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تاریخیبافت.استنهفتههاهمحلپودتارودرساکنانفرهنگوشوندمیمحسوبشهرهربخشحیاتعناصرازشهرییهاهمحل
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 تهراندرتعاملباهویتمکانوافزایشحستعلقشناختهشدهاست.
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 مقدمه

گردد که امروزه با رشد  میی شهرهای تاریخی جز الینفک شهرها از پیشینه تاریخی هر شهر محسوب ها همحل

شهر گشته  ی قدیمیها موجب کم توجهی و نادیده گرفتن بافت، ی شهریها شهرنشینی و تغییر و تحوالت در بافت

و خالی  ها هاحساسی و عملکردی در محله و در نهایت مهاجرت ساکنان از این دسته محل، و بروز معضالت کالبدی

عنوان  ی دارای ارزش تاریخی بهها هگردد. براین اساس ناپایداری و جابه جایی ساکنان در محل میشدن از سکنه 

ی مؤثر در مفهوم اصالت موجود در محله ها هشود. حال شناسایی مؤلف میشناخته  ها همعضل اصلی در این دسته محل

بافت تاریخی به منظور ارتقای کیفی آن محله و ماندگاری ساکنان در راستای افزایش احساس تعلق به همچین مکانی 

اهمیت ، به منظور دست یافتن به هدف اصلی این رساله لذا .به عنوان هدف اصلی در این پژوهش است، برای انسان

 گردد: میو ضرورت تحقیق بدین شرح مطرح 

ی ها شدرون هر فرهنگی ارز، استناد نمود به طوریکه 9110توان به سند نارا در سال  میاز ضرورت فرهنگی تحقیق 

ی هستند که ضرورت شناخت آنها ی هویت شهرها هاجتماعی و رفتاری بهترین نشان، تاریخی، متعدد کالبدی

ی نهفته در دل بافت با اموال فرهنگی و مورد ها شو تعلق خاطر و انسجام ارز ها بایست در زنده کردن سنت می

و به  ها هبنابراین ضرورت توجه به این مهم برای پایدار ساختن سکونت ساکنان این دسته محل ؛وثوق تطبیق داده شود

 شود. میبیش از پیش احساس ، ی بافت تاریخیها هبر اصالت محل گذار عوامل تاثیر خصوص توجه عینی و ذهنی به

خاص  ای هبا مدنظر قرار دادن شیوه و سنت سکونت در هر منطقه و محل ها همحل در خصوصی یها هعرص به توجه

بر این اساس  گردد. میبه عنوان اهمیت کالبدی انجام تحقیق محسوب ، که موجب پایداری و ماندگاری بافت گردد

به عنوان سوال اصلی در این  ی اصالتها هتاریخی بر مولف بافت محله کالبدی و ادراکی یها هچگونگی تاثیر جاذب

 پژوهش مد نظر قرار گرفته است.

، توان نظر به. کرد ارائه 9183 سال در توآن فی یو بار نخستین برای را» اصالت«  یا و»  بودن دار ریشه»  اصطالح

 و شخص بین شرایطی چنین در. «است ناآگاهانه شکلی به موطن در بودن احساس معنای به (داری یشهر) اصالت

 یک در مدت بلند سکونت عینی طور به (داری ریشه) اصالت. است مکان از جزئی شخص و نیست ای فاصله مکان

 می وجود به زمان گذر به توجهی بی و» کال جهان به اعتنائی بی با که است حالتی، ذهنی طور به و جغرافیائی مکان

 نگرشی چنین، بنابراین .بودن آسوده و ایمن یعنی است بودن خود موطن در« کامال معنی به اصل در بودن اصیل .آید

 بودن نیندیشه وضعیت اصالت. برد می بین از است حاضر زمان و مکان ورای در آنچه کشف به را عالقه و اشتیاق

 (.Tuan,1980:6)»آمیزد می هم در اش اجتماعی محیط با انسان شخصیت، آن در که است

 اطالعات اصالت«  عنوان تحت ای همقال در 7398 سال در» ژائو، فرهنگی میراث حوزه در اصالت مفهوم خصوص در

 مطالعه برای ای همقایس مطالعات روش از استفاده با» ای همنطق فضایی دیدگاه از محلی فرهنگی میراث دارای منطقه

 پکن در نانلو منطقه تاریخی منطقه فرهنگی میراث بررسی ضمن. است شده استفاده فضایی مورفولوژیکی راتتغیی

 از استفاده با مکانی اصالت تحلیل و تجزیه به نسبت»  سازنده اصالت«  تئوری نظر از استفاده با حال و گذشته در
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 آن خیابانی الگوهای و استفاده مورد منطقه الگوی قیتطبی تحلیل و تجزیه برای اولیه تحلیلی مواد عنوان به ها هنقش

 ژائو. حیاط داخل الگو و خیابان انداز چشم ;کلی طرح است کرده توجه مسأله این به منظر سه از گیرند و می قرار

. دارد تمرکز ها همغاز چیدمان بازآرایی و معماری بازسازی روی بر عمده طور به تاریخی مناطق نوسازی است معتقد

 و فضایی تعلق حس افزایش ایجاد باعث منطقه فرهنگی فضای ارتقای. تاریخی مناطق اصالت نظر از, حال این اب

 .(Zhao,2018:1715)«کند می ایفا را بیشتری اصالت که شود می ای منطقه عملکرد

 و منطقی استدالل راهبرد از گیری بهره با و کیفی تحقیق روش از استفاده ضمن "9919 سال در حناچی و نژاد فدایی

 با مرتبط یها هنظری و یالملل بین یها کنوانسیون و اسناد واکاوی و بازخوانی با منطقی استنتاج و محتوا تحلیل تکنیک

 برای را بستری، اصالت مفهوم بازشناخت در مؤثر یها همؤلف تعیین ضمن، فرهنگی میراث حوزه در اصالت مفهوم

 حقیقت و تغییر، تداوم مفاهیم با را اصالت ایشان .نمودند ارائه فرهنگی ثمیرا در اصالت میمفهو چارچوب تدوین

 ذات سوی از شده تعیین چارچوب در تغییر نه و آن تداوم به اثر بودن حقیقی که دارد می بیان و دانند می ارتباط در

 اصالت کلی دید از. است فرهنگی میراث ذخایر ارزیابی در مهم ای هجنب، درستی و اصالت. دارد اشاره اثر اصلی

 و انحراف از عاری حقیقتی عبارتی به. است واقعی و اصل، اولیه مواد نظر از که شود می داده نسبت منبعی به هنگامی

 & Fadaei Nezhad) دارند اصالت مفهوم بداعت و بودن حقیقی جنبه بر داللت و بدیع و جدید چیزی نیز

Hanachi,2014;25). 

 در اصالت مفهوم و ارتباط«  7393 سال در زابکار وسنا و کورال توماز»معماری حوزه رد اصالت مفهوم خصوص در 

 بین ای واسطه، اصالت آن در که کنند می پیشنهاد را کننده مصرف بر مبتنی مدیریتی مدل براساس فرهنگی گردشگری

 .(Tomaz & Zabkar,2010;34)است وفاداری و فرهنگی انگیزه

 استدالل پایه بر 9919 سال در«  9919سال در زبردست»، ایران در شهرسازی حوزه در اصالت مفهوم خصوص در

 مرتبط تجربی و نظری متون مرور با اصفهان در( ع) علی امام میدان احیای طرح اصالت معیارهای استقرایی و قیاسی

 طرح اصالت رهایمعیا مراتبی سلسله فرایند روش به، تاریخی بافت یها ویژگی گرفتن نظر در ضمن و استخراج
، (EC) افزار نرم کارگیری به و دودویی مقایسه ماتریس اساس بر سپس. کرد ارزیابی را تاریخی بافت در شده اجرا

 در. گردید بررسی نیز ها قضاوت این در سازگاری و محاسبه تر فرعی معیارهای و معیارها زیر، معیارها اهمیت ضرایب

 و اصالت ضد رویکرد چهار از پیروی عدم، مکان بودن یگانه و هویت حسِّ تقویت و حفظ اصلی معیار سه نهایت

، اصفهان( ع) علی امام میدان احیای طرح ارزیابی با نهایت در و شد ارائه اصالت با شهرسازی راهکارهای رعایت

 .(Zebardast & Emami,2013;16-18) داد پیشنهاد نظر مورد طرح در اصالت ارتقای و حفظ خصوص در راهکارهایی

 کند می بیان و پندارد می خود طبیعت با سازگار را فضا هر اصالت و داند می فضا کیفی عوامل از را اصالت زاده نقی

 یا ظاهری فرم به و دهد می دست از افالطونی بینش اساس بر را خود اصالت فضا، شود جدا محتوا از فرم اگر که

 ذکر فضا ماندگار زیبایی معیارهای از را بودن الگو دارای یعنی تنداش اصالت، طورکلی به. گردد می تعبیر اصیل غیر

 .(Naghizadeh,2000;66) کند می
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 در همکاران و مسعود» ، تاریخی های بافت فضای مطلوبیت ارتقاء و بافت مرمت مفهوم به بخشیدن کیفیت زمینه در

 منظر از: است کرده توجه آن به منظر دو از تطبیقی مدل از استفاده با و تحلیل فرا روش مبنای بر، "9919 سال

 مشخص هویت ایجاد به منجر، فضا به تعلق حس افزایش که کند می بیان و رفتاری علوم منظر از دیگری و کالبدی

 Masoud)گردد می بافت یک در اصالت تفهیم و زیبایی ادراک افزایش باعث که گردد می محله هر برای مکانی

elt,2013;271). 

تحقیقات و مطالعات مختلف صورت گرفته در خصوص مفهوم اصالت چه از نظر ماهیتی و چه از نظر  با توجه به

پژوهشی که بیان کننده مفهوم اصالت در یک محله بافت تاریخی ، توان اذعان داشت در زمینه شهرسازی میحفاظتی 

ه است. این پژوهش به دنبال نیز مطرح نشد ای هانجام نشده است و در این خصوص معیار و مؤلف، ارائه نماید

ی برای این ها هی اصالت که بیان کننده مشخصه اختصاصی هر پدیده در بافت تاریخی و تعیین مؤلفها هشناخت مولف

 مفهوم است.

شده  مطرح 9در زبان انگلیسی است با مفهوم اصالت بخشی Authenticityمفهوم اصالت در این مقاله که مترادف 

شده در خصوص اصالت در پژوهش  متفاوت است و مفهوم و معیارهای ارائه 9182ال در س 7توسط نیل اسمیت

ی به شناخت مفهوم اصالت از نهاد فردی و اعتقادی انسان پرداخته و تأثیرات ها شصورت کامالً ری رو به پیش

 کند. ییی را بدین منظور ارائه مها هفرهنگی و هویتی حاصل از آن را در محله شناسایی و درنهایت شاخص

 :ریشه داری( در مکان)اصالت 

پیوند دیرینه انسان و مکان از بدو تولد آدمی در نهاد انسان گنجانده شده است. انسان با تصمیمات فردی در تحکیم 

به عنوان فضایی که معنا بخشیده شده ، در حقیقت مفهوم مکان در روانشناسی محیط»و یا تضعیف پیوند موثر است. 

(. در این صورت انسانی .Tuan,1980;6)«کند که پیوند با آن شرط انسانیت انسان است میین پیدا است مفهومی بنیاد

شود. به طور کلی  میپایداری فضا برای او تضمین ، که در استفاده از جوهره مکان به آرامش روحی رسیده باشد

در هر صورت جنبه  ها وت بین انسانبیزاری و عدا، اتحاد و یا اختالف، اجتماع، احساس وابستگی»توان گفت که  می

کند و در نتیجه زیبایی ماندگار را به همراه خواهد  میاصالت را ضمانت ، مکانی دارد. وفاداری و همراهی با سنت

در شهرهای سنتی اصالت با شهر است و فرد جزئی است درون شهر و انسانیت انسان است که در متن شهر  .داشت

زندگی فرد بی معنی است و ، دارای هویتی است که بدون در نظر گرفتن آن ها ن گونه شهرای، یابد میتحقق یا فعلیت 

لذا در صورت وجود هویت و اصالت بافت است که زیبایی و ماندگاری در آن معنا و مطلوبیت پیدا 

 گیری کلبر ش تاثیرگذار عوامل از مکانی هویت و مکانی دلبستگی، تعلق مکانی». (Nasekhian,2012;71)«کند می

، اصالت، تیمالک، یکالبد تیتوجه به شخص«.هستند هویت مکان به رسیدن و هویت با مکان یک طراحی فرآیند

که در خلق حس مکان  مکان دهنده لیتشک یاجزا، یو جمع یخصوص یو فضاها عتیطب، یرفاه لیساکنان و وسا

 شهیو ر یخانوادگ، یروابط اجتماع جادیبه ا که منجر یشخص یدگیمنظر و درهم تن، تیارتباط سه گانه موقع .موثرند
                                                                 

1
 Gentrification 

2
 Smith Neil 
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 یها همراقبت از جنب، (. در نظر سالواسنSalvesen,2002;68) »گردد میمکان خاص و افراد  کیانسان به  یدار

ریشه )حس اصالت در ایجاد اصالت و ریشه داری انسان به مکان تاثیرگذار است.  مکان یو معنو یفرهنگ، یعاطف

 جاد خاطرات مثبت می گردد ویع در رخدادهای مثبت موجب ایوقا«.باشد میاطرات مثبت از ملزومات خ، داری(

می دهد و موجبات  را افزایشن امر تعلق مکانی یند. اک میجاد ین امر خاطرات مثبتی را در افکار فرد از مکان ایهم

م و مکان در . حس تعلق مکان موجب اتصال مرد(Rezazadeh,2006;319) »گردد ت مکانی مییجاد هویا

گردد. حس تعلق مکان توانایی مکان را جهت برآورده ساختن نیازهای روانی استفاده  میی مشترکشان ها فعالیت

حس تعلق مکان موجب ، (. از نظر اوجانUjang, 2012:156 )«کند میتکمیل  کنندگان و برآورده کردن احساساتشان

عؤامل و  .گردد میویت بخشیدن به مکان از نظر استفاده کنندگان الهام بخشیدن به مکان در نظر استفاده کنندگان و ه

و یکی  در مکان به معنای همبستگیداری  ریشه، وند. به نظر توانش می جاد تعلق مکانییی مختلفی باعث اها فرآیند

مکان  تعلق و مکان افزابش هویت ( فرایند تاثیر اصالت در9) شدن فرد با مکان است. بر این اساس تصویر شماره

 کند. میبیان 

 
 1011، ی پژوهشها همنبع: یافت  مکان تعلق و مکان افزابش هویت جایگاه اصالت در -1 نمودار شماره

 ی:الملل ی بینها 9و کنوانسیون ها منشور اصالت از دیدگاه

ی ها هرمت ابنیحفاظت و م، فرهنگى ی موضوعات مختلفی همچون میراثالملل ی بینها به طور کلی در اسناد و کنوانسیون

 ضرورت حسب بر مختلفى مباحث کلیه این شهرى مطرح شده است. مناطق تاریخى و شهرهاى، تاریخى ىها باغ، تاریخی

اولین کنگره ، آتن قطعنامة »ی مختلف به بررسی و در نهایت به کشورهای مختلف توصیه گردیده است.ها هزمین زمان در

، ی است که به احیای بناهای تاریخیالملل اریخی بود. این قطعنامه اولین سند بینی معماران و مهندسان بناهای تالملل بین

 .(Yazdani Mehr, 2019;931 ) «پردازد میی تاریخی آن ها شی اصیل و ارزها حفاظت از میراث فرهنگی و ویژگی

 »ی اطراف آنهاستها هحلحمایت از میراث فرهنگی و م، حفظ، شامل هفت راه حل در مباحث مربوط به مرمت، آتن قطعنامة

(Wong, 2016;203). منشور ونیز بر  «توان گفت مفهوم اصالت در ابتدا به صورت کالبدی مطرح شده به طوری که می

ی قدیمی و میراث دار برای نسل جدید باقی ها کند و به عنوان شاهد زنده سنت میی تاریخی بحث ها اهمیت ساختمان

منشور ونیز جامعه را به عنوان نیروی محرکه برای حفظ میراث «توان اذعان داشت  میع (. در واقICOMOS 7399)»اند هماند

                                                                 
1
 convention 



  0011دوازدهم، شماره اول، زمستان ای، سال  ریزی منطقه برنامهو پژوهشی جغرافیا  –فصلنامه علمی  127

قرار داده است. در واقع جهت حفاظت بناهای  ها در نظر گرفته است و اولویت را در سودمندی اجتماعی ساختمان ها ساختمان

 ) »یز مورد توجه قرار گرفته شده استعوامل اجتماعی متعددی توسط نویسندگان و نظریه پردازان منشور ون، میراثی

Yazdani Mehr, 2019;929-930) .» منشور ونیز بین حفاظت و مرمت تمایز قائل شد به طوری که هدف از حفاظت ،

پرداختن به ارزش تاریخی و زیبایی شناختی یک بنای تاریخی است. منشور ونیز نقش مهمی ، حفاظت است و هدف از مرمت

، 9127در سال  .(Wong, 2016;203)»ی حفاظت از جمله منشور بورا استرالیا داشتالملل بینی ها در تدوین سیاست

در کنار اتحادیه  میراث جهانیعنوان یکی از سه بازوی مشاوره به کمیته  ( به)یونسکو 9کمیته میراث جهانی ایکوموس ازسوی 

کمیته  »(. ICOMOS,2011) « .نامگذاری شد9حفظ و مرمت آثار فرهنگی ، المللی مطالعه و مرکز بین 7جهانی حفاظت 

 »کار«، »مواد«، »طراحی«( چهار معیار برای ارزیابی صحت در ساختار میراث را معرفی کرد: 9128( )میراث جهانی )یونسکو

توان به عنوان توانایی  میمفهوم اصالت را ، 7332ی عملیاتی میراث جهانی در سال ها تورالعملگفتنی است در دس .'تنظیمات'و

. سند نارا بیان (Fadaei Nezhad & Hanachi, 2014:87) «اموال برای انتقال اهمیت فرهنگی یک مکان تعریف کرد

ی ها هبناهای تاریخی و محوط ریزی برنامهمرمت و ، کننده نقش اصلی اصالت در کلیه مطالعات و اقدامات مربوط به حفاظت

ب: مراقبت و حفاظت به منظور  ی اصلی و هویتها شتوجه به ارز :الف اصول اصلی در سند نارا عبارتند از: »تاریخی است.

که متعلق به همگان  ای هی متنوع و نیز میراث هر جامعها و فرهنگ ها هپ: شناخت گرو برجسته سازی خاطرات جمعی مردم

در  0در این سند روش اجرایی نوسازی و مرمت بود و مداخله در شهر و روستا هدایت شد. هدف بیانیه سن آنتونیو  است.

توجه ، ی اجتماعی و هویتها شتوجه به ارز، مراقبت از اصالت در روند حفاظت میراث فرهنگی و توسعه پایدار، 9110سال

 ,Ehteshami & Soltaninejad) «معنوی تاریخی است ی غنیها شبه اصالت مناطق اطراف آن و ارتباط با ارز

 ها دستورالعمل ؛ ایناند هنمود فراهم اصالت مفهوم به نوین رویکردهای در راستای را ییها این بیانیه دستورالعمل .(86;2020

 بسترهای رد سازان متنوع تصمیم تصمیمات واسطه به که هستند زمان گذر در مدیریت تغییرات منظور به تدابیری» شامل

 .(Mitchell, 2008;28«)اند هگرفت شکل گوناگون اجتماعی

 ایران یمحله سنت یها همؤلف بازشناسی

راستا الزم است  نیداد. در ا صیرا نسبت به بافت شهر تشخ یآن است که بتوان حوزه محله مسکون یاز بازشناس مراد»

سکونتگاه  اسیشوند که رنگ و بو و مق لیتبد ییقابل شناسا ییها هبه محل کریدر و پ یب ییها هاز سکونتگا یمسکون یها بافت

است  ینیادیبن یها یژگیو، محله یمربوط به حوزه بازشناس یها یژگیو .سازند هداشته و توقعات ساکنانشان را برآورد یانسان

هار محور براساس چ ها یژگیو نیا .(Gharavi khansari, 2018;63-67« )است ینظام محل کیتحقق  یبنا ریکه ز

 :شده است یبررس یدر محله سنت ریز یلیتحل

 محله یفرهنگ -یاجتماع یمرزبند :محور نخست

                                                                 
1 UNESCO World Heritage Center 

است. این  کره زمیندر سراسر  منابع طبیعیبا هدف حفاظت از  المللی سازمانی بینشود،  شناخته می «IUCN»المللی حفاظت از محیط زیست که بیشتر با نام اختصاری  اتحادیه بین 7

 است سوئیسدر کشور  ژنوبنا نهاده شد و مقر آن در شهر  9108در 

شود، با هدف از تاسیس این مرکز توسعه، ارتقا و تسهیل حفاظت و مرمت اموال  شناخته می «ICCROM»المللی مطالعه، حفظ و مرمت اموال فرهنگی که بیشتر با نام اختصاری  مرکز بین9

 .ثبت رسید به 9119اکتبر  79فرهنگی در سطح جهان است. این مرکز در هجدهمین اجالس مجمع عمومی در 

4 St. Antonio's statement 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B9%DB%B4%DB%B8_(%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%86%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3
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ساکنان بر پایه  انیی مسکونی بودند که هرکدام تحت تأثیر عوامل همبستگی خاص مها هشهرهای دوره اسالمی دارای محل»

 .(Soltanzadeh, 1986;127 «)استوار بود یصنف ایو  یمذهب، پیوندهای قبیله ای

 فضایی و فعالیتی ینظام سلسله مراتب:محور دوم 

 مهین -از فضای خصوصی تا فضاهای نیمه خصوصی، وجود سلسله مراتب در اجزاء آن، سنتی یها هخصوصیات محل از»

، بن بست، عمومی و عمومی بود. به این ترتیب که از واحد مسکونی تا مرکز شهر سلسله مراتب دسترسی به صورت دربند

راسته و بازار برقرار بود. این سلسله مراتب نوعی محرمیت و حجاب سکونتی برای محله ، گذراصلی، عبور فرعی، کوچه

 .(Soltanzadeh, 1986;127 «»)داشت میدور نگه ، هرش مینسبت به شهر ایجاد کرده و محله را از فضای عمو

توجه به مقیاس انسانی و رعایت مدول و پیمون  »:یلبدکا یمایدر بافت و س یانسجام و هماهنگ، اسیمق تیرعا:محور سوم

 .(Soltanzadeh, 1986;243 «)قابل تأمل است یدرکنار هماهنگی شهری در بافت محله سنت ها هدرتمامی عرص

 یسیاس، یاقتصاد، یبوم اتیوسعت و اندازه محله براساس مقتض، در شهر سنتی»ی: مرکز محله و خدمات محل -محور چهارم 

جدول شماره  .(Falamaki, 1988;237« )متناسب بودند  ها یژگیو نیشهر تغییر م ینمود و تأسیسات محله با ا یو جمعیت

 .دهد میی ایران را ارائه ها هی حاصل از بازشناسی محلها ویژگی، 9
 ی سنتی ایرانها هی حاصل از بازشناسی محلها ویژگی -1شماره جدول 

 
(Gharavi khansari, 2018;63-67). 
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پویایی در عین پیوستگی فضایی در محله

انسجام فضایی ، وحدت و خوانایی از لحاظ سیمای عمومی

نداوم بافت در بدنه خیابان

تنوع الگوی کالبدی محله تابع ساختار و سازمان اجتماعی انسانی حاکم بر شهر

شکل گیری ساختار فیزیکی محالت بر مبنای فضا - مکان
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سلسله مراتب فعالیت ها، فضاها و مسیر ها از محله تا شهر 

پیوستگی شهر و مرکز محله ها از طریق گذرهای اصلی

اتصال میدان های محله ها توسط گذرها و تحقق جایگاه مناسب شهری برای این میادین

خیابان به عنوان عنصر مهم ساخت فضایی شهر و از عوامل پیوستگی مرکز شهر و محله ها

ارتباط محله ها با شهر از طریق بازار، در عین دور بودن از شلوغی و هیاهوی آن

زندگی فرد از سویی در پیوند با محله و از سوییی در رابطه با شهر و کارکردهای شهری نظیر بازار
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مرزهای مشخص محله نسبت به شهر و محله های مجاور با توجه به فاکتورهای قومی، قبیله ای ، مذهبی و اجتماعی

ساختار شهر و محله های تشکیل دهنده آن براساس نظام سلسله مراتب

درون گرایی محله

شکل گیری میدان ها و خدمات محلی در تقاطع را ها

 شکل گیری میدان در مرکز ثقل محله

وضعیت و امکانات مراکز تجمع و میدان های محلی نشان دهنده شان اجتماعی محله

ویژگی های کالبدی محله متناسب با بستر جغرافیایی اقلیم اقتصاد

شکل گیری ارگانیک و ندریحی بافت مطابق با نیازها

نداوم مسیرهای پیاده

پویایی و تنوع منظر مسیرها

هماهنگی مصالح بومی به کار رفته

مقیا س انسانی در ساختار محله

تطابق کامل فرهنگ سنتی زندگی و الگوی مسکن و محله

تحقق الگوی نسبی تعریف شده از محله و مرکز محله

تک هسته ای بودن در مرکز محله

معین بودن حوزه های خدماتی تشکیل دهنده محله ها

عناصر عمومی  مرکز محله شامل مدرسه - تکیه - سقاخانه - زورخانه - قهوه  خانه - اب انبار - حمام - دکان  

بناهای عمومی

مسجد به عنوان عنصر اصلی و تا حدی هویت بخش مرکز محله مطرح یود.

ارتباط پیاده  با مرکز محله

استفاده چند کارکردی از بناهای مرکز محله

در هم آمیختگی فعالیت های محلی

استقالل و خود کفایی نسبی محله از نظر خدمات محلی ، پاسخ به نیاز روزمره ساکنین و اشتفال افراد محلی در 

سطح محله

خدمات با جمعیت محله و نیازهای محلی

محصوریت میدان
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در خصوص اصالت از دو منظر میراث و نیز  پردازان هینظری ها هبا بررسی مکاتب فلسفی و ادیان دینی و نظری

شده در جدول شماره  افتیدری بافت تاریخی ها هی اصالت در محلها همؤلف، یالملل نیبی ها ونیسکنوانی و منشورها

 است شده ارائه 7

 ی بافت تاریخیها هی اصالت در محلها همؤلف -2جدول شماره 

 
 9033، ی پژوهشها همنبع: یافت

ارائه کرد. به نظر  9183در سال  9توآن یف ویبار  نینخست یرا برا«  9یدار شهیر»  اصالت یا اصطالح، بلحاظ پیشینه

به معنای احساس ی( دار شهیر) اصالت در مکان به معنای همبستگی و یکی شدن فرد با مکان است. یدار شهیر، توان

پیوستگی مسیر - تناسبات ارتفاع بدنهمحدوده کالبدی مشخص - قلمرو

سازمان و استخوان بندی اجتماعی محله
 فضای مناسب برای مکث و تعامل -وحدت و یکپارچگی

فضایی

شکل و فرم ساختار کالبدی -سلسله مراتب 

شهری

 -  مناسب سازی خیابان برای معلولین و افراد کم توان

رعایت مقیاس انسانی

 نمادها و نشانه ها انسان ساخت

 - نورپردازی - مبلمان شهری - سایه بان کف سازی 

 جداکننده نرم و سخت - هماهنگی شمل و پیوستگی

فضایی - تداوم بافت و بدنه در خیابان

پوشش گیاهی نمادها و نشانه ها طبیعت ساخت

نگهداری و نظافتجذابیت و سرزندگی شهری

یادبود و المان باورهای زیبایی شناسانه و معنوی

تمایل به تجربه و رویدادارزش ها و رویدادهای فرهنگی و تاریخی  

برگزاری مراسم  و آیین های سنتیآیین ها  - آداب و رسوم 

پاکیزگی و نگهداری خیابانارزش ها و صفات پسندیده اخالقی  

وجود بناهای باارزش تاریخیبناهای باارزش تاریخی

معنایابی فرهنگینماد و نشانه های شهری

خاطره های جمعی

 - ( حضور پذیری)تعلق به مکان - تمایل به ماندن 

 - وجود مکان های فردی در کنار مکان های جمعی

( امنیت عاطفی)خودانگیحتگی 

درگیری حواس پنجگانه در فضاجهت یابی - هویت قابل تشخیص 

معنایابی - کیفیت های بصری و هنریتصویر ذهنی از مکان

حضورپذیری مردمحضورپذیری اقشار مختلف اجتماعی

حضورپذیری مردمنظارت و  امنیت  اجتماعی

حمایت از پیاده مداری
 تسهیالت پارک وسیله نقلیه، جذب امکانات،تسهیالت

حمل ونقل عمومی،تداوم مسیرهای پیاده

 تک هسته ای بودن مرکز محله  مراکز تجمع - 

عمومی و فرهنگی
گره

 آداب و رسوم و روش ها -  ارزش های 

اجتماعی زمینه و جامعه

 بنای شاخص مذهبی به عنوان مرکزیت محله - برگزاری

مراسم  و آیین های سنتی

حضورپذیری - هماهنگی با زمینه - مشارکت شهروندیتعامالت و فعالیت های اجتماعی

 قلمرو یک گروه اجتماعی  و حس اجتماع

تنوع رفتاری و فعالیتی
 - تنوع در مسیر های ارتباطی و سیرکوالسیون حرکتی

ارتباطو هماهنگی توده و فضا  در محله

گوناگونی و اختالط کاربری ها
 در هم آمیختگی فعالیت های محلی - استفاده پند

کارکردی از بناهای شاخص محله

شناخت مکانحضورپذیری مردم - وجود کاربری های جاذب پیاده مداری

عناصر عمومی در محلهفعالیت در عملکردهای جمعی

وجود ایستگاه ها ی حمل و نقل عمومی دسترس پذیری

سنجه عیارها شاخصم
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علقات ت
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ا حافظه باط ب  خاطره انگیزی و ارت

تاریخی

ادراک هویت زمینه ای مکان
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نیست و شخص جزئی از  یا موطن به شکلی ناآگاهانه است. در چنین شرایطی بین شخص و مکان فاصلهبودن در 

 کند. میمطالعات انجام شده در خصوص مفهوم اصالت را ارائه ، 9جدول شماره  (Tuan, 1980; 6) .مکان است
 برخی مطالعات انجام شده در خصوص اصالت -3جدول شماره 

رویکرد سال مطالعه کننده نمونه موردی روش به کارگیری عوامل شناسایی شده

20 1 2
 Zebardast and 

Emami
میدان امام علی )ع( در اصفهان

بر پایه استدالل قیاسی و استقرایی و با 

مرور متون نظری و تجربی مرتبط

طبق ماتریس مقایسه دودویی و به کارگیری نرم افزار )EC(، ضرایب اهمیت معیارها، زیر معیارها و معیارهای فرعی تر محاسبه و سازگاری در این قضاوت ها بررسی 

گردید. در نهایت سه معیار اصلی حفظ و تقویت حسِّ هویت و یگانه بودن مکان، عدم پیروی از چهار رویکرد ضد اصالت و رعا

20 0 0 Naghizadeh - -
اصالت را از عوامل کیفی فضا می داند و اصالت هر فضارا سازگار با طبیعت خود می پندارد و بیان می کند که اگر فرم از محتوا جدا شود، فضا اصالت خود را بر اساس 

بینش افالطونی از دست می دهد و به فرم ظاهری یا غیر اصیل تعبیر می گردد. به طور کلی نقی زاده، اصالت داشتن یع

20 1 3  Masoud , Hojat

Nasekhiyan& 

محله جی  در اصفهان
روش فرا تحلیل و با استفاده از مدل 

تطبیقی

نهایت از دو منظر به آن توجه کرده است: از منظر کالبدی و دیگری از منظر علوم رفتاری. نتیجه حاصل شده از پژوهش مذکور بیان می کند که افزایش حس تعلق به 

فضا، منجر به ایجاد هویت مشخص مکانی برای هر محله می گردد که باعث افزایش ادراک زیبایی و تفهیم اصالت در یک بافت م

ی
ار

عم
م

20 1 7 Nili & others پنج بنای شاخص در تهران روش تحقیق کمی 
از ژانرهای اصالت برند گیلمور و پاین  در علم اقتصاد  در سال 2007، به عنوان چارچوب مفهومی استفاده کردند. "اصالت بدیع" و "اصالت استثنایی" و "اصالت 

تأثیرگذار" و "اصالت ارجاعی"  تحت عنوان ژانرهای اصالت برند تجاری، در به منظور توصیف معیارها به عنوان متغیر تأثیر

Zhao20 1 8

ی
نگ

ره
ر ف
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م

ی
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20 1 4

 Fadaei

 Nezhad and

Hanachi

روش تحقیق کیفی و با بهره گیری از 

راهبرد استدالل منطقی و تکنیک 

تحلیل محتوا و استنتاج منطقی

اصالت را با مفاهیم تداوم، تغییر و حقیقت در ارتباط می دانند و بیان می دارد که حقیقی بودن اثر به تداوم آن و نه تغییر در چارچوب تعیین شده از سوی ذات اصلی 

اثر اشاره دارد. اصالت و درستی، جنبه ای مهم در ارزیابی ذخایر میراث فرهنگی است

با استفاده از نظر تئوری " اصالت 

سازنده"

میراث فرهنگی منطقه تاریخی 

منطقه نانلو در پکن در گذشته و 

حال

  از سه منظر به این مسئله توجه کرده است طرح کلی; چشم انداز خیابان و الگو داخل حیاط. ژائو معتقد است نوسازی مناطق تاریخی به طور عمده بر روی بازسازی 

معماری و بازآرایی چیدمان مغازه ها تمرکز دارد. با این حال, از نظر اصالت مناطق تاریخی. ارتقای فضای فرهنگی منطقه

-

ن
کا

ت م
صال

ا

 1011، ی پژوهشها همنبع: یافت

 است دیها شیخ محله تاریخی بافت یها همحل در اصالت مؤثر یها همؤلف شناسایی، حاضر پژوهش از آرمانی هدف

 نایل برای که است توصیفی نوع از پدیدارشناسی رویکرد با حاضر پژوهش. گردد محله آن کیفی ارتقای موجب که

شخص  از رویکرد اول، دیده و کسب و جمع آوری اطالعات در این پژوهشبا پ حقیقی و خالص ارتباط به گشتن

 رویکرد زیستی و از یها هتجرب یا اول دست یها هتجرب به منظور دریافت ها و محیط ها از طریق مشاهده دقیق مکان

 صاحبهم افکار و عقاید دریافت برای (مند ساخت نیمه) عمیق یها همصاحب انجام و طراحی طریق از اگزیستنال

 .گردید استفاده دیها ی اصالت حاصل از مبانی نظری در محله شیخها هشوندگان برای آزمون مولف

 مورد مطالعه محدوده

 یازده منطقه شهرداری، شهری تقسیمات براساس شهر تهران است.یازده بخشی از محدوده منطقه ، دیها شیخ محله

این محله از  .دارد قرار منطقه این یک ناحیه در دیها شیخ محله که است محله هفده و ناحیه دارای چهار، تهران شهر

از غرب به خیابان کارگر جنوبی و از شرق به ، از جنوب به خیابان امام خمینی )ره(، شمال با خیابان جمهوری

 دهدی که خود وی نیز در این محله ساکن بوها این محله به علت وجود خیابان شیخ ».خیابان حافظ محدود می گردد

محصور از این محله  .به این اسم نامگذاری شده است، باشد مینیز دراین خیابان ، دی نجم آبادیها مقبره شیخو 

که قسمت اعظم آن به مستوفی  بود به طوریباغات بزرگ که متعلق به اعیان و درباریان و اشخاص سرشناس 

این جا به حسن آباد شهرت  لذا پسرش ساختالممالک تعلق داشت. مستوفی الممالک میدان حسن آباد را به نام 

مدرس و امام ، دیها دی که به محله منیریه فعلی شهرت دارد به محله آقا شیخها قسمت جنوبی محله شیخد و پیدا کر

دی به این محله نقل مکان کرد این محله به ها معروف بود؛ اما بعد از اینکه آقا شیخ، جماعت مسجد عیسی خان وزیر

ی و باغات این محله نیز مانند محالت دیگر تقسیم و به اشخاص فروخته ها نیدی تغییر نام داد. زمها خمحله آقا شی

 (. http://region11.tehran.ir)«شد که غالباً خریداران افرادی متمول و از طبقات باال بودند
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 دیها و محله شیخ : موقعیت استان و شهر تهران1نقشه شماره 

 (Source: http://www.citypedia.ir- http://region11.tehran.ir) 

نفر بوده است که از این تعداد  938920تهران 99جمعیت در منطقه ، مرکز آمار ایران 9912بر اساس سرشماری سال

به عنوان بعد  7,1اساس که بر این  نفر را جنس مونث تشکیل داده است 929003نفر را جنس مذکر و  920290

، مرکز آمار ایران 9912بر اساس سرشماری سال این در حالی است که  خانوار این منطقه محاسبه شده است.

نفر را جنس  92293نفر را جنس مذکر و  92399نفر بوده است که از این تعداد  93209دی ها جمعیت در محله شیخ

محاسبه  7,1بعد خانوار در این محله  .خانوار بوده است 93001ی مونث تشکیل داده است. همچنین این محله دارا

 شده است.
 1331در سرشماری سال  دیها شهرداری تهران و محله شیخ11 منطقه یوضعیت جمعیت -0شماره  جدول

 تراکم نسبت جنسی بعد خانوار تعداد خانوار تعداد زن تعداد مرد جمعیت منطقه

 256 %101 2.9 107,759 153,660 154,516 308,176 99منطقه 

 192 %97 2.9 10,469 15,530 15,011 30,541 دیها شیخ

 (Source: Center of Research & Statistical of Iran  See http://www.amar.org.ir) 

 دیها له شیخشخص در مح ی اصالت حاصل از مبانی نظری با رویکرد اولها همؤلف آزمون

 ...و نقشه ترسیم و اسکیس، شهری وخوانش شهر در زدن قدم، مختلف ابزارهای از با استفاده، شخص اول رویکرد در

دی به دو ها شود. بدین منظور محله شیخ میی بدست آمده از مبانی نظری ها همؤلف آزمون و تجربه مکان در سعی

جامی و خیابان امام خمینی )ره( حد فاصل خیابان ولی تقسیم شد:سکانس شماره یک: خیابان  9سکانس)فصل(

خیابان حافظ تا ، سکانس شماره دو: حد فاصل خیابان جموری اسالمی تا خیابان حافظ .عصر)عج( تا خیابان حافظ

http://www.citypedia.ir/
http://www.amar.org.ir/
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 مبانی از حاصل اصالت یها هارزیابی مؤلف -7خیابان جامی تا خیابان ولی عصر)عج(. تصویر شماره ، خیابان جامی

 .دهد میرا ارائه  دیها شیخ محله در شخص اول رویکرد با نظری

 
 دیها شیخ محله در شخص اول رویکرد با نظری مبانی از حاصل اصالت یها همؤلف ارزیابی -1 تصویر شماره

 0011، ی پژوهشها همنبع: یافت

 دیها ی اصالت حاصل از مبانی نظری با رویکرد اگزیستانسیال در محله شیخها همؤلف آزمون

 تحقیق در که. چرا است گرفته صورت هدفمند یا محور -معیار گیری نمونه نوع از تحقیق این در گیری ونهنم

 در که افرادی و شود می استفاده افراد زیسته تجربه و ذهنی معانی و ها هنمون گزینش برای راهبرد این از پدیدارشناسی

 اطالعات تا کند می پیدا ادامه زمانی تا ها هنمون گزینش فرایند. اند هشد انتخاب و تعیین دارند اطالعات خصوص این

محور  -معیار گیری در این پژوهش از نوع نمونه گیری نمونه .برسد اشباع به ها هداد عبارتی به و نشود پدیدار جدیدی

ذهنی و  و معانی ها هکه در تحقیق پدیدارشناسی از این راهبرد برای گزینش نمون چرا یا هدفمند صورت گرفته است.

. فرایند اند هشود و افرادی که در این خصوص اطالعات دارند تعیین و انتخاب شد میافراد استفاده  9تجربه زیسته

برای  .به اشباع برسد ها هکند تا اطالعات جدیدی پدیدار نشود و به عبارتی داد میتا زمانی ادامه پیدا  ها هگزینش نمون

اطالعات ، هدفمند براساس منطق اشباع نظری گیری سواالت به روش نمونهی عمیق پس از طراحی ها هانجام مصاحب

، اند هبه باال از بین زنان و مردانی که حداقل دو نسل این افراد در این محله ساکن بود 22ده نفر از افراد با دامنه سنی 

افراد خواسته شد تا افراد انتخاب شدند البته به طور همزمان شیوه گلوله برفی نیز مورداستفاده قرار گرفت و از

ضمن ، به پژوهشگر معرفی نمایند. در مصاحبه انجام شده با این افراد، دیگری که شرایط تحقیق را دارا هستند

شرکت کنندگان تجربه زنده خود را از پدیده ، آشنایی اجمالی و اولیه با میدان مورد مطالعه و زوایای مختلف موضوع

در پژوهش پدیدارشناسی ، به گفته کرسول، کنند. گفتنی است این تعداد مصاحبه یمبه تفصیل بیان ، مورد بررسی
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نفر  93ی عمیق با حدود ها هعمدتا شامل مصاحب، امری پذیرفته است و فرایند گرداوری اطالعات در این روش

پدیدارشناسی نفر را برای پژوهش  93الی  9 مطالعه 9180در سال  9و ریمن 9180در سال 9است. برای نمونه داکز 

 .(Creswell and Poth, 2016) کند میتوصیه 

 شوندگان های مصاحبه توصیف ویژگی - 1جدول شماره 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 9033، ی پژوهشها همنبع: یافت

دقیقه الی  73به صورت متغیر از  مصاحبه هر و آوری شدندگرد پرسش 97 مبنای بر عمیق مصاحبه وسیلة به ها هداد

در صورت تمایل مشارکت کنندگان به ضبط  که است ذکر شایان نکته این، ها همصاحب دربارة .کشید طول یک ساعت

، پیاده ییها هبرگ روی، روز همان مصاحبه هر محتوای و ضبط تک به تک و صورت شنیداری به ها همصاحب، صدا

 شکل از تواند میپژوهشگر ، پدیدارشناسی در».شد افزوده آنها به الزم یها یادداشت و گرفت میانجام  اه گذاری کد

 Creswell) «کند استفاده آنها با چندین مصاحبه یا کنندگان مشارکت با مصاحبه یک تنها یعنی، ها هداد گردآوری سادة

and Poth, 2016) .کالیزی  شد. مراحل هفتگانه استفاده 9کالیزی ای رحلهم هفت روش از ها هداد وتحلیل تجزیه برای

 بدین شرح بود: ها هوتحلیل داد تجزیه

توسط  شده ارائه های توصیف تمام، منظور دستیابی به یک احساس و مأنوس شدن با پدیده به :خواندن پروتکل -9

 شد. خوانده، را)پروتکل( مطالعه در کننده شرکت

، است با پدیده مرتبط مستقیم که را عباراتی و و جمالت مراجعه ها پروتکل از کی هر به :استخراج جمالت مهم -7

 شد. استخراج

 مهم توجه شود. از جمالت یک هر معنای معانی: به کردن فرموله -9

 ها تم از ییها هخوش را در هم به مرتبط و شده فرموله معانی و تکرار نموده پروتکل هر برای را فوق ها: مراحل تم -0

 اصلی( قرار داده شد. ضوعاتمو)

 موردپژوهش موضوع از توصیف جامع یک قالب در نتایج تلفیق -2

 از و روشن صریح بیانیه یک صورت به مطالعه پدیده تحت جامع توصیف کردن فرموله .پدیده: ذاتی ساختار -0

 موردمطالعه. پدیده اساسی ساختار

 شماره سال -سن  جنسبت تحصیالت / شغل سال -سابقه سکونت در محله 

 1 02 مرد یبازنشسته نظام 93

 2 02 مرد آزاد 03

 3 02 مرد آموزش و پرورش بازنشسته 22

 4 02 زن خانه دار 02

 5 58 زن خانه دار 09

 6 03 مرد یوزارت مسکن و شهرساز کی هیمهندس معمار پا 03

 7 03 مرد بازنشسته 03

 8 02 مرد بازنشسته 09

 1 71 مرد آهنگر 23

 93 20 مرد مربی ورزش 03
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 متعدد جلسات انجام و یا منفرد مصاحبه یک انجام و دگانکنن از شرکت یک هر به مجدد اعتبارسنجی: مراجعه -2

 .ها هیافت مورد نهایی در و اقدام جهت انجام اعتبارسنجی ها هیافت مورد در را کنندگان و یافتن نظر شرکت مصاحبه

، 9 چهار شاخص باورپذیری که دارای (1994) 9لینکلن گوبا و معیارهای از ها هداد به اعتمادبخشی و اعتبار برای 

 اعتباربخشی
9 تأییدپذیری، 9

 بدین شرح بود: ها هداد به اعتمادبخشی و اعتبار مراحل استفاده شد. 9پذیری انتقال و 

 در مدت طوالنی صورت به پژوهشگر درگیر و غرق شدن ضمن، پژوهش کردن باورپذیر منظور باورپذیری: به -9

استفاده شد. ، درگیر بودند و شناخت کافی داشتند افراد مختلفی که با موضوع از، و مشاهدات ها هداد آوری جمع

کمک  (ها هتفسیر و تحلیل داد، ها هآوری داد جمع)نظران مختلف در انجام فرایند پژوهش  همچنین محققین و صاحب

 گرفته شد.

نظری که درزمینه روش تحقیق توانایی بیشتری دارد  از صاحب، پژوهش منظور اعتباربخشی اعتباربخشی: به -7

 استفاده شد.، ان ناظر خارجی بر انجام تحقیقعنو به

، دقت با همخوانی نظر دو فرد مستقل راجع به، نتایج مطالعه پذیری منظور تأییدپذیری و عینیت : بهپذیری تأیید -9

یا  ها همصاحب، های میدانی ی خام حاصل از یادداشتها هکه داد طوری سنجیده شد به ها هارتباط و معنی داد

کنندگان در مصاحبه و  جهت بازبینی به شرکت، ها استفاده شده بود از آن ها هه در هنگام تحلیل دادهایی ک نویس دست

 ارائه شد.، محققینی که تجارب بیشتری درزمینه موضوع موردتحقیق یا روش تحقیق دارند

نتایج  صورت شفاف معرفی گردد تا سعی شده است پژوهش به، پژوهش پذیری منظور انتقال پذیری: به انتقال -0

 شود گرفته پژوهش بهره

 ی تحقیقها هیافت

بر  کدها این ترکیب شناسایی شد که با ها همصاحب از هر یک در باز کدهای از یها مجموع، ها همصاحب بررسی از پس

به  کدها این ادامه در است. شده حاصل کدهای باز هم عرض از گروهی، موجود یها همپوشانی و ها شباهت مبنای

هم  باز کدهای از دامنه ای، محوری کدگذاری با، مرحله این در شدند. بندی طبقه ییها هگرو در، معنایی یواسطه نزدیک

تم به شرح ذیل  2سازمان یافتند. در این مرحله  شده تحت عنوان تم بندی طبقه کدهای از ییها هقالب گرو در عرض

 حاصل شد:

 تاریخی در محله اصالت تعریف .9

 خیتاری محله به احساس طیف .7

 تاریخی تنزل و تقویت اصالت در محله .9

 ی بافت قدیم و جدید در محله تاریخیها ویژگی .0

 جامعه و حکومت، مثلث فرد .2

 دهد. میکنندگان ارائه  مشارکت بنا به اظهارات دیها شیخ محله اصالت یها همولف - 0جدول شماره 
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 دیها ی اصالت از دیدگاه ساکنین محله شیخها همولف -6شماره  جدول

سهم به درصد فراوانی مقوله اصلی کد محوری فراوانی سهم به درصد

تاریخچه سیاسی محله 1 0 .69

تنوع و فراوانی امکانات موجود 7 4.83

حضور و فعالیت  افراد سیاسی ، علمی و هنری زمانه در محله 8 5.52

حضور آدم های قدیمی محل و قدمت و تاریخ داشتن  1 0 6.90

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \رعایت حقوق انسانی 3 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \آموزش رفتارهای پسندیده 1 0 .69

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \اعتماد و صداقت  4 2.76

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \حیا و حرمت 3 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \مردم داری 4 2.76

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \احترام به مذهب و عقاید افراد  3 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \ساده زیستن و بدور از تجمالت  3 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \داشتن سالم و علیک  در محله 3 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \ همدردی و انسان دوستی 3 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \صفا و صمیمیت 4 2.76

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \ نظارت عمومی و ایجاد امنیت جمعی  3 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \همیاری و کمک 3 2.0 7

حس مثبت به دلیل بعد معنوی و مذهبی موجود در محله 2 1 .38

حس مثبت یادآور خاطرات  و آدم های قدیمی 4 2.76

حس مثبت حاصل از رعایت حقوق انسانی 1 0 .69

حس مثیت حاصل از وجود مراکز حساس سیاسی و فرهنگی 1 0 .69

حس منفی به دلیل از بین رفتن اصالت های انسانی 2 1 .38

5 تقویت اصالت محله\وجود وابستگی به محله و ساکنان 3.45

تقویت اصالت محله\ حضور  ادیان مختلف  4 2.76

6 تقویت اصالت محله\حفظ آثار  و مراکز سیاسی ، فرهنگی و تاریخی به جا مانده 4.1 4

2 تقویت اصالت محله\ افراد قدیمی 1 .38

5 تقویت اصالت محله\حفظ خاطرات و نام های قدیمی محله 3.45

تقویت اصالت محله\حس همکاری و کمک  در بین مردم محله 3 2.0 7

تنزل اصالت محله\تغییر فرهنگ و  سبک زندگی 4 2.76

1 تنزل اصالت محله\بی بند و باری و نبود محیط مذهبی 0 .69

3 تنزل اصالت محله\از بین رفتن صفات پسندیده اخالقی ) دروغ - صمیمیت( 2.0 7

2 تنزل اصالت محله\تغییر کاربری و منفعت طلبی ساکنان برای کسب درآمد بیشتر ] 1 .38

تنزل اصالت محله\مشکالت مالی 1 0 .69

باغات و حیاط بزرگ 9 6.21

خانه ها به صورت بیرونی و اندرونی 3 2.0 7

نماهای معنی دار 1 0 .69

جایگاه فرد و جامعه\همکاری و همدردی با اهالی محله برای تقویت همبستگی اجتماعی 7 4.83

جایگاه فرد و جامعه\مشارکت  هرچند کوچک مردم در حل معضالت محله 3 2.0 7

جایگاه فرد و جامعه\نادیده گرفتن جایگاه فردی 6 4.1 4

جایگاه حکومت و مدیریت\ایجاد ارزش و احترام برای افراد توسط مدیران شهری  1 0 .69

جایگاه حکومت و مدیریت\بی تفاوتی و عدم استقاده از جایگاه حکومتی 4 2.76

جایگاه حکومت و مدیریت\استفاده  ار جایگاه حکومتی و نفوذ بین مردم  2 1 .38

9

1: تعریف اصالت محله تاریخی  تم 

تم 2: طیف احساسی به محله تاریخی

63.0 0

1 0

231تم 5: مثلث فرد ، جامعه، جکومت 5.86

43.45

6.9

3624.83

 تم 4: ویژگی های بافت قدیم و جدید

تم 3: تنزل و تقویت اصالت محله

1 3

 
 0011، ی پژوهشها همنبع: یافت
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   دیها شیخ محله در اصالت مولفه -2نمودار شماره 
 9033، ی پژوهشها همنبع: یافت 
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 بحث

 حاصل نتیجه ی اصالت مبانی نظری؛ اینها هدی با مولفها ی شیخها هی اصالت در محلها هتطبیقی میان مولف از مقایسه

ی شناخته شده از مبانی نظری هم ها هدی با مولفها ی محله شیخها همولف مورد استفاده از کدهایدرصد  8,10که  شد

ی شناخته شده از ها هدی با مولفها ی شیخها همولف مورد استفاده از کدهای درصد 19,30باشد در حالی که میراستا ن

 مبانی نظری هم راستا هستند.

 03,2 ی باتیفعال - یعملکردی شناخته شده از مبانی نظری به مولفه ها هولفم توان رتبه نخست هم راستایی کدها با می

 یاجتماع یها تیتعامالت و فعال، درصد 8,78با  و حس اجتماع یگروه اجتماع کیقلمرو درصد اختصاص داد که 

ی تماعاقشار مختلف اج یریحضورپذ و یتیو فعال یتنوع رفتار، ها یو اختالط کاربر یگوناگون، درصد 0,79با 

 9,02ی با مدار ادهیجاذب پ یها یوجود کاربر، درصد 0,90ی با جمع یدر عملکردها تیفعال، درصد 0,89هریک با 

آداب ی و و فرهنگ یمراکز تجمع عمومی مدار ادهیاز پ تیحمادرصد و  7,32ی با اجتماع تینظارت و امندرصد و 

 .اند هدرصد مطرح شد 3,01با  هریک و جامعه نهیزم یاجتماع یها شارز - ها شو رسوم و رو

 71,00 رفتاری با – ی شناخته شده از مبانی نظری به مولفه ادراکیها همولف توان رتبه بعدی هم راستایی کدها با می

، درصد 0,1با  یخیو تار یفرهنگ یدادهایو رو ها شارز، درصد 99,39ی با جمع یها هخاطردرصد اختصاص داد که 

با  از مکان یذهن ریتصو، درصد 9,02ی با اخالق دهیو صفات پسند ها شارز، درصد 0,90ی با خیباارزش تار یبناها

 .اند هدرصد مطرح شد 3,01ی با شهر یها هنماد و نشاندرصد و  9,02

دهد که دراین مولفه  میدرصد را تشکیل  73,23ی از مبانی نظری شناخت ییبایزمولفه ، هم راستایی کدها زمینه ی در

 9,02ی )شهر یو سرزندگ تیجذاب، درصد( 0,90)قدمت ساخت ، درصد 0,79با ساخت عتیطب ها هنمادها و نشان

 ریمس یوستگیپ، درصد( 7,20ی )انسان اسیمق تیرعا -و افراد کم توان نیمعلول یبرا ابانیخ یمناسب ساز، درصد(

نمادها و یی و فضا یگکپارچیوحدت و -مکث و تعامل  یمناسب برا یفضا، درصد( 7,32) تناسبات ارتفاع بدنه -

شناسانه و  ییبایز یباورهاو  معابر –طرح و شکل(  - یمواد و مصالح طراح - یانسان ساخت )شواهد ماد ها هنشان

 .اند هدرصد( مطرح شد 3,01)ی معنو

ی اصالت شناسایی شده از سوی ساکنین مواردی ها هکه در مولف نمود تحلیل صورت این به توان میرا  وضعیت این

و نبود  یبند و بار یب، یفرهنگ و سبک زندگ رییتغ، یانسان یها رفتن اصالت نیاز ب، محله یاسیس خچهیتارچون 

تنزل اصالت ی از موارد مشکالت مال، شتریکسب درآمد ب یساکنان برا یو منفعت طلب یکاربر رییتغ، یمذهب طیمح

توسط مدیران مردم  نیو نفوذ ب یحکومت گاهیجااستفاده ار ی و حکومت گاهیو عدم استقاده از جا یتفاوت و بی محله

ی شناسایی شده اصالت منبعث از ها هشهری مواردی بود که توسط ساکنین این محله شناسایی شده است که در مولف

 مبانی نظری حاصل نشده است.
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 ی اصالت حاصل از مبانی نظریاه هبا مولف دیها ی اصالت از دیدگاه ساکنین محله شیخها همقایسه تطبیقی مولف - 7جدول شماره 

سهم به درصد فراوانی مقوله اصلی کد محوری سهم به درصد

تاریخچه سیاسی محله 0 .69

تنوع و فراوانی امکانات موجود 4.83 2.0 7 پیوستگی مسیر - تناسبات ارتفاع بدنه ه دن شهری -ب ای  ضاه ص ف شخ دی م ب ال دوده ک ح م

حضور و فعالیت  افراد سیاسی ، علمی و هنری زمانه در محله
5.52 0 .69 فضای مناسب برای مکث و تعامل -وحدت و یکپارچگی 

فضایی
سازمان و استخوان بندی محله - ساختار شهری

حضور آدم های قدیمی محل و قدمت و تاریخ داشتن  6.90 4.1 4 خی اری اارزش ت ای ب اه ن ود ب وج ت ساخ ت  دم  ق

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \رعایت حقوق انسانی
2.0 7

2.76
  مناسب سازی خیابان برای معلولین و افراد کم توان

رعایت مقیاس انسانی -
شهری ب  رات ه م سل سل  

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \آموزش رفتارهای پسندیده
0 .69 0 .69 ان - کف  ه ب سای شهری -  بلمان  ردازی - م ورپ  ن

ت سخ رم و  ده ن نن داک سازی - ج

ادی -  د م شواه ت ) ساخ سان  ا ان ه ه شان ا و ن ماده  ن

ر اب ع شکل( - م رح و  ی - ط راح ح ط صال واد و م م

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \اعتماد و صداقت  2.76 6.21 پوشش گیاهی ت ساخ ت  ع ا طبی ه ه شان ا و ن ماده  ن

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \حیا و حرمت 2.0 7 3.45 ت ظاف داری و ن گه ن شهری ی  دگ سرزن ت و  ی ذاب ج

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \مردم داری 2.76 0 .69 مان ود و ال ادب ی عنوی ه و م سان ا شن ی  ای ب ای زی اوره  ب

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \احترام به مذهب و عقاید افراد  2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \ساده زیستن و بدور از تجمالت  2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \داشتن سالم و علیک  در محله 2.0 7

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \ همدردی و انسان دوستی 2.0 7 6.90 - خی اری رهنگی و ت ای ف داده ا و روی   ارزش ه

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \صفا و صمیمیت 2.76 0 .0 0 سنتی ای  ن ه ی سم  و آی را زاری م رگ ب م سو ا  - آداب و ر ن ه ی  آی

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \ نظارت عمومی و ایجاد امنیت جمعی  2.0 7 3.45 ان اب ی داری خ گه ی و ن زگ اکی پ ی الق ده اخ دی سن صفات پ ا و    ارزش ه

مولفه های اصالت انسانی ) صفات اخالقی( \همیاری و کمک 2.0 7 4.1 4 خی اری اارزش ت ای ب اه ن ود ب وج خی اری اارزش ت ای ب اه ن ب

حس مثبت به دلیل بعد معنوی و مذهبی موجود در محله 1 .38 0 .69 شهری ای  ه ه شان ماد و ن ن

حس مثبت یادآور خاطرات  و آدم های قدیمی 2.76 1 1 .0 3 عی م ای ج ره ه اط خ

حس مثبت حاصل از رعایت حقوق انسانی 0 .69 0 .0 0 ضا ه در ف جگان ن واس پ ری ح ی درگ ص شخی ابل ت ت ق وی ی - ه اب ت ی ه  ج

حس مثیت حاصل از وجود مراکز حساس سیاسی و فرهنگی 0 .69 3.45 کان ی از م ن ر ذه صوی ت

حس منفی به دلیل از بین رفتن اصالت های انسانی 1 .38
تقویت اصالت محله\وجود وابستگی به محله و ساکنان  3.45

تقویت اصالت محله\ حضور  ادیان مختلف  2.76

4.1 تقویت اصالت محله\حفظ آثار  و مراکز سیاسی ، فرهنگی و تاریخی به جا مانده 4 4.83 حضورپذیری مردم حضورپذیری اقشار مختلف اجتماعی

1 تقویت اصالت محله\ افراد قدیمی .38 2.0 7 حضورپذیری مردم نظارت و  امنیت  اجتماعی

 تقویت اصالت محله\حفظ خاطرات و نام های قدیمی محله
3.45

0 .69
 تسهیالت پارک وسیله نقلیه، جذب

،امکانات،تسهیالت حمل ونقل عمومی
ی دار اده م ی ت از پ مای ح

تقویت اصالت محله\حس همکاری و کمک  در بین مردم محله 2.0 7 0 .69 گره مراکز تجمع عمومی و فرهنگی 

تنزل اصالت محله\تغییر فرهنگ و  سبک زندگی
2.76

0 .69 برگزاری مراسم  و آیین های سنتی
 آداب و رسوم و روش ها -  ارزش های اجتماعی 

زمینه و جامعه

0 تنزل اصالت محله\بی بند و باری و نبود محیط مذهبی .69 6.21 تعامالت و فعالیت های اجتماعی

2.0 تنزل اصالت محله\از بین رفتن صفات پسندیده اخالقی ) دروغ - صمیمیت( 7 8.28  قلمرو یک گروه اجتماعی  و حس اجتماع

1 تنزل اصالت محله\تغییر کاربری و منفعت طلبی ساکنان برای کسب درآمد بیشتر ] .38 4.83 تنوع رفتاری و فعالیتی

تنزل اصالت محله\مشکالت مالی 0 .69 4.83 نبود خالء خرده فروشی گوناگونی و اختالط کاربری ها

باغات و حیاط بزرگ 6.21 3.45 م رد ری م ذی ضورپ ح ی دار اده م ی اذب پ ای ج ری ه ارب ود ک وج

خانه ها به صورت بیرونی و اندرونی 2.0 7 4.1 4 فعالیت در عملکردهای جمعی

نماهای معنی دار
0 .69

0 .0 0 وجود ایستگاه ها ی حمل و نقل عمومی  دسترس پذیری

جایگاه فرد و جامعه\همکاری و همدردی با اهالی محله برای تقویت همبستگی اجتماعی 4.83 91 .0 6 91 .0 6

جایگاه فرد و جامعه\مشارکت  هرچند کوچک مردم در حل معضالت محله 2.0 7

جایگاه فرد و جامعه\نادیده گرفتن جایگاه فردی 4.1 4

جایگاه حکومت و مدیریت\ایجاد ارزش و احترام برای افراد توسط مدیران شهری  0 .69

جایگاه حکومت و مدیریت\بی تفاوتی و عدم استقاده از جایگاه حکومتی 2.76

جایگاه حکومت و مدیریت\استفاده  ار جایگاه حکومتی و نفوذ بین مردم  1 .38

1 0 0 .0 0

مقایسه مولفه اصالت حاصل از مبانی نظری با مولفه اصالت حاصل از ساکنین محله شیخ هادی

20 .70

29.66

مولفه

سهم به درصد سهم به درصد

1 5.86 23
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 9033، ی پژوهشها همنبع: یافت

 گیری و دستاورد علمی پژوهشینتیجه

ی مدنظر ساکنین گویای آن است که: ها هی کسب شده از مبانی نظری با مولفها همقایسه تطبیقی مولف و نتایج تحلیل

 باارزش بناهای وجود، ساخت طبیعت ها هنشان و نمادها، دیها یخدر محله ش، در خصوص مولفه زیبایی شناختی

عامل تاثیرگذار در اصالت محله از منظر زیبایی شناختی است  ترین افراد به ترتیب بیش مدت بلند سکونت - تاریخی

از ی شهر یها هنماد و نشانی و خیباارزش تار یوجود بناها، تاریخی و فرهنگی رویدادهای، جمعی یها هو خاطر

، یتیفعال - یعملکردشوند که موجب جذابیت ادراکی اصالت محله است. در خصوص مولفه  میمواردی محسوب 
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و  یگوناگون، و جامعه نهیزم یاجتماع یها شارز باورها و، یاقشار مختلف اجتماع یریحضورپذ، دیها در محله شیخ

 باشد. میموثر در جذابیت عملکردی اصالت محله ی نیز از عوامل اجتماع یها تیتعامالت و فعال، ها یاختالط کاربر

 انسان در فردی تعهدات ایجاد باعث انسان شخصی باورهای که است آن گر بیان تحقیق این از آمده دست به نتایج

 مکان از فردی یها دریافت و ادراک، مکان -وانسان انسان -انسان بین اثررابطه بر، فرد سکونت مدت درطول و گشته

 اطراف محیط و زمان گذر پس. گیرد می شکل محیط در او جمعی مشارکت و فعالیت نهایت در و ردگی می صورت

 بلکه شود مین محسوب گذار تاثیر عامل تنها فرد اقامت زمان مدت ولی .است تاثیرگذار و مهم فرد برای سکونت

 شهر تاریخی بافت یها همحل اصالت در فعالیتی – عملکردی و رفتاری – ادراکی، شناختی زیبایی ابعاد و عناصر

 عوامل، سکونت زمان مدت، انسان فردی یها دریافت و ادراک -شخصی باورهای و اعتقادات. دارد نقش تهران

 بافت محله اصالت بر تاثیرگذار و دهنده تشکیل عناصر از را انسانی یها فعالیت و مکان شناختی زیبایی و خوانایی

 هستی و شخص اول پدیدارشناسانه روش و گزینشی کدهای براساس بررسی زا حاصل یها هیافت .شمرد بر تاریخی

 در دیها شیخ محله اصالت که است آن بیانگر، گرفته صورت مطالعه مورد نمونه یها ویژگی با انطباق راستای در گرا

 جربهت و ذهنیت توسط که است محله معنایی و عملکردی، کالبدی خصوصیات از دسته آن به واهمیت توجه گرو

 در را مدنظر محله اصالت که ییها همولف. است یافته پیوند فرهنگی و اجتماعی یها همولف و آنها ادراک با مخاطبان

 .کنند می معرفی فعالیتی – عملکردی و رفتاری – ادراکی، (عینی – ذهنی)شناختی زیبایی عنوان به آن معرفی

 با تطبیق در حاضر تحقیق پدیدارشناسی رویکرد در رفته کار به گزینشی و محوری، باز کدگذاری تحلیل طبق

 خاص یها ویژگی جهت به، اهمیت با شهری فضای عنوان به بررسی مورد نمونه با فضا یها ویژگی و مشاهدات

 نمونه مورد محله با درانطباق تحقیق یها هیافت از که فعالیتی -عملکردی و رفتاری – ادراکی، شناختی زیبایی چون

 از گرفته نشات و نمونه فضای از خاصی برابعاد متکی را تهران شهر تاریخی بافت محله اصالت توان می، شد حاصل

 پدانست. اجتماعی و فرهنگی، ذهنی یها داللت
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