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  اي در شهر شيراز ي پايدار محله هويت و توسعه  

 

 
 
 

 
 1392 تابستان  31جغرافيا و توسعه شماره  

  10/4/1390:  وصول مقاله    
  14/9/1391:  أييد نهايي ت  

 107 - 120:  صفحات 

  

  اي در شهر شيراز پايدار محله ي هويت و توسعه
  فخرآباد ي محله: مورد

  
  2، حبيبه روزبه 1پور دكتر مسعود صفايي

  

 

  چكيده
ريزان شهري قرار گرفته و از اهميت فراواني برخوردار است؛ چرا كه با نگاهي به  شهرها مورد توجه برنامههاي اجتماعي  امروزه جنبه 

ابعاد را در  ي عدي بود كه كليهريزي شهري از نگاه صرف كالبدي به نگاهي چندب توان شاهد ارتقاء برنامه ريزي شهري مي تاريخ برنامه
ريزي شهري در طول قرن بيستم براي فائق امدن بر مسائل شهري  عنوان يكي از ابزارهاي برنامهاز طرف ديگر محله نيز به . گيرد برمي

بيشتر از آنكه واحدهاي جغرافيايي و كالبدي باشند  ها محلهدر حقيقت . هاي مختلف به آن توجه شده است مطرح بوده و از ديدگاه
  . نديآ يمريزي به حساب  برتري براي برنامهواحدهاي اجتماعي و فرهنگي هستند و از اين جهت واحدهاي معت
عوامل ت در محالت پرداخته و تأثير ريزي شهري به بررسي عامل هويدر پژوهش حاضر با توجه به اهميت ابعاد اجتماعي در برنامه

سازي مقدمات م فراهمچراكه اين عوامل يكي از منابع بالقوه مه. گيردبخشي به محالت مسكوني مورد بررسي قرار مي در هويت مؤثر
ي ها يبررستحليلي و بر مبناي  - بر اين اساس با استناد به روش توصيفي. باشدهاي توسعه ميو تضمين ماندگاري شاخص داريپا ي توسعه

ت در محله فخرآباد شيراز بررسي خواهد شدميداني، عامل هوي .  
. يق آزمون كاي اسكوئر، ضريب في و كرامر و  ضريب الندا انجام شده است، از طرSPSS رافزا مرن از استفاده با ها داده تحليل و تجزيه

فرهنگي با شدت همبستگي قوي و كاهش خطاي باال، ارتباط بيشتري با عامل هويت دارند و  - كه متغيرهاي اجتماعي دهد يمنتايج نشان 
 .كسب كرده استه پايداري محله موفقيت نسبي كنند فخرآباد در برآورده ساختن نيازهاي ساكنين از لحاظ اصول تضمين ي محله

  .هويت، تعلق خاطر، توسعه پايدار، محله مسكوني: ها كليدواژه
  

                                                     
  safaee_p@scu.ac.ir                                                                            )ولؤنويسنده مس( دانشگاه شهيد چمران اهوازريزي شهري،  دانشيار جغرافيا و برنامه -1
  دانشگاه شهيد چمران اهواز ،ريزي شهري رنامهكارشناس ارشد جغرافيا و ب -2
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 1392 تابستان، 31هم، شماره ديازه جغرافيا و توسعه، سال فصلنام

 مقدمه

از مهمترين ) واحدهاي همسايگي(محالت مسكوني     
ترين ترين تقسيمات كالبدي شهر و از كهنو اساسي

: 1383محمدي، (رود  شمار مي هاي شهرنشيني بهميراث
توانند احساس هويت و تعلق ها ميسكونتگاه اين ).621
اين . را در بين ساكنان گسترش دهند محيط به 

روح مشاركت را گسترش داده و به  تواند يماحساس 
بهبود محيط زندگي خود اقدام نمايند، در مراسم و 

ها و كرده و در غم  هاي مختلف شركت مناسبت
ذر حس هاي همديگر شريك باشند و از اين رهگ  شادي

 .)15: 1381احمدزاده، (ها تقويت گردد مشاركت در آن
در زمان حاضر نيز محالت مسكوني به عنوان يكي از 

ريزي در ساخت فضايي شهر و واحدهاي پايه برنامه
واحد سازمان فضايي در پايداري شهري  نيكوچكتر

گيري  اي كه شكلبه گونه. كنندنقشي اساسي ايفا مي
يم روابط اجتماعي و ميزان تعلق اي و تحك هويت محله

ساكنين به اين واحدهاي خرد، با پايداري  خاطر
جعفرپور، (باشد  تنگاتنگ مي در ارتباطشهري  هاي محله
 گونه نيابا بررسي عامل هويت در . )1384خواه،  ادب

هاي شهري كه توجه به آن در جديدترين  سلول
 تأكيد است، ميزان هاي شهرسازي نيز مورد نظريه

بر اين اساس با در . شودپايداري محالت مشخص مي
نظر داشتن زمان و تغييرات حاصل از آن، محله به 

كه  كالبدي ي تنها از جنبه شهر ايراني، نهعنوان سلول 
  محيطي نيز بررسي و زيست به لحاظ اجتماعي

 هويت عامل بررسي حاضر پژوهش اصلي هدف. شود مي
 توسعه به دستيابي منظور به فخرآباد شيراز، محله در

و متعاقب آن اهداف فرعي  باشد مي ايمحله پايدار
ديگري نيز در متن اصلي مقاله به تفصيل بررسي 

مطرح شده در تحقيق حاضر با  اصلي سؤال .شوند يم
يا محله فخرآباد آ: زا ستتوجه به هدف مورد نظر عبارت

تي و در پي آن فرضياباشد؟  هويت مي اي با شيراز محله
  : شود كه شامل عنوان مي

 فرهنگي -اجتماعي هايشاخص بين رسد مي نظر به -1
 وجود داريمعني ي رابطه مسكوني محالت هويت و

  .دارد
 و محيطي زيست هايشاخص بين رسد مي به نظر -2

  .دارد وجود داريمعني ي رابطه مسكوني محالت هويت
 تهوي و كالبدي هايشاخص بين رسد مي نظر به -3

  .دارد وجود داريمعني ي رابطه مسكوني محالت
  

  روش انجام تحقيق
با استناد به روش بر آن است در اين تحقيق سعي     

هاي ميداني و بر مبناي بررسي تحليلي و -توصيفي
ي فخرآباد شيراز به   پيماشي، عامل هويت را در محله

 ايمحله.شودپايدار بررسي  ي منظور دستيابي به توسعه
هاي بررسي. باشدفرسوده مي محالت بافت ه جزءك

ن ابا ساكن شده با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه انجام
. است گرفته ميداني صورت هايمحله و برداشت

راجع به  هاي تهيه شده كه شامل اطالعاتيپرسشنامه
محيطي  زيست فرهنگي،  -اجتماعي(هاي تأثيرگذارمؤلفه

ن اباشد، بين ساكنمي خشي به محالتب در هويت....) و
با توجه به كيفي بودن متغيرها . شده استمحله توزيع 

ها از آزمون كاي اسكوئر، و همچنين اسمي بودن آن
ضريب الندا براي تجزيه و تحليل نتايج ضريب في و 

بر اين اساس . حاصل از پرسشنامه استفاده شده است
رد نظر به هاي موهاي مربوط به شاخصپرسشنامه

ن محله توزيع اتعداد كل واحدهاي مسكوني، بين ساكن
خانوار  420هاي مورد نظر بين پرسشنامه. شده است

قابل  ي نكته. توزيع شده است ي موجود در محدوده
مورد نظر بر مبناي  ي توجه اينكه انتخاب محدوده

اي، انجام شده اي چند مرحلهخوشه گيري روش نمونه
 ي يق تالش جهت ارزيابي محلهتحق هدف كلي. است

اي قديمي و شناخت معيارهاي فخرآباد به عنوان محله
بخشي محله و شدت همبستگي هر  الزم براي هويت

كدام از متغيرهاي تأثيرگذار بر هويت و نهايتاً رسيدن 
  .باشد يممسكوني  ي به پايداري در محله
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ي سنتي و در الگوهاهويت و پايداري محالت 
  سازي ايراننوين شهر

اخير  ي پايدار امري است كه در چند دهه ي توسعه    
كشورهاي  ي عنوان راهبردي اساسي در فرآيندتوسعه به

با اين همه . مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است
توان اين با فرو كاستن اين مفهوم به مباني پايه آن، مي

يني دكتر بحر. رويكرد را رويكردي باستاني قلمداد نمود
هاي اكولوژي محل توجه به محدوديت "معتقد است كه

جويي در  سازگار با طبيعت، صرفه ي نظير آب، توسعه
هاي مناسب  منابع، استفاده از مصالح بومي، ابداع روش

جهت ادامه حيات، نظير قنات و بادگير و استفاده 
هنرمندانه از آب و گياه جهت تلطيف هوا و ايجاد 

ها، فضاهاي ها در حياطباغچهمناظر مطبوع، ايجاد 
يي از عوامل مؤثر در اين ها نمونهاطراف شهرها همه 

 ي در عرصه. )279: 1378بحريني، ( "اند پايداري بوده
پايدار به ويژه با تأكيد بر  ي شهري مباني توسعه

بخشي به فضاي زيست   جوامع محلي و انسجام ي توسعه
نيز  اسالمي، -اين جوامع در فرهنگ كهن ايراني

الگوي سكونت نيمه . جايگاهي بس عميق داشته است
روستايي موجود در فرهنگ ايراني، موجب  نيمه -شهري
اي همبستگي قومي و نژادي شده گيري گونهشكل

توجهي از آن را هاي قابل است كه امروزه نيز نمونه
وضوح مشاهده اي بهعشيرهدر الگوي جوامع توان مي

نظام طبقاتي محالت در هم با ظهور اسالم . نمود
ترين در اين محالت از فقيرترين تا غني. شكسته شد

عمومي  ي عرصه. كردندافراد دركنار يكديگر زندگي مي
اجتماعي و  رواني،  نيازهاي  محالت بسترساز تأمين

ساكنان  ي برقراري روابط اجتماعي چهره به چهره
 محالت با يكديگر بود و اين پيوندهاي اجتماعي در

ساز كننده كالبدي زمينه تعريف هايكنار ويژگي
احساس مشترك در ساكنان بود، اين هم پيوندي را 

 دانست توان يكي از داليل با هويت بودن محالتمي
  .)43: 1386زرآبادي، خزاعي،  سعده(

هاي ارزشمند كالبدي و  در حقيقت شهر سنتي با بارزه
. ري محله استتمام نمايي از پايدا ي اش آينهاجتماعي

به طور كلي محله در شهر سنتي جزئي از يك كل به 
هم پيوسته است و در ارتباط با ساير اجزاء نقش خود 

در آغاز . )43: 1386زرآبادي، خزاعي،  سعده( يابد را بازمي
هاي فردگرايانه در قرن بيستم و با گسترش ديدگاه

جامعه و ايجاد تغييرات سياسي، اجتماعي وتكنولوژيكي 
زندگي اجتماعي  عنوان عامل مهم در از اعتبار محله به
و مباني طراحي ساختار  استشده و فردي كاسته 

هاي فكري  شهري نيز، تحت تأثير هنجارها و ارزش
بر اساس اين ديدگاه، . جديد، مورد بازبيني قرار گرفت

ها و محيط زندگي افراد بيش از آنكه نمايانگر ارزش
اشد، به فضايي كامالً فردي ن باهويت اجتماعي ساكن

تبديل شد، تا در آن فرد بتواند خود را از بايدها و 
هاي انساني نبايدهاي اجتماعي رها ساخته و خالقيت

آرمان  اي، انديشه   چنين بر اساس. خود را شكوفا كند
شهرهايي قرار گرفت كه روابط  ساخت كالن شهرسازي،

م توان ممكن برسد و تما اجتماعي در آن به حداقل
 افتد كار  و صنعتي به انسان براي رشد اقتصادي

هايي  از آن پس ايده. )2: 1384خواه،  جعفرپور، ادب(
چون واحدهاي خوديار كالرنس پري و مشخصات طرح 

هاي به  محله مسكوني اشتاين جايگزين تمام اندوخته
الذكر  الگوهاي فوق .دست آمده از محالت سنتي گرديد

پذيري يك محله، عناصر توزيعي  تكه تنها ميزان جمعي
دسترسي و سلسله  هاي شبكه واحدهاي خوديار، ويژگي

مراتب آن، تعريف مركزيت محله با يك عنصر آموزشي 
و تناسب شعاع دسترسي و خدمات را مورد توجه قرار 

توجه به مناسبات اجتماعي و فرهنگي،  داد، بي مي
ه اقتصادي و اقليمي بستر طراحي محدوده، سرلوح

قرار گرفت  در نظام شهري ما محالت ريزيبرنامه
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اين موارد  ي همه .)43: 1386زرآبادي، خزاعي،  سعده(
باعث شده است كه امروزه بحران هويت در شهرها و 
محالت مسكوني شهر به عنوان بحراني جهاني شناخته 

ها و مكان اين مسأله مربوط به فقدان هويت.شود
امروزه با . هاستمكانيكسان و يكنواخت شدن همه 

اي مثابه سياره شهرهاي بزرگي روبرو هستيم كه خود به
بزرگ هستند و هر روز شاهد اصطالحات جديدي براي 

از جمله متروپليس،  توصيف اين شهرها هستيم،
از آنجايي كه اين شهرها . مگاالپليس و اخيراً مگاسيتي

براي  اند، لذا امروزهاي شدهقوارهتبديل به موجودات بي
ريزان شهري و باالخص از نوع پايدارش، برنامه ي توسعه

ي ها تيمحدودها و و مسؤولين حوزه شهرسازي توان
، يعني كنند يمشهري را بر پايه اجزاي خرد آن بررسي 

هاي واحدهاي شهري كه همانا محله نيكوچكتراز 
شهري هستند كار را شروع كرده و راهبرد از پايين به 

ريزي خود در پيش  ام مديريتي و برنامهباال را در نظ
  .  تا به اهداف خود برسند اند گرفته

  
  هويت و تعلق مكاني

 هويت كه انسان هر وجودي شخصيت از بخشي    

 نآ با را خود او كه است يمكان ،سازد يم را وي فردي
 هنگامي وي. شناساندمي ديگريبه و كندمي شناسايي

 نآ به متصل را خود د،كنمي فكر خود به راجع كه
      بر خود از بخشي را مكان آن و داندمي مكان

 به عميق ايرابطه مكان نآ و او ميان و شماردمي

   .)236: 1385 رضازاده،( آيد مي وجود

 بوده ساكن نآ در افراد كه هستند هاييمكان هااين   

 گونهاين. هستند نآ در مدآ و رفت حال در مكرراً و

 كانون و بوده معاني ترينعميق برگيرنده رد هامكان

 باشندمي قوي بسيار احساسات و عاطفي تعلقات
(Chow,Healey, 2008: 336). دهد ها نشان ميبررسي

كنند ها با مكاني كه در آن زندگي ميكه روابط انسان

تر از صرف اي عميقبسيار پيچيده بوده و چنين رابطه
است، به   آن مكان  بودن در آن مكان يا مواجهه با

 "خود هماني با مكان"توان به اي كه آن را ميگونه
حقيقت  در(Wester-Herber,2004:111) كرد  تعبير

، شود يهويت مكان بخشي از هويت فردي تعريف م
فرآيندي كه به واسطه آن تعامالت و كنش متقابل 

و افراد، خودشان را  رديگ يها با مكان صورت م انسان
 .كننداي توصيف ميتعلق به مكان ويژهبرحسب 

بعات محيط، تو  راتيترين تأثهمچنين يكي از مهم
له تعلق مكاني است كه تا حدود زيادي با هويت أمس

  مكاني پيونديتعلق . دارد مكان ارتباط تنگاتنگ
. كننداي برقرار مياست كه افراد با مناطق ويژهعاطفي 

دهند در آنها اقامت مي كه افراد ترجيح هاييمكان
كنند مي ها نيز احساس آرامشكنند و در اين مكان

Hernandez, Hidalgo, Salazar-Laplace, Hess 
بر اثر اين رابطه محيط به يك لنگرگاه  .) ( 310 :2007

گاه اين تعلق مكاني از سطح  .شودرواني تبديل مي
رود و از شناختي فردي فراتر ميهاي احساسيتجربه

يق احساس مشترك جمعي براي يك محدوده طر
كشور و براي يك ملت نيز تا سطح يك تر عيفضايي وس

  . )238: 1385 رضازاده،(شود گسترده مي
  

  اي پايدار محله ي توسعه
معطوف به ارتقاي سطح و كيفيت  "توسعه"اصطالح    

زندگي افراد و بهبود رفاه عمومي جامعه است و 
ستمرار اين فرايند در طول آن، اشاره به ا "پايداري"

پايدار، كليه  ي به اين ترتيب، توسعه. هاي بشر داردنسل
بائي، ( گيردها و ابعاد زندگي بشر را در برمي جنبه
پايدار به دنبال  ي توجه به توسعه ).113: 1388
ي زيست محيطي و مشكالت افزايش جمعيت ها بحران

در  معرفي اين واژه. ي مطرح شدالملل نيبدر سطح 
 "آينده مشترك ما"ادبيات زيست محيطي با گزارش 

. مطرح گرديد 1987يا گزارش برانتلند در آوريل
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پايدار شده است كه اين  ي تعاريف متعددي از توسعه
 )19: 1381عزيزي،(رساندگستردگي ابعاد آن را مي تعاريف

پايدار از  ي ترين تعريف توسعه به هر حال قابل قبول
: است محوري از آن  داشت مردمالمللي بربين نظر

اي كه نيازهاي نسل حاضر را بدون به مخاطره  توسعه
ي آينده براي تأمين نيازهاي ها نسلانداختن توانايي 

هاي  بحث ) Hugh,2000: 303( خودشان، برآورده سازد
هاي توان در سطوح و فعاليتپايدار را مي ي توسعه

لمللي، ا بين هايمختلف مطرح كرد كه شامل مقياس
، )شهري(اي، محلي استاني، ناحيه -ايملي، منطقه

در مقايسه با . اي، سايت و مقياس معماري استمحله
پايدار در  ي تعاريف و مفاهيم بسياري كه از توسعه

اي و شهري تاكنون ارائه  المللي،ملي، منطقه سطوح بين
پايدار در  ي گفت كه مفهوم توسعه توانمي شده است

نوز به قطعيت روشن نرسيده است و مقياس محله ه
داخل كشور مورد بررسي و تجزيه و  ژهيبه وابعاد آن 

ثابت،  نوريان، عبداللهي(جدي قرارنگرفته است هاي تحليل
هاي كه محالت كانون سكونتگاهدرحالي ).57: 1387

ها عدم توجه به اين كانون. انساني در شهرها هستند
تماعي و ناپايداري هم ريختن نظم طبيعي و اج باعث به

شهر شده و در كل مجموعه شهر، مشكالتي را به بار 
 ي همچنين توسعه )553: 1383اميني، (خواهد آورد 

هاي مبتني بر شالوده  پايدار شهري بدون ايجاد پايه
محالت، در نيل به اهداف خود با مشكل مواجه خواهد 

اين محالت شهري هستند كه همچون اهرم در . شد
حنيفي، ( كنند يمازن شهر، ايفاي نقش تعادل و تو

1383 :269.(  
  

  اي پايدار محله ي هويت و توسعه
  پايداري درآنها به مسكوني و رسيدن يابي محالت هويت

تقسيمات  نيتر ياساسمحالت مسكوني از مهمترين و   
هاي شهرنشيني به ترين ميراث كالبدي شهر و از كهن

كالبدي  -فضايي رود كه در گذشته در ساختارشمار مي
هاي مهمي را بر عهده داشته و شهرها كاركردها و نقش

توانسته حضور خود را تا زمان معاصر عينيت بخشد 
  .)621: 1383محمدي، (

به صورت يك واحد فيزيكي با  اين واحدهاي خرد    
مشخص اجتماعي، الگوهاي مشترك  ت كامالًهوي

عمومي به  استفاده برابر از امكانات و موسسات، زندگي
و  شوند يشناخته م ريزان شهري  عنوان ابزار كار برنامه

هاي  تگيري هويهاي خرد و ملموس شكلكانون از
ها و هنجارهاي  ارزش. اجتماعي هستندفرهنگي و تعلق

 تاي نخستين برخورد ملموس افراد با هويمحله
دهند و اغلب به صورت مناسبات فرهنگي را شكل مي

 كنند يم لق اجتماعي را تقويتتع حس روياروي،
در حقيقت محله خوب و  ).1384خواه،  جعفرپور، ادب(

است كه سالمت و بهزيستي ساكنين  پايدار سكونتگاهي
: 1385  عزيزي،( زنده در آن تأمين باشد موجودات و بقاء

در فرهنگ لغت  )هويت( مقصود از اين واژه ).38
ست، معناي آنچه كه كسي يا چيزي ه آكسفورد به

ها عينيت، همان بودن، مباحثي در مورد چيستي پديده
  ).Oxford, 2002: 338(ها و كيستي انسان

ي شهري ها سلول گونه نيابا بررسي عامل هويت در     
هاي شهرسازي نيز كه توجه به آن در جديدترين نظريه

مورد تأكيد است، ميزان پايداري محالت مشخص 
ول بايد به شيوه زندگي ا ي درمرحله قتيدرحق. شود يم

فرهنگي در شهرها توجه داشته باشيم و  -اجتماعي
پس از آن وضعيت زيست محيطي و كالبد فيزيكي 

ها و هدف و ساير كاربري ها ابانيخها، ازقبيل ساختمان
نهايي بهبودكيفيت محيط زندگي ساكنان و در نهايت 

پايدار محالت مسكوني در شهرها  ي رسيدن به توسعه
  .باشد
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بخش محالت مسكوني و رسيدن  هاي هويت مؤلفه
 به پايداري در آنها

  فرهنگي -اجتماعي
فرهنگي از عواملي هستند  -هاي اجتماعي شاخص    

ها، ها و وجود روح حيات در آن گيري محله كه در شكل
  اي را ايفا باشد، نقش عمدهپايايي آن مي ي كه الزمه

صلي شخصيت و اي كه از عوامل ابه گونه. كنندمي
ن، او مراودات اجتماعي ساكن ها نوع زندگيهويت محله

ن اارتباطات اجتماعي و نوع برخورد و تماس ميان ساكن
محالت شهري عالوه بر اينكه محل زندگي . باشدآن مي

 باشد يماست؛ عامل تماس و برخوردهاي اجتماعي نيز 
. دهد يماي را قوام اي و غيرمحلهو روابط محله

كه عنوان شد طبق نظر آقاي دكتر شكويي  طور همان
محله از تجمع و پيوستگي كم يا زياد، معاشرت نزديك، 
روابط محكم همسايگي و اتحاد غير رسمي ميان 

 ).192: 1385نورتقاني، ( آيدگروهي از مردم به وجود مي
شرايط اجتماعي محله  و منطقه مسكوني  هر يك به 

همسايگي تأثير رضايت از روابط  نحوي بر ميزان
  ).42: 1388كشتكار قالتي و ديگران، (گذارند  مي

  
  محيطي زيست

هاي هويت بخش در محله مطلوب  يكي از شاخص    
باشد، منظور از محيط محيطي مي بودن شرايط زيست

سالم،محيطي عاري از آلودگي، ازدحام، تصادفات  زيست
ن در امحيطي كه در آن ساكن. باشدها ميو بزهكاري

ها و  انداز اطراف كوشا باشند و زباله فاظت از چشمح
وجود فضاهاي . ها از نظر بهداشتي كنترل شودفاضالب

در حقيقت . باشندسبز محله نيز در اين زمينه مؤثر مي
كه اين فاكتورها در محله رعايت شود ما با محيط  زماني

 درحقيقت زماني كه حس. سالمي مواجه هستيم زيست
ن باشد و امحل زندگي بين ساكن جمعي و تعلق به

 سواري مابين فضاهايروي و دوچرخههاي پيادهمكان
عمومي و باز همراه با عملكردهاي مختلف موجود باشد 

اي كه عدالت اجتماعي در محله رعايت شود  به گونه
يافته در  با هويتاي خودكفا و مردم، محله را محله

  . نگهداري آن تالش خواهند كرد
  

 كالبدي

سازمان كالبدي محله از جملـه عـواملي اسـت كـه         
امكان ايجاد هويت و حس مكان را در بستر خود فراهم 

توجـه  . كنـد و حس تعلق به مكان را القـا مـي   سازد يم
ويژه الزم است به سازمان كالبدي محله به عنوان يكي 

بنـدي   از عوامل هويت بخش محله داده شود تـا طبقـه  
دقيقه  10تا5اي، در فاصله محله زمين، فضاهاي كاربري
هــاي خريــد، مدرســه، ســاختمان روي از مراكــز پيــاده

 ).183-185:  1385ذكـاوت،  (صورت گيـرد  ... عمومي و
، هـا  يكـاربر هاي كالبدي در محله شـامل نـوع   شاخص

امكانات و تسهيالت ساختمان، وضعيت مسكن، كيفيت 
ابنيــه، نــوع مصــالح، امكانــات دسترســي بــه خــدمات، 

در ايـن زمينـه   ... هـا در طـول زمـان و   يرات كاربريتغي
  .باشد يم

بررسي تأثير عوامل مذكور و تعامل ميان آنها نشان 
دهد كه چنانچه در ايجاد محالت به اين معيارهـاي  مي
، كـرد  ادهيـ پتوجه شـده و آنهـا را در محلـه     رگذاريتأث

 يافتـه و شـاهد محـالت    كيفيت زندگي در آنهـا ارتقـاء  
پايداري موفق بوده، يم كه از لحاظ اصول باهويتي هست

 ها احسـاس در اين مكان ن از زندگيكه ساكناايگونهبه
  .كنندخاطر ميرضايت
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 نظريات مطرح شده در ارتباط با هويت مكان:  1جدول 

  محقق هويت مكان ي محقق در زمينه ي ايده

محيط و در نظر گرفتن محيط به عنوان حس تشخيص . 1:دو كاركرد مهم براي هويت در نظر گرفتن
حس مكان يا عملكرد عاطفي هويت . 2يك وسيله ارتباطي وسيع و حس تعلق ساكنين به محيط 

 .محيط و برقراري روابط و مناسبات با محيط

 كوين لينچ

اين . باشد يمعاطفي قوي فرد به يك مكان يا سكونتگاه ويژه ) تعلق( هويت مكان به معني وابستگي
شامل خاطرات،  ها شناختكه اين  باشد يمبستگي بر اساس درك و شناخت فرد از محيط فيزيكي وا

 .ي متنوع فيزيكي استها طيمحي انسان در ها آل دهياها، ترجيهات، مفاهيم و ها،ارزشعواطف،ديدگاه

 پروشانسكي

رد و محيط كند كه ارتباط منطقي و احساس تعلق خاطر بين فهويت در محيط هنگامي تجلي مي
شناخت عميق و تشخيص محيط باشد و توان درك  بر اساسآيد و اين ارتباط  به وجود اش يزندگ

 .ي ديگر را داشته باشدهاطيمحتمايز آن نسبت به

 الكساندر

بدين . رسد يممحيط ابتدا توسط فرد شناخته شده و سپس فرآيند پيوند رواني با مكان به انجام 
تعلق مكاني يكي از . گيرديجاد علقه فرد با محيط تعلق مكاني شكل ميترتيب با گذشت زمان و ا

باشد كه با هويت مكان ارتباط تنگاتنگ دارد و رابطه هم پيوندي است محيط مي راتيتأثترين مهم
شود اين رابطه محيط به يك لنگرگاه رواني تبديل مي بر اثر كه ميان انسان و محيط برقرار گرديده و

 .گيرده مكان شكل ميو وابستگي ب

كوپر ماركوس

ي كوچك و بزرگي است كه باعث بازشناختن يك مكان و خوانايي محيط ها تفاوتهويت همان 
خاص بودن هر محيط به معني . آورد يمو حس دلبستگي و حساسيت به محيط را به وجود  شود يم

رارگيري فضاها و در طرز ق ي اجتناب از يكنواختي، وجود تنوع و جذابيت است و در شكل و نحوه
 .وجود داشته باشدديبايمها نيزدسترسي به فضاها و در كاربري

 والتر بور

و به ويژه  كند يمكند، زندگي هر شخصي ارتباط و آگاهي عميقي از مكاني كه در آن رشد مي
و امنيت فرهنگي و  اين ارتباط منبع حياتي هويت. ، داردكند يمتجربيات بسياري را در آن كسب 

هاي خاص اهميت ها تنها در زمينه مكاندر حقيقت رويدادها و كنش .باشد يمهمچنين شخصي 
 .گذارنداثر مي ها آنهرچند به نوبه خود نيز بر  متأثرندها دارند و از هويت اين مكان

  
  رلف.اي

  
 

     1389گان، نگارند: مأخذ             
  

هاي عنوان شده در و ديدگاهات يبا بررسي نظر      
هايي كه در توان به تفاوتهويت مكاني مي ي زمينه
هاي انديشمندان مختلف وجود دارد، پي برد ديدگاه

هركدام از آنها بر ابعاد مختلفي از موضوع هويت مكاني 
 ي اي كه در ديدگاه همهاما نكته .اندكيد كردهأت

ها بر احساس انديشمندان قابل مشاهده است، تأكيد آن
چرا كه تعلق به . باشدتعلق و وابستگي به مكان مي

كلي است كه خود شامل عواطف،   بعدي مكان
ها، رخدادها، پيوندهاي احساسات، تجربيات، فعاليت

قسمت  باشد كه مي بين مكان و افراد ساكن در آن

هويت يك مكان مسكوني را تشكيل اي از عمده
هش حاضر عامل تعلق بر اين اساس در پژو. دهند مي

شود به مكان به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته مي
ي آن با متغيرهاي ديگر شدت همبستگي و و همبستگ

  ) .1جدول شماره (گيرد مورد بررسي قرار مي
  

  )فخرآباد ي محله(مطالعاتي  ي شناخت محدوده
يكي از ) 1 ي شكل شماره(فخرآباد شيراز  ي محله     

ي در مركز شهر شيراز است كه در محالت قديم
تاريخي شهر قرار  ي كازرون و محدوده مجاورت دروازه

شده اين محله با مساحت  انجامهاي طبق بررسي. دارد
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هزار نفر در  3174مترمربع و جمعيت  181006,8
 ي منطقه ي مناطق شيراز در محدوده ي گانه9تقسيمات

 - تاريبر مطالعات طرح ساخ بنا. واقع شده است 2
هاي مياني شهر محسوب بافت راهبردي،اين محله جزء

هاي پرتحرك مياني شهر  شود كه بين خيابانمي

با اين وجود از موقعيت بسيار . محاصره شده است
اي هاي عمدهمناسب شهري برخوردار است و دسترسي

مهندسين مشاور طراحان بافت و ( اندآن را محصور كرده
  ).14: 1388معماري، 

  
  محدوده محله فخرآباد:  1شكل 

  1389، استانداري استان فارس: مأخذ
  

  گيري فضايي محله تاريخي شكل شناخت سيرتحول
از جمله محالت بافت فرسوده فخرآباد،  ي محله
گونه كه در مباحث قبلي عنوان باشد و همان شيراز مي

در سه مرحله  2 ي شد، سير تحوالت كالبدي منطقه
هاي و سال 1300-1320، بين 1300تا سال: كه شامل
 ي در مرحلهفخرآباد  ي محله. باشد يم 1320بعد از 

به وجود آمده  2 ي سوم سير تحوالت كالبدي منطقه
هاي كه خانواده 1320هاي يعني پس از سال. است

متوسط شهر گام به خارج از حصار شهر تاريخي 
هاي خارج از بافت ي گذاشته و در اين مرحله توسعه

وجود آوردند و در تعدادي از محالت و ه ر را بحصا
فخرآباد  ي محله. ساكن شدند 2 ي هاي منطقهخيابان

هايي از گروه كه عمدتاً باشد يمها يكي از اين محدوده
بازنشستگان صنعت نفت آبادان كه شيراز را جهت 

سكونت و گذران بازنشستگي خود برگزيده بودند و 
 دررآمدي در آن زمان هاي متوسط از لحاظ دخانواده

  .)138: 1383مهندسان مشاور پرداراز، ( ساكن شدند آن
  

  هاي تحقيق يافته
  فخرآباد ي وضعيت كالبدي محله

اي منظور بررسي وضعيت كالبدي محله پرسشنامه به   
برداري از اماكن به تعداد كل  تحت عنوان فهرست

هاي موجود در محله تهيه و به بررسي و تجزيه  كاربري
تحليل اطالعات حاصل از پرسشنامه پرداخته شده  و

 ي هاي ميداني انجام شده در محدوده طبق بررسي.است
 ي گفت كه كاربري غالب محله تواننظر مي مورد

، پس از كاربري )درصد 39( فخرآباد مسكوني است
و همچنين ) درصد23(مسكوني، كاربري فضاي سبز 

) درصد11(ي تجار واحدهاي و )درصد18( هاراه ي شبكه
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بيشترين ) درصد 6(درماني  -و يك مركز بهداشتي
ذكر است  شايان. اندرا به خود اختصاص داده ها يكاربر

درصد  87متر اين محله حدود  6كه طول معابر زير 
هاي اصلي  خيابان ي همچنين در لبه. باشدكل معابرمي
هاي تجاري قرار دارند و ليكن در درون انواع كاربري

نيازهاي  نيتأماي جهت گونه خدمات محلهبافت هيچ
ي حائز اهميت اينكه به  نكته. محله وجود ندارد  ناساكن

هاي  ن ميان كاربريزلحاظ كاربري، عدم تعادل و توا
موجود برخي مانند كاربري فضاي سبز، تجاري و 
درماني نسبت به كاربري مسكوني از سرانه بااليي 

اي اين محله را  اين مسأله نقش منطقه. برخوردارند
  .دهد نشان مي

كه  دهد يمها نشان  در ارتباط با قدمت بنا، بررسي
 10درصد بين  9سال،  20درصد از بناها بيش از  87
سال قدمت دارند 10درصد كمتر از  4سال، تنها  20 تا

و اين حاكي از قدمت باال و فرسودگي بناهاي موجود 
دهد كه مي ها نشانبررسي. فخرآباد است ي در محله
      ارتفاعكم فخرآباد عمدتاً ي ها در محلهساختمان

) طبقه هستند 2ها  درصد ساختمان 83(باشند مي
 66دهد كه همچنين كيفيت ابنيه در محله نشان مي
كهنگي و   درصد بناها تخريبي بوده و اين نشان

    ها مرمتي بوده،درصد آن 20. استفرسودگي بافت 
درصد يك  درصد نوساز و 4 ،درصد قابل استفاده 9

ها  تغييرات كاربري. باشد ساخت مي مانده در حالباقي
از كلّ 26/0دهد كه  سال پيش نشان مي 10-15  طي 

زماني دچار تغيير و تحول  ي ها طي اين دورهكاربري
درصد مربوط به كاربري  9از اين تعداد . اندشده

تجاري  مسكوني است، بقيه تغييرات مربوط به كاربري
 يافته، در ي تجاري تغييرها يكاربراز كل . باشد يم

شان تلفن درصد، نوع كاربري 51زمان حاضر، 
، )خدمات و تعميرات تلفن همراه(فروشي  همراه

درصد تأسيسات و  8درصد متروكه و بالاستفاده، 11
 5/6 درصد خدمات اداري و عمومي، 7تعميرات برقي، 

وازم و تأسيسات ماشين، درصد ل 6درصد لوازم منزل، 
درصد لوازم ساخت و ساز  5 درصد خرده فروشي، 5/5

سال 10-15دهد كه طي ها نشان مياين. باشدمي
هاي تجاري مربوط به پيش، بيشترين تغييرات كاربري

هاي تلفن همراه فروشي بوده كه گرچه بر مبناي مغازه
هت در حقيقت، اين تغييرات در جنيازهاي روز بوده اما 

  . است نگرفتهن صورت اساكنبرآورده ساختن نيازهاي 
  

اقتصادي -هويت باعوامل اجتماعي ي رابطه بررسي
  محيطي و كالبدي و زيست

اي به هاي جداگانهبراي انجام اين كار پرسشنامه
فخرآباد در ارتباط با  ي هاي محلهتعداد كل كاربري

م محيطي انجا فرهنگي و زيست - فاكتورهاي اجتماعي
شده است و در پايان به تجزيه و تحليل اطالعات 

هاي تحليل حاصل از پرسشنامه با استفاده از روش
spss  ها آنانجام شده است كه در ادامه به بررسي 

  .ميپرداز يم
مرد  237و ) درصد 44(زن  188آماري از  ي جامعه

درصد  47از اين تعداد . تشكيل شده است) درصد 56(
باشند و از نظر سطح ر شاغل ميدرصد غي 53شاغل و 

فخرآباد ديپلم به  ي ن محلهادرصد ساكن 83سواد نيز 
سني  ي بيشترين محدوده. بودند باال و بقيه زيرديپلم

 35 -68و  18-35هاي سني مخاطبان  متعلق به گروه
ساختار سني ساكنان محله فخرآباد به صورت . ساله بود

  .         اشدب مي) بسيار جوان و سالخورده(دو قطبي 
در پژوهش حاضر به منظور تجزيه و تحليل اطالعات    

حاصل از پرسشنامه از آزمون كاي اسكوئر، ضريب في و 
روابط  منظور بررسيترتيب بهكرامر و ضريب الندا، به

 ها، همچنينهمبستگي بين آن بين متغيرها و شدت
 ورط همان. شده است خطا استفاده نسبيكاهش ميزان 

كه در مباحث قبلي عنوان شد، طبق نظر انديشمندان، 
فاكتور تعلق خاطر و وابستگي به مكان به عنوان متغير 

و رابطه آن با متغيرهاي  شود يموابسته در نظر گرفته 
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فرهنگي، متغيرهاي  -متغيرهاي اجتماعي فردي،
در نهايت با متغيرهاي كالبدي  محيطي و زيست

بينيد، بررسي  مي 2 ي شمارهكه در جدول  همانطور
در ابتدا متغيرهاي ناهمسو از قبيل بزهكاري  .شودمي

را ... خيز از لحاظ ترافيك و هاي حادثهدر محله، مكان
  ها سپس به تجزيه و تحليل داده همسو كرده

با توجه به كيفي بودن متغيرها و همچنين . پردازيممي

ي و كرامر، ها از آزمون كاي اسكوئر، فاسمي بودن آن
الندا، براي بررسي همبستگي و شدت همبستگي  ضريب

سطح . است شدههمچنين ميزان كاهش خطا استفاده 
درصد  95( 05/0داري روابط بين متغيرها  معني
بررسي ) داري درصد معني 99( 01/0و ) داري معني

  .شده است

  

  رابطه بين متغيرها: 2جدول  

 yمتغير                         

 xمتغير      

  عامل هويت در محله مسكوني

 Sig  همبستگي
شدت 

  phi  همبستگي
Lambda  

  )كاهش خطا(

وار
خان

 و 
ي 

رد
ي ف

رها
تغي

م
  

  __  __  __ 388/0 ندارد سن
  __  __  __ 219/0 ندارد جنس

  28/0  51/0  متوسط 000/0 دارد تحصيالت
165/0 ندارد عدخانوارب __  ___  __  

  79/0  84/0  قوي 004/0 ددار مالكيت منزل
  __  __  __ 07/0 ندارد مدت اقامت در محله

ي 
رها

تغي
م

    
 

عي
تما

اج
 - 

گي
رهن

ف

  55/0  83/0  قوي 009/0 دارد ارتباط با همسايگان
  95/0  96/0  قوي 009/0 دارد بزهكاري در محله

  84/0  88/0  قوي 000/0 دارد آگاهي از ورود غريبه
  16/0  35/0  متوسط 026/0 اردد ساعات پاياني شبدرامنيت

  89/0  73/0  قوي 000/0 ندارد درانتخاب مسكنتنوع  

اي
ره

تغي
م

  
 

ت
يس

ز
 

طي
حي

م
  

  22/0  42/0  متوسط 004/0 دارد سرزندگي محلهوشادابي
  37/0  70/0  متوسط 000/0 دارد محلهزيانگخاطرهيفضاها

  80/0  85/0  قوي 000/0 دارد محلهيحيامكانات تفر
گذران اوقاتيچگونگ

  38/0  38/0  متوسط  000/0  دارد فراغت  در محله

دي
كالب

ي 
رها

تغي
م

  

برآورده ساختن نيازهاي
 ن در ارتباط بااساكن

 خدمات محله
  73/0  81/0  قوي  000/0  دارد

فاصله از محل سكونت افراد
  17/0  53/0  متوسط  000/0  دارد تا خدمات محله

خيزحادثهيهامكان
  ___  ___  ___  09/0  ندارد ترافيكي

  14/0  50/0  متوسط 000/0 دارد هايكاربرراتييتغ
  73/0  80/0  قوي 000/0 دارد قابل تحمل محلهتيظرف

  17/0  54/0  متوسط 001/0 دارد از محلهناساكنيابيارز  
          1389گان، محاسبات نگارند: مأخذ                 
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سطح ( sigشود، ميزان  كه مالحظه مي همانطور
    ، همبستگي و رابطه بين متغيرها را نشان )داري معني
 ن، نيز شدت همبستگي بي)phi(ضريب في . دهدمي

ضريب الندا نيز بيان   . كندمتغيرها را مشخص مي
كند كه با فرض دانستن متغير مستقل، تا چه ميزان مي

بيني متغير وابسته كاهش نسبي خطا داريم،  در پيش
با آگاهي از مقادير متغير مستقل ميزان،  به بيان ديگر

ساعي، (ميزان دقت پيشگويي متغير وابسته چقدر است 
1381 :119(.  

دهد كه در بين تمام اطالعات هاي باال نشان مي يافته   
حاصل از پرسشنامه، از بين متغيرهاي فردي و خانوار، 
تنها تحصيالت با شدت همبستگي متوسط و كاهش 

مالكيت با شدت همبستگي قوي و و  28/0خطاي 
از . با عامل هويت ارتباط دارد 79/0كاهش خطاي 

فرهنگي نيز، عامل هويت با  -ميان متغيرهاي اجتماعي
قوي داشته تنها با متغير امنيت  ي تمام متغيرها رابطه

همبستگي  16/0خطاي  شب با كاهش پاياني در ساعات
محيطي  زيست با تمام متغيرهاي. در حد متوسط دارد

. باشدنيز رابطه داشته و شدت آن در حد متوسط مي
تنها با متغير چگونگي گذران اوقات فراغت با كاهش 

از بين متغيرهاي . قوي دارد ي رابطه 38/0خطاي 
خيز از لحاظ  هاي حادثهمكان كالبدي نيز تنها با متغير

رده متغيرها از قبيل برآو ي ترافيك رابطه ندارد و با بقيه
ن در ارتباط با فضاها و خدمات اساختن نيازهاي ساكن

 درصد و ظرفيت قابل 73/0محله با كاهش خطاي 
و جمعيتي با كاهش  لحاظ ساختماني ازتحمل محله 

درصد رابطه داشته و با متغيرهاي ديگر از  73/0خطاي 
قبيل فاصله از محل سكونت افراد، با كاهش 

با ضريب  ا طي زمانه تغييرات كاربري 17/0خطاي
در ضمن عامل هويت با ارزيابي  .باشد يم 14/0خطاي 

و با  17/0 ساكنين از محله مسكوني با كاهش خطاي
  . شدت همبستگي متوسط نيز ارتباط دارد

  

  نتيجه 
بـه عنـوان فضـاي    ) واحدهاي همسايگي  (ها  محله

ريـزي در   زندگي روزمره مردم مقياسي از فضاي برنامـه 
م پيوسـتگي، معاشـرت   هـ  كه بـه  باشند يمسطح خرد 

نزديك، روابط محكم همسايگي افراد باعث ايجـاد ايـن   
يي هسـتند  هـا  مكانمحالت . واحدهاي خرد شده است

 ي كننـده  كه در صورت پياده شدن فاكتورهاي تضـمين 
به عنوان يك واحد فيزيكي پايـدار بـه    توانند يمهويت 

امنيـت  برآورده ساختن نيازهـاي سـاكنين پرداختـه و    
اي كـه  نسبت به مكان را در افراد ايجاد كنند بـه گونـه  

مسكوني خـود همـان احسـاس     ي افراد نسبت به محله
و با ورود به محله خـود را   خانه مسكوني خود را داشته

همچنــين      . محــيط آشــنا مثــل خانــه ببيننــددر يــك 
وضـعيت كالبـدي    ي در زمينـه هاي انجام شـده  ررسيب

فيت ابنيه، قدمت بنا، تعداد طبقات كي(فخرآباد  ي محله
و فرســودگي بناهــاي   ال قدمت بــا  ي دهنده نشان...) و

نوسـازي در   و همچنـين فرآينـد كنـد   موجود در محله 
كاربري غالب محله، مسكوني  .باشد يمفخرآباد  ي محله

هـاي عمـده، فضـاي سـبز  و     است، پس از آن، كاربري
هـا را بـه   ريباشد كه بيشـترين كـارب   ها ميراه ي شبكه

اند و اهميت آن در مقياس شـهري   خود اختصاص داده
معـابر اصـلي   . بخشـد  يمـ به اين محله اهميت خاصـي  

محله به دليل قرارگيري در بافت قديمي و مركزي شهر 
هاي شـهر، از بـار ترافيكـي    اي از فعاليتو تمركز دسته

هاي تجـاري  بسيار بااليي برخوردار است و انواع كاربري
اما بـا ايـن   ه اين محورهاي اصلي قرار گرفته است در لب

درون بافت خالي از هرگونه امكانات جهت تأمين وجود 
ــان. باشــدن مــيانيازهــاي ســاكن ــا    خياب هــاي اصــلي ب

رو، دو سوي محلـه را در   هاي باريك و بدون پيادهكوچه
يعني هيچ گونـه  . سازد جهات مختلف به هم متصل مي

  . اي از دسترسي وجود ندارد سلسله مراتب تعريف شده
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تنفسي بين  ي ي مسكوني بدون هرگونه روزنه محله
. هاي پرتحرك مياني شهر محاصـره شـده اسـت   خيابان
بـه لحـاظ كـاربري، عـدم      كـه  نياحائز اهميت  ي نكته

هـاي موجـود وجـود دارد،    زن ميان كاربرياتعادل و تو
برخي ماننـد كـاربري فضـاي سـبز، تجـاري و درمـاني       

. بااليي برخوردارند ي كاربري مسكوني از سرانه بهنسبت 
و دهد  اي اين محله را نشان مي اين مسأله نقش منطقه

ها در زمينه وابستگي و تعلق  نتايج حاصل از پرسشنامه
ن به محله حاكي از آن اسـت كـه بـيش از    اخاطر ساكن

خـود وابسـته بـوده و تمايـل      ي به محله ها آننيمي از 
 ي ها محلـه  ه خود ندارند و اكثرآنچنداني به ترك محل
مرتفــع ســاختن نيازهــا و جــذب  ي خــود را در زمينــه

  . اندرضايت خاطرشان در حد متوسط ارزيابي كرده
عالوه بر اين تجزيـه و تحليـل اطالعـات حاصـل از         

دهد كه از بين متغيرهاي فـردي   ها نشان مي پرسشنامه
ويـت  منـزل بـا عامـل ه    تنها تحصيالت و نوع مالكيـت 

فرهنگـي و   -رابطه داشته و  تمام متغيرهاي اجتمـاعي 
از بـين  . محيطي با عامـل هويـت ارتبـاط دارنـد     زيست

خيـز از   هـاي حادثـه   متغيرهاي كالبدي نيز تنها مكـان 
  . لحاظ ترافيك با عامل هويت ارتباط ندارد

همبستگي  فرهنگي با شدت -اما متغيرهاي اجتماعي   
ارتبـاط بيشـتري بـا عامـل      بـاال  قوي و كاهش خطـاي 

در حقيقت نتايج حـاكي از آن اسـت كـه     .هويت دارند
فخرآباد در بـرآورده   ي هاي هويت بخش در محله مؤلفه

 ي كننده ساكنين از لحاظ اصول تضمين ساختن نيازهاي
  .است كسب كردهپايداري محله موفقيت نسبي 

  
  ي پيشنهادها ارائه

ــكالت اجتمــاعي     گــي، فرهن -بــا توجــه بــه مش
مـورد   ي محيطي و كالبدي موجـود در محـدوده   زيست

كالبـدي   -مطالعه، به منظور ارتقاي وضعيت اجتمـاعي 
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