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 :چکیده

ذهنی و نقشه شناختی از شهرها دارند ؛ در هویت بخشی به شهرها فضاهای شهری تاریخی به سبب نقشی که در شکل دادن تصویر 

 باشد می بافت هر به فرد منحصر های ویژگی و تعلقات از بافتی هر در موجود تاریخی و ماندگار بناهای .از جایگاه ویژه ای برخوردار اند

 از که کاملی شناخت به لحاظ عناصر تک این وجود،  نماید فراهم می را شهر متعاقباً و بافت خوانایی و وضوح موجبات آنکه بر عالوه

در این پژوهش بافت تاریخی .نماید می فراهم را ها بافت این ساکنین در وابستگی و عالقه ایجاد خود موجبات دهد می دست به محیط

ی هویت های فرهنگی و چرا که محله های شهری از کانون های خرد و ملموس شکل گیر.در محله های سنتی مد نظر قرار گرفته است

بنابر این سعی شده است نشانه های شهری که بخش مهمی از عناصر پنجگانه تامین کننده خوانایی هستند ، در .تعلق اجتماعی هستند

نشان دادند که بناهای  در این محل مطالعات صورت گرفتهنتایج  .محله ساغریسازان شهر رشت که دارای بافتی تاریخی است،بررسی شوند

روش تحقیق به کار رفته در این  .تاریخی شاخص محله ،مهم ترین و اصلی ترین نشانه های شهری در ساغریسازان محسوب می شوند

 .عمده ترین ابزار جمع آوری اطالعات نیز مطالعات کتابخانه ای و تحقیق میدانی است.تحلیلی است -پژوهش از نوع توصیفی
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 مقدمه

بر  در را شهری شبکه فضاهای گیری شکل در ای پایه هویتی مفاهیم و فعالیتی کالبدی، معیارهای مفهوم ترکیب سه

 .باشد می تاریخی هایبافت  ساختار در شهری فضاهای شبکه استمرار عملکردی موجب مفاهیم این نیز زمان طول در .دارد

 پیوند و تنها نه آن در که دهد می شکل را شهر یک بافت منسجم از ساختاری شهری فضاهای شبکه تفکر از استفاده

 گیری خوانایی، شکل ایجاد به کمک آن نتیجه که یابند می نیز ارتباط ها فعالیت بلکه است؛ مدنظر فضاها کالبدی اتصال

 از یکپارچه قالب ترکیبی در کلیت این ایران تاریخی شهرهای در .است ساختار شهر سازی یکپارچه و یابی جهت حس

 عنوان به آن در )ارتباطی و مفاصل شهری فضاهای( شهری ساختار سازنده عناصر است که یافته می شکل شهری فضاهای

 ساخت مبین کالبدی فشردگی رغم ایران علی شهرهای .اند داشته حیاتی نقش ساکنان زندگی فعالیت و مهم های مکان

،به  ١٧٣١توسلی،( است اصلی گذرهای طریق از مراکز محالت و شهر مرکز مجموعه پیوستگی آن و هستند ویژه ای فضایی

 (. ٦٦،  ١٧٣١نقل از اسمعیلیان و پورجعفر ، 

 آنکه بر عالوه باشد می بافت هر به فرد منحصر های ویژگی و تعلقات از بافتی هر در موجود تاریخی و ماندگار بناهای

 بخشی هویت جهت در عاملی نیز آنها احیای و حفظ بنابراین .نماید فراهم می را شهر متعاقباً و بافت خوانایی و وضوح موجبات

 ( ٢، ١٧٣٣مهدیزاده سراج و طبابایی ، )   گردید خواهد ها بافت این بهسازی به نهایتاً منجر و بوده ها بافت بدین

 .داشت خواهد آنها زنده سازی باز در سزا به نقشی فرسوده های بافت در تاریخی ارزشمند های دانه احیای و شناسایی

 لحاظ به امر همین و دارند بسزا تأثیری ها بودن بافت خوانا در عناصر تک این وجود که است نهفته امر این در آن دلیل

 می فراهم را ها بافت این ساکنین در وابستگی و عالقه ایجاد خود موجبات دهد می دست به محیط از که کاملی شناخت

 .نشان داد را مردمان اذهان در شهر تصویر گیری شکل در تاریخی ارزشمند های دانه اهمیت توان کاوشی می انجام با .نماید

 تاریخی – ملی عناصر واقع همان در شهرها بخشی هویت اصلی عامل که داد نشان توان می وسیله بدین عبارت دیگر به

 .( ١همان ، )می باشند سایت در موجود

که بخش مهمی از عناصر تامین کننده خوانایی و یکی از پنج عنصر « نشانه های شهری» در این پژوهش سعی شده است

هستند در محله ساغریسازان که دارای بافتی ( راه ، لبه ، گره ،حوزه ، نشانه )فیزیکی اصلی تشکیل دهنده نقشه های ذهنی 

در این محل ، نتیجه گرفته شد که بناهای  طی مطالعات میدانی و کتابخانه ای صورت گرفته.تاریخی است ، بررسی شوند

تاریخی شاخص موجود در محله ، مهم ترین و اصلی ترین نشانه های شهری در ساغریسازان محسوب می شوند که ساکنان 

 .نها استفاده می کنندمحله به منظور شکل دهی به نقشه های ادراکی شان از آ

هدف از این پژوهش ، بررسی عناصر شهری در محله های تاریخی است که در نقشه های ادراکی ساکنان محله و همچنین  

در انتها راهکارهایی در راستای ارتقای هرچه بیشتر این  .در اذهان مردم به منظور خوانایی بافت محله، اهمیت فراوانی دارند

 .له ارائه شده استشاخص ها در این مح

 

 هویت و هویت تاریخی-١
شهر تنها یک سکونتگاه .شهر بزرگترین نماد تمدن بشری است که بشر آن را برای امنیت و آسایش خود بنا نموده است

هویت شهری ، هویت جمعی است که .نیست ، بلکه آبادی است که روح اجتماع در آن دمیده شده است و از آن هویت می گیرد

تبلور عینی در فیزیک و محتوای شهر معنادار می شود و به واسطه ایجاد تداعی خاطرات عمومی در شهروندان و تعلق خاطر با 

پس هرچند که هویت شهر خود معلول فرهنگ شهروندان آن است ؛ .شهر نشینان را به سوی شهروند شدن هدایت می کند

می تواند باعث تدوین معیارهایی مرتبط با مشارکت و قضاوت نزد ناظران و  لیکن فرایند شهروند سازی را تحت تاثیر قرار داده و

 (. ٧٣،  ١٧٣٣نوفل و کلبادی و پور جعفر ، )ساکنان گردد 



یک فرد یا اجتماع از افراد و جوامع « تشخص » مجموعه ای از صفات و مشخصاتی است که باعث « هویت » از آنجایی که 

مقوله هویت به طور عام و هویت شهری به .دیگر می شود ؛ شهر نیز به تبعیت از این معیار ،شخصیت یافته و مستقل می گردد

ی که در شناخت افراد ، اشیاء ، اجتماعات و مکان ها دارد ، حائز اهمیت طور خاص از جمله مقوالتی است که به جهت نقش

علی رغم اهمیت این موضوع در دوران اخیر ، بحران هویت شهری به صورت نگران کننده ای احساس .فراوان است

حالی که آنچه از شهرها و قضاهای شهری در گذشته از استقالل ، شخصیت و هویت ویژه ای برخوردار بوده اند ؛ در .میگردد

اغلب شهرهای کنونی در ذهن عموم مردم شکل می گیرد جز مجموعه ای از ساختمان های بلند ، خیابان ها ، ادارات و پارک 

ت در دوره معاصر و به در واقع باید گف.تر و کمتر می شودها نیست که در نتیجه آن تعلق خاطر به این فضاها به مرور کم

ختن برای ساختن و نه ساختن برای زیستن مجالی را برای توجه  به مقوالتی مهم و عمیق خصوص در سال های اخیر سا

مدیران و طراحان شهری به جدیت با تدوین قوانین و سعی بر .همچون هویت در شهرسازی و معماری باقی نگذاشته است

ع فرهنگ و عناصر فرهنگی جامعه خویشند اعمال نظر خود را بر کالبد مصنوع شهر داشته و از سوی دیگر شهروندان نیز که تاب

این مساله مشکالت عدیده ای را در فرآیند شکل .، اصرار بر هدایت کالبد شهر بر اساس فهم خویش از هویت شهری دارند

از طرفی به علت .گیری کالبد شهرها ایجاد نموده است و عمال خال های بزرگی در وضع موجود با آرمان شهر پدید آورده است

آموزش های الزم و تقلید های بدون اندیشه از مظاهر غربی و الگوهای مدرن ، شهرهای زیادی بر خالف هویت اصیل شهر عدم 

ه فضاهای شهری تاریخی به سبب نقشی که در به ویژدر این میان فضاهای شهری و .ایرانی ، در حال شکل گیری و گسترش اند

 (. همانجا)ا از جایگاه ویژه ای برخوردار انددارند ؛ در هویت بخشی به شهرهشکل دادن تصویر ذهنی و نقشه شناختی از شهرها 

زمان ، مکان ، قومیت ، اعتقادات ، آداب و : در مفهوم هویت شهری و عناصر سازنده آن می توان به موضوعاتی همچون

اریخ زندگی اجتماعی  آدمی دارد هویت از آنجا که ریشه در ت.رسوم ، زبان مشترک ، گویش ها و پوشش های محلی اشاره نمود

 همان)دارای بعد زمانی است ؛ همچنین در بطن این مفهوم نوعی تعلق به سرزمین وجود دارد که به آن بعد مکانی نیز می دهد

 ،٧٣ .) 

 حالی در این .مشخص هستند هویت و مکان حس فاقد امروزی، شهرهای در موجود شهری فضاهای بیشتر متأسفانه

 داشت خواهند نیاز مکان به همیشه و جغرافیایی، تکنولوژیکی اجتماعی، تاریخی، موقعیت از نظر صرف ها، انسان که است

 (. ٢٢،  ١٧٣٣شارمی و پرتوی ، )است  بشر وجود بخشی از آن، شناسایی و مکان از برخورداری زیرا

فضا مترتب می سازد و فضای خالی به رابطه میان انسان و مکان دو طرفه است ، زیرا کنش و خواست انسانی معنی را به 

یک مکان تجربه شده تبدیل می کند و به همین ترتیب مکان می تواند بر انسان تاثیر متقابل گذارد چرا که به واسطه معنایش 

 ( ٣٢،  ١٧٣٣؛به نقل از توکلی ، ٢٧،  ١٧٣٦بهزاد فر،)به ارزش ها و کنش های انسان خط می دهد 

در جمع عالوه بر آن که دارای هویت شخصی یعنی نام ، منزلت اجتماعی و روابط مشخص با فرد با حضور و رشد یافتن 

دیگران می گردد ، بلکه با گرفتن عناصر مشترکی که فرهنگ خوانده می شود هویت جمعی می یابد و با مجموعه این مسائل 

 (. جاهمان؛ به نقل از توکلی ،  ١٠٢،  ١٧٣٧پاکزاد ، )دارای تاریخ مشترک می شود 

از طرفی دیگر اگر فضا تداعی هایی در ذهن فرد ایجاد ، یا برایش معنای خاصی داشته باشد از پدیده ای عینی به موجودی 

؛ به نقل از  ٧٢،  ١٧٣٣مدنی پور ،) ذهنی بدل می شود ، جای خود را در رده ذهنیت او باز می کند و مکان نام می گیرد 

 (. همانجاتوکلی ، 

 ارتباط که را، ادراک زیبایی و تعلق احساس فضایی، هویت ادراک ایجاد قابلیت باید انسان زندگی حیطم عنوان به شهر

 بدون واقع در .گردد موجب در آنان را لذت و امنیت آرامش، ایجاد که ای گونه به باشد دارا دارند، یکدیگر با تنگاتنگ

 احساس به نمیتوان تعلق احساس بدون و کرد خاطر پیدا تعلق و دلبستگی آن به نمیتوان شهری فضاهای در هویت احساس

 (. ٧٧، ١٧٣٣،به نقل از مختاباد و محمدیارزاده و شمس الهی ، ١٧٣٧، احمدیه)یافت  دست بصری لذت و زیبایی

 

 



 تعاریف هویت-١-١
یگری هویت آنچه است که موجب شناسایی شخص باشد، یعنی آنچه که باعث تمایز یک فرد از د«  فرهنگ معین»در 

 .باشد

 .فرهنگ عمید هویت را  حقیقت شی یا شخص می داند که مشتمل بر صفات جوهری او باشد

 .فرهنگ آکسفورد به عنوان چیستی و کیستی فرد ، از هویت یاد می کند

هویت بخشی از شخصیت وجودی هر انسان است که هویت فردی او را می سازد ؛ مکانی است که خود را با آن می 

اما طبق تعریف متداول .واقع میان فرد و مکان رابطه ای عمیق تر از صرف بودن یا تجربه کردن آن مکان برقرار استدر .شناسد

نوفل و کلبادی و )« .هویت ، احساس تعلق خاطر به مجموعه ای مادی و معنوی است که عناصر آن از قبل شکل گرفته اند» ،

 (. ٧٣،  ١٧٣٣پور جعفر ، 

 

 ازی هویتیهویت شهر و شهرس-١-٢
در این راستا هویت و عناصر هویتی در زندگی انسان .یک از نیاز های اجتماع انسانی احساس امنیت و حس تعلق است

 .موحب آرامش و ایحاد اعتماد به نفس و میل به داشتن تالشی همراه با احساس امنیت می شود

انی و اجتماعی تاریخی و اقتصادی بررسی نمود و انس_هویت یک شهر را می توان از جنبه های مختلف کالبدی ، و طبیعی

نوفل و کلبادی و پورجعفر ) در واقع شکل گیری هویت شهری تحت تاثیر فرهنگ ، شکل طبیعی و کالبد مصنوع شهر قرار دارد

 ،٧٣،  ١٧٣٣ .) 

 

  هویت مکان-١-٧
هویت مکتن به .اعی و فرهنگی مکان استبنابراین بازتابی از وجوه اجتم.در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیکی رشد می یابد

ویژگی های قابل تشخیص مکان نیز اشاره دارد در حالیکه هویت مکانی احساسی در یک فرد یا یک جمع است که به واسطه 

 (.همانجا ،به نقل از ١٧٣٠رضازاده ، )ارتباطشان با یک مکان برانگیخته می شود

حاصل شناخت های عمومی او درباره جهان فیزیکی است که انسان در آن این هویت بخشی از زیر ساخت هویت انسان و .

 (.،به نقل از همانجا  ١٧٣٦بهزاد فر ، )زندگی می کند

 

 بی هویتی١-٢
به معنی سلب هرگونه امکان تشخیص ،مفهومی است که در دنیای واقعی و با قانون مندی های مادی حاکم بر آن ، شاید 

 (. ٧٣،به نقل از همان ،  ١٧٣٦بهزادفر ، )یابد هیچ گاه به صورت مطلق نمود ن

 

 تثبیت هویت-١-٧
اگر تغییرات روندی طبیعی داشته باشد و فرصت بروز ثابت هایی را در مقطع زمانی بدهد ، تغییر هویت نیز با آهنگی قابل 

وجود چارچوب هایی برای  پیش بینی و در قالبی قابل سنجش اتفاق می افتد و در مجموع کم تنش بودن جریان تغییر هویت و

به طوریکه این پدیده علیرغم تغییرات هویتی ، .قضاوت در هر مقطع زمانی هویت را به وضعیت تثبیت شده ای  نزدیک می کند

 (.،به نقل از همانجا ١٧٣٣مدنی پور ، )همواره هویت بخش به نظر می رسد 

 

 

 



  خاطره-١-٦
 ذهن در را خاطراتی زمان طول در فعالیتها این مییابند، معنا مکان در و زمان طول در انسانی فعالیت های که آنجایی از

 عوامل از گاه "جمعی های خاطره" آنها، به باره چندین بارجوع .باشند جمعی یا فردی ممکن است گاه میکناد، ایجاد انسان

 .می بندد نقش می باشند، انسان بخش هویت

در ذهن ساکنانشان ایجاد کنند ، ضروری است این مکان را برایشان محیط های شهری به منظور اینکه تصویری واضح 

فراهم سازند که نیازمند این هستند که ایشان را قادر سازند تا اجزای آن محیط ها را به آسانی شناسایی کنند و آنها در ذهن 

عاد کیفیتی مانند انسجام نقشه های اما امروزه در طراحی شهر ها کمتر به اب.خود در قالبی به هم پیوسته به هم ارتباط دهند

 (. ١٢٣،  ١٧٣٠پور جعفر و همکاران ، )ادراکی ساکنان و خوانایی و نظایر آن توجه می شود 

 

 نشانه های شهری-٢

 مفهوم نشانه شهری-٢-١
ممکن به نظر کوین لینچ ، نشانه های شهری در واقع عواملی هستند که بیرون آنها به دیده ناظر می آیدو مقیاس آنها 

. وی یکی از خصوصیت های بارز نشانه ها را بی نظیر بودن آنها و اینکه عاملی منحصر به فرد باشند .است بسیار متفاوت باشد

 (. ١٧٠،  ١٧٣٠، به نفل از پور جعفر و همکاران ،  ١٧٣٧لینچ ، )خاطره ای را در ذهن بر جای نهند می داند 

هری را به عنوان عنصر و یا گروهی از عناصر یکسان تعریف می کنند که می در تعریفی دیگر ماتین و همکارانش نشانه ش

 (به نقل از همانجا  ، moughtin,oc and tiesdell, 1999)تواند از زمینه بصری با جزئیات تکراری ،جدل و متمایز باشد 

، این است که تمامی تعریف اما آنچه که در تمامی تعاریف مطرح شده در مورد نشانه های شهری مشترک به نظر می رسد 

کنندگان ، آنها را عناصر ، بنا یا قسمتی از بنا می دانند که مکانی را عالمت گذاری می کند و به عنوان نقطه مرجع مورد استاده 

) این مفهوم الزام برجستگی یا تمایز  عارضه ای در مکان یا منظری معین را برای نشانه بودن مطرح می کند .قرار می گیرند

 (.، به نقل از همانجا  ١٧٣٣منتظرالحجه ، 

در واقع نشانه شهری جزئی ا ز محیط است که برای شخص ناظر پدیدار می گردد و به وی کمک می کند تا او ، موقعیت 

برخی از این نشانه ها .نشانه های شهری می توانند مدرن یا سنتی  هستند.دیگر اجزای محیط و دیگر مکان ها را تعیین کند

این گروه از نشانه ها هنگامی این جنبه را به خود می گیرند که بر اساس تجربیات و اندوخته های .جنبه نمادین و ملی دارند

،به نقل  ١٧٣٣پورجعفر ، )این نشانه ها نیز تنوع زیادی را در به وجود می آورند .فرهنگی و ریشه دار جامعه شکل گرفته باشند

 ( ١٧١از همان ،

 

 ادراکی نقشه های-٢-٢
نقشه های ادراکی ابزارهای هستند که ما برای سازمان دهی و ذخیره اطالعات فضایی به کار می بریم ، و می گذاریم که 

بپردازند تا خود ما موجب ارتقای یادآوری -با هدف افزایش ظرفیت ذهنی-دیدگان ذهن ما به متجسم کردن تصویرها و منظرها

انسان از طریق .اکی محیط از جهات مختلفی بر روی ذهن انسان منعکس می گرددکیفیت ادر.و یادگیری اطالعات شویم

شناسایی محیط به وسیله عناصر و اجزای آن و نحوه و الگوی ارتباط آنها به تشخیص محیط می پردازد و پس از آن خود را در 

این .ود ، آن محیط را تفسیر می کندوی با به خاطر سپردن اجزای محیط و بازنمایی آنها در ذهن خ.محیط جا به جا می کند

 (.همانجا)فرایند را به گونه ای می توان نقشه ادراکی نامید 

 

 

 



 مسیریابی-٢-٧
فرآیند استفاده از اطالعات محیطی و فضایی به منظور پیدا کردن مسیر صحیح »: مسیریابی ر ا می توان چنین تعریف کرد

بدانی کجا هستی ، بدانی به کجا می خواهی بروی ، و » بی این است که؛ یا به عبارت دیگر مسیریا« برای رسیدن به مقصد

 (. ١٧٢، به نقل از همان ،  ١٧٣٣منتظرالحجه ، )« بدانی که چگونه باید به آنجا بروی

 

 ویژگی های نشانه های شهری-٢-٢
 .و برجستگی منحصر به فرد بودن: لینچ در توصیف نشانه های شهری ، دو ویژگی اصلی برای آنها برمی شمرد 

 .ویژگی تقابل شدید با محیط است که نشانه را از بعد بصری در محیط آن برجسته می سازد: منحصر به فرد بودن( الف

برجستگی می تواند هنگامی رخ دهد که ساختمان معینی را بتوان از مکان های مختلفی مشاهده کرد ، و : برجستگی ( ب

 .، در کانون توجه قرار گیردیا استقرار آن در محل تقاطع چند مسیر 

البته لینچ ویژگی های دیگری را نیز همچون فاصله و قابلیت رویت آنها از نقاط مختلف ، در میزان نشانه شدن نشانه های 

به عنوان نمونه به نظر لینچ ، نشانه هایی که در فواصل دور قرار گرفته اند ، برای جهت یابی های کلی در .شهری موثر می داند

و  ١٧٧، به نقل از همان ، ١٧٣٧لینچ ، )و یا به عنوان نمادی که جهتی را مشخص می کند مورد استفاده قرار می گیرند  شهر

١٧٢ .) 

 امر این که ایفا نمایند می توانند شهری فضاهای زیباسازی در را مهمی نقش شهرها نمودن خوانا ضمن شهری نشانه های

 فطرت برحسب انسانها .یابد انعکاس میتواند مواد و فرمها نور، رنگها، صحیح کاربرد در

 ناهنجاری که نوعی تناسب و هماهنگی وجود عدم بنابراین میباشند آن از حاصل مطلوب حس و زیبایی پی در زیباجویشان

 از نارضایتیشان و آنان تعلق تضعیف احساس سبب و نموده ایجاد ذهنی اغتشاش میتواند دارد پی در را فضایی نابسامانیهای و

 شهری جرایم برخی وقوع و فضاها این حفظ به شهروندان نسبت مسوولیت پذیری عدم بر امر این که گردد شهری فضاهای

مختاباد  (دانست شهری فضاهای به نسبت خاطر تعلق عدم همین در را علل مهاجرتها از یکی بتوان شاید که گردید خواهد منجر

 (. ٧٦، ١٧٣٣،و محمدیارزاده و شمس الهی 

 نشانه های گرافیکی، های نشانه :از عبارتند که گرفت نظر در شهری فضاهای در نشانه سه دسته میتوان کلی طور به

 .طبیعی نشانه های و نمادین

 

 نمادین نشانه های-٢-٧

 و فرهنگ تاریخ، بیانگر زیرا معموالً می باشند مؤثر شهر هویت در نشانه ها سایر از بیشتر شهری نشانه های از نوع این 

 آثار" لوفبور عقیده به می نمایند ایجاد گذشته با پیوند در ذهنی اشتراک نوعی آن اعضای میان و هستند جامعه یک ارزشهای

 آنها از شهروندان و بوده شهروندان بر تأثیرگذاری و خوانایی سبب جوانب مختلف از اجتماع یک در یادمانی فضاهای و جاویدان

 هستند واجد که چیزهایی عنوان به نشانه ها میدارد بیان که نشانه پیرامون پیرس نظریه این می کنند و استفاده نشانه عنوان به

 در میگردند اهمیت می نمایند واجد ایجاد ذهن در را معانی و دارند ارجاع به که چیزهایی ازای به ما عنوان به بلکه نبوده اهمیت

 فولکلوریک ویژگی از معمول طور به نشانه های نمادین .داشت خواهد مصداق نشانه ها سایر از بیشتر نمادین نشانه های مورد

 از افراد تا میگردد سبب آنها بقاء و دوام جهت همین به میافتد ندرتاً اتفاق و آهستگی به آنها در تحوالت و تغییر و بوده برخوردار

 که همانطور دهند شکل خود ذهن در آنها براساس را شهر سیمای و گیرند کمک فضاها بیشتر شناسایی و جهت یابی در آنها

مختاباد و محمدیارزاده و شمس ) بگذارد خاطرهای ذهن در و باشد فرد به منحصر که عاملی" :میگوید نشانه تعریف در لینچ

 (. ٧٧، ١٧٣٣الهی ،

مکان و تا حدودی هم چگونگی ایجاد نقش نشانه های شهری در سازمان دهی ،ارتباط دهی ،هدایت گری و سلسله مراتب 

 .خط آسمان ، پر اهمیت است و باید مد نظر قرار گیرد



آن دسته از نشانه ها و نمادهای شهری که یک یا چند ویژگی از آنهایی که در پی می آیند را در خود داشته باشند ، در 

 :این ویژگی ها چنین اند.نقشه های ادراکی مردم شهر اهمیت بیشتری دارند

 تمایز فرمی از فضای پیرامون؛-

 استقرار در مجاورت و یا شریان های اصلی شهر؛-

 ؛( تاریخی -میراث فرهنگی)قرارگیری در بافت تاریخی و یا دارا بودن ارزش میراثی -

 پور جعفر و همکاران ،. )دارا بودن کاربری های مذهبی ، فرهنگی ، تجاری  و جز آن ، و عملکردهایی چون المان شهری-

١٢٣،  ١٧٣٠ .) 

می توان از طریق ارزیابی نشانه های شهری که مردم در نقشه های ادراکی شان به عنوان شاخصه هایی از محیط های 

برشمرد و از این اصول ( که بر گرفته از ویژگی های ذهنی مردم اند) شهری ثبت کرده اند؛ ویژگی ها و اصول طراحی آنها را 

 (. ١٢٣،  ١٧٣٠پور جعفر و همکاران ، . )های شهری بهره جستبرای ارتقای خوانایی محیط 

 

 محله-٧
 می ها محله شهروندان زیستی فضای ترین پرشور و ترین استوار دهد می نشان علمی های تجربه و ها آموزه ، ها یافته

 حضور شهر فراگیر پهنه و بازار گستره یا خانه گستره در که آن از بیش انسان ایرانی دهد می نشان ها بررسی که چرا.باشند

 .است داشته عینیت و حضور خود محله در باشد، داشته

 

 تعریف محله-٧-١
محله بخشی .این اصطالح را نخستین بار کلرنس پری آمریکایی به کار برد.محله ،کوچکترین واحد برنامه ریزی شهری است

فیزیکی و ریخت شناسی مانند موقعیت شهر ، دوره ساخت ، از قلمرو شهر با ویژگی های خاص خود است و با جنبه های 

در محالت با رشد ارگانیک ، شهرها .تیپولوزی ساختمان ها ، کارمرد ها و گروه های اجتماعی مسلط و غیره مشخص می گردد

دید ساکنان بدون اینکه با استفاده از نقشه های خاصی طراحی شوند ، توسعه شان منوط به رشد طبیعی جمعیت و نیازهای ج

در ایران چنین بافتی تا .نمونه چنین رشدی در قرون وسطی دیده می شد.بوده و به اصطالح رشدی گام به گام و تدریجی دارند

در شهر رشت نیز ، فقط در محالتی محدود مانند ساغریسازان و تا حدی چومارسرا رشد .اواخر حکومت قاجار موجود بوده است

ساغریسازان به موازات بازار قدیمی رشت و به مرور به صورت ارگانیک ایجاد شده است .ارگانیک قدیمی حفظ شده است

 (. ٢٣و  ٢٣،  ١٧٣٣شارمی و پرتوی ، )

 و ها ارزش . هستند اجتماعی تعلق و فرهنگی های هویت گیری شکل ملموس و خرد های کانون از یکی شهری های محله

 ، رویاروی مناسبات صورت به اغلب و دهند می شکل را فرهنگی هویت با افراد برخورد ملموس نخستین ای محله هنجارهای

 در .آورد شمار به اجتماعی و فیزیکی واحد یک را محله توان می شد گفته آنچه بر بنا .کنند می تقویت را اجتماعی تعلق حس

 محله تجهیزات و عمومی مؤسسات به دسترسی سهولت اندازه هر . دارد اساسی نقش عامل وسعت ای محله تعلق احساس میزان

 نیازهای به دسترسی که اندازه هر .یابد می محله افزایش به تعلق احساس فرایند این در ، باشد پذیر امکان روی پیاده با ای

 به اجتماعی و تعلق هویت احساس اندازه همان به باشد بیشتر حرکت فاصله و گیرد صورت اتومبیل با شهری تغییرات و روزانه

 .( ٧،  ١٧٣٢کوهی فرد ، )یابد می کاهش شهر

 

 محله های مشخصه-٧-٢

 است تاریخی سابقه دارای محله. 

 است اجتماعی فرهنگی های خالقیت ظهور و بروز برای باز و عمومی فضاهای دارای محله. 

 است خود خاص های ساخت زیر و نمادها دارای محله. 



 دارد وجود محله در عمومی نظارت و نظر اعمال امکان. 

 است مدار ارزش یا و مدار قانون اجتماع دارای محله. 

 دارد وجود مالکیت احساس محله ساکنان در. 

 دارد وجود محله در اجتماعی تعلق محله شورای مانند است سیاسی و اجتماعی ساخت دارای محله. 

 است محله افراد قدرت حیطه در محله مسائل حل و شناخت توانایی .دارد وجود پیوستگی و انسجام محله در. 

 دارد وجود آزادی و امنیت ، آرامش محله در. 

 (. ٧و  ٢،  همان) دارد پیوند شهر سیاسی و اجتماعی فرهنگی اقتصادی های نظام با 

 

 :شهری های محله هویت دهنده تشکیل عوامل مهمترین-٧-٧

 و محیط با انسان ، انسان با انسان تعامالت . است انسانی تعامالت منظور ، گوییم می شهر از که وقتی:انسانی تعامالت 

 .دهد می را تشکیل انسان هویت ، شهر هویت دلیل همین به .شهر با انسان

 هایش خاطره با شهر  است داده رخ اتفاقی چه مکان هر در کند تعریف اینکه یعنی شهر تاریخی حافظه :تاریخی حافظه 

 فرد شود می باعث خاطره . گردد می تر کامل شهر یا هویت انسان باشد بیشتر ها خاطره این چه هر . شود می تعریف

 .باشد نداشته را آینده تشویش و گذشته غم و کند زندگی حال در شهر یا

 روی از تنها نه افراد .گیرد می شکل رفتارهایش و هنجارها با فیزیکی، شکل جز به انسان هویت : هنجارها و رفتارها 

 ( ٣همان ، ) شوند می شناسایی هنجارهایشان و رفتار روی از بلکه شناسنامه

 معناست دو دارای شهر هویت در فرهنگ: فرهنگ: 

 )رسیده ارث به ( سنتی فرهنگ

 )سازند می آنرا روز های خواسته به بنا افراد ( آمد روز فرهنگ

 سلیقه و هنر : 

 حساسند شهر در بناها ساز و ساخت به نسبت شهروندان و ساکنین ، است ارزشمند شناسی زیبایی مقوله که شهری در

 و سازان شهر ، معماران که است ای گونه به فضا این در عمومی سلیقه . ساخته شود شهر در بنایی هر دهند نمی اجازه و

 (. ٣و  ٣همان ، ) هستند خود مخاطبین با تعامل و پاسخگویی به موظف شهری مدیران کلیه

 اجتماعی؛ پیوندهای )ب نمادی؛ و کالبدی مرزهای )الف :داشت توجه عامل چهار به باید محله شناخت و مطالعه در

 .( ٣همان ، ) تعلق احساس و هویت)؛دخدمات محلی و تسهیالت) ج 

 به .میرود شمار به و شهروندان شهر هویت از ناپذیری جدایی بخش شهرها اولیه های هسته در موجود تاریخی های بافت

 تنها شده یاد محیطی بدیهی است ارزشهای .باشد محیطی می ارزشهای این محو موجب آن به توجهی بی لحاظ همین

 تنها نه شهری سیمای هویت پایداری و حفظ منظرگاه این از و دارد تعلق همه شهروندان به بلکه نبوده آن مالک به متعلق

 ( ٣،  ١٧٣٣پندار ،)   است بلکه وظیفه اصل یک

 موضوع بر نظری حاکم دیدگاه تبیین با شهری فرسوده و ناپایدار های حوزه در ماندگاری های کیفیت بررسی بنابراین

 میکند، پیگیری را موضوع این جایگاه تئوریک تاریخی نگاهی با که قدیمی های بافت در موجود های کیفیت و هویت

 .(همانجا)شهری است های بافت در مداخالت از گونه هر در مهم موضوعی

 

 موردینمونه -٢

 معرفی محله-٢-١
 .روند رو به رشد شهر رشت ، امروزه چهره اولیه این شهر را دگرگون ساخته است



گسترش شهر و خیابان کشی های بی ضابطه در محالتی با سابقه چند ساله نخستین گام ها جهت غلبه بر مشکالت ناشی 

کالبد سنتی را به یکباره دگرگون ساخت و موجب از هم چونکه عوارض جانبی آن .از مدرنیته بود ، که خود مشکل آفرین شد

محله ساغریسازان روزگاری جزء محالت اصلی (. ٣٢،  ١٧٣٧فدایی نژاد ، کرم پور ، )گسیختگی بافت تاریخی محالت  گردید 

 .شهر  و در شمار محالت اعیان نشین رشت قرار داشته است

این محله و بناهای .له محالت قدیمی شهر رشت محسوب می شودساغریسازان بخشی از محله بزرگ زاهدان است و از جم

این محله به تدریج و بدون برنامه .آن بیش از یک و نیم قرن قدمت دارد و بخشی از آن جزء بافت فرسوده به حساب می آید

شده و مورد استفاده  قبلی،به تبعیت از بازار قدیمی رشت در زمان صفویه  و در اطراف بازار،به مرور توسط ساکنان آن ساخته

ساغریسازان جزء محدود محالت رشت است که بافت .این محله از یک راسته بازار تشکیل می شود.مسکونی قرار گرفته است

 (. ٢٣،  ١٧٣٣شارمی و پرتوی ، . )سنتی خود را تا حد زیادی حفظ کرده است

،فقیر و غنی در کنار هم بدون جدایی گزینی قدمت و سنت از ویژگی های مهم و قابل توجه ساغریسازان است که در آن

زندگی می کرده اند و امروزه بافتی فرسوده و تاریخی محسوب می شود که بخشی از آن دستخوش تغییر شده و بسیاری از 

 (.٢٣،  ١٧٣٣شارمی و پرتوی ، . )ثروتمندان محله از آن کوچ کرده اند

خورد، ولی همچنان اصالت خود را حفظ کرده است و  چشم می جای این محله به وسازهایی جدید در جای هرچند ساخت

ی قدیمی و تاریخی  هنوز هم بازار ساغریسازان با ابنیه. کند هر کسی در گذر از این محله فضاهای قدیمی رشت را احساس می

 .ی قدیم شهر رشت است یادآور دوره

 

  محدوده تاریخی شهر رشت در عصر حاضر-٢-٢

برای اتصال دو مرکز فرهنگی و اجتماعی )غربی _شهر بر پایه دو محور دو محور ارتباطی شرقیاستخوان بندی اصلی 

غربی _محور گذری شرقی.شکل گرفته است( برای اتصال فالت مرکزی ایران به بازارهای اروپا و آسیا)جنوبی _و شمالی(کیالن

 .و موجب اتصال مرکز محالت می باشد شهر،محصور بین دو رودخانه زرچوب و گوهر رود،شالوده انسجام رشت بوده

 

 
 نقشه ساختار بافت تاریخی: ١شکل  

محدوده تقریبی 

 ساغریسازان



 :نشانه های موجود در محله-٢-٧
عمده ترین نشانه های شهری که بیشتر ساکنان محله در نقشه های ادراکی خویش متصور اند ، بناهای تاریخی اند که در 

این خود نشان دهنده اهمیت عناصر تاریخی و هویت بخشی است که موجب بر انگیخته .محله قرار گرفته اندبافت تاریخی این 

 .شدن ادراکات مردم از شهرشان و عالمت دار کردن درک شان از شهر ، به وسیله همین عناصر است

 .ازان قرار دارندنشانه های درون بافت این ناحیه ، به صورت سلسله وار در حاشیه خیابان اصلی ساغریس

است ( راه و لبه)مهم ترین عاملی که در این ناحیه تصویر ذهنی مردم را تقویت می کند ،مسیر خیابان اصلی ساغریسازان

 .آن احساس قدمت تاریخی این محله را به رهگذران منتقل می کند( نشانه)که بازار  و بناهای شاخص

ش از یک و نیم قرن قدمت دارند و جزء بافت تاریخی شهر محسوب می از آنجایی که محله ساغریسازان و بناهای آن بی

ی قدیمی متعددی وجود دارد که  در این محله آثار و امکنه.شود ؛ می توان آثار تاریخی آن را از نشانه های مهم آن برشمرد

 :اند از عبارتبه ترتیب شماره گذاری  از بناهای شاخص برخی

حمام .٧های آقا سیدعباس و آقا سیداسماعیل ،  زیارتگاه.٢،( حاج حاکم نصیر رشتی مسجد) مسجد و مدرسه حاج سمیع.١

 .مسجد ساغریسازان یا مسجد گلدسته. ٦،خانه فرهنگ و هنر گیالن.٧خانه ی رحمت سمیعی ،  .٢حاجی ،

 

 
 بناهای تاریخی و شاخص منطقه-عکس هوایی

 

 (مسجد حاج حاکم نصیر رشتی) و مدرسه حاج سمیعمسجد -٢-٢

کارشناسان آثار باستانی این مسجد را حداقل . ی خواهر امام واقع است این دو بنا در گذر بین ساغریسازان و محله

متعلق به پانصد سال پیش تخمین زده انداین مسجد مجاور با مدرسه حاج سمیع بوده که در آن تدریس دروس حوزوی صورت 

یک مسجد بسیار قدیمی با سقفی سفال چین و مسجد گلدسته که در قدیم گلدسته ای داشت که از آنجا می شد .رفت می گ

 .تمام رشت را دید اما این گلدسته را به خاطر احتمال فروریختن ، تخریب کردند اما هنوز بازسازی نشده است

 

 

١ 

 

٢ 

٤ 

٣ 

٥ 

٦ 

 مسجد و مدرسه حاج سمیع: ٢شکل 

 



 جد گلدستهمسجد ساغریسازان یا مس-٢-٧

اش حک شده بود، در  ی مرمری گلدسته چه روی کتیبه این مسجد از مساجد قدیمی شهر رشت است که بنا بر آن

متاسفانه . هجری قمری به دستور حاجی علی تاجر شیروانی بنا شد و بعدها توسط سیدرضی رودباری مرمت گردید ١٢٢٦سال 

  .ی احتمال فروریختن تخریب شد بهانهبه  ١٧٦٣ی سال  ی مسجد پس از زلزله گلدسته

 

 
 مسجد ساغریسازان یا مسجد گلدسته: ٧شکل 

 

 های آقا سیدعباس و آقا سیداسماعیل زیارتگاه-٢-٦
بنابر اعتقاد . باشد در اول گذر ساغریسازان مزار دو تن از سادات موسوی به اسامی آقا سید عباس و آقا سید اسماعیل می

و تنها . آرامگاه این دو امامزاده در کنار یکدیگر و داخل مسجدی به نام آقا سید عباس است. همدیگر هستندمردم این دو برادر 

ی بسیار زییای آن است که در کنار محراب مسجد قرار دارد و منقش به آیات  ویژگی بازمانده از قدمت بنا، درِ چوبی دولنگه

این مسجد  .هجری قمری است ١٢٢٧ین بقعه که بر در چوبی آن حک شده تاریخ ساخت ا. العاده زیباست قرآنی و تذهیبی فوق

سقف مسجد پوشیده از سفال سرخ فام . در بنای آن از مصالح خشت و چوب استفاده گردید. شود از مساجد قدیمی شمرده می

 . است

 
 های آقا سیدعباس و آقا سیداسماعیل زیارتگاه: ٢شکل 

 

 حمام حاجی-٢-٣

ی جنگ رستم با دیو سفید و مناظری از باغ و بوستان و تمثال احمدشاه قاجار و  که در آن صحنهاین حمام از حمام 

اکنون در حال مرمت این بناست تا از تخریب  خوشبختانه سازمان میراث فرهنگی هم .خورد سالطین قدیم ایران به چشم می

های این  کاری ای خود ارزش باالیی داردکاشیهای قدیمی رشت است که به واسطه کاشی کاری ه .بیشتر آن جلوگیری شود

 .هجری قمری انجام داد 8031در سال ساز  حمام تاریخی را مشهدی یوسف کاشی



 
 حمام حاجی: ٧شکل 

 

 خانه ی رحمت سمیعی-٢-٣

چون ساغریسازان در گذشته از محالت اعیان نشین رشت به حساب می آمد به سبب سکونت ساکنانش اعتبار فراوانی 

از جمله خاندان سمیعی که در این محل بودند و ساختمان خانه ی سمیعی که ساختمانی دو طبقه است در این محل  داشت ،

 .قرار دارد که از نمونه های شاخص معماری گیالن است 

 

 

 خانه ی رحمت سمیعی: ٦شکل 

 خانه فرهنگ و هنر گیالن-٢-٣

کلیه ی .طریق کوچه ای باریک به گذر اصلی محله مرتبط استاین بنا درپشت خانه رحمت سمعیی واقع شده است و از 

بنا .سال است ١٠٠ساختمان در جبهه شرقی زمین ساخته شده وقدمت آن حدود.فضا های هم جوار این بنا مسکونی است

م زمینه دارای حیاطی وسیع با ایوان و شاه نشین مشرف این بنای زیبا امروزه مرکز پرورش و ترویج فرهنگ ناب گیالن درتما

 .های فرهنگی می باشد

 
 خانه فرهنگ و هنر گیالن: ٣شکل 



 :نتیجه گیری -٢-١٠
تک این .بناهای ماندگار و تاریخی موجود در محله های سنتی از ویژگی های منحصر به فرد این محالت به شمار می روند

سزایی در هویت بخشی به محله ، متمایز ساختن آن در شهر ، تصویر ذهنی مردم محله ، نقشه ه بناهای تاریخی نقش ب

یخی محله فظه تارهم چنین به عنوان یک پتانسیل محله که حا.شناختی افراد و ایجاد حس تعلق خاطر در ساکنین محله دارند

شهری در آن تعریف شده است ؛ هویت محله و ساکنین آن را کامل تر می را تشکیل می دهد و مکان هایی که خاطره های 

 .کنند

تاریخی ارزشمند در بافت های شهری نقشی به سزا در باز زنده سازی آنها  -بنابراین شناسایی و احیای این عناصر ملی

 .ر تاریخی با ارزشخواهد داشت و گامی است در جهت از قوه به فعل در آوردن  پتانسیل های موجود در این آثا

 

 :ارائه راهکار١-٢-١٠
 :راهکارهایی در جهت ارتقای بیشتر این بناهای تاریخی شاخص و یا به عبارتی نشانه های محله ارائه می شود

به دلیل ساخت و سازهای نامناسب  اما.این ناحیه یک محله قدیمی است که در زمان خود از خوانایی مطلوبی برخوردار بود

مثبتی است که در صورت بهبود آنها می توان ست،اما همچنان دارای پارامتر های جدید از نظر خوانایی با مشکل مواجه شده ا

 .خوانایی را در محله ساغریسازان افزایش داد

 آنها احیای و جامع مرمت حفظ، ارزشمند، های دانه تک شناسایی*

 .اراکتر ویژه و بارز سنتی محلهحفظ و تقویت ک*

   مگون در محله به خصوص در اطراف بناهای با ارزشد ساختمان های جدید با مصالح ناهاجلوگیری از ایج*

 قدیمی شهر به ویژه نگاهی با یکپارچه طور به شهر جامع طراحی و یکدیگر با پیوند در قدیم شهر و شهر جامع بررسی*

 داشته قابل ادراک هویت باید مکان "لینچ کوین ازنظر '':شهر در نقاط تاکید ایجاد برای نمادین صریعن عنوان به محله*

 وحدت برقرارکند و مکانها ارتباط و مردم میان باشد، داشته به همراه تعلق می تواند احساس مکان حس یا هویت نوع این .باشد

 .آورد بوجود

سایر بناها مثل مساجد و خانه  در اما.لحاظ بصری شاخص هستندبناهای خانه سمیعی و حمام حاجی امروزه بیشتر از *

 .این عملکرد این بناها است که آنها را شاخص کرده استفرهنگ و هنر 

میزان استفاده از بناهای شاخص و یا برخورد با آنها در زندگی روزمره نیز می تواند نقش تعیین کننده ای در نشانه شدن 

ظ و بهبود کاربری های موجود و دادن کاربری به بنایی مثل حمام حاجی که متروکه شده است و در نتیجه حف.آنها داشته باشد

 .یا عملکرد المان شهری ، می تواند به ارتقای آنها کمک کند
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