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شناسانه، های تاریخی با رویکرد پدیدارهای هویت و مکان در بافتبررسی مؤلفه

 های جدید شهرییابی به اصول طراحی بافتبا هدف دست

 سازان رشتنمونه موردی: محله ساغری

 3و رضا پرویزی 2آذریامیررضا کریمی ،1دوستریحانه سادات علی
 

 

 

 
 

های توجه به ارتقای هویت در بافت اهمیت ،لهاین مسأشوند و های تاریخی طراحی نمیتوجه به هویتمندی بافت های جدید بابافت چکیده:

 شود.خوانایی میگیری محیطی فاقد معنا و ، موجب عدم ارتباط انسان با محیط و شکلنبود این کیفیتکه کمبود یا  ، چرادسازمی جدید را آشکار

 ها در هویتمندی ساغریبندی این مؤلفهدنبال اولویته ، بمیدانی از منابع معتبر و مشاهده مکان های هویتلفهمؤ بعد از استخراجحاضر نوشتار 

برداشت. همچنین باتوجه به  مندشدن فضاهای جدیدجهت هویت بتوان گامیتا از این طریق  استعنوان بافت قدیمی در شهر رشت  سازان به

گذاری بیشتر هر ثیرمیزان تأ ،به مطالعات قبلی توجهتا با شد آننگارنده برشود، مکان از یک بعد عینی و یک بعد ذهنی تشکیل می هویتاینکه 

و از طریق پیمایش است تفسیری  -روش پژوهش، تحلیلی تاریخی مشخص کند. مندی این بافتهای ذهنی یا عینی را در هویتلفهیک از مؤ

نامه استفاده از پرسش راج گردیده و بااستخنابع معتبر های هویت مکان از ملفه. در گام نخست، مؤگرفتهصورت موردی  ی در یک نمونهمیدان

ها تکنیک تحلیل عامل اکتشافی، متغیر اساسکه بر وارد گردیده SPSSافزار ها در نرمنامههای پرسشسپس داده است. نظرات مردم برداشت شده

مکان که از تکنیک تحلیل  های هویتلفهبندی مؤبه اولویت توجه باآن، از  . پساست بندی شدهدسته مکان هویت کنندهدر یازده عامل تبیین

رائه گردید. همچنین برخالف مطالعات در فضاهای جدید ا مکان رهایی معمارانه برای افزایش هویتکاخطی حاصل شد، راه رگرسیون چند متغیره

مدل  نیز نهایت در. است ثیر بیشتری داشتهتأ ای ذهنیبافت مورد مطالعه، معیارهای عینی نسبت به معیاره هویتمندی مشخص شد که در، قبلی

 ارائه شد. دست آمده از تحقیقهبهای از مؤلفه مفهومی
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 مقدمه -1
ریخی، این نکته مشهود است که های تابا نگاهی به بافت

اصول خاص مرتبط با  ها بر پایهگیری و حیات آنشکل

اقلیم شهر و فرهنگ ایرانی بوده و کالبد آنها در تداومی 

صورتی  یخی، فرهنگی، اجتماعی و محیطی بهتار

ها، آمده است. ساکنان این بافتجم درهماهنگ و منس

هویت خود را از طریق ارتباطات اجتماعی و مشارکت در 

-نمودهاد این فضاهای ماندگار دریافت میایج

 هویتتوان گفت، واقع می در.  (Changizi, 2013:53)اند

 هافردی و اجتماعی ساکنان این بافت محیطی بر هویت

جدید  تحالی است که در محال ثر بوده است. این درمؤ

له باعث ندارد و این مسأوجود اصیل هیچ نشانی از هویت 

شود ر از طرف ساکنان نسبت به آنجا میخاط عدم تعلقِ

اش نکردنِ انسان با مکان زندگی ارتباط برقرارکه نشان از 

یق ها از طرتوان به معنایی که انساناست. هویت را می

ارتباطات  خود و از وجود هر روزهاحساسات ذهنی، 

، تعریف کرد. این وجود کنندگسترده اجتماعی کسب می

 Pour)گیری است ند مکانی برای شکل، نیازمو ارتباط

jafar et al, 2012:  79 .)ت شکلعنای مکان، خصوصیم-

ارتباط هویت و مکان از مفاهیمی  آن و نحوه دهنده به

اند روزه بسیار مورد توجه قرار گرفتههستند که ام

(Mahmoudi nezhad, 2010: 82)مقاالت مختلف در  ؛

رویکرد پدیدارشناسانه که در های هویت مکان با لفهمؤ

ثر بوده، مؤمورد نظرشان موردی  هویتمندی نمونه

کردن بر مشخص این مقاله عالوه است. مشخص شده

دست هده بمکان که از منابع مطالعه ش های هویتلفهمؤ

مندی ها در هویتلفهبندی این مؤاولویت در پی آمده،

، است عنوان بافت قدیمی در شهر رشت سازان بهغریسا

شدن فضاهای  ز این طریق بتوان گامی برای هویتمندتا ا

 برداشت.  جدید

ذهنی تشکیل شده  و یک بعدِ عینی هویت از یک بعدِ

مطلب از که در ادبیات موضوع به توضیح این  است

گام  حال، پردازان پرداخته شدهدیدگاه رلف و دیگر نظریه

این است که با  در جهت رسیدن به هدف تحقیق اولیه

گیری از رویکردی ناخت ماهیت هویت و مکان، با بهرهش

های معنایی لفهؤثیر هر یک از مانه، میزان تأپدیدارشناس

بخشی بر هویت و شکلی )عینی( )ذهنی( یا اجتماعی

های تاریخی شهر عنوان یکی از بافت سازان بهساغری

بندی به اولویت توجه نهایت با د و دربررسی شو رشت

مکان که از تکنیک تحلیل رگرسیون  های هویتلفهمؤ

دست  هب SPSSافزار وسیله نرم هخطی، ب چند متغیره

آید، راهکارهایی معمارانه برای افزایش هویت مکان یا می

د. ارائه شو باط انسان و مکان در فضاهای جدیدارت

در این  ،(2010)زاده اساس دیدگاه امین برهمچنین 

در فضاهایی با کاربری مذهبی شد که  نوشتار، مشخص

هدف  رو،از این ارجحیت دارند.های ذهنی بر عینی لفهمؤ

شود این است که در این نوشتار دنبال میدیگری که 

شهری  به اینکه نشانه توجه است تا بانگارنده بر آن 

ام ن مذهبی به رگاه رفتاری مورد مطالعه یک مکانِقرا

گذاری بیشتر هر یک ثیرتأمسجد گلدسته است، میزان 

 مندی این بافتِیتدر هو های ذهنی یا عینی رالفهاز مؤ

 تاریخی مشخص کند.

-ماندگاری بناهای سنتی و بافتمهم در امل وعیکی از 

که طبق  است به احراز هویت بوده های تاریخی توجه

مفهوم سکونت »در کتاب  Shultz Norberg (2002) گفته

مکان  در گذشته به آن روح« ماری تمثیلیبه سوی مع

« مکانحس »ح مکان گفتند. این رومی  genius loci یا

 :Mahmoudi nezhad et al, 2008) دنبال دارد هرا ب

ن توان را دارد روش پدیدارشناسی ایدر این میان  .(284

 حس»های واجد معنا و فراخوانی تا به ایجاد محیط

-لفهبپردازد که مؤ« مکان معنای»و « مکان روح»، «مکان

 ;Ibid)روند شمار می مکانی به های اساسی در هویتِ

 که معنا و خاطره مکانی است که همین هویت چرا .(295

-هویت است که شهر را، خاطره مکان را در بردارد و احراز

مکان  مکان و روح ها را دارای حسدار و معنادار و مکان

که »نیز معتقد است:  (1998)لینچ  .(Ibid: 284)کند می

شناسایی و دراکی داشته و قابل فضا باید هویت قابل ا

مکان ایجاد شده و ایان باشد، تا حسماندنی و نمیادبه

 ,Javadi et al)ط انسان و مکان به وحدت انجامد ارتبا

ثیر و تأثر چنین مفاهیمی تأ با شناخت نحوه .(149 :2015

های تاریخی رفتن هویت در بافتدستاز توان با پدیدهمی

کرد  مقابلههای جدید در بافت و فقدان حضورپذیری

(Taban, 2011: 11) .داختن به ضرورت پر که این مهم

 کند.را نمایان می لهاین مسأ
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توان به این شکل بیان تحقیق حاضر را میاصلی فرضیه 

-لفهمؤرسد، کرد که باتوجه به مطالعات قبلی به نظر می

های عینی و شکلی لفهای ذهنی و معنایی بیشتر از مؤه

 اند،بودهر مؤث قدیمی رشتبخشی به بافت در هویت

از بین  نیز به این شکل قابل ذکر هستند که ریزفرضیات

همراه  تاریخی به مکان، پیشینه هویت های ذهنیِ لفهمؤ

ثیر را در ذهنی بیشترین تأ شهری و تصویر سیمای

د و از بین ندار سازانساغریی های قدیمهویتمندی بافت

از بقیه  گذارترثیرجمعی تأ های عینی نشانه و ابعادلفهمؤ

دنبال این نوشتار به. متغیرهای مورد بررسی هستند

 :استل گویی به این سوأپاسخ

-مندی بافتمکان در هویت های هویتلفهکدام یک از مؤ

تری داشته است؟ ثیر بیشتأ های تاریخی در شهر رشت

ها مندی این بافتدر هویت های معناییلفهکدام یک از مؤ

ثیر های عینی تألفهبوده است؟ کدام یک از مؤتر رثمؤ

- سازان دارد؟ برای اینبیشتری در هویتمندی ساغری

های عنوان یکی از بافت سازان به منظور محله ساغری

 مورد بررسی قرار گرفته است. قدیمی و سنتی شهر رشت

 هویت -1-1

ای هترین مسائل حوزههویت یکی از مهمترین و اساسی

مفهومی اسررت. اصررطالح هویت، معرفت و نیاز بشررری 

ها و عین سرررادگی از پیچیدگیکه دراسرررت انتزاعی 

سیهای معنحوزه ست. هنگامیایی ب که از اری برخوردار ا

که از چه ه به آنآید، بسرررتمیان می سرررخن بههویت 

ود، نگریسرررته شررر آنای و در حوزه چه علمی بهدریچه

 :Kamyar, 2014) خواهد آمددست هتعاریف گوناگونی ب

92; Javadi et al, 2015: 140). نی: در فرهنگ علوم انسا

 هویت، چیسررتی، کیسررتیا همانی، همانسررتیا هویت

ست. اقبال الهوریفردی،  شده ا باره در این فردیت معنا 

 اموهری است که من با آن منم و زندهگوید: هویت گمی

(Nasr, 2013: 270).  بارت یت ع نگ معین: هو در فره

شررخص اسررت از حقیقت جزئیه، یعنی هرگاه ماهیت با 

شود و گاه به ست لحاظ و اعتبار   معنای وجود خارجی ا

ست و هویت گاه با شخیص ا لذات و گاه بالعرض و مراد ت

که موجب آنچهو همچنین . (Moein, 1999: 5228) است

که باعث تمایز یک  را شناسایی شخص باشد. یعنی آنچه

شد   .(Moein, 2005: 1014)فرد در فرهنگ از دیگری با

صل کلمه هویدر لغ شه و ا ت، ت نامه دهخدا در بیان ری

وجود خارجی گاه بر آورده شده است. هویت، « هو»لفظ 

 عبارتتشرررخص که  اهیت باشرررود و گاه بر مق میالاط

 .(Dehkhoda, 1992: 20847) سرررت از حقیقت جزئیها

گویند و مرتبه احدیت و الهوت  اب راات نمرتبه ذهویت 

در جدول . (Dehkhoda, 1955: 49) «ت از آناشارت اس

صهتوان می 1 شاهده شاژهای از وخال سی هویت را م نا

یت، کلی می طور به نمود. فت هو ی عربای واژهتوان گ

کیسررتی فرد و جامعه را معنای تشررخص که  بهاسررت 

جهت  سررازد و بهمتمایز میشررخص و آن را از دیگران م

شنا شی که در  شیا، نق ها اجتماعات و مکانخت افراد، ا

. (Changizi, 2013: 54)دارد، حائز اهمیت فراوانی است 

کید به همانندی با خود و تمایز دیگر هویت تأ عبارت به

 غیر خود دارد.و تشخص با 

 

 

 شناسی هویتواژه -1جدول 
Tab. 1-Terminology of identity 

 منبع "هویت"معنا و مفهوم 

فرهنگ علوم 

 انسانی

چیستی و کیستی، 

 همانستی و هویت فردی
Nasr, 2013: 270 

فرهنگ 

اصطالحات و 

 تعبیرات عرفانی

 Nasr, 2013: 270 ذات مطلق

فرهنگ 

اصطالحات 

 منطقی

ماهیت متشخص متعین 

جزئی که در خارج 

 موجود است
Nasr, 2013: 270 

فرهنگ لغات و 

اصطالحات 

 فلسفی

اشاره به ذات و تشخص 

و این همانی موجودات و 

از منظر فلسفه اشاراتی 

 است از وحدت در کثرت

Ghotbi, 2008: 78- 

79; Atashin bar, 
2009: 47 

 فرهنگ معین
حقیقت جزئیه، متمایز 

 کننده افراد از یکدیگر

Moein, 1999: 522; 

Moein, 2005: 

1014 

 فرهنگ عمید
شخص+  حقیقت شی یا

 صفات جوهری
Amid, 1984 

 لغت نامه دهخدا

حقیقت جزئیه، مرتبه 

ذات ناب، مرتبه احدیت 

 و الهوت

Dehkhoda, 1955: 

49 

لغت نامه 

 آکسفورد

کسی یا چیزی بودن، 

همان موجود بودن، 

 همانی مطلق
Oxford, 770: 2007 

 فرهنگ آریانپور
این همانی، شخصیت، 

 تشخص و خود واقعی

Aryanpoor, 1996: 

1035; Taban, 

2011: 12 
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 هویت و محیط /رابطه هویت و انسان-2-1

ای ایجاد مبن شرررناخت نیازهای انسرررانی در طراحی بر

های رابطه مناسب با زندگی مردم و محیط اطراف و طرح

طور ویژه  شناسانه دارند و بهدست که مبنای روان از این

شررروند، اهمیت قابل به مباحث کیفی فضرررا مربوط می

های امروزه مدل .(Javadi et al, 2015: 142) داردتوجهی 

های انسرررا یاز با نی در قلمختلفی از ن مرو علوم مرتبط 

ش ستمعماری ارائه  از میان این . (Matlabi, 2006) ده ا

ی انسررانی ارائه شررده از سرروی ها، مدل هرم نیازهامدل

توسرررط تعدادی از طراحان محیطی در توسرررعه ، 1مازلو

ته  یت قرار گرف جه و اهم بانی نظری طراحی مورد تو م

مازلو اعتقاد دارد انسررران در  .(Matlabi, 2006)اسرررت 

با تغییر در با محیط و  عامل  بهقابلیت ت بال های آن  دن

 اسررررتارضررررا این نیررازهررا در سرررطوح مختلف 

(JavanForoozande, 2011: 31). شررده از نیازهای ذکر

سله سل شکیل می سوی آبراهام مازلو،  دهند مراتبی را ت

شش رده قرار که از نیاز های متعالی تا نیازهای اولیه در 

 (.1شکل )(Javadi et al, 2015: 142) اند گرفته

شماره  سان به کیفیتبرگردان نی 2جدول  های ازهای ان

دارای ه که فضرای سراخته شرده، سرت، چنانچفضرایی ا

تواند ارتباط طوالنی مدت مذکور باشررد، میهای کیفیت

  .(Ahmadi, 2010: 51)با کاربرانش برقرار کند 

 

 
 هرم نیازهای انسان بر اساس مدل مازلو، 1-شکل

 .)Maslow, 1943 )مأخذ:

Fig. 1-Pyramid of human needs based on Maslow 

model 

 

سم کالبدی کیفیت ساندر هویت را تج نام در های بیالک

هایی که مبنای اصلی حیات و روح داند، کیفیتبناها می

توان هر انسرران، شررهر، بنا و یا طبیعت هسررتند، اما نمی

دارد که هویت هر نامی بر آنها گذاشت، چنین عنوان می

ضا  صی از رویدادها در آن ف ستمر الگوهای خا از تکرار م

لینچ  .(Alexander, 2006: 65) شررودمکان حاصررل می

که محیط را بتوان درک کرد قد اسررررت برای اینعتم

شد  خوانا محیط باید شنا با  به .(Lynch, 1996: 12)و آ

بارت نایی ع نای»دیگر خوا با توا باق محیط   ییعنی انط

  «احسررراسررری و ذهنی و سررراختارهای فرهنگی های

(Lynch, 1998: 152; Javadi et al, 2015: 144). 

جامع از محیط آن پاپورت در تعریفی  حاصررررل  را را 

و انسان  ء، اشیاءو اشیا ءبرقراری ارتباط معنادار بین اشیا

 داند، این ارتباطات منظم و دارای و انسان و انسان می

 

 .(Rappaport, 2005: 34)« الگو و سررراختار هسرررتند

سن نیز به شهری می پارکین محیط »گوید: عنوان طراح 

گیرد. میبرها را در از ساختمان شده چیزی بیش ساخته

  «این امر نتیجه تعامل پیچیده میان مردم و مکان اسررت

(Parkinson, 2001: 77)شناسی محیط را گیفورد روان ؛

کند فیزیکی تعریف میبررسی متقابل بین فرد و قرارگاه 

ست فرد محیط را دگرگون می زمان، کند و همو معتقد ا

زیبایی

خودشکوفایی

شناختن

تعلق پذیری

ایمنی

جسمانی

های برگردان نیازهای انسان به کیفیت-2جدول 

 طراحی.
 )Golkar, 2001 :ذ)مأخ

Tab. 2-Transforming human needs into design 

qualities. 

 های طراحی مربوطهکیفیت نیازهای انسانی

نیازهای 

 فیزیولوژیک

تسهیالت و تجهیزات کافی، آسایش )دما، 

، آفتاب، باران، تنظیم اقلیمی خرد(، استحکام

 تعادل مبتنی بر بوم شناسی

ایمنی معابر، نظارت و مراقبت، محرمیت،  نیازهای ایمنی

 نفوذپذیری و انعطاف پذیری

هویت، حس مکان، تسهیالت اجتماعی،  نیاز به تعلق داشتن

 خوانایی، تناسب بصری

نیاز به قدر و 

 احترام

حس تعلق به فضا، فردیت و تعلق داشتن به 

 گروه

نیاز به 

 خودشکوفایی

هایی برای شخصی سازی فضا و فرصت

 در طراحی، تنوع مشارکت

 نما، منظر و غنا نیاز به زیبایی

 



 

 

43 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

شررود وسرریله محیط دگرگون میه رفتار و تجارب وی ب

(Mortazavi, 2001: 46). عقیده هیوم تمام اقدامات  به 

 دادن به محیط مصرنوعبشرر در مراحل مداخله و شرکل

سخ ای درگونهبه ست. گویی به نیازهای جهت پا سانی ا ان

نیازهای ذهنی و  هویت محیط بیشرررتر متوجه ارضرررای

ست،  شر ا سروکار عاطفی ب سم وی  تا نیازهای که به ج

ند  توان کلی میطوربه. (Javadi et al, 2015: 144)دار

 شده هر چه هست، تجربه عنوان کرد که محیط ساخته

شکل می شترک زندگی مردم را در محلی خاص  دهد م

لذا نمی فادهتواو  -ن در طراحی محیط، مردم و اسرررت

 ,Pour jafar et al) کنندگان از محیط را نادیده گرفت

 (.3جدول )(12 :2012

 

صیت و هویتشکل در زمینه نحوه شخ فردی در  گیری 

یه خارج، از سررروی نظر با محیط  باط  پردازان علم ارت

سی نیز دیدگاهروان شده که در شنا های مختلفی ارائه 

 بیان شده است.  4 جدول

شکل میان نظریات از صیت موجود در زمینه  شخ گیری 

شمندانی چون آدلر، هورنای،  و هویت فردی دیدگاه اندی

سته از مورفی قابل قبول ست. بر طبق دیدگاه این د تر ا

گیری هویت فرد، شناسان در شکلشناسان و جامعهروان

های اجتماع و های فردی انسررران ویژگیبر ویژگی عالوه

ستند  :Changizi, 2013) محیط زندگی او نیز دخیل ه

54). 
 

  پدیدارشناسیرویکرد -3-1

ای پدیدارشناسی مطالعهتوان گفت در بیانی ساده می

 (Pourjafar, 2012: 81)تفسیری از تجربیات انسان است 

دهد که زندگی هرروزه در و به مکان زیستی اهمیت می

نقطه تمرکز  .(Sharifi, 2013: 5)گیرد آن شکل می

ناپذیری انسان و جهان پدیدارشناسی، مفهوم جدایی

 )چگونگی وجود انسان در ارتباط با جهان( است

(Taban, 2011: 14). طور که روش پدیدارشناسی همان

 ,Mansoori) نظر دارد را مد« پدیده»از نامش پیداست 

به چیز یا تجاربی دارد که بر  رهااشپدیده  .(169 :2015

 ,Seamon د ظاهر شده و قادر به تجربه آن باش انسان

شناسی، پدیدار Taban, 2011: 14) .؛(158 :1979

احوال مردم و دنیای آنهاست و  رویکردی برای تدقیق در

از ، موضوع و ماهیتی بیشءل برای اشیادلی همین به

 .(Mansoori, 2015: 170)شان قائل است سطح ظاهری

راهکاری است که به معمار شناسی دیگر پدیداربیان به

 چه بیشتر در حیطهخود را هرتا بتواند اثر رساند، یاری می

ای بر .(Kakoei, 2014: 1) بگذارد راک مخاطبیناد

 ،محیطی-محققین پدیدارشناس حوزه علوم رفتاری

از اهمیت  (Place)و مکان  (Life World)جهان زیست

طور همزمان  زیرا هردو آنها به، برخوردار استسزایی هب

و وجوه  دهندمیرار کنار یکدیگر قران و جهان را دانس

وقایع و زندگی انسان  و محیطیفیزیکی( کالبدى)، فضایی

 .(Taban, 2011: 18) کنندمیرا بیان 

 

 فضا و مکان در رویکرد پدیدارشناسانه-4-1

های انسان از جهان، تجربیات او از فضا بازتابی از آگاهی

  استرادی او با محیط خود های اِزندگی و وابستگی

 ها در زمینه ارتباط هویت و محیط. نگرش-3جدول 
 ( Javadi et al, 2015 :)مأخذ

Tab. 3- Attitudes in relation to identity and 

environment. 

 نگرشنوع  نظریه پردازان

 محیط شامل مجموعه ای از قرارگاه های رفتاری الکساندر

هرای را تواناییبمحیرط منطبق شده  -خوانایی لینچ

 احساسری و ذهنری و ساختارهای فرهنگی

محیط حاصل ارتباطات منظم، الگومند و  راپاپورت

 ساختاری

محیرط حاصرل برقرراری تعامرل میران افرراد و  پارکینسن

 کالبردیمرکان 

 محیط متأثر از فرد و قرارگاه فیزیکی او گیفورد

 محیط پاسخ دهنده نیازهای انسان هیوم

گیری شخصیت و هویت فردی ها در شکلنگرش-4 جدول

 در ارتباط با محیط خارج.
 (Pourjafar et al, 2012)مأخذ: 

Tab. 4-Attitudes in shaping personality and 

identity in relation to the outside environment. 

 نظریه پردازان نوع نگرش هادیدگاه

هویت محصول 

 -های درونی جنبه

 غریزی

رفتار انسان تأثیرگذار 

 بر محیط
 فروید، یونگ و ماری

هویت محصول 

محیط مادی و 

 اجتماعی

محیط تأثیرگذار بر 

 رفتار انسان
 اریک فروم، سولیوان

تعادل میان محیط 

 درون و بیرون
 آدلر، هونای، مورفی توازن انسان و محیط



 

44 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

(daviran, 2014: 84) . بنابراین در توصیف فضا، انسان

که  چرا (Raeisi, 2012: 11). کندنقش محوری ایفا می

گونه است کها بدین 2مفهوم فضا از دیدگاه پدیدارشناسانه

هایی را که در محیط اطرافش انسان بخشی از پدیده

گانه از محیط دریافت حواس پنجبا وجود دارد )واقعیت(، 

ترتیب با تعامل )عینیت( و بدین کندذهن منتقل میو به

 تا  نمایدمیانسان و محیط )ادراک و رفتار( آن را تجربه 

دست ه ذهنیتی در قالب یک تصویر ذهنی از محیط ب

توان عبارت دیگر می به .(Javadi et al, 2015: 146)آورد 

از راه  گفت پدیدارشناسی فضا، رابطه آدمی با مکان و

مفهوم مکان از بودن اوست. هست با فضا و نحوه مکان

-شناسی هوسرل( بدینار دیدگاه پدیدارشناختی )پدید

اساس تعریف فضا که در رده عینیت  است که بر گونه

 ، چنانچه برای استگیرد و دارای فرم و عملکرد قرار می

ذهن، همراه داشته باشد و در انسان معنای خاصی به

کند خاطراتی را ایجاد کند، ذهنیت جای خود را باز می

-ی، تبدیل میای عینی به موجودی ذهنو فضا از پدیده

صورت مکان= این تعریف بهنام دارد. « مکان»گردد که 

 (Taban et al, 2011: 85 ; شودفضا + معنی بیان می

Harrison & Dourish, 1996: 6).  همچنین راپاپورت

داند که کننده فضا میمکان را یکی از چهار عنصر تعریف

در ترکیب با معنی، زمان و ارتباطات، محیط انسان 

شولتز نیز  .(Modiri, 2008: 70)دهد ساخت را شکل می

-مکان را فضای احساس و درک شده و با خاطره عجین

ارب کند و بخشی از معنای مکان را در تجشده تلقی می

 ,Schultz)نماید جو میوو حاالت روحی انسان جست

همچنین معتقد است تجربه مکان، تجربه  ،(73 :2005

نیز در  3کارمونا .)Schultz, 1981( معنای مکان است

کتاب خود مکان را یک مثلث سه قطبی حاصل برآیند 

(. 2شکلداند )سه عامل فعالیت، فرم و تصویر ذهنی می

های لفه مذکور مکان به کیفیتؤهمچنین تبدیل سه م

 Javadi et)مشخص گردیده است  5طراحی در جدول 

al, 2015: 148). 

چهارجزء مرتبط  )1977b(مکان  نیز با ارائه چهره 4کانتر

در یک مکان را شامل تفاوت عملکردی، اهداف مکانی، 

کند، بندی میهای طراحی دستهمقیاس تعامل و بخش

مکانی های مکان، اهداف که تفاوت عملکردی به فعالیت

به مفاهیم و معانی مکان، مقیاس به اندازه محیطی و 

مکان اشاره  های طراحی به عناصر و اجزای کالبدیبخش

شناسی محیطی یک دارد. وی مکان را از رویکرد روان

داند که شامل فعالیت، قرارگاه کالبدی واژه تخصصی می

 ,Javanforoozande and Matlabi)و اجزا دیگر است 

بودن آن بنابراین مشخصه مکان خاصتر  .(27 :2011

های انسانی تنیدگی آن با ارزشنسربت به فضا و در هم

 .(Rahmani, 2010: 88)است 

 
 مدل مفهومی مکان و اجزا آن-2شکل 

 (Canter,1977a)مأخذ:   

Fig. 2-Conceptual model of location and its 

components. 

 

 هویت فضا و هویت مکان-5-1

معنای گوهرین  انسان با فضا، چیزی جز باشیدن، به رابطه

حضور در آدمی با "شولتز نیز معتقد است که: آن نیست. 

کند و به موجب آن به فضا، معناها را آشکار و ادراک می

 ,Sajjad zade)یابد دار دست میحیات اجتماعی و هدف

کلی رابطه بین انسان و فضا یک طور بره. (181 :2012

 -1: استرابطه متقابل است و از دو جنبه دارای اهمیت 

 ثیرات فضا بر رفتار.تأ -2ثیرات رفتار بر فضا، تأ

فرم

تصویر ذهنی

مکان

فعالیت

مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و -5جدول

 (Carmona, 2006)مأخذ: مونتگمری، 

Tab. 5-Location and Measurement Scales 

 معیارهای سنجش مکان
نمایانی، تجربه های حسی، خاطره و نمادگرایی، خوانایی و  تصویر ذهنی

 ارتباطات روانی، ادراک شخصی، جهانی

گوناگونی، سرزندگی، زنده بودن خیابان، نظاره کردن مردم،  فعالیت

سنتی، ساعات فعالیت، -کافه فرهنگی، سرگرمی های محلی

 های جاذب، معامله و اقتصادفعالیت

ساخته مقیاس، مرکزگرایی، نفوذپذیری، نشانه ها، فضاهای  فرم

 ها، فضاهای عمومیشده، نسبت



 

 

45 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

های خود ثیرات رفتار بر فضا: فضا بخشی از ویژگی. تأ1

ثیرات رفتار است، از تأرا که شامل خصوصیات کیفی آن 

 گیرد.مردم در آن فضا به امانت می

ثیرات فضا بر رفتار: رفتارها براساس پاسخی که از . تأ2

توانند تقویت یا تضعیف کنند، میمحیط دریافت می

تواند در از زمینه رفتار است و می بخشیشوند. فضا 

کنترل رفتار، یعنی القا یا حذف رفتار نقش داشته باشد. 

گر کننده یا تشویقتوان برای فضا نقشی القابنابراین می

 )1998( لینچ .)Javadi et al, 2015: 147( 5قائل شد

که فضا باید هویت قابل ادراکی داشته و »معتقد است: 

ماندنی و نمایان باشد، تا حس  یاد قابل شناسایی و به

وحدت انجامد  مکان ایجاد شده و ارتباط انسان و مکان به
(Javadi et al, 2015: 149). 

شده باهم  قابل تفکیک و عجین رابطه انسان و مکان غیر

تواند مستقل و جدای از . از نظر کانتر مکان نمیاست

رلف ارتباط  .(Lang, 2012: 15) انسان در نظر گرفته شود

 کندمکان یاد می عنوان روح میان انسان و مکان را با

(Carmona, 2006: 99)مکانی اشاره  ا همچنین به هویت

 Pourjafar et) مکان است ثیر حستأ کند که تحتمی

al, 2012: 86). ن چیزی فراتر مکا گرچه بررای او حسا

است  از این سه حس )ساختار فیزیکی، فعالیت و معنا(

ثیرگرذار را در ایجاد حس مکان در مردم تأ اما آنها

 (.6 جدول)(Javadi et al, 2015: 148) داند می

 

مفاهیمی مکان،  معتقدند حس پژوهشگرانبسیاری از 

 به مکان و وابستگی به مکانی، دلبستگی چون هویت

از  (Sajjadzade, 2013: 70). گیردمکان را نیز دربرمی

هایی یافت مکان در مکان شولتز، نیز حس نظر نوربرگ

مشخص و متمایز هستند شود که دارای شخصیت می

مکان( و این شخصیت مشخص از چیزهایی  )دارای هویت

، بافت و رنگ هستند، کلمصالح، شملموس که دارای 

 ,Aminzade, 2010: 5; Schultz) ساخته شده است

مکان  گرفتن این موضوع، حسبنابراین با درنظر .(1981

وه ادراک یا دریافت ح نحتنها یک راه ساده برای توضی

بعدی  مکان توسط فرد نیست بلکه مفهومی ارزشی و چند

  .(Stefanovie, 1998: 31-44) است

انسان در اثر پیوند و ارتباط با مکان، خود را جزئی از 

ها، معانی، خود از نشانه اربداند و براساس تجمکان می

ذهنی از آن مکان برای  ها تصویرعملکردها و شخصیت

شود سازد، مکان برای او قابل درک و فهم میخود می

(Rahmani, 2010: 87; Javadi et al, 2015: 148)  و با

اینکه بسیاری از رفتارهای انسان در محیط  توجه به

گیرد، ثیر ذهنیت و معنای مکان قرار میتأ بیشتر تحت

گسستنی میان انسان و مکان بنابراین به پیوندی غیر 

کلی توان پی برد که به آن هویت گویند. این حس می

که پس از ادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد 

در کتاب شود. رلف نامیده میمکان  هویتآید، می پدید

« مکانی هویت»سه بعد اصلی برای  "مکانمکان و بی"

رده مکان نیز هستند و عنوان ک قائل است که معرف حس

ها و معنی اجزای مشخصات فیزیکی، فعالیت»است: 

 :Relph, 1976)« دهندمکانی را شکل می اصلی هویت

های ویر ذهنی و خاطرهاتصمکان در  رلف معنای .(47

-داند و میمکان می مردم را مؤثرترین عامل در هویت

در ساختار فیزیکی و  که معنای مکانتا زمانی»گوید: 

دهد جستجو شود، چیزی هایی که در آن رخ میفعالیت

ذهنی و  ویراعنا را در تصشود، بلکه باید میافت نمی

 ,Sadat habibi)  «ردها از مکان جستجو کانسران اربتج

2008: 43; Javadi et al, 2015: 149) (3 شکل.) 

اجزای اصلی هویت مکانی و تاثیر مکان و ویژگی  -3شکل 

 هاش بر رفتار انسان

 (Javadi et al, 2015 مأخذ:) 

Fig. 3- The main components of spatial identity and 

the impact of its location and characteristics on 

human behavior 

حس مکان و معیارهای سنجش آن، پونتر و  -6 جدول

 مونتگمری 
 ( Carmona, 2006)مأخذ:  

Tab. 6-The sense of place and criteria 

 for its measurement 

 سنجشمعیارهای  مکان حس

همکاری فرهنگی، عملکردهای ادراکی، تشخیص  معنا

 و ارزیابی کیفی

ه، رو، روانی نقلیاستفاده از مکان، روانی پیاده فعالیت

 رفتار، الگو، خوانایی، بو و صدا

انداز، نفوذپذیری، شکل منظر شهری، چشم فیزیکی ساختار

 ساخت و مبلمان

 مکان

 مشخصات کالبدی
 عینیت

 فعالیت رفتار انسان

 ذهنیت تصویر ذهنی
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به فرد، تجارب خاص که وابسته مکان در عین آن هویت

-افراد و گروه دهندهپذیری اوست، انعکاسو نحوه اجتماع

 کننداست که در آن مکان خاص زندگی می هایی
(Sajjad zade, 2013: 70; Proshansky, 1978: 155). 

از  ایمکان زیرمجموعه هویتپروشنسکی معتقد است، 

بنابراین  ا(Proshansky et al, 1983)هویت خویش است 

های فردی و جمعی مکان از ارزش هویتتوان گفت می

گذر زمان عمق، گسترش و تغییر  گیرد و بات مینشأ

عنوان یکی از  مکان به هویت (.Relph, 1976) یابدمی

 فرهنگ، سابقههای ارتباط بین انسان و مکان از طریق راه

یت فناوری ساخت، تاریخی، خاطرات جمعی، نوع و ماه

-و نمادهای شهری و ویژگی هاها، فرمعملکردها، نشانه

 ,Aminzade) گرددهای بصری و کالبدی ادراک می

عی مکان نو هویتتوان گفت در واقع می .(5 :2010

اهمیت نمادین مکان،  دلبستگی عاطفی با مکان بر پایه

که به  عنوان ظرف عواطف و احساسات نیز هست به

 & Willams) بخشدزندگی فرد، هدف و معنا می

Vaske, 2003: 830). 

 

 حوزه مورد مطالعه -6-1

رشت از نظر بافت تاریخی و معماری جزء یکی از 

جهت  آید. اما بهشمار میایران بهشهرهای مهم تاریخی 

هوایی آن و نابودی آثار تاریخی و معماری، وشرایط آب

بناهای زیادی در این شهر تاریخی که قدمت مرکزیت آن 

گردد، باقی نمانده است. باز می .نهم ه.ق به پیش از سده

قدمت  کنندهحال تنوع و تعدد محالت تاریخی بازگوبا این

-یکی از محالت مهم شهر رشت، ساغری. استاین شهر 

سازان است که یادگارهای مهم معماری و تاریخی در دل 

 محله .(Karimi azari et al, 2015: 273) داردخود 

نشین رشت بود که در کنار اعیان سازان از محالتساغری

بزرگ  تپه قرار داشت. محلهنشین یهودیآن محله فقیر

شمار های آن بهمجموعه یرسازان از ززاهدان، که ساغری

ها ترین آنسبب وجود چند زیارتگاه که مهم آمد، بهمی

و نیز چند مدرسه دینی  است )ع(رضازیارتگاه خواهر امام 

سازان که ساغری . راستهه استای مذهبی بودداری وجهه

-ها و کارگاهدکانشد، به بازار اصلی رشت نیز متصل می

های کفش تولید و عرضه شانهایی داشت که کار اصلی

هایی که روحانیون ظاهرا چرمی )ساغری( بودا کفش

ها به چند امروزه این مغازه ها بودند. هرمشتری اصلی آن

فروش محصوالت دیگری اختصاص یافته، اما هنوز این 

توان حضور جمله مناطقی در رشت است که می راسته از

مشاهده کرد. وضوح در آن  معماری سنتی این شهر را به

قاجار نیز برای  اکنون بلکه حتی در دوره این ویژگی نه

سرنا کارال توجه بود. چنانچه مادام بسیاری از ناظران قابل

بازار رشت در مقایسه با « حال و هوای کامال آسیایی»به 

های اروپایی شباهت های شهر که بیشتر به خانهخانه

که در ساختمان کند. تفوق عنصر چوب داشتند اشاره می

ی هاهمراه کرسی بههای این راسته مشهود است حجره

منظور  آجری که حدود یک متر از زمین فاصله دارند و به

های موذی به جلوگیری از نفوذ رطوبت زمین و حشره

جمله مهمترین عناصر  اند ازکف ساختمان ساخته شده

  .(Oskuei, 2014: 74) معماری گیالن هستند

 

 تحقیق پیشینه-7-1

های مثبت برای موفق با خروجیپژوهش انجام یک  الزمه

یا ارائه راهکارهای علمی و منطقی، مطالعه  حل مسأله

ها و های مختلف با اندیشهآن موضوع در زمان پیشینه

های مختلفی است که در گذشته توسط عالقمندان روش

 است.شده و متخصصان امر انجام 

فیلسوفان بسیاری در زمینه پردازان و نظریه

توان پدیدارشناسی مطالعاتی انجام دادند که از جمله می

پرس، هارتمن، چارلز سندرسفن به کانت، هگل، ادوارد

هوسرل، شِلِر، هایدگر، سارتر و مرلوپونتی و شولتز اشاره 

نوربرگ شولتز از پدیدارشناسان مطرح کرد. کریستین

هایدگر و هوسرل بوده و های ثیر اندیشهتأکه تحت است

جامعه  به«  معمار پدیدارشناس»عنوان یک  خود را به

 :Ghiyomi Bidhendi, 2007) جهانی نشان داده است

1; Mahmoudi nezhad, 2010: 80) هایی در این و کتاب

زمینه منتشر کرده است. از جمله کتب شولتز که در این 

 "مکان روح" نوشتار مورد استفاده قرار گرفته است، کتاب

 رد که هر شئاوست که در این کتاب به این مهم اشاره دا

 های خاص خود را دارد که برو مکانی روح و ویژگی

آورد و انسان دست میه خود را ب مبنای آن، خصلت ویژه

یابد، اش وقوع میای وجودی که زندگیعنوان هستنده به

همچنین مکان را درک کند.  نیازمند آن است تا روح

 معنای تجسم اشاره به این نکته دارد که معماری به
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های مکان و وظیفه معمارخلق مکان بخشیدن به روح

یاری  ه آن انسان را در بودنواسطه معنادار است که ب

 .(Schultz, 2009) رساندمی

در باب هویت و مکان نیز مطالعات بسیاری صورت گرفته 

گاه هایدگر،کریستوفر توان به دیداستا در این بین می

مچنین آن، سیمون و غیره اشاره کرد، هالکساندر، رِلف، تَو

های مبنای نظریه شولتز، بر نوربرگ کریستین

 های متعددی درپدیدارشناسی هوسرل و هایدگر، نظریه

عنوان  طور خاصتر مکان و فضا به مورد معماری و به

که در  .(Norberg Schultz, 1980) فضای هستی دارد

ساز که فضا و های هویتلفهؤمقاله حاضر سعی شده م

ثیراتشان را بر انسان و رفتارهای او از مکان هستند، تأ

دیدگاه پدیدارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گیرد. در 

ی ها و کتب بسیارنامهها، فصلداخل کشور نیز همایش

در این زمینه نگاشته شده است که مقاالت ذیل در 

 حاضر بیشتر مورد استفاده واقع شده است:پژوهش 

ه ساخت بدرآمدی بر مفهوم هویت محیط انسان"مقاله 

به تالش مهسا  "های مکان، فضا و کالبدلفهوسیله مؤ

این مقاله ابتدا به توصیف  جوادی است که نگارنده در

-پردازد و بدینمحیطی می گذار در هویتثیرهای تألفهمؤ

مکانی را که حاصل تعامل  ویتفضایی و ه وسیله هویت

 کند ومکان است، تعریف می –فضا و انسان –انسان

مکانی )به صورت عوامل  های هویتلفهس به مؤسپ

کالبدی، هویت  کالبدی، احساسی و فعالیتی(، هویت

در نهایت مدلی مفهومی برای تعیین  پردازد وشهری می

 .(Javadi et al, 2015)گیرد هویت شهری در نظر می

 دیگری که مورد استفاده قرار گرفته مقاله مقاله

به  "های تاریخیپدیدارشناسی هویت و مکان در بافت"

 . در این پژوهش هویتاستتالش تابان و همکاران ایشان 

- اند. درهای آن مورد بررسی قرار گرفتهلفهمکان و مؤ

این نتیجه حاصل شد که شناخت هر مکان در نهایت، 

گیرد که ساختار کالبدی صورت می لحظه حضور در آن

ات و احساس وصیاتش، تجارب ما از مکان، خاطراتبا خص

کند و شناخت ما از وابسته به مکان را برای ما زنده می

سازد. خصوصیات مکان ما را به سوی مکان را ممکن می

سازد. به صورت سیما و درک هویت مکان رهنمون می

گیری و طره، جهت، رویداد، خاانداز، نظم فضاییچشم

پنداری قابل تفکیک است. اگر هر یک از این وجوه یگانه

در مکان حضور نداشته باشد، وضوح و روشنی مکان برای 

شهود ناظر از میان خواهد رفت و معنایی از پس این 

ارتباط بین این مکان به او متبادر نخواهد شد. هرچه 

یشتر از مکان ب تر باشد، شهود ناظروجوه واضح و روشن

مکان تبادر معنای مکان به او وسیله اخواهد بود و بدین

میان ناظر  گیری ارتباط معناداربیشتر خواهد شد. شکل

 Taban)مکانی خواهد انجامید  و مکان به تقویت هویت

et al, 2015). 
های بررسی شاخص"در پژوهشی تحت عنوان چنگیزی 

به  "کرمان(ار هویت فضای شهری در بافت تاریخی )باز

 مکان از ارتباط میان کند که هویتاین نکته اشاره می

و نیازهای  های فردیت انسان که متأثر از ویژگیذهنی

ت فضای شهری که سه بعد شکلی، انسانی اوست، با عینی

در پایان مدلی شود. معنایی و محتوایی دارد، ادراک می

مکانی و  گیری هویتثر در شکلمفهومی از عوامل مؤ

 .(Changizi, 2013)دهد ها ارائه میارتباط آن نحوه

هویت و مکانا رویکردی " پورجعفر و همکارانش در مقاله

کنند که هر له اشاره می، به این مسأ"شناسانهپدیدار

اندازی برخوردار از کیفیتی طبیعی است که با آن چشم

در خالل حرکتمان ارتباط برقرار کرده و ساخته دست 

با چنین کیفیتی تناظر برقرار کند تا ورود به  انسان باید

مکان و ماندن و اقامت در آن به امری واقعی بدل گردد. 

است که تمایز و تفاوتِ میان در رویارویی با پیکره و سیما 

-شکل گردد و زمینههای جمعی و فردی معین میعرصه

گردد. ی پدیدار میگیری و تقویت هویت فردی و اجتماع

روزگار  هایهرگونه خصلت یا سرشت در محیطدان فق

پنداری را به امری دشوار و  مدرن این یگانگی و یگانه

ه و خود این معضل به عامل حتی ناممکن بدل کرد

شده بدل رفتن بیشتر مکان  دست سازی در از سرنوشت

 .(Taban et al, 2012) است

زیبایی به  عنوان ارزیابی هویت و دیگری تحت در مقاله

با جدید نواب بافت قدیم و  ،(1389) زادهتالش بهناز امین

مورد بررسی قرار گرفت و در پایان این روش پیمایشی 

برای اغلب فضاها،  به طورکلی که نتیجه حاصل شد

ثیر بیشتری أذهنی ت معیارهای عینی نسبت به معیارهای

ارتباط ، اما در زیبا و با هویت دارند در انتخاب یک منظر
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شود و نتیجه برعکس میبا فضایی با کاربری مذهبی، 

 ,Aminzade)گردند معیارهای ذهنی بر عینی غالب می

2010). 

 

 ارچوب نظریهچ -8-1

با مروری بر پژوهش محققان در زمینه هویت و مکان، 

از ارتباط توان چنین تعریف کرد که هویت مکان را می

های فردی و ثر از ویژگیبین ذهنیت انسان که متأ

نیازهای انسانی اوست، با عینیت فضای شهری ادراک 

کلی یا کالبدی، ش شود. هویت مکان دارای سه مؤلفهمی

 های شکلی و اجتماعیلفهکه مؤ است معنایی و اجتماعی

های معنایی در بعد ذهنیت قابل لفهدر بعد عینیت و مؤ

د بود. براساس مطالعات نبندی خواهبررسی و تقسیم

ی بر در فضاهای مذهبی معیارهای ذهن (2010) زادهامین

عینی اولویت دارند. از این رو در ادامه با توجه به اینکه 

مذهبی  نسبتابافت مورد مطالعه این پژوهش، بافتی 

های لفهشود که تأثیر مؤ، بررسی میشودمحسوب می

مندی این بافت چگونه است. لذا برای این مختلف بر هویت

و همچنین تکمیل  یابی به نتایج دقیقتر،دستمنظور و 

ای، مطالعات پیمایشی انجام شده مطالعات کتابخانه

 به نظر ساکنان و کسبه که تجربهاستا چراکه توجه 

تواند راهگشا و مفید اند، میبودن در این بافت را داشته

 باشد.

وجود یا عدم  که فرضیاتاست سعی بر این رو از این

و همچنین  افت قدیمی رشتمکانی در ب وجود هویت

در  های عینی و ذهنیلفهمیزان تأثیرگذاری هر یک از مؤ

-مورد واکاوی قرار گیرد. برای این به آنهابخشی  هویت

های مستندی که از گذاری مؤلفهثیرمنظور به بررسی تأ

یکی مندی بر هویت (7)جدول اند مطالعات مستخرج شده

شده استا تا از  پرداخته رشتهای تاریخی شهر بافتاز 

های بافتالگویی برای وجود هویت در این طریق بتوان 

ادامه به هدف اصلی این ئه داد و دراار تاریخی شهر

پژوهش که ارائه راهکارهایی برای ارتقای هویتمندی در 

های تاریخی است، های جدید با الگوبرداری از بافتبافت

 دست پیدا کرد.

 

 

 روش تحقیق -2
تحقیق فرآیندی نظاممند، برای یافتن پاسخ یک  روش

پژوهش حاضر در له است. حل یک مسأ پرسش یا راه

های لفهمؤ یابی بهآوری اطالعات اولیه و دستبرای جمع

 مبنای مطالعاتبر ،تفسیری -روش تحلیلیهویت مکان 

ها با بافت، لفهبرای مطابقت مؤو نیز ای و کتابخانهاسنادی 

نظری  مبانیبه عبارتی مشاهده میدانی انجام شده است. 

آمده و  دست ای بهپژوهش از طریق مطالعات کتابخانه

صورت مستند  های سنجش موضوع در جدولی بهشاخص

ی هامبنای شاخص بر اند. سپساستخراج شده

یابی به اطالعات دقیقتر و با هدف دست، استخراجی

از روش پیمایشی و استناد ها لفهمؤ ندیبدرباره اولویت

 به نظر ساکنان این محل استفاده شده است. از این رو

گانه مبنای طیف پنج ای برنامهاقدام به طراحی پرسش

ها با استفاده از جدول پرسش نامه. تعداد لیکرت شد

با تکمیل اند. عدد در نظر گرفته شده 373ان، مورگ

اقدام به ، SPSSافزار نرمکردن آنها در ها و واردنامهپرسش

های ثیرگذار بر هویتمندی بافتاستخراج عوامل اصلی تأ

استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی شده  قدیمی با

گرسیون چند استفاده از روش تحلیل ر است. سپس با

و با روش گام به گام(، ضریب بِتا برای متغیره خطی )

ه ضرایب باساس عوامل مشخص گردید. در نهایت، بر

 بندی آنها پرداخته شد. دست آمده به اولویت

 ابتدا از آزمون پایایی و روایی برای سنجش استاندارد

شناخت  ، در ادامه براینامه استفاده شدبودن پرسش

-، فراوانی، درصدجدول گروه نمونه از  های ویژگی

تفاده معیار و حداقل و حداکثر نمرات اس میانگین، انحراف

 های تحلیل. سپس نتایج کمی توسط آزمونآمدبه عمل 

و تحلیل رگرسیون چند   KMO-عاملی، آزمون بارتلت

 متغیره خطی آنالیز شد.

نفر بعد از بررسی صحت  373آمده از دسته های بداده

-شده و بررسی داده های مفقودها، بررسی دادهورود داده

 های پرت در دو بخش استنباطی و توصیفی تحلیل شده

 است.
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 بندی متغیرهای مؤثر در هویت مکان بافت مورد نظرند سازی و جمعمست -7جدول 

Tab. 7-Documenting and summarizing the variables that affect the location of the text. 

ابعاد
 

 متغیرها

Jav
ad

i et al, 2
0
1

5
 

D
eh

g
h
an

, 2
0
1
4

 

C
h
an

g
izi, 2

0
1
3

 T
ab

an
 et al, 2

0
1

1
 

P
o

u
r jafar, 2

0
1
2

 A
m

in
 zad

e, 2
0
1
0

 

A
n

sari, 2
0
1
4

 B
em

an
ian

, 2
0

1
0

 

M
ireei, 2

0
1
3

 

M
ah

m
o

o
d

i n
ezh

ad
, 

2
0
0
8

 

ی
شکل

 

     • • • • •  تجانس و هماهنگی بصری و عملکردی نظم فضایی

 •  • •   • •   ریتم )توالی و تداوم در دیدهای پیاپی(

   • • • • •  •  ادراگینظم 

       • •   وضوح، روشنی و سادگی

 •      •    قلمرو

    •   • •   تباین فضایی تنوع فضایی

   • •   • •   تعریف سلسله مراتب فضایی

   • •   •    کیفیت بصری و هنری

محصور کردن 

 فضا

 •  •   • • • • • محصوریت فضاها با توجه به عملکردشان

 •  •     •  • هماهنگی الگوی نماها

ای مشخص و  شکل گیری عناصر نشانه هانشانه

   تصوی ذهنی مشخص
• • 

•  •  • • 

مقیاس 

 انسانی

عرض مناسب فضا و  عدم بروز احساس 

 • • تنگی فضا
• • 

 • •    

طراحی 

 اقلیمی

 طراحی اقلیم

 • 
• • 

•   •   

ی
اجتماع

 

 •      •  •  عاطفی وکالبدی افراداحساس امنیت  فردی

 •     • •   • گسترش مفهوم خود

 • •      • • • تعامالت اجتماعیامکان بروز  جمعی

  •      • •  فعال بودن در ساعات زیادی از شبانه روز

های مختلف اجتماعی قابلیت حضور گروه

های جاذب در فضا و گوناگونی در کاربری

 جمعیت

 • •      •  

ی
معنای

 

 •    • • • •   هامعنی دار بودن مکان

   •  •  • •   پیشینه تاریخی )ریشه داشتن(

        •  • های فرهنگیارتباط و انتقال ارزش

      • • •   هاهای زیباشناختی و استفاده از تزئینارزش

         •  های رفتاریمشابهت به انگیزه

 •   •  • • • • • مسیر حرکت(خوانایی )وضوح 

 •    •   • •  احساس تعلق

سیمای شهری و تصویر ذهنی )تطبیق عینیت فضا با 

 • های ذهنی(اندوخته
 •  

      

     •   • • • خاطرات جمعی

 •      •   • یابیبازشناسی مسیر و جهت

 •          مرکز گرایی و توجه به اصل توحید
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 آزمون پایایی-2-1

الت و أر هر یک از سومعیا متغیرها، میانگین و انحراف

چه مقدار شود. در جدول هرها مشاهده میتعداد نمونه

-آلفا به یک نزدیکتر باشد نشان از پایایی بیشتر پرسش

باشد پایایی خوب   0.7آلفا بیشتر از  . اگر مقدارنامه دارد

باشد پایایی متوسط و اگر کمتر از  0.7تا  0.5و اگر بین 

 (8جدول )نامه فاقد پایایی الزم است پرسشباشد،  0.5

کننده در نفر از افراد شرکت 373، سن 9باتوجه به جدول 

نفر  51 است کهبندی شدهمطالعه در پنج گروه طبقه این

نفر  125سال،  20درصد( در گروه کوچکتر از  13.7)

 83سال،  35 -20سنی  درصد( در گروه 33.5)

 20.4)نفر  76سال ،  50 -36درصد( در گروه 22.3نفر)

درصد(  10.2نفر ) 38 سال و 65 -51درصد( در گروه 

 سال قرار گرفته بودند. 65 بزرگتر از
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ه ب 0.55نامه مقدار باخ برای این پرسشمقدار آلفای کرون
دهنده این موضوع است که مقدار مده است که نشاندست آ

 پایایی این پرسشنامه در حد متوسط است.

 

 شناختی گروه نمونههای جمعیتتوصیف ویژگی-2-2
 توصیف گروه نمونه براساس سن -

 

 

 توصیف گروه نمونه بر اساس سن-4شکل 
Fig. 4-Describe sample groups based on age 
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125

83 76

38
0
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100

150

0-20 20-35 36-50 51-65 >65 فراوانی

 توصیف گروه نمونه براساس سن-9جدول 
Tab. 9-Describe sample groups based on age 

درصد  فراوانی سن 

 فراوانی

 درصد تجمعی

 7/13 7/13 51 سال <20

 2/47 5/33 125 سال 20-35

 4/69 3/22 83 سال 36-50

 8/89 4/20 76 سال 51-65

 100 2/10 38 سال> 65

  100 373 کل

 توصیف گروه نمونه براساس جنسیت-10 جدول

Tab. 10-Description of the sample group based 

on gender 

 درصد تجمعی درصد فراوانی فراوانی جنسیت

 7/43 7/43 163 زن

 100 3/56 210 مرد

  100 373 کل

 آماره پایایی 
Reliability statistics 

 تعداد آیتم آلفای کرونباخ

0.557 29 

 التانحراف معیار هر یک از سوأیانگین و م -8 جدول
Tab. 8-Average and standard deviation of each question 

 انحراف معیار میانگین تعداد سوأالت انحراف معیار میانگین تعداد سوأالت

X1 373 65/3 127/1 X16 373 39/3 411/1 

X2 373 29/3 302/1 X17 373 35/3 392/1 

X3 373 74/2 24/1 X18 373 14/3 398/1 

X4 373 46/3 256/1 X19 373 31/3 367/1 

X5 373 22/3 365/1 X20 373 59/3 314/1 

X6 373 52/3 307/1 X21 373 27/3 343/1 

X7 373 90/2 320/1 X22 373 28/3 357/1 

X8 373 99/2 393/1 X23 373 10/3 343/1 

X9 373 13/3 347/1 X24 373 58/3 325/1 

X10 373 9/2 324/1 X25 373 57/3 347/1 

X11 373 26/3 353/1 X26 373 28/3 345/1 

X12 373 91/2 335/1 X27 373 46/3 376/1 

X13 373 15/3 382/1 X28 373 45/3 352/1 

X14 373 35/3 391/1 X29 373 45/3 378/1 

X15 373 28/3 366/1     
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 توصیف گروه نمونه براساس جنسیت -

 
 توصیف گروه نمونه بر اساس جنسیت-5 شکل

Fig. 5-Description of the sample group based on 

gender 

 
 تحصیالتتوصیف گروه نمونه براساس  -

 

 
 توصیف گروه نمونه بر اساس تحصیالت-6شکل

Fig. 6-Description of sample group based on 

education 

394 :148) 

 

 های زندگیاساس سال توصیف گروه نمونه بر -

 

 
 های زندگیتوصیف گروه نمونه براساس سال-7شکل 

Fig. 7-Description of the sample group based on 

years of life 

 

 
آشنایی  دلیله بجامعه آماری انتخاب شده به طور کلی 

های شکلی، معنایی و گیبیشتر نسبت به بافت و ویژ

از ساکنین و سازان، ساغری های موجود در محلهفعالیت

نظر  اند، بافت موردمورد نظر انتخاب شده کسبه محله

لب افرادی که در آن سکونت بافت قدیمی است و اغ

زندگیشان را های کسانی بودند که بیشتر سالداشتند، 

-یا بعد از اینکه برای سکونت از ساغری، انددر آنجا بوده

دوباره برای کسب و کار خود به آن  اند،سازان خارج شده

اند. اغلب افراد انتخاب شده در گروه سنی محل بازگشته

-سال بودند و در راسته اصلی خیابان و قسمت 40باالی 

-که پاسخ های قدیمیتر محله سکونت داشتند، در حالی

سال بودند، در  40 دهندگان جوانتر که در گروه سنی زیر

 ،هااساس گفته و برکردند های جدیدتر زندگی میقسمت

-انگیزی کمتری را نسبت به خیابانحس مکان و خاطره

اظ سطح کردند. از لحهای جدیدتر احساس می

داشتند و ن دانشگاهیتحصیالت نیز بیشتر افراد سواد 

 داشتند یا یا تحصیالت ابتدایی نیز اغلب خوردهافراد سال

 بودند.سواد بی

 
 آزمون تحلیل عاملی- 3-2

کردن آننامه و وارداز استخراج اطالعات از پرسشپس 

تشکیل ماتریس اولیه  ، اقدام بهSPSSافزار ها در نرم

ردیف )هر ردیف به  373د. این ماتریس از اطالعات ش

ستون )هر ستون به ازای یک  29 نامه( وازای بک پرسش

متغیر( تشکیل گردیده است. خروجی اول تحلیل عاملی 

همواره بین  ،KMO. مقدار است KMOمربوط به آزمون 

 0.5نظر کمتر از است. در صورتی که مقدار مورد 1و  0

عاملی مناسب نخواهند بود. اما ها برای تحلیلباشد داده

باشد، همبستگی  0.5صورتی که این مقدار باالی در
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<5 6ta 10 11ta 1516ta 20 >20 فراوانی

 توصیف گروه نمونه براساس تحصیالت-11 جدول

Tab. 11-Description of sample group based on 

education 

 تجمعیدرصد  درصد فراوانی فراوانی وضعیت تأهل

 6/19 6/19 73 ابتدایی

 70 4/50 188 دیپلم

 6/90 6/20 77 دیپلمفوق

 9/98 3/8 31 لیسانس

 100 1/1 4 لیسانس فوق

  100 373 کل
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. ها برای تحلیل مناسب خواهد بودموجود در میان داده

 برایها هداد بودن مناسب ازاطمینان  برای دیگر سوی از

آزمون  کرد. بارتلت استفاده آزمون از باید عاملی، تحلیل

 آن به وابسته احتمال که معنادار است هنگامی بارتلت

 13 جدول با مطابق پژوهش این در باشد.  0.05از  کمتر

دست آمد که ه ب 0.656برابر  KMOآزمون  عددی مقدار

ها برای موجود دادهبه معنی آن است که همبستگی 

بعد مربوط به آزمون  تحلیل مناسب خواهد بود. خروجی

مقدار آزمون بارتلت در  13مطابق با جدول  بارتلت است.

در (. Sig=0/00حد پذیرش قرار دارد. )سطح معناداری، 

کند که مشخص می ادامه به تحلیل عاملی پرداخته شد

 سازیعاملی در کاهش و خالصهکه برآیند تحلیل

نهایی  های کیفیت به چند عاملها و سنجهشاخص

منتهی شده است و مهمتر اینکه سهم هریک از عوامل 

  میزان بوده است. مکان به چه مربوطه در تبیین هویت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عامل به عنوان عوامل  11، در نهایت 14 مطابق با جدول

سازان مشخص مکان در ساغری کننده هویتتبیین

  گردید.

درصد از کل واریانس را توضیح  9.94 این عامل عامل اول:

 دهد. این عامل بیشترین نقش را در تبیین هویتمی

یافته  د. با مالحظه ماتریس عاملی دورانکنمکان ایفا می

-ارتباط انتقال ارزش»این عامل با شود که مشاهده می

« خاطرات جمعی»و « بازشناسی مسیر»، «های فرهنگی

عامل »توان دارای بیشترین ارتباط است. این عامل را می

 گذاری کرد. نام« شناختی -ادراکی

درصد از کل واریانس را  6.305این عامل  عامل دوم:

، «سلسله مراتب فضایی»دهد. این عامل با توضیح می

بیشترین ارتباط « تعامالت اجتماعی»، «راحی اقلیمط»

« اجتماعی -عامل محیطی»توان . این عامل را میاست

 گذاری کرد. نام

درصد از کل واریانس را  5.474این عامل  عامل سوم:

و « فعال بودن شبانه روز»دهد. این عامل با توضیح می

. این عامل را استدارای بیشترین ارتباط « مرکزگرایی»

گذاری  نام« های اجتماعیکارکردها و فعالیت»توان می

 کرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های کایرز مییر و بارتلت در مقادیر آزمون-13جدول 

 سازان رشتمکان در محله ساغری شناسایی هویت

Tab. 13-Quantification of Keys Mire and 

Bartlett's Identity Identification in Saghtar-e 

Azan Neighborhood in Rasht 

 (KMOآزمون کفایت نمونه گیری کایزر مییر ) 656/0
 کای اسکوئر 267/906

 درجه آزادی 406 آزمون کرویت بارتلت
 داریسطح معنی 000/0

 سازان رشتهای هویت مکان در محله ساغریمجموع واریانس تبیین شده مؤلفه-14جدول 

Tab. 14-The total variance of the location identity components in the Saghari-Sazan neighborhood of Rasht 

 عامل
ویژه اولیهمقادیر  یافتهچرخش  مقادیر   

 درصد تجمعی درصد واریانس کل درصد تجمعی درصد واریانس کل

1 2.884 9.944 9.944 1.751 6.038 6.038 

2 1.828 6.305 16.249 1.563 5.390 11.428 

3 1.578 5.474 21.723 1.559 5.377 16.805 

4 1.394 4.806 26.528 1.511 5.211 22.016 

5 1.309 4.515 31.043 1.474 5.082 27.098 

6 1.255 4.327 35.369 1.469 5.067 32.165 

7 1.195 4.120 39.490 1.410 4.862 37.027 

8 1.126 3.882 43.372 1.399 4.823 41.751 

9 1.095 3.775 47.147 1.254 4.324 46.175 

10 1.056 3.641 50.788 1.236 4.262 50.438 

11 1.041 3.589 54.377 1.143 3.940 54.377 
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درصد از کل واریانس را   4.806 این عامل عامل چهارم:

 -کیفیت هنری»و « قلمرو»دهد. این عامل با توضیح می

توان . این عامل را میاستبیشتر در ارتباط « بصری

 گذاری نمود. نام« بندی دید و حرکتسامان»

درصد از کل واریانس را  4.515این عامل  عامل پنجم:

« فضاییتباین»، «ریتم»دهد. این عامل با توضیح می

« آرایش فضا»توان . این عامل را میاستبیشتر در ارتباط 

 گذاری نمود. نام

درصد از کل واریانس را  4.327این عامل  عامل ششم:

تجانس و هماهنگی بصری »دهد. این عامل با توضیح می

. استبیشتر در ارتباط « نه تاریخیپیشی»و « و عملکردی

 .گذاری نمود نام« ثبات»توان این عامل را می

درصد از کل واریانس را  4.120این عامل  عامل هفتم:

و « محصوریت فضا»دهد. این عامل با توضیح می

ارتباط را دارد. این عامل را  بیشترین« سیمای شهری»

 گذاری نمود. نام« پیکره و سیما»توان می

درصد از کل واریانس را  3.882این عامل  عامل هشتم:

، «ش مفهوم خودگستر»دهد. این عامل با توضیح می

و « ی مختلف اجتماعی در فضاهاقابلیت حضور گروه»

. این عامل استبیشتر در ارتباط « بودن فضاها دارمعنی»

 گذاری نمود. نام« هویت فردی و جمعی»وان ترا می

درصد از کل واریانس را  3.775این عامل  عامل نهم:

، «وضوح، روشنی و سادگی»دهد. این عامل با توضیح می

. این عامل را استبیشتر در ارتباط « احساس تعلق»

 گذاری نمود. نام« آسایش محیطی»توان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد از کل واریانس را  3.641این عامل  عامل دهم:

امنیت »، «ادراکینظم »دهد. این عامل با توضیح می

دارای بیشترین « نماها الگوی»و « عاطفی و کالبدی افراد

 گذاری کرد. نام توان امنیت. این عامل را میاستارتباط 

درصد از کل واریانس را  3.589این عامل  عامل یازدهم:

و « عرض مناسب فضا»دهد. این عامل با توضیح می

رین ارتباط دارای بیشت« های زیباشناختیارزش»

گذاری  نام« ساختار محیط»توان .این عامل را میاست

 نمود.

 مکان محله ثر بر هویتؤپس از تعیین عوامل اصلی م

رابطه میان این عوامل و  باید به سازان رشت،ساغری

استفاده از تحلیل  منظور با همین برد. به پی مکان هویت

گام( ،  به )و با روش گام متغیره خطی رگرسیون چند

 بار دیگر فرضیات شود.ضریب بتا برای عوامل مشخص می

های مربوط گردد تا در ادامه استنباطپژوهش مطرح می

 پژوهش ارائه شوند.  به فرضیات

 

 نتایج و بحث -3
بندی متغیرهای بعد از تحلیل عامل اولویت-3-1 

 اکتشافی
قابل مشاهده است،  15طور که در جدول شماره  همان

 از تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی، ضریبِاستفاده با

بتا برای عوامل بعد از تحلیل عاملی اکتشافی مشخص 

 شد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی متغیرها بعد از تحلیل عامل اکتشافییتونتایج آزمون رگرسیون و اول -15جدول 

Tab. 15-Results of regression test and prioritization of variables after exploratory factor analysis 

 (x,y,zامتیاز نهایی ) (zمیانگین نارضایتی ) (yضریب بتای عامل ) (xضریب بار عاملی ) نوع متغیر اولویت

 190/1 73/3 282/0 138/1 یعهویت فردی و جم 1

 11/1 17/4 261/0 028/1 شناختی -ادراکی 2

 009/1 44/3 287/0 105/1 اجتماعی -محیطی 3

 569/0 3 201/0 945/0 امنیت   4

 182/0 03/1 175/0 01/1 آسایش محیطی 5

 180/0 25/1 144/0 004/1 ثبات 6

 179/0 82/0 202/0 084/1 آرایش فضا 7

 17/0 8/0 212/0 037/1 های اجتماعیها و فعالیتکارکرد 8

 004/0 21/0 22/0 045/1 بندی دید و حرکتسامان 9

 037/0 19/0 186/0 058/1 ساختار محیط 10

 014/0 41/0 211/0 084/1 پیکره و سیما 11
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ادامه با ضرب سه مقدار ضریب بار عاملی متغیر، بتای در

توان به رتبه بندی عامل و میزان نارضایتی متغیر می

سازان  های هویت مکانی ساغریعنوان اولویت متغیرها به

در  دست آمدهه اساس امتیاز نهایی ب دست یافت. بر

 های هویتلفهسازان رشت، مؤ هویت مکان محله ساغری

تی و عوامل شناخ -فردی و جمعی، عوامل ادراکی

 های دیگر اولویت دارد.لفهاجتماعی بر مؤ -محیطی

 آزمون فرضیات-2-3

های عینی لفهتر از مؤهای ذهنی بیشلفهمؤ فرضیه اصلی:

ر بوده مؤث بخشی به بافت قدیمی شهر رشتدر هویت

 است. 

اساس  طور که پیشتر نیز توضیح داده شد، بر همان

در  (2010)زاده مطالعات صورت گرفته توسط امین

ش که کاربری مطالعه آن پژوه هایی از بافت موردقسمت

های ذهنی موجب باهویتتر لفهمذهبی داشته، اغلب مؤ

 اند، لذا باهای عینی شدهلفهحوزه نسبت به مؤشدن آن 

بافت مورد مطالعه پژوهش حاضر )محله توجه به اینکه 

مذهبی است که دارای سازان( یک بافت نسبتا ساغری

های علمیه است و های متعدد و حوزهزادهمساجد، امام

مسجد  همچنین نشانه شهری این محله نیز گلدسته

 ای مشابه نتیجهرود نتیجهبوده است، انتظار می گلدسته

صلی به این رو فرضیه ا زاده حاصل شود، ازپژوهش امین

های لفههای ذهنی از مؤلفهکه مؤ این شکل تعریف شده

 ثرتر بوده است. بخشی آن مؤعینی در هویت

، ضریب متغیره خطی استفاده از تحلیل رگرسیون چند با

بتا برای عوامل مشخص شد. در ادامه با ضرب سه مقدار 

نارضایتی ضریب بار عاملی متغیر، بتای عامل و میزان 

های عنوان اولویت بندی متغیرها بهتوان به رتبهمتغیر می

 سازان دست یافت.مکانی ساغری هویت

 

 

 

 

 

 

 

مکان  دست آمده در هویته اساس امتیاز نهایی ب بر 

 هایمؤلفهعینی بر  هایمؤلفهسازان رشت، محله ساغری

ذهنی اولویت دارد. به این ترتیب، فرضیه تحقیق رد شده 

لذا  (.17و  16شود )جدول و فرضیه صفر پذیرفته می

-دست آمده برخالف پژوهش امینه ب باتوجه به نتیجه

های عینی زاده، در بافت مورد مطالعه این نوشتار مؤلفه

 های ذهنی غالب هستند.در هویتمندی، بر مؤلفه

مکان،  های ذهنِی هویتبین مؤلفهاز  :1فرضیه ریز

ذهنی  همراه سیمای شهری و تصویرتاریخی به پیشینه

-بیشترین تأثیر را در هویتمندی بافت قدیمی ساغری

 سازان دارند. 

مراتب تاریخی این محله، ریتم، سلسله توجه به پیشینه با

رود های ظاهری، انتظار میو تباین فضایی و دیگر ویژگی

بیش از عوامل دیگر، پیشینه و تصویر ذهنیِ موجود در 

 ذهن افراد موجب تشخص ویژه برای این محله شده باشد.  

با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره خطی، ضریب 

بتا برای عوامل مشخص شد. در ادامه با ضرب سه مقدار 

میزان »و « بتای عامل»، «ضریب بار عاملی متغیر»

عنوان  بندی متغیرها بهتوان به رتبهمی« متغیرنارضایتی 

 سازان دست یافت. برمکانی ساغری های هویتاولویت

مکاِن  دست آمده در هویته اساس امتیاز نهایی ب

پیشینه تاریخی و  های مؤلفهسازان رشت، ساغری

اولویت دارد. بنابراین این  هامؤلفهسیمای شهری بر دیگر 

 (.18)جدول شود فرضیه پذیرفته می

های عینی نشانه و ابعاد جمعی لفهاز بین مؤ :2فرضیه ریز

 .بررسی استی موردگذارتر از بقیه متغیرهاثیرتأ

سازان برای اغلب افراد یادآور ساغری باتوجه به اینکه محله
عنوان نشان شهری آن است و مسجد گلدسته به  گلدسته

 های تجاری خرد و مساجد و فضای همچنین به دلیل کاربری
 
 
 
 
 
 
 
 

 های ذهنی و عینیلفهجدول آمار توصیفی مؤ-16جدول 

Tab. 16-Descriptive table of mental and objective components   

 حداکثر حداقل واریانس انحراف معیار میانگین نوع متغیر

 57 27 981/35 998/5 47/40 های ذهنیمؤلفه

 98   47 256/58 633/7 43/67 های عینی مؤلفه

 بندی متغیرهای ذهنی و عینینتایج آزمون رگرسیون و اولویت-17جدول 

Tab. 17-Results of regression test and prioritization of objective and objective variables 

 (x,y,z) امتیاز نهایی (zمیانگین نارضایتی ) (yضریب بتای عامل ) (xضریب بار عاملی ) نوع متغیر اولویت

 48/17 47/34 535/0 948/0 های  ذهنیمؤلفه 1

 65/32 43/59 628/0 875/0 عینی   هایمؤلفه 2
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روز و فعال بودن محله در ساعات زیادی از شبانه فرهنگی،
امکان برقراری  های سنی مختلف،گروه پذیریقابلیت حضور

وجود دارد، از این رو تعامالت اجتماعی در نقاط مختلف آن 
های عینی نشانه و ابعاد جمعی در لفهرود از بین مؤانتظار می

 باشد. ثیر بیشتری داشته مندی این بافت تأهویت

، ضریب از تحلیل رگرسیون چندمتغیره خطی استفاده با

 بتا برای عوامل مشخص شد. در ادامه با ضرب سه مقدار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان »و « بتای عامل»، «ضریب بار عاملی متغیر»

عنوان بندی متغیرها بهتوان به رتبهمی« نارضایتی متغیر

 سازان دست یافت. برمکانی ساغری های هویتاولویت

مکانِ محله  دست آمده در هویته نهایی ب اساس امتیاز

 های طراحی اقلیم و کیفیتلفهسازان رشت، مؤساغری

-اینهای دیگر اولویت دارد و بهلفهبصری بر مؤ -هنری

ترتیب این فرضیه پژوهش رد شده و فرضیه صفر مورد 

 (.19)جدول شود قبول واقع می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بندی متغیرهانتایج آزمون رگرسیون و اولویت-18جدول 

Tab. 18-Results of regression test and prioritization of variables 
 

 (x,y,zامتیاز نهایی ) (zمیانگین نارضایتی ) (yضریب بتای عامل ) (xضریب بار عاملی ) نوع متغیر اولویت
 366/0 95/2 124/0 001/1 پیشینه تاریخی 1

 362/0 88/2 126/0 997/0 سیمای شهری 2

 353/0 42/2 126/0 1.001 مشابهت 3

 348/0 72/2 128/0 1.002 های زیباشناختیارزش 4

 347/0 69/2 129/0 1.001 معنی دار بودن 5

 337/0 73/2 125/0 989/0 ارتباط انتقال 6

 326/0 55/2 129/0 993/0 مرکزگرایی 7

 323/0 55/2 127/0 999/0 بازشناسی 8

 322/0 54/2 130/0 1.008 خاطرات جمعی 9

 308/0 43/2 127/0 999/0 تعلق احساس 10

 305/0 42/2 123/0 989/0 خوانایی 11

 

 بندی متغیرهانتایج آزمون رگرسیون و اولویت-19جدول 

Tab. 19-Results of regression test and prioritization of variables 
 (x,y,zامتیاز نهایی ) (zمیانگین نارضایتی ) (yضریب بتای عامل ) (xضریب بار عاملی ) نوع متغیر اولویت

 398/0 85/2 131/0 005/1 طراحی اقلیم 1

 393/0 01/3 131/0 998/0 کیفیت هنری، بصری 2

 391/0 09/3 127/0 997/0 عرض مناسب فضا 3

 385/0 10/3 124/0 1.003 سلسله مراتب 4

 381/0 1/3 124/0 992/0 الگوی نماها 5

 379/0 86/2 132/0 004/1 قابلیت حضور 6

 364/0 87/2 127/0 1 محوریت فضا 7

 0//359 78/2 129/0 002/1 قلمرو 8

 353/0 65/2 132/0 010/1 فعال بودن شبانه روز 9

 353/0 74/2 128/0 007/1 عناصر نشانه 10

 352/0 72/2 129/0 005/1 مفهوم خود گسترش 11

 342/0 61/2 132/0 995/0 تعامالت اجتماعی 12

 338/0 65/2 129/0 99/0 امنیت عاطفی 13

 317/0 61/2 122/0 998/0 ریتم  14

 313/0 26/3 119/0 986/0 نظم ادراکی 15

 301/0 48/2 122/0 996/0 تباین فضایی 16

 300/0 54/2 118/0 002/1 وضوح، روشنی، ادراکی 17

 254/0 35/2 107/0 011/1 هماهنگی، تجانس 18
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 گیرینتیجه -4
ه به طور کلی هویت از دو بعد عینی و ذهنی تشکیل شد

اعی و های اجتملفهاست که بعد عینی آن مربوط به مؤ

 های معنایی هستند. برلفهفرمی و بعد ذهنی ناشی از مؤ

مشخص شد که در بافت اساس پژوهش صورت گرفته، 

معیارهای عینی نسبت به معیارهای ذهنی مورد مطالعه 

 ،ثیر بیشتری دارندباهویت تأدر انتخاب یک منظر 

ترجیحات ساکنین نشانگر آن است که پیشینه تاریخیِ 

 -کیفیات مناسب بصری /یطراحی اقلیم غنی این بافت و

هنری و عرض مناسب فضا عواملی هستند که بیشترین 

. بر این اساس در دهستنمکان آن دارا  تأثیر را در هویت

مطالعه  اصل موجود در بافت قدیمی مورد چهارادامه به 

-های جدید میشود که توجه به آن در بافتپرداخته می

 تواند اولویت بیشتری داشته باشد. 

های جدید در جهت ایجاد آسایش راحی ساختمانط-1

اقلیمی به صورتی که با اصول معماری آن اقلیم مطابقت 

گویی  راستای پاسخ طریق بتوان در تا بدین داشته باشد

مسکن  انسان گامی برداشت. چراکه تیبه نیازهای زیس

هایی است که آن را از مسکن معاصر ویژگی بومی دارای

ساخته شده است متمایز  روزهای بهتقلید از نقشه که به

 .بخشدآن هویت ویژه می کند و بهمی

قی در و خالت و نقش و نگارها، نقش زنده تزئینا-2

تواند میایرانی داشته است. این زیبایی بصری  معماری

-شدن شکل معماری شود و معنا و هویت ویژهباعث غنی

ببخشد. برای اینکه تزئینات در معماری  ای به فضا

های جدید شود باید از امروزی باعث هویتمندی بافت

بودن  هایی استفاده شود که در عین جدیدتزئینات و آرایه

اعاتی به زمان گذشته داشته باشند تا تماشای آنها ارج

 دعوتی برای سیر و سیاحت بودن، زینتی عالوه بر جنبه

 باشند.نیز پایان بی حظ آزادانه و

ها و عرض فضا بحث نسبت بین ارتفاع ساختمان-3

دهد. اگر تناسب درست و انسانی تناسب را تشکیل می

کند. آرامش ایجاد میباشد، از نظر روانی در ناظر احساس 

اگر اندازه یک فضا با پیکر انسان ارتباط مطلوب داشته 

شود که فضا مقیاس انسانی دارد. بنابراین باشد، گفته می

ها با های جدید به ارتفاعِ ساختمانباید در طراحی بافت

-از پیش توجه شود تا بدینتوجه به عرض معابر بیش

 د.طریق در مخاطب احساس آرامش القا شو

 تاریخی بافت و اصول مربوط به توجه به پیشینه-4

ر در هویتمندی بافت معماری ایرانی یکی از عوامل مؤث

شود. در این صورت فرد با فضا جدید محسوب می

ط ذهنی کند. اطمینان و تسلاحساس این همانی می

ق تعل ، باعث آسودگی خاطر و حسناشی از این فرآیند

 شود. بیشتر در افراد می

-بندی مؤلفهدنبال اولویته دیگر این پژوهش ب سویاز 

ای و به منظور تکمیل های مستخرج از مطالعات کتابخانه

-که برها، از مطالعات پیمایشی نیز بهره برده است آن

ی، متغیرها در یازده اساس تکنیک تحلیل عامل اکتشاف

 -عوامل ادراکی»مکان، شامل:  کننده هویتعامل تبیین

-کارکردها و فعالیت»، «اجتماعی -یمحیط»، «شناختی

آرایش »، «بندی دید و حرکتسامان»، «های اجتماعی

فردی و  هویت»، «پیکره و سیما»، «ثبات»، «فضا

ساختار »و « نیتام»، «آسایش محیطی»، «جمعی

استفاده از  اند. پس از آن بابندی شدهدسته« محیط

میان چندمتغیره خطی، رابطه ک تحلیل رگرسیون تکنی

های قدیمی مورد سنجش مکانِ بافت ها و هویتلفهمؤ

در نهایت، با ضرب سه مقدار عددی  قرار گرفته است.

میانگین »و  «ضریب بتای عامل»، «ضریب بار عاملی»

مکان در  بندی متغیرهای هویتبه اولویت« نارضایتی

 3 که با توجه به آن ه شدسازان پرداختبافت ساغری

-های جدید پیشنهاد میبرای هویتمندی بافت راهکار

 .گردد

 هویت فردی و جمعی طبق تحلیل رگرسیون چند-1

ثیر در هویتمندی بافت ، دارای بیشترین تأمتغیره خطی

-، برای پیاده کردن آن باید در طراحی بافتاستقدیمی 

به معلوم و مشخص بودن حد و  های جدید تا حد امکان

کند، مرز یا قلمرو فضایی که انسان در آن حضور پیدا می

توجه شود. اغلب قلمروها به صورت عمومی و خصوصی 

های قدیمی توجه شوند که در معماری بافتتفکیک می

میانی فضاهای عمومی و خصوصی کامال  و حد به قلمرو

ده کردن توان برای پیامحسوس و قابل درک است. می

قلمرو در یک بافت جدید حداقل به صورت یک واحد 

محلی، چند واحد همسایگی و قلمرو یک واحد مسکونی 
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توجه داشت. تا بدین طریق به این تمایالت فطری انسان 

 نیز پاسخ مناسب داده شود.

شناختی در یک بافت  -برای آنکه عوامل ادارکی -2

باید انتقال بندی این نوشتار  موجود باشد، طبق دسته

های فرهنگی، خاطرات جمعی و بازشناسی مسیر ارزش

موجود باشد. به صورت کلی برای رفتن به هر جایی باید 

، بنابراین ای داشتاول از مقصد، در ذهن دانسته یا خاطره

های بصری داشته تنها باید کیفیت نظر نه مکان مورد

توان را می مشخص و دریافتنی هم باشد. اینباشد، باید 

ها و تعریف نشینی عناصر و ورودیها، عقباندازیبا سایه

انتهای مسیر ایجاد کرد. از این رو برای ایجاد خاطرات 

ها و عناصری در بافت جمعی در بین مردم وجود شاخص

د ضمن کمک به بازشناسی توانضروری است که می

مسیرها، به ایجاد خاطرات جمعی نیز کمک کنند. 

نظر  برای این منظور فضاهایی را در توانهمچنین می

های سنی گرفت که ضمن برقراری تعامالت بین گروه

ای برای رفتارها و های مختلف، زمینهمختلف و با توانایی

هایی همچون های اجتماعی برقرار کند. فعالیتفعالیت

گزاری مراسم مختلف، که موجب برآیی، گفتگو، گردهم

زمان و یک مکان  هایی از مردم در یکگروهحضور

مشخص گردد. وجود بافت تجاری خرد در کنار بافت 

ها، قابلیت هایی مانند گوناگونی کاربریمسکونی ویژگی

های مختلف اجتماعی، امکان بروز تعامالت، حضور گروه

، های فرهنگیفضاهایی برای نشستن و انتقال زبانی ارزش

ند بافت تواروز، میفعال بودن در ساعات زیادی از شبانه

را به مکانی به عنوان واسط بین افراد با جامعه بزرگتر 

 . خود تیدیل کند

مراتب فضایی، اجتماعی با سلسله -عوامل محیطی-3

طراحی اقلیمی و تعامالت اجتماعی در ارتباط است. در 

های این میان یکی از عواملی که در مقایسه ساختمان

های های قدیمی در بافتنسبت به ساختمان جدید

عدم توجه به ند، کجلب توجه می مختلف شهر رشت

ست. شاید این غفلت هادر آنو اصول معماری بومی اقلیم 

 های جدیدتر را بتوان بهطراحان در ساخت بنا در بافت

عنوان یکی از عوامل مهم در عدم وجود هویت اصیل و 

همچنین عدم وجود تعلق خاطر و حس مکان در کاربران 

های جدید جهت بنابراین طراحی ساختمان ها دانست.آن

ایجاد آسایش اقلیمی به صورتی که با اصول معماری آن 

ثری در تواند گام مؤمی ،اقلیم مطابقت داشته باشد

نسان شناختی ا گویی به نیازهای زیستراستای پاسخ

که آن را از  هایی داردویژگی که مسکن بومی باشد. چرا

جدید ساخته  هاینقشه مسکن معاصر که به تقلید از

بخشد. کند و به آن هویت ویژه میمتمایز میشده است، 

مراتب فضایی باید در همچنین در ارتباط با سلسله

نظر گرفته شود  های جدیدتر این مهم درطراحی قسمت

که با تعریف فضاهای حرکت، توقف و استراحت از یک 

سو، و درنظر گرفتن فضاهای عمومی و خصوصی با 

های یابی از خیابان اصلی به کوچهمراتب دستسلسله

فرعی و توجه به عرض گذرها موجبات تعامالت اجتماعی 

  مراتب فضایی را فراهم ساخت.و وجود سلسله

مکان در  ی هویتاگرچه در پژوهش حاضر به ارزیاب

های ازان رشت پرداخته شد، لیکن شباهتسساغری

های قدیمی در سایر بافتتوان میان آن و بسیاری را می

مشاهده نمود. عواملی مانند: تباین فضایی،  شهر رشت

قلمرو، سلسله مراتب، استفاده از تزئینات، طراحی 

اقلیمی، توجه به مقیاس انسانی، امنیت عاطفی و کالبدی، 

تعامالت اجتماعی گسترده بین ساکنین، خاطرات 

ای س تعلق در بین آنها، عناصر نشانهجمعی، احسا

ان جز وجوه توگرایی، خوانایی و غیره را میشاخص، مرکز

قدیمی دانست که باعث  مشترک بسیاری از محالت

ه های بلفهنهایت مؤ دراند. یت مکانی ویژه در آنها شدههو

 ارائه گردید. 8شکل دست آمده در این نوشتار در 

توجه به قدیمی بودن بافت و سکونت  الزم به ذکر است با

های خورده در این محله، از محدودیتسالغالب افراد 

توان به عدم همکاری آنها در پرکردن تحقیق حاضر می

پهنه ها اشاره کرد. همچنین باتوجه به اینکه نامهپرسش

اقلیمی استان گیالن دارای سه پهنه معماری شامل 

ای، کوهستانی مرطوب و کوهستانی کوهپایه -ایجلگه

ی به اصول طراحی یابنیمه خشک است، برای دست

 توان محالتاستان گیالن می های جدیدمعماری در بافت

مورد نیز های معماری گیالن را قدیمی در دیگر پهنه

بررسی قرار داد و اصول مستخرج از آنها را با اصول نهایی 

ای دست آمده از این پژوهش که مربوط به بخش جلگهه ب

 کرد. ای است تجمیعکوهپایه -ایی جلگهاز پهنه



 

58 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشت پی
1 Maslow 
2 Phenomenologically 

3 Carmona 
4 Canter 
5 Ghasemi, Morvarid. (2011). Where are I from. 

Master thesis. Shahid beheshti university. 

 

 منابع
Ahmadi, Elahe. (2010). Tehran City Hall (with 

Sustainability Approach). Master's Degree in 

Architecture, Islamic Azad University, Tehran 

Central Branch, Tehran: Faculty of Arts and 

Architecture. 

 

Alexander, Christopher. (2002). Architecture and 

the secret of immortality. (Mehrdad ghiyomi, 

translator), Tehran: Shahid Beheshti University. 

Printing and Publishing Center. 

 

Alexander, Christopher. (2006). Template 

language (Reza Karbalaei Noori, Translator) 

(Hamid khademi, Editor), Fifth Printing, Tehran: 

Center for Architectural and Urban Research. 

 

Amid, Hasan. (1984). amid dictionary. Tehran: 

Amir Kabir Publishing. 

 

Aminzade, Behnaz. (2010). Validation of beauty 

and identity. HoviatShahr, 5 (7), 3- 14. 

 

Ansari, Mojtaba; Bemanian, Mohammadreza; 

Medghalchi, Leila. (2014). Spirit of Place in 

Persian Garden, 11 (28), 25- 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aryanpoor, Abbas. (1996). Persian to English 

dictionary. Tehran: Amir Kabir. 

 

Atashinbar, Mohammad. (2009). the Continuity 

of Identity in Urban Landscape. Baghnazar, 6 

(12), 45- 56.  

 

Behzadfar, Mostafa; Moradi Christian, Vara; 

Moghadam gharviri, Maryam. (2008). An 

Introduction to Recognizing Urban Identity of Old 

Kerman Texture. Shahm-e-Maghreb two-

monthly, 8 (67), 47-54. 

 

Bemanian, Mohammadreza; Gholami Rostam, 

Nasim; Rahmatpanah, Janat. (2010). Identity 

Elements in the Traditional Iranian House of 

Architecture, Case Study: Rasoolian House of 

Yazd. Two Journal of Islamic Art Studies (13), 

55-68. 

 

Canter, David. (1977a). the Psychology of Place. 

London: Architectural Press. 

 

Canter, David. (1977b). The Facets of Place, in 

G.T. Moore & R.W Marans (Eds), Advances in 

invironment, Behavior, and Design, Vol. 4: 

Toward the integration of Theo-ry, Methods, 

Research, and Utilization. NewYork: Plenum, pp. 

109-147. 

 

Carmona, Mathew, (2006), Public Place, Urban 

Space, Architectural Press, Elsevier, Oxford. 

Changizi, Negar; Ahmadian, Reza. (2013). 

Investigating Urban Space Identity Indicators in 

 

 سازان رشت ساغری های هویت مکان در محلهلفهمؤ -8شکل 

Fig.8-Location identity components in Saghari sazan neighborhood 

 سازان رشتساغری یهای هویت مکان در محلهمولفه

 

 

394 :148 ) 

 

 



 

 

59 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

Historical Context (Case Study: Kerman Bazaar). 

Journal of Iranian Islamic city, (11), 53-62.  

 

Daviran, Esmaeil; Kariminezhad, Malihe. (2014). 

Identity and sense of belonging in the new public 

spaces-urbanization, examples: Nahj-ol-Balagh 

boostan. HoviatShahr, 8 (18), 81-92. 

 

Dehkhoda, Aliakbar. (1992). dictionary. Tehran: 

Tehran University. 

 

Dehkhoda, Aliakbar. (1955). Persian dictionary. 

Tehran: Printing House of the National Assembly. 

 

Dehghan, Fateme; Noghsan Mohammadi, 

Mohammadreza. (2014). Canopy in the design of 

leisure urban spaces in Iran, a comparative study 

of the dimensions and components of vitality in 

the streets of the uprising and the tenth of 

Farvardin in Yazd city. Journal of Iranian Islamic 

city, (16), 55-69. 

 

Ghasemi, Morvarid. (2011). Where are I from 

(identity to historical textures). Rozane 

Publication, Tehran.  

 

Ghiyomi Bidhendi, Mehrdad. (2007). Meaning in 

western architecture. Tehran: Art Academy. 

 

Ghotbi, Aliakbar. (2008). the concept of Iranian 

identity and architecture today. Monthly Mirror of 

Reverie, (10).  

 

Golkar, Koorosh. (2001). Components of urban 

design quality. Sofe Scientific-Research Journal 

(32), Shahid Beheshti University Press, Tehran. 

65-38. 

 

Harrison, S, and Dourish, p. (1996). Re-place-ing 

Space: The Roles of Place and Space in 

Collaborative Systems. Proc. CSCW’96.ACM 

press. 

 

Javadi, Mahsa; Budagh, Mehrnaz; Makani, Vida. 

(2015). Income on the concept of the identity of 

the human environment by the components of 

space, space and body. Urban Management, (41), 

139-160. 

 

JavanForoozande, Ali; Matlabi, Ghasem. (2011). 

the concept of a sense of belonging to the place 

and its constituent factors. HoviatShahr, 5 (8), 27-

37.  

 

Kakoei, Moein. (2014). Analysis of Tehran's 

Valiasr Mosque with the Yohanni Plasma 

Phenomenology Approach. National Conference 

on Modern Theories in Architecture and 

Urbanism.  

 

Kamyar, Sajjad. (2014). Relationship of human 

perceptual facets with identity elements in 

architecture. Housing and village, (146). 

 

Karimi Azari, Amirreza; Bahaghighat 

Mangodehi, Hamidreza; Parvizi, Reza; Namazi 

jokandan, Sepide. (2015). investigating the 

Influence of Native Architecture Elements on 

Citizens' Living in Old Towns of Rasht: 

Sampling: Saghari sazan Neighborhood, Urban 

Management, (40), 284-269. 

 

Lang, John. (2012). Creation of Architectural 

Theory: The Role of Behavioral Sciences in the 

Design of the Environment. (Alireza Einifar, 

Translator) Tehran University Press, Sixth 

Edition.  

 

Lynch, Kevin. (1996). City View. (Dr. 

Manouchehr Mazini, Translator). Fourth edition, 

Tehran: Tehran University Press. 

 

Lynch, Kevin. (1998). the theory of good city 

shape. (Seyed Hossein Bahreini, translator). 

Tehran: Tehran University Press. 

 

Mahmoudi Nezhad, Hadi; Pour Jafar, Mohammad 

Reza; Bemanian, Mohammad Reza; Ansari, 

Mojtaba; Taghvaei, Aliyakbar. (2008). 

Phenomenology of the Urban Environment: A 

Tailor in Promoting Space to an Urban Area. 

Science and Technology Environment, 10 (4), 

282-297. 

 

Mahmoudi nezhad, Hadi; Poormand, Hasanali; 

Ranjazmay azari, Mohammad. (2010). the 

concept of place and imagery and its dimensions 

in urbanization from the point of view of Christian 

Schultz in the phenomenological approach. Two 

Urban Management Quarterly, (26), 79-92. 

 

Mansoori, Behrooz; Ilika, Shahin; Nasirsalami, 

Seyed mohammadreza; Saremi, Seyed Aliakbar. 

(2015). Explaining the concept of housing and 

habitation in the phenomenological approach and 

the approach of cultural-paradigm. Urban 

Management Quarterly, (39), 165-188. 

 

Maslow, A, (1943). Theory of human Motivation, 

Psychological Review, 50.  

 

Matlabi, Ghasem. (2006). Recognition of form-to-

performance ratio in architecture. Magazine Fine 

Arts, (25), Spring 64-55. 



 

60 

     
سال 

ششم
/ 

شماره
 

ول
ا

/
تان 

بس ر و ات
بها

7
9

 

Mireei, Mohammad; SiyafZade, Alireza; Noode 

farahani, Morteza. (2013). the role of urban 

landscape quality in creating social life and identity 

of citizens, Study: Navab Highway. Iranian Islamic 

City Publication, (11), 29- 39. 

 

Modiri, Atoosa. (2008). Place City Identity 

Quarterly, 2, 69-80. 

 

Moein, Mohammad. (1999). Selection of a certain 

culture. Tehran: Rayehe Cultural Publishing Center. 

 

Moein, Mohammad. (2005). Moein Persion 

Dictionary. Second edition, Tehran: Sahel 

Publishing. 

 

Mortazavi, Shahnaz. (2001). Psychology of the 

environment and its application. Tehran: Tehran 

University Press. 

 

Nasr, Tahere. Majedi, Hamid. (2013). A look at the 

category of identity in urban planning. Urmanshahr 

Architecture and Urban Planning, (11), 269- 277. 

 

Norberg-Schultz, C, (1981). Genius Loci: Paysage, 

Ambiance, Architecture. Brussels; Mardaga. 

 

Norberg-Schultz, Christian, (2002). Genius Loci: 

Towards a phenomenology of architecture. New 

York: Rizzoli. 

 

Oskuei, Mehrdad (2014). Gilan narrates historical 

postcards. (Morteza Azarakhshi, translator). Rasht: 

Farhang Ilia Publishing. 

 

Oxford advanced Learner dictionary, (2007). Oxford 

university press. 

 

Parkinson, John. (2001). Democracy, architecture 

and the public space. (Sahar Ghasemian: translator). 

Iranian Architecture Magazine, 30-29. 

 

Pour Jafar, Mohammad Reza; Taban, Mohsen; 

Pourmand, Hassan Ali. (2012). Identity and location; 

a phenomenological approach. City identity, 6 (10), 

79-90. 

 

Proshansky, H.M., Fabian, A.K. & Kaminioj, R. 

(1983). Place-identity: physical world socialization 

of the self. Journal of Environmental Psychology, 

vol3, 57-83. 

 

Proshansky, H.M. (1978) “The city and self-identity, 

Environment and Behavior, (2):147-169. 

Rappaport, Amos. (2005). Meaning built 

environment. (Farah Habib, translator). Tehran: 

Urban Planning and Processing Co.  

 

 

 

Raeisi, Iman; Eshghi Sanati, Hesam. (2012). the 

ratio of space and location in architecture, relying on 

the ideas of Martin Heidegger and Christine 

Nurburgh Schulz. Eastern Newspaper, 9 (1501), 11. 

 

Rahmani, Mahboube. (2010). its place and concept 

in traditional architecture and identity in the 

architecture of today. Road and Building Monthly, 8 

(71), 92-85. 

 

Relph, E, 1976, Place and Placelessness, Pion 

Limited, London. 

 

Sadat habibi, Ra’na. (2008). Mental imagery and the 

concept of place. Fine Arts, (35), 50-39. 

 

Sajjad zade, Hasan. (2013). the role of attachment to 

location in the identification of urban areas, 

examples: Hamedan Tomb Square. Baghnazar, 10 

(25), 79-88.  

 

Sajjad zade, Hasan; Pirbabaei, Mohammad. (2012). 

the process of meaning occurrence in the city 

atmosphere. Urmanshahr Architecture & Urban 

Development, No. (9), 177-186. 

 

Schultz-Norberg, Christian. (2005). Architecture, 

meaning and place. (Nowruz Borazjani, translator). 

Tehran: Jano jahan publications. 

 

Schultz-Norberg, Christian. (2009). Soul of the 

place, towards the phenomenological architecture 

(Mohammadreza Shirazi, Translator). Tehran: 

Rokhdad No publications. 

 

Seamon. D. (1979). A Geography of the Lifeworld. 

St. Martinss. New York. 

 

Sharifi, Mohammad; Ramasht, Mohammad 

Hoseein; Rafieiyan, Mojtaba; Ghavidel, Yosef. 

(2013). Identity and its perception with the 

geosystem approach. Geography and Environmental 

Planning, 24 (2), Successive 50, 1-22. 

 

Stefanovic, I. L. (1998) Phenomenological 

Encounters with Place: Cavtat to Square One, 

Journal of Environment Psychology, 18, 31-44. 

 

Taban, Mohsen; Pour Jafar, Mohammad Reza; 

Pourmand, Hasanali, Zabihi, Hossein, 

Hashemidiamane, Layla Sadat. (2011). 

Phenomenology of identity and place in historical 

textures. Journal of Iranian Islamic city, (3), 11-19. 

 

Williams, D.R & Vaske, J.J. (2003). The 

measurement of Place Attachment: Validity and 

generalizability of a psychometric approach. Forest 

Science, 49(6): 830-840. 

 


