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چکیده:
اغلب واحدهای مسکونی جدید در بافتهای قدیمی باارزش شهری ،فاقد حس تعلق به مکان و هویت مشخص هستند.
این درحالی است که انسانها ،صرف نظر از موقعیت تاریخی ،اجتماعی و جغرافیایی ،همیشه به مکاان هویتمناد نیااز
دارند .مقاله حاضر ،راهنمای کاربردی در زمینه ارزیابی موثر و کارآمد معیارهای هویتی برای طراحان معمااری و برناماه
ریزان توسعه شهری می باشد که قصد دارد براساس نظرسنجی به روش  SPSSبه مهمتارین شااصصهاای ارزیاابی
معیارهای هویتی و رتبه بندی آن با استفاده از تکنیک  AHPدست یابند .درحال حاضر ،متأسفانه بهدلیل عدم شناصت
دقیق شاصص های ارزیابی معیارهای هویتی مساکن ،تاکنون تحقیقاتی فنی و اثباتی در این حوزه صورت نگرفته و تنها
در بعضی از تحقیقات به گردآوری شاصص ها اکتفا شده است .پژوهش حاضر در محله قادیمی ساغریساازان رشات
صورت گرفته است .روش تحقیق در این پژوهش به صورت ترکیبی ،تحلیل داده ها برمبنای اساتدلل منطقای و باا
استفاده از راهبرد کیفی -کمّی می باشد .دراین مقاله ابتدا با استفاده از مستندات مرتبط ،شاصصهای ارزیابی معیارها و
زیرمعیارهای اولیه شناسایی و سپس پرسشنامه سنجش شاصصها تهیه و تنظیم و در بین  74ساکنین این بافت قدیمی
توزیع گردید و اطالعات جمع آوری شده با نرم افزار  SPSSتحلیل شدند و سپس باا اساتفاده از نارم افازار Expert
 Choice11شاصصهای هویتی مساکن قدیمی باارزش باتوجه به معیارهای تعیین شده ،از طریق تکنیک فرآیند تحلیل
سلسله مراتبی ( )AHPرتبه بندی و ارزیابی شدند .نتایج حاکی از آن است که از بین  9زیر معیار شاصص هویت در محله
مورد مطالعه ،معیار شناسایی مکان و حس تعلق به مکانِ سکونت ،دارای سطح اولویت  0/734می باشد که بیشاترین
ضریب معیار نسبت به دیگر معیارها را به صود اصتصاص داده است.
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مقدمه

انسانها همواره و درهر موقعیت جغرافیای ،تااریخی ،اجتمااعی ،باه مسا و و سارپناه نیااز دارناد.
بافتهای قدیمی شهرها باتوجه به وقایع تاریخی و خااررا فاردی و جمعای در ذهاو شاهروندان
منطقه جایگاه ویژهای دارند .ازایورو مفهوم س ونت و ش لگیری آن در رابطه انساان باا م اان ،باا
برآورده شدن نیازها و رفتارهای انسان ارتباط تنگاتنگی دارد .در ایو ارتبااط تا میو م اان مناسا
برای س ونت مستلزم ایجاد شرایطی در محیط کالبدی است ،که در آن ام ان ارضاء نیازهای کااربر
فراهم گردد .ایو نیازها نمونهها و موارد روانشناختی را نیاز شاامل مایشاود ،درایاو رابطاه هویات
بهمثابه بخشی از احراز حسِ بودن و تعلق از ضارور هاایی مای باشاد کاه مزم اسات در رراحای
محیطهای س ونتی مورد توجه قرار گیرد (پاکزاد .)11 :1333 ،بی تردید در زندگی امروزه بسایاری
از موارد به گونهای برگشت ناپذیر دگرگون شدهاند و بسیاری از اش ال معمااری و فضااهای شاهری
اهمیت سابق خویش را از دست دادهاند .توسعه بیدروپی ر شهرها ،درهمهجا قال شا لهای هناری
کهو را درهم ش سته است .با توسعه روزافزون ،بناهای جدید و تعداد خیابانها و میدانهای وسیع،
معماریهای ی سان گاه پرخرج و بی سلیقه ،افزونی مییاباد .بناهاای قادیمی بااارزش باا الگوهاای
معماری فرو می ریزند و بناهای جدید بی هویتی سردر میآورناد و بسایاری از شا ل هاای زیباای
معماری کمکم ناپدید میگردند .مس له مس و و ت میو آن برای شهروندان ،بهویاژه گاروههاای کام
درآمد همراه با رشد سریع شهرنسینی درنتیجاه مهااجر هاای روساتا-شاهری و افازایش ربیعای
جمعیت بهدلیل عدم تعادل بیو عرضه و تقاضای مس و اهمیت بیشتری یافته است .باهراوری کاه
در بعضی از کشورها به یک معضل اجتماع ی تبدیل شده است .باایووجود مس و اهمیات بنیاادی
در رشد جوامع انسانی داشته و دارد (فنی و هم اران .)87 :1331 ،در سنت معمااری و شهرساازی
معنی واژه هویت را میتوان در بازشناسی و تشخیص عناصر معمااری و شهرساازی و ماندگارساازی
بناهای مس ونی و غیر مس ونی در بافت های قدیمی باارزش دانسات .در کلیاه مباحا مارتبط باا
هویت ،یک ن ته مشترک اساسی وجود دارد و آن ایو است کاه هار ملتای نیازمناد عناصار هویات
بخش است تا خود را از ملل دیگر متمایز سازد .از ررف دیگر ،در جامعه ملی ،که ترکیبای از خارده
فرهنگهای گوناگون است ،واحدهای فرهنگی جامعه ملی ،نیز به ایاو عناصار متماایز کنناده نیااز
دارند (موسون .)13 :1331 ،دربررسی رابطه فعالیتهای انسانی با م ان ،سا ونت رابطاهای پرمعناا
میان انسان و محیط است و درایو راستا دو عامل فضاا و احساات تعلاق کاه برگرفتاه از خااررا
فردی و جمعی ساکنیو است عوامل و متغییرهای مهمی در ش لگیری ایو رابطه پرمعناا درجهات
دستیابی به هویتمند بودن ساختار معماری است .عامل اول به تشخیص فضا و عمل ردهای فیزی ی
و کارایی آن مرتبط است و عامل دوم معطوف به عمل رد ارجایی و احساسی عارفیمحیط میباشاد
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که ازآن به حس م ان و احسات تعلق به م ان تعبیر می شود (شولتس .)338 :1333 ،در شارایط
حاضر در خوشبینانهتریو حالت ،بناهای احداثی در بافت موجاود تنهاا پاساخگوی نیااز باه سارپناه
کاربران میباشد و توجهی به نیازهای روانشناختی آنان نشده است .باهدلیال ی ای نباودن کااربر و
کارفرما در رراحی واحدهای بنای مس ونی ،اغل به تا میو نیازهاای عاام زیسات شاناختی توجاه
میشود و از پرداختو به نیازهای فراتر ،ازجمله احراز هویت بافتهای قدیم باز میمانند .ایاو تنازل
کیفیت کالبدی که ناشی از موارد یادشده در ایو س ونتگاهها و خدشهدار شدن هویت آن ها اسات،
ضرور مداخله ،احیا ،باززنده سازی و ساماندهی بافتهاای قادیمی بااارزش را ضاروری مایساازد.
ازایورو ،اهداف پیشرو در پژوهش حاضر عبارتند از -1 :رتبهبندی شاخصهاای ارزیاابی معیارهاای
هویتی درجهت حفظ هویت واحدهای مس ونی محله قدیمی ساغریسازان که با توسل باه مطالباا
روانشناختی کاربران با محیط و واحدهای مس ونی نوساز صور می گیرد -2 .تعییو عوامل کمی و
کیفی و ارائه راه ارهای مربوره موثر در ایجاد احراز هویت معماری بومی مساکو شاهری درجهات
اجراء نوسازی آن (بافت های موردنظر) .بیتردید ماا مجااز نیساتیم کاه از ام اناا بافات بااارزش
تصویربرداری مصنوعی و کپی برداری صرف را به انجام برساانیم ،ایاو امار باا زنادگی و ت نولاوژی
جدید سازگار نخواهد بود.
ما نیاز بدان داریم که آنها را به دقت بازشناسیم .مزم است که الگوهای معماری گذشته ،زندگی
دوبارهای یابند ،و تنها در تطبیق آگاهانه آن الگوها با اوضاع و احوال جدید است که میتوانیم هویت
معماری باارزش قدیمی را در نوسازی واحدهای مس ونی ب اار باریم .درایاوراساتا ،فرضایا ماورد
بررسی در ایو پژوهش عبارتنداز -1 :استمرار و حفظ هویت کلیت بافت ساغریسازان به نحوه رعایت
رتبهبندی در معیارهای هویتی معماری خانههای قدیمی بستگی دارد -2 .بهنظر میرسد استمرار و
حفظ هویت کلیت بافت و مساکو قدیمی باارزش ساغریسازان بهوجاود خاارره جمعای و احساات
حس تعلق در شهروندان نسبت به م انهای مختلف بافت وابسته است.
شهر رشت با دارا بودن جاذبههای ربیعی ،تاریخی و حتی مساکو قادیمی ،ساامنه گردشاگران
بسیار زیادی را به خود جذب میکند .بافت باارزش و مرکزی شهر رشت هام باه دلیال جاای دادن
بخش اعظم عمل ردهای مهم شامل بازارهای محلی و بومی ،بافتهای مس ونی قادیمی بااارزش ،از
اهمیت و ارزش وامیی در زیبایی و حفظ هویت شهر رشت برخوردار است .محات شاهر رشات در
ری دوره های مختلف رشد و تحول شهر ،به لحاظ تقسیما و تعداد دچار دگرگونی شدند و حتای
نامهای قدیمی که به آنها نسبت داده می شد ،به مرور به فراموشی ساپرده شاد .محات قادیمی و
تاریخی شهر 7 ،محله به نام های کیاب ،خمیران ،چوماسرا ،پس یا ،استادسرا ،بازار ،صیقتن ،زاهدان
بودند .به مرور با تغییرا عمرانی ناشی از ررح جامع اول در شهر و احداث معاابر جدیاد و عاری ،
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مرز محت تغییر یافت ،به عبارتی خیابان های نسبتا عاری و جدیدامحاداث ،قارعاناه ارتباراا
کالبدی و عمل ردی و روابط اجتماعی اهالی داخل محت را جدا نموده و هماراه باا رودخاناههاای
زرجوب و گوهر رود مرزهای جدید محت را رقم زد .باههمایو علات محادوده برخای محات باا
محدوده گذشته آن متفاو شد و نه تنها محدوده محت  ،بل ه عناویو محت بااقی ماناده از دوره
قاجار نیز تغییر کرد .ساغریسازان بخشی از محلۀ بزرگ خمیاران زاهادان اسات و ازجملاه محات
قدیمی و باارزش شهر رشت محسوب میشود .محدوده مورد مطالعه درایو پژوهش از قادیمیتاریو
محت شهر رشت و از قادیم مرکاز فرهنگای و ماذهبی شاهر رشات باوده اسات .وجاود اماامزاده
خواهرامام ،مدارت عالیه ،مساجد و بقعههای نزدیک بههم در همجاواری دومایو باازار شاهر رشات
یعنی ساغریسازان نقش آن را برجسته کرده اسات .بافات ایاو منطقاه باه صاور ریزداناه باوده و
خیابانهای دانشسرا و ساغریسازان (بادی اهلل) که بهصور نیم دایره غیرمنظم از میادان پاساداران
به وسط خیابان مطهری کشیده شدهاند که از وسط ایو بافت فشرده گذشته و دو محله مذکور را از
هم تف یک می کند ،به روری که محله رودبارتان در شار و شامال و ساغریساازان در غارب قارار
می گیرند .خیابان ساغریسازان با بدنه کامتً تجاری و باه عناوان یاک خیاباان جماع کنناده ،باعا
استقتل ایو دو محله از شهر شده است ،بهروری که ایو دو محله درکنار هم بهعنوان یاک هساته
مستقل میتوانند نیازهای خود را عمل کنند .وجود مراکاز ماذهبی متعاددی درایاو منطقاه مثال:
امامزاده خواهرامام ،مسجد آقا سید عبات و آقا سید اسماعیل ،چهاربرادران و مسجد سوخته ت یاه،
خانههای قدیمی باارزش موج شده که نقش قدیمی فرهنگی و مذهبی ایو محت تقویات شاود.
ایو بناهای مس ونی و غیرمس ونی با کالبدی متمایز بهصاور تاودههاایی گساترده باه راحتای در
منطقه قابل شناساییاند و به عنوان یاک نشاانه در منطقاه محساوب مایشاوند کاه باعا هویات
بخشیدن به محله و حتی شهر می شوند .ساغریسازان جزء محدود محت رشت است کاه محادود
بافت سنتی آن حفظ گردید است .قدمت و سنت از ویژگیهای مهم و قابل توجه محله ساغریساازان
است که درآن ،فقیر و غنی درکنار هم بدون جدایی گزینی زنادگی مای کاردهاناد و اماروزه باافتی
باارزش قدیمی محسوب میشود که بخشی ازآن دساتخوش تغییار شاده و بسایاری از ثروتمنادان
محله از آن کوچ کردهاند .ررحهای بازسازی و بهسازی بافتهای قدیمی که بهمنظور حل معضات
بهویژه کمبود مس و از رریق افزایش تراکم صور میپاذیرد ،منجار باه تغییار الگوهاای بااارزش
معماری گذشته مس ونی و ایجاد الگویی نو و همچنیو رواج آپارتمانسازیهای بیرویاه درآن شاده
است؛ ایو امر می تواند عنقری موج محاو هویات و یاا آسای جادی باه آن گاردد (عنانهااد و
هم اران.)138 :1337 ،
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به عبارتی دیگر ،درجهت رسیدن به راهکارهای اثباتی ،تحلیل و بررسی رابطه تعاملی میان
محیط ساخته شده و نیازهای پایه و فرانیازهای کاربران میتواند از جنبههای تازه ایو پژوهش
تلقی گردد .عتوه بر آن وجود ویژگیهاای خاا

هار م اان جغرافیاایی و تعیایو راهکارهاای

معماری برای آن که با متحظه پرهیز از ت رار و اقتبات صور پذیرد ،جنبه هاای دیگاری از
ختقیت و بطبع تازگی را در خود مستتر خواهد داشت .بناابرایو ،ساوال اصالی پاژوهش را باا
ت وجه به بیان مس له پیش رو اینگونه می توان بیان کرد:
 باتوجه به شاخص های هویت معماری مساکو قدیمی باارزش ساغریسازان اولویاتبنادیآنها چگونه است؟
مبانی نظری
هویت1

ششمیو کنفرانس اجماع و پژوهش در ش ل یابی هویت گفتمانی در معنایابی برای هویت را در
برگرفت تا ام ان ارائه تعاریف مناسبی را فراهم کند ولی نتوانست به ی پارچگی در معنایابی و
مفهوم واژگان هویت منجر شود .ربر 2هویت را مفهومی ذهنی و انگاشتی فردی می داند که فرد
خویشتو را با آن می انگارد و یا تتش می کند تا آن گونه جلوه دهد .برون 3هویت را شاکلهای
ذهنی و روان شناختی می داند که بر نحوه رفتار انسان اثر مایگاذارد ( Brown & Werner,

 . )1985: 536برایو اسات است که شهر بیهویت انسان های بیهویت به وجود می آورد .تنهاا
از روی رد شهرسازی نمی توان بازخوانی مفهوم هویت را در ساختار شهر مم و کارد ،چارا کاه
عمل رد شهرسازی به عنوان یک تسهیل کننده نمی تواند به وجود آورنده شااکله ای باشاد کاه
محت شهری را ش ل می دهد .هویت در حوزه ها و م ات
است که باید ایو مفاهیم پیش از وارد شدن به بح

مختلف دارای تعاریف و اختتفااتی

هویت ایرانای 1و هویات معمااری 1ماورد

بررسی قرار گیرد تا به درکی کلی از واژه هویت و معنای آن دسات یاابیم.

گیادنز1

در ی ای از

آخریو نقطه نظرهای جامعه شناسانه و روانشناسانه خود ،معتقد است ،هویات م اان در واقاع
همان چیزی است که فرد ،چنان ه در اصطتح «خودآگاهی» آمده اسات ،باه آن آگااهی دارد،
1. Identity
2. Rabber
3. Brown
4. Iranian Identity
5 .Architectural Identity
6. Giddens
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مفهومی که به معنای تداوم فرد در زمان و م ان میباشد (گیدنز .)117 :1387 ،درایو میاان،
شاید ی ی از کسانی که مشخص تریو تعریف را در ایو رابطه با هویات در شاهر و فضااهای آن
مطرح می کند" ،لینچ" باشد .از نظر وی ،ساده تریو ش ل معنا ،هویت است یعنی معنای یاک
محل ،هویت ،یعنی حدی که شخص می تواند یک م ان را به عنوان م اان متماای زی از ساایر
م ان ها شناخته و یا بازشناسی نماید ،به روری که شخصیتی مشخص ،بی نظیر و یاا حاداقل
مخصو

به خود را دارا شود .لینچ معتقد است عوامل متعددی در معنا و هویت بخشایدن باه

یک م ان موثر و دخیل هستند که درمیان آنها می توان به شناخت و آشنایی زیاد که منجر به
ایج اد حس م ان می شود ،رویدادها و وقایع که سب
(کولبرگ . )331 ،1371 ،در جمع بندی نظریا

خارره انگیز شدن فضای شهری میشوند

اشااره شاده در بااب معناا و مفهاوم هویات،

می توان گفت که هویت ،عامل تشخیص و تمایز محیط و درواقع تبدیل شدن آن به م ان و یاا
محلی خا

است.

هویت شهر  ،عینیتی است توام با ذهنیت ،عینیت از آن نظر که بخشی از هویت وابسته باه
یک سری عناصر و نمایه های بیرونی و ظاهری است که دیده می شوند و ذهنیت ازآن سو کاه
بخشی از هویت در ذهو ساکنان ش ل گرفتاه و خاارره ،حاس تعلاق باه م اان ،تاداعیهاا و
ارزشها متبلور می شود .هویت ،محصو ل روابط اجتماعی مستقر و متبلور در م اان اسات ،اماا
تابع عوامل و عناصر ظاهری و سیمایی آن نیز می باشد ).(Smith, 2016: 112
مفهوم هویت مکان
در بررسی مفهوم م ان و ارتباط آن با انسان ،می توان به رابطه ای دو ررفه میان آنها ،انساان و
م ان رسید چراکه کُنش و خواست ان سانی معنی را به فضا مرتبط می سازد و فضای خالی را به
م انی تجربه شده تبدیل می کند و به همیو ترتی

م ان مای تواناد بار انساان تا ثیر متقابال

بگذارد و به واسطه معنایش به ارزشها و کنش های انسان سمت و ساو دهاد .از ایاو رو هویات
م ان بخشی از هویت شخصی است .هویت م ان دراثر تجربه مستقیم محیط فیزی ی رشد می
یابد؛ بنابرایو بازتابی از وجاوه اجتمااعی و فرهنگای م اان گشاته و در عایو حاال در غناای
شخصیت فردی ،نقش محوری دارد .زیرا بخشی از شخصیت وجودی هر انسان که هویت فردی
او را می سازد ،م انی است که خود را باآن می شناسد و به دیگران می شناسا ند ،و نیز هنگاامی
که راجع به خود ف ر می کند خود را متصل به آن م ان می داند و آن م ان را بخشی از خود بر
میشمارد .به عتوه میان فرد و آن م ان رابطه ای عمیق وجود دارد ،رابطاه ای کاه عمیاقتار از
صرف بودن و تجربه کردن آن م ان می باشد (رضازاده .)1 :1371 ،عتوهبرایو در شا لگیاری
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هویت م ان ،نمی توان از سه جزء اصلی م ان یعنی محیط کالبدی ،فعالیت هاا و معاانی غافال
بود ،چراکه ایو سه عنصر درکنار هم مواد خام تش یل دهنده هویت یک م ان محساوب مای-
گردند و رابطه دوسویه میان آنها ،عنصر اولیه ساختاری برای ایجاد هویت میباشد.
احراز هویت مکان درارتباط با حس تعلق و دلبستگی به آن
م ان زمینهای از فعالیتها است و عموماً دارای یک هویات شاناختی اسات .همچنایو م اان
دربرگیرنده دنیاهای اجتماعی متنوع و دارای تاریخی است که گذشته ،حال و آینده را باه هام
میپیوندد .هرکدام از ایو جنبهها واجد اهمیت است .رِلف در کتاب م ان و بی م ان مینویسد:
«م انها ترکیبی از نظم ربیعی و نظم انسانی هستند و از مراکز با اهمیت تجارب بتفصل ما از
جهان محسوب میشوند» .ازنظر وی ،خاصیت اصلی م ان در توان آن برای نظم دهی و تمرکز
بر مقاصد ،تجربه و رفتار بشری به رور فضایی نهفته است (پرتوی .)81 :1332 ،دلبستگی باه
م ان از مجموع ویژگی های محیطی و الگوهای ذهنی افراد تش یل شده اسات .ایاو مفهاوم از
خصوصیا محیط فیزی ی و ارزیابی آنها توسط بهره برداران ایجاد می شود و از فردی به فارد
دیگر متفاو است (  .) Riley, 1992: 35بارایو اساات دلبساتگی باه م اان باا ویژگایهاای
اجتماعی و فردی مخاربان ،میزان ارتبارا افراد در م ان و میزان مشارکت در مراسم جمعی
ارتباط مستقیم دارد (  .) Brown & Werner, 1985: 535دلبستگی به م ان همان گونه که با
رومنی تر شدن مد س ونت و بازدید فرد در یک محل افزایش پیدا می کند ،به تعامل فرد باا
دیگران در آن م ان نیز بساتگی دارد (  .)Relph, 1976: 33از نظار سایتالو 1تعلاق م اانی از
جنبه روانشناسی و هویتی قابل تفسیر است .در روانشناسی ،تعلق م انی به رابطاه شاناختی
فرد با یک محیط یا یک فضای خا

ارت میشود و از لحاظ هویتی ،تعلق به م اانی رابطاه

تعلقی و هویتی فرد به محیط اجتماعی است که در آن زندگی مایکناد (لیانچ.)118 :1333 ،
هویت م ان در عیو آن ه وابسته به فرد ،تجار خا
دهنده افراد و گروه هایی است که در آن م ان خا

و نحوه اجتماع پذیری آن است ،انع ات
زندگی میکنند ( Proshansky, 1978:

 .) 155گذشتۀ م انی فرد به عنو ان ابازاری در بارآوردن نیازهاای فرهنگای -اجتمااعی ،روان-
شناختی و فیزیولوژی ی فرد سهیم است .م ان از سه مؤلفه مرتبط باه هام کاه بادان معناا و
مفهوم خا

می بخشد تشا یل شاده اسات .محایط فیزی ای ،روان شناسای درونای افاراد و

فرآیندهای اجتماعی (  .) Canter, 1977: 159حس م ان وابسته ب ه احسات و تصاور افارادی
1. Sitalo
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است م ان را تجربه کرده اندو مربوط به نیاز هویت بخشی محیط شخصی و نیاز باه باودن در
یک م ان با هویت برای افراد است (  .) Relph, 1976: 64دلبستگی به م ان چیازی فراتار از
تبعیت از م ان ،بل ه منع س کننده هویت افراد است« .آلتمو» معتقد است که ،دلبستگی به
م ان در نحوه ادراک هویتی فردی و جمعی ت ثیرگذار بوده و مبتنی بر فعالیت هایی است کاه
افراد در قال

مقتضیا فرهنگی خود انجام می دهند (  .)Altman & Low, 1992: 148حس

م ان به توانایی م ان در برانگیختو احساسا انسانی به واسطه کیفیاتی بستگی دارد که آن را
از سایر م ان ها متمایز می کند و هویت م ان تش یل شاده از تصاویر ذهنای ،تولیاد تجاارب،
تف را  ،خاررا و احساسا بی واسطه و تفسیر هدفمند از آنچه هسات و آنچاه بایاد باشاد
(  .) Relph, 1976: 56در عیو حال ،هویت م ان نوعی دلبستگی عارفی با م ان برپایۀ اهمیت
نمادیو م ان ،به عنوا ن ظرف عوارف و احساسا نیز هست که به زندگی فارد ،هادف و معناا
میبخشد (  .) Willams & Vaske, 2003: 835تحقیقا برروی حس م ان اغل

بر روی سه

ساختار دلبستگی به م ان ،تعبیت از م ان و هویت م اان متمرکاز شاده اسات ( Stedman,

 .)2003: 675از نظر شولتس ،پدیدة حس تعلق باه م اان مفهاومی کیفای اسات و هویات و
ساختار م ان ،مت ثر از مرز/قلمرو ،تمرکز/محصوریت ،عرصه درونی/عرصه بیرونای ،شناساایی و
خوانایی است .هر نوع محصوریتی به وسیله مرز تعریف میشود .هایدگر در ایاو بااره میگویاد:
«م ان و قلمروی مرز ،بدون ارتبارش با محیط مجاور نمیتواند موجودیت داش ته باشد» (Sun-

 .)Young: 2003: 26درواقع ،احسات تعلق و وابستگی به م اان سطح بامتری از حس م ان
است که درهر موقعیت و فضا بهمنظور بهرهمندی و تداوم حضور انسان در م ان نقاش تعیایو
کنندهای مییابد .درواقع وابستگی به م ان 1رابطه نمادیو ایجاد شده توساط افاراد باه م اان
است که معانی احساسی ،عارفی و فرهنگی مشترکی با یک فضای خاا

مایدهاد (عنانهااد،

غتمعلی زاده ،ملکجهان« .)87 :1337 ،رِلف» انواع هویت م ان را براسات تصورا از سلسله
مرات

دیال تیک عرصه درون و بیرون مشخص می کند .رِلف معتقد است :مفهاوم دیالتیاک و

عرصه های درون و بیرون ،هسته اصلی ساختار س ونت در م ان است .اگر شخصی احسات در
درون بودن در م ان داشته باشد ،وی به جای ترت ،احسات ایمنی دارد ،به جای بای پنااهی،
پناهگاه دارد ،به جای اضطراب ،حس راحتای و تعلاق دارد (  .)Relph, 1976: 48رِلاف بارای
عرصه درون -برون قائل به سلسله مراتبی ه فتگانه است:

1. Dependence on location
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جدول  -1سلسله مرات دیال تیک عرصه درون و بیرون از دیدگاه رِلف ()Relph, 1976: 48
ردیف

سلسله مراتب دیالکتیک عرصه
درون و بیرون
عرصه بیرونی هدفمندانه

2

عرصه بیرونی وجودی

3

عرصه بیرونی ضمنی

1

عرصه درونی وجودی

1

عرصه درونی غیر مستقیم

1

عرصه درونی توأم با همدلی

8

عرصه درونی رفتاری

1

نظریه و توضیحات
م ان ،به عنوان یک شی ،مجزا از فرد تجربه کننده م اان ماورد
مطالعه قرار می گیرد.
شخص حس می کند جدا از م اان یاا خاارج آن اسات( .حاس
بیگانگی ،بی خانمانی و)...
موقعیتی که در آن ،م ان صرفاً جایگااهی بارای ناوعی فعالیات
است.
شامل حس وابستگی و راحتی در م ان بوده و ایو حس عمیاق
تریو نوع تجربه م ان است.
موقعیتی که از درگیاری عمیقااً دسات دوم (از رار نقاشای و
داستان و )...با م ان مرتبط می شود.
موقعیتی که در آن شخص به عنوان یک فرد بیرونی تاتش مای
کند م ان را عمیقاً بشناسد.
موقعیتی که در برگیرنده دقت و توجه سنجیده و حسااب شاده
به ظاهر م ان است.

میتوان گفت تمرکز و محصوریت نقاش مهمای را در ایجااد درک فضاایی و ارتبااری اساتفاده
کننده و محیط ایفا می ند تا جایی که اگر یک فضا به ش ل مطلوبی محصور نشود ،نمیتوان به یک
فضای شهری مطلوب دست یافت (.)Schulz, 2008: 35

نمودار  -1متغیرها و مدل مفهومی پژوهش
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پیشینه پژوهش
مطالعه سیستماتیک در مورد کیفیت محیط س ونتی تقریباً جدید است و بهرور کلای منحصار باه
نیمه دوم قرن بیستم می شود .شاید بتوان گفت توجه به کیفیت محیط کالبدی برای اولایو باار در
نوشتههای کویو لینچ 1مطرح گردید که درآن به بررسی رابطه بیو کیفیت محیط زندگی با کیفیت
زندگی ساکنیو پرداخت .کرپ 2و زاوادس ی 3مطالعاا و پاژوهش درایاو زمیناه را باه دو دساته
تقسیم نموده اند؛  -1بعضی از مطالعا اولیه به رور جنبی به موضاوع کیفیات محایط مرتبطناد و
ویژگی بیشتر ایو مطالعا بررسی رابطه متقابل فرد با محیط بتفصل خود است -2 .بعضی دیگر از
تحقیقا انجام شده در زمینه کیفیت محیط ،برروی خصوصیا افراد ساکو در یک محله به عنوان
همسایه متمرکز شده است (لینچ .)123 :1333 ،نتایج ایو مطالعا نشان داده که خصوصیا افراد
ساکو در محله خیلی مهمتر از شاخصهای فیزی ی محت در تعییو میزان رضایت ساکنان است.
بهرورکلی تحقیقا در زمینه کیفیت محیط شهری درابتدا از کیفیت مس و و میزان رضایت از
محیط بتفصل س ونتی شروع گردید و به تدریج به حوزههای وسیعتر در سطح محت  ،اجتماعاا
محلی ،شهر ،منطقه و کشور کشیده شده است .جایو ج اوبز 1در ساال  1311در کتااب زنادگی و
مرگ شهرهای بزرگ آمری ا 1 ،معیار را برای محیطی با کیفیت مطلوب درنتایج پژوهش خود بیاان
می کند -1 :ملحوظ داشتو فعالیتهای مناس بیش از توجه به نظم بصری محیط -2 ،اساتفاده از
کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه ازنظر حضور ابنیه با سوهای مختلاف در ناحیاه-3 ،
توجه به عنصر خیابان -1 ،نفوذپذیر باودن و قابال دساترت باودن بافات -1 ،اخاتتط اجتمااعی و
انعطاف پذیر بودن فضاها (ممتاز .)131 :1383 ،نتایج مطالعا انجام گرفته توسط کویو لینچ راجع
به تصویر ذهنی افراد از شهر خود حاکی از آن است که شهروندان "«نقشه ذهنی»" شهر یاا محلاه
خود را در پنج عنصر و روابط بیو آنها ختصه میکنند :مسیر ،گره ،لبه ،نشانه ،حوزه .آنچه در کناار
کالبد شهری معنا بخش تصور ذهنی شهر در ذهو مخار میباشد ،کیفیت حضاور انساان و باروز
رفتار اجتماعی متناس در ارتباط با عناصار ماذکور خواهاد باود (لیانچ .)117 :1378 ،بافاتهاای
قدیمی با فعالیتها و روابط بیو افراد تعریف میشده و همایو رواباط انساانهاا و تصاورا ذهنای
خاررا جمعی را ش ل میدهند .در گذشته به علت نزدیاک باودن محال زنادگی باه محال کاار،
گذراندن زندگی به صور جمعی با ساکنیو محل ش ل میگرفت و ایو خود موج احسات تعلاق
به م ان و دلیل داشتو خاررا مشترک در یک محله قدیمی بوده است .خارره را برای اولایو باار
1. Lynch
2. Crepe
3. Zawodski
4. Jane Jacobs
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موریس هالبواکس ،جامعه شنات فرانسوی ،در کتاب"چارچوبهای اجتمااعی خاارره" ،مطارح کارد
(آزاد و پرتوی .)3 :1331 ،براسات نظریه هالبواکس 1و نتایج حاصله درحیطه خارره جمعی ،به ایو
ن ته اشاره می کند که عضویت فرد در گروه ،زمینه هایی را فراهم میآورد که فرد را قادر به خاارر
سپردن و فراموش کردن رویدادها میکند و بدون وجود ایو زمیناه عمال ،باه خاارر آوردن ام اان
پذیر نیست .به گفته والتر بنیامیو" :2خارره ابزار تفحص گذشته نیست ،بل ه صحنه ای است بارای
آن ،خارره میانجی تجربه در بافت گذشته است" .در عرصه معماری و شهرسازی ،خارره جمعای از
دهه  1381به ایو سو و درنتیجه به کارگیری نابجای پیشنهادهای منشاور آتاو ماورد توجاه قارار
گرفت .افرادی همچون آلدوروسی ،3کریستیو نوربرگ شولتس ،1کویو لینچ ،کریستوفر ال سااندر 1و
کریستیو بویر( 1تاریخ شنات شهری) هر یک به بیان جنبه های گوناگون ارتباط خارره جمعای باا
م ان و هویت پرداخته اند .متاسفانه در ایران پژهشهای هدفمندی درایاو حیطاه صاور نگرفتاه
است .همان رور که گفته شد موضوع کیفیت محیط به ویژه در بافتهای قدیمی اهمیت بامیی دارد.
در ایو راستا نتایج برخی از مهمتریو پژوهشهای صور گرفته مرتبط اشاره می شاود :حبیبای باا
روی رد مطالعاتی ذهنای در خیاباان نیااوران تهاران باه بررسای خااررا و نقاش کالباد فیزی ای
درپاسخگویی به احیاء هویت از دست رفته و معنای حس م اان در بافاتهاای شاهری پرداخات و
یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که تاثیرپذیری مولفه حس تعلق در نمونه موردی باا  31درصاد
ارمینان ت یید میشود و ایو متغییر تاثیر معناداری بر ارتقااء هویات م اان دارد (حبیبای:1387 ،
 .)17بهرام سیاوش پور و هم اران در مقاله خود با عنوان«" ،شناسایی مؤلفههای هویاتسااز باومی
بافتهای تاریخیِ فرسوده شهری»" ،به شناسایی مؤلفههای هویتمند بومی بافتهای تاریخی شهری
و شناسایی ویژگیهای ارزشمند هویتی منارق شهری قدیمی پرداخته اند .بررسایهاا حااکی از آن
است که مؤلفههای هویتساز بومی در بافت تاریخی شاامل شااخص هاای عینای و فیزی ای؛ ابعااد
ذهنی؛ سبکهای معماری ،چارچوبهای اجتماعی ،عوامل سیاسی ،اقلیمی ،و فرهنگای مای باشاند
(سیاوش پور و هم اران .)12 :1337 ،در پژوهش بمانیان و هم اران تحت عنوان ،عناصر هویتسااز
در معماری سنتی خانه های ایرانی ،نمونه موردی خانه رسولیان یزد ،حاکی از آن است کاه عناصار
ساختاری بنا شامل ورودی خانه ،هشتی ،نمای بیرونی ،حیاط و بررسی نما ارتباط بسیار نزدی ای باا
هویت برقرار کرده و نمود مؤلفههای هویت در نمای بیرونی توجه به بارو و نبود روزناه باه بیارون
1. Halbox
2. walter Benjamin
3. Aldoorsi
4. Christiana Norberg Schultz
5. Christopher Alexander
6. Christine Boyer
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است (بمانیان و هم اران .)11 :1373 ،در مطالعا عزیزی و ارباب در مقاله خود با عنوان ،شناسایی
و ارزیابی فرآیند ش لگیری هویت در شهرهای جدید؛ مطالعه موردی :شهر جدید هشاتگرد ،نتاایج
حاصله نشانگر آن است که خوانایی و قابلیت تشخص ،تعامت اجتمااعی ،خارره انگیزی و احساات
تعلق و وابستگی معیارهای ش لگیری هویت رد زمان و فرصات هساتند و از رریاق شااخصهاای
تناس  ،تعادل و نظم در بعد عینی و باا معناا باودن ،آراماش و خواناایی در بعاد ذهنای هویات در
بافتهای قدیمی بازشناسایی میشود (عزیزی و ارباب .)17 :1373 ،درارتبااط باا مطالعاا و کتا
پژوهشی که زیرنظر سازمانها و نهادهای علمی و دولتی بچاپ رسیدهاند میتوان باه رارح جاامع و
ررح ساماندهی بافت قدیم و ررح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده رشت و رارح بهساازی آرامگااه
خواهر امام و محدوده ارراف آن اشاره کرد .دستاوردهای ایاو رارحهاا باه علات توجاه ن اردن در
بازشناسی دقیق الگوهای معماری در بافتهاای قادیمی و بااارزش ،فقاط تاحادودی منجرباه ارائاه
راهبردهای بازآفرینی فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی ،بازآفرینی کالبدی غیرمسا ونی و راهبردهاای
توسعه گردشگری شهر رشت شده است .اساساً نحوه برخورد با موضوع ایو پژوهش که درآن صارف
نظر از نیازهای کمی ،نیازهای روان شناختی و جنبههای کیفای و بادنبال آن رفتارهاای شخصای و
اجتماعی کاربران متک تعییو ویژگیهای محیطی باشد از سابقه کمتری برخوردار است .بهعباارتی
دیگر ،درجهت رسیدن به راه ارهای اثباتی ،تحلیل و بررسی رابطه تعاملی میان محیط ساخته شده
و نیازهای پایه و فرانیازهای کاربران میتواند از جنبههای تازه ایو تحقیق تلقی گاردد .عاتوه بارآن
وجود ویژگیهای خا هر م ان جغرافیایی و تعییو راهکارهای معمااری بارای آن کاه باا متحظاه
پرهیز از ت رار و اقتبات صور پذیرد ،جنبه هاای دیگاری از ختقیات و بطباع تاازگی را در خاود
مستتر خواهد داشت .موضاوع هویات در بافاتهاای قادیمی بااارزش ناه تنهاا در ایاران ،بل اه در
کشورهای دیگر نیز مورد بررسای و پاژوهش قارار گرفتاه اسات .بار رباق مطالعاا کاویو لیانچ
معیارهایی برای نماا و ظااهر مطلاوب بیاان مایکناد کاه عبارتناد از « :تناوع ،قابلیات شناساایی،
سرزندگی ،خارره انگیزی ،وضوح و خوانایی ،سادگی ،هویت ،تهییج ،مطابق با محیط» .ازنظار لیانچ
هویت در منارق شهری را میتوان در گسترة وسیعی از ابعاد اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی تعریاف
نمود و در مورد نقصهای موجود در نمای خارجی به عوامل اختتل در خاط افاق و ناهمااهنگی در
ارتفاع ،اضافه کردن جزئیا نامناس به نما و تغییر کنترل نشده رنگها و مصالح ساختمانها اشاره
نمود (لینچ .)17 :1333 ،برربق پژوهش و نظر "مامفورد" ( )2113یک شهر یک دنیاای سامبلیک
در اجزای آن و به عنوان یک کل است .هر بخش از بافت شهر معنای خود را دارد؛ قسامتی از یاک
تصویر بزرگتر را منتقل می کند .یک معیار مهام کاه هویات ماذکور را مای ساازد معمااری اسات
) .(Atalan, 2016: 124بنابرایو ،توجه به هویت شهر و عوامل مؤثر در ش ل گیری درآن ،میتواند
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رهنمود ما در راستای رسیدن به عوامل هویت ساز یک بوم در بافت تااریخی باه عناوان قسامتی از
یک کل باشد .برربق پژوهشهای صور گرفته توسط تول ،1هویت بافت قدیمی به معناای هویات
محلی یک شهر به عنوان یک مجموعه مهم در سیاست های توسعه اقتصادی و اجتماعی شهر است،
زیرا «هویت» است که فضای شهری را به م انی متمایز تبدیل می کند .حفظ هویت بافات قادیمی
شهری صرفاً ویژگیهای رراحی نیست ،بل ه نتیجه یک فرآیند جمعی مبتنای بار تفسایر و روایات
است.
هویت شهری یک زنجیره کمی و کیفی ،ذهنی و عینی ،ماادی و معناوی ،دارای بعاد فضاایی و
زمانی ،توانایی دعو و شناسایی محیط در ابعاد متفاوتی است که افراد وابستگیهای خاصی باه آن
دارند ،ریشه در زمان حال و گذشته دارد و در آینده در اش ال مختلف ظاهر خواهاد شاد ( Tolle,
 .)2010: 348ربق پژوهشهای صور گرفته "چپمو" ،2در بسیاری از شاهرهای جدیاد ،ایجااد
تسهیت اجتماعی ،گذران اوقا فراغات و تفاریح ،زماانی راومنی بعاد از سااخت خاناه هاا آغااز
میگردد و ایو درایجاد حس بیگانگی درمیان مردم محل تا ثیر مایگاذارد .وی باا اشااره باهاین اه
شهرهای جدید ،گاهی بهدلیل ی نواختی و سادگی ررح آنها مورد نقد قرار میگیرند ،معتقاد اسات
م انها می توانند توسط استفاده کنندگان تسخیر یا تصرف شوند .آنها تجارب فضایی بسیار متنوعی
را فراهم آورده و به منطقه هویت میبخشند (چپماو .)31 :1371 ،بررباق پاژوهش "ال سااندر"،
هویت را تجسم کیفیتی بینام میداند که مبنای اصلی حیا و روح هر انسان ،شهر ،بنا یاا ربیعات
است ،اما نمی توان نامی بر آن گذاشت .از نظر وی ،برای تعریف ایو کیفیت در بناها و شهرها ،بایاد
کار را با درک ایو مطل شروع کرد که هویت هرفضا از ت رار مستمر الگوهای خا از رویدادها در
آن م ان ،حاصل می شود .الگوی رویدادها هماواره باا الگوهاای صاوری خاصای در فضاا ،پیونادی
ناگسستنی دارند (ال ساندر.)111 :1331 ،
روش پژوهش یافتهها
روش تحقیق ،به لحاظ هدف کاربردی ،به لحاظ ماهیت ترکیبای 3و گاردآوری دادههاا باه دو شایوه
اسنادی (مطالعا نظری و داده های توصیفی محله قدیمی منتخ ) و میدانی (برداشات میادانی از
خانه های منتخ ) با ت نینک پرسشنامه بهصور سوالهای بسته در قال ریف لی ر (پنج ریاف
از بسیار کم تا بسیار زیاد) انجام گردید .در روش تجزیه و تحلیال ،در بخاشهاایی از ایاو تحقیاق،
باتوجه به پیچیدگی در شناسایی معیارهای هویتی و همچنیو سنجش میزان حس تعلاق سااکنیو
1. Tolle
2. Chapman
3. Mixed methd research
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نسبت م ان س ونت از روی رد ترکیبی کمی و کیفی استفاده شده است .ازایاورو ،بخاش توصایفی
براسات نوشتار ،جداول نوشتاری و مقایساههاای تصاویری باهصاور کیفای تحلیال شادند و در
بخشهای دیگر در پژوهش حاضر شاخصههای آماری ،جداول ،نمودارها باهصاور کمیتای صاور
گرفته است .البته در بخشهایی ازایو تحقیق ،باتوجه به نیازهاای تحلیلای از مقایساه روی ردهاای
کمی و کیفی به روش ترکیبی نیز استفاده شده ،تحلیل دادههای کمی و کیفی ایو پاژوهش توساط
ناارم افاازار  SPSSو  GISو فرآینااد تحلیال سلسااه مراتبای  1A.H.Pتوسااط ناارم افاازار Expert
 Choice11پذیرفته است .برای تعییو پایایی ابزار پرسشنامه تحقیق ،از آزمون آلفاای کرونباا در
نرم افزار  SPSSاستفاده شد که مقدار آن در پرسشنامه اول  1/818و در پرسشانامه دوم  1/831و
در پرسشنامه سوم  1/817با پایایی قابل قبول بدست آمده است .سپس با بررسی ادبیا مربوط باه
معیارهای سنجش شاخصها درایو مرحله جدول فرآوانی میزان پاسخگویی شهروندان به پرسشهای
درون پرسشنامه جهت مقایسه ضرای معیارهای زوجی توسط نرم افازار  SPSSصاور پاذیرفت و
در جدول نُه کمیتی سااعتی ،مقایساه دودویای و زوجای شاخصاها ضاری امتیااز تعیایو گردیاد،
درنهایت مقایسههایی را بیو معیارها و زیرمعیارهای تصامیمگیاری انجاام داده و ضارای آن هاا را
نسبت به ی دیگر در نرم افزار  Expert Choice11تعییو و پس از شناسایی شااخصهاای ارزیاابی
هویتی و معیارهای کلی و زیرمعیارهای سنجش آنها با استفاده از فرایند سلسله مراتبای  AHPدر
قال سه مرحله -1 :ساخت سلسله مراتبی -2 ،مقایسه های زوجی و  -3وزن نهایی گزینهها صور
پذیرفت و اولویتبندی معیارها در حفظ هویت مساکو محله ساغریساازان مشاخص گردیاد .درایاو
میان سنجش و ارزیابی هویت در هر فرضیه و در مجموع کل محله قادیمی ساغریساازان ،ازرریاق
وزن دهی به امتیازا معیارهای کلی درون پرسشنامه که شامل -1 :حس تعلق به م اانِ سا ونت،
 -2الگوهای معماری قادیمی مسااکو -3 ،بافات قادیمی بااارزش ،و اولویتبنادی حفاظ هویات در
زیرمعیارهای به ترتی شامل موارد زیر است-1 :شناسایی م ان و حس تعلق به م اانِ سا ونت -2
رضایت مندی از س ونت  -3مد زمان س ونت  -1عرصه های درونی و بیرونی  -1رضاایت منادی
از س ونت  -1خارره انگیزی رویدادها  -8ویژگیهای کالبدی  -7تمرکز و محصاوریت  -3احساات
امنیت و خوانایی ،به وسیله فرآیند تحلیل سلساه مراتبای  A.H.Pصاور پاذیرفت .دو زیرمعیاار،
شامل "مد زمان س ونت" و "رضایت مندی از س ونت" نیاز باه عناوان معیارهاایی کاه باهنظار
میرسد دارای ارتباط معنادار با هویتمندی الگوهای معمااری مسااکو قادیمی هساتند ،در ابتادای
پرسش نامه مورد توجه قرار گرفتند .درانتخاب نمونهها باتوجه به درنظار گارفتو جادول مورگاان و
باتوجه به محدوده جمعیت بافت محله ،حجم جامعه ( )Nشامل تعاداد خاناههاای قادیمی بااارزش
1. Analaytical Hierarchy Process
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میباشد که بامی 11سال قدمت دارند و درحالحاضر افرادی که در خانههای قدیمی باارزش محلاه
ساغریسازان زندگی میکنند  11خانوار شناسایی شده است (در ایو گزینش جامعاه آمااری تاتش
شد به تمامی اقشار استفاده کننده از خانه های بومی و قدیمی باارزش واقع در محلاه ساغریساازان،
شامل خانههایی که ساکنیو درحالحاضر س ونت دارند و خانههای تغییر کاربری و بازساازی شاده،
توجه شود) .حجم نمونه ( )Sباتوجه به تعداد حجم جامعه که  11خانوار بود ،برربق جدول مورگان
 18خانوار در بافت قدیمی و باارزش ساغریسازان انتخاب شده است .بهعبار دیگار شایوه تجزیاه و
تحلیل دادهها درایو پژوهش مشخصاً عقل و استدمل بوده است .با ایو بیان که از رریاق اساتدمل
استقرایی ،شبیه سازی و مدلسازی که جملگی به کمک تف ار ،تعقال و منطاق صاور مایگیارد،
دادههای گردآوری و ارزیابی و تحلیل شده است.

نمودار -2سلسله مرات اولویتبندی معیارها در حفظ هویت

محدوده مورد مطالعه
شهر رشت در وضع ربیعی خود  ،جزء کوچ ی از جلگه گیتن است کاه در دشاتهاای جناوبی دریاای
خزر واقع شده است  .ایو جلگه در دو حد جنوبی و شمالی خود بیو کوههای البارز و ناوار سااحلی قارار
دارد .ایو شهر ،مرکز شهرستان و استان در رول جغرافیایی  13درجه و  31دقیقاهی شارقی واقاع شاده
است .شهر رشت از شمال به دریاای خازر و بنادر انزلای ،از جناوب باه شهرساتان رودباار ،از شار باه
شهرستانهای سیاه ل و آستانه اشرفیه و از غرب به شهرستانهای فومو ،صومعه سرا و شفت منتهی مای-
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شود (ش ل .)1شهر رشت با مساحت  11181/7ه تار و جمعیت براسات آمار سال  31معاادل 137111
نفر است که دارای بافت فرسوده و قدیمی مصوب به مساحت  311/1ه تار میباشد که نسابت مسااحت
بافت فرسوده به سطح کل شاهر رشات معاادل  1/18درصاد نسابت باه مسااحت کال شاهر مایباشاد
( ، https://www.amar.org.irسرشماری نفوت و مسا و ایاران-گایتن .)1331 ،محات قادیمی و
تاریخی شهر 7 ،محله به نامهای کیاب ،خمیاران ،چوماسارا ،پسا یا ،استادسارا ،باازار ،صایقتن ،زاهادان
بودند .بهمرور با تغییرا عمرانی ناشی از ررح جامع اول در شهر و احاداث معاابر جدیاد و عاری  ،مارز
محت تغییر یافت ،بهعبارتی خیابان های نسبتاً عاری و جدیدامحاداث ،قارعاناه ارتباراا کالبادی و
عمل ردی و روابط اجتماعی اهالی داخل محت را جدا نموده و همراه با رودخانههای زرجوب و گاوهررود
مرزهای جدید محت را رقم زد .بههمیو علت محدوده برخی محت باا محادوده گذشاته آن متفااو
شد و نه تنها محدوده محت  ،بل ه عناویو محت باقی مانده از دوره قاجار نیز تغییار کارد .ساغریساازان
بخشی از محلۀ بزرگ خمیران زاهدان است و از جمله محت قدیمی و باارزش شهر رشت محسوب|مای-
شود (شرکت مهندسی ررح و کاوش.)31 ،1371 :

ش ل  -1موقعیت جغرافیایی محله قدیمی ساغریسازان در شهر رشت نسبت به مقیات کشوری ،استانی و شهری
(م خذ :نگارنده )https://www.google.com/maps/place/Rasht ، 1333،
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ش ل  -2بزرگنمایی محدوده و موقعیت خانه های قدیمی گزینش شده در مرز و قلمرو محله ساغریسازان
()Source: https://www.google.com/maps/place/Rasht

با بررسیهایی که درزمینه تاریخچه ش لگیری محت در شهر رشت انجام شد ،درایو پژوهش
"محله ساغریسازان" بهعنوان قلمرو م انی انتخاب شده است .ساغریسازان بخشی از محلهی بازرگ
زاهدان است و از جمله محت قدیمی شهر رشت محسوب میشود .ایو محله با مسااحتی باالب بار
 11ه تار 2111،خانوار را درخود جای داده است (ش ل.)2
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ش ل  -3نقشه و ع س پاناراما از خیابان اصلی ساغریسازان ،بازار سنتی و دسترسی به خانه های بومی

به گفته خمامی زاده" :ساغریسازان محدوده گسترده ای است دربخش خاوری رشت ،از خاور به
رودخانه سیاه رودبار (صیقتن رودبار) و یا (زرجوب) و از باختر بعد از مدرسه حاج سامیع باه گاذر
(معیو السلطنه) از شمال بعد جیرباغ ،یهودی تپاه و رودبارتاان باه قسامت دیگاری از رودخاناه ی
زرجوب (خواهرامام) و ازجنوب به خمیران زاهدان و بخشی از خیابان (آزادگان) امروزی مایرساید.
بستری که ایو محله و محلهی صیقتن درآن واقع شدهاند ،باتوجه به بلندی نسبی ایو بستر نسبت
به زمیو های شمالی و جنوبی آن که گود افتاده و در بسیاری از جاها آبگیر مایباشاند ،مایبینایم
بصور نواری خاوری باختری از صیقتن تا پل چماسرا کشیده شده اسات و ساب شاده اسات تاا
محله های زیادی درمرکز و شمال و جنوب آن ش ل بگیرد و مورد استفاده بخش هاای خصوصای و
دولتی واقع شوند .وجود چشمه های فراوان با آب گوارا مانند چشمه ی "ولی بزرگوار" در پلعرا و
چشمهی "چماسرا" که متاسفانه هر دو در اثر بایتاوجهی ماردم و مساالومن کاور و بایاساتفاده
ماندهاند ،عامل دیگری برای انتخاب ایو بساتر جهات احاداث مسا و باوده اسات» (خماامی زاده،
 .)23 ،1331باتوجه به این ه ناحیه مورد مطالعه جزء بافت قدیمی شهر رشت میباشد ،واجد عناصر
با ارزش قدیمی است .برخی ا ز ایو ابنیه که به ثبت میراث فرهنگی نیز رسیده اناد ،مرمات شاده و
هماکنون بهعنوان فضاهای اداری و فرهنگی مورد استفادهاند .اما بسیاری از ابنیه باارزش قدیمی ایو
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ناحیه خصوصاً درارراف حرم خواهرامام ،دچار فرسودگی شدید کالبدی بوده که درصاور مرمات و
بازسازی در کاربریهای مناس  ،پتانسیل فراوانی درتبدیل شدن به بناهای باارزش محدوده را دارند
(ش ل.)3
یافتههای پژوهش
درایو میان سنجش و ارزیابی هویت درهر فرضیه و در مجموع کال محلاه قادیمی ساغریساازان ،از
رریق وزن دهی به امتیازا معیارها توسط خروجی داده های پرسشانامه باا اساتفاده از نارم افازار
 SPSSشامل  3گزینه زیر میباشد (به علت نشاناختو واژه هاای فارسای در نارم افازار Expert
 Choiceهریک از معیارها و زیرمعیارها به انگلیسی برگردان و در فیلدهای تحلیلی اعمال شدند):
 .1الگوهای معماری قدیمی مساکو :1اکثر ساکنیو ایو بخش خانوارده قدیمی هستند ،اما خواناایی
و قابلیت تشخیص خانه ها نسبت به بافت درایو م ان بام است.
 .2حس تعلق به م انِ س ونت :2اگر چه ساکنیو زیادی درایو محله قدیمی وجود ندارد ،اما وقایع و
رویدادها و عناصر خارره انگیز درایو محله قدیمی شدید است.
 .3بافت قدیمی باارزش :3اگرچه احسات تعلق و وابستگی ساکنیو خاناههاا نسابت باه محلاه زیااد
است ،اما پس از ساخت و سازهای جدید هویتی برای ایو بخش وجودندارد.
ری مطالعا صور گرفته  3گزینه 1برای زیرمعیارها وجود دارد ،معیار ها عبار بودند از:
 .1خارره انگیزی رویدادها1
 .2احسات امنیت و خوانایی1
 .3شناسایی م ان و حس تعلق به م انِ س ونت8
 .1رضایت مندی از س ونت7
 .1مد زمان س ونت3
 .1ویژگی های کالبدی11

1. Old House Architecture Patterns
2. Sense of belonging to the place of residence
3. Precious old texture
4. Alternative
5. Memorable events
6. Feel safe and readable
7. Identification and sense of belonging to the place of residence
8. Residence Satisfaction
9. Duration of residence
10. Physical features

 / 112محمود عنانهاد و الهه قویدل

مطالعات جغرافیایی نواحی ساحلی  /سال دوم ،شماره چهارم ،زمستان ( ،0411پیاپی )7

ساکنیو1

 .8نقشه ذهنی
 .7تمرکز و محصوریت2
 .3عرصه های درونی و بیرونی3

نمودار  -3ساخت سلسله مراتبی اولویتبندی شاخصهای ارزیابی معیارهای هویتی درمحله

مرحله دوم ،مقایسه زوجی :درایو مرحله خبرگان مقایسه هایی را بیو معیارهاا و زیرمعیارهاای
تصمیمگیری انجام داده و امتیاز آنها را نسبت به ی دیگر تعییو میکنند .ایو مقایساههاا براساات
جدول نه کمیتی انجام میشود (جدول .)2ارجحیت یک گزینه یا عامل نسبت به خودش مسااوی باا
یک است ،لذا اصل مع وت بودن یک عامل نسبت بهدیگری و ارجحیات یاک بارای یاک عامال یاا
گزینه نسبت به خودش ،دو خاصیت اصلی ماتریس مقایسهای دو به دویی در فرآیند  AHPهستند.

1. The inhabitants' mental map
2. Focus and Confidentiality
3. Internal and external arenas
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جدول  -2جدول نه کمیتی ساعتی مقایسه دودویی شاخصه ()Bertolini, 2006: 424
امتیاز

تعاریف

1

Equally preferred

3

Moderately preferred

1

Strongly preferred

8

Very strongly
preferred

3

Extremely preferred

2و1و1و7

Intermediate
values

تعاریف
اهمیت مساوی

توضیحات
در تحقااق هاادف ،دو شاااخص اهمیاات
مساوی دارند.

اهمیااات انااادکی تجربه نشان مای دهاد کاه بارای تحقاق
هدف ،اهمیت  iاندکی بیشتر از  jاست.
بیشتر
اهمیت بیشتر

تجربه نشان مای دهاد کاه بارای تحقاق
هدف ،اهمیت  iبیشتر از  jاست.

اهمیااات خیلااای تجربه نشان مای دهاد کاه بارای تحقاق
هدف ،اهمیت  iخیلی بیشتر از  jاست.
بیشتر
اهمیت مطلق

اهمیت خیلی بیشتر  iنسبت به  jبه راور
قطعی به اثبا رسیده است.

ترجیحا بینابیو

هنگامی که حالت میانه وجود دارد.

درایو مرحله جدول فراوانی میزان پاسخگویی شهروندان به پرسشهای درون پرسشنامه جهات
مقایسه ضرای معیارهای زوجی توسط نرم افزار  SPSSصاور پاذیرفت و در جادول ناه کمیتای
ساعتی مقایسه دودویی شاخصها ضری امتیاز تعییو گردید ،درنهایت مقایسه هایی را بیو معیارها
و زیرمعیارهای تصمیم گیری انجام داده و ضرای آنها را نسبت به ی دیگر در نارم افازار Expert
 Choiceتعییو گردید.
جدول  -3ضری بدست آمده از جدول فرآوانی در نرم افزار  SPSSپاسخگویی شهروندان به پرسشهای
درون پرسشنامه جهت مقایسه ضرای معیارهای زوجی
ردیف

معیارهااای
کلی

زیرمعیارها

1

الگوهاااای
معمااااری
قاااادیمی
مساکو
٪11
ضاااااری

رضایت منادی از
س ونت
مااااد زمااااان
س ونت
ویژگاااای هااااای
کالبدی

تعاااریف انگلیساای در
نرم افزار
Expert Choice
Residence
Satisfaction
Duration of
residence
Physical features

ضری بدست آمده از جادول فرآوانای در
نرم افزار SPSS
 ٪81راضاای از م ااان سا ونت –ضااری
امتیاز 8
 ٪11باایش از  31سااال ساااکو محلااه –
ضری امتیاز 1
 ٪13موافق وجود عناصر کالبادی باومی
– ضری امتیاز 2
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امتیاز 1
2

حس تعلق
بااه م ااانِ
س ونت
٪11
ضاااااری
امتیاز 3

3

بافااااااات
قاااادیمی
باارزش
٪13
ضاااااری
امتیاز 3

خااارره انگیاازی
رویدادها
احسات امنیات و
خوانایی
شناسایی م اان و
حااس تعلااق بااه
م انِ س ونت
نقشااااه ذهناااای
ساکنیو
تمرکااااااااااز و
محصوریت
عرصه های درونی
و بیرونی

Memorable events
Feel safe and
readable
Identification
and sense of
belonging to the
place of residence
The
'inhabitants
mental map
Focus and
Confidentiality
Internal and
external arenas

 ٪12م ان های ماذهبی و وجاود خاناه
های قدیمی-ضری امتیاز 1
 ٪11امنیاات و خوانااایی محلااه – ضااری
امتیاز 3
 ٪11حااس تعلااق بااه م ااان س ا ونت –
ضری امتیاز 2
 ٪12شااناخت نقشااه ذهناای در محلااه –
ضری امتیاز 2
 ٪18تمرکز و محصوریت خانه نسابت باه
دیگر بناها – ضری امتیاز 1
 ٪83عرصه درونی وجودی -ضری امتیاز
8

جدول زیر نشان دهنده اهمیت ضری نسبی معیارهای کلی که توسط نرم افزار  SPSSصاور
پذیرفت میباشد .ضری نر ناسازگاری مقایسه زوجی ایو معیارها  1/11117بوده که نشان دهنده
دقت قابل قبول ایو مقایسه زوجی است.
جدول -1ماتریس ارجحیت نسبی معیارهای کلی
معیارهای کلی

الگوهای معماری
قدیمی مساکو

حس تعلق به م انِ
س ونت

بافت قدیمی باارزش

الگوهای معماری قدیمی
مساکو

1

1

3

حس تعلق به م انِ
س ونت

-

1

3

بافت قدیمی باارزش

-

-

1

نمودار -1نر ناسازگاری مقایسه زوجی ضرای معیارهای کلی
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پس از مقایسه معیارهاای کلای سانجش شااخصهاای ارزیاابی حفاظ هویات مسااکو محلاه
ساغریسازان ،زیرمعیارهای هریک از معیارهای کلی بصور زوجای باا ی ادیگر مقایساه مایشاوند.
جدول زیر نشان دهنده اهمیت نسبی معیارهای الگوهای معماری قدیمی مساکو از نتاایج تحلیلای
در نرم افزار  SPSSمیباشد .نر ناسازگاری مقایسه زوجی زیر معیارهای الگوهای معمااری قادیمی
مساکو  1/12است که نشان دهنده دقت بسیار بامی ایو مقایسه زوجی است.
جدول  -1ماتریس ارجحیت نسبی زیر معیارهای الگوهای معماری قدیمی مساکو
ویژگی های
مد زمان س ونت
رضایت مندی از
معیارهااای الگوهااای معماااری
کالبدی
س ونت
قدیمی مساکو
2
8
1
رضایت مندی از س ونت
مد زمان س ونت

-

1

1

ویژگی های کالبدی

-

-

1

نمودار  -1نر ناسازگاری مقایسه زوجی ضرای زیر معیارهای الگوهای معماری قدیمی مساکو

جدول زیر نشاندهنده اهمیت نسبی زیرمعیارهای حس تعلق به م انِ س ونت از نتاایج تحلیلای در
نرم افزار  SPSSمیباشد .نر ناسازگاری مقایسه زوجی معیارهای حاس تعلاق باه م اانِ سا ونت
 1/13است که نشان دهنده دقت بسیار بامی ایو مقایسه زوجی است.
جدول  -1ماتریس ارجحیت نسبی زیر معیارهای حس تعلق به م انِ س ونت
خارره انگیزی شناسایی م ان و حس احسات امنیت و خوانایی
معیارهای حس تعلق به
تعلق به م انِ س ونت و قابلیت تشخیص
رویدادها
م انِ س ونت
3
1
1
خارره انگیزی رویدادها
شناسایی م ان و حس

-

1

2
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تعلق به م انِ س ونت
احسات امنیت و خوانایی
و قابلیت تشخیص

-

-

1

نمودار  -1نر ناسازگاری مقایسه زوجی ضرای زیر معیارهای حس تعلق به م انِ س ونت

جدول زیر نشاندهنده اهمیت نسبی معیارهای بافت قدیمی باارزش از نتایج تحلیلای در نارم افازار
 SPSSمیباشد .نر ناسازگاری مقایسه زوجی معیارهای بافت قدیمی باارزش  1/11788اسات کاه
نشان دهنده دقت بسیار بامی ایو مقایسه زوجی است.
جدول  -8ماتریس ارجحیت نسبی زیر معیارهای بافت قدیمی باارزش
عرصه های درونی تمرکااااااز و نقشه ذهنی ساکنیو خانه هاای
معیارهای بافت قدیمی باارزش
گزینش شده نسابت باه مارز و
محصوریت
و بیرونی
قلمرو محله
8
2
1
عرصه های درونی و بیرونی
-

1

1

تمرکز و محصوریت

نقشه ذهنی ساکنیو خانه هاای -
گزینش شده نسابت باه مارز و
قلمرو محله

-

1

نمودار -8نر ناسازگاری مقایسه زوجی ضرای زیر معیارهای بافت قدیمی باارزش
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نتیجهگیری
باتوجه به تحلیلهای نظری و میدانی صور گرفته میتوان گفت تعاریف حس تعلق باه م اان ،تصاورا
درون ذهنی انسان را درارتباط با محیط انسان ساخت نشان میدهد و ایو مفهوم از یک جنباه ریشاه در
ساختار پدیدارشناسی و تجربههای ذهنی همچون خارره ،فرهنگ ،تاریخ ،سنت ،اجتماع و غیاره دارد و از
جنبه دیگر مت ثر از روی ردهای عینی و بیرونی در محیط مانند علوم تجربی و ررح و ...اسات و ایاو خاود
نشاندهنده ایو مطل است که حس تعلق به م اان و خاارره جمعای مفهاوم پیچیاده از احساساا و
دلبستگی انسان نسبت به محیط ساخته شده است کاه در اثار تعاامت اجتمااعی و رفتااری و اساتفاده
انسان از م ان به وجود می آید؛ ازایورو ،عامل بسیار مهمی که در ارتقاای حاس تعلاق باه م اان محلاه
قدیمی در بعضی افراد وجود دارد ،وجود ارتبارا غنی و قوی انسانی موجود در ارتبااط برقارار کاردن باا
عناصر هویت بخش تزیینی و قدیمی در خانهها و حتی سیمای و منظار سانتی محلاه اسات ،کاه باعا
میشود باوجود مش ت بسیاری که ایو م انهاای سا ونتی دارد ،تعادادی از افاراد و خانوارهاایی کاه
زمان زیادی را در ایو محله سپری کردند ،حس تعلق داشته باشند .باتوجه به واقعیتهای ماذکور و خاتء
بسیار بزرگی که در ایو زمینه وجود دارد ،درایو مقاله کوشش گردید تا با بهرهگیری از ادبیا موجاود در
زمینه احراز هویت مساکو قدیمی باارزش به سوال اصلی رارح کاه عباار اسات از این اه :باتوجاه باه
شاخصهای هویت معماری مساکو قدیمی باارزش ساغریسازان اولویتبندی آنها چگوناه اسات؟ پاساخ
داده شود و مبنایی مستدل و متقو برای ارزیابی هویت معماری و تصمیمسازی در مورد توساعه یاا عادم
توسعه آنها ارائه گردد.
برای دستیابی به ایو مهم ابتدا با استفاده از شاخصهای مطالعاتی جامع که اسات آن را در دیادگاه-
های کریستیو نوربرگ شولتس که به نوبه خود از آرای مارتیو هایدگر مت ثر باوده ،شا ل گرفتاه اسات.
امتیازدهی و سطح بندی حس تعلق به م ان س ونتی در محله ساغریسازان با اساتفاده از جادول جنیفار
کِرات بهعنوان م مل نظریا شولتس انتخاب شد .درضمو ،برحس نظریا و جادول مراتا هفتگاناه
که ادوارد رِلف در زمینه سلساله مراتا دیال تیاک عرصاه درونای -عرصاه بیرونای ارائاه نماوده ،نتاایج
مصاحبههاا درخصاو سلساله مراتا عرصاه درونای و بیرونای خاناههاای قادیمی بااارزش در محلاه
ساغریسازان مورد تحلیل قارار گرفات .ازایاورو ،نتاایج نار ناساازگاری کال سااختار سلساله مراتبای و
اولویتبندی معیارها در حفظ هویت مساکو محله ساغریسازان به شرح زیر می باشد:
در صورتی ه نر سازگاری  1/1یا کمتر باشد ،بیانگر سازگاری در مقایسا است و اعتبار پاساخدهنده
ها تایید میگردد .در تحقیق حاضر نر ناسازگاری معیارها و زیرمعیارها باا اساتفاده از نارم افازار Expert
 Choiceمحاسبه شد؛ ایو ضری ها همانطور که در قسمت مقایسه های زوجی بیان شده اسات همگای
کمتر از  1/1هستند .نر ناسازگاری کل ساختار سلسله مراتبی نیز با استفاده از همیو نرم افازار محاسابه
گردیده و برابر با  1/12است که از  1/1کمتر می باشد.
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نمودار  -7نتایج نر ناسازگاری کل ساختار سلسله مراتبی و اولویتبندی معیارها در حفظ هویت مساکو محله
ساغریسازان

از ایو رو اولویتبندی حفظ هویت در معیار های اصلی به ترتی شامل موارد زیر است:
 -1حس تعلق به م انِ س ونت 1/312؛  -2الگوهای معماری قدیمی مساکو  1/312؛  -3بافات قادیمی
باارزش  1/271و اولویتبندی حفظ هویت در زیرمعیار های به ترتی شامل موارد زیر است:
 -1شناسایی م ان و حس تعلق به م انِ س ونت 1/138؛  -2نقشاه ذهنای سااکنیو 1/117؛  -3ماد
زمان س ونت 1/113؛  -1عرصه های درونی و بیرونی 1/111؛  -1رضایت منادی از سا ونت 1/378؛ -1
خارره انگیزی رویدادها 1/311؛  -8ویژگی هاای کالبادی 1/113؛  -7تمرکاز و محصاوریت 1/121؛ -3
احسات امنیت و خوانایی 1/133
نتایج حاکی از آن است که از بیو  3زیر معیار شاخص هویت در محله مورد مطالعه ،معیاار شناساایی
م ان و حس تعلق به م انِ س ونت ،دارای سطح اولیت  1/138می باشاد کاه بیشاتریو ضاری معیاار
نسبت به دیگر معیارها را به خود اختصا داده است .در خاتمه میتوان استفاده از سایر ت نیکهاا نظیار
برنامهریزی خطی و منطق فازی را به عنوان روشهایی جایگزیو برای اولویتبنادی شااخصهاای ارزیاابی
معیارهای حفظ هویت مساکو قدیمی باارزش به محققانی که به موضوع حاضر عتقمند هستند پیشانهاد
نمود.
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