت  و  احساسـات  تفّکـر،  نحـوۀ  و 
نوعـي احسـاس تعّهـد مشـترك و تکلیـف بـه گـروه را 
بـر مي انگیـزد. این احسـاس، تـا حد به شـّدت و میزان 
فراواني روابط اجتماعي افراد در سـطح کشـور وسـیعي، 
بسـتگي دارد. هرچـه این نوع هویت، در سـطح کشـور، 
قـوي تـر باشـد، شـخصّیت اجتماعـي شـهروندان نیـز 

منسـجم تـر و جـدي تـر پـي ریزي مـی گردد. 
در نـگاه سـّنتي هویّت انسـان مقـدم بر وجود اوسـت و 
در نـگاه مـدرن وجود انسـان مقدم بر هویّت او. زیسـتن 
انسـان سـّنتي در ایـن جهـان آمیختـه بـا ریاضت هـا، 

پیوستگی 
وتمرکز

تمرکـز ایجـاد هویّـت مـي کنـد و ایـن از مضـارب شـهرهاي کهـن اسـت )مزینـي، 
.)66 1377، ص 

شـهر بي شناسـه شـهري بـدون تاریـخ و بـدون هویّـت اسـت؛ چـون هویّـت عامل 
محدودکننـده و مقـاوم در برابر تغییر و تمرکزطلب و متعلّق به گذشـته اسـت اما در 

عین حـال سـیر معکـوس شـهر را نفـي نمي کنـد )مزینـي، 1377، ص 7(.

تمايز

هویّـت کالبـدي بـه معنـاي صفـات و خصوصّیاتـي اسـت که جسـم شـهر را از غیر 
متمایـز و شـباهتش را بـا خـودي آشـکار مـي کنـد. ایـن صفـات بایـد بـه گونه اي 
باشـند کـه جسـم شـهر، در عین تداوم زمانـي، در حال تحـّول و تکامل نیز باشـد و 

در نهایـت بـه پیدایـش یک کل منجـر شـود )میرمقتدایـي، 1383، ص 35(.

تداوم

حـس انقطـاع از گذشـته و الگوبـرداري از مدلهـاي دیگـران بـراي مسـکن کـه بـه 
گسسـتگي تـداوم تجربـه هـای معماران انجامیده اسـت، نشـانه هاي امـروزي بودن 
را در خـود داشـته و همچـون راه حلـي آمـاده و آسـان در دسـترس بـود )اقبالـي، 

1372، ص 37(.

خاطره

خاطـره محفـوظ در حافظـه در مفهوم گسـترده آن، همانا بازسـازي گذشـته اسـت. 
هـر فـرد اجتماعـي، دو حافظـه دارد؛ یکـي درونـي و دیگـري بیرونـي. حافظـه، چه 
فـردي و چـه جمعـي، بـه معنـي حفـظ گذشـته درحـال یـا حفـظ زمـان حـال در 

گذشـته اسـت )هالبـواش، 1983، ص 45(.

مذهب

عاشـورا عامل بسـیار مهمي در حفظ هویّت ایراني و اسـالمیبوده و هسـت )بلخاري، 
1391(. محیـط شـهري عامل مهمـي در تجلّي دادن هویّت فرهنگـي بهره گیري از 
هنرهـاي بومـي و ملّـي در معمـاري و فضاهاي خاص یک شـهر اسـت که نمایشـگر 
هویّـت جامعـه واجـد آن فرهنـگ نیـز مـي باشـد )نقـي زاده،26،1387(. احتـرام 
گذاشـتن بـه نیاکان و گذشـتگان کـه این فرهنگ سـازي از تخریب بافـت قدیمي و 

سـّنتي جلوگیـري مي کند.

جدول 2. شناسايی ارکان هويت



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

234

رعایت هـا، خودداري هـا، و بردباري هاسـت. او مي داند 
کـه غایـت او فراتـر از ایـن قلمرو ناسـوتي اسـت که به 
او داده شـده تـا بـر آن حکومـت کنـد )نصـر، 1376، 
ص 224(. هدف انسـان مدرن )سـکوالر( از زیسـتن در 
ایـن جهـان، کام گرفتن از این جهان اسـت. فرانسـیس 
بیکـن )1526-1568 میـالدي( در واقع به دنبال ایجاد 
علـم جدیدي بود که بتواند انسـان را برطبیعت مسـلط 
سـازد و بـه او قـدرت و تفـوق بـر محیط بدهـد؛ چنین 
فـردي زندگـي را یـک فروشـگاه بـزرگ مي دانـد که او 
در آن آزاد اسـت تـا پرسـه زنـد و هرچه را مي پسـندد، 

انتخـاب کند )نصـر، 1380، ص 31(.
مکان

بـا نگاهـی بـه بافـت تاریخـی، این نکته مشـهود اسـت 
کـه شـکل گیری و حیـات آن هـا در تداومـی تاریخـی، 
فرهنگـی، اجتماعـی، و محیطـی بـه صورتـی منسـجم 
ایـن  سـاکنان  اسـت.  گردیـده  عیـان  هماهنـگ  و 
بافت هـا هویـت خـود را از طریـق ارتباطـات اجتماعی 
و مشـارکت در ایجـاد ایـن فضاهـای مانـدگار دریافـت 
می نمـوده انـد. تاثیـر چنین مـکان های مانـدگاری در 
شـکل دهی بـه هویـت فـردی و اجتماعـی و فرهنگـی 
زیـاد اسـت سرچشـمه می گیـرد. کانون ایـن تحقیقات 
بـه صـورت ذهنـی و عینـی و نـوع مطالعات بـه صورت 
پژوهشـی و میدانـی می باشـد. صاحـب نظـران حـوزه 
مذکـور رلـف )1976(، نوربـرگ شـولتز )1983(، وایت 
)1988(، هیـس )1990( بوده انـد. کـه بـا ایـن ایـده 
اصلـی: »مـردم چگونه محیـط اطراف خود را مشـاهده، 
احسـاس و اسـتفاده می کننـد و ایـن دو چگونـه بـر 
هـم تاثیـر می گـذارد« بـه جسـتجوی مفهـوم مـکان 
)Place(، حـس مکان )Sense of place( و احسـاس 
 )Sense of belonging to place( تعلـق بـه مـکان
را  مـکان  شـولتز   .)2006  R.Cuthbert(پرداختنـد
فضـای احسـاس و درك شـده و با خاطره عجین شـده 
تلقـی می کند و بخشـی از معنای مـکان را در تجربه ها 
و حـاالت روحی انسـان جسـت و جـو می نمایـد. برای 
او مـکان همـان فضای زنده اسـت. )شـولتز، 1383، ص 
73(. اسـتفاده از نشـانه های خاطره انگیـز و نمادهـا در 

ادراك و فهـم انسـان از مـکان موثـر می-باشـد. ایـن 
خاطره انگیـز  یـا  و  آشـنا  عالئـم  می تواننـد  نشـانه ها 
بـرای مـردم باشـد. و در کل احساسـات و درك فضـا به 
مفهوم مکان اسـت )سـادات حبیبـی، 1387، ص 43(.
عوامـل شـکل دهنده بـه هويت مـکان در بافت 

يخی ر تا
تجربه مکان از نحوه ارتباط بین شخص و محیط حاصل 
می شـود. پس شـناخت مـکان در لحظه حضـور در آن 
صـورت می گیرد که سـاختار کالبدی بـا خصوصیاتش، 
تجـارب مـا از مکان، خاطره ها و احسـاس های وابسـته 
بـه مـکان را بـرای مـا زنـده مـی کنـد و شـناخت ما از 
مـکان را ممکـن می سـازد. خصوصیات مـکان در بافت 
هـای تاریخـی کـه مـا را بـه سـوی درك هویـت مکان 
رهنمـون مـی سـازد، بـه صـورت سـیما و چشـم انداز، 
نظـم فضایـی، رویـداد، خاطـره، جهـت گیـری و یگانـه 
پنـداری قابـل تفکیک اسـت ، اگر هر یـک از این وجوه 
در مکان حضور نداشـته باشـد، وضوح و روشـنی مکان 
بـرای شـهود ناظـر از میـان خواهـد رفـت و معنایـی از 

پـس این مـکان بـه او متبادر نخواهد شـد.
پیکـره وسـیما )چشـم انـداز بـه عنـوان نمـاد 

هويـت(
بـه صـورت کلی هر مـکان دارای خصوصیاتی اسـت که 
بازگوکننده شـخصیت اسـتفاده کنندگان و زیستندگان 
در آن مـکان اسـت. بـرای درك و سـپس توصیف نقش 
مـکان در زیسـت جهـان مـی تـوان موقعیتـی را درنظر 
آورد کـه در آن، محیط بـرای فرد اهمیت بیش از اندازه 
می یابـد و آن لحظـه ورود به هر شـهری اسـت. ورود و 
رسـیدن بـه هـر شـهر تنهـا زمانی معنـی مـی یابد که 
آن شـهر پیشـتر هویتی به دسـت آورده باشـد.، هویتی 
کـه بـاز گـو کننـده ویژگی هـای سـاکنان نیز هسـت. 
هویت پذیرفتـن هرجـا منـوط به نزدیک شـدن ما بدان 
اسـت و منظـره اطـراف، بـه تدریـج کـه بـه آن نزدیک 
مـی شـویم، هسـتی می پذیـرد )زیـد، 1367، ص 20(. 
پـس می تـوان گفت کـه هویت مـکان در نـگاه اول در 
لحظـه رویارویـی بـا آن شـناخته میشـود و بدین سـان 
مـی تـوان گفت کـه در ایـن لحظه مکان جدید کشـف 
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می شـود. درسـت بـه ایـن دلیل که مـا بـرای رویارویی 
بـه مـکان نیـاز داریـم، می بایـد ایـن مـکان سرشـار از 
تنـوع و چندگانگـی باشـد. در ایـن رویارویی، شـناخت، 
زمانـی رخ می دهـد کـه شـخص پیـش تر بـا آن مکان 
آشـنایی داشـته باشـد، از ایـن رو، سـیمای شـهر هـای 
تاریخـی دارای ویژگـی هـای اسـت که به شـکل گیری 

تصویـر ذهنـی مشـخص کمک مـی نماید:
1. عناصر شهری در ارتباط با محیط اطراف هستند؛

2. توالـی و تـداوم در دیدهـای پیاپـی بـه وضـوح دیده 
می شـود؛

3. روشن، زنده و پیوسته است؛
4. یادآور خاطرات و سمبل هاست؛

5. عناصـر نشـانه هـای دارد کـه بـر ذهـن ناضـر تاثیـر 
گـذار اسـت. احسـاس امنیت در هـم نهشـتی عناصر و 

کاربردهـا  را نمایـان می سـازد؛
6. واضح و مشخص است؛

7. بـر معنـا، فـرم نیـک، تفـرح خاطـر ریتـم، محـرك 
احسـاس و وسـعت دامنـه اختیـار تاثیـر مـی گـذارد.

وجـود نظـم فضایی در بافت هـای  تاریخی، نویـد توحید 
اسـت. تمامـی پدیده هـای طبیعی و همچنیـن امرهای 
واقـع اجتماعـی، مجموعـه ای پویا از عناصری هسـتند 
کـه در ایـن مجموعـه هـای در حرکـت همسـاز مـی 
شـوند و بـه یـک هویـت مـی رسـند. بدیـن سـان کـه 
عناصـر ترکیـب پذیـر بـا حفـظ هویت ویـژه خـود، در 
ترکیـب بـا یکدیگر نیـز یک کل واحد ملموس را شـکل 

مـی دهند. 
نظم فضايی

هـر مکانـی به حکـم ماهیت خود در فضا متحقق اسـت 

و چـون چنیـن بوده و هسـت بـه نظم فضایـی که خود 
حاصل نظم ادراکی اسـت، نیازمند اسـت. »اتمسـفر هر 
مکانـی بـا یـک فـرم یکپارچه و انسـجام فضایـی تناظر 
برقـرار مـی کنـد و تک تک عناصـر این مـکان به یاری 
ایـن کلیـت متناظـر توصیـف و شـناخته مـی شـوند« 
)شـولتز، 1385، ص 43(. در بیـن عناصـر مجموعه، در 
بافـت تاریخـی پیونـد فضـای وجـود دارد و ایـن پیوند 
از طریـق گذرهـا بـا مراکـز محله هـای دیگر و بـا مرکز 
شـهر در پیوسـتگی تمـام قابـل مشـاهده اسـت. نحـوه 
ارتبـاط فضاها با فضای شـهری، با رعایـت مقیاس های 
مختلـف عملکـردی، بـه صورتـی متناسـب و همخـوان 
رعایـت شـده اسـت. در بافـت هـای قدیـم فضاهـا نـه 
آنقـدر بزرگ اسـت که تمـاس بصری با اطـراف ضعیف 
شـود و نـه آن قـدر کوچک که به انسـان تـرس از مکان 
محصور دسـت دهـد. و محصوریت هـا در بافت تاریخی 
بـا اسـتفاده از رنگ هـای روشـن در بدنه هـا به گونه ای 
تعدیل شـده اسـت و احسـاس ناخوشـایندی به انسـان 

دسـت نمـی دهد.
رويداد

رسـیدن بـه مـکان بعـد از رویارویـی رخ می دهـد و 
شـناخت مـکان کـه پـس از کشـف نظـم فضایـی آن 
رخ می دهـد، بـه مانـدن، تعمـق و فهـم رویـداد مـکان 
می انجامـد. هم رویـداد از فهم بیننده حاصل می شـود 
و هـم مـکان دیـدار می توانـد به سـادگی، محلـی برای 
ژرف اندیشـی و تامـل بـرای فهم رویداد مکان باشـد که 
در ایـن حالـت دوری و فاصلـه ای میـان دیدارکنندگان 
مقـدس  امـر  بـا  کـه  مکان هـای  بـه وجـود می آیـد. 
مرتبـط هسـتند، جایـگاه خاصـی را برای خـود تعریف 

معیارهای سنجشمکان

تصوير ذهنی
خاطـره و نمادگرایـی، خوانایی و نمایانی، تجربه های حسـی، ارتباطات روانی، ادراك، شـخصی، 

جهانی

فعالیت
گوناگونـی، سـرزندگی، زنـده بـودن خیابان، نظـاره کردن مـردم، کافه فرهنگی، سـرگرمی های 

محلی- سـنتی، سـاعنهای فعالیـت، فعالیتهای جاذب، معاملـه و اقتصاد
مقیاس، مرکزگرایی، نفوذپذیری، نشانه ها، فضاهای ساخته شده، نسبتها، فضاهای عمومیفرم

)2006,Carmona( :جدول 3. مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و مونتگمری ماخذ



فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 41 زمستان 94
No.41 Winter 2015 

236

می کننـد. مکان هـای مقـدس، نـه تنها بیانگـر پذیرش 
هسـتند، بلکـه خبـر از روشـنی و پاالیشـی می دهنـد 
کـه آن مـکان را بـه عرصـه کیهانی وصـل می کند. این 
حالـت در مسـاجد بـه کمال خویـش می رسـد: به این 
معنـا کـه آدمـی با گشـت میـان داخـل و خـارج، میان 
وحـدت و کثـرت، و خلوت و جلوت سـیر مـی کند. هر 
فضـای داخلـی خلـوت گاه و محـل توجـه بـه داخـل و 
هـر فضـای خارجی، جلـوت گاه و مکان توجـه به ظاهر 
می شـود. نما و سـردر مسـجد، دروازه آسـمان و داخل 
آن تصویـری از بهشـت را نمایـان می کنـد )پـور جعفر، 

 .)1389
هويت فردی 

»در هـر کالبـدی در خـود حسـی از گوشـه گیری و انزا 
هنگامـی پدیـدار مـی شـود کـه تـک و تنهـا به مـاوای 
خـود پنـاه می بریـم. تنها هنگامـی که از آسـتانه ماوا و 
مسـکن خـود در می گذریم، بـه واقع خو را در کاشـانه 
مـی یابیـم. در خانـه اسـت کـه مـا در جهـان آن گونـه 
کـه هسـتیم معنـی پیـدا مـی کنـد و سـکنی گزینی 
تعریـف مـی شـود« )شـولتز، 1385، ص 46(. معلـوم و 
مشـخص بـودن حد و مـرز یا قلمـرو فضایی که انسـان 
در آن حضـور می یابـد، از تمایـالت فطری اوسـت. این 
قلمروهـا معمـوالً بـه دو صـورت عمومـی و خصوصـی 
قابـل تفکیـک اسـت. در معماری بافت هـای تاریخی به 
قلمرو واسـط و حد میانی فضاهـای عمومی و خصوصی 
توجـه بسـیاری شـده اسـت. قلمروهـا بـه صـورت یک 
واحـد محلـه ای )مجموعـه همسـایگی(، و قلمـرو یـک 
واحـد مسـکونی تفکیک شـده اسـت )پرتـوی، 1387، 

ص 144(.
خاطره

شـرط الزم بـرای کاربـرد هـر مکانـی به معنـای واقعی 
کلمـه خاطـره اسـت کیفیـت هـای بصـری و هنـری و 
مالحظـات زیبایـی شناسـی از عوامـل تجزیـه ناپذیـر 
مـکان هسـتند. کلیتـی که ایـن کیفیت ها می سـازند، 
بـاز گـو کننـده چیسـتی مـکان هسـتند. گاه محیـط 
طبیعـی و مصنـوع چنـان در قالب موجودیتـی وحدت 
یافتـه در هـم مـی آمیزند کـه همچون تصویـری یگانه 

بـه خاطر سـپرده می شـوند. ایـن تجربه را یـم توان به 
زیبایـی بـا حضـور در مکانـی قدیمـی یا بافـت تاریخی 
شـهرهایمان درك کـرد. بـا چنیـن مـکان ملموسـی به 
سـادگی می تـوان یگانـه پنداری کـرد و خـود را جزئی 
از آن دیـد. مکانـی که فاقد نشـانه های آشـنای شـکلی 
و تصویـری باشـد، هویـت کمرنگـی خواهـد داشـت و 
خوگیـری بـا آن ممکـن نخواهـد بـود )شـولتز، 1385، 

ص 49(.
جهت گیری

خاطـره مسـتلزم جهت گیـری اسـت، بـه عبـارت دیگر 
بـرای رفتـن به هرجایی نخسـت باید از هـدف و مقصد، 
دانسـته ای در ذهـن باشـد. نـه تنهـا مکان مـورد بحث 
بایـد کیفیت هـای بصری داشـته باشـد، باید مشـخص 
و دریافتـی نیـز باشـد تـا چگونگی حرکت به سـوی آن 
واضـح باشـد. وضـوح بصـری بسـیار زیـادی در معابر و 
گذرهـای بافت هـای تاریخـی وجـود دارد کـه حـس 
حرکـت و تمایـل به سـمت هـدف مشـخص را بروز می 
دهـد. ایـن امر بـا سـایه اندازی ها، عقی نشـینی عناصر 
و ورودی هـا و تعریـف انتهـای مسـیرها ایجـاد گشـته 
اسـت. نشـانه ها عوامـل نمـادی هسـتند کـه در شـهر 
هـای قدیـم در مقیاس هـای مختلف کالن و خـرد و با 
کارکردهـای مختلـف فعال و غیرفعال شـکل گرفته اند. 
نظـام تقسـیم بندی محله هـا و کارکردها نیـز معناهای 
مشـخصی به محـدوده ها داده اند که می تـوان از آن ها 
بـه عنـوان نشـانه هـای ذهنی یـاد کـرد. این نشـانه ها 
جهـت یابی آسـان، تصویر خوانا، آسـایش شـهروندان و 

حرکـت آسـان را در شـهر بـه دنبال خواهند داشـت.
يگانه پنداری 

خاطـره، کارکـرد بنیادیـن در یگانـه پنـداری بـا محیط 
دارد. در بافـت هـای تاریخـی شـخصیت منحصر به فرد 
خصوصیت مشـخص آن، به شـکلی خـود انگیخته ثبت 
و ضبط شـده اسـت، حتی پیش از آشـنایی ما با نشـانه 
هـای شـاخص آن، یعنـی نقـش مایـه هـای معنـاداری 
کـه پیکربنـدی کالبد بـدان معناداری می بخشـد. پس 
بـرای شـناخت هویـت هـر مـکان ابتـدا بایـد شـکلی 

عینـی، چگونگـی و چیسـتی مـکان را فهمید.
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هویـت معمـاري را همـان ارزش هایي رقم مـي زند که 
تنهـا در بسـتر ابنیـه سـنتي ادراك مي شـود، چـرا که 
معمـاري بـه آن دلیـل شـکل مـي گیـرد تـا ارزشـها را 
در خویـش بپرورانـد و صورتـي کالبدي بـر آنها متصور 
شـود کـه اگـر چنیـن نبـود و معمـاري سـنتي ایرانـي 
فاقـد ارزش مـي نمـود، معمـاري ابنیـه کهـن چیـزي 
ایـن  نمي نمـود.  خـاك  و  خشـت  مشـتي  از  بیشـتر 
نکتـه بـر ایـن داللـت دارد کـه معمـاري و شهرسـازي، 
واجـد رسـالتي اسـت تـا ارزش هـاي کهـن فرهنگـي 
را در درون ذات خویـش پـاس دارد و بـر ایـن اسـاس 
عنصـري هویت بخـش بـه سـاختار فرهنگـي شـمرده 
شـود، چنانچـه التـزام همگونـي هویـت و معمـاري در 

آثارمعمـاري جهـان مشـاهده مي شـود.
فضاهای جمعی و عمومی

فضـای جمعی، هـر گونه فضـای سرپوشـیده و محصور 
یا سـرباز شـهری به منظور برپایـی فعالیت های جمعی 
)مثـل صحـن یـا شبسـتان مسـاجد، سـالن نمایـش و 
امثـال هم( اسـت. افرادی کـه در فضا گردهـم می آیند 
و بـا هـم در ارتبـاط هسـتند )نقـی زاده، 1386، ص 
182(. اهمیـت فضاهای عمومـی و جمعی بر هیچ کس 
پوشـیده نیسـت. فضـای جمعـی فیزیـک و عرصـه ای 
اسـت کـه نقـش معنایـی و محتوایـی را ایفـا می کنـد. 
در فضاهـای جمعـی موقعیت هایـی برای ایجـاد خاطره 
فضـای  می آیـد.  پدیـد  مشـترك  ذهنیـت  و  جمعـی 
جمعی جایی اسـت کـه حیات اجتماعـی در آن جریان 
دارد و بـه دلیـل یـک واقعـه تاریخـی و اجتماعـی یـا 
برنامـه از پیش تعریـف شـده در خاطـر جمعـی مـردم 
جـای دارد. ایـن فضاهـا مکانهایـی انـد کـه بیشـترین 

نمودار 1. مدل مفهومی برای عوامل شکل دهنده به هويت مکانی در بافت تاريخی؛ ماخذ: نگارندگان.
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برخوردهـا و کنـش میـان افـراد در آن ها بـه وقوع می 
پیونـدد و شـامل تمام بخـش هایی از شـهرند که مردم 
بـه آن ها دسترسـی فیزیکـی و بصیری دارنـد. بنابراین 
مرزهـای ایـن فضاهـا، خیابان هـا، پارك هـا، میدان هـا 
بـا بناهایـی کـه آن هـا را محـدود می سـازد، تعییـن 

می شـوند )تیبالـدز، 1385(.
تقویـت حـس باهـم بـودن از طریـق ایجـاد انواعـی از 
مثـال،  بـرای  اسـت.  پذیـر  امـکان  فضاهـای عمومـی 
فضـای عمومـی یعنـی » زمینه مشـترکی که مـردم در 
آن بتواننـد فعالیـت هـای عملکـردی را کـه منجـر بـه 
پیوند بینشـان می شـود، انجام دهند« )کـر، 1992، ص 
1(. تقویـت فضـای عمومـی به عنوان نقطـه گردهمایی 
مجـدد افـرادی کـه از هـم جـدا افتـاده انـد بـه خوبـی 
بـر اهمیـت بـا هـم بـودن تاکیـد دارد. عرصـه عمومـی 
قـوی )یعنـی جایـی که زندگـی عمومـی در آن متجلی 
شـده و از قلمـرو خصوصـی بـه وضـوح جداسـت( بـه 
عنـوان عنصـری اساسـی بـرای سـالمت یـک جامعـه 
مطـرح اسـت )مدنی پـور، 1389، ص 247(. در طـول 
تاریـخ، فضاهـای عمومی شـهرها همیشـه نقـش اصلی 
در زندگـی اجتماعـی شـهرها بـازی می کـرده اند لکن 
اهمیـت خـود را از دسـت داده و دیگـر بـه عنـوان گره 
هـای اصلی در شـبکه های اجتماعی تلقی نمی شـوند. 
طراحـان شـهری مکان های فضایی بسـته را پیشـنهاد 
مـی کننـد کـه مثبـت تلقـی شـده و مخلوطـی از انواع 
مـردم و فعالیـت هـا را در خـود جای می دهنـد. ایجاد 
ایـن گـروه هـای درون نگـر و انحصـاری مـی تواند قدم 
مثبتـی باشـد در جهـت کاهـش تضادهایـی کـه منتج 
از برداشـت ها و انتظـارات گوناگونـی اسـت کـه دربـاره 
فضـای شـهری وجـود دارد و می تواند به شـهرگرایی با 
نـگاه تحمل بیشـتر یکدیگـر و افزایش پیونـد اجتماعی 

منجـر شـود )مدنی پـور، 1389، ص 257(.

عرصـه عمومـی صحنه ای اسـت کـه در آن شـهروندان 
در شـکل دادن به افکار و عقاید مشـترك و تاثیرگذاری 
بـر اقدامـات مشـترك بیـن خود گـرد می آینـد. اگرچه 
فضـای عمومـی الزم بـرای انـس و معاشـرت بـر روابط 
بیـن شـخصی در مکان هـای عمومـی به عنـوان عنصر 
اصلـی و پیونـد زندگـی اجتماعـی تاکیـد مـی ورزد، اما 
حـاوی اهداف سیاسـی نمی باشـد )مدنی پـور، 1389، 
ص 219(. عرصـه عمومـی صحنـه ای اسـت کـه از نظر 
کالبدی و سـازمانی یکپارچه شـده و افراد را به یکدیگر 
پپیونـد می دهـد تـا آنان را قادر سـازد با اعمـال کنترل 
بـر اینکـه تاچـه انـدازه آشکارسـازی و پنهـان سـازی 
کننـد، بـه روابطشـان نظـم دهنـد. عـالوه بـر آن، ایـن 
مـکان فراهـم مـی شـود تـا افـراد بتواننـد تفـاوت ها و 
هویـت هـای خـود را بـروز دهنـد، آنچـه که بـه عنوان 
واقعیـت مـی شناسـند آزمون کننـد، ثبـات را از طریق 
برقـراری ارتبـاط بـا نسـل های دیگـر تجربـه کننـد در 
عیـن حـال کـه حکومت را تحـت مداقه و بازرسـی قرار 
داده و افکاری مشـترك را شـکل دهند تا بدین وسـیله 
معانـی مثبـت و منفـی آزادی را بـا یکدیگـر در یکجـا 

جمـع کنید )مدنـی پـور، 1389، ص 220(.
نظريه پیوند اجتماعی 1 

یکـی از راهکارهایـی که بتـوان نظم اجتماعـی را حفظ 
کـرد و باعـث باعث افزایـش یکپارچگی اجتماعی شـد، 
ایجـاد اجتماعـات منسـجم در جامعـه اسـت کـه مهـم 
تریـن روش بـرای تحقـق کل گرایـی از طریق تشـویق 
و تقویـت بـا هـم بـودن و ایجـاد پیوندهـای اجتماعـی 
جدیـد اسـت تـا بتوانـد از انفجـار و ازهـم گسـیختگی 
بافـت اجتماعـی جلوگیـری کـرد )مدنـی پـور، 1389، 
ص 213(. ایجـاد ارتبـاط قوی بین افـراد فقط هنگامی 
امـکان پذیر می شـود که مجموعـه ای از چارچوب های 
اجتماعـی در جـای خـود قرارگیرنـد: چـه از دیـدگاه 

1. سطوح مختلف حس مکان: هویت یافتن با معانی نمادین محیط ساخته شده احساس تعلق مردم را به یک گروه اجتماعی یا یک مکان افزایش 
می دهد )لنگ، 1381(. هیومن پنج گونه حس مکان را معرفی کرده که عبارت از ریشه داری عقیدتی، ریشه داری ناخودآگاه، مکان نسبی، بیگانگی 
با مکان و بی مکانی است )هیومن، 1992(. کراس حس مکان را ترکیبی از رابطه با مکان و حس حضور در اجتماع می داند. کراس نیز پنج سطح 
مختلف از حس مکان را به صورت ریشه داری منسجم، ریشه داری نامنسجم، بیگانگی با مکان، بی مکانی نسبی و بی مکانی مطلق دسته بندی می 

کند )کراس، 2001(.
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جامعه گرایـی و چـه از دیـدگاه فردگرایـی دموکراتیک. 
فضـا یکـی از ایـن چارچوب هاسـت و طراحـی فضـای 
شـهری زمینـه ای بـرای روابـط اجتماعـی فراهـم مـی 

کنـد )مدنـی پـور، 1389، 189(.
بـا ایجاد فضاهـای عموی واقعـی به جای ایجـاد گره ها 
و محـدوده هـای محصـور و بسـته که  منجـر به قطبی 
شـدن جامعـه و فضا می شـود، مـی توان انتظار داشـت 
کـه قـدری میـزان تحمـل یکدیگـر و پیونـد اجتماعـی 
افزایـش یابـد )مدنـی پـور، 1389، ص 245(. ایجـاد 
ارتبـاط قـوی بین افـراد فقـط هنگامـی امکان پذیر می 
شـود کـه مجموعـه ای از چارچـوب هـای اجتماعی در 
جـای خـود قـرار گیرنـد چـه از دیـدگاه جامعـه گرایی 
و چـه از دیـدگاه فردگرایـی دموکراتیـک. فضـا یکـی 
از ایـن چارچـوب هاسـت و طراحـی فضـای شـهری 
زمینـه ای بـرای روابـط اجتماعـی فراهـم مـی کنـد. 
چارچـوب نظـری ایـن تحقیـق بـر نظریـه اجتماعـی 
»تراویـس هیرشـی«2 اسـتوار اسـت. وی مولفه هـای 
پیونـد اجتماعـی را مشـارکت، دلبسـتگی، تعهـد و باور 
معرفـی کـرده اسـت و بـر ایـن عقیده اسـت کـه رابطه 
معنـاداری بیـن ایـن مولفه هـا و پیونـد افراد بـا جامعه 
برقـرار اسـت؛ بـه طـوری کـه هر چه ایـن مولقـه ها در 
جامعـه تقویت شـود پیونـد اجتماعی افزایـش می یابد 
)رضایـی شـریف، 1391(. بهره گیـری از ایـن مولفه هـا 
گامـی موثر در جهت پایداری اجتماعـی و ارتقا کیفیت 
فضاهای شـهری اسـت. در زیر به بررسـی این مولفه ها 

پرداختـه می شـود. 
نظريه هويت و مکان در بافت تاريخی

دلبستگی به مکان 
دلبسـتگی بـه مـکان آیینـی از سـطوح حـس مـکان  
اسـت کـه در ایـن سـطح، فرد ارتبـاط عاطفـی پیچیده 
بـا مـکان دارد. مـکان برای او معنـا دارد و مـکان محور 
فردیـت اسـت و تجارب جمعی و هویـت فرد در ترکیب 
بـا معانـی و نمادها بـه مکان آیینی شـخصیت می دهد 
در ایـن حالـت برمنحصـر به فـرد بودن مـکان و تفاوت 
بـر آن بـا دیگـر مـکان هـا تاکیـد مـی شـود )فالحت، 
1385(. دلبسـتگی بـه ایـن معناسـت کـه فرد نسـبت 

تعلـق،  ادراك  شـامل  و  اسـت  حسـاس  دیگـران  بـه 
احسـاس خوشـایندی و افتخـار بـه بـودن در جامعـه و 
احسـاس ایمنـی و راحتـی در جامعـه اسـت )مادوکس 
و پرینـز4، 2003(. مازلو احسـاس خوشـایندی برآورده 
شـود )رضایی شـریف، 1391(. کیفیت معمـاری مکان 
هـا و طـرح کالبـدی یکـی از عوامـل محیطـی موثر در 
حـس دلبسـتگی بـه مـکان و کاربـران محیـط اسـت. 
ایـن تاثیـر مسـتقیم یا جبـری نبـوده، بلکه بـه صورت 
عاملـی ادراکی بـا ایجاد تصاویر ذهنی و تسـهیل برخی 
فعالیت هـا بـر اسـتفاده کنندگان تاثیر می گـذارد. طرح 
کالبـدی مکان هـا بـا القـا زیبایـی و هویت و با تسـهیل 
روابـط اجتماعـی، فعالیـت هـا و ایجـاد رضایتمندی در 
کاربـران بـر شـکل گیـری نسـبی حـس دلبسـتگی به 
مـکان موثـر اسـت )فالحیـت، 1384(. یـک مـکان بـه 
دلیـل امـکان رخـداد یـک رابطـه اجتماعـی و تجربـه 
مشـترك میـان افـراد، احسـاس تعلـق و دلبسـتگی را 
شـکل مـی دهـد )پاکـزاد، 1388، ص 319(. احسـاس 
تعلـق و دلبسـتگی بـه مـکان، سـطح باالتـری از حس 
مـکان اسـت کـه در هر موقعیـت و فضا به منظـور بهره 
منـدی و تـداوم حضور انسـان در مکان نقـش  ننده ای 
مـی یابد )فالحـت، 1385، ص 60(. حس تعلق یکی از 
عالیـم و عوامل مهم در ارزیابی ارتباط انسـان، محیط و 
ایجـاد محیط های انسـانی با کیفیت اسـت. این سـطح 
از معنـای محیطـی بیانگـر نوعـی ارتباط عمیـق فرد با 
محیط بوده و در این سـطح فـرد نوعی هم ذات پنداری 
بیـن خـود و مـکان احسـاس می کنـد )جوان فروزنـده، 
1390(. حـس تعلـق دارای دو بعـد کالبدی و اجتماعی 
اسـت کـه نتایج، نشـان دهنـده برتری تعلـق اجتماعی 
بـر تعلق کالبدی در محیط اسـت. حـس تعلق به مکان 
منطبـق بـر مدل شـکل گیری معنـا در محیـط )برایند 
تعامـل فـرد، دیگـران و محیـط(، از یـک طرف وابسـته 
بـه مشـخصات و ویژگی های فردی شـامل: انگیزش ها، 
شایسـتگی ها و شـناخت افـراد نسـبت به مـکان بوده و 
از طـرف دیگـر، ریشـه در تعامـالت اجتماعـی و ارتباط 
فـرد و دیگران در محیط دارد که منبعث از نیاز انسـانی 

تعلـق به عنـوان نیـاز اولیه انسـانی اسـت )همان(. 
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تعهد به مکان های سنتی در بافت تاريخی
منظـور از تعهد، سـرمایه گـذاری در فعالیت های عرفی 
و قراردادهـای اجتماعـی یا تـالش برای بدسـت آوردن 
یـک وجهـه خوب اسـت. در واقع تعهد نوعی وابسـتگی 
عاطفـی و روانـی نسـبت بـه محیـط جامعـه اسـت که 
فـرد و جامعـه را بـه یکدیگـر پیونـد مـی زنـد )رضایی 
شـریف، 1391(. تعهـد یـا سـپردگی به معنـای آن که 
فضـا بایـد به گونـه ای طراحی شـود کـه افـراد از روی 
اختیـار بیاینـد و لحظاتـی را در آن سـپری کنند. تعهد 
بـه مـکان از سـطوح حـس مـکان اسـت کـه باالتـر از 
اسـت )فالحـت،  بـه مـکان  مرتبـه حـس دلبسـتگي 
1385(. ویژگی هـای کالبـدی محیط با ایجـاد معانی و 
تامیـن فعالیت های خـاص، در ایجاد حـس مکان موثر 
اسـت. تامیـن فعالیـت هـا از فضـا بـا رضایتمنـدی ای 
ویژگی هـای متغیـر محیـط ماننـد: دمـا، صـدا و امکان 
انجـام فعالیت های فـردی و تعامالت اجتماعی توسـط 
عناصر ایسـتایی محیـط مانند ابعاد، تناسـبات و فرم ها 
بـه وجـود می آید. شـناخت و عاطفه نسـبت بـه فضا با 
درك معانـی، نمادهـا، زیبایی شـناختن فرمـی معنایی 
فضـا و هویت منـدی بـا آن حاصـل مـی شـود )همـان، 
ص 63(. از ایـن رو بـرای فراهـم کـردن زمینـه جـذب 
افـراد بـه مـکان بایـد از فعالیـت هـای جـذب کننـده 
ماننـد برگزاری انواع مراسـم آیینی سـنتی مانند تعزیه 
خوانـی، مراسـم ماه محرم، مراسـم نذری، مراسـم اعیاد 
و مناسـبت ها و دیگـر مراسـم باسـتانی و مذهبـی بهره 
گرفتـه شـود. از طـرف دیگر بـرای آن که افـراد در فضا 
بماننـد و در کمال رضایت به سـر ببرند، کالبد مناسـب 
ماننـد ارتقـای کیفیـت زیبایی شناسـانه فضـا، از جمله 
فـرم و نمـای مناسـب، سـاخت آبنمـا، کاشـت گیاهان 
بـه منظـور تلطیف هـوا، محلی بـرای نشسـتن، گفتگو، 
نورپـردازی در شـب و سـایر عناصـر نمادیـن معمـاری 

پیشـنهاد می شـود )خسـتو، 1389(. 

مشارکت اجتماعی در مکان های سنتی
این مولفه بیانگر مشـارکت و تعامـالت اجتماعی در نقش 
ها و فعالیت های اجتماعی و سـنتی اسـت. مشـارکت در 

فعالیت هـای عرفـی، پیونـد افـراد را بـا ارزش هـا و قواعد 
جامعـه افزایـش می دهـد. بـه این صـورت که فـرد حین 
انجـام ایـن فعالیت هـا، ارزش هـا و هنجارهـای عرفـی را 
درونـی کـرده، ویژگی های سـازگار کننـده درونی تقویت 
می شـود و در نتیجـه بـه جامعه پذیـری افـراد کمـک 
می کنـد )رضایـی شـریف، 1391(. مونتگمـری فضـای 
عمومـی موفـق را در نـوع فعالیـت فضـا می دانـد که می 
)مونتگمـری1،  باشـد  متنـوع  امـکان  تـا حـد  بایسـت 
99:1998(. چهـار عامـل اصلـی راحتـی و تصویرپذیری، 
دسترسـی و ارتبـاط، کاربـرد و فعالیـت، اجتماعـی بودن 
در ایجـاد یـک مکان موفق موثر اسـت )مدیـری، 1387(. 
بـرای افزایش مشـارکت و تعامالت اجتماعـی در فضاهای 

آیینـی اجتمـاع بـودن فضا نقـش موثـری دارد. 
ويژگی های مکان های سنتی اجتماع پذير                 

به طـور کلـی خلـق یـک فضـای عمومـی یـا فضـای 
سـنتی موفـق کـه بتوانـد پذیـرای افـراد و گـروه هـای 

مختلـف باشـد مسـتلزم تامیـن عوامـل زیـر اسـت:
1. تامیـن قلمـرو، امنیـت، سـاختار منسـجم، تـداوم و 

خوانایـی و قابـل پیـش بینـی بـودن فضـا؛
پاسـخگویی،  فضـا،  در  مناسـب  تسـهیالت  وجـود   .2

محیطـی؛ آسـایش  و  راحتـی 
کـه  محیطـی:  هیجـان  و  اطالعـات، شـور  میـزان   .3
مسـتلزم وجود ابعـادی چون پیچیدگـی و رمز آلودگی، 
آمـوزش، امکان بیان خـود، گوناگونی و تضـاد، انتخاب، 
هویـت یابـی، خلوت جویی و دلبسـتگی در فضاسـت؛ و

4.  تعامالت اجتماعی )دانشپور، 1386(.
بعـد اجتماعی فضاهای عمومی و فضـای آیینی، مبتنی 
بـر مثلثـی از انسـان، فضـا و حیـات جمعـی اسـت کـه 
پاسـخگویی بـه ابعـاد مذکـور مسـتلزم توجه بـه موارد 

زیر اسـت:
1. شـناخت نیازهای انسـان در رابطه با فضا و شـناخت 

گـروه های مختلف اسـتفاده کننـده از فضا؛
2. شـناخت ابعاد کالبدی فضـای عمومی و قابلیت های 

آن در رابطـه با بعد اجتمـاع پذیری فضا؛
3. شـناخت ابعـاد موثر در حیات جمعـی در نمونه های 
موجـود و تامیـن ما به ازاهـای کالبـدی و فرصت هـای 
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)دانشـپور،  اجتماعـی  فعالیت هـای  بـروز  جهـت  الزم 
.)1386

بـه طور کلـی فعالیت هـای حاکم در فضاهـای عمومی 
و سـنتی را مـی تـوان بـر اسـاس نـوع و نحـوه فعالیت 

کاربـران فضـا به سـه دسـته زیر تقسـیم بنـدی کرد:
بـا آنکه عوامل بصـری وزیباشناسـانه در اجتماع پذیری 
فضاها از شـروط الزم اند ولی به تنهایی کافی نیسـتند. 
وجـود فضاهـای کافـی بـرای نشسـتن و گفتگـو، وقوع 
رویدادهـای خـاص در فضا از قبیل نمایـش های آیینی 
سـنتی، هنرهـای عمومـی و رخدادهایـی از ایـن قبیل 
کـه مـردم را بـا یکدیگـر پیونـد می دهند، بـه جذابیت 

فضاهـای سـنتی می افزایـد )همان(.
باورها و اعتقادات در مکان های سنتی

بـاور بـه معنای پذیرش ارزشـها و هنجارهـای اجتماعی 
اسـت. مولفـه بـاور، بیانگـر پذیـرش و اعتقـاد فـرد بـه 
اعتبـار قواعـد اخالقی و اجتماعی، اعتقاد او به ارزشـها و 
هنجارهـای اخالقـی جامعه و وفداری اش به آن هاسـت 
)رضایـی شـریف، 1391(. برخـی تحقیقات نشـان داده 
اسـت که مشـارکت در فعالیـت های عرفـی، پیوند فرد 
را بـا ارزش هـا و قواعد جامعه افزایش مـی دهد. به این 
صـورت کـه فـرد در حین انجـام این فعالیت هـا، ارزش 
هـا و هنجارهـای عرفـی را درونـی کـرده، ویژگی هـای 
سـازگارکننده درونـی تقویـت می شـود و در نتیجـه به 
جامعـه پذیـری افراد کمـک کرده و به تبـع آن اقدامات 
مجرمانـه نیـز کاهـش مـی یابـد. باورهـا و اعتقـادات 
بخشـی از صورت های ذهنی آثار انسـان هسـتند که بر 
پایه ی آن ها، مراسـم و سـنت ها که آن ها هم بخشـی 
از صـورت هـای رفتاری آثار انسـان هسـتند شـکل می 

گیرند. مراسـم ها و جشـن های سـنتی از جمله تعزیه 
خوانـی و اجـرای نمایش هـای آیینی- سـنتی به عنوان 
زنـده و پویـای فرهنـگ هسـتند.  مراسـم ها و مـکان 
هـای سـنتی به لحـاظ زمان و مـکان مقـدس برگزاری 
آن هـا، در ترکیـب با یکدیگر و به نسـبت گسـتره رواج 
و شـعاع عمـل خـود، موجب قـوام و دوام مجموعه نظام 
فرهنگ سـنتی می شـوند )میرشـکرایی، 1381(. هگل 
برخـالف تاکیـد بـر اهمیـت ابـزاری جامعـه و طبیعت، 
عبـارت زندگـی اخالقـی1 را بکار می برد کـه به معنای 
تعهـد اخالقـی فرد نسـبت به محلی اسـت کـه او را در 
برمـی گیـرد. او معتقد اسـت کـه اخالقیات نـه در خال 
بلکـه در اجتماع منسـجم محلـی به تکامـل و اوج خود 
مـی رسـد و آزادی و حـس کمـال افـراد درون محلـه 
کسـب مـی شـود و نـه در پـس زمینه هـای غیـر قابل 

تمایـز از یکدیگر )تیلـور، 1979(. 
ويژگـی های کالبدی مـکان های سـنتی در ايجاد 
دلبسـتگی، تعهـد و اجتماع پذيری بـه مکان های 

سنتی
ایـن دسـته از عوامـل بـر اسـاس نظریـه مـکان- رفتار 
در روانشناسـی محیطـی، در دسـته بنـدی محیـط بـه 
دو عامـل مهـم فعالیـت و کالبـد مـی پـردازد )جـوان 
فروزنـده،1390(. عوامـل موثـر در ایجـاد حـس تعلـق 
بیشـتر مربـوط به تصویـر ذهنی و همچنیـن فعالیت ها 
و رویدادها از معنی مکان را شـامل می شـود )سرمست، 
1389(. فعالیت هـای حاکم در یک محیط را بر اسـاس 
عوامـل اجتماعـی، کنش هـا و تعامالت عمومی انسـان 
هـا تعریـف مـی کننـد و کالبد را بـه همـراه متغیرهای 
فـرم و سـاماندهی اجـزا، به عنوان مهم تریـن عوامل در 

نوع فعالیت هاکیفیت محیطی  نامطلوبکیفیت محیطی مطلوب
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 

 ؛هاي كالبدي مناسب جهت نشستن، مكث و تامل بيشتر در فضافرصت.1
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ري وزيباشناسانه در اجتماع پذيري فضاها از شروط الزم اند ولي به تنهايي كافي نيستند. وجود فضاهاي كافي براي با آنكه عوامل بص

هاي عمومي و رخدادهايي از اين قبيل كه مردم را رنشستن و گفتگو، وقوع رويدادهاي خاص در فضا از قبيل نمايش هاي آييني سنتي، هن
 ت فضاهاي سنتي مي افزايد (همان).دهند، به جذابيبا يكديگر پيوند مي

 باورها و اعتقادات در مكان هاي سنتي
باور به معناي پذيرش ارزشها و هنجارهاي اجتماعي است. مولفه باور، بيانگر پذيرش و اعتقاد فرد به اعتبار قواعد اخالقي و اجتماعي، 

). برخي تحقيقات نشان داده است كه 1391 (رضايي شريف، هاستاعتقاد او به ارزشها و هنجارهاي اخالقي جامعه و وفداري اش به آن
مشاركت در فعاليت هاي عرفي، پيوند فرد را با ارزش ها و قواعد جامعه افزايش مي دهد. به اين صورت كه فرد در حين انجام اين فعاليت 

د و در نتيجه به جامعه پذيري افراد كمك شوكننده دروني تقويت ميهاي سازگارها، ارزش ها و هنجارهاي عرفي را دروني كرده، ويژگي
. باورها و اعتقادات بخشي از صورت هاي ذهني آثار انسان هستند كه بر پايه ي مجرمانه نيز كاهش مي يابد كرده و به تبع آن اقدامات

و جشن هاي سنتي از  ها هم بخشي از صورت هاي رفتاري آثار انسان هستند شكل مي گيرند. مراسم هاآن ها، مراسم و سنت ها كه آن
ها و مكان هاي سنتي به لحاظ مراسم  سنتي به عنوان زنده و پوياي فرهنگ هستند. -هاي آيينيجمله تعزيه خواني و اجراي نمايش

زمان و مكان مقدس برگزاري آن ها، در تركيب با يكديگر و به نسبت گستره رواج و شعاع عمل خود، موجب قوام و دوام مجموعه نظام 
-را بكار مي 1خالف تاكيد بر اهميت ابزاري جامعه و طبيعت، عبارت زندگي اخالقي). هگل بر1381يرشكرايي، گ سنتي مي شوند (مفرهن

برد كه به معناي تعهد اخالقي فرد نسبت به محلي است كه او را در برمي گيرد. او معتقد است كه اخالقيات نه در خال بلكه در اجتماع 
اوج خود مي رسد و آزادي و حس كمال افراد درون محله كسب مي شود و نه در پس زمينه هاي غير قابل  منسجم محلي به تكامل و

 ). 1979تمايز از يكديگر (تيلور، 
 پذيري به مكان هاي سنتيويژگي هاي كالبدي مكان هاي سنتي در ايجاد دلبستگي، تعهد و اجتماع

روانشناسي محيطي، در دسته بندي محيط به دو عامل مهم فعاليت و كالبد مي رفتار در  -اين دسته از عوامل بر اساس نظريه مكان
از معني  ). عوامل موثر در ايجاد حس تعلق بيشتر مربوط به تصوير ذهني و همچنين فعاليت ها و رويدادها1390پردازد (جوان فروزنده،

اساس عوامل اجتماعي، كنش ها و تعامالت عمومي هاي حاكم در يك محيط را بر ). فعاليت1389 مكان را شامل مي شود (سرمست،
انسان ها تعريف مي كنند و كالبد را به همراه متغيرهاي فرم و ساماندهي اجزا، به عنوان مهم ترين عوامل در شكل گيري حس تعلق 

يجاد حس تعلق مي پردازند. محيط ارزيابي مي نمايد. عناصر كالبدي از طريق ايجاد تمايز محيطي، ارتباط درون و بيرون در فضاها به ا
شكل، اندازه، رنگ، بافت و مقياس به عنوان ويژگي هاي فرم هر يك نقش موثري در شكل گيري حس تعلق داشته و نوع ساماندهي و 

سان سازي و قابليت تامين نيازهاي انچيدمان اجزاي كالبدي نيز عامل موثر ديگر نيز مي باشد. از سوي ديگر عناصر كالبدي از طريق هم
). در طراحي هر يك از متغييرهاي رنگ، شكل، بافت، مقياس و نوع 1390 در مكان در ايجاد حس تعلق موثر است (جوان فروزنده،

نظر در فضاهاي سنتي از اهميت خاصي برخوردار مي شوند كه بيانگر قابليت انساني و تامين نوع فعاليت مورد ساماندهي بر اساس نيازهاي
لبدي يك فضاي سنتي به عنوان يك فضاي عمومي با نحوه كيفيات كا). 1385كند (مطلبي، ملكرد را شكوفا ميمحيطي است كه فرم ع

عالوه بر اين وجود عناصر طبيعي در  ي دسترسي،موقعيت،آسايش فيزيولوژيكي در شرايط مختلف اقليمي و امنيت، در رابطه است.
گرفتن كيفيت طراحانه ). در نظر1998 ،1دعوت كنندگي مي شود (كاپلنفضاهاي عمومي كه سبب افزايش هيجان و سرزدگي محيط و 

پذيري، فرم، هندسه، مصالح، محصوريت، بدنه ها، پيوستگي كالبدي، و فضايي مي تناسب، انعطاف اي مانند تعيين و يكپارچگي فضا، ابعاد،
 پذيري فضاهاي سنتي راهگشا است:افزايش اجتماع ). نكات زير براي1384تواند نقش موثري در ادراك انسان از فضا باشد (پاكزاد، 
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فعالیت های اجتماعی

جدول 4. ارتباط بین کیفیت فعالیت های اجتماعی و اختیاری؛ ماخذ: دانشپور، 1386.
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شـکل گیـری حس تعلـق محیـط ارزیابـی مـی نماید. 
عناصـر کالبدی از طریـق ایجاد تمایز محیطـی، ارتباط 
درون و بیـرون در فضاهـا بـه ایجـاد حـس تعلـق مـی 
پردازنـد. شـکل، انـدازه، رنگ، بافت و مقیـاس به عنوان 
ویژگـی هـای فـرم هـر یـک نقـش موثـری در شـکل 
گیـری حـس تعلق داشـته و نوع سـاماندهی و چیدمان 
اجـزای کالبـدی نیـز عامـل موثـر دیگـر نیز می باشـد. 
از سـوی دیگـر عناصـر کالبـدی از طریـق هم سـازی و 
قابلیـت تامین نیازهای انسـان در مـکان در ایجاد حس 
تعلـق موثر اسـت )جـوان فروزنـده، 1390(. در طراحی 
هـر یـک از متغییرهـای رنگ، شـکل، بافـت، مقیاس و 
نوع سـاماندهی بر اسـاس نیازهای انسـانی و تامین نوع 
فعالیـت موردنظـر در فضاهای سـنتی از اهمیت خاصی 
برخـوردار مـی شـوند که بیانگـر قابلیت محیطی اسـت 
کـه فرم عملکـرد را شـکوفا می کند )مطلبـی، 1385(. 
کیفیـات کالبـدی یـک فضـای سـنتی بـه عنـوان یک 
فضـای عمومـی با نحـوه ی دسترسی،موقعیت،آسـایش 
فیزیولوژیکـی در شـرایط مختلـف اقلیمـی و امنیت، در 
رابطـه اسـت. عـالوه بـر ایـن وجـود عناصـر طبیعی در 
فضاهای عمومی که سـبب افزایش هیجان و سـرزدگی 
محیـط و دعوت کنندگی می شـود )کاپلـن1، 1998(. 
در نظرگرفتـن کیفیـت طراحانـه ای ماننـد تعییـن و 
یکپارچگـی فضـا، ابعـاد، تناسـب، انعطاف پذیـری، فرم، 
پیوسـتگی  هـا،  بدنـه  مصالـح، محصوریـت،  هندسـه، 
کالبـدی، و فضایـی مـی تواند نقـش موثـری در ادراك 
انسـان از فضـا باشـد )پاکـزاد، 1384(. نکات زیـر برای 
افزایش اجتماع پذیری فضاهای سـنتی راهگشـا اسـت:

1. فرصت هـای کالبدی مناسـب جهت نشسـتن، مکث 
و تامل بیشـتر در فضا؛

ماننـد  افـاد  تجمـع  جهـت  کانونـی  فضاهـای   .2
هـای  کالس  برگـزاری  و  کوچـک  گردهمایی هـای 

مشـابه؛ مـوارد  و  آموزشـی 
3. ورودی هـای دعـوت کننـده و دسترسـی به فشـا به 

لحـاظ بصـری و کالبدی؛
4. پیـش بینـی عناصر عملکـردی در کنار ابعـاد زیبایی 

آن؛ شناسانه 

5. راه هـا و ارتباطـات فضایـی مناسـب در هدایت مردم 
درون فضـا، خوانایـی و وضوح فضایی؛

6. کنترل دسترسی وسایل نقلیه و امنیت پیاده؛
7. تعریف بدنه و هویت جداره ها؛

8. ارتباط با سیستم حمل و نقل شهری؛
9.پیش بینی فعالیت های جاذب )مدیری، 1387(. 

نتیجه گیری و جمعبندي
بـه طـور کلـی نتایـج نشـان مـی دهـد کـه کالبـد فضا 
در پیونـد اجتماعـی افـراد موثـر اسـت. بـا توجـه بـه 
مطالعـات انجـام شـده مـی تـوان دریافـت کـه علـت 
پویایـی و سـرزندگی فضاهای سـنتی در مرحلـه اول به 
دلیـل ویژگی خـاص فعالیتـی آن بوده کـه از اعتقادات 
و باورهای سـنتی نشـان مـی گیـرد. کارکردهای متنوع 
در ایـن فضاهـا مـی تواند بـر جذابیت و سـرزندگی این 
فضاهـا بیافزایـد. افراد با شـرکت در مراسـم های آیینی 
- سـنتی که از اعتقاد و باور آن ها برخواسـته نوعی هم 
ذات پنـداری بـا محیـط پیدا مـی کنند. از طـرف دیگر 
فرم مناسـب و قابل ادراك و کالبد متمایز و اسـتفاده از 
عناصـر و نمادهـای سـنتی در ایجاد تصویرهـای ذهنی 
افـراد و خاطـره انگیزی فضا کمک و حس دلبسـتگی و 
تعهـد به مـکان را افزایش می دهـد. معیارهای کالبدی 
معمـاری عـالوه بـر تنـوع فعالیت هـای سـنتی در این 
فضاهـا در پیونـد اجتماعـی افـراد موثر اسـت. بـا توجه 
بـه ایـن کـه دلبسـتگی وتعهـد زیر شـاخه حـس تعلق 
محسـوب مـی شـود، از ایـن رو پیشـنهادات معمـاری 
یکسـانی بـرای این دو مولفه ذکر شـده اسـت. برخی از 
ابعـاد معمـاری موثر پیوند اجتماعی در فضاهای سـنتی 

در زیـر ارائه شـده اسـت.
1. ابعـاد کالبـدی معمـاری موثـر بـر مولفه مشـارکت و 
تعامـالت اجتماعـی در فضاهـای سـنتی عبـارت اسـت 
کالبـدی،  و  بصـری  دسترسـی  دعوت-کنندگـی،  از: 
پاسـخگویی بـه مقیاس عملکردی و سـرانه فضا، تنوع و 
انعطـاف پذیری فضایـی و فعالیتی در جـذب گروه های 
گروه هـای  دسترسـی  و...(،  سـن  )جنـس،  مختلـف 
اجتماعـی مختلـف، مطلوبیت فضایی، مقیاس مناسـب 
بـا تاثیـرات رفتـاری و حسـی در فضـا، جاذبـه بصـری 
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طبیعـی،  عوامـل  منظـر،  و  دیـد  مطلـوب،  )طراحـی 
خوانایی(. 

2. ابعـاد فعالیتـی موثـر بر مولفـه مشـارکت و تعامالت 
اجتماعی فضاهای سـنتی عبارت اسـت از: پاسـخگویی 
نهادهـای  فعالیتـی،  سـرزندگی  و  تنـوع  فعالیتـی، 
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حـس تعلـق بـه مـکان )مطالعه موردی: شـهر تهـران(، 
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