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  »سکونتگاه«هاي بازشناسی مؤلفه 
  اصفهان) محله مجمر :موردي مطالعه(

     
  

 ***سپیده پیمانفر،  ** محمود قلعه نویی،  * بهادر زمانی



  15/08/1395                                                                                                                            تاریخ دریافت مقاله:                      
  02/03/1396                                           تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                                       

  چکیده  
هاي اخیر موجب شده که شهر و شهرسازي معاصر با  هاي قبل و رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی در طی دهه سیطره معماري مدرن در دهه

به رشد، کمیت جایگزین کیفیت شده است. در این  منظور پاسخگویی به این نیاز رو اي در زمینه سکونت مواجه گردد و به هاي تازه چالش
ساز سوداگرانه به معناي  زیربنایی بشر است، به ساخت و که فقط تداومی ازفضا یا مکان نیست بلکه فعالیت اساسی و» سکونت«شرایط، 

مکان تنها درصورتی مصداق  در حالی که یک .باالبردن صرف بناها و همچنین به معیارهاي فیزیکی همجواري در محالت تنزل یافته است
مأنوس شدن با هستی و هویت مکان باشد و هویت فردي و جمعی را  است که بازتاب تجربه زندگی انسان در جهان و "سکونتگاه"واقعی

لیل تح«باشد و روش تحقیق در مرحله دوم،  می» سکونتگاه«هاي  شکل داده و تثبیت کند. از آنجا که هدف مقاله حاضر، بازشناسی مؤلفه
، محتواي منابع و اسناد با سه رویکرد فلسفی، روانشناختی و اجتماعی مورد بررسی »مشاهده اسنادي«    با استفاده از ،باشد می» محتواي کمی

یابی ها، اساس ارز برگرفته از تحلیل محتواي کمی مصاحبه مؤلفهها پرداخته شد. تعداد ارجاعات هر  مؤلفهقرار گرفت و به تعیین و تعریف 
  دهد که:  بوده است. نتایج نشان می -محله مجمر اصفهان–نمونه موردي پژوهش 

هاي  دهنده آن است که در بین مؤلفه بیشترین ارجاع را در مصاحبه با ساکنین دارد که نشان» وابستگی مکانی«هاي نامبرده  از بین مؤلفه -
انه و دسترسی به فضاهاي خدماتی، آموزشی و درمانی از این محله رضایت لحاظ کارکردي، زیبایی شناس سکونتگاه، ساکنین محله مجمر به

دهنده آن است که  پردازد، نشان دومین مؤلفه پرتکرار بوده است و ازآنجا که این مؤلفه به تصورپذیري فضاها می» همانی این «دارند. 
» عینی -ذهنی« عنوان مصداق سکونتگاه وجوه  له مجمر بهطور کلی در مح ساکنین محله مجمر، تصویرذهنی روشنی از محله خود دارند. به

  در درجات بعدي قرار دارند. » ذهنی«کنند و وجوه صرفاً  بیشترین نقش را ایفا می
باشد تعلق دارد، نتیجه عنوان شده در سطر قبل به سطح  می» عینی -ذهنی«اي  که مؤلفه» هویت اجتماعی«از آنجا که کمترین ارجاع به  -
پر  مؤلفهکه تعامالت اجتماعی سومین  طوري هکارایی بیشتري دارند. ب» ذهنی«هاي  مؤلفه» جمعی«ختصاص دارد، اما در سطح ا» فردي«

  تکرار در محله مجمر بوده است. 
  .مکان، سکونتگاه، محله مجمر کلمات کلیدي:

  . شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان دانشکده معماري واستادیار *   
  .شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان دانشکده معماري ودانشیار  **

 s.paymanfar@gmail.com. دانشجوي دکتراي شهرسازي، دانشکده معماري و شهرسازي، دانشگاه هنر اصفهان ***
هاي مسکونی  عمدل مفهومی محله سنتی و کاربرد آن در ارزیابی مجتم"این مقاله برگرفته از بخشی از رساله دکتراي سپیده پیمانفر با عنوان 

  به راهنمایی آقاي دکتر محمود قلعه نویی و آقاي دکتر بهادر زمانی است که در دانشگاه هنر اصفهان ارائه گردیده است. "معاصر اصفهان
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  مقدمه   
هـاي  هم سنگ سایر فعالیت  سکونت،  در دوران مدرن

مسـکن  ،  آدمی و امري جنبی انگاشـته شـد. در ایـن دوران   
چیــزي جــز تصــاحب نبــود و خــالی از عناصــر    ســاختن

 -وره مـدرن  همـین جهـت د   بـه  . گردیـد  هویتمند و معانی
مـدرن   بشـر » بـی وطنـی  «دوره  -تسـخیر  دوره تصاحب و

ــی ــده م ــه خوان ــود. در ده ــاي  ش ــتم  70و  60ه ــرن بیس ق
اي از معماران بـا پـیش آگـاهی از مشـکالت      میالدي، عده

وجود آمده، به مخالفت با این روند برخاسـتند و هریـک    به
در مقام خود و از طریقی ویژه، نظریاتی عرضه کردنـد کـه   

ــاز  ــاز نی ــه ب ــاعی و    ب ــدي، اجتم ــاي کالب ــف نموده تعری
ــناختی  ــکونتگاه«روانش ــا س ــادآور  » ه ــیش ی ــیش از پ را ب

» سـکونتگاه «شود. از آنجا کـه شـناخت معنـا و مفهـوم      می
توانــد گشایشــی باشــد جهــت درك صــحیح فضــاي   مــی

زیست انسـان، مقالـه حاضـر در نظـر دارد تـا بـا بررسـی        
ــی مؤ    ــه بازشناس ــناد، ب ــابع و اس ــواي من ــهمحت ــاي  لف ه

نهایـت، محلـه مجمـر کـه در      دست یابـد. در » سکونتگاه«
هاي انجام گرفتـه سـطح بـاالیی از رضـایت را در      پژوهش

عنوان نمونـه مـوردي    به بین محالت اصفهان بدست آورده 
پژوهش حاضـر انتخـاب گردیـده اسـت. بنـابراین مسـئله       

  هاي ذیل عنوان نمود: توان در قالب پرسش تحقیق را می
هاي مختلف در ارتباط  ها و نظریه ه به دیدگاهبا توج -

  هاي آن کدامند؟ مؤلفه» سکونتگاه«با مفهوم 
هاي سکونتگاه در بستر محله مجمـر، چگونـه    مؤلفه -

  باشد؟ قابل تحلیل می
  روش تحقیق

تحلیـل  «و » 1مشاهده اسنادي«مطالعه حاضر با استفاده از 
حلیـل  انجام گرفته است. مشاهده اسـنادي شـامل ت  » محتوا

ست کـه حـاوي اطالعـاتی دربـاره پدیـده مـورد       ا اسنادي
ــی ــاي  آرا و اندیشــه  . )Bailey 1994(باشــند  مطالعــه م ه

ــا ســه رویکــرد فلســفی، روانشــناختی و   نظریــه پــردازان ب

اجتماعی مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و سـعی در تشـریح       
گردیـده   چارچوب نظـري در قالب » سکونتگاه«هاي  مؤلفه

تدوین شده در مرحله قبل، اسـاس   ينظر چارچوباست. 
 باشـد.  مـی  -محلـه مجمـر  -ارزیابی نمونه موردي پژوهش 

ها در محلـه مجمـر بـا اسـتفاده از      نتایج حاصل از مصاحبه
بررســی گردیــده اســت. تحلیــل محتــوا » تحلیــل محتــوا«

تکنیکی پژوهشی است براي استنباط تکـرار پـذیر و معتبـر    
  ).25: 1393پندورف، ها (کری ها در مورد متن آن از داده

  

  ادبیات موضوع 
  بسته: خانه و مسکن هاي هم و واژه» سکونتگاه« 

و » 2خانــه«در ادبیـات معمـاري و شهرسـازي دو واژه    
حـدود و مـرز     هایی آشنا هسـتند. خانـه،   واژه» 3مسکن«

، چیـزي بـیش از یـک     مسکن  کند. فضایی را تعریف می
دهنده  ماصول نظ«است. مسکن نه فقط » هسته قلمروي«

بلکه هویتی پیچیده است که با فاکتورهـاي  »  به فضاست
جمعیتـی، روانشـناختی، سیاسـی و     -فرهنگی، اجتماعی

کنـد   ها را تعریف مـی  و نیز آن  شود اقتصادي تعریف می
)Lawrence, 1987: 155( سیگرت .)بیان ) 287 :1985

تر از خانـه اسـت.    کند که مفهوم مسکن بسیار پیچیده می
یـک مکـان نیسـت،  بلکـه داراي کیفیـات       مسکن فقـط 

روانشناسانه و معناي اجتماعی بوده و بخشـی از تجربـه   
سکونت است، راهی کـه مـا بـا آن زنـدگی را بـه یـک       

زنیم. مسـکن یـک شـخص،     فضاي جغرافیایی پیوند می
عنوان یک نوع مهم مکان است که مـا در آن قـویترین    به

ســی را هــاي اجتمــاعی، روانشــناختی و احسا وابســتگی
. رلـف  )Easthope, 2004: 135-136(کنـیم   تجربه مـی 

ــاب 1389( ــی مکــانی «) در کت نویســد:  مــی» مکــان و ب
  مســکن جــوهره مکــان اســت و ایــن جــوهره در یــک «

شـود. مسـکن یـک     محیط و چشم انداز خاص واقع می
ي خاص دیگر است اما بـر  ها مکانمکان خاص در میان 

اي است کـه در   بهها برتري دارد. مسکن در واقع تجر آن
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ــک  ــه دارد  ی ــادار ریش ــنا و معن ــان خــاص، آش در ». مک
هاي متفاوتی وجود دارد.  خصوص مقیاس مسکن، بحث

، هفت تعریف ذیل عنوان )670 :1986(لغت نامه وبستر 
مکـانی   آورده است که رایج تـرین تعریـف آن   » مسکن«

. از  کننـد  است که شخص (یا خانواده) در آن زندگی می
توانـد در   مـی و  مقیاس مسـکن متغیـر اسـت   نظر لویکا 

تر تحقق یابـد امـا معمـوالً بـا واحـد       همسایگی یا بزرگ
 ,Lewicka(سکونتی (خانه یـا آپارتمـان) برابـر اسـت     

هایی از مسـکن وجـود دارد    . از طرفی مثال)212 :2011
تـر از آن   تـر و وسـیع   دهد این مفهوم پیچیده که نشان می

 ,Lewis(دود شود است که به مکان زندگی شخص مح

ــد اســت )136 :2004(. ایســتوپ )2 :2006 ــه  معتق  ک
شود و از  تعریف می 4عنوان یک مکان منعطف مسکن به

شود.  طریق روابط اجتماعی به فراتر از آن نیز کشیده می
ــه منظــور دوري کــردن از مناقشــات  در ایــن پــژوهش ب

مربوط به مقیاس، از این پس واژه سکونتگاه که ترجمـه  
Home Environment   یـاDwelling Place  باشـد،   مـی

  رود. به کار می
  رویکرد فلسفی به مفهوم سکونتگاه 
  روح مکان 

ورزد که زبان، اندیشه  هایدگر در گفتار خود اصرار می
دهد و اندیشیدن و شعر الزمه سکونت است  را شکل می

)Adkins, 1962: 235(» .    سکونت امکـانی اسـت بـراي
» ها و چیزها به شـکل روحـانی   به وحدت رسیدن انسان

)Harvey and Braun, 1996: 300-301( ــان . انس
هـا   صـورتی اصـیل در میـان چیزهـا و بـا آن      هنگامی بـه 
کند کـه بـدانها امکـان دهـد در حضـور او،       سکونت می

و زمانی چنین خواهد بود که اجـازه    همچون چیز باشند
ـ  ، از آنخود رها باشند 5دهد چیزها در ماهیت ت ها مراقب
  بـدین ترتیـب بـه    ها محافظت کند. و از چهارگانه در آن

  دهد که در حقیقت خویش باشند، به این ها امکان می آن

ــوند   ــکار ش ــه آش ــا ک . )Werner, 1970: 239(معن
لتز با اقتباس از نظر هایدگر دربـاره ماهیـت   نوربرگ شو

گزینـی   وجودي سـکونت، هـدف از معمـاري را سـکنی    
گزیند کـه   بشر وقتی سکنی میداند و معتقد است که  می

بتواند خـود را بـا محـیط تطبیـق داده و بـا آن همـذات       
پنداري کند. از ایـن رو سـکنی گزینـی چیـزي بـیش از      

هـا   مسکن است و داللـت بـر فضـاهایی دارد کـه در آن    
در معناي واقعی کلمه حادث می » مکان«عنوان  حیات به

 )53 :1979(. کریسـتوفر الکسـاندر   )Hale, 2006(شود 
یی که در شـخص احسـاس   ها مکانبراي تعریف کیفیت 

انگیزند، معتقد است باید بفهمـیم کـه    سکونتگاه را برمی
خــود را از الگوهــاي مشــخص  6هـر مکــانی شخصــیت 

کند. ماهیـت   افتد اخذ می رویدادهایی که در آن اتفاق می
مکان، شخصـیت مکـان و ... حـس کلـی را بـه دسـت       

نسـبت بـه محـیط    دهد کـه پـس از ادراك قضـاوت     می
آیـد و حـس مکـان نامیـده      وجـود مـی   خاص در فرد به

عنـوان یـک نگـاه     شود. در این حالت حس مکان بـه  می
هاي شخصـی در مکـان در    فرد ناشی از تجربه منحصر به

طور کلی با همـه کسـانی    شود. همچنین به نظر گرفته می
کننـد، بـه اشـتراك     که یک مکـان خـاص را تجربـه مـی    

رچند هیچ دو نفري لزوماً یـک حـس   شود، ه گذاشته می
. در این تعریـف کـه   )Sack, 1992(مکان مشابه ندارند 

ي غیرمـادي، شخصـیت مکـان یـا     هـا  ویژگـی به معناي 
اتمسفر مکان است، معنایی نزدیک بـه روح مکـان دارد.   
ــه ســاکنان یــک مکــان نیســت،    ایــن حــس، محــدود ب

ین توانند چن ها نیز می هاي دائمی و توریست بازدیدکننده
انـد،   اي مهم را در آن داشته احساسی به مکانی که تجربه

. بــه عــالوه )Kianicka, et al., 2006(داشـته باشــند  
دهـد کـه ایـن حـس بـا کیفیـات        پیشنهاد مـی  7جکسون

فیزیکــی مکــان ماننــد معمــاري در ارتبــاط نیســت      
)McEwen, 2014: 9(.  
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  سازي با مکان این همان 
ندیناویایی قــدیمی از کلمــه اســکا )dwell(» باشــیدن«

dvelja        گرفته شده اسـت کـه بـه معنـاي (درنگیـدن یـا
اي مشـابه، هایـدگر کلمـه آلمـانی      ماندن) است. به گونه

"wohnen"  (سکونت داشتن) را به"bleiben"   (مانـدن)
دانـد.   (اقامت داشتن) مربـوط مـی   "sich aufhalten"و 

گیـرد   باشد، همزمان هم در فضا جاي می وقتی انسان می
هم در معرض یک خصلت محیطی خاص اسـت. در   و

شـناختی بـه    این صورت شخص درگیـر دو عمـل روان  
اسـت. انسـان   » این همان سازي«و » جهت یابی«هاي  نام

براي تحصـیل پایگـاه وجـودي بایـد بتوانـد خـودش را       
باید بداند کجـا اسـت و همچنـین     یابی کند. او می جهت

بایـد    یعنـی   نـد باید خود را با این محیط همان سـازي ک   
بداند که او چگونـه در یـک مکـان مشـخص قـرار دارد      

یعنـی  » این همـان سـازي  ). «34: 1388(نوربرگ شولتز، 
). همچنـین  35با یک محیط خاص (همان، » آشنا شدن«

، Wohnungباید اشاره کرد که کلمه آلمانی باشـیدن،   می
گرفتـه شـده کـه یعنـی آنچـه       Das Gevohnteاز کلمه 

ــده  ــناخته ش ــت.  ش ــادي اس ــا ع ــادت«ی و  )(Habit» ع
مشـابهی را نشـان     رابطه )Habitat( »عادتکده، زیستگاه«

،  ). وقتی انسان قادر به باشـیدن اسـت  38دهد(همان،  می
). 21گـردد (همـان،    مـی » 8درون«جهان تبـدیل بـه یـک    

ترین شکل درونی بودن طوري است که آن مکان  اساسی
تجربه شود، امـا  بدون تفکر عمدي و به شکل ناخودآگاه 

پر از معنا باشد. ایـن نـوع درونـی بـودن را اکثـر مـردم       
  شـان هسـتند   شان یا زادگاه یا محلـه  هنگامی که در خانه

ــی ــه م ــد تجرب ــردمش را   ،کنن ــد، م ــا را بلدن ــون آنج چ
شناسـند و در آنجـا شـناخته شـده و مقبولنـد. درون       می

، نشانگر تعلق به یک مکان و همـذات پنـداري    وجودي
  و کامل بـا آن اسـت کـه اسـاس مفهـوم مکـان را      عمیق 

  

دهــد. شخصـی کـه بــدون مکـانی بــراي     تشـکیل مـی  
ریشـه   خانمـان و بـی   همذات پنداري باشد در واقـع بـی  

). به ایـن شـکل، سـکونتگاه    72-73: 1389است (رلف، 
اسـت کـه فقـط در طـول     » درون«تجربه تمام عیاري از 

 :1980(. توآن )Dovey, 1985: 36(شود  زمان ایجاد می
این تجربه خودآگاه و ناخودآگاه را به شکل دیگـري   )4

را  10داري و ریشـه  9بیان کرده و دو اصطالح حس مکـان 
ــودن در  بکــار بــرده اســت. از نظــر او ریشــه  داري بــه ب

سکونتگاه به شکل ناخودآگاه اشاره دارد. از طرفی حس 
شناختی است که نتیجه تالش خودآگـاه اسـت و   ،  مکان

خصی بین شخص و مکـان اشـاره دارد کـه    به فاصله مش
ي یـک  هـا  ویژگـی به شخص اجازه می دهد تـا متوجـه   

داري نتیجه آشنایی از طریق سـکونت   مکان گردد. ریشه
. هایـدگر ایـن تفـاوت را    )Ibid: 8(طوالنی مدت است 
بیـان   12و ضـعیف  11ي ضخیمها مکانبراساس تمایز بین 

یـدگر،  کند. کیسی معتقد اسـت کـه براسـاس نظـر ها     می
 :Casey, 2001(اسـت  سـکونتگاه یـک مکـان ضـخیم     

در مســکن "معتقدنـد کــه مـا    13. بوردیـو و وکوانــت )407
گسـترش   15که سـاخت/ ریخـت   14هایی را در میدان "بودن

). Friedmann, 2000: 300(کنـیم   می یابـد، احسـاس مـی   

در  "ریشـه داري "ساخت/ ریخـت فـی نفسـه بـا مفهـوم      
ــا  ــک مک ــودن در ی ــاط اســت؛ ب ــه شــکل ارتب ن خــاص ب

 )35 :1985(. داوي )Bourdieu, 1979: 3-4(ناخودآگــاه 
سـکونتگاه  «نامد و معتقـد اسـت:    می» 16نظم«این تجربه را 

هـاي آشـناي گذشـته. سـکونتگاه قابـل       پر است از تجربـه 
ــیش ــت پ ــی اس ــت». بین ــام فعالی ــره،  انج ــا و آداب روزم ه
 گاهی در پیونـد بـین شـخص    ي مهم و نیز نقطه تکیهفرایند

و سکونتگاه اسـت. ایـن تکـرار بـه ایجـاد احسـاس درون       
نهایـت منجـر    انجامـد و در  داري می بودن، آشنایی و ریشه

  ).Ibid: 38گردد ( به ادراك ناخودآگاه مکان می
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  رویکرد روانشناختی به مفهوم سکونتگاه  
  17دلبستگی به مکان

بسیاري از محققین در این حوزه معتقدنـد کـه روابـط    
ي سـکونتگاهی، ماهیـت سـکونتگاه را    ها انمکعاطفی با 

ــی ــف م ــد  تعری  ;Relph, 1976; Tuan, 1980(کن
Horwitz & Tognoli, 1982; Dovey, 1985; 

Casey, 1993; Hollander, 1993(    و موجـب اهمیـت
گـردد. تئـوري اصـلی     روانشناختی آن براي اشخاص می

به کار رفته در مطالعات مربوط بـه معنـاي روانشـناختی    
 :Moore, 2000(اسـت  » دلبستگی به مکان«اه، سکونتگ

معتقد است که سکونتگاه،  (165 :1987) . الورنس)210
مکانی است که بیشترین تعلق خاطر بـه آن وجـود دارد.   

» دلبستگی به مکان، جزء الینفک بودن در جهـان اسـت  «
)Harvey and Braun, 1996: 301( واژه .

ین شـکل،  بـه بهتـر   (1990)توسط تـوان   18دوستی مکان
مفهومی که دلبسـتگی بـه مکـان دارد را بـدون نیـاز بـه       

ــود دارد   ــیح در خ ــین )Cross, 2001(توض . او همچن
دوستی اغلب نشانگر وابسـتگی بـه    معتقد است که مکان

گاهی از دلبستگی به مکـان   که طوري به سکونتگاه است، 
ـ  19 با عنوان احساس در مسـکن بـودن      اد شـده اسـت  ی

)Duncan, and Duncan, 2001: 41( .  
طور کلی، مفهوم دلبستگی به یک مکان، با احساسـات   به

مثبت درباره مکان همراه است، برخالف احساسـات منفـی   
. )Cross, 2001(اشـاره دارد   20بیگـانگی بـا مکـان     کـه بـه  

ي متفاوتی از دلبسـتگی بـه مکـان را ارائـه     ها مدلمحققین، 
شـامل    به مکـان اند. براساس کاملترین مدل، دلبستگی  کرده

، عالئـق  22، وابسـتگی مکـانی  21چهار مؤلفه: هویت مکـانی 
  است.   24و پیوند اجتماعی با مکان 23مکانی

ــانی واژه     ــت مک ــانی: هوی ــت مک ــه   هوی ــت ک اي اس
بــار توســط روانشــناس محیطــی هارولــد      نخســتین

جهـان فیزیکـی اجتمـاعی    "پروشانسکی براي توصـیف  
 ,Proshansky, et al).  رفته است به کار "شده شخص

مجموعه شناخت مثبت یـا منفـی قرارگـاه    « (57 :1983
که شـخص کیسـت و چـه     فیزیکی ... که به تعریف این

که دیگران او را چطـور   هایی دارد و همچنین این ارزش
. از منظـر کوبـا و   )Ibid: 74(» کنـد.  بینند کمـک مـی   می

هویت مکانی تفسیر خـود اسـت   : «)548 :1993(هومان 
پردازي و واقع  منظور نشان ه از معناي محیطی بهبا استفاد

) در 3 :1993(ریــدن  .»شـدن هویــت فــردي در محـل  
، بر اثرات آشنایی کـافی   گیري هویت مکانی جهت شکل

بخشـی  «... کنـد:   و قرابت تأکید کرده است. او عنوان می
کند، ناشـی از   از پیوندي که شخص با مکان احساس می

است. ما معموالً  ها مکان براساس آن 25احساس شناسایی
هاي جغرافیـایی شناسـایی    خودمان را برحسب برچسب

از مـن   26این مکان انعکاسـی «در حالت مثبت: ». کنیم می
یا در حالت منفـی:  » انعکاسی از این مکان هستم.،  و من

خـواهم، ایـن آنچـه مـن هسـتم       من این مکـان را نمـی  «
  ).McEwen, 2014: 28-29(» نیست.

  
ــتگی مکــ   ــدهاي    وابس ــه پیون ــانی ب ــتگی مک انی: وابس

عملکردي و هدف محـور بـا یـک قرارگـاه اشـاره دارد و      
بازنمود میزانی است که یک قرارگـاه فیزیکـی شـرایطی را    

 ,.Raymond, et al(آورد  براي تـأمین اهـداف فـراهم مـی    

ي هـا  ویژگـی ست که شخص با ا این پیوندي). 423 :2010
وابســتگی دهــد. هرچــه ســطح  کالبــدي مکــان شــکل مــی

شخص به مکانی بیشتر باشد، کمتـر خواهـان تغییـر مکـان     
اسـتوکولوس  ). Ramkissoon, et al., 2011: 262(اسـت  

وابستگی مکانی یـک فـرم   «) معتقدند که 1981و شوماخر (
هـاي یـک مکـان     از احساس عـاطفی نسـبت بـه پتانسـیل    

خاص در برآوردن نیازها و اهداف شـخص در مقایسـه بـا    
گفتـه   27اسـت کـه بـه آن سـطح مقایسـه     ي قبلـی  ها مکان

شود و ارزیابی اینکه چطور مکان فعلـی در مقایسـه بـا     می
توانـد نیازهـا را بـرآورده     در حال حاضر مـی  ها مکانسایر 

، گفتـه  28هـاي موجـود   که به آن سطح مقایسه با گزینه  کند
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ــی ــود م . )Shumaker, and Taylor, 1983: 225(» ش
لبسـتگی ایـن اسـت کـه     تفاوت بین وابسـتگی مکـانی و د  

تواند تـا حـدي منفـی باشـد، بـه ایـن        وابستگی مکانی می
هـاي منفـی    بهبـود تجربـه   بـاوجود  شکل که ممکن اسـت  

مکان قبلی توسط مکان فعلی اما مکان جدیـد در بـرآوردن   
توانـد   مـی  بنابراین فـرد  ).CL> CL alt( نباشدنیازها موفق 

  بتی به مکـان وابستگی مکانی را دارا باشد، اما هیچ حس مث
باشـد را نداشـته باشـد     که هسته اصلی مفهوم دلبستگی می

)Jorgensen, and Stedman, 2001: 234(.  
 

عالیق مکانی: معناي سکونتگاه بیش از آنکـه متـأثر از    
وابسـته   29کاربري و عملکرد باشد، به احساسـات ذهنـی  

  است. اینکه افراد چقدر یک مکان را دوست دارند و بـه 
 :Tanner, et al., 2008(کننـد   س تعلـق مـی  آن احسـا 

  محلـه اي کـه هـر کـس بـه خانـه و       . مشابه عالقه)197
 کند. اش احساس می کودکی

مؤلفه  ، پیوند اجتماعی با مکان: پیوند اجتماعی با مکان 
دیگر دلبستگی به مکان است. محققین معتقدند که افراد 

را  شوند کـه روابـط بـین فـردي     یی دلبسته میها مکانبه 
کند. وقتی پیوندهاي   تسهیل و تعلق گروهی را محکم می

مکـان ارتقـا    -اجتماعی با دیگران از طریق تعامل انسـان 
ــی       ــزایش م ــز اف ــان نی ــه مک ــتگی ب ــد، دلبس ــد  یاب یاب

)Ramkissoon, et al., 2011: 264.(   لـو و آلـتمن 
بسترهایی هستند که روابط  ها مکان»  معتقدند )7 :1992(

دهـد و   ها رخ مـی  ی و بین فردي در آنفرهنگی، اجتماع
سـت کـه در افـراد ایجـاد دلبسـتگی      ا این همان پیوندي

) از آن با عنـوان  290 :2010( اسکنل و گیفورد». کند می
  کنند. نیز یاد می 30پیوند مکانمند اجتماعی

) معتقد است کـه وضـعیت اجتمـاعی    1963( 31گافمن
  دهد: در ارتباط با دیگران به دو طریق روي می

: وقایعی که افـراد در آن حضـور   32دورهم جمع شدن
  دارند، نه لزوماً در ارتباط با هم.

: وقایعی اجتمـاعی بـا مرزهـاي موقـت و     33رویارویی
ــد     ــی ده ــامالت رخ م ــوالً تع ــه معم ــایی ک ــیع، ج وس

)Henriksen, and Tjora, 2014: 2113(. 
 رویکرد اجتماعی به مفهوم سکونتگاه   
  تعامالت اجتماعی 

 34نظـور تعریـف انـواع ارتبـاط اجتمـاعی، تـونیس      م به
جامعــــه شــــناس آلمــــانی مفــــاهیم  (1887/1963)

کـه بـه     را به کار برده اسـت  36و گزلشافت 35گمینشافت
هـاي اجتمـاعی    ترتیب نماینده جامعه سنتی با وابسـتگی 

هـاي ضـعیف    قوي بین افراد و جامعه مدرن با وابستگی
صـادي را دنبـال   باشد که بیشـتر اهـداف و منـافع اقت    می
 37عنوان انسجام طبیعـی  . تونیس، گمینشافت را به   کند می

در نظــر  38عنــوان انســجام مکــانیکی و گزلشــافت را بــه
ای کـه بـه ترتیـب معـادل      گیـرد  مـی   و Communityھ

Society  جامعه"و  "اجتماع"در انگلیسی و به تبع آن" 
ــی بــراي آن  شــود  هــا در نظــر گرفتــه مــی    در فارس

)Henriksen, and Tjora, 2014: 2112( در اوایــل .
، پـارك بـا الهـام از دارویـن، اجتمـاع محلـی را       20قرن 

براساس رقابت براي برتري تعریف کـرد. پـارك معتقـد    
کنند تا بقاي خـود را   بود که افراد بر سر منابع رقابت می

هـاي   اي از فـرم  تسهیل کنند. از طریق این رقابت، شـبکه 
گیـرد.   متقابـل شـکل مـی    فضایی و عملکردها و روابـط 

از جمله درنیمـه دوم قـرن   .   بعدها این نگاه تعدیل یافت
عنوان یـک   ، رویکرد پارك با نگاه به اجتماع محلی به20

هـا و   سیستم بـوم شـناختی روابـط متقابـل بـین گـروه      «
» ها در تالش بـراي سـازواري بـا محـیط محلـی      سازمان

ـ   )Allen, 1991: 332(اصـالح شـد    ه . رویکـرد دیگـر ب
سـت کـه در   ا ها سیستماجتماع محلی برگرفته از تئوري 

ــر 1951آن پارســونز( ــا سیســتم) ب ــاعی درون ه ي اجتم
ي اجتمـاعی  ها سیستماست.  نموده  اجتماع محلی تمرکز

ي فرهنگی، سیاسی، قانونی و اقتصـادي  ها سیستمشامل 
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سـت بـراي سـاختارهاي    ا درون جامعه و سیستم مادري
ذهب، قـانون، اقتصـاد و   اجتماعی همچـون خـانواده، مـ   

کـه شـکل سـنتی اجتمـاع محلـی       . در حالی)Ibid(طبقه 
توسط مرزهاي جغرافیـایی همچـون حومـه یـا شـهرك      
تعریف شده است. تعاریف اخیر بر روابط بین مـردم بـا   

، پیونـدهاي  39تعامالت افراد با یکـدیگر   مؤلفه 3تأکید بر 
 ها در  دارد. این مؤلفه اشاره  41و آگاهی فضایی 40مشترك

 42ریـزي شـده   اجتماعات محلـی خودانگیختـه و برنامـه   
اساس مطالعـات مـک   ). برSmith, 2011: 6(وجود دارد 

که مدل نظـري حـس اجتمـاع     (1986) 43میالن و چاویس
 4محلی را تـدوین کردنـد، حـس اجتمـاع محلـی شـامل       

است: عضویت، اثرگذاري، هم پیوندي و بـرآوردن   44مؤلفه
. امـروزه  )Ibid: 35(طفی مشـترك  نیازهـا و پیونـدهاي عـا   

رویکـردي اسـت    تبیین دنبال  به »45باهمستان«معادل فارسی 
هـم   یـا  نامیـد. هماونـدي  » هماونـدي «را  آن تـوان  مـی  که

 ظـرف  معنـی  به» آوند«و » هم«کلمه  دو از ترکیب آوندي
اسـت.   سرنوشـتی  و هم ظرفی هم معنی به و شود می ساخته

 بـر  گرایانـه مبتنـی   آل یدهاین رویکرد برخالف اجتماعات ا
 موعـود  سـرزمین  تبیـین  خوبسـتان، کـه بـه    یـا  دگرسـتان 

 بـه  و بـا   درهمستان یا هتروپیاپی انجامد... با رویکردي می
 و پـذیرش  بـدها  و هـا  خـوب  وجـود  شـناختن  رسـمیت 

 همزیسـتی  و شـود  مـی  مطـرح  کنار یکـدیگر  در ها تفاوت
 ارقـر  سـرلوحه کـار   در تعامـل  و وگـو گفت ، آمیز مسالمت

). در ایـن حالـت، تعـامالت    3-4: 1393گیرد (حیدري،  می
ها، به معنـی داشـتن روابـط متقابـل      اجتماعی در سکونتگاه

هـاي   هاي متقابـل در وضـعیت   اجتماعی مبتنی بر مساعدت
ــه     ــه ب ــت ک ــی اس ــطراري و بحران ــف اض عنــوان  مختل

  ).  70: 1390شود (بمانیان،  نامیده می "همسایگی"
 هویت اجتماعی 

ا حضور و رشد یافتن در جمع عـالوه بـر آنکـه    فرد ب
داراي هویت شخصـی یعنـی نـام، منزلـت اجتمـاعی و      

گـردد، بـا گـرفتن عناصـر      روابط مشخص با دیگران می
مشترکی که فرهنگ خوانـده مـی شـود هویـت جمعـی      

یابد و با مجموعه این مسـائل داراي تـاریخ مشـترك     می
ــی ــاکزاد،  م  ). بخشــی از شخصــیت102: 1375شــود (پ

سـازد،   وجودي هر انسانی که هویت اجتماعی وي را می
مکانی است که خود را با آن شناسایی کرده و به دیگران 

توان آن را خودهمانی بـا   طوري که می شناساند، به نیز می
). جامعه مدنی، در هـر  239: 1384فضا نامید (رضازاده، 

و » اجتماع«سطحی که در نظر گرفته شود، چه در سطح 
اي براي مردم است که در آن  ، مجموعه»خانه«چه سطح 

تواند بروز یابد. ایـن انتخـاب بـر     اي از هویت، می درجه
گیرد که مـردم خودشـان را چگونـه      این اساس شکل می

بینند و مایلند توسـط دیگـران چگونـه دیـده شـوند       می
). هویت اجتماعی تمایـل بـه   168و 165: 1375(دیکنز، 

هویـت از طریـق   » 46بیانیـه « عنـوان   تفسیر سکونتگاه، به
). در Dovey, 1985: 38(زبـان مشــترك نمــادین دارد  

خوانـده شـده و   » نظم نمایشی«شناسی این بیانیه،  جامعه
به این معناست که چگونه مردم در جریان تماس چهـره  

ــی    ــان را درك م ــه و خودش ــره، جامع ــه چه ــد و  ب کنن
دهند. دو عبـارت   احساسات خود را به دیگران نشان می

» 48پشـت صـحنه  «و » 47منطقه جلو صـحنه «مرتبط با آن 
). گافمن از ایـده نمایشـی و   42: 1375باشد (دیکنز،  می
منطقـه  «بـراي نمـایش عمـومی و    » منطقه جلـو «تري اتئ

. کند هاي فضایی استفاده می ، براي توصیف داللت»پشت
عنوان مثال سکونتگاه ممکن است براي کسـی کـه بـه     به  

منطقه جلو باشد، در همان حـال بـراي   کند  آن افتخار می
گـردد منطقـه    کسی که خسته از محل کار به آنجا بـازمی 

، »هویـت مکـانی  «). دارا بـودن  19پشـت باشـد (همـان:    
عنوان  نیست. به» هویت اجتماعی«لزوماً به معناي داشتن 

مثال، فـرد بزهکـاري کـه در محلـه خرابکارهـا زنـدگی       
زیرا سکونتگاهش  باشد. کند، داراي هویت مکانی می می
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از رفتارها و شخصیت اوست ولی  "انعکاسی"به خوبی 
لحاظ دارا بـودن هویـت اجتمـاعی     این شیوه سکونت به

مخدوش است، زیرا برخالف هنجارهاي جامعه بـوده و  
  دهد.   مطلوبی از فرد ارائه نمی "بیانیه"
  مطالعه موردي 
  معرفی محدوده مورد مطالعه 

ــا ، شــهرداري اصــ1391در ســال  فهان، پژوهشــی را ب
سنجش نیازهاي شهروندان شهر اصفهان در سـه  «عنوان 

سطح شهر، منطقه و محله بـا تأکیـد بـر مفهـوم کیفیـت      
شهرداري  5و  3این اساس مناطق  انجام داد. بر» زندگی

اصفهان، جزء مناطق برخوردار شناخته شدند. از آنجا که 
ور منظـ  باشـد، بـه   تري مـی  داراي بافت یکدست 3منطقه 

انجام پژوهش میدانی انتخاب شد. براسـاس نتـایج ایـن    
، بیشـترین رضـایت،   3هاي منطقه  پژوهش، در بین محله

و چرخـاب   303، احمدآباد 301هاي سرچشمه  در محله
ــین   وجــود دارد 312 ــایلوت در ب ــه پ   و براســاس مطالع

داراي هویت اجتماعی » چرخاب«محله نامبرده، محله  3
  مطلوب ارزیابی شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

محله مجمر (صالح آبـاد)   پژوهش حاضر بر روي زیر
هکتـار واقـع در محلـه چرخـاب      36با مساحتی حدود 
  متمرکز شده است.

  گیري و حجم نمونه شیوه نمونه 
باشد و بـراي گـردآوري    گیري هدفمند می شیوه نمونه

ها پژوهشگر با افراد مطلع محله مصاحبه کرده است  داده
هـا بـه    مصـاحبه  انـد.   اي انتخاب شده ه به روش زنجیرهک

یافته و تا رسـیدن بـه مرحلـه اشـباع      روش نیمه ساختار
نفر از ساکنین محله مجمر انجام شده است.  14نظري با 

هـا   شـونده   سال بود. مصـاحبه  31 -80سن این افراد بین 
مالک منزل مسکونی بودند و حداقل نیمی از عمر خـود  

  اند.   زندگی کردهرا در محله، 
  سؤاالت مصاحبه 

براساس ادبیات موجود، یک مکان براي تبـدیل شـدن بـه    
ــکونتگاه« ــه » س ــد مجموع ــات و   نیازمن ــده از کیفی اي پیچی

 -ذهنـی «و » ذهنـی «هایی است که هریک داراي وجوه  مؤلفه
بنـدي   باشـند. چـارچوب حاضـر بـا هـدف دسـته       می» عینی

  گردیده است.  ها تدوین  هرچه بهتر مفاهیم و نظریه
ــارچوب  ــاس چـ ــريبراسـ ــده نظـ ــه شـ ــودار ارائـ    (نمـ

» ایـن همـانی  «، سؤاالت مصاحبه تـدوین گردیـد.   )1ه شمار
ریـزي،   مأخـذ: معاونـت برنامـه    .مناطق شهر اصفهان. 1ت 

  .13: 1394ان، پژوهش و فناوري اطالعات شهرداري اصفه

ــه . 2ت  ــالت منطقـ ــفهان 3محـ ــهرداري اصـ    .شـ
ریــزي، پــژوهش و فنــاوري  مأخــذ: معاونــت برنامــه

  .17: 1394اطالعات شهرداري اصفهان، 
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فردي سـکونتگاه اسـت و وقتـی تحقـق      -عینی -وجه ذهنی
ناخودآگاه تجربـه شـود، در ایـن    صورت  بهیابد که مکان  می

دار خواهـد بـود و مکـان بـراي او      حالت فرد در مکان ریشه
ایـن  «منظور دستیابی بـه مؤلفـه    گردد. به خودمانی میآشنا و 
لـه مجمـر از سـاکنین پرسـیده شـد کـه اگـر        حدر م» همانی

تــان را بدهیــد چطــور  بخواهیــد بــه یــک نفــر آدرس محلــه
هـایی). اسـم ایـن     هـا و سـاختمان   خواهید داد؟ (چـه نشـانه  

  محله چیست؟ مرز و محدوده آن کجاست؟
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـه احساسـات مثبـت فـرد     » بستگی به مکاندل«مؤلفه 
مؤلفــه اصــلی آن:  4نســبت بــه ســکونتگاه اشــاره دارد. 

هویت مکانی: احسـاس شناسـایی براسـاس سـکونتگاه،     
 وابستگی مکانی: رابطـه عملکـرد محـور بـا سـکونتگاه،     

عالیــق مکــانی: متــأثر از احساســات ذهنــی نســبت بــه 
گاه سکونتگاه و پیوند اجتماعی بـا مکـان: نقـش سـکونت    

عنوان قرارگاه رفتاري و بستري بـراي بـروز تعـامالت     به
باشد که برخی صرفاً ذهنی هستند (مانند  بین ساکنین می

باشـند (ماننـد:    عینی مـی  -عالیق مکانی) و برخی ذهنی
هویـت   و پیونـد اجتمـاعی بـا مکـان     ،وابستگی مکـانی 

دلبسـتگی بـه   «مؤلفـه   4منظـور دسـتیابی بـه     مکانی). به
تی بـه تفکیـک طـرح شـد. در ارتبـاط بـا       ، سـؤاال »مکان

هـا   از ساکنین پرسیده شد کـه اصـفهانی  » هویت مکانی«
این محله را به چه چیـزي مـی شناسـند؟ در ارتبـاط بـا      

پرسیده شد که آیا براي خریـد، بـازي   » وابستگی مکانی«
ها، کتابخانه و مراکز درمـانی نیازتـان در ایـن محلـه      بچه

گوییـد فقـط در ایـن    شود؟ کاري هست که ب برطرف می
شود انجام داد، اگر جاي دیگر بودیم امکانپـذیر   محله می

عالیـق  «تان زیباست؟ در ارتباط با مؤلفـه   نبود؟ آیا محله
از ساکنین پرسیده شد کـه آیـا در صـورت نقـل     » مکانی

شود؟ و چـه چیـزي    مکان از محله مجمر دلتان تنگ می
با آخـرین  شما را در این محله نگه می دارد؟ در ارتباط 

» پیوند اجتمـاعی بـا مکـان   «مؤلفه دلبستگی به مکان، که 
باشد پرسیده شده که آیا مراسم یا جشـن خاصـی در    می

  شود؟ اگر بله، کجا؟ ها برگزار می محله مجمر با همسایه
ــی ــی -وجــه ذهن ــاعی«جمعــی،  -عین ــت اجتم » هوی

هویـت از   "بیانیه"عنوان  باشد که تفسیر سکونتگاه، به می
ــاط    ــن ارتب ــادین اســت در ای ــان مشــترك نم ــق زب   طری
از ساکنین پرسیده شد که آیا دیگران هم دوسـت دارنـد   

جمعی  -در محله مجمر زندگی کنند یا خیر؟ وجه ذهنی
ــکونتگاه  ــاعی «س ــامالت اجتم ــه   نا» تع ــد و ب ــده ش   می

ــر      ــی ب ــاعی مبتن ــل اجتم ــط متقاب ــتن رواب ــاي داش معن
هاي مختلف اضطراري  هاي متقابل در وضعیت مساعدت

منظـور   باشـد. بـه   مـی  "همسـایگی "و بحرانی است کـه  
دستیابی به این مؤلفـه از سـاکنین پرسـیده شـد کـه آیـا       

راضـی   هـا   همسایهشناسید؟ از روابط با  ها را می همسایه
عنوان مثال  کنید؟ (به حساب می ها  همسایههستید؟ روي 

  .محله مجمر. 3ت 

  .سکونتگاه نظريچارچوب . 1ن 

125 

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jh
re

.ir
 a

t 1
4:

40
 +

03
30

 o
n 

T
ue

sd
ay

 N
ov

em
be

r 
12

th
 2

01
9

http://jhre.ir/article-1-1435-fa.html


 
 

 
 

ره 
شما

16
2

 ♦ 
ان 

بست
تا

97 ♦
  

  هـا بسـپارید، چیـزي از     تـان را بـه آن   بروید سـفر خانـه  
  ها قرض بگیرید). آن

  هاي تحقیق یافته 
ها با سـاکنین محلـه مجمـر در     برخی از نتایج مصاحبه

  ادامه آمده است:
  این همانی -

از منظر ساکنان محله مجمر، این محـدوده بـا عناصـر    
ون مادي و عناصر مصنوع همچـون مسـجد   طبیعی همچ

جواداالئمه، مدرسه ملک و کمیته امـداد قابـل شناسـایی    
و شـلوغی محلـه    ها آپارتماناست. هرچند ساخته شدن 

که موجب تغییر چهره محله شده اسـت، بـراي سـاکنان    
قدیمی کـه محلـه را بـا گذشـته آن مقایسـه مـی کننـد،        

امـا   موجب مخدوش شدن تصاویر ذهنی گردیده است،
همچنان نشانه هایی هستند کـه محلـه را بـراي سـاکنان     

  کنند. تعیین مرز کرده و آن را قابل شناسایی می
ببینید ما خونمون اینطوري، جلومون انقدر بلند. اونـا  «
اکثراً تو یک مایه هستن و شـاید   -مالصدرا و مرداویج-

چیزي که ما رو آزار میده، اینه که قـبالً کـه مـا اومـدیم     
ي نبود. جلوي ما همه خونه ها یک طبقه، فوقش اینجور

بـود. امـا حـاال مـا ایـن وسـط        -همه ویالیی-دو طبقه 
کوچولو موندیم، اونا همه شلوغ، پر رفـت و آمـد و پـر    
جمعیت. امـا وقتـی ي جـایی بـافتش ي دسـت باشـه،       

  »پذیرشش راحتتره.
  هویت مکانی -

سکونت افراد بومی در محله مجمر، در کنار خوشنامی 
له در سطح شهر موجب شده ساکنین جدیدي که در مح

ــد، نیــز از طبقــه بــاالي فرهنگــی   محلــه ســاکن شــده ان
  برخوردار باشند.

یک حالتی داره کـه همـه روي بـومی هـاي اصـفهان      «
روش حساب می کنن. محله فردوسی و کمال اسماعیل 
و اینا ي جوري میشه گفت، بازاري ها و کسـایی کـه در   

اشتن، اینجا براي زندگیشـون  اصفهان حالت سرشناس د
انتخاب می شده. چـون از سـالهاي پـیش بـه فردوسـی      

اي بـوده کـه اعیـان و     گفتن دنبال رودخونه. ي محله می
سـال پـیش اون ور    40-50اشراف می پسندیدن. چـون  

رودخونه محل زندگی نبـوده، امـا چـون اینجـا نزدیـک      
و رودخونه بوده، هنوز به مرکز شهر نزدیک بوده، اینجا ر

انتخاب می کردنـد و هنـوزم مونـدن. هنـوزم کارخونـه      
داراي خیلــی قــدیمی، فــرش فروشــاي خیلــی قــدیمی، 

  »تاجراي قدیمی، اینجا رو براي زندگی ترجیح میدن.
  وابستگی مکانی -

نزدیکی محله به رودخانه و مرکز شهر، موجـب شـده   
لحاظ دسترسی شرایط مسـاعدي بـراي سـاکنان بـه      تا به

شلوغی و افزایش تـردد،   جودو با که  ريطو وجود آید. به
هاي قبل اما همچنـان بسـیاري از سـاکنین     نسبت به سال

زنـدگی در مجمـر را بـه     ،مندي از این مزایـا  دلیل بهره به
  دهند. سایر نقاط شهر ترجیح می

ي سري جاها رو میشه پیاده رفـت. ي وقـت، بـراي    «
خرید، یا کاري داشته باشی بخـواي بـري دروازه دولـت    

ا انقالب. ولی ي جـایی بـري از اینجـا دورتـر، خـوب      ی
ماشین می خـواد. مدرسـه دختـرم در مطهـري هسـت،      

رفتم. آوردنش به اینجا، برام سـختتر   اي می هرجاي دیگه
بود، چون این قسمت ترافیـک رو هـم داشـتم کـه جـز      
مسیرم طی کنم. ترجیح دادم ایـن چنـد سـال رو اینجـا     

اینجـا بـه همـه جـا     باشم. هنوزم بـا وجـود ترافیـک از    
نزدیکم، به معلـم، کـالس. دورتـر بشـیم بـراي شـرایط       
دخترم بدتر میشه، ي حسن هاي اینجوري که بـا وجـود   

  »ترافیک، بازم دسترسی داره، خوبه.
  عالیق مکانی -

ساکنینی که از بچگـی در محلـه بـزرگ شـده بودنـد،      
کردنـد   خاطرات بیشتر و احساس تعلق بیشتري حس می

هـاي   دلتنگـی بیشـتري داشـتند. سـال     و به تبع احساس
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مواردي بود که در ساکنین مسن،  ازطوالنی سکونت نیز 
  ایجاد احساس تعلق کرده بود.

ایـم هممـون و انقـدر بـا      کنم یک خونـواده  احساس می«
هاي اینجا و خانوماي اینجـا نـزدیکیم، بـا خـانواده      خانواده

وریه کـه  هام اینط ن برنامهخودم اینطوري نیستم. مثالً من اال
روي. ما چند تا خانومیم کـه   صبح میرم نماز، بعد میرم پیاده

دوستیم. یکی نباشـه، اون یکـی هسـت. اون یکـی نباشـه،      
سی و سه پـل و چهاربـاغ    میریم، 49دنبال مادي یکی دیگه.

هـامون درسـته.    گـردیم خونـه. برنامـه    خواجو و بعد برمـی 
ه. خـب  مـون درسـت   روي، نماز، خرید، همه چی برنامه پیاده

  »ساله من اینجام. خیلی اخت کردم بهش. 43-44
  پیوند اجتماعی با مکان -

هرچند به گفته اکثر اهالی، بسیاري از رفت و آمدها و 
مراسم در محله کاهش یافته است، اما همچنـان مـذهب   
عامل پیونددهنده ساکنین محله مجمر است. در این بین، 

ویالیی و  – ها خانهبرگزاري مراسم مذهبی در مسجد و 
نکته اي بود که مـورد اشـاره سـاکنین محلـه      -آپارتمانی

عنوان کـانون   توان مسجد را به قرار داشت. از این رو می
  دهنده در سطح محله مجمر شناخت. فعال و عامل پیوند

چه چیزي هست که اعضاي محله رو دور هم جمـع  «
کنه مثل قبل؟ اونایی که اهلش باشن، مسجد. اهل محـل  

یی هستن که کمـک کننـد و تـوي عاشـورا حتمـا      از اونا
مراسم مفصل بگیرند و غذا بدند. همینطور بسیجش. یـا  

ها  و هم  مثالً روضه. مرتب توش هست، هم توي خونه
هـاي جمعـه    ، صـبح هـا  آپارتمانتوي مسجد. حتی توي 

گیرن که اهل محل میرن. من اهلش نیستم  دعاي ندبه می
تـوي محـل رو    ها و مراسـم مسـجد   ولی شلوغی روضه

  »متوجه میشم.
  هویت اجتماعی -

دید اجتماعی مثبت به محله مجمر، که از قـدیم محـل   
سکونت اهالی سرشناس اصفهان بوده است و همچنـین  

قدمت محله، موجب شده تا این محله، جایگاهی باال در 
  سطح شهر اصفهان داشته باشد.

ها هستن که یک تشـخص مـی دونـن زنـدگی      خیلی«
اطـراف کـه مـیگن     و ن هستند از دور. االتوي مجمر رو

بري. کسـی کـه تـوي    تونی  تو از اینجا دیگه هیچ جا نمی
  .»50هندرَتونه بره جاي دیگه. اینجا ي بِ مجمر بوده که نمی

  تعامالت اجتماعی -
محله مجمر در گذشته محل سکونت قشـر اجتمـاعی   

اي بوده است و برخی از ساکنین متعلق بـه   شناخته شده
انـد، روابـط    قه که همچنان در محلـه بـاقی مانـده   این طب

خوبی با یکدیگر دارند. به تدریج بـا توسـعه سـاخت و    
سـازي در محلـه و آمـدن     خصـوص آپارتمـان   سازها بـه 

هاي متفـاوت، کـه اکثـراً تیـپ سـنتی       ها با فرهنگ غریبه
نداشتند و خواهان برقراري روابط گسترده با همسـایگان  

نسجام اجتماعی شده که بـر  نبودند، محله دچار کاهش ا
اي کـه   کیفیت روابط اجتماعی مؤثر بوده است. اما نکتـه 

به آن اذعان داشـتند، نظـارت همسـایگی     ها همسایهاکثر 
بود که با وجود کاهش کمی و کیفی روابط، همچنـان در  

  بین چند همسایه دور و بر وجود دارد.
  تجزیه و تحلیل نتایج  

ــ   ــق در مرحل ــه روش تحقی ــا ک ــل از آنج ه دوم، تحلی
 متـون و  گسـترده  باشد. ابتدا بـا مـرور   محتواي کمی می

است به تعیـین و    موضوع مدنظر با ارتباط در که منابعی
ها پرداخته شـد. در مرحلـه بعـد براسـاس      مؤلفهتعریف 

مقـوالت بدسـت آمـده، ســؤاالت تـدوین گردیـد و بــه      
هـا   منظور تفسـیر یافتـه   ها پرداخته شد. به آوري داده جمع

را یادداشـت   مؤلفـه بایست تعداد دفعات وقوع یـک   یم
مـوارد تفـاوت    از ). برخیStokes, 2003: 61-63(کرد 

 بین تحلیل محتواي کمی و کیفی از این قـرار اسـت: در  
  پـیش  بلکـه  نـدارد،  وجـود  فرضیه کیفی محتواي تحلیل

هـاي   پرسـش  طـرح  بـه  منجـر  پژوهشگر ذهنی فرضهاي
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 مـرور  بـا  عمومـاً  یفیک محتواي تحلیل شود. می تحقیق
شود (حاج باقري و همکـاران،   نمی شروع منابع گسترده

هستند،  متکی ضمنی هاي داللت به و تفاسیر )32: 1386
 هاي مؤلفه از تفاسیر کمی، محتواي تحلیل که در درحالی
شـوند. تعـداد    مـی  اخـذ  آمـاري  هـاي  بـه داده  منتسـب 

ی     مؤلفـه ارجاعات هر  برگرفتـه از تحلیـل محتـواي کمـ 
  آمده است: 1شماره  ها در جدول  مصاحبه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در محله مجمـر   مؤلفهبا عنایت به تعداد ارجاعات هر 
تدوین شده، نتـایج زیـر حاصـل     نظريو نیز چارچوب 

  شود: می
  

  بــا» وابســتگی مکــانی«هــاي نـامبرده   از بـین مؤلفــه  -
بیشترین ارجاع را در مصـاحبه بـا سـاکنین دارد     %6/28 

هاي سـکونتگاه،   هنده آن است که در بین مؤلفهد که نشان
لحاظ کارکردي، زیبایی شناسانه و  ساکنین محله مجمر به

دسترسی به فضاهاي خدماتی، آموزشی و درمانی از این 
دومین مؤلفـه   23با % » همانی این «محله رضایت دارند. 

ــه      ــه ب ــن مؤلف ــه ای ــا ک ــت و ازآنج ــوده اس ــرار ب پرتک
دهنده آن است کـه   ازد، نشانتصورپذیري فضاها می پرد

ساکنین محله مجمر، تصویرذهنی روشنی از محله خـود  
توان نتیجـه گرفـت کـه در محلـه      طور کلی می دارند. به
» عینـی  -ذهنی« عنوان مصداق سکونتگاه وجوه  مجمر به

در » ذهنـی «کنند و وجوه صـرفاً   بیشترین نقش را ایفا می
  درجات بعدي قرار دارند.

» هویـت اجتمـاعی  «مترین ارجاع نیز به از آنجا که ک -
باشـد   ارجـاع مـی    5/ 63با %» عینی -ذهنی«اي  که مؤلفه

تعلق دارد، نتیجه عنـوان شـده در سـطر قبـل بـه سـطح       
هاي  مؤلفه» جمعی«اختصاص دارد، اما در سطح » فردي«
کــه تعــامالت  کــارایی بیشــتري دارنـد. بطــوري » ذهنـی «

کـرار در محلـه   پـر ت  مؤلفـه سومین  77/18اجتماعی با %
هـاي   تـوان بـه کمـک    مجمر بوده است. از آن جمله مـی 

ــم ــه ه ــرفتن    اي محل ــرض گ ــی، ق ــزا و عروس ــا در ع ه
موادغذایی و سایر مایحتاج در مواقع لـزوم و بـه امانـت    

  سپردن خانه شخصی هنگام رفتن به سفر اشاره کرد.
  نتیجه   

کـه هریـک    "سـکونتگاه "هـاي   در این پژوهش مؤلفـه 
باشـند، ذیـل سـه     عینی مـی  -ذهنی و ذهنیداراي وجوه 

رویکرد اجتماعی، روانشناختی و فلسفی طرح گردیـد و  
مبناي پـژوهش میـدانی در محلـه مجمـر اصـفهان قـرار       

دهد که  گرفت. نتایج حاصل از پژوهش میدانی نشان می
داراي » عینی -ذهنی« در محله مجمر وجوه طور کلی  به

در درجات بعدي   »ذهنی«بیشترین کارایی و وجوه صرفاً 
» فــردي«اهمیـت بـراي سـاکنین قـرار دارنـد. در سـطح       

 و  کنند بیشترین نقش را ایفا می» عینی -ذهنی«هاي  مؤلفه
ــی ــه م ــناختی   از آن جمل ــه عناصــر نشــانه ش ــوان ب و  ت

هـاي خـدماتی اشـاره کـرد. از طرفـی در سـطح        کاربري
همچون تعامالت اجتمـاعی  » ذهنی«هاي  ، مؤلفه»جمعی«

  نقش را دارند. بیشترین
توانــد مبنــایی  روش بــه کــار رفتــه در ایــن مطالعــه مــی

هـاي سـکونتگاه در محـالت دیگـر      منظور سنجش مؤلفه به
هاي مدنظر، راهبردهـاي متناسـب    باشد و براساس سیاست

دهـد کـه از    عنوان مثال نتایج تحقیق نشان مـی  ارائه دهد. به
ــه ــین مؤلف ــاي ســکونتگاه،  ب ــتگی مکــانی«ه ــن«، »وابس  ای

 مفاهیم ردیف
ها ارجاع  

 (درصد)

 23 این همانی 1
2 

کان
ه م

ی ب
ستگ

 دلب

کانیهویت م  73/11  
16/28 وابستگی مکانی 3  
57/6 عالیق مکانی 4  
10/6 پیوند اجتماعی با مکان 5  
63/5 هویت اجتماعی 6  
77/18 تعامالت اجتماعی 7  

  
  .ها . مفاهیم برگرفته از تحلیل محتواي مصاحبه1ج 
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ــانی ــاعی «و » هم ــامالت اجتم ــویترین  » تع ــب، ق ــه ترتی ب
» پیوند اجتمـاعی بـا مکـان   «و » هویت اجتماعی«باشند.  می

و اگــر تقویــت انســجام   هــا هســتند تــرین مؤلفــه ضــعیف
بایسـت بـا ایجـاد     اجتماعی در این محله مدنظر است، مـی 

اي پرداخـت و   هاي مناسب به تقویت حیات خـاطره  عرصه
کـاهش   بـراي سـاکنین   را اعی محلـه  از آنچه منزلت اجتمـ 

عنوان مثـال بسـیاري از سـاکنین از     دهد اجتناب کرد. به می
هاي انجام گرفته که منظـر مـنظم محلـه را     بلندمرتبه سازي

  کند، ناراضی بودند. در شهر مخدوش می
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