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Abstract 

Studies in urban design and quality of place of 
residence include a lot of discussions about the 
importance of physical-spatial and semantic 
elements as well as social structures etc. to 
convey a sense of place. However, less emphasis 
is placed on the concept of group belonging to 
place of residence as a parameter that gives a 
location a specific meaning.       

This article outlines three types of relationships 
between a society and the place it belongs to: 
spiritual-mental, moral-ideological and 
biographical. It then strives to determine, 
measure, and compare these relationships in one 
of the traditional neighborhoods of the city of 
Hamedan. The authors have conducted field 
studies and interviews with residents of this 
neighborhood to evaluate the dimensions and 
influences of group belonging to place of 
residence. 

This research shows group belonging to a 
traditional neighborhood are strong and have 
strongly influenced the mentality of residents 
regarding the identity of the place they live in. 
The three types of spiritual-mental, moral and 
biographical relationships between society and 
place of residence are interconnected and play an 
indivisible role in creating a sense of belonging. 
Keywords 

Traditional neighborhood, group belonging to 
place of residence, Collective residence, Spiritual-
Mental relationships, Ideological and Moral 
relationships, Biographical relationships.  

 

  چكيده

ي ها بحثاگرچه در مطالعات طراحي شهري و كيفيت مكان، 
فضايي، معاني،  - فراواني در ارتباط با اهميت عناصر كالبدي

در ايجاد حس مكان شده است، اما در ... ساختارهاي اجتماعي و 
ن، تحقيقات كمتري در مورد تعلق جمعي به مكان به اين بي

، صورت بخشد يمعنوان پارامتري كه به مكان معنا و مفهوم 
ي روابط مذكور و ها شاخصاين مقاله با تبيين . گرفته است

يكي از ر گيري و مقايسه آنها د تحقيقات ميداني، به اندازه
ني و مطالعات ميدا. ي سنتي شهر همدان پرداخته استها محله

ي حضوري با ساكنين محله جهت ارزيابي ابعاد تعلق ها مصاحبه
ي آماري ها ليتحلآن روي يكديگر با  ريتأثجمعي به مكان و 

كه تعلق به مكان، نقطه  دهد يماين تحقيق نشان . انجام گرفت
تالقي عناصر كالبدي، مفاهيم ذهني فرد از مكان و ساختارهاي 

رواني، اخالقي و  -روحي  كه در سه رابطه باشد يماجتماعي 
كه  كند يمو همچنين ثابت  باشد يمبندي  بيوگرافيكي قابل دسته

و همين امر  باشد يمتعلق جمعي به محله سنتي، باال و قوي 
و تعلق به آنها  ها مكانبر روي هويت ا ذهنيت ساكنان محله ر

 ريتأثهمچنين روابط مذكور بر همديگر . دهد يمقرار  ريتأثتحت 
و بسزايي داشته، طوري كه پيوند بين آنها در ايجاد تعلق  مستقيم

   .باشد يمجمعي غير قابل انفكاك 

 واژگان كليدي 

محله سنتي، تعلق اجتماعي به مكان، سكونت جمعي، رابطه 
 .ايدئولوژيكي و اخالقي، رابطه بيوگرافيكي رواني، رابطه -روحي
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 مقدمه 
سازي  ، با كيفيها محله به واسطهسازي تشكيالت اداره شهرها  كه كوچك اند دهيرساكنون بسياري از كارشناسان شهري به اين نتيجه  هم

. كه بزرگي شهرها، مديريت شهرها را در ارائه خدمات بهتر با مشكل مواجه كرده است شده از سوي آنها همراه است، چرا خدمات ارائه
محوري و مشاركت شهروندان در اداره هرچه بهتر شهر به عنوان  ي جز توجه به محلها چارهحد و مرز شهرهاي بزرگ امروز،  توسعه بي
يي گرا طرح انتقال اداره شهرها از منطقه. ريزان شهري باقي نگذاشته است جهت ارتقاي حقوق ساكنين آن براي طراحان و برنامه ،مكملي
يي با تأكيد بر تجربيات محالت سنتي، راه حلي معقول در جهت ارتقاي كيفيت سكونت، رفع مشكالت در راگ يي و سپس محلهگرا به ناحيه

ريزان و طراحان شهري قرار گرفته  امروزه ابعاد انساني محله بيش از هر زمان ديگر مورد توجه برنامه. باشد يماداره شهرها و توسعه پايدار 
فضاهاي مسكوني امروز از  .[Gehl, 2004]عي به حضور در چنين فضاهايي عالقه فطري دارد و انسان نيز به عنوان يك موجود اجتما

ي سنتي و تعميم آن ها محلهبه همين دليل توجه به عوامل مؤثر در تعلق به مكان در و  اند شدهدرك روح انساني و تعلق اجتماعي به دور 
ي ها توسعهبه دليل  .باشد يمي مسكوني ها طيمحو  ها مجتمعطراحي  ي مهم در عرصهها ضرورتبه واحدهاي همسايگي امروز يكي از 

مكان ز ي زيستي، حس مكان و تعلق به مكان تضعيف شده است و اين خود موجب تغيير در احساس و تصور مردم اها مجتمع نامناسب
  . شده است

و ديگر عوامل آن را درك  ها زهيانگ، توقعات، ها شنقو رمزهايي است كه مردم بر اساس  ها اميپمحيط عالوه بر عناصر كالبدي، شامل 
برداري بهتر از محيط، رضايت  در هماهنگي فرد و محيط، بهره يتعلق به مكان، عامل مهم. پردازند يمو در مورد آن به قضاوت  كنند يم

ي از عوامل محيطي، مناسبات معيشتي، ا مجموعهدر اين ميان، ]. 1385 فالحت،[ باشد يمكنندگان و در نهايت تداوم حضور در آن  استفاده
ـ اجتماعي محالت  ي فرهنگيها شاخصه. گذارد يممحله سنتي اثر  درپايداري و تعلق اجتماعي ر ، مفاهيم اجتماعي و اعتقادي بها نييآ

كونت در ساختار كرده است، توجه به نقش مفهوم س ءسنتي و كاركردهايي كه محله به عنوان يك عرصه مسكوني در شهرهاي ايراني ايفا
گيري از اين  بوده است كه با مطالعات آنها و بهره در محلهمهمي در تحقق سكونت جمعي و ايجاد حس تعلق  املعمحالت گذشته، 

ي مسكوني جهت ارتقاي تعلقات اجتماعي و كيفيت سكونت ها مجتمعريزي  چارچوبي مناسب براي طراحي و برنامه توان يمتجربيات 
  . پيشنهاد داد

شناخت عميق مفهوم  جهت. استمحله سنتي  تحقق سكونت در تأكيد اين مقاله بر روي مفهوم تعلق جمعي به مكان و اهميت آن در   
و  شود يمريف مفاهيم و كاركردهاي محله سنتي در شهرهاي ايراني و اسالمي پرداخته در نظام محالت سنتي، ابتدا به تعتعلق اجتماعي 

ي سنتي به ارزيابي و ها محلهدر ي تعلقات جمعي ها شاخصة ، سپس با ارايرديگ يمله مورد توجه قرار مختصات كالبدي و فضايي مح
  .پردازيم ميي آماري ها ليتحلمطالعه آن با استفاده از 

  ي محله سنتيها يژگيوگيري و  مباني شكل 
در فرهنگ غربي به ]. 1336دهخدا،[ه است آمد "چندين قسمت شهرز كوي، برزن، يك قسمت ا"نامه دهخدا به معناي محله در لغت  

با  ها معادلاما مفهوم اين . تعريف شده است Neibrouhoodو   Quarter, Districtهايي مانند  عنوان واحد همسايگي و با معادل
شده و  زيري واحد همسايگي يك مجموعه برنامه. تعريف، ساختار و ماهيت محله در شهرهاي گذشته ما، تفاوت شكلي و ماهوي دارد

 نسبتاًمحله قسمت ": تعريفي كه لينچ از محله دارد عبارت است از . كه محله سنتي يك تشكل اجتماعي است طراحي شده است درحالي
، اما اين ]Lynch,1960:126[ "بتواند به آن وارد شود عمالًبزرگي از شهر است كه واجد خصوصيات يكدست و مشابه باشد و ناظر 

  . باشد ميشناس يمتعريف جامعي نسبت به آنچه كه ما به عنوان محله  تواند ينمايگي بوده و تعريف يك واحد همس
با ظهور . شهرهاي قبل از اسالم بر اساس نظام طبقاتي حاكم بر جامعه سازماندهي شده است كه شامل كهندژ، شارستان و ربض بود

بر اساس معيارهاي فكري،  ها محلهوامع مختلف گسترش يافت و اسالم تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مذهبي در ج
بخشي اجزاي  بندي موجب معنادارشدن و هويت كه اين روش محله ي، مذهبي، شغلي و غيره ساكنان شكل گرفتند، طوريا لهيقب ـ  قومي

كسي، با هر فرهنگ، در هر هر". ساكنين و حتي بيگانگان شد ي عمومي و غيره برايفضاهامختلف شهر همچون محله، راه، خانه، 
 نيتر يهيبدمحدوده جغرافيايي و در هر زماني، در مورد محله و مفهوم آن بررسي و اظهار نظر كند، ناچار به پذيرش فرضياتي است كه 

ي ها بكهشي تشكيل ها مكانمحله در شهرهاي اسالمي همان " ].138: الف 1387 ، زاده نقي[ "است  »محله«آنها اطالق مفهوم مكان به 
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اين مكان شامل فضاهايي براي تحقق  ].145 : همان[ "اند تجربهو چنين ساختاري بيش از آنكه تنها يك فضا باشند، يك  اند اجتماعي
مسجد، . كنند يميا براي انجام امري يا دريافت خدماتي به آنجا مراجعه و  كنند يمشرايط سكونت افرادي است كه در آن محله زندگي 

با عناصر  مركزي داشت معموالًهر محله . هستند ها محله، حسينيه، خانقاه، دارالشفاء عناصر مهم غير مسكوني بافت مدرسه، تكيه
گاهي اوقات هر چند محله، داراي  .داد يمعملكردي خاص در مقياس محله كه مسجد و بازارچه عناصر اصلي مركز محالت را تشكيل 

   ].151:  همان[بوده است ز چند زير محله نييك مركز محله بوده و يك محله اصلي شامل 
ي مسكوني در شهرهاي اسالمي، هريك از محالت به همراه مراكز آنها ها بافتبخش در سازمان و كالبد  رغم وجود عوامل وحدت علي

ي ها مجتمعايگي يا برخالف واحدهاي همس. باشد يمپذيري خاصي  ي مختلف با تنوعات كالبدي، فعاليتي و در نتيجه اجتماعها فرمشامل 
، روابط اجتماعي، باشد يمكننده و مرزبندي محدوده آن  عامل تعيين ها يكش زيستي امروزي كه شعاع عملكردهاي رفاهي و يا خيابان

   ].56:  1376پورجعفر،[ كند يمرا تعيين گذشته حريم محالت  ...مالكيت خانه، مسجد و 
 يگذار نژادي، قومي، ديني يا خويشاوندي بود و در بسياري موارد همين امر براي نام يها يبند گيري اوليه محله براساس تقسيم شكل

نيز ساختار محله . گرفت يمبراساس نام افراد سرشناس ساكن در محله صورت  بعضاًگذاري محالت  نام .گرفت يم محله مورد استفاده قرار
روابط . پايه تجمع و پيوستگي جامعه ساكن در آن، شكل گرفته است ي و اجتماعي بوده كه برسياس، متأثر از عوامل اقليمي، اقتصادي
اسالمي و بومي در محالت سنتي منجر به تجلي الگوهاي مشترك زندگي، وابستگي عميق محلي و  - محكم همسايگي با هويت ايراني

ري و شهرسازي و همچنين محوريت ي جديد و مدرن معماها سبكبا نفوذ فرهنگ بيگانه، . در گذشته بوده است ها ميحرشمردن  محترم
  .              بومي و هويت مستقل محالت از بين رفت - ي محلي ها ارزشيي در توسعه شهرها، انسجام، حس تعلق، پيوستگي، گراساخت و ساز

 

 

 

 

 

 

 

  نياز تعلق به مكان
به دنبال همواره كه  باشد يمداراي نيازهاي مختلفي وحي و رواني، آدمي به عنوان يك موجود با ابعاد فردي و اجتماعي و همچنين مادي، ر

ضمن بر  »مازلو«. باشد يماين نيازها داراي اولويت و سلسله مراتب خاصي  نيتأم ،در اين بين. باشد يمطول حيات خود ر آنها د نيتأم
  .بندي نموده است ورد آنها دستهآشمردن انواع نيازهاي آدمي، آنها را بر اساس اولويت بر

هرم ر اين نيازها كه در صد نيتر مهماز . بندي خاصي ديده شده است اين نيازها به صورت اولويت نيتأم، مينيب يمكه  طور نهما  
آگاه و  انسان چه به صورت خود. نيازهاي ماقبل خود است نيتأمكه الزمة آن  باشد يمبندي نيازها قرار دارد، نياز به خودشكوفايي  اولويت

  ].96:  1383،لنگ[دارد ) خودشكوفايي(و ظهور استعدادهاي فطري  اه، ميل به بروزچه به صورت ناخودآگ
تحقق اين سلسله . داشتن برطرف گردد تعلق و دوست كه سلسله مراتبي از نيازهاي انسان از جمله نيازهاي ابدي يمزماني تحقق  ،اين امر 

، يعني انسان با شناخت خود و نيازهاي خود و ايجاد مكان و باشد ينمپذير  مراتب نيازها بدون شناخت جايگاه آدمي در هستي امكان
كدام ، هرسلسله مراتب نيازها نيتأموقوف و آگاهي كامل به انواع نيازها و . رسد يمشكوفايي اسب جهت اقناع اين نيازها به خودمحملي من

دادن  يي، از دستزدا ه فقدان مشاركت، شخصيتي محيط منجر بها يستگيشا، از طرفي كمبود باشد يممستلزم بستر و مكان خاص خود 
   ].Goffman,1963:65[ گردد يمي فردي و در نهايت عدم خودشكوفايي ها يستگيشا
  

   1348اردالن، : مأخذ . همدانتفكيك محالت سنتي . 1تصوير 
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  تعلق اجتماعي به مكان
حبيبي، [ؤثرند در ايجاد تعلقات اجتماعي به مكان م دهند يمبا مكان رخ  توأمي فردي و جمعي كه ها تيرواحكايات و ز ي اا مجموعه

ي خود از ها تجربهاساس و بر داند يمكه انسان خود را جزئي از مكان  شود يمي به پيوند فرد با مكان منجر ا گونهاين حس به ]. 1378:20
در  و باشد يماين نقش نزد او منحصر به فرد و متفاوت . سازد يمعملكردها، نقشي را براي مكان در ذهن خود متصور  و ، معانيها نشانه

ة مشترك ميان افراد، تجربيك مكان به دليل امكان رخداد يك رابطه اجتماعي و . شود يمنتيجه مكان براي او مهم و قابل احترام 
 سازد يمبخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت اجتماعي وي را ]. 1388:319پاكزاد، [ دهد يماحساس تعلق و دلبستگي را شكل 

خودهماني با فضا ناميد و در اين راستا  توان يمشناساند، طوري كه آن را  آن شناسايي كرده و به ديگران نيز مي مكاني است كه خود را با
، تعلق محيطي شناسي در روان ].239 :1378رضازاده، [فرايندهاي اجتماعي در ايجاد تعلق مكاني بيش از كيفيت كالبدي اهميت دارند 

و از لحاظ هويتي، تعلق مكان رابطه هويتي فرد به محيط اجتماعي  شود يما يك محيط اطالق مكاني به رابطه شناختي فرد يا جمع ب
مندي و تداوم حضور  سطح باالتري از حس مكان است كه در هر موقعيت و فضا به منظور بهره ،احساس تعلق و دلبستگي به مكان. است

كه  سازد يمآدمي نقشي براي مكان در ذهن متصور  ،در اين حالت. ]1385:60فالحت، [ ابدي يمي ا كننده نقش تعيين ،انسان در مكان
و  كند يمتعلق مكاني رابطه هويتي فرد به محيط اجتماعي است، كه در آن زندگي . سازد يممكان را براي وي با اهميت و محترم متجلي 

مكان از طريق برقراري انواع پيوندهايي كه  معتقد است كه ارتباطات با مكان و تعلق به »كراس«.ديآ يم به وجوددر محيطي فرهنگي 
 .داند يموي انواع ارتباطات با مكان و فرآيند آن را به شرح زير . ]Cross, 2005[ رديگ يم، صورت دهند يمافراد با مكان تشكيل 

  
  فرايند  نوع پيوند  رابطه

  .شود با مرور زمان ايجاد مي مكمل تاريخچة شخصي است،كردن در يك مكان، مكان جزء  متولدشدن و زندگي  تاريخي و خانوادگي  بيوگرافيكي

  .، اغلب غير منتظره است، توصيف آن دشوار استشود به جاي اينكه ايجاد شود كردن حس تعلق، صرفاً احساس مي احساس  ناملموس  هيجاني،  روحي، رواني

  يت انسان نسبت به مكان، رهنمودهاي مذهبي و غير مذهبيزندگي براساس رهنمودهاي اخالقي در مورد مسئول  اخالقي و وجداني  ايدئولوژيكي

  هاي خانوادگي، شرح وقايع ها، تاريخچه ها، از جمله ايجاد اسطوره كسب اطالعات در مورد يك مكان از طريق داستان  اي افسانه  روايي

  آل ايده  هاي واقعي با مكان قايسه مكانم هاي مطلوب و ترجيحات درمورد سبك زندگي، انتخاب يك مكان برمبناي ويژگي  شناختي  انطباقي

  ها وابستگي به شخص يا فرصت شدن به واسطة عدم وجود انتخاب،  محدود  مادي  وابسته

  
  
   

 )هاي فردي ارضاي ظرفيت(نياز به خود شكوفايي 

 )فرد نزد خود و ديگران داراي احترام باشد(نياز به قدر 

 ...)عاطفي و (داشتن  نيازهاي تعلق و دوست

 ...)امنيت، حفاظت و (نيازهاي ايمني 

 ...)گرسنگي، تشنگي و(نيازهاي فيزيولوژيكي 
اسـاس  نگارنـدگان بر : مأخذ . هاي انسانيبندي نياز اولويت. 1جدول 

  .96:  1383فر، يه معماري، عينيآفرينش نظر

  Cross, 2005.مأخذ نگارندگان براساس. ارتباطات با مكان. 2جدول 
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  تعلق به مكانسطوح مختلف 
بت به و كيفيت اين رفتارها نيز بسته به ميزان و نوع تعلق اجتماعي نس منطبق با رفتارهاي اجتماعي استمحيط كيفيت واحد فيزيكي 
عوامل بر اساس شخص  ريتأثميزان و و محيط است  ها انسانگرفته از  نشأتعوامل  ريتأثتحت  ،تعلق اجتماع به مكان. محيط زندگي است

داشتن در  ريشه. ]Ibid[ باشد يمداشتن در اجتماع  تعلق به اجتماع، يعني ريشه. متغير است كند يمو محيطي كه شخص در آن زندگي 
تعلق اجتماعي هر فردي به يك مكان شامل تجربه وي در آن محيط و . گردد يمي در محيط شناخت روانرينش پيوندهاي اجتماع موجب آف

  : بر اين اساس كراس انواع تعلق به مكان را به شرح ذيل تقسيم نمود. ]Ibid[ باشد يمهمچنين احساسات او در آن مكان 
  

  مايالت آتيت  نوع تعلق  هويت محلي  سكونت  رضايت  تعلق به مكان

بيوگرافيگي، روحي   قوي  )فيزيكي، روحي، هيجاني(اينجا   هاي مثبت باال، ارزيابي  منسجم: داشتن  ريشه
  ادامه حيات  ايدئولوژيكي

  متغير  بيوگرافيگي، روحي، وابسته  گسسته  )فيزيكي، روحي، هيجاني(اينجا و آنجا   متغير  نامنسجم: داشتن  ريشه

هاي  ارزيابي پايين، اغلب  بيگانگي به مكان
اما ناتوان  ،تمايل براي ترك  وابسته  ضعيف  )فيزيكي، روحي، هيجاني(آنجا   منفي

  .براي انجام چنين كاري

متغير، نداشتن ريشه قوي در   وابستگي
آل،  زندگي در مكاني ايده  انطباقي، بيوگرافيكي، وابسته  متوسط  هرجايي  اجتماعي ويژه

  .هرجايي كه باشد

اي در مورد  انتظارات ويژه  وجود ندارد  ضعيف  جايي هيچ/ هرجايي   متوسط  غير متعهد مكاني بي
  .مكان وجود ندارد

  
  

، چندان اند گانهيبو در عوض افرادي كه نسبت به مكان  باشد يمنوع تعلق به مكان، ريشه داشتن در مكان  نيتر يقوكه ديديم، طور همان
به عبارت ديگر . تعلق به مكان ندارندر ، تنها تعلق از نوع وابستگي است، ريشه قوي دافرادي كه تعلق آنها به مكان. از مكان راضي نيستند

بنابراين براي اثبات تعلق اجتماعي در . و هويت آنها پيوندي قوي با همسايگي آنها ندارد شوند ينمآنها توسط هيچ اجتماعي شناسانده 
حال بايد ديد . داشتن در مكان شده است ع تعلقي بود كه منجر به ريشهبايستي دنبال انوا ،محله سنتي كه منجر به سكونت جمعي گشته

  . محله سنتي با استمرار سكونت جمعي در آن چگونه است كيفيت رابطه تعلقات بيوگرافيكي، روحي رواني و ايدئولوژيكي در
  
  
  

  محله مورد مطالعه
بافت مركزي شهر همدان، محله حاجي است كه داراي ر ماعي و كالبدي دپابرجا و پايدار به لحاظ اجت نسبتاًي سنتي و ها محلهيكي از 

هنوز شاهد اين هستيم كه  ي جديد در اين محله، ها مغازهو  ها ساختمانرغم بنا شدن  علي. باشد يم سالم نسبتاًمركز محله مناسب و 
  . چهره غالب محله را شكل داده است ،ي سنتيها نشانهو  ها دكان، ها كوچه، ها خانه

  . Cross, 2005نگارندگان براساس : مأخذ .اع تعلق به مكانانو. 3جدول 

 تعلق مكاني تعلق اجتماعي اي حس مكان ريشه

  .نگارندگان: مأخذ . رابطه تعلق اجتماعي با سكونت جمعي در مكان. 4جدول 
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  تحقيق روش
ي سني، شغلي، ها گروهجهت باال رفتن ضريب واقعيت و اعتبار تحقيق مورد نظر، سعي فراواني در انتخاب مناسب مكان، جامعه آماري، 

 نيتأم سؤال متنوع كه مجموع اهداف ما را 22پرسشنامه با  100منظور بدين. گرديد... اجتماعي، جنسي، مدت سكونت، وضعيت سكونت و 
. ي متنوع اجتماعي، فرهنگي، شغلي، سني و جنسي انتخاب گرديدها يژگيوشوندگان از ساكنان محله و با  پرسش. نمايد، طراحي گرديد

 40درصد مرد و  60سال انتخاب شدند و توزيع جنسيت در آنها به لحاظ زن و مرد بودن  60تا  30از متوسط سني بين  دهندگان پاسخ
. آشنايي كامل با محله داشتند اكثراًسال انتخاب شدند و  20تا  10دهندگان محله بين  متوسط دوره سكونت پاسخ. رديددرصد زن انتخاب گ

در زمينه شغلي و تحصيلي نيز سعي در . نيز از ساكنان اصيل محله، متولدين و حتي شاغلين در محله انتخاب شدند دهندگان همه پاسخ
 .شده است.... دار، دانشجو و  سواد، باسواد، خانه ي، بيا ادارهآزاد، ر م از كارگر،كارمند،كاتنوعات مختلف، اعالگوهاي انتخاب 

  ي تعلق روحي روانيها شاخص
، آنچه در ذهن باقي گذرد يماز آن  ها سالو روزها و  رديپذ يمو آن زمان كه حادثه فرجام  بندد ينمواقعه در خيال نقش  بي گاه چيهخاطره 

شدن مدت سكونت فرد  كه با طوالني گونه همانتعلق به مكان ]. 1387:16 ، حبيبي[ست كه حادثه در آن رخ داده است ، فضايي اماند يم
فرايندي كه در ايجاد ]. Relph, 1976:33[، وابستگي زيادي به تعامل فرد با ديگران در آن مكان دارد ابدي يمدر يك محل افزايش 

نشان  ،تحقيقات. ]Cross, 2005[، از جنس آشنايي، احساس، هيجان و خاطره است گردد يم تعلقات روحي رواني نسبت به محيط ايجاد
گيري رويدادها و  شكل"كه معيارهاي خاطرات جمعي كه نقش مؤثري در ايجاد تعلق جمعي به مكان دارد، به دو دسته اصلي  دهد يم

و  "ساختار اجتماعي و سياسي"ز اين دو گروه به دو بخش ، كه هريك اشود يمتفكيك  "ثبت و انتقال خاطره"و  "تعامالت اجتماعي
گيري رويدادها و تعامالت  امكان شكل"گذار در ريتأثمعيارهاي فرعي ]. 1387:5ميرمقتدايي،[ شوند يمتقسيم  "ساختار فضايي و كالبدي "

، طبقات اجتماعي، وقوع رويدادهاي مربوط به ساختار اجتماعي و سياسي شهر، شامل امنيت اجتماعي و محيطي، تنوع قومي "اجتماعي
در مقياس  ها پاتوقتاريخي، برگزاري مراسم، و معيارهاي فرعي مربوط به ساختار كالبدي و فضايي، شامل وجود انواع فضاهاي عمومي و 

محله، شامل ثبات و  مربوط به ساختار اجتماعي و سياسي "ثبت و انتقال خاطره و تاريخ محله"گذار در ريتأثمعيارهاي فرعي . محله هستند
و حفظ  ها نشانه، ها ادمانتداوم سكونت، و معيارهاي فرعي مربوط به ساختار فضايي و كالبدي، شامل حفظ ابنيه تاريخي و محله، وجود ي

  ]. همان[ باشد يمو اسامي  ها نام
حك شده است و آن را به احساس خاص  محلي كه غبار زمان نيز بر آنها نقش بسته است در خيال جمعي اهالي محلهر رويدادها و عناص

به همين علت همه فضاهاي . انگيزاند را برمي يو روان يكه در نهايت تعلقي خاص از جنس روح كند يمهمراه با هيجان و خاطره تبديل 
ش و آن گذر و اين آن ديوار و اين نب. در آن نقش بسته است ها نسلي ها خاطرهكه استمرار سكونت در آن واقع است، آنجامحله سنتي از 

.              1348اردالن، : مأخذ . مركز محله حاجي. 2تصوير 

 . 1348اردالن، : مأخذ . ساختار مركز محله حاجي. 3تصوير 
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ي جاري ها سنتي جمعي ما هستند، مكان انباشت فرهنگ ما، مكان انباشت ها خاطرهكنج، پيش از آنكه ديوار و گذر باشند، مكان انباشت 
ي آشنايي با فضاهاي محله سنتي است كه ها شهيري مرجع محله همان ها مكان ].1387:20حبيبي،[و مكان صور خيالي مردمان شهر ما 

بحث ديگري كه در . دينما يمو موجبات تعلق روحي رواني ساكنان را فراهم  بخشد يماين فضاهاي آشنا، به خود صورت  به واسطه محله
گرا  برون اتاجتماع ،بر اساس تحقيقات به عمل آمده. باشد يمي محله سنتي با تعلقات روحي رواني ين زمينه مطرح است، رابطه درونگرايا

از طرف ديگر جامعه و افراد درونگرا بيشتر تمايل به داشتن قلمرو ]. Canter, 1971:127[حريك محيطي نياز دارند به سطح باالتري از ت
بست و  ي بنها كوچهي مركزي و همچنين ها اطيحبنابراين وجود  ].1383:170،لنگ[ دهند يمدار را ترجيح  ي حياطها خانهدارد و 
ي روحي رواني ساكنين محله ها يژگيوتي، موجب ايجاد بستري مناسب جهت هماهنگي با ساده در محالت سنو ي بدون روزنه ها جداره

  . گشته است
از  »رلف«. در ايجاد حس تعلق و ماندگاري در مكان است ها سنتو يا به عبارتي  ها افسانهو  ها نييآدر اين زمينه، نقش  عامل مهم ديگر

برگزاري ساليانه مراسم عاشورا نه تنها موجبات تعلق  ،به عنوان مثال]. Relf, 1976:207[ داند يمرا باعث مردن مكان  ها نييآرفتن  بين
، براي شركت در اين مراسم، اند داشتهدر محله سكونت  قبالً، بلكه شاهد اين هستيم كه افرادي كه دينما يمافراد ساكن به محله را فراهم 
ري و كالبدي كه موجب ايجاد خاطره و در نهايت تعلق روحي رواني در محالت از عوامل ساختا. ندينما يممحله گذشته خود را انتخاب 

يي خاص هر محله و تمايز ساختاري و كالبدي بين خواناسنتي گشته است، عدم شباهت بيش از حد اجزاي محله است كه خود موجب 
. ي خاص خود، ممكن است متفاوت باشداه تفاوتتصوير ذهني و بار خاطراتي هر شخصي نسبت به اجزاي محله با . گردد يممحالت 

نقش نقاط شاخص محله سنتي  ،در اين ميان. بخشي به محله نقش مهمي را دارا هستند ليكن همين اجزاي متفاوت در تشخص و هويت
نشاني دادن به همه نقاط محله سنتي و آن موجب شناسايي  به واسطههستند كه  مبادياين نقاط شاخص همان . ناديده گرفت توان ينمرا 
مروزي، ارتباط خالف محالت اي محله سنتي نيز با اين نقاط، بركه ساير اجزا شود يمبيشتر عيان زماني  ،بار خاطراتي اين نقاط. باشد يم

و  ها گرهفضاها، . باشد... .، مسجد، مركز محله، درخت و زاده امام تواند يماين نقاط شاخص . اند نمودهبرقرار  اي يفضايي و كالبدي قو
هايي كه تظاهر بيروني بيشتري داشته نظير مركز محله يا مسجد، بار خاطراتي جمعي بيشتري را در اذهان ساكنان محله نقش  كاربري

  .بسته است
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آشنايي افراد محله 
  سطح طبقات اجتماعي هم

  )ها خاطره(وقايع و حوادث 
  ها روابط همسايگي
  هاي جمعي برگزاري آيين

 هادهاي مردميها و ن سازمان

  ها مركز محله
  ها نشانه

  درونگرايي محله
  ابنيه تاريخي
  ساز عناصر خاطره

 ها و اسامي نام

 رابطه روحي رواني اي پيوندهاي هيجاني و خاطره

 ي اجتماعيساختارها

 كالبديساختارهاي 

  .نگارندگان: مأخذ . ـ رواني هاي تعلق روحي خصشا. 1نمودار 
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  ي تعلق اخالقي و ايدئولوژيكيها شاخص
هيچ رفتار، اثر . بيني آن جامعه است ي فرهنگي و جهانها شاخص، برگرفته از كنند يمي القاء مفهومي كه مكان و خصوصيات آثار انسان

كه فرهنگ و  از آنجا]. 1379:7نصر، [نباشد  متأثربيني آن جامعه  انساني و محيط زندگي وجود ندارد، مگر اينكه از فرهنگ و جهان
، لذا در ارتباط با اخالق و مسئوليت نيز بايست به فرهنگ و باشد يمدو عنصر مهم فضاي حركت جامعه به سمت كمال  ،بيني جهان
ي اخالقي نزد آن جامعه مشخص گرديده و سپس با توجه به نحوه و ميزان ها ارزشبيني آن جامعه رجوع شود تا معيار زندگي و  جهان
مطرح است،  »كراس«ن نوع تعلق طبق نظريات آنچه كه در اي. ي اخالقي در جامعه، به دنبال تعلق اخالقي گشتها ارزششدن اين  پياده

كه در آنجا  برد يمفارابي از مدينه فاضله نام ]. Cross, 2005[ باشد يمتطابق ساختار فضا با خلقيات، اعتقادات و باورهاي افراد جامعه 
ي ها يژگيوهر، حقوق اهل شهر، عدالت، امنيت، مديريت سالم شر فضايي مبتني ب ،همگي نسبت به هم برابر بوده و فضاي آنجا ها انسان

رفتارهاي فردي و جمعي در يك مكان برگرفته از ]. الف1387زاده،  نقي[ است رهيشهر و غاخالقي و رواني ساكنان، مباني رفتاري اهل 
، مباني، هر قدر تطابق فضايي و كالبدي مكان با اصول. بيني مردمان آن دارد هايي است كه ريشه در اعتقادات و جهان اصول و ارزش

اعتقاد افراد جامعه در . گردد يمو بايدها و نبايدهاي اصول اعتقادي افراد جامعه بيشتر باشد، تعلق خاطر به آن مكان نيز بيشتر  ها ارزش
   .دشو منجر به تعلقات اخالقي و ايدئولوژيكي تواند يمچنانچه در ساختار اجتماعي و فضايي مكان متجلي گردد،  بايدها و نبايدهايي است كه

اين فضاي . بخشي فضاي محله ايفاء نموده است فضاي فكري كه در محله سنتي حاكم بوده است نقش مهمي در تعلق اجتماعي و هويت
ي انساني و بينش اعتقادي و اخالقي اهل محله بوده است موجب ايجاد تعلق اخالقي خاص و همچنين ها ارزشاز  منبعثفكري كه 
آيات و روايات بسيار متعددي در فرهنگ اسالمي و متون اسالمي راجع به مسئوليت . و مكان گشته است نسبت به فضا پذيري مسئوليت

جانشين خدا بر روي زمين بوده، بنابراين مسئوليت خاصي نيز  ،حيات خصوصي و جمعي وجود دارد، زيرا انسانو انسان نسبت به مكان 
ركن اصلي ايمان نيز توحيد بوده، بنابراين . بتني بر ايمان و باور ساكنان محله استتعلق اخالقي م. نسبت به زمين و مكان حيات خود دارد

همه موضوعات مربوط به . كند يمدر جهت تجلي اين باور مسجد محله نقشي خاص در جهت هدايت، تعلق اخالقي و ايدئولوژيكي بازي 
 ،اين اصل]. 324 :ب1387زاده، نقي[ باشد يم اثمره آن تقو ، كهگردد يمفضاي فكري و تعلق اخالقي محله سنتي به اصل توحيد ارجاع 

د رفتار و تعه ،يعني عمل. كند يمفضاي زندگي هدايت و ساكنان محله را به نوع رفتار، نوع ارتباط با يكديگر، چگونگي ارتباط با طبيعت 
ع رفتاري كه اهل محله نسبت به فضاهاي نوو و احساس  گردد يمي ديني استخراج ها آموزهنسبت به مكان محله بر اساس  هاهل محل

با فضاها و عناصر محله رفتار  ديگو يمگونه كه اعتقاداتشان نآ ،هدر نتيجه ساكنان محل. باشد يماخالق اسالمي ز محله نيز دارند برگرفته ا
. باشد يمبه آن  داري پايها ارزشو كالبد محله نيز تجلي اصول و  دينما يمكرده كه اين خود نوعي تعلق اخالقي به محيط را ايجاد 

زيستن اهالي محله، ضرورت ايجاد فضاي فكري خاصي است كه منجر به نوعي آداب رفتاري و سپس فضاي عيني  مؤمنمسلمان و 
ي اسالمي كه در محله سنتي در ها ارزشبعضي از . دينما يمخاص گرديده كه در نهايت تعلق اخالقي خاصي را در محله تعريف و تبيين 

وحدت، عدل، : از  است ساري و جاري بوده و منجر به تعلق اخالقي در محله نيز گشته عبارت ،وب كالبد، فضا و اجتماع اهاليچارچ
انسان، ر محيط ب ريتأثبا عنايت به . به معروف و نهي از منكر، كرامت، تفكر، حياء، تواضع، آموزش، پرورش و غيرهر عبادت، ذكر، احسان، ام

  . حله حاجيمركز م. 4تصوير 
    .نگارندگان:  خذأم

   .مسجد محله حاجي يك نشانه كالبدي و عملكردي. 5تصوير 
    .گاننگارند:  خذأم
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انساني، فضاي فكري، رفتاري و عيني، محله سنتي مأمن تجلي بروز رفتارها و اخالقياتي بوده كه در چارچوب باورها رفتارهاي و فرهنگ 
  .باشد يمبر فضاي محله سنتي  رگذاريتأثعناصر  نيتر مهم ،ي فرهنگي و اخالقيها ارزش. و اعتقادات اهالي محل تعريف شده است

گرفته از  نشأتمؤثر بوده، منبع و مأخذ مشترك قوانين حاكم بر محله است كه همگي  عامل ديگري كه در تعلق اخالقي اهل محل  
 همان حاكميت قانون الهي است كه همگي را ملزم ،اين قوانين]. 139 :الف1387زاده،  نقي[ باشند يممباني اعتقادي و فرهنگي اهالي آن 

. باشد ينمو از جنس قراردادهاي اجتماعي  گردد يمع و پيكره واحد و موجب همبستگي، پيوستگي، عدم انقطا كند يمپايبندي به آن  به
  . همين عامل مشترك موجب پايداري سكونت و تعلق خاطر نسبت به محيط ساكنين محل گشته است ،بنابراين

  
  بيني و اعتقادات جهان

  فرهنگ

  سنت

  هاي ديني آموزه

  ها اصول و ارزش

  اخالق

  مشاركت

  هدايت

 
  ي تعلق بيوگرافيكي ها شاخص

كه در آن ، كند يمزندگي جايي كه فرد  هنگامي ژهيبه و، ابدي يمشدن مدت سكونت فرد در يك محل افزايش  تعلق به مكان با طوالني 
در فرآيندي كه . [Relf, 1976:33] باشد يمتعلق به مكان عامل مهمي در ايجاد  ،دبنابراين استمرار سكونت و تول .باشد شدهنيز  متولد

 شيها خاطرهي كه ا گذشته. باشد يم، تولد، حيات، مرگ و استمرار آن و يا به عبارتي گذشته، حال و آينده  شود يماين نوع تعلق مطرح 
ي كه بستر آمال و آرزوهاي دور و دراز است ا ندهيآو  گردد ينم، حالي كه در گذر است و در آن حضور ميسر دارد يمذهن را به خود مشغول 

، باشد يممكمل تاريخچه اهالي آن  وجز ،محله سنتي. گردد يمحيات و زندگي ساكن در محله با قصه تولد وي آغاز  ].1387:18حبيبي،[
آنچه كه اين امر را در محالت گذشته قوت . ي تاريخي و خانوادگي ساكنان آن را در همان محله پيدا نمودها شهير توان يمكه  طوري

اهالي يك محله . ي در محله گشته استود موجب پيوندهاي اجتماعي و آشنايدر محله است كه اين خ استمرار سكونتزمينه بخشيده، 
مكان وقوع زندگي  ،محله در گذشته. م موجب حس تعلق به محله گشته است، بلكه سكونت دايباشند ينمديگر شهروند به معناي امروزي 

مأمن حضور گذشته، حال و آينده  ،محله ،بنابراين. ي مشاع محلي استها ارزشز ا متأثر رديپذ يمروزمره آدمي است و نقشي را كه هر فرد 
ي محيط و مكاني كه در آن زائيده و بزرگ ها يژگيوي محيط و مكان زندگي ما به ها يژگيوهراندازه كه . آدمي در كالبد و تاريخ آن است

زماني تعلق به مكان  ،بنابراين]. Bachelard, 1969: 61[ است تر منطبقهاي ما  ال تر باشد، آن مكان و محيط با ايده ، نزديكميا شده
هر فردي محله سكونت خود را با . كه مكان عالوه بر ارتباط با گذشته و حال، آينده را نيز شامل گردد ابدي يمبراي ما اهميت بيشتري 

ني و نمادها براي افراد غريبه مشكل ي دروها ارزشكه درك اين  كند يمعملكردهاي خاص ذهني پر و ي نمادي ها ارزشيكسري 
ي ها هيپاآنان را هويتي مشترك بخشيده و موجب استواركردن  ،ها انسانمحله سنتي با ايجاد وحدت ]. Gram, 2004: 21[ باشد يم

 .گردد ميم زندگي ميسر ش آدمي در محله به عنوان مكان دايو اين نقشي است كه ايفاي آن تنها به دليل زاي دهشجامعه 

  
  

 پيوندهاي اخالقي و اعتقادي ديپيوندهاي اخالقي و اعتقا

  .نگارندگان: مأخذ . هاي تعلق اخالقي و اعتقادي شاخص. 2نمودار 
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  استمرار سكونت در مكان

  تولد، حيات و مرگ

  گذشته، حال و آينده

  
  بحث
در ايجاد حس تعلق به محله را دارا  ريتأثباالترين ميزان و  ،رابطه روحي رواني ها، و با سنجش پاسخ كه كراس بيان نمودطور همان

ي تلخ و ها خاطرهي افراد، اغلب شامل؛ روابط همسايگي، آشناياني گذار در پيوندهاي روحي روريتأثعوامل و ساختارهاي اجتماعي . باشد يم
و نهادهاي مردمي در  ها سازماني جمعي و وجود ها نييآبرگزاري شيرين در محله، وجود طبقات اجتماعي هم سطح در كنار همديگر، 

در مورد نقش . نمايد ايفا ميندهاي روحي رواني ي در ايجاد پيوهمسايگي و آشنايي افراد نقش بسزاي، كه در اين ميان روابط باشد يممحله 
گفت كه وجود مركز محله با سازمان فضايي خاص و عملكردهاي  توان يمي و كالبدي در ايجاد پيوندهاي روحي رواني، ساختارهاي فضاي

و فضاها با  ها كوچهي گذار منادرخت در مركز محله و همچنين  و ي كالبدي نظير مسجد محله، چمنها نشانهنياز، عناصر و د متنوع و مور
بيشترين نقش را در ايجاد پيوند روحي رواني افراد بازي ... دار و در نهايت بناهاي تاريخي نظير حمام، مسجد، بازارچه و اسامي هويت

كالبدي در  نقش عوامل و ساختارهاي اجتماعي در ايجاد پيوندهاي روحي رواني بيش از نقش ساختارهاي فضايي و ،در نهايت. كردند يم
  .محله بود

همچنين نتايج تحقيق نشان داد كه پيوندهاي اخالقي نقش اندك بيشتري نسبت به پيوندهاي بيوگرافيكي در ايجاد حس تعلق نسبت به 
 با مالحظه جداول همبستگي اسپيرمن بيوگرافي و اخالقي وجود دارد؛ ،ـ عاطفي رابطه معناداري بين عوامل روحيو  كنند يممحله بازي 

  : ديآ يمنتايج ذيل به دست 
  
  
  
  
  

  گيري نتيجه
بطه تحقق تعلق جمعي در محله سنتي ناشي از تجربه متقابل نيروهاي فيزيكي، هيجاني، اجتماعي بوده كه در غالب سه نوع را

تعلق افراد محله به محيط و محله زندگي خود، حاصل ارتباط دروني، تصورات ذهني، . شود يمرواني و اخالقي تعريف  ـ بيوگرافيكي، روحي
حس تعلق به محله از يك طرف، ريشه در استمرار سكونت و . خصوصيات محيطي و مباني فرهنگي و اعتقادي ساكنان آن بوده است

دارد و از طرف ديگر برگرفته از بسترهاي عيني و بيروني ... نظير؛ وقايع، سنت، تاريخ، فرهنگ، اعتقادات، اجتماع و  ي ذهني افرادها تجربه
بنابراين، محله سنتي آنجايي است كه نيازهاي جمعي و فردي افراد عالوه . باشد يم... در محيط، نظير؛ نوع طراحي، سازمان محله، كالبد و 

ي را در برگرفته است و اين بدان معناست كه شهرسازان و طراحان، بايستي در طراحي شناخت روانو نيازهاي  بر سرپناه، رشد اجتماعي
محيط متوجه تنوع نيازهاي انساني بوده و در برآوردن آنها كوشش حداكثري نمايد و همچنين در مورد ارتباطات بين مفاهيم گذشته، حال 

هاي  در نمودار زير مؤلفه .ي تحقق سكونت اجتماعي، فراهم گرددها نهيزمبدست آورده تا  و آينده فضاي مورد طراحي خود بينشي كامل
  . مهم در ارتباط با تعلق جمعي به مكان كه منجر به تحقق سكونت اجتماعي در محله سنتي شده، بيان گرديده است

 

 اخالقي بيوگرافي روحي و عاطفي  اسپيرمن

  0.56  0.46  1 روحي و عاطفي

 0.56  1  0.46 بيوگرافي

  1 0.46  0.56 اخالقي

 رابطة بيوگرافيكي پيوندهاي تاريخي و خانوادگي

  .نگارندگان: مأخذ . هاي تعلقات بيوگرافيكي شاخص. 3نمودار 

ـ  ضريب همبستگي اسپيرمن براي بررسي ارتباطات روحي .5جدول 
  .نگارندگان:  مأخذ. عاطفي، بيوگرافي و اخالقي با همديگر در محله
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 استمرار سكونت در محله

 تولد حيات مرگ

گذشته، حال، آينده

 مالكيت خانه

نام  گذاري محله براساس نام
ها شخصيت

 هاي مختلف گروه

اي پيوندهاي قومي، اجتماعي، حرفه

عدم تفكر مادي و فيزيكي به خانه

 سكونتفاصله بين محل كار و 

هيجانيپيوند 
 اي خاطره

رابطة 
بيوگرافيكي

  آشنايي افراد محله
 هاي فرهنگي سنخيت

وقايع و حوادث

 روابط همسايگي

 هاي جمعي آيين

 ها و نهادها سازمان

 ز محله سنتيبرانگي عناصر خاطره

ها مركز محله

 درونگرايي محله

ها نشانه

ها و اسامي نامه

 ابنيه تاريخي

هدايت

اعتقادات

فرهنگ

 ينيهاي د آموزه

 هاي اسالمي اصول و ارزش

 اخالق

مشاركت

سنت

  پيوند تاريخي
 و خانوادگي 

رابطة روحي 
 و رواني

اخالقيپيوند 
 و اعتقادي

رابطة 
 اخالقي

  حس
 مكان 

تعلق 
 اجتماعي

  تعلق
 مكان

  اقناع
 نيازهاي 

نيازهاي رواني

خودشكوفايي

 شناسي انسان

وقوف وآگاهي

 سكونت جمعي
 محله سنتي(

نيازهاي 
 شناسي زيبايي

نيازهاي مادي

نيازهاي 
 اجتماعي

  .نگارندگان: مأخذ . هاي تعلق اجتماعي در محلة سنتي شاخص.  4نمودار 
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