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(تاریخ دریافت مقاله،92/6/31:تاریخ پذیرش نهایی)93/3/3:

چکیده
مقالــه حاضــر بــا طرح این پرســش که چــرا رنگ تعلق از چهــره خانههای امروزی برگرفته شــده اســت،
آغاز میگردد .برای پاســخ به این ســوال ،نمونههایی از خانههای ســنتی دارای ســکنه و مجتمعهای
مســکونی جدید در شــهر شــیراز انتخاب شــدند .با روش بررس ـیهای اســنادی و میدانی ،دیدگاههای
مختلف سا کنین خانهها طی پرسشنامههایی در حیطه عناصر کالبدی حس تعلق مکان جمع آوری
گردیــد و بــا نــرم افــزار ( )spssتحلیل شــد .نتایج نشــان داد که حــس تعلق کالبدی مــکان در خانههای

سنتی در مقایسه با مجتمعهای جدید بیشتر است .این تعلق در عناصر کالبدی ،در دو ویژگی شکل و
اندازه عناصر (شامل؛ شکل و اندازه حیاط ،شکل و اندازه ایوان یا سردر ،نورگیری و شکل در و پنجره) و
بافت و تزئینات (شامل؛ تزئینات حیاط ،نما و فضای داخل) در خانههای سنتی بیشتر نمود مییابد.
اما ویژگی روابط و چیدمان (شامل؛ دسترسی از نشیمن به سایر فضاهای خانه و دسترسی از خیابانی
کــه خانــه در آن قــرار دارد بــه محیــط داخــل خانــه) در مجتمعهــای مســکونی جدیــد دارای میانگیــن
ً
باال تــری نســبت به خانههای ســنتی اســت .نهایتا این نتیجــه حاصل آمد کــه در مجتمعهای جدید،
با الگو برداری از خانههای ســنتی و با در نظر گرفتن حیاط و تزئینات درون و برون ،میتوان احســاس
تعلق کالبدی سا کنین را افزایش داد.

واژههای کلیدی
حس تعلق به مکان ،تعلق کالبدی ،خانههای سنتی ،مجتمعهای مسکونی جدید.
*نویسنده مسئول :تلفن،09171455494 :نمابر.E-mail: Aliakbar_heidari@iust.ac.ir، ۰۷۴۳-۲۲۲۱۷۱۱ :
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مقدمه
تعلــق مکانــی بــه رابطه شــناختی با یــک محیط یا یــک فضای
خاص اطالق میشود و در واقع دلبستگی به مکان رابطه نمادین
ایجــاد شــده توســط افــراد بــه مــکان اســت کــه معانــی احساســی،
عاطفـ�ی و فرهنگی مشـ�ترکی به یـ�ک فضای خـ�اص میددهد (�Alt
 .)man & Low, 1992در بســیاری از ادبیــات مرتبــط بــا مــکان،
مفهــوم مــكان اغلــب بــر حس تعلــق یا وابســتگی احساســی به یك
مـ�كان تا كیـ�د دارد( .)Knox & Pinch,2000رلــف _ جغرافــی دان
پدیــدار شــناس _ در تعریــف مــکان تا کیــد میکنــد کــه مکانهــا بــر
خــاف فضــا انتزاعــی نبــوده ،بلکــه مفاهیمــی هســتند که بــه طور
مســتقیم از جهــان تجربــه میشــوند؛ بنابرایــن مکانهــا سرشــار از
معانــی ،چیزهــای واقعــی و فعالیتهای جــاری در آنها هســتند.
در واقــع از تعریــف رلــف ایــن گونــه میتــوان نتیجــه گرفــت که یک
مــکان واقعــی فضایی اســت کــه تحت الشــعاع معانی آن قــرار دارد
(پا کــزاد .)194،1390،رلــف هشــدار میدهــد کــه انــکار جنبههــای
معنایی از مکان یا به عبارتی دیگر حذف معنا از مکان و تقلیل آن
به فضا اســت که بیمکانی را بــه وجود خواهد آورد (همان.)185 ،
جهانــی كــه به ایــن ترتیب به فردیت منــزوی و به روزمرگی ســپرده
شــده اســت موضوعات جدیدی را در برابر انســان قرار میدهد كه
قابل تأ مل و تفكر هســتند .ازجمله این موضوعات احساس تعلق
فــرد بــه مكان زندگی اســت کــه از موضوعــات مورد بحــث در علوم
مختلف از جمله معماری است .یک معمار وظیفه دارد مکان را به
صورت تمام و کمال در ذات خود آشکار کند .در واقع در بنا است
که مکان به مخاطب خود اهدا میشــود .هنر معماری با ســاختن

خالقانــۀ مــکان وظیفــه دارد کــه خصوصیــات محیــط را گــردآوری
کرده و در مکان نشــان دهد (صافیــان .)124،1390،البته درجهت
تحقــق این آرمــان درطول تاریخ ،زمانی بســیار موفق و زمانی نا کار
آمد بوده اســت .چه بســا ،زمانی معماری ســنتی اسالمی -ایرانی،
درایــن زمینــه حرفهای زیادی برای گفتن داشــت؛ ولــی امروزه با
گــذر در خیابانها و کوچههای شــهر هویــت اصیل خود را فراموش
شــده میبیند (همان .)94،امروزه انســانها در خانههایی زندگی
میکنند که بیتوجهی به انسان و نیازهای او در طراحی و ساخت
آنها ،مشکالتی از قبیل کاهش احساس تعلق و آرامش را به همراه
داشته است (شمس .)92،1389،این مباحث سواالتی را در ذهن
شکل میدهد از جمله این که:
 چه عواملی در ایجاد حس تعلق کالبدی به مکان موثر هستند؟ در نســبت بــا حــس تعلــق کالبــدی در خانههــای ســنتی چهمیزان از این حس در مجتمعهای مسکونی امروزی وجود دارد؟
 چگونه میتوان با کمک عناصر معماری سنتی ،مجتمعهایمسکونی امروزی را با حس تعلق کالبدی باال طراحی نمود؟
پاســخ بــه این ســواالت اهمیت و ضــرورت این گونــه مطالعات
را بیــش از پیــش نشــان میدهــد؛ چــرا کــه پرداختــن بــه چنیــن
پژوهشهایــی نقــش مهمی در شــناخت اصول حا کم بــر معماری
ســنتی کشــور دارد و طراحــان و معمــاران معاصــر میتواننــد بــا
شناخت این اصول ،حس تعلق کالبدی به مکان را برای سا کنین
مجتمعهــای مســکونی امــروزی بــه عنــوان الگــوی غالــب مســکن
شهری معاصر کشور ارتقا بخشند.

 -1بررسی ادبیات موضوع
در ایــن بخش بــا تعریف دیدگاههــای مختلف پیرامــون مفهوم
حــس تعلــق بــه مــکان ،رویکردهــای گونا گــون در ایــن ارتبــاط که
شــامل دو رویکــرد پدیدارشــناختی و تجربــه گرایــی اســت ارائــه
میشــود .در نهایت با بررســی عوامل شــکل دهنده حس تعلق به
مکان ،رویکرد اصلی این پژوهش که بررســی نقش عوامل کالبدی
مکان در شکلگیری تعلق مکانی است ،تبیین میشود.
 -1-1معنای حس تعلق به مکان
تعلق به مکان ســطح باالتری از حس مکان اســت که به منظور
بهره مندی و تداوم حضور انســان در مکان نقش تعیین کنندهای
مییابد (فالحت .)۳۷،1384،تعلق به مکان که بر پایه حس مکان
بــه وجــود میآید فراتر از آ گاهی از اســتقرار در یک مکان اســت .این
حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن انسان خود را جزیی
از مــکان میدانــد و بر اســاس تجربههای خود از نشــانهها ،معانی،
عملکردها و شخصیت مکان ،نقشی برای آن در ذهن خود متصور
میس��ازد و مکان برای او قابل احترام میگردد (.)Steele,1981, 44

بنابراین حس تعلق ترکیبی پیچیده از معانی ،نمادها و کیفیتهای
محیطی است که شخص یا گروه به صورت خودآ گاه یا ناخودآ گاه از
ً
یک مکان خاص ادرا ک میکنند .این معنا که عمدتا بر پایه ارتباط
عاطفی فرد با محیط قرار دارد ،در طراحی به صورت نمود کالبدی
خــود را نمایان میســازد (جــوان فروزنــده ،مطلبــی .)33،1390،به
ایــن منظــور بــه بررســی ابعــاد مختلــف حس تعلــق پرداخته شــده
اســت .بر این اســاس و با فرض مفروضات پدیدارشــناختی و تجربه
گرایی به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف علمی و ماهیتی حس تعلق
در محیط پرداخته شده است.
 -2-1رویکرد پدیدار شناسی به حس تعلق
مکان ،جا یا قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی که در آن
قرار دارد صاحب هویت خاصی میشــود (افشار نادری.)۴،۱۳۷۸،
مکان محتوا دارد ،ولی فضا نوعی خالء اســت .مکان بســیار آسانتر
از فضــا مرزپذیــر و قابــل تحدیــد اســت ،در حالیکــه فضــا بیمرکــز
اســت و بــه نامتناهی بودن گرایــش دارد (سرمســت.)۱۳۵،۱۳۸۹،
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ً
هــر شــیئی کــه در یــک مــکان قــرار دارد طبعــا نیازمند فضا اســت.
رابط ـهای متقابــل و عکــس العمــل بیــن ســه عامــل رفتار انســانی،
مفاهیــم و مشــخصات فیزیکی باعث ایجاد مکان میشــود (افشــار
بیهمتای خود
نــادری .)۴،۱۳۷۸،از نظــر رلــف مــکان در کیفیــت

قــادر اســت مقاصد ،تجربیــات و رفتارهای انســان در فضا را منظم
و متمرکــز ســازد .او مکان و فضا را در دیالکتیکــی پویا تصور میکند
کـ�ه تجربیـ�ات انسـ�ان از محیـ�ط را میسـ�ازد (.)Seamon, 2008, 45
حــس تعلق عاملی اســت که موجــب تبدیل یک فضــا به مکانی
با خصوصیات حســی و رفتاری ویژه برای افراد خاص میشــود .این
حس عالوه بر اینکه موجب احساس راحتی از یک محیط میگردد،
باعث دست یابی به هویت برای افراد نیز میشود (فالحت.)۱،۱۳۸۴ ،
در عیــن حال ،حــس تعلق مکانی مفهومی پیچیده از احساســات و
دلبستگی انسان نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده
انســان از مکان به وجود میآید .از نظرکریستین نوربرگ شولتز تعلق
مکانی در مکانهایی یافت میشــود که دارای شــخصیت مشخص
و متمایز هستند و شخصیت محیطی از چیزهایی ملموس ساخته
شـ�ده کـ�ه دارای مصالـ�ح ،شـ�کل ،بافـ�ت و رنـ�گ اسـ�ت Norberg-(.
 )Schuls,1997از نگاه پدیدار شناسان جغرافیای انسانی ،حس تعلق
بــه معنای پیوندی محکــم و عاملی تاثیر گذار میان مــردم و مکان و
اجزاء تشکیل دهنده آن است که این پیوند به صورت مثبت بوده و
ســبب گســترش ارتباط و تعامل فرد با محیط میگردد و با گذر زمان
عمق بیشتری مییابد ( .)Relph,1976از نظر رلف مفهوم حس مکان
عاملی است که از یک طرف باعث هماهنگی و کارکرد مناسب فضای
معماری و انسان است و از طرفی دیگر عاملی برای احساس امنیت،
لذت و ادرا ک عاطفی افراد به شمار میآید که به هویتمندی افراد و
احساس تعلق آنها به مکان کمک میکند .از دیدگاه پدیدارشناسان
مهمترین مفاهیم مرتبط در بیان حس مکان ،واژه مکان دوســتی،
تجربــه مــکان و شــخصیت مــکان اســت و حــس مــکان بــه معنــای
ویژگیهای غیر مادی یا شــخصیت مکان اســت که معنایی نزدیک
بـ�ه روح مـ�کان دارد ( .)Relph,1976مــکان مــورد نظــر در تعریف رلف
حاصــل معانی اســت که در طــول زمان و با ادرا ک به دســت میآید.
این تعریف مفهومی از مکان مســالهای اســت که به بعد ناآ گاهانه و
ادرا کــی از الیههــای خاموش تجربه افراد اشــاره دارد و از آن به عنوان
حــس وابســتگی یــا حــس تعلــق به مــکان تعبیر میشــود که حســی
تــوام با عاطفه در مکان اســت .مــکان در این حس به صورت ریشــه
دار تجربــه میشــود و الیههــای مختلــف اجتماعــی  -فرهنگــی را نیز
در برمیگیــرد .رلــف از ایــن حــس به عنوان نقطــه امن اتکایــی فرد از
دنیای اطراف خود اشــاره میکند و تعلق روحی و روانی فرد به مکان
خــاص را نتیجــه ایــن احســاس بیــان م ـیدارد .حس تعلق از ســوی
جغرافیدانــان پدیدارشــناس بــه نــام مکان دوســتی تعبیر میشــود
( ) Tuan,1974کــه در معمــاری و طراحــی از طریــق قلمرو کالبدی ،با
تمایز از نواحی و فضاهای اطراف یا جداسازی کالبدی شکل میگیرد
(.)Carmona, 2006هایدگــر فیلســوف پدیدارشــناس اعتقــاد دارد که
معمــار با ایجاد مکان ،فرصتی به بنــا میدهد که در معرض مواجهه
و مراوده انسان قرار گیرد .ا گر مکان به انسان اهداء شود و او نسبت
به آن حس تعلق پیدا کند ،آنگاه میتواند آن را به خاطر ســپارد و در

نهایت به آن تقرب جوید .اینگونه اســت که مکانیت انســان پاســخ
داده میشــود (صافیــان .)109،1390،نوشــتههای هایدگــر پایه تفکــر
تئوریســینهای مهمی در معماری قرار گرفت کــه از مطر حترین آنها
کریســتین نوربرگ شولتز است .شولتز حس مکان را پدیدهای کلی با
ارزشهای ساختاری میداند که در بستر ادرا ک و جهتیابی در فضا
ممکن میشود (نوربرگ شولتز .)1382،وی در تعریف ماهیت مکان،
آن را کلیتی شــامل اشــیاء ،عناصر کالبدی ســاخته شــده و آنچه که
در واقع ماهیت یا روح مکان محســوب میشــود ،میداند و ســاختار
مکان را شامل منظر ،سکنی گزینی ،فضا و شخصیت تعریف میکند.
شولتز معتقد است ساختار مکان را سه عامل ،نظم فضایی  ،1مکان
شناسی 2و ریخت شناسی 3تعیین میکنند (نوربرگ شولتز.)1384،
 -3-1رویکرد تجربهگرایی به حس تعلق
در بررســی ابعاد و ماهیت حــس تعلق در رویکرد تجربه گرایی،
توجــه بــه نیازهای انســانی ضروری اســت .معماران بــرای طراحی
ســاختمانها بــا توجــه بــه تعاریفی كــه از معماری ارائــه مینمایند
در راســتای تأمیــن نیازهــای انســان گام برمیدارنــد و هــدف آنها،
ایجــاد محیطهایی اســت كه نیازهای انســانی را برطــرف نماید؛ از
ســویی دیگــر رفتارهــا برای ارضــای نیازهــا وارد عمل میشــوند و از
این رو شــناخت نیازهای انســان برای طراحان محیطی از اهمیت
ویژهای برخوردار اســت ،برای شــكلگیری مبانی نظری معماری و
چارچوبهــای طراحــی ،بــه مدلی از نیازهای انســان نیاز اســت تا
پیچیدگیهــای رفتــار آدمی را به گونــهای نظاممنــد تبیین نماید.
در این راســتا ضروری اســت کــه در ابتدا نیازهای جســمی و روانی
انسان به نحوی صحیح شناخته شوند.
پژوهشهــای انجــام شــده در حیطــه روانشناســی محیطــی و
نظریههــای معمــاری ،قابلیــت مــدل آبراهــام مازلــو را كــه بــه «هــرم
نیازهای انســانی» معروف است ،برای استفاده در طراحی معماری
و طراحی شهری مورد تائید قرار داده است (دانشپور .)1388 ،مازلو
ضمــن تأ کیــد بر انگیزهها و نیازهای انســانی ،آن را از بدو تولد همراه
انســان دانســته و بر این اعتقاد اســت که انســان از تعامل با محیط
و بــا تغییــر در قابلیتهای آن ،به دنبال ارضاء این نیازها در ســطوح
مختلــف اســت .او نیازهــای انســانی را در دو گروه نیازهای اساســی
یــا اولیــه و نیازهــای برتر یــا عالیه ،دســته بندی مینماید .براســاس
دستهبندی مازلو ،نیازهای اساسی و اولیه انسان به ترتیب شامل:
نیازهــای جســمانی ،نیازهای ایمنی و امنیت ،نیــاز به تعلق ،نیاز به
احترام و نیازهای برتر شــامل :نیاز خود شــکوفایی ،نیاز به شناخت
و زیبایــی اســت .حس تعلق از نظــر وی جزء نیازهای اساســی بوده
و از ســوی بســیاری از طراحــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت و در
محیطهــای کالبــدی در تمامی طول دوران زندگی انســان به انحاء
مختلف قابل مشاهده است .از منظر تئوری نیازهای انسانی ،حس
تعلــق برگرفتــه از نوعــی نیــاز اجتماعی اســت کــه طی آن ،انســان به
دنبــال یافتــن جای پای محکــم در جهت ارتباط بــا محیط و پیوند
صمیمانه با آن است ( .)Lawson,2001در حالی که ا کثر تجربهگراها،
ً
عمدتــا بــه بررســی عوامل اجتماعــی تاثیر گــذار در شــکل گیری این
حس پرداختهاند ،تعدادی از محققین به نقش محیط کالبدی در
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شکلگیری حس تعلق تأ کید داشتهاند .هارولد پروشانسکی هویت
فــردی را منبعــث از هویــت مکانــی و ایــن هویــت را نشــأت گرفتــه از
ً
ادرا ک ،شناخت و نهایتا احساسات نسبت به مکان میداند .وی با
تا کید بر هویت مکان به عنوان بستر و عامل ارتباطی مهم در ارتباط
انسان ،بر نقش عوامل کالبدی به عنوان بخشی از عناصر اجتماعی
در محیط تا کید میکند و بر این اســاس عامل مهم تعامل و ارتباط
تنگاتنــگ فرد بــا محیط خود را به عناصر کالبــدی محیط به عنوان
بخشــی از هویت ذهنــی و فردی ارجاع میدهد (همــان .)31،از نظر
کانتر نیز مکان نمیتواند مســتقل از فرد باشد .آنچه که محور اصلی
نظریــه مــکان کانتــر را شــکل میدهد ،مدلی اســت کــه رابطه میان
مؤلفههــای شــکل دهنده هر مــکان را توضیح میدهــد .کانتر برای
هر مکان ســه مؤلفه تبیین میکند که شــامل ویژگیهای کالبدی،
فعالیتهـ�ا و تصورات اسـ�ت ( .)Canter, 1977با اقتباس از نظر کانتر
میتــوان چنین قلمداد کرد که کیفیت محیــط عبارت از برایند این
سه مؤلفه است به نحوی که هر یک از آنها عهده دار برآورده ساختن
یکی از کیفیتهای محیطی است .انسان به تجربه حسی ،عاطفی
و معنــوی خــاص نســبت به محیط زندگــی نیاز دارد .ایــن تجربیات
از طریــق تعامــل صمیمــی و نوعی هــم ذات پنداری بــا مکانی که در
آن ســکونت دارد قابــل تحقــق اســت (فالحــت .)36،1384،بنتلــی
و همــکاران وی نیــز بــا مطالعــه و بررســی مجموعــه ســاختمانها و
منازل مســکونی در انگلســتان ،به وجود نوعی تمایل در رنگ تعلق
و تمایــز محیطــی در ســاختمانها اشــاره داشــته و آن را به خوانایی
محیطی تعبیر مینماید .وی از این حس در فضاهای طراحی شده
با صفت تمایز و جداسازی نام برده و آن را از خصوصیتهای اصلی
شکل گیری فضاهای انسانی پایدار معرفی میکند (جوان فروزنده،
مطلبی.)31،1390،
 -4-1عوامل ایجاد کننده حس تعلق
برخــی از محققیــن نظیــر آلمتــن و لــو عــاوه بــر تا کیــد بــر نقــش
اجتماعــی مــکان ،به تعامــات و ارتباطــات فرهنگــی -اجتماعی در
مکان اشاره و تعلق به مکان را از منظر تعلق اجتماعی یعنی گونهای
از تعلق به خاطر مردم (استفاده کنندگان) تعبیر نمودهاند (Altman
 .)& Low, 1992بــا ایــن حــال ،محققین دیگری نیــز بر نقش عناصر
کالبدی به عنوان عاملی مهم در شکلگیری حس تعلق تا کید داشته
و ضــرورت توجــه بــه ابعــاد کالبــدی را در فرایند حس تعلــق ضروری
میدانند .بر این اساس عوامل تاثیرگذار در شکل گیری حس تعلق
به مکان را میتوان در دو دسته تقسیمبندی نمود :تعلق اجتماعی
و تعلــق کالبدی بــه مکان(جوان فروزنده ،مطلبــی .)32،1390،این
پژوهش به دنبال بررسی تعلق کالبدی و عوامل شکلدهنده آن در
محیطهای مسکونی است.
تعلــق کالبدی بــه مکان برگرفته از عناصر و اجــزاء کالبدی مکان
به عنوان بخشــی از فرایند شــناخت و هویت انســانی اســت .ریجر و
الوارکاس در مطالعــات خــود به نقش مهم و اساســی تعلق کالبدی
اشاره و از آن به عنوان ریشه داری یاد نمودند که بر این اساس ،فرد
محیط را به همراه عناصر کالبدی آن در شکل دهی معنای تعلق ،به
خاطر میسپارد( .)Riger & Lavrakas,1981عالوه بر آنها تیلور نیز به

همراه گروه دیگری در بررسی خود از فضاهای عمومی در واحدهای
همسایگی ،با اشاره به عناصر کالبدی ،از آن با عنوان تعامل کالبدی
یــاد مینمایــد که معادل تعلــق کالبدی به مکان اســت .قبل از این
دو ،پروشانســکی بــر ضــرورت توجــه بــه عناصــر کالبــدی در محیــط
انســانی و نقــش آن در شــکل گیــری و تــداوم هویــت فــردی انســان
اشــاره نمــوده اســت .وی بــا تأ کید بر نقــش حس تعلــق کالبدی در
محیط به عنوان بخشــی از هویت مکانی ،آنرا جزئی از هویت فردی
ً
و نهایتا هویت اجتماعی افراد در محیطهای مختلف تبیین میکند
(جوان فروزنده ،مطلبی .)۳۲ ،1390،بســیاری از پژوهشهای اخیر
نیز رابطۀ مشــخصههای فضای کالبــدی و تعامالت جمعی را محور
توجــه خــود قرار دادهاند .دیــدگاه این تحقیقات بر این اســت که در
هر محیط ،فضای کالبدی به مثابه سامانهای فضایی عمل میکند
که بر تعامالت جمعی کاربران موثر است (دانشگر مقدم.)۲۹،۱۳۹۰،
شــناخت و ادرا ک فــرد از یــک مــکان از شــروط اولیــه بــرای ایجــاد
حــس تعلــق به مکان اســت .بدیــن منظــور محیطهای بــا خوانایی
و تمایــز کالبــدی برای اســتفاده کننــدگان جزء محیطهــای مطلوب
بوده و ادرا ک و شــناخت بهتری از ســوی افراد در آن صورت میگیرد.
عوامل کالبدی همچون مشــخص نمــودن حریمها ،حدود مالکیت
و همســایگیها از مهمترین عوامل ادرا ک مناســب انسانی از محیط
هستند که فرد بر اساس شایستگیها و انگیزشهای خود به کنکاش
یپــردازد (جــوان فروزنده،مطلبــی .)33،1390،بــر
و تجربــه محیــط م 
اســاس نظریــه مــکان  -رفتار در روانشناســی محیطی ،محیــط به دو
عامل فعالیت و کالبد دســته بندی میشــود .در این ارتباط کالبد به
همراه متغیرهای فرم و ساماندهی اجزاء ،به عنوان مهمترین عوامل
در شــکلگیری حس تعلق محیط ارزیابی میشود .عناصر کالبدی از
طریق ایجاد تمایز محیطی و ارتباط درون و بیرون در فضاها ،به ایجاد
حس تعلق میپردازند .شکل ،اندازه ،رنگ ،بافت و مقیاس به عنوان
ویژگیهای فرم ،هر یک نقش موثری در شکلگیری حس تعلق داشته
و نوع ساماندهی و چیدمان اجزاء کالبدی نیز عامل موثر دیگر است.
از سویی عناصر کالبدی از طریق همسازی و قابلیت تأمین نیازهای
انسان در مکان در ایجاد حس تعلق موثر هستند (همان.)34،
 -5-1جمعبندی و استخراج چهار چوب نظری پژوهش
بر اســاس آنچه تا کنون بیان شــد ،حس تعلق در ســطحی باالتر
از حــس مکان شــکل میگیــرد .این حس ترکیبــی از معانی و نمادها
و کیفیتهــای محیطی اســت که میتــوان آن را در طراحی با کمک
عناصــر کالبــدی محیط نمایــان ســاخت .همانگونه کــه در ادبیات
نیــز اشــاره شــد ،حــس تعلــق از دو دیــدگاه مــورد بررســی قــرار گرفته
اســت :دیــدگاه پدیــدار شناســی و دیــدگاه تجربــه گرایــی .در دیدگاه
پدیدار شناســی ،از حس تعلق به نام مکان دوســتی تعبیر میشــود
کــه حســی تــوام بــا ادرا ک عاطفی و لــذت در مکان اســت .به اعتقاد
پدیدارشناســان ،ایــن حــس موجــب تعلــق روحــی و روانــی فــرد بــه
محیط میشود و تاثیر الیههای مختلف اجتماعی -فرهنگی محیط
را بر احساسات درونی فرد مورد بررسی قرار میدهند.
مقالــه حاضــر ،مفهــوم تعلــق کالبدی مــکان را با تکیه بــر دیدگاه
تجربه گرایان مورد بررسی قرار میدهد .بر اساس این دیدگاه ،حس
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تصویر  -1چارچوب نظری تحقیق.

تعلق مکان از جمله نیازهای اساسی انسان است که در هرم سلسله
مراتــب نیازهــای مازلو نیز بر این اصل تا کید شــده اســت .همچنین
از نظــر کانتــر کــه از نظریــه پــردازان این رویکرد به شــمار م ـیرود ،هر
مکان با ســه مؤلفه تبیین میشــود که شــامل ویژگیهای کالبدی،
فعالیتها و تصورات است (.)Canter , 1977
در ادبیــات مربــوط بــه دیــدگاه تجربــه گرایــی بــه ویــژه در حــوزه
روانشناسی محیطی ،به بررسی عوامل اجتماعی تاثیر گذار در شکل
گیــری حــس تعلق به مکان پرداخته شــده اســت .در همین ارتباط
تعــدادی از محققیــن بــه نقش محیــط کالبدی در شــکلگیری این
حس تا کید داشتهاند .این مقاله نیز با تکیه بر این پیشینه به نقش
کالبــد در حــس تعلق یا تعلق کالبدی در دو نمونه مســکن ســنتی و
معاصر پرداخته است.
بر اساس آنچه عنوان گردید ،عوامل ایجاد کننده حس تعلق به
مکان را میتوان در دو دســته تقســیمبندی نمــود :تعلق اجتماعی
و تعلــق کالبــدی به مکان ،که حس تعلق کالبــدی برگرفته از عناصر
و اجزا کالبدی مکان اســت (جــوان فروزنده ،مطلبی .)32،1390،به
طور کلی بر اساس دیدگاه تجربه گرایی ،یکی از عوامل مهم سازنده
محیط ،کالبد آن محیط است .کالبد یک مکان در قالب «متغیرهای
فرم» و «ساماندهی اجزاء» ،به عنوان مهمترین عامل در شکلگیری
حــس تعلــق کالبــدی ارزیابــی میشــود .ویژگیهایــی چون شــکل،
اندازه ،رنگ ،بافت و مقیاس به عنوان ویژگیهایی از فرم هستندکه
در قالب شکل و اندازه عناصر و بافت و تزئینات ،و روابط و ساماندهی
بیــن اجزا کالبدی یــا روابط و چیدمــان (فالحــت )38،1384،ظاهر
میشــوند .لــذا ایــن ویژگیهــا تحــت عنــوان قابلیتهــای کالبــدی
محیط از جمله عوامل شکلدهنده تعلق کالبدی تعریف میشوند
(جوان فروزنده ،مطلبی .)34،1390،در اینجا میتوان اشاره کرد که
منظور از شکل و اندازه عناصر در نمونههای موردی شامل مواردی
چون شــکل و اندازه حیاط ،شکل و اندازه ایوان یا سردر ،نورگیری و
شــکل در و پنجره اســت .منظور از بافت و تزئینات نیز شــامل توجه

بــه تزئینــات حیــاط ،تزئینــات نمــا و تزئینــات فضای داخل اســت.
دسترســی از نشیمن به ســایر فضاهای خانه و دسترسی از خیابانی
کــه خانــه در آن قرار دارد بــه فضای خانه نیز مواردی هســتند که در
مورد روابط و چیدمان مد نظر قرار میگیرند.
بنابر آنچه تا به اینجا گفته شــد ،میتوان به مدل تصویر ۱دســت
یافــت .در ادامــه مــدل ارائــه شــده در نمونــه موردیهای بــه آزمون
گذاشته میشود.

 -2معرفی خانههای مورد پژوهش
همانگونه که پیش از این نیز عنوان شد ،این پژوهش به دنبال
ارزیابــی نقــش عوامــل کالبــدی محیــط خانــه بــر شــکلگیری حس
تعلــق ســا کنین اســت .برای ایــن منظور هشــت الگوی مســکن که
شــامل چهار تیپ مســکن با ساختار معماری ســنتی و چهار تیپ از
مجتمعهای مســکونی معاصر در شــهر شــیراز انتخــاب گردید .یکی
از مهمتریــن مســائلی که بــه ویــژه در انتخاب خانههای ســنتی مد
نظــر این پژوهش قرار داشــت ،جــاری بودن حیــات در آن خانهها و
استفاده از آنها به عنوان خانه در زمان حال بود .در ذیل به معرفی
نمونههای موردی از خانههای سنتی و مدرن پرداخته میشود .در
هر کدام از نمونههای موردی ،ســعی شــده است ویژگیهایی چون
شــکل و انــدازه عناصــر ،بافــت و تزئینــات و روابــط و چیدمان تحت
عنوان قابلیت کالبدی هر خانه تبیین و مورد بررسی قرار گیرد.
 -1-2خانههای سنتی
مــورد اول خانــه حســنی اردکانــی اســت کــه از بناهای بــا ارزش
بافت قدیم شــیراز اســت .کاربری این بنا مســکونی اســت و دارای
مالکیــت خصوصــی اســت .دسترســی بــه ایــن بنــا بــه صــورت غیر
مســتقیم از خیابان اصلی به فضای خانه اســت .فــرم معماری آن
بــه صورت حیاط مرکزی اســت .حیاط مرکزی ایــن مجموعه مربع
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شــکل بوده و مانند حیاط ســایر خانههای ســنتی ،محور ارتباط و
ساماندهی فضاهای مختلف خانه در اطراف آن است .وجود تنوع
در اســتفاده از بافتهای مختلف چوبی ،آجری ،سنگی و تزئینات
متعــدد و نورگیرهای مشــبک کــه از حیاط مرکزی نــور میگیرند ،از
ویژگیهای مهم این بناست (تصویر 2و.)3
مــورد دوم خانــه صالحــی اســت کــه از بناهــای بــا ارزش دوره
قاجاریه در شیراز است .کاربری این بنا نیز مسکونی است .از عناصر
معماری این خانه میتوان به حیاط مرکزی که همانند حیاط سایر
خانههای ســنتی ،قلب ســاختمان و مرکز انجــام فعالیتها و ایجاد
ارتباط بین قســمتهای مختلف خانه اســت و همچنین اتاقهای
سه دری و پنج دری و ایوان که از حیاط مرکزی نور میگیرند ،همراه
با سقفهای چوبی و تزئینات گره چینی ،گچکاری در داخل و نمای
بیرونی و ســردر خانه اشــاره کرد ،دسترســی به این بنا نیز از خیابان
اصلی به صورت غیر مستقیم انجام میپذیرد (تصویر 4و.)5
مورد سوم خانه جعفرخان نصر است .کاربری این بنا نیز مسکونی

تصویر(2و -)3نمای داخلی و نقشه خانه حسنی اردکانی.

است .بافت و تزیئنات و فرم معماری و موقعیت بنا از ویژگیهای بارز
ایــن خانه اســت .پالن بنا مربــع بوده و یک حوض دایرهای شــکل در
وســط حیاط مرکزی آن تعبیه شده اســت .از خصوصیات بارز عناصر
معماری در این خانه میتوان به ایوانها و چند دری و حیاط مرکزی
کــه هــم عامل ارتباطــی بخشهای مختلــف خانه اســت و هم باعث
نورگیری فضاهای مختلف این خانه میشود اشاره کرد (تصویر 6و.)7
مورد چهارم خانه عطروش است که دارای دسترسی غیر مستقیم
از خیابان اصلی به این بنا اســت .این بنا نیز همانند ســایر خانههای
ســنتی دارای حیاط مرکزی ،بافت چوبی و آجری و کاشــی کاریها و
تزئینات بسیار در نما و داخل اتاقها است ،این خانه همچنین دارای
اتاقهــای مختلــف چنــد دری در اطــراف حیــاط مرکزی مربع شــکل
اســت ،کــه نــور مناســبی را از حیــاط مرکــزی دریافت میکننــد از دیگر
ویژگیهای این خانه سردر و ایوان این خانه است که با موتیفهایی
از معماری خاص شیراز ساخته شده است (تصویر  8و 9و.)10
 -2-2مجتمعهای مسکونی جدید
مــورد اول مجموعــه مســکونی درا ک شــیراز اســت .این مجتمع
در شــش بلــوک در  6 ،4و  8طبقــه بــر روی همکــف ســاخته شــده
است .دسترسی این مجتمع از خیابان اصلی و به صورت مستقیم
میباشــد و همچنیــن دسترســی فضاهــای خانــه و ارتبــاط آنهــا بــا
یکدیگــر از طریــق فضــای نشــیمن یــا هــال اتفــاق میافتــد .فضــای
ســبز این مجموعه در بین بلوکها واقع شــده اســت و فرم معماری
ســاختمان و نمــای آن ،امــکان اســتفاده از پنجرههای نــواری برای
اســتفاده بهتر از نور خورشــید و استفاده از تراسهای بزرگتر را فراهم
مــیآورد .فضای داخلی و حیاط و نمای بیرونی این مجتمع بســیار
ساده و فاقد تزئینات خاصی است .به طور کلی ،عدم وجود حیاط
مناسب در مجتمعهای امروزی باعث نورگیری ضعیف و تاثیر آن بر

تصویر (4و -)5حیاط مرکزی و نقشه خانه صالحی.

تصویر (6و -)7حیاط مرکزی و نقشه خانه جعفر خان نصر.

تصویر (8و9و -)10نمای بیرونی ،نمای داخلی و نقشه خانه عطروش.

تصویر(11و  -)12نمای بیرونی و نقشه مجتمع مسکونی درا ک.
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مناسبی نیست .در این مجتمع همانند سایر مجتمعهای ذکر شده
فضاهای داخلی در یک ارتباط ساده با هم قرار گرفتهاند و دسترسی
مجتمــع از یــک خیابــان اصلی و عریض به صورت مســتقیم اســت.
فضــای داخلــی و نمــای بیرونی و ســردر ورودی مجتمــع دارای یک
طراحی ســاده اســت و فاقد تزئینات خاصی است (تصویر  17و .)18
جمعبندی موارد ذکر شــده شــامل ویژگیهایی چون شــکل و
انــدازه عناصــر ،بافــت و تزئینــات و روابــط و چیدمان تحــت عنوان
قابلیــت کالبدی در ارتباط با نمونههــای موردی در قالب جدول۱
بیان شده است:

شکل و ابعاد در و پنجرهها و نبود ایوان شده است (تصویر 11و .)12
مورد دوم مجتمع مسکونی  APSاست .این مجتمع در شش
بلوک  17طبقه احداث شده است .هر طبقه دارای  8واحد است.
عالوه بر فضاهای داخلی که با کمک فضای نشــیمن با یکدیگر در
ارتباط هستند ،هر واحد نیز دارای حداقل یک تراس است و عالوه
بــر دریافت نور از پنجرههــای کوچک و پنجرههای نواری ،تعدادی
از واحدهــا میتوانند نور داخلی شــان را از طریــق نورگیر مرکزی که
در وســط هــر بلــوک قرار گرفته اســت ،دریافت کنند .فضای ســبز و
حیاط در این مجتمع نیز در بین بلوکها واقع شده است و مانند
برای ثٝهمه
فضاها قابل
ـکونی،
های مسـ
وٕه دٙؼطٜٞبی ثب ا٘ساظٔ ٜشٛؾٍ ،ؾؼی قس ٜاؾز و ٝوكیسٌی ؾبذشٕبٖ
ـتفادهفًبٞب
٘ٛضٌیطیاسـثٟشط ایٗ
این ٔٙظٛض
ثبقس ،ثٝ
ٔؼعا ٔی
دیگر مجتمعسطاؾی
اصلی
خیابان
از
دسترسی
دارای
نیز
مجتمع
این
ســا کنین اســت.
ثیكشط زض ػٟز قطلی  -غطثی ثبقس .فًبی ؾ جع  ٚحیبٌ ایٗ ٔؼشٕغ ٘یع زض ثیٗ ثّٛنٞب ٚالغ قس ٜاؾز .زؾشطؾی ٔؼٕٛػ٘ ٝیع اظ َطیك
فًبیـاده و
ورودی سـ
ایٗو سـ
داخلی
دارای
بــوده و همچنیــن
زاذّی ؾبز ٚ ٜفبلس سعئیٙبسی ذبل ٔی ثبقس  ٚفمٍ زض لؿٕز ٕ٘بی ثیط٘ٚی اظ
ـردر٘یع زاضای
ٔؼشٕغ
فضاهایاؾز.
ػطو ٔٙبؾت
ذیبثب٘ی ثب
جداره،
شکستفبلسهایی
بیرونی
ـت .نمای
نی زض ایٗ لؿٕز ٘یع ٔی ثبقس(سهٛیط .)16 ٚ 15
در ثرهٛ
سعئیٙبر
وسیله اؾز أب
به ثطذٛضزاض
ػساضٞ ٜب
ٔٙبؾجی زض
یکدســت اسـ سٛٙع
نما تا حدودی دارای تنوع میباشد (تصویر 13و .)14
تصویر(13و  -)14نمای بیرونی و نقشه مجتمع مسکونی.APS
مــورد ســوم مجتمــع مســکونی فرزانــگان اســت .ایــن مجتمع
دارای چهــار بلــوک  10طبقه اســت که در هر طبقه چهــار واحد قرار
دارد .فضاهای داخلی این مجتمع نیز همانند ســایر مجتمعهای
امروزی توســط فضای نشــیمن و هال با یکدیگر در ارتباط اســت و
هر واحد دارای تراســی مجزا میباشد ،به منظور نورگیری بهتر این
ثیط٘ٚی ٘ ٚمكٔ ٝؼشٕغ ٔؿى٘ٛی فطظاٍ٘بٖ
- )16
سهٛیطسـ(15
ٕ٘بیـت
ـده اسـ
ـعی ٚشـ
فضاها به کمک پنجرههای با اندازه متوســط،
ٔٛضز چٟبضْ ٔؼشٕغ ٔؿى٘ٛی ؾذ ٝاؾز .ایٗ ٔؼشٕغ زاضای ؾ ٝثّٛن َ 6جم ٝاؾز و ٝزض ٞط َجم ٝاظ ٞط ثّٛن چٟبض ٚاحس لطاض زاضز.
کــه کشــیدگی ســاختمان بیشــتر در جهــت شــرقی -غربــی باشــد.
ثّٛنٞب زض ٔیبٖ فًبی ؾجع  ٚحیبٌ ٔؼشٕغ لطاض زاض٘س .ثیكشط ٘ٛضٌیطی ٚاحسٞبی ایٗ ٔؼشٕغ اظ ؾٕز قطق  ٚغطة اؾز  ٚا٘ساظ ٜدٙؼطٜٞب
تصویر ( 15و  -)16نمای بیرونی و نقشه مجتمع مسکونی فرزانگان.
فضــای ســبز و حیــاط ایــن مجتمع نیــز در بین بلوکها واقع شــده
وٛچه اؾز؛ ثٙبثطایٗ اظ ِحبِ ٘ٛضٌیطی زاضای ٚيؼیز ٔٙبؾجی ٘یؿز .زض ایٗ ٔؼشٕغ ٕٞب٘ٙس ؾبیط ٔؼشٕغٞبی شوط قس ٜفًبٞبی زاذّی زض
عرض
خیابانی با
طریق
اســت .دسترسـ
ـب ذیبثبٖ انّی  ٚػطیى ث ٝنٛضر ٔؿشمیٓ اؾز .فًبی زاذّی ٕ٘ ٚبی
منااظسـیه
ٔؼشٕغ
زؾشطؾی
ٌطفشٝا٘س ٚ
مجموعه ثبنیزٓٞاز لطاض
یهـیاضسجبٌ ؾبزٜ
تزئیناتی
داخلییهساده
ٚضٚزیفضای
ؾطزضدارای
مجتمع ٚنیز
فبلس سعئیٙبر ذبنی اؾز (سهٛیط .)18 ٚ 17
فاقداؾز ٚ
َطاحیو ؾبزٜ
ٔؼشٕغ زاضای
اســت .این ثیط٘ٚی
خاص میباشــد و فقط در قســمت نمای بیرونی از تنوع مناســبی
در جدارههــا برخــوردار اســت امــا فاقــد تزئینات بخصوصــی در این
قسمت نیز میباشد(تصویر  15و .)16
مورد چهارم مجتمع مســکونی ســپه اســت .این مجتمع دارای
ســه بلوک  6طبقه اســت که در هر طبقه از هر بلوک چهار واحد قرار
دارد .بلوکها در میان فضای سبز و حیاط مجتمع قرار دارند .بیشتر
نورگیری واحدهای این مجتمع از سمت شرق و غرب است و اندازه
ؾذٝنقشه مجتمع مسکونی سپه.
ٔؿى٘ٛیکلی و
 -)18نمای
٘مك17( ٝو
وضعیت وّی ٚتصویر
پنجرههــا کوچک اســت؛ بنابراین از لحاظ نورگیــری
ٔؼشٕغ
دارایٕ٘ - )18بی
سهٛیط (ٚ17
ػٕغثٙسی ٔٛاضز شوط قس ٜقبُٔ ٚیػٌیٞبیی چ ٖٛقىُ  ٚا٘ساظ ٜػٙبنط ،ثبفز  ٚسعئیٙبر  ٚضٚاثٍ  ٚچیسٔبٖ سحز ػٛٙاٖ لبثّیز وبِجسی
جدول  -1ویژ گیهای کالبدی مورد پژوهشیها ،خانههای سنتی و مجتمعهای مسکونی جدید.
زض اضسجبٌ ثب ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ٔٛضزی زض لبِت ػس َٚشیُ ثیبٖ قس ٜاؾز:
ٚیػٌی ٞب
٘ٛع

ذب٘ٞ ٝبی
ؾٙشی

ٔؼشٕغ ٞبی
ٔؿى٘ٛی
ػسیس

قىُ  ٚا٘ساظ ٜػٙبنط

ثبفز  ٚسعئیٙبر

ضٚاثٍ  ٚچیسٔبٖ
زؾشطؾی ثٝ
فًبٞبی ذب٘ٝ

زؾشطؾی اظ ذیبثبٖ
ث ٝفًبی ذب٘ٝ
ٔؼٕٛال زؾشطؾی اظ
ذیبثبٖ ث ٝفًبی
ذب٘ ٝنٛضر غیط
ٔؿشمیٓ اؾز.

زاضای سعئیٙبر
ٌچجطی  ٚوبقی
وبضی  ٚسبق ٕ٘بٞبی
سعئیٙی  ٚحٛو ٚ
فًبی ؾجع ...ٚ

ٔؼٕٛال زؾشطؾی اظ
ذیبثبٖ ث ٝفًبی
ذب٘ ٝنٛضر
ٔؿشمیٓ اؾز.

زاضای سعئیٙبر وٓ ٚ
ثؿیبض ؾبز ٚ ٜیب وال
فبلس سعئیٙبر ٔی
ثبقٙس.

حیبٌ

ایٛاٖ یب ؾطزض

٘ٛضٌیطی

زض  ٚدٙؼطٜ

زاضای حیبٌ
ٔطوعی

زاضای ایٛاٖ ٞبی ثعضي ٚ
ؾطزض زض لؿٕز ٚضٚزی ذب٘ٝ

٘ٛضٌیطی ٔٙبؾت
اظ َطیك حیبٌ
ٔطوعی

ثعضي  ٚض ٚثٝ
حیبٌ ٔطوعی

زؾشطؾی اظ
َطیك حیبٌ
ٔطوعی

زاضای فًبی
ؾجع ػٕٔٛی
ٔبثیٗ ثّٛن
ٞبی ٔؼشٕغ
ٔؿى٘ٛی

فبلس ایٛاٖ  ٚثٚ ٝػٛز آٔسٖ
سطاؼ ث ٝػبی ایٛاٖ زض
ثطذی اظ ٚاحسٞب ٘ ٚجٛز
ؾطزض یب ٚػٛز ؾطزضٞبی
ثؿیبض ؾبز ٜزض ٚضٚزی ثطذی
اظ ٔؼشٕغ ٞب

٘ٛضٌیطی يؼیف
ث ٝزِیُ ٘جٛز
حیبٌ ٔٙبؾت ٚ
وٛچه ثٛزٖ
ا٘ساظ ٜدٙؼطٞ ٜب

ٔؼٕٛال ثٝ
نٛضر وٛچه
ٔ ٚشٛؾٍ

زؾشطؾی اظ
َطیك ٘كیٕٗ
ث ٝؾبیط
فًبٞبی ذب٘ٝ

سعئیٙبر فًبی زاذُ

سعئیٙبر حیبٌ

سعئیٙبر ٕ٘ب
زاضای سعئیٙبر
ٌچجطی ٚ
وبقی وبضی
ذكشی ...ٚ

ؾمف ٞبی چٛثی ٚ
ٌچثطیٟبٌ ،ط ٜچیٙی -
ٞبی زضن ٞبی چٛثی
 ٚوبقی وبضیٞبی
ٍ٘یٙی ....ٚ

زض ثطذی
ٔٛاضز زاضای
سعئیٙبر ثؿیبض
وٓ  ٚؾبزٜ
ثطٚی ٕ٘ب

زاضای سعئیٙبر ثؿیبض
وٓ  ٚؾبز ٜزض فًبٞبی
زاذّی

ػسٚ - )1( َٚیػٌی ٞبی وبِجسی ٔٛضز دػٞٚكی ٞب ،ذب٘ٞ ٝبی ؾٙشی ٔ ٚؼشٕغ ٞبی ٔؿى٘ٛی ػسیس(ٔبذصٍ٘ :بض٘سٌبٖ).
8
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 -3بحث و تحلیل
بــا توجــه به بررســی مفهوم حس تعلــق در دیدگاههــای مختلف،
عوامــل شــکل دهنــده حــس تعلــق را میتــوان در ســه گــروه عوامــل
ادرا کی -شناختی ،اجتماعی و کالبدی تبیین نمود .عوامل ادرا کی-
شــناختی شــامل انگیزشهــا ،شایســتگیها ،ادرا ک و شــناخت فــرد
از مــکان میباشــد .عوامــل اجتماعــی شــامل نمادهــای فرهنگــی و
اجتماعی است .عوامل کالبدی شامل شکل و اندازه عناصر ،روابط و
چیدمان و بافت و تزئینات است .همانگونه که پیش از این نیز عنوان
گردیــد ،این پژوهش بــه دنبال یافتن نقش عوامل کالبدی محیط بر
شکلگیری حس تعلق مکان افراد در آن است.
4
برای رســیدن به مقصود از شــیوه پیمایش استفاده شد .در این
پیمایش ،حس تعلق کالبدی به خانه ،طی پرسشهایی از سا کنین
خانههای سنتی و مجتمعهای مسکونی شیراز جمع آوری گردید که
با تحلیل آنها به سواالت این پژوهش پاسخ داده شد .سواالتی چون،
چــه ویژگی از احســاس تعلــق کالبدی در مجتمعهــای جدید لحاظ
نگردیــده اســت و همچنین بــا چه تغییراتــی در مجتمعهــای جدید
میتوان حس تعلق مکانی را افزایش داد.
ضریــب آلفــای کرونباخ یکی ازمتداولترین روشــهای انــدازه گیری
اعتماد پذیری و یا پایائی پرســش نامه هاســت .برای اعتبار یا پایایی
پرســش نامــه ،ضریــب آلفــای کرونبــاخ را بــرای پرس ـشهای ایــن
جدول  -2میانگین احساس تعلق به خانههای سنتی و مجتمعهای مسکونی جدید.

خانههای سنتی

مجتمع مسکونی
جدید

میزان عالقه به خانه

3,23

2,47

عدم تمایل به جایگزینی خانه

2,74

2,3

41

59

حس تعلق مکانی به خانه

تعداد

جــدول  -3نتایــج آزمــون  tو ســطح معنــیداری برای شــاخصهای میزان عالقه بــه خانه و
عدم تمایل برای جابجایی آن . p= 0> 0 , 05

حس تعلق مکانی به خانه

آزمون t

درجه آزادی

سطح معنی دار

میزان عالقه به خانه

4.238

85

0.00

عدمتمایلبهجایگزینیخانه

2.377

85

0.02

پرسشنامه (به تعداد 40عدد بصورت تصادفی) بدست آوردیم که برابر
 0.85بوده است .این نشان میدهد این پرسشنامه از پایایی مطلوبی
برخوردار است.5
از میــان پرسشــنامههایی کــه بین ســا کنین چهــار خانــه با طرح
ســنتی و چهــار مجتمع مســکونی جدید توزیع شــد ،در مجمــوع 100
نفــر از ســا کنین مورد بررســی قرار گرفتنــد و دادههــا با اســتفاده از نرم
افزار  spssتحلیل شــد .برای ســنجش حس تعلق در خانه از دو سؤال
اســتفاده گردید؛ در یکی میزان عالقه ســا کنین به خانه پرســیده شد
و در پرسشــی دیگر برای تکمیل ســنجش ،از تمایل آنها به ســاخت و
جایگزینی خانه یا مجتمع مسکونی دیگری به جای خانه و مجتمع
مسکونی فعلی سؤال شد.
جــدول ( )2مربوط به مقایســه میانگین احســاس تعلــق به خانه
ســنتی و مجتمــع مســکونی جدید اســت .در ایــن جدول به بررســی
میزان حس تعلق مکانی در این خانهها پرداخته شــده است .نتایج
نشان میدهد که بیشترین حس تعلق از گزینه میزان عالقه به خانه،
مربوط به خانههای سنتی( )3,23و از گزینه عدم تمایل به جایگزینی
خانه ،باز مربوط به خانههای سنتی( )2,74است.
اطالعــات جــدول ( )2حا كــی از آن اســت كــه ،میانگیــن امتیــاز
شاخصها در خانههای سنتی بیشتر از مجتمعهای مسکونی جدید
اســت .اما این ســوال وجــود دارد که آیا برتری ایــن اعداد (میانگین)،
نشان دهنده برتری میزان عالقه به خانه و عدم تمایل به جایگزینی
خانــه در خانههای ســنتی نســبت به مجتمعهای مســکونی جدید
ً
است؟ پاسخ این مهم را صرفا میتوان با استفاده از آزمونهای آماری
داد؛ از آنجــا کــه در این ســنجشها ،میانگین دو جامعــه مطرح بوده
و مــورد مقایســه قــرار میگیرند ،لــذا در ابتدا بایــد با اســتفاده از آزمون
میانگیــن ( )tصحــت معنــادار بــودن تفــاوت میانگینهــا را در ســطح
خطای ( )p=0>0 , 05تعیین نمود .6نتایج این آزمون برای دو شاخص
میــزان عالقــه فــرد به خانه و عــدم تمایل به جایگزینــی آن با خانهای
دیگر ،در هر دو تیپ مسکن بررسی و در جدول  ۳آورده شده است.
کوچکتر شــدن ســطح معنــی داری این آزمــون از مقدار  ، pنشــان
میدهــد کــه بین میــزان عالقه بــه خانه و عــدم تمایل بــه جایگزینی
خانــه در میــان ســا کنین خانههــای ســنتی و مجتمعهــای جدیــد،
تفــاوت وجــود دارد .لــذا میتــوان بــا مقایســه میانگیــن ،آنهــا را با هم
مقایســه نمــود .در ادامــه ایــن پژوهــش بــه دنبــال آن اســت کــه چه
چیزی در خانههای سنتی وجود دارد که باعث این برتری نسبت به

جدول  -4رابطه میان عالقه به خانه و دالیل انتخاب خانه . p= 0> 0 , 05

ضریب
معناداری

0,164

0,017

0,420

0,683

0,2

0,512

0,00

0,00

0,00

0,02

0,00

0,375

تعداد

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

دالیل انتخاب خانه

نزدیکی به محل کار

سکونت از بدو تولد

شرایط مالی

دسترسی به امکانات

توصیههای دیگران

دوستی با همسایگان

سوابق تاریخی خانه

خاطرات خانه

زیبایی نمای خانه

زیبایی ساخت درون خانه

راحتی و آسایش خانه

استحکام خانه

ضریب پیرسون

0,151

0,254

0,088

0,044

0,139

0,071

0,477

0,454

0,392

0,333

0,392

0,096

میزان عالقه به خانه
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تحلیل بعد کالبدی حس تعلق به مکان در خانههای سنتی و
مجتمعهای مسکونی امروزی

مجتمعهای مسکونی جدید شده است.
در جــدول ( )4میــزان عالقه به خانه شــامل مــواردی چون دالیل
انتخــاب خانه ،مورد تحلیل قرار میگیــرد .در این مرحله ،پژوهش به
دنبال آن اســت که آیا متغیرهای دیگری نیز در میزان عالقه به خانه
تاثیر گذار است یا نه .لذا در این بخش مجموعهای از عواملی که طی
مصاحبههای صورت گرفته استخراج گردید از جمله موقعیت مکانی،
شــغلی ،مالی ،تاریخــی ،طراحی معماری و نشــانهها (فضــا ،تزئینات
و امکانات داخلی) در نظر گرفته شــد .به منظور بررســی همبســتگی
بیــن میزان عالقه و دالیل انتخاب خانه از ضریب پیرســون اســتفاده
شده است .7در این مرحله پس از بررسیهای انجام گرفته مشاهده
میشود که دالیلی همانند سکونت از بدو تولد ،سوابق تاریخی خانه،
خاطــرات خانــه ،زیبایی نمــای خانه ،زیبایــی ســاخت درون خانه و
راحتــی و آســایش خانــه ،ارتبــاط معنــاداری با میــزان عالقه بــه خانه
ً
دارند .در بررسی میزان عالقه افراد به خانه این عوامل کامال تاثیر گذار
میباشند و با میزان عالقه به خانه همبستگی دارد .این همبستگی
نشــان میدهــد کــه عوامل کالبدی (شــکل و انــدازه عناصــر ،روابط و
چیدمان و بافت و تزئینات) برای سا کنین از سایر موارد مانند شرایط
مالی ،خویشــاوندی ،دسترســی به امکانات و نزدیکی به محل کار در
شکلگیری حس تعلق به خانه مهمتر بوده است.
در جــدول فوق ،حس تعلق مکانی به خانــه و ارتباط موارد موثر
بــر آن مشــخص گردید ،در ادامه به تحلیل بیشــتر ایــن موارد موثر بر
حس تعلــق کالبدی ،که همان ویژگیهــای کالبدی متمایز کننده
خانــه هســتند ،پراختــه میشــود .ابتدا کلیــه متغیرهای به دســت
آمــده در ذیــل دو شــاخص "نشــانه" و "طــرح معمــاری" بــه عنــوان
عوامــل خانه شــدن یک بنا دســته بنــدی گردید .همانگونــه که در
جــدول ( )5نشــان داده شــده اســت ،پاســخ دهنــدگان در ارتباط با
عامل خانه شدن و هویتمندی یک خانه در ارتباط با دو شاخص
"نشانه" و "طرح معماری" ،بیشترین اهمیت را به خانههای سنتی
جدول -۵عوامل خانه به نظر رسیدن یک بنا در خانههای سنتی و مجتمعهای مسکونی
جدید.

خانههای سنتی

مجتمع مسکونی
جدید

عوامل خانه به نظر رسیدن
یک بنا
نشانه ها

3,12

2,86

طراحی معماری

3,25

3,06

41

59

تعداد

جدول  -6نقش شکل و اندازه عناصر در تشخیص خانه.

خانههای سنتی

مجتمع مسکونی
جدید

موارد شکل و اندازه عناصر
شکل و اندازه حیاط

3,24

1,72

شکل و اندازه ایوان یا سردر

2,32

1,44

نورگیری

3,12

2,75

شکل در و پنجره

2,61

2,5

41

59

تعداد

دادنــد کــه باز تاییــد کننده مطالب فــوق الذکر (ارتبــاط میان میزان
عالقه به خانه و حس تعلق مکانی) اســت .از مقایســه دادههای به
دســت آمده مشــخص میشــود که طراحــی معمــاری در خانههای
ســنتی با میانگین ( )3.25مهمترین شــاخص خانه به نظر رسیدن
یک بنا ،نسبت به مجتمعهای مسکونی با میانگین ( )3,06است.
شــاید این امر بدین خاطر باشــد که در خانههای ســنتی به ســبب
وجــود فضاهــای معمــاری کارآمــد و اســتفاده از تزئینــات مناســب،
زیبــا و طراحی معمــاری تکامل یافته که در طــول تاریخ معماری به
وجــود آمــده اســت ،از دیــد ســا کنان معنای خانــه بودن را بیشــتر از
مجتمعهای مسکونی جدید القا نماید.
در ادامه مهمترین عوامل کالبدی (شــاخصهای تشخیص یک
خانــه) که شــامل شــکل و انــدازه عناصــر ،روابط و چیدمــان و بافت و
تزئینات است مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
 -1-3شکل و اندازه عناصر
جدول ( )6به بررســی نقش شــکل و اندازه عناصر بعنوان اولین
شــاخص تشــخیص یــک خانــه (عناصــر کالبــدی) پرداخته اســت.
همــان گونــه که ایــن جدول نشــان میدهــد خانههای ســنتی در
تمام موارد شــکل و اندازه عناصر دارای میانگین بیشــتری نســبت
بــه مجتمعهــای مســکونی جدیــد هســتند .بیشــترین میانگیــن
عامــل تشــخیص خانــه در خانــه ســنتی مربــوط بــه شــکل و اندازه
حیــاط( )3,24و بعــد از آن نورگیری( )3,12و بعد شــکل در و پنجره
( )2,61و در آخر شکل و اندازه ایوان یا سردر ( )2,32است.
الزم بــه ذکــر اســت مــوارد عنــوان شــده در فوق بــه عدم وجــود یا
کوچک بودن و یا مشترک بودن حیاط در مجتمعها مربوط میشود.
عــدم وجود حیاط در مجتمعهــای امروزی باعث نورگیری ضعیف و
تاثیر آن بر شکل و ابعاد در و پنجرهها و نبود ایوان شده است؛ که این
خود باعث کاهش حس تعلق مکانی در این خانهها میگردد.
 -2-3روابط و چیدمان
جــدول ( )7بــه بررســی نقــش روابــط و چیدمــان در تشــخیص
خانــه پرداخته اســت .مطابق دادههای این جــدول مجتمعهای
مســکونی جدیــد بــر اســاس شــاخصه روابــط و چیدمــان دارای
بیشــترین میزان تشــخیص یک خانه اســت .این مقدار بر اســاس
میــزان دسترســی از خیابانــی کــه خانــه در آن قــرار دارد بــه محیط
خانــه( )3,11و نیــز میــزان دسترســی از نشــیمن بــه ســایر فضاهای
خانه( )2,97به دست آمده است.
جدول  -7نقش روابط و چیدمان در تشخیص خانه.

موارد روابط و چیدمان

خانههای سنتی

مجتمع مسکونی
جدید

دسترســی از نشــیمن بــه ســایر
فضاهای خانه

2,62

2,97

دسترســی از خیابانــی کــه خانه در
آن قرار دارد به فضای خانه

2,59

3,11

41

59

تعداد
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در خانههــای جدیــد به دلیل تجمیــع اتاقهای مختلف در یک
سطح به نسبت کوچکتر از خانههای سنتی ،دسترسی به فضاهای
خانه آســانتر اســت .این در حالی اســت که در خانههای ســنتی به
دلیــل قرارگیــری فضاهــا در اطــراف حیــاط مرکــزی ،سیرکوالســیون
فضایی بسیار زیاد صورت گرفته و به موجب آن دسترسی فضاهای
مختلف خانه به یکدیگر دشــوارتر اســت .از ســویی دیگــر با توجه به
ً
ســاختارهای شهرســازی معاصــر ،مجتمعهــای جدیــد عمومــا در
مجاورت خیابانها بزرگتر نسبت به معابر قدیمی بنا نهاده میشوند.
لذا بر این اساس سلسله مراتب دسترسی به ویژه در جهت تسهیل
دسترســی ســواره به این مجموعهها نســبت به خانههای سنتی به
مراتب آســانتر صورت میپذیرد .این در حالی اســت که خانههای
ســنتی بــه دلیل قدیمی بــودن و قرار گرفتــن در بافتهای قدیمی و
عموما ارگانیک ،دسترسی آنها را به خیابانهای بزرگ ،کمتر است.
 -3-3بافت و تزئینات
جــدول ( )8بــه بررســی نقــش بافــت و تزئینــات بعنــوان ســومین
شاخصتشخیصخانهپرداختهاست.مطابقدادههایاینجدول،
خانههای سنتی بر اساس شاخصه بافت و تزئینات ،دارای بیشترین
عامل تشــخیص یک خانه نســبت به مجتمعهای مســکونی جدید
است.در اینراستابیشترینعاملتشخیصخانهدر خانههایسنتی
مربوط به تزئینات فضای داخل ( )2,92و بعد از آن تزئینات نما ()2,56
و در نهایــت تزئینــات حیاط (( )2,51شــامل وجود آب و فضای ســبز)
است .در این مقایسه تزئینات نما هر دو گروه به هم نزدیک میباشد
که نشان از رضایت مندی سا کنین هر دو خانه از این عامل میباشد.
جدول  -8نقش بافت و تزئینات در تشخیص خانه.

خانههای سنتی

مجتمع مسکونی جدید

موارد بافت و تزئینات
تزئینات حیاط

2,51

1,47

تزئینات نما

2,56

2,33

تزئینات فضای داخل

2,92

2,53

41

59

تعداد

جدول  -9عوامل تشخیص خانه از دیگر خانهها.

عوامل تشخیص خانه

خانههای سنتی

مجتمع مسکونی جدید

شکل و اندازه عناصر

2,82

2,1

روابط و چیدمان فضایی

2,6

3,04

بافت و تزئینات

2,66

2,11

تعداد

41

59

 -4-3جمع بندی
جــدول ( )9میانگیــن مهمترین عوامل تشــخیص خانــه (عناصر
کالبــدی) کــه شــامل " شــکل و انــدازه عناصــر"" ،روابــط فضایــی و
چیدمــان فضایــی" و در نهایــت " بافــت و تزئینــات " اســت را نشــان
میدهــد .بر اســاس ایــن جدول بیشــترین عامل تشــخص خانه در
رابطه با شکل و اندازه عناصر ،با میانگین( )2,82در خانههای سنتی
اســت .همچنین نتایج حا کی از آن اســت که بیشترین میانگین در
ویژگیهــای بافــت و تزئینــات( )2,66مربــوط بــه خانههــای ســنتی
اســت .این در حالی اســت که بیشــترین میانگین روابط و چیدمان
فضایی ( )3,04در مجتمعهای مسکونی جدید به دست آمده است.
همانگونه که در باال نیز عنوان گردید ،روابط و چیدمان فضایی
در مجتمعهای مســکونی جدید نســبت به خانههای سنتی دارای
میانگین باالتری است .بدین معنی که قرار گرفتن نشیمن و یا هال
در مرکز خانههای مجتمعهای مســکونی به جای قرار گیری حیاط
مرکزی در این خانهها دسترســی به ســایر فضاهای خانه را آســان تر
نموده اســت و این باعث شــده است که سا کنین چنین خانههایی
بــه روابــط و چیدمــان فضاهــا نســبت بــه خانههــای ســنتی ،عالقه
بیشتری نشان دهند.
در این پژوهش ،ارتباط میان ویژگیهای کالبدی خانه از جمله
«شــکل و انــدازه عناصــر»« ،روابــط و چیدمــان فضایــی»« ،بافــت و
تزئینــات» بــا میــزان عالقه به خانــه در منازل ســنتی و مجتمعهای
مســکونی جدیــد مورد بررســی قــرار گرفت .آنچــه از نتایــج پیمایش
صورت گرفته حادث میگردد این است که میان دو پارامتر «شکل و
انــدازه عناصــر» و نیز «بافت و تزئینات خانه» با میزان عالقه به خانه
رابطه معناداری وجود دارد .این امر موید آن اســت که افراد ســا کن
در خانههای سنتی ،این دو ویژگی را به عنوان عوامل عالقه به خانه
بیشتر مورد توجه قرار دادهاند؛ این عالقه باعث ایجاد تصویر ذهنی
بهتر سا کنین خانههای سنتی از مسا کنشان شده است .اما ویژگی
روابــط و چیدمــان بــا میــزان عالقه به خانــه دارای رابطــه معناداری
نــدارد ،بنابراین این ویژگی نتوانســته اســت میزان عالقــه به خانه را
در سا کنین به ویژه در خانههای سنتی برآورده سازد (جدول .)10
تصویــر ( )19میانگیــن این ویژگیهای کالبدی مذکــور را نمایش
داده اســت .همانگونه که مشــهود اســت ،میانگین فقــط در روابط
و چیدمــان در مجتمعهای مســکونی جدید نســبت بــه خانههای
ســنتی بیشتر است و این در حالی است که در ارتباط با پارامترهای
شــکل و انــدازه عناصــر و همچنیــن بافــت و تزئینات بنــا ،خانههای
سنتی دارای میزان میانگین باالتری از نمونه مسکن جدید است.
در پایان جدول ( )11به این سوال پاسخ میدهد که چه عناصری
از خانههای سنتی (از جنس دو ویژگی شکل و اندازه عناصر و بافت

جدول  -10رابطه بین عالقه به خانه و ویژ گیهای کالبدی .p= 0> 0 , 05

ویژ گیهای کالبدی
عالقه به خانه

شکل و اندازه عناصر

روابط و چیدمان

بافت و تزئینات

عناصر کالبدی

ضریب پیرسون

0,436

0,076

0,503

0,496

ضریب معناداری

0,00

0,482

0,00

0,00

تعداد

100

100

100

100
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و تزئینات بنا) در مجتمعهای مســکونی امروزی بکار گرفته شــود تا
احساس تعلق مکانی را در این مجتمعها برای سا کنین آن افزایش
دهــد .همــان گونه که در این جدول مشــاهده میشــد ،افرادی که
در خانههــای ســنتی زندگــی میکننــد بیشــتر خواهان این هســتند
کــه در طراحی خانهها ،بزرگتر شــدن نشــیمن و اتــاق خوابها مورد

توجه قرار گیرد .افرادی که در مجتمعهای مســکونی جدید زندگی
میکنند نیز خواهان در نظر گرفتن ویژگیهایی از خانههای ســنتی
همچــون افزایــش ســطح حیاط یــا تــراس ،افزایش تزئینــات بیرونی
و درونــی خانــه ،افزایــش انــدازه راهروهــا و کمتــر شــدن واحدهــای
مسکونی درون مجتمع در طراحی مجتمعهای مسکونی هستند.

تصویر  -19مقایسه میانگین ویژ گیهای کالبدی در در خانههای سنتی و مجتمعهای مسکونی جدید.
جدول -11تغییرات مورد توقع سا کنین در خانه.

خانههای
سنتی

مجتمع
مسکونی جدید

میانگین

تغییراتی که سا کنین توقع دارند در خانه اعمال شود
ا گر خانه به سبک سنتی شبیه تر شود

2,21

2,11

2,16

ا گر خانه به ساختمانهای مدرن شبیه تر شود

2,27

2,8

2,54

ا گر حیاط یا تراس خانه بزرگ تر بود

2,84

3,14

3

ا گر تزئینات بیرونی خانه بیشتر شود

2,65

2,67

2,66

ا گر تزئینات داخلی خانه بیشتر شود

2,74

2,97

2,9

ا گر فضاهای درون خانه (خواب ،نشیمن و )...بزرگتر شود

2,98

2,86

2,92

ا گر راهروها بزرگتر شود

2,12

2,56

2,34

ا گر واحدها کمتر شود

1,71

2,72

2,21

میانگین توقع تغییرات در خانه

2,44

2,72

2,58

نتیجه
در این پژوهش به بررســی حس تعلق در مجتمعهای مســکونی
امروزی در مقایســه با خانههای ســنتی پرداخته شــده است .در این
مقایســه مشــاهده گردید که افراد ســا کن در خانههای ســنتی عالقه
بیشــتری بــه خانه خود نســبت به ســا کنین مجتمعهای مســکونی
جدیــد دارند .به دلیــل این عالقه و حس تعلق ،ســا کنین خانههای
سنتی تمایل کمتری برای جابجایی و تغییر مکان دارند.
نتایــج تحلیلهــا و بررس ـیها نشــان میدهــد کــه مهمتریــن
شاخصههای ایجاد حس تعلق به یک خانه از نظر استفاده کنندگان،
عناصر کالبدی آن خانه است .عناصر کالبدی به طور مستقیم باعث
ایجاد عالقه به خانه و همچنین دلیل انتخاب ســا کنین خانه شــده
اســت .ایــن عناصــر شــامل مــواردی چــون «شــکل و انــدازه عناصر»،
ً
«روابــط و چیدمــان فضایــی» و نهایتــا «بافــت و تزئینــات» اســت .در
خانههای سنتی از میان این سه عامل ذکر شده ،باالترین میانگین
رضایت ســا کنین ،در دو ویژگی شــکل و اندازه عناصر (شامل مواردی
چون شــکل و اندازه حیاط ،شــکل و اندازه ایوان یا ســردر ،نورگیری و

شــکل در و پنجره) و بافت و تزئینات (شــامل مــواردی چون تزئینات
حیــاط ،تزئینــات نمــا و تزئینــات فضــای داخل) بــوده اســت .این در
حالی است که ویژگی روابط و چیدمان فضایی (شامل مواردی چون
دسترسی از فضاهای مختلف خانه به یکدیگر و همچنین دسترسی
از خیابانــی کــه خانه در آن قــرار دارد به فضای خانه) ،برای ســا کنین
مجتمعهای مســکونی جدید نســبت به خانههای ســنتی ،رضایت
بیشــتری را بوجــود آورده اســت .در بیــن ویژگیهــای مطــرح شــده،
مهمترین انتظار سا کنین مجتمعهای جدید ایجاد یا توسعه شکل و
اندازه حیاط و تزئینات فضای داخل خانه بوده است.
ایــن پژوهــش همچنین نشــان میدهد کــه از میــان ویژگیهای
کالبــدی مذکــور ،شــکل و اندازه عناصــر و همچنین بافــت و تزئینات،
رابطه معنی داری با میزان عالقه به خانه برای سا کنین دارد اما این در
حالی است که چیدمان فضایی به عنوان ویژگی دیگر عناصر کالبدی،
رابطــه معنــی داری بــا میــزان عالقــه ســا کنین نــدارد .در ایــن ارتباط
میتوان نتیجه گرفت که آنچه در بین کل سا کنین خانهها در ارتباط
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بــا افزایــش میزان عالقه به خانه اهمیت دارد شــکل و انــدازه عناصر و
بافت و تزئینات اســت .لذا میتوان چنین نتیجه گرفت که طراحان
و معمــاران معاصــر میتوانند با شــناخت این ویژگیهــا در خانههای
آپارتمانی جدید با توجه به شــرایط مالی و انتخابهایی که سا کنین
آنهــا در گزینــش خانــه دارنــد ،بر اســاس تلفیقــی از معماری ســنتی و
حــال حاضر به ویــژه در راهکارهای طراحی کالبــدی مطروحه ،اقدام
بــه طراحــی مجتمعهای مســکونی معاصر نماینــد .در مجتمعهای
جدید سا کنین خواهان جدیدتر شدن مجتمع به انضمام بکارگیری
عناصر کالبدی خانههای سنتی از جمله بزرگتر شدن حیاط و تراس،

ع هســتند.
تزئینــات داخلــی و کمتــر شــدن تعــداد واحدها در مجتم 
بنابرایــن با مد نظر قرار دادن الگوهایی مناســب از خانههای ســنتی
و الگوهایی از مجتمعهای مســکونی جدید همچون دسترسیهای
آســانتر و ترکیــب این الگوهای ســنتی و مدرن با یکدیگــر ،میتوان به
طراحی خانههایی دست یافت که با وجود امروزی بودن آنها ،دارای
الگوهــای مناســب خانهســازی گذشــته نیز باشــد؛ تــا به ایــن طریق
سا کنین خانههای امروزی بتوانند در خانهای زندگی کنند که سرشار
از احساس تعلق کالبدی ،احساس عالقه و دلبستگی نسبت به مکان
زندگیشانباشند.
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