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 ه:چکید
مشخص هستند.  تیفاقد حس تعلق به مکان و هو ،یباارزش شهر یمیقد هایدر بافت دیجد ینمسکو یاغلب واحدها

 ازیان تمنادیبه مکاان هو شهیهم ،ییایو جغراف یاجتماع ،یخیتار تیها، صرف نظر از موقعاست که انسان یدرحال نیا
و برناماه  یطراحان معماار یبرا یتیهو یارهایکارآمد مع وموثر  یابیارز نهیدر زم یکاربرد یدارند. مقاله حاضر، راهنما

 یابیاارز هاایشااصص نیبه مهمتار SPSSبه روش  یاساس نظرسنجرباشد که قصد دارد ب یم یتوسعه شهر زانیر
عدم شناصت  لدلی. درحال حاضر، متأسفانه بهابندیدست  AHP کیآن با استفاده از تکن یو رتبه بند یتیهو یارهایمع
حوزه صورت نگرفته و تنها  نیدر ا یو اثبات فنی یقاتیمساکن، تاکنون تحق یتیهو یرهاایمع یابیارز یها صصشا قیدق

رشات  ساازانیساغر یمیپژوهش حاضر در محله قاد شاصص ها اکتفا شده است. یبه گردآور قاتیاز تحق یدر بعض
و باا  یمنطقا اساتدلل یداده ها برمبنا لی، تحلیبیپژوهش به صورت ترک نیدر ا قیروش تحق  صورت گرفته است.
و  ارهایمع یابیارز یهامقاله ابتدا با استفاده از مستندات مرتبط، شاصص نیباشد. درا یم یکمّ -یفیاستفاده از راهبرد ک

 یمیبافت قد نیا نیساکن 74 نیو در ب میو تنظ هیها تهو سپس پرسشنامه سنجش شاصص ییشناسا هیاول یارهایرمعیز
 Expertشدند و سپس باا اساتفاده از نارم افازار  لیتحل SPSSشده با نرم افزار  یو اطالعات جمع آور دیگرد عیتوز

Choice11 لیتحل ندیفرآ کیتکن قیشده، از طر نییتع یارهایباارزش باتوجه به مع یمیمساکن قد یتیهو هایشاصص 
در محله  تیشاصص هو رایمع ریز 9 نیکه از ب ستاز آن ا یحاک جیشدند. نتا یابیو ارز یرتبه بند( AHP) یسلسله مراتب

 نیشاتریباشد که ب یم 734/0 تیوسطح اول یمکان و حس تعلق به مکانِ سکونت، دارا ییشناسا اریمورد مطالعه، مع
 .را به صود اصتصاص داده است ارهایمع گرینسبت به د اریمع بیضر
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 همقدم

دارناد.  ازیا، باه مسا و و سارپناه نیاجتمااع ،یخیتاار ،یایجغراف تیموقع درهر و همواره هاانسان

در ذهاو شاهروندان  یو جمعا یو خااررا  فارد یخیتار عیشهرها باتوجه به وقا یمیقد هایبافت

باا  ،آن در رابطه انساان باا م اان یریگمفهوم س ونت و ش ل رووایدارند. از ایژهیو گاهیمنطقه جا

م اان مناسا   ویارتبااط تا م ویدارد. در ا یانسان ارتباط تنگاتنگ یرهاو رفتا ازهایبرآورده شدن ن

کااربر  یازهایاست، که در آن ام ان ارضاء ن یکالبد طیدر مح یطیشرا جادیس ونت مستلزم ا یبرا

 تیارابطاه هو وایادر شاود،یما شاامل زیارا ن روانشناختی موارد و هانمونه ازهاین وای. گرددفراهم 

 یباشاد کاه مزم اسات در رراحا یما ییهاااحراز حسِ بودن و تعلق از ضارور  از بخشی مثابهبه

 یاریامروزه بسا یدر زندگ دیترد ی(. ب11 :1333)پاکزاد،  ردیمورد توجه قرار گ یس ونت هایطیمح

 یشاهر یفضااها و یاز اش ال معماار یاربسی و انددگرگون شده ریبرگشت ناپذ ایاز موارد به گونه

 یهنار یجا قال  شا لهاشهرها، درهمه  ردروپیبی توسعه. اندرا از دست داده شیسابق خو تیاهم

 ع،یوس هایدانیو م هاابانیو تعداد خ دیجد یکهو را درهم ش سته است. با توسعه روزافزون، بناها

 یبااارزش باا الگوهاا یمیقاد ی. بناهااابادییم یافزون قه،یسل یگاه پرخرج و ب  سانی هاییمعمار

 یباایز یاز شا ل هاا یاریو بسا آورنادیسردر م یتیهو یب دیجد یو بناها زندیر یو مفر یمعمار

 کام هاایگاروه ژهیاوآن برای شهروندان، به ویله مس و و ت م مس گردند.یم دیکم ناپدکم یمعمار

 یعایرب شیشاهری و افازا-روساتا هاایمهااجر  جاهیدرنت ینیشهرنس عیدرآمد همراه با رشد سر

 هکا راوریاست. باه افتهیتری شیب تیو تقاضای مس و اهم عرضه ویتعادل ب عدم لیدلبه تیجمع

 ادییابن تیامس و اهم وجودباایو. است شده لیتبد یمعضل اجتماع  کیاز کشورها به  یدر بعض

 یو شهرسااز یسنت معماار در. (87 :1331، هم ارانو  ی)فندارد  داشته و یدر رشد جوامع انسان

 یو ماندگارسااز یو شهرسااز یعناصر معماار صیو تشخ یدر بازشناس توانیرا م تیواژه هو یمعن

مباحا  مارتبط باا  هیاباارزش دانسات. در کل یمیقد یدر بافت ها یمس ون ریو غ یمس ون یبناها

 تیاعناصار هو ازمنادین یاست کاه هار ملتا ویوجود دارد و آن ا ین ته مشترک اساس کی ت،یهو

از خارده  یبایکه ترک ،یدر جامعه مل گر،یسازد. از ررف د زیمتما گریبخش است تا خود را از ملل د

 ازیاکنناده ن زیعناصار متماا ویابه ا زین ،یجامعه مل یفرهنگ یگوناگون است، واحدها یهافرهنگ

پرمعناا  ایبا م ان، سا ونت رابطاه یانسان هایتیرابطه فعال یبررسدر (.13 :1331دارند )موسون، 

ستا دو عامل فضاا و احساات تعلاق کاه برگرفتاه از خااررا  را ویاست و درا طیانسان و مح انیم

رابطه پرمعناا درجهات  ویا یرگیدر ش ل یمهم یرهاییاست عوامل و متغ ویساکن یو جمع یفرد

 ی یزیف یفضا و عمل ردها صیاست. عامل اول به تشخ یمعمار تارمند بودن ساختیبه هو یابیدست

باشاد یم طیمحیعارف یو احساس ییعمل رد ارجا آن مرتبط است و عامل دوم معطوف به ییو کارا
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 طی(. در شارا338 :1333شود )شولتس،  یم ریکه ازآن به حس م ان و احسات تعلق به م ان تعب

باه سارپناه  ازیان یدر بافت موجاود تنهاا پاساخگو یاحداث یهاحالت، بنا وترینانهیحاضر در خوشب

نباودن کااربر و  ی ای لیادلآنان نشده است. باه یروانشناخت یازهایبه ن یو توجه باشدیکاربران م

توجاه  یشاناخت ساتیعاام ز یازهااین ویاغل  به تا م ،یمس ون یبنا یواحدها یکارفرما در رراح

تنازل  ویا. امانندیباز م میقد هایبافت تهوی ازجمله احراز ر،فرات یازهایو از پرداختو به ن شودیم

آن ها اسات،  تهوی شدن دارها و خدشهس ونتگاه ویا در شدهادیاز موارد  یکه ناش یکالبد تیفیک

ساازد. یما یبااارزش را ضارور یمیقاد هاایبافت یو سامانده یباززنده ساز ا،یضرور  مداخله، اح

 یارهاایمع یابیاارز هاایشاخص بندیرتبه -1رو در پژوهش حاضر عبارتند از: رو، اهداف پیشازایو

که با توسل باه مطالباا   سازانیساغر یمیمحله قد یمس ون یواحدها تیدرجهت حفظ هو یتیهو

و  یعوامل کم وییتع -2 .ردیگ ینوساز صور  م یمس ون یو واحدها طیکاربران با مح یروانشناخت

درجهات  یمساکو شاهر یبوم یمعمار تیاحراز هو جادیمربوره موثر در ا یو ارائه راه ارها یفیک

کاه از ام اناا  بافات بااارزش  میساتیماا مجااز ن دیتردیب موردنظر(. یآن )بافت ها یاجراء نوساز

 یو ت نولاوژ یامار باا زنادگ ویاا م،یصرف را به انجام برساان یبردار یو کپ یمصنوع یربرداریتصو

 سازگار نخواهد بود.  دیجد

 یگذشته، زندگ یمعمار ی. مزم است که الگوهامیکه آنها را به دقت بازشناس میبدان دار ازیما ن

 تیهو میتوانیم است که دیآگاهانه آن الگوها با اوضاع و احوال جد قی، و تنها در تطبابندی ایدوباره

راساتا، فرضایا  ماورد درایاو .میب اار بار یمس ون یواحدها یرا در نوساز یمیباارزش قد یمعمار

 تیبه نحوه رعا سازانیبافت ساغر تیکل تیاستمرار و حفظ هو -1بررسی در ایو پژوهش عبارتنداز: 

استمرار و  رسدمی نظربه -2 دارد. یبستگ یمیقد هایخانه یمعمار  یتیهو یارهایدر مع بندیرتبه

و احساات  جمعای خاارره وجاودبه سازانیباارزش ساغر یمیبافت و مساکو قد تیکل تیحفظ هو

 مختلف بافت وابسته است. یحس تعلق در شهروندان نسبت به م انها

ساامنه گردشاگران  ،یمیمساکو قاد یو حت یخیتار ،یعیرب هایشهر رشت با دارا بودن جاذبه

دادن  یجاا لیاشهر رشت هام باه دل ی. بافت باارزش و مرکزکندیرا به خود جذب م یادیز اریبس

بااارزش، از  یمیقاد یمس ون هایبافت ،یو بوم یمحل یمهم شامل بازارها یبخش اعظم عمل ردها

شاهر رشات در  محات  رشت برخوردار است.شهر  تیو حفظ هو ییبایدر ز ییو ارزش وام تیاهم

ری دوره های مختلف رشد و تحول شهر، به لحاظ تقسیما  و تعداد دچار دگرگونی شدند و حتای 

به مرور به فراموشی ساپرده شاد. محات  قادیمی و های قدیمی که به آنها نسبت داده می شد، نام

صیقتن، زاهدان  ازار،پس یا، استادسرا، بمحله به نام های کیاب، خمیران، چوماسرا،  7تاریخی شهر، 

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  

هاای و هماراه باا رودخاناه همحت  را جدا نمود کالبدی و عمل ردی و روابط اجتماعی اهالی داخل

همایو علات محادوده برخای محات  باا زرجوب و گوهر رود مرزهای جدید محت  را رقم زد. باه

محدوده گذشته آن متفاو  شد و نه تنها محدوده محت ، بل ه عناویو محت  بااقی ماناده از دوره 

جملاه محات  و از ساتزاهادان ا رانیارگ خماز محلۀ بز یبخش سازانیقاجار نیز تغییر کرد. ساغر

تاریو ایو پژوهش از قادیمیشود. محدوده مورد مطالعه دریو باارزش شهر رشت محسوب م یمیقد

محت  شهر رشت و از قادیم مرکاز فرهنگای و ماذهبی شاهر رشات باوده اسات. وجاود اماامزاده 

رشات  هرواری دومایو باازار شاهم در همجاهای نزدیک بهمدارت عالیه، مساجد و بقعه خواهرامام،

یعنی ساغریسازان نقش آن را برجسته کرده اسات. بافات ایاو منطقاه باه صاور  ریزداناه باوده و 

صور  نیم دایره غیرمنظم از میادان پاساداران های دانشسرا و ساغریسازان )بادی اهلل( که بهخیابان

گذشته و دو محله مذکور را از اند که از وسط ایو بافت فشرده به وسط خیابان مطهری کشیده شده

کند، به روری که محله رودبارتان در شار  و شامال و ساغریساازان در غارب قارار هم تف یک می

گیرند. خیابان ساغریسازان با بدنه کامتً تجاری و باه عناوان یاک خیاباان جماع کنناده، باعا  می

یاک هساته  نعنواکنار هم بهرروری که ایو دو محله داستقتل ایو دو محله از شهر شده است، به

توانند نیازهای خود را عمل کنند. وجود مراکاز ماذهبی متعاددی درایاو منطقاه مثال: مستقل می

چهاربرادران و مسجد سوخته ت یاه،  ل،یاسماع دیعبات و آقا س دیامامزاده خواهرامام، مسجد آقا س

. شاودایو محت  تقویات باارزش موج  شده که نقش قدیمی فرهنگی و مذهبی  یمیقد یهاخانه

هاایی گساترده باه راحتای در صاور  تاودهبا کالبدی متمایز به یرمس ونیو غ یمس ون یایو بناها

شاوند کاه باعا  هویات اند و به عنوان یاک نشاانه در منطقاه محساوب مایمنطقه قابل شناسایی

محادود جزء محدود محت  رشت است کاه  سازانیبخشیدن به محله و حتی شهر می شوند. ساغر

 ساازانیمهم و قابل توجه محله ساغر یهایژگیاست. قدمت و سنت از و دیحفظ گرد آن یبافت سنت

 یاناد و اماروزه باافتکارده یما یزنادگ ینیگز ییدرکنار هم بدون جدا یو غن ریاست که درآن، فق

از ثروتمنادان  یاریشاده و بسا رییاآن دساتخوش تغاز یشود که بخشیمحسوب م یمیباارزش قد

منظور حل معضات  که به یمیقد هایبافت یو بهساز یبازساز هایاند. ررحاز آن کوچ کرده محله

بااارزش  یالگوهاا رییامنجار باه تغ رد،یپاذیتراکم صور  م شیافزا قیکمبود مس و از رر ژهیوبه

آن شاده در هرویایب یهاسازیرواج آپارتمان وینو و همچن ییالگو جادیو ا یگذشته مس ون یمعمار

و  )عنانهااد باه آن گاردد یجاد  یآسا ایاو  تیاموج  محاو هو  یتواند عنقر یامر م ویست؛ اا

 (. 138: 1337 هم اران،



 138  /  (7 ، )پیاپی0411 زمستان چهارم، شماره، دوم / سال ی نواحی ساحلییمطالعات جغرافیا  ... یراتبسلسله م لیاستفاده از تحل

 

 انیم یرابطه تعامل یو بررس لیتحل ،یاتاثب کارهایراه به دنیدرجهت رس گر،ید یبه عبارت

پژوهش  ویازه ات یهااز جنبه تواندیکاربران م یازهایو فران هیپا یازهایساخته شده و ن طیمح

 کارهاایراه ویایو تع ییایاخاا  هار م اان جغراف یهاایژگیگردد. عتوه بر آن وجود و یتلق

از  یگارید یجنبه هاا رد،یپذ ر از ت رار و اقتبات صو زیآن که با متحظه پره یبرا یمعمار

پاژوهش را باا  یاصال ساوال و،یبناابرا را در خود مستتر خواهد داشت. یو بطبع تازگ تیختق

 کرد: انیتوان ب یم نگونهیرو ا شیمس له پ انیوجه به بت

بنادی های هویت معماری مساکو قدیمی باارزش ساغریسازان اولویاتباتوجه به شاخص -

 ها چگونه است؟آن

 

 مبانی نظری

  1هویت

یابی هویت گفتمانی در معنایابی برای هویت را در ششمیو کنفرانس اجماع و پژوهش در ش ل

ان ارائه تعاریف مناسبی را فراهم کند ولی نتوانست به ی پارچگی در معنایابی و برگرفت تا ام 

هویت را مفهومی ذهنی و انگاشتی فردی می داند که فرد  2مفهوم واژگان هویت منجر شود. ربر

ای هویت را شاکله  3انگارد و یا تتش می کند تا آن گونه جلوه دهد. برونخویشتو را با آن می

 ,Brown & Werner)گاذارد شناختی می داند که بر نحوه رفتار انسان اثر مایذهنی و روان

وجود می آورد. تنهاا هویت بههای بیهویت انسان. برایو اسات است که شهر بی(536 :1985

توان بازخوانی مفهوم هویت را در ساختار شهر مم و کارد، چارا کاه از روی رد شهرسازی نمی

ای باشاد کاه تواند به وجود آورنده شااکلهیک تسهیل کننده نمیعمل رد شهرسازی به عنوان 

ها و م ات  مختلف دارای تعاریف و اختتفااتی دهد. هویت در حوزهمحت  شهری را ش ل می

ماورد  1و هویات معمااری 1است که باید ایو مفاهیم پیش از وارد شدن به بح  هویت ایرانای

در ی ای از  1هویت و معنای آن دسات یاابیم. گیادنزبررسی قرار گیرد تا به درکی کلی از واژه 

آخریو نقطه نظرهای جامعه شناسانه و روانشناسانه خود، معتقد است، هویات م اان در واقاع 

آمده اسات، باه آن آگااهی دارد، « خودآگاهی»همان چیزی است که فرد، چنان ه در اصطتح 

                                                           
1. Identity 

2. Rabber 

3. Brown 

4. Iranian Identity 

5 . Architectural Identity 

6. Giddens 
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. درایو میاان، (117: 1387 ،یدنزگ)باشد مفهومی که به معنای تداوم فرد در زمان و م ان می

تریو تعریف را در ایو رابطه با هویات در شاهر و فضااهای آن شاید ی ی از کسانی که مشخص

تریو ش ل معنا، هویت است یعنی معنای یاک باشد. از نظر وی، ساده "لینچ"مطرح می کند، 

زی از ساایر محل، هویت، یعنی حدی که شخص می تواند یک م ان را به عنوان م اان متماای

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 

توان به شناخت و آشنایی زیاد که منجر به ها مییک م ان موثر و دخیل هستند که درمیان آن

شوند شود، رویدادها و وقایع که سب  خارره انگیز شدن فضای شهری میاد حس م ان میایج

. در جمع بندی نظریا  اشااره شاده در بااب معناا و مفهاوم هویات، (331، 1371)کولبرگ، 

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

 محلی خا  است. 

، عینیتی است توام با ذهنیت، عینیت از آن نظر که بخشی از هویت وابسته باه هویت شهر

های بیرونی و ظاهری است که دیده می شوند و ذهنیت ازآن سو کاه یک سری عناصر و نمایه

هاا و بخشی از هویت در ذهو ساکنان ش ل گرفتاه و خاارره، حاس تعلاق باه م اان، تاداعی

ل روابط اجتماعی مستقر و متبلور در م اان اسات، اماا شود. هویت، محصوها متبلور میارزش

 .(Smith, 2016: 112)تابع عوامل و عناصر ظاهری و سیمایی آن نیز می باشد 

  

 مکان  تیهومفهوم 

ای دو ررفه میان آنها، انساان و توان به رابطهدر بررسی مفهوم م ان و ارتباط آن با انسان، می

سازد و فضای خالی را به سانی معنی را به فضا مرتبط میم ان رسید چراکه کُنش و خواست ان

تواناد بار انساان تا ثیر متقابال کند و به همیو ترتی  م ان مایم انی تجربه شده تبدیل می

های انسان سمت و ساو دهاد. از ایاو رو هویات بگذارد و به واسطه معنایش به ارزشها و کنش

تجربه مستقیم محیط فیزی ی رشد می  م ان بخشی از هویت شخصی است. هویت م ان دراثر

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 

ند، و نیز هنگاامی شناسد و به دیگران می شناساسازد، م انی است که خود را باآن میاو را می

داند و آن م ان را بخشی از خود بر کند خود را متصل به آن م ان میکه راجع به خود ف ر می

تار از ای کاه عمیاقای عمیق وجود دارد، رابطاهعتوه میان فرد و آن م ان رابطهشمارد. بهمی

گیاری یو در شا لابر(. عتوه1: 1371باشد )رضازاده، صرف بودن و تجربه کردن آن م ان می
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هاا و معاانی غافال توان از سه جزء اصلی م ان یعنی محیط کالبدی، فعالیتهویت م ان، نمی

-بود، چراکه ایو سه عنصر درکنار هم مواد خام تش یل دهنده هویت یک م ان محساوب مای

 باشد. گردند و رابطه دوسویه میان آنها، عنصر اولیه ساختاری برای ایجاد هویت می

 

  به آن حس تعلق و دلبستگی درارتباط باهویت مکان احراز 

 م اان ویهمچنا. اساتی شاناخت تیاهو کی یدارا عموماً و است هاتیفعال از یانهیزم م ان

 هام باه را ندهیآ و حال گذشته، که است یخیتار یدارا و متنوع یاجتماع یاهایدن رندهیدربرگ

: سدینویم م ان یب و م ان کتاب در رِلف .است تیاهم واجد هاجنبه ویا از هرکدام. ونددیپیم

 از ما بتفصل تجارب تیاهم با مراکز از و هستند یانسان نظم و یعیرب نظم از یبیترک م انها»

 تمرکز و یده نظم یبرا آن توان در م ان یاصل تیخاص ،یو ازنظر .«شوندیم محسوب جهان

دلبستگی باه (. 81 :1332 ،یپرتو) است نهفتهیی فضا رور به یبشر رفتار و تجربه مقاصد، بر

های محیطی و الگوهای ذهنی افراد تش یل شده اسات. ایاو مفهاوم از م ان از مجموع ویژگی

خصوصیا  محیط فیزی ی و ارزیابی آنها توسط بهره برداران ایجاد می شود و از فردی به فارد 

هاای ا ویژگای(. بارایو اساات دلبساتگی باه م اان باRiley, 1992: 35دیگر متفاو  است )

اجتماعی و فردی مخاربان، میزان ارتبارا  افراد در م ان و میزان مشارکت در مراسم جمعی 

گونه که با (. دلبستگی به م ان همانBrown & Werner, 1985: 535ارتباط مستقیم دارد )

 کند، به تعامل فرد بااتر شدن مد  س ونت و بازدید فرد در یک محل افزایش پیدا میرومنی

 از یم اان تعلاق 1تالویسا نظار ز(. اRelph, 1976: 33دیگران در آن م ان نیز بساتگی دارد )

 یشاناخت رابطاه به یم ان تعلق ،یشناسروان در. است ریتفس قابل یتیهو و یشناسروان جنبه

 رابطاه یم اان به تعلق ،یتیهو لحاظ از و شودیم ارت  خا  یفضا کی ای طیمح کی با فرد

 (.118: 1333 نچ،یال) کنادیما یزندگ آن در که است یاجتماع طیمح به فرد یتیهو و یتعلق

هویت م ان در عیو آن ه وابسته به فرد، تجار  خا  و نحوه اجتماع پذیری آن است، انع ات 

 :Proshansky, 1978کنند )هایی است که در آن م ان خا  زندگی میدهنده افراد و گروه

-اجتمااعی، روان -ان ابازاری در بارآوردن نیازهاای فرهنگای(. گذشتۀ م انی فرد به عنو155

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 

ه احسات و تصاور افارادی (. حس م ان وابسته بCanter, 1977: 159فرآیندهای اجتماعی )

                                                           
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 

(. دلبستگی به م ان چیازی فراتار از Relph, 1976: 64یک م ان با هویت برای افراد است )

تگی به معتقد است که، دلبس« آلتمو» .تبعیت از م ان، بل ه منع س کننده هویت افراد است

م ان در نحوه ادراک هویتی فردی و جمعی ت ثیرگذار بوده و مبتنی بر فعالیت هایی است کاه 

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

م ان به توانایی م ان در برانگیختو احساسا  انسانی به واسطه کیفیاتی بستگی دارد که آن را 

کند و هویت م ان تش یل شاده از تصاویر ذهنای، تولیاد تجاارب، ها متمایز میایر م اناز س

تف را ، خاررا  و احساسا  بی واسطه و تفسیر هدفمند از آنچه هسات و آنچاه بایاد باشاد 

(Relph, 1976: 56،در عیو حال .)  هویت م ان نوعی دلبستگی عارفی با م ان برپایۀ اهمیت

ن ظرف عوارف و احساسا  نیز هست که به زندگی فارد، هادف و معناا نمادیو م ان، به عنوا

(. تحقیقا  برروی حس م ان اغل  بر روی سه Willams & Vaske, 2003: 835بخشد )می

 ,Stedmanساختار دلبستگی به م ان، تعبیت از م ان و هویت م اان متمرکاز شاده اسات )

و  تیااسات و هو یفایک یمفهاومحس تعلق باه م اان  دةیاز نظر شولتس، پد(. 675 :2003

و  ییشناساا ،یرونای/عرصه بیعرصه درون ت،یساختار م ان، مت ثر از مرز/قلمرو، تمرکز/محصور

: دیاگویبااره م ویادر ا دگری. هاشودیم فیمرز تعر لهیبه وس یتیاست. هر نوع محصور ییخوانا

-Sun« )ته باشدداش تیموجود تواندیمجاور نم طیارتبارش با مح مرز، بدون یم ان و قلمرو»

Young: 2003: 26.) م ان  حس از یبه م اان سطح بامتر یدرواقع، احسات تعلق و وابستگ

 ویایحضور انسان در م ان نقاش تع تداوم و یمندمنظور بهرهو فضا به تیاست که درهر موقع

 م اانافاراد باه ه توساط دش جادیا ویرابطه نماد 1به م ان یوابستگ . درواقعابدییم یکنندها

)عنانهااد،  دهادیخاا  ما یفضا کی بای مشترک یو فرهنگ یعارف ،یاحساسی است که معان

سلسله انواع هویت م ان را براسات تصورا  از « رِلف(. »87: 1337جهان، غتمعلی زاده، ملک

و  کیاالتیرِلف معتقد است: مفهاوم دمشخص می کند.  رونیعرصه درون و ب کیال تیمرات  د

احسات در  یساختار س ونت در م ان است. اگر شخص یهسته اصل رون،یدرون و ب یعرصه ها

 ،یپنااه یبا یدارد، به جا یمنیترت، احسات ا یبه جا یدرون بودن در م ان داشته باشد، و

 ی. رِلاف بارا(Relph, 1976: 48) و تعلاق دارد یاضطراب، حس راحتا یپناهگاه دارد، به جا

 فتگانه است:ه یبرون قائل به سلسله مراتب -رونعرصه د

 

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

 رونیب و درون
 نظریه و توضیحات

 ماورد م اان کننده تجربه فرد از مجزا شی، یک عنوان به م ان، هدفمندانه بیرونی عرصه 1
 .گیرد می قرار مطالعه

 حاس. )اسات آن خاارج یاا م اان از جدا کند می حس شخص وجودی بیرونی عرصه 2
 ...(و خانمانی بی بیگانگی،

 فعالیات ناوعی بارای جایگااهی صرفاً م ان آن، در که موقعیتی ضمنی بیرونی عرصه 3
 .است

 عمیاق حس ایو و بوده م ان در راحتی و وابستگی حس شامل وجودی درونی عرصه 1
 .است م ان تجربه نوع تریو

 و نقاشای رار  از) دوم دسات عمیقااً درگیاری از که موقعیتی مستقیم غیر درونی عرصه 1
 .شود می مرتبط م ان با...( و داستان

 مای تاتش بیرونی فرد یک عنوان به شخص آن در که موقعیتی همدلی با توأم درونی عرصه 1
 .بشناسد عمیقاً را م ان کند

 شاده حسااب و سنجیده توجه و دقت برگیرنده در که تیموقعی رفتاری درونی عرصه 8
 .است م ان ظاهر به

 

اساتفاده  یو ارتباار ییفضاا درک جاادیرا در ا ینقاش مهما تیتوان گفت تمرکز و محصوریم

 کیتوان به یمحصور نشود، نم یفضا به ش ل مطلوب کیکه اگر  ییتا جا  ندیم فایا طیکننده و مح

  (.Schulz, 2008: 35) افتیمطلوب دست  یشهر یفضا

 
 

 متغیرها و مدل مفهومی پژوهش -1نمودار 
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 پژوهش نهیشیپ

 باه منحصار کلای روربه و است جدید تقریباً س ونتی محیط کیفیت مورد در سیستماتیک مطالعه

 در باار اولایو برای کالبدی محیط کیفیت به توجه گفت بتوان شاید شود. می بیستم قرن دوم نیمه

 کیفیت با زندگی محیط کیفیت بیو رابطه بررسی به درآن که گردید مطرح 1لینچ کویو هاینوشته

 دساته دو باه را زمیناه مطالعاا  و پاژوهش درایاو  3زاوادس ی و 2کرپ. پرداخت ساکنیو زندگی

 مرتبطناد و محایط کیفیات موضاوع به جنبی رور به اولیه مطالعا  از بعضی -1 اند؛ نموده تقسیم

 از دیگر بعضی -2است.  خود بتفصل محیط با فرد متقابل رابطه بررسی عا مطال بیشتر ایو ویژگی

 عنوان به محله یک در ساکو افراد خصوصیا  برروی محیط، کیفیت زمینه در شده انجام تحقیقا 

 افراد نتایج ایو مطالعا  نشان داده که خصوصیا . (123: 1333است )لینچ،  شده متمرکز همسایه

 است.  ساکنان رضایت میزان تعییو در محت  فیزی ی هایشاخص از همترم خیلی محله در ساکو

 از رضایت میزان و مس و کیفیت از درابتدا شهری محیط کیفیت زمینه در تحقیقا  رورکلیبه

 اجتماعاا  محت ، سطح در تروسیع هایحوزه به تدریج به و گردید شروع س ونتی بتفصل محیط

 و زنادگی کتااب در 1311 ساال در 1ج اوبز است. جایو شده یدهکش کشور و منطقه شهر، محلی،

 درنتایج پژوهش خود بیاان مطلوب کیفیت با محیطی برای را معیار 1 آمری ا، بزرگ شهرهای مرگ

 از اساتفاده -2 محیط، بصری نظم به توجه از بیش مناس  هایفعالیت داشتو ملحوظ -1: کند می

 -3 ناحیاه، در مختلاف هایسو با ابنیه حضور ازنظر چه و استفاده نوع لحاظ به چه مختلط کاربری

 و اجتمااعی اخاتتط -1 بافات، باودن دساترت قابال و باودن نفوذپذیر -1 خیابان، عنصر به توجه

 راجع لینچ کویو توسط گرفته انجام نتایج مطالعا . (131: 1383فضاها )ممتاز،  بودن پذیر انعطاف

 محلاه یاا شهر "«ذهنی نقشه»" شهروندان که است آن از یحاک خود شهر از افراد ذهنی تصویر به

 کناار در آنچه. حوزه نشانه، لبه، گره، مسیر،: کنندمی ختصه آنها بیو روابط و عنصر پنج در را خود

 باروز و انساان حضاور کیفیت باشد،می مخار  ذهو در شهر ذهنی تصور بخش معنا شهری کالبد

 هاایبافات. (117: 1378باود )لیانچ،  خواهاد ماذکور عناصار با ارتباط در متناس  اجتماعی رفتار

 ذهنای تصاورا  و هااانساان رواباط همایو و شدهمی تعریف افراد بیو روابط و هافعالیت با قدیمی

 کاار، محال باه زنادگی محال باودن نزدیاک علت به در گذشته. دهندمی ش ل را جمعی خاررا 

 تعلاق احسات موج  خود ایو و گرفتمی  لش محل ساکنیو با جمعی صور  به زندگی گذراندن

 باار اولایو برای را خارره .است بوده قدیمی محله یک در مشترک خاررا  داشتو دلیل و م ان به

                                                           
1. Lynch 

2. Crepe 

3. Zawodski 

4. Jane Jacobs 
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کارد  مطارح ،"خاارره اجتمااعی چارچوبهای"کتاب در فرانسوی، شنات جامعه هالبواکس، موریس

جمعی، به ایو  خارره حاصله درحیطه و نتایج 1نظریه هالبواکس براسات. (3: 1331)آزاد و پرتوی، 

 خاارر به قادر را فرد که آوردمی فراهم را زمینه هایی گروه، در فرد ن ته اشاره می کند که عضویت

 ام اان آوردن خاارر باه عمال، زمیناه ایو وجود بدون و کندمی رویدادها کردن فراموش و سپردن

 بارای است صحنه ای بل ه نیست، گذشته فحصت ابزار خارره": 2بنیامیو والتر گفته به. نیست پذیر

 از جمعای خارره معماری و شهرسازی، عرصه در. "است گذشته بافت در تجربه میانجی خارره آن،

 قارار توجاه ماورد آتاو منشاور پیشنهادهای نابجای کارگیری به درنتیجه و سو ایو به 1381 دهه

و  1ال سااندر کریستوفر لینچ، کویو ،1شولتس نوربرگ کریستیو ،3آلدوروسی همچون افرادی. گرفت

 باا جمعای خارره ارتباط گوناگون جنبه های بیان به یک هر( شهری شنات تاریخ) 1بویر کریستیو

های هدفمندی درایاو حیطاه صاور  نگرفتاه ایران پژهش متاسفانه در. اند پرداخته هویت و م ان

اهمیت بامیی دارد.  قدیمیتهای در باف همان رور که گفته شد موضوع کیفیت محیط به ویژه است.

باا  یبایحب شاود: مرتبط اشاره می های صور  گرفتهتریو پژوهشبرخی از مهمنتایج راستا  در ایو

 ی ایزیخااررا  و نقاش کالباد ف یتهاران باه بررسا اورانیان اباانیدر خ یذهنا یمطالعات  ردیرو

پرداخات و  یشاهر یهااحس م اان در بافات یاز دست رفته و معنا تیهو اءیبه اح ییدرپاسخگو

درصاد  31باا  یمولفه حس تعلق در نمونه مورد یریرپذیاز آن بود که تاث یپژوهش حاک یهاافتهی

: 1387 ،یبای)حب م اان دارد تیابر ارتقااء هو یمعنادار ریتاث رییمتغ ویشود و ایم د ییت نانیمار

 یباوم ساازتی اهو یهامؤلفه ییشناسا»"و هم اران در مقاله خود با عنوان،  پور اوشی(. بهرام س17

 یشهر یخیتار یهاتفبا یبوم تمندی هوی هامؤلفه ییشناسا، به "«یفرسوده شهر یِخیتار یهابافت

از آن  یحااک هاایبررساشهری قدیمی پرداخته اند. منارق  یتی ارزشمند هو یهایژگیو ییشناساو 

ابعااد  ؛ی ایزفی و ینایع یاها صشاامل شااخ یخیت تارفدر با یساز بومتی هو یهااست که مؤلفه

 باشاند یما یرهنگافو  ،یمیاقل ،یاسیعوامل س ،یاجتماع یهاچارچوب ،یمعمار یهاسبک ؛یذهن

 ساازتی عناصر هوتحت عنوان،  و هم اران انیبماندر پژوهش  (.12: 1337و هم اران،  سیاوش پور)

عناصار کی از آن است کاه حا ی، نمونه موردی خانه رسولیان یزد،رانیا یها خانه یسنت یدر معمار

باا  ی اینزد ارینما ارتباط بس یو بررس اطیح ،یرونیب ینما ،یخانه، هشت یبنا شامل ورود یساختار

 رونیابه بارو و نبود روزناه باه ب توج هی رونیب یدر نما تی هو یهابرقرار کرده و نمود مؤلفه تی هو

                                                           
1. Halbox  

2. walter Benjamin 

3. Aldoorsi 

4. Christiana Norberg Schultz 

5. Christopher Alexander 

6. Christine Boyer 
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 ییشناسا، در مقاله خود با عنوان اربابو  یزیعزدر مطالعا   (.11: 1373و هم اران،  بمانیان) است

 جینتاا، هشاتگرد دی: شهر جدیمطالعه مورد د؛یجد یدر شهرها ت یهو یریگش ل ندیرآف یابیو ارز

و احساات  یزیخارره انگ ،یتشخ ص، تعامت  اجتمااع تیو قابل ییواناخ حاصله نشانگر آن است که

 یهااشااخص قیااز ررو  رصات هساتندفو  رد زمان تی هو یریگش ل یارهایمعی گتتعل ق و وابس

در  تی اهو یدر بعاد ذهنا ییخواناا ، آراماش ونو باا معناا باود ینیتناس ، تعادل و نظم در بعد ع

درارتبااط باا مطالعاا  و کتا   (.17: 1373، اربابو  عزیزی)د شویم ییبازشناسا های قدیمیبافت

باه رارح جاامع و  توانیم انددهیپ رسبچا یو دولت یعلم یها و نهادهاسازمان رنظریکه ز یپژوهش

آرامگااه  یبافت فرسوده رشت و رارح بهسااز یو نوساز یررح ساماندهی بافت قدیم و ررح بهساز

علات توجاه ن اردن در  باههاا رارح ویاا یخواهر امام و محدوده ارراف آن اشاره کرد. دستاوردها

منجرباه ارائاه  یفقاط تاحادود و بااارزش، یمیقاد یهاادر بافت یمعمار یالگوها قیدق یبازشناس

و راهبردهاای  یرمسا ونیکالبدی غ ینیبازآفر ،یو اقتصاد یاجتماع -یفرهنگ ینیراهبردهای بازآفر

که درآن صارف  ایو پژوهشاساساً نحوه برخورد با موضوع  توسعه گردشگری شهر رشت شده است.

و  یشخصا یل آن رفتارهااو بادنبا یفایک یهاو جنبه یروان شناخت یازهاین ،یکم یازهاینظر از ن

یعباارتبرخوردار است. به یباشد از سابقه کمتر یطیمح یهایژگیو وییکاربران متک تع یاجتماع

ساخته شده  طیمح انیم یرابطه تعامل یو بررس لیحلت ،یاثبات یبه راه ارها دنیدرجهت رس گر،ید

گاردد. عاتوه بارآن  یتلق قیتحق ویاتازه  یهااز جنبه تواندیکاربران م یازهایو فران هیپا یازهایو ن

آن کاه باا متحظاه  یبارا یمعماار یکارهاراه وییو تع ییایخا  هر م ان جغراف یهایژگیوجود و

را در خاود  یو بطباع تاازگ تیااز ختق یگارید یجنبه هاا رد،یاز ت رار و اقتبات صور  پذ زیپره

بل اه در  ران،یاتنهاا در اناه  هاای قادیمی بااارزشع هویات در بافاتموضاو مستتر خواهد داشت.

 نچیال. بار رباق مطالعاا  کاویو اسات گرفتاهو پاژوهش قارار  یمورد بررسا زین گریدی کشورها

 ،ییشناساا تی ا، قابلعتناو »ز: کاه عبارتناد ا کنادیما انیانماا و ظااهر مطلاوب ب یبرا ییارهایمع

ازنظار لیانچ «. طیمطابق با مح ج،ییته ت،ی هو ،یسادگ ،ییوضوح و خواناانگیزی، خارره  ،یسرزندگ

 فیاتعر یرهنگفو  یادصاقت ،یاز ابعاد اجتماع یعیوس ةتوان در گستریرا م یدر منارق شهر تی هو

در  یق و ناهمااهنگفاا طبه عوامل اختتل در خا یخارج یموجود در نما یهانمود و در مورد نقص

ها اشاره الح ساختمانصها و مکنترل نشده رنگ رییو تغ نماه نامناس  ب ا یه کردن جزئف، اضاعارتفا

 کیسامبل یایادن کیشهر  کی (2113) "مامفورد" پژوهش و نظربرربق  (.17: 1333 نچ،ی)ل نمود

 کیااز  یخود را دارد؛ قسامت یشهر معنابافت کل است. هر بخش از  کیآن و به عنوان  یدر اجزا

 اسات یمعماارساازد  یکور را ماذما تی امهام کاه هو اریمع کیکند.  یبزرگتر را منتقل م ریوصت

(Atalan, 2016: 124). ،تواندیآن، مدری ریر در ش ل گثشهر و عوامل مؤ تی توج ه به هو بنابرایو 
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از  یباه عناوان قسامت یخیت تاارفبوم در با کیساز  تی به عوامل هو دنیرس یرهنمود ما در راستا

 توی اه یمعناابه بافت قدیمی  تی هو، 1های صور  گرفته توسط تولبرربق پژوهش کل باشد. کی

 شهر است،اقتصادی و اجتماعی توسعه  یها استیمجموعه مهم در س کیشهر به عنوان  کی یمحل 

بافات قادیمی  تی هو. حفظ کند یم لیتبد زیمتما یرا به م ان یشهر یضافاست که « هویت» رایز

 تیاو روا ریبار تفسا یمبتنا یجمع ندیرآف کی جهیبل ه نت ست،ین یرر اح یهایژگیو اًفصر یشهر

 . است

و  ییضاافبعاد  یدارا ،یو معناو یمااد ،ینیو ع یذهن ،یفیو ک یکم  رهیزنج کی یشهر تی هو

باه آن  یخاص  یهایراد وابستگفاست که ا یدر ابعاد متفاوت یطمح ییدعو  و شناسا ییتوانا ،یزمان

 ,Tolle) شاد در اش ال مختلف ظاهر خواهاد ندهیشته دارد و در آذگ در زمان حال و شهیدارند، ر

، در بسیاری از شاهرهای جدیاد، ایجااد 2"موچپ"های صور  گرفته ربق پژوهش (.348 :2010

تسهیت  اجتماعی، گذران اوقا  فراغات و تفاریح، زماانی راومنی بعاد از سااخت خاناه هاا آغااز 

 اه اینگاذارد. وی باا اشااره باهگردد و ایو درایجاد حس بیگانگی درمیان مردم محل تا ثیر مایمی

گیرند، معتقاد اسات دلیل ی نواختی و سادگی ررح آنها مورد نقد قرار میشهرهای جدید، گاهی به

توانند توسط استفاده کنندگان تسخیر یا تصرف شوند. آنها تجارب فضایی بسیار متنوعی ها میم ان

، "درال ساان" بررباق پاژوهش. (31: 1371، ماوچپ)بخشند را فراهم آورده و به منطقه هویت می

داند که مبنای اصلی حیا  و روح هر انسان، شهر، بنا یاا ربیعات نام میهویت را تجسم کیفیتی بی

است، اما نمی توان نامی بر آن گذاشت. از نظر وی، برای تعریف ایو کیفیت در بناها و شهرها، بایاد 

از رویدادها در  کار را با درک ایو مطل  شروع کرد که هویت هرفضا از ت رار مستمر الگوهای خا 

آن م ان، حاصل می شود. الگوی رویدادها هماواره باا الگوهاای صاوری خاصای در فضاا، پیونادی 

 .(111: 1331 ،ال ساندر)ناگسستنی دارند 

 

 هاپژوهش یافتهروش 

 وهیهاا باه دو شاداده یو گاردآور 3ترکیبای تیبه لحاظ ماه ،یبه لحاظ هدف کاربرد ق،یروش تحق

از  یدانیا)برداشات م یدانیمنتخ ( و م یمیمحله قد یفیتوص یو داده ها ی)مطالعا  نظر یاسناد

 فیا)پنج ر  ر یل فیبسته در قال  ر یصور  سوالهاپرسشنامه به نکیمنتخ ( با ت ن یخانه ها

 ق،یاتحق ویااز ا ییهاادر بخاش ل،یاو تحل هیروش تجز . درگردید( انجام ادیز اریکم تا بس اریاز بس

 ویحس تعلاق سااکن زانیسنجش م ویو همچن یتیهو یارهایمع ییشناسا در یدگیچیباتوجه به پ

                                                           
1. Tolle 

2. Chapman 

3. Mixed methd research 
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 یفیبخاش توصا رو،ویااستفاده شده است. ازا یفیو ک یکم یبیترک  ردینسبت م ان س ونت از رو

شادند و در   لیاتحل یفایصاور  کباه یریتصاو یهااساهیو مقا یبراسات نوشتار، جداول نوشتار

صاور   یتایصاور  کمجداول، نمودارها باه ،یآمار یهادر پژوهش حاضر شاخصه گرید یهابخش

 ی ردهاایرو ساهیاز مقا یلایتحل یازهاایباتوجه به ن ق،یتحق ویازا ییهاگرفته است. البته در بخش

پاژوهش توساط  ویا یفیو ک یکم یهاداده لیاستفاده شده، تحل زین یبیبه روش ترک یفیو ک یکم

 Expertتوسااط ناارم افاازار  A.H.P1 یاتبااسلسااه مر لیااتحل ناادیو فرآ GISو  SPSSناارم افاازار 

Choice11 کرونباا  در  یاز آزمون آلفاا ق،یابزار پرسشنامه تحق ییایپا وییتع یاست. برا رفتهیپذ

و  831/1و در پرسشانامه دوم  818/1استفاده شد که مقدار آن در پرسشنامه اول  SPSSنرم افزار 

مربوط باه  ا یادب یبا بررسسپس  مده است.قابل قبول بدست آ ییایبا پا 817/1در پرسشنامه سوم 

 یهاشهروندان به پرسش ییپاسخگو زانیم یمرحله جدول فرآوان ویسنجش شاخصها درا یارهایمع

و  رفتیصاور  پاذ SPSSتوسط نرم افازار  یزوج یارهایمع  یضرا سهیدرون پرسشنامه جهت مقا

 د،یاگرد ویایتع ازیاامت  یشاخصاها ضار یو زوجا یایدودو ساهیمقا ،یسااعت یتیه کمدر جدول نُ

آن هاا را   یانجاام داده و ضارا یریاگمیتصام یارهایرمعیو ز ارهایمع ویرا ب ییهاسهیمقا تیدرنها

 یابیاارز یهااشااخص ییو پس از شناسا وییتع Expert Choice11در نرم افزار  گری دینسبت به 

در  AHP یسلسله مراتبا ندیها با استفاده از فراسنجش آن یارهایرمعیو ز یکل یارهایو مع یتیهو

ها صور  نهیگز ییوزن نها -3و  یزوج یها سهیمقا -2 ،یساخت سلسله مراتب -1قال  سه مرحله: 

 ویا. دراگردیادمشاخص  ساازانیمساکو محله ساغر تیدر حفظ هو ارهایمع یتبندیو اولو رفتیپذ

 قیاازرر ازان،سایساغر یمیو در مجموع کل محله قاد هیهر فرض در تیهو یابیسنجش و ارز انیم

حس تعلق به م اانِ سا ونت،  -1درون پرسشنامه که شامل:  یکل یارهایمع ازا یبه امت یوزن ده

در  تیاحفاظ هو یتبنادیبااارزش، و اولو یمیبافات قاد -3مسااکو،  یمیقاد یمعمار یالگوها -2

 -2م ان و حس تعلق به م اانِ سا ونت  ییشناسا-1است:  ریشامل موارد ز  یبه ترت یارهایرمعیز

 یمناد تیرضاا -1 یرونیو ب یدرون یعرصه ها -1مد  زمان س ونت  -3 س ونتاز  یمند تیرضا

احساات  -3 تیتمرکز و محصاور -7 یکالبد یهایژگیو -8 دادهایرو یزیخارره انگ -1از س ونت 

 ار،یارمعی. دو زرفتیصاور  پاذ  A.H.P یسلساه مراتبا لیتحل ندیفرآ لهیبه وس ،ییو خوانا تیامن

نظار کاه باه ییارهاایباه عناوان مع زیان "از س ونت یمند تیرضا"و  "زمان س ونت مد "شامل 

 یهساتند، در ابتادا یمیمسااکو قاد یمعماار یالگوها یتمندیارتباط معنادار با هو یرسد دارایم

 و مورگاان جادول گارفتو درنظار به باتوجه هادرانتخاب نمونه. پرسش نامه مورد توجه قرار گرفتند

بااارزش  یمیقاد یهاا( شامل تعاداد خاناهNبافت محله، حجم جامعه ) تجمعی همحدود به باتوجه

                                                           
1. Analaytical Hierarchy Process 
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باارزش محلاه  یمیقد هایکه در خانه یحاضر افرادسال قدمت دارند و درحال 11یکه بام باشدیم

تاتش  یجامعاه آماار نشیگز ویشده است )در ا ییخانوار شناسا 11 کنندیم یزندگ سازانیساغر

 ساازان،یباارزش واقع در محلاه ساغر یمیو قد یبوم یفاده کننده از خانه هااقشار است یشد به تمام

شاده،  یو بازسااز یکاربر رییتغ هایحاضر س ونت دارند و خانهدرحال ویکه ساکن هاییشامل خانه

خانوار بود، برربق جدول مورگان  11تعداد حجم جامعه که  به( باتوجه Sتوجه شود(. حجم نمونه )

و  هیاتجز وهیشا گاریدعبار به انتخاب شده است. سازانیو باارزش ساغر یمیافت قدخانوار در ب 18

اساتدمل  قیاکه از رر انیب وی. با اتپژوهش مشخصاً عقل و استدمل بوده اس ویها دراداده لیتحل

 رد،یاگیبه کمک تف ار، تعقال و منطاق صاور  ما یکه جملگ مدلسازیو  یساز هیشب ،ییاستقرا

 .شده است لیو تحل یابیو ارز یگردآور یهاداده

 
 تیدر حفظ هو ارهایمع یبندتیسلسله مرات  اولو -2نمودار

 

 محدوده مورد مطالعه

هاای جناوبی دریاای خود ، جزء کوچ ی از جلگه گیتن است کاه در دشات یعیشهر رشت در وضع رب

و ناوار سااحلی قارار های البارز خزر واقع شده است . ایو جلگه در دو حد جنوبی و شمالی خود بیو کوه

 شادهواقاع  یشارق یقاهیدق 31درجه و  13 ییایایو شهر، مرکز شهرستان و استان در رول جغراف دارد.

ن رودباار، از شار  باه اه شهرساتبا، از جناوب یخازر و بنادر انزلا یایااست. شهر رشت از شمال به در

-یما یمعه سرا و شفت منتهفومو، صو یو از غرب به شهرستانها هیو آستانه اشرف اه لیس یشهرستانها
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 137111معاادل  31براسات آمار سال  تیه تار و جمع 7/11181شهر رشت با مساحت  .(1)ش ل شود

باشد که نسابت مسااحت یه تار م 1/311مصوب به مساحت  یمیقد بافت فرسوده و ینفر است که دارا

باشاد یر مادرصاد نسابت باه مسااحت کال شاه 18/1بافت فرسوده به سطح کل شاهر رشات معاادل 

(https://www.amar.org.ir 1331 تن،یگا-رانیانفوت و مسا و ا ی، سرشمار .) محات  قادیمی و

های کیاب، خمیاران، چوماسارا، پسا یا، استادسارا، باازار، صایقتن، زاهادان محله به نام 7تاریخی شهر، 

ر جدیاد و عاری ، مارز مرور با تغییرا  عمرانی ناشی از ررح جامع اول در شهر و احاداث معااببودند. به

عبارتی خیابان های نسبتاً عاری  و جدیدامحاداث، قارعاناه ارتباراا  کالبادی و محت  تغییر یافت، به

های زرجوب و گاوهررود عمل ردی و روابط اجتماعی اهالی داخل محت  را جدا نموده و همراه با رودخانه

محت  باا محادوده گذشاته آن متفااو   همیو علت محدوده برخیمرزهای جدید محت  را رقم زد. به

 ساازانیساغرشد و نه تنها محدوده محت ، بل ه عناویو محت  باقی مانده از دوره قاجار نیز تغییار کارد. 

-یما|شهر رشت محسوب ی و باارزشمیزاهدان است و از جمله محت  قدخمیران از محلۀ بزرگ  یبخش

 (.31، 1371)شرکت مهندسی ررح و کاوش:  شود

 
 یو شهر یاستان ،یکشور اتیدر شهر رشت نسبت به مق سازانیساغر یمیموقعیت جغرافیایی محله قد -1 ل ش

 (https://www.google.com/maps/place/Rasht،  1333)م خذ: نگارنده ،
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 سازانیساغر محله قلمرو و مرز در شده نشیگز یمیقد یها خانه تیموقع و محدودهبزرگنمایی  -2 ش ل

 (Source: https://www.google.com/maps/place/Rasht) 
 

گیری محت  در شهر رشت انجام شد، درایو پژوهش هایی که درزمینه تاریخچه ش لبا بررسی

ی بازرگ هعنوان قلمرو م انی انتخاب شده است. ساغریسازان بخشی از محلبه "محله ساغریسازان"

شود. ایو محله با مسااحتی باالب بار زاهدان است و از جمله محت  قدیمی شهر رشت محسوب می

  (.2)ش ل خانوار را درخود جای داده است 2111ه تار، 11

https://www.google.com/maps/place/Rasht
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 نقشه و ع س پاناراما از خیابان اصلی ساغریسازان، بازار سنتی و دسترسی به خانه های بومی -3ش ل 

 

رشت، از خاور به  یاست دربخش خاور یمحدوده گسترده ا سازانیساغر" زاده: یگفته خمام به

باه گاذر  عی)زرجوب( و از باختر بعد از مدرسه حاج سام ایرودبار( و  قتنیرودبار )ص اهیرودخانه س

 یاز رودخاناه  یگاریتپاه و رودبارتاان باه قسامت د یهودی رباغ،یالسلطنه( از شمال بعد ج وی)مع

. دیرسایما ی)آزادگان( امروز ابانیاز خ یزاهدان و بخش رانیزجنوب به خم)خواهرامام( و ا رجوبز

بستر نسبت  ویا ینسب یاند، باتوجه به بلنددرآن واقع شده قتنیص یمحله و محله ویکه ا یبستر

 مینایبیباشاند، مایما ریاز جاها آبگ یاریآن که گود افتاده و در بس یو جنوب یشمال یها ویبه زم

شده اسات و ساب  شاده اسات تاا  دهیتا پل چماسرا کش قتنیاز ص یباختر یورخا یبصور  نوار

و  یخصوصا یو مورد استفاده بخش هاا ردیدرمرکز و شمال و جنوب آن ش ل بگ یادیز یمحله ها

عرا  و در پل "بزرگوار یول" یفراوان با آب گوارا مانند چشمه  یواقع شوند. وجود چشمه ها یدولت

اساتفاده یماردم و مساالومن کاور و با یتاوجهیتاسفانه هر دو در اثر باکه م  "چماسرا" یشمهچ

زاده،  ی)خماام« بساتر جهات احاداث مسا و باوده اسات ویانتخاب ا یبرا یگریاند، عامل دمانده

باشد، واجد عناصر شهر رشت می یمی(. باتوجه به این ه ناحیه مورد مطالعه جزء بافت قد23، 1331

ز ایو ابنیه که به ثبت میراث فرهنگی نیز رسیده اناد، مرمات شاده و است. برخی ا یمیبا ارزش قد

ایو  یمیاند. اما بسیاری از ابنیه باارزش قدعنوان فضاهای اداری و فرهنگی مورد استفادهاکنون بههم
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شدید کالبدی بوده که درصاور  مرمات و  رسودگیناحیه خصوصاً درارراف حرم خواهرامام، دچار ف

 های مناس ، پتانسیل فراوانی درتبدیل شدن به بناهای باارزش محدوده را دارنددر کاربری یبازساز

 .(3)ش ل

 

 ی پژوهشهایافته

از  ساازان،یساغر یمیو در مجموع کال محلاه قاد هیدرهر فرض تیهو یابیسنجش و ارز انیم ویدرا

نارم افازار پرسشانامه باا اساتفاده از  یداده ها یتوسط خروج ارهایمع ازا یبه امت یوزن ده قیرر

SPSS  در نارم افازار   یفارسا یباشد )به علت نشاناختو واژه هاایم ریز نهیگز 3شامل Expert 

Choice اعمال شدند(:  یلیتحل یلدهایبرگردان و در ف یسیبه انگل ارهایرمعیو ز ارهایاز مع کیهر 

 ییاما خوانااهستند،  یمیبخش خانوارده قد ویا وی: اکثر ساکن1مساکو یمیقد یمعمار ی. الگوها1

 م ان بام است.  ویخانه ها نسبت به بافت درا صیتشخ تیو قابل

و  عیوجود ندارد، اما وقا یمیمحله قد ویدرا یادیز وی: اگر چه ساکن2. حس تعلق به م انِ س ونت2

 است.  دیشد یمیمحله قد ویدرا زیو عناصر خارره انگ دادهایرو

 ادیاهاا نسابت باه محلاه زخاناه ویساکن یو وابستگ: اگرچه احسات تعلق 3باارزش یمی. بافت قد3

 بخش وجودندارد.  ویا یبرا یتیهو دیجد یاست، اما پس از ساخت و سازها

 ها عبار  بودند از: اریوجود دارد، مع زیرمعیارها یبرا 1نهیگز 3مطالعا  صور  گرفته  یر

   1دادهایرو یزیانگ خارره. 1

  1ییو خوانا تیامن احسات. 2

  8م ان و حس تعلق به م انِ س ونت ییشناسا. 3

  7از س ونت یمند تیرضا. 1

  3زمان س ونت مد . 1

 11یکالبد یها یژگیو. 1

 

                                                           
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 
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 1ویساکن یذهن نقشه. 8

  2تیو محصور تمرکز. 7

   3یرونیو ب یدرون یها عرصه. 3

 

 
 درمحله یتیهو یارهایمع یابیارز یشاخصها یتبندیاولو یساخت سلسله مراتب -3 نمودار

 

 یارهاایرمعیو ز ارهاایمع ویرا ب ییها سهیمرحله خبرگان مقا ویدرا ی:زوج سهیمقا ،دوم مرحله

براساات  هااساهیمقا وی. اکنندیم وییتع گری دیبه  نسبت ها راآن ازیانجام داده و امت یریگمیتصم

باا  یعامل نسبت به خودش مسااو ای نهیگز کی تی(. ارجح2)جدول شودیانجام م یتیجدول نه کم

 ایاعامال  کیا یبارا کیا تیاارجح و یگریدعامل نسبت به کیت، لذا اصل مع وت بودن اس کی

 هستند. AHPفرآیند  در ییدو به دو یاسهیمقا سیماتر یاصل تیبه خودش، دو خاص نسبت نهیگز

 

 

                                                           
1. The inhabitants' mental map 

2. Focus and Confidentiality 

3. Internal and external arenas 
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 (Bertolini, 2006: 424شاخصه ) ییدودو سهیمقا یساعت یتیجدول نه کم -2 جدول

 اتتوضیح تعاریف تعاریف امتیاز

1 Equally preferred در تحقااق هاادف، دو شاااخص اهمیاات  اهمیت مساوی

 مساوی دارند.

3 Moderately preferred  اهمیااات انااادکی

 بیشتر

تجربه نشان مای دهاد کاه بارای تحقاق 

 است. jاندکی بیشتر از  i هدف، اهمیت

1 Strongly preferred تجربه نشان مای دهاد کاه بارای تحقاق  اهمیت بیشتر

 است. jبیشتر از  i میتهدف، اه

8 Very strongly 

preferred 
اهمیااات خیلااای 

 بیشتر

تجربه نشان مای دهاد کاه بارای تحقاق 

 است. jخیلی بیشتر از  i هدف، اهمیت

3 Extremely preferred اهمیت خیلی بیشتر اهمیت مطلق i  نسبت بهj  به راور

 قطعی به اثبا  رسیده است.

 Intermediate 7و1و1و2

values 
 هنگامی که حالت میانه وجود دارد. رجیحا  بینابیوت

 

درون پرسشنامه جهات  یهاشهروندان به پرسش ییپاسخگو زانیمفراوانی مرحله جدول  ویدرا

 یتایو در جادول ناه کم رفتیصاور  پاذ SPSSتوسط نرم افزار  یزوج یارهایمع  یضرا سهیمقا

 ارهایمع ویرا ب ییها سهیمقا تیدرنها د،یگرد وییتع ازیامت  یها ضرشاخص ییدودو سهیمقا یساعت

 Expert در نارم افازار گری دیها را نسبت به آن  یانجام داده و ضرا یریگ میتصم یارهایرمعیو ز

Choice  دیگرد وییتع. 

 
 یهابه پرسش شهروندان ییپاسخگو SPSSدر نرم افزار  یبدست آمده از جدول فرآوان  یضر -3 جدول

 یزوج یارهایمع  یضرا سهیدرون پرسشنامه جهت مقا
معیارهااای  ردیف

 کلی

تعاااریف انگلیساای در  زیرمعیارها
 نرم افزار

Expert Choice 

ضری  بدست آمده از جادول فرآوانای در 
 SPSSنرم افزار 

الگوهاااای  1
معمااااری 
قاااادیمی 

 مساکو
11٪ 

ضاااااری  

رضایت منادی از 
 س ونت 

Residence 
Satisfaction 

 ضااری – ونتساا  م ااان از راضاای  81٪
 8 امتیاز

مااااد  زمااااان 
 س ونت 

Duration of 
residence 

 – محلااه ساااکو سااال 31 از باایش  11٪
 1متیاز ا ضری 

ویژگاااای هااااای 
 کالبدی 

Physical features 13٪  باومی کالبادی عناصر وجود موافق 
 2 امتیاز ضری  –
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 1امتیاز 

حس تعلق  2
بااه م ااانِ 

 س ونت
11٪ 

ضاااااری  
 3امتیاز 

خااارره انگیاازی 
 دهارویدا

Memorable events 12٪  خاناه وجاود و ماذهبی های م ان 
 1 امتیاز ضری -قدیمی های

احسات امنیات و 
 خوانایی 

Feel safe and 
readable 

 ضااری  – محلااه خوانااایی و امنیاات 11٪
 3 امتیاز

شناسایی م اان و 
حااس تعلااق بااه 

 م انِ س ونت 

Identification 
and sense of 

belonging to the 
place of residence 

 – ساا ونت م ااان بااه تعلااق حااس 11٪
 2 امتیاز ضری 

بافااااااات  3
قاااادیمی 

 باارزش
13٪ 

ضاااااری  
 3امتیاز 

نقشااااه ذهناااای 
 ساکنیو 

The 
inhabitants' 
mental map 

 – محلااه در ذهناای نقشااه شااناخت 12٪
 2 امتیاز ضری 

تمرکااااااااااز و 
 محصوریت 

Focus and 
Confidentiality 

 باه نسابت نهخا محصوریت و تمرکز 18٪
 1 امتیاز ضری  – بناها دیگر

عرصه های درونی 
 و بیرونی 

Internal and 
external arenas 

 امتیاز ضری  -وجودی درونی عرصه 83٪
8 

 

صاور   SPSSکه توسط نرم افزار  یکل یارهایمع ینسب  یضر تینشان دهنده اهم ریجدول ز

بوده که نشان دهنده  11117/1 ارهایمع ویا یزوج سهیمقا ینر  ناسازگار  ی. ضرباشدیم رفتیپذ

 است. یزوج سهیمقا ویدقت قابل قبول ا
 

 یکل یارهایمع ینسب تیارجح سیماتر -1جدول

الگوهای معماری  معیارهای کلی

 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 

 1 - - بافت قدیمی باارزش

 

 
 یکل یارهایمع  یضرا یزوج سهیمقا ینر  ناسازگار -1نمودار
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مسااکو محلاه  تیاحفاظ هو یابیاارز یهااسانجش شااخص یکلا یارهاایمع سهیپس از مقا

شاوند. یما ساهیمقا گری ادیباا  یبصور  زوجا یکل یارهایاز مع کیهر یارهایرمعیز سازان،یساغر

 یلایتحل جیمساکو از نتاا یمیقد یمعمار یالگوها یارهایمع ینسب تیه اهمنشان دهند ریجدول ز

 یمیقاد یمعماار یالگوها یارهایمع ریز یزوج سهیمقا ی. نر  ناسازگارباشدیم SPSSدر نرم افزار 

 است. یزوج سهیمقا ویا یبام اریاست که نشان دهنده دقت بس 12/1 مساکو
 

 مساکو یمیقد یمعمار یالگوها یهااریمع ریز ینسب تیارجح سیماتر -1جدول 
معیارهااای الگوهااای معماااری 

 قدیمی مساکو

رضایت مندی از 
 س ونت

ویژگی های  مد  زمان س ونت
 کالبدی

 2 8 1 رضایت مندی از س ونت

 1 1 - مد  زمان س ونت

 1 - - ویژگی های کالبدی

 

 
 مساکو یمیقد یمعمار یاالگوه یارهایمع ریز  یضرا یزوج سهیمقا ینر  ناسازگار -1 نمودار

 

در  یلایتحل جینتاا ازحس تعلق به م انِ س ونت  یارهایرمعیز ینسب تیدهنده اهمنشان ریجدول ز

حاس تعلاق باه م اانِ سا ونت  یارهایمع یزوج سهیمقا ی. نر  ناسازگارباشدیم SPSSنرم افزار 

 است. یزوج سهیمقا ویا یبام اریاست که نشان دهنده دقت بس 13/1

 
 حس تعلق به م انِ س ونت یارهایمع ریز ینسب تیارجح سیماتر -1جدول 

معیارهای حس تعلق به 
 م انِ س ونت

خارره انگیزی 
 رویدادها

شناسایی م ان و حس 
 تعلق به م انِ س ونت

احسات امنیت و خوانایی 
 و قابلیت تشخیص

 3 1 1 خارره انگیزی رویدادها

 2 1 -شناسایی م ان و حس 
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 تعلق به م انِ س ونت

احسات امنیت و خوانایی 
 و قابلیت تشخیص

- - 1 

 

 
 حس تعلق به م انِ س ونت یارهایمع ریز  یضرا یزوج سهیمقا ینر  ناسازگار -1 نمودار

 

در نارم افازار  یلایتحل جیباارزش از نتا یمیبافت قد یارهایمع ینسب تیدهنده اهمنشان ریجدول ز

SPSS اسات کاه  11788/1باارزش  یمیبافت قد یارهایمع یوجز سهیمقا ی. نر  ناسازگارباشدیم

 است. یزوج سهیمقا ویا یبام ارینشان دهنده دقت بس
 

 باارزش یمیبافت قد یارهایمع ریز ینسب تیارجح سیماتر -8جدول 
عرصه های درونی  معیارهای بافت قدیمی باارزش

 و بیرونی 

تمرکااااااز و 
 محصوریت

نقشه ذهنی ساکنیو خانه هاای 
نسابت باه مارز و  گزینش شده
 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 

 

 
 باارزش یمیبافت قد یارهایمع ریز  یضرا یزوج سهیمقا ینر  ناسازگار -8نمودار
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   گیرینتیجه

حس تعلق باه م اان، تصاورا   فیگفت تعار توانمی گرفته صور  یدانیو م ینظر هایلتحلی به توجهبا
در  شاهیجنباه ر کیمفهوم از  ویو ا دهدیانسان ساخت نشان م طمحی با ارتباطانسان را در یدرون ذهن
دارد و از  رهیاسنت، اجتماع و غ خ،یهمچون خارره، فرهنگ، تار یذهن هایو تجربه یدارشناسیساختار پد

خاود  وایا و اسات... و ررح و یمانند علوم تجرب طیدر مح یرونیو ب ینیع ی ردهایمت ثر از رو گرید جنبه
از احساساا  و  دهیاچیمفهاوم پ یمطل  است که حس تعلق به م اان و خاارره جمعا ویدهنده انشان

ه و اساتفاد یو رفتاار یعساخته شده است کاه در اثار تعاامت  اجتماا طیانسان نسبت به مح یدلبستگ
حاس تعلاق باه م اان محلاه  یکه در ارتقاا یمهم اریعامل بس رو،ویازا د؛یآ یانسان از م ان به وجود م

موجود در ارتبااط برقارار کاردن باا  یانسان یو قو یافراد وجود دارد، وجود ارتبارا  غن یدر بعض یمیقد
سات، کاه باعا  محلاه ا یو منظار سانت یمایس یها و حتدر خانه یمیو قد ینییبخش تز تیعناصر هو

کاه  ییاز افاراد و خانوارهاا یدارد، تعاداد یسا ونت یهاام ان ویکه ا یاریمش ت  بس باوجود  شودیم
ماذکور و خاتء  یهاتیباتوجه به واقع کردند، حس تعلق داشته باشند. یمحله سپر ویرا در ا یادیزمان ز

موجاود در  ا یاز ادب یریگبهره تا با دیمقاله کوشش گرد ویوجود دارد، درا نهیزم ویکه در ا یبزرگ اریبس
: باتوجاه  باه ن اهیرارح کاه عباار  اسات از ا یاصل باارزش به سوال یمیمساکو قد تیهواحراز  نهیزم

پاساخ  ؟اسات چگوناه هاآن بندیتیاولو سازانیباارزش ساغر یمیمساکو قد یمعمار تیهو هایشاخص
عادم  ایا توساعه در مورد یسازمیو تصم یمعمار تیهو یابیارز یمستدل و متقو برا ییداده شود و مبنا

   گردد. هئها اراتوسعه آن
-دگاهیاجامع که اسات آن را در د مطالعاتی یهامهم ابتدا با استفاده از شاخص ویبه ا یابیدست یبرا

مت ثر باوده، شا ل گرفتاه اسات.  دگریها ویمارت ینوربرگ شولتس که به نوبه خود از آرا ویستیکر یها
 فاریبا اساتفاده از جادول جن سازانیدر محله ساغر یحس تعلق به م ان س ونت یو سطح بند یازدهیامت

 هو جادول مراتا  هفتگانا ا یشولتس انتخاب شد. درضمو، برحس  نظر ا یعنوان م مل نظرکِرات به
 جیارائاه نماوده، نتاا یرونایعرصاه ب -یعرصاه درونا کیاال تیسلساله مراتا  د نهیکه ادوارد رِلف در زم

بااارزش در محلاه  یمیقاد یهااخاناه یرونایو ب یهاا درخصاو  سلساله مراتا  عرصاه درونابهمصاح
و  یکال سااختار سلساله مراتبا ینار  ناساازگار جینتاارو، ازایاو قارار گرفات. لیمورد تحل سازانیساغر
 به شرح زیر می باشد: سازانیمساکو محله ساغر تیدر حفظ هو ارهایمع یتبندیاولو

است و اعتبار پاساخدهنده  سا یدر مقا یسازگار انگریکمتر باشد، ب ای 1/1 یارنر  سازگ  هیدر صورت
 Expertباا اساتفاده از نارم افازار  ارهایرمعیو ز ارهایمع یحاضر نر  ناسازگار قی. در تحقگرددیم دییها تا

Choice یشده اسات همگا انیب یزوج یها سهیها همانطور که در قسمت مقا  یضر ویمحاسبه شد؛ ا 
نرم افازار محاسابه  ویبا استفاده از هم زین یکل ساختار سلسله مراتب یهستند. نر  ناسازگار 1/1از کمتر 
 باشد. یکمتر م 1/1است که از  12/1و برابر با  دهیگرد
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مساکو محله  تیدر حفظ هو ارهایمع یتبندیاولو و یکل ساختار سلسله مراتب ینر  ناسازگار جینتا -7نمودار 
 سازانیساغر

 

 است: ریشامل موارد ز  یبه ترت یاصل یها اریدر مع تیحفظ هو یبندتیرو اولو ویز اا
 یمیبافات قاد -3؛  312/1مساکو  یمیقد یمعمار یالگوها -2؛ 312/1حس تعلق به م انِ س ونت  -1

 است: ریشامل موارد ز  یبه ترت یها اریرمعیدر ز تیحفظ هو یبندتیاولو و 271/1باارزش 
ماد   -3؛ 117/1 ویسااکن ینقشاه ذهنا -2؛ 138/1ان و حس تعلق به م انِ س ونت م  ییشناسا -1

 -1؛ 378/1از سا ونت  یمناد تیرضا -1؛ 111/1 یرونیو ب یدرون یعرصه ها -1؛ 113/1زمان س ونت 
 -3؛ 121/1 تیتمرکاز و محصاور -7؛ 113/1 یکالباد یهاا یژگیو -8؛ 311/1 دادهایرو یزیخارره انگ

   133/1 ییناو خوا تیاحسات امن
 ییشناساا اریادر محله مورد مطالعه، مع تیشاخص هو اریمع ریز 3 ویاز آن است که از ب یحاک جینتا

 اریامع  یضار ویشاتریباشاد کاه ب یم 138/1  تیسطح اول یم ان و حس تعلق به م انِ س ونت، دارا
 ریانظ هااکیت ن ریاز سا استفاده توانیدر خاتمه م را به خود اختصا  داده است. ارهایمع گرینسبت به د

 یابیاارز یهااشااخص یتبنادیاولو یبرا ویگزیجا ییهارا به عنوان روشی و منطق فاز یخط یزیربرنامه
 شانهادیحاضر عتقمند هستند پ موضوع که به یبه محققان معیارهای حفظ هویت مساکو قدیمی باارزش

 نمود.
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